สาร...จากนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสิชัย
ในการประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจำ�ปี 2560
ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 24–25 สิงหาคม 2560
สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ก่อตั้งตั้งแต่ ปี พ.ศ.2517 ต้องขอขอบคุณทุกท่าน
ที่มอบความไว้วางใจให้ดิฉันและกรรมการบริหารสมาคม ได้ทำ�หน้าที่เป็นตัวแทนสมาชิกพยาบาลวิชาชีพทุกท่าน
ในการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลในด้านต่างๆ ด้วยความร่วมมือจากเพื่อนร่วมวิชาชีพทุกท่านระดมกำ�ลัง ความคิด
กำ�ลังกาย ในการพัฒนาวิชาชีพเพือ่ เพิม่ ศักยภาพของสมาชิกพยาบาลอย่างต่อเนือ่ ง ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ที่ดีและมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ ครอบครัว ชุมชน องค์กรและวิชาชีพพยาบาลทุกคน
คณะกรรมการอำ�นวยการ สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มุ่งมั่นพัฒนาวิชาชีพ
ในทุกๆ ด้าน ให้เป็นทีย่ อมรับของสังคมทัง้ ภายในและต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมการประชุมวิชาการทีจ่ ดั ขึน้ เป็นประจำ�
ทุกปี ทัง้ การประชุมวิชาการสัญจรในจังหวัดต่างๆ ของสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่นเดียวกับ
ปี 2560 ทางสมาคมพยาบาลฯ จัดประชุมวิชาการประจำ�ปี เรือ่ ง “การบริหารจัดการบริการพยาบาลในการขับเคลือ่ น
ประเทศสู่ Thailand 4.0” (Nursing Management moving to Thailand 4.0) ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมุ่งหวังให้พยาบาลได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหาร
จัดการพยาบาลเพื่อการขับเคลื่อนสู่ Thailand 4.0 และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม
และกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศไทยก้าวสู่
การเป็นประเทศที่ มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน  
ท้ายสุดนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคมพยาบาลฯ และทีมงานที่ประสานความร่วมมือกัน
ในเครือข่าย ส่งมอบสิ่งที่ดีให้กับสมาชิกพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขออำ�นาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครอง
และดลบันดาลให้ทุกท่านประสบสิ่งที่ดี มีแรงกายแรงใจ ร่วมมือกันพัฒนาวิชาชีพสืบต่อไป

							
(นางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสิชัย)
     นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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คำ�กล่าวรายงานในพิธีเปิดในการประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจำ�ปี 2560
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“การบริหารจัดการบริการพยาบาลในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0”
(Nursing Management moving to Thailand 4.0)
ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2560
โดย

นางสุชาดา  เสตพันธ์  อุปนายกเขตอุบลราชธานี

เรียน    ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จากการประกาศนโยบายประเทศเป็น “Thailand 4.0” ทำ�ให้กระทรวงต่างๆ มีการปรับแผนกลยุทธ์
เพื่อขับเคลื่อนองค์กรและหน่วยงานสู่ Thailand 4.0 ให้ได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุข มีการปรับ
กลยุทธ์และกำ�หนดเป้าหมายแผนงานโครงการต่างๆเพื่อขับเคลื่อนสู่ “Thailand 4.0”  
พยาบาลเป็นสาขาวิชาชีพที่มีความสำ�คัญในระบบสุขภาพ ซึ่งต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และพร้อมในการขับเคลื่อนองค์กรวิชาชีพสู่ยุค “Thailand 4.0” มุ่งสู่การปฏิรูประบบสุขภาพ เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
สามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน ได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  เกิดความปลอดภัย และพึงพอใจ
บรรลุเป้าหมายสูงสุด คือ ประชาชนสุขภาพดี มีศักยภาพในการดูแลตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี การพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ล้วนเป็นประเด็นที่ท้าทายของบทบาทพยาบาล
ของสถานพยาบาลทุ ก ระดั บ ในการบริ ห ารจั ด การระบบบริ ก ารพยาบาล เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นวิ ช าชี พ พยาบาลสู่
“Thailand 4.0”  ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ สู่การเป็นประเทศที่พัฒนามั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมวิชาการในเรือ่ งนีข้ นึ้ โดยมุง่ หวัง
ให้ พ ยาบาลได้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในเรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การพยาบาลเพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นสู่ Thailand 4.0
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม และกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพบริการ
พยาบาลซึ่งกันและกัน รวมทั้งการพัฒนาผลงาน เพื่อนำ�เสนอในเวทีการประชุมนานาชาติต่อไป และเชิดชูเกียรติ
พยาบาลดีเด่นทีเ่ ป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่ผปู้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล แสดงมุทติ าจิตแด่พพี่ ยาบาลผูเ้ กษียณอายุราชการ
ณ โอกาสนี้ ดิฉันใคร่ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานฯ ให้เกียรติกล่าวเปิดประชุมวิชาการและประชุมสามัญ
ประจำ�ปี 2560 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “การบริหารจัดการบริการพยาบาล
ในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0” (Nursing Management moving to Thailand 4.0)
ขอกราบเรียนเชิญค่ะ

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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คำ�กล่าวเปิดการประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจำ�ปี 2560
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“การบริหารจัดการบริการพยาบาลในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0”
(Nursing Management moving to Thailand 4.0)
ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2560
โดย

นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เรียน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ท่านอุปนายกเขตอุบลราชธานี
ท่านประธานกรรมการจัดประชุมวิชาการ คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ทุกท่าน
จากนโยบายของประเทศสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาอย่างมั่งคั่ง   มั่นคง และยั่งยืน กระทรวงสาธารณสุข
ถือเป็นหน่วยงานระดับประเทศที่รับนโยบายมาวางแผนดำ�เนินงานด้านสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม ตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย 4 excellence strategies คือ 1) การส่งเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรค (P&P excellence)  2) ความเป็นเลิศด้านระบบบริการ (Service execellence)  3) การพัฒนาคน
(People execellence) และ 4) ระบบบริหารจัดการ (Governance execellence) เป็นที่ประจักษ์ว่า พยาบาล
เป็นบุคลากรด้านสุขภาพที่มีบทบาทสำ�คัญในการพัฒนาระบบบริการพยาบาลในรูปแบบต่างๆ มีการรวมพลัง
เป็นหนึ่งเดียวเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ “Thailand 4.0”  
ดิฉัน มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมงานสำ�คัญในวันนี้ ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการ
และการประชุมสามัญประจำ�ปี 2560 ทีส่ มาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ด�ำ เนินการ
ทุกปี นับว่าเป็นองค์กรวิชาชีพที่มีความเข้มแข็งและมีความทันสมัย ในการพัฒนาวิชาชีพ และตอบสนองนโยบาย
ประเทศเป็น “Thailand 4.0” การจัดการประชุมวิชาการภายใต้หัวข้อ “การบริหารจัดการบริการพยาบาลในการ
ขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0” นับว่ามีความสำ�คัญยิ่งที่ท่านทั้งหลายในฐานะพยาบาลวิชาชีพ จะได้เตรียม
ความพร้อมในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพมีมาตรฐาน เกิดความปลอดภัยและพึงพอใจรวมทั้งสามารถเข้าถึง
ระบบบริการสุขภาพได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม มุง่ สูเ่ ป้าหมาย คือ ประชาชนสุขภาพดี สามารถพัฒนาศักยภาพ
การดู แ ลตนเองได้ และมีคุณ ภาพชีวิตที่ดี จำ � เป็ นต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพให้ ส อดรั บกั บกระแส
การเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวซึ่งล้วนท้าทายบทบาทของพยาบาลในแต่ละระดับในสถานบริการพยาบาลระดับต่างๆ
จึงจำ�เป็นต้องมีการบริหารจัดการพยาบาลในการขับเคลือ่ นวิชาชีพพยาบาลสู่ “Thailand 4.0” สามารถบรรลุเป้าหมาย
ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ ได้ทราบว่ามีพยาบาลจากหลายสถาบัน หลายหน่วยงาน รวมทั้งนักศึกษาพยาบาล
เข้ามาร่วมประชุม และเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำ�องค์ความรู้ไปพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล
นอกจากนัน้ วิทยากรทีม่ าบรรยาย เป็นผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญเป็นอย่างดียงิ่ ดิฉนั ขอถือโอกาสนี้
แสดงความยินดีและขอขอบคุณวิทยากรทุกท่าน ขอบคุณคณะกรรมการจัดงาน ตลอดจนผู้ร่วมประชุมวิชาการ
ที่มีส่วนทำ�ให้การประชุมในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขออวยพรให้การดำ�เนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ทุกประการ และขอเปิดการประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำ�ปี 2560 ณ บัดนี้
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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คำ�กล่าวต้อนรับประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจำ�ปี 2560
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“การบริหารจัดการบริการพยาบาลในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0”
(Nursing Management moving to Thailand 4.0)
ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2560
โดย

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

เรียน     นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่านอุปนายก วิทยากร
และผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ทุกท่าน
ผม ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาส
ได้ต้อนรับทุกท่าน ในการประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำ�ปี 2560 ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันนี้
สมาคมพยาบาลแห่ ง ประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เป็ น หน่ ว ยงานที่ ไ ด้ ต ระหนั ก
และให้ความสำ�คัญต่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านการพยาบาล ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ในทุกด้านแก่สมาชิก มีการ
จัดกิจกรรมเพื่อให้สมาชิกได้ใช้เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำ�เสนอผลงานด้านวิชาการ คัดเลือกบุคลากรดีเด่น เชิดชู
คุณความดีแก่ผทู้ ที่ �ำ คุณประโยชน์ตอ่ วิชาชีพยาบาล เพือ่ ให้เป็นแบบอย่างการทำ�งานแก่ผปู้ ฏิบตั งิ านในวิชาชีพเดียวกัน
ผมขอชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจ ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างยิ่ง
ผมขอให้การประชุมในครัง้ นีบ้ รรลุสเู่ ป้าหมายทีต่ อ้ งการทุกประการ ขอต้อนรับทุกท่านสูก่ ารประชุมวิชาการ
ประจำ�ปี 2560 ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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สารบัญ
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
❖ คณะกรรมการอำ�นวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
❖ กำ�หนดการ การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจำ�ปี 2560
❖ ตารางนำ�เสนอผลงานวิชาการแบบ Oral Presentation
❖ ตารางนำ�เสนอผลงานวิชาการแบบ Poster Presentation
❖ บทคัดย่อ Oral Presentation
- บทคัดย่อ Oral Presentation กลุ่มที่ 1
- บทคัดย่อ Oral Presentation กลุ่มที่ 2
❖ บทคัดย่อ Poster Presentation
- บทคัดย่อ Poster Presentation กลุ่มที่ 1
- บทคัดย่อ Poster Presentation กลุ่มที่ 2
- บทคัดย่อ Poster Presentation กลุ่มที่ 3
- บทคัดย่อ Poster Presentation กลุ่มที่ 4
- บทคัดย่อ Poster Presentation กลุ่มที่ 5
❖ บทคัดย่อผลงานวิชาการนักศึกษา Poster Presentation
- บทคัดย่อผลงานวิชาการนักศึกษา Poster Presentation กลุ่มที่ 6
- บทคัดย่อผลงานวิชาการนักศึกษา Poster Presentation กลุ่มที่ 7
- บทคัดย่อผลงานวิชาการนักศึกษา Poster Presentation กลุ่มที่ 8
เอกสารวิชาการ
ภาคผนวก
คำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
❖

หน้า
6
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13
17
31
45
59
73
87
101
115
127
137
147
159
173
213
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สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิสัยทัศน์ (VISION)
เป็นองค์กรระดับสากล ประสานเครือข่ายพยาบาลในอาเซียน ชี้นำ�สังคมด้านสุขภาพ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของพยาบาล
พันธกิจ (MISSION)
1. พัฒนาสมาคมให้เป็นศูนย์ประสานเครือข่ายพยาบาลในอาเซียน เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล
สู่มาตรฐานสากล
2. สนับสนุน การสร้างและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาล เพื่อชี้นำ�การพัฒนาระบบสุขภาพ
และการสร้างสุขภาพของประชาชน ในระดับชาติและนานาชาติ                                                  
3. พัฒนาวารสารสู่ฐานดัชนีอ้างอิงและเผยแพร่ในระดับสากล
4. บริการวิชาการและให้คำ�ปรึกษาด้านวิชาการ และวิชาชีพการพยาบาล และพยาบาลองค์กรวิชาชีพ
ระดับชาติและนานาชาติ
5. พัฒนาคุณภาพชีวิต และพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
6. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรพยาบาลในระดับชาติและนานาชาติ
7. สร้างความเข้มแข็งของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สู่การเป็นองค์กรระดับสากล
ค่านิยมขององค์กร

3C 3D

Caring			
Compassion
Creative		
Development
Devote		
Democracy

=

เอื้ออาทร

=

มีเมตตา

=

ริเริ่ม สร้างสรรค์

=

ใฝ่พัฒนา

=

จิตอาสา

=

รักประชาธิปไตย
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รายนามคณะกรรมการอำ�นวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำ�ปี 2559-2561
นายกกิตติมศักดิ์
รศ.ดร.สมจิต  แดนสีแก้ว
กรรมการกิตติมศักดิ์
รศ.รัตนา ทองสวัสดิ์
นางเบ็ญจา รัตนากร
นางสาวลำ�พูน สุวรรณกูฎ		
รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์
นางสาววิภา เพ็งเสงี่ยม
รศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิลอัยยกา
กรรมการที่ปรึกษา
รศ.ดร.สายหยุด นิยมวิภาต  
นางประภาศรี ศุษิลวรณ์   
นางอภิญญา อินทรกำ�แหง     		
นางอรวรรณ เมฆวิชัย
ดร.ปาริชาติ มาลัย
นางสาวเยาวลักษณ์ หาญวชิรพงศ์
นางนวลจันทร์  ประเคนรี
นางสุพัชรี โสใหญ่
นางวันเพ็ญดวงมาลา
นางสาวชูศรี คูชัยสิทธิ์
นางทองทิว แชจอหอ
นางจินตนา บุญจันทร์
ดร.ปัทมา  ผ่องศิริ
ดร.ปัทมา  แคนยุกต์
นางทองสมัย ยุรชัย
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คณะกรรมการอำ�นวยการ
นางสาวเอื้อมพร  กาญจนรังสิชัย
นางจุรีพร  บวรผดุงกิติ
นางสุชาดา  เสตพันธ์
นางสาวประภา  โพธิหัง
นางกมลวรรณ  รวยสูงเนิน
นางสาวพัชนี   ทองประเสริฐ*
นางศิริยุพา  จะสุวรรณ*
นางสาวปราณี  แสดคง*
ดร.นรีลักษณ์  สุวรรณโนบล*
นางรจนา  วรวิทย์ศรางกูร*
ผศ.ดร. จันทกานต์ กาญจนเวทางค์*
ดร.สุเพียร  โภคทิพย์*
ดร.เพ็ญศรี  รักษ์วงศ์*
นางสาวอรชร  มาลาหอม
นางฑิตยา  เสมรบุญ   
ดร.กุสุมาลี  โพธิปัสสา
ดร.นฤมล  สิงห์ดง
นางกาญจนา   ชวนไชยสิทธิ์
นางสาวมัลลิกา   ลุนจักร์
นางธนิดา   ตั้งยิ่งยง
นางสาวสุวรรณา  ธาดาพิพัฒน์*
นางสาวอัญชลี  โสภณ
นางพิมลพันธ์  เจริญศรี
นางสาววิไลวรรณ เนื่อง ณ สุวรรณ*
นางสาวยุวดี  เทียมสุวรรณ

นายกสมาคมพยาบาลฯ    
อุปนายกเขตขอนแก่น
อุปนายกเขตอุบลราชธานี
อุปนายกเขตนครราชสีมา
เลขาธิการ
ผู้ช่วยเลขาธิการเขตอุบลราชธานี
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิกเขตขอนแก่น
ประธานฝ่ายวิชาการ
ประธานร่วมฝ่ายวิชาการเขตขอนแก่น
ประธานฝ่ายวิจัย
ประธานร่วมฝ่ายวิจัยเขตอุบลราชธานี
ประธานร่วมฝ่ายวิจัยเขตนครราชสีมา
ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์         
ประธานร่วมฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เขตนครราชสีมา                  
ประธานฝ่ายวารสาร  
ประธานร่วมฝ่ายวารสารเขตนครราชสีมา                  
ประธานฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและบริการพยาบาล
ประธานร่วมฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและบริการพยาบาลเขตขอนแก่น
ประธานฝ่ายทะเบียน
ประธานร่วมฝ่ายทะเบียนเขตขอนแก่น
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์                                
ประธานร่วมฝ่ายประชาสัมพันธ์เขตอุบลราชธานี
ประธานฝ่ายสวัสดิการและหารายได้
ประธานฝ่ายสวัสดิการและหารายได้เขตอุบลราชธานี

หมายเหตุ * หมายถึง คณะกรรมการที่มาจากการแต่งตั้ง
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กำ�หนดการ การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจำ�ปี 2560
“การบริหารจัดการบริการพยาบาลในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0”
(Nursing Management moving to Thailand 4.0)
ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
08.00 - 08.30 น.
08.30 - 08.45 น.

09.00 - 10.00 น.

10.00 - 10.15 น.
10.15 - 12.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560

ลงทะเบียน
พิธีเปิดการประชุม : (ห้อง ลายทองบอลรูม)
กล่าวต้อนรับ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล
กล่าวรายงาน โดย นางสุชาดา เสตพันธ์ อุปนายกเขตอุบลราชธานี
กล่าวเปิดโดย นางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสิชัย  
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มอบรางวัลพยาบาลดีเด่นและนักศึกษาพยาบาลดีเด่น
โดย นางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสิชัย  นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บันทึกภาพความทรงจำ�
พัก รับประทานอาหารว่าง
บรรยายเรื่อง “Positive Environment to Enhance Nurse Engagement”
โดย ดร.ยุวดี เกตุสัมพันธ์

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 15.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
➤ บรรยายเรื่อง “Trends and Challenges of Smart Nursing”
(ห้องลายทองบอลรูม) โดย ดร.ยุวดี เกตุสัมพันธ์

13.00 -17.00 น.

นำ�เสนอผลงานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล/ผลงานวิจัย
Oral presentation :
กลุ่ม 1 : Nursing research/R2R In Acute care Nursing (ห้องบอลรูม C)
ประธาน : ศาสตราจารย์ ดร.เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร ผู้อำ�นวยการศูนย์วิจัย
และฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีิวิตคนวัยแรงงาน
กรรมการ : ดร.สุเพียร โภคทิพย์ คณะกรรมการอำ�นวยการสมาคมพยาบาลฯ
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตอุบลราชธานี ประธานร่วมฝ่ายวิจัยเขตอุบล  
กรรมการ : ดร.ธนกมณ ลีศรี อาจารย์ประจำ�สาขาการพยาบาลชุมชน  		
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
ผู้ประสานงาน : นางสาวศิริเอมอร วิชาชาติ
➤
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กลุ่ม 2 Nursing research/R2R In Chronic care Nursing (ห้องดุสิตา)
ประธาน : ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล คณะกรรมการอำ�นวยการสมาคมพยาบาลฯ
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานฝ่ายวิชาการ  เขตนครราชสีมา      
กรรมการ : ดร.นุสรา ประเสริฐศรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
กรรมการ : อ.สุวรรณา ธาดาพิพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการพิเศษ
โรงพยาบาลขอนแก่น
ผู้ประสานงาน : นางสาววาสนา สารการ

Poster presentation : CQI/Innovation
กลุ่ม 1 CQI in Acute Care (ห้องมณีเทวา 1)
ประธาน : ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดง คณะกรรมการอำ�นวยการสมาคมพยาบาลฯ
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานร่วมฝ่ายวารสาร
กรรมการ : อ.จุรีพร บวรผดุงกิตติ พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ
โรงพยาบาลขอนแก่น
กรรมการ : อ.อรชร มาลาหอม คณะกรรมการอำ�นวยการสมาคมพยาบาลฯ
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  เขตอุบลราชธานี       
ผู้ประสานงาน : นางสาวมาลี นิ่มพงษ์พันธ์
กลุ่ม 2 CQI in Pedriatic & Elderly care (ห้องมณีเทวา 2)
ประธาน : ดร.กันติมาภรณ์ วิวัฒน์กุล โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
กรรมการ : อ.ศศิธร ชำ�นาญผล  พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการพิเศษ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
กรรมการ : อ.กมลวรรณ รวยสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการพิเศษ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ผู้ประสานงาน : นางสาวเบญจมาภรณ์ วงษ์ไกร
กลุ่ม 3 Innovation (ห้องราชพฤกษ์ 1)
ประธาน : ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ คณะกรรมการอำ�นวยการ
สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานฝ่ายวิจัย  
กรรมการ : อ.จรูญศรี มีหนองหว้า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
กรรมการ : อ.อัญชลี โสภณ พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น
ผู้ประสานงาน : นางสาวณัฏฐนิชา กอมณี
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กลุ่ม 4 CQI/Innovation in Nursing System (ห้องราชพฤกษ์ 1)
ประธาน : ดร.ประภาพร สุวรัตน์ชัย  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
กรรมการ : อ.วิไลวรรณ เนื่อง ณ สุวรรณ โรงพยาบาลขอนแก่น
		 กรรมการ : อ.กรรณิกา โหตกษาปน์กุล  พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ผู้ประสานงาน : นางสาวอดิณา ศรีสมบูรณ์
กลุ่ม 5 KM /Nursing system (ห้องราชพฤกษ์ 2)
ประธาน : ดร.สุรชาติ สิทธิปกรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม
กรรมการ : อ.ทัศนีย์ จังกาจิตต์  พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการพิเศษ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
กรรมการ : อ.สิริลักษณ์ คุณกมลกาญจน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ผู้ประสานงาน : นางสาวปัทมวดี วงศ์ขันธ์
กลุ่ม 6 CQI/Innovation ของนักศึกษาพยาบาล (บริเวณหน้าห้องราชพฤกษ์ 1-2)
ประธาน : ดร.ศักดา ขำ�คม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
กรรมการ : อ.ปราณี แสดคง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
กรรมการ : อ.จิรังกูร ณัฐรังสี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
ผู้ประสานงาน : นางสาวนงค์นุช คุณะโคตร
กลุ่ม 7 CQI/Innovation ของนักศึกษาพยาบาล (บริเวณหน้าห้องราชพฤกษ์ 1-2)
ประธาน : อ.อภิรดี เจริญนุกุล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
กรรมการ : อ.อภิญญา คชมาตย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม
กรรมการ : อ.ฐิติมา โกศัลวิตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
ผู้ประสานงาน : นายยงยุทธ วัฒนาไชย
กลุ่ม 8 CQI/Innovation ของนักศึกษาพยาบาล (บริเวณหน้าห้องราชพฤกษ์ 1-2)
ประธาน : ดร.สุภารัตน์ พิสัยพันธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
กรรมการ : อ.จินตนา ตาปิน มทส.นครราชสีมา
กรรมการ : อ.รัชนี พจนา อาจารย์ประจำ�สาขาการพยาบาสูตินรีเวช		
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
ผู้ประสานงาน : นางนิภา ไกรเสวกวิสัย
18.00 – 22.00 น.

มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ (ห้องลายทองบอลรูม)
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560
08.00 – 11.00 น.

Panel discussion : Nursing Compassion เอื้ออาทรและเป็นผู้ให้
คือ หัวใจของพยาบาล
วิทยากรโดย
ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดร.นุสรา ประเสริฐศรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์
อุบลราชธานี
ดร.ชลิยา วามะลุน
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลมะเร็ง
จังหวัดอุบลราชธานี
อ.นพภา พันธ์เพ็ง
อาจารย์และนักจัดรายการวิทยุ จังหวัดอุบลราชธานี
อ.บันเทิง พลสวัสดิ์
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ รพ.สต.ดงห่องแห่ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
อ.รจนา วรวิทย์ศรางกูร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

11.00 – 11.15 น.
11.15 – 12.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
แถลงผลงานและแผนการดำ�เนินงานของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย นางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสิชัย  นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
ประกาศผลรางวัลผลงานวิชาการ/นวัตกรรมดีเด่นประจำ�ปีและพิธีมอบรางวัล
ผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ดีเด่น
โดย นางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสิชัย  นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พิธีปิด และถ่ายรูปบันทึกความทรงจำ�
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ตารางนำ�เสนอผลงานวิชาการแบบ Oral Presentation
วันที่ 24 สิงหาคม 2560
กลุ่ม 1 : Nursing research/R2R In Acute care Nursing (ห้องบอลรูม C)
ประธาน : ศาสตราจารย์ ดร.เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร ผู้อำ�นวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีิวิตคนวัยแรงงาน      
กรรมการ : ดร.สุเพียร โภคทิพย์  
คณะกรรมการอำ�นวยการสมาคมพยาบาลฯ
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตอุบลราชธานี
ประธานร่วมฝ่ายวิจัยเขตอุบล  
กรรมการ : ดร.ธนกมณ ลีศรี  
อาจารย์ประจำ�สาขาการพยาบาลชุมชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
ผู้ประสานงาน : นางสาวศิริเอมอร วิชาชาติ

รหัส
O 1/1

O 1/2
O 1/3

O 1/4

ชื่อผลงาน/ผู้นำ�เสนอ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการติดเชื้อขณะใส่สายสวน
ค้างเพื่อลดการติดเชื้อ CAUTI ของกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
โดย ฐิติขวัญ นวมะชิติ, จินตนา ปะกิระนัง, บุษรา ดาวเรือง
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ลดอัตราท่อเลื่อนหลุดเพื่อหยุดภาวะแทรกซ้อน
โดย ผ่องนภา สงวนสิน, พนิดา นิติสารวงศ์, ศิริพร ชาญนอก,
กนกวรรณ ขีดสำ�โรง, กันยารัตน์ สินปรุ
Set EVD ดี๊ดีเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดใส่ External
ventriculostomy drain
โดย นางสุภาพร สุขพิมาย, น�้ำฝน น้อยกลาง, ณิชาภา แก้วยางนอก,
จินตนา ประทุมทอง
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ
หรืออุดตันชนิดเฉียบพลันที่ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด
ชนิด rt-PA โรงพยาบาลมหาสารคาม
โดย นางพิชญา วงศ์พิมล

หน้า
33

34
35

36
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รหัส
O 1/5

ชื่อผลงาน/ผู้นำ�เสนอ
ประสิทธิผลของโปรแกรมบรรเทาความเจ็บปวดด้วยเทคนิค
การผ่อนคลายต่อระดับความเจ็บปวด ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ
ที่มีอาการปวดและร้องขอยาระงับปวดในระยะ 2-4 ชั่วโมง ก่อนถึงเวลา
การให้ยาตามแผนการรักษาของแพทย์ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
โดย เบญจวรรณ จันลาวงศ์, จันทกานต์ กาญจนเวทางค์,
ศศิวิมล พุทธชนม์, รุ่งทิพย์ เขาโคกกรวด

หน้า
37

O 1/6

การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเจ็บหน้าอก
จากกลุ่มโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (ACS) ในบริบทโรงพยาบาล
ชุมชนนาตาล
โดย จักรพงศ์ ปิติโชคโภคินท์, นันท์นภัส ปิติโชคโภคินท์,
สายชล ชิณกธรรม, ดารณี พาใบศรี
ผลการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย STEMI
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โดย นางเฟื่องลดา ตัณฑุลกนกรัชต์
แบบประเมินภาวะโภชนาการผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ
โดย อภิวรรณ อินทรีย์, ผศ.ดร.ดลวิวัฒน์ แสนโสม
ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการจัดการรายกรณีต่อผลลัพธ์ที่คัดสรรค์
ในการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม (TKR)
ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ
โดย นางธันยมัย ปุรินัย
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วย septic shock ในหอผู้ป่วยหนัก
อายุรกรรม 1 โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โดย นางสาวเพ็ญนภา บุบผา, นางสาวชลิดา จันเทพา,
นางสาววนิดา ประภาอนันตชัย
การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติการพยาบาล
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 วิทยาลัยพยาบาล
ศรีมหาสารคาม
โดย  อักษ์ศรา  กะการดี1, อนุชา  ไทยวงษ์1
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้แนวคิดการรับรู้สมรรถนะ
แห่งตนร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมเพื่อส่งเสริมการปรับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 คลินิกเบาหวาน
โรงพยาบาลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
โดย นางเจนสุดา พรมมาบุญ (นศ. ป.โท ไม่ประกวด)

38

O 1/7
O 1/8
O 1/9

O 1/10

O 1/11

O 1/12

39
40
41

42

43

44
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กลุ่ม 2 Nursing research/R2R In Chronic care (ห้องดุสิตา)
ประธาน : ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล คณะกรรมการอำ�นวยการสมาคมพยาบาลฯ
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประธานฝ่ายวิชาการ เขตนครราชสีมา      
กรรมการ : ดร.นุสรา ประเสริฐศรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์
อุบลราชธานี
กรรมการ : อ.สุวรรณา ธาดาพิพัฒน์   พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการพิเศษ
โรงพยาบาลขอนแก่น
ผู้ประสานงาน : นางสาววาสนา สารการ
รหัส

ชื่อผลงาน/ผู้นำ�เสนอ

หน้า

O 2/1 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการข้อมูล ข้อมูลที่ได้รับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ ระหว่างได้รับการรักษา
ด้วยสารกัมมันตรังสีไอโอดีน 131
โดย  สุพัฒน์ ทัพหงษา , นันทพร วงศ์สุรวัฒน์,
ขจรเกียรติ ศรีชาเชษฐ์, ธาราทิพย์ รามคำ�
O 2/2 ผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย ในผู้ป่วยมะเร็ง
โดย  นางจริยา เรียนวาที, ดร.เพ็ญศรี รักษ์วงค์,
นางกรแก้ว สุขวานิชย์เจริญ
O 2/3 ผลลัพธ์การให้คำ�ปรึกษาวัยรุ่นตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี
โดย มุจจรินทร์ อัศวพัฒน์, สุณัฎดา เชนทร์ชัย
O 2/4 ผลของโปรแกรมบริหารสมองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อความจำ�ของผู้สูงอายุ
ที่มีความจำ�พร่องเล็กน้อย
โดย  จารุวรรณ ก้านศรี, นภัทร เตี๋ยอนุกูล, ภัทรวดี ศรีนวล
O 2/5 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟู
โดยใช้ Chronic Care Model
โดย นางวันเพ็ญ สินธู
O 2/6 การพัฒนาระบบบริหารการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน
(Long Term Care) ตำ�บลยางชุมน้อย อำ�เภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
โดย นางฉลาด บุตรไธสง
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รหัส
ชื่อผลงาน/ผู้นำ�เสนอ
O 2/7 การพัฒนาการดำ�เนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน อำ�เภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์ : การพัฒนาวงรอบที่ 4 DHS-RTI ปี 2560
โดย นางพฤกษชาติ ทบแป
O 2/8 การพัฒนารูปแบบการตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อทางเดินน�้ำดี
โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
โดย เบญจมาภรณ์ ทองจันดา, นันท์นภัส ปิติโชคโภคินท์,
เบญจวรรณ ศรศรี, กาญจนา วิลามาศ
O 2/9 การพัฒนาวงล้อประเมินน�้ำตาลสะสม (HbA1c) เพื่อการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
ในคลินิกเรื้อรังโรงพยาบาลชุมชน (SMART Use HbA1c)
โดย  ปาณิสรา ไชยนา
O 2/10 ผลของการออกก�ำลังกายแบบนาฏศิลป์อีสานต่อระดับน�้ำตาลในเลือดของผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2
โดย น.ส.วรรณพร ดวงศิลป์  
O 2/11 สถานการณ์ขยะและการจัดการขยะที่ต้นทางในชุมชน
อำ�เภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
โดย ดิษฐพล ใจซื่อ, เรณุวัฒน์ โคตรพัฒน์, ณฐพร คำ�ศิริรักษ์,
สัมฤทธิ์ ขวัญโพน, อาภรณ์รัตน์ เนาวะดี, ธรรวรา ตันติกุลวัฒนกิจ
O 2/12 การพัฒนาการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการให้บริการด้านสุขภาพ
มารดาและทารกแรกเกิด : การวิเคราะห์ใหม่ในข้อมูลการศึกษา
ก่อนและหลังโดยใช้การวิเคราะห์ Interrupted time series
ในข้อมูลสถานพยาบาลของไทยในโครงการ SEA-ORCHID
โดย ปิยนันท์ สุภรัตนกูล, มาลินี เหล่าไพบูลย์, พอใจ พัทธนิตย์ธรรม
(นศ. ป.โท ไม่ประกวด)

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน้า
52

53

54

55

56

57

16

ตารางนำ�เสนอผลงานวิชาการแบบ Poster presentation
วันที่ 24 สิงหาคม 2560

กลุ่ม 1 CQI in Acute Care (ห้องมณีเทวา 1)
ประธาน : ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดง

กรรมการ : อ.จุรีพร บวรผดุงกิตติ  
กรรมการ : อ.อรชร มาลาหอม
ผู้ประสานงาน : นางสาวมาลี นิ่มพงษ์พันธ์
รหัส
P 1/1

P 1/2

P 1/3
P 1/4

P 1/5

P 1/6
P 1/7

คณะกรรมการอำ�นวยการสมาคมพยาบาลฯ
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานร่วมฝ่ายวารสาร
พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลขอนแก่น
คณะกรรมการอำ�นวยการสมาคมพยาบาลฯ
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  เขตอุบลราชธานี       

ชื่อผลงาน/ผู้นำ�เสนอ
การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อลดการเกิดผื่นผิวหนังอักเสบจากการควบคุม
การขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะไม่ได้
โดย  นางสุภาพร สุขพิมาย โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ Malignant Hyperthermia (MH)
ระหว่างการระงับความรู้สึกในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โดย  นางสาวกฤตภรณ์ ประกอบแสง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
การพัฒนาการบริหารยา ATB first dose/stat dose
โดย นายจักรพงษ์  เจือมา  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โครงการ พัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) เครือข่ายห้องฉุกเฉิน
จ.อุบลราชธานี
โดย นางอัปสร บุศดี, น.ส.ณัฏฐณิชา กอมณี  และคณะ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
การพัฒนาแนวทางการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินเพื่อเพิ่มความถูกต้องของการเข้าถึงบริการ
และเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วยโรงพยาบาลนาตาล จ.อุบลราชธานี
โดย  สุกัญญา สระแสง, จักรพงศ์ ปิติโชคโภคินท์, สายชล ชิณกธรรม, ชญานันท์ บุญชู
โรงพยาบาลนาตาล จ.อุบลราชธานี
ผลการใช้แนวทางปฏิบัติการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดและเด็ก
โดย  น.ส.สุพิศตา รอบคอบ  โรงพยาบาลมุกดาหาร
การพัฒนารูปแบบการคัดกรองและเฝ้าระวังผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจ STEMI Alert
โดย  นายสุชาติ จันทร์เลาะ  โรงพยาบาลกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ
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รหัส
P 1/8

ชื่อผลงาน/ผู้นำ�เสนอ
พัฒนาแนวทางการส่งต่อทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤตโรงพยาบาลเขมราฐ
โดย  นิภาพร  ภาเคน, รัตนมณี  เครือสีดา, สุจิตรา  ปิติโชคโภคินทร์, วยุรี นามบุญมี
P 1/9 อุบัติการณ์เกิดโรคหลอดเลือดสมองชนิดลิ่มเลือดอุดตันในผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้น
ผิดจังหวะชนิด atrial fibrillation ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ ปี 2559
โดย  ขวัญเนตร เกษชุมพล พย.ม., วรรน์นา พิมานแพง พ.บ.โรงพยาบาลศรีสะเกษ  
P 1/10 การศึกษาผลทางคลินิกในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวชนิด ejection fraction ต�่ำ
หลัง optimized medication ในผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีสะเกษ
โดย วิภารัตน์ ลาลี พย.บ., วรรน์นา พิมานแพง พ.บ. โรงพยาบาลศรีสะเกษ  
P 1/11 การพัฒนาคุณภาพการดูแลทารกผ่าตัดหัวใจ MBT Shunt
โดย นางสายฝน ดีเมืองปัก, น.ส.เยาวเรศ  เอื้ออารีเลิศ, นางอรฤทัย ต๊ะเฟย,
น.ส.วาสนา ภวะวิจารณ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
P 1/12 ผลการนำ� Respiratory Pediatric Early Warning Sign (RPEWS)
มาใช้ในการประเมินอาการผู้ป่วยเด็กระบบหายใจหอผู้ป่วยเด็ก 3
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โดย พรทิภา ธิวงศ์,  สุวรรณา สลับศรี, นันทวดี ใจหาญ, วีระนุช  มยุเรศ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
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กลุ่ม 2 CQI in Pedriatic & Elderly care (ห้องมณีเทวา 2)

ประธาน : ดร.กันติมาภรณ์ วิวัฒน์กุล   โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ
กรรมการ : อ.ศศิธร ชำ�นาญผล  
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการพิเศษ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
กรรมการ : อ.กมลวรรณ รวยสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการพิเศษ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ผู้ประสานงาน : นางสาวเบญจมาภรณ์ วงษ์ไกร

รหัส
P 2/1

P 2/2

P 2/3
P 2/4

P 2/5

P 2/6

P 2/7

P 2/8
P 2/9

ชื่อผลงาน/ผู้นำ�เสนอ
ผลการคัดกรองและการจัดการนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีสายตาผิดปกติ
และโรคทางตา โดยพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
โดย นางฉันทะนา เสมียนรัมย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ผลลัพธ์การพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านกลุ่มผู้ป่วยสวัสดิการบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และญาติสายตรง
โดย เอือ้ มพร พิมดี, บังอร ศรีจนิ ดาวงค์, วริสรา ลุวรี ะ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
ผลการตรวจโปรตีนในปัสสาวะมารดาคลอดเพื่อวินิจฉัยภาวะครรภ์เป็นพิษ
โดย นางสาวบาลิยา ไชยรา, นางปิยะมาศ แสงสว่าง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
การศึกษาอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด อำ�เภอบุณฑริก
จังหวัดอุบลราชธานี
โดย นางศิริรัตน์ สัตนา, นางสาวนวรัตน์ สิงห์คำ� โรงพยาบาลบุณฑริก
การป้องกันภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
โดย นางกานต์ชิตา ศรีพิทักษ์, นางยุพา โอกาพันธ์, นส.นัฎฐาภรณ์ พรมโสภา
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มสุราด้วยการสนทนา
สร้างแรงจูงใจ ที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
โดย นางณัฐรดา อนุสินธ์ พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ โรงพยาบาลกันทรารมย์
ผลของรูปแบบการป้องกันการพลัดตกหกล้มต่อการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
ที่ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพนา จังหวัดอำ�นาจเจริญ
โดย นางนุชจรีพร ทองวรณ์ โรงพยาบาลพนา จังหวัดอำ�นาจเจริญ
การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยสูงอายุแบบครบวงจร โรงพยาบาลขอนแก่น
โดย วิภา หาทอน โรงพยาบาลขอนแก่น
การพัฒนารูปแบบการให้บริการผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงเชิงรุก
ร่วมกับภาคีเครือข่าย ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลบ้านขาม
ตำ�บลไทยสามัคคี อำ�เภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
โดย ผกาพรรณ แพไธสง
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รหัส
ชื่อผลงาน/ผู้นำ�เสนอ
P 2/10 พัฒนาความปลอดภัยจุดบริการรังสีวิทยาด้วย Early warning sign
โดย นางสาลินี รุ่งเรือง และนางแสงจันทร์ เกณทวี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
P 2/11 การศึกษาความรุนแรงของความปวดจากการทำ�งานที่ผิดปกติของระบบประสาท
ส่วนปลาย (Peripheral Neuropathy pain) ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำ�บัด
ศูนย์ให้ยาเคมีบำ�บัด โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โดย นางหทัยกาญจน์ ธรรมบุตร, นางวริศรา แถวปัดถา, นางชลลดา บุญทน
P 2/12 พัฒนารูปแบบการบริหารยาเคมีบำ�บัดสูตร CISPLATIN
โดย นางสาวนุชิดา บัวสุทธิกุล, นางวิลาสินี มุ่งสิน, นางกนกวรรณ ศุภนิธินันท์,
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
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กลุ่ม 3 Innovation (ห้องราชพฤกษ์ 1)

ประธาน : ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ คณะกรรมการอำ�นวยการสมาคมพยาบาลฯ
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานฝ่ายวิจัย  
กรรมการ : อ.จรูญศรี มีหนองหว้า
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
กรรมการ : อ.อัญชลี โสภณ
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น
ผู้ประสานงาน : นางสาวณัฏฐนิชา กอมณี

รหัส

ชื่อผลงาน/ผู้นำ�เสนอ
การใช้พลาสติกเพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต�่ำขณะท�ำหัตถการ
P 3/1
โดย  ดวงนภา สุขดา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
พลิกตะแคงตัวตามเวลา โอ้! นาฬิกาลดเหลือง
P 3/2 โดย น.ส.ธิดารัตน์ พลพันธุ์, น.ส.อัญชลีภรณ์ สายสี, น.ส.ภัทราภรณ์ ใจบุญสวัสดิ์
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
หมอนพยุงหน้าท้องสำ�หรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดหน้าท้อง
P 3/3 โดย  สายรุ้ง ประกอบจิตร, ภาวิณี ชำ�นาญระเบียบกิจ
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ผลการใช้นวัตกรรมหมอนสองแขนช่วยจัดท่าให้นมทารกในมารดาหลังผ่าตัดคลอด
ที่ได้รับยาระงับความรู้สึกชนิดฉีดเข้าไขสันหลัง
P 3/4
โดย มยุรา คูณค�้ำ, มาลี นิ่มพงษ์พันธ์, รัชฎา จุ้ยจ�ำลอง, สุทธภา พิลาคงเดชากร,
จิราวรรณ พัดทาบ, ดวงแก้ว สุวรรณกูฏ  และคณะ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
อุ่นใจ เมื่ออยู่ใกล้เธอ Set ชัก
P 3/5
โดย  นางกัลยาณี  มาลาสาย  โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
นัดง่ายไม่ผิดพลาดด้วยแผ่นคำ�นวณวัคซีน
P 3/6
โดย  นางนุชจรี พิมพ์โคตร  รพ.สต.บ้านโนนงิ้ว จ.บุรีรัมย์
การพัฒนาอุปกรณ์ช่วยพยุงสายเครื่องช่วยหายใจ
P 3/7
โดย  นางวันนิสาข์  ลำ�ดวน  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
ถุงน้อย ลดปวด สะดวกใช้
P 3/8
โดย  นางสาวภารดี พูลเพิ่ม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
นวัตกรม Drug Safety Circle
P 3/9 โดย  สุวรรณา สลับศรี, พรทิภา ธิวงศ์, นันทวดี ใจหาญ
และคณะ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
นวัตกรรมช่วยแปลผลการวิเคราะห์แก๊สในเลือดแดง: Easy ABG
P 3/10
โดย  อนุชา  ไทยวงษ์, อักษ์ศรา กะการดี, ดิษฐพล ใจซื่อ, ศิริขวัญ มหาสารคาม
กล่องบรรจุตัวอย่างเลือด เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ก๊าซในเลือดแดง
P 3/11
โดย  สุรัตน์ คร�่ำสุข, นิตยา โรจน์ทินกร, รัชนี ศิริวัฒน์  โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา
นวัตกรรม โปรแกรมเวรตรวจการพยาบาลเวรบ่าย-ดึก ไทยแลนด์ 4.0
P 3/12 โดย  วัชราภรณ์ สายทอง, นันทาศิณี พิริยะเศรษฐโสภณ, จุฑารัตน์ สุพรรณจิตวนา,
สัญญา หารวย,  และคณะ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
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กลุ่ม 4 CQI/Innovation in Nursing System (ห้องราชพฤกษ์ 1)
		

ประธาน : ดร.ประภาพร สุวรัตน์ชัย
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
กรรมการ : อ.วิไลวรรณ เนื่อง ณ สุวรรณ โรงพยาบาลขอนแก่น
กรรมการ : อ.กรรณิการ โหตกษาปน์กุล   พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ผู้ประสานงาน : นางสาวอดิณา ศรีสมบูรณ์

รหัส
P 4/1
P 4/2

P 4/3
P 4/4
P 4/5
P 4/6
P 4/7
P 4/8
P 4/9

ชื่อผลงาน/ผู้นำ�เสนอ
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบริการเปล
กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โดย พิทักษ์ ธรรมะ และคณะ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ความรุนแรงและการใช้วินัยเชิงบวกในเด็กและเยาวชนกระทำ�ผิด
โดย อ.จิรงั กูร ณัฐรังสี, ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ โพธิดารา คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชธานี
อ.ดร.ศักดา ขำ�คม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
นางพรประไพ แขกเต้า, นางสาวพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
นำ�ส่งถึงจุด หยุดอาการกำ�เริบ
โดย นางภริตพร จันทะโชติ โรงพยาบาลพนา จังหวัดอำ�นาจเจริญ
พัฒนาการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ Hyperglycemia
โดยใช้รูปแบบ การจัดการรายกรณี ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงชั้น 5
โดย นางสุจิตรา เขตคำ� และนางสาวราตรี บุญชู โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
พัฒนาคุณภาพการพยาบาลในการป้องกันการเกิดแผลกดทับและการดูแลผู้ป่วย
ที่มีแผลกดทับ ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไป 4 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โดย นางทิพวรรณ บัวทอง และคณะ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดต่อนิ้ว
(Replantation)
โดย นางพรทิพย์ สรสนิธ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
การลดอุบัติการณ์กระโดดตึกในผู้ป่วยที่เคยฆ่าตัวตายหอผู้ป่วย อช.5
โดย นางสาวสุพัตร บุญเริ่ม และนางพิสมัย สวนคร้ามดี
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
พัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเตรียมตรวจไตและส่วนประกอบของไต
โดย นางอรวรรณ ประชุมแดง และคณะ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
การพัฒนารูปแบบการเปลี่ยนสารดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเครื่องดมยาสลบ
โดย นางอมรา ลีแสน, นางวาสนา บุญชู, นางสาวดวงใจ วงศ์วิชิต
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
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รหัส
ชื่อผลงาน/ผู้นำ�เสนอ
P 4/10 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
อำ�เภอนาตาล อุบลราชธานี
โดย เบญจวรรณ ศรศรี, นันท์นภัส ปิติโชคโภคินท์, กาญจนา วิลามาศ
โรงพยาบาลนาตาล
P 4/11 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยขณะใส่ท่อระบายทรวงอก
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
โดย นางศิริธร ศิริแก้ว, นางศศินาพร อยู่สุข และเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย
ชั้น 4 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
P 4/12 พัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตในหอผู้ป่วยสามัญที่เคลื่อนย้าย
เพื่อตรวจรักษาในโรงพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในหอผู้ป่วย อช.5
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โดย นางพิสมัย สวนคร้ามดี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

หน้า
111

112

113

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

23

กลุ่ม 5 KM /Nursing system (ห้องราชพฤกษ์ 2)

ประธาน : ดร.สุรชาติ สิทธิปกรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม
กรรมการ : อ.ทัศนีย์ จังกาจิตต์ พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการพิเศษ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
กรรมการ : อ.สิริลักษณ์ คุณกมลกาญจน์  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ผู้ประสานงาน : นางสาวปัทมวดี วงศ์ขันธ์

รหัส

ชื่อผลงาน/ผู้นำ�เสนอ

P 5/1 การพัฒนาปฏิบัติการพยาบาลระดับ Advance Beginner และระดับ Novice ในการให้ยา
หรือสารน�้ำทางหลอดเลือดด�ำตามหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อป้องกัน ภาวะหลอดเลือดด�ำอักเสบ
(Phlebitis) ในห้องผู้ป่วยหนักโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit)
โดย   นางสาวจารวี คณิตาภิลักษณ์, นางสาวอรุณี   รัตนนิเทศก์, นางวิภาวดี ฉลาดแย้ม และคณะ
P 5/2 การพัฒนาแบบบันทึกทางการพยาบาลงานผู้ป่วยนอกโดยประยุกต์ใช
แบบ HI Focus Charting ของโรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
โดย  นันท์นภัส ปิตโิ ชคโภคินท์, จักรพงศ์ ปิตโิ ชคโภคินท์, พัชรี อมรสิน
P 5/3 แนวทางการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยหย่าเครื่องช่วยหายใจอย่างมีประสิทธิภาพ
Evidence Based Practice (Effective Weaning)
โดย  นายประสิทธิ์  อุปชัย  
P 5/4 ผลการจัดการความรู้การป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ Ventilator Associated
Pneumonia (VAP) งานหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ : CQI
โดย เกศรา ศรีสำ�อางค์, วีระนุช มยุเรศ, สายฝน ดีเมืองปัก
P 5/5 การส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทางป้องกัน CAUTI ในผู้ป่วย Burn
โดย น.ส.นวลมณี  บุญชิต, น.ส.นภดล คำ�เติม   
P 5/6 ลดการเกิด VAP โดยการส่งเสริมการปฏิบัติตาม 6 หมวดกิจกรรม
ในห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท 3
โดย นางฤดี  แก้วคำ�ไสย์, นางอรอุมา  สดสร้อย,  นางหนูเวียน  บุญเสนา
P 5/7 ผลการจัดการความรู้การให้ยา Phenytoin (Dilantin) ทางหลอดเลือดดำ�ในห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรม
ประสาท 2 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
โดย สุมาลี ประกอบจรรยา, พิชญดา  ดาทวี, กาญจนา จำ�ปารัตน์ และคณะ
P 5/8 โครงการผลการจัดการความรู้การลดความคลาดเคลื่อนการให้ยา HAD ตามหลัก 10 R
โดย นางละไม สิงห์ทอง, นางดุษฎี อารยวงศ์ชัย และคณะ
P 5/9 ผลการจัดการความรู้การป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการคาสายสวนปัสสาวะ
ในห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท 2 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
โดย  พิชญดา ดาทวี, นางสุมาลี ประกอบจรรยา, จินตวาณี พันธ์เสาร์
P 5/10 พัฒนาการดูแลผู้ป่วยเพื่อลดอัตราการเกิดท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด
โดย นางสุปียา สืบศรี, นางปิยาภรณ์  ประสานพิมพ์  
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กลุ่ม 6 CQI/Innovation ของนักศึกษาพยาบาล (บริเวณหน้าห้องราชพฤกษ์ 1-2)
ประธาน : ดร.ศักดา ขำ�คม    
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
กรรมการ : อ.ปราณี แสดคง  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
กรรมการ : อ.จิรังกูร ณัฐรังสี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
ผู้ประสานงาน : นางสาวนงค์นุช คุณะโคตร

รหัส
P 6/1

P 6/2

P 6/3
P 6/4

P 6/5
P 6/6
P 6/7

ชื่อผลงาน/ผู้นำ�เสนอ
ผลของการใช้สมุดภาพวงกลมต่อความพึงพอใจและความรู้เกี่ยวกับน�้ำหนักตัว
ที่เพิ่มขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ ส�ำหรับสตรีตั้งครรภ์ในจังหวัดนครพนม
โดย ชนมน พันธ์ดี, สุรเชษฐ์ กิติศรีวรพันธ์, กมลชนก ไชยสาคร, นภากรณ์ โบราณ
ประสิทธิ์, พัชราภรณ์ เตียงชัย, รัตนาภรณ์ น้อยอามาต, ศิรินภา นาครัตน์
ความแม่นย�ำการคาดคะเนน�้ำหนักทารกในครรภ์ ด้วยวิธีของ Dare, Johnson
และ M.Mongelli & Gardosi ในมารดาที่มารอคลอดในโรงพยาบาล
โดย สมฤทัย โตชัยภูมิ, ศตพร แดนระเบียบ, อรทัย ฉาบไธสง, ศุภมาศ คำ�มูล,
วิจิตรา สนัดชัย และ ศรชัย ฐานเจริญ*  จินตนา ตาปิน**
นวัตกรรมตุ๊กตาจำ�ลองการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก “Cervical Cancer Model”
โดย สุริยุ ปรีชามานะศาสตร์,บุษบา นิตยาวรรณาภรณ์, วลัยลักษณ์ รัตนะอุดม, อภิญญา
เนินกล้วย, อินทร์สุดา รังกลิ่น, อิสรพงศ์จำ�ปาคำ�1 , ดิษฐพล ใจซื่อ2, ศิวพล ศรีแก้ว3
ผลของ THE HERO ต่อพฤติกรรมการแปรงฟันของเด็กวัยก่อนเรียน
(Effects of THE HERO to toothbrushing behavior of preschool children)
โดย วรัญชฎา ภูดี, วิภาจรีย์ วันดี, วชิราภรณ์ ตะมิน, วรรนิศา โสวาปี,
วรางคณา จันทร์หล้า, วิยะดา สมปอง, ศันศนีย์ บุพศิริ
นวัตกรรม “วงล้อมหัศจรรย์ รู้ทันโรคอุจจาระร่วง”
โดย กิตติศักดิ์  วิเชียรสาร, จรินทร์ธร ไชยสงเมือง และคณะ สุจิมา ติลการยทรัพย์,
เฌอร์นินทร์ ตั้งปฐมวงศ์
นวัตกรรม Safety Baby Bed Rail
โดย นางสาวปิยพร พรพนม, นางสาวสุภาภรณ์ ทองพาณิช, นางสาวมินตรา โคตรสีเขียว,
นางสาวน�้ำฝน สุวรรณ์
ผลของการจัดบริการคลินิกส่งเสริมสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในประชาชนกลุ่มเสี่ยง
พยาธิใบไม้ในตับ : ชุมชนเขตกึ่งเมืองแห่งหนึ่งจังหวัดขอนแก่น
โดย น.ส.กนกวรรณ  น้อยวิเศษ, นางสาวกมลวรรณ  ทินช่วย, นางสาวธิติยา จักรชัย,
นางสาววรรณวิษา กกกนทา, นางสาววิสสุตา วิสุวงษ์, นางสาวศศิวิมล ภูเลียงเนาะ
นางสาวอารียา ไพยะสน, นางสาวเอกไพลิน  สิงห์ลา
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P 6/8
P 6/9

คุณภาพชีวิตและภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในชุมชนชนบทกึ่งเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
โดย จิตมณี สังขะพงษ์ และคณะ   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ความสัมพันธ์ระหว่างความเหงาและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำ�พัง
โดย คมวิทย์ ศรีวารีรัตน์, จุฑาภรณ์ บุตรภักดี, กฤษธิราภรณ์ ศรีกุล,กาญจนา กวางลา,
กัญญารัตน์ บุญทศ,  กัลยา พิมมัชฉา, กุลจิรา อินตะนัย, ขนิษฐา โคตรปัญญา,
จารุวรรณ บุญเชิด, จิตติมา ศรีแสงแก้ว, จิราพร กุลโชติ
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กลุ่ม 7 CQI/Innovation ของนักศึกษาพยาบาล (บริเวณหน้าห้องราชพฤกษ์ 1-2)
ประธาน : อ.อภิรดี เจริญนุกุล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
กรรมการ : อ.อภิญญา คชมาตย์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม
กรรมการ : อ.ฐิติมา โกศัลวิตร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
ผู้ประสานงาน : นายยงยุทธ วัฒนาไชย
รหัส
P 7/1

P 7/2

P 7/3

P 7/4

ชื่อผลงาน/ผู้นำ�เสนอ
ผลของการใช้นวัตกรรมสื่อวิดีโอเพลงกลไกการคลอดปกติต่อความรู้ของนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ผลของการใช้นวัตกรรมสื่อวิดีโอเพลงกลไกการคลอด
ปกติต่อความรู้ ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3
โดย ณัฐชยา เงาแสง, ณัฐพงษ์ ภูหัวตลาด, ชไมพร ใครบุตร, ชาลิสา เตชะนัง, ญาสุมิ
นทร์ ไชยโมง, ทวิดา ธรรมศรี, ธัญญาภรณ์  โสรส
ความรู้สึกและวิธีการจัดการกับความรู้สึกต่อการขึ้นฝึกภาคปฏิบัติในห้องคลอด
ของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โดย  อาทิตยา สัมมาสะโก, จีรวรรณ พงษ์เกษ, พิจิตรา บุญพาโชค, มาริษา อารีรัมย์
และณัฐหทัย สะสาน, นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเห็นคุณค่าในตนเอง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา
โดย  ฐัฒณี  อนุนิวัฒน์,สิรินันท์  ธณรักษ์ชิณวงศ์, กชกร ปฐพีภัทร, ฐานิดา ทองคำ�,
ปาริฉัตร วิปัดทุม, ปาริชาติ โต่นวุธ, นุชนาฎ ลาดนอก, นิวาริน พร่องสระน้อย, วิชุดา
สิทธิมาศและอัจจิมา ไชย
ผลของการใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง (E-Learning) ในรายวิชากายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยา 1 สำ�หรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแก่น

หน้า
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โดย นางสาวนัยวรรณ ชินอ่อน, นางสาวปนัดดา สำ�ราญ, นางสาวพรรณภา ฝ้ายป่าน,
นางสาวเพียงพอ เมธาพีรยศกุล, นางสาวยุวดี พาลิเพ็ง, นางสาววริศรา บรรเทา,
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P 7/5
P 7/6

P 7/7

P 7/8

P 7/9

ความสุขของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
โดย แสงนภา แสงห้าว และคณะ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์บำ�รุงผิว
ผ่านเครือข่ายออนไลน์ ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จ. นครราชสีมา
โดย สุธิดา พราหมฤทธิ์, รัตนาภรณ์ มีสูงเนิน, เจนจิรา แก้วทอง, สาวิตรี นามวิเศษ,
ชนัญญา กันพิพิธ, ศิริพร เนตรโกศล, อนุธิดา เทียนแสง, นางสาวจุฑามาศ เบ้าเรือง,
ปริชชญา ภูมิใจประเสริฐ และ ณัฐวรรณ  สวัสดี
การศึกษาความรู้และพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษา
ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
โดย กฤติยารัตน์ ชิณวงษ์, กัญญภัส บุญสุข, กันตวัฒน์ เมืองอามาตย์, กัลยาณี วงศ์ค�ำ ผา,
กิตติยา แสนทวีสุข, เกษสิณี เหลืองจรัสสุริยา, ขนิษฐา โพธิ์น้อย, จันทร์จิรา ทะคำ�วงษ์,
จารุวรรณ มณฑล,  จินตนา สีหากุล, จีระภา แสนธาตุ,จุฑารัตน์ แก้วระวัง

142

ผลของการจัดการความปวดของผู้คลอดในระยะที่ 1 ของการคลอด
ต่อระดับความปวด
โดย  วิภาดา เหล่าคนค้า, ปรีชญา จังหวัดกลาง, อารียา ด้านวังขวา,
พัชรพร แท่งทอง, กาญจนา อินทรกำ�แหง, วริศรา ขันทอง,
ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์,
ความรู้ ความต้องการเรียนรู้ด้านเพศศึกษาของวัยรุ่น และการสอนเพศศึกษา
ของพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรวัยรุ่น ตำ�บลบ้านเป็ด อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โดย นายณัฐนนท์ ประไพเพชร, นางสาวจิตรา แก้วอาสา,  
นางสาวจินดามาศ แข็งแรง, นางสาวจิรัฐตกาล  คะรุรัมย์, นางสาวดุสิตา อุทกัง,
นางสาวศุภาพิชญ์ สุ่ยวงศ,์ นางสาวอรนิชา นิลแก้ว
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กลุ่ม 8 CQI/Innovation ของนักศึกษาพยาบาล (บริเวณหน้าห้องราชพฤกษ์ 1-2)
ประธาน : ดร.สุภารัตน์ พิสัยพันธ์
กรรมการ : อ.จินตนา ตาปิน
กรรมการ : อ.รัชนี พจนา  
ผู้ประสานงาน : นางนิภา ไกรเสวกวิสัย
รหัส
P 8/1

P 8/2

P 8/3

P 8/4

P 8/5
P 8/6

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
มทส. นครราชสีมา
อาจารย์ประจำ�สาขาการพยาบาสูตินรีเวช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น

ชื่อผลงาน/ผู้นำ�เสนอ
นวัตกรรมชุดลดไข้: “Fresh Coat”
โดย  กรกฏ สระเศษ, จริญา สิทธิเสรี, ปพิชญา สังข์ทองรัมย์, เพชรลดา จันทร์ศรี,
วชิราภรณ์  ภูพิมาย, ศิริพร ฮาบพนม, สุจิตรา ถมมา, สุธาสินี จีนเกา1,
ชาลี  ศิริพิทักษ์ชัย2
ผลของการใช้นวัตกรรม “SOS score model ประเมินไว รู้ทัน ป้องกัน sepsis”
ต่อความรู้เรื่องการประเมินภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
ของนักศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
โดย  ตันติกร วิเชียรนิตย์, จิตราภรณ์ จันทะผล, ปียารัตน์  ล้านน้อย,
แพรทอง ศรีดี, มรกต รามฤทธิ์, วรัญญา ศรีบุญเรือง, สาวิตรี ปรีเลี่ยม
การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปอด
อักเสบ “นวัตกรรม: จับ Feed ปรับเตียง ลดเสี่ยง VAP”
โดย กนกพร  บุญอาษา, ฉัตรฑริกา โพธิ์สอน, ทัศนีย์วรรณ อรัญเสน, นิชนันท์ สาร
ทนงค์,  พรภิมล ศรีชนะ, โยทกา แสนสุข, สุธิพงษ์ สีสมสอน, อรอุมา ศรีทานนท์ 1
พวงแก้ว สาระโภค2
นวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ที่รัดเข่าสมุนไพร: การเพิ่มมูลค่าภูมิปัญญา
ไทยสู่การดูแลผู้สูงอายุ
โดย กิตติศักดิ์ วิเชียรสาร, นภสร โชติพงศ์ขันแข็ง, สโรชา พิลาวุฒิ, สุนิตา ฤทธิ์รุ่ง1
ดิษฐพล ใจซื่อ2, วีระชัย  อิ่มน�้ำขาว2
วัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ “มะค่าแต้ แก้ปวดเมื่อย”
โดย กรรณิกา  นาอ่อน, ปิยนุช  เยื่อใย,สุกัญญา  ชาสมบัติ, สุธิดา  โคสมบูรณ์,
อภิญญา  สีสุพล1 สัมฤทธิ์ ขวันโพน2 , สาคร  อินโทโล่3
นวัตกรรมส่งเสริมการให้ความรู้“รู้ทัน วัณโรค”
โดย วิธิตา ภูตเขต, ปิยนุช พึ่งสำ�โรง, ศุภลักษณ์ อักษร, กฤตย์ทิวัตถ์ ศิลาจันทร์,
วราภรณ์ พันอาจ, พรทิพย์ รัชกิจ, แพรวพรรณ ก้องสูงเนิน, รวิวรรณ ตะโน1,
กัญญาพัชร เบ้าทอง2
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รหัส
P 8/7

ชื่อผลงาน/ผู้นำ�เสนอ
Easy dressing saving manpower
โดย วัลลภ แสงป้อง,  ผสุดารัตน์ สุกรณ์, แพรวนภา ระดาบุตร, จตุพร ทับสีแก้ว,  
ดรุณี  เกษหอม, อารยา หนูเข็ม,  อรอุมา เพราะบุญ , ชุติมา สินประดิษฐ, กุลสตรี  
ยิ้มเนียม, ธัญญาวรรณ จันทะเป้,  Sambath Sreymonyneath
P 8/8 I move ( Innovation of Movement : นวัตกรรมในการเคลื่อนไหว)
โดย นายเกียรติภูมิ ศิริกุล, นางสาวเต็มฤทัย แสนสุธา, นางสาวกิ่งแก้ว จำ�เริญสรรพ์,
นางสาวสุดารัตน์ สตินันท์, นางสาวรัชดา โขรัตน์, นางสาวพัชรี ชะราประทีป,
นางสาววรุณยุภา จันทร์พินิจ, นางสาวธนาภา คำ�สวัสดิ์, นางสาวธิติยาพร โรมจันทร์,
นางสาวบุญพิทักษ์ ช่วงทิพย์, นางสาวศิรประภา จุลศรี
P 8/9 อุปกรณ์เสริมป้องกันและฟื้นฟูภาวะปลายเท้าตก
โดย นางสาวปาริชาต แก้วมาลุน,  นางสาวกษมาภรณ์ วงษ์ชาลี, นางสาวจันทร์จริ า ประจง,
นางสาวอักษราภัค หมายงาม, นางสาวเบญจวรรณ หม่อยปู้ , นางสาวจิตรอนงค์  ปราณีวงศ์,
นางสาวชุลีพร ลิ้มตระกูล, นางสาวสาวิตรี อุไชย, นางสาวพัชรินทร์ ธรรมชีวัน,
นางสาวรัชรินทร์ แสนไชย, นางสาวอารียา พาเรือง
P8/10 หมอนไมโครบีท ป้องกัน Ear Sore
โดย ณัฐิยา สิงห์พันธ์, วิวารินทร์ สาระมะณี, สุวนันท์ ปะวะภูชะโก,
สิริพร แก้วมาตย์, มณีจันทร์ จันทร์โคตร, ณัฐวุฒิ ระดาไสย์, ชิดชนก ทองเอี่ยม,
จิดาภา แฝงสีคำ�,ฑนัญญา สุวรรณอำ�ไพ, ศรัญญ่า ค่าเจริญ
P 8/11 “เข็มขัดรักสะอาด คาดคล่องตัว (G-Tube Cap Belt)”
โดย นางสาววรางคณา ใหมคำ�, นางสาวจุฑาทิพย์ ยัดไธสง,
นางสาวเวณิกา อินสำ�ราญ
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บทคัดย่อการนำ�เสนอผลงาน
Oral Presentation
กลุ่ม 1

Nursing research /R2R In Acute care

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

31

     Oral presentation รหัส 1/1
ประสิทธิภาพการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการติดเชื้อขณะใส่สายสวนค้างเพื่อลดการติดเชื้อ CAUTI
ของกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ผู้นำ�เสนอ :  ฐิติขวัญ นวมะชิติ, จินตนา ปะกิระนัง, บุษรา ดาวเรือง
ชื่อองค์กร, จังหวัด : หอผู้ป่วยกระดูกและข้อชาย ชั้น 1 รพ.มหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ที่มา : กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ รพ.มหาราชนครราชสีมา มีอัตราการติดเชื้อ CAUTI สูงสุด เมื่อเทียบกับ
กลุ่มงานอื่นๆ ปี 2557/2558 พบ CAUTI rate กลุ่ม Spine5.38, 7.49 และกลุ่ม Non spine 3.86, 3.06 ตามลำ�ดับ จาก
การทบทวน พบว่า อัตราการล้างมือ ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 (ปี 2558=64) ผู้ป่วยบางรายใส่สายสวนค้างไม่ตรงตาม
ข้อบ่งชี้ ส่งผลให้จำ�นวนวันนอนในโรงพยาบาลยาวขึ้น ค่าใช้จ่ายในการดูแลมากขึ้น เกิดความสูญเสียแก่ผู้ป่วยและครอบครัว
วัตถุประสงค์: 1) ลดอัตราการติดเชือ้ CAUTI ในผูป้ ว่ ยออร์โธปิดกิ ส์ 2) วัดผลความรูแ้ ละทักษะการดูแลผูป้ ว่ ยทีใ่ ส่สายสวนค้าง
การทำ�ความสะอาดมือและผลประสิทธิภาพการปฏิบัติตาม CAUTI Bundle ของบุคลากรทางการพยาบาล กลุ่มงานการ
พยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์
ระเบียบวิธวี จิ ยั : เป็นวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารโดยกลุม่ ตัวอย่างคือ บุคลากรทางการพยาบาล กลุม่ งานการพยาบาลผูป้ ว่ ยออร์โธปิดกิ ส์
152 คน ผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ ที่ใส่สายสวนค้างทุกคน ที่เข้ารับการรักษาระหว่าง เดือนตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2559
วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยการปฏิบัติตาม Bundle วัดผลความรู้ทักษะการดูแลผู้ป่วย การล้างมือ
และหาค่าความแตกต่างโดยใช้ t-test ใช้กรอบ PDCA ของ Deming คือ 1) การวางแผน (Plan)วิเคราะห์หาสาเหตุการติดเชือ้
ขณะใส่สายสวนค้าง จัดทำ�แบบเก็บข้อมูลข้อบ่งชี้การใส่-ถอดสายสวน แบบสังเกตการปฏิบัติตาม Bundle แบบเก็บข้อมูล
การติดเชื้อ 2) การดำ�เนินการ (Do) นำ�เครื่องมือและคู่มือลงสู่การปฏิบัติ 3) การตรวจสอบ (Check) เปรียบเทียบความ
รู้ทักษะการล้างมือ การดูแลตาม Bundle และการวัดอัตราการติดเชื้อขณะคาสายสวนปัสสาวะ และ 4) การแก้ไข (Act)
นำ�ผลการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนางาน
ผลการศึกษา:1) อัตราการติดเชื้อ CAUTI โดยภาพรวมของกลุ่มงาน เท่ากับ 4.36/1000 Cath-day จำ�แนกเป็น 2 กลุ่ม
คือ CAUTI Spine และ CAUTI non spine มีค่าเท่ากับ 4.77/1000 Cath-day และ 3.47/1000 Cath-day ตามลำ�ดับ
ซึ่งพบว่า CAUTI Spine ลดลงจาก ปี 2558 (7.49) แต่ CAUTI non spine เพิ่มขึ้น (ปี 2558=3.06) 2) ร้อยละ
การปฏิบัติตาม CAUTI Bundle ของบุคลากรในภาพรวม เท่ากับ 87.14 พบประเด็นพัฒนา คือ ทำ�ความสะอาดมือ
ก่อนและหลังจับต้องระบบระบายปัสสาวะ มีค่าเท่ากับร้อยละ 23.50 ระบบระบายปัสสาวะไม่หัก พับงอ ไม่ตกท้องช้าง
เท่ากับ ร้อยละ 73.83 การวัดผลความรู้ด้านการดูแลเพื่อป้องกัน CAUTI การทำ�ความสะอาดมือและทักษะการล้างมือ
ของบุคลากร ค่าคะแนนเฉลี่ยหลังการพัฒนาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนพัฒนาร้อยละ 91.33/ 85.42/ 90.08 ตามลำ�ดับ
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ที่ระดับ .000
การนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ� : พบว่า บุคลากรมีความ ตื่นตัว ตระหนักถึงความสำ�คัญของการทำ�ความ
สะอาดมือ และปฏิบัติตาม CAUTI Bundle เพิ่มขึ้น เกิดแนวคิดต่อยอด การพัฒนาคุณภาพ เกิดนวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วย
ขณะใส่สายสวนปัสสาวะค้าง คือการติด plaster เทคนิคโอเมก้า การใช้ คลิปหนีบ ป้องกันสายสวนปัสสาวะตกท้องช้างและ
ทำ�ให้บุคลากรสามารถประยุกต์ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาคุณภาพงานพยาบาลในประเด็นอื่นๆ ต่อไป
บทเรียนทีไ่ ด้รบั : การพัฒนาคุณภาพงานจะประสบความสำ�เร็จอย่างยัง่ ยืนได้ หัวหน้าทีมในการพัฒนาต้องมีความรูแ้ ละทักษะ  
ของการนิเทศกำ�กับงานและการทำ�งานเป็นทีม การจูงใจสมาชิกทีม และที่สำ�คัญที่สุด คือ ความจริงใจ ตั้งใจในการพัฒนา
คุณภาพงาน ทำ�ให้สมาชิกทีมมีสว่ นร่วมในทุกขัน้ ตอนของการพัฒนางาน ส่งผลให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน ทัง้ Tacit
และ Explicit Knowledge เกิดสัมพันธภาพที่ดีของทีม จะนำ�สู่การพัฒนาต่อยอดในงานคุณภาพต่างๆ ได้
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  Oral presentation รหัส 1/2

ลดอัตราท่อเลื่อนหลุดเพื่อหยุดภาวะแทรกซ้อน
ผู้นำ�เสนอ: ผ่องนภา สงวนสิน, พนิดา นิติสารวงศ์, ศิริพร ชาญนอก, กนกวรรณ ขีดสำ�โรง, กันยารัตน์ สินปรุ
ชื่อองค์กร, จังหวัด: หอผู้ป่วยหนักระบบทางเดินหายใจ รพ.มหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ที่มา : หอผู้ป่วยหนักระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มีผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยเฉลี่ยปีละ 580 ราย
ปี 2556, 2557, 2558 พบอัตราท่อช่วยหายใจหลุด 8.59, 7.61, 5.41% และ 40% ต้องใส่ท่อช่วยหายใจใหม่ทันที
หรือภายใน 24 ชั่วโมง ส่งผลให้เกิดข้อร้องเรียนและนอนโรงพยาบาลนานขึ้น เสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น หอผู้ป่วยมีการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องปี 2559 อัตราท่อช่วยหายใจหลุด 4.35% ใส่ท่อช่วยหายใจใหม่ 46.15% จากการทบทวน
พบว่า หากมีการปฏิบัติตามแนวทางทุกข้อจะไม่เกิดอุบัติการณ์และในรายที่ยังไม่พร้อมในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ
มีอาการสับสนแม้ดูแลตามแนวทางแต่ผู้ป่วยสามารถงอแขนและโน้มตัวดึงท่อช่วยหายใจได้สำ�เร็จต้องใส่ท่อใหม่ทันที
จากสาเหตุนจี้ งึ ใช้อปุ กรณ์ดามแขนป้องกันการดึงท่อช่วยหายใจร่วมกับใช้แนวทางปฏิบตั เิ ดิม เดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560
อัตราท่อช่วยหายใจหลุด 5.75% ใส่ท่อช่วยหายใจใหม่ 26.67%
วัตถุประสงค์: ลดอุบัติการณ์การเกิดท่อช่วยหายใจหลุดให้เป็น 0 และไม่เกิดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเสี่ยงเรื่องท่อหายใจ
เลื่อนหลุด
ระเบียบวิธีวิจัย : กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ 261 ราย พยาบาลวิชาชีพ 25 คน ในหอผู้ป่วยหนักระบบ
ทางเดินหายใจโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เริ่มจากทบทวนแนวทางปฏิบัติเดิมซึ่งประกอบด้วย 1) การตรวจเยี่ยม
ผู้ป่วยและการตรวจสอบตำ�แหน่งท่อช่วยหายใจ 2) การยึดตำ�แหน่งท่อหลอดลม 3) การผูกยึดผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย 4)การปรับตั้งเครื่องช่วยหายใจและการหย่าเครื่องช่วยหายใจเมื่อพร้อม 5) การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ
6) การขอความร่วมมือจากแพทย์ในการให้ยากรณีผู้ป่วยยังสับสน วิเคราะห์สาเหตุการเกิดท่อช่วยหายใจหลุดทุกครั้ง
พบว่าในผู้ป่วยที่สับสนไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาจะดึงท่อช่วยหายใจโดยการงอแขนและโน้มตัวมาดึงท่อ จึงนำ�อุปกรณ์
ดามแขนมาใช้ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ ประเมินผลการใช้แนวทางปฏิบัติและนวัตกรรม เปรียบเทียบอัตราท่อช่วยหายใจหลุดก่อน
และหลังใช้แนวปฏิบัติ ช่วงเวลาที่ศึกษาเดือน ตุลาคม 2559-31 มีนาคม 2560
ผลการศึกษา: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560 มีผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจทั้งหมด 261 ราย อุบัติการณ์
ท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด 15 ครั้ง (5.75% จากจำ�นวนผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจทั้งหมด) และใส่ท่อช่วยหายใจใหม่ทันที 4 ครั้ง
(26.66%) จากจำ�นวนครั้งที่ท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด ซึ่งจากการวิเคราะห์อุบัติการณ์ในแต่ละครั้งพบว่า จำ�นวนอุบัติการณ์
11 ครัง้ ผูป้ ว่ ยไม่ตอ้ งใส่ทอ่ ช่วยหายใจใหม่ และจำ�นวนกลุม่ เสีย่ งในผูป้ ว่ ยทีใ่ ส่ทอ่ ช่วยหายใจมีผปู้ ว่ ยทีส่ บั สน ไม่ให้ความร่วมมือ
มีความพยายามในการดึงท่อช่วยหายใจทัง้ หมด 18 ราย มี 14 ราย ทีไ่ ด้รบั การดูแลตามแนวทางป้องกันท่อช่วยหายใจเลือ่ นหลุด
ร่วมกับการใช้อุปกรณ์ดามแขนเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยงอแขนมาดึงท่อช่วยหายใจได้ แต่อีก 4 ราย ไม่ได้ใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมเนื่องจาก
อุปกรณ์มีจำ�นวนจำ�กัด พบว่าใน 14 ราย ผู้ป่วยไม่สามารถดึงท่อช่วยหายใจได้ แต่อีก 4 ราย ดึงท่อช่วยหายใจได้สำ�เร็จ
การนำ�ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ� : ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงวิธีทำ�งานทำ�ให้บุคลากรดูแลผู้ป่วย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัยต่อผู้ป่วยและไม่เกิดข้อร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่
บทเรียนที่ได้รับ: การป้องกันท่อช่วยหายใจหลุดที่ได้ผลจะต้องมีการวิเคราะห์ปัญหาทุกครั้ง เพราะสาเหตุและความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นแตกต่างกันในการแก้ปัญหาจึงต่างกัน เช่นในกรณีที่ดึงแล้วไม่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจใหม่ต้องทบทวนแนวทาง
การหย่าและการถอดเครือ่ งช่วยหายใจ ในการแก้ปญ
ั หาต้องได้รบั ความร่วมมือทัง้ จากตัวผูป้ ว่ ยญาติ แพทย์ พยาบาลทีด่ แู ลผูป้ ว่ ย
รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกัน
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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Set EVD ดี๊ดีเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดใส่ External ventriculostomy drain
ผู้น�ำเสนอ: นางสุภาพร สุขพิมาย, น�้ำฝน น้อยกลาง, ณิชาภา แก้วยางนอก, จินตนา ประทุมทอง
ชื่อองค์กร,จังหวัด:  หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมระบบประสาท รพ.มหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ที่มา : การใส่สายระบายน�้ำในโพรงสมอง (EVD) เป็นการระบายน�้ำไขสันหลัง (CSF) จากโพรงสมองออกเพื่อรักษาน�้ำคั่ง
ในโพรงสมองจากรอยโรคที่อุดตันทางเดินน�้ำหล่อสมอง เช่น เส้นเลือดสมองแตกพบ 15 ราย/เดือน การพยาบาลส�ำคัญ
หลังผ่าตัดใส่สาย EVD คือ การตัง้ ระดับจุดหยดให้ถกู ต้องตามแผนการรักษา ปกติตงั้ สูงกว่าระดับรูหู 10-12 ซม. นำ 
�้ (10-15 cmHg)
หากตั้งระดับจุดหยดสูงเกิน ท�ำให้น�้ำไขสันหลังไม่ระบายออกเกิดภาวะน�้ำคั่งในโพรงสมอง ความดันในกะโหลกศีรษะสูง
หรือตั้งระดับจุดหยดต�่ำกว่าปกติท�ำให้น�้ำไขสันหลังระบายออกเร็วเกิดภาวะสมองเคลื่อนซึ่งอันตรายมาก จากการท�ำงาน
พบมีการตัง้ ระดับจุดหยดคลาดเคลือ่ น 40% เกิดจากการ set ไม่ตรงตัง้ แต่แรก การปรับระดับหัวเตียงหรือการปรับเสานำ�้ เกลือ
ขึ้นลง การปลดเชือกคล้องถุง ผู้ป่วยเลื่อนตัว ท�ำให้มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้ทั้งวัน จึงคิดนวัตกรรม Set EVD ที่วัดระดับ
ได้เที่ยงตรง เพื่อให้การตั้งระดับจุดหยดของ EVD ถูกต้องตรวจสอบได้
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้มีอุปกรณ์ต้ังระดับ External Ventricular Drainage (EVD) ที่มีสเกลวัดระดับเที่ยงตรงชัดเจน
สามารถตรวจสอบได้ 2.เพื่อให้การตั้งระดับจุดหยดของ EVD ถูกต้องตามแผนการรักษา
ระเบียบวิธวี จิ ยั : วิจยั และพัฒนากลุม่ ตัวอย่างคือผูป้ ว่ ยทุกรายทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดใส่สายระบายนำ�้ ในโพรงสมองเข้ารับการรักษา
ในหอผูป้ ว่ ยหนักศัลยกรรมระบบประสาท รพ.มหาราชนครราชสีมา ตัง้ แต่มถิ นุ ายน 2559 - มิถนุ ายน 2560 และพยาบาลวิชาชีพ
ทุกคน ที่ขึ้นปฏิบัติงานเวรดึกและเวรเช้าในช่วงเวลานั้น ขั้นตอน 1) พัฒนานวัตกรรม Set EVD ดี๊ดี ใช้แผ่นลูกฟูกตัด scale
ที่ใช้วัดระดับจุดหยด 0-20 ซม. ใช้ตะขอเกาะถุง drain ผูกเชือกแขวนเสาน�้ำเกลือ 2) ทดสอบโดยแขวนถุงที่มีปริมาตรน�้ำ
ตั้งแต่ 50-300 cc โดยไม่เลื่อนหลุด 3) จัดหาอุปกรณ์เสริม : ตะกร้าใส่ถุง drain, สั่งท�ำที่วัดองศาหัวเตียงมาตรฐานติดเตียง,
mark point จุด 0 cm ที่เสาน�้ำเกลือ 4) เขียนวิธีการใช้ 5) จัดท�ำแบบบันทึกการตรวจสอบความถูกต้องของการset EVD
6) ประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 7) จัดท�ำแนวทางการดูแลผู้ป่วยใส่สาย EVD เก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยวิเคราะห์
ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ร้อยละ
ผลการศึกษา : หลังจากทดลองใช้งานและปรับปรุงจนทีมงานพึงพอใจ ได้นวัตกรรม Set EVD ดี๊ดี อุปกรณ์ตั้งระดับ EVD
ที่มีสเกลวัดระดับเที่ยงตรงตรวจสอบได้ตลอดเวลาไม่เสียเวลาตั้ง set ใหม่ ไม่พบการเลื่อนหลุดของถุง drain ขณะใช้งาน
ผลการประเมินความพึงพอใจของศัลยแพทย์ระบบประสาท 4 คน และ พยาบาล 15 คน ต่ออุปกรณ์ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ดีมาก ร้อยละ 70.33 ส่วนใหญ่เห็นว่ามีประโยชน์ต่อผู้ป่วย ร้อยละ 84 แต่ควรปรับให้สวยงามถาวร ร้อยละ 77 จากการ
เก็บข้อมูลการใช้งาน 6 เดือน พบว่าระดับจุดหยดของ EVD ถูกต้องตามแผนการรักษา 94% ความคลาดเคลื่อนลดลง
จากก่อนใช้นวัตกรรม ร้อยละ 34 ความคลาดเคลื่อนที่ยังพบอยู่เกิดจากการเลื่อนไถลตัวของผู้ป่วยท�ำให้ศีรษะไม่อยู่ในระดับ
30 องศา ขณะศึกษาไม่พบภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งระดับ EVD ไม่ถูกต้องและไม่พบการดึงรั้งเลื่อนหลุดของสาย EVD
จากแผลผ่าตัด
การน�ำผลงานวิจัยไปใช้ในงานประจ�ำ : Set EVD ดี๊ดีเป็นอุปกรณ์ตั้งระดับ EVD ส�ำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด
Ventriculostomy ที่มีสเกลวัดระดับเที่ยงตรงตรวจสอบได้ตลอดเวลา ท�ำให้การตั้งระดับตรงตามแผนการรักษาของแพทย์
ป้องกันอันตรายจากการตั้งระดับจุดหยดคลาดเคลื่อนอุปกรณ์ใช้ง่ายสะดวกรวดเร็วในการใช้งานตรวจสอบได้ตลอดเวลา
ผลิตเองได้ลงทุน แผ่นละ 30 บาท ปัจจุบนั ขยายผลไปหอผูป้ ว่ ยศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ทีร่ บั ผูป้ ว่ ยผ่าตัดสมอง
บทเรียนที่ได้รับ : แม้ว่าอุปกรณ์ set EVD จะมีหลายสถาบันได้ผลิตเป็นนวัตกรรมและมีบริษัทผลิตถุงระบายต่อ set
ส�ำเร็จรูปมาแล้วสะดวกต่อการใช้งาน แต่มรี าคาแพง แต่ไม่สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้กบั ผูป้ ว่ ยของเราได้เนือ่ งจากศัลยแพทย์
ยังคงใช้ถงุ ระบายแบบเดิมทีไ่ ม่สามารถต่ออุปกรณ์ส�ำเร็จได้ และไม่เห็นความจ�ำเป็นต้องเปลีย่ น พยาบาลจึงต้องพัฒนานวัตกรรม
เพื่อตั้งระดับ EVD ให้ถูกต้องและมีแนวทางการพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันชนิดเฉียบพลัน
ที่ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดชนิด rt-PA โรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้นำ�เสนอ: นางพิชญา วงศ์พิมล
ชื่อองค์กร, จังหวัด: โรงพยาบาลมหาสารคาม
บทคัดย่อ  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบหรืออุดตันชนิดเฉียบพลัน ทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยยาละลายลิม่ เลือดชนิด rt-PA ผ่านระบบช่องทางด่วน ในหอผูป้ ว่ ย
โรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560
โดยใช้กรอบแนวคิดการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์โมเดลการศึกษาของศูนย์ปฏิบัติ
การพยาบาลขั้นสูง ในรัฐเนบลาสกา ประเทศสหรัฐอเมริกา (Soukup, 2000) มีขั้นตอนการดำ�เนินการ 4 ขั้นตอน
คือ ขัน้ ตอนที  ่ 1)การค้นหาปัญหาทางคลินกิ จากการปฏิบตั งิ านและจากแหล่งความรู  ้ ขนั้ ตอนที่ 2)การสืบค้นหลักฐาน
เชิงประจักษ์ที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้น ขั้นตอนที่ 3)การนำ�แนวปฏิบัติไปทดลองใช้ กับกลุ่มผู้ป่วยและพยาบาล  
ขั้นตอนที่ 4) การนำ�แนวปฏิบัติที่ปรับปรุงแล้วไปใช้จริงในหน่วยงาน
ผลการศึกษา ครั้งนี้ได้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันชนิดเฉียบพลัน
ที่ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดชนิด rt-PA ใน 24 ชั่วโมงแรก โรงพยาบาลมหาสารคาม ดังนี้ แนวปฏิบัติ
ทางการพยาบาลก่อนให้ยาละลายลิ่มเลือดชนิด rt-PA แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการเตรียมยาและการให้ยา
ละลายลิ่มเลือดชนิด rt-PA การพยาบาลขณะและหลังให้ยาเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายจากภาวะแทรกซ้อน
ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันชนิดเฉียบพลัน ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดชนิด rt-PA ผลลัพธ์หลังใช้
แนวปฏิบตั ทิ างการพยาบาล ในด้านพยาบาลปฏิบตั งิ านทีห่ อผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง 10 ราย พบว่ามีความพึงพอใจ
ในภาพรวมต่อแนวปฏิบัติการพยาบาลอยู่ในระดับมากร้อยละ 90 ส่วนในด้านผู้ป่วย 5 ราย ผลลัพธ์อาการทาง
คลินิกภายใน 24 ชั่วโมง พบว่า ผู้ป่วยอาการแขนขาอ่อนแรงและอาการปากเบี้ยวพูดไม่ชัดดีขึ้นร้อยละ 60 พบภาวะ
แทรกซ้อนจากการให้ยาละลายลิ่มเลือดชนิด rt-PA ร้อยละ 60   โดยภาวะแทรกซ้อนที่พบมากคือภาวะเลือดออก
ตามร่างกาย ร้อยละ 40 และผูป้ ว่ ยทัง้ หมดได้รบั การแก้ไขภาวะแทรกซ้อนจากการได้รบั ยา rt-PA และไม่มผี ปู้ ว่ ยเสียชีวติ
ส่วนการประเมินการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการพยาบาลได้รับยาละลายลิ่มเลือดชนิด rt-PA พบว่า พยาบาลสามารถ
ปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ทิ างการพยาบาลครบทุกข้อ สรุปได้วา่ แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ช่วยให้การดูแลผูป้ ว่ ย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายจากภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบหรืออุดตันชนิดเฉียบพลันทีไ่ ด้รบั ยาละลายลิม่ เลือดชนิด rt-PA อย่างไรก็ตามผลการศึกษาให้ขอ้ เสนอแนะว่า ควร
มีการศึกษาผลการใช้แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลและปฏิบตั สิ มำ�่ เสมออย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ น�ำไปเผยแพร่เพือ่ น�ำไปสูก่ าร
พัฒนาแก้ไขปรับปรุงแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลทีเ่ ป็นมาตรฐานในเรือ่ งการดูแลผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน
ชนิดเฉียบพลันที่ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดชนิด rt-PA ต่อไป
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ประสิทธิผลของโปรแกรมบรรเทาความเจ็บปวดด้วยเทคนิคการผ่อนคลายต่อระดับความเจ็บปวดในผู้ป่วย
หลังผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบที่มีอาการปวดและร้องขอยาระงับปวดในระยะ 2-4 ชั่วโมงก่อนถึงเวลา
การให้ยาตามแผนการรักษาของแพทย์โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
ผู้นำ�เสนอ: เบญจวรรณ จันลาวงศ์, จันทกานต์ กาญจนเวทางค์, ศศิวิมล พุทธชนม์, รุ่งทิพย์ เขาโคกกรวด
ชื่อองค์กร, จังหวัด: โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
บทคั ด ย่ อ การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลองแบบกลุ ่ ม เดี ย ว วั ด ก่ อ นและหลายครั้ ง หลั ง การทดลอง
(Quasi experiment with one group time series design) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบระดับ
ความเจ็บปวดของผู้ป่วยหลังผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบที่ร้องขอยาระงับปวดในระยะ 2-4 ชั่วโมง ก่อนถึงเวลาการให้ยา
ตามแผนการรักษาของแพทย์ (ทุก 4-6 ชั่วโมง) ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมบรรเทาความเจ็บปวดด้วยเทคนิค
การผ่อนคลาย ณ นาทีที่ 30, 1 ชั่วโมง และ 2 ชั่วโมง และ (2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยหลังผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ
ต่อโปรแกรมบรรเทาความเจ็บปวดด้วยเทคนิคการผ่อนคลาย กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ป่วยหลังผ่าตัด
ไส้ติ่งอักเสบในระยะ 24 ชั่วโมงแรก ในหอผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา จ�ำนวน 30 ราย
ทีไ่ ด้รบั ยาแก้ปวดเข็มแรกทีต่ กึ ผูป้ ว่ ยใน ได้รอ้ งขอยาระงับปวดซ�ำ้ อีกในระยะ 2-4 ชัว่ โมง ก่อนถึงเวลาการให้ยาตามแผน
การรักษาของแพทย์ และมีอาการปวดตั้งแต่ระดับ 4 คะแนนขึ้นไป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบประเมินระดับความเจ็บปวดด้วยตัวเลข (numerical-rating pain scale)
และแบบสอบถามความพึงพอใจในกิจกรรมการพยาบาลเพือ่ บรรเทาความเจ็บปวดหลังผ่าตัด ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ปรับปรุงจาก
การศึกษา ของ มยุลี ส�ำราญญาติ (2541) โดยทดสอบค่าความเชือ่ มัน่ ได้เท่ากับ 0.94 ผูว้ จิ ยั ได้น�ำข้อมูลทัว่ ไปและคะแนน
ความพึงพอใจที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติการแจกแจงความถี่ ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส�ำหรับข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินระดับความปวดด้วยตัวเลข ก่อนและหลังให้โปรแกรมบรรเทาความเจ็บปวด
ด้วยเทคนิคการผ่อนคลาย ณ นาทีที่ 30, 1 ชั่วโมง, และ 2 ชั่วโมง ได้น�ำมาเปรียบเทียบความแตกต่างระดับ
ความเจ็บปวด ด้วยสถิติ One-way ANOVA   
ผลการวิจัย พบว่า (1) คะแนนความเจ็บปวดของผู้ป่วยก่อนได้รับโปรแกรมบรรเทาความเจ็บปวดด้วยเทคนิค
การผ่อนคลาย (mean = 5.77, SD = 1.33) มีคา่ แตกต่างจากคะแนนความเจ็บปวดหลังได้รบั โปรแกรม  ณ นาทีที่ 30
(mean = 4.20, SD = 1.10), 1 ชั่วโมง (mean = 3.63, SD = 0.81) และ 2 ชั่วโมง (mean = 3.30, SD = 1.37)
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (P<.000) นอกจากนี้ยังพบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความเจ็บปวดก่อนและหลังได้รับโปรแกรม
มีแนวโน้มลดลง เมือ่ พิจารณาเฉพาะคะแนนความเจ็บปวดหลังได้รบั โปรแกรม พบว่า คะแนนความเจ็บปวด ณ นาทีที่ 30
แตกต่างจากคะแนนความเจ็บปวด ณ 2 ชั่วโมง อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (P<.05) แต่ไม่แตกต่างจากคะแนน
ความเจ็บปวด ณ 1 ชั่วโมง หลังได้รับโปรแกรม (P>.05) และคะแนนความเจ็บปวดหลังได้รับโปรแกรม ณ เวลา
1 ชั่วโมง และ 2 ชั่วโมง มีค่าไม่แตกต่างกัน (P>.05)  (2) คะแนนความพึงพอใจต่อโปรแกรมบรรเทาความเจ็บปวด
ด้วยเทคนิคการผ่อนคลายของผู้ป่วยหลังผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (mean = 4.47, SD = 0.60)    
คำ�สำ�คัญ: ระดับความเจ็บปวด หลังผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ เทคนิคการผ่อนคลาย
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การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเจ็บหน้าอก
จากกลุ่มโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (ACS) ในบริบทโรงพยาบาลชุมชนนาตาล
ผู้นำ�เสนอ: จักรพงศ์ ปิติโชคโภคินท์, นันท์นภัส ปิติโชคโภคินท์, สายชล ชิณกธรรม และ ดารณี พาใบศรี
ชื่อองค์กร, จังหวัด:  โรงพยาบาลนาตาล
ความเป็นมาและความสำ�คัญ: กลุม่ โรคกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวติ ลำ�ดับ 1 ใน 3 ของประชากร
โลกและไทย โรงพยาบาลชุมชนนาตาล ไม่มีแพทย์เฉพาะทาง เมื่อมีผู้ป่วยกลุ่มโรคกล้ามเนื้อหัวใจ ขาดเลือด
(Acute Coronary Syndrome: ACS) จะส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สถิติปี 2557-2559
มีผปู้ ว่ ยกลุม่ ACS 113, 121 และ 124 ราย เสียชีวติ 7, 9 และ 11 ราย ตามลำ�ดับ (สรุปผลงานโรงพยาบาลนาตาล, 2559)
ผลการทบทวนการการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม ACS พบปัญหาที่สำ�คัญคือพยาบาลปฏิบัติการพยาบาลในการประเมิน
และการดูแลผูป้ ว่ ยกลุม่ ACS ไม่ครอบคลุมและล่าช้า, โรงพยาบาลยังมีแนวทางการประเมินและการดูแลทีย่ งั ไม่ชดั เจน
วัตถุประสงค์ : เพือ่ พัฒนาและศึกษาผลการพัฒนาแนวปฏิบตั ทิ างการพยาบาลในดูแลผูป้ ว่ ยเจ็บหน้าอกจากกลุม่ โรค
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ในบริบทโรงพยาบาลชุมชนนาตาล
วิธกี ารศึกษา :เป็นวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารโดยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดของ Stetler Model (Stetler, 2010) มี 5 ขัน้ ตอน
1) เตรียมเลือกงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับบริบทปัญหา วัตถุประสงค์ 2) ตรวจสอบความน่าเชือ่ ถือ 3) การประเมินเปรียบเทียบ
และการตัดสินใจ ทำ�คำ�แนะนำ�/เกณฑ์การบังคับใช้ 4) การประยุกต์ใช้/ศึกษานำ�ร่อง 5)การประเมินผลการใช้
กลุม่ ตัวอย่างเลือกแบบเจาะจงมีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพรวม 30 คน พัฒนาในโรงพยาบาลนาตาล และนำ�มาปฏิบตั ิ
เก็บรวบรวมข้อมูลเดือน ต.ค.2559 ถึง มี.ค.2560 จากแบบสอบถามและแบบประเมินแนวปฏิบัติทางการพยาบาล
วิเคราะห์ข้อมูลจากสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษา : จากการพัฒนาผ่านกระบวนการ 2 วงจร และจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 14 เรื่อง ได้แนวปฏิบัติ
ทางการพยาบาลตามหลัก 5C :Case, Care, Consult, Cure และ Continue มี 2 ส่วน คือ แนวปฏิบตั ทิ างการพยาบาล
และแบบประเมิน-การดูแลผู้ป่วยเจ็บหน้าอกซึ่งผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน กลุ่มตัวอย่างทุกคนเห็นว่าแนวปฏิบัตินี้
เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เนื่องจากเข้าใจง่าย, มีความชัดเจนตามหลัก 5C
สามารถปฏิบตั ติ ามได้ทนั ทีเมือ่ มีผปู้ ว่ ยเข้ากับข้อบ่งชีข้ องโรค ACS ร้อยละ 97.36, หลังพัฒนานำ�มาใช้ในการดูแลผูป้ ว่ ย
เจ็บหน้าอก 262 ราย พบผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI 5 ราย และ NSTEMI 18 ราย
มีการส่งต่อภายใน 30 นาที ทุกราย (ก่อนพัฒนาร้อยละ20), ซักประวัติ ตรวจคลื่นหัวใจ ตรวจทางห้องปฏิบัติการได้
ใน 10 นาที ได้ร้อยละ 97.67 (ก่อนพัฒนาร้อยละ 25)
สรุปผล : จากการพัฒนาแนวทางนีท้ �ำ ให้ปฏิบตั กิ ารดูแลผูป้ ว่ ยเข้าถึงการรักษาได้เร็วขึน้ จนไม่พบอุบตั กิ ารณ์การเสียชีวติ
หรือเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น ขณะรอตรวจ
ข้อเสนอแนะ : ควรศึกษาประเด็นการสร้างความตระหนักและแนวทางในการดูแลโรค ACS ในชุมชนมีการนำ�ไปใช้
ไปทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล, และทีมนำ�ทางคลินกิ นำ�ไปใช้ใน รพ.สต. 6 แห่ง รวมทัง้ ขยายผลไปสูโ่ รงพยาบาลชุมชน
ในจังหวัด
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ผลการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย STEMI โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ผู้นำ�เสนอ: นางเฟื่องลดา  ตัณฑุลกนกรัชต์
ชื่อองค์กร, จังหวัด:  หน่วยตรวจพิเศษโรคหัวใจ รพ.มหาราชนครราชสีมา
หลักการและเหตุผล : อัตราตายของผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดรุนแรง (ST elevation
myocardial infarction: STEMI) รพ.มหาราชนครราชสีมา ร้อยละ 13.16 (พ.ศ.2559) แม้มีการพัฒนา
มาอย่างต่อเนื่อง จึงต้องการศึกษาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย STEMI ในรอบปีที่ผ่านมา
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินคุณภาพการดูแลผู้ป่วย STEMI เขตสุขภาพที่ 9 (รพ.มหาราชนครราชสีมา
เป็นแม่ขา่ ยรับ Refer ผูป้ ว่ ย STEMI เพียงแห่งเดียว) ปีงบประมาณ 2559 ค้นหาปัญหาและอุปสรรคทีม่ ผี ลต่อคุณภาพ
การดูแล และปัจจัยที่สนับสนุนให้ระบบการดูแลมีคุณภาพ
การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์: ใช้กรอบแนวคิดทฤษฏีระบบ (System Theory)
วิ ธี ดำ � เนิ น การ: เป็ น การวิ จั ย ประเมิ น ผล ประเมิ น คุ ณ ภาพการดู แ ลตามตั ว ชี้ วั ด คุ ณ ภาพการพยาบาลผู้ ป่ ว ย
โรคกล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลัน กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผูป้ ว่ ย STEMI ทีม่ ารับการสวนหัวใจ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ปีงบประมาณ 2559 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้โปรแกรม ACS Registration System แฟ้มประวัตผิ ปู้ ว่ ย  และเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา
ผลการดำ�เนินการ: ปัจจัยนำ�เข้าที่สำ�คัญ คือ นโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาหัวใจฯ
สมรรถนะบุคลากร ความพร้อมของเครือ่ งมือและอุปกรณ์ กระบวนการทีเ่ กิดขึน้ ในระบบ คือ  มีการแต่งตัง้ คณะทำ�งาน
อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร จัดทำ�  care map STEMI ใช้ Chest pain protocol ในการคัดกรองผู้ป่วย กำ�หนด
ขีดความสามารถในการให้บริการของโรงพยาบาลแต่ละระดับ Consult ภายในเครือข่ายผ่านระบบ Line มีนโยบาย
SK First มีระบบส่งต่อ Fast track STEMI มีแนวทางการพยาบาลผู้ป่วย STEMI  ด้านผลลัพธ์ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
911 ราย มีอาการรุนแรง ร้อยละ 31.4, ร้อยละ 91.33 ของผู้ป่วย ได้รับการเปิดหลอดเลือดหัวใจแบ่งเป็น SK
ร้อยละ 55.76 และ PPCI ร้อยละ 35.57, Total ischemic timeเฉลี่ย 240 นาที ในกลุ่มที่ได้ SK และ 587 นาที
ในกลุ่ม PPCI, Door to needle time เฉลี่ย 69 นาที, Door to balloon time เฉลี่ย 75 นาที, FMC to refer
(กลุ่ม PPCI) เฉลี่ย 203 นาที   สำ�หรับผู้ป่วย Onset to FMC เฉลี่ย 271 นาที,ร้อยละ  86.52 ได้รับการส่งต่อ
ตามระบบ Fast track STEMI   ผู้ป่วยทุกรายได้รับการตรวจ EKG ภายใน 10 นาที ได้รับการประเมินอาการ
เจ็บหน้าอกและได้รับยาบรรเทาอาการอย่างเหมาะสม  และโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปให้ SK ได้ร้อยละ 100
ข้อมูลย้อนกลับที่สำ�คัญ: 1.Patient Alert ต่อการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นยังล่าช้า ทำ�ให้การเข้าถึงการรักษาล่าช้า
และ 2. ระบบการกำ�กับเวลาในการให้บริการที่รีบเร่งยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำ�หนด จากข้อมูลย้อนกลับที่ได้
นับเป็นข้อมูลสำ�คัญ ที่จะต้องนำ�ไปปรับปรุงภายในระบบเพื่อให้การดูแลผู้ป่วย STEMI มีคุณภาพมากขึ้น
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Oral presentation รหัส 1/8
แบบประเมินภาวะโภชนาการผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ
(Trauma Nutrition Assessment Form: TNAF)
ผู้นำ�เสนอ: อภิวรรณ  อินทรีย์* ผศ.ดร.ดลวิวัฒน์  แสนโสม**
*
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ โรงพยาบาลขอนแก่น
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำ�สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่มาและความสำ�คัญของปัญหา ผูป้ ว่ ยวิกฤตมีความเสีย่ งสูงในการเกิดภาวะทุพโภชนาการจากกระบวนการเจ็บป่วย
ทีท่ �ำ ให้รา่ งกายต้องการพลังงานและสารอาหารเพิม่ มากขึน้ ในขณะทีไ่ ด้รบั สารอาหารลดลง ทัง้ จากการย่อยและดูดซึม
ทีล่ ดลงและแผนการดูแลรักษาทีม่ กั จะให้สารอาหารและพลังงานไม่เพียงพอ ปัจจุบนั มีแบบประเมินภาวะโภชนาการ
ที่หลากหลายแต่ไม่มี แบบประเมินใดที่จำ�เพาะต่อผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ
วัตถุประสงค์ เพือ่ พัฒนาและตรวจสอบคุณสมบัตขิ องแบบประเมินภาวะโภชนาการของผูป้ ว่ ยวิกฤตศัลยกรรมอุบตั เิ หตุ
วิธดี �ำ เนินการ เป็นการศึกษาและพัฒนาแบบประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ในผูป้ ว่ ยวิกฤตศัลยกรรมอุบตั เิ หตุชาย
หรือหญิงอายุ 18 ปีขนึ้ ไป จำ�นวน 16 คน ทีห่ อผูป้ ว่ ยวิกฤตศัลยกรรมอุบตั เิ หตุ โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีสญ
ั ญาณชีพ
และอาการแสดงคงที่เท่านั้น ประเมินความรุนแรงของการเจ็บป่วยโดยใช้แบบประเมิน APCHE II  >10 คะแนน  
ผลการศึกษา  แบบประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ (Trauma Nutrition Assessment
Form: TNAF) ที่พัฒนาขึ้นแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ การประเมินสถานะทางโภชนาการ (albumin, transferrine,
creatinine height index และ BMI) และการประเมินระดับการเผาผลาญของร่างกาย (urine urea nitrogen)
TNAF มีความตรงตามเนื้อหา (CVI = 0.88)  มีความตรงตามโครงสร้างโดยสามารถอธิบายสถานะทางโภชนาการได้  
67.95%  และมีความเทีย่ งทัง้ ในด้าน test-retest และ inter-rater reliabilities (r=0.985 และ r=0.981 ตามลำ�ดับ)
เมื่อทดลองใช้แล้วพบมีแนวโน้มสามารถประเมินภาวะโภชนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการศึกษาไปใช้  แบบประเมินภาวะโภชนาการมีแนวโน้มในการประเมินภาวะโภชนาการ
ผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุได้ อย่างไรก็ตามควรทำ�การทดลองใช้แบบประเมินในกลุ่มตัวอย่างจำ�นวนมากขึ้น
เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลด้านต่างๆ จนเกิดความแม่นยำ�  จำ�เพาะเจาะจงของการใช้แบบประเมินภาวะโภชนาการ
ก่อนนำ�ไปขยายผลทดลองใช้จริงในหน่วยงาน
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ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการจัดการรายกรณีต่อผลลัพธ์ที่คัดสรรค์
ในการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม (TKR) ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ
ผู้นำ�เสนอ:  นางธันยมัย ปุรินัย     
ชื่อองค์กร, จังหวัด: กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี  โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ความเป็นมาและความสำ�คัญ   การดูแลผูป้ ว่ ยผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียม เป็นงานทีส่ �ำ คัญเนือ่ งจากเป็นการผ่าตัดใหญ่
ทีล่ ดความเจ็บปวด แก้ไขความผิดปกติของข้อเข่า ช่วยเพิม่ ความมัน่ คงของข้อเข่าให้สามารถทำ�งานได้ด  ี ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (TKR) ในปี 2556 – 2558  จำ�นวน 35, 40 และ 45 ราย/ปี ตามลำ�ดับและพบว่า
จำ�นวนวันนอนในโรงพยาบาล  9, 9.8 และ 9.5 วันตามลำ�ดับ และ ปี 2558 มีภาวะแทรกซ้อนข้อเข่าติดจำ�นวน 1 ราย
และค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล เฉลี่ย 91,950 บาทต่อราย (สถิติ เวชระเบียนโรงพยาบาลศรีสะเกษ)
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและใช้รูปแบบการจัดการรายกรณีในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม ในโรงพยาบาล
ศรีสะเกษ วิธีการศึกษาประยุกต์จากแนวคิดของสภาวิจัยทางการแพทย์และสุขภาพแห่งชาติ ประเทศออสเตรเลีย
ศึกษาโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง 11 เรือ่ ง วัดผลด้านคุณค่าของแนวปฏิบตั แิ ละความเป็นไปได้
ในการนำ�แนวปฏิบัติไปใช้โดยใช้เครื่องมือ AGREE 2 ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการใช้การจัดการรายกรณี
ในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา
ได้เท่ากับ 0.90 ดำ�เนินงานระหว่าง 1 เมษายน 2559 - 30 มีนาคม 2560 นำ�รูปแบบที่สร้างขึ้นไปใช้กับผู้ป่วยจำ�นวน
15 คน (กลุ่มหลังพัฒนา)
ผลการวิจยั 1) ได้รปู แบบการใช้การจัดการรายกรณีในผูป้ ว่ ยผ่าตัดเปลีย่ นผิวข้อเข่าเทียม จ�ำนวน 18 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น
3 หมวด คือ หมวด 1 ระยะก่อนการระงับความรู้สึก จ�ำนวน 8 ข้อ หมวด 2 ระยะการระงับความรู้สึก จ�ำนวน 3 ข้อ
และหมวด 3 ระยะหลังการระงับความรู้สึก จ�ำนวน 7 ข้อ  2) ผลการประเมินคุณค่าของแนวปฏิบัติทั้งแยกหมวดหมู่
และภาพรวมอยู่ในเกณฑ์คุณภาพสูง ( =81.15 )   ผู้ทรงคุณวุฒิให้ค�ำแนะน�ำให้สามารถน�ำแนวปฏิบัติไปใช้ได้
3) ความเป็นไปได้ในการน�ำแนวปฏิบัติไปใช้ในทุกหัวข้ออยู่ในเกณฑ์มาก ( =80)  4) ผลการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
ของทีมสุขภาพจากการทดลองใช้แนวปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์มาก ( =90.84) และ 5) ผลลัพธ์ด้านผู้ป่วย ไม่พบภาวะ
แทรกซ้อนหลังผ่าตัดตามตัวชีวัด 7 ตัวได้แก่ อัตราการเกิด DVT 0 % อัตราการเกิด Loosening ของข้อเข่าเทียม
0% อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด 0% อัตราการงอเข่าได้มากกว่า 90 องศา 100% อัตราการเกิดแผลกดทับ 0%
อัตราการผ่าตัดซ�้ำใน 48 ชั่วโมง 0% จ�ำนวนวันนอนเฉลี่ย 8 วัน ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล เฉลี่ย 89,945 บาทต่อราย
สรุป ได้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมโดยใช้การจัดการรายกรณีเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น สามารถ
ขยายผลรูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปใช้ในโรคกลุม่ อืน่ ในผูป้ ว่ ยศัลยกรรมกระดูกและข้อและขยายผลสูห่ น่วยบริการอืน่ ได้ ข้อ
เสนอแนะในการทำ�วิจยั ต่อไป 1. ศึกษาคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยหลังจากผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียม 2. ศึกษาอุบตั กิ ารณ์
การเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมของประชาชนในโรงพยาบาลศรีสะเกษ

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

41

Oral presentation รหัส 1/10
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยseptic shock ในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ผู้นำ�เสนอ:  นางสาวเพ็ญนภา บุบผา, นางสาวชลิดา จันเทพา, และ นางสาววนิดา ประภาอนันตชัย  
ชื่อองค์กร, จังหวัด:  โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
บทน�ำและวัตถุประสงค์ : โรงพยาบาลศรีสะเกษมีผปู้ ว่ ย septic shock มากขึน้ เรือ่ ยๆ ปี 2557-2559 มีผปู้ ว่ ยจ�ำนวน
1,840, 1,899 และ 1,882  คน ตามล�ำดับ มีอตั ราการตายร้อยละ 53.63, 54.66 และ 51.20 ตามล�ำดับ หอผูป้ ว่ ยหนัก
อายุรกรรม1 มีผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วย septic shockร้อยละ 80เป็นสาเหตุการตายล�ำดับที่1 ตลอดปี 2557-2559
โดยมีอัตราการตายสูงถึงร้อยละ 76.71, 76.76 และ 78.82 ตามล�ำดับหลังการพัฒนา protocol การดูแลรักษา
septic shock  และพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วย septic shock ในปี 2558-2559 แต่ผลลัพธ์การดูแลรักษา
ยังไม่บรรลุเป้าหมาย เช่น มีประเมินความเพียงพอของสารน�้ำเพียงร้อยละ 78.11  ผู้ป่วยได้สารน�้ำเพียงพอร้อยละ
57.46 อัตราการตายร้อยละ 80.56 เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันร้อยละ 50  และยังไม่มีการประเมินผลลัพธ์ทางการ
พยาบาล ทีมงานจึงพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล severe sepsis/septic shock เพื่อศึกษาผลลัพธ์ของแนวปฏิบัติ
การพยาบาลและเพิ่มคุณภาพการดูแลผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น
วิธีการศึกษา : ใช้ข้ันตอนของ Evidence based nursing practice 7 ขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ คือ แนวปฏิบัติ
การพยาบาลผู้ป่วย septic shock ที่ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน กลุ่มตัวอย่าง
เป็นผูป้ ว่ ย septic shock ทีเ่ ข้ารับการรักษาในหอผูป้ ว่ ยหนักอายุรกรรม1 จำ�นวน 30 คน ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม
2560 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ผลการศึกษา :พบว่าการปฏิบัติการพยาบาล 1) H/C ก่อนให้ยาต้านจุลชีพ ร้อยละ 80 2) ผู้ป่วยได้รับยาต้าน
จุลชีพภายใน 1 ชั่วโมง หลังวินิจฉัยร้อยละ 88.19  3) ได้รับการวัด JVP (กรณีไม่มี central line) ร้อยละ 70.2
4) ได้รับการวัด  CVP (กรณีมี central line) ร้อยละ 95.5  5)ได้รับการประเมิน Breath sound ก่อน load IVF
ร้อยละ 88.13  6) ผู้ป่วยได้รับการวัด vital sing ทุก 15 นาที ใน 1 ชั่วโมงแรกที่วินิจฉัยร้อยละ 88.50  7) ปรับยา
ตีบหลอดเลือดทุก 15 นาที keep MAP ≥ 65ร้อยละ 81.55  ผลลัพธ์ด้านการรักษา อัตราการตายร้อยละ 69.78
เกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน ร้อยละ 44.91  ผู้ป่วยได้รับสารน้ำ�เพียงพอร้อยละ 80.70
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ การมีแนวปฏิบัติการพยาบาลและน�ำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วย septic shock
เกิดผลลัพธ์ทงั้ ด้านการปฏิบตั กิ ารพยาบาล และด้านการรักษาทีด่ ขี นึ้ ผูป้ ว่ ยได้สารน�ำ้ เพียงพอมากขึน้ อัตราตายลดลง
ควรเผยแพร่แนวปฏิบตั ไิ ปสูห่ น่วยงานอืน่ ใน รพ. รวมถึงการนิเทศก�ำกับหน้างานติดตามผลลัพธ์และศึกษาเปรียบเทียบ
ระหว่างกลุ่มที่ใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลและกลุ่มที่ให้การพยาบาลตามปกติ
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  Oral presentation รหัส 1/11
การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติการพยาบาล
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
ผู้นำ�เสนอ: อักษ์ศรา  กะการดี1, อนุชา  ไทยวงษ์1
ชื่อองค์กร, จังหวัด: วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
การประยุกต์ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพือ่ สร้างนวัตกรรมในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลเป็นสิง่ สำ�คัญทีจ่ ะก่อให้เกิด
การพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆ ทั้งด้านการสืบค้น การวิเคราะห์ข้อมูล การนำ�หลักฐานไปใช้ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหา ตลอดจนการคิดอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานองค์ความรู้ทางวิชาชีพและศาสตร์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดรับกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งให้ผู้เรียน
มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน รู้จักคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม และนำ�สู่การปฏิบัติ การวิจัยในชั้นเรียนนี้
มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติการพยาบาล รายวิชาปฏิบัติ
การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ตามแนวคิดของ Flemming
& Fenton กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 32 จำ�นวน 102 คน วิทยาลัยพยาบาล
ศรีมหาสารคาม ดำ�เนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2559-มีนาคม 2560 เครื่องมือที่ใช้คือคู่มือการจัดการเรียนรู้
แนวการสนทนากลุ่ม และแบบถอดบทเรียนหลังทำ�กิจกรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
พบว่า ผูเ้ รียนสามารถใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพือ่ สร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลได้ เกิดผลงานจำ�นวน 13 ชิน้
การสะท้อนคิดโดยผูเ้ รียนพบว่า ได้เรียนรูก้ ระบวนการสืบค้น ฝึกการคิดวิเคราะห์การตัดสินใจนำ�หลักฐานเชิงประจักษ์
มาใช้อย่างมีเหตุผล และมีความภาคภูมิใจในผลงานที่เกิดขึ้นมีปัจจัยแห่งความสำ�เร็จที่สรุปได้คือ การสืบค้นและ
การค้นหาปัญหา การขอคำ�ปรึกษาจากอาจารย์ ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความร่วมมือของกลุ่ม (S-M-N-C: Search &
Situation, Mentoring, Notable, Cooperative)
ควรมีการเตรียมความพร้อมทั้งผู้เรียนและผู้สอน ดำ�เนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดเป็นรูปแบบ
และแนวปฏิบัติที่ดี
คำ�สำ�คัญ: นวัตกรรม/ หลักฐานเชิงประจักษ์/ นักศึกษาพยาบาล
1

อาจารย์ประจำ�กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
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Oral presentation รหัส 1/12
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้แนวคิดการรับรู้สมรรถนะแห่งตนร่วมกับการสนับสนุนทางสังคม
เพื่อส่งเสริมการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2
คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ผู้นำ�เสนอ :  นางเจนสุดา  พรมมาบุญ  พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
ชื่อองค์กร, จังหวัด: แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
ความเป็นมาและความส�ำคัญ :  การคาดการณ์ขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization [WHO], 2016)
ที่คาดว่าในช่วงศตวรรษที่21 อุบัติการณ์ของโรคเบาหวานจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีความสัมพันธ์กับประชากร
สูงอายุที่มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยใน ปี ค.ศ.2050 จะมีผู้สูงอายุโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นจาก 10.9 ล้านคน
เป็น 26.7 ล้านคน ผู้สูงอายุโรคเบาหวานถึงแม้จะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ถ้ามีการปรับพฤติกรรมสุขภาพ
ให้เหมาะสมแล้วจะส่งผลให้ควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดได้ และช่วยลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
ทีจ่ ะตามมา   ดงั นัน้ ผูศ้ กึ ษาจึงมีความสนใจในการพัฒนาแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาล โดยใช้แนวคิดการรับรูส้ มรรถนะแห่งตน
ร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมเพื่อส่งเสริมการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้แนวคิดการรับรู้สมรรถนะแห่งตนร่วมกับการสนับสนุน
ทางสังคมเพื่อส่งเสริมการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 คลินิกเบาหวาน
โรงพยาบาลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
วิธีดำ�เนินการ: การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้รูปแบบปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์
ของศูนย์ปฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูงเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนา  โดยได้ท�ำ การศึกษา 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1  เป็นการ
ค้นหาปัญหาด้านคลินิก ระยะที่ 2  การทบทวนและการสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ ได้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ผ่าน
การประเมินคุณภาพจำ�นวน 13 เรื่อง ประกอบด้วย การวิจัยเชิงทดลองที่มีกลุ่มควบคุมและมีการสุ่ม 8  เรื่อง  และ
การวิจัยเชิงทดลองที่มีกลุ่มควบคุมแต่ไม่มีการสุ่ม 5 เรื่อง  จากนั้นทำ�การวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อร่างแนวปฏิบัติ  
ผลการศึกษา: แนวปฏิบัติการพยาบาลที่พัฒนาขึ้น มี 4 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การประเมินภาวะโภชนาการ
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินระดับการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนจากครอบครัว ขั้นตอนที่ 3 กลุ่มการรับรู้
สมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนจากครอบครัว ระดับปานกลาง และต�่ำจะได้รับการส่งเสริมการปรับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และขัน้ ตอนสุดท้ายการประเมินผล ประเมินการรับรู้
สมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนจากครอบครัว พร้อมประเมินระดับน�้ำตาลในเลือด หลังจากนั้นติดตามดูแล
ต่อเนื่องจนครบตามแผนการรักษาตามแนวปฏิบัติ
ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการศึกษาไปใช้: ควรนำ�ร่างแนวปฏิบัติการพยาบาลทดลองใช้ในคลินิกเบาหวาน
และดำ�เนินการศึกษาให้ครบ 4 ระยะ ตามแนวทางการพัฒนาแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยรูปแบบปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ของศูนย์ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของ ซูคัพ (Soukup, 2000)
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   Oral Presentation รหัส 2/1
ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการข้อมูล ข้อมูลที่ได้รับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ระหว่างได้รับการรักษาด้วยสารกัมมันตรังสีไอโอดีน 131
ผูน้ �ำ เสนอ: สุพฒ
ั น์  ทัพหงษา1,บุญส่ง หาทวายการ1, นันทพร วงศ์สรุ วัฒน์2, ขจรเกียรติ ศรีชาเชษฐ์2, ธาราทิพย์ รามคำ� 1
1
หอผู้ป่วยรังสีรักษา 5ก   โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                        
2
หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                     
ความเป็นมาและความสำ�คัญ: การได้รบั ข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอและตรงกับตามความต้องการมีประโยชน์ส�ำ หรับ
ผูป้ ว่ ยใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกวิธกี ารรักษาของตนช่วยลดความวิตกกังวล รวมถึงเพิม่ ความพึงพอใจต่อการ
บริการการพยาบาลที่ได้รับจากทีมบุคลากรสุขภาพ ดังนั้น การศึกษาความต้องการข้อมูลการได้รับข้อมูลพฤติกรรม
การดูแลตนเองรวมไปถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษาดังกล่าวกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเพื่อนำ�ผลไปใช้
เป็ น แนวทางสำ � หรั บ พยาบาลในการวางแผนพั ฒ นารู ป แบบการดู แ ลมะเร็ ง ต่ อ มไทรอยด์ ที่ ไ ด้ รั บ การรั ก ษา
ด้วยสารกัมมันตรังสีไอโอดีน 131 ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพส่งเสริมการมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี องผูป้ ว่ ยมะเร็งกลุม่ ดังกล่าวต่อไป
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาความต้องการข้อมูล ข้อมูลทีไ่ ด้รบั ระหว่างการรักษา พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวติ
รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ศึกษาต่างๆ ของผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ระหว่างได้รับการรักษาด้วยสาร
กัมมันตรังสีไอโอดีน 131
วิธีดำ�เนินการวิจัย:การวิจัยเชิงพรรณนาวิเคราะห์สหสัมพันธ์วิธีดำ�เนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยมะเร็ง
ต่อมไทรอยด์ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำ�นวน 159 คนที่มารับการรักษาด้วยสารกัมมันตรังสีไอโอดีน 131
ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ 1) แบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบสอบถามความต้องการข้อมูล และข้อมูลที่ได้รับ 3) แบบวัดพฤติกรรมการดูแลตนเอง และ
4) แบบวัดคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ (QOL-TV Thai version) วิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้สถิติพรรณนา
และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ สเปียร์แมน
ผลการศึกษา:กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการข้อมูลอยู่ในระดับมาก ข้อมูลที่ได้รับตรงตามความต้องการในระดับต�่ำ
พฤติกรรมการดูแลตนเองส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลางและมีคณ
ุ ภาพชีวติ โดยรวมอยูใ่ นระดับตำ 
�่ ไม่พบความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติระหว่างความต้องการข้อมูล ข้อมูลที่ได้รับ กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง และกับคุณภาพ
ชีวิต แต่พบความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการข้อมูล และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์
ระหว่างได้รบั การรักษาด้วยสารกัมมันตรังสีไอโอดีน 131 อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (r = -0.2156; p-value = 0.006)
สรุปและข้อเสนอแนะ: การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ระหว่างได้รับการรักษาด้วยสารกัมมันตรังสี
ไอโอดีน 131 ยังได้รับข้อมูลไม่เพียงพอกับความต้องการ ผลการศึกษานี้อาจใช้เป็นข้อมูลสำ�คัญสำ�หรับพยาบาล
ในการพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้ที่ตรงกับความต้องการของผู้ป่วยเพื่อช่วยส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเอง
และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ระหว่างได้รับการรักษาด้วยสารกัมมันตรังสีไอโอดีน 131
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ผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยมะเร็ง
ผู้นำ�เสนอ: นางจริยา เรียนวาที, ดร.เพ็ญศรี รักษ์วงค์, นางกรแก้ว สุขวานิชย์เจริญ
ชือ่ องค์กร,จังหวัด: กลุม่ งานการพยาบาลผูป้ ว่ ยมะเร็ง กลุม่ ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
บทน�ำและวัตถุประสงค์: โรคมะเร็ง เป็นโรคร้ายที่รุนแรงคุกคามชีวิตก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบ
อย่างมากต่อผูป้ ว่ ยทัง้ ทางด้านร่างกาย และจิตใจ ส�ำหรับปัญหาทางด้านจิตใจทีพ่ บ ได้แก่ ซึมเศร้าและแยกตัว เครียด
กังวล ท้อแท้ รูส้ กึ ไม่แน่นอนและไม่ปลอดภัยในชีวติ สูญเสียพลังอ�ำนาจ รูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเองตำ 
�่ มีปญ
ั หาอัตมโนทัศน์
และภาพลักษณ์ มีภาวะทุกข์ทรมานทางจิตวิญญาณ หมดหวัง และคิดฆ่าตัวตายได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนา
แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยมะเร็ง 2) เพื่อศึกษาผลของการใช้พัฒนาแนวปฏิบัติการ
พยาบาลเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยมะเร็งต่อผลลัพธ์ด้านการป้องกันการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยมะเร็ง ได้แก่
ผู้ป่วยมะเร็งกลุ่มเสี่ยงได้รับการประเมิน 100% และไม่พบผู้ป่วยมะเร็งที่เข้ารับการรักษาฆ่าตัวตายส�ำเร็จ (0%)
วิธกี ารศึกษา: การศึกษานีเ้ ป็นการวิจยั และพัฒนา โดยใช้การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร ทำ�การศึกษาในกลุม่ งานการพยาบาล
ผูป้ ว่ ยมะเร็ง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 – เมษายน พ.ศ.2560 เก็บข้อมูลด้วย
แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยมะเร็ง แบบประเมินปัจจัยเสี่ยงการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยมะเร็ง แบบสอบถาม
สุขภาพผูป้ ว่ ย PHQ-9-Thai การสนทนาตามธรรมชาติ การสังเกตแบบมีสว่ นร่วมและไม่มสี ว่ นร่วม และการวิเคราะห์
เอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษา: แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลเพือ่ ป้องกันการฆ่าตัวตายในผูป้ ว่ ยมะเร็งได้รบั การพัฒนาขึน้ ผ่านกระบวนการ
วิจยั ผูป้ ว่ ยมะเร็งทีไ่ ด้รบั การดูแลตามแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลเพือ่ ป้องกันการฆ่าตัวตายในผูป้ ว่ ยมะเร็ง จำ�นวน 290 คน
พบ ผู้ป่วยมะเร็งที่มีปัจจัยเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย จำ�นวน 24 คน ปัจจัยเสี่ยงที่พบสูงสุด คือ การมีความพร่องของ
อวัยวะ (13 คน) รองลงมาคือการมีพยาธิสภาพเลวลงอย่างรวดเร็ว  (10 คน) และ การมีการพยากรณ์โรคไม่ดี (9 คน)
ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงมีคะแนน PHQ-9-Thai ³ 9 จำ�นวน 10 คน เมื่อรายงานแพทย์เจ้าของไข้ตามแนวปฏิบัติการพยาบาล
เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย แพทย์พิจารณาส่งปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช จำ�นวน 1 คน   ในด้านผลลัพธ์
การดูแล พบว่า ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดได้รับการดูแลตามแนวทาง (100%) และไม่พบผู้ป่วยฆ่าตัวตายสำ�เร็จ
สรุปและข้อเสนอแนะ: แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลเพือ่ ป้องกันการฆ่าตัวตายในผูป้ ว่ ยมะเร็งมีแนวโน้มก่อให้เกิดผลลัพธ์
ทีด่ ใี นการดูแลผูป้ ว่ ย ดังนัน้ ควรมีการนำ�แนวทางนีไ้ ปใช้จริงในการดูแลผูป้ ว่ ยในบริบทการดูแลผูป้ ว่ ยมะเร็งเพือ่ ป้องกัน
การฆ่าตัวตาย
คำ�สำ�คัญ  แนวปฏิบัติการพยาบาล ผู้ป่วยมะเร็ง การฆ่าตัวตาย
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ผลลัพธ์การให้คำ�ปรึกษาวัยรุ่นตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี
ผู้นำ�เสนอ: มุจจรินทร์ อัศวพัฒน์  และ สุณัฎดา เชนทร์ชัย
ชือ่ องค์กร,จังหวัด:  ห้องให้ปรึกษาและดูแลต่อเนือ่ ง กลุม่ ภารกิจด้านการพยาบาล  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
บทนำ�: วัยรุน่ ทีเ่ พิง่ ทราบว่าตนเองตัง้ ครรภ์ในภาวะทีย่ งั ไม่พร้อม และรับรูถ้ งึ ผลการติดเชือ้ เอชไอวี ส่งผลต่อด้านจิตใจ
ของวัยรุน่ และครอบครัวอย่างมากในการยอมรับภาวะของโรคเรือ้ รังทีต่ อ้ งการปกปิดสภาวะการติดเชือ้ เนือ่ งจากกลัว
การรังเกียจและเป็นตราบาปของครอบครัว การให้คำ�ปรึกษาวัยรุ่นตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีจะช่วยให้วัยรุ่นสามารถ
เลือกแนวทางการดูแลตนเองและบุตร วางแผนสำ�หรับอนาคตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
วัตถุประสงค์: เพื่อวิเคราะห์ผลลัพธ์การให้คำ�ปรึกษาวัยรุ่นตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี
วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพผู้ให้ข้อมูลเป็นวัยรุ่นตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี จำ�นวน 11 ราย ที่ห้องปรึกษา
ระหว่างตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 โดยใช้แบบประเมินทั่วไปและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและอภิปรายผล
ผลการศึกษา: วัยรุน่ ตัง้ ครรภ์ทตี่ ดิ เชือ้ เอชไอวีสว่ นใหญ่ทราบผลการติดเชือ้ เมือ่ มาฝากครรภ์ เป็นการตัง้ ครรภ์ทไี่ ม่พร้อม
อายุระหว่าง 15-18 ปี การศึกษาระดับมัธยม พืน้ ทีอ่ าศัยส่วนใหญ่อยูต่ า่ งอำ�เภอ ข้อค้นพบสำ�คัญจากการให้ค�ำ ปรึกษา
การปกปิดผลเลือดกับคูแ่ ละครอบครัว เมือ่ มีปญ
ั หาบุคคลทีม่ กั ปรึกษา สัมพันธภาพในครอบครัว การวางแผนสำ�หรับ
อนาคต การเตรียมตัวเลีย้ งบุตรด้วยนมผสม ความคาดหวังเรือ่ งการถ่ายทอดเชือ้ เอชไอวีจากแม่สลู่ กู การมีวนิ ยั ในการ
กินยาต้านไวรัสขณะตั้งครรภ์และการรักษาอย่างต่อเนื่อง และการพาบุตรมาตรวจเลือดหาการติดเชื้อการวางแผน
คุมกำ�เนิด และการตัดสินใจการกลับไปศึกษาต่อ
สรุปและข้อเสนอแนะ: การให้คำ�ปรึกษาวัยรุ่นตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี ส่งผลต่อการลดการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี
จากแม่สู่ลูก การจัดบริการแบบเป็นส่วนตัวและมีการติดตามอย่างต่อเนื่องทำ�ให้วัยรุ่นและคู่สามารถเข้าสู่ระบบการ
ดูแลรักษาได้ตามมาตรฐานการดูแลผู้ติดเชื้อ การสร้างการยอมรับของตนเองและครอบครัวช่วยเสริมพลังให้วัยรุ่น
สามารถเลือกแนวทางการดำ�เนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ผู้ให้คำ�ปรึกษาต้องมีความเข้าใจภาวะของวัยรุ่น
และผลกระทบที่เกิดจากการทราบสภาวะการติดเชื้อ ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างตัววัยรุ่นเอง ครอบครัวและทีม
สุขภาพที่เกี่ยวข้อง
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ผลของโปรแกรมบริหารสมองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อความจำ�ของผู้สูงอายุที่มีความจำ�พร่องเล็กน้อย
ผู้นำ�เสนอ : จารุวรรณ ก้านศรี, นภัทร เตี๋ยอนุกูล และ ภัทรวดี ศรีนวล
ชื่อองค์กร, จังหวัด : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
จากการคาดการณ์ขององค์การอนามัยโลกพบว่าในอีกไม่เกิน 20 ปีขา้ งหน้า จะเกิดสถานการณ์ “สังคมสูงวัย
อย่างสมบูรณ์” ซึ่งจะเกิดปัญหาสาธารณสุขที่สำ�คัญตามมาคือ ภาวะสมองเสื่อมจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น
การป้องกันและชะลอความเสื่อมของสมองตั้งแต่ระยะที่ผู้สูงอายุมีความจำ�บกพร่องเล็กน้อย จะช่วยส่งเสริมให้มี
ความจำ�ดีขึ้นและสามารถชะลอความเสื่อมของสมองได้
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ
โปรแกรมการบริหารสมองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อความจำ�ของผู้สูงอายุที่มีความจำ�พร่องเล็กน้อย กลุ่มตัวอย่าง
จำ�นวน 60 ราย ที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ที่กำ�หนด แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 30 ราย
จากหมูบ่ า้ นหนึง่ ของ ตำ�บลชัยนาท อำ�เภอเมือง จังหวัดชัยนาท ทัง้ นีก้ ลุม่ ตัวอย่างจะได้รบั โปรแกรมการบริหารสมอง
ด้วยภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ จำ�นวน 12 กิจกรรม จำ�นวน 3 วันต่อสัปดาห์อย่างต่อเนือ่ ง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ และประเมินความจำ�
ด้วยแบบประเมินสมรรถภาพทางสมองเบือ้ งต้น ฉบับภาษาไทย (the Mini-Mental State Examination- Thai 2002)
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการศึกษา พบว่าคะแนนเฉลี่ยของความจำ�ในผู้สูงอายุที่มีความจำ�พร่องเล็กน้อย หลังจากที่ได้รับโปรแกรม
การบริหารสมองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยที่สำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
สรุป ผลจากการวิจัยนี้จะสามารถนำ�ไปใช้เป็นแนวปฏิบัติสำ�หรับการส่งเสริมความจำ�แก่ผู้สูงอายุที่มีความจำ�พร่อง
เล็กน้อยและสามารถป้องกันความเสื่อมของสมองได้
คำ�สำ�คัญ: การบริหารสมอง; ภูมิปัญญาท้องถิ่นความจำ�; ผู้สูงอายุที่มีภาวะความจำ�บกพร่องเล็กน้อย
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การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูโดยใช้ Chronic Care Model
ผู้นำ�เสนอ:  นางวันเพ็ญ สินธู พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
องค์กร,จังหวัด:  โรงพยาบาลภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้ป่วยหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีความยากลำ�บากในการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข
ต้องการการดูแลที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยมีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองเพิ่มขึ้นและลดความ
พิการทางด้านการเคลื่อนไหว จากสถิติของศูนย์ดูแลต่อเนื่องโรงพยาบาลภูสิงห์ ในปี 2557, 2558 และ 2559
พบว่า จำ�นวนผู้ป่วยหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ 69 คน, 87 คน และ 91 คนตามลำ�ดับ
อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูก็มีแนวโน้มสูงขึ้น คิดเป็น ร้อยละ 2.02, 2.29
และ 7.69 ตามลำ�ดับ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองระยะ
ฟื้นฟู   ช่วงเวลาที่ศึกษา ระหว่างเดือน ต.ค.2559 – เม.ย.2560 เป็นการศึกษาเป็นเชิงปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่าง
เป็นผูป้ ว่ ยหลอดเลือดสมองระยะฟืน้ ฟูทรี่ บั ไว้ในศูนย์ดแู ลต่อเนือ่ งโรงพยาบาลภูสงิ ห์ ในช่วงเวลาทีศ่ กึ ษา ซึง่ ได้รบั การ
คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัตทิ กี่ �ำ หนด จำ�นวน 46  คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ Chronic Care Model
วิธีการพัฒนาโดยใช้กระบวนการ PDSA เริ่มจากศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ โดยการสังเกต สัมภาษณ์รายบุคคล
และสนทนากลุ่ม นำ�ข้อมูลที่ได้มาวางแผนและปฏิบัติตามแผนร่วมกับสหวิชาชีพ พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองระยะฟืน้ ฟูโดยใช้ Chronic Care Model โดยเน้นผูด้ แู ล ชุมชนและสหวิชาชีพมีสว่ นร่วม มีการฝึก
และประเมิ น ทั ก ษะการดู แ ลผู้ ป่ ว ย เตรี ย มชุ ม ชนและเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นจำ � หน่ า ย สร้ า งช่ อ งทางสื่ อ สาร
เพื่อให้ผู้ดูแลและภาคีเครือข่ายขอคำ�ปรึกษา รวมถึงมีการออกให้บริการสุขภาพที่บ้านร่วมกับสหวิชาชีพและ
ภาคีเครือข่าย จนเกิดเป็น S-T-R-O-K-E Model ซึ่งเป็นรูปแบบในการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟู
ที่เหมาะสมกับบริบทของอำ�เภอภูสิงห์ มีการประเมินผลทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์
เนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา พบว่า อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยหลอดเลือด
สมองระยะฟื้นฟูลดลง ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูมีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองเพิ่มขึ้น ผู้ดูแล
สามารถดูแลผูป้ ว่ ยทีบ่ า้ นได้ในระดับผ่านเกณฑ์ จำ�นวนผูพ้ กิ ารทางด้านการเคลือ่ นไหวจากโรคหลอดเลือดสมองลดลง
ผู้ป่วยและผู้ดูแลมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น ทำ�ให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับ
การดูแลต่อเนื่องทั้งในโรงพยาบาลและที่บ้าน ถือเป็นการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมอย่างแท้จริง ข้อเสนอแนะสำ�หรับ
การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาให้ครอบคลุมผู้ป่วยในกลุ่มโรคเรื้อรังอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยและเกิด
ความยั่งยืนในชุมชนมากยิ่งขึ้น
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การพัฒนาระบบบริหารการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (Long Term Care)
ตำ�บลยางชุมน้อย อำ�เภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้นำ�เสนอ: นางฉลาด บุตรไธสง
ชื่อองค์กร,จังหวัด: โรงพยาบาลยางชุมน้อย  
บทนำ� ตำ�บลยางชุมน้อย จำ�นวนประชากร 6,419 คน ชาย 3,191 คน หญิง 3,228 คน แบ่งเป็น 10ช มุ ชน หลังคาเรือน
2,221 หลังคาเรือน อาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ทำ�นาปลูกหอมแดง กระเทียมและพริก
ปัญหาและสาเหตุ ขาดระบบการบริหารจัดการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวที่มีภาวะพึ่งพิงและ มีจำ�นวน
ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มติดบ้านติดเตียงเนื่องจากโรคเรื้อรัง และภาวะพิการ การขาดเอาใจใส่ ทำ�ให้
ผู้สูงอายุ ต้องอยู่ตามลำ�พังขาดคนดูแลเอาใจใส่จากบุตรหลาน
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง คือ กลุ่มติดบ้านติดเตียงในเขตต�ำบลยางชุมน้อย ได้รับการดูแลสุขภาพที่บ้านอย่างมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน และภาคีเครือข่ายมีสว่ นร่วม กิจกรรม จัดประชุมชีแ้ จ้งนโยบายและการจัดประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ
การจัดตัง้ ศูนย์พฒ
ั นาและฟืน้ ฟูคณ
ุ ภาพชีวติ ผูส้ อู ายุและผูพ้ กิ ารเทศบาลต�ำบลยางชุมน้อย เพือ่ ควบคุมก�ำกับการปฏิบตั ิ
งานและเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักบริบาล มีการก�ำหนดอัตราค่าบริการของ CG การด�ำเนินการประเมินผู้สูงอายุ
เพื่อแยกกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อการดูแลออกเป็น 4 กลุ่มตามนโยบาย การสร้างทีมหมอครอบครัวและพัฒนาผู้ดูแลระบบ
(CM) เพื่อควบคุมก�ำกับการด�ำเนินทั้งระบบ Long Term Care และการจัดตารางการปฏิบัติงานของนักบริบาล
เพื่ อปฏิ บั ติกิ จกรรมการเยี่ยมบ้านเพื่อดูแลผู ้ สู ง อายุ ในกลุ ่ ม ที่ มี ภาวะพึ่ ง พิ ง ตลอดจนการเบิ ก จ่ า ยค่ า ตอบแทน
ของนักบริบาล ในแต่ละเดือนให้มีคุณภาพและสม�่ำเสมอทุกเดือน โดยเริ่มเบิกตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559-ปัจจุบัน
และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ อย่างสม�่ำเสมอ
ผลลัพธ์ ผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิงได้รบั การดูแลทีบ่ า้ นมีคณ
ุ ภาพชีวติ ดีขนึ้ ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2559 –กรกฎาคม 2560
ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 1 จำ�นวน 33 ราย มีอาการดีขึ้นและเข้าสังคม 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.27 ผู้สูงอายุระดับ 2
จำ�นวน 13 ราย มีอาการดีขึ้นระดับ 1 จำ�นวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.07 ผู้สูงอายุระดับ 3 จำ�นวน 8 ราย
ดีขึ้นไปที่ระดับ 1 จำ�นวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.33 ผู้สูงอายุระดับ 4 จำ�นวน 5 ราย มีอาการดีขึ้นไป
อยู่ระดับ 3 จำ�นวน 1 ราย คิดเป็น ร้อยละ 20.00
การประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ขยายเครือข่ายการบริหารจัดการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำ�หรับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตอำ�เภอยางชุมน้อย เพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
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การพัฒนาการดำ�เนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอำ�เภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์ : การพัฒนาวงรอบที่ 4 DHS-RTI ปี 2560
ผู้นำ�เสนอ: นางพฤกษชาติ ทบแป
ชื่อองค์กร,จังหวัด: โรงพยาบาลปราสาท, เครือข่าย DHS-RTI และ ศปถ.อ.ปราสาท
ปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยเป็นลำ�ดับ 2 ของโลก รวมทั้ง
ในจังหวัดสุรินทร์ และในอำ�เภอปราสาทเอง ก็พบว่าอัตราตายสูงมากถึง 23.75, 48.1 รายต่อแสนประชากร
ในปี พ.ศ.2557,2558 ตามลำ�ดับ จึงมีการพัฒนาการแก้ปญ
ั หาการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนนมาก่อนหน้านีแ้ ล้วถึง 3 วงรอบ
และมีการขยายผลต่อในพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นวงรอบที่ 4 ของปีต่อมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการดำ�เนินการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ผ่านระบบสุขภาพอำ�เภอ (DHS-RTI) ที่ยั่งยืน ในพื้นที่อำ�เภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์
ด้วยการวิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง คือ กลุ่มตัวแทนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เก็บข้อมูลในช่วง
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560 เครื่องมือที่ใช้ คือ เกณฑ์ประเมิน DHS-RTI แบบบันทึกข้อมูลจากการ
สังเกต แบบสัมภาษณ์ และข้อมูลทุติยภูมิ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อค้นพบ และตีความสรุปประเด็นด้วยเทคนิค
การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษา พบว่า การปรับเปลีย่ นทีเ่ กิดขึน้ อย่างเป็นระบบ ดังนี1้ ) ระบบการสือ่ สารสัง่ การและประสานงาน
มอบหมายภารกิจชัดเจน มีศูนย์กลางที่งานความมั่นคงอำ�เภอปราสาท นายอำ�เภอเป็นประธาน คณะอนุกรรมการ
นำ�โดยปลัดอาวุโส ปลัดป้องกันเป็นกรรมการร่วมกับตำ�รวจในพื้นที่และตัวแทนจากสสอ.ปราสาท งานอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉินรพ.ปราสาท หมวดทางหลวง และขนส่งปราสาท โรงเรียน ร่วมดำ�เนินงานต่อเนื่องทั้งปี 2) เกิดเครือข่ายศปถ.
อปท.ในระดับตำ�บล เพิ่มขึ้นอีกถึง 5 ตำ�บล ดำ�เนินการตามแนวทางเกณฑ์การดำ�เนินงาน RTI 3) เกิดนวัตกรรม
ในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน จากการต่อยอดการตั้งด่านชุมชน-ด่านคุ้ม-ด่านครอบครัวในห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2560
โดยใช้เครื่องมือช่วยคือแบบสำ�รวจ 3ร. 4) ผลการดำ�เนินงานดังกล่าวทำ�ให้จำ�นวนผู้บาดเจ็บในปี 2560 ลดลง
จาก ปี 2559 ร้อยละ 39.33 จำ�นวนผู้เสียชีวิตใน ปี 2560 ลดลงจาก ปี 2559 ร้อยละ 41.03 และจำ�นวนครั้ง
ของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในปี 2560 ลดลงจาก ปี 2559 ร้อยละ 41.45
ทัง้ นีง้ าน DHS-RTI จะยัง่ ยืนและเข้มแข็งได้นนั้ ต้องอาศัยกลยุทธ์การบูรณาการให้เข้ากับวาระการทำ�งานปกติ
อย่างต่อเนือ่ ง และการสะท้อนกลับข้อมูลทีช่ ดั เจน เพือ่ ปลุกจิตสำ�นึกของความเป็นเจ้าของปัญหาของชุมชน จนกลายเป็น
วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอำ�เภอปราสาท และสามารถนำ�ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับจังหวัด ระดับเขต
และระดับประเทศได้ด้วย
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การพัฒนารูปแบบการตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อทางเดินน�้ำดีโดยการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายชุมชน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
ผู้นำ�เสนอ:  เบญจมาภรณ์ ทองจันดา, นันท์นภัส ปิติโชคโภคินท์, เบญจวรรณ ศรศรี, กาญจนา วิลามาศ
ความเป็นมาและความส�ำคัญ: โรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน�้ำดีพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความชุก
สูงถึงร้อยละ 85 อ�ำเภอนาตาล มีสภาพแวดล้อมทางภูมศิ าสตร์ตดิ แม่โขง มีล�ำห้วยและเป็นแหล่งปลานำ�้ จืด ปู กุง้ หอย
ประชาชนมีความเสี่ยงบริโภคอาหารสุกๆ ดิบๆ พบผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อทางเดินน�้ำดีใน พ.ศ.2558-2559 จ�ำนวน
1 3และ 12 คน จึงได้รณรงค์ตรวจคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาอย่างรวดเร็ว
เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี ลดอุบัติการณ์เสียชีวิต ผลการด�ำเนินงานยังพบปัญหาคือรูปแบบการคัดกรองปัจจุบันใช้การ
นัดหมายมาตามวันเวลาของกลุม่ เสีย่ งทีค่ ดั กรองมาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต�ำบล ซึง่ คัดกรองมาไม่ตรง
ข้อบ่งชี้, การตรวจคัดกรองรวมทั้งขาดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย, ประชาชนไม่มาตามนัด จากเหตุผลทั้งหมด
ส่งผลการคัดกรองได้เพียงร้อยละ 90 (เป้าหมายร้อยละ 100)
วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนารูปแบบการตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อทางเดินน�้ำดีโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือ
ข่ายชุมชน อ.นาตาล จ.อุบลฯ วิธีการศึกษา : เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยประยุกต์ใช้เทคนิคการวางแผนแบบมี
ส่วนร่วมโดยประชุมวางแผนร่วมกัน ให้ความรู้ความเข้าใจกับเครือข่าย/เจ้าหน้าที่ในชุมชน แล้วด�ำเนินการคัดกรอง
ตามข่อบ่งชี้จึงส่งมาตรวจคัดกรองซ�้ำที่โรงพยาบาล รวมทั้งให้ความรู้ จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสแก่ประชาชน
ในชุมชน กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจงคือแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข รวม 30 คน พัฒนา
และน�ำมาปฏิบัติเก็บรวบรวมข้อมูลเดือน ต.ค.2559 ถึง เม.ย.2560 จากแบบสอบถามและแบบประเมินรูปแบบ
การพัฒนา วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษา: จากการพัฒนาพบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกขั้นตอนร่วมกันในการขับเคลื่อนจนได้รูปแบบ
4I : Initial Assessment การจัดทำ�ข้อบ่งชี้ที่ชัดเจน, Influence การให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่/ภาคีและประชาชน
จั ด ทำ � เป็ น ประเด็ น สุ ข ภาพระดั บ อำ � เภอ, InformationTechnology การใช้ ป ระโยชน์ ข องข้ อ มู ล ร่ ว มกั น
และคืนข้อมูลสูช่ มุ ชน and Integration โดยบูรณาการตรวจคัดกรองในชุมชนและค้นหาในผูป้ ว่ ยเชิงรุก กลุม่ ตัวอย่าง
ทุกคนเห็นว่ารูปแบบมีเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก เนือ่ งจากเข้าใจง่าย, สือ่ สารข้อมูล
ชั ด เจนตามหลั ก 4I หลั ง พั ฒ นานำ � รู ป แบบมาใช้ ใ นการคั ด กรองคั ด กรองได้ 649 ราย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100
(ก่อนพัฒนาร้อยละ 90) ผลการคัดกรองพบความผิดปกติประกอบด้วย fatty liver 221 คน คิดเป็นร้อยละ 34.05 ,
liver mass 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.15 ทุกราย ทีผ่ ดิ ปกติ ได้รบั การรักษาและการส่งต่อทีร่ วดเร็ว, ประชาชนกลุม่ เสีย่ ง
มีพฤติกรรมเสี่ยงในการบริโภคอาหารสุกดิบ ร้อยละ 80 ลดลงเหลือ ร้อยละ 35
อภิปรายผลและสรุปผล :จากการพัฒนารูปแบบทีช่ ดั เจนท�ำให้ผปู้ ว่ ยเข้าถึงการรักษาได้เร็วขึน้ จนไม่พบอุบตั กิ ารณ์ การ
เสียชีวติ รวมทัง้ การให้ความรู้ การสร้างกระแสในการตรวจคัดกรองและการป้องกันโรคมะเร็งตับและท่อทางเดินน�ำ้ ดี
ของประชาชนนาตาล ท�ำให้ประชาชนมีความรู้ความตระหนักเพิ่มขึ้นบริโภคอาหารสุกๆ ดิบๆ ลดลงลดความเสี่ยง
ต่อโรคนีด้ ว้ ยมีการน�ำไปใช้ในหน่วยงานผูป้ ว่ ยนอกและขยายไปใช้ในรพ.สต.ทุกแห่งของอ�ำเภอนาตาล และน�ำไปสร้าง
นโยบายในระดับอ�ำเภอนาตาลด้วย
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การพัฒนาวงล้อประเมินน�้ำตาลสะสม (HbA1c) เพื่อการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกเรื้อรัง
โรงพยาบาลชุมชน (SMART Use HbA1c)
ผู้วิจัย: ปาณิสรา ไชยนา  พว.และคณะ  
ชื่อองค์กร,จังหวัด: โรงพยาบาลมหาชนะชัย  
บทน�ำ: ระดับน�้ำตาลสะสม(HbA1C)เป็นตัวท�ำนายการเกิดโรคแทรกซ้อนของเบาหวานที่มีความส�ำคัญยิ่งกว่าระดับ
น�้ำตาลในเลือด ถ้าระดับน�้ำตาลสะสมเพิ่มขึ้นทุก 1% จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจประมาณ 18%
(Selvin, 2004) จากผลกระทบที่โรงพยาบาลมีวิกฤตทางด้านการเงิน และมีค่าใช้จ่ายสูงในการตรวจหาค่า HbA1c
ท�ำให้ไม่สามารถตรวจหาค่า HbA1c เพื่อประเมินค่าน�้ำตาลสะสมประจ�ำปีได้ตามเกณฑ์ 80%  ท�ำให้ผู้ป่วยเบาหวาน
ไม่ได้รับการบริการเข้าถึ งHbA1c ได้คณะวิจัยจึงท�ำการพัฒนาวงล้อประเมิน HbA1c ใช้ในคลินิกผู้ป่วยเบาหวาน
เพื่อให้บริการประเมิน HbA1c ได้อย่างทั่วถึง
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลการพัฒนาวงล้อประเมินน�้ำตาลสะสม (HbA1c) เพื่อการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในคลินิก
เรื้อรังโรงพยาบาลชุมชนได้อย่างถูกต้องและเข้าถึงการบริกา รHbA1c
วิธีด�ำเนินงาน: เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการกลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการและผู้ป่วยเบาหวานในคลินิคเรื้อรัง
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินวงล้อประเมิน HbA1c แบบประเมินความพึงพอใจและสมุดบันทึกการให้บริการ
เวชระเบียน สถิตทิ ใี่ ช้จ�ำนวน ร้อยละและค่าเฉลีย่ ด�ำเนินการเป็น 4 ระยะระยะที่ 1 วางแผน:จัดประชุมทีม ต.ค.–ธ.ค.59
ระยะที่ 2 พัฒนาวงล้อประเมิน HbA1c : พัฒนาศักยภาพผูป้ ฏิบตั งิ านดูแลผูป้ ว่ ยเบาหวานในคลินกิ เรือ้ รัง พ.ย. –ธ.ค.59
ระยะที่ 3 ประเมินผล : ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถาม การประชุมกลุ่ม การสังเกต และการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของเวชระเบียน พ.ย.59- มี.ค.60 ระยะที่ 4 สะท้อนข้อมูล:การสะท้อนผลการศึกษาคืนกลับสู่คณะ
ท�ำงานในโรงพยาบาลและเครือข่าย ม.ค. -มี.ค.60 และน�ำมาใช้ถึงปัจจุบัน
ผลการวิจัย : เจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลมีการประเมินการใช้ HbA1c ในการประเมินและดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
ได้อย่างถูกต้องและมีสมรรถนะเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 100 มีความสะดวกและง่ายในการใช้งานร้อยละ78
เป็นร้อยละ 95 อัตราการ เข้าถึงการบริการ HbA1c เพิม่ ขึน้ จาก ร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 98 ผูใ้ ห้บริการและผูร้ บั บริการ
มีความพึงพอใจร้อยละ 75 เป็นร้อยละ 98 และลดค่าใช้จ่ายค่าตรวจ HbA1c ได้ถึง 586,200 บาท ผู้ป่วยเบาหวาน
ที่ควบคุมไม่ได้สามารถคัดแยกไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ท�ำให้อัตราการควบคุมเบาหวานได้ดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 22
เป็ น ร้ อ ยละ 42, ช่ ว ยให้ ส ถานะการเงิ น โรงพยาบาลดี ขึ้ น สามารถยกระดั บ จากระดั บ 7 เป็ น ที่ ร ะดั บ 1
อภิปรายผลและสรุปผล : วงล้อประเมินระดับน�ำ้ ตาลสะสม (HbA1C) ใช้ในการประเมินผูม้ ารับบริการท�ำให้สามารถ
วินจิ ฉัยความเสีย่ งและภาวะแทรกซ้อนในผูป้ ว่ ยเบาหวานได้เป็นอย่างดีท�ำให้การบริการมีคณ
ุ ภาพตลอดเวลาโดยพึง่ พิง
การส่งเลือดตรวจหา HbA1c ได้ลดลงประหยัดค่าใช้จ่าย
การประยุกต์ใช้ : ใช้เป็นเครื่องมือประจ�ำคลินิกเรื้อรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวินิจฉัย/ประเมินคัดกรอง
/คัดแยกผู้ป่วยเบาหวาน ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อช่วยให้การควบคุมเบาหวานให้ดีขึ้น น�ำไปเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในเครือข่ายทั้งในระดับอ�ำเภอระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ
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  Oral Presentation รหัส 2/10
ผลของการออกก�ำลังกายแบบนาฏศิลป์อีสานต่อระดับน�้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
ผู้วิจัย: น.ส.วรรณพร ดวงศิลป์  นักวิชาการสาธารณสุขชำ�นาญการ
ชื่อองค์กร, จังหวัด: สสอ.เขื่องใน
บทน�ำและวั ต ถุ ป ระสงค์    โรคเบาหวานมีอั ตราตายเป็ นอั นดั บที่ 7 จากสาเหตุ ก ารตายใน จ.อุ บลราชธานี
(ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ 2553 :3) ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังที่มีผลท�ำให้เกิดโรคแทรกซ้อนโดยเฉพาะโรคหัวใจและหลอดเลือด
การออกก�ำลังกายเป็นวิธกี ารส�ำคัญในการควบคุมโรค ซึง่ การออกก�ำลังกายแบบนาฏศิลป์อสี านเป็นการออกก�ำลังกาย
ที่ง่ายและมีความปลอดภัยต่อข้อต่างๆ จึงสนใจศึกษาถึงผลของการออกก�ำลังกายแบบนาฏศิลป์อีสานต่อระดับ
น�้ำตาลในเลือด ผลการศึกษาที่ได้สามารถน�ำไปใช้เป็นทางเลือกเพื่อควบคุมโรคต่อไปงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์
ที่จะศึกษาผลของการออกก�ำลังกายแบบนาฏศิลป์อีสานต่อระดับน�้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
วิธีการศึกษา   การวิจัยเชิงทดลองกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่วินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานชนิดที่ 2
ระยะ 1-10 ปี ที่มาใช้บริการที่ รพ.สต.สร้างถ่อ ควบคุมด้วยการรับประทานยาเม็ด มีระดับน�้ำตาลในเลือด (DTX)
มากกว่า 126 mg./dL ไม่เคยออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ 50 คน   ท�ำการสุ่มแบบง่ายเข้ากลุ่มทดลอง 25 คน
และกลุ่มควบคุม 25 คน กลุ่มทดลองมีการออกก�ำลังกายแบบนาฏศิลป์อีสาน ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้ออกก�ำลังกาย
แบบนาฏศิลป์อีสาน เครื่องมือด�ำเนินการวิจัย ได้แก่ วิดีทัศน์แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรรณาทดสอบสมมุติฐาน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมและใช้สถิติทดสอบที
ผลการศึกษา   ค่าระดับน�้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 กลุ่มการออกก�ำลังกายแบบนาฏศิลป์อีสาน
มีค่าลดลงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ออกก�ำลังกายแบบนาฏศิลป์อีสานอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .0 5และระดับน�้ำตาล
ในเลือด ภายหลังการออกก�ำลังกายมีคา่ ลดลงกว่าก่อนการออกก�ำลังกายแบบแกว่งแขนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ .05   
อภิปราย สรุปและข้อเสนอแนะ การออกก�ำลังกายแบบนาฏศิลป์อีสานน่าจะสามารถช่วยลดระดับน�้ำตาลในเลือด
ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติหากปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ
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  Oral Presentation รหัส 2/11
สถานการณ์ขยะและการจัดการขยะที่ต้นทางในชุมชน อำ�เภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคาม
ผู้วิจัยและนำ�เสนอ: ดิษฐพล  ใจซื่อ* เรณุวัฒน์ โคตรพัฒน์* ณฐพร คำ�ศิริรักษ์*  สัมฤทธิ์ ขวัญโพน*
อาภรณ์รัตน์ เนาวะดี**  ธรรวรา ตันติกุลวัฒนกิจ**
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารระยะที่ 1  มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาสถานการณ์ขยะและการจัดการ
ขยะทีต่ น้ ทางในชุมชน  พืน้ ทีศ่ กึ ษาเป็นชุมชนชนบทในเขต อำ�เภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม ผูร้ ว่ มดำ�เนินการวิจยั
มีจ�ำ นวน 62 คน ประกอบด้วยตัวแทนครัวเรือนในแต่ละหมูบ่ า้ น จำ�นวน 30  คน และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องจำ�นวน 32 คน
รวบรวมข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลเกีย่ วกับสถานการณ์ขยะโดยใช้แบบสอบถาม ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การเสวนากลุม่
การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้จำ�นวน ร้อยละค่าเฉลี่ย สำ�หรับข้อมูลเชิงคุณภาพ
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา
ผลการศึกษา พบว่า 1) ผู้ร่วมด�ำเนินการวิจัยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ67.70) สถานภาพในครัวเรือน
เป็นหัวหน้าครอบครัว (ร้อยละ 67.06)  ระดับการศึกษาต�่ำกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 94.11) 2) ด้านขยะที่เกิดขึ้น
ในครัวเรือนที่ต้องก�ำจัด ต่อ 1 วัน พบว่าขยะส่วนใหญ่เกิดจากการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน  ได้แก่ เศษอาหาร  พลาสติก  
ขวดแก้ว  กล่องโฟม และกระดาษ นอกจากนั้นพบขยะที่เกิดจากการประกอบอาชีพทางการเกษตร ได้แก่ เศษใบไม้
กิ่งไม้ ขวดและกล่องสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช  3) ด้านการจัดการขยะที่ต้นทางในชุมชน พบว่าส่วนใหญ่ใช้วิธีการก�ำจัด
โดยกองขยะบนพื้นแล้วเผา น้อยสุด คือ การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง นอกจากนั้นพบว่าส่วนใหญ่ไม่เข้าใจวิธีการในการ
จัดการขยะที่ต้นทางอย่างถูกวิธี 4) ด้านผลกระทบจากการจัดการขยะไม่เหมาะสม พบว่าส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ
ต่อสุขภาพในระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ อาการไอ คัดจมูก วิงเวียนศีรษะจากการสัมผัสฝุ่นควันจากการเผาขยะ
ส่วนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เศษขยะปลิวกระจัดกระจาย สุนัขคุ้ยเขี่ยขยะ มีสัตว์แมลงและพาหะน�ำโรค
ขยะอุดตันร่องระบายน�้ำ ทิ้งขยะตามไร่ นา สวน และพื้นที่สาธารณะ 5) ด้านความต้องการการสนับสนุนและปัญหา
อุปสรรค พบว่า ส่วนใหญ่มีความต้องการเรียนรู้วิธีการจัดการขยะที่ต้นทางอย่างถูกวิธีและต้องการให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนด้านทรัพยากรและร่วมกับหมู่บ้านในการก�ำหนดนโยบายการจัดการขยะที่ต้นทางอย่างชัดเจน
ส่วนปัญหาอุปสรรค พบว่า ขาดการด�ำเนินการจัดการขยะทีต่ น้ ทางอย่างต่อเนือ่ งและถูกวิธแี ละประชาชนในหมูบ่ า้ น
ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอในการจัดการขยะที่ต้นทางอย่างเหมาะสม
ผลการศึกษาครั้งนี้พยาบาลชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำ�ใช้ข้อมูลเพื่อการวางแผนในการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูช้ มุ ชนในการจัดการขยะทีต่ น้ ทางได้  ซึง่ จะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีภาวะสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีต่อไป
คำ�สำ�คัญ :  ขยะ / การจัดการขยะที่ต้นทาง
* วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
** โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลบ้านโพธิ์ชัย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
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   Oral Presentation รหัส 2/12
การพัฒนาการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการให้บริการด้านสุขภาพมารดาและทารกแรกเกิด:
การวิเคราะห์ใหม่ในข้อมูลการศึกษาก่อนและหลังโดยใช้การวิเคราะห์ Interrupted time series
ในข้อมูลสถานพยาบาลของไทยในโครงการ SEA-ORCHID

ผู้วิจัยและนำ�เสนอ:  ปิยนันท์ สุภรัตนกูล, มาลินี เหล่าไพบูลย์, พอใจ พัทธนิตย์ธรรม
ชื่อองค์กร,จังหวัด:  สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บทนำ�: การพัฒนาทักษะการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการให้บริการงานด้านอนามัยแม่และเด็กโดยใช้วิธีการศึกษา
แบบก่อนและหลัง (Before-after study ; BA study) ซึ่งมีการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ
ดังกล่าวด้วยการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลจากสองระยะเวลาก่อนและหลังเพียงครั้งเดียวในแต่ละระยะเวลา
อาจจะไม่สามารถอธิบายผลกระทบของการพัฒนาทักษะการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ได้ชัดเจนเนื่องจากไม่มีการ
ควบคุมผลที่อาจเกิดจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีในธรรมชาติ
วัตถุประสงค์: เพือ่ เปรียบเทียบผลการเปลีย่ นแปลงของการให้บริการงานด้านอนามัยแม่และเด็ก ระหว่างการวิเคราะห์
ใน interrupted time series (ITS) ซึ่งมีการควบคุมผลที่อาจจะเกิดจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีในธรรมชาติ
และในการศึกษาแบบก่อนและหลัง
วิธดี �ำ เนินการวิจยั : การศึกษานีเ้ ป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบการให้บริการงานด้านอนามัยแม่และเด็กก่อนและหลัง
การให้การฝึกอบรบการใช้แนวปฏิบัติด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ (สิ่งแทรกแซง) ในการพัฒนาทักษะบริการดังกล่าว
ของโครงการ SEA-ORCHID ซึ่งดำ�เนินงานในประเทศไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ช่วงปี ค.ศ.2004
ถึง ค.ศ.2008 สำ�หรับประเทศไทยข้อมูลของแม่และทารกก่อนได้รับสิ่งแทรกแซงจำ�นวน 3,000 คน และ 3,044 คน
ตามลำ�ดับและหลังได้รับสิ่งแทรกแซงจำ�นวน 3,000 คน และ 3,030 คน ตามลำ�ดับ ผลลัพธ์ที่ศึกษาในการวิจัยนี้
ประกอบด้วยการให้บริการในช่วงก่อนคลอดและระหว่างคลอดข้อมูลการให้บริการแยกเป็นก่อนให้การฝึกอบรบ
จำ�นวน 7 เดือน และหลังจำ�นวน 10 เดือน วิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราการให้บริการงานฯ แต่ละด้านด้วย Segmented
poisson regression model และประมาณความแตกต่างของอัตราด้วย Ratedifferenceและ 95% confidence
interval ในการใช้รูปแบบ ITS และ เปรียบเทียบความแตกต่างของอัตราดังกล่าวจากการวิเคราะห์ในสองรูปแบบ
การศึกษาโดยใช้ค่าความความเคลื่อนมาตรฐานของค่าความต่าง
ผลการศึกษา: ความแตกต่างของอัตราการให้บริการงานด้านอนามัยแม่และเด็กในทุกผลลัพธ์ก่อนและหลังการให้
สิ่งแทรกแซงในการวิเคราะห์โดย ITS study มีค่ามากกว่าผลที่ได้จากการวิเคราะห์โดย BA study รายละเอียด
ของค่าความแตกต่างจะนำ�เสนอในที่ประชุม
สรุป: ผลการศึกษาในครั้งนี้ยืนยันความเหมาะสมของการใช้แนวทางการวิเคราะห์ของ ITS study ในข้อมูลลักษณะ
ดังโครงการ SEA-ORCHID
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บทคัดย่อการนำ�เสนอผลงาน
Poster Presentation
กลุ่ม 1
CQI in Acute Care
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Poster presentation รหัส 1/1
การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อลดการเกิดผื่นผิวหนังอักเสบจากการควบคุม
การขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะไม่ได้
เจ้าของผลงาน/ผู้นำ�เสนอ :   นางสุภาพร สุขพิมาย
ชื่อองค์กร,จังหวัด :  หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมระบบประสาท  กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
บทนำ�: ภาวะผิวหนังอักเสบจากการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ (Incontinence Associated Dermatitis: IAD)
คือ ภาวะอักเสบของผิวหนัง เนื่องจากการสัมผัสปัสสาวะอุจจาระหรือเหงื่ออย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้เกิดอาการแดง
บริเวณรอยพับผิวหนังจนเป็นแผลติดเชือ้ ได้ พบมากในผูป้ ว่ ยวิกฤตซึง่ ระดับความรูส้ กึ ตัวลดลงควบคุมการขับถ่ายไม่ได้
ร่วมกับการได้รับยาปฏิชีวนะเป็นเวลานาน ทำ�ให้ถ่ายอุจจาระเหลวเกิดภาวะ IAD ได้ง่าย การศึกษามีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาล เพื่อป้องกันการเกิดภาวะผิวหนังอักเสบเนื่องจากการควบคุมการขับถ่าย
ไม่ได้และลดอัตราการเกิดภาวะ IAD  
วิธีการศึกษา การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ศึกษาในผู้ป่วยทุกรายที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมระบบ
ประสาท โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2560 ดำ�เนินการศึกษา 3 ระยะ
1) วิเคราะห์สถานการณ์ พบว่าผูป้ ว่ ยเกิดภาวะ IAD ร้อยละ 40 ยังไม่มแี นวทางการพยาบาลชัดเจน 2) สร้างแนวปฏิบตั ิ
ทางการพยาบาลโดยการนำ�ผลการวิจัยไปใช้ นำ�ไปทดลองใช้กับผู้ป่วยจริง 3) ประเมินผล แบ่งเป็นการปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบัติของพยาบาล ใช้แบบสังเกตอย่างมีส่วนร่วมประเมินพยาบาลวิชาชีพ 14 คน คนละ 3 ครั้ง ครอบคลุม
เวรเช้า บ่าย ดึก เก็บข้อมูลโดยผู้วิจัย และผลลัพธ์จากการนำ�แนวปฏิบัติไปใช้ อัตราการเกิดภาวะ IAD ของผู้ป่วย
ในช่วงที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสังเกตการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของพยาบาลอย่างมีส่วนร่วม แบบบันทึก
รายงานผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิด IAD สร้างโดยผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถี่ร้อยละ
ผลการศึกษา จากการทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์ได้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดภาวะผิวหนัง
อักเสบเนื่องจากการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ประกอบด้วยการประเมินกลุ่มเสี่ยง แนวทางการพยาบาลเพื่อป้องกัน
การเกิด IAD ในกลุ่มเสี่ยงและการพยาบาลเมื่อเกิดภาวะ IAD แต่ละระดับเมื่อนำ�แนวปฏิบัติไปใช้ปฏิบัติจริงกับผู้ป่วย
พบว่า พยาบาลสามารถปฏิบัติตามแนวปฏิบัติฯ ในภาพรวมร้อยละ 90.5 พบว่า เวรเช้าปฏิบัติตามแนวปฏิบัติฯ
ได้มากที่สุดร้อยละ 95 เวรดึกน้อยที่สุดร้อยละ 84 ส่วนใหญ่เป็นบทบาทที่มีผู้ช่วยเหลือคนไข้ทำ�แทน หัวข้อที่มีการ
ปฏิบัติได้มากที่สุด คือ การประเมินผิวหนังกลุ่มเสี่ยงทุกเวร ร้อยละ100 ปฏิบัติน้อยที่สุดได้แก่ การใช้ผลิตภัณฑ์
ในการลดการระคายเคืองของผิวหนัง สอดคล้องกับความรุนแรงร้อยละ 78 เนื่องจากระบุความรุนแรงของ IAD
ไม่ถูกต้องและไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ได้ ผลลัพธ์จากการนำ�แนวปฏิบัติไปใช้ อัตราการเกิดภาวะ IAD ของผู้ป่วย
ตั้งแต่ระดับ moderate ขึ้นไปเฉลี่ย 12 ต่อพันวันนอน กลุ่มเสี่ยง แต่มีแนวโน้มและความรุนแรงลดลง
อภิปรายผล/ข้อเสนอแนะแนว   ปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดภาวะผิวหนังอักเสบเนื่องจากการ
ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้สามารถลดอัตราการเกิดและลดความรุนแรงของภาวะ IAD ได้ แต่ต้องมีการจัดอัตรากำ�ลัง
ให้เหมาะสมกับภาระงาน
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Poster presentation รหัส 1/2
การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ Malignant Hyperthermia (MH)
ระหว่างการระงับความรู้สึกในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ผู้นำ�เสนอ : นางสาวกฤตภรณ์ ประกอบแสง
ชื่อองค์กร, จังหวัด: กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ความเป็นมาและความสำ�คัญ: Malignant Hyperthermia (MH )เป็นภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีที่เกิดขึ้นระหว่าง
การได้รับยาระงับความรู้สึกประเภทยาดมสลบหรือยาหย่อนกล้ามเนื้อกลุ่มชนิด Depolarizing muscle relaxant  
โดยเฉพาะกล้ามเนื้อ masseter ผู้ป่วยจะมีไข้สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนอยู่ในระดับอันตรายกล้ามเนื้อถูกทำ�ลาย
เลือดไม่แข็งตัว ระบบการไหลเวียนเลือดล้มเหลว จนถึงแก่ชวี ติ ได้ในเวลาอันรวดเร็ว อาการและอาการแสดงทีร่ นุ แรง
จะเกิดเมื่อให้การระงับความรู้สึกแล้วจึงสามารถให้การวินิจฉัยได้ซึ่งปี 2557 พบอุบัติการณ์ MH จำ�นวน 1 ราย
และปี 2560 จำ�นวน 1 ราย
วัตถุประสงค์ : 1) เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยทีเ่ กิดภาวะ MH ระหว่างการระงับความรูส้ กึ ได้รบั การดูแลรักษาทีถ่ กู ต้องและทันท่วงที
ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงภายหลังการเกิดภาวะ MH   2) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย
ที่เกิดภาวะ MH ระหว่างการระงับความรู้สึก
วิธดี �ำ เนินงาน : 1)  จัดตัง้ ทีมดำ�เนินงานและประชุมทีมวางแผนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 2) จัดทำ�แนวปฏิบตั กิ ารระงับ
ความรู้สึกผู้ป่วยที่มีภาวะ MH ติดไว้ที่เครื่องดมยาในห้องผ่าตัดจำ�นวน 23 ห้อง 3) ชี้แจงแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย
ทีม่ ภี าวะ MH ระหว่างการระงับความรูส้ กึ ให้บคุ ลากรในทีมรับทราบเพือ่ ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการปฏิบตั ไิ ด้ถกู ต้องรวดเร็ว
ผลการศึกษา: 1) มีแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่เกิดภาวะ Malignant Hyperthermia ในการระงับความรู้สึก
2) มี Flow Chart แนวปฏิบัติการระงับความรู้สึกผู้ป่วยที่มีภาวะ MH 3) สรุปแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย
ที่เกิดภาวะ MH เพื่อให้จำ�ง่ายขึ้น 4) Check list ยาและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อรักษาภาวะ  MH
อภิปรายผล/สรุปผล : MH  เป็นภาวะทีพ่ บได้ไม่บอ่ ยแต่เป็นภาวะวิกฤตซึง่ ไม่สามารถคาดเดาได้วา่ ผูป้ ว่ ยรายใดมีแนวโน้ม
ที่จะเกิดภาวะ MH การรักษาต้องอาศัยการวินิจฉัยที่รวดเร็วและรักษาเบื้องต้นอย่างทันท่วงที การเตรียมยาและ
อุปกรณ์ให้ทันเวลา เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจำ�เป็นต้องมีผู้ดูแลในทีมหลายคน เพื่อให้เป็นระบบและการทำ�งานราบรื่น
และมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยให้ปลอดภัย  
ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการศึกษาไปใช้:  ควรมีการจัดทบทวนและจัดซ้อมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางปฏิบัติการ
ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ MHให้กับบุคลากร เนื่องจากมีบุคลากรเข้ามาทำ�งานใหม่ประจำ�ทุกปี
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Poster presentation รหัส 1/3
การพัฒนาการบริหารยา ATB first dose/stat dose
ผู้นำ�เสนอ นายจักรพงษ์  เจือมา  พยาบาลวิชาชีพ
ชื่อองค์กร, จังหวัด หอผู้ป่วย โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
ความเป็นมาและความสำ�คัญ  โรคอันดับ1 ใน 3 ปี 2557-2559 ของแผนกโสต ศอ นาสิก คือ กลุ่มโรค Abscess
ซึ่งมีจำ�นวน 474,480 และ 383 ราย ตามลำ�ดับ การรักษาคือการผ่าตัดระบายหนอง และที่สำ�คัญคือการให้ยา
ATB 100% ทุกราย ซึ่งการบริหารยาให้ยา ATB ได้รวดเร็วทันเวลาที่กำ�หนด เพราะมียา stock ในแผนก ต่อมา
โรงพยาบาลมีนโยบายไม่ให้มี StockยาATB ในแผนก จำ�เป็นต้องคืนยาให้ห้องยาเดือนมกราคม 2559 ทำ�ให้
การบริหารยาล่าช้า และในปีงบประมาณ 2560 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลได้กำ�หนดเรื่องการประกันเวลาให้ยา
first dose/statedose ทำ�ให้ทีมเห็นความสำ�คัญของการให้ยากลุ่ม ATB จึงได้เริ่มเก็บข้อมูลเวลารับคำ�สั่งการรักษา
scan ยา และให้ยาผูป้ ว่ ยแต่ละครัง้ ในเดือนธันวาคม 2559 พบว่าให้ยา ATB firstdose ทันเวลาร้อยละ 14 stat dose
ทันเวลา ร้อยละ 25 ซึง่ ทำ�ได้นอ้ ยมีปญ
ั หาอุปสรรคตัง้ แต่ การ scan ยา เภสัชจัดยา เจ้าหน้าทีเ่ ดินรับยา และการให้ยา
ทีมจึงร่วมกันพัฒนาคุณภาพการบริหารยา ATB first dose/statedose ให้ทันเวลาตามกำ�หนด
วัตถุประสงค์ 1).เพื่อประกันเวลาให้ยา ATB firstdoseภายใน 1 ชั่วโมง, stat dose ภายใน 30 นาที
2).เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ทุกคนในแผนกเรื่องการบริหารยาATB first dose/state dose
3).เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยา ATB ได้รวดเร็วปลอดภัยได้มาตรฐาน
วิธีด�ำเนินการ 1).ประชุมชี้แจงนโยบายของกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลและปัญหา/อุปสรรคการบริหารยา ATB
ให้ทมี รับทราบ 2).ทบทวนแนวทางปฏิบตั กิ ารบริหารยาATB first dose/stat dose  3).สร้างแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล
และมอบหมายผู้รับผิดชอบการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ประเมิลผลเป็นระยะ 4).ระยะที่ 1 เดือนมกราคม 2560
เริ่มเก็บข้อมูลและสรุปผล พบว่ายังมีอัตราให้ยาทันเวลาน้อย ระยะที่ 2 คือ 1-15 กุมภาพันธ์ 2560 จึงประสาน
ขอความร่วมมือกับเภสัชท�ำกิจกรรมคุณภาพ ก�ำหนดแบบฟอร์ม เก็บข้อมูลประเมินผลซึง่ ระยะนีไ้ ด้ขอ้ มูลรายละเอียด
การจับเวลาทุกขบวนการน�ำปัญหาอุปสรรค เสนอเข้าทีป่ ระชุมมาวิเคราะห์แก้ไข ปรับปรุงร่วมกัน ก�ำหนดเป็นแนวทาง
ปฏิบัติและเก็บข้อมูลซ�้ำ  และประเมินผลเป็นระยะที่ 3 คือวันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2560 และเจ้าหน้าที่ทุกคน
ให้ความส�ำคัญในการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารยา ATB first dose/stat dos eและเก็บข้อมูลการให้ยาทุกเวร/
ทุกวัน/ทุกเดือน ต่อไป
ผลการศึกษา ได้เห็นความพยายามทุกคนที่จะพัฒนาการบริหารยาATB first dose/stat doseให้ดีขึ้นเป็นลำ�ดับ
ถึงแม้ว่าไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ระยะที่ 1 การบริหารยา ATB first doseทันเวลา = 24.24 %,stat dose = 57%
ระยะ ที่ 2 ATB firstdose= 52 %, stat dose = 40% และระยะที่ 3 ATB first dose=71%, statdose= 50%
และยัง Monitor ข้อมูล ทุกเดือนเพื่อพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นมีผลดีต่อผู้ป่วยและเป็น KPI ของทีมด้วย
ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการศึกษาไปใช้ ปัจจัยที่สำ�คัญในการบริหารยา ATB first dose/stat doseให้ทันเวลา
ไม่ใช่ทตี่ วั บุคคลอย่างเดียวยังมีปจั จัยอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องมากมายในแต่ละช่วงเวลาเช่น จำ�นวนเจ้าหน้าทีท่ จี่ ะต้องเดินรับยา
/ฉีดยา ภาวะฉุกเฉิน ภาระงานที่มาก หรือมีงานเร่งด่วนที่แทรกเข้ามาซึ่งต้องนำ�มาวิเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงแก้ไข
เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
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Poster presentation รหัส 1/4                      
โครงการ พัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) เครือข่ายห้องฉุกเฉิน จ.อุบลราชธานี
ผู้นำ�เสนอผลงาน  นางอัปสร บุศดี, น.ส.ณัฏฐณิชา กอมณี  และคณะ
ชื่อองค์กร, จังหวัด  รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี   
ความเป็นมาและความสำ�คัญ  การดูแลผูป้ ว่ ยโรคติดเชือ้ (Sepsis) ในห้องฉุกเฉิน ปัจจัยสำ�คัญ คือ การวินจิ ฉัยถูกต้อง
ทันที ได้รับยาปฏิชีวนะ (antibiotic :ATB) ที่เหมาะสมภายใน 1 ชม. ผลจากการทบทวนในผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน
รพศ.สรรพสิทธิฯ ปี พ.ศ.2557 จำ�นวน 860 ราย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผูป้ ว่ ยส่งต่อ ร้อยละ 71.7 กลุม่ นีไ้ ด้รบั ยาปฏิชวี นะ
(antibiotic :ATB) ก่อนส่งต่อร้อยละ 59.3 แต่ทั้งหมด ไม่ได้เจาะเลือดส่งตรวจเพาะเชื้อ (hemoculture :H/C)
ระยะเวลาตั้งแต่มาถึง รพศ.สรรพสิทธิฯ จนถึงได้รับยา 4.7 ชั่วโมง (range 10 นาที - 26.3 ชั่วโมง) และเสียชีวิต
ภายใน 28 วัน ร้อยละ 17
วัตถุประสงค์   เพื่อการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Sepsis ให้ได้รับการคัดกรองอย่างรวดเร็ว ส่งตรวจเพาะเชื้อ
และได้ยาปฏิชีวนะภายใน 1 ชม. ที่มาถึงห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดอุบลราชธานี  
วิธกี ารดำ�เนินงาน จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร 1 ครัง้ ระหว่าง รพช.25 แห่ง และรพศ. จัดทำ�แนวทางปฏิบตั ใิ นเครือข่าย
และกำ�หนดตัวชี้วัด พบว่า รพช.ส่วนใหญ่ตรวจ H/C ไม่ได้ ไม่มีขวดเก็บตัวอย่างเลือด และมียา ATB ไม่ครบ
ตามรายการ แก้ปัญหาโดยห้องฉุกเฉินเบิกขวด H/C จ่ายให้ รพช. แห่งละ 2 ชุด ให้เจาะเลือดก่อนให้ยา ABT
จากนัน้ นำ�มาส่งตรวจที่ รพศ. พร้อมกับผูป้ ว่ ยและแลกขวดใหม่กลับไป และเมือ่ มีการประสานส่งต่อ ศูนย์ประสานส่งต่อ/
ศูนย์วิกฤตทางไกล จะทบทวนแนวทางปฏิบัติทุกครั้ง  
ผลการศึกษา เก็บข้อมูลระหว่าง ก.พ. 2558 – ก.ย. 59 ในผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน รพศ.สรรพสิทธิ 1,030 ราย
เป็นผู้ป่วยส่งต่อจาก รพช. จังหวัดอุบลฯ 715 ราย ปี 2558 (ก.พ.- ก.ย 2558) 240 ราย (79.5%) และปี 2559
ต.ค.58- ก.ย.59) 475 ราย (65.2%) พบว่าการได้รับยา ABT เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 59.3 ในปี พ.ศ. 2557 เป็น 78.3
ใน ปี พ.ศ 2558 และ 81.3 ในปี 2559 การเจาะเลือดส่งตรวจ H/C ก่อนให้ยา จากปี 2557 ที่ ไม่มีการเจาะเลือด
เลยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 63.8 และ 71.8 ตามลำ�ดับ ส่วนผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับยา ATB เมื่อมาถึงห้องฉุกเฉิน  รพศ. ส่ง
ตรวจ H/C และให้ยา ATB ภายใน 1 ชม. ในปี 2558 ทำ�ได้ร้อยละ 93.4 แต่ปี 2559 ลดลงเป็นร้อยละ 85.9  อัตรา
การเสียชีวิตภายใน 28 วัน  ลดลงจากร้อยละ 17 ในปี 2557 เป็น 16.5 ในปี 2558  และ 15.7 ในปี 2559 ตามลำ�ดับ
ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการศึกษาไปใช้ แม้ว่าอัตราตายจะลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีการ
พัฒนาเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพตามตัวชี้วัดอย่างไร้รอยต่อระหว่างห้องฉุกเฉิน รพช./รพศ./
หอผู้ป่วย โดยในปีงบประมาณ 2561  รพศ. สรรพสิทธิประสงค์ จะจัดทีมคุณภาพลงเยี่ยมห้องฉุกเฉิน รพช.ทุกแห่ง
เพื่อรับทราบปัญหาและนำ�มาพัฒนาแนวทางปฏิบัติและสนับสนุนทรัพยากรผ่าน Service Plan เขต.10 โดยห้อง
ฉุกเฉินทุกแห่ง ของ จ.อุบลฯ สามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพ
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Poster presentation รหัส 1/5
การพัฒนาแนวทางการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินเพื่อเพิ่มความถูกต้องของการเข้าถึงบริการ
และ เพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วย โรงพยาบาลนาตาล จ.อุบลราชธานี
ผู้นำ�เสนอ สุกัญญา สระแสง, จักรพงศ์ ปิติโชคโภคินท์, สายชล ชิณกธรรม, และชญานันท์ บุญชู
ความเป็นมาและความสำ�คัญ: ผู้ป่วยหรือผู้มาใช้บริการที่มีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินมีความต้องการในการช่วยเหลือที่
ถูกต้องรวดเร็วทันเวลาและปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงการคัดแยกผู้ป่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการตามความเร่งด่วนจะ
ช่วยให้พ้นภาวะคุกคามต่อชีวิตได้ โรงพยาบาลนาตาลเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียงเปิดให้บริการตลอด 24
ชั่วโมง จากสถิติปี2557-2559 มีผู้ป่วยในแผนกฉุกเฉิน 23,360 , 23,500 รายและ24,723 รายตามลำ�ดับ ในจำ�นวน
ผูใ้ ช้บริการทีเ่ พิม่ ขึน้ มีทงั้ ทีเ่ ป็นผูป้ ว่ ยฉุกเฉินและไม่ฉกุ เฉินปะปนกันส่งผลให้ผปู้ ว่ ยทีม่ อี าการฉุกเฉินจริงได้รบั การช่วย
เหลือที่ล่าช้า (สรุปผลงานโรงพยาบาลนาตาล,2559) โดยพบอุบัติการณ์ทรุดลงขณะรอแพทย์ตรวจในปี 2557-2559
มี 8 , 7 และ11 รายตามลำ�ดับ เมือ่ ทำ�การวิเคราะห์พบว่าเกิดจากแนวทางการคัดแยกทีไ่ ม่ชดั เจน มีความหลากหลาย
ในการคัดแยกและการสื่อสารส่งผลต่อเกิดความไม่สอดคล้องของการปฏิบัติ วัตถุประสงค์:เพื่อพัฒนาและศึกษาผล
การพัฒนาแนวทางการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินโรงพยาบาลนาตาล จ.อุบลราชธานี
วิธกี ารศึกษา :การศึกษานีเ้ ป็นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารประยุกต์ใช้แนวคิดของStetler Model(Stetler, 2010) ,กำ�หนด
กลุม่ ตัวอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจงประกอบด้วยแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุขและเวชกิจฉุกเฉิน
รวม 30 คน ทำ�การพัฒนาในงานผู้ป่วยนอกและงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนำ�มาปฏิบัติเก็บรวบรวมข้อมูลเดือน ก.ย.
2559 ถึง เม.ย.2560จากเครื่องมือคือแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสนทนากลุ่มระดมสมอง แบบสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกและแบบประเมินผลรูปแบบการพัฒนา เครือ่ งมือผ่านการตรวจสอบเนือ้ หาจากผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน วิเคราะห์
ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษา :พบว่ามีการพัฒนาแนวทางการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินตั้งแต่การจัดตั้งทีม กำ�หนดขั้นตอนวิธีการ
การคัดแยกตามข้อบ่งชี้ความฉุกเฉินตาม Emergency Severity Index ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
แล้วนำ�มาปรับเป็นแนวทางการคัดแยก โรงพยาบาลนาตาล แบ่งระดับและสัญลักษณ์สีระดับความฉุกเฉินมี 5 ระดับ
ตาม Emergency Severity Index(ESI) Version 4 ดังนี้ Resuscitation (สีแดง) Emergent (สีชมพู หรือ สีส้ม)
Urgent (สีเหลือง) Semi-Urgent (สีเขียว) และNon-Urgent (สีขาว) มีแนวทางการปฏิบัติและการสื่อสารทิศทาง
เดียวกัน แล้วมีการประกาศใช้ร่วมกันโดยเรียกรูปแบบนี้ว่า Natan Emergency Severity Index (NESI) ครอบคลุม
และเชื่อมโยงสอดคล้อง ลดความหลากหลายในการปฏิบัติและการสื่อสาร ทั้งในส่วนการประเมินเพื่อการคัดแยก
การดูแลและการรักษาตามระดับความรุนแรงและความเร่งเด่น กลุ่มตัวอย่างทุกคนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบ
ในระดับมาก ผู้ป่วยปลอดภัยและเข้ารับบริการตามความเร่งด่วนได้ครอบคลุมทุกราย ไม่พบอุบัติการณ์เสียชีวิต
หรือทรุดลงขณะรอแพทย์ตรวจ (ก่อนพัฒนา 2557-2559 มี 8 , 7 และ11 ราย), มีการนำ�รูปแบบไปใช้ในทุกๆ
หน่ ว ยงานและขยายไปใช้ใน รพ.สต., จากการพั ฒ นารู ปแบบการคั ด แยกดั ง กล่ า วเห็ นว่ า การทำ � งานเป็ นที ม
และมีระบบโดยประยุกต์ขั้นตอนและหลักการจากหลักฐานเชิงประจักษ์ช่วยให้ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยที่ดีขึ้น
ข้อเสนอแนะ คือควรมีการทำ�ความเข้าใจกับผู้ป่วย - ผู้มารับบริการ ร่วมด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจขั้นตอน/
เกณฑ์การคัดแยกแล้วส่งผลเกิดความพึงพอใจที่ดีต่อไปด้วย
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Poster presentation รหัส 1/6                      
ผลการใช้แนวทางปฏิบัติการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดและเด็ก
ผู้วิจัย น.ส.สุพิศตา รอบคอบ
ชื่อองค์กร, จังหวัด หน่วยงานวิกฤตทารกและเด็ก โรงพยาบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ความเป็นมาและความสำ�คัญ  การใส่ท่อช่วยหายใจและเครื่องช่วยหายใจนานเกิน 48 ชั่วโมง อาจทำ�ให้เกิดภาวะ
แทรกซ้อน ได้แก่ ปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ถุงลม ปอด แตกจากความดันบวก พิษจากออกซิเจน
การหย่าเครื่องช่วยหายใจให้เร็วที่สุด เมื่อร่างกายมีความพร้อม จะช่วยลดปัญหาดังกล่าว การประเมินความพร้อม
และการมีแนวปฏิบัติในการหย่าเครื่องช่วยหาย จะช่วยให้การหย่าเครื่องช่วยหายใจได้เร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น หอผู้ป่วยวิกฤตทารกและเด็กในโรงพยาบาลมุกดาหาร มีผู้ป่วยภาวะวิกฤต มากกว่าร้อยละ 86 ที่จำ�เป็น
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ โดยในปี 2558 มีจำ�นวน 151 ราย และ 89 ราย ในปี 2559 (เดือน ต.ค – ก.ค) ซึ่งการปฏิบัติ
การหย่าเครื่องช่วยหายใจ ยังไม่มีแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจน การปฏิบัติการหย่าเครื่องช่วยหายใจจึงเป็นไปตาม
ความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละบุคคลพบว่าความสำ�เร็จของการหย่าเครื่องช่วยหายใจเพียงร้อยละ 64
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดและเด็ก
ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยแบบปฏิบัติการ สร้างแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และแบบประเมินความพร้อมในการหย่า
เครือ่ งช่วยหายใจ ไปปรึกษากับแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ จำ�นวน 1 ท่าน พยาบาลวิชาชีพ จำ�นวน 10 ท่าน แล้วนำ�ไปปรับปรุง
คำ�ถามตามทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญเสนอแนะ ส่งให้ผเู้ ชีย่ วชาญพิจารณาอีกครัง้ แล้วนำ�ไปทดลองใช้กบั ผูป้ ว่ ยวิกฤตทารกแรกเกิด
และเด็กทีใ่ ส่ทอ่ ช่วยหายใจและเครือ่ งช่วยหายใจมากกว่า 24 ชัว่ โมงขึน้ ไป ในหอผูป้ ว่ ยวิกฤตทารกและเด็ก โรงพยาบาล
มุกดาหาร จำ�นวน 35 คน ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 25 พฤศจิกายน 2559 แล้วนำ�แบบสอบถามจำ�นวน 35 ชุด
มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาร้อยละ
ผลการศึกษา หลังการใช้แนวทางปฏิบัติการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดและเด็ก พบว่าผู้ป่วย
สามารถหย่าเครื่องช่วยหายใจได้สำ�เร็จ ร้อยละ 94.3 และหย่าเครื่องช่วยหายใจไม่สำ�เร็จ ร้อยละ 5.7
ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการศึกษาไปใช้
1.ควรมีการนำ�แนวทางปฏิบัติการหย่าเครื่องช่วยหายใจไปใช้ในหน่วยงาน เพื่อปฏิบัติการพยาบาลสำ�หรับ
ผู้ป่วยให้หย่าเครื่องช่วยหายใจให้เร็วที่สุดเมื่อร่างกายมีความพร้อม จะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ จากการใช้
เครื่องช่วยหายใจ
2.ควรมีการศึกษาครั้งต่อไปเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยทารกแรกเกิด
และในเด็กแยกกันอย่างชัดเจน ในกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และมีการกำ�หนดเกณฑ์ในการเลือกจำ�นวนผู้ป่วย
ให้มีการกระจายในแต่ละกลุ่มอย่างเพียงพอ
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Poster presentation รหัส 1/7
การพัฒนารูปแบบการคัดกรองและเฝ้าระวังผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจ STEMI Alert
ผู้นำ�เสนอ: นายสุชาติ  จันทร์เลาะ  
องค์กร, จังหวัด: แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน  โรงพยาบาลกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ
หลักการและเหตุผล :โรคกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือดชนิดSTEMI เป็นสาเหตุของการเสียชีวติ อันดับต้นในประเทศไทย  หากผูป้ ว่ ย
ได้รับการรักษาตั้งแต่เริ่มมีอาการและได้รับการสืบค้นรอยโรคในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงถือการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
ทีร่ า้ ยแรงถึงชีวติ ได้จากการทบทวนสถิตบิ ริการ ในปี 2557-2559 พบว่า อัตราการเสียชีวติ จากโรคหัวใจหลอดเลือด มีจ�ำ นวน
3,7 และ 4 ราย ตามลำ�ดับ ดังนั้น แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลกันทรลักษ์ จึงได้พัฒนารูปแบบการคัดกรอง
และเฝ้าระวังผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจ โดยใช้แบบประเมิน Egat Rama Heart Scoreเพื่อเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยงไม่ให้เกิด
อาการแสดงของโรคและลดอุบัติการณ์การเสียชีวิตจากโรคหัวใจหลอดเลือด
วัตถุประสงค์ : เพือ่ พัฒนารูปแบบการคัดกรองและเฝ้าระวังผูป้ ว่ ยกลุม่ เสีย่ งโรคหัวใจ STEMI Alert โดยใช้แบบประเมิน Egat
Rama Heart Score ในกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยเบาหวานหรือความดันโลหิตสูง
40 รายกลุ่มที่ 2 ญาติ 40 ราย ที่มารับบริการ ณ รพ.สต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
วิธีดำ�เนินงาน : (1ต.ค.2559 - มิ.ย.2560) โดยใช้แนวคิด P-D-C-A   ดังนี้1) วิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่รพ.สต.สังเม็ก
โดยให้กลุม่ เสีย่ งทำ�แบบประเมินการรับรูอ้ าการโรคหัวใจด้วยตัวเอง พบกลุม่ เสีย่ งสูงทีจ่ ะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดจำ�นวน40 ราย
2) พยาบาลวิชาชีพ คืนข้อมูลให้ผู้ป่วยทราบระดับความเสี่ยงของตนเองและให้ความรู้เรื่องโรคหัวใจขาดเลือด/การจัดการ
ภาวะฉุกเฉิน/การเรียกใช้บริการ 1669 ในฐานกิจกรรม 30 นาที  3) เวชกิจฉุกเฉิน สอนสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
ให้กับผู้ป่วยและญาติได้ฝึกปฏิบัติกลุ่มละ 30 นาที   4) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจให้กับผู้ป่วย 40 ราย แล้วส่งให้อายุรแพทย์
โรคหัวใจแปลผลความผิดปกติพร้อมแจ้งผลกับผู้ป่วย   5) ลงทะเบียนสมัครสมาชิก EMS Member club ทำ�แผนที่บ้าน
เพื่อสะดวกในการติดตามออกรับผู้ป่วยฉุกเฉิน
ผลการดำ�เนินงาน:พบผู้ป่วยกลุ่มสี่ยงโรคหัวใจมีความเสี่ยงสูงร้อยละ 100.0 (40 ราย) เมื่อประเมินการรับรู้อาการโรคหัวใจ
พบว่า กลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจไม่เคยได้รับความรู้เรื่องโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันร้อยละ 65.0  ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
โรคหัวใจจากแพทย์/พยาบาลในศูนย์สขุ ภาพชุมชน ร้อยละ 60.0 กลุม่ เสีย่ งโรคหัวใจไม่เคยคิดว่าอาจเกิดโรคเกีย่ วกับหลอดเลือด
หัวใจร้อยละ 50 ปัจจัยเสีย่ งทีม่ ผี ลต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดมากทีส่ ดุ คือโรคเบาหวาน ร้อยละ 72.5 มีความเสีย่ งเท่าๆ กัน
ต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด เมือ่ เทียบกับคนทัว่ ไปทีอ่ ายุเท่าๆ กัน ร้อยละ 35 มีความเสีย่ งเท่าๆ กันต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด
เมื่อเทียบกับคนทั่วไปที่เป็นเพศเดียวกัน ร้อยละ 42.5 ไม่รู้จักอาการของโรคหัวใจขาดเลือดร้อยละ 60 เคยมีอาการจุกเสียด
แน่นหน้าอก ร้อยละ 57.5 กรณีทเี่ กิดอาการมีการจัดการ แก้ไข คือ หยุดพักร้อยละ 90 ผลคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจพบความผิดปกติ 15 ราย
คิดเป็นร้อยละ 37.5 นัดเข้าคลินิกโรคหัวใจเพื่อตรวจเลือดและเอกซเรย์เพิ่มเติม  มีการโทรศัพท์ติดตามหลังอาการ 3 เดือน
พบ ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจ 8 ราย ที่ต้องมาติดตามอาการ การติดตามอาการ 6 เดือน พบผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจ
เข้ามารักษาที่ รพ.กันทรลักษ์ 6 ราย เรียกใช้บริการ EMS 3 ราย มาด้วยปวดจุกแน่นใต้ลิ้นปี่และหายใจเหนื่อยหอบ 5 ราย วิง
เวียน วูบ 1 ราย ผลการรักษาส่งต่อ รพ.ศรีสะเกษ 2 ราย นอน รพ. 2 ราย กลับบ้าน 2 ราย คลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ 3 ราย
และ ผู้ดูแลได้รับการสอนวิธีช่วยชีวิตเบื้องต้น ร้อยละ 100.0 (40 ราย)
สรุปผล: รูปแบบการคัดกรองและเฝ้าระวังผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสามารถช่วยประเมินระดับความเสี่ยงเบื้องต้นช่วยเพิ่มการรับรู้
และทักษะการจัดการที่ถูกต้องเมื่อมีอาการผิดปกติในภาวะฉุกเฉินเพื่อเฝ้าระวังการเกิดโรคหัวใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มเสี่ยงเข้าใจและตระหนักถึงความสำ�คัญของการดูแลตนเองมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ : รูปแบบที่ได้เป็นบริบทของรพ.สต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ควรมีการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมระดับ
อำ�เภอและในกลุ่มเสี่ยงที่มีประวัติสูบบุหรี่เป็นประจำ� เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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พัฒนาแนวทางการส่งต่อทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤตโรงพยาบาลเขมราฐ
ผู้นำ�เสนอ นิภาพร ภาเคน, รัตนมณี เครือสีดา, สุจิตรา ปิติโชคโภคินทร์, วยุรี นามบุญมี
องค์กร, จังหวัด:  ห้องคลอด โรงพยาบาลเขมราฐ
โรงพยาบาลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ไม่มีกุมารแพทย์เฉพาะทาง
ต้องมีการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ใช้ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที ในการส่งต่อ จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในปีงบประมาณ 2559 พบจ�ำนวนทารกเกิดมีชีพ จ�ำนวน 813 ราย จ�ำนวนทารก ที่ได้รับการส่งต่อ
ทั้งหมด 74 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.10 และแบ่งเป็นจ�ำนวนทารกที่มีภาวะวิกฤตที่ได้รับการส่งต่อ จ�ำนวน 17 ราย
คิดเป็นร้อยละ 2.09  จากข้อมูลการประเมินระบบส่งต่อของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (fast track newborn)
ความเสี่ยงที่พบ คือ มีการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจ 2 ราย ท่อช่วยหายใจมีความลึกเกินไป 6ราย ท่อช่วยหายใจ
มีขนาดเล็กเกินไป 1 ราย ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดต�่ำ 2 ราย ภาวะอุณหภูมิกายต�่ำ  1 ราย มีไข้ 7 ราย
ภาวะนำ�้ ตาลในกระแสเลือดสูง 1 ราย ความบกพร่องของการให้สารนำ 
�้ 1 ราย พบว่ามีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึน้ ระหว่าง
การส่งต่อ คณะผู้วิจัยจึงท�ำการศึกษานี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการพัฒนาแนวทางระบบการส่งต่อทารก
แรกเกิด ที่มีภาวะวิกฤต การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action Research) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เลือกแบบเจาะจง คือ ทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤตที่ได้รับการส่งต่อ อายุ 0 วัน - 48 ชั่วโมง การพัฒนาแนวทาง
ระบบการส่งต่อทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤต ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพร่วมกันแล้วน�ำ
แนวทางที่พัฒนาขึ้นมาใช้ในการส่งต่อ มีการเก็บข้อมูลเริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2559–เดือนเมษายน 2560
เครื่องมือใช้คือแนวทางปฏิบัติการดูแลและส่งต่อทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤต, แบบบันทึกข้อมูลระหว่างการส่งต่อ
ผูป้ ว่ ยทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต และการประเมินระบบส่งต่อของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (fast track newborn),
แบบบันทึกก่อนการส่งต่อโดยใช้  STABLE Program โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาและวิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis)
จากการได้ศึกษาปัญหาและการพัฒนาแนวทางการส่งต่อทารกที่มีภาวะวิกฤตมาใช้เป็นแนวทางการส่งต่อ ในช่วง
ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนเมษายน 2560 พบว่า จ�ำนวนทารกเกิดมีชีพทั้งหมดจ�ำนวน 392  ราย  จ�ำนวน
ทารกทีไ่ ด้รบั การส่งต่อทัง้ หมดจ�ำนวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.94แบ่งเป็นจ�ำนวนทารกทีม่ ภี าวะวิกฤติจ�ำนวน 9 ราย
คิดเป็นร้อยละ 2.29 และได้ปฏิบัติตามแนวทางในการดูแลทารกที่มีภาวะวิกฤตระหว่างส่งต่อ 100% จากข้อมูล
การประเมินระบบส่งต่อของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์(fast track newborn) วิเคราะห์พบว่ามีอุบัติการณ์
ภาวะแทรกซ้อนและความเสี่ยงระหว่างการส่งต่อลดลง พบเพียงทารกมีไข้ 1 ราย มีเสมหะมาก 1 รายการ น�ำไปใช้
ประโยชน์ คือ มีแนวทางการส่งต่อทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤต ไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่ามีความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพในการส่งต่อ สามารถลดภาวะแทรกซ้อนขณะส่งต่อทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤต
ข้อเสนอแนะ ควรมีการจัดตั้งเครือข่ายในการระบบส่ง-รับ ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อที่จะได้สะดวกรวดเร็ว
และครบถ้วน, ควรมีการส่งบุคลาการงานห้องคลอดไปศึกษาหาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการดูแลทารก
ที่มีภาวะวิกฤตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
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Poster presentation รหัส 1/9                      
อุบัติการณ์เกิดโรคหลอดเลือดสมองชนิดลิ่มเลือดอุดตันในผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด
atrial fibrillation ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ ปี 2559
The incidence of Cardio-embolic stroke in patients with atrial fibrillation
in Sisaket hospital 2016
ผู้นำ�เสนอ:  ขวัญเนตร เกษชุมพล พย.ม.,วรรน์นา พิมานแพง พ.บ.(อายุรศาสตร์โรคหัวใจ)
องค์กร จังหวัด:  โรงพยาบาลศรีสะเกษ  
หลักการและเหตุผล ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด atrial fibrillation (AF) เป็นภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่พบได้
บ่อย ซึง่ การเต้นผิดจังหวะนีม้ ผี ลทำ�ให้เลือดบางส่วนจับกันเป็นลิม่ เลือด ถ้าลิม่ เลือดเกิดหลุดออกไปอุดตันหลอดเลือด
ตามส่วนต่างๆของร่างกาย  โดยเฉพาะหลอดเลือดสมองทำ�ให้เนือ้ เยือ่ ขาดออกซิเจนเกิดการบาดเจ็บและการตายของ
เนื้อเยื่อขึ้น ส่งผลให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน นับว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำ�คัญก่อให้เกิดความพิการหรือเสีย
ชีวิตได้
วัตถุประสงค์   เพื่อศึกษาอุบัติการณ์เกิดโรคหลอดเลือดสมองชนิดลิ่มเลือดอุดตันในผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ชนิด atrial fibrillation (AF) ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ และการเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือดของผู้ป่วย
การดำ�เนินงาน การศึกษาข้อมูลย้อนหลัง (Retrospective study) ในผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เกิดโรค
หลอดเลือดสมองชนิดลิ่มเลือดอุดตัน ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง
30 กันยายน 2559 ศึกษาจากเวชระเบียนผู้ป่วย ระบบ Himpro วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่และร้อยละ
ผลการวิจยั ผูป้ ว่ ยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด atrial fibrillation (AF) ทีเ่ กิดโรคหลอดเลือดสมองชนิดลิม่ เลือดอุด
ตันจำ�นวน  148  รายคิดเป็นร้อยละ 20.38 ของผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด AF ทั้งหมด 726 ราย เป็นเพศ
หญิงร้อยละ 53.38 มีอายุเฉลี่ย 71 ปี ความดันโลหิตสูงร้อยละ 27.7 ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ชนิด AF รายใหม่รอ้ ยละ 67.57 ทัง้ นีผ้ ปู้ ว่ ยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด AF รายเดิมร้อยละ 32.43 ทีไ่ ด้รบั การรักษา
ด้วยยา warfarin ร้อยละ 45.83 มีระดับ INR ที่ไม่ได้ตามเกณฑ์ร้อยละ 54.55
สรุป  อุบัติการณ์เกิดโรคหลอดเลือดสมองชนิดลิ่มเลือดอุดตันพบในผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด AF รายใหม่
มากขึ้น และในผู้ป่วย AF รายเดิมการเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือดอยู่ในระดับปานกลาง แต่ระดับ INR ไม่ได้ตามเกณฑ์
ข้อเสนอแนะ  มีการพัฒนาระบบการค้นหาผู้ป่วย AF รายใหม่ ควบคู่กับการดูแลรักษาให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาละลายลิ่ม
เลือดเพิ่มขึ้นและมี INR ที่ได้ระดับ
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Poster presentation รหัส 1/10                      
การศึกษาผลทางคลินิกในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวชนิด ejection fraction ต�่ำ
หลัง optimized medication ในผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีสะเกษ
(Clinical outcome in heart failure reduce ejection fraction post optimized medication
in Srisaket Hospital)
ผู้นำ�เสนอ:  วิภารัตน์ ลาลี พย.บ.,วรรน์นา พิมานแพง พ.บ.(อายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลศรีสะเกษ)
หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันเราได้เรียนรู้ถึงกลไกการดำ�เนินโรคหัวใจล้มเหลวมากกว่าเดิมมาก และมีงานวิจัย
มากมายที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของยาที่เป็น neuro hormonal modulator (Beta blocker, ACEI
และ spironolactone) ในการรักษาและเปลี่ยนแปลงการดำ�เนินโรค ทำ�ให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น มีประสิทธิภาพ
การทำ�งานของหัวใจดีขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อน และลดอัตราการตายได้ราวครึ่งหนึ่งของ การรักษาแบบเดิม
จุดประสงค์งานวิจัย เพื่อศึกษา ผลทางคลินิกและประสิทธิภาพการท�ำงานของหัวใจที่เปลี่ยนแปลง ในผู้ป่วยหัวใจ
ล้มเหลว ชนิด ejection fraction ต�่ำหลัง optimized medication (neuro hormonal modulator)
ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ
แบบแผนการวิ จั ย observational rectrospective study กลุ ่ ม ประชากร   ผู ้ ป ่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย
cardiomyopathy มีผล echocardiography ครั้ง แรก LVEF < 40%,  อายุ > 15 ปี เข้ารับการรักษาโรงพยาบาล
ศรีษะเกษตั้งแต่ปี 2556 - 2559 และมีผล echocardiography  F/U ครั้งที่สองห่างกันอย่างน้อย 3 เดือน
ผลการวิจยั มีผปู้ ว่ ย  Heart failure  reduce ejection fraction ทัง้ หมด 345 ราย เป็น ischemic cardiomyopathy  
93 ราย, non ischemic cardiomyopathy 113 ราย, not identify (ไม่ได้   CAG) 113 ราย เฉลี่ยอายุ 60 ปี
เป็นผู้ชาย 68% ผล Echocardiography ก่อนปรับยา LVEF เฉลี่ย 29 % หลังปรับยา F/U echo LVEF  เฉลี่ย 46%
แบ่งเป็น กลุม่ ischemic ดีขนึ้ 80 ราย, คงเดิม 10 ราย, แย่ลง 3 ราย กลุม่ non ischemic ดีขนึ้ 97 ราย, คงเดิม 14 ราย,
แย่ลง 2 ราย กลุ่ม not identify (ไม่ได้ CAG) ดีขึ้น 117 ราย,คงเดิม 18 ราย, แย่ลง 4 ราย ทั้ง 3 กลุ่ม มีอัตรา
การ  readmission 15 ราย (4.34%), Death 9 ราย (2.6%), stroke 3 ราย (0.8%), ขนาดยาที่ได้รับส่วนมาก
ได้แก่ carvedilol 12.5 mg, enalapril 10 mg /lorsartan 50 mg, aldactone 25 mg
สรุป  หลัง optimized  medication (neuro hormonal  modulator) ประสิทธิภาพการทำ�งานของหัวใจ (LVEF)
ดีขึ้น 85% ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีความแตกต่างกันในผู้ป่วย ischemic cardiomyopathy และ non ischemic
cardiomyopathy อย่างมีนยั สำ�คัญ ผลการศึกษาทางคลินกิ อัตราตาย, อัตราการเกิด stroke, อัตราการ readmission
ลดลงจากการรักษาแบบเดิมในโรงพยาบาลศรีสะเกษ
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Poster presentation รหัส 1/11                      
การพัฒนาคุณภาพการดูแลทารกผ่าตัดหัวใจ MBT Shunt
ผู้นำ�เสนอ :   นางสายฝน  ดีเมืองปัก, น.ส.เยาวเรศ  เอื้ออารีเลิศ, นางอรฤทัย ต๊ะเฟย, น.ส.วาสนา ภวะวิจารณ์
องค์กร, จังหวัด : ห้องผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด1 (NICU1)  ร.พ.สรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี
ความเป็นมาและความส�ำคัญ : หอผู้ป่วย NICU1 รพ.สรรพสิทธิประสงค์ มีทารกโรคหัวใจพิการแต่ก�ำเนิด
ชนิดลิ้นพัลโมนารี่ตัน จนเลือดผ่านไปที่ปอดไม่ได้ (Pulmonary Atresia :PA) ประมาณ 6-10 รายต่อปี จ�ำเป็นต้อง
ผ่าตัด โดยใช้หลอดเลือดเทียมต่อระหว่างหลอดเลือดแดงของหัวใจ เรียกการผ่าตัดชนิดนี้ว่า Modified Blalock
Taussing Shunt : MBT Shunt โดยอัตรารอดชีวิตค่อนข้างต�่ำ  ร้อยละ 66.7 – 71.42 มีปัญหาเตรียมผู้ป่วยไม่
พร้อมก่อนผ่าตัดต้องยกเลิกการผ่าตัด 2 ครั้ง แผลผ่าตัดติดเชื้อ 2 ครั้ง และ MBT Shunt ตัน หลังผ่าตัด 3 ครั้ง
ซึ่งเป็นภาวะวิกฤติต้องรีบช่วยเหลือโดยเร่งด่วน รวมทั้งมีปัญหาด้านระบบการสื่อสารประสานงาน จึงได้พัฒนาการ
ดูแลโดยใช้แนวคิดเชิงระบบ (โครงสร้าง กระบวนการ ผลลัพธ์)   
วัตถุประสงค์ : เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยทารกทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดหัวใจชนิด MBT Shunt ได้รบั การดูแลอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
และปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน
วิธีดำ�เนินการ : ด้านโครงสร้าง จัดทำ�แนวทางการดูแลทารกก่อนและหลังผ่าตัดหัวใจ / Flow การดูแล แนวทาง
การให้ข้อมูลบิดา-มารดา ก่อนหลังผ่าตัดหัวใจในรูปแผ่นพับและวีดีโอ การลงนามยินยอมรักษา การเตรียมผู้ป่วย
และวางแผนการรักษาร่วมกันระหว่างศัลยแพทย์โรคหัวใจ กุมารแพทย์โรคหัวใจและแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิด จัด
ทำ�ระบบการปรึกษาและรายงานแพทย์ Cardio ก่อนหลังส่งทารกผ่าตัดหัวใจเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การดูแลอย่างต่อเนือ่ ง
จัดทำ�แบบประเมิน Newborn early warning sings ก่อนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกนอกแผนก จัดทำ�คู่มือการพยาบาล
ทารกหลังผ่าตัดหัวใจ  ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเรือ่ งโรคหัวใจและศึกษาดูงาน รวมถึงจัดเตรียมเครือ่ งมือ-อุปกรณ์
ที่ใช้สำ�หรับตรวจวินิจฉัยให้พร้อมใช้ ด้านกระบวนการ สอนให้ความรู้การดูแลทารกโรคหัวใจ สอบความรู้และทักษะ
การดูแลทารกโรคหัวใจ การดูแล A-Line และแผลผ่าตัด การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนต่างๆ หลังผ่าตัด การประเมินภาวะ
Shunt ตัน การบริหารยารักษาโรคหัวใจ จัดระบบสำ�รองยา PGE1 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพยาบาล ICU CVT
เก็บข้อมูล ทบทวนผลการรักษาและจัดทำ� Dead Case Conference ร่วมกัน
ผลการศึกษา : เริ่มต้นพัฒนาในปี 2559 อัตรารอดชีวิตทารกผ่าตัดหัวใจในปีงบประมาณ 60 เพิ่มขึ้นเป็น 100%
(ปี 57-59 อัตรารอดชีวิต 66.7%, 71.42 และ 80% ตามลำ�ดับ) อุบัติการณ์งดผ่าตัดเนื่องจากเตรียมผู้ป่วยไม่พร้อม
เท่ากับ 0 ครั้ง อุบัติการณ์แผลผ่าตัดติดเชื้อ = 0 และอุบัติการณ์ MBT Shunt ตันมี 1 ครั้ง  
สรุปผล: ผลการพัฒนาทำ�ให้อตั รารอดชีวติ ของผูป้ ว่ ยเพิม่ มากขึน้ และอัตราเกิดภาวะแทรกซ้อนลดลง มีระบบการสือ่ สาร
ประสานงานทีช่ ดั เจน บุคลากรได้รว่ มแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนางานร่วมกัน อีกทัง้ ยังได้ทบทวนความรูท้ างวิชาการ
ที่อาจมีความแตกต่างกันบ้างของแพทย์เฉพาะทางแต่ละท่าน ทำ�ให้เกิดความเข้าใจและร่วมมือยิ่งขึ้น เป็นอีกขั้น
ที่นำ�ไปสู่ความสำ�เร็จของการพัฒนางาน  Excellence  Newborn
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Poster presentation รหัส 1/12
ผลการนำ� Respiratory Pediatric Early Warning Sign (RPEWS)
มาใช้ในการประเมินอาการผู้ป่วยเด็กระบบหายใจหอผู้ป่วยเด็ก 3 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ผู้นำ�เสนอ:  พรทิภา ธิวงศ์, สุวรรณา สลับศรี, นันทวดี ใจหาญ และ วีระนุช  มยุเรศ
ชื่อองค์กร, จังหวัด:  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
ความเป็นมาและความสำ�คัญ  ปัญหาระบบหายใจเป็นปัญหาสำ�คัญระดับโลก รวมทั้งในประเทศไทย โดยพบมาก
เป็น 1 ใน 5 อันดับ โรคแรกโรคระบบหายใจเป็นสาเหตุส�ำ คัญทีท่ �ำ ให้เด็กป่วย และเสียชีวติ โดยเฉพาะในเด็กขวบปีแรก
โดยที่ผู้ป่วยเด็ก มีอาการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วและไม่สามารถบอกความต้องการได้ จึงเป็นการยากในการประเมิน
อาการ และให้การดูแลได้ตรงกับความต้องการ การประเมินอาการและการดูแลผู้ป่วยที่ไม่ถูกต้อง ไม่ครอบคลุมนี้
อาจนำ�ไปสูก่ ารเกิดเหตุการณ์ทไี่ ม่พงึ ประสงค์ได้ ดังนัน้ การทีจ่ ะประเมินและตอบสนองต่ออาการของผูป้ ว่ ยได้ถกู ต้อง
รวดเร็วได้แก่การออกแบบระบบเฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วยโดยใช้ early warning sign จากสถิติของหอผู้ป่วยเด็ก 3
ในปีงบประมาณ 2557 และ2558 มีผู้ป่วยย้ายเข้า ICU โดยไม่ได้วางแผน 136 และ178 ราย พบอุบัติการณ์
unexpected CPR ในหอผู้ป่วย 2 ราย อันแสดงให้เห็นถึงการประเมินอาการที่ล่าช้า ไม่ครอบคลุม ขาดรูปแบบ
และแนวทางในการประเมินอาการผู้ป่วยเด็กระบบหายใจที่เป็นแนวทางเดียวกัน
วัตถุประสงค์  เพือ่ ศึกษาผลของการนำ� Respiratory Pediatric Early Warning Sign (RPEWS) มาใช้ในการประเมิน
อาการผู้ป่วยเด็กระบบหายใจ หอผู้ป่วยเด็ก 3 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
วิธีด�ำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ป่วยเด็กที่ถูกวินิจฉัยว่าป่วยด้วยโรคระบบหายใจ ที่จัดอยู่ในประเภทวิกฤต
(Critical ill) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1.วิเคราะห์สภาพปัญหาผู้ป่วยย้ายเข้าICU โดยไม่ได้วางแผน ผู้ป่วยมีอาการทรุดลง
และผูป้ ว่ ย unexpected CPR 2.ประชุมชีแ้ จงเจ้าหน้าทีร่ ว่ มวิเคราะห์สาเหตุ และหาแนวทางป้องกันแก้ไข 3.ศึกษา ค้นคว้า
ทบทวนเวชระเบียน และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 4.พัฒนาเครื่องมือการประเมินอาการผู้ป่วยเด็กระบบหายใจ
(RPEWS) โดยประยุกต์จาก Pediatric Early Warning Score Tool ของNational Health Service (NHS) in England
5.ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน 6.น�ำแบบประเมิน RPEWS มาทดลองใช้กับผู้ป่วย
จ�ำนวน 10 ราย 7.แก้ไขปรับค่าคะแนนให้มีความเหมาะสมกับระดับความรุนแรง 8.น�ำแบบประเมิน RPEWS
มาใช้ในผู้ป่วยเด็กโรคระบบหายใจภาวะวิกฤติทุกราย ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยเด็ก 3 ในระหว่างเดือน ตุลาคม
2559 – มิถุนายน 2560  9.นิเทศติดตามการปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ 10 เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการศึกษา 1) อุบัติการณ์ใส่ท่อช่วยหายใจโดยไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า = 0  2) อุบัติการณ์unexpected CPR =0   
3)การปฏิบัติตามแนวทางการประเมินผู้ป่วยเด็กระบบหายใจภาวะวิกฤติ โดยใช้ RPEWS = 92%
ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการศึกษาไปใช้ สามารถนำ�แบบการประเมินนี้ไปประยุกต์ใช้ในหอผู้ป่วยอื่นๆ รวมทั้ง
การนำ�ไปประยุกต์ใช้ในโรคอื่นๆ
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Poster presentation รหัส 2/1
ผลการคัดกรองและการจัดการนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีสายตาผิดปกติและโรคทางตา
โดยพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
ผู้นำ�เสนอ: นางฉันทะนา เสมียนรัมย์
ชือ่ องค์กร,จังหวัด  :  กลุม่ งานการพยาบาลผูป้ ว่ ยนอก  กลุม่ ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา
หลักการและเหตุผล: เด็กชั้นประถมศึกษาเป็นวัยแห่งการเริ่มต้นการศึกษาเล่าเรียนหากเด็กได้รับการคัดกรอง
และจั ด การแก้ ไขปัญหาทางสายตาในวัยที่เ หมาะสม แล้ วจะส่ ง ผลให้ เ ด็ ก มี ส ายตาที่ ดีแ ละคุ ณ ภาพการศึ กษา
ก็ยอ่ มดีตามมาด้วย ดังนัน้ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ร่วมกับสถาบันฝึกอบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบตั ทิ างตา
จึงทำ�การคัดกรองและค้นหาเด็กที่มีความผิดปกติทางสายตาและโรคตาในชุมชน ป้องกันการเกิดภาวะสายตาพิการ
อย่างถาวร
วัตถุประสงค์: 1) ตรวจคัดกรองเพื่อค้นหานักเรียนที่มีสายตาผิดปกติและโรคทางตา  2) นักเรียนที่มีสายตาผิดปกติ
ได้รับการแก้ไขโดยการใส่แว่นสายตา 3) นักเรียนที่มีโรคทางตาได้รับการส่งต่อเพี่อรับการรักษาอย่างเหมาะสม
วิธศี กึ ษา/การดำ�เนินงาน : กลุม่ ตัวอย่างนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาทุกคนจำ�นวน 5 โรงเรียนระยะเวลา1 ตุลาคม 2558
-1 ตุลาคม 2559 ตรวจคัดกรองโดยพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาที่ผ่านการเรียนและอบรมตามหลักสูตรวัดสายตา
ใช้ป้ายวัดสายตามาตรฐานตรวจตาบอดสีใช้ Ishihara test ตรวจการมองภาพสามมิติใช้แผ่นภาพสามมิติ ตรวจตา
ภายนอกใช้ไฟฉาย ถ้านักเรียนอ่านตัวเลขได้น้อยกว่า 6/12 ถือว่ามีสายตาผิดปกติ ต้องตรวจด้วยเครื่องวัดสายตา
คอมพิวเตอร์นำ�ค่าสายตาจากเครื่องมาทดสอบหาค่าสายตาที่แท้จริงด้วยการอ่านตัวเลขผ่านเลนส์สายตาจนอ่าน
ตัวเลขได้ชัดที่สุด (6/6) และสบายตาที่สุด โดยพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ที่จบหลักสูตรวัดแว่น ลงบันทึกค่าสายตา
และนำ�แว่นมาประกอบแว่นสายตา นักเรียนที่มีปัญหาโรคทางตาพยาบาลบันทึกรายละเอียดของตาที่ตรวจพบ
ให้กับครูเพื่อส่งต่อเข้ารับรักษาในโรงพยาบาล
วิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติร้อยละ
ผลการศึกษา: นักเรียนชั้นประถมศึกษา จำ�นวน 1,705 ราย พบมีความผิดปกติทางสายตา จำ�นวน 129 รายร้อยละ
8 ในจำ�นวนนี้มีสายตาสั้น 92 ราย ร้อยละ72 สายตาสั้นร่วมกับสายตาเอียง จำ�นวน 27 ราย ร้อยละ 21 สายตายาว
จำ�นวน 10 ราย ร้อยละ7 สามารถจัดการแก้ไขสายตาผิดปกติโดยการใส่แว่นสายตา จำ�นวน 91 ราย ร้อยละ 71
มีสายตาผิดปกติเพียงเล็กน้อย ยังไม่ตอ้ งใส่แว่นสายตาจำ�นวน 38 ราย ร้อยละ 29 มีโรคทางตา เช่น ตาเหล่ หนังตาตก
ตาขีเ้ กียจ ต้องส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจำ�นวน 9 ราย ร้อยละ 0.5 พบตาบอดสี จำ�นวน 21ราย  ร้อยละ 1.2
ซึง่ เป็นโรคทางกรรมพันธุไ์ ม่สามารถรักษาได้ การมองภาพสามมิติ เห็นเป็นปกติรอ้ ยละ 98 ซึง่ ถือว่าปกติในวัยชัน้ ประถม
ศึกษาที่มีการพัฒนาของสายตามาปกติ
สรุปและข้อเสนอแนะ: การคัดกรองและการจัดการนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีปัญหาทางตาได้แก้ไขสาเหตุ
อย่างเหมาะสม และขยายผลให้กบั พยาบาลหลักสูตรนีน้ �ำ ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานการทำ�งาน
ในชุมชนของตนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อป้องกันภาวะสายตาพิการอย่างถาวรในเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติต่อไป
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Poster presentation รหัส 2/2
ผลลัพธ์การพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านกลุ่มผู้ป่วยสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
และญาติสายตรง (Outcomes of the development continuing nursing care system
at Srinagarind Hospital : The Cases of KhonKaen University personnel and direct relatives)
ผู้นำ�เสนอ : เอื้อมพร พิมดี,บังอรศรีจินดาวงค์,วริสรา ลุวีระ
ชื่อองค์กร , จังหวัด : โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเป็นมาและความส�ำคัญ: นโยบายโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้ความส�ำคัญกับการดูแลสุขภาพบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีจ�ำนวน 11,432 คน รวมทั้งญาติสายตรง ตั้งแต่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
จนกระทั่งกลับไปอยู่ที่บ้าน การดูแลขณะอยู่ที่บ้าน มีนโยบายให้มีระบบดูแลบุคลากรที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
และญาติสายตรง หลังออกจากโรงพยาบาลไปอยูท่ บี่ า้ น เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก ไม่ตอ้ งเสียเวลาเดินทางมารับบริการ
ที่โรงพยาบาล สามารถดูแลตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นและญาติสายตรงได้รับการดูแลต่อเนื่อง
2) เพื่อป้องกันการกลับมานอนโรงพยาบาลซ�้ำภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผนของผู้ป่วยกลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นและญาติสายตรง
วิธีดำ�เนินการ: 1)จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง 2)กำ�หนดเกณฑ์ผู้ป่วยในการส่งต่อและติดตามเยี่ยม 3)จัดตั้ง
ทีมเยีย่ มบ้าน 4) ประชาสัมพันธ์โครงการ 5) วางแผนจำ�หน่ายผูป้ ว่ ยร่วมกับแพทย์และพยาบาลบนหอผูป้ ว่ ย 6) เยีย่ มบ้าน
ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจำ�หน่ายจากโรงพยาบาลทุกวันพฤหัสบดี 7) บันทึกการเยี่ยมบ้านใน Home Visit Checklist
และระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล (Health Object)
กลุม่ เป้าหมาย: บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และญาติสายตรงทีอ่ าศัยห่างจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่เกิน 10 กม.
ขั้นตอนการศึกษา 1) เก็บข้อมูลผู้ป่วยในใน Home Visit Checklist และระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล (Health
Object)  2) วิเคราะห์ข้อมูล
วิธีการเก็บข้อมูล 1) เก็บข้อมูลจากแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านใน Home Visit Checklist และระบบสารสนเทศ
ของโรงพยาบาล (Health Object) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ
ผลการศึกษา: จำ�นวนผู้ป่วยทั้งสิ้น 20 ราย ได้รับการเยี่ยมบ้านภายใน 2 สัปดาห์หลังจำ�หน่ายร้อยละ 80
อัตราการกลับมานอนโรงพยาบาลซ�้ำภายใน 28 วันโดยไม่ได้วางแผน ร้อยละ 15
ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการศึกษาไปใช้
1) การบริการดูแลผู้ป่วยที่บ้านของทีมสหสาขาวิชาชีพ สามารถแก้ไขปัญหาการกลับมานอนโรงพยาบาลซ�้ำ
ของผู้ป่วยรายที่ใช้เครื่องช่วยหายใจได้
2) พัฒนาแนวปฏิบัติในการป้องกันการกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำ�ของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
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Poster presentation รหัส 2/3
ผลการตรวจโปรตีนในปัสสาวะมารดาคลอดเพื่อวินิจฉัยภาวะครรภ์เป็นพิษ
ผู้นำ�เสนอ  นางสาวบาลิยา ไชยรา และ นางปิยะมาศ แสงสว่าง
องค์กร, จังหวัด ห้องคลอด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี
ความเป็นมาและความสำ�คัญ  ภาวะครรภ์เป็นพิษเป็นภาวะทีม่ คี วามดันโลหิตสูงมากกว่าหรือเท่ากับ 140/90 mmHg.
ร่วมกับมีโปรตีนในปัสสาวะภายหลังอายุครรภ์ 20 สัปดาห์ ภาวะแทรกซ้อนที่สำ�คัญ คือ ชัก และเสียชีวิต จากสถิติ
พบว่า มีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2557 ร้อยละ 1.75 ปี 2558 ร้อยละ 1.40 และ ปี 2559 ร้อยละ 1.19 แต่ยังเป็น
สาเหตุหนึ่งในสามอันดับแรกของมารดาตาย โดยในปี 2557 มารดาเสียชีวิตจากภาวะ HELLP Syndrome 2 ราย
ปี 2558 1 ราย และปี 2559 จากภาวะชัก 1 ราย การตรวจโปรตีนในปัสสาวะตั้งแต่แรกรับจะช่วยในการคัดกรอง
ภาวะครรภ์เป็นพิษ ทำ�ให้ได้รับการวินิจฉัยและดูแลได้อย่างรวดเร็วจากการทบทวนพบปัญหาว่า มารดาที่มี
ความดันโลหิตสูงไม่ได้รับการตรวจโปรตีนในปัสสาวะทุกราย นอกจากนั้นยังพบมารดาชักในขณะรอคลอด คลอด
และหลังคลอดโดยไม่ได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่แรกรับ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการตรวจโปรตีนในปัสสาวะเพื่อวินิจฉัยภาวะครรภ์เป็นพิษในห้องคลอดโรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์
วิธกี ารศึกษา  ใช้กระบวนการคุณภาพตามกระบวนการ PDCA ในการพัฒนาโดยเริม่ จากการค้นหาปัญหาและสาเหตุ
เพื่ อ ทบทวนแนวทางการดู แ ลโดยการคั ด กรองโปรตี น ในปั ส สาวะแบบเดิ ม ทำ � เฉพาะมารดาความดั น โลหิ ต
≥140/90 mmHg.วางแผนการปฏิบัติตรวจใหม่ในมารดาทุกราย เริ่มเดือน ธันวาคม 2559 วิธีการเก็บข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทบทวนเวชระเบียนเดือนธันวาคม 2559 และ เดือนมกราคม 2560
ผลการศึกษา มารดาคลอดทั้งหมด 964 ราย ตรวจโปรตีนในปัสสาวะร้อยละ 57.57, ส่วนใหญ่ช่วงอายุ 20-34ปี
ร้อยละ 48.96,BMI ก่อนการตั้งครรภ์ 25-29.99 ร้อยละ 40.6, ท้องหลัง ร้อยละ 48.35, อายุครรภ์ 37-40 สัปดาห์
ร้อยละ 82.26, BP น้อยกว่า 130/85 mmHg ร้อยละ 80.29,BP เท่ากับ 130/85 – 160/100 mmHg ร้อยละ 17.21,  
BP มากกว่า 160/100 mmHg ร้อยละ 2.48,  ผลโปรตีนในปัสสาวะ 1+ ร้อยละ 1.76,   ผล 2+ ร้อยละ 1.45,
ผล 3+ ร้อยละ 1.45, ภาวะครรภ์เป็นพิษชนิดรุนแรงร้อยละ 2.5, ภาวะชัก ร้อยละ 0.1, ภาวะครรภ์เป็นพิษ
ชนิดไม่รนุ แรงร้อยละ 0.93, ภาวะความดันโลหิตสูงชนิดอืน่ ๆ ร้อยละ 2, ผลการตรวจโปรตีนในปัสสาวะ 1+ ส่วนใหญ่
BMI ก่อนการตั้งครรภ์ มากกว่าหรือเท่ากับ 30 ร้อยละ 52.94, ท้องแรก ร้อยละ 58.82, อายุครรภ์ 37-40 สัปดาห์
ร้อยละ 76.47, BPเท่ากับ 130/85 – 160/100 mmHg ร้อยละ 47.06,  BP มากกว่า 160/100 mmHg ร้อยละ 50,
ไม่มีมารดาเสียชีวิตจากครรภ์เป็นพิษ
การอภิปรายผล การตรวจโปรตีนในปัสสาวะยังทำ�ไม่ได้ทุกราย ควรมีการทบทวนสาเหตุเพื่อที่จะนำ�ไปปรับปรุง
ในการปฏิบัติ หรืออาจตรวจในกลุ่มที่มีความเสี่ยง เช่น ครรภ์แรก, BMI มากกว่า 30
การนำ�ไปประยุกต์ใช้ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มอายุน้อยกว่า 18 ปี หรือมากกว่า 35 ปี ประวัติครอบครัว
มี pre-eclampsia ประวัติ pre-eclampsiaในครรภ์ก่อน โรคทางอายุกรรม เช่น ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
โรคไตโรคไทรอยด์ ซึ่งมักจะเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษร่วมด้วย
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Poster presentation รหัส 2/4
การศึกษาอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาวัยรุ่นหลังคลอดอำ�เภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้นำ�เสนอ: นางศิริรัตน์   สัตนา  และ นางสาวนวรัตน์ สิงห์คำ�
ชื่อองค์กร, จังหวัด : โรงพยาบาลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
บทนำ�   สำ�หรับอัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555-2559) กำ�หนดให้ไม่เกิน 50 ต่อแสนประชากรอายุ 15-19 ปี จากข้อมูลงานส่งเสริม สุขภาพ อำ�เภอ
บุณฑริก ปีงบประมาณ 2558 พบอัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี เป็น 35.9 ต่อแสนประชากรอายุ 15 ปี
ซึ่งเป็นอัตราค่อนข้างสูง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาวัยรุ่น อำ�เภอบุณฑริก  
จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อทำ�ให้ทราบสถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในมารดาวัยรุ่นหลังคลอดเพื่อเป็นข้อมูล
ในการส่งเสริมระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นานขึ้น
วิธกี ารศึกษา/การดำ�เนินงาน การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการศึกษาย้อนหลัง เพือ่ ทีจ่ ะศึกษาอัตราการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
ในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด ประชากรที่ศึกษาคือ มารดาวัยรุ่นทุกคนที่มารับบริการที่ห้องคลอดโรงพยาบาลบุณฑริก
อำ�เภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 อำ�เภอบุณฑริก
จังหวัดอุบลราชธานี จำ�นวน 108 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามมารดาวัยรุ่น
หลังคลอดในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โรงพยาบาลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
ผลการศึกษา  พบว่า มารดาวัยรุ่น มีอายุเฉลี่ย 17 ปี 5 เดือน สถานภาพครอบครัว สถานภาพ คู่ ร้อยละ 87.8
ลักษณะครอบครัว เป็นครอบครัวขยาย ร้อยละ 89.2 อาชีพส่วนใหญ่รบั จ้าง ร้อยละ 48.6 รองลงมาคือเกษตรกร ร้อยละ
44.6 การศึกษาจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 51.4 มารดาวัยรุ่นส่วนใหญ่ตั้งครรภ์แรก ร้อยละ 83.7 ระยะเวลา
ในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวของมารดาวัยรุน่ ส่วนใหญ่ น้อยกว่า 6 เดือน คิดเป็น ร้อยละ 64.9 สภาวะสุขภาพ
ของทารกที่ได้รับนมแม่อย่างเดียวน้อยกว่า 6 เดือน มีภาวะเจ็บป่วย คิดเป็น ร้อยละ 31.3 สภาวะสุขภาพของทารก
ที่ได้รับนมแม่อย่างเดียวครบ 6 เดือน มีภาวะเจ็บป่วย คิดเป็น ร้อยละ 15.4
ข้อเสนอแนะและการนำ�ไปใช้ประโยชน์ สภาวะสุขภาพของทารกที่ได้รับนมแม่อย่างเดียวน้อยกว่า 6 เดือน มีภาวะ
เจ็บป่วยมากกว่าทารกที่ได้รับนมแม่อย่างเดียวครบ 6 เดือน โรคที่พบส่วนใหญ่ คือ โรคระบบหายใจและทางเดิน
อาหาร ดังนัน้ จึงควรนำ�มาส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ให้มรี ะยะยาวนานเพิม่ ขึน้ มีการกำ�หนดโปรแกรมการส่งเสริม
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ร่วมกับโรงเรียนพ่อแม่ในคลินิกฝากครรภ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก
ต่อไป
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Poster presentation รหัส 2/5
การป้องกันภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
ผู้นำ�เสนอ : นางกานต์ชิตา ศรีพิทักษ์, นางยุพา โอกาพันธ์  และนส.นัฎฐาภรณ์ พรมโสภา  
ชื่อองค์กร, จังหวัด :  โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด Birth Asphyxia เป็นภาวะฉุกเฉินทีพ่ บบ่อยในห้องคลอด จึงเป็นสาเหตุ
การตายของทารกปริกำ�เนิด (Perinatal mortality) รวมถึงความพิการทางสมองในทารก สถิติทารกแรกเกิด
ในโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ตั้งแต่ปี 2557-2559  มีจำ�นวน 1687 ราย, 1716 ราย, 1740 รายตามลำ�ดับ พบทารก
แรกเกิดที่มีภาวะขาดออกซิเจน ปี 2557 จำ�นวน 49 ราย คิดเป็น 29.05,  ปี 2558 จำ�นวน 23 ราย คิดเป็น 13.41
และปี 2559 จำ�นวน 21 ราย คิดเป็น 12.06 ต่อ 1000 การเกิดมีชีพ จากการทบทวนข้อมูลทารกแรกเกิดที่มีภาวะ
ขาดออกซิเจนในปี 2559 ทัง้ หมด 21 ราย พบทารกแรกเกิดทีม่ ภี าวะขาดออกซิเจน ในมารดากลุม่ เสีย่ งทีค่ ลอดด้วยวิธี
ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง 13 ราย คิดเป็น 61.90 % (แบ่งเป็นประเภทดมยาสลบ 7 ราย คิดเป็น 53.85% การฉีดยาชา
เข้าทางสันหลัง 6 ราย คิดเป็น 46.15%) มารดาที่คลอดปกติและมีภาวะแทรกซ้อนขณะรอคลอด 8 ราย คิดเป็น
38.10% ภาวะแทรกซ้อนที่พบคือPROM Prolong labourและFetal distress
วิธีการศึกษา/การดำ�เนินงาน: ศึกษาแบบ Action Research 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 รวมรวมข้อมูล วิเคราะห์
พบประเด็นความเสี่ยงที่สำ�คัญ คือ การเข้าถึงของหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงล่าช้าเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจ
การประเมินความเสี่ยงวางแผนการดูแลรักษาที่ไม่ครอบคลุม และการส่งต่อข้อมูลและการติดตามประเมินผล
ไม่ตอ่ เนือ่ ง ระยะที่ 2 ดำ�เนินการกิจกรรมเพือ่ ให้ได้คณ
ุ ภาพ ดังนี้ กำ�หนดแนวทางการคัดกรองและการประเมินครรภ์เสีย่ ง
ขณะฝากครรภ์ทั้งเครือข่ายอำ�เภอพิบูลมังสาหาร, กำ�หนดระบบการฝากครรภ์เสี่ยงสูง และ เกณฑ์การส่งต่อ
ทั้งเครือข่าย, มีเกณฑ์ในการรายงานแพทย์เพื่อดูแลทารกแรกเกิดในกรณีมารดามีภาวะแทรกซ้อน/ความเสี่ยงสูง,
พัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ในเรื่องการดูแลหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยง, จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ
ทารกแรกเกิดปีละ 1 ครั้ง และจัดเตรียมเครื่องมือแพทย์/อุปกรณ์การช่วยฟื้นคืนชีพให้ครบถ้วนพร้อมใช้ ระยะที่ 3
ติดตามและประเมินผล
ผลการศึกษา ทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ปี 2560 มีจำ�นวน 776 ราย พบทารกแรกเกิดที่มีภาวะ
ขาดออกซิเจน 6 ราย  คิดเป็น 7.73 ต่อ 1000 การเกิดมีชีพ
อภิปราย สรุปผล และข้อเสนอแนะ: ผลการศึกษาเกิดการพัฒนาระบบการดูแลผู้มาคลอดตั้งแต่แรกรับจนกระทั่ง
ถึงหลังคลอดโดยมีแนวทางการประเมินภาวะเสี่ยงแรกรับ การประเมินภาวะเสี่ยงทุกระยะของการคลอดทำ�ให้
เฝ้าระวังและป้องกันภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากผลการศึกษาครั้ง จึงควรมี
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร/ทีมช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิดต่อเนื่องทุกปี และ ส่งต่อข้อมูลเครือข่ายเพื่อการดูแล
ต่อเนื่องให้ครอบคลุม ตลอดจนติดตามพัฒนาการเด็กต่อไป อย่างไรก็ตามในรายที่มารดาไม่มีภาวะเสี่ยงยังพบว่า
มีภาวะทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน จึงต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอในด้านบุคคลากรและเครื่องมือ
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Poster presentation รหัส 2/6
การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มสุราด้วยการสนทนาสร้างแรงจูงใจที่ห้องฉุกเฉิน
โรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้นำ�เสนอ:  นางณัฐรดา  อนุสินธ์ พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
ชื่อองค์กร, จังหวัด : โรงพยาบาลกันทรารมย์จังหวัดศรีสะเกษ
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุ ข การรณรงค์ ป ้ อ งกั น ลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนเพื่ อ ลดอั ต ราการตาย
เป้าหมาย < 16: 100,000 ปชก. (ปี 2560) จากสถิติผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรห้องฉุกเฉินปี 2557- 2559
มีผู้บาดเจ็บ 1,428 , 1,406 และ1,544 ราย ตามล�ำดับ อัตราการตายต่อแสนประชากรดังนี้ 8.35, 10.11 และ 16.21  
พบว่าอุบัติเหตุสูงสุด รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 87.58 รถจักรยาน ร้อยละ 6.89 รถยนต์ ร้อยละ 2.01 อื่นๆ ร้อยละ
3.52  และพบว่าร้อยละ 41.17 มีประวัติการดื่มสุราภายใน 6 ชั่วโมง ก่อนการบาดเจ็บ ข้อมูลรายงานการวิจัยพบว่า
ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะดื่มสุราและเกิดอุบัติเหตุซ�้ำและมีอัตราตายสูงกว่าประชากรทั่วไปมากกว่า 3 เท่า
เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรซ�้ำในผู้ที่ดื่มสุรา จึงได้มีการพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมด้วยการสนทนาสร้างแรงจูงใจที่ห้องฉุกเฉิน ซึ่งการศึกษาครั้งนี้มี วัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาระบบการ
ให้ค�ำปรึกษาในห้องฉุกเฉิน 2. เพือ่ ศึกษาการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมสุขภาพของผูบ้ าดเจ็บจากอุบตั เิ หตุจราจรทีด่ มื่ สุรา
โดยมีกระบวนการ วิธีการด�ำเนินงาน โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรที่มีประวัติ
การดื่มสุรามารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน มีขั้นตอนการด�ำเนินงาน 5 ขั้นตอนประกอบด้วย 1. ระยะเตรียมการประชุม
ชี้แจง แนวทางการด�ำเนินงาน ก�ำหนดบทบาทหน้าที่พยาบาล/จพ.เวชกิจฉุกเฉิน 2.ระยะการพัฒนารูปแบบจัดตั้ง
ทีมน�ำในการดูแลและพัฒนาศักยภาพทีมอบรมเทคนิคการสนทนาสร้างแรงจูงใจ (Motivational Interviewing)
เครื่องมือที่ใช้แบบบันทึกการสัมภาษณ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มสุรา 3. ระยะเก็บข้อมูลสิงหาคม 2559มกราคม 2560  มอบหมายทีมเก็บข้อมูล เลือกกลุ่มเป้าหมายผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรที่มีประวัติดื่มสุรา และ
ให้ความร่วมมือในการตอบข้อมูล จ�ำนวน 30 ราย 4.ขั้นตอนการปฏิบัติ การสนทนาสร้างแรงจูงใจ (Motivational
Interviewing)  ด�ำเนินการ ครัง้ ที1่ การสนทนาสร้างแรงจูงใจใช้เวลา 5-10 นาที ทีห่ อ้ งฉุกเฉิน และขออนุญาตติดตาม
ทางโทรศัพท์ ระยะติดตาม  ครั้งที่ 1 ห่างจากครั้งแรก 2-4 สัปดาห์ ครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรก 6-8 สัปดาห์ ครั้งที่ 3   
ระยะเวลา 3 เดือน  ครั้งที่ 4   ระยะเวลา 6 เดือน 5. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลการบ�ำบัดการให้ค�ำปรึกษาเสริม
สร้างแรงจูงใจของกลุ่มตัวอย่างสรุปประเมินผลการให้ค�ำปรึกษาในรูปแบบใหม่น�ำไปใช้ในการให้ค�ำปรึกษาต่อไป
จากการศึกษาพบว่า 1.งานอุบัติเหตุฉุกเฉินมีระบบการให้ค�ำปรึกษาในห้องฉุกเฉินโดยใช้เทคนิคการให้ค�ำปรึกษา
เสริมสร้างแรงจูงใจมีการติดตามทางโทรศัพท์เป็นระยะๆ จ�ำนวน 4 ครั้ง 2.การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ
ของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรที่ดื่มสุรา ร้อยละ 100  ไม่พบอัตราการกลับมารักษาซ�้ำที่ห้องฉุกเฉิน และพบว่า
อัตราการหยุดดื่มสุราของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรร้อยละ 80
ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการศึกษาไปใช้   นำ�ไปใช้ให้คำ�ปรึกษาในกลุ่มอุบัติเหตุทั่วไปที่บาดเจ็บจากการดื่มสุรา
และนำ�ไปเผยแพร่เป็นแนวทางปฏิบัติสำ�หรับโรงพยาบาลในเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 10
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  Poster presentation รหัส 2/7
ผลของรูปแบบการป้องกันการพลัดตกหกล้มต่อการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
ที่ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพนา จังหวัดอำ�นาจเจริญ
ผู้นำ�เสนอ: นางนุชจรีพร  ทองวรณ์
ชื่อองค์กร, จังหวัด: โรงพยาบาลพนา  จังหวัดอำ�นาจเจริญ
ความเป็นมาและความส�ำคัญ  การพลัดตกหกล้มเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุประมาณ 1 ใน 3
เกิดภาวะพลัดตกหกล้ม ผู้สูงอายุที่มีปัจจัยเสี่ยงสูง ต่อการพลัดตกหกล้ม พบมีอุบัติการณ์มากถึง 70 – 80 %
ของภาวะเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นส�ำหรับผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ซึ่งการพลัดตกหกล้มท�ำให้ผู้ป่วยได้รับ
ผลกระทบ ทั้งทางด้านร่างกาย ได้แก่ กระดูกหัก สมองได้รับการกระทบกระเทือน เกิดบาดแผลผลกระทบทางด้าน
จิตใจ ได้แก่ เจ็บปวดบริเวณทีพ่ ลัดตกหกล้ม กังวลต่อผลทีอ่ าจเกิดขึน้ ส่งผลให้คณ
ุ ภาพชีวติ ลดลงจากความพิการและ
ต้องพึ่งพาผู้อื่น (สถานการณ์การเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข,2559) หอผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลพนา การพลัดตกหกล้มก็มีอุบัติการณ์เกิดขึ้นบ่อยครั้งในผู้สูงอายุ   จากข้อมูลรายงานความเสี่ยงผู้ป่วย
สูงอายุที่เกิดการพลัดตกหกล้มในหอผู้ป่วยใน   ปี 2557, 2558 และ 2559 พบว่า มีจ�ำนวน 5 , 3 และ 3 คน
ตามล�ำดับ ส่วนใหญ่เกิดจากการตกเตียง จ�ำนวน 3 , 2 และ 2 คนตามล�ำดับ คิดเป็น ร้อยละ 60 , 66.67 และ
66.67ตามล�ำดับ และรองลงมาคือหกล้มในห้องน�้ำ จ�ำนวน 2 , 1 และ 1 คนตามล�ำดับ
วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาผลของรูปแบบการป้องกันการพลัดตกหกล้มต่อการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุที่ตึกผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลพนา
วิธีด�ำเนินการ การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่เข้ารับการ
รักษาที่ตึกผู้ป่วยในโรงพยาบาลพนา มีความสมัครใจและนอนรักษาที่ตึกผู้ป่วยในมากกว่า 8 ชั่วโมง จ�ำนวน 121 คน
เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ด้วยแบบประเมินการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
(Fall risk assessment tool in elderly) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติในการ
ป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ตามค่าคะแนนความเสี่ยงต่อการพลัดตก หกล้ม โดยค่าคะแนน 0.5 – 2.0
ความเสี่ยงระดับ 1 ใช้มาตรการป้องกัน 1, ค่าคะแนน  2.5 – 4.0 ความเสี่ยงระดับ 2 ใช้มาตรการป้องกัน  2 และ
ค่าคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 4.5  ความเสี่ยงระดับ 3 ใช้มาตรการป้องกัน 3 น�ำมาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา
และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยและ Dependent Sample t-test ผลการวิจัย พบว่า ผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 50.4 อายุ 65–79 ปี ร้อยละ 52.1 ขับถ่ายปัสสาวะปกติ ร้อยละ 95.9 มีการเคลือ่ นไหว
ทรงตัวได้ดี ร้อยละ 70.2 ไม่มีภาวะสับสน ร้อยละ 95 ไม่มีประวัติหกล้มภายใน 6 เดือน ร้อยละ 92.6 และไม่ได้รับยา
ที่มีผลเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม ร้อยละ 85.1 ผลของรูปแบบการป้องกันการพลัดตกหกล้มก่อนและหลังการใช้
รูปแบบการป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ p value <.001
โดยก่อนใช้มีความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มระดับน้อย (X= 1.10 , SD = 1.08 ) และหลังใช้มีความเสี่ยงต่อการ
พลัดตกหกล้มระดับน้อย (X = 0.51 , SD = 0.387) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการใช้รูปแบบการป้องกันการพลัดตกหกล้ม
ในผู้สูงอายุ สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุที่ตึกผู้ป่วยในโรงพยาบาลพนา โดยเชื่อ
ว่าความเสี่ยงของการพลัดตกหกล้มลดลง ย่อมท�ำให้อุบัติการณ์การเกิดการพลัดตกหกล้มลดลงด้วย ข้อเสนอแนะ
ในการใช้รูปแบบการป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ที่ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพนาในครั้งนี้ จะมีการประเมิน
ความเสี่ยงต่อการเกิดการพลัดตกหกล้ม ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้ง ต่อไป  ควรมีการประเมินปัจจัยเกี่ยวกับ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการเกิดการพลัดตกหกล้ม
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การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยสูงอายุแบบครบวงจร โรงพยาบาลขอนแก่น
ผู้นำ�เสนอ:   วิภา หาทอน  
ชื่อองค์กร, จังหวัด:  ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลขอนแก่น
บทนำ�:  การเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งของผูส้ งู อายุ ส่งผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพ ความเสือ่ มตามวัยหรือกลุม่ อาการ
ผู้สูงอายุ (geriatric syndromes) ร่วมกับพยาธิสภาพของโรค ทำ�ให้ผู้สูงอายุมีความเปราะบาง เมื่อเกิดการเจ็บป่วย
เฉี ย บพลั น มั ก มี อ าการที่ รุ น แรง ต้ อ งการการดู แ ลรั ก ษาที่ ซั บ ซ้ อ น การฟื้ น ฟู เ ต็ ม รู ป แบบ และมั ก หลงเหลื อ
ความบกพร่องทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม หลังการจำ�หน่าย แต่ระบบบริการในโรงพยาบาลยังมุ่งเน้นที่การดูแลรักษา
ภาวะวิกฤตเฉียบพลัน แล้วจำ�หน่ายอย่างรวดเร็ว โดยที่กลุ่มอาการผู้สูงอายุไม่ได้รับการวางแผนการดูแลที่เหมาะสม
ในขณะที่ข้อจำ�กัดด้านร่างกาย จิตสังคม ทำ�ให้ผู้สูงอายุเข้าไม่ถึงระบบบริการสุขภาพดังกล่าวหรือเข้าถึงล่าช้า
จนเกิดความพิการถาวร จำ�เป็นต้องพึ่งพาการดูแลระยะยาว
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและศึกษาผลของรูปแบบการดูแลผู้ป่วยสูงอายุแบบครบวงจรในโรงพยาบาลขอนแก่น
เป็นการวิจัยและพัฒนา
ดำ�เนินการโดย 1) วิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยสูงอายุในโรงพยาบาล 2) พัฒนาแนวทางการดูแลกลุ่มอาการ
ผู้สูงอายุแบบครบวงจร 3) นำ�ใช้แนวทางการดูแลกลุ่มอาการผู้สูงายุแบบครบวงจรและติดตามประเมินภาวะสุขภาพ
เป็นเวลา 1 ปี  4) วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยสูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป ในหอผู้ป่วยศัลยกรรม
โรงพยาบาลขอนแก่น จำ�นวน 200 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบรวบรวมข้อมูลภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ความถี่และร้อยละ
ผลการศึกษา พบว่าผู้ป่วยสูงอายุ มีภาวะพึ่งพา ADL ร้อยละ 79.3พึ่งพา IADL ร้อยละ 61.0เสี่ยงต่อการหกล้ม
ร้อยละ 90.9 ข้อเข่าเสื่อม ร้อยละ 53.4  มีภาวะทุพโภชนาการ ร้อยละ 47.1 ปัญหาช่องปากและฟัน ร้อยละ 35.1
ปัญหาการมองเห็นบกพร่องร้อยละ 27.4 การได้ยินบกพร่อง ร้อยละ 14.4 เสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม ร้อยละ 42.8
มีภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 29.3 และภาวะสับสนฉับพลันขณะนอนโรงพยาบาล ร้อยละ 19.2 หลังการใช้รูปแบบ
การดูแลผู้ป่วยสูงอายุแบบครบวงจร ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน comprehensive geriatric assessment
การวางแผนดูแลกลุ่มอาการผู้สูงอายุโดยทีมสหสาขาวิชาชีพและการส่งต่อข้อมูลสู่หน่วยบริการทุติยภูมิและปฐมภูมิ
พบว่า ก่อนจำ�หน่ายผูป้ ว่ ยสูงอายุมคี า่ คะแนน ADL เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 89.7 ผูส้ งู อายุทเี่ กิดภาวะสับสนฉับพลัน มีการรับรู้
เวลา สถานที่ บุคคล กลับเป็นปกติ ร้อยละ 90.9 และไม่เกิดอุบตั กิ ารณ์พลัดตกหกล้มในโรงพยาบาล  และการติดตาม
ภาวะสุขภาพหลังจำ�หน่าย 12 เดือน พบว่า กลุ่ม ADL ≤11 คะแนน ได้รับการดูแลโดยระบบ Long term care
ร้อยละ 92.0 โดยมี ADL เพิ่มขึ้น ร้อยละ 96.0 ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกภายใน 6 เดือน ร้อยละ 14.2 ได้รับฟันเทียม
ภายใน 3 เดือน ร้อยละ 16.6 ได้รับเครื่องช่วยฟังภายใน3 เดือน ร้อยละ 12.0 ได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาภาวะ
ข้อเข่าเสื่อม ร้อยละ 8 ภาวะสมองเสื่อม ร้อยละ 3.5 โดยพบอัตราการเข้ารับการรักษาซ้ำ�ในโรงพยาบาล ร้อยละ 5.5
เสียชีวิตภายใน 1 ปี ร้อยละ5.0
สรุปผลการศึกษา รูปแบบการดูแลผู้ป่วยสูงอายุแบบครบวงจรในโรงพยาบาลทำ�ให้ผู้สูงอายุปลอดภัยจากภาวะ
แทรกซ้อนขณะนอนโรงพยาบาล ช่วยให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบบริการสุขภาพด้านการจัดการกลุ่มอาการผู้สูงอายุ
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้สูงอายุสามารถดำ�เนินชีวิตได้โดยอิสระและคงไว้ซึ่งภาวะไม่พึงพาเป็นเวลานานยิ่งขึ้น
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Poster presentation รหัส 2/9
การพัฒนารูปแบบการให้บริการผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงเชิงรุกร่วมกับภาคีเครือข่าย
ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลบ้านขาม
ตำ�บลไทยสามัคคี อำ�เภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้นำ�เสนอ/ผู้วิจัย:  ผกาพรรณ แพไธสง
หน่วยงาน: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลบ้านขาม ตำ�บลไทยสามัคคี อำ�เภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรื้อรังที่พบมาก เป็นปัญหาส�ำคัญของสาธารณสุข ในแต่ละปี
พบว่าผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นและพบภาวะแทรกซ้อนของ ตา ไต เท้า หลอดเลือดสมองและหัวใจเพิ่มขึ้นในทุกปีเช่นกัน
ผู้ป่วยที่พบภาวะแทรกซ้อนพบมากในกลุ่มผู้ป่วยที่ขาดการรักษาต่อเนื่องไม่สามารถควบคุมระดับน�้ำตาล และระดับ
ความดันโลหิตสูง ได้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบ้านขาม มีผปู้ ว่ ยเบาหวานและความดันโลหิตสูงทีม่ ารับบริการ
216 คน ปี 2559 -2560 ผู้ป่วยพบภาวะแทรกซ้อนจาก ร้อยละ 7.92 เป็นร้อยละ 4.74 ตามล�ำดับและมาตรวจ
ตามนัดจากร้อยละ 70.25 เป็นร้อยละ 95.98  ของผู้ป่วยทั้งหมด ระดับน�้ำตาลอยู่ในเกณฑ์จาก 26.54 เป็น 31.16
ระดับความดันโลหิต ควบคุมได้จากร้อยละ 35.57 เป็นร้อยละ 53.14 เนื่องจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
บ้านขาม เป็นพื้นที่กระจาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ห่างจากหมู่บ้าน 15-20 กิโลเมตร ท�ำให้ผู้ป่วย
ไม่สะดวกมารับบริการทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบ้านขาม ท�ำให้ขาดการรักษาต่อเนือ่ งจนเกิดภาวะแทรกซ้อน
ตามมา จึงได้พัฒนารูปแบบการให้บริการคลินิกเบาหวานและความดันโลหิตสูงขึ้น โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบและผลการพัฒนารูปแบบการให้บริการผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
โดยเปรียบเทียบการให้บริการรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ ระยะเวลาด�ำเนินการ เม.ย. 2559 - พ.ค. 2560
เครื่ อ งมื อ ในการท�ำวิ จั ย (1) ทะเบี ย นผู ้ ป ่ ว ย (2) ทะเบี ย นนั ด (3) CPG เบาหวานและความดั น โลหิ ต สู ง
(4) แบบประเมินความพึงพอใจ (5) แบบบันทึกข้อมูลเบาหวานและความดันโลหิตสูงวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ร้อยละค่าเฉลี่ย
ผลการวิจยั พบว่าผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเข้าถึงบริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟืน้ ฟู  ผูป้ ว่ ยเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น มีรูปแบบการออกให้บริการเชิงรุกที่ชัดเจน มีระบบ
การติดตามคนไข้ทขี่ าดนัดให้มารับยาตามนัด มีหลักฐานการมารับบริการชัดเจน ความพึงพอใจการรับบริการเพิม่ ขึน้
อย่างมีนัยยะสำ�คัญทางสถิติ p<0.05 แสดงว่ารูปแบบการให้บริการเชิงรุกร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน ทำ�ให้ผู้ป่วย
ได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้
รูปแบบการดำ�เนินงานที่แสดงถึงความร่วมมือของภาคีชุมชน รูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูงเชิงรุก ทำ�ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและสามารถนำ�ไปใช้ได้จริงสามารถประยุกต์ใช้
ตามบริบทของพื้นที่และใช้เป็นแนวทางพัฒนาการดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้น
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Poster presentation รหัส  2/10
พัฒนาความปลอดภัยจุดบริการรังสีวิทยาด้วย Early warning sign
ผู้นำ�เสนอ  นางสาลินี รุ่งเรือง  และนางแสงจันทร์ เกณทวี
ชื่อองค์กร, จังหวัด  กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี
ความเป็นมาและความสำ�คัญ จุดบริการตรวจรังสีวทิ ยา อาคาร 5 พรรษาฯ ชัน้ 3 มีผใู้ ช้บริการเฉลีย่ จำ�นวน  150 ราย
ต่อวัน ในปี 2557  มีอบุ ตั กิ ารณ์ ผูป้ ว่ ยหมดสติ cardiac arrest 2 ราย ส่งกลับหอผูป้ ว่ ยเนือ่ งจากมีอาการเปลีย่ นแปลง  
6 ราย และผู้ป่วยมีภาวะเร่งด่วน ฉุกเฉิน ไม่ได้รับการตรวจก่อน 2-3 ราย ต่อวัน จากการทบทวนวิเคราะห์ปัญหาและ
สาเหตุพบว่า จุดบริการดังกล่าว ให้บริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและอุลตราซาวน์ผู้ใช้บริการจากงานบริการ
ผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยใน และผู้ป่วยส่งต่อจากสถานบริการเครือข่าย หลากหลายประเภท ได้แก่ เด็ก  ทารก ผู้สูงอายุ  
ผู้ป่วยหนักใส่ท่อทางเดินหายใจ  เจาะคอ  on oxygen ผู้ป่วยเตรียมผ่าตัด  หลังผ่าตัดฯลฯ สภาพการณ์ดังกล่าว
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกร่วมกับงานรังสีวิทยา จึงมีแนวคิดในการประยุกต์ใช้เกณฑ์การจำ�แนกแยกประเภท
ผูใ้ ช้บริการ ด้วย Early warning sign จัดลำ�ดับการเข้าตรวจตามภาวะเร่งด่วน ฉุกเฉิน และให้การดูแลเบือ้ งต้นบรรเทา
ความไม่สุขสบายตามสภาพปัญหา ด้วยมุ่งหวังให้ผู้ใช้บริการปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมิน  คัดกรอง เฝ้าระวังความเสี่ยงทางคลินิกของผู้ใช้บริการบริเวณจุดรังสีวิทยา  
2) เพื่อให้ผู้ใช้บริการบริเวณจุดรังสีวิทยา  ปลอดภัย  ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
วิธดี �ำ เนินการ : เป็นการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงเกณฑ์การคัดกรอง
จำ�แนกแยกประเภท จัดลำ�ดับการเข้าตรวจผูใ้ ช้บริการตรวจรังสีวนิ จิ ฉัย อาคาร 50 พรรษาฯ ชัน้ 3 ด้วย Early warning sign
ขัน้ ตอนการศึกษา เริม่ จาก 1) ทบทวน ปัญหา ความเสีย่ งหน้างาน 2) สืบค้นข้อมูล จัดทำ�ปฏิทนิ การดูแล (safety calendar)
และแบบประเมิน Early warning sig 3) พัฒนาสมรรถนะการประเมินคัดกรองผู้ป่วยตามหลัก triage :ABCD+PMO
(Airway, Breathing, Circulation, Disability, Pain, Mental problem,Ocular problem) 5) จัดลำ�ดับ
การเข้าตรวจตามสภาพปัญหา  6) Training และฝึกซ้อมหน้างาน call for help กรณีเกิดภาวะฉุกเฉินที่ต้อง CPR7)
นิเทศติดตาม สรุปประเมินผล ปัญหาและอุปสรรคในการทำ�งาน
ผลการศึกษา ผู้ใช้บริการได้รับการประเมินคัดกรอง ความเสี่ยงทางคลินิกตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 100
ในปี 2558-2560 อุบัติการณ์ระดับ G H I = 0 ราย
ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการศึกษาไปใช้ การจัดทำ�ปฏิทินการดูแล (safety calendar)  และแบบประเมิน Early
warning sig ร่วมกับการพัฒนาสมรรถนะ จะทำ�ให้บุคลากรทางการพยาบาล เข้าถึงมาตรฐาน และปฏิบัติได้ถูกต้อง  
ในการเฝ้าระวังความเสี่ยง และภาวะคุกคามชีวิต  ของผู้ใช้บริการที่มีช่วงวัยแตกต่างกัน และหลากหลายโรค
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Poster presentation รหัส 2/11
การศึกษาความรุนแรงของความปวดจากการทำ�งานที่ผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลาย
(Peripheral Neuropathy pain) ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำ�บัด ศูนย์ให้ยาเคมีบำ�บัด
โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้วิจัย นางหทัยกาญจน์ ธรรมบุตร, นางวริศรา แถวปัดถา, นางชลลดา บุญทน
โรคมะเร็งเป็นปัญหาทางสาธารณสุขของโลก และประเทศไทย การรักษาด้วยยาเคมีบำ�บัดในผู้ป่วย
มะเร็ง ทำ�ให้การอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งดีขึ้น แต่เป็นสาเหตุสำ�คัญที่เกิดพยาธิสภาพต่อเส้นประสาทส่วน
ปลาย เรียกว่า Chemotherapy- Induced Peripheral Neuropathy (CIPN) พบในยาเคมี 5 กลุ่ม คือ Platinum,
Taxanes, Vinca alkaloids Antiangiogenic agent และProteasome inhibitor โรงพยาบาลศรีสะเกษ มีการใช้ยา
ทั้ง 5 กลุ่ม จำ�นวนผู้ป่วยรับยาเคมีบำ�บัดปี 2557-2559 จำ�นวน 261 คน 290 คน และ 421 คนตามลำ�ดับ มีแนวโน้ม
สูงขึน้ การวิจยั เชิงพรรณนานีม้   ี วัตถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาความรุนแรงของความปวดจากการทำ�งานทีผ่ ดิ ปกติของระบบ
ประสาทส่วนปลาย(peripheral neuropathy pain) ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำ�บัด ศูนย์ให้ยาเคมีบำ�บัด โรง
พยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่กำ�หนด จำ�นวน 60 คน ระหว่างเดือน
ระหว่าง ม.ค.-ก.พ. 2560ศูนย์ให้ยาเคมีบำ�บัดโรงพยาบาลศรีสะเกษโดยใช้แบบสอบถาม Brief Pain Inventory
(BPI), CIPN 20 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน
ผลการศึกษา  พบว่า ชนิดยาเคมีที่ท�ำให้เกิดความรุนแรงปวดชาปลายมือ อันดับ 1 คือ ยา oxaliplatin ร้อยละ 45
อันดับ2 คือ ยา paclitaxane ร้อยละ 25 อันดับ 3 คือ ยาvincristine ร้อยละ 18.3 จ�ำนวนครั้งที่ได้รับยาเคมี( =5.5)
ร้อยละ 31.7 ระดับความปวดขณะรับยา oxaliplatinpain score =7( =6.07)ร้อยละ 27 ผูป้ ว่ ยทุกคนต้องเปลีย่ นแขน
ให้น�้ำเกลือและยาเคมี ร้อยละ 100 ระดับความปวดที่ผู้ป่วยยอมรับได้ คือpain score =2( =2.13) ร้อยละ 55
ผู้ป่วยต้องได้รับความช่วยเหลือในการรับประทานอาหาร อาบน�้ำ แต่งตัว ค่อนข้างมาก ร้อยละ 45 ผู้ป่วยรู้สึกคล้าย
เข็มทิม่ ทีน่ วิ้ มือ ค่อนข้างมาก ร้อยละ 51.7 รูส้ กึ แปลบหรือแสบร้อนทีม่ อื ค่อนข้างมาก ร้อยละ 56.7รูส้ กึ ชาทีม่ อื เล็กน้อย
ร้อยละ 83.3 เพศหญิงและเพศชายมีอาการปวดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (t=0.06) อายุเฉลี่ย 54 ปี
ร้อยละ 67 เป็นเพศหญิง อันดับ 1 คือ โรคมะเร็งเต้านม ร้อยละ 41.7 อันดับ 2 มะเร็งล�ำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ร้อยละ 31.7 และอันดับ 3 มะเร็งเม็ดเลือดขาว ร้อยละ 6.7  ทุกคนมีประสบการณ์ในการปวดมาก่อน ร้อยละ 100
ยาเคมีบ�ำบัดที่ผู้ป่วยได้รับมีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของความปวดของระบบประสาทส่วนปลายขณะรับยาเคมี
บ�ำบัดอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปราย ข้อสรุปผลการวิจยั นี  ้ สามารถใช้ประเมินความรุนแรงของความปวดชา ปลายประสาท  และนำ�ไปวางแผน
ให้การพยาบาลลดความรุนแรงของอาการปวดชาปลายประสาท ในผู้ป่วยรับยาเคมีบำ�บัด ยาoxaliplatinในผู้ป่วย
มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ระยะลุกลาม ยา paclitaxaneในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และยา vincristine ในผู้ป่วยมะเร็งโรคเลือด
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Poster presentation รหัส 2/12
พัฒนารูปแบบการบริหารยาเคมีบำ�บัดสูตร CISPLATIN
ผู้นำ�เสนอ  น.ส.นุชิดา บัวสุทธิกุล  นางวิลาสินี มุ่งสิน นางกนกวรรณ ศุภนิธินันท์ และคณะ
องค์กร  หอผู้ป่วยพิเศษพระปทุมฯ 2 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม3
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
บทนำ�  หอผู้ป่วยพิเศษพระปทุมฯ2 มีการบริหารยาเคมีบำ�บัดจำ�นวน 145, 162, 187 Doses ในปี 2557, 2558
และ 2559 พบการบริหารยาเคมีบำ�บัดผิดพลาด 2, 3 และ 3 ครั้ง ในปี 2557, 2558 และ 2559 ตามลำ�ดับ
ซึ่งความเสี่ยงที่เกิดขึ้น แก่ผู้ป่วยเกิดในระดับ A จำ�นวน 2 ครั้ง, ระดับ B จำ�นวน 3 ครั้ง, Cisplatin ทางหน่วยงานได้
ทำ�การทบทวนเหตุการณ์และนำ�ผลการทบทวนมาพัฒนารูปแบบการบริหารยาเคมีบำ�บัดสูตร CISPLATIN
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารยาเคมีบำ�บัดสูตร Cisplatinในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งที่เข้ารับการรักษา
ในหอผู้ป่วยพิเศษพระปทุมฯ 2 การดำ�เนินการ ประชุมพยาบาลในหอผู้ป่วยร่วมกับหอผู้ป่วยสามัญ ทบทวน/จัดทำ�
แนวทางปฏิบัติในการบริหารยาเคมีบำ�บัดสูตร CISPLATIN และจัดทำ�สมุดรับยาเคมีบำ�บัดระหว่างหน่วยผลิตยา
และหอผู้ป่วยนำ�แนวปฏิบัติที่ได้จัดทำ�ขึ้นใหม่ชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติทุกคนรับทราบ รวมทั้งดำ�เนินการให้มีการปฏิบัติตาม
แนวทาง ทันทีเมือ่ มีการบริหารยาเคมีบ�ำ บัดมีการนิเทศติดตามผลการดำ�เนินงานทุกเดือนในหน่วยงานและนำ�แนวทาง
ขยายสู่หน่วยงานในกลุ่มงานการพยาบาลกุมารเวชกรรมสาย 3
ระยะเวลาดำ�เนินงาน 1 มิถุนายน 2559 – 31 มกราคม 2560 (8 เดือน)
ผลการดำ�เนินงาน อุบตั กิ ารณ์การเกิด Administration Error ยาเคมีบ�ำ บัดสูตร CISPLATIN เท่ากับ 0 และพยาบาล
ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารยาเคมีบำ�บัดสูตร CISPLATIN เพิ่มขึ้นจาก 72% เป็น 89%
บทเรียนที่ได้รับ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM จากกระบวนการทบทวนร่วมกัน มีการตระหนักถึงการค้นหา
ความเสี่ยงเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ผู้รับบริการปลอดภัย รวมทั้งมีการขยายแนวทางการปฏิบัติแก่หน่วยงานอื่น
แผนที่จะดำ�เนินงานต่อไป   จัดทำ�นวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อส่งเสริมการนำ�งานวิจัยหรือ R2R เพื่อนำ�ไปใช้
ทุกหน่วยงานที่ให้ยาเคมีบำ�บัดทั้งโรงพยาบาล
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บทคัดย่อการนำ�เสนอผลงาน
Poster Presentation
กลุ่ม 3
Innovation
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          Poster  presentation รหัส 3/1
การใช้พลาสติกเพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต�่ำขณะท�ำหัตถการ
ผู้นำ�เสนอ: ดวงนภา สุขดา
ชื่อองค์กร,จังหวัด : หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่วย 1 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
บทน�ำ: ทารกทีร่ บั ไว้ในหอผูป้ ว่ ย เป็นทารกทีม่ นี ำ�้ หนักตำ�่ กว่า 1,500 กรัม มากกว่าร้อยละ 43 พบว่าแรกรับมีภาวะตัวเย็น
(T<36.5ºc) ถึงแม้วา่ จะน�ำทารกเข้าอยูใ่ นตูอ้ บต้องใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง ทีจ่ ะท�ำให้อณ
ุ หภูมกิ ายเพิม่ ขึน้ และในทารก
ที่ต้องท�ำหัตถการ เช่น ใส่สายสวนหลอดเลือดทางสะดือ บ่อยครั้งที่เกิดความยากในการใส่และใช้เวลาในการใส่นาน
มากกว่า 30 นาที และหรือ/ใส่สายสวนหลอดเลือดด�ำเพื่อท�ำการเปลี่ยนถ่ายเลือด เมื่อเสร็จสิ้นการท�ำหัตถการแล้ว
พบว่ามีอุณหภูมิต�่ำเช่นเดียวกัน ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากภาวะตัวเย็น (cold stress)
วิธีการศึกษา: จากปัญหาดังกล่าว จึงได้คิดวิธีที่ท�ำให้อุณหภูมิกายของทารกเพิ่มขึ้นในเวลารวดเร็วจึงได้น�ำ
เทคนิคการใช้พลาสติกห่ออาหารมาช่วยควบคุมอุณหภูมิทารกที่มีความเสี่ยงสูงโดยเริ่มตั้งแต่เมื่อรับทารกแรกเกิด
ใหม่ทนั ทีทที่ �ำการ resuscitatio หรือเมือ่ ต้องการท�ำหัตถการ ด้วยหลักการทีว่ า่ พลาสติกแรพใสทีเ่ ป็น polyethylene
มีคณ
ุ สมบัตทิ มี่ คี วามยืดหยุน่ สูง ทนความร้อนได้สงู ถึง 130ºc มีความสะดวกใช้เมือ่ ทารกอยูภ่ ายใต้ radiant warmer
ท�ำให้อุณหภูมิกายของทารกสูงขึ้นเร็วกว่าทารกที่ไม่ใช้พลาสติกแรพและการใช้พลาสติกนี้ยังท�ำให้สังเกตอาการ
ของทารกได้ตลอดเวลาโดยไม่ขัดขวางขบวนการ resuscitation หรือการท�ำหัตถการ นอกจากนี้พลาสติกยังเป็น
skin barrier ในการป้องกันการเกิดการระคายเคืองของผิวหนังทารกเมือ่ มีการใช้นำ�้ ยาฆ่าเชือ้ ทาผิวหนัง ซึง่ ความเข้มข้
นของน�้ำยาฆ่าเชื้ออาจท�ำให้ผิวหนังทารก burn ได้ จึงได้คิดพัฒนาเทคนิคการใช้พลาสติกแรพห่อหุ้มร่างกายทารก
ขณะท�ำหัตถกา รแทนการใช้ผา้ เพือ่ ผูกมัดทารกและเพือ่ ทานำ�้ ยาฆ่าเชือ้ บนแผ่นพลาสติก ไม่ให้สมั ผัสผิวหนังของทารก
และได้ด�ำเนินการใช้พลาสติกใสเจาะกลางแทนผ้าเจาะกลาง
ผลการศึกษา: จากการบันทึกอุณหภูมกิ อ่ น-หลังทำ�หัตถการ ในทารก 36 คน พบว่าทารก 22 คน มีอณ
ุ หภูมกิ อ่ น-หลัง
ทำ� = 36.8-37.5ºc ทารก 4 คน มีอุณหภูมิก่อน-หลังทำ�= 37.6-37.8ºc และ 2 คน อุณหภูมิก่อนทำ�น้อยกว่าหลังทำ�
แต่ไม่< 36. 8ºc และทารก 14 คน ทีไ่ ม่ได้ใช้พลาสติกแรพและพลาสติกใสเจาะกลาง พบ 10 คน T< 36.5ºc และ 4 คน
T ก่อนตอนก่อนทำ�ลดลงแต่ไม่น้อยกว่า 36.5ºc
สรุป: พลาสติกแรพใช้พันเพื่อผูกมัดทารกได้ตามขนาดตัวทารก ป้องกันภาวะตัวเย็นไม่เกิดการระคายเคืองผิวหนัง
ทารก ส่วนแผ่นพลาสติกใสเจาะกลางไม่ปิดกั้นความร้อนจากเครื่องให้ความอบอุ่น ทำ�ให้มองเห็นการเปลี่ยนแปลง
ของทารกได้ตลอดเวลาที่ทำ�หัตถการ
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   Poster presentation  รหัส 3/2
พลิกตะแคงตัวตามเวลา โอ้! นาฬิกาลดเหลือง
ผู้นำ�เสนอ : น.ส.ธิดารัตน์ พลพันธุ  ์ น.ส.อัญชลีภรณ์ สายสี น.ส.ภัทราภรณ์ ใจบุญสวัสดิ์                                                                                  
ชื่อองค์กร, จังหวัด : ตึกสูติกรรม โรงพยาบาลพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี
              ภาวะตัวเหลืองพบได้บ่อยในทารกแรกเกิด เกิดจากการมีระดับบิริรูบินเพิ่มขึ้นในกระแสเลือด การมีระดับ
บิริรูบินสูงมากๆ จะมีผลท�ำให้บิริรูบินเข้าสู่สมอง ท�ำให้สมองพิการได้ ซึ่งการรักษาที่ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพใน
การรักษาภาวะตัวเหลือง คือ การส่องไฟ (photo therapy) เพื่อให้มีประสิทธิภาพต้องส่องไฟตลอดเวลาทั้งกลางวัน
และกลางคืน ยกเว้นช่วงกินนมแม่หรืออาบนำ 
�้ แต่พบว่าระหว่างทีเ่ ด็ก on single photo ไม่ได้รบั การเปลีย่ นท่าในการ
ส่องไฟ ส่วนใหญ่มกั นอนท่าเดิมเป็นเวลานาน เช่น นอนหงายทัง้ วัน หรือนอนตะแคงด้านเดียวทัง้ วัน ท�ำให้ประสิทธิภาพ
ในการส่องไฟรักษาลดลง ปัญหาที่พบในทารกบางรายนั้นพบว่าเหลืองรุนแรง ค่าบิริรูบินมากกว่า 15 มก./ดล.
ต้องส่งต่อผู้ป่วยเพื่อไป on double photo ในหน่วยดูแลทารกวิกฤต (NICU) และต้องใช้เวลาในการรักษายาวนาน
ญาติเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับอาการของบุตร
           งานผู้ป่วยในสูติ-นรีเวช ดูแลเด็กทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง จากสถิติ 3 ปี ย้อนหลัง  ปี2558-2560
(ตค.59-มีค.60 ) มีจำ�นวนเด็กเหลือง 452 ราย, 463 ราย และ 197 ราย ตามลำ�ดับ
จากการรักษาโดยการส่องไฟทารกเป็นเวลานาน ทำ�ให้มีข้อสงสัยว่าจะทำ�อย่างไรทารกถึงจะได้รับการพลิก
ตะแคงตัว ในการส่องไฟทุก 2-3 ชัว่ โมง เพือ่ ให้ได้รบั แสงไฟทัว่ ทุกส่วนของร่างกาย การส่องไฟจึงจะเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดและไม่เกิดอันตรายจากการรักษาโดยการส่องไฟ เพือ่ เป็นการส่งเสริมสายใยรักให้มารดา มีสว่ นร่วมในการดูแล
รักษาบุตร ทางตึกสูติกรรมจึงได้คิดค้นนวัตกรรม พลิกตะแคงตัวตามเวลา โอ้!นาฬิกาลดเหลือง เพื่อเป็นเครื่องมือ
ช่วยเตือนให้เจ้าหน้าทีแ่ ละมารดาพลิกตะแคงตัวบุตรในการรักษาโดยการส่องไฟ ทำ�ให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษา
ความสะดวกในการใช้งาน ประหยัดทรัพยากรและสร้างความพึงพอใจ แก่มารดาและเจ้าหน้าที่
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  Poster presentation  รหัส 3/3
หมอนพยุงหน้าท้องสำ�หรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดหน้าท้อง
ผู้นำ�เสนอ :  สายรุ้ง  ประกอบจิตร และภาวิณี  ชำ�นาญระเบียบกิจ
ชื่อองค์กร, จังหวัด : โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
บทนำ� : โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นหน่วยทีใ่ ห้บริการดูแลผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งในเขตบริการสุภาพที่ 10 ให้บริการ
แบบครบวงจร โรคมะเร็ง ถือว่าเป็นปัญหาสุขภาพเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ การรักษาทีจ่ �ำ เป็นอย่างหนึง่ สำ�หรับผูป้ ว่ ย
คือการรักษาด้วยการผ่าตัด ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยวิธีนี้จะพบภาวะแทรกซ้อนที่บ่อยคืออาการปวด อาการแน่น
อึดอัดท้อง ตึงบริเวณแผล เป็นต้น ถ้าไม่ได้รับการจัดการที่ดีจะทำ�ให้ผู้ป่วยทุกข์ทรมาน บางรายต้องได้รับการรักษา
เพิ่มเติม ส่งผลให้ผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาลยาวนานขึ้น จากผลการดำ�เนินงาน 6 เดือน ที่ผ่านมาผู้ป่วยได้รับการ
ผ่าตัดหน้าท้อง จำ�นวน 99 ราย โดยพบปัญหาแน่นอึดอัดท้อง ปวดแผลในระดับ PS 8-10 คะแนน ตึงบริเวณแผล
ผู้ป่วยไม่ยอมลุกจากเตียงภายหลังการทำ�ผ่าตัดวันที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำ�นวนที่ทำ�การผ่าตัด ทางหอผู้ป่วย
ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญถึงอาการที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยจึงได้จัดทำ�นวัตกรรม หมอนพยุงหน้าท้อง
วัตถุประสงค์: เพือ่ พัฒนาอุปกรณ์ในการช่วยพยุงหน้าท้องสำ�หรับผูป้ ว่ ยหลังผ่าตัดทางหน้าท้อง บรรเทาความเจ็บปวด
หลังผ่าตัด ผู้ป่วยสามารถ Early ambulation ได้อย่างมีประสิทธิภาพป้องกันการเกิด Bowel evisceration
อีกทั้งเพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริการทางการพยาบาล
วิธีการดำ�เนินงาน: จัดทำ�และออกแบบโดยเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วย ตัดเย็บโดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล โดยใช้
งบประมาณ ใบละ 50 บาท หมอนหนึ่งใบสามารถนำ�กลับมาใช้กับผู้ป่วยรายต่อไปได้ โดยการส่งซักปลอกหมอน
กับทางแผนกซักฟอกของโรงพยาบาล ส่วนหมอนเช็ดทำ�ความสะอาดด้วย Alcohol
ผลการศึกษา:  ผลการใช้หมอนพยุงหน้าท้อง ผูป้ ว่ ยมีความพึงพอใจ ร้อยละ 85 ระดับ PS จากระดับ 8-10 คะแนน ลด
ลงเหลือระดับ 2-3 คะแนน ผูป้ ว่ ยสามารถลุกเคลือ่ นไหว ลุกทำ�กิจกรรมต่างๆ ได้ดี ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล
ตามกำ�หนดที่แพทย์จำ�หน่าย
อภิปรายสรุป: นวัตกรรมหมอนพยุงหน้าท้อง ช่วยให้ผู้ป่วยหลังผ่าตัดหน้าท้องสามารถ Early ambulation ได้
โดยไม่ท�ำ ให้ผปู้ ว่ ยเกิดความทุกข์ทรมานจากการเคลือ่ นไหวร่างกายไม่วา่ จะเป็นการลุกนัง่ ยืน  เดิน ซึง่ วัตกรรมทีจ่ ดั ทำ�ขึน้
เกิดจากการทบทวนปัญหาทีเ่ กิดจากการปฏิบตั งิ านในการดูแลผูป้ ว่ ยหลังผ่าตัดทางหน้าท้อง จนนำ�ไปสูก่ ารเกิดความคิด
สร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้น โดยนำ�วัสดุที่มีอยู่แล้วดัดแปลงใช้ ทำ�ให้ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานมีราคาถูก ดูแล
ทำ�ความสะอาดง่าย และมีประสิทธิภาพที่ดีเมื่อนำ�ไปใช้กับผู้ป่วย
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ผลการใช้นวัตกรรมหมอนสองแขนช่วยจัดท่าให้นมทารกในมารดาหลังผ่าตัดคลอด
ที่ได้รับยาระงับความรู้สึกชนิดฉีดเข้าไขสันหลัง
ผู้น�ำเสนอ มยุรา คูณค�้ำ, มาลี นิ่มพงษ์พัน,ธ์  รัชฎา จุ้ยจ�ำลอ, สุทธภา พิลาคงเดชากร, จิราวรรณ พัดทาบ,
ดวงแก้ว สุวรรณกูฏ  และคณะ
องค์กร จังหวัด  หอผู้ป่วยสูติกรรม 1 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
ความเป็นมาและความส�ำคัญ นมแม่มีสารอาหารที่จ�ำเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของลูก การให้ทารก
ดูดนมมารดาหลังผ่าตัดคลอดโดยเร็วภายใน 1 ชั่วโมง หรือทันทีที่รู้สึกตัวดีจะช่วยเร่งให้มีการสร้างน�้ำนมได้เร็วขึ้น
หอผู้ป่วยสูติกรรม 1 รับมารดาหลังผ่าตัดคลอดที่มีทารกอยู่ด้วยตลอด 24 ชั่วโมง เฉลี่ย 124 ราย/เดือน และมารดา
หลังผ่าตัดคลอด มากกว่าร้อยละ 90 ได้รับยาระงับความรู้สึกชนิดฉีดเข้าไขสันหลัง ซึ่งในระยะแรกหลังผ่าตัดยังไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีอาการชาที่ขาทั้งสองข้าง ร่วมกับการถูกจ�ำกัดกิจกรรมให้นอนราบบนเตียง 6 ชั่วโมง
ท�ำให้ไม่สามารถให้นมทารกด้วยตนเองได้ ทางหอผู้ป่วยจึงได้คิดค้นนวัตกรรมเพื่อช่วยจัดท่าให้มารดาสามารถให้นม
ทารกภายใน 1 ชั่วโมง และต่อเนื่องตามความต้องการ
วัตถุประสงค์  เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการให้นมในมารดาหลังผ่าตัดคลอดทีไ่ ด้รบั ยาระงับความรูส้ กึ ชนิดฉีดเข้าไขสันหลัง
วิธดี �ำเนินการ  ศึกษาข้อมูลการให้นมของมารดาหลังผ่าตัดคลอด ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง ออกแบบและจัดท�ำ
นวัตกรรมหมอนสองแขนต้นแบบ ประกอบด้วยใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์หนังเทียม PVC ยางยืด ผ้าหุม้ และปรึกษา
แพทย์ พยาบาลที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นน�ำไปทดลองใช้ในมารดาหลังผ่าตัดคลอด 10 ราย (1-31 สิงหาคม 2559)
พบว่าประสิทธิภาพการให้นม 81.06% มารดาพึงพอใจในการใช้งาน 83.32% พยาบาลทีใ่ ช้นวัตกรรมพึงพอใจในการ
ใช้งาน 84.44% และได้น�ำข้อเสนอแนะจากการประเมินในส่วนของรูปทรงนวัตกรรมทีม่ ขี นาดสูงเกินไปและเปือ้ นง่าย
พยาบาลไม่มั่นใจในการใช้นวัตกรรม มาปรับปรุงรูปแบบนวัตกรรม จัดท�ำแนวทางการใช้นวัตกรรม และประชุม
เจ้าหน้าที่ สาธิต ให้ทดลองใช้นวัตกรรมจนเกิดความมั่นใจ  และน�ำลงสู่การปฏิบัติในระหว่าง เดือนตุลาคม 2559 31 พฤษภาคม 2560 ในมารดาหลังผ่าตัดคลอด จ�ำนวน 60 ราย และพยาบาลสูตกิ รรม 1 จ�ำนวน 9 ราย และเก็บข้อมูล
โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ มารดาหลังผ่าตัดคลอด และแบบประเมิน Latch score เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพการให้นม
ผลการด�ำเนินงาน 1) อัตรามารดาหลังผ่าตัดคลอดทีไ่ ด้รบั ยาระงับความรูส้ กึ ชนิดฉีดเข้าไขสันหลังสามารถให้นมทารก
ได้ประสิทธิภาพ เท่ากับ 93.33% 2) อัตราความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรมของมารดาหลังผ่าตัดคลอดที่ได้รับยา
ระงับความรู้สึกชนิดฉีดเข้าไขสันหลังเท่ากับ 89.46% และ 3) อัตราความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรมของพยาบาล
เท่ากับ 91.11%
ข้อเสนอแนะการน�ำไปใช้ 1) นวัตกรรมหมอนสองแขนสามารถน�ำไปใช้จัดท่าให้นมทารกในมารดาหลังผ่าตัด ท�ำให้
สามารถเริ่มให้นมบุตรได้เร็วภายใน 1 ชั่วโมงและต่อเนื่อง 2) การน�ำข้อเสนอแนะจากผู้ใช้นวัตกรรมมาปรับปรุง
รูปแบบนวัตกรรม จะท�ำให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพมารดาแต่ละรายมากขึ้น
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อุ่นใจ เมื่ออยู่ใกล้เธอ Set ชัก
ผู้นำ�เสนอ : นางกัลยาณี  มาลาสาย พยาบาลวิชาชีพ
ชื่อองค์กร , จังหวัด : งานผู้ป่วยในกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
คำ�สำ�คัญ Set ชัก หมายถึง กล่องใส่อุปกรณ์สำ�หรับปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะชัก จัดเตรียมไว้ที่ตู้ ข้างเตียง
เมื่อผู้ป่วย Admit ซึ่งมี 2 กล่อง โดย
กล่องที่ 1 ภายในกล่องบรรจุอุปกรณ์ช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น คือ ลูกสูบยางแดง, ก๊อซ, ไม้กดลิ้น
กล่องที่ 2 เป็นกล่อง ช่วยปฐมพยาบาลเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ภายในกล่องบรรจุอุปกรณ์ คือ Ambu
bag Reservoir, Mask, Oral airway, สาย O2 (สายเหลือง)
งานผูป้ ว่ ยในกุมารเวชกรรมเปิดให้บริการ เด็กอายุ 0-12 ปี มีผปู้ ว่ ยทีม่ าด้วยภาวะชักและมีโอกาสเกิดภาวะชักได้
มา Admit เมื่อผู้ป่วยมีอาการชัก จากการปฏิบัติงาน พบว่าเกิดความล่าช้าในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เนื่องจาก
อุปกรณ์อยู่กันคนละที่ ไม่สะดวกในการใช้งาน งานผู้ป่วยในกุมารเวชกรรม เปิดให้บริการผู้ป่วยเด็กอายุ 0-12 ปี
มีผปู้ ว่ ยทีม่ าด้วยภาวะชักและมีโอกาสเกิดภาวะชัก มา Admit ในปี 2559 มีผปู้ ว่ ย FC= 99 ราย, Epilepsy = 14 ราย,
AFI = 32 ราย และเกิดภาวะชัก = 3 ครั้ง , ปี 2560 ตั้งแต่เดือน ต.ค.59 – เม.ย.60 มีผู้ป่วย   FC= 35 ราย,
Epilepsy = 6ราย, AFI = 14 ราย และเกิดภาวะชัก = 8 ครั้ง ทางหน่วยงานจึงได้พัฒนาการจัดเตรียมอุปกรณ์
สำ�หรับผู้ป่วยที่มีภาวะชักขึ้นมา หลังดำ�เนินการ พบว่าผู้ให้บริการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน = 88.2%
โดยแยกย่อยเป็น ผูร้ บั บริการได้รบั การปฐมพยาบาลเร็วขึน้ 77% มีความมัน่ ใจในการใช้งาน 82%   อุปกรณ์ครบถ้วน
ตามความจำ�เป็น 92%  มีความเป็นระเบียบ เก็บง่าย ใช้สะดวก 95%  และ มีระบบการจัดเตรียมที่เป็นระบบ 75%
หลังจากการจัดทำ�  Set ชัก ทำ�ให้ผู้รับบริการได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้รวดเร็ว ในกรณีที่มีภาวะชักและ
มีความมั่นใจในทีมการพยาบาลที่มีการเตรียมความพร้อม รวมทั้งผู้ให้บริการเองก็มีความพึงพอใจในทีมพยาบาล
ที่มีการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย
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  Poster presentation  รหัส 3/6
นัดง่ายไม่ผิดพลาดด้วยแผ่นคำ�นวณวัคซีน
ผู้นำ�เสนอ : นางนุชจรี  พิมพ์โคตร
ชื่อองค์กร, จังหวัด : รพ.สต.บ้านโนนงิ้ว ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
บทนำ� การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน เป็นการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพสูง และมีความคุ้มค่ามากที่สุด
นั บ ว่ า เป็ น เครื่องมือป้องกันและควบคุมโรคติ ด ต่ อ ที่ เ ป็ นปั ญ หาสำ � คั ญ อย่ า งได้ ผ ลดี ยิ่ ง ซึ่ ง วั คซี นที่ ไ ด้ รั บจะเกิ ด
ประสิทธิภาพดีในการป้องกันโรคที่จะคุกคามนั้น จะต้องได้รับวัคซีนที่เหมาะสมตามช่วงอายุ ไม่ล่าช้าเกินไป และ
ไม่ผิดพลาดในการให้วัคซีน ซึ่งการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของ รพ.สต.บ้านโนนงิ้ว พบว่ามีการบันทึกรับ
วัคซีนนัดฉีดวัคซีนในสมุดอนามัยแม่และเด็กนั้นล่าช้า บันทึกวัคซีนไม่ครบ นัดรับวัคซีนผิดวัน ทำ�ให้ผู้รับบริการเสีย
เวลาความน่าเชือ่ ถือลดลง และหากเด็กรับวัคซีนช้าเกินไปและประสิทธิภาพการป้องกันโรคของวัคซีนลดลง เนือ่ งด้วย
มีเด็กทีม่ ารับบริการในคลินกิ จำ�นวนมาก บุคลากรน้อยและตารางการฉีดวัคซีนขัน้ พืน้ ฐานของเด็กมีการเปลีย่ นแปลงใหม่
ดังนั้นทีมวิจัย จึงได้ศึกษาวิธีการและประดิษฐ์แผ่นคำ�นวณวัคซีนขึ้น เพื่อช่วยลดระยะเวลาการบันทึกสมุดอนามัย
แม่และเด็ก บันทึกการได้รับวัคซีนครบถ้วน และนัดวันฉีดวัคซีนไม่ผิดพลาด
วิธกี ารพัฒนาสิง่ ประดิษฐ์ 1) ศึกษาทบทวนแนวคิดและทฤษฎีตามหลักวิชาการ งานวิจยั และนวตกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กที่มารับวัคซีนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
2) จัดหาวัสดุอปุ กรณ์ ทีน่ �ำ มาประดิษฐ์วสั ดุทใี่ ช้ มีดงั นี้ 1 กระดาษ 2.โปรแกรมพาวเวอร์พอยต์ 3. นอตเบอร์1  4.แผ่น
พลาสติกเคลือบบัตรขนาด เอ4 พร้อมเครื่องเคลือบ 5.กรรไกร 6. เข็มสำ�หรับเจาะรู 7.ปฏิทินที่เป็นปัจจุบัน
3) ขั้นตอนการประดิษฐ์ มีดังนี้ 1.วาดรูปวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 ซม. 2.ขีดเส้นตรงสั้นๆ ตั้งฉากกับเส้น
ขอบด้านในวงกลม 1 เส้นคือ 1 วัน มีทั้งหมด 365 เส้น 3.วาดรูปวงกลมอีก 1 อัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 13.5 ซม.
เขียนรายการวัคซีนที่ควรได้รับในแต่ละช่วงอายุ โดยแรกเกิดฉีดBCG HBV 2 เดือน DPTHB1 OPV1 4 เดือน
ฉีด DPTHB2 OPV2 IPV  6 เดือน DPT-HB3 OPV3  9 เดือนMMR1  1 ปี JE (เชื้อเป็น) 1  1ปีครึ่งDPT1 OPV4
2 ปีครึ่ง ฉีด MMR2 JE (เชื้อเป็น) 2  4 ปี DPT2 OPV5  4. นำ�แผ่นปฏิทิน และแผ่นรายการวัคซีนวางซ้อนกัน
ใช้นอตเบอร์ 1 ยึดกึ่งกลางเพื่อให้หมุนได้
4) วิธีการใช้แผ่นคำ�นวณวัคซีน โดยหมุนแผ่นรายการวัคซีน ช่องวันเกิดให้ตรงกับขีดช่วงวันเดือนปีเกิดเด็กในแผ่น
ปฏิทิน ดูวันที่ ณ ปัจจุบันว่าเด็กควรจะได้รับวัคซีนชนิดใดและบันทึกการได้รับวัคซีนลงสมุด การนัดรับวัคซีน
ทำ�เช่นเดียวกันและตรวจสอบกับปฏิทินเพื่อเลื่อนให้ตรงกับวันให้บริการของคลินิก
5) วงจรการพัฒนาแผ่นคำ�นวณวัคซีน มีการปรับเปลี่ยนตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้งาน เป็น 3 ระยะ 1 ทดลอง
ใช้แผ่นคำ�นวณวัคซีนพบว่าช่วยลดระยะเวลาและนัดรับวัคซีนได้แม่นยำ�  แต่ไม่สามารถใช้ได้กับเด็กที่มารับวัคซีน
ล่าช้า ระยะที่ 2 เพิ่มรายละเอียดการรับวัคซีนในกรณีที่รับวัคซีนล่าช้า คือ ระยะห่างที่น้อยที่สุดของวัคซีนแต่ละชนิด
จะสามารถคำ�นวณการให้วัคซีนต่อไปได้ ได้ประดิษฐ์แผ่นคำ�นวณวัคซีนในเด็กที่ไม่เคยรับ
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Poster presentation  รหัส 3/7
การพัฒนาอุปกรณ์ช่วยพยุงสายเครื่องช่วยหายใจ
ผู้นำ�เสนอ นางวันนิสาข์  ลำ�ดวน  พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
ชื่อองค์กร, จังหวัด  ห้องผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 ทิศใต้  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
ความเป็นมาและความส�ำคัญ   ห้องผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 ทิศใต้ มีสถิติผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจปี พ.ศ 2559
จ�ำนวน 646 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.80 และมีอุบัติการณ์ท่อเลื่อนหลุด จ�ำนวน 50 ราย คิดเป็น 4.17 ครั้ง/1000
วันนอนและมีผู้ป่วยต้องได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจซ�้ำ จ�ำนวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 52 และพบว่าขณะท�ำกิจกรรม
เช่น อาบน�้ำ  พลิกตะแคงตัว โดยมีการพัฒนาการใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงสายเครื่องช่วยหายใจที่เป็นแผ่นอะคริลิก
ได้คะแนนความพึงพอใจ 68% ซึง่ น้อยกว่าเกณฑ์ทกี่ �ำหนด 80% เนือ่ งจากอุปกรณ์แข็งเกินไป ตีนตุก๊ แกทีใ่ ช้รดั หลวม
ไม่มั่นคง จึงได้น�ำมาพัฒนาครั้งที่ 2 โดยใช้แผ่นโฟม
วัตถุประสงค์ 1) ลดแรงกดทับของเชือกผูกท่อช่วยหายใจ Endo-tracheal tube บริเวณริมฝีปากและมุมปาก
ของผู้ป่วย 2) ลดการดึงรั้งท่อช่วยหายใจ Endo-tracheal tube ซึ่งเป็นสาเหตุของการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจ
Endo-tracheal tube จากตำ�แหน่งทีแ่ พทย์ก�ำ หนดไว้ 3) ได้อปุ กรณ์ชว่ ยพยุงสายเครือ่ งช่วยหายใจ ซึง่ เป็นนวัตกรรมใหม่
ไว้ใช้ในหน่วยงาน
วิธีดำ�เนินการ เป็นการศึกษาเชิงทดลองนวัตกรรม ในผู้ป่วยที่ใส่ท่อ ET tube ห้องผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 ทิศใต้
ระหว่าง มีนาคม 2559-มกราคม 2560  ขนั้ ตอนการศึกษา เริม่ จาก 1) การทบทวนสำ�รวจ ปัญหาอุบตั กิ ารณ์ทอ่ เลือ่ นหลุด
ในผู้ป่วย 2) ทบทวนแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3) ออกแบบนวัตกรรม ดำ�เนินการประดิษฐ์ 4)ตรวจสอบ
โดยผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินหายใจ   5)นำ�มาทดลองใช้กับผู้ป่วย 6) จัดทำ�เครื่องวัดผล-ประเมินความพึงพอใจ
และอุบตั กิ ารณ์การเลือ่ นหลุดของท่อช่วยหายใจจากการดึงรัง้   7) สรุปผลการดำ�เนินงาน ปรับปรุงพัฒนา 8) ประกาศ
ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร ในการดูแลผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ 9) เผยแพร่การใช้อุปกรณ์
พยุงสายเครื่องช่วยหายใจ
ผลการศึกษา 1) อุบัติการณ์การเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจจากการดึงรั้งลดลง < 5 %2) ระดับความพึงพอใจ
นวัตกรรม อุปกรณ์ช่วยพยุงสายเครื่องช่วยหายใจ 87.5%
ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการศึกษาไปใช้ 1) การใช้นวัตกรรม อุปกรณ์ชว่ ยพยุงสายเครือ่ งช่วยหายใจ  ท�ำ ให้ลดการดึงรัง้
ของท่อช่วยหายใจ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจ  2) ลดแรงกดทับของท่อช่วยหายใจบริเวณ
ริมฝีปาก และมุมปากของผู้ป่วย  3) ลดระยะเวลา และลดค่าใช้จ่ายในการรักษา
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  Poster presentation  รหัส 3/8
ถุงน้อย ลดปวด สะดวกใช้
ผู้นำ�เสนอ  นางสาวภารดี พูลเพิ่ม   
หน่วยงาน  ห้องตรวจพิเศษศูนย์โรคหัวใจ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
หลักการและเหตุผล  การฉีดสีและขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านทางหลอดเลือดแดงทีข่ อ้ มือ มีจ�ำ นวนเพิม่ ขึน้ จากข้อมูล
สถิติในปี 2557, 2558 และ 2559 พบผู้ป่วยเกิดก้อนเลือดบริเวณหลอดเลือดแดง ขณะและหลังทำ�หัตถการฉีดสี
และขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านทางหลอดเลือดแดงที่ข้อมือ จำ�นวน 13, 11 และ 16 รายตามลำ�ดับ การพยาบาล
ที่ให้โดยใช้เจลเย็นประคบบริเวณที่ปวดและบวม ซึ่งพบว่าวิธีการประคบนี้ยุ่งยาก เนื่องจากต้องหาผ้ามาห่อก้อนเจล
และใช้กระดาษกาวยึดไว้กับแขนผู้ป่วย ดังนั้น ทีมงานจึงได้ประดิษฐ์นวัตกรรม ถุงน้อย ลดปวด สะดวกใช้ขึ้น เพื่อให้
ผู้ป่วยสามารถเปลี่ยนบริเวณประคบปวดได้ด้วยตนเอง และเคลื่อนไหวแขนได้สะดวกขึ้น
วัตถุประสงค์   เพื่อลดและบรรเทาอาการปวด บวม ขณะและหลังทำ�หัตถการฉีดสีและขยายหลอดเลือดหัวใจ
ผ่านทางหลอดเลือดแดงที่ข้อมือ
วิธีการด�ำเนินงาน ทีมร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและประดิษฐ์นวัตกรรมถุงน้อย ลดปวด สะดวกใช้ โดยใช้ผ้าฝ้าย 2 ชั้น
เย็บเป็นถุง ขนาด 14x12 เซนติเมตร ให้ปากถุงทับซ้อนบริเวณกลางถุงเพือ่ สะดวกในการใส่ถงุ เจลประคบ ส�ำหรับถุงเจล
ใช้ซองยา ขนาด 8x10 เซนติเมตร บรรจุเจลน�้ำหนัก 15 กรัม น�ำไปแช่ที่อุณหภูมิ 8-10 องศาเซลเซียล และท�ำสายรัด
จากผ้าฝ้ายติดตีนตุ๊กแก 1 สาย ขนาด 5x12 เซนติเมตร ทดลองใช้อุปกรณ์กับทีม 4 คน เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ของถุงเจลประคบแบบใหม่ กับแบบเดิมก่อนน�ำไปใช้กับผู้ป่วยและประเมินผล อาการปวด วัดขนาดก้อนเลือด
โดยวิธีวัดเส้นรอบแขนต�ำแหน่งก้อนเลือด ทุก 1 ชั่วโมง x 4 ครั้ง และหลัง 24 ชั่วโมง และประเมินความพึงพอใจ
ของเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ยและร้อยละ
ผลการดำ�เนินงาน พบผู้ป่วยเกิดก้อนเลือดจากการทำ�หัตถการฉีดสีและขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านทางหลอดเลือด
แดงที่ข้อมือและประคบด้วย ถุงน้อย ลดปวด สะดวกใช้จำ�นวน 13 ราย พบว่าสามารถลดอาการปวดได้ร้อยละ 100
ขนาดก้อนเลือดลดลง ร้อยละ100 โดยเฉลี่ย 1.8 เซนติเมตร ผู้ป่วยมีความพึงพอใจ ร้อยละ 90 และเจ้าหน้าที่มีความ
พึงพอใจ ร้อยละ 92
การนำ�ไปใช้ประโยชน์ จากการศึกษาการใช้ ถุงน้อย ลดปวด สะดวกใช้ ในผูป้ ว่ ยเกิดก้อนเลือดขณะและหลังทำ�หัตถการ
ฉีดสีและขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านทางหลอดเลือดแดงที่ข้อมือ พบว่าสามารถช่วยลดอาการปวดและลดขนาด
ของก้อนเลือดได้ และสร้างความพึงพอใจในผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ห้องตรวจสวนหัวใจและเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยที่ดูแลผู้ป่วย
หลังทำ�หัตถการ
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Poster presentation  รหัส 3/9                      
นวัตกรม Drug Safety Circle
ผู้นำ�เสนอ   สุวรรณา สลับศรี  พรทิภา ธิวงศ์  นันทวดี ใจหาญ และคณะ
องค์กร,จังหวัด  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
ความเป็นมาและความส�ำคัญ:  ปัจจุบนั ความคลาดเคลือ่ นทางยาเป็นปัญหาส�ำคัญของการรักษาพยาบาล  และส่งผล
โดยตรงถึงความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย  โดยเฉพาะการบริหารยาในผูป้ ว่ ยเด็กทีต่ อ้ งใช้หลักการค�ำนวณยาอย่างละเอียด
และรอบคอบ การบริหารยาเป็นบทบาทส�ำคัญของพยาบาล โดยการน�ำแผนการรักษาของแพทย์ไปปฏิบตั ิ เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ย
ได้รบั การรักษาอย่างถูกต้อง ปลอดภัย กระบวนการเริม่ ตัง้ แต่ขนั้ ตอนการรับค�ำสัง่ การรักษา ตรวจสอบค�ำสัง่ การรักษา  
จัดเก็บยา เตรียมยา บริหารยา และติดตามผลหลังการบริหารยา จากสถิติหอผู้ป่วยเด็ก 3 พบรายงานอุบัติการณ์
การแพทย์สั่งใช้ยาผิดขนาด ในปีงบประมาณ 2559 จ�ำนวน 12 ครั้ง เป็นอุบัติการณ์ระดับ A = 5 , B = 2 , D = 3
และ E 2 ครัง้ วิเคราะห์หาสาเหตุ พบว่า การค�ำนวณขนาดของยาตามน�ำ้ หนักผูป้ ว่ ยคลาดเคลือ่ น ส่งผลให้มกี ารบริหาร
ยาคลาดเคลือ่ นถึงผูป้ ว่ ย เป็นอุบตั กิ ารณ์ระดับ E 2 ครัง้ สาเหตส่วนหนึง่ มาจากไม่มกี ารทวนซำ�้ ค�ำสัง่ การรักษาด้วยยา
พยาบาลที่รับค�ำสั่งการรักษา ส่วนใหญ่เป็นพยาบาลที่มีประสบการณ์น้อย ขาดความรู้เรื่องการค�ำนวณขนาด
ความแรงของยา ตรวจสอบไม่ครอบคลุม ไม่มีคู่มือที่สะดวกในการค�ำนวณขนาดความแรงของยา สิ่งต่างๆ เหล่านี้
มีผลต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย รวมทั้งความไม่พึงพอใจของผู้ดูแล
วัตถุประสงค์  เพื่อผลิตนวัตกรรม “วงล้อทวนซ�้ำการบริหารยาอย่างปลอดภัย”  
วิธกี ารด�ำเนินงาน  1) วิเคราะห์สภาพปัญหาการบริหารยาคลาดเคลือ่ น โดยการวิเคราะห์อบุ ตั กิ ารณ์  ทบทวนเวชระเบียน
และสังเกตการปฏิบัติงานของพยาบาล 2) คืนข้อมูลให้พยาบาลรับทราบปัญหา ระดมสมองหาแนวทางแก้ไข
3) สืบค้นข้อมูลจากต�ำราวิชาการ และนวัตกรรมต่างๆ  4) ผลิตนวัตกรรม “วงล้อทวนซำ�้ การบริหารยาอย่างปลอดภัย”
โดยปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ กุมารแพทย์ 2 ท่าน, พยาบาลวิชาชีพทีม่ ปี ระสบการณ์ในการดูแลผูป้ ว่ ยเด็ก 3 ท่าน 5) ทดลอง
ใช้นวัตกรรม ในผู้ป่วยเด็กที่มีค�ำสั่งการรักษาด้วยยาฉีดปฏิชีวนะ 60 ราย 6)ปรับปรุงนวัตกรรม ให้สามารถใช้งาน
ได้สะดวกมากขึ้น 7) ประกาศนโยบายการน�ำ  นวัตกรรม “วงล้อทวนซ�้ำการบริหารยาอย่างปลอดภัย” ไปใช้ในผู้
ป่วยเด็กทุกรายที่มีค�ำสั่งการรักษาด้วยยาฉีดปฎิชีวนะ 8) นิเทศติดตามการน�ำนวัตกรรมไปใช้โดย หัวหน้าหอผู้ป่วย
และพยาบาลหัวหน้าเวร 9) ประเมินผลการใช้นวัตกรรม ระยะเวลา ตุลาคม 59 – มิถุนายน 60
ผลการใช้นวัตกรรม  1.อุบัติการณ์ Administration error ลดลงจาก 12 เหลือ 3 ครั้ง เป็นอุบัติการณ์ระดับ A   
2.คะแนนความพึงพอใจของพยาบาล และนักศึกษาแพทย์ ต่อการใช้นวัตกรรม ด้านการนำ�ไปใช้ประโยชน์ =100%,
ด้านความสะดวก=80%, ด้านความคุ้มทุน = 83.33%  และด้านความแข็งแรง = 80%  
การนำ�ไปใช้ประโยชน์    นำ�นวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในรายการยาอื่นๆ และ ขยายผลให้หน่วยงานอื่นนำ�นวัตกรรม
ไปประยุกต์ใช้
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Poster presentation  รหัส 3/10
นวัตกรรมช่วยแปลผลการวิเคราะห์แก๊สในเลือดแดง: Easy ABG
อนุชา  ไทยวงษ์1, อักษ์ศรา กะการดี1, ดิษฐพล ใจซื่อ1, ศิริขวัญ  ทิพสีลาด2
การตรวจวิเคราะห์ก๊าซในหลอดเลือดแดง (Arterial Bleed Gas analysis; ABG) เป็นเครื่องมือที่สำ�คัญ
ในการประเมินการทำ�งานของปอด การแลกเปลี่ยนก๊าซการหายใจ และสมดุลกรดด่างของร่างกายการแปลผล
อาจมีความยุ่งยากและซับซ้อนสำ�หรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์และไม่คุ้นชิน พยาบาลจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจทักษะ
ในการแปลผลและวิเคราะห์ผลได้อย่างถูกต้อง เพือ่ นำ�ไปวางแผนการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม รวมทัง้ ป้องกันภาวะ
แทรกซ้อนทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พยาบาลประจำ�หอผูป้ ว่ ยสามัญแห่งหนึง่ พบว่า ขาดความมัน่ ใจ
ในการแปลผลและทักษะในการแปลผล จึงเกิดนวัตกรรมช่วยแปลผลการวิเคราะห์แก๊สในเลือดแดง: Easy ABG
ชิ้นนี้ขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ใช้นวัตกรรมมีความมั่นใจและสามารถแปลผลการวิเคราะห์แก๊สในเลือดแดงอย่างง่ายได้
สร้างนวัตกรรมเป็นรูปวงกลม ได้ต้นแบบจากตัวหมุนคาดคะเนวันคลอด (Pregnancy Calculator) เพื่อให้สะดวก
ต่อการใช้งาน พัฒนานวัตกรรมตามกระบวนการ P-D-C-A ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและความเหมาะสม
ของนวัตกรรมโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 ท่าน ทดลองใช้นวัตกรรมโดยพยาบาลวิชาชีพจำ�นวน 19 ราย ประเมินความพึงพอใจ
และความคิดเห็นต่อการใช้นวัตกรรม
ประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นต่อการใช้นวัตกรรม พบว่า มีความพึงพอใจในระดับดี นวัตกรรม
มีความคงทนแข็งแรง ใช้งานง่าย ช่วยเพิม่ ความมัน่ ใจในการแปลผลแต่ตวั หนังสือมีขนาดเล็ก ควรมีคมู่ อื ประกอบการ
ใช้งาน และต่อยอดเป็นงานวิจัย
คำ�สำ�คัญ: การวิเคราะห์แก๊สในเลือดแดงการแปลผล การพยาบาล
อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
2
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาสารคาม
1
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Poster presentation  รหัส 3/11
กล่องบรรจุตัวอย่างเลือด เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ก๊าซในเลือดแดง
ผู้น�ำเสนอ: สุรัตน์ คร�่ำสุข, นิตยา โรจน์ทินกร, รัชนี ศิริวัฒน์
ชื่อองค์กร,จังหวัด:  งานพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
บทน�ำ: การตรวจวิเคราะห์ก๊าชในเลือดแดง เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจทางเคมีคลินิกที่สะท้อนถึงสมรรถภาพ
ของระบบหายใจและระบบการควบคุมสมดุล กรด-ด่างในร่างกาย แผนกอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน รพ.มหาราชนครราชสีมา
ส่งตรวจวิเคราะห์ เฉลี่ย 45 ตัวอย่าง/วัน หลังเจาะเลือดแดงเสร็จ จะบรรจุลงในแก้วพลาสติกที่มีน�้ำแข็ง 2-3 ก้อน
ปนน�้ำเปล่า ซึ่งไม่มีการวัดและควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม (0-4oC) จุกหัวกระบอก Syringe blood gas หลวม
น�้ำซึมเข้าได้ และส่งช้าเกินมาตรฐานที่ก�ำหนด (<30 นาที)
วัตถุประสงค์: พัฒนากล่องบรรจุตวั อย่างเลือด ส่งวิเคราะห์กา๊ ซในเลือดแดงที่ 1. สามารถควบคุมอุณหภูมติ ามกำ�หนด
2. พัฒนาระบบการส่งตรวจให้ได้ในช่วงเวลาตามกำ�หนด
วิธีพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 1.วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 2.ประชุมภายในหน่วยงานเพื่อวางแผนพัฒนานวัตกรรม
3.ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องน�ำมาพัฒนาอุปกรณ์และระบบที่ต้องการ คือ 1) ตัดกระดาษลูกฟูกกว้าง 18 Cms.
ยาว 7.5 Cms. เจาะรู 12 ช่อง  2) Syringe 5 cc. จ�ำนวน 12 อัน เอา Plunger ออก น�ำซิลิโคนมาหยดลงใน Syringe
ทิ้งไว้ให้แห้ง 3)น�ำแผ่นลูกฟูกและ Syringe ที่ประกอบกันแล้ว มาใส่ในกล่องพลาสติกที่บรรจุน�้ำเปล่า ปิดฝาน�ำไปแช่
เย็นจนน�้ำกลายเป็นน�้ำแข็ง 4)น�ำกล่องโฟมห่อสติกเกอร์พร้อมติดตั้งที่วัดอุณหภูมิและนาฬิกาจับเวลากระตุ้นเตือน
ให้ส่งเลือ ด(ตั้งนับถอยหลัง 25 นาที)งบประมาณที่ใช้ คือ 416 บาท ทดสอบการรักษาอุณหภูมิโดย Thermometer
บันทึกข้อมูลอุณหภูมินาทีที่ 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 นาที สังเกตการรั่วซึมของน�้ำ และระยะเวลาเดินทางส่งตัว
อย่างเลือด Action น�ำนวัตกรรมลงสู่การปฏิบัติในผู้ป่วย 30 ราย
ประเมินประสิทธิผลอุณหภูมิเฉลี่ยของกล่องบรรจุตัวอย่างเลือด ตั้งแต่เวลา 0–30 นาที อยู่คงที่ 1 oC
(แบบเดิมเฉลี่ย 7 oC) จนถึงนาทีที่ 35 อุณหภูมิจึงเปลี่ยนเป็น 2oC และสามารถรักษาอุณหภูมิตามเกณฑ์มาตรฐาน
นานถึง 80 นาที ต่างจากการเก็บรักษาแบบเดิมตั้งแต่นาทีที่ 10 วัดอุณหภูมิได้ 5oC ซึ่งเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนด
ไม่พบนำ�้ รัว่ ซึมเข้า Syringe ระยะเวลาเฉลีย่ ทีใ่ ช้น�ำส่งตัวอย่างเลือด 19 นาที (แบบเดิมเฉลีย่ 26 นาที) ไม่พบส่งตัวอย่าง
เลือดช้าเกินเวลามาตรฐาน (แบบเดิมพบ 12 ครั้ง) และเจ้าหน้าที่พึงพอใจ ระดับสูง (ร้อยละ 88)
สรุป กล่องบรรจุตัวอย่างเลือดที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในการเก็บรักษาอุณหภูมิมาตรฐานก่อนส่งวิเคราะห์ก๊าซ
ในเลือดแดง ป้องกันน�้ำรั่วซึมเข้าตัวอย่างเลือดได้ระบบนาฬิกาที่ตั้งไว้ท�ำให้สามารถส่งเลือดตรวจวิเคราะห์ทัน
ตามเวลาที่ก�ำหนด ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและแก้ไขภาวะวิกฤติ-ฉุกเฉินอย่างทันท่วงที ซึ่งท�ำให้เจ้าหน้าที่
เกิดความพึงพอใจนวัตกรรมช่วงที่น�ำมาทดลองใช้งาน
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นวัตกรรมโปรแกรมเวรตรวจการพยาบาลเวรบ่าย-ดึกไทยแลนด์ 4.0
ผู้นำ�เสนอ  วัชราภรณ์ สายทอง, นันทาศิณี พิริยะเศรษฐโสภณ, จุฑารัตน์ สุพรรณจิตวนา, สัญญา หารวย และคณะ
ชื่อองค์กร  กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
ความเป็นมาและความสำ�คัญ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นโรงพยาบาลตติยภูมริ ะดับ A มี 72 หอผูป้ ว่ ย สถิตผิ ู้
ป่วยเฉลีย่ ต่อวันปี 2557-2559 เท่ากับ 1418, 1425, 1397 ราย ตามลำ�ดับเดิม พยาบาลเวรตรวจการบ่าย-ดึก รวบรวม
ข้อมูลโดยใช้โทรศัพท์ จดบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง ใช้เวลาในการทำ�งานหลายขั้นตอนและสูญเสียเวลา
เกิดความล่าช้าและคลาดเคลื่อนได้ ผู้ศึกษา จึงได้พัฒนาโปรแกรมเวรตรวจการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ลดเวลาในการประมวลผล ได้ขอ้ มูลครบถ้วนทันเหตุการณ์ชว่ ยในการตัดสินใจของผูบ้ ริหาร สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
รพ. ด้านความเป็นเลิศการจัดการสารสนเทศ (ICT)
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาโปรแกรมเวรตรวจการพยาบาลเวร บ่าย-ดึก 2) เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ประมวลผลข้อมูลเวรตรวจการพยาบาล วิธดี �ำ เนินการ ปี 2554 - 2560 ดังนี้ 1) ปี 2554 ศึกษาข้อมูลปัญหาเวรตรวจการ
และกำ�หนดประเด็นที่ต้องการใช้แนวคิดการบริหาร 4M และ LEAN 2)ออกแบบระบบและพัฒนาโปรแกรม
เวรตรวจการ โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7 เขียนด้วยภาษา PHP, HTML, Java Script, Ajax,  
CSS, SQLใช้เวลา 3 เดือน 3) ทดสอบการใช้งานโปรแกรมฯ โดยอบรมการใช้โปรแกรมให้แก่หน่วยงานนำ�ร่อง
20 หน่วยงาน และเวรตรวจการบ่าย-ดึก กำ�หนด User password เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล   4)ปรับปรุง
โปรแกรมให้ประมวลผลถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 5)จัดทำ�คู่มือการใช้และอบรมการใช้โปรแกรมแก่ User 100%
6)นำ�โปรแกรมเวรตรวจการฯ ลงใช้งาน ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 7)เก็บข้อมูลสรุปผลการใช้โปรแกรมและประกาศ
เป็นนโยบาย  
ผลการศึกษา 1)ได้โปรแกรมเวรตรวจการพยาบาลเวรบ่าย-ดึก ประกอบด้วยข้อมูลด้านการดูแลรักษา เช่น จ�ำนวน
ผู้ป่วย   หอผู้ป่วยที่มียอด>30 ราย จ�ำนวนผู้ป่วย ER ORSepsis เสียชีวิต โรคติดต่อที่ส�ำคัญ ด้านเครื่องมือ
เช่น ใช้เครื่องช่วยหายใจ   ด้านการเจ็บป่วยของบุคลากร ด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาอื่นๆ เช่น ออกซิเจน น�้ำ  ไฟ
2) ลดขัน้ ตอนการท�ำงานจาก 7 ขัน้ ตอนเหลือ 4 ขัน้ ตอน 3) ลดระยะเวลาประมวลผลจาก 120 นาที  เหลือ 30 วินาที - 1 นาที
ลดเวลาท�ำงานได้ 105 นาที 4) ผลคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้นวัตกรรมโปรแกรมเวรตรวจการฯ ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ 80.13 ความพึงพอใจรายข้อ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เกี่ยวกับความง่ายต่อการ
ใช้งาน ความรวดเร็วในการประมวลผลและการลดขั้นตอนและประหยัดเวลา
ข้อเสนอแนะและการน�ำไปใช้ นวัตกรรมโปรแกรมเวรตรวจการฯ เป็นการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้
ทางการพยาบาลในด้านการบริหารจัดการทางการพยาบาล ท�ำให้มเี วลาในการนิเทศทางการพยาบาลเพิม่ ขึน้ ผูบ้ ริหาร
และผูป้ ฏิบตั มิ คี วามสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลได้ทกุ แห่งผ่านระบบ Intranet และ VPN  มีการใช้งานต่อเนือ่ งถึงปัจจุบั
นสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ผู้ศึกษายังมีการพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประมวลผลรายงาน
เป็นกราฟ การประมวลผลรายเดือน ให้เห็นภาพของข้อมูลได้ชัดเจน ช่วยในการบริหารจัดการในองค์กรพยาบาล  
ควรขยายผลการใช้งานไปยังเครือข่ายสุขภาพอื่นๆ ด้านการศึกษาควรส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมโปรแกรม
หรือแอพพลิเคชั่นเพื่อน�ำมาใช้ทางการพยาบาล
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การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบริการเปล
กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ผู้วิจัย:  พิทักษ์ ธรรมะ และคณะ
ชื่อองค์กร,จังหวัด: งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
บทคัดย่อ:  หน่วยบริการเปลฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มีภารกิจสำ�คัญในการสนับสนุนให้การรักษา
พยาบาลผูป้ ว่ ยฉุกเฉินมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย โดยเคลือ่ นย้าย รับส่งผูป้ ว่ ยฉุกเฉินไปยังจุดบริการทีเ่ หมาะสม
กับสภาพความรุนแรงของการเจ็บป่วย และนำ�ส่งไปยังหอผู้ป่วย สถิติบริการ เฉลี่ยวันละ 29.5 เที่ยว/คน ระบบ
การทำ�งานที่ผ่านมาเป็นแบบ manual มีขั้นตอนมาก ไม่เอื้อต่อการช่วยบริหารจัดการคิวบริการให้มีประสิทธิภาพ
การจัดสรรคิวบริการทำ�ได้ยาก บางครัง้ ไม่สามารถจัดสรรให้เป็นไปตามความเร่งด่วน เกิดปัญหารอคิวนาน จำ�นวนคิวรอ
บริการค้าง เกิดความคับคัง่ ของผูป้ ว่ ย เนือ่ งจากไม่สามารถระบายผูป้ ว่ ยออกจากห้องฉุกเฉินได้  เกิดความไม่พงึ พอใจ
ของผู้ให้และผู้รับบริการ ประกอบกับนโยบายประเทศและกระทรวงสาธารณสุขที่จะก้าวไปสู่ Thailand 4.0
กลุ่มงานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน จึงมีแนวคิดในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการบริการเปลฉุกเฉิน โดยใช้แนวคิด Lean Concept
วัตถุประสงค์: พัฒนาโปรแกรมสำ�เร็จรูปเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการบริการเปลฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการบริการเปลฉุกเฉิน
วิธกี ารศึกษา: 1.ศึกษาสถานการณ์ วิเคราะห์ปญ
ั หา 2.ศึกษาขัน้ ตอนการให้บริการงานเปล 3.ประชุมภายในหน่วยงาน
ออกแบบระบบ ตัวแปรในการเก็บข้อมูลและร่ า งโปรแกรมการบริ ก ารเปล 4.ประชุ ม ร่ วมกั บกลุ่ ม งานข้ อ มู ล
และสารสนเทศของโรงพยาบาล ในการเตรียมฐานข้อมูล (Database) เขียนและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5.ทดลองนำ�โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�เร็จรูปมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบริการเปล ควบคู่กับ
การทำ�งานระบบเดิม 6.วิเคราะห์ผลสำ�เร็จประเมินผลการทดลองใช้นำ�เสนอผลการดำ�เนินงาน และ 7.นำ�โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำ�เร็จรูปมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเปล
ผลการศึกษา: จากการขอใช้บริการเปลทั้งหมด 8,692 ครั้ง ขอผ่านโปรแกรม 7,902 ครั้ง (90%) สามารถลดขั้นตอน
การทำ�งานเหลือ 3 ขัน้ ตอน (เดิม 6 ขัน้ ตอน) ลดภาระงานการเขียนเอกสารเหลือ 9 จุด (เดิม 15 จุด) โปรแกรมสามารถ
ลดเวลาในการให้บริการเปล 20-30 วินาที / ครัง้ ทำ� Focus Group บุคลากร ER พบว่าพึงพอใจโปรแกรมเปล ร้อยละ 95
อัตราการเกิดความเสี่ยงการบริการเปลผิดพลาดจากการบริหารคิวเปลลดลง ได้แก่ การระบุตัวผิดพลาด ส่งผู้ป่วย
ผิดหอผู้ป่วย ส่งผู้ป่วยผิดคน
สรุ ป และข้ อ เสนอแนะ: การพัฒนาโปรแกรมบริ ก ารเปล ร่ วมกั บการใช้ แ นวคิ ด Lean Concept สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเปล ER ได้ รวมทั้งช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการระบุตัวผู้ป่วย
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ความรุนแรงและการใช้วินัยเชิงบวกในเด็กและเยาวชนกระทำ�ผิด
ผู้นำ�เสนอ : อ.จิรังกูร ณัฐรังสี,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เยาวลักษณ์ โพธิดารา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
อ.ดร.ศักดา ขำ�คม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นางพรประไพ  แขกเต้า, นางสาวพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ชื่อองค์กร, หน่วยงาน : อาจารย์พยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
ความเป็นมาและความสำ�คัญ   การลงโทษด้วยความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ ทำ�ให้สัมพันธภาพ
และความมุ่งมั่นในชีวิตลดลง มีพฤติกรรมก้าวร้าวและต่อต้านสังคม การใช้วินัยเชิงบวกมาทดแทนการลงโทษ
ด้วยความรุนแรงจะส่งผลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของเด็กและเยาวชนกระทำ�ผิด
วัตถุประสงค์   เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ความรุนแรงและค้นหาวิธีการฝึกวินัยเชิงบวกมาใช้กับเด็กและเยาวชน
กระทำ�ผิด
วิธีดำ�เนินการ รูปแบบวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในหน่วยงานของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากร 26 คน ผู้ปกครอง 29 คน เด็กและเยาวชน 61 คน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์
สถานการณ์เบื้องต้น (ระยะที่ 1) ดำ�เนินการ ระหว่างพฤศจิกายน2559-เมษายน 2560 และสรุปผลนำ�เสนอ
ต่อผู้บริหารระดับนโยบาย เพื่อวางแผนดำ�เนินการวิจัยต่อไป (ระยะที่ 2-3)
การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงปริมาณใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิเคราะห์เนื้อหา
และการตีความ
ผลการศึกษา สถานการณ์ความรุนแรง พบว่าเด็กและเยาวชนกระทำ�ผิดด้วยคดียาเสพติดร้อยละ 63.9 รองลงมา
เป็นคดีประสงค์ต่อทรัพย์ ร้อยละ 14.8 พฤติกรรมความรุนแรงที่พบมากที่สุดตามลำ�ดับ ได้แก่ การชกต่อย ทะเลาะ
วิวาท ร้อยละ 31.1 การทำ�ร้ายร่างกายคนอื่น ร้อยละ 14.8 การทำ�ผิดกฎหมาย ร้อยละ 21.3 การรังแกกลั่นแกล้ง
ผู้อื่น ร้อยละ 16.4 ลักษณะพฤติกรรมรุนแรงของบุคลากร และลักษณะพฤติกรรมรุนแรงของเด็กกระทำ�ผิด ได้แก่
ตบ เตะ ดึงผม เฆี่ยน ปาขว้างของ ผลัก กระชาก ตะคอก ด่าด้วยคำ�หยาม ฯลฯ  การรับรู้ต่อความรุนแรงและวินัย
เชิงบวก บุคลากรและผูป้ กครองให้นยิ ามความหมายต่อความรุนแรงถูกต้อง  มีทศั นคติทดี่ ใี นการดูแลเด็ก แต่ขาดความ
ตระหนักถึงสิทธิเด็ก ไม่ชัดเจนถึงหลักการและรูปแบบการใช้วินัยเชิงบวกกับเด็กและเยาวชนกระทำ�ผิด
ข้อเสนอแนะ สร้างความเข้าใจวินัยเชิงบวกและพัฒนาเชิงระบบให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการใช้วินัยเชิงบวก
แทนการลงโทษด้วยความรุนแรงในหน่วยงานที่ทำ�การวิจัย
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นำ�ส่งถึงจุด หยุดอาการกำ�เริบ
ผู้นำ�เสนอ : นางภริตพร  จันทะโชติ
ชื่อองค์กร, จังหวัด : งานสุขภาพจิตและจิตเวช โรงพยาบาลพนา จังหวัดอำ�นาจเจริญ
ที่มาและความสำ�คัญของปัญหา โรคจิตเภทเป็นกลุ่มโรคที่มีความผิดปกติของความคิด ทำ�ให้ผู้ป่วยมีความคิด
และการรับรู้ไม่ตรงกับความเป็นจริง ทำ�ให้เกิดผลเสียต่อการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน เช่น การดูแลตนเอง การใช้ชีวิต
ในสังคม ซึง่ กลุม่ ผูป้ ว่ ยเหล่านี้ ต้องได้รบั การรักษาและดูแลอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ควบคุมอาการไม่ให้ก�ำ เริบ ปี 2557 คลินกิ
สุขภาพจิตมีผู้ป่วยจิตเภท 146 ราย มีกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องฉีดยาประจำ�ทุกเดือน จำ�นวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.54
เกิดอุบัติการณ์ ผู้ป่วยไม่ได้รับยาฉีดก่อนกลับบ้าน  1 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.33   ปี 2558 มีผู้ป่วยจิตเภท  148 ราย
มีกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องฉีดยาประจำ�ทุกเดือนจำ�นวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.94 เกิดอุบัติการณ์ ผู้ป่วยไม่ได้รับยาฉีด
ก่อนกลับบ้าน จำ�นวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.22 ซึ่งอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นทำ�ให้ผู้ป่วยจิตเภท มีอาการกำ�เริบ
เสีย่ งต่อการทำ�ร้ายตนเอง เสีย่ งต่อการทำ�ร้ายบุคคลอืน่ ๆ หรือสิง่ ของต่างๆ การรักษาก็จะมีความยุง่ ยากซับซ้อนมากขึน้
บางคนต้องส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นที่มีศักยภาพสูงกว่า ผู้ป่วยเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
รวมทั้งเสียสุขภาพจิตของญาติผู้เฝ้าดูแล
วัตถุประสงค์ ผู้ป่วยจิตเภทได้รับการฉีดยาก่อนกลับบ้าน ร้อยละ 100
วิธกี ารดำ�เนินงาน  งานสุขภาพจิตและ จิตเวชร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง   ได้มกี ารทบทวนและปรับเปลีย่ นกระบวน
ขัน้ ตอนการบริการและเพิม่ ระบบการตรวจสอบระหว่างคลินกิ สุขภาพจิต ห้องจ่ายยาและห้องอุบตั เิ หตุฉกุ เฉิน โดยใช้
แบบฟอร์มบันทึกรายชือ่ ผูป้ ว่ ยทีม่ ยี าฉีดประจำ�เดือนในการสือ่ สารและตรวจสอบว่าผูป้ ว่ ยได้รบั การฉีดยาก่อนกลับบ้าน
ครบทุกคน จากผลการดำ�เนินงาน พบว่า ปี2559 - 2560 (ตค.59 – พค.60)  ผู้ป่วยจิตเภทได้รับการฉีดยาทุกราย
ร้อยละ 100
ปัญหา ในการใช้แบบฟอร์ม check list เป็นการเพิ่มเอกสารและเป็นการเพิ่มภาระงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้รูปแบบการดำ�เนินงานของคลินิกสุขภาพจิต มีการแยกคลินิกชัดเจน แต่ยังไม่เป็นระบบ One Stop Service  
เนื่องจากเรื่องอัตรากำ�ลังคนไม่เพียงพอ
ข้อเสนอแนะ ควรมีการประเมินความพึงพอใจหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในเรือ่ งการใช้แบบฟอร์ม check  list หากมีบคุ ลากร
เพียงพอ ปรับให้เป็นระบบ One stop service  หรือมีการลดขั้นตอนบางอย่างในการให้บริการเพื่อลดความยุ่งยาก
ในการรับบริการ หรือไม่ต้องรอนาน  
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พัฒนาการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ Hyperglycemiaโดยใช้รูปแบบการจัดการรายกรณี
ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงชั้น5
ผู้นำ�เสนอ  นางสุจิตรา  เขตคำ�  และนางสาวราตรี  บุญชู   พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
ชื่อองค์กร, จังหวัด หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงชั้น 5  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี
ความเป็นมาและความส�ำคัญ จากการทบทวนเวชระเบียนในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ชั้น 5 ปี 2556-2558
พบว่า มีจ�ำนวนผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคประจ�ำตัวเป็นเบาหวาน จ�ำนวน 3,466 ราย จากจ�ำนวนผูป้ ว่ ยทีร่ บั ไว้ในหอผูป้ ว่ ยทัง้ หมด
12,689 ราย คิดเป็น 21.31% ผูป้ ว่ ยเหล่านี้ มีภาวะแทรกซ้อน แบ่งตามวินจิ ฉัยแพทย์ คือ Hypoglycemia 382  ราย
Hyperglycemia 673 ราย  DKA 71 ราย  HHS 42 ราย และ DM uncontrol 104 ราย ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก
พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ควบคุมระดับน�้ำตาลในกระแสเลือดไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ส่งผลให้เกิดภาวะ
แทรกซ้อนในระบบต่างๆ ทีเ่ ป็นสาเหตุของการเสียชีวติ ในอัตราทีส่ งู สูญเสียค่าใช้จา่ ยทัง้ ในระบบบริการและค่าใช้จา่ ย
ของผู้รับบริการ  
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ Hyperglycemia โดยใช้รูปแบบการจัดการรายกรณี
2.ลดการ Re-Admit ผู้ป่วยเบาหวาน
วิธกี ารดำ�เนินงาน เป็นการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังการดำ�เนินกิจกรรมการพัฒนา ระยะเวลาดำ�เนินการ
ระหว่าง กันยายน 2559-กุมภาพันธ์ 2560 ในผูป้ ว่ ยอายุรกรรม หญิงชัน้ 6 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการติดตามบันทึกข้อมูล
ในผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบรายกรณี ขั้นตอนการศึกษา เริ่มจาก 1) ให้การดูแล ตามแนวทาง CNPG จัดการ
รายกรณีโรคเบาหวาน 2)  พูดคุย ทบทวน ตรวจสอบ แลกเปลี่ยน การให้การดูแลในทีมสหวิชาชีพ  3)  ติดตามผล
ของการจัดการรายกรณี โดยทีมผู้รับผิดชอบสรุปผลการจัดการรายกรณีทุก 1 เดือน 4) ติดตามเยี่ยมบ้าน
5) สรุปผลและ วิเคราะห์ข้อมูล 6) ปรับปรุงระบบงาน
ผลการศึ ก ษา ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ Hyperglycemia จ�ำนวน 28 ราย สามารถควบคุมระดับน�้ำตาล
FBS อยู่ในช่วง 80-130 mg.% จ�ำนวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.86 Re-admit 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.57
กลุ่มเป้าหมายสามารถควบคุมโรคได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน มากกว่า ร้อยละ 95 อัตราการ Re-admit เท่ากับ 0
ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการศึกษาไปใช้ การนำ�รูปแบบการจัดการรายกรณีมาใช้อย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้กลุ่มเป้า
หมายสามารถควบคุมโรคได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน และเกิดการพัฒนารูปแบบการสอนและให้ความรูข้ องทีมสหวิชาชีพ
ในการให้การดูแลผู้ป่วย

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

105

Poster Presentation รหัส 4/5
พัฒนาคุณภาพการพยาบาลในการป้องกันการเกิดแผลกดทับและการดูแลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ
ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไป 4 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ผู้นำ�เสนอ นางทิพวรรณ  บัวทอง และคณะ
หน่วยงาน หอผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไป 4 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
หลักการและเหตุผล   การเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เป็นตัวชี้วัดคุณภาพการดูแลผู้
ป่วยของพยาบาล แผลกดทับมีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของผู้ป่วย เกิดความปวดบริเวณบาดแผล ถ้าไม่สามารถ
ควบคุมได้ท�ำ ให้แผลเกิดการติดเชือ้ ส่งผลให้ระยะเวลาการนอนรักษาในโรงพยาบาลนานขึน้ ค่าใช้จา่ ยสูงขึน้ และอาจ
ทำ�ให้เสียชีวิตได้ จากสถิติอัตราการเกิดแผลกดทับรายใหม่ระดับ 2-4 ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไป 4 ปีงบประมาณ
2556 -2559 มีอตั ราการเกิดแผลกดทับ 0.19, 0.58, 0.38 และ 0.23 ตามลำ�ดับจากการทบทวนการปฏิบตั งิ านทีผ่ า่ นมา
พบว่า การเกิดแผลกดทับมีสาเหตุจากการประเมินและติดตามความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับไม่ครอบคลุม
และต่อเนือ่ ง เมือ่ เกิดแผลกดทับขึน้ ไม่สามารถประเมินระดับได้อย่างถูกต้อง ทำ�ให้การดูแลและจัดการไม่มปี ระสิทธิภาพ
ดังนั้น ทีมพยาบาลหอผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไป 4 จึงได้พัฒนาคุณภาพการพยาบาลในการป้องกันและดูแลผู้ป่วยที่มี
แผลกดทับ
วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในการป้องกันการเกิดแผลกดทับและการจัดการดูแลแผลกดทับ
วิธีดำ�เนินงาน ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับทันทีหรือภายใน 2 ชั่วโมง เมื่อรับใหม่หรือรับย้าย โดยใช้
แบบประเมินบราเดน โดยแบ่งผูป้ ว่ ยเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการเกิดแผลกดทับและกลุม่ ทีม่ แี ผลกดทับ
ผูป้ ว่ ยทีม่ คี ะแนนความเสีย่ งต่อการเกิดแผลกดทับ≤18 คะแนน ให้ปฏิบตั ติ ามแนวทางการป้องกันการเกิดแผลกดทับ
ผู้ป่วยที่มีแผลกดทับให้ปฏิบัติตามแนวทางการดูแลแผลกดทับแต่ละระดับ ประเมินความก้าวหน้าของแผลกดทับ
ด้วยแบบประเมิน PUSH TOOL ทุก 1 สัปดาห์ พร้อมทั้งประเมินและติดตามผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติทุกวัน
ผลการดำ�เนินงาน จากการศึกษาในผู้ป่วย 30 ราย พบว่า ผู้ป่วยที่มีอายุ 60-79 ปี มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ
สูงสุด ระดับความเสี่ยง At risk (15-18 คะแนน)= 13 ราย Moderate risk (13-14 คะแนน) = 9 รายและ High risk
(10-12 คะแนน) = 8 ราย เกิดแผลกดทับระดับ 2 ราย ใหม่ 2 ราย เนื่องจาก ไม่ได้พลิกตะแคงตัวเปลี่ยนท่านอน
ตามเวลาที่กำ�หนด ร่วมกับพยาธิสภาพของโรคที่ทำ�ให้เกิดข้อจำ�กัดในการเคลื่อนไหวมีภาวะติดเชื้อและรับประทาน
อาหารไม่ได้ ผู้ป่วย 3 ราย มีแผลกดทับเดิมระดับ 4 ไม่เกิดเพิ่ม แผลดีขึ้น ส่งกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลชุมชน
และอีก 25 ราย ไม่เกิดแผลกดทับ
อภิปราย/ สรุปผล พยาบาลสามารถประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับได้ 100% และปฏิบัติตามแนวทาง
การป้องกันการเกิดแผลกดทับได้ถูกต้อง75% ดูแลและจัดการแผลกดทับได้ถูกต้อง 75% แต่ยังขาดความต่อเนื่อง
และสม�่ำเสมอในการปฏิบัติ ควรมีการพัฒนาและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ
การนำ�ไปใช้ประโยชน์ สามารถนำ�ไปใช้ได้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ทุกหน่วยงาน
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การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดต่อนิ้ว (Replantation)
ผู้นำ�เสนอ  นางพรทิพย์ สรสนิธ และนางยุพาพิน  สายแวว  
ชื่อองค์กร, จังหวัด หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ชาย1  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี
ความเป็นมาและความสำ�คัญ  ในปี 2557 หอผูป้ ว่ ยออร์โธปิดกิ ส์ชาย  มีผปู้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บของมือจำ�นวน 68 ราย
ได้รับการต่อนิ้วจำ�นวน 1 ราย และ ปี 2558 มีผู้ป่วยจำ�นวน 82 ราย ได้รับการต่อนิ้ว 10 ราย ซึ่งในการผ่าตัดต่อนิ้ว
แพทย์ที่ทำ�หัตถการต้องมีความเชี่ยวชาญ และพยาบาลจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพเฉพาะทาง
ในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งผลงานที่ผ่านมา หน่วยงานให้การดูแลผู้ป่วยได้ดีในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่มีแนวทางการดูแลผู้ป่วย
ที่เป็นแนวทางเดียวกัน ประกอบกับมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี หน่วยงานตระหนักถึงความสำ�คัญ
ในการดูแลผู้ป่วยเพื่อรักษาอวัยวะส่วนที่ได้รับบาดเจ็บกลับคืนสู่สภาพเดิมให้ได้มากที่สุด เกิดความพึงพอใจต่อผู้ใช้
บริการ จึงได้พัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บของมือที่ได้รับการรักษาโดยการต่อนิ้ว ซึ่งสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล ความเป็นเลิศด้านการบริการ การจัดการคุณภาพ (Quality Management)
และเป็น Trauma  Excellent center ให้กับโรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพที่ 10
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยที่บาดเจ็บของมือที่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดต่อนิ้ว
2. เพื่อผู้ป่วยที่ผ่าตัดต่อนิ้วคงไว้ซึ่งรูปร่าง ลักษณะ และหน้าที่ ของอวัยวะส่วนนั้น
3. เพื่อให้ผู้รับบริการ พึงพอใจ
วิธีการดำ�เนินการ   1) ทบทวนสถานการณ์การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บทางมือและสถิติที่เกี่ยวข้อง 2)ศึกษางานวิจัย
ตำ�ราและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 3) ประชุมวางแผนการดำ�เนินงานและสร้างรูปแบบการดูแลผู้ป่วย 4)ให้ความ
รู้ด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่และอธิบายการใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น 5) ปฏิบัติตามรูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับ
การรักษาโดยการผ่าตัดต่อนิ้ว 6) ประเมินผลการใช้รูปแบบระยะเวลาดำ�เนินการ  ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
ผลการศึกษา 1) บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดต่อนิ้วเท่ากับร้อยละ 100  2) จำ�นวนผู้ป่วยที่ได้รับ
บาดเจ็บทางมือ จำ�นวน 68ราย ได้รับการผ่าตัดต่อนิ้ว จำ�นวน 15 ราย และการตัดนิ้วหลังการต่อนิ้วจำ�นวน 4 ราย
คิดเป็นอัตราความสำ�เร็จการต่ออวัยวะเท่ากับร้อยละ73.3  3)อัตราความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการเท่ากับร้อยละ 91.33
ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการศึกษาไปใช้ บุคลากรมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนมากขึ้น เกิดความพึงพอใจ คุ้มค่าคุ้ม
ทุน ในการผ่าตัด แต่ยังมีปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ลักษณะการบาดเจ็บของมือ ระยะเวลาในการผ่าตัด การ
เก็บชิน้ ส่วนนิว้ ทีไ่ ม่ถกู ต้องระหว่างการส่งตัวมารักษาควรพัฒนาเป็นการพยาบาลผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การรักษาโดยการผ่าตัด
ต่อนิ้วโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
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การลดอุบัติการณ์กระโดดตึกในผู้ป่วยที่เคยฆ่าตัวตายหอผู้ป่วย อช.5
ผู้นำ�เสนอ: นางสาวสุพัตร  บุญเริ่ม และนางพิสมัย  สวนคร้ามดี
ชื่อองค์กร:  หอผู้ป่วยอายุรกรรมชายชั้น5  รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
ความเป็นมาและความส�ำคัญ:  ผู้ป่วยที่เคยฆ่าตัวตายซึ่งมีอาการทางจิตเวชทุกราย ที่รับไว้รักษาในหอผู้ป่วย อช.5  
มาด้วยปัญหาภาวะพร่องสารน�ำ้ อิเลคโทรลัยท์ และสมดุลกรดด่างในเลือด  ท�ำให้ตอ้ งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ทางกายก่อน สถิตคิ นไทย ปี 2551 พบอัตราความเสีย่ งต่อการฆ่าตัวตายของผูป้ ว่ ยจิตเวช มีมากกว่าคนปกติหลายเท่า
ความรุนแรงทุกระดับมากที่สุดถึง ร้อยละ 87.9   นโยบาย Patient Safety ถือเป็นเรื่องส�ำคัญของโรงพยาบาล
และเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล จากสถิติของหอผู้ป่วยพบว่าในปีงบประมาณ 2558  
มีผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตาย ด้วยการกระโดดตึกของหอผู้ป่วย อช.5 จ�ำนวน 3 คน เสียชีวิต 1 คน จากเหตุผลดังกล่าว
จึงได้น�ำแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่เคยฆ่าตัวตาย มาพัฒนากระบวนการดูแลให้เกิดคุณภาพและความปลอดภัย
ไม่ให้เกิดอุบัติการณ์ซ�้ำขึ้นอีก
วัตถุประสงค์:  เพื่อลดอุบัติการณ์กระโดดตึกในผู้ป่วยที่เคยฆ่าตัวตาย หอผู้ป่วย อช.5
วิธดี �ำ เนินการ: ใช้แนวคิด PDCA การวางแผน (P-Planning) ทบทวนอุบตั กิ ารณ์ ระดมสมองวิเคราะห์สาเหตุทแี่ ท้จริง
ของปัญหาและหาแนวทางดูแลทีเ่ หมาะสม การปฏิบตั ิ (D-Do) จัดทำ�แนวทางปฏิบตั ใิ นการดูแลผูป้ ว่ ยทีเ่ คยฆ่าตัวตาย
แบ่งการดูแลตามระดับความเสีย่ ง 3 ระดับ ดังนี้ ระดับที่ 1 ประเมินผูป้ ว่ ยโดยใช้แบบประเมิน SRS ≤ 5 คะแนน  ระดับ
ที่ 2 SRS 5-9  คะแนน  ระดับที่ 3 SRS ≥ 10  คะแนน เฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิดและจัดให้อยู่ใกล้
Nurse’s station ถ้าจำ�เป็นต้องผูกมัด ให้ขอ้ มูลในการผูกมัดผูป้ ว่ ยก่อน สือ่ สาร/ส่งเวร โดยใช้สญ
ั ลักษณ์รปู มิกกีเ้ ม้าส์  
ตรวจสอบของมีคมหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้ทำ�ร้ายตนเองได้   มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแลเป็นพิเศษ  ให้มีญาติเฝ้า
และให้ข้อมูลแก่ญาติ/ผู้ดูแล เกี่ยวกับแนวทางการดูแลรักษาบ่งชี้ตัวผู้ป่วยให้อยู่ในสายตาเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา   
ประสานทีมสหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหา   การประเมินผล (C-Checking)
เก็บอุบตั กิ ารณ์กระโดดตึกในผูป้ ว่ ยทีเ่ คยฆ่าตัวตาย ทุกราย ในปี 2559 และ 2560  การปรับปรุง  (A-Action) ทบทวน
และปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตาม P-D-C-A
ผลการด�ำเนินงาน:   ในปีงบประมาณ   2559 และ 2560 พยาบาลสามารถปฏิบัติตามแนวทางการดูแลคิดเป็น
ร้อยละ 92 และ 98  หลังการทดลองกับผูป้ ว่ ยทีเ่ คยฆ่าตัวตายจ�ำนวน 6 และ 6 คน  พบว่าผูป้ ว่ ยปลอดภัยไม่เกิดอุบตั กิ ารณ
ซ�้ำทั้ง 2 ปี ไม่เกิดอุบัติการณ์กระโดดตึกคิดเป็นร้อยละ 100
การนำ�ไปใช้: นำ�มาพัฒนากระบวนการดูแลผูป้ ว่ ยกลุม่ เสีย่ งต่อการกระโดดตึก และเสนอแนะให้ขยายผลการดำ�เนินงาน
ไปประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ และติดตามประเมินผลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

108

   Poster Presentation รหัส 4/8
พัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเตรียมตรวจไตและส่วนประกอบของไต
(Retrograde pyelography)
ผู้นำ�เสนอ นางอรวรรณ ประชุมแดง และคณะ
หน่วยงาน กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัดกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
หลักการและเหตุผล วิธีการตรวจ Retrograde pyelography: RPเป็นการตรวจหาขอบเขตไต ขนาดท่อไต
และการอุดตัน โดยการส่องกล้องผ่านกระเพาะปัสสาวะใส่สาย U-cath เข้าไปในท่อไตเพื่อฉีดสีที่ห้องX-Ray
สถิติผู้ป่วยทำ�  RP ปี 2558 จำ�นวน 363 ราย (OPD case 264 ราย) เดือนพ.ย.58-ธ.ค.58 พบอุบัติการณ์
สาย U-cath หลุด (ใส่สายได้มากสุด 25 cms.) 1 ราย เตรียมฟิล์ม X-Rays เก่าไม่ตรงกับผู้ป่วย 1 ราย ทำ�ให้ผู้ป่วย
เสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายและเสียโอกาสในการรักษารวมทั้งค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์
งานห้องผ่าตัดจึงได้น�ำ ปัญหามาวิเคราะห์ เพือ่ พัฒนางาน พบว่า ปัจจัยทีท่ �ำ ให้สายหลุดเนือ่ งจากขาดการให้ค�ำ แนะนำ�
ในการปฏิบตั ติ วั เช่น ไม่ควรเบ่งขณะใส่สาย ไม่เบ่งถ่ายปัสสาวะหลังใส่สาย เทคนิคการยึดสาย ความยาวของสายทีใ่ ส่ไว้
และความไม่เหมาะสมในการนำ�ส่งผู้ป่วยไปฉีดสีที่ห้องX-Ray
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเตรียมตรวจไตและส่วนประกอบของไต (Retrograde
pyelography:RP)
ตัวชี้วัด 1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยเตรียมตรวจไตและส่วนประกอบของไต 100%  
2.อุบัติการณ์การเลื่อนหลุดของสาย U-cath ที่ใส่ได้มากกว่า 5 cms.=0
วิธีดำ�เนินการ ใช้หลัก P-D-C-A ดำ�เนินการตั้งแต่ 1 ก.พ.59  -  30 มิ.ย. 59 เป็นผู้ป่วย OPD case โดยมีขั้นตอนดังนี้
(1) Planning วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุที่ทำ�ให้สาย U-cath หลุด และการแก้ไข (2) Do ทบทวนเอกสาร ตำ�รา
และสัมภาษณ์ประสบการณ์ตรงของพยาบาลห้องผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะพร้อมจัดทำ�แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลผู้
ป่วยเตรียมตรวจไตและส่วนประกอบของไตประกอบด้วยการให้ค�ำ แนะนำ�การปฏิบตั ติ วั ก่อน ขณะ และหลังการตรวจ
มาตรฐานการยึดสาย U-cath เพื่อป้องกันสายเลื่อนหลุด วิธีการนำ�ส่งผู้ป่วยไปฉีดสีที่ห้อง X-Ray อย่างเหมาะสม
แบบประเมินการเฝ้าระวังก่อนส่งผู้ป่วยไปฉีดสีเก็บข้อมูลนำ�มาวิเคราะห์ (4) Check นำ�แนวทางการดูแลผู้ป่วย
ก่อนส่งไปฉีดสีสู่การปฏิบัติ (5) Act ติดตามประเมินผลแนวปฏิบัติและประเมินผลลัพธ์แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อใช้
เป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน
ผลการดำ�เนินงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการพยาบาล 100% และไม่พบอุบัติการณ์เลื่อนหลุดของสาย
U-cath และนำ�แนวปฏิบัติการพยาบาลฯไปใช้กับผู้ป่วยจำ�นวน 59 ราย โดยใส่สาย U-cath ได้ >>20 cms. 46ราย
ใส่สาย U-cath ได้ 10-20 cms. 10 ราย ใส่สาย U-cath << 10 cms 3 ราย (4, 5 และ 8 cms.)
การนำ�ไปใช้ประโยชน์ หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการพยาบาลฯ ที่ชัดเจน ผู้ป่วยได้รับการบริการที่มีคุณภาพ เจ้าหน้าที่
ได้เรียนรู้การทำ�งานเป็นทีมและสามารถใช้แนวคิด P-D-C-A ในการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ได้ในการพัฒนางานพยาบาล
ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
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การพัฒนารูปแบบการเปลี่ยนสารดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเครื่องดมยาสลบ
ผู้นำ�เสนอ: นางอมรา ลีแสน, นางวาสนา บุญชู, นางสาวดวงใจ วงศ์วิชิต, นางสาวญานิณทร สมเนตร,
นางสาวเรืองอุไร ธิเดช, นางอจิราวดี ราชมณี
องค์กร, จังหวัด กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
บทนำ�: การดมยาสลบผูป้ ว่ ยทีม่ ารับการผ่าตัด จะต้องมีเครือ่ งดมยาสลบ ซึง่ โดยทัว่ ไปจะใช้วงจรวางยาสลบแบบทีน่ �ำ
ก๊าซวนกลับมาใช้ในระบบต่อ (circle circuit) โดยมีสารดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออกของผู้ป่วย
ก่อนวนกลับมาใช้ เดิมการเปลีย่ นสารดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเปลีย่ นทิง้ ทุกสัปดาห์ สังเกตเห็นว่าสารดูดซับ
ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ที่ ถู ก ทิ้ ง บางส่ ว นน่ า จะยั ง คงประสิ ท ธิ ภ าพในการดู ด ซั บ ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ไ ด้
จึงมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางการเปลี่ยนสารดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใหม่ เพื่อให้ใช้สารดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์อย่างเต็มประสิทธิภาพก่อนทิ้ง ข้อมูลปริมาณการเบิกสารดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ของกลุ่มงาน ย้อนหลังในปีงบประมาณ 2558 เฉลี่ยเบิกเดือนละ 24.58 แกลลอน ราคาแกลลอนละ 950 บาท
คิดเป็นเงิน 23,351 บาท ถ้าใช้เต็มประสิทธิภาพก่อนทิ้ง น่าจะช่วยลดปริมาณการเบิกใช้ได้
วัตถุประสงค์: 1) เพือ่ ให้ใช้สารดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส�ำ หรับเครือ่ งดมยาสลบอย่างเต็มประสิทธิภาพก่อนทิง้
2) เพื่อลดปริมาณการเบิกใช้สารดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
วิธีการดำ�เนินการ: 1)สืบค้นข้อมูลอ้างอิงสำ�หรับการใช้สารดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พบว่าสามารถใช้ได้
จนค่าความก๊าซดันคาร์บอนไดออกไซด์ในช่วงหายใจเข้า (The inspire pressure of carbon dioxide : PiCO2)
เท่ากับ 6 mmHg แต่ในบริบทของกลุ่มงานเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย จึงกำ�หนดให้ใช้และเปลี่ยนสารดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ค่า PiCO2 =1-2 mmHg และ/หรือดูการเปลี่ยนสีของสารดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เปลี่ยนสี 2/3 ของภาชนะบรรจุ 2) แจ้งการปรับเปลี่ยนแนวทางการเปลี่ยนสารดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใหม่
ในหน่วยงาน 3) เก็บข้อมูลปริมาณการเบิกสารดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หลังปรับเปลีย่ นวิธแี ละข้อมูลอุบตั กิ ารณ์
จากการปรับเปลี่ยนวิธีแบบใหม่
ผลการศึกษา : 1)ได้แนวปฏิบัติใหม่ในการใช้สารดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เต็มประสิทธิภาพคือดูค่า
PiCO2ประกอบกับการเปลีย่ นสีแล้วจึงเปลีย่ นทิง้ มีบา้ งทีเ่ ปลีย่ นเมือ่ ค่า PiCO2 มากกว่า 2 mmHg แต่ไม่เกิน 6-8 mmHg
2) ปริมาณการเบิกสารดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของปีงบประมาณ 2559 ลดลงเป็นเฉลีย่ เดือนละ 17.67 แกลลอน
ลดลงร้อยละ 28.14 ถ้าคิดเป็นมูลค่าใช้จา่ ยจะลดลงจากเฉลีย่ เดือนละ 23,351 บาท เป็นเฉลีย่ เดือนละ 16,786.50 บาท
3) พบอุบัติการณ์เปลี่ยนสารดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วใส่ภาชนะกลับคืนเหมือนเดิมไม่ได้ 1 ครั้ง
สรุปและข้อเสนอแนะ : การปรับเปลี่ยนแนวทางการเปลี่ยนสารดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จะทำ�ได้ในกรณี
ที่มีเครื่องวัดวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออกของผู้ป่วย (ETCO2) และมีภาชนะบรรจุสารดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส�ำ รอง ซึง่ เครือ่ งดมยาสลบรุน่ ใหม่บางยีห่ อ้ สามารถเปลีย่ นได้ขณะดมยาสลบแต่ถา้ ไม่จ�ำ เป็น
และไม่มีความชำ�นาญไม่ควรเปลี่ยนขณะดมยาสลบ ถ้าเป็นการผ่าตัดที่คาดว่าจะใช้เวลานาน ให้เปลี่ยนก่อนเริ่มดม
ยาสลบ แม้ว่าค่า PiCO2 จะยังเป็นศูนย์ และสียังเปลี่ยนไม่ถึง 2/3 ของภาชนะบรรจุ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
ของผู้ป่วย และในการจัดซื้อเครื่องดมยาสลบควรจะมีภาชนะบรรจุสำ�รองไว้ด้วย ที่สำ�คัญทุกห้องผ่าตัดจะต้องมี
self inflating bag ไว้ประจำ�ที่เครื่องดมยาสลบเผื่อเวลาฉุกเฉินกรณีเครื่องดมยาสลบมีปัญหาใช้งานไม่ได้
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การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอำ�เภอนาตาล อุบลฯ
ผู้นำ�เสนอ  เบญจวรรณ ศรศรี ,นันท์นภัส ปิติโชคโภคินท์ ,กาญจนา วิลามาศ ,เบญจมาภรณ์ ทองจันดา
ความเป็นมาและความสำ�คัญ: โรงพยาบาลนาตาล มีขนาด 10 เตียง ให้บริการผู้ป่วยจิตเวช โดยจัดบริการคลินิก
สุขภาพจิตรวม ในงานผูป้ ว่ ยนอก (OPD)ไม่มคี ลินกิ โรคจิตเวชแยกเฉพาะ  สถิตพิ บผูป้ ว่ ยด้วยโรคจิตเวชปี 2557-2559
จำ�นวน 143, 155 และ 159 คน ตามลำ�ดับ และการเข้าถึงบริการยังไม่ได้ตามเกณฑ์ (เกณฑ์มากกว่าร้อยละ 95)
โดย ปี 2557-2559 มาตามนัดร้อยละ 68.7 ,74.5 และร้อยละ 76.4 ขาดยา ร้อยละ 23.33, 11.86 และ12.69
จากการทบทวนพบปัญหา คือ ระบบการดูแลรักษายังไม่ชัดเจนเรื่องการดูในในโรงพยาบาลและขาดการมีส่วนร่วม
กับภาคีเครือข่ายในชุมชน, ขาดการติดตามอย่างต่อเนื่อง กลุ่มการพยาบาลและงานจิตเวชจึงทำ�การศึกษานี้ขึ้น
วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและศึกษาผลการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอำ�เภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
วิธกี ารศึกษา : การศึกษานีเ้ ป็นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมโดยประยุกต์ใช้แนวคิดการวางแผนแบบมีสว่ นร่วม
และการบวนการดูแลผูป้ ว่ ยตามหลัก Care Process กลุม่ ตัวอย่างเลือกแบบเจาะจงรวม 30 คน พัฒนาและนำ�รูปแบบ
ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง ม.ค.2559 ถึง มี.ค.2560 เครื่องมือใช้แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป, แบบบันทึก
การประชุมกลุ่ม, แบบประเมินการพัฒนาแนวทางฯ ซึ่งผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา
และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษา: พบว่าได้ระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอำ�เภอนาตาลที่ชัดเจน
มีผู้รับผิดชอบเป็นพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช มีระบบงานคลินิกที่ให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งในโรงพยาบาลและใน
ชุมชน เกิดการขับเคลือ่ นระบบการดูแลรักษาโดยกรรมการสุขภาพจิตและจิตเวชของภาคีเครือข่ายในชุมชนทัง้ อำ�เภอ
ชุมชนมีสว่ นร่วมกันในการพัฒนาระบบบริการและการดูแลทีท่ �ำ ให้เกิดความต่อเนือ่ งยัง่ ยืน ส่วนผูป้ ว่ ยด้วยโรคจิตเวช
ปี 2560 จำ�นวน 185 คน มาตามนัดร้อยละ 98.5 (เกณฑ์มากกว่าร้อยละ 95)และขาดยาจำ�นวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.17 (เกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ 2) โดยทุกรายมีระบบการติดตามมารับยา ก่อนที่จะมีอาการกำ�เริบ จึงทำ�ให้
ผู้ป่วยปลอดภัยมากขึ้น
อภิปรายผลและสรุปผล: จากการพัฒนาระบบนี้ที่มีความชัดเจนในประเด็นการดูแลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
และภาคีเครือข่ายทำ�ให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้มากขึ้น เกิดความต่อเนื่องยั่งยืน เกิดความสุขของบุคคลในครอบครัว
และชุมชนต่อไป
การประยุกต์ใช้/นำ�ไปใช้ : มีการนำ�ไปใช้ไปทุกๆ ใน รพ.สต. ข้อเสนอแนะ คือควรพัฒนาระบบการนำ�ส่งผูป้ ว่ ยจิตเวช
ฉุกเฉินโดยภาคีเครือข่ายจากชุมชนมาสู่โรงพยาบาลชุมชนร่วมด้วยเพื่อการดูแลครอบคลุม
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การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยขณะใส่ท่อระบายทรวงอกโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ผู้นำ�เสนอ   นางศิริธร ศิริแก้ว   นางศศินาพร  อยู่สุข และเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมชายชั้น  4
ชื่อองค์กร, จังหวัด  หอผู้ป่วยอายุรกรรมชายชั้น4  กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา การใส่ท่อระบายทรวงอก (ICD )เป็นหัตถการส�ำคัญ ใส่เพื่อระบายเลือด
ลม น�้ำ  หรือหนอง ออกจากช่องเยื่อหุ้มปอด สถิติในหน่วยงาน อช.4 (2556-2558) พบหัตถการนี้สูงขึ้น จากการ
วิเคราะห์สาเหตุ พบว่า 1)ด้านกระบวนการพบว่าหน่วยงานไม่มีแนวทางปฏิบัติการพยาบาลที่ชัดเจน 2)ด้านผู้ป่วย
พบอุบัติการณ์จากการใส่ ICD 3)ด้านบุคลากรมีการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยใส่ท่อระบายทรวงอกที่แตกต่างกัน
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยขณะใส่ท่อระบายทรวงอกโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
วิธีการดำ�เนินการ โดยใช้กรอบแนวคิดของซูคัพ (Soukup, 2000) จากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ใช้ในการพัฒนา
แนวปฏิบัติการพยาบาลประกอบด้วยงานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 31 เรื่อง นำ�ไปใช้จริง 9 เรื่อง  
วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย สรุปยกร่างเป็นแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยขณะใส่ท่อระบาย
ทรวงอก และนำ�ไปตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน   ตามเกณฑ์ของ AGREE   II   ได้แนวปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ป่วยขณะใส่ท่อระบายทรวงอกโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทั้งหมด 2 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม
การพยาบาลผู้ป่วยขณะใส่ท่อระบายทรวงอกเพื่อการระบายที่มีประสิทธิภาพ 18   ข้อ กิจกรรมที่ 2 การฟื้นฟู
สมรรถภาพปอด และการป้องกันภาวะแทรกซ้อน 8 ข้อ การประเมินคุณภาพได้ค่าคะแนนคิดเป็นร้อยละ 78
และผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ลงฉันทามติให้ใช้แนวปฏิบัตินี้ได้ ส่วนอีก  1 ท่าน แนะนำ�ให้ใช้แนวปฏิบัตินี้ได้ แต่ให้ปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะคือเพิ่มเติมส่วนของขอบเขตงานวิจัยและอ้างอิง
ผลลัพธ์ ได้แนวทางปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยขณะคาท่อระบายทรวงอกโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
การพัฒนาต่อเนื่อง ดำ�เนินงานวิจัยโดยนำ�แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยขณะใส่ท่อระบายทรวงอกโดยใช้หลัก
ฐานเชิงประจักษ์ไปทดลองใช้กับผู้ป่วยที่ใส่ท่อระบายทรวงอกในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชายชั้น 4 นำ�ผลงานวิจัยมา
สรุปผลพร้อมทั้งปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานและขยายผลไปยังหน่วยงานอื่น
ในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

112

  Poster Presentation รหัส 4/12
พัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตในหอผู้ป่วยสามัญที่เคลื่อนย้ายเพื่อตรวจรักษาในโรงพยาบาล
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในหอผู้ป่วยอช.5โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ผู้นำ�เสนอ นางพิสมัย  สวนคร้ามดี
องค์กร, จังหวัด หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ชั้น 5  รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
ความเป็นมาและความสำ�คัญ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่กำ�ลังประสบภาวะคุกคามต่อชีวิตมีอาการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วนั้น เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ อาการทรุดลง
และเสียชีวิตได้ตลอดเวลา หอผู้ป่วย อช.5 มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยภาวะวิกฤตเพื่อตรวจรักษาในโรงพยาบาล
เฉลี่ย 5   คน/วัน ในปี 2558 พบผู้ป่วยมีอาการทรุดลงระหว่างการเคลื่อนย้าย 2 ครั้ง เกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยง
ระดับ I จำ�นวน  1 ครัง้ สาเหตุหลักเกิดจากบุคลากรมีการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกัน หน่วยงานไม่มแี นวปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ที่ชัดเจนและขาดเครื่องมือในการประเมินผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตในหอผู้ป่วยสามัญ ที่เคลื่อนย้ายเพื่อตรวจรักษา
ในโรงพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในหอผู้ป่วย อช.5  
วิธีดำ�เนินงาน 1)ประยุกต์ใช้กระบวนการใช้ผลงานวิจัยตามกรอบของไอโอวา รวบรวมงานวิจัยและหลักฐาน
เชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องในช่วง ปี ค.ศ.2000-2016 ใช้งานวิจัยได้ 7 เรื่อง เป็นงานวิจัยระดับ 1, 2 และ 3 จำ�นวน  2, 3
และ 3 เรื่อง  2) ยกร่างแนวปฏิบัติและประเมินคุณค่าของแนวปฏิบัติด้วย AGREEII  6 หมวด 16  กิจกรรมหลัก
และนำ � แนวปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลผ่ า นการตรวจสอบความถู ก ต้ อ งเชิ ง เนื้ อ หาโดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จำ � นวน 5 ท่ า น
3) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะในเรื่องกิจกรรมการพยาบาลหลังประเมินผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงแต่ละระดับ 4) ศึกษา
ความเป็นไปได้ในการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาล โดยสอบถามพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วย อช.5 จำ�นวน 20 คน
5) ทดลองใช้กับผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย 174 คน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30  กันยายน  2559  6) เก็บรวบรวมข้อมูล  
วิเคราะห์ ประเมินผล รายงานผล 7) สร้างเป็นคู่มือ  8) เผยแพร่ความรู้โดยจัดโครงการใช้ CNPG  ในหน่วยงาน
ผลการดำ�เนินงาน พบว่า พยาบาลกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าแนวปฏิบัติการพยาบาลนี้มีความเหมาะสม
ร้อยละ 95 มีประสิทธิผลและมีความเป็นไปได้ในการนำ�ไปใช้ในหน่วยงานอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 97 มีความสะดวก
และง่ายต่อการนำ�ไปใช้อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 90 ความชัดเจนของข้อเสนอแนะในแนวปฏิบัติ ร้อยละ 95
และมีประหยัดร้อยละ 82
การนำ � ผลการศึ ก ษาไปใช้ เพื่ อ ให้ แ นวปฏิ บั ติ ที่ ถู ก พั ฒ นาขึ้ น มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ และเป็ น ประโยชน์ ใ นวงกว้ า ง
ควรนำ�ไปใช้กบั กลุม่ เป้าหมายจำ�นวนมากขึน้ และพัฒนาเป็นงานวิจยั ต่อไปเพือ่ ทดสอบประสิทธิผลการใช้แนวปฏิบตั ิ
กับกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม
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การพัฒนาปฏิบัติการพยาบาลระดับ Advance Beginner และระดับ Novice
ในการให้ยาหรือสารน�้ำทางหลอดเลือดด�ำตามหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อป้องกันภาวะหลอดเลือดด�ำอักเสบ
(Phlebitis) ในห้องผู้ป่วยหนักโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit)
ผู้นำ�เสนอ: นางสาวจารวี คณิตาภิลักษณ์ .นางสาวอรุณี  รัตนนิเทศก์ นางวิภาวดี ฉลาดแย้ม และคณะ
องค์กร จังหวัด : ห้องผู้ป่วยหนั กโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
บทน�ำ :  ภาวะหลอดเลือดด�ำอักเสบ (Phlebitis) เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยของการให้ยา และสารน�้ำทางหลอดเลือดด�ำ
อุบัติการณ์การเกิด Phlebitis พบ 5.3-77.5% ตามลักษณะการเกิดที่แตกต่างกัน Phlebitis เป็นภาวะแทรกซ้อน
ทีเ่ กิดจากการให้ยาทางหลอดเลือดด�ำ ระหว่างหรือหลังฉีดยา พบมากในผูป้ ว่ ยทีใ่ ส่สาย Catheter เป็นเวลานาน ซึง่ แบ่งสาเหตุ
การเกิดเป็น 3  ลักษณะ 1.ปัจจัยทีเ่ กีย่ วกับอุปกรณ์เข็มหรือสาย catheter 2.ปัจจัยทีเ่ กีย่ วกับยา pH เลือดมี pH = 7.35-7.45
และ 3.ปัจจัยที่เกี่ยวกับบุคคล ความรู้ ทักษะ เทคนิคความช�ำนาญในการเตรียมฉีดยาและการแทงเข็ม  ส�ำหรับ Stroke Unit
ให้บริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน (Acute Ischemic stroke) โดยมีระบบทางด่วน Stroke Fast Track
เพื่อประเมิน และพิจารณาฉีดยาละลายลิ่มเลือด (rt – PA) ยากลุ่ม High Alert Drugs เช่น Nicardipine, Cordarone
ทางหลอดเลือดด�ำซึง่ เป็นภาวะเร่งด่วน ในปี 2557 – 2559 มีพยาบาลระดับ Advance Beginner ร้อยละ 23.07 และ Novice
ร้อยละ 46.15 และการเกิดภาวะหลอดเลือดด�ำอักเสบร้อยละ 0.69, 0.48 และ 0.24 ดังนั้นผู้ศึกษาได้สืบค้นข้อมูล
ได้น�ำแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ เพือ่ ป้องกัน Phlebitis จากการได้รบั ยา หรือสารนำ�้ ทางหลอดเลือดด�ำ
ของ จารวี คณิตาภิลักษณ์ (2556), พิมผกา ศรีใจอินทร์ และคณะ (2558) และสิริสมัย เกษโสภา (2559) เพื่อจัดท�ำ
แนวปฏิบัติในการพัฒนาปฏิบัติการพยาบาลระดับ Advance Beginner และระดับ Novice ในการให้ยาหรือสารน�้ำ
ทางหลอดเลือดด�ำและให้ปฏิบัติในแนวเดียวกันต่อไป
วัตถุประสงค์:  1.เพื่อพัฒนาปฏิบัติการพยาบาลระดับ Advance Beginner และระดับ Novice ในการให้ยา หรือสารน�้ำ
ทางหลอดเลือดด�ำตามหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อป้องกันPhlebitis 2. เพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดPhlebitis จากการได้รับยา
หรือสารน�้ำทางหลอดเลือดด�ำ 
วิธีด�ำเนินงาน : 1.ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงานและก�ำหนดแผนการด�ำเนินงาน 2.สืบค้นข้อมูล เพื่อจัดท�ำ
แนวปฏิบัติในการพัฒนาปฏิบัติการพยาบาลระดับ Advance Beginner และระดับ Novice ในการให้ยา หรือสารน�้ำ
ทางหลอดเลือดด�ำตามหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อป้องกัน Phlebitis 3. ปฏิบัติการตามแผนการด�ำเนินงาน 4.สรุปผล
การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการพัฒนาปฏิบัติการพยาบาลระดับ Advance Beginner และระดับ Novice ในการให้ยา
หรือสารน�้ำทางหลอดเลือดด�ำ 5.วิเคราะห์ผลการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์
ผลการด�ำเนินงาน   : 1. พยาบาลระดับ Advance Beginner และระดับ Novice ปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐาน
เชิงประจักษ์ในการให้ยาและสารน�้ำทางหลอดเลือดด�ำ แบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 ให้ความรู้และฝึกประสบการณ์ ปฏิบัติ
ได้ร้อยละ 85 ระยะ ที่ 2 น�ำสู่การปฏิบัติ สามารถปฎิบัติได้ร้อยละ 90 และระยะที่ 3 ปฏิบัติได้ในแนวเดียวกัน ร้อยละ 100  
และอุบัติการณ์การเกิด Phlebitis จากการได้รับยา หรือสารน�้ำทางหลอดเลือดด�ำ ปี 2560 (6เดือน) ลดลงร้อยละ 0.12
สรุปผล จากการพัฒนาปฏิบัติการพยาบาลระดับ Advance Beginner และระดับ Novice ในการให้ยา หรือสารน�้ำ
ทางหลอดเลือดด�ำตามหลักฐานเชิงประจักษ์ เพือ่ ป้องกัน Phlebitis ในระยะเวลา 6 เดือน พยาบาลระดับ Advance Beginner
และระดับ Novice มีแนวปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน และสามารถลดอุบัติการณ์การเกิด Phlebitisได้การประยุกต์ใช้
เป็นแนวทางในการด�ำเนินการทบทวนการปฏิบัติการพยาบาลในด้านการเฝ้าระวังการดูแลผู้ป่วยความดันในกะโหลกสูง
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การพัฒนาแบบบันทึกทางการพยาบาลงานผู้ป่วยนอกโดยประยุกต์ใช้แบบ HI Focus Charting
ของโรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้นำ�เสนอ:   นันท์นภัส ปิติโชคโภคินท์, จักรพงศ์ ปิติโชคโภคินท์, พัชรี  อมรสิน
ความเป็นมาและความสำ�คัญ: บันทึกทางการพยาบาลเป็นส่วนหนึง่ ในกิจกรรมการพยาบาลทีใ่ ช้บนั ทึกการพยาบาล
บันทึกเปลีย่ นแปลงของผูป้ ว่ ยเพือ่ การสือ่ สารใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมาย ได้จากการดำ�เนินงานทีผ่ า่ นมา โรงพยาบาล
นาตาล ใช้โปรแกรม Hospital Information :HI ในการบันทึกข้อมูลผู้มารับบริการและพบว่าไม่มีการบันทึกทางการ
พยาบาลทีช่ ดั เจน ซึง่ เกิดจากการขาดแบบบันทึกและพยาบาลขาดความทักษะของการบันทึกทีถ่ กู ต้อง ผลการประเมิน
เวชระเบียนผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลพบว่ายังไม่ผ่านเกณฑ์และมีคุณภาพเพียงร้อยละ 62.08 (เป้าหมายร้อยละ 80)
วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาแบบบันทึกทางการพยาบาลงานผู้ป่วยนอกโดยใช้แบบ HI Focus Charting
ของโรงพยาบาลนาตาล, เป้าหมาย: เวชระเบียนด้านการบันทึกทางการพยาบาลมีคุณภาพขึ้น
วิธีการศึกษา : ใช้กระบวนการคุณภาพ PDCA มีขั้นตอน 1)ทบทวนปัญหาแล้วน�ำมาวางแผนร่วมกัน 2)สร้างต้นแบบ
แบบบันทึกทางการพยาบาลจากแนวคิด Focus Charting คือมีส่วนการประเมิน (Assessments),การปฏิบัติ
กิจกรรมการพยาบาล (Interventions) และส่วนการประเมินผล (Evaluations) โดยน�ำมาผสมผสานกับโปรแกรม HI ได้
เพื่อลดความซ�้ำซ้อนในการเขียนและกรอกข้อมูลผู้ป่วยเรียกแบบนี้ว่า HI Focus Charting 3)น�ำแบบบันทึก
ทางการพยาบาลไปทดลองใช้ศึกษาความเป็นไปได้ 4)พัฒนาแก้ไขแบบบันทึกให้สมบูรณ์ขึ้น 5)น�ำไปประกาศใช้เป็น
นโยบาย 6) ศึกษาผลการน�ำไปใช้จริง เครือ่ งมีทใี่ ช้: แบบประเมินการบันทึกทางการพยาบาล, พัฒนาในงานผูป้ ว่ ยนอก
แล้วน�ำมาใช้ระหว่าง 1 ต.ค. 2559 ถึง 30 เมษายน2560, วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา
ผลการศึกษา: ได้แบบ HI Focus Charting ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยการกำ�หนดปัญหา, การประเมินสภาพ,
การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล และการประเมินผลกำ�หนดให้บันทึกการดูแลต่อเนื่อง ใช้แบบบันทึกสำ�เร็จรูปนี้
ประกอบโดยประเมินตามหัวข้อรายการและบันทึกเพิ่มเติมตามปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา, การบันทึก
ใช้เวลาลดลง โดยบันทึกเฉลี่ย 2.30 นาที/ฉบับ ซึ่งก่อนทำ�ใช้เวลาเฉลี่ย 6.30 นาที/ฉบับ, มีการบันทึกชัดเจนในราย
ที่นอนโรงพยาบาล และรายที่ส่งต่อ การบันทึกมีความสอดคล้องกับประเด็นปัญหา ร้อยละ 86.75, คุณภาพบันทึก
ทางการพยาบาลมีคณ
ุ ภาพเพิม่ มากขึน้ จาก ร้อยละ 62.08 เป็น ร้อยละ 95.50 (ผลประเมินภายใน) เป็นร้อยละ 93.50
(ผลประเมินภายนอก)
อภิปรายผลและสรุปผล: จากการพัฒนาเห็นว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมีการบันทึกใช้เวลาน้อยลง มีรูปแบบ
ชัดเจน มีความเข้าใจง่ายและตรงกับบริบทหน่วยงาน มีประเด็นการประเมินและการพยาบาลให้เป็นแนวทางทีช่ ดั เจน
นำ�สู่การปฏิบัติได้อย่างครอบคลุมปัญหา
การประยุกต์ใช้/นำ�ไปใช้: นำ�ไปใช้ไปในงานผู้ป่วยนอกและงานอุบัติเหตุฉุกเฉินกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาล,
และนำ�ไปใช้ในหน่วยบริการปฐมภูมิ 1 แห่ง / รพ.สต. 6 แห่ง
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แนวทางการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยหย่าเครื่องช่วยหายใจอย่างมีประสิทธิภาพ
Evidence Based Practice (Effective Weaning)
ผู้นำ�เสนอ   นายประสิทธิ์  อุปชัย   
องค์์กร, จังหวัด หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 5 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัด อุบลราชธานี
บทนำ� ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีด้านสุขภาพมีความก้าวหน้าอย่างมาก เครื่องช่วยหายใจเป็นหนึ่งของเทคโนโลยี
ขัน้ สูง (technological advance) ทีใ่ ช้ชว่ ยผูป้ ว่ ยวิกฤตทีม่ รี ะบบทางเดินหายใจล้มเหลวให้ได้รบั ออกซิเจนและมีการ
แลกเปลี่ยนก๊าซที่เพียงพอต่อร่างกาย ถึงแม้ว่าเครื่องช่วยหายใจจะมีความสำ�คัญในการช่วยชีวิตของผู้ป่วยแต่การใช้
เครื่องช่วยหายใจมากกว่า 3 วัน ทำ�ให้ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งด้านร่างกายและจิตใจพบว่ามีผู้ป่วยไม่สามารถ
หย่าเครือ่ งช่วยหายใจได้สาํ เร็จ มีอตั ราเสียชีวติ จากภาวะแทรกซ้อนเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล
ซึ่งเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดจึงควรให้ความสนใจและเอาใจใส่ต่อปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกับความสําเร็จหรือล้มเหลว
เพื่อช่วยส่งเสริมและช่วยให้ผู้ป่วยสามารถหย่าเครื่องช่วยหายใจได้สําเร็จ
วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถหย่าและถอดเครื่องช่วยหายใจและหายใจเองได้  2. เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมความสำ�เร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ
วิธีดำ�เนินการวิจัย คำ�สำ�คัญในการสืบค้น คือ Weaning, effective weaning, weaning ventilator เพื่อพัฒนา
แนวทางการปฏิบัติการพยาบาลในการหย่าเครื่องช่วยหายใจโดยการจัดระดับความน่าเชื่อถือ 5 Level ตามเกณฑ์
ข้อเสนอแนะของหลักฐานเชิงประจักษ์ของ สถาบันโจแอนนาบริกส์( The Joanna   Briggs Institne, 2014)
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยอายุรกรรมตั้งแต่ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559
มีผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ในหอผู้ป่วยสามัญ ทั้งหมด 334 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่หย่าเครื่องช่วยหายใจสำ�เร็จ
และกลุ่มที่หย่าเครื่องช่วยหายใจไม่สำ�เร็จ
ผลการวิจัย จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัย ตั้งแต่ปี ค.ศ.2011-2016 และนำ�งานวิจัยที่ได้ทั้งหมด
9 เรื่อง มีผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 5 ตั้งแต่ตุลาคม2558 - กันยายน 2559 มีผู้ป่วยที่ใช้
เครื่องช่วยหายใจอยู่ในหอผู้ป่วยสามัญ ทั้งหมด 334 คน สามารถถอดเครื่องช่วยหายใจและหายใจได้สำ�เร็จ 218 คน
และไม่สามารถหย่าเครื่องช่วยหายใจ 116 คน (65.27 %, 34.73%) จากการวิเคราะห์แนวปฏิบัติการพยาบาล
ประกอบด้วย ระยะก่อนหย่าเครื่องช่วยหายใจ ระยะหย่าเครื่องช่วยหายใจ และระยะหลังการหย่าเครื่องช่วยหายใจ
รวมถึงการติดตามดูแลผู้ป่วยหลังถอดท่อช่วยหายใจ  
อภิปรายผล   ผลการศึกษาครั้งนี้ใช้กระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานและหลักฐานอ้างอิงทางวิชาการ
เพื่อส่งเสริมความสำ�เร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจและได้มุ่งเน้นในเรื่องการประเมินความพร้อมในการหย่า
เครือ่ งช่วยหายใจ การติดตามและเฝ้าระวังผูป้ ว่ ยขณะหย่าเครือ่ งช่วยหายใจเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยสามารถหย่าเครือ่ งช่วยหายใจ
ได้สำ�เร็จ
สรุปผล    แนวทางปฏิบตั กิ ารนำ�แบบประเมินนำ�ไปประเมินผูป้ ว่ ยเพือ่ วางแผนในการหย่าเครือ่ งช่วยหายใจโดยหากมี
อาการหรือข้อใดที่ยังไม่พร้อมนั้นจะนำ�แนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถหย่าเครื่องช่วยหายใจได้สำ�เร็จ
ทำ�ให้เกิดคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยต่อไป
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ผลการจัดการความรู้การป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ
Ventilator Associated Pneumonia (VAP) งานหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ : CQI
ผู้นำ�เสนอ : เกศรา ศรีสำ�อางค์, วีระนุช มยุเรศ, สายฝน ดีเมืองปัก,  สุวรรณา  สลับศรี และคณะ
ชื่อองค์กร, จังหวัด : หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
บทน�ำ: ปอดอักเสบจากการใช้เครือ่ งช่วยหายใจ พบมากเป็นอันดับหนึง่ ของการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลของประเทศไทย
จึงถือเป็นปัญหาที่ส�ำคัญ ผลกระทบจากการติดเชื้อท�ำให้ผู้ป่วยมีอัตราตายที่สูงขึ้น และเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา
เพิ่มขึ้น จากสถิติของงานหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม การติดเชื้อ VAP มีแนวโน้มที่สูงขึ้น คือ 9, 6.44 และ 8.88 ในปี
2557-2559 ตามล�ำดับ และจากการวิเคราะห์สาเหตุของการติดเชื้อ  พบว่า นอกจากผู้ป่วยเด็กจะมีภูมิต้านทานต�่ำ
มีโอกาสติดเชือ้ ได้งา่ ยแล้ว การปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันการติดเชือ้ ในหอผูป้ ว่ ย ยังไม่ครอบคลุมตามมาตรฐาน รวมทัง้ มีการ
ปฏิบัติที่หลากหลาย  ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
วัตถุประสงค์  เพื่อจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ
วิธีดำ�เนินงาน 1.วิเคราะห์สภาพปัญหาของการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ (VAP) ในงานหอผู้ป่วย
กุมารเวชกรรม 2. ศึกษาค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน VAP 3. เชิญตัวแทนหน่วยงานที่มีปัญหาการติดเชื้อ VAP
เข้าร่วมกิจกรรม 4. จัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (COP) ด้านการป้องกันการติดเชื้อ VAP 5. ใช้ SECI Model เป็นรูปแบบ
ในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ โดย ICWN เป็นแกนนำ�ในการเผยแพร่ทกั ษะและความรูแ้ ก่สมาชิกทีเ่ ข้าร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
6.มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพยาบาลระดับปฏิบัติ  จำ�นวน 4 ครั้ง สมาชิกเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6-12 คน
ในแต่ละครัง้ เนือ้ หาการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ได้แก่ การจัดท่านอนศีรษะสูง การทำ�ความสะอาดช่องปาก  การให้อาหาร
ทางสายยาง การดูดเสมหะ การเปลี่ยนสายเครื่องช่วยหายใจ การดูแลอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ และการล้างมือ
7.มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ช่วยเหลือคนไข้/คนงาน  ในเรื่อง  การทำ�ความสะอาดสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย  
และศึกษาดูงานหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี  จัดขึ้น 1 ครั้ง สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม 14 คน นำ�ผลการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้มาจัดการความรู้และพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อ VAP ที่เหมาะสมและเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน สมาชิกสามารถปฏิบัติได้จริง  โดยมีระยะเวลาในการจัดการความรู้  พฤศจิกายน 2559 –  เมษายน 2560
ผลการศึกษา 1. อัตราการติดเชื้อ VAP ลดลงเป็น 7.67 ต่อ 1000 วันคาท่อช่วยหายใจ บุคลากรมีความตื่นตัวในการ
ป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ เนื่องจากทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
การนำ�ไปใช้ การจัดการความรู้ในการปฏิบัติงาน เป็นการเรียนรู้ความสำ�เร็จจากการปฏิบัติจริง ทำ�ให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงวิธกี ารทำ�งานอย่างต่อเนือ่ ง ยัง่ ยืนโดยผูป้ ฏิบตั งิ านเอง จึงควรมีการขยายผลการจัดการความรูใ้ นเรือ่ งต่างๆ
นำ�ลงสู่การปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม
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การส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทางป้องกัน CAUTI ในผู้ป่วย Burns
ผู้นำ�เสนอ  น.ส.นวลมณี บุญชิต  และ น.ส.นภดล คำ�เติม   
ชื่อองค์กร, จังหวัด หน่วยงาน Burn Unit โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา  Burn Unit ให้การดูแลผู้ป่วย Burns ทุกชนิดผู้ป่วย Moderate และ
Major burns ระยะวิกฤตฉุกเฉิน จำ�เป็นต้องใส่สายสวนปัสสาวะเพื่อประเมินและเฝ้าระวัง hypovolemic shock
รวมทั้งผู้ป่วย Burn บริเวณ perineum ต้องคาสายสวนปัสสาวะเป็นเวลานานเพื่อป้องกันการติดเชื้อของบาดแผล
Burn Unit ได้ปฏิบตั ติ ามแนวทางการป้องกัน CAUTI ของกลุม่ ภารกิจด้านการพยาบาล แต่ปงี บประมาณ 2557 - 2558
มีอุบัติการณ์ CAUTI เท่ากับ 5.6 และ 4.46 ครั้งต่อ 1,000 วันคาสาย ตามลำ�ดับ ซึ่งสูงกว่าข้อมูลภาพรวมเฉลี่ย
ของโรงพยาบาล จากการนิเทศกำ�กับการปฏิบัติงาน พบว่าบุคลากรบางคนในบางกิจกรรมการดูแลยังไม่เป็นไปตาม
แนวปฏิบัติ ภาพรวมปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการป้องกัน CAUTI ได้เพียงร้อยละ 88.86 หน่วยงานจึงพัฒนาคุณภาพ
บริการโดยการส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามแนวทางป้องกัน CAUTI ของบุคลากร เพือ่ ลดการติดเชือ้ ระบบทางเดินปัสสาวะ
ในผู้ป่วย Burns ที่คาสายสวนปัสสาวะ
วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทางป้องกัน CAUTI และลดอุบัติการณ์การเกิด CAUTI
วิธีดำ�เนินการ 1) ศึกษาประเด็นปัญหา ทีมร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางพัฒนาคุณภาพเพื่อแก้ไขปัญหา
2) ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทำ�  Focus group และประเมินการปฏิบัติ
ตามแนวทางป้องกัน CAUTI ก่อนการพัฒนาโดยสังเกตและบันทึกข้อมูลจากการปฏิบัติงานจริง   3) สอบวัดและ
ประเมินความรู้การปฏิบัติตามแนวทางการป้องกัน CAUTI ของบุคลากรทุกคนก่อนการพัฒนา โดยใช้แบบทดสอบ
จากงาน IC พยาบาล เป็นแบบเลือกตอบ 10 ข้อ ผู้ช่วยเหลือคนไข้แบบเลือกถูกผิด 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
4) ใช้แนวคิดการส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ ปัจจัยชักนำ�  ปัจจัยส่งเสริม และปัจจัยเอื้ออำ�นวย  
5) จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรทุกคน โดยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทางป้องกัน CAUTI 6) สอนสาธิต
การใส่สายสวนปัสสาวะโดย ICWN และพยาบาลฝึกปฏิบัติการใส่สายสวนปัสสาวะโดยใช้หุ่นจำ�ลอง 7) สังเกต
และประเมินการปฏิบัติตามแนวทางป้องกัน CAUTI หลังการอบรมให้คำ�แนะนำ�เมื่อพบว่าไม่ถูกต้อง 8) สอบวัด
และประเมินความรู้การปฏิบัติตามแนวทางป้องกัน CAUTI หลังการอบรมบันทึกอุบัติการณ์ CAUTI วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สรุปผล แจ้งทีมงานทราบ กำ�หนดแนวทางการนิเทศกำ�กับติดตามต่อเนื่อง  
ผลการศึกษา   การพัฒนาคุณภาพนี้ทำ�ให้บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการดูแลผู้ป่วยที่ใส่
และคาสายสวนปัสสาวะมากขึน้ ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นในการทำ� Focus group ตืน่ ตัวในการฝึกทดลองกับหุน่
เพราะทำ�ให้เห็นกระบวนการและขัน้ ตอนชัดเจนขึน้ พยาบาลมีความรูเ้ ฉลีย่ เพิม่ ขึน้ 51.3% (จาก 4.25 เป็น 9.38 คะแนน)
พนักงานช่วยเหลือคนไข้มคี วามรูเ้ ฉลีย่ เพิม่ ขึน้ 11.7% (จาก 6.83 เป็น 8 คะแนน) บุคลากรสามารถปฏิบตั ติ ามแนวทาง
ป้องกัน CAUTI ได้ถูกต้องร้อยละ 97.03 อุบัติการณ์การเกิด CAUTI ลดลง 17.69% (จาก 4.24 เหลือ0.75 ครั้ง
ต่อ 1,000 วันคาสายสวนปัสสาวะ)
ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการศึกษาไปใช้  การใช้หุ่นฝึกปฏิบัติแม้จะเป็นเรื่องดีที่ไม่ละเมิดสิทธิผู้ป่วย แต่มีข้อจำ�กัด
ที่หุ่นไม่มีชีวิตจิตใจ  จึงง่ายและไม่มีปัจจัยเสี่ยงอื่นในการเก็บข้อมูลจึงต้องใช้วิธีการสัมภาษณ์ร่วมด้วยนอกจากนั้นยัง
ควรนำ�ปัจจัยชักนำ�  ปัจจัยส่งเสริม และปัจจัยเอื้ออำ�นวยอื่นในการส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติตามแนวทางได้มากขึ้น
รวมทัง้ ใช้สง่ เสริมกิจกรรมการพยาบาลอืน่ ๆ เพือ่ พัฒนาคุณภาพทัว่ ทัง้ องค์กรมีโอกาสพัฒนาคือการ วิเคราะห์กจิ กรรม
ที่ได้คะแนนน้อยและนำ�มาหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป
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ลดการเกิด VAP โดยส่งเสริมการปฏิบัติตาม 6 หมวดกิจกรรม
ห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท 3
ผู้นำ�เสนอ  นางฤดี  แก้วคำ�ไสย์, นางอรอุมา  สดสร้อย, และนางหนูเวียน  บุญเสนา
องค์กร, จังหวัด ผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท 3 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
จังหวัดอุบลราชธานี
หลักการและเหตุผล   การติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจพบมากเป็นอันดับ 1 ของการติดเชื้อ
ในห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท 3 ปี 2558 อัตราการเกิด VAP เท่ากับ 4.83:1000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ
จากการนิเทศกำ�กับการปฏิบัติงาน พบว่า บุคลากรปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในบางกิจกรรมไม่ครบถ้วน ภาพรวมอัตรา
การปฏิบตั ติ ามแนวทางป้องกันการเกิด VAP ของบุคลากร ปฏิบตั ไิ ด้เพียงร้อยละ78.06 หน่วยงานจึงต้องการส่งเสริม
การปฏิบัติของบุคลากรใน 6 หมวดกิจกรรม เพื่อลดอัตราการเกิดVAP ในหน่วยงาน
วัตถุประสงค์  เพื่อลดการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ จากเดิม ร้อยละ 5 และส่งเสริมการปฏิบัติ
ตาม 6 หมวดกิจกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 80
วิธีดำ�เนินงานพัฒนา  โดยใช้แนวคิด PDCA ดังนี้ Plan 1) เก็บข้อมูลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของบุคลากร
ตาม 6 หมวดกิจกรรม โดยสังเกตการปฏิบัติจริง ช่วงเดือนตุลาคม 2558-มิถุนายน 2560  2) ทบทวนและวิเคราะห์
ในหมวดกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยโดยตรง โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าสู่
ทางเดินหายใจ เช่น หมวดการดูดเสมหะและการดูแลความสะอาดปากฟัน Do 3) ฟื้นฟู เพิ่มความรู้โดย HN และ
ICWN ในการประชุมประจำ�เดือนและการประชุมวิชาการงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชือ้ รวมทัง้ จัดเตรียมอุปกรณ์
เครื่องใช้ในการปฏิบัติตาม 6 หมวดกิจกรรม ได้แก่ ปัจจัยชักนำ�  ปัจจัยส่งเสริม และปัจจัยเอื้ออำ�นวย 4) ส่งเสริม
ให้บุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการสอน สาธิต ร่วมปฏิบัติจากสถานการณ์จริงและการนำ�  EBP มาใช้เพื่อ
ลดการเกิด VAP Check 5) นิเทศและประเมินตรวจสอบโดย HN SN และ ICWN ในการนำ�แนวทางสู่การปฏิบัติ
ซึ่งใช้แบบประเมินจากกลุ่มงาน IC 6)ประเมินผลโดยการเฝ้าระวังการเกิด VAP ในผู้ป่วยทุกราย  Act 7) รายงาน
ประเมินผลการเฝ้าระวังและประเด็นพัฒนาในการประชุมหน่วยงานทุกเดือน
ผลการดำ�เนินงาน   พบว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ 6 หมวดกิจกรรมเพิ่มขึ้นปี 2559 และปี 2560
เป็นร้อยละ 89.05 และ 93.50 จากการทบทวนฟื้นฟูความรู้ การกระตุ้นและการส่งเสริมการปฏิบัติของบุคลากร
อัตราการเกิด VAP ปี 2559 เท่ากับ 3.69 :1000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจคิดเป็น ร้อยละ 23.60 แต่ในปี 2560
(ตุลาคม 59 - มิถุนายน 60) อัตราการเกิด VAP เพิ่มขึ้นเท่ากับ 5.60 :1000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ ซึ่งอาจเกิดจาก
ปัจจัยด้านอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น พยาธิสภาพ หรือความรุนแรงจากการเจ็บป่วย ซึง่ บุคลากรจะต้องตระหนัก และเคร่งครัด
ในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น
การนำ�ไปใช้ประโยชน์  การลดการเกิด VAPสามารถลดค่าใช้จา่ ยและลดระยะเวลานอนโรงพยาบาลได้ แต่ตอ้ งอาศัย
การทำ�งานเป็นทีมและให้ความร่วมมืออย่างจริงจังในการปฏิบตั ติ ามแนวทางต่างๆ รวมถึงการนิเทศทางการพยาบาล
อย่างต่อเนื่อง
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ผลการจัดการความรู้การให้ยา Phenytoin (Dilantin) ทางหลอดเลือดดำ�
ในห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท 2โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
ผู้นำ�เสนอ : สุมาลี ประกอบจรรยา, พิชญดา  ดาทวี, กาญจนา จำ�ปารัตน์ และคณะ
ชื่อองค์กร, จังหวัด : ห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท 2 กลุ่มงานการพยาบาลศัลยกรรมสาย 3
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา:   Phenytoin เป็นยาที่มีความเสี่ยงสูงในการน�ำมาใช้รักษาอาการชัก
ในผู้ป่วยระบบประสาทและสมอง ผลกระทบจากยาท�ำให้เกิดลมพิษ ผื่นคันเกิดภาวะหัวใจเต้นช้า ความดันโลหิตต�่ำ
และภาวะตับอักเสบได้ จากสถิติหน่วยงาน ในเดือน ต.ค.- ธ.ค.2559 มีผู้ป่วยมารับบริการทั้งหมด 192 ราย
ได้รับยา Dilantin จ�ำนวน 2,136 ครั้ง จากการนิเทศพบข้อบกพร่องในการบริหารยา คือ มีการให้ยาคู่กับสารน�้ำ
ตัวอื่นคือ 10% Glyerosteril 2ครั้ง ผลกระทบ คือ เกิดตะกอนตามสายให้น�้ำเกลือท�ำให้ต้องเปิดเส้นเลือดในการให้
สารน�้ำใหม่ พบมีการรั่วออกนอกเส้นเลือดจ�ำนวน 3 ครั้ง แต่ยังไม่เกิด Phlebitis พบผื่นแดง จ�ำนวน 16 ครั้ง
และผลจากการแพ้ยา Phenytoin จ�ำนวน 8 ครั้ง การบันทึกการให้ยายังไม่ครอบคลุม ดังนั้น การบริหารยาเพื่อให้
เกิดความปลอดภัยกับผู้ป่วยจึงเป็นบทบาทที่ส�ำคัญของพยาบาลและยังเป็นการประเมินคุณภาพของการให้บริการ
ที่ได้มาตรฐานด้วย
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการให้ยา Phenytoin (Dilantin) ทางหลอดเลือดดำ�
วิธีดำ�เนินงาน 1.ศึกษาสถานการณ์ ข้อมูลสถิติการให้ยา Phenytoin ในหน่วยงาน 2.วิเคราะห์ปัญหาแนวทาง
ในการให้ยา Phenytoin และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการให้ยา 3.ศึกษาขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติในการให้ยา
Phenytoin และสอบถามจากเภสัชกร 4. เชิญ Med nurse และกรรมการพัฒนางานของ หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม
5.จัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (COP) ด้านการให้ยา Phenytoin 6.ใช้ SECI Model เป็นรูปแบบในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย Med nurse เป็นแกนนำ�ในการเผยแพร่ทักษะและความรู้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 7.มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพยาบาลระดับปฏิบัติ จำ�นวน 3 ครั้ง สมาชิกเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6-10 คน ในแต่ละครั้ง
เนื้อหาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ 1.การรับคำ�สั่งการใช้ยา 2.การเตรียมยา 3.การให้ยาและการติดตามอาการ
4.การบันทึก สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม 18 คน นำ�ผลการแลกเปลีย่ นเรียนรูม้ าจัดการความรูแ้ ละพัฒนาเป็นแนวปฏิบตั ิ
ในการให้ยา Phenytoin ที่เหมาะสมและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สมาชิกสามารถปฏิบัติได้จริง  โดยมีระยะเวลา
ในการจัดการความรู้  คือ เดือนมกราคม-เมษายน 2560
ผลการศึกษา 1.ด้านคลินิก : ผู้ป่วยที่ได้รับยา Phenytoin เกิดความปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากยา
2.การบริหารยาถูกต้อง 10%  3.อุบัติการณ์การเกิด Phlebitis จากการให้ยา Phenytoin เท่ากับ  0
บุคลากรมีความตื่นตัวในการปฏิบัติตามแนวทางการให้ยา Phenytoin เนื่องจากทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
การนำ�ไปใช้ การจัดการความรู้ในการปฏิบัติงาน เป็นการเรียนรู้ความสำ�เร็จจากการปฏิบัติจริง ทำ�ให้เกิดการเรียนรู้
และเปลี่ยนแปลงวิธีการทำ�งานอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืนโดยผู้ปฏิบัติงานเอง จึงควรมีการขยายผลการจัดการความรู้
ในเรื่องต่างๆ นำ�ลงสู่การปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม
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โครงการผลการจัดการความรู้การลดความคลาดเคลื่อนการให้ยาHAD ตามหลัก 10 R
ผู้รับผิดชอบ นางละไม  สิงห์ทอง,นาง ดุษฎี อารยวงศ์ชัย และคณะ
หน่วยงาน กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลกรรมสาย 2 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
จังหวัดอุบลราชธานี
ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา ความปลอดภัยเป็นหลักพื้นฐานสำ�คัญของระบบสุขภาพ โดยเฉพาะ
ความปลอดภัยทางยา   ซึ่งพยาบาลในหอผู้ป่วยมีบทบาทสำ�คัญ โดยเฉพาะกระบวนการให้ยา (Administration)
2 ระหว่าง ต.ค.2558 - มี.ค.2559 ให้บริการยาฉีด 40,178 ครั้ง  พบอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนจากการให้ยา
(AdministrationError) ทั้งหมด 14 ครั้ง  เป็นการให้ยาผิดเวลา 13 ครั้ง เป็นความคลาดเคลื่อนระดับ C และให้ยา
ผิดชนิด 1 ครั้ง เป็นความคลาดเคลื่อนระดับ D หน่วยงานจัดให้มีบรรยากาศในการค้นหาความเสี่ยง การแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้ ทีท่ �ำ ให้ผปู้ ฏิบตั เิ กิดความมัน่ ใจ รวมทัง้ ทบทวนศึกษาหาแนวทางปฏิบตั ิ การร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรูส้ ามารถ
นำ�มาพัฒนานวัตกรรมมาใช้เพื่อลดอุบัติการณ์ได้
วัตถุประสงค์ เพื่อลดอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนจากการให้ยา (Administration Error) และ เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการให้ยาในหน่วยงาน
วิธีการด�ำเนินงาน ทบทวนศึกษาหาแนวทางปฏิบัติมีการสร้างนวตกรรมการใช้ card ยา High Alert Drug
มาใช้ในการบริหารยาตามหลัก 10R มีแบบประเมินแนวทางการปฏิบัติการให้ยาตามหลัก 10R และใบเฝ้าระวัง
การให้ยา High Alert Drug ที่เกี่ยวข้องซึ่งการตรวจและทบทวนซ�้ำ  (dubble check) ต้องมีการตรวจสอบ
ตลอดกระบวนการจนถึงตัวผู้ป่วย มีการเฝ้าระวังและบันทึกด้วยใบเฝ้าระวังยา High Alert Drug ท�ำให้เกิดบุคลากร
ปฏิบัติได้ครบถ้วนและเป็นแนวทางเดียวกัน การดูแลผู้ป่วยควรท�ำงานเป็นทีมโดยทั้ง Incharge, Leader
และ Member ควรทราบค�ำสั่งการรักษาทุกรายและสามารถท�ำงานแทนกัน Re-check ข้ามทีม
ผลการดำ�เนินการ พบว่าหน่วยงานศัลยกรรมสาย 2 ส่วนใหญ่ใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง (HAD) จำ�นวน 8 ตัว
ได้แก่ Dopamine, Heparine, Kcl, Warfarin, Morphine, Pethedine, Vancomycine และTienam
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติได้ตามหลัก 10R และลดความคลาดเคลื่อนทางยาได้อย่างเป็นรูปธรรมและส่งผลต่อการฟื้นหาย
ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา ลดจำ�นวนวันนอน ป้องกันความพิการได้ ตามสถิติพบว่า R1-R8 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตามแนวทางได้ 100% ไม่มีอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนจากการให้ยา R9-R10 ตามสถิติพบว่าเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตามแนวทางได้ 84.62% และ 88.46% ตามลำ�ดับ ซึ่งพบว่าจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่กำ�หนด
R9=15.38% R10=11.54%
การนำ � ไปใช้ ป ระโยชน์ การให้ ย าเป็ น กิ จ กรรมที่ มี ค วามสำ � คั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการส่ ง ผลในการรั ก ษาผู้ ป่ ว ยให้ มี
ประสิทธิภาพ ถึงแม้การบริหารยาแก่ผู้ป่วยจะไม่เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต แต่ยังมีประเด็นที่ต้องการปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนาแนวทางการลดความคลาดเคลื่อนการให้ยา HAD ตามหลัก 10R ต่อไป
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ผลการจัดการความรู้การป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการคาสายสวนปัสสาวะ
ในห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท 2โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
ผู้นำ�เสนอ : พิชญดา  ดาทวี, นางสุมาลี ประกอบจรรยา, จินตวาณี พันธ์เสาร์ และคณะ
ชื่อองค์กร, จังหวัด : ห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท 2 กลุ่มงานการพยาบาลศัลยกรรมสาย 3
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา: ห้องผูป้ ว่ ยหนักศัลยกรรมประสาท 2 ให้บริการรักษาผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หาวิกฤต
ด้านระบบประสาทและสมอง จากสถิตขิ องหน่วยงาน พบว่าการติดเชือ้ ทางเดินปัสสาวะทีส่ มั พันธ์กบั การคาสายสวน
ปัสสาวะ พบมากเป็นอันดับ 2 ของการติดเชื้อในหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2558, 2559 และ 2560 (3 เดือน) อัตราการ
เกิด CAUTI เท่ากับ 1.40, 2.14 และ 6.3 ต่อ 1000 วันคาสายสวนปัสสาวะซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่งผลให้จำ�นวนวัน
นอนโรงพยาบาลของผูป้ ว่ ยนานขึน้ เสียค่าใช้จา่ ยเพิม่ มากขึน้ และยังส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาล คือ ต้องเสียค่าใช้จา่ ย
จากการใช้ยาปฏิชีวนะเพิ่มขึ้นด้วย จากการวิเคราะห์การปฏิบัติในหน่วยงาน พบว่า อัตราการปฏิบัติตามแนวทาง
ป้องกันการเกิด CAUTI ในหอผู้ป่วย ยังปฏิบัติไม่ครอบคลุมตามมาตรฐาน
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการคาสาย
สวนปัสสาวะ
วิธีดำ�เนินงาน 1.วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาการติดเชื้อ CAUTI ในงานห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท 2
2.ค้นคว้าความรู้ทบทวนวรรณกรรมและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการเกิด CAUTI   3. ประชุมคณะ
กรรมการพัฒนางานด้านป้องกันการติดเชื้อในหน่วยงาน 4.จัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติด้านการป้องกันการติดเชื้อ CAUTI
5.ใช้แนวทาง SECI Model เป็นรูปแบบในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย ICWN เป็นแกนนำ�ในการเผยแพร่ความรู้
และทักษะแก่ทมี ทีเ่ ข้าร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ 6.จัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างพยาบาลระดับปฏิบตั   ิ จ�ำ นวน 3 ครัง้
สมาชิกเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6-10 คน ในแต่ละครั้ง สมาชิกพยาบาลเข้าร่วมทั้งหมด 18 คน เนื้อหาการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ได้แก่ ข้อบ่งชีก้ ารใส่สายสวนปัสสาวะ การดูแลสายสวนปัสสาวะ การประเมินการติดเชือ้ CAUTI การพิจารณา
ถอดสายสวนปัสสาวะ และการใช้ระบบเตือนการพิจารณาถอดสายสวนปัสสาวะ อย่างน้อย วันละหนึ่งครั้ง
7.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ช่วยเหลือคนไข้ในเรื่องการเทปัสสาวะพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้เข้าร่วม
กิจกรรม 6 คน นำ�ผลการแลกเปลีย่ นเรียนรูม้ าจัดการความรูแ้ ละพัฒนาเป็นแนวปฏิบตั กิ ารป้องกันการติดเชือ้ CAUTI
ที่เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน บุคลากรสามารถปฏิบัติได้จริง
ระยะเวลาในการจัดการความรู้ มกราคม 2560 – มีนาคม 2560
ผลการศึกษา อัตราการติดเชื้อ CAUTI ในเดือน เม.ย.60 – มิถุนายน 60 เท่ากับ.0.96ต่อ 1000 วันคาสายสวน
ปัสสาวะ บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการบริการที่มีคุณภาพมีความตื่นตัวในการปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการติดเชื้อ
ทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะ เนื่องจากทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
การนำ�ไปใช้  การจัดการความรูใ้ นการปฏิบตั งิ าน เป็นการเรียนรูจ้ ากปัญหาหน้างาน นำ�มาสูว่ ธิ กี ารจัดการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ เพือ่ แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงวิธกี ารทำ�งานอย่างต่อเนือ่ งและ
ยัง่ ยืน เกิดประโยชน์ตอ่ ผูใ้ ช้บริการและมีมาตรฐานในการทำ�งาน จึงควรมีการขยายผลการจัดการความรูใ้ นเรือ่ งต่างๆ
นำ�ลงสู่การปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม
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Poster presentation  รหัส 5/10

พัฒนาการดูแลผู้ป่วยเพื่อลดอัตราการเกิดท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด
ผู้รับผิดชอบ :   นางสุปียา สืบศรี, นางปิยาภรณ์  ประสานพิมพ์  
หน่วยงาน :  ห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรมอุบัติเหตุ 2 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์                                                                                                                                    
บทนำ� : ห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรมอุบัติเหตุ 2 รับดูแลผู้ป่วยหนักบาดเจ็บหลายระบบ จำ�นวนผู้ป่วยที่รับไว้ดูแล
ปี 2559 มีทั้งหมด 622 ราย เป็นผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ 615 ราย ปี 2560 (6 เดือนแรก) มี 338 ราย ผู้ป่วย
ทีใ่ ส่ทอ่ ช่วยหายใจ 332 ราย การหลุดของท่อช่วยหายใจโดยไม่ได้วางแผนเป็นปัญหาทีพ่ บบ่อยในงานห้องผูป้ ว่ ยหนัก
ส่งผลให้การเจ็บป่วยของผู้ป่วยรุนแรงขึ้น ถึงขั้นเสียชีวิตได้ จากการทบทวนปัญหาจากการให้บริการ และรวบรวม
ข้อมูล ในเดือนตุลาคม 59 - พฤศจิกายน 59 พบว่า เกิดอุบัติการณ์ท่อเลื่อนหลุด 10 ครั้ง แยกเป็นความเสี่ยงระดับ
E= 5 ครั้ง ความเสี่ยงระดับ D= 5 ครั้ง อัตราการเกิดท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด =18 ครั้ง ต่อ1000 วันคาท่อช่วย
หายใจ สาเหตุจากผู้ป่วยมีบาดเจ็บของอวัยวะอื่นๆ ร่วมกับมีการบาดเจ็บสมองร่วมด้วย ทำ�ให้สับสน เคลื่อนไหว
ไม่มเี ป้าหมาย หน่วยงานมีพยาบาลจบใหม่ซงึ่ ยังขาดความรู้ ทักษะในการดูแลผูป้ ว่ ย ทำ�ให้มโี อกาสเกิดท่อช่วยหายใจ
เลื่อนหลุดค่อนข้างสูง
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อลดอัตราการเกิดท่อช่วยหายใจ เลื่อนหลุดน้อยกว่า 18 ครั้งต่อ1000 วันคาท่อช่วยหายใจ  
2.บุคลากรมีการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติมากขึ้น≥ 80%
วิธีดำ�เนินงาน :1.สรุปวิเคราะห์ข้อมูล การเกิดอุบัติการณ์ ที่เพิ่มขึ้นในเดือน ต.ค.59-พ.ย.59 และแจ้งทีมรับทราบ
2.ทบทวนปรับปรุงแนวทางปฏิบตั ใิ หม่โดยปรับจากของกลุม่ ภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
และแนวทางปฏิบัติการป้องกันท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดของ โรงพยาบาลมหาลัยนเรศวร 3.นำ�แนวทางสู่การ
ปฏิบัติ ตามแผนที่กำ�หนดไว้ โดยพยาบาลที่จบเฉพาะทางการดูแลผู้ป่วยวิกฤตกำ�กับติดตามในแต่ละเวรโดยใช้หลัก
3P 4.ติดตามนิเทศโดย HN, SN, INCHART (นิเทศแบบ 3 P) ในแต่ละเวรเน้นการนิเทศหน้างาน มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันขณะตรวจเยี่ยมผู้ป่วย 5. เก็บรวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล ทำ�  RCA แจ้งทีมทราบทุกเดือน
6.ติดตามนิเทศงานอย่างต่อเนื่อง ทุกสัปดาห์  
ผลการดำ�เนินงาน : ดำ�เนินงานจาก เดือนธันวาคม 59 - มีนาคม 60 มีการพัฒนา แนวทางการดูแลผู้ป่วย
เพื่อป้องกันการเกิดท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด บุคลากรในทีมมีการปฏิบัติตามแนวทางที่กำ�หนดมากจาก ร้อยละ 48
ในปี 2559 เพิ่มเป็น ร้อยละ 85.80 มีการนำ�นวัตกรรมที่ครอบมือผู้ป่วยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง
ให้มากขึน้ พบว่า เกิดอุบตั กิ ารณ์ทอ่ เลือ่ นหลุด 10 ครัง้ แยกเป็นความเสีย่ งระดับ E=4 ครัง้ ความเสีย่ งระดับ D=6 ครัง้
อัตราการเกิดท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดลดลงจาก 18 ครั้ง ลดเป็น 9.82 ครั้งต่อ 1000 วันคาท่อช่วยหายใจ
การประยุกต์ใช้ : ถึงจะมีแนวทางปฏิบัติในการดูแล แต่การเกิดอุบัติการณ์ ยังค่อนข้างสูงทางหน่วยงานได้ทบทวน
ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องพบว่า การกำ�หนดเกณฑ์ในการผูกยึดและการใช้ ที่ครอบมือผู้ป่วย ไม่ชัดเจนจึงได้กำ�หนด
แนวทางให้ชัดเจนมากขึ้น  1. ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเพิ่ม
เกณฑ์การประเมินผูป้ ว่ ยแบ่งเป็น 3 ระดับดังนี  ้ 1) กลุม่ ความเสีย่ งสูง คือ ผูป้ ว่ ยทีป่ ระเมิน GCS มีคา่ M ตัง้ แต่ระดับ 5
ขึน้ ไป สับสนมาก ดิน้ ไปมาเกือบตลอดเวลา ต้องมีการผูกยึดด้วยผ้าและใช้ปลอกมือทุกราย 2) กลุม่ ความเสีย่ งปานกลาง
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คือ ผู้ป่วยที่ประเมิน GCS มีค่า M ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป สับสน   ดิ้นไปมาค่อนข้างมาก ให้มีการผูกยึดด้วยผ้า
และใช้ปลอกมือทุกราย และ 3)  กลุ่มความเสี่ยงน้อย คือ ผู้ป่วยที่ประเมิน GCS มีค่า M ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป สับสน
ดิ้นไปมาเป็นบางครั้ง ให้มีการผูกยึดด้วยผ้าทุกราย  
สรุปผล 1. อัตราการเกิดท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดลดลงจาก 18 ครั้ง ลดเป็น 9.82 ครั้งต่อ1000 วันคาท่อช่วยหายใจ  
2. บุคลากรมีการปฏิบัติตามแนวทางมากขึ้นจากร้อยละ 48 ในปี 2559 เพิ่มเป็น ร้อยละ 85.80 ในปี 2560
บทเรียนทีไ่ ด้รบั : แนวทางปฏิบตั ทิ จี่ ดั ทำ�ขึน้ สามารถนำ�ไปใช้ในการดูแลผูป้ ว่ ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ตามบริบท
ผู้ป่วยที่รับไว้ดูแลในห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรมอุบัติเหตุ 2 ที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ ไม่รู้สึกตัว มีการบาดเจ็บของสมองร่วม
มีความสับสน มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด และในหน่วยงานอื่นที่รับผู้ป่วยที่มีบริบทเดียวกัน
สามารถนำ�แนวทางไปใช้ในการดูแลผูป้ ว่ ยเพือ่ ลดความเสีย่ งจากการเกิดท่อเลือ่ นหลุดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
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ผลของการใช้สมุดภาพวงกลมต่อความพึงพอใจและความรู้เกี่ยวกับน�้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหว่างตั้งครรภ์
ส�ำหรับสตรีตั้งครรภ์ในจังหวัดนครพนม

(A Study of a Full Circle Photo Book to Satisfaction and Knowledge Gestational Weight Gain
for Pregnant Women, Nakhonphanom Province)

ผู้วิจัย ชนมน พันธ์ดี, สุรเชษฐ์ กิติศรีวรพันธ์, กมลชนก ไชยสาคร, นภากรณ์ โบราณประสิทธิ์, พัชราภรณ์ เตียงชัย,
รัตนาภรณ์ น้อยอามาต, ศิรินภา นาครัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ทัศน์วรรณ สุนันต๊ะ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
ความเป็นมาและความส�ำคัญ การมีนำ�้ หนักตัวทีเ่ พิม่ ขึน้ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ ก่อให้เกิดผลกระทบหลายประการ
ทัง้ ต่อสตรีตงั้ ครรภ์รวมทัง้ ทารกในครรภ์ ซึง่ สมุดวงกลมภาวะสุขภาพต่อน�ำ้ หนักตัวทีเ่ พิม่ ขึน้ ระหว่างตัง้ ครรภ์ทพี่ ฒ
ั นา
ขึน้ นี้ คาดว่าจะสามารถท�ำให้สตรีตงั้ ครรภ์ตระหนักและเห็นความส�ำคัญในการควบคุมน�ำ้ หนักตัวระหว่างการตัง้ ครรภ์
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่เหมาะสม
วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับน�้ำหนักตัว ที่เพิ่มขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ ของสตรีตั้งครรภ์ระหว่างกลุ่ม
ที่ได้รับสมุดภาพวงกลมให้ความรู้เกี่ยวกับน�้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ และกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ
วิธีด�ำเนินการวิจัย เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) แบบสองกลุ่มวัดคะแนนความรู้
ก่อนและหลังการทดลอง (pretest-posttest control group design) กลุ่มตัวอย่าง คือ สตรีตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 1
และ 2 ที่มีอายุครรภ์ 1-28 สัปดาห์ จ�ำนวน 44 ราย คัดเลือกตามคุณสมบัติที่มารับบริการที่แผนกฝากครรภ์
และวางแผนครอบครัว โรงพยาบาลนครพนม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลนาราชควาย ระหว่างเดือน
เมษายน ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติ ที่ก�ำหนด แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม
และกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 22 คน น�ำมาจับคู่ให้มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
1) สมุดภาพวงกลม 2) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อนวัตกรรม และ 3) แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับน�้ำหนักตัว
ที่เพิ่มขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และสถิติ independent  t-test
ผลการศึกษาพบว่า สตรีตั้งครรภ์ในกลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับน�้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหว่างตั้งครรภ์สูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p ≤ .001) และมีความพึงพอใจต่อนวัตกรรมโดยรวมมากทีส่ ดุ (
  = 4.73)
สรุป การใช้สมุดภาพวงกลมในการให้ความรูเ้ กีย่ วกับน�ำ้ หนักตัวทีเ่ พิม่ ขึน้ ระหว่างตัง้ ครรภ์ สามารถเพิม่ ความรูเ้ กีย่ วกับ
น�้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์ได้ ผลการวิจัยครั้งนี้คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการ
พยาบาล การศึกษา และการวิจัยต่อไป
ค�ำส�ำคัญ สมุดภาพวงกลม ความรู้เกี่ยวกับน�้ำหนักที่เพิ่มขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ สตรีตั้งครรภ์
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ความแม่นย�ำการคาดคะเนน�้ำหนักทารกในครรภ์
ด้วยวิธีของ Dare, Johnson และ M.Mongelli & Gardosi ในมารดาที่มารอคลอดในโรงพยาบาล
ผู้วิจัย: สมฤทัย โตชัยภูมิ ศตพร แดนระเบียบ อรทัย ฉาบไธสง ศุภมาศ คำ�มูล วิจิตรา สนัดชัย และ
ศรชัย ฐานเจริญ* จินตนา ตาปิน**
บทคัดย่อ: การคาดคะเนนำ�้ หนักทารกในครรภ์มคี วามส�ำคัญในการคลอด เนือ่ งจากการคาดคะเนทีแ่ ม่นย�ำจะส่งผลให้
ระยะที่ 2 ของการคลอดเหมาะสม หากนำ�้ หนักทารกแรกเกิดมากกว่าทีค่ าดคะเนไว้อาจจะส่งผลให้การคลอดยาวนาน
ทัง้ นีเ้ มือ่ คาดคะเนนำ�้ หนักทารกในครรภ์ได้มากเกินไปอาจพิจารณาให้แพทย์ผา่ ตัดคลอดทางหน้าท้อง และถ้าคาดคะเน
น�้ำหนักทารกในครรภ์ได้น้อย อาจพิจารณาท�ำคลอดและช่วยเหลือทารกแรกเกิดได้อย่างเหมะสม โดยงานวิจัยนี้
มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาความแม่นย�ำของนำ�้ หนักทารกแรกเกิด จากการคาดคะเนนำ�้ หนักทารกในครรภ์ ด้วยวิธขี อง
Dare, Johnson และ M.Mongelli&Gardosi โดยวิธีดังที่กล่าวมาข้างต้น เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดส�ำหรับนักศึกษา
พยาบาล ในการคาดคะเนน�้ำหนักทารกในครรภ์
วิธีการดำ�เนินงาน: การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแบบบรรยาย (Descriptive Research) ซึ่งศึกษาในหญิงตั้งครรภ์
ทีม่ าคลอดบุตรในโรงพยาบาล ช่วงวันที่ 13 มีนาคม ถึง 23 มิถนุ ายน 2560 จำ�นวน 97 ราย โดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
ชัน้ ปีที่ 3 เป็นผูบ้ นั ทึกข้อมูลในใบบันทึกการคลอด โดยใช้ตารางเป็นเครือ่ งมือในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้สถิติเชิงพรรณา แสดงเป็นจำ�นวน, ร้อยละความแม่นยำ�  (อยู่ในช่วง ±10%) และค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
ในการอภิปรายข้อมูล
ผลการวิจยั : จากการศึกษาหญิงตัง้ ครรภ์จ�ำนวน 97 ราย พบว่าการศึกษาตารางแสดงการเปรียบเทียบจ�ำนวนร้อยละ
ความคลาดเคลื่อนกับค่าความแม่นย�ำของการคาดคะเนน�้ำหนักทารกแรกเกิดโดยการใช้วิธีของ Dare, Johnson
และ M.Monggelli & Gardosi พบว่าความแม่นย�ำของการคาดคะเนน�้ำหนักทารกแรกเกิด อยู่ในช่วง ± 10%
พบว่าวิธีของ Dare มีค่าความแม่นย�ำมากที่สุดร้อยละ 64.95, วิธีของ Johnson มีค่าความแม่นย�ำร้อยละ 45.36
และวิธี M.Monggelli & Gardosi มีค่าความแม่นย�ำร้อยละ 23.71 เมื่อใช้ความแม่นย�ำอยู่ในช่วง 0-5% พบว่า
วิธีของ Dare มีความแม่นย�ำมากที่สุ ดและเมื่อจ�ำแนกตามปัจจัยต่างๆ การคาดคะเนน�้ำหนักทารกแรกเกิดพบว่า
การจ�ำแนกตามอายุหญิงตั้งครรภ์ พบว่าวิธีของ Dare มีค่าความแม่นย�ำในทุกช่วงอายุและในช่วงอายุหญิงตั้งครรภ์
วัยรุน่ (<20 ปี) มีคา่ ความแม่นย�ำมากทีส่ ดุ จ�ำแนกตามอายุครรภ์ พบว่าวิธขี อง Dare มีคา่ ความแม่นย�ำ ในช่วงอายุครรภ์
ก่อนก�ำหนด (<37สัปดาห์) และในช่วงอายุครรภ์ครบก�ำหนด (37-42 สัปดาห์) และมีค่าความแม่นย�ำมากที่สุด
ในช่วงอายุครรภ์ครบก�ำหนดจ�ำแนกตามจ�ำนวนการตั้งครรภ์ พบว่าวิธีของ Dare มีค่าความแม่นย�ำในครรภ์ที่ 1-4,
วิธีของ Johnson มีค่าความแม่นย�ำในครรภ์ที่ 3 และทั้ง 3 วิธี ไม่พบค่าความแม่นย�ำในการคาดคะเนน�้ำหนัก
ทารกแรกเกิดในครรภ์ ที่ 5-6 จากการศึกษาภาวะเสี่ยงขณะตั้งครรภ์พบว่าวิธีของ Dare มีค่าความแม่นย�ำมากที่สุด
แต่ในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโรคเบาหวาน (GDM) มีการคาดคะเนน�้ำหนักทารกแรกเกิดได้มากกว่าน�้ำหนักจริง
*นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 สำ�นักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
** อาจารย์พยาบาล สำ�นักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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นวัตกรรมตุ๊กตาจำ�ลองการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก “Cervical Cancer Model”
ผูว้ จิ ยั สุรยิ ุ ปรีชามานะศาสตร์,บุษบา นิตยาวรรณาภรณ์, วลัยลักษณ์ รัตนะอุดม, อภิญญาเนินกล้วย, อินทร์สดุ ารังกลิน่ ,
อิสรพงศ์จำ�ปาคำ�1 , ดิษฐพล ใจซื่อ2, ศิวพล ศรีแก้ว3
มะเร็งปากมดลูก เป็นโรคที่พบมากในกลุ่มผู้หญิงไทย โดยเฉพาะในช่วงอายุ 35-60 ปี มีสาเหตุมาจาก
เชือ้ ไวรัส ซึง่ นอกจากนีย้ งั พบว่ามีปจั จัยเสีย่ งอืน่ ๆ เช่น การมีคนู่ อนหลายคน การมีประวัตเิ ป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
การสูบบุหรี่ เป็นต้น การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะช่วยคัดกรองค้นหาผู้ป่วยในระยะเริ่มแรก
และให้การรักษาพยาบาลที่เหมาะสม เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคมะเร็งปากมดลูก
จากการฝึกปฏิบัติงานรายวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 33
ในชุมชนบ้านหนองเจริญหมู่ที่ 11 พบว่าผู้หญิงในชุมชนที่มีอายุระหว่าง 30-55 ปี ส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วมการคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก จากการสัมภาษณ์เชิงลึกส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า การไม่เข้าร่วมการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
เนื่องจากรับรู้ว่าตนเองไม่มีการเจ็บป่วย ยังมีรอบเดือนที่ปกติ และไม่มีอาการตกขาวที่ผิดปกติ อีกทั้งมีความเขินอาย
ไม่กล้าตรวจ ร่วมกับได้รบั ข้อมูลจากผูท้ เี่ คยได้รบั การตรวจว่า ขัน้ ตอนการตรวจยุง่ ยาก ขณะตรวจจะมีอาการเจ็บมาก
มีปัสสาวะแสบขัดหลังตรวจ จึงทำ�ให้ผู้หญิงในชุมชนไม่กล้ามาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ผู้จัดทำ�จึงคิดค้น
นวัตกรรม “Cervical  Cancer  Model” ชิ้นนี้ขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจและความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ได้พัฒนานวัตกรรมตามวงจรคุณภาพ P-D-C-A ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา ลักษณะชิ้นงาน
เป็นตุ๊กตาจำ�ลองสามารถอธิบายถึงขึ้นตอนการตรวจอย่างง่าย อีกทั้งยังมีคู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก
ฉบับแปลภาษาอีสานเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ ประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการใช้
นวัตกรรม
จากการได้ทดลองใช้นวัตกรรม ในผูร้ บั บริการจำ�นวน 10 ราย พบว่าผูร้ บั บริการมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดี
นวัตกรรมจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและเข้าใจขั้นตอนในการตรวจมากขึ้น
คำ�สำ�คัญ : มะเร็งปากมดลูกการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกการคัดกรอง
1
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2รุ่นที่ 33 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
2
อาจารย์พยาบาล กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชนวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
3
อาจารย์พยาบาล กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
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ผลของ THE HERO ต่อพฤติกรรมการแปรงฟันของเด็กวัยก่อนเรียน
(Effects of THE HERO to toothbrushing behavior of preschool children)
ผู้วิจัย วรัญชฎา ภูดี, วิภาจรีย์ วันดี, วชิราภรณ์ ตะมิน, วรรนิศา โสวาปี, วรางคณา จันทร์หล้า, วิยะดา สมปอง,
ศันศนีย์ บุพศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์สุชาดา ปราบมีชัย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
ความเป็นมาและความสำ�คัญ โรคฟันผุในเด็กวัยก่อนเรียน ยังคงเป็นปัญหาทางสาธารณสุขในกลุ่มเด็กวัยก่อนเรียน
ทีส่ �ำ คัญของประเทศไทย เนือ่ งจากการเกิดโรคฟันผุสง่ ผลต่อสภาวะสุขภาพช่องปากทำ�ให้การบดเคีย้ วอาหารน้อยลง  
การเจริญเติบโตและการพัฒนาการของร่างกายช้าลง มีผลต่อพัฒนาการเด็กได้ผวู้ จิ ยั จึงสนใจศึกษา ผลของ THE HERO
ต่อพฤติกรรมการแปรงฟันของเด็กวัยก่อนเรียน ซึ่ง The Hero เป็นอุปกรณ์สำ�หรับบีบยาสีฟันที่สร้างขึ้นสอดคล้อง
กับพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียนและแนวคิดการเสริมแรงทางบวกของสกินเนอร์
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของ THE HERO ต่อพฤติกรรมการแปรงฟันของเด็กวัยก่อนเรียน โดยเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการแปรงฟันของเด็กก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กวัยก่อนเรียน
วิธดี �ำ เนินการวิจยั การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั กึง่ ทดลอง โดยเลือกกลุม่ ตัวอย่างสุม่ แบบมีระบบและการสุม่ อย่างง่าย
ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน 29 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปของเด็กก่อนวัยเรียน
และผูป้ กครองเด็ก พฤติกรรมการแปรงฟันของเด็กวัยก่อนเรียนและความพึงพอใจของครูผดู้ แู ลเด็กต่อการใช้นวัตกรรม
ด้านการหาคุณภาพของเครือ่ งมือ โดยการตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หาจากผูท้ รงคุณวุฒิ จำ�นวน 5 ท่าน มีคา่ ความตรง
เนื้อหา เท่ากับ 0.86   แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการแปรงฟัน วิเคราะห์ความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรคูเดอร์ ริชาร์ดสัน
ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.83 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และทดสอบความแตกต่างด้วยการทดสอบค่าที
ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการทดลองกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการแปรงฟันในระดับปานกลาง
(
=41.86, S.D. = 3. 77) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการแปรงฟันภายหลังการทดลอง
พบว่าสูงกว่าก่อนการทดลอง (
   = 50. 24, S.D. = 3.03)  อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p<.01)
สรุปจากผลการวิจัย แสดงให้เห็นว่า THE HERO เป็นเครื่องบีบยาสีฟันที่มีรูปลักษณ์สวยงาม สีสันสดใส มีระบบ
กลไกที่ทำ�ให้ตัวการ์ตูนสามารถพูดคำ�ชมเชย และมีเสียงดนตรี เพื่อกระตุ้นความสนใจเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ
เด็กวัยก่อนเรียนและสามารถควบคุมปริมาณยาสีฟันให้เหมาะสมกับการใช้งานของเด็กวัยก่อนเรียน THE HERO
จึงเป็นเครื่องบีบยาสีฟัน ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมให้เด็กวัยก่อนเรียนมีพฤติกรรม
การแปรงฟันที่ดีขึ้น
คำ�สำ�คัญ เครื่องบีบยาสีฟัน, เด็กวัยก่อนเรียน, พฤติกรรมการแปรงฟัน
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นวัตกรรม “วงล้อมหัศจรรย์ รู้ทันโรคอุจจาระร่วง”
ผู้วิจัย กิตติศักดิ์  วิเชียรสาร, จรินทร์ธร   ไชยสงเมือง และคณะ1 สุจิมา  ติลการยทรัพย์2 เฌอร์นินทร์ ตั้งปฐมวงศ์2
โรคอุจจาระร่วง เป็นปัญหาสุขภาพทีพ่ บบ่อยในเด็ก โดยเฉพาะในกลุม่ วัยก่อนเรียนและวัยเรียน ซึง่ เป็นสาเหตุ
การตายอันดับ 2 ของกลุ่มเด็กในประเทศที่กำ�ลังพัฒนา โดยในแต่ละปี มีเด็กประมาณ 1.5 ล้านคน เสียชีวิตเพราะ
โรคอุจจาระร่วง สาเหตุส�ำ คัญเกิดจากการติดเชือ้ ไวรัส ทีต่ ดิ ต่อได้งา่ ยจากการใช้มอื สัมผัสกับเชือ้ ทีอ่ ยูใ่ นสิง่ ของเครือ่ งใช้
แล้ ว ใช้ มือหยิ บ จั บอาหารเข้าปาก ซึ่งเด็ก วัยนี้เป็ นวั ย ที่ มี โ อกาสสั ม ผั ส กั บเชื้ อ โรคได้ บ่อ ย เนื่ อ งจากต้ อ งเผชิ ญ
กับสิง่ แวดล้อมประจำ�วันทัง้ ทีบ่ า้ นและทีโ่ รงเรียน การให้ความรูใ้ นการป้องกันโรคอุจาระร่วงจะช่วยให้เด็กตระหนักถึง
การป้องกันการเกิดอุจาระร่วง อย่างไรก็ตามการสอนเด็กวัยนี้จะต้องใช้สื่อที่เร้าต่อความสนใจเพราะเด็กมีช่วง
ความสนใจทีส่ นั้ จึงพัฒนานวัตกรรม “วงล้อมหัศจรรย์ รูท้ นั โรคอุจจาระร่วง” เพือ่ สร้างความตระหนักและสร้างสุขนิสยั
ทีด่ ใี ห้กบั เด็กในการใช้ชวี ติ ประจำ�วัน ซึง่ นอกจากเด็กจะได้รบั ความสนุกสนานเพลิดเพลินจากนวัตกรรมแล้ว ยังซึมซับ
ความรู้เข้าไปอยู่ในความทรงจำ�ได้นานขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กอายุ 5-10 ปี ในโรงเรียน
นวัตกรรมชิ้นนี้ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ค่าความตรงเชิงเนื้อหา (CVI) เท่ากับ 0.9
และอยู่ระหว่างการดำ�เนินการทดลองใช้กับเด็กอายุ 5- 10 ปี ที่โรงเรียน
คำ�สำ�คัญ: โรคอุจจาระร่วง/ การป้องกัน /โรคอุจจาระร่วงในเด็ก
1
2

นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 33 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
อาจารย์พยาบาล กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
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นวัตกรรม Safety Baby Bed Rail
ผู้นำ�เสนอผลงาน นางสาวปิยพร พรพนม, นางสาวสุภาภรณ์ ทองพาณิช, นางสาวมินตรา โคตรสีเขียว
นางสาวน�้ำฝน สุวรรณ์			
ชื่อสถาบัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.บุญมี ภูด่านงัว
เตียงนอนสำ�หรับทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและตายหากได้รับการออกแบบ
มาอย่างไม่เหมาะสม ทำ�ให้เกิดการติดค้างของส่วนของร่างกายทารก เกิดการขาดอากาศหายใจและอันตรายถึงชีวิต
นวัตกรรม Safety Baby Bed Rail ถูกออกแบบและจัดทำ�ขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงโดยออกแบบให้แผ่นกั้น
สามารถเลื่อนได้ โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายนวัตกรรม ทำ�ให้บุคลากรทางการแพทย์และญาติสะดวกมากขึ้น เมื่อต้องการ
ทำ�หัตถการกับทารกบนเตียง นอกจากนีว้ สั ดุทใี่ ช้ในการหุม้ ขอบแผ่นอะคริลคิ ทาง เลือกใช้วสั ดุทสี่ ามารถป้องกันอันตราย
จากการถูกขอบแผ่นอะคริลิคบาดขณะทำ�หัตถการได้ และทารกแรกเกิดมีผิวหนังที่บอบบางระคายเคืองได้ง่าย
จึงควรมีอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้ผิวทารกสัมผัสกับตัวนวัตกรรมโดยตรง ได้จัดทำ�หมอนใยสังเคราะห์ขึ้นซึ่งจะสามารถ
ป้องกันไม่ให้ผิวของทารกสัมผัสกับแผ่นอะคริลิคโดยตรง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มารดาหลังคลอดเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของทารกแรกเกิดในการใช้เตียงนอน
ของโรงพยาบาลและเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรม
วิธดี �ำ เนินการ : การศึกษาเชิงทดลองกับทารกแรกเกิดทีห่ อผูป้ ว่ ยหลังคลอดในโรงพยาบาลแห่งหนึง่ ในจังหวัดกาฬสินธุ์
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินนวัตกรรม ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้นวัตกรรม จำ�นวน 9 ข้อ
ผลการศึกษา : ระหว่างดำ�เนินการทดลองใช้งานที่หอผู้ป่วยหลังคลอด
อย่างไรก็ตามนวัตกรรม มีขอ้ จำ�กัดในการใช้คอื ไม่สามารถปรับระดับเตียงส่วนปลายได้ ป้องกันทารกบริเวณ
ส่วนกลางของเตียงถึงปลายเตียง และหากมีความต้องการทีจ่ ะใช้ปอ้ งกันทารกบริเวณส่วนหัวเตียงจะไม่สามารถปรับ
ระดับหัวเตียงให้สูงได้
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ผลของการจัดบริการคลินิกส่งเสริมสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในประชาชนกลุ่มเสี่ยงพยาธิใบไม้ในตับ
: ชุมชนเขตกึ่งเมืองแห่งหนึ่งจังหวัดขอนแก่น
ผู้วิจัย 1. น.ส.กนกวรรณ  น้อยวิเศษ
2. นางสาวกมลวรรณ  ทินช่วย 3. นางสาวธิติยา จักรชัย
4. นางสาววรรณวิษา  กกกนทา 5. นางสาววิสสุตา  วิสุวงษ์      6. นางสาวศศิวิมล ภูเลียงเนาะ
7. นางสาวอารียา ไพยะสน 8. นางสาวเอกไพลิน  สิงห์ลา           
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ทรงสุดา หมื่นไธสง
บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาผลของการจั ด บริ ก ารคลิ นิ ก ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพเคลื่ อ นที่ เชิ ง รุ ก
ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงพยาธิใบไม้ในตับ : ชุมชนเขตกึ่งเมืองแห่งหนึ่งจังหวัดขอนแก่น จำ�นวน 26 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึง่ ได้แก่ แบบสอบถามทัศนคติเกีย่ วกับการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตบั แบบสอบถามพฤติกรรม
การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ โปรแกรมสุขศึกษา
เพือ่ การส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตบั ประกอบด้วย กิจกรรมทีป่ ระยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชือ่
ด้านสุขภาพ ซึง่ กิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตบั กิจกรรมความตัง้ ใจ
เกี่ยวกับการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ กิจกรรมการติดตามและกระตุ้นเตือน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Mann Whitney u test ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังการเข้าร่วม
การจัดบริการคลินกิ ส่งเสริมสุขภาพเคลือ่ นทีเ่ ชิงรุกในประชาชนกลุม่ เสีย่ งพยาธิใบไม้ในตับ : ชุมชนเขตกึง่ เมืองแห่งหนึง่
จังหวัดขอนแก่น ประชาชนกลุ่มทดลองมีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับ การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ
ดีกว่าก่อนเข้าร่วมการจัดบริการคลินิกส่งเสริมสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในประชาชนกลุ่มเสี่ยงพยาธิใบไม้ในตับ อย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05  
คำ�สำ�คัญ: คลินิกส่งเสริมสุขภาพเคลื่อน, พยาธิใบไม้ในตับ
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คุณภาพชีวิตและภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในชุมชนชนบทกึ่งเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Quality of Life and Depression among Elderly with Chronic Disease i
n Semi-Urban Ubon Ratchathani Province
ผู้วิจัย จิตมณี สังขะพงษ์ และคณะ   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
บทคัดย่อ  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำ�รวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิต และภาวะซึมเศร้าของ ผู้สูงอายุ
ที่มีโรคเรื้อรังในชุมชนชนบทกึ่งเมืองในจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างคือผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีโรคเรื้อรังจำ�นวน
250 คน จากการสุม่ ตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามวัดคุณภาพชีวติ ของ WHO ฉบับภาษาไทย
และประเมินภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ เก็บข้อมูลระหว่างเดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา
ผลการศึกษา พบว่า ผูส้ งู อายุทมี่ โี รคเรือ้ รัง มีคณ
ุ ภาพชีวติ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ 59 ระดับดีรอ้ ยละ 40
และระดับไม่ดี ร้อยละ 1 ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง
ในจังหวัดอุบลราชธานี ไม่มภี าวะซึมเศร้า ร้อยละ 67 รองลงมา คือ มีภาวะซึมเศร้าเล็กน้อย ร้อยละ18 และมีภาวะซึมเศร้า
ปานกลาง ร้อยละ 15 ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดอุบลราชธานีควรส่งเสริม
ความสามารถในการดูแลตนเอง การตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรัง การส่งเสริม
การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว และการสนับสนุนจากชุมชนเพือ่ นำ�ไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพชีวติ และลดภาวะซึมเศร้า
ของ ผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังให้ดียิ่งขึ้น
คำ�สำ�คัญ:  คุณภาพชีวิต ภาวะซึมเศร้า ผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง
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ความสัมพันธ์ระหว่างความเหงาและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำ�พัง
Relationship between Loneliness and Quality of Life among Older Adults Living Alone
ผู้วิจัย คมวิทย์ ศรีวารีรัตน์, จุฑาภรณ์ บุตรภักดี, กฤษธิราภรณ์ ศรีกุล,กาญจนา กวางลา, กัญญารัตน์ บุญทศ,
กัลยา พิมมัชฉา, กุลจิรา อินตะนัย, ขนิษฐา โคตรปัญญา,จารุวรรณ บุญเชิด, จิตติมา ศรีแสงแก้ว, จิราพร กุลโชติ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
ความเป็นมาและความสำ�คัญ: ปัจจุบันผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ตามลำ�พังมีจำ�นวนเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางสังคม การเพิ่มขึ้นของครอบครัวเดี่ยว การหย่าร้าง การเสียชีวิตของคู่สมรสและการครองสถานภาพสมรส
โสด ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำ�พังมักมีความยุ่งยากในการดำ�เนินชีวิตและเกิดความรู้สึกเหงาได้มากกว่าผู้สูงอายุที่อาศัย
อยูก่ บั ครอบครัวและมีผดู้ แู ล ซึง่ ความเหงามักนำ�ไปสูภ่ าวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายในผูส้ งู อายุ นอกจากนีก้ ารทีผ่ สู้ งู อายุ
อาศัยอยูต่ ามลำ�พังจะต้องมีการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงของชีวติ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างมาก ซึง่ หากผูส้ งู อายุไม่สามารถปรับตัวได้
จะส่งผลต่อสุขภาพทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมถึงคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุทอี่ าศัยอยูต่ ามลำ�พังด้วยเช่นกัน
ดังนั้นการเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเหงากับคุณภาพชีวิตจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการป้องกันความเหงา
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำ�พังและเป็นประโยชน์ต่อพยาบาล บุคลากรทางสุขภาพ
ในการดูแลผู้สูงอายุต่อไป
วัตถุประสงค์: 1) เพื่อศึกษาระดับความเหงาของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำ�พัง 2) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำ�พัง 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเหงาและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัย
อยู่ตามลำ�พัง
วิธีดำ�เนินการ: การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างคือผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ตามลำ�พัง
ในตำ�บลหนองบ่อ อำ�เภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำ�นวน 70 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน
คือ แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล (7 ข้อ) แบบสอบถามคุณภาพชีวิต EQ-5D-5L (5 ข้อ, IOC=0.86, =0.79) และ
แบบสอบถามความเหงา (20 ข้อ, IOC=0.77, =0.86) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์เพียร์สัน
ผลการศึกษา: 1) ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำ�พังมีระดับคุณภาพชีวิตดี (ร้อยละ 47.1)   2) ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่
ตามลำ�พังมีความเหงาระดับน้อย (ร้อยละ 74.3) และ 3) ความเหงามีความสัมพันธ์ทางลบระดับปานกลางกับคุณภาพชีวติ
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิต ( r= -0.49, p< .01)
ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการศึกษาไปใช้: ผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และป้องกันความเหงาให้กับผู้สูงอายุ เช่น การจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพที่บ้าน
และการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของเพือ่ นบ้านและชุมชนในการดูแลผูส้ งู อายุทอี่ าศัยอยูต่ ามลำ�พัง เป็นต้น การศึกษาครัง้ ต่อไป
ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดความเหงา เพื่อให้สามารถเข้าใจความเหงาได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น และควรศึกษา
รูปแบบในการลดความเหงาเพื่อนำ�มาใช้ในการดูแลผู้สูงอายุต่อไป
คำ�สำ�คัญ: ความเหงา, คุณภาพชีวิต, ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำ�พัง
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ผลของการใช้นวัตกรรมสื่อวิดีโอเพลงกลไกการคลอดปกติต่อความรู้ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
ผลของการใช้นวัตกรรมสื่อวิดีโอเพลงกลไกการคลอดปกติต่อความรู้
ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3
(The Effects of Mechanisms of Normal delivery Music Video Innovations on knowledge
of third year nursing students)
ผู้วิจัย ณัฐชยา เงาแสง, ณัฐพงษ์ ภูหัวตลาด, ชไมพร ใครบุตร, ชาลิสา เตชะนัง, ญาสุมินทร์ ไชยโมง, ทวิดา ธรรมศรี,
ธัญญาภรณ์  โสรส
อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ศิริภรณ์ เหมะธุลิน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
ความเป็นมาและความสำ�คัญ การพยาบาลเป็นการปฏิบัติต่อมนุษย์   ที่ครอบคลุมทุกมิติ โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์
และศิ ล ปะการพยาบาลจากการสอบถามความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต ชั้ น ปี ท่ี 3
พบว่า วิชาการผดุงครรภ์เป็นวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างมาก มีความซับซ้อน โดยเฉพาะเนื้อหาเรื่อง “กลไกการคลอดปกติ”
มีนักศึกษาถึงร้อยละ 80.56 ไม่สามารถจำ�ขั้นตอนของกลไกการคลอดปกติทั้ง 8 ขั้นตอนได้ และร้อยละ 88.89
ไม่สามารถอธิบายรายละเอียดของกลไกการคลอดปกติ ผู้วิจัยจึงสร้างสื่อการเรียนรู้เรื่องกลไกการคลอดผ่านการใช้
นวัตกรรมสื่อวิดีโอเพลงกลไกการคลอดปกติ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการใช้นวัตกรรมสื่อวิดีโอเพลงกลไกการคลอดปกติต่อความรู้ของนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3
วิธีดำ�เนินการวิจัย เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม จำ�นวน 69 คน แบ่งเป็น
กลุม่ ทดลอง 35 คน และ กลุม่ ควบคุม 34 คน คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างเข้ากลุม่ ด้วยวิธกี ารจับคูเ่ ป็นกลุม่ (group matching)
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั คือ นวัตกรรมสือ่ วิดโี อเพลงกลไกการคลอดปกติ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่
แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบทดสอบความรูก้ อ่ นเรียน และแบบทดสอบความรูห้ ลังเรียน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ
Independent sample t-test และ Paired sample t-test
ผลการศึกษา พบว่า 1. ความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมสื่อวิดีโอเพลงกลไกการคลอดปกติของนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 2. คะแนนความรู้เรื่องกลไกการคลอดปกติหลังเรียน
ของกลุ่มที่ได้รับการสอนโดยการบรรยายและกิจกรรมในห้องเรียน ร่วมกับการเรียนผ่านนวัตกรรมสื่อวิดีโอเพลงกลไก
การคลอดปกติ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < .05) และ 3. คะแนนความรู้ เรื่องกลไกการคลอดปกติ
หลังเรียนของกลุ่มที่ได้รับการสอนโดยการบรรยายและกิจกรรมในห้องเรียน ร่วมกับการเรียนผ่านนวัตกรรมสื่อวิดีโอ
เพลงกลไกการคลอดปกติ สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนโดยการบรรยายและกิจกรรมในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < .05)
สรุป จากผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการสนับสนุนให้นำ�สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบวิดีโอเพลงมาใช้
ในการจั ด การเรี ยนการสอนทางการพยาบาล เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นัก ศึ ก ษาพยาบาลเกิ ด การเรี ย นรู้ ที่ มี ประสิ ทธิ ภ าพ
มากยิ่งขึ้น  
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ความรู้สึกและวิธีการจัดการกับความรู้สึกต่อการขึ้นฝึกภาคปฏิบัติในห้องคลอดข
องนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้วิจัย อาทิตยา สัมมาสะโก, จีรวรรณ พงษ์เกษ, พิจิตรา บุญพาโชค, มาริษา อารีรัมย์ และณัฐหทัย สะสาน*
นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล**
การฝึกภาคปฏิบัติในห้องคลอดของนักศึกษาพยาบาล เป็นประสบการณ์การทำ�คลอดครั้งแรก นักศึกษา
ต้ อ งเผชิ ญ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มใหม่ ที่ ไ ม่ เ คยพบมาก่ อ น เผชิ ญ กั บ สถานการณ์ ต่ า งๆ ที่ ไ ม่ ค าดคิ ด เช่ น การแสดงออก
ของผู้รับบริการจากการเจ็บครรภ์คลอด การทำ�กิจกรรมการพยาบาลต่างๆ ภายใต้สายตาอาจารย์นิเทศ พยาบาล
พี่เลี้ยง ผู้รับบริการ และบุคลากรร่วมวิชาชีพอื่นๆ ในทีมสุขภาพ เป็นสาเหตุทำ�ให้นักศึกษาพยาบาลเกิดความรู้สึกกลัว
กังวล ทำ�ให้ไม่สามารถปฏิบัติการพยาบาลได้ดี ส่งผลต่อการเรียนรู้และความมั่นใจของนักศึกษา การวิจัยเชิงคุณภาพ
มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความรู้สึกและวิธีการจัดการกับความรู้สึกต่อการขึ้นฝึกภาคปฏิบัติในห้องคลอดของนักศึกษา
พยาบาล ผู้ให้ข้อมูลคือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ฝึกปฏิบัติงานในห้องคลอด
ของโรงพยาบาล ประจำ�ปีการศึกษา 2559 จำ�นวนทั้งหมด 31 คน  เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง เดือนมีนาคม-มิถุนายน
2560 จากแบบบันทึกสะท้อนคิด (Reflective report) ที่นักศึกษาบันทึกด้วยตนเองและการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth interview) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis)
ผลจากการศึกษา พบว่า ความรู้สึกและวิธีการจัดการกับความรู้สึกต่อการขึ้นฝึกภาคปฏิบัติในห้องคลอดของนักศึกษา
พยาบาล ประกอบไปด้วยประเด็นหลัก 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ความรู้สึกของนักศึกษาพยาบาลในการขึ้นฝึกปฏิบัติ
ห้องคลอด ประกอบไปด้วย ความรู้สึกในทางด้านบวกและความรู้สึกในทางด้านลบ 2) วิธีการจัดการกับความรู้สึก
ต่ อ การขึ้ น ฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ ใ นห้ อ งคลอด ได้ แ ก่ การนำ � ข้ อ ผิ ด พลาดมาปรั บ ปรุ ง แก้ ไข อ่ า นหนั ง สื อ ทบทวนความรู้
การปฏิบัติทักษะบ่อยครั้ง การปรับทัศนคติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น การมีสติและสมาธิในการฝึกปฏิบัติงาน 3)
ผลลัพธ์ของการเลือกปฏิบัติกับวิธีการจัดการกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นของนักศึกษาพยาบาลขณะขึ้นฝึกปฏิบัติห้องคลอด
พบว่า นักศึกษาพยาบาลมีการพัฒนาตนเองไปในทางที่ดีขึ้นทั้งด้านอารมณ์ ทักษะการปฏิบัติ และด้านความรู้
ผลการศึกษาครั้งนี้จะนำ�ไปสู่การเข้าใจความรู้สึกในการขึ้นฝึกปฏิบัติในห้องคลอดของนักศึกษาพยาบาล
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ในรุ่นต่อไป
*นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 สำ�นักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
** อาจารย์พยาบาล สำ�นักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเห็นคุณค่าในตนเอง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา
(Factors Related to Self-esteem among Students in A Private University,
Nakhon Ratchasima)
ผู้วิจัย ฐัฒณี  อนุนิวัฒน์,สิรินันท์  ธณรักษ์ชิณวงศ์, กชกร ปฐพีภัทร, ฐานิดา ทองคำ�, ปาริฉัตร วิปัดทุม, ปาริชาติ โต่นวุธ,
นุชนาฎ ลาดนอก, นิวาริน พร่องสระน้อย, วิชุดา สิทธิมาศและอัจจิมา ไชย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา
ความเป็นมาและความสำ�คัญ : การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นความรู้สึกต่อตนเองของวัยรุ่นตอนปลายที่มีบทบาทสำ�คัญ
มากต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ ส่งเสริมให้มคี วามเชือ่ มัน่ ในตนเอง อีกทัง้ เป็นส่วนสำ�คัญในการสร้างสัมพันธภาพทีด่ กี บั ผูอ้ นื่
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเห็นคุณค่าในตนเอง
ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา
รูปแบบการศึกษา : การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงความสัมพันธ์ (A Descirptive Correlational Study)
เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเห็นคุณค่าในตนเอง
สถานที่ดำ�เนินการ : คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครราชสีมา
ผู้ถูกศึกษา/กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1-4 ทั้งเพศชายและหญิง จำ�นวน 378  คน
ขั้นตอนการศึกษา: เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 6 ตอน ประกอบด้วย  ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยครอบครัว
ปัจจัยสิง่ แวดล้อมและสังคมออนไลน์ และแบบสอบถามการเห็นคุณค่าในตนเองของโรเซนเบิรก์ ค่า Cronbach’s alpha
= Rosenberg self-esteem scale = 0.617 ,ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว = 0.886,ด้านภาวะซึมเศร้า PHQ =0.835,
ด้านสัมพันธภาพเพือ่ น = 0.727, ด้านสังคมออนไลน์ = 0.75 ชีแ้ จงวัตถุประสงค์การวิจยั และให้นกั ศึกษาผูส้ นใจร่วมตอบ
แบบสอบถาม ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลที่ได้นำ�มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการอธิบายคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง และใช่สถิติวิเคราะห์ ได้แก่ ไคว์สแคว์ และ
ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการศึกษา : จากการศึกษาพบว่าระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาคณะพยาบาลกลุ่มตัวอย่างกว่าครึ่งมี
ระดับความภาคภูมิใจในตนเองอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 58.6)  และปัจจัยส่วนบุคคลด้านภาวะซึมเศร้า จำ�นวน
สมาชิกในครอบครัว และด้านการใช้สังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์ต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
(p-value < 0.05)
ข้อเสนอแนะการนำ�ผลการวิจัยไปใช้และการทำ�วิจัยครั้งต่อไป : จากผลการวิจัยบ่งชี้ว่า ควรให้ความสำ�คัญกับปัจจัย
ด้านครอบครัว การใช้เวลาของวัยรุ่นกับการใช้สื่อออนไลน์ และการมีภาวะซึมเศร้าให้มากยิ่งขึ้น ควรศึกษาเปรียบเทียบ
การเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนและรัฐบาล และการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
ใช้สอื่ สังคมออนไลน์ให้ลกึ ซึง้ มากขึน้ เนือ่ งจากส่งผลต่อการพัฒนาการเห็นคุณค่าตนเองของวัยรุน่ ซึง่ เป็นอนาคตของชาติ                                                                              
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ผลของการใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง (E-Learning) ในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
สำ�หรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
คณะผู้วิจัย

นางสาวนัยวรรณ ชินอ่อน  นางสาวปนัดดา สำ�ราญ นางสาวพรรณภา ฝ้ายป่าน
นางสาวเพียงพอ เมธาพีรยศกุล นางสาวยุวดี พาลิเพ็ง นางสาววริศรา บรรเทา
นางสาวศิรภัสสร ยอดแก้ว  นางสาวสุนิสา  เรียนพิศ
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์รัชนี  พจนา
บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ (1) เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย นอี เ ลิ ร์ น นิ่ ง (E-learning)
(2) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลต่ า ง ของคะแนนเฉลี่ ย ก่ อ นและหลั ง เรี ย นด้ ว ยบทเรี ย นอี เ ลิ ร์ น นิ่ ง (E-Learning)
(3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้งานบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง (E-learning) ในรายวิชากายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยา1 เรื่องระบบประสาท สำ�หรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลศาสตร์ ชั้ น ปี ที่ 1 วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี ข อนแก่ น ภาคเรี ย นที่ 1
ปี ก ารศึ ก ษา 2559 จำ � นวน 98 คนเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยให้ ผู้ เรี ย นทำ � แบบทดสอบก่ อ นเรี ย น เข้ า เรี ย นด้ ว ย
บทเรี ย นอี เ ลิ ร์ น นิ่ ง (E-learning) ทำ � แบบทดสอบระหว่ า งเรี ย น และแบบทดสอบหลั ง เรี ย น จากนั้ น นำ � ข้ อ มู ล
มาวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ โดยการหาค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน หาค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพบทเรี ย นเปรี ย บเที ย บ
ความแตกต่างด้วย Paired t-test ผลการวิจยั พบว่า (1) บทเรียนอีเลิรน์ นิง่ (E-Learning) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80 / 82.5
ซึ่ ง สู ง กว่ า มาตรฐานที่ ตั้ ง ไว้ คื อ 80/80 (2) การเปรี ย บเที ย บคะแนนก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นด้ ว ยบทเรี ย น
อี เ ลิ ร์ น นิ่ ง (E-Learning) พบว่ า คะแนนของนั ก ศึ ก ษาหลั ง เรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ
ที่ <.05 (3) ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ ใช้ บ ทเรี ย นที่ ส ร้ า งขึ้ น มี ค วามพึ ง พอใจโดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
(

)

คำ�สำ�คัญ : บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง (E-Learning), รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1, นักศึกษาพยาบาลศาสตร์
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ความสุขของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ชื่อผู้วิจัย แสงนภา แสงห้าว และคณะ (นักศึกษาพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ปาริชาต รัตนราช
บทคัดย่อ การศึกษานี้เป็นการวิจยั เชิงสำ�รวจ (Survey Research)มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับความสุข เปรียบเทียบ
ความสุขของนักศึกษาแต่ละชั้นปี และศึกษาวิธีการจัดการเมื่อมีความทุกข์ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี
วิธีการดำ�เนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ชั้นปีที่ 1- 4 ในปีการศึกษา 2559 มีจำ�นวนทั้งสิ้น 198 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็น แบบสอบถาม ประกอบด้วย
แบบสอบถามส่ ว นบุ ค คล ดั ช นี ชี้ วั ด ความสุ ข คนไทย(กรมสุ ข ภาพจิ ต , 2550) วิ ธี ก ารจั ด การเมื่ อ ไม่ มี ค วามสุ ข
(อมรรัตน์ ศรีคำ�สุข ไซโตะ, 2554)
ผลการวิจัย : นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่มีความสุขอยู่ในระดับเท่ากับคนทั่วไป จ�ำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5
มีความสุขอยู่ในระดับดีกว่าคนทั่วไป จ�ำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 และมีความสุขอยู่ในระดับต�่ำกว่าคนทั่วไป
จ�ำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2 เมื่อเปรียบเทียบชั้นปีพบว่า ปีท่ีมีคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดคือ ชั้นปีที่ 4
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 ชั้นปีที่มีคะแนนเฉลี่ยต�่ำสุดคือ ชั้นปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 และเมื่อนักศึกษา
มีความทุกข์ นักศึกษามีวธิ กี ารจัดการความทุกข์โดยนักศึกษา จ�ำนวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 99.5 ใช้วธิ ยี อมรับสภาพตนเอง
รองลงมาใช้วิธีการปรึกษาเพื่อน จ�ำนวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 98.0 และล�ำดับที่ 3 ใช้วิธีการหางานอดิเรกท�ำให้ตนเอง
ผ่อนคลาย จ�ำนวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 98.0 และจากการสัมภาษณ์พบว่า สิ่งที่จะช่วยให้นักศึกษามีความสุขมาก
ขึ้นคือ คณะมีกิจกรรมเพื่อการผ่อนคลาย หรือมีรายวิชาการศึกษาทั่วไปที่ช่วยลดความเครียดเช่น โยคะ กีฬา เป็นต้น
ควรมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
ข้อเสนอแนะ: คณะควรจัดกิจกรรมนันทนาการเพือ่ ช่วยส่งเสริมความสุขของนักศึกษา ควรส่งเสริมให้นกั ศึกษาใช้วธิ กี าร
จัดการที่เหมาะสมเมื่อนักศึกษามีความทุกข์
อ้างอิง
กรมสุขภาพจิต. ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย . กรุงเทพมหานคร: กรมสุขภาพจิต. 2550.
อมรรัตน์ ศรีคำ�สุข ไซโตะ, วิภาพร วรหาญ , วิพร เสนารักษ์. ความสุขของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) 2554
(หน้า 70-79)
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์บำ�รุงผิวผ่านเครือข่ายออนไลน์
ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จ. นครราชสีมา
(factors Related to Buying Behaviors of Skin Care Products via Online Network among
undergraduate Students in Nakhon Ratchasima Province)

ผู้วิจัย สุธิดา พราหมฤทธิ์, รัตนาภรณ์ มีสูงเนิน, เจนจิรา แก้วทอง,สาวิตรี นามวิเศษ, ชนัญญา กันพิพิธ,
ศิริพร เนตรโกศล, อนุธิดา เทียนแสง, นางสาวจุฑามาศ เบ้าเรือง, ปริชชญา ภูมิใจประเสริฐ และ ณัฐวรรณ  สวัสดี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา
ความเป็นมาและความสำ�คัญ: ปัจจุบันมีเครื่องสำ�อางวางจำ�หน่ายหลายช่องทางหาซื้อง่าย โดยเฉพาะการโฆษณา
ขายผ่านเครือข่ายออนไลน์ซงึ่ เป็นสือ่ ทีว่ ยั รุน่ ใช้ในชีวติ ประจำ�วัน ส่งผลให้วยั รุน่ อาจถูกชวนเชือ่ ซือ้ ผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่มคี ณ
ุ ภาพ
จนส่งผลเสียต่อสุขภาพ
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์บำ�รุงผิวผ่านเครือข่ายออนไลน์และปัจจัยที่ความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์บำ�รุงผิวผ่านเครือข่ายออนไลน์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
จ. นครราชสีมา
รูปแบบการศึกษา: การศึกษาวิจัยเชิงความสัมพันธ์ (A DescirptiveCorrelational Study) เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์บำ�รุงผิวผ่านเครือข่ายออนไลน์
สถานที่ดำ�เนินการ: มหาวิทยาลัยในเขตพื้นที่จ. นครราชสีมา
กลุ่มเป้าหมาย: นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนทั้งเพศหญิงและชาย จำ�นวน 120 คน
ขั้นตอนการศึกษา: เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการตลาดค่า Cronbach’s alpha = 0.932 และพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์บำ�รุงผิว
ผ่านเครือข่ายออนไลน์ค่า Cronbach’s alpha =0.868 ชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย แก่นักศึกษาที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์หรือ
อุปกรณ์บำ�รุงผิวผ่านเครือข่ายออนไลน์และสนใจตอบแบบสอบถาม ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลที่ได้วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการอธิบายคุณลักษณะของกลุ่ม
ตัวอย่างและใช้สถิติวิเคราะห์ ได้แก่ ไคว์สแคว์และค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการศึกษา: ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 70) อายุเฉลี่ย 20.63 ปี ใช้เครือข่ายออนไลน์ทุกวันของสัปดาห์
(ร้อยละ 82.6 ) มีประสบการณ์ไม่ดจี ากการซือ้ ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวผ่านเครือข่ายออนไลน์ คือ ได้รบั สินค้าไม่ตรงเวลา(ร้อย
ละ 54.2) ใช้สินค้าแล้วเกิดการแพ้ (ร้อยละ 17.5) และร้อยละ 97.5 เมื่อจะซื้อสินค้ามีการค�ำนึงถึงมาตรฐานคุณภาพของ
สินค้าอยูใ่ นระดับต�ำ 
่ พบว่า ระดับชัน้ ปี รายได้  ระยะเวลาการใช้เครือข่ายออนไลน์ตอ่ วัน  ราคา คุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์
สื่อโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการบริการเครือข่ายออนไลน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์หรือ
อุปกรณ์บ�ำรุงผิวผ่านเครือข่ายออนไลน์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ข้อเสนอแนะ: ควรให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อเครื่องสำ�อางที่มีคุณภาพและได้รับรองมาตรฐานมาตรฐานแก่
กลุ่มวัยรุ่น รูปแบบสื่อที่เข้าใจง่ายผ่านเครือข่ายออนไลน์ และควรมีการศึกษาปัญหาการหลอกลวงหรือการโฆษณาเกิน
จริงในเครือข่ายออนไลน์เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการถูกหลอกลวง
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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การศึกษาความรู้และพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษา
ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
The Study of Knowledge and Electrical Saving Behavior of Nursing Students at
Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong, Ubon Ratchathani, Thailand
ผู้วิจัย กฤติยารัตน์ ชิณวงษ์1 กัญญภัส บุญสุข1 กันตวัฒน์ เมืองอามาตย์1 กัลยาณี วงศ์คำ�ผา1 กิตติยา แสนทวีสุข1
เกษสิณี เหลืองจรัสสุริยา1 ขนิษฐา โพธิ์น้อย1 จันทร์จิรา ทะคำ�วงษ์1 จารุวรรณ มณฑล1  จินตนา สีหากุล1
จีระภา แสนธาตุ1 จุฑารัตน์ แก้วระวัง1
ความสำ�คัญความเป็นมา: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เป็นสถานศึกษาที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐ
และเป็นหน่วยงานทีต่ อ้ งใช้พลังงานเพือ่ อำ�นวยความสะดวกแก่นกั ศึกษาและบุคลากรภายในวิทยาลัย เนือ่ งด้วยมีจ�ำ นวน
นักศึกษาและบุคลากรจำ�นวนมาก วิทยาลัยจึงได้มกี ารเพิม่ อาคารเรียนซึง่ มีผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณการใช้เครือ่ งใช้
ไฟฟ้า ทำ�ให้มีแนวโน้มการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น
วัตถุประสงค์งานวิจัย: เพื่อศึกษาความรู้และพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
การดำ�เนินการวิจัย: เป็นวิจัยเชิงสำ�รวจ กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 – 4
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จำ�นวน 229 คน โดยวิธกี ารสุม่ อย่างง่าย เครือ่ งมือทีใ่ ช้คอื แบบสอบถาม
ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ จำ�นวน 4 ตอน ได้แก่ 1) ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบ แบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ และระดับการศึกษา
2) ความรูเ้ กีย่ วกับการประหยัดพลังงาน ไฟฟ้า 3) พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและ 4) ข้อเสนอแนะแนวทางการ
ประหยัดพลังงาน ไฟฟ้า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย: พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง การศึกษาอยู่ในระดับ ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 และมีอายุ
19 ปีจำ�นวนมากที่สุด ระดับความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน ไฟฟ้า อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 41.0 โดยมี
ระดับความรู้เกี่ยวการประหยัดพลังงานไฟฟ้า สูงสุด 3 ลำ�ดับ ได้แก่ ความรู้ในการใช้ตู้เย็น การใช้เครื่องเป่าผม และการ
ใช้เตารีด  มีพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้า อยู่ในระดับมาก โดยมีระดับพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน ไฟฟ้า
สูงสุด 3 ลำ�ดับ ได้แก่ การปิดโคมไฟเมื่อใช้งานเสร็จ ไม่เปิดประตู/หน้าต่างทิ้งไว้ขณะเปิด เครื่องปรับอากาศ และตรวจ
สอบเอกสารบนจอคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยก่อนจะสั่งพิมพ์ และมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า สูงสุด 3 ลำ�ดับ ได้แก่ การปิดอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าหลังเลิกใช้งาน กำ�หนดเวลาในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า และ
รณรงค์การประหยัดพลังงาน ไฟฟ้า เพศ, อายุ และระดับความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานที่แตกต่างกันมีพฤติกรรม
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าไม่แตกต่างกัน และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 3 มีพฤติกรรมการประหยัด พลังงานไฟฟ้า
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ 0.05
สรุปและการนำ�ไปใช้หรือพัฒนาต่อ: จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ความรู้และพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ในภาพรวมมีพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอยูใ่ นระดับมาก ในครัง้ นีศ้ กึ ษาเฉพาะตัวแปรเกีย่ วกับเพศ อายุ ความรู้
และซึ่งเป็นข้อมูล นำ�เข้าไม่สามารถวัดพฤติกรรมการประหยัดพลังไฟฟ้าของนักศึกษาได้ชัดเจน ดังนั้นควรมีการศึกษา
ตัวแปรอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ตัวแปรด้านจิตสังคม การสนับสนุนทางสังคม เป็นต้น
คำ�สำ�คัญ : นักศึกษา ความรู้ พฤติกรรมและพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ผลของการจัดการความปวดของผู้คลอดในระยะที่ 1 ของการคลอดต่อระดับความปวด
วิภาดา เหล่าคนค้า* ปรีชญา จังหวัดกลาง* อารียา ด้านวังขวา* พัชรพร แท่งทอง* กาญจนา อินทรกำ�แหง* วริศรา
ขันทอง* ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์**
บทคัดย่อ การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi experimental research) เรื่องผลของการจัดการความปวดของผู้คลอด
ในระยะที่ 1 ของการคลอดต่อระดับความปวด
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความปวดในระยะที่ 1 ของการคลอดก่ อ นและหลั ง การจั ด การของความปวด
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ในระยะที่หนึ่งของการคลอด เป็นหญิงตั้งครรภ์แรกจำ�นวน 4 คน
ครรภ์หลัง จำ�นวน 2 คน เลือกแบบเจาะจง มีเกณฑ์ในการคัดเลือก หญิงตั้งครรภ์ มีคุณสมบัติคือตั้งครรภ์ปกติ
ไม่มีภาวะแทรกซ้อนในขณะตั้งครรภ์ และในระยะคลอด และเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับยาบรรเทาปวดในระยะคลอด
เครื่องมือในการวิจัยมีสองชนิด ชนิดแรกเครื่องมือในการทดลอง ได้แก่ 1) วิธีการควบคุมการหายใจ 2) การนวดบริเวณ
หลังและก้นกบ  3) การลูบหน้าท้อง  ซึ่งเป็นการบรรเทาความเจ็บปวดโดยไม่ใช้ยา โดยใช้ทฤษฎีควบคุมประตู (Gate
Control Theory) เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบประเมินความเจ็บปวดด้วยวิธี Face pain rating scale
ซึ่งให้คะแนนเป็น 10 ระดับ 0 คะแนนไม่มีความเจ็บปวด 10 คะแนนเจ็บปวดมากที่สุด วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลระดับความเจ็บปวดโดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่าก่อนการจัดการความเจ็บปวด การคลอดอยู่ในระยะ active phase ระดับความเจ็บปวดอยู่ใน
ระดับปานกลาง ผู้คลอดส่วนใหญ่กระสับกระส่าย ร้องโวยวาย หลังจากการจัดการความเจ็บปวด การคลอดอยู่ในระยะ
active phase และเข้าสู่ระยะที่ 2 ของการคลอด ระดับความเจ็บปวดอยู่ในระดับมาก ไม่สามารถลดความเจ็บปวดได้
ผู้คลอดส่วนใหญ่มีอาการกระสับกระส่าย แต่รู้สึกสุขสบาย และผ่อนคลายมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ ควรมีการเตรียมหรือฝึกการเผชิญความเจ็บปวดในระยะตัง้ ครรภ์ เมือ่ เข้าสูร่ ะยะการคลอดจะสามารถเผชิญ
ความเจ็บปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
*นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 สำ�นักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สำ�นักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

145

Poster presentation รหัส 7/9

ความรู้ ความต้องการเรียนรู้ด้านเพศศึกษาของวัยรุ่น
และการสอนเพศศึกษาของพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรวัยรุ่น ตำ�บลบ้านเป็ด อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ผู้วิจัย นายณัฐนนท์ ประไพเพชร,  นางสาวจิตรา แก้วอาสา,  นางสาวจินดามาศ แข็งแรง   นางสาวจิรัฐตกาล  คะรุรัมย์,
นางสาวดุสิตา อุทกัง, นางสาวศุภาพิชญ์ สุ่ยวงศ,์ นางสาวอรนิชา นิลแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ดร. สุทธิดา อินทรเพชร
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความรู้ความต้องการเรียนรู้ด้านเพศศึกษาของวัยรุ่น และการสอน
เพศศึกษาของพ่อแม่ ผู้ปกครองที่มีบุตรวัยรุ่น ตำ�บลบ้านเป็ด อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียน
ประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบ้านเป็ด (ท่าบึงประชาสงเคราะห์) ประจำ�ปีการศึกษา 2559 จำ�นวน 89 คน นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ประจำ�ปีการศึกษา 2559 จำ�นวน 100 คน พ่อ แม่หรือ
ผู้ปกครองที่มีบุตรวัย 10-19 ปี ตำ�บลบ้านเป็ด อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำ�นวน 159 คน โดยเก็บข้อมูลระหว่าง
เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559
เครื่องมือทีใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วยเครื่องมือ 3 ชุด ชุดที่ 1 คือ แบบสอบถามวัยรุ่น นักเรียนทุกคน
ที่อายุ 10-12 ปี ที่กำ�ลังศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านเป็ด (ท่าบึงประชาสงเคราะห์) ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 แบบทดสอบความรู้เรื่องเพศศึกษาของวัยรุ่น   ส่วนที่ 3 แบบสอบถาม
การสอนเพศศึกษาของผู้ปกครองตามความคิดเห็นของวัยรุ่น และส่วนที่ 4 แบบสอบถามความต้องการของวัยรุ่น
ในการเรียนรู้เพศศึกษาจากพ่อแม่/ผู้ปกครอง
ชุดที่ 2 คือ แบบสอบถามวัยรุ่น นักเรียนทุกคนที่อายุ 12-19 ปี ที่กำ�ลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี่ที่ 1– 6
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 แบบทดสอบถามความรู้เรื่อง
เพศศึกษาของวัยรุ่น ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการสอนเพศศึกษาของผู้ปกครองตามความคิดเห็น ของวัยรุ่น และส่วนที่ 4
แบบสอบถามความต้องการของวัยรุ่นในการเรียนรู้เพศศึกษาจากพ่อแม่/ผู้ปกครอง
ชุดที่ 3 คือ แบบสอบถามพ่อแม่/ผู้ปกครอง ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2
แบบสอบถามการสอนเพศศึกษาของพ่อแม่/ผู้ปกครอง เครื่องมือเหล่านี้ก่อนนำ�ไปใช้ ได้ถูกนำ�ไปวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ตรวจสอบค่าความตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน แล้วนำ�ไปหาค่าความเชื่อมั่น
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่มีความรู้ ระดับปานกลาง
ร้อยละ 51.69 ในนักเรียนมัธยมศึกษาส่วนใหญ่มคี วามรูร้ ะดับตำ 
�่ ร้อยละ 59.0 และมีความต้องการเรียนรูด้ า้ นเพศศึกษา
จากพ่อ แม่/ผู้ปกครองของวัยรุ่นในระดับมาก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของวัยรุ่น การท�ำความสะอาด
ร่างกายและอวัยวะสืบพันธุ์ วิธีหลีกเลี่ยงสิ่งที่ก่อให้เกิดอารมณ์ทางเพศ วิธีการปฏิเสธการขอมีเพศสัมพันธ์จากเพื่อนต่าง
เพศ และการปรึกษาพ่อแม่/ผู้ปกครองเมื่อเกิดปัญหา เช่น การตั้งครรภ์ การติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
คำ�สำ�คัญ : เพศศึกษาของวัยรุ่น, การสอนเพศศึกษาของพ่อแม่
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นวัตกรรมชุดลดไข้: “Fresh Coat”
ผู้วิจัย กรกฏ สระเศษ, จริญา สิทธิเสรี, ปพิชญา สังข์ทองรัมย์, เพชรลดา จันทร์ศรี, วชิราภรณ์  ภูพิมาย,
ศิริพร ฮาบพนม, สุจิตรา ถมมา, สุธาสินี จีนเกา1 ชาลี  ศิริพิทักษ์ชัย2
ไข้ (Fever) เกิดจากการกระตุ้นศูนย์ควบคุมอุณหภูมิที่ไฮโปทาลามัสให้ทำ�งานมากขึ้น ทำ�ให้ร่างกายมีอุณหภูมิ
สูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดการเผาผลาญภายในเซลล์มากขึ้น ซึ่งเป็นผลดี คือ ช่วยเพิ่มการผลิตภูมิต้านทานในร่างกาย และ
ช่วยทำ�ให้สภาพร่างกายไม่เหมาะสมต่อการดำ�รงชีวิตของแบคทีเรีย แต่การมีไข้สูงจะทำ�ให้เซลล์ในระบบประสาท
ส่วนกลางถูกทำ�ลาย เอนไซม์ต่างๆ ในร่างกายไม่สามารถทำ�งานได้ และศูนย์กลางควบคุมการหายใจจะหยุดทำ�งาน
หากอุณหภูมิร่างกายสูงเกิน 41.0 องศาเซลเซียส อาจทำ�ให้สมองถูกทำ�ลายอย่างถาวรหมดสติและเสียชีวิตได้
วิธีการลดไข้ที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การให้ยา และการเช็ดตัวลดไข้
จากการฝึกปฏิบัติรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3
รุ่นที่ 32 หอผู้ป่วยอายุรกรรม 2 โรงพยาบาลมหาสารคาม พบว่า มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยภาวะติดเชื้อและมีปัญหา
ไข้สูงจำ�นวนมาก ส่วนใหญ่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย มีภาวะไม่สุขสบาย เพื่อบรรเทาอาการไม่สุขสบายและป้องกันภาวะ
แทรกซ้อนดังกล่าว ผู้ป่วยต้องได้รับการเช็ดตัวลดไข้ โดยพยาบาล เจ้าหน้าที่หรือญาติ จากการสอบถามผู้ป่วยพบ
ว่า บางรายเช็ดตัวได้เองไม่สะดวกเนื่องจากลงจากเตียงไม่ได้ หรือผู้ป่วยบางรายไม่อยากเช็ดตัวด้วยน้�ำ และผ้าที่เปียก
เนื่องจากรู้สึกชื้นแฉะไม่สุขสบาย บางรายญาติไม่ทราบวิธีการเช็ดตัวลดไข้ที่มีประสิทธิภาพหรือต้องใช้เวลาสอน
ค่อนข้างนานและญาติบางรายไม่สามารถอยู่เฝ้าผู้ป่วยได้ตลอดเวลา ประกอบกับพยาบาลและเจ้าหน้าที่มีภาระงานมาก
ผู้ศึกษาจึงสนใจสร้างนวัตกรรมเพื่อช่วยลดไข้ที่มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ป่วยและญาติ
จากการสืบค้นพบหลักฐานเชิงประจักษ์จำ�นวน 5 เรื่อง จึงได้สร้างนวัตกรรมชุดลดไข้: “Fresh Coat”ชิ้นนี้ขึ้น
ประกอบด้วยชิ้นงาน 2 ชิ้น ได้แก่ แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ หลังจากการใช้ชุดลดไข้ และนวัตกรรม
ชุดลดไข้: “Fresh Coat” โดยประเมินประสิทธิผลและความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรม พบว่า ผู้ป่วยร้อยละ 100
มีไข้ลดลง โดยภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมในระดับดี
คำ�สำ�คัญ : ภาวะไข้/ การลดไข้ /ชุดคลุมลดไข้
1 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3
2  อาจารย์พยาบาล ประจำ�กลุ่มวิชาการบริหารและพื้นฐานการพยาบาล
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ผลของการใช้นวัตกรรม “SOS score model ประเมินไว รู้ทัน ป้องกัน sepsis”
ต่อความรู้เรื่องการประเมินภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
(The Effect of the “SOS score Model” tool usage on the knowledge of sepsis assessment among
the second-year nursing students at Boromarajonani College of Nursing, Nakhonphanom,
NakhonPhanom University)

ผู้ วิ จั ย ตั น ติ ก ร วิ เชี ย รนิ ต ย์ , จิ ต ราภรณ์ จั น ทะผล, ปี ย ารั ต น์ ล้ า นน้ อ ย, แพรทอง ศรี ดี , มรกต รามฤทธิ์ ,                                        
วรัญญา ศรีบุญเรือง, สาวิตรี ปรีเลี่ยม
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นาฎนภา  อารยะศิลปธร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
ความเป็นมาและความสำ�คัญ การติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นภาวะที่เร่งด่วนในการให้การรักษาพยาบาล เนื่องจาก
หากได้รับวินิจฉัยและการรักษาไม่ทันท่วงทีจะทำ�ให้มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงและพบว่านักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน
บนหอผู้ป่วยเป็นครั้งแรก มีประสบการณ์น้อย ไม่สามารถประเมินภาวะการติดเชื้อได้อย่างถูกต้อง ส่วนใหญ่นักศึกษา
ไม่สามารถแปลผลได้ เนื่องจากไม่สามารถจดจำ�ค่าของช่วงคะแนนได้ มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ใช้เวลาในการแปลผลนาน
เนื่องจากมีองค์ประกอบค่อนข้างมาก
วัตถุประสงค์ ศึกษาผลของการใช้นวัตกรรม “SOS score model ประเมินไว รู้ทัน ป้องกัน sepsis” เปรียบเทียบค่า
คะแนนเฉลีย่ ในการประเมินภาวะติดเชือ้ ในกระแสเลือดก่อนและหลังใช้นวัตกรรม และความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรม
วิธีดำ�เนินการวิจัย เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตปีที่ 2   จำ�นวน 110 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 55 คน ใช้นวัตกรรมและกลุ่มควบคุม 55 คน
ใช้แบบประเมิน SOS Score เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการประเมิน
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดของนักศึกษาพยาบาล มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .72   2) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการใช้นวัตกรรม “SOS score model ประเมินไว รู้ทัน ป้องกัน sepsis”   มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .66 เก็บข้อมูล
ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ.2560 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ
T – test  และสถิติ Paired t-test  
ผลการศึกษา พบว่า 1) ค่าคะแนนเฉลี่ยจากการทำ�แบบทดสอบหลังทดลองของกลุ่มควบคุมมากกว่ากลุ่มทดลอง
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติท่ีระดับ p <.01 ( ควบคุม= 11.46, S.D. = 1.41 และ ทดลอง= 10.19, S.D. = 1.58)
2) ค่าคะแนนเฉลี่ยจากการทำ�แบบทดสอบหลังทดลองของกลุ่มทดลองเพิ่มขึ้นกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ( ก่อน= 6.70, S.D. = 1.60 และ
= 10.19, S.D. = 1.58) 3) ความพึงพอใจ
หลัง
ของนักศึกษาพยาบาลต่อการใช้นวัตกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =  4.547, S.D. = 0.610)
สรุป จากการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่านักศึกษาพยาบาลสามารถนำ�นวัตกรรม มาใช้ในการเรียนรู้เรื่องการประเมิน
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ตลอดจนควรนำ�นวัตกรรมไปใช้งานจริงบนหอผู้ป่วยต่อไป
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การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบ
“นวัตกรรม: จับ Feed ปรับเตียง ลดเสี่ยง VAP”
ผู้วิจัย กนกพร  บุญอาษา, ฉัตรฑริกา โพธิ์สอน, ทัศนีย์วรรณ อรัญเสน, นิชนันท์ สารทนงค์,
พรภิมล ศรีชนะ, โยทกา แสนสุข, สุธิพงษ์ สีสมสอน, อรอุมา ศรีทานนท์ 1 พวงแก้ว สาระโภค2
การใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจ เป็นวิธีการรักษาที่จำ�เป็นเพื่อช่วยชีวิตของผู้ป่วย อย่างไรก็ตาม
การใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจก็อาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปอดอักเสบ
ที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator-Associated Pneumonia: VAP) ซึ่งเป็นปัญหาที่สำ�คัญของการติด
เชือ้ ในโรงพยาบาลของประเทศไทย โดยพบมากเป็นอันดับหนึง่ ของการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลทัง้ หมด ผลกระทบจากการ
ติดเชื้อทำ�ให้ผู้ป่วยมีอัตราตายที่สูงขึ้น เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มขึ้น ไม่สามารถจำ�หน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล
ได้ ส่งผลให้ผู้ป่วยแต่ละรายมีอัตราการครองเตียงยาวนานขึ้น
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การป้องกันการเกิดปอดอักเสบขณะใช้เครื่องช่วยหายใจ มีกิจกรรมดังนี้
คือ การล้างมืออย่างมีประสิทธิภาพก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วย การจัดท่านอนพลิกตะแคงตัว การดูดเสมหะอย่างถูกวิธี
การให้อาหารทางสายยางอย่างถูกวิธี การดูแลความสะอาดช่องปากและฟัน การดูแลท่อช่วยหายใจและอุปกรณ์
ช่วยหายใจ การตรวจสอบ cuff pressure ทุก 6-12 ชั่วโมง จึงได้วิเคราะห์และตัดสินใจนำ�ประเด็นสำ�คัญมาใช้
เพือ่ สร้างเป็นนวัตกรรม “จับ Feed ปรับเตียง ลดเสีย่ ง VAP” ขึน้ เพือ่ ช่วยลดและป้องกันการเกิดการติดเชือ้ ทางเดินหายใจ
ที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจ
จากการทดลองใช้นวัตกรรม พบว่าสามารถใช้กบั ผูป้ ว่ ยทีใ่ ส่เครือ่ งช่วยหายใจได้จริงในการปรับมุมองศาเตียง และ
ลดระยะเวลา ลดภาระงานในขัน้ ตอนการให้อาหารทางสายยางของบุคลากรทางการพยาบาล แต่นวัตกรรมยังจำ�เป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป
คำ�สำ�คัญ: ปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ/ การให้อาหารทางสายยาง/ องศาเตียง
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
2
อาจารย์ประจำ�กลุ่มวิชาบริหารและพื้นฐานการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
1
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นวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
ที่รัดเข่าสมุนไพร: การเพิ่มมูลค่าภูมิปัญญาไทยสู่การดูแลผู้สูงอายุ
ผู้วิจัย กิตติศักดิ์ วิเชียรสาร, นภสร โชติพงศ์ขันแข็ง, สโรชา พิลาวุฒิ, สุนิตา ฤทธิ์รุ่ง1
ดิษฐพล ใจซื่อ2, วีระชัย  อิ่มน�้ำขาว2
ผู้สูงอายุเป็นวัยแห่งความเสื่อมถอยของระบบต่างๆ ในร่างกาย โดยเฉพาะอาการข้อเข่าเสื่อมจากการมี
พฤติกรรมในการใช้ชีวิตไม่เหมาะสม ได้แก่ นั่งยองๆ นั่งพับเพียบนานๆ การประสบอุบัติเหตุ รวมทั้งการขาดการบริหาร
ข้อเข่าอย่างสม�่ำเสมอ ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้การมีคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุลดลง
การพัฒนานวัตกรรมนี้ประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลและกระบวนการพัฒนานวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ ศึกษาสถานการณ์เกีย่ วกับข้อเข่าเสือ่ มในผูส้ งู อายุ และการพัฒนานวัตกรรมเพือ่ เป็นแนวทางในการป้องกันภาวะเข่า
เสื่อมในผู้สูงอายุโดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมายในการร่วมพัฒนานวัตกรรม จำ�นวน 25 คน ประกอบ
ด้วย กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน จำ�นวน 16 คน  อสม. 6 คนผู้นำ�หมู่บ้าน 2 คน และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. 1 คน รวบรวมข้อมูล
ทัว่ ไปโดยใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การเสวนากลุม่   วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปโดยใช้จ�ำ นวน
ร้อยละค่าเฉลี่ย สำ�หรับข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา
ผลการศึกษา พบว่า 1) ด้านสถานการณ์ข้อเข่าเสื่อมส่วนใหญ่เริ่มมีอาการในระยะแรก โดยเริ่มปวดเข่า
เวลามีการเคลื่อนไหว ได้แก่ การเดินขึ้นลงบันได หรือนั่งพับเข่า และอาการจะดีขึ้นเมื่อหยุดพักการใช้ข้อเข่า 2) ด้านการ
พัฒนานวัตกรรม พบกระบวนการในการพัฒนา ได้แก่   การรวบรวมข้อมูลและการสะท้อนกลับข้อมูล   การวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหา การทบทวนวรรณกรรมและสืบค้นพบหลักฐานเชิงประจักษ์  การวางแผนออกแบบและผลิตนวัตกรรม
โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทดลองใช้นวัตกรรมการประเมินผลและการปรับปรุงนวัตกรรม 3) ผลการ
พัฒนานวัตกรรมเกิดผลงานนวัตกรรม 2 ชิ้น ได้แก่ คู่มือการดูแลตนเองเพื่อป้องกันและบรรเทาอาการเข้าเสื่อม
และนวัตกรรมที่รัดเข่าสมุนไพร 4) กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา สาเหตุและการป้องกันข้อเข่าเสื่อม
และสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมในชีวิตประจำ�วันได้
คำ�สำ�คัญ: ที่รัดเข่าสมุนไพร/ การป้องกันข้อเข่าเสื่อม /ภูมิปัญญาไทย
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2
2
อาจารย์พยาบาล กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชนวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
1  
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วัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ “มะค่าแต้ แก้ปวดเมื่อย”
ผู้วิจัย กรรณิกา  นาอ่อน, ปิยนุช  เยื่อใย,สุกัญญา  ชาสมบัติ, สุธิดา  โคสมบูรณ์,อภิญญา  สีสุพล1
สัมฤทธิ์ ขวันโพน2 , สาคร  อินโทโล่3
            มะค่าแต้ เป็นพืชที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ออกผลเป็นฝักเดี่ยวรูปไข่กว้าง ผิวเปลือก
มีหนามแหลม พอแห้งจะแตกออกเป็น 2 ซีก ภายในมีเมล็ดสีดำ�ประมาณ 1-3 เมล็ด โดยเมล็ดจะมีลักษณะกลมมน
และแข็ง สามารถนำ�มาใช้นวดกดจุดคลายปวดเมื่อยได้ จากการฝึกภาคปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ
ที่ ชุ ม ชนบ้ า นส่ อ งนางใย พบว่ า คนในชุ ม ชนประกอบอาชี พ รั บ จ้ า งและเกษตรกรรมเป็ น ส่ ว นใหญ่ จ ะมี ปั ญ หา
เรื่องอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการทำ�งานหรือจากการทำ�กิจกรรมต่างๆ ก่อให้เกิดความไม่สุขสบาย ประสิทธิภาพ
การทำ�งานลดลง จากการสืบค้นพบหลักฐานเชิงประจักษ์จำ�นวน 2 เรื่อง ที่มีการนำ�เมล็ดมะค่าแต้ มาใช้ในการนวด
กดจุดลดอาการปวดเมื่อย จึงได้วิเคราะห์และตัดสินใจนำ�ประเด็นสำ�คัญมาสร้างเป็นนวัตกรรมทางการพยาบาล
เพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อในผู้ที่มีปัญหาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการทำ�งานหรือจากการทำ�กิจกรรมต่างๆ
ประกอบด้วยประเมินระดับความปวด แผ่นพับวิธกี ารจัดทำ�และวิธกี ารใช้นวัตกรรม และนวัตกรรมมะค่าแต้แก้ปวดเมือ่ ย
ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมและประเมินความปวดหลังใช้นวัตกรรม
พบว่าระดับความปวดกล้ามเนื้อก่อนการทดลองใช้นวัตกรรมอยู่ในระดับปานกลาง หลังการใช้นวัตกรรมระดับ
ความปวดลดลงอยู่ในระดับเล็กน้อยร้อยละ70 และไม่ปวดอยู่ในระดับร้อยละ 30 และในแบบประเมินความพึงพอใจ
พบว่ า ผู้ รั บ บริ ก ารทั้ ง 10 ราย   มี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ ดี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 85.75 ด้ า นที่ มี ค วามพึ ง พอใจสู ง สุ ด
คือ นวัตกรรมมีความคิดสร้างสรรค์และน่าสนใจ รองลงมาคือนวัตกรรมสามารถลดอาการปวดได้จริง
คำ�สำ�คัญ: เมล็ดมะค่าแต้/ อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ/ นวดกดจุด
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2
2
อาจารย์พยาบาล กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
3
อาจารย์พยาบาล กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
1
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นวัตกรรมส่งเสริมการให้ความรู้“รู้ทัน วัณโรค”
ผู้วิจัย วิธิตา ภูตเขต, ปิยนุช พึ่งสำ�โรง, ศุภลักษณ์ อักษร, กฤตย์ทิวัตถ์ ศิลาจันทร์, วราภรณ์ พันอาจ,
พรทิพย์ รัชกิจ, แพรวพรรณ ก้องสูงเนิน, รวิวรรณ ตะโน1, กัญญาพัชร เบ้าทอง2
วั ณ โรคเป็นโรคติดต่อที่สำ�คัญของประเทศไทย จากรายงานขององค์ ก ารอนามั ย โลก (World Health
Organization: WHO) ประเทศไทยจัดเป็น 1 ใน 14 ประเทศทั่วโลกที่มีภาวะวัณโรคสูง ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1)
กลุ่มที่มีจำ�นวนและอัตราการป่วยด้วยวัณโรคสูง (TB) 2) กลุ่มที่มีจำ�นวนและอัตราการป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี
สูง (TB/HIV) และ 3) กลุ่มที่มีจำ�นวนและอัตราป่วยดื้อยาหลายขนานสูง (MDD-TB) ซึ่งประเทศไทยจัดเป็นประเทศที่มี
ปัญหาวัณโรคสูงทั้ง 3 กลุ่มดังกล่าวมา จากสถานการณ์ข้างต้น กระทรวงสาธารณสุขจึงมีแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับ
ชาติ พ.ศ. 2560-2564 ขึน้ โดยมีเป้าหมายลดอุบตั กิ ารณ์ดงั กล่าว โดยกำ�หนดมาตรการหลักดังต่อไปนี้ 1) เร่งรัดการค้นหา  
วินิจฉัย และรายงานให้มีความครอบคลุมการรักษา 2) เร่งรัดการเข้าถึงบริการตรวจวินิจฉัยในประชากรกลุ่มเปราะบาง
และกลุ่มเสี่ยงวัณโรค และ 3) ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่ตรวจพบทุกรายด้วยแนวทางการดูแลผู้ป่วนเป็นศูนย์กลาง เพื่อ
ค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคในระยะแรก และให้การรักษาพยาบาลที่ต่อเนื่อง
จากการฝึกปฏิบัติ ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พบว่ามีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เพิ่มขึ้น
มากส่วนใหญ่มาด้วยภาวะแทรกซ้อนทางเดินหายใจหรือเป็นโรคฉวยโอกาสจากการเจ็บป่วยด้วยโรคอื่น เช่น โรคเอดส์
เบาหวาน เป็นต้น ซึ่งวัณโรคเป็นโรคที่เกิดได้ในทุกอวัยวะของร่างกาย ส่วนใหญ่มักเกิดที่ปอด ซึ่งสามารถแพร่เชื้อไปยัง
อวัยวะอืน่ ๆ โดยมีหลักการดูแลรักษาทีส่ �ำ คัญคือ การรับประทานยาอย่างต่อเนือ่ ง และการป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ สู่
ผูอ้ นื่ การคัดกรองความเสีย่ งของผูด้ แู ลทีอ่ าศัยอยูร่ ว่ มกับผูป้ ว่ ย ซึง่ ผูด้ แู ลเป็นกลุม่ ทีม่ กี ารสัมผัสโรคและมีความเสีย่ งสูงต่อ
การติดเชื้อวัณโรคปอด จากการสังเกตขณะฝึกปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วย พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ ขณะไอ จาม หรือเมื่ออยู่ร่วม
กับญาติทมี่ าเยีย่ ม มักไม่สวมหน้ากากอนามัย จากการสอบถามผูป้ ว่ ยให้ขอ้ มูลว่า การใส่หน้ากากอนามัยทำ�ให้รสู้ กึ อึดอัด
บางครั้งลืม อีกทั้งผู้ดูแลที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยไม่มีการสวมหน้ากากอนามัยอีกด้วยผู้จัดจึงเล็งเห็นความสำ�คัญของการให้
ความรูแ้ ละการปฏิบตั ติ วั ของผูป้ ว่ ยวัณโรคและผูด้ แู ล“รูท้ นั วัณโรค” ชิน้ นีข้ นึ้ เพือ่ สร้างความตระหนักในการป้องกันการ
ติดเชื้อวัณโรค และลดการแพร่กระจายเชื้อไปยังบุคคลอื่น
จากการใช้นวัตกรรมในการให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ว่ ยและญาติ มีความพึงพอใจต่อการได้รบั ความรูจ้ ากนวัตกรรม เป็น
นวัตกรรมทีด่ เี ข้าใจได้งา่ ย และเห็นภาพชัดเจน ควรมีการนำ�นวัตกรรมไปทดลองใช้ในระยะยาว และปรับให้มคี วามคงทน
มากยิ่งขึ้น
คำ�สำ�คัญ: วัณโรค/ การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ/ การให้ความรู้
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
2  
อาจารย์ประจำ�กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
1
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Easy dressing saving manpower
ผู้นำ�เสนอ วัลลภ แสงป้อง,  ผสุดารัตน์ สุกรณ์, แพรวนภา ระดาบุตร, จตุพร ทับสีแก้ว,  ดรุณี  เกษหอม,
อารยา หนูเข็ม,  อรอุมา เพราะบุญ , ชุติมา สินประดิษฐ, กุลสตรี  ยิ้มเนียม, ธัญญาวรรณ จันทะเป้,
Sambath Sreymonyneath
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สุรดา จันดีกระยอม
สถาบันคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ความเป็นมาและความสำ�คัญ พบว่าคนไทยป่วยด้วยโรคเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่งผลทำ�ให้เกิดภาวะ
แทรกซ้อน คือ การเกิดแผลได้ง่าย โดยเฉพาะบริเวณขาและเท้า และยังก่อให้เกิดเป็นแผลเรื้อรังจำ�เป็นจะต้องล้างแผล
ทุกวัน เพื่อลดการติดเชื้อ จากการขึ้นฝึกปฏิบัติงานพบว่า แผลบริเวณขาและเท้ามีขนาดใหญ่ ใช้เวลาในการทำ�แผลนาน
และใช้เจ้าหน้าที่ในการช่วยจับพยุงซึ่งเป็นการเพิ่มภาระงาน โดยการล้างแผลส่วนใหญ่จะใช้หมอนรองหรือให้ผู้ป่วย
ออกแรงช่ ว ยในการพยุ ง ขา ส่ ง ผลให้ เ กิ ด อาการปวด และไม่ สุ ข สบายภายหลั ง การล้ า งแผล จากปั ญ หาข้ า งต้ น
จึงได้พัฒนาคิดค้นนวัตกรรมขึ้น
วัตถุประสงค์ เพื่อลดระยะเวลาและความไม่สุขสบายในการล้างแผล ช่วยอำ�นวยความสะดวกและลดภาระงาน
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
วิธีดำ�เนินการ จากปัญหาของการล้างแผล ผู้จัดทำ�จึงได้คิดค้นนวัตกรรมขึ้น ซึ่งได้มีการศึกษานวัตกรรมที่สอดคล้อง
กับปัญหาโดยการนำ�ข้อจำ�กัดมาพัฒนาต่อยอดทำ�ให้เกิดชิ้นงานที่มีประสิทธิมากขึ้น และได้นำ�ชิ้นงานไปทดลองใช้
กับผู้ป่วยที่มีแผลบริเวณขาและเท้า โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจกับเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ
ผลการศึกษา พบว่าใช้เวลาในการล้างแผลเร็วขึน้ และลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ โดยมีระดับความพึงพอใจมากทีส่ ดุ ด้าน
ผู้รับบริการพบว่าลดอาการปวดและลดความไม่สุขสบายในการล้างแผล โดยมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ  อาจใช้โครงพลาสติกแข็งแทน เพื่อให้น้ำ�หนักเบาขึ้น และควรปรับระดับความสูงของต้นขาขึ้นลงได้
คำ�สำ�คัญ การล้างแผล นวัตกรรม ความไม่สุขสบาย
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I move ( Innovation of Movement : นวัตกรรมในการเคลื่อนไหว)
ผู้นำ�เสนอผลงาน นายเกียรติภูมิ ศิริกุล, นางสาวเต็มฤทัย แสนสุธา, นางสาวกิ่งแก้ว จำ�เริญสรรพ์,
นางสาวสุดารัตน์ สตินันท์ , นางสาวรัชดา โขรัตน์ , นางสาวพัชรี ชะราประทีป , นางสาววรุณยุภา จันทร์พินิจ,
นางสาวธนาภา คำ�สวัสดิ์ , นางสาวธิติยาพร โรมจันทร์, นางสาวบุญพิทักษ์ ช่วงทิพย์, นางสาวศิรประภา จุลศรี
ชื่อสถาบันการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.สุรชาติ สิทธิปกรณ์
ความเป็นมา การดูแลให้ผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหวร่างกายที่สม�่ำเสมอและต่อเนื่องด้วยวิธีการส่งเสริมการออกก�ำลังกาย
ด้วยวิธีการบริหารข้อ เพื่อเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อ ในผู้ป่วยที่มีข้อจ�ำกัดการเคลื่อนไหว เป็นการป้องกันภาวะ
ข้อติดแข็ง ท�ำให้ข้อต่อต่างๆ มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องและสามารถเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของข้อต่อ
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนานวัตกรรมเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่าข้อสะโพกในผู้ป่วยข้อติด
2) เพื่อพัฒนานวัตกรรมป้องกันข้อเข่าข้อสะโพกติดแข็ง
วิ ธี ดำ � เนิ น การ คณะผู้ จั ด ทำ � ได้ พั ฒ นานวั ต กรรม “I move” ขึ้ น สำ � หรั บ ผู้ ป่ ว ยที่ มี ข้ อ จำ � กั ด ในการเคลื่ อ นไหว
เป็นการบริหารข้อเข่าและข้อสะโพก สามารถใช้ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ อีกทั้งยังในผู้ป่วยที่เข้ารับ
การผ่าตัดข้อเข่าทั้งจากสาเหตุต่างๆ ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นสภาพและทำ�กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำ�วันได้ดี
และเร็วยิง่ ขึน้ โดยมีแนวคิดมาจากเครือ่ ง เครือ่ งช่วยการเคลือ่ นไหวข้อเข่าอย่างต่อเนือ่ ง (Continuous Passive Motion
; CPM) สำ�หรับกายภาพบำ�บัด ซึ่งมีราคาต่อเครื่องในราคาแพง เมื่อเทียบกันกับนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น การนำ�นวัตกรรม
ไปทดลองใช้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นผู้ป่วยที่มีข้อจำ�กัดในการเคลื่อนไหวในชุมชนบ้านเกิ้ง ตำ�บลเกิ้ง อำ�เภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม จำ�นวน 3 คน ที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ
ที่สร้างขึ้น จากการทบทวนวรรณกรรม ผลจากการนำ�นวัตกรรมไปทดลองใช้พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ป่วย
ในการใช้นวัตกรรม “I Move” โดยรวมอยู่ในระดับสูง ( =2.36) เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านโครงสร้างอยู่ในระดับสูง
( =2.45) ด้านการใช้งานอยู่ในระดับสูง ( =2.77) ด้านคุณค่าอยู่ในระดับปานกลาง ( =2.13) ซึ่งจะเห็นได้ว่า สามารถ
นำ�ไปใช้ได้จริง
ข้อเสนอแนะ ราคาของ นวัตกรรม “I Move” มีราคาค่อนข้างสูงสำ�หรับประชาชนทั่วไป และควรใช้วัสดุที่ไม่นำ�ไฟฟ้า
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อุปกรณ์เสริมป้องกันและฟื้นฟูภาวะปลายเท้าตก
(Foot drop prevention and rehabilitation devices)
ผู้นำ�เสนอผลงาน
  1.นางสาวปาริชาต แก้วมาลุน   5.นางสาวกษมาภรณ์ วงษ์ชาลี   9.นางสาวจันทร์จิรา ประจง
  2.นางสาวอักษราภัค  หมายงาม   6.นางสาวเบญจวรรณ หม่อยปู้ 10.นางสาวจิตรอนงค์  ปราณีวงศ์
  3.นางสาวชุลีพร ลิ้มตระกูล     7.นางสาวสาวิตรี อุไชย
11.นางสาวพัชรินทร์ ธรรมชีวัน
  4.นางสาวรัชรินทร์ แสนไชย   8.นางสาวอารียา พาเรือง
ชื่อสถาบันการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จุฑามาศ  คชโคตร
ความเป็นมา : ผลกระทบที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนของโรคหลอดเลือดสมองในหลายๆ ด้าน ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วย
มีภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต ร่างกายถูกจำ�กัดการเคลื่อนไหวเป็นเวลานานส่งผลให้เกิดภาวะปลายเท้าตก (foot drop)
ไม่ ส ามารถกระดกปลายเท้าขึ้นลงได้ ทำ�ให้เ กิด ความตึ ง ตั วของกล้ า มเนื้ อ ที่ ผิ ดปกติ มี ก ารยึด ติ ด แข็ ง เสี ย สมดุ ล
การทรงตัว มีรูปแบบการเดินที่ผิดปกติ ดังนั้น เมื่อเกิดปัญหาปลายเท้าตก จึงส่งผลให้มีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ
หากปล่อยทิ้งไว้ร่างกายจะฟื้นฟูปัญหาดังกล่าวได้ยากและเกิดความพิการตามมา
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อป้องกันภาวะปลายเท้าตก  2) เพื่อฟื้นฟูและคงสภาพการทำ�งานของกล้ามเนื้อในผู้ป่วยที่มีภาวะ
ปลายเท้าตก
วิธีดำ�เนินการ จากประเด็นปัญหาภาวะปลายเท้าตก (Foot drop) ในผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นผลภาวะ
แทรกซ้อนที่บ่อย นำ�ไปสู่การทบทวนวรรณกรรม พบว่าปัญหาปลายเท้าตกเกิดเนื่องจากมีการบาดเจ็บของเส้นประสาท
(Nerve injury) ที่มีผลทำ�ให้กล้ามเนื้อที่ทำ�หน้าที่ในการกระดกข้อเท้าขึ้น (tibialis anterior) เกิดการอ่อนแรง
นวัตกรรมที่ผ่านมามีการพัฒนาเพื่อป้องกันภาวะปลายเท้าตก แต่ยังมีข้อจำ�กัดในการเคลื่อนไหวของเท้าตามธรรมชาติ
(Range of motion of Plantar flexion) กลุ่มผู้นำ�เสนอจึงพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันภาวะเท้าตกให้สามารถเคลื่อนไหว
ข้อเท้าได้ ซึ่งจะเป็นการช่วยฟื้นฟูสภาพของกล้ามเนื้อ และได้ทดลองใช้นวัตกรรมโดยมีการพิทักษ์สิทธิ์และชี้แจง
กับกลุ่มตัวอย่าง
ผลการศึกษา : นวัตกรรมนี้สามารถนำ�ไปใช้ได้จริงในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟู ผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นญาติผู้ป่วย จำ�นวน 4 ราย ผลพบว่า มีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับดี   มีค่าเฉลี่ย 4.50 ด้านที่มีระดับ
ความพึงพอใจสูงสุดคือ ด้านความแข็งแรง คงทนในการใช้งาน
ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการศึกษาไปใช้ แผ่นที่ใช้รองเท้าควรปรับปรุงให้มีการระบายอากาศที่ดี ตัวนวัตกรรม
ใช้เป็นหนัง ซึ่งเมื่อใส่ให้ผู้ป่วยนานๆ จะเกิดความชื้นได้
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     Poster presentation  รหัส 8/10

หมอนไมโครบีท ป้องกัน Ear Sore
ผู้นำ�เสนอ : ณัฐิยา สิงห์พันธ์, วิวารินทร์ สาระมะณี, สุวนันท์ ปะวะภูชะโก, สิริพร แก้วมาตย์,
มณีจันทร์ จันทร์โคตร, ณัฐวุฒิ ระดาไสย์, ชิดชนก ทองเอี่ยม, จิดาภา แฝงสีคำ�, ฑนัญญา สุวรรณอำ�ไพ,
ศรัญญ่า ค่าเจริญ
ชื่อสถาบันการศึกษา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.วิราวรรณ์ คำ�หวาน		
ความเป็นมาและความส�ำคัญ : แผลกดทับเป็นแผลที่เกิดจากการกดทับบริเวณหลอดเลือดฝอยเป็นเวลานาน
ท�ำให้เนื้อเยื่อขาดเลือดและขาดออกซิเจนไปเลี้ยง เกิดการตายของเนื้อเยื่อ ส่งผลต่อการติดเชื้อที่รุนแรงขึ้นได้
หากไม่ป้องกันและนิสิตได้มองเห็นปัญหาแผลกดทับที่หูเพราะใบหูมีผิวหนังที่บางท�ำให้เกิดแผลกดทับได้ง่ายและ
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ได้ จากการทบทวนวรรณกรรมลูกโป่งบรรจุน�้ำแล้วน�ำมาใส่ในหมอน สามารถป้องกันการ
เกิดแผลกดทับที่ใบหูได้ แต่ยังมีความข้อจ�ำกัดในการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์ที่น�ำมาท�ำนวัตกรรม นิสิตจึงได้เห็น
ข้อจ�ำกัดนี้จึงได้มีการพัฒนานวัตกรรมเป็น ที่รองป้องกันแผลที่หู นี้ขึ้น จากเม็ดบรีดเพราะเม็ดบรีดช่วยระบาย
อากาศได้ดี ปรับรูปทรงตามสรีระของศีรษะและใบหูได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีราคาถูกและท�ำความสะอาดได้ง่าย
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล คือ ที่รองป้องกันแผลที่หู
2. เพื่อนำ�นวัตกรรมไปใช้ป้องกันแผลกดทับที่หูในผู้ป่วยเรื้อรังที่นอนติดเตียง
วิธีดำ�เนินการ : รูปแบบการศึกษาเชิงทดลอง โดยมีขั้นตอนการดำ�เนินงาน คือ กำ�หนดปัญหาหลังจากนั้นนำ�นวัตกรรม
ไปทดลองใช้ในผู้ป่วยเรื้อรังที่นอนติดเตียง บ้านขามเรียง จำ�นวน 5 ราย และบ้านหัวขัวจำ�นวน 5 ราย โดยประเมินผล
การทดลองใช้โดยแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยเรื้อรังที่นอนติดเตียง
ผลการศึ ก ษา : จากการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู ้ ป ่ ว ยเรื้ อ รั ง ที่ น อนติ ด เตี ย งพบว่ า ผู ้ ป ่ ว ยมี ค วามพึ ง พอใจ
ในภาพรวมอยู ่ ที่ ร ะดั บ ดี นวั ต กรรมมี ข นาดที่ เ หมาะสม นุ ่ ม สบาย ในการน�ำมาใช้ ง านพบว่ า ใช้ ง านได้ ส ะดวก
มีความปลอดภัยในการใช้งาน และน�ำไปใช้งานได้จริง มีประโยชน์ช่วยรองรับน�้ำหนักบริเวณศีรษะและแรงกดทับ
ที่ใบหู
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Poster presentation รหัส 8/11
“เข็มขัดรักสะอาด

คาดคล่องตัว (G-Tube Cap Belt)”

ผู้วิจัย นางสาววรางคณา ใหมคำ�, นางสาวจุฑาทิพย์ ยัดไธสง, นางสาวเวณิกา อินสำ�ราญ
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงงานพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือช่วยเหลือผู้ป่วย เรื่อง เข็มขัดรักสะอาดคาดคล่องตัว (G-Tube Cap Belt)
นวัตกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้ปลายสายสวน Gastrostomy ดึงรั้ง เลื่อนหลุด และไม่สัมผัสกับสิ่งแวดล้อม
ที่สกปรกหรือเป็นทางผ่านของเชื้อโรค
กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการที่ได้รับการใส่ Gastrostomy ในหอผู้ป่วยเด็กโต โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น จำ�นวน 8 ราย
ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ เป้าหมายจำ�นวน 8 ราย ประเมินระดับความพึงพอใจเกีย่ วกับผลงานนวัตกรรมจากผูด้ แู ลผูป้ ว่ ย
เด็กที่ได้รับการใส่ Gastrostomy โดยแบ่งการประเมินเป็น5 ด้าน ดังต่อไปนี้
(1) สามารถป้องกันปลายสายสวนสัมผัสกับสิง่ แวดล้อมทีส่ กปรกพบระดับความเหมาะสมมากทีส่ ดุ ร้อยละ 100
(2) สามารถป้องกันการดึงรั้งสายสวนจากการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยพบระดับความเหมาะสมมากที่สุด
ร้อยละ 87.5 และพบระดับความเหมาะสมมากร้อยละ 12.5
(3) สามารถป้องกันการกดทับ การกระแทก บริเวณแผลผ่าตัด Gastrostomyพบระดับความเหมาะสม
มากที่สุด ร้อยละ75 และพบระดับความเหมาะสมมาก ร้อยละ 25
(4) สายเข็มขัดสะอาดคาดคล่องตัวกับผู้ป่วยทำ�ให้สะดวกแก่การใช้งานและสะดวกในการเคลื่อนไหว
พบระดับความเหมาะสมมากที่สุดร้อยละ 100 และ
(5) ความพึงพอใจต่อผลงานมีระดับความเหมาะสมมากที่สุดร้อยละ 100
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เอกสารวิชาการ
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การบริหารจัดการการพยาบาล
ในยุค Thailand 4.0
พว. ดร. ยุวดี เกตสัมพันธ์
กรรมการสภาการพยาบาล
นายกสมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย
ประธานชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย

Thailand 4.0 โดยสรุป
• เป็นการ ‘ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม’
• เปลีย่ นจากที่แต่ก่อนเราลงมือทามาก แต่ได้ผลตอบแทนน้อย
มาเป็น ลงมือทาน้อยๆ แต่ได้ผลตอบแทนมหาศาล
• โดยการเอาความคิดสร้างสรรค์เป็นแรงผลักดัน และนานวัตกรรม
เข้ามาช่วยเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าไปสู่การบริการมากขึ้น
• การบริการ ต้องเป็น High Value Services

การบริหารจัดการการพยาบาล
• การบริหารการพยาบาล หมายถึง การกาหนดนโยบาย วางแผน
การจัดองค์กร (Organizing) การสั่งการ (Leading/Directing)
หรือการอานวย และการควบคุมติดตามการดาเนินงานขององค์กร
ที่มีผู้ปฏิบัติที่เป็นพยาบาล
• การจัดการ หมายถึง กระบวนการนาทรัพยากรหรือปัจจัยตัวป้อน
ได้แก่ คน เงิน วัสดุและ ข้อมูล มาใช้ประโยชน์ในกระบวนการจัดการ
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์หรือผลผลิต เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ.
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ความท้าทายที่จะขับเคลื่อนสู่ยุค Thailand 4.0
• ให้การพยาบาลภายใต้ทรัพยากรจากัด ในสภาพสิ่งแวดล้อมการดูแลสุขภาพ
ที่ซับซ้อน วุ่นวาย
• ความต้องการพยาบาลเพิ่มขึ้นในบริบทการขาดแคลนกาลังคน
• การจัดการกับความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นในการรักษาทางการแพทย์
• การปรับตัวต่อเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างมาก
• การจัดการกับประเด็นคุณภาพและความปลอดภัย
• ความท้าทายในการบริการพยาบาลที่ปลอดภัย มีคุณภาพและทันเวลา

กระบวนการบริหาร
• การจัดการคน
• การจัดการระบบบริการพยาบาล
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สรรหา

พัฒนา

ใช้
ประโยชน์

รั กษาไว้

วิวัฒนาการด้านบริหารบุคคล

คนเท่าเดิมได้ผลงานมากขึ้น
คนน้อยลงได้ผลงานเท่าเดิมหรือมากขึ้น
เน้นกระบวนการเป็นเลิศ
เน้นมูลค่าเพิ่มการบริหารคน

พ้นจากงาน

การจัดการกับคนยุค Thailand 4.0

Human Capital
Human
Resource
: เน้ นพัฒนา
ศักยภาพคน

Personnel
Management
: เน้ นการจัดการเชิงระบบ

Management
: เน้ นลงทุนด้ านคน
สร้ างมูลค่ าเพิ่ม
ให้ แก่ องค์ การ

Personnel
Administration
: เน้ นระเบียบปฏิบัติ

ช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ยุค 4.0 จะเป็นอย่างไร เตรียมคนอย่างไร
• สังคมผู้สูงอายุ : การถ่ายทอดความรู้สู่คนรุ่นใหม่
• คนรุ่นใหม่ Gen Y เป็นผู้ทางาน : เข้าใจ ยืดหยุ่น ออกแบบอบรมเหมาะแต่ละคน
• เศรษฐกิจ 4.0 ธุรกิจที่ต้องผสมผสานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เป็น
จุดเด่นที่ดึงดูดผู้บริโภค : เน้นการสร้างนักคิดที่สามารถสร้างนวัตกรรม
• กระแสโลกาภิวัตน์ที่ไม่หยุดนิ่ง : หยั่งรู้การเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนให้ทัน
• ยุค Internet of thing ข้อมูลทุกอย่างผ่าน internet : เตรีมคนการทางานผ่านระบบ on line
• ย่อโลกในฝ่ามือ Smart life Smart Phone : การเรียนรู้ผ่าน social media
ต้องการ facilitator ไม่ใช่ สอน
• วัฒนธรรมการติดต่อสื่อสารเปลี่ยนไป ไม่มีเส้นแบ่งระหว่างงานกับเวลาส่วนตัว :
เตรียมปรับการดูแลโลกทั้งสองด้าน
• ความรับผิดชอบต่อสังคม : ผนวกการทางานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น

การจัดการระบบบริการพยาบาล
• ใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางการให้บริการ
• ใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่างานบริการพยาบาล
ทาให้ผู้ป่วยมีความภักดีและกลับมาซื้อบริการใหม่
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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Patient focused system of care delivery
Professional Input
- Research/EBP
- Clinical judgment
- Service priorities

Patient/Client Input

Expected Outcomes
Defined
Creativity innovation
Team work

Care Process Developed
Care Process Implemented

Process and Outcome Evaluation
Patient/Client Feedback

Performance Improvement
Feedback

การบริหารสาหรับ Thailand 4.0
มีโครงสร้ างที่ส่งเสริมพลังอานาจ
มีผลลัพธ์ ที่เห็นประจักษ์

มีภาวะผู้นาในการเปลี่ยนแปลง

มีการปฏิบัตทิ ่ เี ป็ นแบบอย่ าง

สร้ างความรู้ นวัตกรรม และการพัฒนาอย่ างต่ อเนื่อง
11

Forces of Magnetism represented

Model Components

องค์ ประกอบย่ อย

Transformational Leadership

#1 Quality of Nursing Leadership
#3 Management Style

Structural Empowerment

#2 Organizational Structure
#4 Personal Policies & Programs
#10 Community and the Health care
Organization
#12 Image of Nursing
#14 Professional Development

Exemplary Professional Practice

#5
#8
#9
#11
#13
#6

New Knowledge, Innovation & Improvements

#6 Quality of Care : Research &
Evidence based practices
#7 Quality Improvement

Empirical Quality Results

#6 Quality of Care

Profession Models of Care
Consultation & Resources
Autonomy
Nurses as Teachers
Interdisciplinary Relationships
Quality of Care : Ethics, Patient Safety
and quality infrastructure
#7 Quality Improvement
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สาหรับผู้บริหารการพยาบาล
• การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา ไม่มีผู้ใดสามารถหลีกเลี่ยงได้
• การมองไปข้างหน้าจะทาให้จับกระแสทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ของโลกยุคใหม่
• หยั่งรู้และปรับเปลี่ยนให้ทันกับเหตุการณ์ที่แปรเปลี่ยนตลอดเวลา

นาพาองค์กรให้ผ่านพ้นจากวิกฤติ
นาไปสูค่ วามสาเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้

บทสรุปในการบริหารการจัดการเพื่อ Thailand 4.0
• ความคิดสร้างสรรค์และความเฉลียวฉลาดเป็นสิ่งที่พยาบาลต้องใช้
เพื่อความอยู่รอด
• ต้องสนับสนุนให้พยาบาลออกแบบวิธีการใหม่ในการให้การพยาบาลผู้ป่วย
• ร่วมกันสร้างวิธีการใหม่เพื่อปรับให้เข้ากับความชอบของผู้ป่วย
• เน้นกลไกต่างๆ ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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Trends and Challenges of
Smart Nursing
พว. ดร. ยุวดี เกตสัมพันธ์
กรรมการสภาการพยาบาล
นายกสมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย
ชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย

เกิดอะไรขึ้นในวิชาชีพพยาบาล
• ในอดีตมีการลดอัตรากาลัง ทาให้คนที่มีอยู่ ท้อแท้ เบื่อหน่ายจากงานหนัก หรือลาออกเปลี่ยนอาชีพ
• เมื่อการเข้าถึงบริการง่ายขึ้น โรงพยาบาล หน่วยงานต่างๆ ขยายงานไม่ได้ เพราะขาดพยาบาล
• The Wall Street Journal อ้างถึงการศึกษาใน the New England Journal of Medicine ปี 2002
“เมื่อมีพยาบาลน้อยเกินไปที่ข้างเตียง สิ่งสาคัญที่เกิดตามมา คือ ผู้ป่วยจะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง
เช่น urinary-tract infections, internal bleeding, and even death”.
• The New York Times, อ้างถึงรายงานใน the Journal of the American Medical Association
“เมื่อพยาบาลดูแลผู้ป่วยจานวนมากเกินไป ผู้ป่วยมีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะเสียชีวิต การเพิ่มจานวนผู้ป่วย
เพียง 1 ราย ให้พยาบาลดูแล ดูเหมือนว่าจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตภายใน 30 วัน ถึง 7%

แนวโน้มและความท้าทายของระบบสุขภาพ ที่พยาบาลต้องร่วมเผชิญ

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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พยาบาลจะปรับตัวอย่างไร : ประเด็นแลกเปลี่ยน
• Smart Nursing : มุมมองเชิงวิชาชีพและเชิงนโยบายรัฐ

• การนามาใช้ในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด

Smart Nursing : มุมมองเชิงวิชาชีพ
เป็นกลยุทธ์
ช่วยให้พยาบาลและผู้บริหารการพยาบาล
จัดการกับปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนพยาบาล
และความปลอดภัยของผู้ป่วย
เป็นแนวโน้มและความท้าทายของวิชาชีพ

The Smart Nursing Model : Seven core value
Smart Nursing
assists nurses and managers
in how to work together,
using conceptual,
communication,
and leadership approaches.
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หลัก 10 ประการในการจัดการด้านสุขภาพที่ชาญฉลาด
1. พยาบาลเป็นส่วนสาคัญในการลงทุนด้านสุขภาพ
2. ปัญหาของระบบทาให้พยาบาลไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ
3. การฟื้นคืนคุณค่าของการพยาบาล : พิจารณาว่าพยาบาลเป็นทรัพย์สินและรักษาพวก
เขาไว้ในฐานะมืออาชีพที่มคี ุณค่า ช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนด้านทรัพยากร
บุคคลขององค์กร
4. องค์กรที่จัดสภาพแวดล้อมที่ทาให้พยาบาลสามารถทางานได้อย่างดีที่สุด
ตามความสามารถ จะดึงดูดและรักษาคนที่ดีที่สุดไว้ได้
5. ประสิทธิภาพของผู้นาและหัวหน้าจะมีมากขึ้น เมื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานของตน

หลัก 10 ประการในการจัดการด้านสุขภาพที่ชาญฉลาด
6.

กลยุทธ์ระยะยาว เช่น การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและวัฒนธรรมที่เป็นมิตร
กับพนักงาน ช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุผลที่ดีที่สุด
7. การผสมผสานแนวทางปฏิบัตทิ างคลินิกที่ดี กับจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
ทาให้เกิดการดูแลผู้ป่วยที่ปลอดภัยและคุ้มค่าที่สุด
8. ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวิชาชีพด้านสุขภาพช่วยสร้างพลังและเพิ่มผลผลิต
9. พยาบาลทางคลินิกที่สามารถตัดสินใจในการดูแลผู้ป่วยของตน
ช่วยประหยัดเวลาในการบริหารจัดการและเพิ่มความพึงพอใจของผู้ป่วย
10. บุคคลที่เรียนรู้ตลอดชีวิตจะพัฒนาความสามารถในการเจริญเติบโต
ในโลกที่กาลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

Smarting Nursing : มุมมองเชิงนโยบาย Thailand 4.0
• เป็นการ ‘ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม’
• เปลีย่ นจากที่แต่ก่อนเราลงมือทามาก แต่ได้ผลตอบแทนน้อย
มาเป็นลงมือทาน้อยๆ แต่ได้ผลตอบแทนมหาศาล
• โดยการเอาความคิดสร้างสรรค์เป็นแรงผลักดัน และนานวัตกรรม
เข้ามาช่วยเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าไปสู่การบริการมากขึ้น
• การบริการ ต้องเป็น High Value Services

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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Smart Nurse : high value services
Patient
care

Collaboration and
Communication
ช่วยลดช่องว่าง
collabo
ทีมการดูแล

ration

High value
accountable care
ขึ้นกับการประสาน
บริการอย่างใกล้ชิด

Smart
Nurse

coordin
ation

การพยาบาลตอบสนอง
ความต้องการผู้ป่วยด้วยนวัตกรรม
ส่งผลต่อภาวะสุขภาพที่ดีของผู้ป่วย
และบรรลุจุดเน้นการดูแลสุขภาพของชาติ

Patient
engage
ment

Data

Empowering patients
ให้ปกป้อง
และดูแลตัวเองได้

Outcomes data,
utilization and
cost of care
are essential

Smart Nursing กับ Patient Care ในยุค 4.0
• เมื่อโลกไม่ใช่ใบเดิมที่คุ้นชิน การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
• วัฒนธรรมของการทางานชุดใหม่ : ดิจิตอลเทคโนโลยี ทาให้เราสามารถ
ทากิจกรรมหลายๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
แลกเปลี่ยนมากขึ้น งาน routine จะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์
งาน Non Routine จะมีความสาคัญมากขึ้น
• การทางานต้องการความคิดริเริ่มใหม่ๆ แทนงานที่ทากันแบบเดิมๆ
• การหาเครื่องมือที่ช่วยให้การพยาบาลมี value เพิ่มขึ้น
ทั้งในมุมมองของผู้ป่วยและองค์กร

เครื่องมือเพิ่ม value สาหรับ Smart Nursing
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Transforming care at the Bedside (TCAB)
เป้าหมายการศึกษา
การเสริมพลังอานาจให้พยาบาลและพนักงาน front line ที่ดูแลผู้ป่วย
สร้างสิ่งแวดล้อม และออกแบบกระบวนการทางานใหม่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
คือ
• เพิ่มผลลัพธ์ทางด้านคลินิก
• ลดการลาออกของพยาบาล และพนักงานที่ทางานข้างเตียง

Transforming care at the Bedside (TCAB)

13

ผลการพัฒนาได้ข้อสรุปการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยข้างเตียงที่เป็น TCAB
ประกอบ 5 เสาหลัก

5 Pillars of TCAB
Transformational Leadership Competencies
ValueAdded
Care
Processes

Safe and
reliable
Care

Patient
Centered
Care

Vitality
and
Teamwork

14

TCAB เป็นการพัฒนาที่รวดเร็วได้รูปแบบการบริการ
ทีต่ อบสนองความต้องการได้รวดเร็วทันเวลา
• ใช้การพัฒนา Plan-Do-Study-Act
รูปแบบ Rapid-cycle testing
• ใช้การทดสอบขนาดเล็ก :
One day with one nurse and one patient.
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ใช้ PDCA Rapid-cycle testing
พยายามจะทาให้
ได้ผลสาเร็จอะไร
(ตั้งเป้า)
• ทาให้กระทบเพิ่มมากขึ้น:
เพิ่มขนาดขยายและทาให้
สิ่งที่ได้ทดลองแล้วคงอยู่
และ TCAB หน่วยงานท่าน
• ใช้ การศึกษาเล็กๆ
ทดสอบการเปลี่ยนแปลง
• ค่อยพัฒนาความคิด
• นาสิง่ ที่ศกึ ษามาปรับปรุง

จะรู้ได้อย่างไรว่าการ
เปลี่ยนแปลงนั้นทาให้ดีขึ้น
(เฝ้าดู)

เราจะเปลี่ยนแปลงอะไร
(ปรับเปลี่ยน)
• ออกแบบกระบวกการ/
วิธีงานที่ท้าทาย
• ใช้หลักระดมสมอง
ที่ไม่ปิดกั้นความคิด
กก ดมาจัดกลุ่ม
• นาความคิ
แล้วเลือก
สร้ างต้ นแบบอย่างรวดเร็ ว
ด้ วยการ

การออกแบบระบบงานใหม่
เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ป่วย ด้วย TCAB
เป้าหมาย : ทาให้แผนการดูแลของทีมสหสาขา ตอบสนองเป้าหมายประจาวัน

ของผู้ป่วย
รอบที่ 1 พยาบาลหนึ่งคนดึงเป้าหมายของผู้ป่วยแต่ละวันโดยใช้ script
รอบที่ 2 พยาบาลหนึ่งคนปรับคาสนทนาให้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละคน
รอบที่ 3 พยาบาลทุกคนใน 1 เวร ดึงเป้าหมายของผู้ป่วยแต่ละวัน
รอบที่ 4, 5, 6, 7…
รอบที่ 8 พยาบาลหนึ่งคนบันทึกเป้าหมายของผู้ป่วยในเวชระเบียน
รอบที่ 9 พยาบาลหนึ่งคน ใช้ white boards ในห้องผู้ป่วย สื่อสารเป้าหมายผู้ป่วย

17

การออกแบบระบบงานใหม่
เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ป่วย ด้วย TCAB
รอบที่ 10 พยาบาลทุกคนในเวรหนึ่งเขียนเป้าหมายผู้ป่วย ใน white boards
รอบที่ 11 กาหนดมาตรฐานสาหรับระบุและสื่อสารเป้าหมาย
รอบที่ 12, 13, 14…

(ทำกำรทดสอบต่อเนื่องจนบรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้)
18
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การออกแบบระบบงานใหม่ด้วย Lean
การทาตามปกติ

ส่วนของ
ความสูญเสีย

เวลา
ทั้งหมด
ของ
งาน
ภายใต้
เงื่อนไข
ต่างๆ

LEAN

ส่วนของ
เนื้องานจริงๆ * เกิดเนื้องานเท่า
ส่วนของ
ความ
สูญเสีย

เดิมในเวลาสั้นลง
* เนื้องานมากขึ้นใน
ระยะเวลาเท่าเดิม
* เกิดเนื้องานมากขึ้น
ในเวลาสั้นลง

การออกแบบระบบงานใหม่ด้วย Lean
เวลา
ทั้งหมด
ของ
งาน
ภายใต้
เงื่อนไข
ต่างๆ

ส่วนของ
เนื้องาน
จริงๆ

ส่วนของ
ความ
สูญเสีย

LEAN
* เกิดเนื้องานเท่า
เดิมในเวลาสั้นลง
* เนื้องานมากขึ้นใน
ระยะเวลาเท่าเดิม
* เกิดเนื้องานมากขึ้น
ในเวลาสั้นลง

Waste (Muda) ความสูญเปล่า DOWTIME
1. Defects Rework :
งานใดๆที่ต้องทาซ้า
งานที่ผิดพลาด

8. Excessive
processing : เพิ่มการ
ตรวจสอบ การทบทวน

6. Inventory :
Supply มากเกินไป
หรือของไม่พอใช้

2. Over production :
ผลิตมากเกินไป เร็วเกินไป
เป็นกระจุก

3. Waiting :
รอ แพทย์ เอกสาร
คนทางานคนอื่น

7. Motion :
การเคลื่อนไหว
ทีไ่ ม่เกิดคุณค่า

4. Not using staff talent :
ไม่ใช้คนที่มีศักยภาพ
ขาดระบบข้อเสนอแนะ
ขาดการอบรม

5. Transportation
การส่งของ or การขน
ย้าย ที่ไม่จาเป็น
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ความจริงไม่เคยตกยุค
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
สาหรับพยาบาลต้องทาให้มั่นใจว่า
เราจะไม่สูญเสียพื้นฐานการพยาบาล คือ
การดูแลผู้ป่วยและทาให้ผู้ป่วยสุขสบาย
ถึงแม้ว่าขณะนั้นเรากาลังเรียนรู้
และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

172

ภาคผนวก
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ผลของโปรแกรมบริหารสมองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อความจาของผู้สูงอายุที่มีความจาพร่องเล็กน้อย
จารุวรรณ ก้านศรี,นภัทร เตี๋ยอนุกูล และภัทรวดี ศรีนวล
บทคัดย่อ
จากการคาดการณ์ขององค์การอนามัยโลกพบว่า ในอีกไม่เกิน 20 ปีข้างหน้า จะเกิดสถานการณ์
“สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” ซึ่งจะเกิดปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญตามมาคือ ภาวะสมองเสื่อมจะทวีความรุนแรง
มากขึ้น ดังนั้นการป้องกันและชะลอความเสื่อมของสมองตั้งแต่ระยะที่ผู้สูงอายุมีความจาบกพร่องเล็กน้อย จะ
ช่วยส่งเสริมให้มีความจาดีขึ้นและสามารถชะลอความเสื่อมของสมองได้
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ผลของโปรแกรมการบริหารสมองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อความจาของผู้สูงอายุที่มีความจาพร่องเล็กน้อย
กลุ่มตัวอย่างจานวน 60 ราย ที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ที่กาหนด แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ
30 ราย จากหมู่บ้านหนึ่งของตาบลชัยนาท อาเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างจะได้รับโปรแกรม
การบริหารสมองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นจานวน 12 กิจกรรม จานวน 3 วันต่อสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 4
สัปดาห์ และประเมินความจาด้วยแบบประเมินสมรรถภาพทางสมองเบื้องต้น ฉบับภาษาไทย (the MiniMental State Examination- Thai 2002) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการศึกษาพบว่าคะแนนเฉลี่ยของความจาในผู้สูงอายุที่มีความจาพร่องเล็กน้อย หลังจากที่ได้รับ
โปรแกรมการบริหารสมองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยที่สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปผลจากการวิจัยนี้จะสามารถนาไปใช้เป็นแนวปฏิบัติสาหรับการส่งเสริมความจาแก่ผู้สูงอายุที่มี
ความจาพร่องเล็กน้อย และสามารถป้องกันความเสื่อมของสมองได้

คาสาคัญ: การบริหารสมอง; ภูมิปัญญาท้องถิ่นความจา; ผู้สูงอายุที่มีภาวะความจาบกพร่องเล็กน้อย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท, อีเมล์: jaruwan_kansri@hotmail.com
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The effects of Brain exercise with the Local wisdom program on memory enhancement
among the elderly with mild cognitive impairment
Jaruwan Kansri*
Napat teianukool*
Pattarawadee Srinuan*
Abstract
The World Health Organization predicts that in the next 20 years, the situation is
"completely aging society", which is a major public health problem. Dementia is rapidly
increasing in the present world. Therefore, preventing the degeneration of the brain and
delaying of dementia from the elderly with mild cognitive impairment can improve memory
retention and can slow down the degeneration of the brain.
The objective of this Quasi-experimental research was to examine the effect of Brain
exercise with local wisdom program on the memory enhancement in the Elderly with mild
cognitive impairment. Sixty elderlys with mild cognitive impairment who were residing at one
Sub-district, Amphur Bankroaw, District, Chainat Province in Thailand, were fit for the
inclusion criteria of the experimental group. Selected participants were involved in Brain
Exercise with local wisdom Program on every 3 days per week, continuously for 4 weeks.
The evaluate instrument consisted of the Mini-Mental State Examination-Thai 2002. Data
were analyzed using t-test.
The results of this study revealed that: the average memory scores of the Elderly
with mild cognitive impairment after receiving the Brain exercise with local wisdom program
were statistically and significantly higher than before receiving the Brain exercise with local
wisdom program at a level of p < .05.
The conclusion of this study could be used as guidelines for enhancing the memory
retention of the elderly with mild cognitive impairment and preventing the deterioration of
the brain
Key words: Brain exercise; Memory; the elderly with mild cognitive impairment
*Boromarajonani College of Nursing, Chainat; e-mail: jaruwan_kansri@hotmail.com
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ความเป็นมาและความสาคัญ
ปัจจุบันพบว่าประชากรผู้สูงอายุมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากการรายงานพบว่าในปี 2558
ประชากรโลกที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีจานวน 901 ล้านคน และคาดการณ์ว่าใน ปี 2573 จะมีจานวนเพิ่มขึ้นเป็น
1,400 ล้านคน1 สาหรับประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่กาลังเผชิญปัญหากับสถานการณ์การเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ ว ของประชากรผู้ สู ง อายุ เ ช่ น เดี ย วกั น ทั้ ง นี้ จ ากรายงานสถานการณ์ ผู้ สู ง อายุ ไ ทย ปี 2557 พบว่ า
โครงสร้างของประชากรไทยกาลังจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ” และคาดว่าจะเป็นสังคมสูงวัย
ระดับสูงสุดในอีกไม่ถึง 20 ปีขึ้นหน้า2 จากแนวโน้มของกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นนี้ จะทาให้ผู้สูงอายุกลายเป็น
ประชากรกลุ่มใหญ่ที่ต้องได้รั บการดูแลมากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงของสุ ขภาวะทุกด้านมากขึ้น ทั้งด้าน
สุขภาพกายและสุขภาพจิตไปในทางเสื่อมลง ทาให้ความสามารถในการดาเนินชีวิตประจาวันลดลง เสี่ยงต่อ
การเกิดโรคร้ายแรงต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 3 อาจเนื่องมาจากมีภาวะเสื่อม หลงลืม ความคิดช้าลง4 สมรรถนะ
ถดถอย การเจ็บป่วย ทาอะไรเองได้น้อยลง ทาให้เกิดความไม่สุขสบายใจ วิตกกังวล เครียด อารมณ์เศร้า
สภาวการณ์เช่นนี้ส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะต่อระบบประสาทสมองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
จากรายงานขององค์การอนามัยโลก ปี พ.ศ. 2559 พบประเด็นว่า ปัญหาระบบประสาทสมองที่สาคัญ
ที่สุดของกลุ่มผู้สูงอายุทั่วโลก คือ ภาวะสมองเสื่อม มากถึงร้อยละ 205 เนื่องมาจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะ
ปัญหาด้านความจาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความชราเองหรืออาจเป็นระยะเริ่มแรกของโรค
(preclinical stage) ในกลุ่มโรคที่เกิดจากความเสื่อมของระบบประสาท (neurodegenerative) แต่ไม่มี
อาการของโรคอย่างเด่นชัด ที่เรียกว่าภาวะความจาพร่องเล็กน้อย (mild cognitive impairment: MCI) เป็น
ความผิดปกติที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความชราและภาวะสมองเสื่อม6 อย่างไรก็ตามภาวะนี้
ผู้สูงอายุยังสามารถบอกได้ว่าตนเองมีความจาลดลงหรือสังเกตได้จากคนรอบข้างว่าประสิทธิภาพในการทางาน
ลดลง แต่ไม่มีผลกระทบต่อการดารงชีวิตประจาวันมากนัก ไม่มีความผิดปกติของสมองด้านอื่นๆ มี
ความสามารถในการทากิจวัตรชนิดพื้นฐานเป็นปกติ และมีความผิดปกติของการทดสอบทางจิต (mental
status) โดยยังไม่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม7 ซึ่งถ้าไม่ได้รับการรักษาในระยะนี้จะนาไปสู่สาเหตุ
สาคัญของการเกิดโรคสมองเสื่อม8 ได้ภายในระยะเวลา 3 ปี และอัตราการเกิดมากถึงร้อยละ 439,10
จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ผู้สูงอายุที่มีความจาพร่องเล็กน้อย (mild cognitive impairment:
MCI) จะส่งผลกระทบต่อตนเอง ทาให้ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นในการทากิจวัตรประจาวันต่างๆ ทาให้เครียด วิตก
กังวลเนื่องจากการเกิดความรู้สึกว่ามีการรบกวนวิถีการดาเนินชีวิตประจาวันของตนเอง ความสัมพันธ์กับสังคม
ลดลง อาจเกิดการสูญเสียความสามารถในการดูแลตนเอง สูญเสียสถานภาพทางสังคมและการเกิดภาวะพึ่งพิง
เก็บตัวหรือปลีกตัวออกจากสังคม เนื่องจากไม่สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ และไม่สามารถร่วมกิจกรรมทางสังคม
ได้11,12 ซึ่งถ้าไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง อาจจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวง ครอบครัวและ
ประเทศชาติต้องเสียงบประมาณมากมายในการดูแลรักษาผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม13 กลายเป็นปัญหา
สาคัญและเกิดภาวะวิกฤติได้ในอนาคต
จากปัญหาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความจาเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในระบบบริการทางสังคม
และสุขภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าสู่ภาวะวัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นการช่วยเหลือเพื่อชะลอความ
เสื่อมของสมองที่จะเกิดความรุนแรงต่อไปในอนาคต จึงควรเริ่มต้นด้วยการบาบัดความเสื่อมของสมองตั้งแต่
ผู้สูงอายุที่มีความจาพร่องเล็กน้อย ซึ่งมีความรุนแรงของโรคน้อย จึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะสามารถชะลอความ
รุนแรงของโรคได้14
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จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีวิธีการรักษาและฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมทั้งแบบใช้ยา
และไม่ใช้ยา เช่น การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive behavioral therapy) การทาการ
กระตุ้นสมอง (Cognitive stimulation) กิจกรรมระลึกถึงความทรงจาในอดีต (Reminiscence) การส่งเสริม
ความจา (Memory- Promoting) การใช้เทคนิคการผ่อนคลาย การออกกาลังกาย (Physical Activities &
Exercise) การใช้สุคนธบาบัด (Aroma therapy) ส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพด้านความจาและความคิด การ
เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น15,16,17 แต่ยังไม่พบว่ามีวิธีการ
รักษาใดที่จะรักษาให้หายขาดได้ ซึ่งในปัจจุบันพบว่า วิธีการชะลอความเสื่อมของสมอง เพื่อลดการสูญเสียด้าน
ความจายังมีจานวนน้อย แต่หากรู้จักใช้สมองอย่างต่อเนื่องและทาการบริหารสมอง (Brain Exercise) อย่างถูก
วิธีจะทาให้ผู้สูงอายุมีความจาที่ดีขึ้น ถึงแม้อายุจะมากขึ้นก็ตาม18 ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางส่งเสริมความจาให้มี
ประสิทธิภาพและช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลงทางด้านความจาได้
ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความสาคัญของการเพิ่มความจาในผู้สูงอายุที่มีความจาพร่องเล็กน้อย จึงมีความ
สนใจที่จะปรับปรุงและพัฒนาวิธีการให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของผู้สูงอายุที่มีความจาพร่องเล็กน้อย โดยการ
พัฒนาโปรแกรมบริหารสมองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้แนวปฏิบัติของสมาคมพยาบาลออนทาริโอ19 ที่มี
เป้าหมายในการกระตุ้นและฟื้นฟูการทางานของสมองในผู้สูงอายุ มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความจาในผู้สูงอายุที่
มีความจาพร่องเล็กน้อย ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มผู้สูงอายุเหล่านั้นมีความจาที่ดีขึ้น สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน
ได้ตามปกติและปรับตัวในการดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตราบนานเท่า
นานเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความจาของผู้สูงอายุที่มีความจาพร่องเล็กน้อย ก่อนและหลังการเข้า
ร่วมโปรแกรมการบริหารสมองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

178

กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการบริหารสมองต่อการเพิ่มความจาในผู้สูงอายุที่มีความจาพร่อง
เล็กน้อย ครั้งนี้ได้พัฒนาตามแนวคิดทฤษฎีด้านความจาของแอคคินสันและชิฟฟริน20 โดยใช้ แนวปฏิบัติของ
สมาคมพยาบาลออนทาริโอ19 5 ขั้นตอน ดังแสดงภาพที่ 1
โปรแกรมการบริหารสมองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย
ขั้นตอนที่ 1 การระบุปัญหาผูส้ ูงอายุที่มีภาวะความจาพร่องเล็กน้อย ทบทวนปัญหา
กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศและสร้างสัมพันธภาพ
ขั้นตอนที่ 2 การปรับปรุงโปรแกรมการบริหารสมองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เหมาะสมกับ
บริบท การระบุวิเคราะห์ และขั้นตอนที่ 3 การประเมินปัญหาอุปสรรคและสิ่งสนับสนุนในการ
ใช้โปรแกรมการบริหารสมองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 2 ร่วมกันระดมสมองที่ใช้คิดวิธีการบริหารสมองที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคจากการพร่องของความจา
กิจกรรมที่ 3 ฝึกทักษะการรามะนาบริหารสมอง และฝึกคิดเลขอย่างง่าย
กิจกรรมที่ 4 ฝึกทักษะทาอาหารไทยและการหลับตาดมกลิ่นสมุนไพรไทย
กิจกรรมที่ 5 ฝึกทักษะการสรุปความจากนิทานไทย และการฝึกจับคู่ภาพสมุนไพรไทยและ
ประโยชน์
กิจกรรมที่ 6 ออกกาลังกายด้วยไม้พลอง และการฝึกการผ่อนคลาย
กิจกรรมที่ 7 ทบทวนการฝึกทักษะครั้งก่อนซ้า และฝึกทบทวนในกิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 8 ทบทวนการฝึกทักษะครั้งก่อนซ้า และฝึกทบทวนในกิจกรรมที่ 4
กิจกรรมที่ 9 ทบทวนการฝึกทักษะครั้งก่อนซ้า และฝึกทบทวนในกิจกรรมที่ 5
กิจกรรมที่ 10 ทบทวนการฝึกทักษะครั้งก่อนซ้า และฝึกทบทวนในกิจกรรมที่ 6
ขั้นตอนที่ 4 การเลือกและปรับปรุงกลยุทธ์ในการนาโปรแกรมการบริหารสมองไปใช้โดยใช้กล
ยุทธ์มากกว่า 1 กลยุทธ์ และมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนือ่ ง
กิจกรรมที่ 11 ทบทวนการฝึกทักษะ ประเมินพร้อมทั้งการเลือกฝึกทักษะการบริหารสมอง
ด้วยภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นที่จะนาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินความสาเร็จของการใช้โปรแกรมการบริหารสมอง
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย
กิจกรรมที่ 12 การสิ้นสุดของโปรแกรมการบริหารสมองด้วยภูมปิ ัญญาท้องถิ่น การทบทวน
กิจกรรมทักษะการฝึกบริหารสมองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผ่านมาทัง้ หมด และมีการประเมินผล

ความจา

วิธีการดาเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) สองกลุ่มวัดก่อนและหลัง เพื่อศึกษา
ผลของโปรแกรมบริหารสมองต่อการเพิ่มความจาในผู้สูงอายุที่มีความจาพร่องเล็กน้อย ในชุมชน ตาบลบ้าน
กล้วย อาเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ระยะเวลาการเก็บข้อมูล เดือน มีนาคม-มิถุนายน 2559
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิงในชุมชน ตาบลชัยนาทอาเภอเมือง
จังหวัดชัยนาทที่ได้รับการทดสอบด้วยแบบทดสอบสภาพสมองเบื้องต้น ฉบับภาษาไทย (Mini- Mental State
Examination Thai version, MMSE-Thai 2002) โดยใช้เกณฑ์ของผู้สูงอายุที่ไม่ได้เรียนหนังสือได้คะแนน
ระหว่างน้อยกว่าหรือเท่ากับ 14 จากคะแนนเต็ม 23 คะแนน และในผู้สูงอายุที่ได้เรียนหนังสือ ระดับ
ประถมศึกษาและระดับสูงกว่าประถมศึกษา ค่าคะแนนระหว่างน้อยกว่าหรือเท่ากับ 17 และระหว่างน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 22 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ซึ่งเป็นจุดตัด (cut-off point) สาหรับคะแนนที่สงสัยว่ามีภาวะ
สมองเสื่อมและยังไม่ได้รับการรักษาหรือวินิจฉัยว่ามีภาวะสมองเสื่อมจากแพทย์
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กลุ่มตัวอย่าง คือผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่อาศัยในหมู่บ้านหนึ่งของตาบล
บ้านกล้วย อาเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling)
โดยใช้เกณฑ์คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่กาหนดในระยะเวลา 1 เดือนก่อนการศึกษา ได้จานวน 60 ราย ดังนี้
1. มีความรู้ภาษาไทย สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้
2. ไม่มีปัญหาด้านการได้ยิน การมองเห็นและการพูด
3. ไม่มีอาการของภาวะซึมเศร้า ไม่มีประวัติใช้ยาเสพติดหรือป่วยเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง โดยใช้แบบ
ประเมินภาวะซึมเศร้า 2Q
4. เป็นผู้ที่ได้รับการทดสอบด้วยแบบทดสอบสภาพสมองเบื้องต้น ฉบับภาษาไทย มีค่าคะแนนระหว่าง
14-21 คะแนนในผู้สูงอายุที่ไม่ได้เรียนหนังสือ รวมทั้งยินดีให้ความร่วมมือในการการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่
1. แบบทดสอบสภาพสมองเบื้องต้นฉบับภาษาไทย (Mini- Mental State Examination Thai
version, MMSE-Thai 2002) เป็นแบบประเมินความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ บุคคล เวลา สถานที่ปกติ โดยใช้
เกณฑ์ของผู้สูงอายุที่ไม่ได้เรียนหนังสือได้คะแนนระหว่างน้อยกว่าหรือเท่ากับ 14 จากคะแนนเต็ม 23 คะแนน
และในผู้สูงอายุที่ได้เรียนหนังสือระดับประถมศึกษาและระดับสูงกว่าประถมศึ กษา ค่าคะแนนระหว่างน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 17 และระหว่างน้อยกว่าหรือเท่ากับ 22 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ซึ่งเป็นจุดตัด (cut-off
point) สาหรับคะแนนที่สงสัยว่ามีภาวะสมองเสื่อมและยังไม่ได้รับการรักษาหรือวินิจฉัยว่ามีภาวะสมองเสื่อม
จากแพทย์
2. เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการวิจัย ได้แก่ โปรแกรมการบริหารสมองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่ม
ความจาในผู้สูงอายุที่มีความจาพร่องเล็กน้อย โดยผู้วิจัย พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมการฝึกความจาของ
จุติพงษ์ ศรีตนไชย21 ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 12 กิจกรรมๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 90 นาทีต่อกิจกรรม ทาทุก
สัปดาห์ๆ ละ 3 ครั้ง รวม 4 สัปดาห์ ประกอบด้วย
ขั้นตอนที่ 1 การระบุปัญหาผู้สูงอายุที่มีภาวะความจาพร่องเล็กน้อย ทบทวนปัญหา
ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศและสร้างสัมพันธภาพ โดยการทากิจกรรมนันทนาการ เพื่อ
สร้างความไว้วางใจ ชี้แจงวัตถุประสงค์ ระยะเวลา สถานที่ ประโยชน์ที่จะได้รับ พร้อมทั้งทบทวนปัญหาที่เป็น
อุปสรรคจากการเสื่อมของความจา ผลกระทบต่างๆ ที่ได้รับ
ขั้นตอนที่ 2 การปรับปรุงโปรแกรมการบริหารสมองให้เหมาะสมกับบริบท การระบุวิเคราะห์
และ ขั้นตอนที่ 3 การประเมินปัญหาอุปสรรคและสิ่งสนับสนุนในการใช้โปรแกรมการบริหารสมองด้วยภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 2 ร่วมกันระดมสมองที่ใช้คิดวิธีการบริหารสมองที่เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคจากการพร่องของความจา
กิจกรรมที่ 3 ฝึกทักษะการรามะนาบริหารสมอง และฝึกคิดเลขอย่างง่าย
กิจกรรมที่ 4 ฝึกทักษะทาอาหารไทยและการหลับตาดมกลิ่นสมุนไพรไทย
กิจกรรมที่ 5 ฝึกทักษะการสรุปความจากการเล่านิทานไทย และการฝึกจับคู่ภาพ
สมุนไพรไทยและประโยชน์
กิจกรรมที่ 6 ออกกาลังกายด้วยไม้พลอง และการฝึกการผ่อนคลาย
กิจกรรมที่ 7 ทบทวนการฝึกทักษะครั้งก่อนซ้า และฝึกทบทวนในกิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 8 ทบทวนการฝึกทักษะครั้งก่อนซ้า และฝึกทบทวนในกิจกรรมที่ 4
กิจกรรมที่ 9 ทบทวนการฝึกทักษะครั้งก่อนซ้า และฝึกทบทวนในกิจกรรมที่ 5
กิจกรรมที่ 10 ทบทวนการฝึกทักษะครั้งก่อนซ้า และฝึกทบทวนในกิจกรรมที่ 6
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ขั้นตอนที่ 4 การเลือกและปรับปรุงกลยุทธ์ในการนาโปรแกรมการบริหารสมองด้วย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ โดยใช้กลยุทธ์มากกว่า 1 กลยุทธ์ และมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมที่ 9 ทบทวนการฝึกทักษะทุกครั้งที่ผ่านมา ประเมินการฝึกทุกทักษะ
พร้อมทั้งการเลือกฝึกทักษะการบริหารสมองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะนาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินความสาเร็จของการใช้โปรแกรมการบริหารสมองด้วย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 10 การสิ้นสุดของโปรแกรมการบริหารสมองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
ทบทวนกิจ กรรมทักษะการฝึกบริหารสมองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ผ่ านมาทั้งหมด และมีการประเมินการ
ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบสมรรถภาพสมองเบื้องต้นฉบับภาษาไทย
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. การหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity)
เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการวิจัย คือ โปรแกรมการบริหารสมองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่ตรวจสอบคุ ณภาพความเหมาะสมด้า นเนื้ อหาและความเหมาะสมด้านภาษาโดยผู้ ทรงคุ ณวุฒิ ที่มีความ
เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 1) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทสมอง 1 ท่าน 2) พยาบาล APN
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิต 1 ท่าน 3) อาจารย์พยาบาลด้านผู้สูงอายุ 1 ท่าน หลังจากนั้นปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะก่อนนาไปใช้จริง
2. การหาค่าความเชื่อมั่น (reliability)
ผู้ศึกษาทาการศึกษาเพียงผู้เดียว โดยได้นาแบบทดสอบสมรรถภาพสมองเบื้องต้นฉบับ
ภาษาไทยที่แปลโดยสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ซึ่งได้ทาการหาค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา เท่ากับ 1 ได้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Crombach’s Alpha) เท่ากับ .71 ทั้งนี้รัชดาภรณ์ หงส์ทองและศิริพันธ์
สาสั ตย์ 23 ได้มี การตรวจสอบค่า ความเที่ย งโดยนาไปหาค่า สั ม ประสิ ท ธิ์แ อลฟาครอนบาค (Crombach’s
Alpha) โดยใช้วิธี Test-retest เท่ากับ .97
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ทาหนังสือถึงสานักงานสานักงานสาธารณสุขชัยนาท เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล
2. ผู้วิจัยประสานกับหัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ดูแลผู้สูงอายุในแต่ละหมู่บ้านของอาเภอ
เมือง จังหวัดชัยนาท เพื่อร่วมทบทวนปัญหา กาหนดปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะความจาพร่องเล็กน้อย
ในพื้นที่ความรับผิดชอบ พบว่า ผู้สูงอายุมีความสามารถในการจาลดลง จากการประเมินภาวะสุขภาพโดยใช้
แบบทดสอบสมรรถภาพสมองเบื้องต้นฉบับภาษาไทย
3. ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling)
ตามเกณฑ์การคัดเลือกเฉพาะที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ จานวน 60ราย และให้ผู้ประสานงานของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนัดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมาพร้อมกันที่ห้องประชุม ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่าง เพื่อ
ชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย และวิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล นัดวัน เวลา สถานที่ เพื่อความเข้าใจตรงกัน
4. ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างลงนามในใบพิทักษ์สิทธิ์ก่อนเข้าร่วมการวิจัย โดยชี้แจงวัตถุประสงค์และ
รายละเอียดการวิจัยให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยทราบ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยสามารถตัดสินใจที่จะถอนตัว
ออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยไม่เกิดผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้น
5. ผู้วิจัยดาเนินการวิจัย ด้วยตนเองโดยให้กลุ่มทดลองจานวน 30 คนเข้าร่วมโปรแกรมการบริหาร
สมองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 12 กิจกรรมๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 90 นาทีต่อกิจกรรม ทา
ทุกสัปดาห์ๆ ละ 3 ครั้ง รวม 4 สัปดาห์
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6. ระยะหลังการทดลอง ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล และประเมินความจาด้วยแบบทดสอบสมรรถภาพ
สมองเบื้องต้นฉบับภาษาไทย ต่อจากนั้นนาข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง นามาวิเคราะห์ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา
2. การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่า เฉลี่ยคะแนนความจาของผู้สูงอายุที่มีความจาพร่องเล็กน้อย
ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการบริหารสมองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น วิเคราะห์โดยใช้สถิติ pair t-test
การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
โครงการวิจัยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมและการวิจัยในมนุษย์ของวิทยาลั ย
พยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ผู้วิจัยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดการวิจัยให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
ทราบ และเปิดโอกาสให้ซักถามจนเกิดความเข้าใจชัดเจน ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยมีอิสระในการตัดสินใจที่จะ
ถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยไม่เกิดผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้น
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุที่มีความจาพร่องเล็กน้อย เป็นเพศชายจานวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 60
เพศหญิง จานวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 40 อายุระหว่าง 65- 78 ปี สถานภาพสมรสส่วนใหญ่คือคู่ จานวน
50 คน คิดเป็นร้ อยละ 83.33 และสถานภาพหม้าย จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 และมีค่าเฉลี่ ย
คะแนนความจาเท่ากับ 20.14 คะแนน
2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความจาหลังสิ้นสุดการทดลอง ของผู้สูงอายุที่มีความจาพร่อง
เล็กน้อยกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติ Independent t test
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความจาหลังสิ้นสุดการทดลอง ของผู้สูงอายุที่มีความจาพร่องเล็กน้อย
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
หลังการทดลอง
กลุ่มทดลอง

คะแนนความจา
X

S.D

20.14

3.99

t

p

-6.876

.000*

กลุ่มควบคุม
14.77
4.36
* p< .05
จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความจาหลังสิ้นสุดการทดลอง ของผู้สูงอายุที่มีความจาพร่อง
เล็กน้อยระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่ ม
ทดลองมีค่าเฉลี่ ยต่ากว่ากลุ่มควบคุม แสดงว่าผู้ สูงอายุที่เข้าร่ว มโปรแกรมการบริห ารสมองด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมีความจาดีขึ้นกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม
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อภิปรายผล
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาโปรแกรมการบริหารสมองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อความจาในผู้สูงอายุที่
มีความจาพร่องเล็กน้อย ผลการวิเคราะห์อภิปรายตามวัตถุประสงค์การศึกษา ดังนี้
1. โปรแกรมการบริหารสมองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถนาไปใช้กับผู้สูงอายุที่มีความจาพร่อง
เล็กน้อยได้ เนื่องจากมีการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่มจากการสังเคราะห์องค์ความรู้และสาระของการ
ส่งเสริม ฟื้นฟูและกระตุ้นความจา ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน จานวน 12 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1
การให้ความรู้เรื่องความจา และความจาพร่องเล็กน้อย กิจกรรมที่ 2 ร่วมกันระดมสมองที่ใช้คิดวิธีการบริหาร
สมองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา กิจกรรมที่ 3-11 การดาเนินการฝึกทักษะการ
บริหารสมองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมที่ 12 การสิ้นสุดของโปรแกรมการบริหารสมอง และการทบทวน
กิจกรรมทักษะการฝึกบริหารสมองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผ่านมาทั้งหมด ซึ่งการดาเนินงานดังกล่าวสอดคล้อง
กับแนวคิดทฤษฎีด้านความจาของแอคคินสันและชิฟฟริน20 และแนวปฏิบัติของสมาคมพยาบาลออนทาริโอ 19
ที่กล่าวถึงข้อควรคานึงในการพัฒนาโปรแกรมการทากิจกรรมว่าผู้พัฒนาไม่ควรยึดมั่นกับทฤษฎีหรือหลักการ
เรียนรู้ใดเพียงอย่างเดียว
โปรแกรมการบริ ห ารสมองด้ว ยภูมิ ปัญญาท้อ งถิ่น ที่พัฒ นาขึ้ น สามารถฟื้ น ฟูค วามจาระยะสั้ นใน
ผู้สูงอายุที่มีภาวะความจาพร่องเล็กน้อย หลังเข้าร่วมโปรแกรมการบริหารสมองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นสูงกว่า
ก่อนเข้ากลุ่มบริหารสมองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและสูงกว่ากลุ่มควบคุม เป็นเพราะการบริหารสมองทาให้สมอง
ทุกส่วนเกิดการตื่นตัว ทาให้แขนงเซลล์ประสาทแตกกิ่งก้านสาขา เซลล์สมองสื่อสารกันมากขึ้น มีการเชื่อมโยง
เซลล์ประสาทสมองแข็งแรงขึ้น และเมื่อเซลล์สมองแข็งแรงขึ้น จะทาให้สมองทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลต่อการฟื้นฟูความจาระยะสั้น 24 และเมื่อมีกิจกรรมซ้าๆ ทั้ง ฝึกทักษะการรามะนาบริหารสมอง ฝึกคิด
เลขอย่างง่าย การทาอาหารไทย การหลับตาดมกลิ่นสมุนไพรไทย การสรุปความจากการเล่านิทานไทย การ
ฝึกจั บคู่ภ าพสมุน ไพรไทยและประโยชน์ ออกกาลังกายด้วยไม้พลอง และการฝึ กการผ่ อนคลาย เป็น การ
ส่งเสริมทักษะด้านความสนใจจดจ่อ ความจา การใช้ภาษา และการบริหารจัดการ และความสามารถด้านการ
รับรู้ก่อมิติสัมพันธ์และความสามารถในการรับรู้เกี่ยวกับสังคมรอบตัว สอดคล้องกับการศึกษาของรัชนี ศรเจียง
คา25 ที่พบว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมระยะแรกที่ได้รับโปรแกรมฝึก ความจา โดยประยุกต์ขั้นตอนการนา
แนวปฏิบัติไปใช้ในคลินิกของสมาคมพยาบาลออนทาริโอ จะมีความสามารถในการจาเพิ่มขึ้นใน 1 วันและ 2
สัปดาห์ภายหลังได้รับโปรแกรม 13 ใน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 86.66 และสอดคล้องกับงานวิจัยของสมศรี
ปานพันธ์โพธิ์26 ที่ศึกษาผลของการฝึกกีฬาภูมิปัญญาไทยต่อพุทธิปัญญาในผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุที่ ฝึกสกา
และฝึกราไหว้ครูมวยไทยมีค่าเฉลี่ยทางพุทธิปัญญาซึ่งประกอบด้วยความจา ด้านสมาธิ ด้านการทางานของ
สมองระดับสูงในส่วนของการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และความสามารถใน
การยืดหยุ่นของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการคิดอย่างมีเหตุผลดีขึ้นกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของไรจินเดอร์, ฮัจเทนและบ๊อกซเทล27 ที่ได้รวบรวมงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์ตั้งแต่ปี 2007 ถึง 2012 ทั้งหมด 35 ฉบับ โดยใช้การฝึกทางพุทธิปัญญา เช่น การเล่นเกม การ
ใช้กลยุทธ์ ความจ าและคอมพิว เตอร์ การใช้กลยุ ทธ์ฝึกความจา สมาธิและทักษะในองค์กร การวิเคราะห์
พฤติกรรม การใช้ความสัมพันธ์ของใบหน้ากับชื่อ ซึ่งสรุปผลได้ว่าการใช้วิธีการฝึกทางพุทธิปัญญาในรูปแบบ
ต่างๆ นั้ น ทาให้ พุท ธิปั ญญา ในองค์ป ระกอบด้านความจา ด้า นการทางานของสมองระดับ สู ง ด้าน สมาธิ
กระบวนการดาเนินงานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพดีขึ้น ซึ่งเมื่อได้มีการทบทวนการปฏิบัติซ้าๆ อย่าง
สม่าเสมอ อธิบายได้ว่า การทาให้ผู้สูงอายุที่มีความจาพร่องเล็กน้อย ได้มีการปฏิบัติกิจกรรมที่เคยได้รับซ้าๆ มี
การทบทวนก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมใหม่ จะมีผลทาให้การทางานของระบบกระตุ้น (arousal system) ซึ่งเป็น
ระบบแรกที่รับข้อมูลและข้อมูลที่มีการทบทวนหรือมีการรับข้อมูลนั้นซ้าอีก ข้อมูลจะผ่านไปสู่ระบบลิมบิค
(limbic system) แล้วเกิดเป็นความจาสัมผัส (sensory) ทาให้กลุ่มตัวอย่างสามารถเก็บบันทึกข้อมูลที่ได้รับ
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และเปลี่ยนเป็นความจาระยะสั้น (short-term memory) ที่มีความคงอยู่ในระยะเวลาเป็นวันหรือ 2-3 วัน
ส่งผลให้ความจาระยะสั้นเปลี่ยนเป็นความจาระยะยาว (Long-term memory) ที่จะทาให้การคงอยู่ของ
ความจาตลอดไป ตามลาดับ แต่ถ้าระหว่างที่สมองกาลังรับข้อมูลนั้นอยู่ มีการรบกวนสมอง ความจาระยะสั้นก็
จะมีปัญหา ทาให้เกิดการลืมข้อมูลที่กาลังรับรู้ขณะนั้นได้ง่าย ต้องมีการทบทวนใหม่ แต่เนื้อหาในส่วนแรกอาจ
ถู ก เก็ บ ไว้ เ ป็ น ความจ าแล้ ว ถ้ า เชื่ อ มข้ อ มู ล ได้ ค วามจ าก็ จ ะกลั บ คื น เรื่ อ งราวได้ ด้ ว ยการท างานในสมอง
สอดคล้องกับแนวคิดด้านความจาของ แอคคินสันและชิฟฟริน20 ซึ่งเป็นกระบวนการเชิงโครงสร้างที่เริ่มตั้งแต่
รับข้อมูล การบันทึกข้อมูล และการเรียกข้อมูลนั้นกลับมาใช้ได้ เกิดความจาสัมผัสแล้วจะเปลี่ยนเป็นความจา
ระยะสั้น แต่หากมีสมาธิและความตั้งใจร่วมกับการได้รับการฝึกฝนอย่างสม่าเสมอ จะทาให้ข้อมูลนั้นเปลี่ยน
จากความจาระยะสั้นเป็นระยะยาวที่มีความถาวรอยู่ตลอดชีวิตและบุคคลจะสามารถระลึกถึงสิ่งเร้านั้นได้ทันที
สอดคล้องกับการศึกษาของบูริพันธากูล, โกทัน, เมตตาภัทระ, มุกเกตวิทย์และสังฆารัตน์28 ที่ทาการศึกษา
ถึงผลของการฝึกความรู้ความเข้าใจในกลุ่มผู้สูงอายุ aMCI โดยมีการส่งเสริมทักษะด้านการบริหารจัดการ ด้วย
กิจกรรมจัดหมวดหมู่กิจกรรมซื้อของในสถานการณ์จาลอง และการแก้ไขปัญหา ซึ่งผลการศึกษาพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีทักษะความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการที่ดีขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของวูด , เอเกอร์,สเปค
เตอร์และออเรวร์24 ที่ได้ทาการสังเคราะห์งานวิจัยที่ศึกษาถึงการกระตุ้นความสามารถในการจดจาของสมอง
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลายประเภท มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นความคิด และความจาโดยทั่วๆ ไป
รวมถึงการสนทนาพูดคุยเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน พบว่า การฝึกสมอง มีประโยชน์ต่อ
ความ สามารถ ในการจดจาและความคิดของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม ซึ่งจากการทบทวนงานวิจัยอย่าง
เป็นระบบของไรจินเดอร์ ฮังเทน และบ๊อกเทน27 ทีศ่ ึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในกลุ่มผู้ที่มีภาวะ
สมองเริ่ ม เสื่ อ มมาวิเ คราะห์ พ บว่ า การดู รู ป หน้า แล้ ว ถามชื่อ การฝึ ก ความจ าโดยใช้ คอมพิว เตอร์ การใช้
โปรแกรมฟื้นฟูความจา โดยใช้ระยะเวลาที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ 100 นาทีต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 6
สัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 90-120 นาที เป็นเวลา 3-5 สัปดาห์ ทาให้ความสามารถในด้านความรู้ ความจา การ
ใช้ภาษา การตัดสินโดยใช้เหตุผล และการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันดีขึ้นได้
ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัย
1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ทาการประเมินผลความจาหลังการเข้าร่วมโปรแกรมบริหารสมองด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทันที แต่ไม่ได้ติดตามต่อเนื่อง จึงควรที่จะมีการติดตามผลในระยะ 3 เดือนและ 6 เดือน เพื่อดู
ประสิทธิภาพความคงทนของความจาต่อไป
ประโยชน์ของการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
1. บุคลากรสาธารณสุขสามารถนาแนวทางการชะลอความเสื่อมของสมองไปประยุกต์ใช้ ผู้สูงอายุกลุ่ม
ต่างๆ ในชุมชนได้
2. บุ ค ลากรในสถานศึ กษาสามารถน าผลการศึกษาวิจัย ครั้ง นี้ไปใช้ในการจัด การเรียนการสอนแก่
นักศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันความเสื่อมของสมองในผู้สูงอายุได้
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การพัฒนาการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการให้บริ การด้านสุ ขภาพมารดาและทารกแรกเกิด: การวิเคราะห์ใหม่โดยใช้ Interrupted
time series ในข้อมูลการศึกษาแบบก่อนและหลังในสถานพยาบาลของไทยในโครงการ SEA-ORCHID

บทคัดย่อ
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มาลินี เหล่าไพบูลย์ Ph.D.**
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การพัฒนาทักษะการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการบริ การงานด้านอนามัยแม่และเด็กโดยใช้วิธีการศึกษาแบบก่อนและ
หลัง (Before-after study; BA study) ซึ่ งมีการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของการให้บริ การดังกล่าวด้วยการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
ข้อมูลจากสองช่วงเวลาก่อนและหลังเพียงครั้งเดียว อาจจะไม่สามารถอธิ บายผลกระทบของการพัฒนาทักษะการใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ได้ชดั เจน เนื่องจากไม่มีการควบคุมผลจากแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของข้อมูล ดังนั้นจึงสนใจ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การศึกษาแบบ Interrupted time series (ITS) ซึ่ งมีการควบคุมผลดังกล่าว เพื่อเปรี ยบเทียบผลการเปลี่ยนแปลง
จากการให้บริ การงานด้านอนามัยแม่และเด็กระหว่างการศึกษาทั้งสองรู ปแบบ
การศึกษานี้เป็ นการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการให้บริ การงานด้านอนามัยแม่และเด็กก่อนและหลังการให้การฝึ กอบรมการใช้
แนวปฏิบตั ิดว้ ยหลักฐานเชิงประจักษ์ (สิ่ งแทรกแซง) ในการพัฒนาทักษะบริ การดังกล่าวของโครงการ SEA-ORCHID ซึ่ งดาเนินงาน
ในประเทศไทย มาเลเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ และอินโดนี เซี ย สาหรั บ การศึ กษาครั้ งนี้ วิเคราะห์ขอ้ มูลใหม่ เฉพาะในประเทศไทยโดยใช้
การศึกษาแบบ ITS สถิติที่ใช้สาหรับประเมินผลคือ การวิเคราะห์ถดถอยแบบแบ่งช่วง ซึ่ งใช้ตวั แบบปั วซง หรื อตัวแบบทวินามลบ
ผลลัพธ์ที่ศึกษาประกอบด้วยการให้บริ การช่วงก่อนคลอด 2 ผลลัพธ์และระหว่างคลอด 3 ผลลัพธ์ โดยที่จานวนช่วงเวลาทั้งก่อนและ
หลังได้รั บสิ่ งแทรกแซงของแต่ละผลลัพธ์ แตกต่างกัน สาหรั บ การเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของผลการเปลี่ ยนแปลงจากการ
ให้บริ การงานด้านอนามัยแม่เด็กจากการวิเคราะห์ของการศึกษาทั้งสองรู ปแบบใช้ Incidence rate ratio และ Percent change of
incidence rate
ผลการศึกษาพบว่า ความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังได้รับสิ่ งแทรกแซงของอัตราการให้บริ การงานด้านอนามัยแม่และ
เด็ก ผลลัพธ์การวิเคราะห์โดยใช้การศึกษาแบบ ITS มีค่าความแตกต่างมากกว่าการวิเคราะห์โดยใช้การศึกษาแบบ BA 3 ผลลัพธ์และ
มีค่าความแตกต่างน้อยกว่าการวิเคราะห์โดยใช้การศึกษาแบบ BA 2 ผลลัพธ์ อาจเนื่ องมาจากการศึกษาแบบ ITS มีการควบคุม
แนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติของข้อมูล รวมถึงมีปัจจัยอื่นซึ่ งอาจส่ งผลต่อผลลัพธ์ ดังนั้นผลการศึกษานี้ยนื ยันความเหมาะสม
ของการใช้แนวทางการวิเคราะห์โดยใช้การศึกษาแบบ ITS ในข้อมูลลักษณะดังโครงการ SEA-ORCHID
คำสำคัญ: การศึกษาแบบก่อนและหลัง การศึกษาแบบ Interrupted time series โครงการ SEA-ORCHID การวิเคราะห์ถดถอยแบบ
แบ่งช่วง
*
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Evidence-based practice development of maternal and perinatal health services: a reanalysis of before-after study using
interrupted time series in Thai sites of SEA-ORCHID project
Piyanan Suparattanagool B.Sc.*
Malinee Laopaiboon Ph.D.**
Porjai Pattanittum Ph.D.**
Abstract
Evidence-based practice development on maternal and child health service by using before-after study for comparing
the difference of only one point between pre and post-intervention may be not appropriate in measuring treatment effect. This
study, therefore, was aimed to reanalyze before-after study data by using interrupted time series (ITS) study that can control
seasonal variation trends of the data at both before and after intervention periods.
This study was conducted in the SEA-ORCHID project that implemented the evidence-based practices in maternal and
child health services in nine hospitals in Thailand, Malaysia, Philippine, and Indonesia. Reanalysis was done only in the data of
Thailand sites by using ITS study. Two outcomes were in the antenatal period and three outcomes in the intrapartum period 3
outcomes. Number of time points were different between before and after intervention for each outcomes. Segmented Poisson
regression or segmented negative binomial regression was used to evaluate the intervention effect. Incidence rate ratio and
percent change of incidence rate with 95% confidence interval were used to compare the treatment effect between before-after
study and ITS study.
The results of intervention effect of 3 outcomes were higher with wider 95% CIs by the ITS analysis comparing to those
analyzed by using BA studies and others were lower than BA studies.
The finding confirms the appropriate use of ITS analysis in in the SEA-ORCHID project.
Keywords: Before-after study, Interrupted time series study, The SEA-ORCHID project, Segmented regression
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บทนำ

การประเมินผลกระทบจากสิ่ งแทรกแซง (Intervention) การรักษา (Treatment) หรื อการเปลี่ยนแปลงนโยบาย มีรูปแบบ
การศึกษาที่ควรใช้หลากหลายขึ้นกับสถานการณ์ที่แตกต่าง รู ปแบบการศึกษาที่มีความเหมาะสมที่สุดคือ การวิจยั เชิงทดลองที่มีกลุ่ม
ควบคุมแบบสุ่ ม (Randomized controlled trials; RCT) เนื่องจากการสุ่ มสามารถควบคุมอคติในการคัดเลือกผูเ้ ข้าร่ วมไปยังแต่ละกลุ่ม
ศึกษาได้ ส่ งผลให้ลกั ษณะทัว่ ไปของหน่วยศึกษาทั้งสองกลุ่มคล้ายคลึงกัน1,2 ในบางกรณี การศึกษาแบบ RCT ไม่สามารถดาเนินการ
ได้ ดังนั้นจึงอาจจาเป็ นต้องใช้รูปแบบการศึกษาอื่นที่เหมาะสม การวิจยั แบบไม่มีการสุ่ ม (Nonrandomized study) หรื อการวิจยั กึ่ง
ทดลอง (Quasi-experimental study) เป็ นทางเลือกสาหรับการวิจยั ที่ตอ้ งการประเมินผลกระทบจากสิ่ งแทรกแซง2,3
การศึกษาแบบก่อนและหลัง (Before-after study; BA study) เป็ นการวิจยั แบบกึ่งทดลองรู ปแบบหนึ่ งที่นิยมใช้ ซึ่ ง
การศึกษาแบบ BA อาจมีหรื อไม่มีกลุ่มเปรี ยบเทียบได้2,4 การศึกษาแบบ BA มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงครั้งเดียวก่อนและ หลังให้
สิ่ งแทรกแซงที่สนใจศึกษา จึงมีความเหมาะสมกับการวิจยั ระยะสั้น เนื่ องจากการประเมินผลกระทบจากสิ่ งแทรกแซงแสดงให้เห็น
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นฉับพลัน แต่เมื่อระยะเวลาศึกษายาวนานขึ้น การศึกษาแบบ BA อาจจะไม่เหมาะสม เนื่องจากอาจมีปัจจัย
อื่นบิดเบือนผลจากสิ่ งแทรกแซง รวมถึงอาจมีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของข้อมูล4,5
สาหรั บ การวิจยั แบบกึ่ งทดลองที่ เหมาะสมและมี ประสิ ทธิ ภาพที่ สุดสาหรั บประเมิ นผลจากสิ่ งแทรกแซงระยะยาวคื อ
การศึกษาแบบ Interrupted time series (ITS)6,7,8,9 ซึ่ งสามารถควบคุมแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของ
ข้อมู ล รวมถึ งสามารถแสดงผลลัพธ์โดยใช้กราฟเพื่อแสดงให้เห็ นทั้งแนวโน้มของการเปลี่ ยนแปลงทั้งก่อนและหลังได้รับสิ่ ง
แทรกแซง8 และผลการเปลี่ยนแปลงหลังได้รับสิ่ งแทรกแซงเมื่อเปรี ยบเทียบกับก่อนได้รับสิ่ งแทรกแซง เนื่องจากการศึกษาแบบ ITS
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในหลายจุดช่วงเวลาที่สนใจศึกษา เช่น เก็บรวบรวมข้อมูลทุก เดือน สัปดาห์ เป็ นต้น ส่ วนการวัดผลของ
ข้อมูลสามารถวัดในลักษณะของจานวน (Count) ค่าเฉลี่ย (Mean) อัตรา (Rate) เป็ นต้น2,6,9
เนื่องจากการศึกษาแบบ BA ไม่สามารถแสดงและควบคุมแนวโน้มที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของข้อมูลได้
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจวิเคราะห์ผลจากสิ่ งแทรกแซงด้วยการศึกษาแบบ ITS ซึ่ งมีการควบคุมแนวโน้มที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตาม
ธรรมชาติของข้อมูล โดยทาการวิเคราะห์ใหม่ในข้อมูลประเทศไทยของโครงการ South East Asia Optimising Reproductive and
Child Health in Developing Countries (SEA-ORCHID) ซึ่ งประเมินผลการฝึ กอบรมการใช้แนวทางปฏิบตั ิดว้ ยหลักฐานเชิงประจักษ์
ในการพัฒนาทักษะการให้บริ การงานด้านอนามัยแม่และเด็กในโรงพยาบาล 9 แห่ งในประเทศไทย มาเลเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ และ
อินโดนีเซี ย 10,11
วัตถุประสงค์ กำรวิจัย
เพื่อเปรี ยบเที ยบผลการประเมิ นการฝึ กอบรมการใช้แนวทางปฏิ บตั ิดว้ ยหลักฐานเชิ งประจักษ์ในการพัฒนาทักษะการ
ให้บริ การงานด้านอนามัยแม่และเด็กระหว่างการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การศึกษาแบบ ITS กับการศึกษาแบบก่อนและหลัง
วิธีดำเนินกำรวิจัย
แหล่งข้ อมูล
การศึกษานี้เป็ น Secondary analysis เพื่อยืนยันความเหมาะสมของการใช้แนวทางการวิเคราะห์ดว้ ยการศึกษาแบบ ITS ใน
ข้อมูลโครงการ SEA-ORCHID โครงการนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริ การด้านอนามัยแม่และเด็กให้มี
ความสามารถในการสร้าง ประเมิน สังเคราะห์ และใช้หลักฐานที่ เกี่ยวข้องกับการอนามัยแม่และเด็ก ซึ่ งส่ งผลต่อสุ ขภาพของแม่และ
ทารกที่ดีข้ ึน โครงการดาเนินงานในประเทศไทย มาเลเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ และอินโดนี เซี ย ร่ วมกับประเทศออสเตรเลีย เป็ นระยะเวลา 5
ปี (ค.ศ.2004 - 2008) ใช้รูปแบบการศึกษาแบบ BA ไม่มีกลุ่มควบคุม10,11
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สาหรับการศึกษานี้ สนใจศึกษาเฉพาะข้อมูลของโรงพยาบาล 3 แห่ งในประเทศไทย ได้แก่ โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์
โรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลกาฬสิ นธุ์ มีจานวนแม่และทารกก่อนได้รับสิ่ งแทรกแซง 3,000 คน และ 3,044 คน ตามลาดับ
และหลังได้รับสิ่ งแทรกแซงมีจานวน 3,000 คน และ 3,030 คน ตามลาดับ 11
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์ที่สนใจประกอบด้วย การให้บริ การช่วงก่อนคลอด 2 ผลลัพธ์ ได้แก่ 1) การใช้ยาปฏิชีวนะสาหรับแม่ที่มีภาวะถุง
น้ าคร่ าแตกก่อนการเจ็บครรภ์ 2) การใช้แมกนี เซี ยมซัลเฟตสาหรับแม่ที่มีภาวะครรภ์เป็ นพิษ และการให้บริ การระหว่างคลอด 3
ผลลัพธ์ ได้แก่ 1) การทาคลอดรกด้วยวิธี Controlled cord traction 2) การสนับสนุนของครอบครัวระหว่างคลอด 3) ความเหมาะสม
ในการใช้ยาปฏิชีวนะสาหรับการผ่าตัดคลอด
กำรจัดเตรียมข้ อมูลสำหรับกำรวิเครำะห์
ข้อมูลของโครงการ SEA-ORCHID เก็บรวบรวมในลักษณะข้อมูลรายบุคคลซึ่ งไม่เหมาะสมสาหรับการวิเคราะห์แบบ ITS
ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงจัดการข้อมูลให้อยูใ่ นลักษณะของจานวนการเกิดเหตุการณ์รายเดือนเพื่อใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยจานวนของช่วงเวลาที่
พบว่ามีขอ้ มูลของแต่ละผลลัพธ์แตกต่างกัน แสดงดังตารางที่ 1 และจานวนของแม่แต่ละผลลัพธ์แสดงดังภาพที่ 1
ตำรำงที่ 1 จานวนช่วงเวลาก่อนและหลังได้รับสิ่ งแทรกแซงของผลลัพธ์
ก่อนได้ รับสิ่ งแทรกแซง หลังได้ รับสิ่ งแทรกแซง
ผลลัพธ์
(เดือน)
(เดือน)
การใช้ยาปฏิชีวนะสาหรับแม่ที่มีภาวะถุงน้ าคร่ าแตกก่อนการเจ็บ
5
10
ครรภ์
การใช้แมกนีเซี ยมซัลเฟตสาหรับแม่ที่มีภาวะครรภ์เป็ นพิษ
5
7
การทาคลอดรกด้วยวิธี Controlled cord traction
7
10
การสนับสนุนของครอบครัวระหว่างคลอด
7
10
ความเหมาะสมในการใช้ยาปฏิชีวนะสาหรับการผ่าตัดคลอด
7
7
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ผลการประเมินผลจากสิ่ งแทรกแซงของโครงการ SEA-ORCHID โดยใช้การศึกษาแบบ ITS ในแต่ละผลลัพธ์
ใช้การวิเคราะห์ถดถอยแบบแบ่งช่วงปั วซง (Segmented poisson regression) หรื อการวิเคราะห์ถดถอยแบบแบ่งช่วงทวินามลบ
(Segmented negative binomial regression) เมื่อเกิด Overdispersion สาหรับตัวแบบของการวิเคราะห์ดงั กล่าวแสดงดังสมการที่ (1)
ln( ˆt )  ˆ 0  ˆ1  timet  ˆ 2  interventiont  ˆ 3  time after interventiont (1)
โดยที่ ln( ̂t ) คือ ลอการิ ทึมธรรมชาติของอัตราผลลัพธ์ที่สนใจ เช่น อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะสาหรับแม่ที่มีภาวะถุงน้ าคร่ าแตกก่อน
การเจ็บครรภ์ ฯลฯ time คือ จานวนระยะเวลาทาการศึกษา intervention คือ การได้รับสิ่ งแทรกแซง time after intervntion คือ
ˆ
ˆ
จานวนระยะเวลาหลังได้รับสิ่ งแทรกแซง  0 คือ ค่าประมาณระดับพื้นฐานของอัตราผลลัพธ์ ณ เวลาที่ 0  1 คือ ค่าประมาณการ
ˆ
เปลี่ยนแปลงของอัตราผลลัพธ์ในแต่ละช่วงเวลาก่อนการได้รับสิ่ งแทรกแซง (แนวโน้มระดับพื้นฐาน)  2 คือ ค่าประมาณการ
ˆ
เปลี่ยนแปลงระดับของอัตราผลลัพธ์ทนั ทีหลังได้รับสิ่ งแทรกแซง  3 คือ ค่าประมาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มหรื อความชันของ
อัตราผลลัพธ์หลังได้รับสิ่ งแทรกแซงเปรี ยบเทียบกับอัตราผลลัพธ์ก่อนได้รับสิ่ งแทรกแซง9,12,13
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ตรวจสอบ Overdispersion ใช้สถิติ Pearson Goodness-of-fit เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ 14 และตรวจสอบ
Autocorrelation โดยใช้สถิติทดสอบ Portmanteau (Q)15 และปรับแก้อิทธิพลของฤดูกาลโดยใช้ Fourier term16
ผลการวิเคราะห์ใหม่ในการศึกษาแบบ ITS นาเสนอด้วย Incidence rate ratio (IRR) และ 95% Confidence Interval (CI) ซึ่ ง
ประมาณจากสมการที่ (1) การเปรี ยบเทียบผลการประเมินผลจากสิ่ งแทรกแซงของโครงการ SEA-ORCHID ระหว่างการศึกษาแบบ
BA กับผลการวิเคราะห์ใหม่ในการศึกษาแบบ ITS ใช้อตั ราการเปลี่ยนแปลง (Percent change of incidence rate) (IRR-1×100) และ
95% CI ของแต่ละผลลัพธ์ระหว่างก่อนและหลังได้รับสิ่ งแทรกแซง สาหรับการศึกษาแบบ ITS การคานวณหาค่า Incidence rate
ของก่อนและหลังได้รับสิ่ งแทรกแซงนั้นได้จากค่า Midpoint ของข้อมูลแต่ละผลลัพธ์ในแต่ละช่วงเวลา
จานวนแม่ในประเทศไทยก่อนได้รับสิ่ งแทรกแซง: 3,000 คน หลังได้รับสิ่ งแทรกแซง: 3,000 คน

การใช้ย าปฏิ ชี ว นะส าหรั บ
แม่ ที่ มี ภ าวะถุ ง น้ าคร่ า แตก
ก่อนการเจ็บครรภ์
ก่อนได้รับสิ่ งแทรกแซง: 83
คน จาก 114 คน (ร้อยละ 73)
หลังได้รับสิ่ งแทรกแซง: 45
คน จาก 61 คน (ร้อยละ 74)

การใช้ แ มกนี เ ซี ย มซั ล เฟต
ส าหรั บ แม่ ที่ มี ภ าวะครรภ์
เป็ นพิษ
ก่อนได้รับสิ่ งแทรกแซง: 63
คน จาก 99 คน (ร้อยละ 64)
หลังได้รับสิ่ งแทรกแซง: 55
คน จาก 80 คน (ร้อยละ 69)

ก า ร ท า ค ล อ ด ร ก ด้ ว ย วิ ธี
Controlled cord traction
ก่ อ นได้ รั บ สิ่ งแทรกแซง:
1,060 คน จาก 1,898 คน
(ร้อยละ 56)
หลั ง ได้ รั บ สิ่ งแทรกแซง:
1,552 คน จาก 1,729 คน
(ร้อยละ 90)

การสนับสนุนของครอบครัว
ระหว่างคลอด
ก่ อ นได้ รั บ สิ่ งแทรกแซง:
1,576 คน จาก 3,000 คน
(ร้อยละ 53)
หลั ง ได้ รั บ สิ่ งแทรกแซง:
2,200 คน จาก 3,000 คน
(ร้อยละ 73)

ความเหมาะสมในการใช้ยา
ปฏิ ชี ว นะส าหรั บ การผ่า ตัด
คลอด
ก่ อ นได้ รั บ สิ่ งแทรกแซง:
512 คน จาก 1,045 คน (ร้อย
ละ 49)
หลังได้รับสิ่ งแทรกแซง: 509
คน จาก 1,280 คน (ร้อยละ
40)

ภำพที่ 1 จานวนแม่ของแต่ละผลลัพธ์
ผลกำรวิจัย
1. ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ใหม่ในการศึกษาแบบ ITS นาเสนอผลดังนี้
ผลลัพธ์หลังได้รับสิ่ งแทรกแซงทันทีที่มีการปรับอิทธิ พลของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ พบว่า1) การ
ใช้ยาปฏิชีวนะสาหรับแม่ที่มีภาวะถุงน้ าคร่ าแตกก่อนการเจ็บครรภ์ หลังได้รับสิ่ งแทรกแซงทันทีมีอตั ราเป็ น 2.21 เท่าของก่อนได้รับ
สิ่ งแทรกแซงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (95%CI 1.02 ถึง 4.81) 2) การใช้แมกนีเซี ยมซัลเฟตสาหรับแม่ที่มีภาวะครรภ์เป็ นพิษ พบว่า
หลังได้รับสิ่ งแทรกแซงมีอตั ราลดลงร้อยละ 1.3 อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (IRR=0.87, 95%CI 0.36 ถึง 2.09) 3) การทาคลอดรก
ด้วยวิธี Controlled cord traction พบว่าทันทีที่ได้รับสิ่ งแทรกแซงมีอตั ราเป็ น 2.12 เท่าของก่อนได้รับสิ่ งแทรกแซงอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (95%CI 1.64 ถึง 2.73) 4) การสนับสนุนของครอบครัวระหว่างคลอดนั้นหลังได้รับสิ่ งแทรกแซงทันทีมีอตั ราเป็ น 3.29 เท่า
ของก่อนได้รับสิ่ งแทรกแซงอย่างมีนยั สาคัญอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (95%CI 2.31 ถึง 4.70) พบว่า แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราของผลลัพธ์ต่อเดือนก่อนได้รับสิ่ งแทรกแซงลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (IRR=0.85, 95%CI 0.79 ถึง 0.91) แต่หลังได้รับสิ่ ง
แทรกแซงเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (IRR=1.13, 95%CI 1.04 ถึง 1.23) 5) ความเหมาะสมในการใช้ยาปฏิชีวนะสาหรับการ
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ผ่าตัดคลอด หลังได้รับสิ่ งแทรกแซงมีอตั ราลดลงร้อยละ 76 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (IRR=0.24, 95%CI 0.15 ถึง 0.41) โดย
แนวโน้มก่อนได้รับสิ่ งแทรกแซงมีอตั ราเพิ่มขึ้นต่อเดือนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (IRR=1.14, 95%CI 1.04 ถึง 1.26) (รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 2 และ ภาพที่ 2)
ตำรำงที่ 2 ผลการวิเคราะห์ใหม่ในการศึกษาแบบ ITS

Incidence rate ratio
(IRR)
†
กำรใช้ ยำปฏิชีวนะสำหรับแม่ ที่มภี ำวะถุงนำ้ คร่ำแตกก่ อนกำรเจ็บครรภ์
ˆ
0.91
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงก่อนได้รับสิ่ งแทรกแซง ( 1 )
ˆ
2.21
การเปลี่ยนแปลงทันทีหลังได้รับสิ่ งแทรกแซง (  2 )
ˆ
0.86
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงหลังได้รับสิ่ งแทรกแซง (  3 )
กำรใช้ แมกนีเซียมซัลเฟตสำหรับแม่ ทมี่ ีภำวะครรภ์ เป็ นพิษ†
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงก่อนได้รับสิ่ งแทรกแซง
0.99
การเปลี่ยนแปลงทันทีหลังได้รับสิ่ งแทรกแซง
0.87
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงหลังได้รับสิ่ งแทรกแซง
1.11
†
กำรทำคลอดรกด้ วยวิธี Controlled cord traction
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงก่อนได้รับสิ่ งแทรกแซง
0.97
การเปลี่ยนแปลงทันทีหลังได้รับสิ่ งแทรกแซง
2.12
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงหลังได้รับสิ่ งแทรกแซง
0.98
‡
กำรสนับสนุนของครอบครัวระหว่ ำงคลอด
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงก่อนได้รับสิ่ งแทรกแซง
0.85
การเปลี่ยนแปลงทันทีหลังได้รับสิ่ งแทรกแซง
3.29
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงหลังได้รับสิ่ งแทรกแซง
1.13
ควำมเหมำะสมในกำรใช้ ยำปฏิชีวนะสำหรับกำรผ่ำตัดคลอด‡
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงก่อนได้รับสิ่ งแทรกแซง
1.14
การเปลี่ยนแปลงทันทีหลังได้รับสิ่ งแทรกแซง
0.24
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงหลังได้รับสิ่ งแทรกแซง
1.09
ผลลัพธ์

†
‡

ช่ วงควำมเชื่ อมั่น 95%
ค่ ำตำ่ สุ ด
ค่ ำสู งสุ ด
0.75

1.11

1.02

4.81

0.67

1.10

0.78
0.36
0.83

1.25
2.09
1.48

0.92
1.64
0.92

1.02
2.73
1.04

0.79
2.31
1.04

0.91
4.70
1.23

1.04
0.15
0.96

1.26
0.41
1.23

ผลจากการวิเคราะห์ถดถอยแบบแบ่งช่วงปั วซง
ผลจากการวิเคราะห์ถดถอยแบบแบ่งช่วงทวินามลบ

2. ผลการเปรี ยบเทียบผลการประเมินผลจากสิ่ งแทรกแซงของโครงการ SEA-ORCHID ระหว่างการศึกษาแบบ BA กับ
การศึกษาแบบ ITS
การให้บริ การช่วงก่อนคลอด พบว่า การใช้ยาปฏิชีวนะสาหรับแม่ที่มีภาวะถุงน้ าคร่ าแตกก่อนการเจ็บครรภ์ ผลจาก
การศึกษาสองรู ปแบบให้ผลตรงข้ามกัน โดยผลจากการศึกษาแบบ BA นั้นมีอตั ราเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 (95%CI ร้อยละ -31 ถึง 47 ) ส่ วน
ผลจากการศึกษาแบบ ITS มีอตั ราลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติร้อยละ 51 (95%CI ร้อยละ 10 ถึง 73) ส่ วนการใช้แมกนีเซี ยม
ซัลเฟตสาหรับแม่ที่มีภาวะครรภ์เป็ นพิษ ผลจากการศึกษาแบบ BA มีอตั ราเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 (95%CI ร้อยละ -26 ถึง 58) และ
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การศึกษาแบบ ITS มีอตั ราเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 (95% CI ร้อยละ -22 ถึง 90) ซึ่ งมีอตั ราการเปลี่ยนแปลงสู งกว่า (รายละเอียดดังตารางที่
3)

ก) การใช้ยาปฏิชีวนะสาหรับแม่ที่มีภาวะถุงน้ าคร่ าแตกก่อนการเจ็บครรภ์ ข) การใช้แมกนีเซี ยมซัลเฟตสาหรับแม่ที่มีภาวะครรภ์เป็ นพิษ

ค) การทาคลอดรกด้วยวิธี Controlled cord traction

ง) การสนับสนุนของครอบครัวระหว่างคลอด

จ) ความเหมาะสมในการใช้ยาปฏิชีวนะสาหรับการผ่าตัดคลอด

ภำพที่ 2 Incidence rate และการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ก่อนและหลังได้รับสิ่ งแทรกแซง
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การให้บริ การระหว่างคลอด พบว่า การทาคลอดรกด้วยวิธี Controlled cord traction ผลจากการศึกษาแบบ ITS มี
อัตราการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าผลจากการศึกษาแบบ BA เล็กน้อย นัน่ คือหลังได้รับสิ่ งแทรกแซงผลจากการศึกษาแบบ ITS มีอตั รา
เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติร้อยละ 44 (95%CI ร้อยละ 24 ถึง 68) ส่ วนการศึกษาแบบ BA มีอตั ราเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติร้อยละ 61 (95%CI ร้อยละ 49 ถึง 74) ส่ วนการสนับสนุนของครอบครัวระหว่างคลอด พบว่า อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลจาก
การศึกษาแบบ ITS หลังได้รับสิ่ งแทรกแซงมีอตั ราเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติร้อยละ 62 (95%CI ร้อยละ 34 ถึง 96) ซึ่ งมีอตั รา
การเปลี่ยนแปลงมากกว่าผลจากการศึกษาแบบ BA ซึ่ งมีอตั ราเพิม่ ขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติร้อยละ 40 (95%CI ร้อยละ 31 ถึง 49)
และความเหมาะสมในการใช้ยาปฏิชีวนะสาหรับการผ่าตัดคลอด พบว่า อัตราการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาทั้งสองรู ปแบบใกล้เคียง
กัน โดยหลังได้รับสิ่ งแทรกแซงผลจากการศึกษาแบบ BA มีอตั ราลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติร้อยละ 19 (95%CI ร้อยละ 8 ถึง
28) ส่ วนการศึกษาแบบ ITS มีอตั ราลดลงร้อยละ 13 (95%CI ร้อยละ -31 ถึง 9) (รายละเอียดดังตารางที่ 3)
ตำรำงที่ 3 การเปรี ยบเทียบผลการประเมินผลจากสิ่ งแทรกแซงระหว่างการศึกษาแบบ BA กับการศึกษาแบบ ITS
กำรศึกษำแบบก่ อนและหลัง
กำรศึกษำแบบ ITS†
Incidence rate
Percent change
Incidence rate
Percent change
ผลลัพธ์
of Incidence
of Incidence
ก่อนได้ รับสิ่ ง หลังได้ รับสิ่ ง
ก่อนได้ รับสิ่ ง หลังได้ รับสิ่ ง
rate
rate
แทรกแซง
แทรกแซง
แทรกแซง
แทรกแซง
(95% CI)
(95% CI)
การใช้ยาปฏิชีวนะสาหรับ
1
-51
แม่ที่มีภาวะถุงน้ าคร่ าแตก
0.73
0.74
0.68
0.33
(31 ถึง 47)
(-73 ถึง -10)
ก่อนการเจ็บครรภ์
การใช้แมกนี เซี ยมซัลเฟต
22
8
สาหรั บแม่ที่มีภาวะครรภ์
0.64
0.69
0.63
0.77
(-26 ถึง 58)
(-22 ถึง 90)
เป็ นพิษ
การท าคลอดรกด้ ว ยวิ ธี
61
44
0.56
0.90
0.53
0.77
Controlled cord traction
(49 ถึง 74)
(24 ถึง 68)
ก า ร ส นั บ ส นุ น ข อ ง
40
62
0.53
0.73
0.40
0.65
ครอบครัวระหว่างคลอด
(31 ถึง 49)
(34 ถึง 96)
ความเหมาะสมในการใช้
-19
-13
ยาปฏิ ชี ว นะส าหรั บ การ
0.49
0.40
0.60
0.52
(-28 ถึง -8)
(-31 ถึง 9)
ผ่าตัดคลอด
†

ใช้ค่า Midpoint สาหรับวิเคราะห์ขอ้ มูล
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กำรอภิปรำยผล
จากการศึกษาเพื่อเปรี ยบเทียบผลการประเมินผลจากสิ่ งแทรกแซงของโครงการ SEA-ORCHID ระหว่างการศึกษาแบบ BA
กับการศึกษาแบบ ITS โดยพิจารณาจากอัตราการเปลี่ยนแปลงหลังได้รับสิ่ งแทรกแซง จะเห็นได้วา่ ผลลัพธ์จากการศึกษาแบบ ITS
อัตราการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าการศึกษาแบบ BA ได้แก่ 1) การใช้ยาปฏิชีวนะสาหรับแม่ที่มีภาวะถุงน้ าคร่ าแตกก่อนการเจ็บครรภ์
2) การใช้แมกนี เซี ยมซัลเฟตสาหรับแม่ที่ทีภาวะครรภ์เป็ นพิษ 3) การสนับสนุ นของครอบครัวระหว่างคลอด ส่ วนผลลัพธ์จาก
การศึกษาแบบ ITS อัตราการเปลี่ยนแปลงที่นอ้ ยกว่าการศึกษาแบบ BA ได้แก่ 1) การทาคลอดรกด้วยวิธี Controlled cord traction 2)
ความเหมาะสมในการใช้ยาปฏิชีวนะสาหรับการผ่าท้องทาคลอด ความแตกต่างที่เกิดขึ้นนั้นอาจเนื่ องมาจากการศึกษาแบบ ITS มี
การควบคุมแนวโน้มที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของข้อมูล และจานวนช่วงเวลาศึกษา
สาหรับผลกระทบจากสิ่ งแทรกแซงที่ได้จากการวิเคราะห์ถดถอยแบบแบ่งช่วงปั วซง หรื อการวิเคราะห์ถดถอยแบบแบ่งช่วง
ทวินามลบ เป็ นผลกระทบที่เกิดขึ้นทันทีหลังได้รับสิ่ งแทรกแซง (ตารางที่ 2) ส่ วนกรณี ที่ใช้ค่า Midpoint นั้น เป็ นผลกระทบจากการ
เปรี ยบเที ยบระหว่างก่อนและหลังได้รับสิ่ งแทรกแซง ทาให้ค่า IRR แตกต่างกัน นอกจากนั้นผลการเปรี ยบเที ยบอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของค่า Incidence rate บางผลลัพธ์การใช้การศึกษาแบบ ITS ที่ใช้ค่า Midpoint ให้ผลที่แตกต่างจากการศึกษาแบบ BA
ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะการใช้ยาปฏิชีวนะสาหรับแม่ที่มีภาวะถุงน้ าคร่ าแตกก่อนการเจ็บครรภ์ที่มีผลตรงข้ามกัน อาจมีสาเหตุจาก
จานวนช่วงเวลาก่อนและหลังได้รับสิ่ งแทรกแซงค่อนข้างแตกต่างกัน (ตารางที่ 1) และบางช่วงเวลาไม่เกิดเหตุการณ์ ซึ่ งแตกต่างจาก
ความเหมาะสมในการใช้ยาปฏิชีวนะสาหรับการผ่าตัดคลอด ที่มีจานวนช่วงเวลาก่อนและหลังได้รับสิ่ งแทรกแซงเท่ากัน (ตารางที่ 1)
และทุกช่วงเวลามีการเกิดเหตุการณ์ ทาให้อตั ราการเปลี่ยนแปลงของค่า Incidence rate ของการศึกษาสองรู ปแบบใกล้เคียงกัน ดังนั้น
หากจานวนช่วงเวลาก่อนและหลังได้รับสิ่ งแทรกแซงต่างกันมากอาจทาให้การศึกษาแบบ ITS มีความน่าเชื่อถือน้อยลง อีกทั้งการ
วิเคราะห์จากการศึกษาแบบ ITS ซึ่ งมีการประเมินผลหลายจุดช่วงเวลาและการศึกษาแบบ BA ซึ่ งมีการประเมินผลก่อนและหลัง
ได้รับสิ่ งแทรกแซงช่วงเวลาละหนึ่ งจุดเท่านั้นอาจไม่เหมาะสมที่จะนามาเปรี ยบเทียบกัน แต่อย่างไรก็ตามการใช้การศึกษาแบบ ITS
มีความเหมาะสมสาหรับการประเมินผลสิ่ งแทรกแซงมากกว่า เนื่องจากมีการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจบิดเบือนผลจากสิ่ งแทรกแซง
นอกจากการเปรี ยบเทียบผลของการศึกษาแบบ ITS กับการศึกษาแบบก่อนและหลัง ยังมี การวิจยั อื่นที่ เปรี ยบเทียบผล
การศึกษากับผลของการศึกษาแบบ ITS โดยในปี 2013 Fretheim และคณะได้ทาการศึกษาเพื่อประเมินประสิ ทธิ ผลของสิ่ ง
แทรกแซงโดยใช้การวิเคราะห์ Interrupted time series และ Randomized controlled trial และเปรี ยบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล จากการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์ขอ้ มูล Interrupted time series ให้ผลสอดคล้องกับการวิเคราะห์ขอ้ มูล Clusterrandomized controlled trial17 นอกจากนั้น Fretheim และคณะ ยังทาการศึกษาเพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างผลการศึกษาแบบ
Interrupted time series กับ Randomized controlled trial จากการศึกษาพบว่าผลจากการศึกษาทั้งสองรู ปแบบส่ วนใหญ่มีความ
สอดคล้องกัน ซึ่ งได้จากการประเมินด้วยช่วงความเชื่อมัน่ 95% ที่คาบเกี่ยวกันของการวิเคราะห์ท้ งั สองวิธี ซึ่ งผลการศึกษายืนยันให้
เห็นว่าการศึกษาแบบ Interrupted time series มีประโยชน์สาหรับการประเมินสิ่ งแทรกแซงของระบบสุ ขภาพ18 ดังนั้นผลการศึกษานี้
ยืนยันความเหมาะสมของการใช้แนวทางการวิเคราะห์โดยใช้การศึกษาแบบ ITS ในข้อมูลลักษณะดังโครงการ SEA-ORCHID
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ข้ อเสนอแนะ
1. ในการใช้รูปแบบการศึกษาแบบ ITS เพื่อประเมินผลกระทบจากสิ่ งแทรกแซงนั้นต้องคานึงถึงจานวนช่วงเวลาศึกษาด้วย
โดยช่วงเวลาก่อนและหลังได้รับสิ่ งแทรกแทรกนั้นควรมีจานวนช่วงเวลาศึกษาที่ใกล้เคียงกัน โดยจานวนช่วงเวลาที่เหมาะสมนั้นคือ
ก่อนได้รับสิ่ งแทรกแซงอย่างน้อย 8 จุด และหลังได้รับสิ่ งแทรกแซงอย่างน้อย 8 จุด8
2. ควรคานึงถึงโอกาสที่คาดว่าจะมีเหตุการณ์ที่สนใจเกิดขึ้น เนื่องจากหากไม่มีเหตุการณ์ที่สนใจในช่วงเวลาหนึ่ง อาจส่ งผล
ให้การประเมินผลจากสิ่ งแทรกแซงเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์ดงั กล่าว
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ประสิทธิผลของโปรแกรมบรรเทาความเจ็บปวดด้วยเทคนิคการผ่อนคลายต่อระดับความเจ็บปวดในผู้ป่วย
หลังผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบที่มีอาการปวดและร้องขอยาระงับปวดในระยะ 2-4 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาการให้ยา
ตามแผนการรักษาของแพทย์โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
The Effectiveness of pain-relieving program with relaxation techniques on Pain Level in
Post Appendectomy Patients Who got Pain and Asked for Painkiller Drug at 2-4 Hours
before Prescription Schedule, Debaratana Nakhon Ratchasima Hospital Ratchasima.
เบญจวรรณ จันลาวงศ์* จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ ศศิวิมล พุทธชนม์ และรุ่งทิพย์ เขาโคกกรวด
*โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 08-9428-8849 E-mail: Benooy.2505@gmail.com
บทคัดย่อ
การศึกษาเป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลายครั้งหลังการทดลอง มีวัตถุประสงค์
(1) เปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วยหลังผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบที่ร้องขอยาระงับปวดในระยะ 2-4 ชั่วโมง
ก่อนถึงเวลาการให้ยาตามแผนการรักษาของแพทย์ ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมบรรเทาความเจ็บปวดด้วย
เทคนิคการผ่อนคลาย ณ นาทีที่ 30, 1 ชั่วโมง, 2 ชั่วโมง (2) ศึกษาความพึงพอใจต่อโปรแกรมบรรเทาความ
เจ็บปวดด้วยเทคนิคการผ่อนคลาย กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยหลังผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบในระยะ 24 ชั่วโมงแรก ในหอ
ผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา จานวน 30 ราย ที่ได้รับยาแก้ปวดเข็มแรกที่ตึกผู้ป่วยในที่
ร้องขอยาซ้าอีกใน 2-4 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาการให้ยาตามแผนการรักษา และมีอาการปวดระดับ 4 คะแนนขึ้นไป
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจั ย คือ แบบสอบถามข้อมูลทั่ว ไป, แบบประเมินระดับความเจ็บ ปวดด้ว ยตัวเลข และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับปรุงจากการศึกษาของ มยุลี สาราญญาติ (2541) ทดสอบค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 ข้อมูลจากแบบสอบถามทั่วไปและความพึงพอใจถูกมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติการแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลจากแบบประเมินระดับความปวดด้วยตัวเลข ก่อนและ
หลังให้โปรแกรมบรรเทาความเจ็บปวดด้วยเทคนิคการผ่อนคลาย นามาเปรียบเทียบความแตกต่างระดับความ
เจ็บปวด ด้วยสถิติ One-way ANOVA
ผลการวิจัย พบว่า (1) คะแนนความเจ็บปวดของผู้ป่วยก่อนได้รับโปรแกรมบรรเทาความเจ็บปวดด้วย
เทคนิคการผ่อนคลาย (mean = 5.77, SD = 1.33) มีค่าแตกต่างจากคะแนนความเจ็บปวดหลังได้รับโปรแกรม
ณ นาทีที่ 30 (mean = 4.20, SD = 1.10), 1 ชั่วโมง (mean = 3.63, SD = 0.81) และ 2 ชั่วโมง (mean =
3.30, SD = 1.37) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<.000) โดยค่าเฉลี่ยคะแนนความเจ็บปวดก่อนและหลังได้รับ
โปรแกรมมีแนวโน้มลดลง และพบว่า คะแนนความเจ็บปวด ณ นาทีที่ 30 แตกต่างจากคะแนนความเจ็บปวด ณ
2 ชั่วโมง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<.05) แต่ไม่แตกต่างจาก ณ 1 ชั่วโมงหลังได้รับโปรแกรม (P>.05) และ
คะแนนความเจ็บปวด ณ เวลา 1 ชั่วโมง และ 2 ชั่วโมง มีค่าไม่แตกต่างกัน (P>.05) (2) คะแนนความพึงพอใจ
ต่อโปรแกรมบรรเทาความเจ็บปวดด้วยเทคนิคการผ่อนคลายของผู้ป่วยหลังผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (mean = 4.47, SD = 0.60)
คาสาคัญ: ระดับความเจ็บปวด; หลังผ่าตัด; ไส้ติ่งอักเสบ; เทคนิค การผ่อนคลาย
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Abstract
This study is a quasi-experimental research design (one group with time series design).
The study was to (1) compare a pain level before and after receiving pain-relieving program
with relaxation techniques at 30th minutes, 1st hour and 2nd hours, and (2) study satisfaction of
postoperative appendectomy patients who received the pain relieving program. Subjects of the
study were thirty post appendectomy patients during first 24 hours after surgery and occupied
in the surgical ward at Debaratana Nakhon Ratchasima Hospital. The subjects were the
patients who had first dose of painkiller drug at informatory unit, asked for next dose at 2-4
hours before prescription schedule (every 4-6 hours), and had got pain score at least 4 points.
The research instruments composed of general information questionnaire, the numericalrating pain scale, and the satisfaction questionnaire of nursing activities for relieving postoperative pain. The satisfaction questionnaire was modified from the study of Muylie Samran
and others (1998), and its reliability was 0.94. Data from the general information and the
satisfaction questionnaires were analyzed by frequency, percentage, and standard deviation.
Scores from numerical-rating pain scale before and after receiving the pain relieving program
were compared using One- Way ANOVA.
The results of this study showed that first, the pain scores of the patients before
receiving the pain relief program with the relaxation technique (mean = 5.77, SD = 1.33) were
different from the score after receiving the program at 30th minutes (mean = 4.20, SD = 1.10),
(mean = 4.20, SD = 1.10), 1st hour (mean = 3.63, SD = 0.81), and 2nd hours (mean = 3.30, SD =
1.37) statistically (p<.001). Moreover, it was found that the mean scores, before and after
receiving the program, were trend to decline. Considering the pain score after receiving the
program, it was found that the pain scores at 30th minutes were statistically different from the
score at 2nd hour (p<.05). But the scores at 1st hour were not statistically different from the score
at 2nd hour (p>.05). Second, satisfaction score on the pain relief program with the relaxation
technique of postoperative appendectomy patients were at high level (mean = 4.47, SD =
0.60).
Keywords: Pain, Appendectomy, Post surgery, Relaxation techniques
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บทนา

ความเจ็บปวดของบุคคลเกิดขึ้นเนื่องจากมีสิ่งกระตุ้นความเจ็บปวด โดยสิ่งกระตุ้นนั้นอาจจะกระตุ้น
โดยตรงต่อตัวรับความรู้สึ กเจ็บปวดหรื อสิ่งกระตุ้นนั้นไปทาลายเนื้อเยื่อทาให้มีการหลั่งสารเคมีบางอย่างไป
กระตุ้นรับความรู้สึกเจ็บปวด ซึ่งเมื่อปลายประสาทอิสระที่รับความรู้สึกเจ็บปวดถูกกระตุ้นจนถึงขีดกั้นความ
เจ็บปวดจะเกิดการถ่ายทอดกระแสประสาทขึ้นไปตามวิถีประสาทโดยมีใยประสาทขนาดเล็กเป็นตัวนาสัญญาณ
ความรู้สึกเจ็บปวด[8] ความเจ็บปวดหลังผ่าตัดจะรุนแรงมากในระยะ 12-36 ชั่วโมงหลังผ่าตัดในผู้ป่วยที่ได้รับการ
ผ่าตัดใหญ่ เช่น ผ่าตัดช่องท้อง ผ่าตัดไต เป็นต้น และจะทุเลาลงใน 2-3 วัน[6] ความเจ็บปวดจึงเป็นปัญหาอันดับ
แรกของผู้ป่วยศัลยกรรมที่ต้องเผชิญในระยะ หลังผ่าตัด[4] ผลของความเจ็บปวดหลังผ่ าตัดจะทาให้ผู้ป่วยหายใจ
เบาตื้น เคลื่อนไหวร่างกายน้อยลงมีผ ลทาให้ ท้องอืด ท้องผูก แน่นท้อง ทาให้ ผู้ป่ว ยต้องได้รับการรักษาใน
โรงพยาบาลนานขึ้น ส่งผลต่อความเป็นอยู่ในชีวิตประจาวัน และ ก่อให้เกิดความทุกข์ทางด้านจิตใจด้วย[6]
โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 200 เตียงได้รับนโยบายให้เป็นศูนย์ไส้ติ่ง
ของจังหวัด พบว่าจานวนผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 37 % และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ปัญหาหลัง
ผ่าตัด ทีพ่ บมากที่สุด คือ ความเจ็บปวดหลังผ่าตัด แผนการรักษาคือ การให้ Morphine หรือ Pethedine เพื่อ
ระงับปวด แบบ Around The Clock ทุก 4 ชม. หรือ เมื่อจาเป็น (prn) ทุก 4-6 ชั่วโมง ซึ่งพบว่า หลังได้รับ
ยาฉีดระงับปวดในระยะ 2-4 ชม. ผู้ป่วยมีความเจ็บปวดอยู่ในระดับ 4-6 และร้องขอยาแก้ปวดก่อนถึงเวลาที่
แพทย์กาหนดตามแผนการรักษา ผู้ป่วยร้อยละ 10-20 มีภาวะท้องอืดและลาไส้กลับมาทางานช้าเนื่องจากผู้ป่วย
ไม่ขยับตัวเพราะปวดแผลผ่าตัด นอกจากนี้ยังพบว่า เมื่อกลับบ้านผู้ป่วยมีภาวะท้องอืดร้อยละ 5 แล้วจะกลับมา
รักษาตัวใหม่อีกครั้ง
หน้าที่หลักทางคลินิกของพยาบาลวิชาชีพคือการจัดการกับอาการรบกวนต่าง ๆ เช่น อาการนอนไม่
หลับ วิตกกังวล ความเจ็บปวด ความกลัว เป็นต้น [9] พยาบาลจึงเป็นผู้มีบทบาทหน้าที่สาคัญในการจัดการความ
เจ็บปวด ให้ผู้ป่วยกลับคืนสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว[4] และเป็นบทบาทอิสระที่กระทาได้ภายใต้ขอบเขตของวิชาชีพ
การจัดการความเจ็บปวดแบ่งได้เป็น 2 วิธีใหญ่ ๆ คือ การจัดการความเจ็บปวดด้วยยากลุ่มยา Opioid และการ
จัดการความเจ็บปวดโดยไม่ใช้ยา ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการความเจ็บปวดด้วยยา ลด
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากผลข้างเคียงของการใช้ยาในปริมาณมากและ เพิ่มความสามารถในการควบคุมตนเอง
ของผู้ป่วย[4] ผู้ป่วยจะรู้สึกสุขสบายเพียงพอที่จะสามารถเคลื่อนไหวทากิจกรรมต่าง ๆ ทาให้ฟื้นฟูสภาพหลัง
ผ่าตัดได้รวดเร็ว ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดและผลข้างเคียงของการให้ยาแก้ปวด
การศึกษาวิจัยที่ผ่านมาได้มีการทดลองวิธีการพยาบาลในรูปแบบต่าง ๆ[5] โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการ
กับความเจ็บปวดโดยไม่ใช้ยา เช่น การนวด การกระตุ้นปลายประสาทด้วยเครื่องไฟฟ้าผ่านผิวหนัง การจัดท่า การ
เบี่ยงเบนความสนใจในรูปแบบต่าง ๆ[11] การใช้เทคนิคการผ่อนคลาย การให้ข้อมูล และการฝึกปฏิบัติตัว เป็นต้น[4]
สอดคล้องกับการศึกษาของกันตา โกสุมภ์ ผลการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการจัดการความปวดหลังผ่าตัด
[1]
และการศึกษาของเสาวนิตย์ กมลวิทย์, 2557[10] มีการใช้สมาธิบาบัดแบบ SKT พบว่าสมาธิกับการทางานของ
ระบบประสาทมีความเชื่อมโยงกัน หายใจเข้า พุทธ หายใจออก โธ สามารถช่วยให้คลายเครียดได้อย่างดี ถ้า
สามารถควบคุมการฝึกประสาทสัมผัสทั้ง 6 ร่วมด้วย ก็จะทาให้ การทาสมาธินั้นมีผลดีต่อการทางานของระบบ
ประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทส่วนปลาย ระบบประสาทอัตโนมัติ อารมณ์ และพฤติกรรม ระบบภูมิต้านทาน
ของร่างกาย ระบบไหลเวียนเลือด และระบบอื่น ๆในร่างกายได้เป็นอย่างดี[7] การศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วย
ต่อกิจกรรมการพยาบาลเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดหลังผ่าตัด พบว่าความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อกิจกรรมการ
พยาบาลอยู่ในระดับปานกลาง [6] ส่วนการศึกษาวิเคราะห์เมตาเกี่ยวกับวิธีการพยาบาลเพื่อจัดการกับความ
เจ็บปวดหลังผ่าตัดพิจารณาจากค่าขนาดอิทธิพลเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ การสัมผัส การเบี่ยงเบนความสนใจ
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โดยการเล่นเกม การนวด การเบี่ยงเบนความสนใจโดยใช้ดนตรี การนวดร่วมกับการประคบเย็น การให้ข้อมูล
และฝึกปฏิบัติตน การจัดท่าผู้ป่วย การผ่อนคลาย และการใช้หลายวิธีร่วมกัน ตาม ลาดับ[4]
จากการศึกษาที่กล่าวมา พบว่า ยังไม่มีการศึกษาหรือข้อสรุปเกี่ยวกับการบรรเทาความเจ็บปวดโดยไม่ใช้
ยาในผู้ป่วยหลังผ่าตัดไส้ติ่ง 24 ชั่วโมงแรก ที่มีอาการปวดในระยะ 2-4 ชั่วโมงหลังได้รั บยาและร้องขอยาระงับ
ปวดก่อนถึงเวลาให้ยาในครั้งต่อไป ซึ่งส่งผลให้ผู้รับบริการรู้สึกทุกข์ทรมานจนกว่าจะถึงเวลาให้ยาตามแผนการ
รักษาของแพทย์ และไม่พึงพอใจต่อคุณภาพการพยาบาล ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทดสอบประสิทธิผลของ
โปรแกรมบรรเทาความเจ็บปวดด้วยเทคนิคการผ่อนคลายต่อการบรรเทาความเจ็บปวดของผู้ป่วยที่ได้รับการ
ผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ ซึ่งผู้วิจัยได้ผสมผสานเทคนิคการผ่อนคลายเพื่อลดการรับรู้ความเจ็บปวดที่เหมาะสมกับสภาพ
ผู้ป่วยหลังผ่าตัดและผู้ป่วยสามารถทาได้ด้วยตนเอง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วยหลังผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบที่ร้องขอยาระงับปวดในระยะ
2-4 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาการให้ยาตามแผนการรักษาของแพทย์ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมบรรเทาความเจ็บปวด
ด้วยเทคนิคการผ่อนคลาย ณ นาทีที่ 30, 1 ชั่วโมง และ 2 ชั่วโมง
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจผู้ป่วยหลังผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบต่อโปรแกรมบรรเทาความเจ็บปวดด้วยเทคนิค
การผ่อนคลาย
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ทาการศึกษาในผู้ป่วยหลังผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบที่มีอาการปวดตั้งแต่ 4 คะแนนขึ้นไปและร้องขอ
ยาระงับปวดในระยะ 2-4 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาการให้ยาตามแผนการรักษาของแพทย์
ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ศัลยกรรมหญิง และหอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรมชั้น 2 โรงพยาบาลเทพรัตน์
นครราชสีมา จานวน 30 ราย เก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม 2560 ถึงเดือนมิถุนายน 2560
กรอบแนวคิดการวิจัย จากทฤษฏีระบบของ Herbert G. Hicks มาใช้โดยมีองค์ประกอบพื้นฐานของระบบ
ปัจจัยนาเข้ า (input )
ผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบใน
ระยะ 24 ชม.ทั้งเพศชายและหญิง
อายุ 15 ปี ขึ้นไป ที่มีอาการปวด
แผลผ่าตัด ระดับ 4 คะแนนขึ้นไป
และร้องขอยาระงับปวด ในช่วง
2-4 ชัว่ โมงก่อนเวลาที่กาหนดใน
แผนการรักษา จานวน 30 คน

กระบวนการ (process)
- โปรแกรมบรรเทาความเจ็บปวดด้วย
เทคนิคการผ่อนคลาย 6 ขั้นตอน
ประกอบด้วยการให้ขอ้ มูล การสร้าง
สัมพันธภาพ การพยาบาลพื้นฐาน การจัด
ท่า การเบี่ยงเบนความสนใจ และเทคนิค
การผ่อนคลาย
- ประเมินความปวดโดยใช้เครื่ องมือวัด
การรับรู ้ความเจ็บปวด
- ประเมินความพึงพอใจของผูป้ ่ วย

ผลลัพธ์ (outcome)
-ระดับความเจ็บปวดก่อนและหลัง
ให้โปรแกรมบรรเทาความ
เจ็บปวดด้วยเทคนิคการผ่อนคลาย
ในระยะ 30นาที 1 ชัว่ โมง และ 2
ชัว่ โมง
- ระดับความพึงพอใจของผูป้ ่ วย

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

202

วิธีดาเนินการวิจัย
เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลายครั้งหลังการทดลอง (quasi experiment with
one group time series design) ศึกษาประสิทธิ ผลของโปรแกรมบรรเทาความเจ็บปวดด้วยเทคนิคการผ่อนคลาย
ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบและมีอาการปวดตั้งแต่ระดับ 4 คะแนนขึ้นไปในระยะ 2-4 ชม.แรกก่อนถึง
เวลาที่จะให้ยาระงับปวดเข็มต่อไปตามแผนการรักษาของแพทย์ ณ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดไส้ติ่งและเข้ารับการดูแลในหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ศัลยกรรมหญิงและ
หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรมชั้น 2 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
กลุ่มตัวอย่าง เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ ผู้ป่วยหลังผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบในระยะ 24 ชั่วโมงและมี
อาการปวดตั้งแต่ระดับ 4 คะแนนขึ้นไปในระยะ 2-4 ชม.แรกก่อนถึงเวลาที่จะให้ยาระงับปวดเข็มต่อไปตามแผนการ
รักษา จานวน 30 คน เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 ถึง เดือนมิถุนายน 2560
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
มีอยู่ 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบข้อมูลทั่วไป แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล และ ข้อมูลเกี่ยวกับความ
เจ็บป่วย
ส่วนที่ 2 แบบประเมินระดับความปวด โดยใช้เครื่องมือประเมินความเจ็บปวด (pain scale) แบบมาตรวัด
ตัวเลขและมาตรวัดรูปหน้าคน
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ ป่วยต่อโปรแกรมบรรเทาความเจ็บปวดด้วยเทคนิคการผ่อน
คลาย 6 ขั้นตอน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ทาหนังสือผ่านผู้อานวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา หัวหน้ากลุ่มงานหรือผู้บังคับบัญชา และ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาด้านจริยธรรมงานวิจัย เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย และขออนุญาตเก็บ
ข้อมูลที่หอผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
2. ผู้ วิจั ย และผู้ ร่ ว มวิจั ย ส ารวจรายชื่อผู้ ป่ว ยที่ได้รับ การผ่ าตัดไส้ ติ่งอักเสบในระยะ 24 ชั่ว โมงแรกและ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. ขั้นดาเนินการ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย แนะนาตัวกับกลุ่มตัวอย่าง พร้อมกับชี้แจงวัตถุประสงค์การศึกษา
เพื่อขอความร่วมมือในการทาวิจัย ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยใช้ใช้เครื่องมือประเมินความเจ็บปวด (pain scale) แบบ
มาตรวัดตัวเลขและมาตรวัดรูปหน้าคนก่อนเริ่มการทดลอง หลังจากนั้นจึงให้โปรแกรมบรรเทาความเจ็บปวดด้วย
เทคนิคการผ่อนคลายแก่กลุ่มตัวอย่าง รวมระยะเวลา 45 นาที ซึ่งมีทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การให้ข้อมูล 2) การ
สร้างสัมพันธภาพ 3) การพยาบาลพื้นฐานทั่วไป
4) การจัดท่า 5) การใช้เทคนิคเบี่ยงเบนความสนใจ และ 6)
การใช้เทคนิคการผ่อนคลาย ประกอบด้วย
- การหายใจเพื่อผ่อนคลาย โดยอยู่ในท่าที่สบาย หลับตา สูดหายใจเข้าลึกๆ กลั้นไว้ประมาณ 3 วินาที
และเป่าออกทางปากช้า ๆ อย่างสม่าเสมอจนสุด ทาซ้าจานวน 20-30 ครั้ง
- กาหนดจิต ให้เริ่มผ่อนคลายอวัยวะต่าง ๆ ของตนเอง ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า ได้แก่ ศีรษะ ใบหน้า ต้น
คอ บ่า แขนทั้งสองข้าง ลาตัว ท้อง สะโพก ต้นขาและขาทั้งสองข้าง โดยพูดช้า ๆ และย้าคาว่าผ่อนคลายไปเรื่อย ๆ
ทาเช่นนี้ทุกอวัยวะจนครบหรือหลับไป แล้วนอนในท่าที่สบายตามปกติ
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4. ขั้นผลลัพธ์ ประกอบด้วย 1) ประเมินมาตรวัดระดับความเจ็บปวดหลังให้ โปรแกรมบรรเทาความ
เจ็บปวดด้วยเทคนิคการผ่อนคลาย ที่ 30 นาที, 1 ชั่วโมง, และ 2 ชั่วโมง ตามลาดับ และ 2) ประเมินความพึงพอใจ
ต่อโปรแกรมบรรเทาความเจ็บปวดด้วยเทคนิคการผ่อนคลาย
สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล[2]
1. แจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไป
2. เปรียบเทียบความแตกต่างระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วยก่อนและหลังด้วยสถิติ One- way ANOVA
3. สถิติค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจ
สรุปและอภิปรายผล
1. กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.67 มีอายุน้อยกว่า 30 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 56.67 และทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ
2. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีถึงร้อยละ 63.33 ยังไม่เคยมีประสบการณ์ความเจ็บปวดมาก่อน และต้องใช้เวลา
ในการผ่าตัดไส้ติ่งนานมากกว่า 60 นาที โดยมีผู้ที่ใช้เวลาในการผ่าตัดน้อยกว่า 30 นาทีเพียง 5 ราย คิดเป็นร้อยละ
16.67 กลุ่มตัวอย่างมีแผลผ่าตัดยาวที่สุด 9-10 เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ 40 และมีความยาวน้อยกว่า 6
เซนติเมตร 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.67 สาหรับระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล กลุ่มตัวอย่างส่วนมากถึงร้อยละ
73.33 นอนโรงพยาบาลเพียง 2 วัน ส่วนที่เหลือใช้เวลานอนโรงพยาบาลเพียง 3 วัน และกลุ่มตัวอย่างส่วนมากถึง
ร้อยละ 80 ไม่ได้ร้องขอยาแก้ปวดซ้าภายหลังจากให้โปรแกรมบรรเทาความเจ็บปวดด้วยเทคนิคการผ่ อนคลาย มี
เพียง 4 รายที่ได้รับยาซ้า คิดเป็นร้อยละ 13.33 สาหรับประเภทของยาระงับปวดตามแผนการรักษา ส่วนใหญ่ร้อย
ละ 90 แพทย์จะสั่งให้ morphine มีเพียงร้อยละ 10 ที่เป็น pethidine ดังแสดงในตารางที่ 1
3. เปรียบเทียบความเจ็บปวดของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังได้รับโปรแกรมบรรเทาความเจ็บปวดด้วยเทคนิค
การผ่ อนคลาย พบว่า คะแนนความเจ็บปวดก่อนได้รับโปรแกรมบรรเทาความเจ็บปวดด้วยเทคนิคการผ่อนคลาย
(mean = 5.77, SD = 1.33) มีค่าแตกต่างจากคะแนนความเจ็บปวดหลังได้รับโปรแกรม ณ นาทีที่ 30 (mean = 4.20,
SD = 1.10), 1 ชั่วโมง (mean = 3.63, SD = 0.81) และ 2 ชั่วโมง (mean = 3.30, SD = 1.37) อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (P<.000) นอกจากนี้ยังพบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความเจ็บปวดก่อนและหลังได้รับโปรแกรมมีแนวโน้มลดลง เมื่อ
พิจารณาเฉพาะคะแนนความเจ็บปวดหลังได้รับโปรแกรม พบว่า คะแนนความเจ็บปวด ณ นาทีที่ 30 แตกต่างจาก
คะแนนความเจ็บปวด ณ 2 ชั่วโมง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<.05) แต่ไม่แตกต่างจากคะแนนความเจ็บปวด ณ 1
ชั่วโมงหลังได้รับโปรแกรม (P>.05) และคะแนนความเจ็บปวดหลังได้รับโปรแกรม ณ เวลา 1 ชั่วโมง และ 2 ชั่วโมง มี
ค่าไม่แตกต่างกัน (P>.05 )
4. กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมบรรเทาความเจ็บปวดด้วยเทคนิคการผ่อนคลายโดยมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก (mean = 4.47, SD = 0.60) โดยเฉพาะในขั้นตอนที่ 6 การใช้เทคนิคการผ่อนคลายเพื่อบรรเทา
ปวด ซึ่งอธิบายได้ว่า พยาบาลได้ให้คาแนะนาและอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงกระบวนการปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี และ
พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่หลังจากใช้เทคนิคการผ่อนคลายด้วยการหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกทางปาก กาหนดจิต
ให้อยู่ที่แต่ละอวัยวะตั้งแต่ศีรษะไปจนถึงเท้านั้น ผู้ป่วยจะหลับตั้งแต่การปฏิบัติ ผ่านพ้นไปเพียง 10-15 นาที ผู้วิจัย
ได้ทดสอบผู้ป่วยหลับ โดยประเมินอาการหลับจากวิธีทดสอบ eye lash reflex ผู้ป่วยหลับประมาณ 10 นาทีเป็น
ส่วนใหญ่ และจากการสอบถามผู้ป่วยตอบว่ารู้สึกสบายขึ้น ซึ่งการหลับเป็นสิ่งที่ดีแสดงถึงไม่เผชิญกับความเจ็บปวด
ใด ๆ
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จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยขออภิปรายผลในรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
เพศ

ชาย
หญิง
อายุ
น้อยกว่า 30 ปี
46 – 60 ปี
มากกว่า 60
ศาสนา
พุทธ
ประสบการณ์ความ
มี
เจ็บปวด (อุบัติเหตุ/ผ่าตัด) ไม่มี
ระยะเวลาที่ใช้ในการผ่าตัด น้อยกว่า 30 นาที
31 – 59 นาที
มากกว่า 60 นาที
ความยาวของแผลผ่าตัด น้อยกว่า 6 เซนติเมตร
7 – 8 เซนติเมตร
9 – 10 เซนติเมตร
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (ต่อ)
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
ระยะเวลานอน
โรงพยาบาล

2 วัน

3 วัน
จานวนครั้งที่ได้รับยาระงับ 0 ครั้ง
ปวดหลังได้รับโปรแกรม
1 ครั้ง
ชนิดของยายาระงับปวด มอร์ฟีน (Morphine)
ตามแผนการรักษา
เพทธีดีน (Pethidine)

จานวน (คน) ( n = 30
)
10
20
17
6
7
30
11
19
5
6
19
5
13
12

ร้อยละ
33.3
66.67
56.67
20.00
23.33
100.00
36.67
63.33
16.67
20.00
63.33
16.67
43.33
40.00

จานวน (คน) ( n = 30
)
22

ร้อยละ

8
26
4
27
3

26.67
86.67
13.33
90.00
10.00

73.33

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความเจ็บปวดก่อนและหลังการทดลอง ณ นาทีที่ 30, 1 ชั่วโมง และ
2 ชั่วโมง ด้วยสถิติ One-way ANOVA (n=30)
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df
3
116
119

SS
107.492
159.433
266.925

MS
35.831
1.374

F
26.069

P-value
.000
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จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าระดับความเจ็บปวดก่อนและหลังให้โปรแกรมบรรเทาความเจ็บปวดด้วย
เทคนิคผ่อนคลาย ณ นาทีที่ 30 , 1 ชั่วโมง และ 2 ชั่วโมง มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
( P< .000)
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความเจ็บปวดก่อนและหลังการทดลอง ณ นาทีที่ 30, 1 ชั่วโมง และ
2 ชั่วโมง เป็นรายคู่ ด้วยสถิติ Scheffe
คะแนนความ
เจ็บปวด

สูงสุ
ด

ต่าสุด

X

เปรียบเทียบความแตกต่างความเจ็บปวดเป็นรายคู่
หลังทดลอง30
หลังทดลอง 1 หลังทดลอง 2
นาที
ชั่วโมง
ชั่วโมง
- 1.57**
- 2.13**
- 2.46**
- 0.59
- 0.90*

ก่อนการทดลอง
8
4 5.77
หลังทดลอง 30
6
3 4.20
นาที
หลังทดลอง 1
5
2 3.63
- 0.33
ชั่วโมง
หลังทดลอง 2
8
1 3.30
ชั่วโมง
** p<.01
* p<.05
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าคะแนนความเจ็บปวดก่อนได้รับโปรแกรมบรรเทาความเจ็บปวดด้วย
เทคนิคการผ่อนคลายแตกต่างจากคะแนนความเจ็บปวดหลังให้โปรแกรมในทุกช่วงเวลาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(P<.01) โดยมีระดับความเจ็บปวดที่ลดลง และคะแนนความเจ็บปวดหลังให้โปรแกรมจะมีเฉพาะคะแนน ณ
นาทีที่ 30 เท่านั้นที่แตกต่างจากคะแนน ณ ชั่วโมงที่ 2 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p< .05)
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อโปรแกรมการบรรเทาความเจ็บปวดด้วยเทคนิคผ่อนคลายหลัง
ผ่าตัด
กิจกรรมรายขั้นตอน
1. ขั้นตอนการให้ข้อมูลหลังผ่าตัด
2. ขั้นตอนการสร้างสัมพันธภาพระหว่างพยาบาลกับผู้ป่วย
3. ขั้นตอนการพยาบาลพื้นฐานทั่วไป
4. ขั้นตอนการจัดท่า
5. ขั้นตอนการใช้เทคนิคเบี่ยงเบนความสนใจ
6. ขั้นตอนเทคนิคการผ่อนคลายเพื่อบรรเทาปวด
โดยรวม

X
4.57
4.57
4.31
4.48
4.30
4.60
4.47

S.D.
0.55
0.58
0.65
0.59
0.68
0.56
0.60

ระดับความ
พึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

ตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อโปรแกรมการบรรเทาความเจ็บปวดด้วย
เทคนิคผ่อนคลายโดยรวมอยู่ในระดับมาก (mean = 4.47, SD = 0.60) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละ
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ขั้นตอน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจใน ระดับมากถึงมากที่สุด โดยขั้นตอนเทคนิคการผ่อนคลาย (mean
= 4.60, SD = 0.56) มีระดับความพึงพอใจสูงสุด รองลงมา คือ การให้ข้อมูลหลังผ่าตัด การสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างพยาบาลกับผู้ป่วย การจัดท่า และการพยาบาลพื้นฐานทั่วไป ส่วนขั้นตอนที่มีคะแนนพึงพอใจน้อยที่สุด
คือ เทคนิคการเบี่ยงเบนความสนใจ (mean = 4.30, SD = 0.68)
จากผลการวิจัยสรุปผลดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่าง 30 รายเมื่อเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วยหลังผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบที่ร้องขอ
ยาระงับปวดในระยะ 2-4 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาการให้ยาตามแผนการรักษาของแพทย์ก่อนและหลังได้รับโปรแกรม
บรรเทาความเจ็บปวดด้วยเทคนิคการผ่อนคลาย ณ นาทีที่ 30, 1 ชั่วโมง และ 2 ชั่วโมง พบว่าระดับความ
เจ็บปวดก่อนให้โปรแกรมบรรเทาความเจ็บปวดด้วยเทคนิคผ่อนคลายมีค่าสูงกว่า คะแนนหลังให้โปรแกรม ณ
นาทีที่ 30, 1 ชั่วโมง และ 2 ชั่วโมง และมีค่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( P< .000) เมื่อ
พิจารณาคะแนนความเจ็บปวดในแต่ละช่วงเวลาพบว่า ณ นาทีที่ 30 กับ 1 ชั่วโมง มีค่าไม่แตกต่างกัน แสดงถึง
ความเจ็บปวดเท่า ๆ กัน แสดงว่าระดับความเจ็บปวดหลังการใช้โปรแกรมบรรเทาความเจ็บปวดด้วยเทคนิคการ
ผ่อนคลายค่อนข้างจะคงที่หลังจาก 30 นาทีแรก ถึง 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ อาจอธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
เจ็บปวดรุนแรงในช่วง 24 ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัด การใช้เทคนิคผ่อนคลายจะช่วยลดความเจ็บปวดได้อย่างชัดเจน
ในช่วง 30 นาทีแรก แต่ถ้าได้มีการปฏิบัติซ้าก็อาจจะช่วยลดความเจ็บปวดลงได้อีก อย่างช้าๆ และจะเห็นความ
แตกต่างชัดเจนหลังจากใช้โปรแกรมไปแล้ว 1-2 ชั่วโมง
เมื่อประเมินความต้องการยาระงับปวดภายหลังจากได้รับโปรแกรม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากจานวน 26
ราย คิดเป็นร้อยละ 86.67 ไม่ต้องการและไม่ได้รับยาฉีดระงับอาการปวด มีเพียง 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.33
ต้องการยาฉีด ระงับ ปวดตามแผนการั กษา และเป็นเพศหญิง ทั้ง 4 ราย ในจานวนนี้มี แผลผ่ าตัดมี ยาว 10
เซนติเมตรขึ้นไปจานวน 3 ราย ใช้เวลาในการผ่าตัดนานเกิน 1 ชั่วโมง จานวน 3 ราย ซึ่งการผ่าตัดนานและ
แผลผ่าตัดที่ยาวส่งผลให้เนื้อเยื่อและเส้นประสาทได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้น จึงทาให้กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวมีความ
เจ็บปวดมากกว่าคนอื่น ประกอบกับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 รายนี้เคยมีประวัติการผ่าตัดและเคยมีประสบการณ์ความ
เจ็บปวดมาก่อน จากการศึกษาของมยุลี สาราญญาติ [6] พบว่า ปัจจัยด้านเพศจะส่งผลต่อความอดทนความ
เจ็บปวด เพศชายจะมีความอดทนมากกว่าเพศหญิง นอกจากนี้อาจสรุปได้ว่า การใช้โปรแกรมบรรเทาความ
เจ็บปวดด้วยเทคนิคการผ่อนคลายต้องได้ปฏิบัติซ้าๆ เมื่อเริ่มมีอาการปวด ไม่ควรทิ้งระยะเวลาเกิน 2 ชั่วโมง และ
สามารถทาได้เมื่อต้องการบรรเทาปวดไม่ควรรอให้ปวดมากจนทนไม่ได้
2. ความพึงพอใจผู้ป่วยหลังผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบต่อโปรแกรมบรรเทาความเจ็บปวดด้วยเทคนิคการผ่อน
คลาย ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมทั้ง 6 ขั้นตอนอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.47 นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจต่อขั้นตอนการใช้เทคนิคการผ่อน
คลายเพื่อบรรเทาปวดอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจอธิบายได้ว่า พยาบาลได้ให้คาแนะนาและอธิบายให้ผู้ป่วย
เข้าใจถึงกระบวนการปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี และพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่หลังจากใช้เทคนิคการผ่อนคลาย ด้วยการ
หายใจเข้าลึก ๆ ผ่อนลมหายใจออกทางปาก กาหนดจิตให้อยู่แต่ละอวัยวะตั้งแต่ศีรษะไปจนถึงเท้านั้น ผู้ป่วยจะ
หลับตั้งแต่การปฏิบัติผ่านไปเพียง 10-15 นาที ผู้วิจัยได้ทดสอบผู้ป่วยหลับ โดยประเมินอาการหลับจากวิธีทดสอบ
eye lash reflex ผู้ป่วยหลับประมาณ 10 นาทีเป็นส่วนใหญ่ และจากการสอบถามผู้ป่วยตอบว่ารู้สึกสบายขึ้น
ซึ่ ง การหลั บ เป็ น สิ่ ง ที่ ดี แ สดงถึ ง ไม่ เ ผชิ ญ กั บ ความเจ็ บ ปวดใด ๆ ส่ ว นความพึ ง พอใจขั้ น ตอนที่ 2 การสร้ า ง
สัมพันธภาพระหว่างพยาบาลกับผู้ป่วย อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ซึ่งอธิบายได้ว่าการสร้างความคุ้นเคยให้รู้จัก
ทักทายและซักถามอาการเจ็ บปวด การได้รับความสนใจเอาใจใส่อย่างใกล้ ชิด การตั้งใจรับฟังการใช้คาพูด
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ปลอบโยนให้กาลังใจรวมถึงการสัมผัสที่มือหรือที่แขนขณะที่พูดคุยซักถามอาการ การแสดงออกทั้งหมดนี้ช่วยลด
ความกังวล ความกลัว มีความพร้อมให้ความร่วมมือด้วยดี มีผลต่อการดูแลรักษาและปฏิบัติตามคาแนะนาได้
โดยง่าย
ส่วนขั้นตอนที่ 5 การใช้เทคนิคเบี่ยงเบนความสนใจ พบว่า การแนะนาและจัดหาหนังสือ รูปภาพ
หรือจัดกิจกรรมที่ชอบ ได้ถูกนาไปปฏิบัติน้อยที่สุด อาจเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างไม่ได้ให้ความสนใจในข้อนี้และ
อาจไม่เห็นว่าสาคัญ อีกทั้ง ในช่วง 24 ชั่วโมงแรกหลังผ่ าตัด ผู้ป่วยมักนอนเป็นส่วนใหญ่จึงไม่จัดกิจกรรมนี้ให้
รวมทั้งการให้คาแนะนาให้คิดถึงเรื่องที่ทาให้เพลิดเพลินมีความสุข หรือการใช้กิจกรรมการผ่อนคลายชนิดอื่น ๆ
สอดคล้องกับการศึกษาของจิราภรณ์ สิงหเสนี, 2550[3] เช่น ดมกลิ่นหอมๆ อโรม่า ฟังเพลงเบา ๆ เป็นต้น ซึ่ง
พยาบาลไม่ได้แนะนาเลยอาจเป็นเพราะไม่นิยมใช้วิธีดังกล่าวหรือต้องหาความรู้ หาเวลาว่างที่จะปฏิบัติ ซึ่งในทาง
ปฏิบัติหากจานวนผู้ป่วยค่อนข้างมาก จะทาให้มีเวลาบริการด้านนี้น้อย จึงได้ไปใช้ด้านอื่นแทน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. กิจกรรมการพยาบาลเป็นการปฏิบัติงานด้านคุณภาพการพยาบาลแก่ผู้ป่วย ซึ่งพยาบาลควรให้
ความสาคัญ และเป็นบทบาทอิสระที่บุคลากรพยาบาลสามารถกระทาได้เลย โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ
ความเจ็บปวด พยาบาลจะช่วยให้จัดการกับความเจ็บปวดได้ดียิ่งขึ้น ก่อนผ่าตัดควรเตรียมความพร้อมของผู้ป่ วย
เรื่องการเผชิญกับความปวดหลังผ่าตัด การสอนให้บรรเทาความปวดด้วยวิธีผ่อนคลาย ร่วมกับการให้ข้อมูล การ
จัดท่า การสัมผัส การเอาใจใส่ การเบี่ยงเบนความสนใจ จะยิ่งทาให้ผู้ป่วยพึงพอใจ
2. ผู้ นาทีมทางการพยาบาลควรส่ งเสริมให้ มีกิจกรรมการพยาบาลที่เป็น อิส ระทางการพยาบาล
โดยเฉพาะ ควรให้ความรู้ ควรฝึกทักษะในการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่เผชิญกับความเจ็บปวด
3. นาผลของการวิจัยสู่การสร้างคู่มือการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดไส้ติ่งโดยไม่ใช้ยาควบคู่ไปกับการใช้ยา ใน
ระยะ 24 ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัด จะมีผลทาให้ผู้ป่วยลดการใช้ยาลงได้ด้วยตนเอง
4. ควรมีระบบการนิเทศงานกิจกรรมการพยาบาลที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ป่วย โดยควรนาคู่มือ
และก าหนดแนวทางการดูแ ลผู้ ป่ ว ยหลั งผ่ าตัด ที่มีค วามเจ็บปวด สามารถนาสู่ การพัฒ นาในการดูแลผู้ ป่ว ย
ศัลยกรรมอื่นๆ ได้ด้วย
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มตัวอย่างมากขึ้น และศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยโรคอื่น ๆ หรือผ่าตัดอื่น ๆ
เช่น ผ่าตัดช่องท้องขนาดใหญ่ (Explore laparotomy), มะเร็ง, ผ่าตัดทางกระดูกและข้อ เป็นต้น เพื่อนามาขยาย
ผลการศึกษาให้ใช้ประโยชน์มากขึ้น
2. ควรมีการศึกษาวิจัยของการสร้างแนวทางการปฏิบัติ การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่มีภาวะเจ็บปวดโดย
ใช้เทคนิคผ่อนคลายและเปรียบเทียบ 2 กลุ่ม กลุ่มที่ให้ยากับกลุ่มที่ใช้เทคนิคผ่อนคลายซึ่งเป็นกิจกรรมการ
พยาบาลเป็นอิสระ และสร้างพลังอานาจให้กับตัวผู้ป่วยโดยผู้ป่วยกาหนดได้เองจากการกาหนดจิตด้วยสมาธิคู่กับ
เทคนิคการผ่อนคลาย
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โครงการ ประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจำ�ปี 2560
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“การบริหารจัดการบริการพยาบาลในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0”
(Nursing Management moving to Thailand 4.0)
ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
เจ้าของโครงการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
หลักการและเหตุผล
จากการประกาศนโยบายประเทศเป็น “Thailand 4.0” ทำ�ให้กระทรวงต่างๆมีการปรับแผนกลยุทธ์เพื่อขับ
เคลื่อนองค์กรและหน่วยงานสู่ Thailand 4.0 ให้ได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีการปรับกลยุทธ์
และกำ�หนดเป้าหมายแผนงานโครงการต่างๆเพื่อขับเคลื่อนสู่  “Thailand 4.0”
พยาบาลเป็นสาขาวิชาชีพทีม่ คี วามสำ�คัญในระบบสุขภาพ ซึง่ ต้องมีการปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงและ
พร้อมในการขับเคลื่อนองค์กรและวิชาชีพสู่ยุค “Thailand 4.0” รวมทั้งการปฏิรูประบบสุขภาพเพื่อให้ผู้ใช้บริการ
สามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน เกิดความปลอดภัยและพึงพอใจรวมทั้งสามารถเข้าถึงระบบบริการ
สุขภาพได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม มุง่ สูเ่ ป้าหมายสุดท้าย คือ ประชาชนสุขภาพดี สามารถพัฒนาศักยภาพการดูแล
ตนเองได้ และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี จำ�เป็นต้องมีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดรับกับกระแสการเปลีย่ นแปลงดัง
กล่าวซึง่ ล้วนท้าทายบทบาทของพยาบาลในแต่ละระดับในสถานบริการพยาบาลระดับต่างๆจึงจำ�เป็นต้องมีการบริหาร
จัดการพยาบาลในการขับเคลื่อนวิชาชีพพยาบาลสู่“Thailand 4.0” สามารถบรรลุเป้าหมายนโยบายของประเทศสู่
การเป็นประเทศที่พัฒนาอย่างมั่งคั่ง  มั่นคง และยั่งยืน
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมวิชาการในเรื่องนี้ขึ้น โดยมุ่ง
หวังให้พยาบาลได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการพยาบาลเพื่อการขับเคลื่อนสู่ Thailand 4.0 และ
การจัดเวทีเผยแพร่ผลงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งการพัฒนาผลงานเพื่อนำ�เสนอในเวที
การประชุมนานาชาติต่อไป
วัตถุประสงค์
  
2.1 เพื่อให้พยาบาลผู้ร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการพยาบาล
และนโยบาย  “Thailand 4.0”
  
2.2 เพื่อให้พยาบาลผู้ร่วมประชุมเข้าใจบทบาทของพยาบาลในการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศ
สู่“Thailand 4.0”
  
2.3 เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม และกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพ
บริการพยาบาลประกวดผลงานวิชาการของสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ และบุคลากรด้านสาธารณสุข
  
2.4 เพื่อจัดประชุมสามัญประจำ�ปีของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  
2.5 พื่อเชิดชูเกียรติพยาบาลดีเด่นที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
  
2.6 เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่พี่พยาบาลผู้เกษียณอายุราชการ
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กลุ่มเป้าหมาย
พยาบาลวิชาชีพ สมาชิกสมาคมพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบุคลากรทางการสาธารณสุข
จำ�นวน 500 คน
      นักศึกษาพยาบาล จำ�นวน 50 คน
ระยะเวลาดำ�เนินการ วันที่ 24-25  สิงหาคม 2560 เป็นเวลา 2 วัน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้
     กิจกรรม ที่ 1 การประชุมวิชาการ
     กิจกรรม ที่ 2 แสดงมุทิตาจิต
สถานที่ ณ โรงแรมลายทอง อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ค่าลงทะเบียน:   พยาบาลวิชาชีพ คนละ 2,500 บาท x 500 คน = 1,250,000  บาท
นักศึกษาพยาบาล คนละ 500 บาท x  50  คน = 25,000 บาท
รวมทั้งสิ้น  = 1,275,000 จำ�นวน (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
การประเมินผล: จากการสังเกตและแบบสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมหลังสิ้นสุดการประชุม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม มีองค์ความรู้ มีความเข้าใจในการปฏิรูประบบบริการพยาบาลในการขับเคลื่อน
วิชาชีพการพยาบาลสู่ Thailand4.0
2. สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิขาการ/งานวิจัย งานนวัตกรรม
ทางการพยาบาล เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
3. สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมมีเวทีในการนำ�เสนอผลงานวิชาการและ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา
งานวิชาการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและงานวิจัยด้านสุขภาพ หรือ นวัตกรรมทางการพยาบาลต่าง ๆ
4. บุคลากรทางการพยาบาลได้รับทราบข่าวสารของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

				
…………………………………………………………ผู้เขียนโครงการ
(ดร. สุเพียร โภคทิพย์)
ประธานร่วมฝ่ายวิจัย  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตอุบลราชธานี
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…………………………………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสุชาดา เสตพันธ์)
อุปนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตอุบลราชธานี

…………………………………………………………ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวนรีลักษณ์ สุวรรณโนบล)
ประธานฝ่ายวิชาการ  
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
					
………………………………………………………… ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสิชัย)
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

212

สมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทย
ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
สำขำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
คำสั่งสมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทยฯ สำขำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ 4/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดประชุมวิชำกำร และประชุมสำมัญประจำปี 2560
สมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทยฯ สำขำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวั นออกเฉียงเหนือ ได้กาหนดให้มีการจัดประชุม วิชาการ และประชุม
สามั ญประจ าปี 2560 เรื่อง “การบริหารจั ด การบริการพยาบาลในการขับ เคลื่ อนประเทศสู่ Thailand 4.0” (Nursing
Management moving to Thailand 4.0) ระหว่างวันที่24 - 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
โดยมุ่งหวังให้พยาบาลได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการพยาบาลเพื่อการขับเคลื่อนสู่ Thailand 4.0 และจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม และกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ประกวดผลงานวิชาการ
ของสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ และบุคลากรด้านสาธารณสุข เชิดชูเกียรติพยาบาลดีเด่นที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล และแสดงมุทิตาจิตแด่พี่พยาบาล ผู้เกษียณอายุราชการ
เพื่อให้การดาเนินงานของการประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
1.1 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
1.2 ผู้อานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
กรรมการที่ปรึกษา
1.3 รองผู้อานวยการ กลุ่มภารกิจด้านอานวยการ รพ.สรรพสิทธิประสงค์
กรรมการที่ปรึกษา
1.4 นางนวลจันทร์ ประเคนรี ที่ปรึกษา คกก.อานวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตอุบลราชธานี
กรรมการที่ปรึกษา
1.5 ดร.ปาริชาติ มาลัย ที่ปรึกษา คกก.อานวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตอุบลราชธานี
กรรมการที่ปรึกษา
1.6 นางวันเพ็ญ ดวงมาลา
ที่ปรึกษา คกก.อานวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตอุบลราชธานี
กรรมการที่ปรึกษา
1.7 นางสุชาดา เสตพันธ์
อุปนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
กรรมการที่ปรึกษา
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตอุบลราชธานี
โดยมีหน้ำที่ ดังนี้
1) ให้คาปรึกษาแก่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดประชุมวิชาการการประชุม สามัญ
ประจาปี และงานแสดงมุทติ าจิต
2) ให้การสนับสนุนงบประมาณ และให้ความอนุเคราะห์เรื่องต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร
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2. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
2.1 ผู้อานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
2.2 รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์ด้านบริหาร
2.3 รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์ด้านบริการและวิชาการ
2.4 นางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสิชัย ตาแหน่งนายกสมาคมพยาบาลฯ
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.5 นางสุชาดา
เสตพันธ์
ตาแหน่งอุปนายกสมาคมพยาบาลฯ
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตอุบลราชธานี
2.6 นางจุรีพร
บวรผดุงกิตติ
ตาแหน่งอุปนายกสมาคมพยาบาลฯ
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตขอนแก่น
ตาแหน่งอุปนายกสมาคมพยาบาลฯ
2.7 นางสาวประภา
โพธิหัง
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขตนครราชสีมา
2.8 นางกมลวรรณ
รวยสูงเนิน
ตาแหน่งเลขาธิการสมาคมพยาบาลฯ
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.9 นางศิริยุพา
จะสุวรรณ
ตาแหน่งเหรัญญิก
2.10 นางสาวปราณี
แสดคง
ตาแหน่งผูช้ ่วยเหรัญญิกเขตขอนแก่น
2.11 ดร.นรีลักษณ์
สุวรรณโนบล ตาแหน่งประธานฝ่ายวิชาการสมาคมพยาบาลฯ
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.12 นางรจนา
วรวิทย์ศรางกูร ตาแหน่งประธานร่วมฝ่ายวิชาการเขตขอนแก่น
2.13 ผศ.ดร.รวมพร
คงกาเนิด
ตาแหน่งประธานฝ่ายวิจัย
2.14 ดร.สุเพียร
โภคทิพย์
ตาแหน่งประธานร่วมฝ่ายวิจัยเขตอุบลราชธานี
2.15 ดร.เพ็ญศรี
รักษ์วงศ์
ตาแหน่งประธานร่วมฝ่ายวิจัยเขตนครราชสีมา
2.16 นางฑิตยา
เสมรบุญ
ตาแหน่งประธานร่วมฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
เขตนครราชสีมา
2.17 ดร.กุสุมาลี
โพธิปัสสา
ตาแหน่งประธานฝ่ายวารสาร
2.18 ผศ.ดร.นฤมล
สิงห์ดง
ตาแหน่งประธานร่วมฝ่ายวารสารเขต
นครราชสีมา
2.19 นางสาวกาญจนา ชวนไชยสิทธิ์
ตาแหน่งประธานฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและบริการ
พยาบาลเขตนครราชสีมา
2.20 นางสาวมัลลิกา
ลุนจักร
ตาแหน่งประธานร่วมฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและ
บริการพยาบาลเขตขอนแก่น
2.21 นางธนิดา
ตั้งยิ่งยง
ตาแหน่งประธานฝายทะเบียน
2.22 นางสาวสุวรรณา ธาดาพิพฒ
ั น์
ตาแหน่งประธานร่วมฝ่ายทะเบียนเขตขอนแก่น
2.23 นางสาวอัญชลี
โสภณ
ตาแหน่งประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
2.24 นางพิมลพันธ์
เจริญศรี
ตาแหน่งประธานร่วมฝ่ายประชาสัมพันธ์
เขตอุบลราชธานี
2.25 นางสาววิไลวรรณ เนื่อง ณ สุวรรณ ตาแหน่งประธานฝ่ายสวัสดิการและหารายได้
เขตขอนแก่น
2.26 นางสาวพัชนี
ทองประเสริฐ
ตาแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมพยาบาลฯ สาขา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตอุบลราชธานี
2.27 นางสาวอรชร
มาลาหอม
ตาแหน่งประธานร่วมฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
เขตอุบลราชธานี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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2.28

นางสาวยุวดี

เทียมสุวรรณ

ประธานฝ่ายสวัสดิการและหารายได้
เขตอุบลราชธานี

กรรมการ

2.29 หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลเฉพาะสาขา
กรรมการ
2.30 หัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้าหน่วย
กรรมการ
2.31 นางสาวพัชนี
ทองประเสริฐ ตาแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมพยาบลฯ
กรรมการและเลขานุการ
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตอุบลราชธานี
2.32 นางดรุณี
บุ้งทอง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.33 นางนวลน้อย โหตระไวศยะ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.34 นางทัศนีย์
จังกาจิตต์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
1. วางแผนจัดการประชุม เตรียมการประชุมตลอดจนแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆ เพื่อให้การประชุม
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
2. พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามความเหมาะสม
3. สนับสนุน ช่วยเหลือและเสนอแนะการดาเนินงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ
4. จัดทาหนังสือ เอกสารประสานงาน และ ขอรับการสนับสนุนต่างๆ
3. คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำรและประเมินผลงำนทำงวิชำกำร
3.1 นางทัศนีย์
จังกาจิตต์
3.2 นางสาวศศิธร
ชานาญผล
3.3 นางสาวอรชร
มาลาหอม
3.4 ดร.ประภาพร
สุวรัตน์ชัย
3.5 นางเอื้อมพร
ชมพูมี
3.6 นางสาวเยาวเรศ
เอื้ออารีเลิศ
3.7 นางสาววาสนา
สารการ
3.8 นางนงค์นุช
คุณะโคตร
3.9 นางสาวนันทวดี
ใจหาญ
3.10 นางสาวณัฎฐนิชา
กอมณี
3.11 นางสาวพรทิพย์
โคตรสมบัติ
3.12 นางนิภา
ไกรเสวกวิสัย
3.13 นางสาวปัทมวดี
วงศ์ขัน
3.14 นางสาวอดินา
ศรีสมบูรณ์
3.16 ดร.กุลธิดา
กุลประฑีปัญญา
3.17 ดร.นุสรา
ประเสริฐศรี
3.18 ดร.พัชรี
ใจการุญ
3.19 ดร.สุภารัตน์
พิสัยพันธ์
3.20 นางอภิรดี
เจริญนุกุล
3.21 นางสาวเบญจมาภรณ์
วงษ์ไกร
3.22 ดร.สุเพียร
โภคทิพย์
3.23 นางสาวมาลี
นิ่มพงษ์พันธ์
3.24 นางสาวศิริเอมอร
วิชาชาติ
3.25 นางสาวประภัสสร
ควาญช้าง
3.26 นายยงยุทธ
วัฒนาไชย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดหาประธานและเลขานุการประจาวัน เพื่อดาเนินการประชุม ตามหัวข้อการบรรยาย
2. คัดเลือกผลงานวิชาการเพื่อนาเสนอผลงานในการประชุม และควบคุมเวลาในการนาเสนอผลงาน
3. กาหนดรูปแบบ แนวทางการนาเสนอผลงานวิชาการ
4. จัดทาแบบประเมินและกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนผลงานวิชาการ
5. ดาเนินการประเมินผลงานวิชาการ ให้คะแนนและตัดสินผลงานวิชาการดีเด่น
6. ประสานงานการจัดทาโปสเตอร์เสนอผลงานวิชาการ
7. จัดทาเกียรติบัตร เพื่อมอบให้ผู้นาเสนอผลงานทุกท่าน
8. ประสานงานกับคณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่เกี่ยวกับการจัดบอร์ดนิทรรศการต่างๆ
9. อานวยความสะดวกแก่วิทยากรในห้องประชุม และห้องนาเสนอผลงานวิชาการ
10. การนาเสนอผลงานใช้เวลา 15 นาที/เรื่อง (นาเสนอ 8 นาที ให้ข้อเสนอแนะ 5 นาที และมอบเกียรติบัตร2 นาที)
11. จัดเตรียมป้ายเตือนการนาเสนอ (ป้ายเตือน 3นาที และป้ายหมดเวลา)
12. มีการจัดทารูปเล่มหนังสือ ประกอบด้วยบทคัดย่อ โครงการ และ Power point วิทยากรบรรยาย
13. ประสาน ติดต่อขอต้นฉบับผลงาน บทคัดย่อที่ผ่านการพิจารณาจากส่วนกลาง
14. ประสานวิทยากร ประสานงานการจัดเตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย
15. จัดทาเอกสารประกอบการประชุม หนังสือ คู่มือ ประกอบการประชุม
16. รวบรวมและสรุปเนื้อหาจากการประชุมวิชาการ
17. ประสานงานกับกรรมการประชาสัมพันธ์สื่อสาร สื่อหนังสือพิมพ์ ฯลฯ
18. รวบรวมประวัติผู้เกษียณ รูปภาพ เพื่อประสานให้ฝ่ายโสตฯ จัดทาวิดีทัศน์ผู้เกษียณ
19. จัดทาโบว์ติดรางวัลผลงานดีเด่น
5. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรจัดประชุม (กลำงวัน)
5.1 นางสาวรุ้งเพชร
กีรติมหาตม์
5.2 นางอัญชลี
วิเศษชุณหศิลป์
5.3 นางสาววีระนุช
มยุเรศ
5.4 นางแจ่มจันทร์
พวงจันทร์
5.5 นางทิพวรรณ
บัวทอง
5.6 นางวัชราภรณ์
สายทอง
5.7 นางพิชญดา
ดาทวี
5.8 นางรัชนีพร
แสงวงศ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดหาและเตรียมพิธีกรสาหรับดาเนินการด้านพิธีกรในการประชุมวิชาการ เตรียมพิธีการเปิด-ปิด
2. เตรียมคากล่าวรายงาน คากล่าวต้อนรับ และคากล่าวในพิธีเปิด
3. ประสานงานฝ่ายหารายได้ เพื่อเตรียมของที่ระลึกสาหรับวิทยากร
4. เตรียมความพร้อมและประสานงานกับประธานร่วมตลอดจนผู้วิพากษ์และกรรมการประจาห้องนาเสนอผลงาน
5. ลาดับพิธีการ ควบคุมเวลาการจัดประชุมและการนาเสนอผลงาน
6. จัดทาป้ายชื่อวิทยากรและคณะกรรมการ
7. จัดทาป้ายตั้งโต๊ะของวิทยากร ประธาน และประธานร่วม
8. ประสานงานกับคณะกรรมการจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์เพื่อเตรียมการและขณะดาเนินการจัด
ประชุมและงานเลี้ยงเพื่อความเรียบร้อย
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6. คณะกรรมกำรฝ่ำยลงทะเบียนและประเมินผลกำรประชุม
6.1 นางธนิดา
ตั้งยิ่งยง
6.2 นางจุฑารัตน์
สุพรรณจิตวนา
6.3 นางกนกลักษณ์
แสงสว่าง
6.4 นางนิยดา
คาแน่น
6.5 นางสุมาลัย
คมใส
6.6 นางเทียมจันทร์
สุดหา
6.7 นางจิราวรรณ
ประคองพันธ์
6.8 นางสาวชมพู
ขาววงศ์
6.9 นางสุมาลี
ประกอบจรรยา
6.10 นางเกศรา
ศรีสาอาง
6.11 นางพัชรี
ซิงค์
6.12 นางสาวจันทนา
อินทร์ชุม
6.13 นางสมบูรณ์
นันตโลหิต
6.14 นางสาวสุวรรณา
สลับศรี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดเตรียมสถานที่และตั้งโต๊ะลงทะเบียน
2. รวบรวม และจัดพิมพ์รายชื่อวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุมและคณะกรรมการ
3. จัดทาป้ายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม และคณะกรรมการทุกด้าน
4. รับลงทะเบียนและจัดทารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
5. จัดเอกสาร/แจกเอกสาร
6. สรุปและประเมินผลการดาเนินงานและรายงานผลการดาเนินงานในภาพรวม
7. คณะกรรมกำรด้ำนประชำสัมพันธ์
7.1 นางพิมลพันธ์
เจริญศรี
7.2 นางสาวเพชรา
แสงมณี
7.3 นางกฤษณา
สอนถม
7.4 นางสาวกรรณิการ์
จันทรุกขา
7.5 นายบุญฤทธิ์
สิงห์เรือง
7.6 นายสุทธิพงษ์
เกษเจริญคุณ
7.7 นางสาวนุชจรี
ไสยสมบัติ
7.8 นางสาววิรวรรณ
สาระธรรม
7.9 นายสูติ
ปัจฉาภาพ
7.10 นางสาววิชิราภรณ์
สายพิมพ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทาสื่อ/สปอร์ต ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ ทั้งระยะก่อนและระหว่างการประชุม
2. จัดหน่วยและดาเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่ อให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้เข้าร่วมประชุม แนะนาการท่องเที่ยวประสานงาน
เครือข่ายสื่อมวลชนทุกประเภท ในการจัดข่าวประชุม แถลงข่าว ให้สัมภาษณ์
3. ให้การต้อนรับแก่ผู้เข้าร่วมประชุมในทุกจุดอานวยความสะดวกทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการประชุม
4. ประสานงานกับคณะทางานต่างๆ ตามกาหนดการจัดเตรียมพิธีเปิด-ปิดงาน ประสานงานฝ่ายพิธีการเพื่อจัดส่งความ
เป็นมา วัตถุประสงค์การจัดงาน คากล่าวรายงานและคากล่าวเปิดงานแก่สื่อมวลชน
5. จัดส่งข้อมูล ภาพการประชุมเพื่อเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานต่างๆเมื่อสิ้นสุดการประชุม
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8. คณะกรรมกำรยำนพำหนะ กำรสื่อสำรและควำมปลอดภัย
8.1 นางจุฬาภรณ์
ศักดิ์สิงห์
8.2 นางชนินันท์
พุ่มสถิตย์
8.3 นางณัฎฐนิช
เกศรินหอมหวล
8.5 นายเสริมสุข
สุวรรณ
8.6 นางสุราไพ
ศรีเพ็ชร
8.7 นางจันทนา
พรมเกตุ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านยานพาหนะและสื่อสาร
2. จัดเตรียมยานพาหนะและพนักงานขับรถสาหรับผู้บริหารวิทยากร และคณะกรรมการดาเนินการ จัดประชุม
3. จัดระบบสื่อสารทางวิทยุ ระหว่างการประชุม
4. จัดทาหนังสือประสานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอความร่วมมือสนับสนุนยานพาหนะและวิทยากร
5. ให้แต่งตั้งคณะทางานตามความเหมาะสม
9. คณะกรรมกำรด้ำนสำรสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
9.1 นางทัศนีย์
บุญวานิตย์
9.2 นางศิริทิพย์
สงวนวงศ์วาน
9.3 นายธนสิทธิ์
สนั่นเมือง
9.4 นายเสถียรพงศ์
มณีขาว
9.5 นายกิตติศักดิ์
พลศักดิ์
9.6 นางสาวนันทาศิณี
พิริยะเศรษฐโสภณ
9.7 นางณัชฎาพร
จันทรา
9.8 นางสาวศรินรา
ทองมี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการประชุม และงานแสดงมุทิตาจิตกลางคืน
2. บันทึกภาพและวีดีโอในการประชุมวิชาการและงานสังสรรค์กลางคืน
3. ดาเนินการให้มีการถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดภายในบริเวณการประชุม
4. ประสานงานกับคณะกรรมการอาคารสถานที่ในการจัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ
5. ประสานกรรมการวิชาการ จัดเครื่องห้องทดลอง สื่ออุปกรณ์ การนาเสนอผลงานและห้องนิทรรศการ
6. ดูแลอุปกรณ์สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ในการนาเสนอผลงานวิชาการภายในห้องประชุม
7. ป ร ะ ส า น ง า น ฝ่ า ย เ อก ส า ร เ พื่ อ ร ว บ ร ว ม ป ร ะ วั ติ ผ ล ง า น ผู้ เ ก ษี ย ณ แ ล ะ จั ด ท า วี ดิ ทั ศ น์ น า เ ส น อ
ในงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต
10. คณะกรรมกำรด้ำนอำหำร
10.1 นางสาวกฤษณา
10.2 นางอัญชลี
10.3 นางจรินทร์เลิศ
10.4 นางศศินา
10.5 นางสาวสุกัลยา
10.6 นางสายฝน
10.7 นางสาวรพิพรรณ
10.8 นางกวินนา

แก้วกล้า
ศศิวรรณพงษ์
สิงหเดช
ว่องไว
สุพิชญ์
ดีเมืองปัก
กลัดเนียม
บุตตะ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
1. ประสานงานเรื่องอาหาร เครื่องดื่ม สาหรับผู้เข้าประชุม ผู้นาเสนอผลงาน และวิทยากร
2. ประสานงานเรื่องงานเลี้ยงรับรอง และงานเลี้ยงกลางคืน
3. ดูแลความเรียบร้อย ความพร้อมการให้บริการเรื่องอาหารและเครื่องดื่มตลอดการจัดประชุม และ งานเลี้ยงกลางคืน
4. จัดเตรียมอาหาร อาหารว่าง อาหารเย็น สาหรับวิทยากร แขก VIP และคณะกรรมการ
11. คณะกรรมกำรกำรแสดง มุฑิตำจิตผู้เกษียณอำยุรำชกำร (งำนกลำงคืน)
11.1 นางสาวกรรณิการ์
ยุภาศ
ประธานกรรมการ
11.2 นางกัลยา
ชาญเฉลิม
รองประธาน
11.3 นางกฤษณา
สอนถม
รองประธาน
11.4 นางฤดี
แก้วคาไสย์
กรรมการ
11.5 นางปวีณา
อุปนิสากร
กรรมการ
11.6 นางสาวสิริมนต์
ดาริห์
กรรมการ
11.7 นางธนันต์พร
ตรีบุตรดี
กรรมการ
11.8 นางอัปสร
บุศดี
กรรมการ
11.9 นางสุมิตรา
วีระกุล
กรรมการ
11.10 นายสุทธิพงษ์
เกษเจริญคุณ
กรรมการ
11.11 นายบุญฤทธิ์
สิงห์เรือง
กรรมการ
11.12 นางสาวเพชรา
แสงมณี
กรรมการและเลขานุการ
11.13 นางสาวราตรี
บุญชู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11.14 นางสาววิชิราภรณ์
สายพิมพ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
1. กาหนด Concept และ script งานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิตกลางคืน
2. เตรียมและจัดหาการแสดง นันทนาการตลอดงานในงานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิตกลางคืน
3. จัดเตรียมพิธีการงานเลี้ยงกลางคืน ขั้นตอนการดาเนินงานและพิธีเปิด – ปิดงาน
4. ให้การต้อนรับแก่ผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์กลางคืน
5. ประสานงานกับคณะอนุกรรมการอาหาร ในเรื่องอาหารและเครื่องดื่มในงานเลี้ยงกลางคืน
12. คณะกรรมกำรปฐมพยำบำล
12.1 นายชัยพร
12.2 นางสาวลัดดา
12.3 นางวรรณพร
12.4 นางสุปราณี

บุญศรี
ภัทราพรนันท์
บุตรศิริ
ทามณี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดหน่วยปฐมพยาบาล พร้อมเครื่องมือและเวชภัณฑ์ประจา ณ สถานที่จัดประชุม
2. จัดทีมแพทย์ที่ปรึกษา สาหรับให้การดูแลผู้เข้าประชุม วิทยากร คณะกรรมการที่เจ็บป่วยระหว่าง
การประชุม
3. จัดเตรียมห้องสารองในโรงพยาบาลสาหรับผู้เข้าร่วมประชุม วิทยากร คณะกรรมการ
ที่เจ็บป่วยระหว่างการประชุม
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13. คณะกรรมกำรด้ำนกำรเงิน/บัญชี และจัดหำรำยได้
13.1 นางสาวยุวดี
เทียมสุวรรณ
13.2 นางสาวพัชนี
ทองประเสริฐ
13.3 นางสาวกฤติกา
วงศาวาล
13.4 นางวิไล
คาพรหม
13.5 นางนวลน้อย
โหตระไวศยะ
13.6 นางชูศรี
ทองกลม
13.7 นางมัทรี
รัตโน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์ติดต่อประสานงานเชิญชวนบริษัท / เอกชนมาจัดแสดงสินค้า
2. ติดต่อประสานงานกับคณะทางานด้านสถานที่ เพื่อกาหนดพื้นที่การตั้งร้านแสดงสินค้า
3. สรุปจานวนร้านแสดงสินค้า และสรุปจานวนรายได้
4. จัดหากระเป๋าเอกสารการประชุม และอุปกรณ์ (ปากกา ดินสอ สมุด)
5. จัดหาของที่ระลึกสาหรับวิทยากร
6. จัดทาใบตอบขอบคุณ / ใบเสร็จรับเงินแก่ร้านแสดงสินค้า
7. ดาเนินการเบิก-จ่ายงบดาเนินการทั้งหมด และสรุปรายงานทางการเงินตามระเบียบการใช้เงิน
ของทางราชการ
8. รวบรวมใบสาคัญรับเงิน เอกสารเกี่ยวกับการ รับ – จ่ายเงินออกใบเสร็จรับเงิน
14. คณะกรรมกำรที่พัก และสถำนที่
14.1 นางดรุณี
บุ้งทอง
14.2 นางนิภา
ทองทับ
14.3 นางเกสร
ราชิวงศ์
14.4 นางจารุวัฒน์
บูรณ์พันธ์
14.5 นางวิภาพรรณ
คงชนะ
14.6 นางวงเดือน
สุรินทร์
14.7 นางทัศนีย์
กลิ่นหอม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
1. ประสานจัดเตรียมห้องประชุม ห้องจัดนิทรรศการ ห้องงานเลี้ยงกลางคืน ห้องเตรียมนาเสนอผลงาน
2. ประสานงานฝ่ายโสตฯ เตรียมความพร้อมของห้องประชุม การใช้สื่อต่าง ๆ ในการนาเสนอผลงาน
3. ประสานเรื่องที่พักสาหรับผู้บริหาร กรรมการจากส่วนกลาง วิทยากร
4. กาหนดรูปแบบการจองที่พัก
5. ประสานการจัดทาป้ายชื่องาน ชื่อวิทยากร ป้ายต้อนรับ ฯลฯ กับสถานที่จัดงาน
6. ประสานกับกรรมการคณะต่าง ๆ ในการจัดเตรียมสถานที่
15. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม
15.1 นางนารถฤดี
15.2 นางสุนันทา
15.3 นางสาวอรุณี
15.4 นางอมรรัตน์
15.5 นางหทัยรัตน์
15.6 นางปาริชาต
15.7 นางบังอร

มาพิทักษ์
ทรัพยานนท์
รัตนนิเทศ
ถิ่นขาม
จึงสุวดี
ศรีหนา
ปรัสพันธ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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15.8 นางไพจิตร
15.9 นางสุภาพร
15.10 นางสาวทัศนียา
15.11 นางนิตยา
15.12 นางจรรยา
15.13 นางจินตนารักษ์
15.14 นางภาวนา
15.15 นางสุกัญญา
15.16 นางดวงจันทร์
15.17 นางพรทิภา
15.18 นางสมสมัย
15.19 นางปาณบงกช
15.20 นางนิตยา
15.21 นางจิรัฐกา

ประเสริฐศรี
พรหมสุพรรณ
ไกรสรสวัสดิ์
กรายทอง
ไชยประณิธาน
สมสกุลชัย
เชิดสูงเนิน
ผลวิสุทธิ์
พงษ์ผา
ธิวงศ์
บุญส่อง
มูลสิน
เลิศวัฒนกิตติ
เยนา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
1. ให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกแก่ผู้บริหาร คณะกรรมการ วิทยากร แขกผู้มีเกียรติ
ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้สื่อข่าว
2. ประสานฝ่ายอาหารเพื่อดูแลอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน คณะกรรมการ วิทยากร
แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม
3. ประสานฝ่ายพิธีการ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ แขกผู้มีเกียรติ วิทยากร
4. ประสานงานการเดินทาง และ Check in ตั๋วเครื่องบินวิทยากร
5. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอานวยความสะดวก การจัด City tour แก่ผู้เข้าร่วมประชุม
ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ต่อไป
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ 31 วันที่ กรกฎาคม 2560

(นางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสิชัย)
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คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษา
1. นางสาวเอื้อมพร  กาญจนรังสิชัย
2. นางสุชาดา  เสตพันธ์
3. นางสาวพัชนี ทองประเสริฐ  
4. ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล

นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุปนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตอุบลราชธานี
เลขานุการคณะกรรมการอำ�นวยการ
ประธานฝ่ายวิชาการ

ผู้จัดทำ�
1. นางทัศนีย์ จังกาจิตต์
2. ดร.สุเพียร  โภคทิพย์
3. นางสาวมาลี นิ่มพงษ์พันธ์
4. นางสาวภานุมาศ หาญสุริย์
5. นางชุติกาญจน์ คำ�สวัสดิ์
ติดต่อสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เบอร์โทรศัพท์ : 080-8952065
E-mail : natned01@gmail.com
Line : nurse northeast
Facebook : www.facebook.com/natne.or.th
Website : www.natne.or.th
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