1. ชื่อเรื่อง : การใช้สมุนไพรเนื้อในลําต้นมะละกอพอกลดอาการปวดบวมในโรคปวดเข่าหรือเข่าเสื่อม
รหัสผลงานวิชาการ : 0170
ประเภทผลงานวิจัย : 3-นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์
ชื่อผู้วิจัย : นางดุษฎี มงคล ตําแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชํานาญงาน
: นายแพทย์สมานมิตร อัฐนาค ผูอ้ ํานวยการโรงพยาบาลคําม่วง
คณะทํางาน
นางทองยุ้น รมรื่น ตําแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
นายทัศนีย์ โสภารักษ์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
นางเสริมสุข ศรีนวล ตําแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
สังกัดหน่วยงาน : โรงพยาบาลคําม่วง ตําบลทุ่งคลอง อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่มาและความสําคัญของปัญหา
โรคปวดเข่าหรือเข่าเสื่อมเป็นปัญหาสุขภาพ และปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทย อาการ
ส่วนใหญ่ส่งผลต่อการทํากิจวัตรประจําวันของผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่ง จากข้อมูลผู้รับบริการโรงพยาบาลคําม่วง
พบว่า ผู้ป่วยโรคปวดเข่าหรือเข่าเสื่อมเข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้นทุกปี จากการสํารวจข้อมูลผู้ป่วยโรคปวดเข่าหรือ
เข่าเสื่อม ปี 2557-2559 พบผู้ป่วยจํานวน 1,078 ราย 1,086 ราย และ 1,011 ราย (1 ต.ค.58-30 พ.ค.59)
ตามลําดับ (ฐานข้อมูลเวชสถิติโรงพยาบาลคําม่วง, 2559) พบว่ากลุ่มผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการพอกสมุนไพรเนื้อในลําต้น
มะละกอในการลดอาการปวดเข่าหรือเข่าเสื่อมที่มารับบริการที่โรงพยาบาลคําม่วง เป็นการศึกษากึ่งทดลอง
โดยคัดเลือกอาสาสมัครที่ป่วยเป็นโรคปวดเข่าหรือเข่าเสื่อมที่มารับการรักษา ที่โรงพยาบาลคําม่วงและได้รับ
การวินิจฉัยจากแพทย์ ว่ามีภาวะปวดเข่าหรือเข่าเสื่อมจํานวน 60 คน ประเมินอาการปวดเข่าหรือเข่าเสื่อม
ก่อนเข้ารับการรักษาระดับปานกลางถึงมาก ที่สุด หลังการรักษาครั้งที่ 3ประเมินอาการปวดเข่าหรือเข่าเสื่อม
ลดลงระดับน้อยถึง น้อยมากที่สุด ตามการจําแนก Acute Arthritis of Knee จํานวน 20 คน , Chronic
Arthritis of Knee จํานวน 25 คน และ Arthosis O Steoarthritis of Knee จํานวน 15 คน
การ
รักษาอาการปวดเข่าหรือเข่าเสื่อมโดยการพอกสมุนไพรเนื้อในลําต้นมะละกอไว้ ที่เข่า เวลา 3 ชั่วโมง/ครั้ง ทํา
ติดต่อกัน 3 วัน ประเมินอาการปวดโดยใช้ Pain Visual Analog Scale ร่วมกับแบบประเมินข้อเข่าเสื่อม
ภายในกลุ่มทั้งก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558-พฤษภาคม 2559 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณและเปรียบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ยคะแนน อาการปวดก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ
โดยใช้สถิติร้อยละ
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการพอกสมุนไพรเนื้อในลําต้นมะละกอในการลดอาการปวดเข่าหรือ
เข่าเสื่อมที่มารับบริการที่โรงพยาบาลคําม่วง
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วิธีการศึกษา/ดําเนินงาน
เป็นการศึกษากึ่งทดลอง โดยคัดเลือกอาสาสมัครที่ป่วยเป็นโรคปวดเข่าหรือเข่าเสื่อมที่มารับการ
รักษา ที่โรงพยาบาลคําม่วงและได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ ว่ามีภาวะปวดเข่าหรือเข่าเสื่อมจํานวน 60 คน
ประเมินอาการปวดเข่าหรือเข่าเสื่อมก่อนเข้ารับการรักษาระดับปานกลางถึงมากที่สุด หลังการรักษาครั้งที่ 3
ประเมินอาการปวดเข่าหรือเข่าเสื่อมลดลงระดับน้อยถึง น้อยมากที่สุด ตามการจําแนก Acute Arthritis of
Knee จํานวน 20 คน ,Chronic Arthritis of Knee จํานวน 25 คน และ Arthosis O Steoarthritis of
Knee จํานวน 15 คน การรักษาอาการปวดเข่าหรือเข่าเสื่อมโดยการพอกสมุนไพรเนื้อในลําต้นมะละกอไว้
ที่เข่า เวลา 3 ชั่วโมง/ครั้ง ทําติดต่อกัน 3 วัน ประเมินอาการปวดโดยใช้ Pain Visual Analog Scale ร่วมกับ
แบบประเมินข้อเข่าเสื่อมภายในกลุ่มทั้งก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558 –
พฤษภาคม 2559 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณและเปรียบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ยคะแนน อาการปวด
ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ โดยใช้สถิติร้อยละ
ผลการศึกษา
ผลการดําเนินงาน พบว่า อาสาสมัครเป็นเพศหญิงร้อยละ 83 มีอายุระหว่าง 70-79 การศึกษาอยู่
ระดับประถมศึกษาร้อยละ 67 จากการประเมินอาการปวดของอาสาสมัคร พบว่า คะแนนเฉลี่ยอาการปวด
ก่อนการรักษาในครั้งแรกอยู่ที่ 8 และหลังการรักษาครั้งที่ 3 มีค่าคะแนนเฉลี่ยอาการปวดอยู่ที่ 4 และเมื่อ
เปรียบเทียบก่อนและหลังให้การรักษาพบว่า ค่าเฉลี่ยอาการเจ็บปวดลดลงเฉลี่ย 2 คะแนน
สรุปผลและบทเรียนที่ได้
การรักษาโดยการใช้สมุนไพรเนื้อในลําต้นมะละกอ เป็นแนวทางการรักษาอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถ
ลดอาการปวดเข่าหรือเข่าเสื่อม ในผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคปวดเข่าหรือเข่าเสื่อมได้
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2. ชื่อเรื่อง : การพัฒนาความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมวัยรุ่น วัยเรียน ด้านการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึง
ประสงค์ด้วยกระบวนการมีสว่ นร่วมของภาคี เครือข่าย ในอําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสผลงานวิชาการ : 0162
ประเภทผลงานวิจัย : 2-Poster Presentation
ชื่อผู้วิจัย : นางนฤชล วิชัยโย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
คณะทํางาน
นางนฤชล วิชัยโย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลคําม่วง
นางประทุมมาศ ไชยสุนทร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลคําม่วง
นายเสรี แซ่ตัน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอคําม่วง
สังกัดหน่วยงาน : โรงพยาบาลคําม่วง ตําบลทุ่งคลอง อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่มาและความสําคัญของปัญหา
สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงการดํารงชีวิตในสังคมจากครอบครัวขยาย กลายเป็น
ครอบครัวเดี่ยว อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ทําให้พ่อแม่ต้องประกอบอาชีพนอกบ้าน ส่งผลให้สภาพ
ครอบครัวขาดความอบอุ่น เยาวชนในครอบครัวขาดการดูแลและชี้แนะในสิ่งที่เหมาะสม เยาวชนถูกกระตุ้น
ด้วยสิ่งเร้า เช่น สื่อลามกในโลกอินเตอร์เน็ต สิ่งเหล่านี้มีผลทําให้เยาวชนเกิดพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม
ด้วยการขาดวุฒิภาวะและทักษะในการควบคุมอารมณ์ ทางเพศของตนเอง เยาวชนจึงมีเพศสัมพันธ์ในเวลาที่ไม่
เหมาะสม และขาดความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา จึงส่งผลให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ อีกทั้งสังคมไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งวิถีการดําเนินชีวิตและวิถี วัฒนธรรม ขณะที่โครงสร้างของสังคมไทยยังไม่สามารถ
ปรับตัวได้ทัน ส่งผลให้คนไทยซึมซับวัฒนธรรมตะวันตกโดยไม่เลือก จึงทําให้ตลอดระยะเวลา 20 ปี
ที่ผ่านมา สังคมไทยต้องเผชิญกับวิกฤตเรื่องค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรม มีการเลียนแบบ
วัฒนธรรมการบริโภคนิยม วัตถุนิยม และการให้ความสําคัญกับเงินตราเป็นตัวตั้ง ทําให้สังคมไทยประสบ
ปัญหาทางสังคมมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกิดกับเด็กและเยาวชนสถาบันครอบครัวไทยก็เป็นส่วน
หนึ่งที่ถูกเชื่อมโยงเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทาง สังคมที่เกิดขึ้น การพัฒนาตามแนวคิดการพัฒนากระแสหลักให้
ความสําคัญกับการสร้างความมั่งคั่งร่ํา รวย หรือความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เน้นการพัฒนาแบบแยกส่วน
ทําให้เกิดกระบวนการดึงคนออกมาจากครอบครัว แยกพ่อแม่ ลูกหลาน ปู่ย่าตายาย ออกจากกัน ผลของการ
พัฒนานั้ น แม้ จะทํ า ให้ครอบครั ว ไทยมี ภาวะทางเศรษฐกิ จที่ดี ขึ้น
มี ความสุ ข สบายด้ านวั ตถุมากขึ้ น
แต่ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่เคยแนบแน่นและอบอุ่นก็เริ่มเลือนหายไป เปลี่ยนแปลงเป็นความสัมพันธ์ที่
ไม่แนบแน่นดังก่อน ความผูกพันกันในเชิงอารมณ์และความรู้สึกมีค่อนข้างน้อย คนในครอบครัวมีกิจกรรม
ร่วมกันน้อยลง พ่อแม่มีหน้าที่แสวงหาทรัพย์สินเงินทอง และวัตถุเพื่อมาเลี้ยงดูปรนเปรอความสุขให้ลูก
ส่วนลูกซึ่งต้องทําหน้าที่เรียนหนังสือ ก็ถูกวัฒนธรรมต่างชาติและอบายมุขชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสีย การเติบโต
เป็นผู้ใหญ่เป็นไปตามยถากรรม เด็กๆเรียนรู้ชีวิตด้วยตนเองจากสังคมนอกบ้านมากกว่าสังคมในบ้าน และใน
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ชีวิตประจําวันของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นจะมีเวลาส่วนใหญ่อยู่ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อวัน ต้องใช้เวลาอยู่
กับกลุ่มเพื่อนและครูที่โรงเรียน ปัญหาที่พบในวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การใช้สารเสพติด
การบริโภคแอลกอฮอล์ โรคอ้วน และยังมีปัญหาอย่างอื่นตามมาอีกมาก จากการสํารวจต้นทุนชีวิต เด็กห้า
ด้าน ได้แก่ พลังตัวตน พลังครอบครัว พลังสร้างปัญญา พลังเพื่อนและกิจกรรม และพลังชุมชน
ใน
โรงเรียนในเขตอําเภอคําม่วง พบว่าพลังชุมชนและครอบครัวในเด็กอําเภอคําม่วง เป็นพลังด้านที่อ่อนแอที่สุด
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่าในสภาพการณ์ปัจจุบันสถาบันครอบครัวกําลังตกต่ําและแทบไม่ มีความเป็นครอบครัว
เหลืออยู่ซึ่งครอบครัวเองก็ไม่สามารถยับยั้งหรือผ่อนคลายปัญหาได้
จากการดําเนินงานที่ผ่านมา คปสอ.คําม่วงได้ออกดําเนินการเป็นภาพกิจกรรมเชิงรุก โดยได้ออกให้
ความรู้ สร้างกระแสสังคม เพื่อให้กลุ่มวัยเรียน วัยรุ่น ได้มีการทราบสถานการณ์ความเสี่ยงของตนเองโดยได้ลง
ไปให้ความรู้ ในโรงเรียน ครอบคลุมโรงเรียนในอําเภอคําม่วงไม่ว่าจะเป็นตําบลทุ่งคลอง เนินยาง โพน ดินจี่
นาทัน ให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นมัธยมปีที่ 3 มีจํานวนนักเรียนที่ได้รับการอบรม
กิจกรรม 2,434 คน จากข้อมูลวัยรุ่นในอําเภอคําม่วง ที่มีอายุ 10-15 ปี จํานวน 3,235 คิดเป็นร้อยละ 75.24
โดยมีการติดตามหลังจากให้ความรู้ และมีการเก็บข้อมูลในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่คลินิกฝากครรภ์
โรงพยาบาลคําม่วงที่มีอายุต่ํากว่า 17 ปี พบว่ายังมีอุบัติการณ์ตั้งครรภ์ในหญิงกลุ่มที่ผ่านการอบรมร้อยละ
21.87 ชายกลุ่มที่ผ่านการอบรมร้อยละ 6.35 และมีหญิงและที่ไม่ผ่านการอบรมมีอุบัติการณ์ตั้งครรภ์ตั้งครรภ์
ไม่พึง ประสงค์สูงถึงร้อยละ 78.12 และร้อยละ 93.75 ตามลําดับ (คลินิกฝากครรภ์โรงพยาบาลคําม่วง, 2558)
จากข้อมูลดังกล่าวเมื่อสอบถามเป็นข้อมูลเชิงลึก พบว่าสาเหตุหนึ่งที่ทําให้กลุ่มวัยรุ่นและวัยเรียนหญิงและชาย
ที่ไม่ได้ผ่าน การอบรมคือ ไม่ได้มาเรียนในวันที่โรงเรียนมีกิจกรรมนี้ และในกลุ่มผ่านการอบรมแล้วยังมีการ
ตั้งครรภ์ พบว่าสาเหตุคือ ขาดความตระหนักในการป้องกันตนเอง นอกจากนี้การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นยังมีสาเหตุ
อันสลับซับซ้อน เช่น การเข้าถึงสื่อต่างๆ ที่เปลี่ยนทัศนคติของวัยรุ่นเรื่องเพศ การมีสิ่งยั่วยุอยู่รอบตัว
ครอบครัวมีเวลาให้แก่กันน้อยลง ช่องว่างระหว่างพ่อแม่ลูก ชุมชนขาดการใส่ใจกัน โรงเรียนไม่สามารถจัดการ
เรียนรู้ทักษะชีวิตให้กับเด็กนักเรียนอย่างรอบด้าน เพียงพอ จากค้นคว้าวิจัยพบว่ากิจกรรมที่จะช่วยป้องกัน
ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึง ประสงค์คือการจัดเพศศึกษาในโรงเรียน ส่งเสริมให้วัยรุ่นชะลอการมีเพศสัมพันธ์ ครั้ง
แรก และจัดบริการคุมกําเนิด การเข้าถึงถุงยางอนามัย รวมทั้งมีบริการเชิงรุกสู่ครอบครัว ให้พ่อแม่ ครู ชุมชน
และ เพื่อนมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ (กรมสุขภาพจิตและสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2557 และส่วนใหญ่การเข้าถึงและ ได้รับบริการเฉพาะความรู้ แหล่งที่
ให้บริการ คือโรงเรียน ครอบครัว และเพื่อน ยังอยู่ในระดับต่ําถึงปานกลาง (วรรณดี จันทรศิริ และคณะ,
2558) จากสถานการณ์และความสําคัญของปัญหาดังกล่าว พ่อแม่ ครู ชุมชนต้องเข้ามาดูแลใกล้ชิด ร่วมด้วย
ช่วยกันทุกภาคส่วน มีภาคีเครือข่ายกระตุ้นให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ แก้ไขปัญหาอย่างองค์รวม
สอดรับการดูแล กาย จิตใจ สังคม ให้เกิดความสมบูรณ์ให้มากที่สุด พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับการแก้ไขปัญหาอื่นๆ
ในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น พร้อมทั้งมีการดูแลสุขภาพโดยนักจัดการสุขภาพชุมชน มีการส่งเสริมครูและ
กลุ่มเพื่อนในโรงเรียนเพื่อจัดการแก้ปัญหาวัยเรียนและวัยรุ่น โดยบูรณาการสาระการเรียนรู้กับหลักสูตรการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาที่เกี่ยว กับเรื่องเพศศึกษา สารเสพติด มะเร็งท่อน้ําดีและโรคพยาธิใบไม้ตับ
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พฤติกรรมที่เหมาะสมในวัยเรียน วัยรุ่น อีกทั้งบูรณาการออกติดตามเยี่ยมในรายที่มีความเสี่ยงโดยกลุ่มครูและ
เพื่อน จึงได้กําหนดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการพัฒนารูปแบบระบบบริการสุขภาพและแก้ปัญหาสุขภาพพื้นที่
วัยเรียนวัยรุ่น ขึ้นเพื่อหวังว่าจะได้วิธีการ หรือรูปแบบการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข หรือรูปแบบการดูแลใน
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ ส่งผ่านกลุ่มวัยทํางานและวัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพใน
อนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อเปรียบเทียบความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมวัยรุ่น วัยเรียน ด้านการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึง
ประสงค์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่าย
วิธีการศึกษา/ดําเนินงาน
การดําเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ในอําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
การออกแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้กระบวนการมีวิจัยแบบมีสว่ นร่วม โดยผู้วิจัยได้ดําเนินการตามขั้นตอนในการ
ดําเนินการวิจัย ดังนี้
1.ขั้นการศึกษาบริบทพื้นที่ที่จะทําการศึกษา คือ อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
2.ขั้นตอนการกําหนดปัญหา คือ การจัดลําดับความสําคัญของปัญหา(Priority setting of
problems) ปัญหาที่ได้คือปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น
3. ขั้นการวางแผนปฏิบัติการวิจัย โดยการจัดทําขั้นตอนให้ชัดเจนรวมทั้งระบุผู้มีส่วนร่วมว่ามีส่วน
เกี่ยวข้อง การทําวิจัยอย่างไร
4. ขั้นการติดตามผลตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข กับปัญหาทีพ่ บในการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
5. ขั้นการสรุปผลการวิจัยขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะทําการสรุปผลการวิจัย และเรียบเรียงเป็นรายงานวิจัย
ออกมาเผยแพร่สู่สาธารณชน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research ) มีระยะเวลาในการดําเนินการเดือน
ตุลาคม ถึง เดือน พฤษภาคม 2559 มีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
- พื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้ใช้พื้นที่ อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
- ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบจําเพาะเจาะจงในการวิจัยครั้งนี้
ได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1.วัยเรียน วัยรุ่น เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบจําเพาะเจาะจง โดยต้องเป็นวัยเรียนและวัยรุ่นช่วงอายุ 1017 ที่เป็นคนไทย มีภูมลิ ําเนา และอาศัยอยู่ในอําเภอคําม่วง
2. ผูป้ กครองของวัยเรียน วัยรุ่น เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบจําเพาะเจาะจง โดยต้องเป็นผู้ปกครองของ
วัยเรียน และวัยรุ่นช่วงอายุ10-17 ที่เป็นคนไทย มีภูมิลําเนา และอาศัยอยู่ใน อําเภอคําม่วง
3. ภาคีเครือข่ายซึ่งประกอบด้วย นายอําเภอ หัวหน้าส่วนราชการ อสม.ครูอนามัยโรงเรียน พระสงฆ์
และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการสุขภาพชุมชน
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ประยุกต์ใช้แนวคิด
- ประยุกต์ใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน(Participatory Action Research-PAR)
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลในการศึกษา
1. แบบวัดความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมวัยรุ่น วัยเรียน ด้านการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ขั้นตอนการศึกษา
1.ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการ โดยมีตั้งแต่ระดับอําเภอ ตําบล และหมู่บ้าน พร้อมทั้งคัดเลือกพื้นที่และ
ประชากรแบบเฉพาะเจาะจง โดยเลือกจากอัตราการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่นของปีที่ผ่านมา
สูงที่สุด 3 ตําบล ตําบลที่มีคณ
ุ สมบัติคือ ตําบลทุ่งคลอง ตําบลนาทัน และตําบลอินจี่
2.ประชุมและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในภาพของภาคีเครือข่าย ภายใต้แนวความคิด “OUR &
OWNER HEALTH GO TO GOAL TOGETHER” ภารกิจร่วมประเด็น “ลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอําเภอคําม่วง
อย่างมีส่วนร่วม ปี 2559”โดยเน้นการเป็นเจ้าของร่วมกัน โดยใช้เทคนิค (Body Paint)
3.คืนข้อมูล ค้นหาปัญหา ความต้องการผ่านเวทีประชาคมกําหนดขอบเขตเป้าหมายกิจกรรม
4. ผลักดันปัญหาให้เป็นนโยบายระดับอําเภอ ตามหลักการของกฎบัตร จากกฎบัตรออตตาวา (Ottawa
Charter) ว่าด้วยการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
5.บูรณาการหลักสูตรวัยรุ่นวัยใสให้เหมาะสมกับผู้รว่ มกิจกรรม โดยผ่านคณะกรรมการวัยรุ่นวัยใส ระดับ
อําเภอ
6. นํากิจกรรมไปใช้กบั หมู่บ้านตัวอย่างคัดเลือก Try out เพื่อนํามาปรับปรุงให้เหมาะสม และจะกําหนด
กรอบเวลาได้
7.นําเสนอรายละเอียด อีกทั้งวิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย และพัฒนาหลักสูตรร่วมกันกับภาคีเครือข่าย
8. จัดทํากิจกรรมครอบครัวอบอุ่น โดยใช้ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายเป็นผู้ประสานงาน และร่วมเป็น
เจ้าของ
9.วัดกระบวนการให้ความรู้โดยใช้แบบสอบถามก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งสังเกตการมี
ส่วนร่วมของผู้ร่วมอบรม
10.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ในแต่ละครั้งที่ดําเนินกิจกรรม รวมทั้งวิเคราะห์จุดอ่อน จุด
แข็ง โดยใช้วิธีประชุมกลุ่ม และอภิปรายผล
11.นําเสนอผลการดําเนินการให้ภาคีเครือข่ายทราบการดําเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่พบ
12.สรุปผลการปฏิบัติ ติดตามผลกระทบ เมื่อสิ้นโครงการ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา นําเสนอเป็นอัตราส่วนร้อยละและค่าเฉลี่ย
ผลการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action Research) ตําบลทุ่งคลอง อําเภอ
คําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผลการวิจัย ดังนี้
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1. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ดังนี้
1.1 การมีส่วนร่วมด้านการวางแผน พบว่าในการประชุมทุกครั้งมีภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน
เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งได้แสดงความคิดเห็น ร่วมการวางแผน รวมทั้งออกแบบกิจกรรมและหลักสูตรบูรณา
การวัยรุ่นวัยใส ภายใต้แนวความคิด “OUR & OWNER HEALTH GO TO GOAL TOGETHER” ภารกิจร่วม
ประเด็น “ลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอําเภอคําม่วงอย่างมีส่วนร่วม ปี 2559”โดยเน้นการเป็นเจ้าของร่วมกัน โดย
ใช้เทคนิค (Body Paint)
1.2 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ภาคีเครือข่ายร่วมการค้นหากลุ่มเป้าหมายร่วมกัน และช่วยลง
มือทําไม่ผลักภาระให้เป็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแต่เพียงอย่างเดียว อย่างเช่นที่ผ่านมา
1.3 การมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ มีการจัดตั้งคณะกรรมการชัดเจน ตั้งแต่ระดับ
อําเภอจนถึงระดับตําบล ในการตรวจสอบงบประมาณ ในโครงการและกิจกรรมต่างๆ โดยให้มติกรรมการเป็น
เอกฉันท์ในการตัดสินใจนํางบประมาณมาใช้
1.4 การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ มีการประชุมกลุ่ม และ
อภิปรายผลร่วมกัน แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ในแต่ละครั้งที่ดําเนินกิจกรรม รวมทั้งวิเคราะห์
จุดอ่อนจุดแข็ง โดยใช้วิธีประชุมกลุ่ม และอภิปรายผล
2. ผลการสํารวจข้อมูลความเชื่อและทัศนคติของวัยรุ่นหญิงต่อการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ อําเภอ
คําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2559
พบว่า ส่วนใหญ่วัยรุ่นหญิงมีความเชื่อและทัศนคติในระดับมาก ในหัวข้อที่ว่า ถ้าเกิดการตั้งครรภ์
คิดว่าการทําแท้งเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.1 รองลงมาคือถ้าชายและหญิงที่เป็นคู่รักกัน แต่
ยังไม่ได้แต่งงานกันก็ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์กันก่อน พบอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 76.7 และเมื่ออยู่ต่างถิ่น
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสเป็นสิ่งที่สามารถทําได้เพราะ ไม่มีใครรู้จัก พบอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 74.1
ตามลําดับ ส่วนหัวข้อที่มีความเชื่อและทัศนคติของวัยรุ่นหญิง พบในระดับน้อยที่สุด คือ การใช้ถุงยางอนามัย
ขณะมีเพศสัมพันธ์ ทําให้ความรู้สึกทางเพศลดลงร้อยละ 23.0 รองลงมา คือการใช้ถุงยางอนามัยขณะมี
เพศสัมพันธ์เป็นบางครั้งสามารถป้องกันโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ได้ ร้อยละ 30.3 และการมีเพศสัมพันธ์ก่อน
สมรสเป็นเรื่องที่ดี เพราะทําให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ร้อยละ 32.5 ตามลําดับ
สรุปผลและบทเรียนที่ได้
การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายการวิจัย การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย
ต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังและส่งต่อปัญหาวัยรุ่นระหว่างบ้าน โรงเรียน ชุมชน และกลุ่ม
เพื่อนวัยรุ่น ให้เกิดประสิทธิผลต่อการดูแลวัยเรียนวัยรุ่น และเพื่อให้วัยรุ่น วัยเรียน และครอบครัว ได้มีความรู้
ทัศนคติ และการปฏิบัติตัว ที่เหมาะสม การมีส่วนร่วมด้านการวางแผน พบว่าในการประชุมทุกครั้งมีภาคี
เครือข่ายจากทุกภาคส่วน เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งได้แสดงความคิดเห็น ร่วมการวางแผน รวมทั้งออกแบบ
กิจกรรมและหลักสูตรบูรณาการวัยรุ่นวัยใส ภายใต้แนวความคิด “OUR & OWNER HEALTH GO TO GOAL
TOGETHER” ภารกิจร่วมประเด็น “ลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอําเภอคําม่วงอย่างมีส่วนร่วม ปี 2559” โดยเน้น
การเป็นเจ้าของร่วมกัน โดยใช้เทคนิค (Body Paint) ซึ่งในระยะแรกที่เริ่มประชุมกลุ่มนั้น พบว่าผู้เข้าร่วม
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ประชุมที่มาจากภาคีเครือข่ายต่างๆ
ยังไม่ได้มีความกระตือรือร้นในการแสดงความคิดเห็นมากเท่าใด
ด้วยเพราะคิดแต่เพียงว่ายังไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานของตนเอง เมื่อประเด็น “ลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอําเภอ
คําม่วงอย่างมีส่วนร่วม ปี 2559” ได้ถูกผลักดันปัญหาให้เป็นนโยบายระดับอําเภอ รวมทั้งได้รับการคืนข้อมูล
การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น ภาคีเครือข่ายจึงให้ความสําคัญ และร่วมกันปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ด้วยกัน
อีกประเด็นหนึ่งคือ การจัดตั้งคณะกรรมการของทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วม และบทบาทที่สําคัญ เมื่อประชุม
กลุ่มเปิดเวทีให้ได้ร่วมคิด แสดงความรู้สึก การให้คุณค่า ชื่นชม เปิดโอกาสให้ลงมือปฏิบัติร่วมกับหน่วยงาน
อื่นๆ และเชิดชูจึงเกิดความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง มากยิ่งขึ้น
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3. ชื่อเรื่อง : คุณภาพชีวิตของหญิงวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ตําบลทุ่งคลอง อําเภอคําม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสผลงานวิชาการ : 0163
ประเภทผลงานวิจัย : 2-Poster Presentation
ชื่อผู้วิจัย :

นางนฤชล วิชัยโย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

คณะทํางาน : นางนฤชล วิชัยโย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
: นางประทุมมาศ ไชยสุนทร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สังกัดหน่วยงาน : โรงพยาบาลคําม่วง ตําบลทุ่งคลอง อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่มาและความสําคัญของปัญหา
ประเทศไทยมีเด็กผู้หญิงที่ตั้งครรภ์จํานวนมาก
ถ้ามองจากมุมการคุ้มครองสิทธิอนามัยการ
เจริญพันธุ์ สิทธิของเด็กผู้หญิงเหล่านี้ถูกปฏิเสธทําให้ไม่สามารถเข้าถึงความรู้ การศึกษาและบริการอนามัยการ
เจริญพันธุ์ที่เหมาะสม ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว เช่น
การเติบโตของสังคมเมืองและสังคมคนชั้นกลางที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทางเลือกและการพัฒนาสื่อทาง
เทคโนโลยีต่างๆมีมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน เด็กและวัยรุ่นกลับไม่ได้รับความรู้อย่างเหมาะสมกับวัยของพวก
พอเพื่ อ ให้ ส ามารถรั บ มื อ และป้ อ งกั น ตั ว เองจากสภาพแวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
เขาอย่ า งเพี ย ง
อย่างรวดเร็ว เนื่องจากสาเหตุหลายประการ อาทิ บทเรียนเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาที่ไม่ได้รับการปฏิรูป ทัศนคติ
เชิงลบต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานโดยไม่ให้ทางเลือกอื่นกับเด็ก วัยรุ่น ผู้ปกครองไม่สามารถเป็นที่ปรึกษา
เรื่องเพศให้กับลูกๆได้ หรือความเชื่อดั้งเดิมในท้องถิ่นบางแห่งที่เห็นว่าเด็กหญิงวัยรุ่นมีหน้าที่ แต่งงานสร้าง
ครอบครัวแทนที่จะเรียนหนังสือ หรืออิทธิพลของกระแสวัตถุนิยมที่ทําให้เด็กวัยรุ่นบางคนใช้ความสัมพันธ์ทาง
เพศเพื่อการแลกเปลี่ยนสิ่งของที่ตนต้องการโดยไม่มีความรู้ความเข้าใจถึงผล กระทบที่ตามมาจากการไม่มี
ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์อย่างเพียงพอ หรือไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์
ตลอดจนขาดความตระหนักและไม่รู้ว่าตนต้องการความรู้ การบริการ และการช่วยเหลือทางสังคมและสุขภาพ
อย่างไร ปัจจัยหลายประการทั้งปัจจัยทางด้านครอบครัว การศึกษาตลอดจนบริบททางสังคม วัฒนธรรม และ
สภาพสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ ทําให้ประเทศไทยมีจํานวนเด็กวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์จํานวนมาก วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ส่วนหนึ่ง
อาจทําแท้ง จากสถานการณ์ที่บังคับ ส่วนหนึ่งอาจเลือกตั้งครรภ์ต่อไปจนคลอดกลายเป็น “แม่วัยใส” ไม่ว่าจะ
เป็นในกรณีใดก็ตาม รายงานวิจัยจํานวนมากยืนยันตรงกันว่าวัยรุ่นยังเป็นวัยที่ไม่พร้อมสําหรับการ ตั้งครรภ์
และการเป็นแม่ ดังนั้นการเป็นแม่วัยใสจึงถือว่าเกิดจากการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม ไม่ว่าจะเป็นเพราะแต่งงานหรือ
ตั้งใจจะตั้งครรภ์ก็ตามการเปลี่ยนบทบาทจากวัย รุ่นมาเป็นแม่วัยใส ล้วนทําให้โอกาส ของตัววัยรุ่นเอง
ครอบครัว สังคม สูญเสียไป ไม่สามารถประเมินมูลค่า ผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่เกิดขึ้นต่อวิถี
การดําเนินชีวิต คุณภาพชีวิต สุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจได้ วัยรุ่นจํานวนหนึ่งที่ตั้งครรภ์และเป็นแม่วัยใส มัก
ต้องแยกทางกับคู่ในที่สุดทําให้ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาตามลําพัง เกิดสภาวะความไม่มั่นคงทางอารมณ์ ทําให้
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เครียดและอาจมีภาวะซึมเศร้า เด็กผู้หญิงหลายคนต้องปกปิดเรื่องการตั้งครรภ์ต่อผู้ปกครองและคนรอบตัว จึง
มีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตและเจ็บป่วยระหว่างตั้งครรภ์และคลอด รวมทั้งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของทารก
ถ้าน้ําหนักแรกเกิดต่ํากว่ามาตรฐาน คลอดก่อนกําหนด ทารกมีภาวะแทรกซ้อน หรือเสียชีวิตหลังคลอด จาก
ปัญหาดังกล่าว กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลคําม่วงจึงได้ศึกษาคุณภาพ
ชีวิตของหญิงวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พึง ประสงค์ เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของหญิงวัยรุ่นและทําให้ทราบบริบทของ
หญิงวัยรุ่นในตําบล ทุ่งคลอง อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของหญิงวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ตําบลทุ่งคลอง อําเภอคําม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์
วิธีการศึกษา/ดําเนินงาน
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง(purposive) ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และสัมภาษณ์รายบุคคล
(Individual Interview )
ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ รวมทั้งสิน้ 30 คน เป็นหญิงวัยรุ่นอายุ 12 -17 ปี
ที่ตั้งครรภ์และมารับบริการที่คลินิกฝากครรภ์โรงพยาบาลคําม่วง ตั้งแต่ เดือนกันยายน 2558- เดือนตุลาคม
2559
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือหญิงวัยรุ่นอายุ 12 -17 ปี ที่ตั้งครรภ์และมารับบริการที่คลินิก ฝาก
ครรภ์โรงพยาบาลคําม่วง ตั้งแต่ เดือนกันยายน 2558 – เดือนตุลาคม 2559 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (purposive) จํานวน 10 ราย โดยผู้ที่ให้ขอ้ มูลแบบคัดเลือกแบบจําเพาะเจาะจง โดยพิจารณา
จาก
1. ความเป็นไปได้ในการเข้าถึงข้อมูล
2. ความเต็มใจของการให้ข้อมูล
3. ความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ
เครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยเป็นผู้สัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์คําถามแบบปลายเปิด (Open end questions)
วิธีดําเนินการ
1. ศึกษาข้อมูลและเอกสารวิชาการ ที่เกี่ยวข้อง
2. เก็บข้อมูลภาคสนามโดยผู้วิจัยสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกับผู้ที่จะทําการศึกษา และใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Simi-Structured Interview) ซึ่งมีการวางแผนและกรอบคําถามในการ
สัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นขั้นตอน แต่สามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ ผู้วิจัยสามารถ
ตั้งคําถามขึ้นมาขณะที่ทําการสัมภาษณ์ โดยยึดสาระสําคัญของแต่ละประเด็นคําถามที่เตรียมไว้ และเนื่องจาก
การสัมภาษณ์เป็นเรื่องปกปิด เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ผู้วิจยั เลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว
ช่วยทําให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ไม่ลาํ บกใจ ในการสนทนา
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3. เมื่อได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบกว้าง จากนั้นจะใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) และการสัมภาษณ์รายบุคคล (Individual Interview ) โดยคําถามที่ใช้จะเชื่อมโยงเข้าสูประเด็นที่
ต้องการ ซึ่งจะได้ข้อมูลที่ลึกขึน้ นอกจากนี้ยังใช้วิธีการสังเกต (Observation) ร่วมด้วย เช่น การสังเกตสีหน้า
ท่าทางของผู้ถูกสัมภาษณ์
4. รวบรวมข้อมูลที่ได้มาเชื่อมโยงกับประเด็นที่ต้องการตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
มีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation) โดยวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological triangulation)
ผลการศึกษา
คุณภาพชีวิตที่ดีนั้นประกอบด้วย 4 ด้าน คือ
1) ด้านร่างกาย ได้แก่ โครงสร้างทางร่างกายและสุขภาพร่างกาย รวมถึงด้านบุคลิกภาพด้วย
จากการศึกษาพบว่า หญิงวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์มีอาการเหนื่อยง่าย และอ่อนเพลีย รูปร่าง
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดี
“ใส่เสื้อผ้าชุดเดิมไม่ได้ เหนื่อยง่าย นอนก็เยอะ อ้วนขึ้น ไม่สวยเหมือนเดิม” (หญิงวัยรุ่นคนที่ 1, 14 ปี )
2) ด้านจิตใจ ได้แก่ สภาพจิตใจและสุขภาพจิต รวมถึงด้านคุณธรรมและจริยธรรมด้วย จาก
การศึกษาพบว่า หญิงวัยรุ่นทีต่ ั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ยังไม่สามารถปรับตัวได้ อีกทั้งมีความกังวลต่อรูปร่างและ
การตั้งครรภ์ ตลอดจนการคลอด มีความกลัวและไม่มั่นใจทุกครั้งที่มาฝากครรภ์
“กลัวว่าจะคลอดลูกเองไม่ได้ ถ้าคลอดแล้วยังไม่รู้จะเลี้ยงดูอย่างไร เวลามาฝากท้องก็อายถ้าเจอคน
รู้จัก” (หญิงวัยรุ่นคนที่ 2, 16 ปี )
“บางทีก็แอบร้องไห้ เสียใจ โทษตัวเองที่ทําผิดพลาดไป กลัวด้วยว่าจะคลอดลูกไม่ได้”
(หญิงวัยรุ่นคนที่ 3, 17 ปี )
3) ด้านสังคม ได้แก่ สถานะทางสังคม ยศ ตําแหน่ง เกียรติยศชื่อเสียง การยอมรับนับถือ รวมถึงการ
มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยจากการศึกษาพบว่าพื้นที่ที่ทําการ ศึกษาเป็นชุมชนชนบท คนในชุมชนมีความ
เอื้อเฟื้อ และทุกคนรู้จักกันเกือบหมด มีการนินทาเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อย การอยู่กับเพศชายก่อน
แต่งงาน การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ในระยะแรกที่คนในชุมชนทราบเรื่องของตน สังคมไม่เห็นด้วยและมีการ
นินทา แต่เมื่อเจอกันนานเข้าบ่อยก็กลายเป็นเรื่องปกติ มีบางคนที่ครอบครัวอับอายแต่ต้องกล้ํากลืนฝืนทน
โดยเฉพาะครอบครัวของหญิงวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ที่พ่อหรือแม่รับ ราชการ หรือมีตําแหน่งทาง
หมู่บ้านอื่นๆ
“แม่เป็น อสม. และก็รู้สึกอายที่เราท้อง งานบุญที่แม่เคยไปแม่กห็ ลีกเลี่ยงไม่ไป แกบอกว่าอาย
ชาวบ้าน” (หญิงวัยรุ่นคนที่ 4, 16 ปี )
“ทีแรกชาวบ้านก็มีซุบซิบนินทา ไม่กล้าถาม พอเจอบ่อยๆ เห็นท้องเราโต พวกเขารู้ ก็เลิกนินทา”
(หญิงวัยรุ่นคนที่ 5, 15 ปี )
4) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ สถานะทางเศรษฐกิจการเงินและรายได้ที่มั่นคง จากการศึกษาพบว่าหญิง
วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ยังเป็นนักเรียนทั้ง 10 ราย และต้องออกจากโรงเรียนเพื่อเตรียมตัวคลอด ไม่มี
รายได้ยังต้องพึ่งพิงจากผู้ปกครองมีฐานะปานกลาง รายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง 3,000 บาท ถึง 25,000
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บาท ส่วนใหญ่ไม่มีความกังวลใจอะไรเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย มีเพียง 3 คน ทีก่ ังวลเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ
“สงสารแม่คงต้องทํางานหนักขึ้น เพราะถ้ามีลูกคงต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น”(หญิงวัยรุ่นคนที่ 5, 15 ปี)
สรุปผลและบทเรียนที่ได้
1. การศึกษาคุณภาพชีวิตของหญิงวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ สามารถใช้เป็นแนวทางให้ผู้ที่
ทํางานเกี่ยวข้องกับหญิงวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่ พึงประสงค์ ในการดูแลและให้การปรึกษาด้านจิตใจได้
2. การวิจัยครั้งนี้พบว่าคุณภาพชีวิตของหญิงวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พึง ประสงค์ ยังอยู่ในระดับต่ํา
ดังนั้นการแก้ปัญหาหญิงวัยรุน่ ที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ จึงต้องมุ่งเน้นไปที่ความต้องการจริงๆของหญิงวัยรุ่น
ที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
3. ศึกษาความสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ของวัยรุ่นชาย ที่ต้องเป็นพ่อวัยรุ่นต่อการตั้งครรภ์ไม่
พึงประสงค์
4. ติดตามผลการศึกษาหลังจากการเลี้ยงลูกของหญิงวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์2 ปี เพื่อดูคุณภาพ
ชีวิตโดยรวม
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4. ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการมีสว่ นร่วมในหมู่บ้านจัดการสุขภาพตามกลุม่ วัย : กรณีบ้าน
โนนสะอาด ต.ทุ่งคลอง อ.คําม่วง จ.กาฬสินธุ์
ประเภทผลงานวิจัย : 1-Oral Presentation
ชื่อผู้วิจัย : นางนีรนาท วิลาศรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน : นางนีรนาท วิลาศรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
: นางประทุมมาศ ไชยสุนทร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
: คณะ ทีมผู้เรียน DHML ตําบลทุ่งคลอง
สังกัดหน่วยงาน : โรงพยาบาลคําม่วง ตําบลทุ่งคลอง อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่มาและความสําคัญของปัญหา
การมีสุขภาพดีเป็นพื้นฐานสําคัญที่จะนําพาประชาชนในสังคมให้สามารถดํารงชีวิต ได้อย่างปกติสุข
หากร่างกายและจิตใจอ่อนแอทําให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างเต็มกําลังความ สามารถ ความมั่นคงของ
รายได้จะลดลง เกิดหนี้สินเพราะนํารายได้ไปชําระเป็นค่ารักษาสุขภาพ การพัฒนาสุขภาพคนจึงเป็นเป้าหมาย
สําคัญของการพัฒนาสุขภาพดีเน้นการดูแล ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงสิ้นอายุขัย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัยให้มีความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญามี ระเบียบวินัย
มีจิตสํานึก ดํารงวัฒนธรรมที่ดีงามและรู้คุณค่าความเป็นไทยมีโอกาสได้แสดงความสามารถและ เรียนรู้ตลอด
ชีวิตมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นพลังทางสังคมในการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ประชากรไทยสามารถจัดกลุ่มวัยออกเป็น 5 กลุ่มสําคัญ ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็ก วัยเรียน วัยรุ่น
วัยทํางาน วัยผู้สูงอายุและผู้พิการ ซึ่งแต่ละกลุ่มวัยมีสถานการณ์และปัญหาสุขภาพและความต้องการในการ
แก้ไขที่แตกต่างกัน กลุ่มสตรีมีสาเหตุการเสียชีวิตจากสาเหตุทางตรง (Direct cause)ที่สามารถป้องกันได้
ร้อยละ 56.6 (สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข,2558) อัตราส่วนการตายของมารดา
ในปี 2555 เท่ากับ 17.6 ต่อการเกิดมีชีพแสนคนและเพิ่มขึ้น ในปี 2556 เท่ากับ 22.3 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
(ข้อมูลจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายให้ลดอัตรามารดาตาย เหลือ 18 ต่อการเกิด
มีชีพแสนคนใน พ.ศ. 2558 ซึ่งแสดงว่าแม่ตายยังเป็นปัญหาที่สําคัญของประเทศ เด็ก 0-5ปี พบว่า พัฒนาการ
เด็กไม่สมวัย พบว่า เด็กแรกเกิด–2 ปี มีพัฒนาการไม่สมวัยร้อยละ 22 และเด็กอายุ 3–5 ปี มีพัฒนาการ
ไม่สมวัยสูงถึงร้อยละ 34 หรือ 1 ใน 3 อุบัติเหตุ 23.16 ต่อแสนประชากร (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์,
2557) เด็กไทยอายุ 6-14ปี มีความฉลาดทางอารมณ์เท่ากับ 45.12 ซึ่งจัดอยู่ในระดับต่ํากว่า เกณฑ์ปกติ
(50-100) ใน พ.ศ. 2554 พบว่าเชาวน์ปัญญา (IQ) เด็กไทยอายุ 6-12 ปี มีคะแนนสติปัญญาเฉลี่ยเท่ากับ 98.6
ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานสากลเล็กน้อย (IQ=100) เด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนเพิ่มขึ้น พบว่า เป็นโรค
อ้วน จากพฤติกรรมการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม นักเรียนมีส่วนสูงต่ํากว่าเกณฑ์ (เตี้ย) ซึ่งมีผลกระทบทําให้
ภูมิต้านทานโรคต่ํา ทําให้ติดเชื้อง่าย เจ็บป่วยบ่อย ป่วยนานและมีความรุนแรง เตี้ยยังมีผลต่อการพัฒนาสมอง
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ทําให้เด็กมีสติปัญญาต่ํา ความสามารถในการเรียนรู้บกพร่อง ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม เฉื่อยชา วัยรุ่น (15-21ปี)
เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม จากสภาพแวดล้อมทางสังคม ครอบครัวและ
เศรษฐกิจ ตลอดจนเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทําให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ การดื่มแอลกอฮอล์
และสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น 1.4 เท่าของทุกปีมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเพิ่มสูงขึ้น ตั้งแต่อายุ 14 ปี ร้อยละ 9.5
มีมารดาอายุต่ํากว่า 20 ปี สูงร้อยละ 16.6 เท่าของทุกกลุ่มอายุจะเห็นแนวโน้มของสถานการณ์ปัญหาที่รุนแรง
เพิ่มขึ้นทุกปี และส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนอีกมากมาย วัยทํางาน (15-59ปี)ประชาชนวัยนี้ ป่วยและ
ตายด้วยโรคเรื้อรังมากขึ้น อัตราตายด้วยโรค NCDs สูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลอดเลือดหัวใจ 27.83 ต่อแสน
ประชากรโรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง 17.93 และ 10.95 ต่อแสนประชากรภาระโรค NCDs ทําให้การ
สูญเสียค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค NCDs เพิ่มขึ้น ตลอดจนประชาชน ชุมชนภาค
ส่วนต่างๆ เช่น อปท. เอกชน ยังขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเองอย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืน ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) อัตราผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จํานวน 9.4 ล้านคน คิดเป็น
ร้อย
ละ 14.57 ของประชากรไทยทั้งหมด จากการสํารวจภาวะสุขภาพผู้สูงอายุไทย ปี 2556 พบว่า ผู้สูงอายุ
มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ร้อยละ 26 (ค่าเป้าหมาย 30) มีภาวะอ้วน สูงถึงร้อยละ 50 ในเพศหญิง เนื่องจาก
การขาดการออกกําลังกาย ซึ่งให้ให้เกิดภาวะพึ่งพิง ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําสูงถึงร้อยละ 20.88
ของผู้สูงอายุทั้งหมด กลุ่มผู้พิการถือเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งควรได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนให้
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดําเนิน ชีวิตให้มากที่สุด เช่นกิจวัตรประจําวัน อาชีพซึ่งจะลดภาระค่าใช้จ่าย
ในการดูแลผู้พิการ และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้พิการมีความภาคภูมิใจในการใช้ชีวิต อย่างมีคุณค่า
หน่วยงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิมีบุคลากรให้บริการประชาชน 7 คน คิดเป็น
อัตรา 1: 1,346 คน มีสุขศาลาในเขตรับผิดชอบ 13 แห่ง รับผิดชอบประชากรตําบลทุ่งคลอง ประชากรทั้งสิ้น
9,428 คน แบ่งเป็น กลุ่มเด็กเล็ก 0-5 ปี จํานวน 669 คนคิดเป็นร้อยละ 7.09 วัยเรียน 6-14 ปี จํานวน 899
คน คิดเป็นร้อยละ 9.53 วัยรุ่น จํานวน 948 คน คิดเป็นร้อยละ 10.05 วัยทํางาน 5,899 คน คิดเป็นร้อยละ
62.56 วัยผู้สูงอายุ 886 คน คิดเป็นร้อยละ 9.39 และผู้พิการ 167 คน คิดเป็นร้อยละ 1.77 (ฐานข้อมูล
โรงพยาบาลคําม่วง, 2558)มีการจัดบริการสุขภาพที่เพียงพอแต่ยังขาด ศักยภาพการให้บริการและการ เข้าถึง
บริการที่คลอบคลุมภาวะสุขภาพทุกกลุ่มวัย ระบบบริการปฐมภูมิเป็นหน่วยบริการสุขภาพที่ใกล้ชิดประชาชน
เป็นบริการด่าน หน้าที่ต้องเชื่อมโยงเครือข่ายภาคีต่างๆในชุมชนและเชื่อมต่อกับบริการระดับ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ
ระบบสุขภาพระดับอําเภอโดยเน้นการพัฒนาทีมหมอครอบครัว (Family Care Team)ให้มีครอบคลุม
สามารถให้บริการช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุม การจัดการสุขภาพ มีกระบวนการสร้างสุขภาพที่ให้
ความสําคัญกับการพัฒนาบทบาทภาคประชาชน ท้องถิ่นและทุกภาคส่วนในท้องถิ่นบูรณาการร่วมกัน ช่วยกัน
ค้นหาหรือกําหนดปัญหาสุขภาพกําหนดอนาคต ดําเนินกิจกรรมพัฒนาสุขภาพและมาตรการทางสังคม รวมทั้ง
นวัตกรรมต่างๆได้ด้วยตนเอง ด้วยความตั้งใจ เต็มใจ มีจิตสํานึกสาธารณะ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและ
เรียนรู้แนวคิดการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพดีตาม กลุ่มวัยจึงเป็นยุทธศาสตร์สําคัญที่ให้ประชาชนชุมชน
หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นภาคีเครือข่ายเป็นเจ้าของสุขภาพและเข้ามามีส่วน ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
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สุขภาวะชุมชนอย่างเข้มแข็งเพื่อสนับสนุนให้ประชาชน ทุกกลุ่มวัยมีความรู้พฤติกรรม สุขภาพดี พึ่งพาตนเอง
และส่งผ่านกลุ่มวัยต่อไปอย่างมีคุณภาพได้และถือเป็นหน้าที่ของตนเอง
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในหมู่บ้านจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย
รูปแบบการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้กรอบแนวคิดการวิจัยใช้วงจรการปฏิบัติการ(Action Research) ตาม
แนวคิดของ Kemmis & Mc Taggart และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการและวิเคราะห์วิจารณ์ผลการ
ปฏิบัติ คือ การวางแผน (Planing) การลงมือกระทําจริง (Action) การสังเกต (Observation) การสะท้อนผล
ปฏิบัติ (Reflecting) ตลอดจนการปรับปรุงแผน (Re-planning) เพื่อนําไปสู่การปรับปรุงสู่วงจรต่อไป จนกว่า
จะได้ข้อสรุปที่แก้ไขปัญหาได้จริงหรือสภาพการณ์ศึกษา และปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประจําให้
ดีขึ้น โดยนําปัญหาจากการดําเนินงานมาวิเคราะห์ จากนั้นใช้แนวคิดทางทฤษฏีและการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา
ทดลองปฏิบัติกับกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการศึกษา/ดําเนินงาน
ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย
ระยะเวลาในการดําเนินการเดือน ตุลาคม ถึง เดือน พฤษภาคม 2559 มีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ดังนี้
1. พื้นที่ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 2 ตําบลทุ่งคลอง อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
2. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ได้กําหนดประชากรแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่
2.1 ประชากรบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 2 จํานวน 146 หลังคาเรือน เป็นเพศชาย จํานวน 296 คน
และหญิง จํานวน 331 คน รวมประชากรทั้งสิ้น จํานวน 627 คน
2.2 ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ นายก อบต. รองนายก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม.สมาชิก อบต.
อสม.ผู้นํา และแกนนําชุมชน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในการจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย และผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการสุขภาพชุมชน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ประยุกต์ใช้แนวคิด UCCARE ได้แก่ U : Unity สมาชิกทีมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน C: Community
ยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางการทํางาน A : Appreciation ผ่านกระบวนการชื่นชม ยกย่องให้เกียรติ เสริมกําลังใจ
ให้กันและกัน R : Resource sharing การพัฒนาร่วมกันที่มีการแบ่งบันทรัพยากรร่วมกัน E : Essential Care
เน้นสิ่งที่เป็นปัญหาสุขภาพ ในบริบทของพื้นที่
เครื่องมือที่ใช้และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา
1. แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง เป็นการสนทนาแบบไม่เป็นทางการ คําถามเป็นปลายเปิด
2. แบบจดบันทึก เป็นการจดบันทึกพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น ตามสภาพที่เป็นจริง
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3. การใช้วิดีทัศน์ บันทึกพฤติกรรมทั้งภาพและเสียง จากสิ่งทีไ่ ด้ค้นพบทุกขั้นตอน
4. การใช้สังคมมติ เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงสังคม ผ่านเวทีประชาคมประชาชนทุกกลุ่มวัย
แล้วนําข้อมูลมาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงในการวางแผนต่อไป
วิธีดําเนินการศึกษา
1. การวางแผน (Planing) เริ่มต้นด้วยการทําทีม (Unity) สมาชิกทีมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน สํารวจ
ค้นหาปัญหาชุมชน โดยเน้นสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงตามสภาพของชุมชน และรวมวิเคราะห์
ระหว่างผู้ศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Community & Customer focus) กระบวนการชื่นชม ยกย่องให้เกียรติ
เสริมกําลังใจให้กันและกัน (Appreciation) การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมโดยใช้ทรัพยากรและบริการ
สุขภาพที่มีคุณภาพที่มี ตามบริบท (Resource sharing & Essential Care)
2. การลงมือกระทําจริง (Action) นําแนวคิดที่กําหนดในขั้นตอนการวางแผนมาดําเนินการตาม
สภาพปัญหาที่ค้นพบ และนํามาวิเคราะห์ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลงมือกระทําตามแผน โดยแผนมีความ
ยืดหยุ่น ปรับได้ตามบริบทของพื้นที่
3. การสังเกต (Observation) เป็นการสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยการสังเกตการลงมือ
ปฏิบัติ ผลของการปฏิบัติ ทั้งด้านการมีส่วนร่วมของทีม ประชาชนตามกลุ่มวัย ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อม
ทั้งจดบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่คาดหวังและไม่คาดหวัง โดยใช้เครื่องมือในการศึกษาที่กําหนดไว้ตาม
บริบทของกลุ่มเป้าหมาย
4. การสะท้อนผลปฏิบัติ(Reflecting) ตลอดจนการปรับปรุงแผน (Re-planning) ผู้ศึกษาทําการ
ประเมินและตรวจสอบกระบวนการแก้ไขปัญหา สิ่งที่เป็นข้อจํากัด อุปสรรค ต่อการปฏิบัติ โดยวิเคราะห์
ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ผ่านกระบวนการประชุม อภิปรายผล การประเมินโดยกลุ่ม เพื่อนําไปสู่การปรับปรุงวงจร
ใหม่ต่อไป
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การทบทวนหลังปฏิบัติ (After action review : AAR) ระหว่างผู้ศึกษา ทีมผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อถอด
บทเรียน ประสบการณ์ สิ่งทีส่ ังเกต ความรู้สึก ก่อนและหลัง เสร็จกระบวนการแต่ละกิจกรรม
2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ความถี่ วิเคราะห์เชิงเนื้อหา ข้อมูลที่ได้จากการเก็บ
ข้อมูล
ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไป
บริบทองค์กรและพื้นที่ : ตําบลทุ่งคลอง มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 9,428 คน เป็นตําบลที่ตั้งของ
อําเภอคําม่วงและสถานที่ราชการต่างๆ ลักษณะสังคมเป็นสังคมชนบทกึ่งเมืองครอบครัวส่วนใหญ่เป็น
ครอบครัวขยาย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มที่อุดมสมบูรณ์ ประชาชนจึงประกอบอาชีพหลากหลาย ได้แก่ทํา
นา ทําไร่อ้อยปลูกผัก ยางพารามันสําปะหลังทําสวนผลไม้ เช่นพุทรา มะม่วง ฯลฯ มีอาชีพเสริม ได้แก่งาน
หัตถกรรม ทอผ้าไหมแพรวาผ้าขิตจักสานและอาชีพรับจ้างเป็นต้น จึงมีเศรษฐกิจดีคนในชุมชนดํารงชีวิตอย่าง
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เรียบง่ายมีชีวิตความเป็นอยู่ ที่ดีมีบ้านที่มั่นคง มีรถยนต์ใช้และมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย มีร้านค้า
สะดวกซื้อมากขึ้น ชุมชนตําบลทุ่งคลอง มีทุนทางสังคมมากมายทั้งด้านภูมิปัญญา แหล่งประโยชน์ ภูมิประเทศ
ที่ดี ศักยภาพผู้นําชุมชน อสม.การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่าย/หน่วยงานต่างๆของรัฐ
และเอกชน ได้แก่ โรงเรียน โรงงานน้ําตาลอีสาน วัด สํานักงานเกษตร การศึกษานอกโรงเรียน ความคิดความ
เชื่อที่ปฏิบัติตามกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ หากใครว่าดี ก็จะปฏิบัติตามกัน ครอบครัวประชาชนส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธมีการทําบุญตามประเพณีและยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีอยู่ อย่างเคร่งครัดด้านภาษา
ชาวตําบลทุ่งคลอง มีภาษาใช้ในท้องถิ่น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยอีสานและภาษาภูไท มีความเชื่อและพิธีกรรม
ผสมผสานศาสนาพุทธกับความเชื่อด้านภูตผีวิญญาณมีสถาน ที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจหลายแห่ง
บริบทองค์กร: โรงพยาบาลคําม่วง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 84 กิโลเมตร เป็นโรงพยาบาล
ขนาด 30 เตียง ระดับทุติยภูมิ 2.1 สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้บริการจริง 54 เตียง บริการ
ตรวจรักษาโรคทั่วไป ผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 350 คน/วัน ผู้ป่วยในเฉลี่ย 40 คน/วัน รับผิดชอบประชากรในเขตการ
ปกครองของอําเภอคําม่วงทั้งหมด 6 ตําบล 71 หมู่บ้าน โรงพยาบาลคําม่วง มีเครือข่ายสุขภาพระดับอําเภอ
ประกอบด้วย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 7 แห่ง สุขศาลาจํานวน
71 แห่ง ข้อมูลสถิติชีพตําบลทุ่งคลอง2 ปี(พ.ศ.2557-2558) มีอัตราเกิดต่อพันประชากร คิดเป็น 8.24 และ
6.49 อัตราตายต่อพันประชากร คิดเป็น5.71 และ 8.30 ตามลําดับสาเหตุการตายของประชากร อันดับ อันดับ
ทุ่ง
1โรคหัวใจและโรคไหลเวียนโลหิตอื่น ๆคิดเป็น 35.91 อันดับ 2 โรคเบาหวาน คิดเป็น 16.67 ตําบล
คลอง มีข้อมูลประชากรจําแนกตามกลุ่มวัย กลุ่มเด็ก จํานวน 669 คน ร้อยละ 7.1 กลุ่มสตรีมีครรภ์ จํานวน
38 คน ร้อยละ 0.4 กลุ่มวัยเรียน จํานวน 889 คนร้อยละ 9.5 กลุ่มวัยรุ่น จํานวน 948 คน ร้อยละ 10 กลุ่มวัย
ทํางานจํานวน 5899 คนร้อยละ 62.6 กลุ่มวัยสูงอายุ จํานวน 1085 คน ร้อยละ11.5 กลุ่มพิการ จํานวน 167
คน ร้อยละ 1.7ปี พ.ศ.2558 อัตราป่วยผู้ป่วยนอก อันดับที่ 1 คือ โรคความดันโลหิตสูง 6271.3 ต่อประชากร
แสนคน อันดับที่ 2 โรคเบาหวาน มีอัตราป่วย 4109.9 ต่อประชากรแสนคน อันดับที่ 3 คือ สุขภาพจิตจาก
สารเสพติด มีอัตราป่วย 2204.0 ต่อประชากรแสนคน ข้อมูลการเจ็บป่วยผู้ป่วยใน อันดับ 1 โรคท้องเสีย
(Gastroenteritis and colitis) 530.39 ต่อประชากรแสนคน อันดับ 2 คือ โรคเบาหวาน อัตราป่วย 318.21
คือ Dyspepsia
มีอัตรา 222.74
ต่อประชากรแสนคน
ต่อประชากรแสนคน และอันดับ 3
ข้อมูลพื้นที่บ้านโนนสะอาด หมู่ ที่ 2 ตําบลทุ่งคลอง อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งคลอง (อบต.) มีจํานวน 146 หลังคาเรือน มีประชากรจํานวนทั้งสิ้น 627 คน เป็นชาย 296 คน
คิดเป็นร้อยละ 47.21 เป็นเพศหญิง จํานวน 328 คน คิดเป็นร้อยละ 52.79 เมื่อจําแนกตามกลุ่มวัย แบ่งเป็น 7
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเด็ก จํานวน 37 คนร้อยละ 5.9 กลุ่มสตรีมีครรภ์ จํานวน 2 คน ร้อยละ 0.3 กลุ่มวัยเรียน
จํานวน 57 คนร้อยละ 9.09 กลุ่มวัยรุ่น จํานวน 63 คน ร้อยละ 10.04 กลุ่มวัยทํางานจํานวน 326 คน ร้อยละ
51.99 กลุ่มวัยสูงอายุ จํานวน 87 คน ร้อยละ13.8 กลุ่มพิการ จํานวน 28 คน ร้อยละ 4.46 ประชาชนส่วน
ใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทํานา ทําไร่ รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ประถมศึกษา ข้อมูลการสํารวจปัญหาสุขภาพที่สําคัญของพื้นที่แบ่งตามกลุ่มวัย ได้ดังนี้ เด็ก 0-5 ปี ขาด
สารอาหาร จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 เด็กวัยเรียน น้ําหนักน้อยกว่าเกณฑ์ จํานวน 4 คน ร้อยละ
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11.76 เตี้ย จํานวน 12 คน ร้อยละ 35.29 ผอม จํานวน 18 คน ร้อยละ 52.94 และอ้วน จํานวน 4 คน
ร้อยละ 11.76 วัยรุ่น ส่วนใหญ่เรียนไม่จบ ติดสารเสพติด จํานวน 10 คน ร้อยละ1.59 มีพฤติกรรมก้าวร้าว ขับ
วัย
ขี่รถอันตราย จํานวน 12 คน ร้อยละ 1.91 และท้องอายุต่ํากว่า 17 ปี จํานวน 1 คน ร้อยละ 0.16
ทํางานมีพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไป เดิมเคยนํามาจากสวนที่ปลูกรับประทานเองเป็นซื้อรับประทานเพื่อ
ความสะดวกและ เร่งรีบแต่มีที่น่าสังเกตสําหรับชุมชนนี้ คือ ประชาชนมีความเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆบ่อยๆ จาก
ข้อมูลการเจ็บป่วยของผู้ป่วยนอก พบว่า คนในชุมชนเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรังมากขึ้น อันดับ 1 คือ โรคความดัน
โลหิตสูง จํานวน 46 คน มีอัตราป่วย 73.36 ต่อประชากรพันคน อันดับที่ 2 โรคเบาหวาน อัตราป่วย 41.5 ต่อ
ประชากรพันคน กลุ่มเสี่ยงความดัน จํานวน 60 คน ร้อยละ 26.6 กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน จํานวน 3 คน ร้อยละ
ติด
1.3 เสี่ยงหลอดเลือดสมอง จํานวน 58 คน ร้อยละ25.7 ผู้สูงอายุ มีข้อจํากัดทางสุขภาพมากขึ้น
เตียงจํานวน 3 ราย ติดบ้าน จํานวน 11 ราย มีความเสื่อมตามวัย ด้านการมองเห็น จํานวน 9 คน ร้อยละ
11.25 ด้านการได้ยิน จํานวน 9 คน ร้อยละ 11.25 สุขภาพปากและฟัน จํานวน 47 คน ร้อยละ 58.7
เข่าเสื่อม จํานวน 10 คน ร้อยละ 12.50 กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ จํานวน 20 คน ร้อยละ 25 เสี่ยงหกล้ม จํานวน
11 คน ร้อยละ 13.7 และมีสาเหตุการตายจากโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคตับ เพิ่มมากขึ้น ผู้ด้อยโอกาส ขาด
ผู้ดูแล 6 ครอบครัวจากข้อมูลภาวะสุขภาพ แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของปัญหาสุขภาพที่จะนําไปสู่ความอ่อนแอ
และเกิดภาวะพึ่งพาเพิ่มมากขึ้นในชุมชน ซึ่งชุมชนควรหันกลับมาให้ความสําคัญและร่วมกันวางแผนการดูแล
แต่ละกลุ่มวัยใน ชุมชน
2. การมีส่วนร่วมของชุมชน
2.1 ชุมชนร่วมเป็นเจ้าของการวางแผน (Planing) โดยผู้ศึกษา ได้เริ่มต้นการสร้างทีมสุขภาพใน
ชุมชนบ้านโนนสะอาด (Unity Team) ผลพบว่า มีเครือข่ายทีมสุขภาพ ประกอบด้วย ผู้นําชุมชน อสม.ใน
หมู่บ้าน สอบต. ครู ประธาน อสม. และพยาบาลประจําหมู่บ้าน รวม 15 คน เรียกชื่อ “ทีมสุขสําราญ โมเดล”
ในการประชุมทุกครั้งทีมสุขภาพมีการแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบกิจกรรม จนเกิดแนวคิด
การพัฒนาสุขภาพของชุมชนขึ้น และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ในเป้าหมาย " โนนสะอาดชุมชน 4
ดี (คนดี สุขภาพดี รายได้ดี สิ่งแวดล้อมดี) มีความสุขแบบพอเพียง ในปี 2560 และมี ข้อตกลง 6 หัวข้อสําคัญ
ได้แก่
ข้อตกลงที่ 1 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ทุกวันที่ 15 ของเดือน
ข้อตกลงที่ 2 หญิงตั้งครรภ์และมารดา ใส่ใจตนเองและลูกหลานร่วมสร้างสายใยรักแห่งครอบครัว
ข้อตกลงที่ 3 นักเรียนแก้มใส อนามัยดี๊ดี
ข้อตกลงที่ 4 วัยเรียนและเยาวชนสดใส อนามัยดี มีจิตอาสา
ข้อตกลงที่ 5 ประชาชนและผู้นําชุมชน เป็นต้นแบบ
ข้อตกลงที่ 6 คนโนนสะอาด เอื้อาทร ช่วยเหลือ ไม่ทอดทิ้งกัน”
2.2 ชุมชนร่วมค้นหาปัญหาและสามารถสังเคราะห์ ปัญหาสุขภาพรายกลุ่มวัยได้ (Customer Focus)
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ผลการศึกษา พบว่า ทีมสุขภาพได้ร่วมกันกําหนดรูปแบบการศึกษาชุมชนและพฤติกรรมสุขภาพตามกลุ่มวัย
ค้นหาปัญหาทีแ่ ท้จริงของบุคคล ครอบครัวและชุมชน นําไปสู่การประชาคม มีตัวแทนประชาชนทุกกลุ่มวัยเข้า
ร่วมกิจกรรม พบ ประเด็นปัญหา ได้แก่ ความยากจน ถนนมืด ไฟไม่สว่าง ขาดแคลนน้าํ ขาดความสามัคคี
ราคาพืชตกต่ํารายได้ต่ํา ฯลฯ เด็กป่วยบ่อยและขาดสารอาหาร เยาวชนวัยรุ่นไม่มีเหตุผล ไม่มีภูมคิ ุ้มกัน เรียน
ไม่จบ ติดสารเสพติด เพศหญิงตั้งครรภ์ไม่กล้าแสดงตัว ครอบครัวกังวล เพศชายก้าวร้าว รุนแรง ผู้สูงอายุเหงา
เจ็บป่วย น้อยใจ ไม่เคยมีกีฬาในชุมชน ฯลฯ เมื่อรับทราบปัญหา ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับในชุมชนโนน
สะอาด ได้เข้ามาร่วมกันจัดกระบวนการแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชนที่ค้นพบ มีการแบ่งหน้าที่เจ้าภาพในการ
ทํางานตามขอบเขตความรับผิดชอบแต่ละด้าน
2.3 ชุมชนร่วมลงมือปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา(Community participation)
สุขภาพตามกลุ่มวัย ผลพบว่า
ข้อตกลงที่ 1.) หลังคาเรือนร่วมปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน ปลูกพืชผักสวนครัว ทําความสะอาด
พื้นที่บ้านของตน
ข้อตกลงที่ 2.) หญิงตั้งครรภ์และมารดา ใส่ใจตนเองและลูกหลาน ผลพบว่า 1 เดือนหลังการเข้า
เรียนรู้ เด็กที่มภี าวะโภชนาการต่ํากว่าเกณฑ์ 11 คน ลดลงเป็น 5 คน ผูป้ กครองเล่าว่า “ เอาความรู้ไปใช้
บ่ป้อนขนม หาอาหารที่ดีให้ ลูกกินได้ดีขึ้น” ปัจจุบันเด็กยังขาดสารอาหาร 5 คน เนื่องจาก เด็กอาศัยอยู่กับ
ยายและความผิดปกติทางพันธุกรรม
ข้อตกลงที่ 3.) นักเรียนแก้มใส อนามัยดี๊ดี ผู้อํานวยการโรงเรียนได้ประกาศนโยบายโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ บูรณาการกิจกรรม 4 ดี เพิ่มเวลารู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการสุขภาพเบื้องต้น เรื่อง การ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก การควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ พบว่า มีนักเรียนอาสาสมัครเป็นแกนนําสุขภาพ
ให้บริการในชุมชน ได้แก่ นวดเท้าผู้สูงอายุ สํารวจลูกน้ํายุงลายร่วมกับ อสม. เป็นแกนนําป้องกันโรคพยาธิใบไม้
ตับให้ความรู้ผปู้ กครอง
ข้อตกลงที่ 4) วัยเรียนและเยาวชน ร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาโนนสะอาดสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 โดยมีประชาชนทุกกลุ่มวัยมาร่วมแข่งกีฬา และเวทีการประชุมครอบครัวอบอุ่น
หลักสูตรบูรณาการ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 มีกลุ่มเสี่ยงวัยรุ่น จํานวน 25 คนเข้าร่วมประชุม ผลพบว่า
เกิดกลุ่มออกกําลังกายเพิ่มขึ้นในชุมชน ได้แก่ กลุ่มตะกร้อ มวยไทย วิ่ง ฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตองใน
ผู้สูงอายุ เป็นต้น
ข้อตกลงที่ 5) ประชาชนและผู้นําชุมชน เป็นต้นแบบสุขภาพดี ผลการติดตาม 3 เดือน พบว่า กลุ่ม
เสี่ยงจํานวน 63 คน เข้าร่วมกิจกรรมปรับเปลี่ยน จํานวน 15 คน ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของน้ําหนัก รอบเอว
ค่าดัชนีมวลกาย
ข้อตกลงที่ 6) คนโนนสะอาด เอื้ออาทร ช่วยเหลือ ไม่ทอดทิง้ กัน วันที่ 12 มีนาคม 2559 ที่
ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้คัดเลือกผูด้ ้อยโอกาส จํานวน 6 คน และร่วมวางแผนการดูแลโดยการจัดตั้ง
ทีมหมอครอบครัวชุมชน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ประธาน อสม. ร่วมออก
เยี่ยมดูแล ช่วยเหลือ ให้กําลังใจผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง พบว่า ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลืออย่าง
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ครอบคลุม ทําให้มีอาการดีขึ้น ในครอบครัวและชุมชนได้รับบริการติดตามดูแลผูส้ ูงอายุและผู้พิการทีบ่ ้าน
การแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุทางการเคลื่อนไหว โภชนบําบัด โดยการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้ดูแล และ อผส.
และสามารถขอรับคําปรึกษาในกรณีซับซ้อนจากทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาล
2.4 ชุมชนร่วมประเมินผลและร่วมชื่นชมผลงาน (Appreciation and engagement) พบว่า
ผู้นําชุมชนได้เสริมสร้างกําลังใจ เชิดชู ตามกลุ่มวัย ได้แก่ การมอบของขวัญรางวัลแก่สตรีและมารดา ที่สามารถ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่สําเร็จและมีภาวะโภชนาการปกติ การมอบของขวัญในวันสําคัญ การจัดพิธีสําคัญทาง
ศาสนาเพื่อขอขมาและอวยพรผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ พร้อมมอบรางวัล เกียรติบัตรแก่บุคคลต้นแบบ
ทีมสุขภาพ กล่าวยกย่องและเชิดชูผู้นําชุมชนในเวทีการคืนข้อมูลระดับตําบล และอําเภอ ส่งผลให้บา้ นโนน
สะอาดได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาเป็นหมู่บ้าน 3 ดี และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนสะอาด
เกิดความมีคุณค่าและเป็นที่ชื่นชมในระดับตําบล
2.5 ชุมชนร่วมจัดการดูแลสุขภาพ ผลพบว่า ภาวะสุขภาพโดยรวมของประชาชนดีขึ้น ประชาชน
ร่วมจัดบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานในสุขศาลา รวมถึงการปรับปรุงอาคารสถานที่และการให้ความร่วมมือในการ
ร่วมกิจกรรมส่งเสริม สุขภาพ ผู้นําชุมชน อสม.มีความเข้าใจและใส่ใจ สามารถสังเกตเห็นพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ผิดปกติของประชาชนในพื้นที่ แก้ไขปัญหา ส่งต่อการรักษาได้อย่างเหมาะสม ครอบครัวผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อง
รัง ผู้สูงอายุ ให้ความร่วมมือในการควบคุมอาการกําเริบ จนสามารถทําให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุข
การอภิปรายผล
การศึกษาครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสุขภาพตาม
กลุ่มวัยต่างๆเพื่อ นําไปใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่พบมากขึ้นในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชน
ได้ร่วมลดความรุนแรงของโรคที่จะเกิดขึ้น การได้รับความรู้ การมีส่วนร่วมในการคิดวางแผน ค้นหาปัญหาของ
ชุมชน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผลและ สะท้อนผลการปฏิบัติ โดยนําข้อมูลปัญหาชุมชน ที่จําเป็นมาเป็นฐานใน
การวิเคราะห์ ให้เกิดความเข้าใจและร่วมรับผิดชอบ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการสุขภาพ
ชุมชนแบบมีสว่ นร่วมของ ชุมชนอย่างแท้จริงและยั่งยืนได้ ผู้ศึกษาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. การวางแผนแบบมีส่วนร่วมของทีมสุขภาพ ก่อนการศึกษาไม่สามารถวางแผน/โครงการได้
เนื่องจากไม่ทราบข้อมูลปัญหาที่แท้ จริงของชุมชนเมื่อได้เข้าร่วมเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทีมในรูปแบบ
การศึกษาดูงาน การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การประชุมกลุ่ม การคืนข้อมูล การร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหา จึงนําไปสู่
การวางแผน ร่วมคิดแบบมีสว่ นร่วม ทําให้เกิดความรู้และเข้าใจ ตระหนักถึงความสําคัญของข้อมูลทีม่ าจากการ
ปัญหาและความต้องการของชุมชนที่แท้ จริงและทีมสุขภาพได้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองมีความรู้ เข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง จึงเกิดความร่วมมือของสมาชิกทีมทําให้ผลการศึกษามีคุณค่าและคุณภาพเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและชุมชน ซึ่งการวิจัยของ ธงชัย พุ่มชลิต (2547) พบว่าการให้ความสําคัญในการ
วางแผน ปฏิบัติ ปรับปรุง ประเมินผลในระดับมากทุกด้าน ส่งผลต่อคุณภาพของงานระดับมาก
2. การร่วมลงมือปฏิบัติ และสะท้อนผลการปฏิบัติ ของประชาชนบ้านโนนสะอาด เริ่มจากได้รับ
ข้อมูล ความรู้ จึงเกิดความเป็นเจ้าของปัญหาเพิ่มขึ้น จากการสะท้อนปัญหาด้านต่างๆตามกลุ่มวัย ส่งผลให้เกิด
ความร่วมมือในการร่วมแสดงความคิดเห็น วางแผน ฝึกปฏิบัติ ตรวจสอบ สะท้อนความรู้สึก ซึ่งองค์ความรู้ใน
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การแก้ไขปัญหาสุขภาพแต่ละกลุ่มวัยมีความแตกต่างกันตาม ปัญหาที่ค้นพบ เมื่อความรู้ ถูกต้องกับปัญหา จึง
นําไปสู่ความร่วมมือในการนําไปใช้อย่างถูกต้อง ผลที่ดีจึงเกิดต่อสุขภาพประชาชน ที่ดีขึ้น ดังการศึกษาของเสก
สันติ์ จันทนะ (2551) พบว่า การประยุกต์การจัดการสุขภาพโดยใช้วงจรคุณภาพ P-D-C-A กระบวนการกลุ่ม
ให้คําแนะนําแบบมีส่วนร่วม การติดตามเยี่ยมบ้าน มีผลเพิ่มการรับรู้โอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวาน การ
รับรู้ความรุนแรง การรับรู้ประโยชน์เพิ่มขึ้น และมีผลให้มีพฤติกรรมสุขภาพทีดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรค ได้ดี
ขึ้น
3. การร่วมประเมินผลของชุมชน มีการวางแผนการดําเนินงานร่วมกัน การกํากับ ติดตาม ประเมิน
การให้คุณค่า เชิดชู เครือข่ายจึงเกิดการมีส่วนร่วม ดําเนินการโดยชุมชนมีการวางแผนร่วมกัน โดยใช้ช่องทาง
เวทีประชาคม ประชุมกลุ่ม ฝึกปฏิบัติการ ปรึกษาหารือ เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนในการร่วมแก้ไข
ชุมชนเกิดความเข้าใจต่อบทบาทของตนเอง จึงเข้ามาร่วมและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ตามบริบทที่สามารถทําได้ การศึกษาของ สมเกียรติ ออกแดง (2554) พบว่าการมีส่วนร่วมของแกนนําภาคี
เครือข่ายสุขภาพในการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพ เมื่อได้รับความรู้ แนวคิดการพัฒนา แรงจูงใจและการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพจึงเพิ่มขึ้นจากก่อนการ ศึกษา
สรุปผลและบทเรียนที่ได้
1. การศึกษารูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมนี้ ควรประกอบด้วยกระบวนการวางแผน การปฏิบัติ
การสังเกตและการสะท้อนการปฏิบัติ เพื่อให้เห็นข้อปรับปรุงในการนํามาพัฒนาในวงล้อต่อไป ซึ่งต้องอาศัย
ความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องกระทําเวียนซ้ําๆจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่มุ่งหมาย โดยเน้นการรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ คําติเตียนของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลภายนอก แล้วนํามาพัฒนา เพราะเป็นข้อค้นพบที่
สําคัญของการศึกษาพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด
2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและประชาชนในการ จัดการสุขภาพ
ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับท้องถิ่นและผู้ทมี่ ีหน้าที่เกี่ยวข้องต้องค้นหาแนวทางในการ แก้ไขและพัฒนาส่วน
ขาด ด้วยความจริงใจ มีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและยั่งยืน การประกาศนโยบาย การคืนข้อมูล การเปิดโอกาสให้
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล สะท้อนการปฏิบัติ เป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหา ตลอดจนการยอมรับ ชื่นชม ยกย่อง ในผลงานที่เกิดขึ้นจะเป็นโอกาสพัฒนาให้เกิดความรู้ และทักษะ
ในการคิดและร่วมลงมือของชุมชน
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5. ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการกับความเจ็บปวดของผูส้ ูงอายุมะเร็ง
ระยะสุดท้ายแบบประคับประคองทีบ่ ้าน
รหัสผลงานวิชาการ : 0165
ประเภทผลงานวิจัย : 1-Oral Presentation
ชื่อผู้วิจัย :

นางบุญญรัตน์ ฐานะรุ่งเรืองเลิศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

คณะทํางาน : นางบุญญรัตน์ ฐานะรุ่งเรืองเลิศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สังกัดหน่วยงาน : โรงพยาบาลคําม่วง ตําบลทุ่งคลอง อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่มาและความสําคัญของปัญหา
โรคมะเร็งเป็นปัญหาสําคัญของคนไทย จากสถิติสาธารณสุขปี พ. ศ. 2549 ของกระทรวง
สาธารณสุขโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับที่หนึ่ง ของประชากรไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ถึง 2549
โดยมีอัตราตายต่อแสนคนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ถึง 2549 เพิ่มขึ้นทุกปีดังนี้ 68.4, 73.3,78.9,81.3,81.4 , 83.1
ตามลําดับโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยในประชากรไทยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 5 อันดับแรก คือ มะเร็งตับ
มะเร็งปอด มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลําไส้ใหญ่ และมะเร็งเต้านม (ประเสริฐ อัสสันตชัย, 2552) และพบว่า
ผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในปี พ.ศ. 2550 – 2552 มีจํานวนต่อแสนประชากรดังนี้ 53,434 , 55,403,
56,058 ตามลําดับ (วิมลรัตน์ เสนาะเสียง และคณะ, 2553)
โรคมะเร็งนอกจากจะมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว ยังมีผลต่อเศรษฐกิจดังนี้ ค่าใช้จ่ายของการรักษา
มะเร็งปอดของคนไทยในปี พ.ศ. 2549 มีสงู ถึง 368.49 ล้านบาท (Berer D, 1998 อ้างใน ประเสริฐ
อัสสันตชัย, 2552) ในสหรัฐอเมริกา โรคมะเร็งปากมดลูกทําให้รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา ในปี พ.ศ.
2548 สูงถึง 2.25 พันล้านเหรียญสหรัฐ (Atchison JW and et al ,1996 อ้างใน ประเสริฐ อัสสันตชัย, 2552)
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งตับมีดังนี้ โรคตับอักเสบเรื้อรัง 761ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี โรคตังแข็งชนิด
compensated 227 เหรียญสหรัฐต่อปี โรคตับแข็งชนิด decompensated 11,459 เหรียญสหรัฐต่อปี การ
ปลูกถ่ายตับ (liver transplant) 86,552 เหรียญสหรัฐต่อปี การดูแลหลังจากการปลูกถ่ายตับแล้ว 1 ปี
12,560 เหรียญสหรัฐต่อปี และโรคมะเร็งเซลล์ดแู ลผู้ป่วยมะเร็ง ตับ 7,533 เหรียญสหรัฐต่อปี (Mahoney FJ
,et al , 1965 อ้างใน ประเสริฐ อัสสันตชัย, 2552)จะเห็นได้ว่ารัฐต้องสูญเสียงบประมาณจํานวนมหาศาล และ
พบว่ามะเร็งส่วนใหญ่ มักจะตรวจพบเมื่ออาการของโรคได้ลุกลามอวัยวะอื่น ๆ ไปแล้ว อันเป็นสาเหตุทําให้
รักษาไม่หายต้องให้การดูแลประคับประคองอาการของผู้ป่วยไป เรื่อย ๆ จนกระทั่งผูป้ ่วยเสียชีวิต ซึง่ ผู้ป่วยที่
อยู่ในระยะประคับประคองนี้นอกจากจะมีความต้องการการดูแลด้าน ร่างกาย เช่น การให้ยาระงับอาการปวด
และการรักษาตามอาการต่าง ๆแล้ว ยังมีความต้องการในส่วนที่เป็นนามธรรม คือจิตใจ อารมณ์และจิต
วิญญาณ ซึ่งสามารถสรุปเป็น 5 ประเด็นดังนี้ (ทัศนีย์ ทองประทีป, 2552 ) 1 .ความรักและความสัมพันธ์
(love and connectedness ) 2. การค้นหาความหมายของชีวิตและการเจ็บป่วย (meaning of life and
illness)3. การขออโหสิกรรมหรือการให้อภัย (forgiveness)4. การปฏิบัติตามความเชื่อและศาสนา (religious
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practice ) 5. ความหวัง (hope)
ความตายเป็นการสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วทําให้ระบบครอบครัวขาดภาวะสมดุล สร้างความวิตกกังวลให้แก่สมาชิก
ในครอบครัวและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเกิดปฏิกิริยาตอบสนองอย่างรุนแรงได้ ความต้องการที่จะได้รับ
การ
ปฏิบัติจากบุคลากรทางการแพทย์ เช่นเดียวกับผู้ป่วยโดยทั่วไป จนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตถึงแม้นรูปแบบการ
รักษาจะเป็นแบบประคับประคองแต่ ผู้ป่วยก็ต้องการความหวังที่จะได้รับการดูแลเพื่อบรรเทาทุกข์ทรมานเกิด
ความ สงบด้านจิตใจ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นโรคที่เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขของโลกเป็น สาเหตุ
ของการตายประมาณร้อยละ 13 ของการตายทั้งหมด ซึ่งเป็นจํานวนที่มากกว่า 6 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2547 มี
จํานวนผู้ป่วยโรคมะเร็งมากกว่า 18 ล้านคนและมีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 9 ล้านคน ในทุกๆปีโลกจะมีคนตาย
ด้วยโรคมะเร็งมากกว่าวา 11 ล้านคนและจะเกิดขึ้นในประเทศกําลังพัฒนา 7 ล้านคน เนื่องจากมีปัจจัยหลาย
อย่างที่เกี่ยวกับการเกิดโรคมะเร็งซึ่งโรคมะเร็งเป็น โรคที่ต้องใช้เวลาการเจ็บป่วยหลายปีในการก่อให้เกิดโรค
ในอนาคตประชากรมีอายุที่ยืนยาวขึ้น มีการควบคุมโรคก่อให้เกิดโครงสร้างทางประชากรเปลี่ยนไปมีสารก่อ
มะเร็งมาก ขึ้นในสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตประชากรโดยเฉพาะการสูบบุหรี่ที่ได้ มีจํานวน 30,940
รายต่อปี เป็นมะเร็งที่พบมากที่สุด10 อันดับแรกตามลําดับ (แผนงานและสถิติสถาบันมะเร็งแห่งชาติ)
(National cancer Institute พ.ศ. 2554)
จากรายงานสถิติโรงพยาบาลคําม่วง มีผู้ป่วย Palliative Care ในช่วง 2556-2558 พบว่ามี
ผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งทั้งหมด 192, 202, และ 267 ตามลําดับ จากข้อมูลผู้ป่วย Palliative Care อําเภอคําม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ.2556,2557และ2558) พบจํานวนผู้ป่วยสูงอายุโรคมะเร็งที่มารับ
การรักษาจํานวน 68,67และ115 รายตามลําดับ คิดเป็นร้อยละ 35.41,33.16 และ43.07 ตามลําดับ และ
เป็นผู้ป่วยสูงอายุโรคมะเร็งระยะสุดท้ายที่มกี ารส่งข้อมูลผูป้ ่วยมายัง ศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านโดยทีมสห
วิชาชีพ จํานวน 20,40และ50 รายตามลําดับ โดยมีผลงานการติดตามเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่อง ปี2556 จํานวน
15 ราย ( คิดเป็น ร้อยละ 75 ) ปี2557 จํานวน 38 ราย ( คิดเป็น ร้อยละ 95 ) ปี2558 จํานวน 48 ราย
( คิดเป็น ร้อยละ 96 ) ตามลําดับ จากข้อมูลพบว่าจํานวนผู้ป่วยสูงอายุ Palliative Care มีแนวโน้มสูงขึ้น (งาน
เวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลคําม่วง ,2558)
จากแนวโน้มการพบผู้ป่วยสูงอายุมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคองที่บ้าน รวมทั้งการ
เข้าถึงยา แก้ปวดชนิดรุนแรง ( ยากลุม่ Opioids ) และการจัดการอาการปวดยังปฏิบัติไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน
เนื่องจากโรงพยาบาลยัง ไม่มีแนวปฏิบัติเฉพาะเจาะจงและชัดเจนด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้ศึกษาจึงสนใจที่ จะ
พัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการกับความเจ็บปวดของผู้สูงอายุมะเร็ง ระยะสุดท้ายแบบ
ประคับประคองที่บ้าน โรงพยาบาลคําม่วงขึ้น โดยประยุกต์แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาแนวปฏิบัติด้านคลินิก
ของสภาวิจัยทางการ แพทย์และสุขภาพแห่งชาติ ประเทศออสเตรเลีย ( Nation Health Medical Research
Council (NHMRC),1999 ) ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้จะทําให้ได้แนวทางในการปฏิบัติการ
พยาบาลเพื่อจัดการกับความเจ็บปวดของผู้สูงอายุมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับ ประคองที่บ้าน น่าเชื่อถือ
และได้มาตรฐานซึ่งจะช่วยให้ทีมผูใ้ ห้บริการมีแนวปฏิบัติเพื่อ จัดการกับความเจ็บปวดของผู้สูงอายุมะเร็งระยะ
สุดท้ายแบบประคับประคองที่บ้าน ที่มีประสิทธิภาพอันจะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในการจัดการความ
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เจ็บปวด ของผู้สูงอายุมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคองที่บ้าน และส่งผลให้ผู้ป่วยบรรเทาอาการปวด ไม่
ทุกข์ทรมาน ตายอย่างสงบ สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์(ทั่วไป)
เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการกับความเจ็บปวดของผู้สูงอายุมะเร็งระยะสุดท้าย แบบ
ประคับประคองที่บ้าน
วัตถุประสงค์ (เฉพาะ)
1. พัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการกับความเจ็บปวดของผู้สูงอายุมะเร็งระยะสุดท้าย
แบบประคับประคองที่บ้าน
2. ศึกษาความเป็นไปได้ของผู้ใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการกับความเจ็บปวดของผู้สูงอายุ
มะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคองที่บ้าน
3. ศึกษาความพึงพอใจของผู้ดูแลผู้สูงอายุมะเร็งระยะสุดท้ายที่ได้รับตามแนว ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อ
จัดการกับความเจ็บปวดของผู้สูงอายุมะเร็งระยะสุดท้าย แบบประคับประคองที่บ้าน
วิธีการศึกษา/ดําเนินงาน
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพัฒนา (Developmental Study )เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการ
พยาบาลเพื่อจัดการกับความเจ็บปวดของผู้สูงอายุ มะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคองที่บ้าน โรงพยาบาล
คําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ประกอบด้วย
1. ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบคัว จํานวน 1 ท่าน พยาบาลชํานาญการวุฒิบัตรแสดงความรู้
ความชํานาญเฉพาะสาขาผู้สงู อายุ จํานวน 1 ท่าน พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลชํานาญการวุฒิบัตรแสดงความรู้
ความชํานาญเฉพาะสาขาเวชปฏิบัติชุมชน จํานวน 2 ท่าน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ จํานวน 1 ท่าน
2. กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้แนวปฏิบัติการพยาบาล จํานวน 10 คน ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล
วิชาชีพ นักกายภาพบําบัด นักโภชนาการ แพทย์แผนไทย พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน
นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม.และผู้ดูแลผูส้ ูงอายุมะเร็งระยะสุดท้ายแบบ
ประคับประคองที่ปฏิบัติงาน ดูแลผู้ป่วย Palliative Care โรงพยาบาลคําม่วง
3. กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ คือ ผู้ท่มี อี ายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ได้รับการวินิจฉัยรหัส ICD 10 = Z515
จากแพทย์ จึงเข้าข่าย Palliative Care คือต้องดูแลแบบประคับประคอง และขึ้นทะเบียนรับการรักษา แบบ
Palliative Care ในโรงพยาบาลคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 5 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบสอบถามความเป็นไปได้ของแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการกับความเจ็บปวด ของ
ผู้สูงอายุมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคองที่บ้าน ประกอบด้วย 1 ส่วน คือ
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามความเป็นไปได้ของผู้ทดลองใช้แนวปฏิบัติแบ่งเป็น ๓ ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และตําแหน่งงานที่ปฏิบัติ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความเป็นไปได้ของผู้ใช้แนวปฏิบัติเป็นรายข้อ ลักษณะเป็นคําถาม
ปลายปิดและปลายเปิดซึ่งลักษณะของคําถามปลายปิด ประกอบด้วย คําถามเรื่องเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่
พัฒนาขึ้นไปใช้ในหน่วยงาน ลักษณะคําถามเป็นแบบเลือกตอบเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความเป็นไปได้ผู้ใช้แนวปฏิบัติ โดยภาพรวม ลักษณะเป็นคําถาม
ปลายปิดและปลายเปิดซึ่งลักษณะของคําถามปลายปิด ประกอบด้วย คําถามเรื่อง ความง่าย และความสะดวก
ในการใช้แนวปฏิบัติ ความชัดเจนของข้อเสนอแนะในแนวปฏิบัติ ความเหมาะสม กับการนําไปใช้ในหน่วยงาน
ความประหยัด ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติ ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่จะนําไปใช้ในหน่วยงาน โดย
สอบถามถึงความเป็นไปได้ใน 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง และน้อย ส่วนคําถามปลายเปิดเป็นคําถามเกี่ยวกับ
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการใช้แนวปฏิบัติ (พิกุล นันทชัยพันธ์,2547)
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ดูแลต่อการดูแลที่ได้รับตามแนวปฏิบัติการพยาบาล
เพื่อจัดการกับความเจ็บปวดของผู้สูงอายุมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง ที่บ้าน แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ เพศ ระดับ วุฒิการศึกษา
อาชีพ และสถานภาพ
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของผู้ดูแลผูส้ งู อายุต่อการดูแลที่ได้รับตาแนว
ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการกับความเจ็บปวดของผู้สูงอายุมะเร็งระยะสุดท้าย แบบประคับประคองที่บ้าน
ขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่
2. ข้อมูลความเป็นไปได้ในการนําแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการกับความเจ็บปวด ของผู้สูงอายุ
มะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคองที่บ้าน โรงพยาบาลคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นรายข้อไปวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่
3. ข้อมูลความเป็นไปได้ในการนําแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการกับความเจ็บปวด ของผู้สูงอายุ
มะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคองที่บ้าน โรงพยาบาลคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์โดยภาพรวมไปใช้วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่
4. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างของผู้สูงอายุมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับ ประคองที่บ้านมีความพึง
พอใจต่อการดูแลที่ได้รับตามแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อ จัดการกับความเจ็บปวดของผู้สูงอายุมะเร็งระยะ
สุดท้ายแบบประคับประคองที่บ้าน โรงพยาบาลคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่
วิธีการวิเคราะห์
ผลการศึกษาได้ได้นําเสนอเป็นตารางประกอบการบรรยาย โดยแบ่งเป็น 6 ส่วน ดังนี้
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ส่วนที่ 1 ลักษณะของแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการกับความเจ็บปวดของผู้สูงอายุมะเร็งระยะ
สุดท้ายแบบประคับประคองที่บ้าน โรงพยาบาลคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาล
ส่วนที่ 3 ความเป็นไปได้ของแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการกับความเจ็บปวดของผู้สูง อายุมะเร็ง
ระยะสุดท้ายแบบประคับประคองที่บ้าน โรงพยาบาลคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นรายข้อ
ส่วนที่ 4 ความเป็นไปได้ของแนวปฏิบัติการพยาบาลไปทดลองใช้เพื่อจัดการกับความเจ็บปวด ของ
ผู้สูงอายุมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคองที่บ้าน โรงพยาบาลคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยภาพรวม
ส่วนที่ 5 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างของผู้สูงอายุมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคองที่บ้าน
ส่วนที่ 6 ความพึงพอใจของผู้สูงอายุมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคองที่บ้าน ต่อการดูแลที่ได้รับ
ตามแนวปฏิบัติการพยาบาลไปทดลองใช้เพื่อจัดการกับความ เจ็บปวดของผู้สูงอายุมะเร็งระยะสุดท้ายแบบ
ประคับประคองที่บ้าน โรงพยาบาลคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ผลการศึกษา
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการกับความเจ็บปวดของผู้สูงอายุมะเร็ง ระยะสุดท้ายแบบ
ประคับประคองที่บ้าน จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ศกึ ษานําเสนอการอภิปรายผลใน ๒ ประเด็นได้แก่
1. ลักษณะของแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการกับความเจ็บปวดของผู้สูงอายุมะเร็งระยะสุดท้าย
แบบประคับประคองที่บ้าน
2. ความเป็นไปได้ในการนําแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการกับความเจ็บปวดของผู้สูงอายุมะเร็ง
ระยะสุดท้ายแบบประคับประคองที่บ้าน ดังนี้
1. ลักษณะแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการกับความเจ็บปวดของผู้สูงอายุมะเร็งระยะสุดท้ายแบบ
ประคับประคองที่บ้าน ผู้ศึกษาอภิปรายลักษณะแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการกับความเจ็บปวดของ
ผู้สูงอายุมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคองที่บ้าน เป็น 2 ประเด็น คือ ลักษณะทัว่ ไปของแนวปฏิบัติการ
พยาบาลและการนําแนวปฏิบัติการพยาบาลไปใช้ ดังนี้
ลักษณะทั่วไปของแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการกับความเจ็บปวดของผู้สูงอายุ มะเร็งระยะ
สุดท้ายแบบประคับประคองที่บ้าน โรงพยาบาลคําม่วง มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่
1. การพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุและจริยธรรม
2. การประเมินผู้สูงอายุมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง
3. การประเมินการจัดการกับความเจ็บปวดของผู้สูงอายุมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง
ที่บ้าน
4. การจัดการกับความเจ็บปวดของผู้สูงอายุมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคองที่ บ้านโดย
การทําสมาธิบําบัด SKT เทคนิค ที่ 1 และ เทคนิค ที่ 6
5. การดูแลต่อเนื่อง
6. การพัฒนาคุณภาพบริการ ซึ่งพัฒนาตามขั้นตอนการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลของสภาวิจัย

26
ด้านการแพทย์และ สุขภาพแห่งชาติของประเทศออสเตรเลียที่มุ่งเน้นที่กระบวนการและให้เกิด ผลลัพธ์
ที่ดีที่สุดทั้งต่อบุคลากรทีมสุขภาพและผู้รับบริการ
สรุปผลและบทเรียนที่ได้
1. ก่อนนําแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการกับความเจ็บปวดของผู้สูงอายุมะเร็ง ระยะสุดท้าย
แบบประคับประคองที่บ้านไปใช้ทางหน่วยงานควรทําความเข้าใจและ เตรียมความพร้อมในด้านการให้ความรู้
แก่เจ้าหน้าที่ทกุ ระดับเพื่อความร่วมมือ ในการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ควรมีการศึกษาและทบทวนความรู้เชิงประจักษ์ใหม่ ๆอย่างสม่ําเสมอและปรับปรุงแนว
ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการกับความเจ็บปวดของ ผู้สูงอายุมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคองที่บ้าน
ให้ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์และมีประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้รับบริการ
3. การนําแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการกับความเจ็บปวดของผู้สูงอายุมะเร็งระยะ สุดท้าย
แบบประคับประคองที่บ้านไปใช้ในการปฏิบัติจริง กลุ่มผูป้ ฏิบัติควรทําการทบทวนและพิจารณาความ
เหมาะสมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุง
แก้ไข ให้เหมาะสม
4. ควรนําแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการกับความเจ็บปวดของผู้สูงอายุมะเร็งระยะ สุดท้าย
แบบประคับประคองที่บ้าน เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณานําไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริการต่อไป
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6. ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแนวทางการดูแลผูป้ ่วยเบาหวานด้วยหลักโภชนบําบัดตามบริบทชุมชน
โรงพยาบาลคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสผลงานวิชาการ : 0160
ประเภทผลงานวิจัย : 1-Oral Presentation
ชื่อผู้วิจัย :

นายวัชภูมิ ทองใบ นักโภชนาการ

คณะทํางาน : นายวัชภูมิ ทองใบ นักโภชนาการ
สังกัดหน่วยงาน : โรงพยาบาลคําม่วง ตําบลทุ่งคลอง อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่มาและความสําคัญของปัญหา
ทุกปีจะมีผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นกว่า 7 ล้านคน โดยมีผู้เป็นโรคเบาหวานประเภทที่ 2 เพิ่มขึ้น
มากที่ ปัจจุบันมีประชากรในประเทศไทยป่วยด้วยโรคเบาหวานมีแนวโน้มสูงขึ้นและใน พื้นที่รับผิดชอบของ
โรงพยาบาลคําม่วง มีจํานวนผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานทั้งหมดจํานวน 2,994 ราย ผู้ป่วยเบาหวาน ร้อยละ
56.02 มีภาวะแทรกซ้อน และมีอัตราการตายจากภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น โรงพยาบาลคําม่วงมี
ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ตายจากภาวะแทรกซ้อน จากปี พ.ศ.2551-2556 คิดเป็น 252 ราย ร้อยละ 8.4 สาเหตุ
หลักมาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล โดยเฉพาะเรื่องการบริโภคอาหาร ซึ่งผู้ป่วยส่วน
ใหญ่ยังมีความรู้เรื่องโภชนาการที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลยัง ไม่มีความชัดเจนและเฉพาะเจาะจงตัวบุคคล จึง
ได้จัดทําโครงการ นี้ขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความตระหนักเพิ่มศักยภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคที่ถูกหลักการทาง โภชนาการที่เหมาะสม แต่ละบุคคลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานที่
จะเกิดขึ้น
วัตถุประสงค์
1. ผู้ป่วยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทําให้สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
2. ผู้ป่วยมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง ด้านโภชนาการ
3. พัฒนาทักษะ อสม. ให้เป็น อาสาโภชนาการชุมชน
4. ลดอัตราการเกิดภาวะ/โรคแทรกซ้อน จากการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม
วิธีการศึกษา/ดําเนินงาน
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการ (Action research: AR) เพื่อพัฒนาแนวทางการ ดูแล
ผู้ป่วยเบาหวานด้วยการให้โภชนบําบัดรายบุคคล ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลใน
เลือดได้ (FBS 155-182mg/dL) จํานวน 46 คน ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ และอสม. 22 คน โดยการเก็บ
ข้อมูลเบื้องต้นผู้ป่วยเบาหวาน จัดกลุ่มผู้ป่วยตามปิงปองจราจรชีวิต 7 สี ทําการสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion) สังเคราะห์ข้อมูล จัดทําเนื้อหาการอบรม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาหารและโภชนาการ
ประเมินภาวะโภชนาการและวางแผนโภชนบําบัดให้แก่ผู้ป่วยรายบุคคล อบรม อสม.อาสาโภชนาการชุมชน
มอบหมายภารกิจ ในการติดตามการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการ(Action research: AR)
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เพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวานด้วยการให้โภชนบําบัดรายบุคคล ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่
สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้(FBS 155-182mg/dL) จํานวน 46 คน ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
และอสม. 22 คน โดยการเก็บข้อมูลเบื้องต้นผู้ป่วยเบาหวาน จัดกลุ่มผู้ป่วยตามปิงปองจราจรชีวิต 7 สี ทําการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) สังเคราะห์ข้อมูล จัดทําเนื้อหาการอบรม จัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านอาหารและโภชนาการ ประเมินภาวะโภชนาการและวางแผนโภชนบําบัดให้แก่ผู้ป่วยรายบุคคล
อบรม อสม.อาสาโภชนาการชุมชน มอบหมายภารกิจ ในการติดตามพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานทุกสัปดาห์
เสริมพลังจากนักโภชนาการเข้ากลุ่มย่อยทุกเดือน และประเมินผลระดับน้ําตาลในเลือด 3 ครั้ง (ตามวันนัดพบ
แพทย์คลินิกเบาหวานโรงพยาบาลคําม่วง)
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยเบาหวานที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ
73.92 ส่วนใหญ่อายุมากกว่า 60 ปี ร้อยละ 61.54 การศึกษาส่วนใหญ่ชั้นประถมศึกษาร้อยละ 80.43 อาชีพ
เกษตรกรรม ร้อยละ 76.08 และสถานภาพสมรส ร้อยละ 86.95 ผู้ป่วยส่วนใหญ่ทําอาหารกินเอง ร้อยละ
58.69% ญาติทําอาหารให้ ร้อยละ 41.30 ผู้ป่วยส่วนใหญ่กินอาหารครบ 3 มื้อ ร้อยละ 95.65 กินข้าวตรงเวลา
ร้อยละ 52.17 กินข้าวไม่ตรงเวลา ร้อยละ 47.82 ประเภทอาหารที่ชอบรับประทานส่วนใหญ่คือ อาหาร
พื้นบ้าน (ป่น แกงลาว ปิ้ง ย่าง น้ําพริก) รสชาติที่ชอบ รสเค็ม ร้อยละ 47.82 รสชาติจืด/พอดี ร้อยละ 45.65
ผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ระดับปานกลาง ร้อยละ 47.82 และระดับที่ควรปรับปรุง ร้อยละ 39.13
กลุ่มเป้าหมายสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดมีค่าน้อยกว่า 155mg/dL ได้ ร้อยละ 52.64 , 60.88 และ
69.58 ตามลําดับ ผู้ป่วยเบาหวานไม่มีภาวะแทรกซ้อนแบบเฉียบพลัน (hypoglycemia , hyperglycemia)
มีความรู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 91.30 และมีความพึงพอใจในระดับดีมากทุกคน มี อสม. ผ่านการ
อบรม และติดตามผู้ป่วยเบาหวาน เป็น อสม. อาสาโภชนาการชุมชน ทั้งหมด 22 คน
สรุปผลและบทเรียนที่ได้
การวางแผนโภชนบําบัดรายบุคคลโดยนักโภชนาการ อสม.อาสาโภชนาการชุมชน ออกติดตาม
ให้กําลังใจทุกสัปดาห์ และเข้ากลุ่มย่อย พบนักโภชนาการ ทุกเดือน เพื่อเสริมพลังและรับฟังปัญหาในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ทําให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถ
ควบคุ ม ระดั บน้ํ า ตาลในเลื อดได้
ข้อ เสนอแนะการศึ ก ษาครั้ง ต่ อ ไปควรศึ ก ษาในผู้ ป่ว ยเบาหวานใน
ทุกกลุ่มสี (ตามปิงปองจราจรชีวิต) เพื่อหาความสัมพันธ์ในการวางแผนโภชนบําบัดรายบุคคลกับผู้ป่วยแต่ละ
กลุ่มสี
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7. ชื่อเรื่อง : การศึกษาแนวทางการนําน้าํ ทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียโรงพยาบาลคําม่วง กลับมาใช้
ประโยชน์
รหัสผลงานวิชาการ : 0167
ประเภทผลงานวิจัย : 1-Oral Presentation
ชื่อผู้วิจัย :

นายอรรคพล ภูผาจิตต์ นักวิชาการสาธารณสุข

คณะทํางาน : นายอรรคพล ภูผาจิตต์ นักวิชาการสาธารณสุข
: นางประทุมมาศ ไชยสุนทร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สังกัดหน่วยงาน : โรงพยาบาลคําม่วง ตําบลทุ่งคลอง อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่มาและความสําคัญของปัญหา
โรงพยาบาลเป็นสถานบริการทางการแพทย์ที่มีบทบาทครอบคลุมทั้งในด้าน การรักษาพยาบาล
การป้องกันควบคุมโรค การฟื้นฟูสภาพ การส่งเสริมสุขภาพ และการส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลถือว่ามีความสําคัญ เพราะหากมีการจัดการไม่ดีหรือไม่ถูกสุขลักษณะ อาจ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากรภายในโรงพยาบาล ผู้ป่วย ประชาชนที่มารับบริการ และประชาชนที่
อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงพยาบาลได้ เช่น การเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดิน
อาหาร การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ อันเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมไม่ดี โรคจากการทํางาน เป็นต้น (กรมอนามัย,
2557) นอกจากนี้ยังอาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางน้ํา ดังนั้น โรงพยาบาลจึงควรมีการ
พัฒนาระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้ได้ มาตรฐานมีการสุขาภิบาลที่ดี และเป็นไปตาม
กฎหมาย เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากร ผู้ป่วย ผู้มารับบริการ และประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียง นอกจากนี้ยังเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอีกด้วย การนําน้ําทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์
ถือเป็นการจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะนํากลับมาใช้ทางด้านการเกษตร น้ําทิ้งที่ผ่านการ
บําบัดและคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานถือเป็นแหล่งน้ําทดแทน ที่สําคัญสําหรับภาคการเกษตรในพื้นที่
ประสบกับความแห้งแล้ง (WHO, 1996) แต่การจะนําน้ําทิ้งกลับมาใช้จะต้องมีการศึกษาถึงความเป็นไป และ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพื่อการเกษตรจนสามารถนํามาใช้ กับพืชได้ (USEPA, 2012)
ดังนั้นการนําน้ําทิ้งไปใช้ประโยชน์ในโรงพยาบาลจะต้องมีการศึกษาถึงความเหมาะ สม เพื่อให้คุณภาพ
น้ําที่จะนํามาใช้ประโยชน์นั้นเป็นไปตามมาตรฐาน
การบําบัดน้ําเสียโรงพยาบาลคําม่วงนั้นใช้ระบบระบบบําบัดน้ําเสียแบบถังเติมอากาศ (Aeration
Tank) ร่วมกับบึงประดิษฐ์หรือบึงวิศวกรรม (Constructed Wetland) เมื่อน้ําเสียถูกส่งเข้าสู่จุดรวมน้ําเสีย น้ํา
เสียจะถูกส่งไปยังถังเติมอากาศ ออกซิเจนโดยใช้เครื่องเติมอากาศ จากรายงานคุณภาพน้ําทิ้งของโรงพยาบาล
คําม่วง (2557) พบว่า มีค่า บีโอดีเฉลี่ย 9 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen:TKN) เฉลี่ย
2.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนค่าปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมดและฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียนั้นมีค่าเฉลี่ย 262
MPN/100ml และ 70 MPN/100ml ตามลําดับ อย่างไรก็ตามสภาพภูมิประเทศที่ตั้งของโรงพยาบาลคําม่วง
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ตั้งอยู่ในเขตชุมชน และทางระบายน้ํายังอยู่ในพื้นที่การเกษตรที่สําคัญของอําเภอคําม่วง ปล่อยออกสู่แหล่ง
ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน และกังวลใจแก่คนในชุมชนโดยรอบได้ และนอกจากนั้นยังมีมาตรฐาน
โรงพยาบาลคุณภาพ (Hospital accreditation : HA) ที่กําหนดให้ระบบงานที่สําคัญของโรงพยาบาล หมวด
สิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม องค์กรจัดการเพื่อลดปริมาณของเสียโดยจัด
ให้มีระบบการนํามาใช้ใหม่ การลดปริมาณการใช้ การแปรรูปและลดการใช้วัสดุที่ทําลายสิ่งแวดล้อม ดังนั้นผู้
ศึกษาจึงมีแนวคิดการนําน้ําทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ โดยรัตนี คํามูลคร (2552) ได้มีการนําเอาน้ําทิ้งจากระบบ
บําบัดน้ําเสียโรงพยาบาลจิตเวช จังหวัดข่อนแก่น ใช้ในการรดน้ําสนามหญ้า ปรมาภรณ์ โอจงเพียร (2546) ได้
นําน้ําทิ้งจากชุมชนมาใช้ในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และน้ําฝน จําปามูล (2554) ได้นําน้ําทิ้งจากโรงพยาบาล
มาปลูกข้าวโพดหวาน และยังมีการศึกษาองค์ประกอบของน้ําทิ้งมีธาตุอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบ โต
ของพืช การศึกษาของ Munir J. Mohammad Rusan (2006) พบว่าน้ําทิ้งมีเกลือและธาตุ อาหาร ประเภท
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) ฟอสฟอรัสที่มีประโยชน์ (Available Phosphorus) และโปแต
สเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable Potassium) ซึ่งมีปริมาณที่
เหมาะสมในการเจริญเติบโตของพืช
การจะใช้ประโยชน์จากน้ําทิ้งโรงพยาบาลนั้น อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาถึงความเหมาะสมและ
พิจารณาถึงความเสี่ยงทางด้าน สุขภาพที่อาจก่อให้เกิด ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และมลพิษ
นอกจากจะเป็นการใช้ทรัพยากรน้ําอย่างมีประสิทธิภาพแล้วนั้น จะต้องมีกระบวนการคุณภาพการทํางานของ
ระบบ ประสิทธิภาพการทํางานของระบบ ตลอดจนแนวทางรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมในการใช้น้ําทิ้งให้สอด
คลองกับคุณภาพน้ํา ทิ้งที่โรงพยาบาลคําม่วง ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาในประเด็นแนวทางการนําน้ําทิ้ง จาก
ระบบบําบัดน้ํา เสียโรงพยาบาลคําม่วง กลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อในการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบและพื้นที่การเกษตรที่
สําคัญในพื้นที่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพการบําบัดของระบบบําบัดน้ําเสียโรงพยาบาลคําม่วง
2. เพื่อศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์จากน้ําทิ้งระบบบําบัดน้ําเสียโรงพยาบาลคําม่วงในรูปแบบ
กิจกรรมต่างๆ
วิธีการศึกษา/ดําเนินงาน
การศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งศึกษาแนวทางการนําน้ําทิ้ง
กลับมาใช้ใหม่
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพการบําบัดของระบบบําบัดน้ําเสียโรงพยาบาลคําม่วง
1.1 เก็บตัวอย่างน้ําเสียในจุดน้ําเสียรวมก่อนเข้าระบบบําบัดน้ําเสียดังแสดงตามรูปที่ 1 แสดงจุด
เก็บตัวอย่างน้ําเสีย
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1.2 เก็บตัวอย่างน้ําทิ้งที่ผ่านการบําบัดและผ่านการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน
1.3 ขั้นตอนการเก็บและรักษาตัวอย่างวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการกลาง คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยแยกเก็บตัวอย่างตามประเภทของการวิเคราะห์ตัวอย่าง เช่น ขวดเก็บตัวอย่างน้ํา
เพื่อตรวจสอบทางแบคทีเรีย ต้องล้างให้สะอาดจริงๆ และผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อในหม้อนึ่งอัดไอ (autoclave)
โดยทําการปิดจุกขวด เอากระดาษ foil หุ้ม แล้วนําไปนึ่งที่อุณหภูมิ 121oC นาน 15 นาที (sterile) ขวดเก็บ
ตัวอย่างน้ําเพื่อวิเคราะห์ทางกายภาพ และเคมี ใช้เป็นพลาสติกชนิดโพลีเอทธีลลีน มีจุกที่สามารถปิดได้แน่น
สนิท ไม่ให้น้ําซึมออกมาได้ ความจุประมาณ 1 ลิตร
1.4 วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ (วิเคราะห์ในพารามิเตอร์ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจากอาคาร
ประเภท ก) โดยผู้ศึกษาได้ทําการวิเคราะห์เอง
1.5 วิเคราะห์หาโลหะหนัก (Cr, Pb, Cd)
1.6 ตรวจวัดค่า Cl2 residual ด้วยเครื่อง Chlorine Meter รุ่น CL-2006 ทุกๆ 1 ชั่วโมง
เวลา 9.00-16.00 น. เป็นเวลา 5 วัน
1.7 ทําการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ํา 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 : วันที่ 1 เมษายน 2559
ครั้งที่ 2 : วันที่ 30 เมษายน 2559
1.8 คํานวณหาประสิทธิภาพการบําบัดของระบบบําบัดน้ําเสีย
2. ศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์จากน้ําทิ้งระบบบําบัดน้ําเสียโรงพยาบาลคําม่วงในรูป แบบกิจกรรม
ต่างๆ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานการใช้น้ําตามรูปแบบกิจกรรม ต่างๆ ดังนี้
- รูปแบบการใช้น้ําทางด้านการเกษตร
1. การใช้กับพืชทั่วไปในบริเวณขอบเขตโรงพยาบาลคําม่วง เช่น สนามหญ้าและสวนหย่อมต่างๆ
2. การใช้กับพืชที่ใช้บริโภค เช่น พืชผักสวนครัวของบุคลากรและเจ้าหน้าที่
- รูปแบบการใช้น้ําเพื่อสํารองในแหล่งน้ําสาธารณะของโรงพยาบาล เช่น กิจกรรมล้างถังขยะ ล้างรถ
ขนขยะ หรือใช้ในห้องน้ํา
ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําทิ้งทางด้านกายภาพ
ผลการวิเคราะห์ลักษณะทิ้งที่ผา่ นการบําบัดจากระบบบําบัดน้ําเสีย โรงพยาบาลคําม่วง โดยผู้
ศึกษาได้ดําเนินการเก็บตัวอย่าง 2 ครั้ง โดยควบคุมจุดเก็บและวิธีเก็บตัวอย่างให้เหมือนกัน พบว่าผลการ
วิเคราะห์คุณภาพน้ําทิ้งทางด้านกายภาพดังแสดงในตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์น้ําทิ้งทางด้านกายภาพ มี
รายละเอียดเป็น ดังนี้
1.1 ค่าสารแขวนลอย (Suspended Soilds) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 51.2 + 0.25 mg/l และ 50.9+
0.23 mg/l และเป็นไปมาตรฐานควบคุมการระบาย น้ําทิ้ง อาคารประเภท ก
1.2 ค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solid) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 296.5 + 1.32 mg/l
และ 301.5 + 2.84 mg/l และเป็นไปมาตรฐานควบคุมการระบาย น้ําทิ้ง อาคารประเภท ก
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1.3 ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.36 + 0.01 mg/l และ 0.35 +
0.01 mg/l และเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบาย น้ําทิ้ง อาคารประเภท ก
2. ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําทิ้งทางด้านเคมี
ผลการวิเคราะห์ลักษณะทิ้งที่ผา่ นการบําบัดจากระบบบําบัดน้ําเสีย โรงพยาบาลคําม่วง โดย
ผู้ศึกษาได้ดําเนินการเก็บตัวอย่าง 2 ครั้ง โดยควบคุมจุดเก็บและวิธีเก็บตัวอย่างให้เหมือนกัน พบว่าผลการ
วิเคราะห์คุณภาพน้ําทิ้งทางด้านเคมีดังแสดงในตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์น้ําทิ้งทางด้านเคมี มีรายละเอียด
เป็น ดังนี้
2.1 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.6+0.06 และ 6.6+0.05 และเป็นไปมาตรฐาน
ควบคุมการระบาย น้ําทิ้ง อาคารประเภท ก
2.2 ค่าซีโอดี (COD) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 50.91+0.09 mg/l และ 51.4+0.52 mg/l และเป็นไป
มาตรฐานควบคุมการระบาย น้ําทิ้ง อาคารประเภท ก
2.3 ค่าบีโอดี (BOD5) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1+0.11 mg/l และ 4.3+0.46 mg/l และเป็นไปมาตรฐาน
ควบคุมการระบาย น้ําทิ้ง อาคารประเภท ก
2.4 ค่า Sulfide มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.02+0.01 mg/l และ 0.02+0.01 mg/l และเป็นไปมาตรฐาน
ควบคุมการระบาย น้ําทิ้ง อาคารประเภท ก
2.5 ค่า Sulfide มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.02+0.01 mg/l และ 0.02+0.01 mg/l และเป็นไปมาตรฐาน
ควบคุมการระบาย น้ําทิ้ง อาคารประเภท ก
2.6 ค่า TKN มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.24+0.01 mg/l และ 2.65+ 0.3 mg/l และเป็นไปมาตรฐาน
ควบคุมการระบาย น้ําทิ้ง อาคารประเภท ก
2.7 ค่า Grease and Oil มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.4+0.3 mg/l และ 1.3+0.1 mg/l และเป็นไป
มาตรฐานควบคุมการระบาย น้ําทิ้ง อาคารประเภท ก
3. ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําทิ้งทางด้านชีวภาพและโลหะหนัก
ผลการวิเคราะห์ลักษณะทิ้งที่ผ่านการบําบัดจากระบบบําบัดน้ําเสีย โรงพยาบาลคําม่วง โดยผู้ศึกษา
ได้ดําเนินการเก็บตัวอย่าง 2 ครั้ง โดยควบคุมจุดเก็บและวิธีเก็บตัวอย่างให้เหมือนกัน พบว่าผลการวิเคราะห์
คุณภาพน้ําทิ้งทางด้านชีวภาพและโลหะหนักดังแสดงในตาราง ที่ 7 ผลการวิเคราะห์น้ําทิ้งทางด้านชีวภาพและ
โลหะหนัก มีรายละเอียดเป็นดังนี้
3.1 ค่า TCB มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 262+4.61 MPN/100 ml. และ 272+5.29 MPN/100 ml. และ
เป็นไปมาตรฐานควบคุมการระบาย น้ําทิ้ง อาคารประเภท ก
3.2 ค่า FCB มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 262+4.61 MPN/100 ml. และ 272+5.29 MPN/100 ml. และ
เป็นไปมาตรฐานควบคุมการระบาย น้ําทิ้ง อาคารประเภท ก
3.3 ค่าโลหะหนัก (Pb, Cr, Cd) มีค่าน้อยไม่และเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบาย น้ําทิ้ง
อาคารประเภท ก
4. ประเมินประสิทธิภาพการบําบัดของระบบบําบัดน้ําเสียโรงพยาบาลคําม่วง
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การประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียโรงพยาบาลคําม่วง พบว่าโดยรวม
ระบบบําบัดน้ําเสียโรงพยาบาลคําม่วง ที่มีการทํางานแบบประยุกต์โดยใช้ระบบบ่อเติมอากาศร่วมกันกับการ
บําบัดโดยใช้ พืช ในการประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบพบว่ามีประสิทธิภาพในการบําบัดสูง เช่น
BOD5 มีประสิทธิภาพในการบําบัดเท่ากับ 98.10% COD มีประสิทธิภาพการบําบัดเท่ากับ 71.11% เป็นต้น
5. แนวทางการใช้ประโยชน์จากน้ําทิ้งระบบบําบัดน้ําเสียโรงพยาบาลคําม่วง
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําทิ้ง ระบบบําบัดน้ําเสียโรงพยาบาลคําม่วง นํามาเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานการใช้น้ําซ้ําทางด้านการเกษตร โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานการใช้น้ําทางการเกษตร สําหรับ
ผลิตผลทางการเกษตรใช้บริโภค (2012 Guidelines for the waste water reuse, USEPA)
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาแนวทางการนําน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียโรงพยาบาลคําม่วง กลับมาใช้ประโยชน์
โดยทําการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งศึกษาแนวทางการนําน้ําเสียกลับมาใช้ สํารวจการทํางาน
ของระบบบําบัดน้ําเสีย ประสิทธิภาพการทํางานของระบบ และแนวทางที่เหมาะสมในการนําสู่รูปแบบ
กิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท ของโรงพยาบาล สามารถสรุปได้ดังนี้
1. คุณภาพน้ําทิ้งเมื่อนํามาเทียบกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง อาคารประเภท ก คุณภาพ
น้ําทิ้งผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกพารามิเตอร์
2. ประสิทธิภาพการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พบว่าระบบบําบัดน้ําเสียมีประสิทธิภาพในการ
บําบัดพารามิเตอร์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผลคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียโรงพยาบาลคําม่วง เทียบกับมาตรฐานการใช้น้ําเพื่อ
การเกษตร สําหรับผลิตผลทางการเกษตรที่ใช้บริโภค พบว่ามี 2 พารามิเตอร์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน คือ Cl2
residual และ Fecal coliform bacteria
4.รูปแบบกิจกรรมการใช้น้ําทิ้งที่เหมาะสมของโรงพยาบาลคําม่วง มีอยู่หลายกิจกรรมเมือ่
เปรียบเทียบกับคุณภาพน้ําทิ้งที่ผ่านการบําบัดของระบบ บําบัดน้ําเสียโรงพยาบาลคําม่วง
4.1 กิจกรรมรดสนามหญ้าหรือบริเวณสวนหย่อม
4.2 กิจกรรมสํารองน้ําเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉิน
4.3 กิจกรรมใช้ในการล้างทําความสะอาด เช่น ล้างรถเข็นขยะ ล้างถังขยะ หรือล้างรถ
4.4 กิจกรรมใช้ในห้องน้ําในชักโครก
ข้อเสนอแนะ
1. เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าค่า Fecal coliform bacteria เป็นไปตามาตรฐานการควบคุมการ
ระบายน้ําทิ้ง อาคารประเภท ก แต่เมื่อมาเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานการใช้น้ําทางการเกษตร สําหรับผลิตผล
ทางการเกษตรใช้บริโภค ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้ควรมีการศึกษาในรูปแบบการทดลองใช้กับพืช
จริง โดยการควบคุมตัวแปรที่เกี่ยวข้องและออกแบบการทดลองในการใช้น้ําทิ้งเจือจาง กับน้ําประปา ใน
อัตราส่วนต่างๆ เพื่อวัดค่าการสะสนมในพืชและในดิน
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2. พิจารณาการใช้น้ําทิ้งในด้านเศรษฐศาสตร์ ในเรื่องของมูลค่าเงินสดปัจจุบัน (Net Present Value)
และคิดอัตราการคืนทุน (Internal Rate of Return) ในการศึกษาระบบการใช้น้ําทิ้ง
3. ควรมีสํารวจความพึงพอใจในประเด็นการยอมรับการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ําทิ้งจากระบบบําบัดเสีย

35
8. ชื่อเรื่อง : โครงการปลอดฟันแท้ผใุ นโรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
ผู้วิจัย :

น.ส.พัชรีภรณ์ มะโนมัย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.สต.บ้านสูงเนิน และ
นางเพชรรัตน์ พัฒนชัย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.คําม่วง

ผู้นาํ เสนอผลงาน :

น.ส.พัชรีภรณ์ มะโนมัย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.สต.บ้านสูงเนิน

หลักการและเหตุผล :
จากการสํารวจสุขภาพช่องปากของเด็กนักเรียนโรงเรียนสูงเนินวิทยาคม จํานวน 129 คน พบว่า
มีปัญหาฟันแท้ผุ จํานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 65.12 มีค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด (DMFT) เท่ากับ 0.67 ซี่/คน
ผลจากการหาปัญหาโดยการใช้แบบสอบถาม พบปัญหา คือ สาเหตุของการเกิดฟันผุเนื่องจากเด็กชอบกิน
ขนมกรุบกรอบ ขนมถุงอยู่เสมอหลังเลิกเรียน รวมทั้งเด็กขาดการเอาใจใส่ดูแลช่องปากและฟันของเด็กจึงทําให้
เกิดปัญหาฟันแท้ผุตามมา เด็กที่มีปัญหาฟันผุส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการรักษา ซึ่งการเกิดฟันผุ
จะมี
ผลเสียโดยตรงต่อสุขภาพของเด็ก โรงเรียนสูงเนินวิทยาคมได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ เป็นโรงเรียน
ปลอดขนม ปลอดน้ําอัดลม และยังมีกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายทันต
สุขภาพ ที่สามารถพัฒนาดําเนินงานด้านทันตสาธารณสุข เพื่อเป็นที่ศึกษาดูงานให้กับหน่วยงานหรือโรงเรียน
ต่างๆ แต่เด็กยังฟันผุไม่ได้รับการรักษา ขาดความรู้และทักษะในการแปรงฟัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้อง
2. เพื่อลดอัตราฟันแท้ผุในเด็กนักเรียนประถมศึกษา และให้เด็กที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากได้รับ
การบริการด้านการรักษาทางทันตกรรมเพิ่มขึ้น
วิธีการศึกษา
การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือประชากร
กลุ่มนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ของโรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ตําบลเนินยาง อําเภอคําม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์ จํานวน 129 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัยครัง้ นี้
แบบทดสอบทั น ตสุ ข ภาพในการอบรมความรู้ ค วามเข้ า ใจก่ อ นและหลั ง การอบรม จํ า นวน
10 ข้อ และการประเมินการแปรงฟัน ประเมินโดยการเคี้ยวเม็ดสีย้อมฟันให้ใช้ลิ้นกวาดให้ทั่วบริเวณตัวฟัน
เม็ดสีย้อมฟันมีคุณสมบัติในการเคลือบติดสีฟัน ซึ่งการแปรงฟันบางครั้งไม่สามารถที่จะเป็นตัวกําหนดได้ว่ามี
การแปรงฟันที่สะอาดหรือไม่ เม็ดสีย้อมฟันจึงเป็นสิ่งที่ใช้ในการประเมินการแปรงฟันเพื่อทดสอบดูว่ามีการ
แปรงฟันที่สะอาดเพียงพอหรือไม่ โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้
 ไม่มีติดสีหมายถึง การแปรงฟันสะอาดดีมาก
 ติดสี 1-5 ซี่ หมายถึง การแปรงฟันอยู่ในระดับพอใช้
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 ติดสีเกิน 5 ซี่ หมายถึงการแปรงฟันไม่สะอาดต้องปรับปรุง
ผลการศึกษา
พบว่า นักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนสูงวิทยาคม ป.1-ป.6 จํานวน 129 คน ได้รับการตรวจฟัน
จํานวนทั้งหมด พบเด็กนักเรียนฟันผุ 88 คน คิดเป็นร้อยละ 68.21 เด็กนักเรียนเหงือกอักเสบ 26 คน
คิดเป็นร้อยละ 20.15 เด็กนักเรียนที่ต้องรักษาเร่งด่วน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.10 และ พบว่าเด็กนักเรียน
ฟันปกติ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 31.78 จากการตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนได้พบปัญหาฟันแท้ผุเป็น
จํานวนมากได้นํานักเรียนเข้ามารับการรักษาโดยการอุดฟันแท้นักเรียนประถมศึกษาจํานวน 61 คน คิดเป็น
ร้อยละ 47.28 นักเรียนที่ยังไม่ได้รับบริการอุดฟัน มี 27 คน คิดเป็นร้อยละ 20.93 มีการป้องกันฟันแท้ผุ
ในฟั น แท้ ข องนั ก เรี ย นประถมศึ ก ษาชั้ นปี ที่ 1 คิด เป็น ร้อ ยละ 56.52 ได้ มีก ารจั ดกิ จ กรรมอบรมให้ค วามรู้
เรื่ อ งทั น ตสุ ข ภาพและกิ จ กรรมสอนลงมื อ ปฏิ บั ติ ก ารแปรงฟั น ที่ ถู ก วิ ธี พบว่ า นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ เรื่ อ ง
ทันตสุขภาพก่อนและหลังการอบรม เป็นร้อยละ51.93 และ 83.72ตามลําดับ จากการเปรียบเทียบความต่าง
ของค่าคะแนนความรู้ก่อนและหลังอบรมพบว่า ความรู้หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P-Value< 0.05) จากกิจกรรมสอนลงมือปฏิบัติการแปรงฟันที่ถูกวิธีโดยการให้เคี้ยวเม็ดสีย้อมฟัน
หลังการแปรงฟันเพื่อประเมินความสะอาดหลังการแปรงฟันพบว่าไม่ติดสี 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.20 และ
แปรงฟันอยู่ในระดับพอใช้ร้อยละ 36.43 ต้องมีการปรับปรุงการแปรงฟันร้อยละ 57.36 จากการเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการแปรงฟันของนักเรียนก่อนอบรมและหลังอบรม พบว่า พฤติกรรมในการแปรงฟันของนักเรียน
มีทักษะการแปรงฟันที่ดีขึ้น
การอภิปรายผล
จากการดําเนินการโครงการพบว่าก่อนการรักษา นักเรียน มี Caries free 41 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.78 หลังการรักษาพบว่า มี Caries free 109 คน คิดเป็น ร้อยละ 84.49 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
จากสถานการณ์สํารวจสภาวะสุขภาพในช่องปากของโรงเรียนสูงเนินวิทยาคม พบปัญหาโรคฟันแท้ผุในเด็ก
นักเรียนประถมศึกษา ร้อยละ 65.12 ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคและการสูญเสียฟันที่สําคัญอยู่ ซึ่งการ
สนับสนุนให้เกิดมาตรการจากการให้บริการโดยการตรวจส่งเสริมป้องกัน รักษา และฟื้นฟู และการจัดให้มีการ
อบรมพัฒนาศักยภาพ ครูอนามัย และนักเรียนรวมทั้งจัดมุมความรู้เกี่ยวกับโรคในช่องปาก วิธีการป้องกันแก้ไข
ในโรงเรียน เพื่อเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกวิธี และเป็นรากฐานการดูแลสุขภาวะ
ของเด็กนักเรียนต่อไปได้ในอนาคต รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพในช่องปากได้ส่วนหนึ่งของคนใน
พื้นที่อําเภอคําม่วง
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการติดตามการดําเนินงานและประเมินผลโครงการในโรงเรียนประถมศึกษาเรื่องการแปรง
ฟันและร้านอาหารปลอดขนมหวานและให้บริการรักษาส่งต่อในส่วนที่พบโรคในช่องปากรวมทั้งการจัดรณรงค์
ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
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9. ชื่อเรื่อง : โปรแกรมคลินกิ มินิ
ผู้ศึกษา : นายวิชัย ผิวเงิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ นางนาถนรินทร์ ทรัพย์กุล พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ โรงพยาบาลคําม่วง
หลักการและเหตุผล
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases :NCD) เป็นปัญหาสาธารณสุขทั้งระดับ
ประเทศ และระดับโลก เนื่องจากเป็นสาเหตุสําคัญของความพิการและการเสียชีวิตก่อนวัย อันควร ส่งผล
กระทบต่อผู้ป่วย ครอบครัว ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และยังก่อให้เกิดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ
องค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุข ได้เห็นถึงปัญหาของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่นับวันจะทวีความ
รุนแรงมากขึ้นและความสําคัญในการจัดการกับปัญหานี้อย่างจริงจังมีการประชุมคณะทํางาน แต่การพัฒนา
ระบบข้อมูล รอการพัฒนาจากกระทรวง เนื่องจากระบบข้อมูล ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแม่ข่าย และ
รพ.สต จนท.รพ.สต. ขาดความรู้ในการบันทึกและตรวจสอบข้อมูล การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยระดับอําเภอ
ตรวจสอบความซ้ําซ้อนไม่ได้ข้อมูลผู้ป่วยที่รักษาที่แม่ข่าย. แต่ตัวไม่อยู่ในพื้นที่ ศูนย์ข้อมูลระดับอําเภอ
ทําหน้าที่รวมรวมข้อมูล แต่ผู้รับผิดชอบไม่ได้ใช้ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูล เกิดปัญหาข้อมูลไม่ตรงกัน ไม่มีการนํา
ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รพ.สต.ไม่ตรงกับ รพ.แม่ข่ายเนื่องจากแหล่งข้อมูลคนละแหล่ง
ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่ผู้ดูแลระบบและ Case Manager NCD จะต้องมีการพัฒนาระบบข้อมูลเรื้อรังภายใน
คปสอ.คําม่วง-สามชัย ขึ้น ดังนี้
1. พัฒนาระบบข้อมูล
1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลด้วยระบบ IT
1.2 ประเมินคุณภาพระบบข้อมูล
การดําเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ จึงเป็นการบูรณาการระหว่างเครือข่ายของคลินิกในสถาน
บริการที่เชื่อมโยงการบริหารจัดการและดําเนินการทางคลินิก เพื่อเพิ่มคุณภาพบริการในกระบวนการป้องกัน
ควบคุม ดูแล และจัดการกับสาเหตุของปัญหาโรคเรื้อรังอย่างเป็นระบบ
ผู้พัฒนาจึงได้เริ่มพัฒนาโปรแกรมเชื่อมโยงสารสนเทศที่จําเป็น เช่น ประวัติการรับยา, รหัสวินิจฉัย,
ผลตรวจทางห้องชันสูตร, ข้อมูลด้านความเสี่ยงต่อสุขภาพต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และได้พัฒนาต่อใน
ส่วนของการวิเคราะห์ และส่งต่อสารสนเทศเพื่อใช้ในการดําเนินกิจกรรมทางสาธารณสุข
วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขการเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศของผู้ป่วยที่สําคัญ ระหว่าง โรงพยาบาล และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล ในเขตพื้นที่พบว่า การเข้าถึง หรือส่งต่อข้อมูลที่จําเป็นล่าช้า ไม่ทันท่วงทีทําให้ยากต่อ
การดูแลผู้ป่วย และเป็นการเสียโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการรักษาทางด้านสาธารณสุข
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ประโยชน์
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ในเขตพื้นทีร่ ับชอบ สามารถสืบค้น สารสนเทศที่จําเป็นได้อย่าง
ทันท่วงที
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล สามารถวิเคราะห์สถานการณ์รายโรคได้
3. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เข้าถึงการบริการ และได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
4. เป็นสารสนเทศ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ในการดําเนินกิจกรรทางสาธารณสุข
เครื่องมือ
 รายละเอียดการพัฒนา โครงสร้างพืน้ ฐาน สถาปัตยกรรมของระบบสารสนเทศที่จะพัฒนาเทคนิค
หรือเทคโนโลยีที่ใช้
1. MySQL Structure
2.ใช้โปรแกรม Pentahoในการ Insert And Update ข้อมูล จาก HOSxP TO Server Base
 โครงสร้างข้อมูล เครื่องมือที่ใช้พัฒนา
1. โครงสร้างข้อมูลใช้ MySQL ในการจัดเก็บข้อมูล
2. ใช้ Delphi XE2 เป็นเครื่องมือพัฒนา
 รายละเอียดโปรแกรมที่พัฒนา (แผนงาน ขั้นตอน วิธีดําเนินการทํางาน เป็นอย่างไร)
1. สร้างชุดคําสั่งในส่วนของ Input
2.Plug in ชุดคําสั่งใน PentahoProject ในส่วนของ Input
3. พัฒนาโปรแกรม ClinicMINIเชื่อมต่อ Server Base ในส่วนของ Output
4. สร้างชุดคําสั่งในเพื่อดึงข้อมูล ในส่วนของ Output
โอกาสพัฒนา
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลในส่วนของ Trigger Tool
2. การเขียนชุดคําสั่ง ในการประมวลผลแบบ Template Table
3. พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลให้หลากหลายด้าน
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10. ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังการคลอดทารกแรกเกิดน้ําหนักน้อยกว่าเกณฑ์
ผู้ศึกษา : นางนีรนาท วิลาศรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
: นางประทุมมาศ ไชยสุนทร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.คําม่วง
สถานการณ์
ข้อมูลสถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็ก โรงพยาบาลคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. 2554-2556
พบว่า มีอัตราการคลอดทารกน้ําหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (Low Birth Weigth: LBW) คิดเป็นอัตรา 7.56,
6.39 และ 7.92 ของจํานวนหญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดที่โรงพยาบาลคําม่วง ตามลําดับ ตําบลที่มีอัตราสูงสุด คือ
ตําบลทุ่งคลอง ข้อมูล ปี พ.ศ. 2555-2556 คิดเป็นอัตราร้อยละ 7.14 ,13.63 (รายงานอนามัยแม่และเด็ก,
2556) ซึ่งเกินเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขกําหนดให้อัตราการคลอดทารกน้ําหนักน้อย
กว่าเกณฑ์ร้อยละ7 (กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข, 2549) ส่งผลกระทบต่อหญิงตั้งครรภ์และบุตรทั้ง
ร่างกาย จิตใจและรายได้
สาเหตุของการเกิดทารกแรกเกิดน้ําหนักน้อยกว่าเกณฑ์ ได้แก่ อายุของมารดา อายุครรภ์ การฝาก
ครรภ์จํานวนครั้งของการตั้งครรภ์ ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์และทารกที่คลอดเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่า
37 สัปดาห์ (แฮเสาะ แวดอเล๊าะ, จรินทรัตน์ แซ่น่า และสุพัตรา จูมะ, 2549 : บุญสนอง ภิญโญ, 2548) ดังนั้น
งานฝากครรภ์และคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก(MCH Broad) ได้เห็นปัญหาจึงพัฒนาการป้องกันการ
คลอดทารกแรกเกิดน้ําหนักน้อยกว่าเกณฑ์เพื่อพัฒนาระบบบริการอนามัยแม่และเด็กที่มีคุณภาพและปลอดภัย
กลไกการขับเคลื่อน
โรงพยาบาลลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย และ 3 ดี
กระบวนการดําเนินงาน
3.1. จัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการ MCH Broad เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดเป้าหมาย
การพัฒนา
3.2 งานฝากครรภ์ทบทวนเอกสารและวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังจากเวชระเบียนและรายงาน
การคลอด
3.3 พัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพ อสม. อสม. คูส่ มรส ครอบครัว และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
3.4 พัฒนาคุณภาพระบบริการ เช่น คัดกรองความเสี่ยงต่อการคลอดทารกน้ําหนักน้อยในหญิง
ตั้งครรภ์ทุกคนที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลคําม่วง เป็น 3 ระดับ ได้แก่ เสี่ยงน้อย เสี่ยงสูงและเสี่ยงสูงมาก
การประเมิน BMI การตรวจอัลตราซาวด์ 2 ครั้งคุณภาพ การจ่ายยาเสริมวิตามินและธาตุเหล็ก โภชนาการ
บําบัด การนัดหมายตามระดับความเสี่ยง
3.5 พัฒนาบริการเชิงรุกในชุมชนและการสร้างสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการดูแลสุขภาพ เน้นเรื่องปลูก
และกินพืชผักสวนครัว หลุมพอเพียง การติดตามเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์ การให้คําปรึกษาโดย อสม.และที่สุขศาลา
การสนับสนุนยาเสริมวิตามินและเสริมธาตุเหล็กแก่หญิงวัยเจริญพันธุ์ในสถานศึกษาและชุมชน
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ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วดั
1. ข้อมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดปี 2556-2559
ปี พ.ศ.
จํานวนหญิงคลอด(คน)
จํานวนทารกคลอดน้ําหนักน้อย
ร้อยละ
-ก่อนกําหนด(จํานวน)
-ครบกําหนด(จํานวน)

2556
442
35
7.92
15
20

2557
375
15
4.00
1
14

2558
392
18
4.59
7
12

2559
181
6
3.40
4
2

2. ข้อมูลผลการคัดกรองความเสี่ยง จําแนกตามกลุ่ม เสี่ยงน้อย เสี่ยงสูง เสี่ยงสูงมาก ปี 2558
เขตบริการ

หญิง
เสี่ยงน้อย
ตั้งครรภ์
(คน)
ทั้งหมด(คน)
คําม่วง-สามชัย
392
156
(ที่มา: โปรแกรมคลินิกตั้งครรภ์เสี่ยงสูง, 2558)

ร้อยละ

เสี่ยงสูง
(คน)

ร้อยละ

เสี่ยงสูงมาก
(คน)

ร้อยละ

39.79

96

24.48

149

35.71

3. ข้อมูลความเสี่ยง 4 อันดับแรก
ลําดับ เสี่ยงน้อย
จํานวน
เสี่ยงสูง
(ร้อยละ)
1 ซีดก่อนท้อง 96/17.08 อายุต่ํากว่า 17 ปี
2

จํานวน
(ร้อยละ)
66/11.74

ค่าดัชนีมวล 25/4.44 อายุมากกว่า 35 ปี
42/7.47
กายต่ํา
3 ท่าก้น
1/0.17 เบาหวาน
4/0.71
4 เลือดออก
1/0.17 ความดันโลหิตสูง
3/0.53
ทางผิดปกติ
(ที่มา: ทะเบียนความเสี่ยงคลินิกฝากครรภ์, 2558)
นวัตกรรม
1. แบบประเมินความเสี่ยงการคลอดทารกน้าํ หนักน้อยกว่าเกณฑ์
2. โปรแกรมคลินิกตั้งครรภ์เสี่ยงสูง (HOSxP)

เสี่ยงสูงมาก
เคยมีประวัติคลอด
น้ําหนักน้อย
IUGR
บวม
Placenta Plevia

จํานวน
(ร้อยละ)
4
1
1
1
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สิ่งที่จะดําเนินการต่อไป
1. เผยแพร่แนวปฏิบัติแก่ทีม MCH ระดับอําเภอและ รพสต.เครือข่ายให้ถอื ปฏิบัติเป็นรูปธรรม
2. พัฒนากระบวนการส่งต่อการประเมินปัญหาด้านแม่เพื่อการดูแลลูกอย่างต่อเนื่องแก่หน่วยงาน
ห้องคลอด หลังคลอด และรพ.สต.เครือข่าย
3. พัฒนาโปรแกรมคลินิกตั้งครรภ์เสี่ยงสูง
การจัดประเภทความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์

ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ปัจจัย/ความเสี่ยงทีพ่ บ
ระยะ ไตรมาศที่ 1-2(0-16 สัปดาห์)
ครรภ์ที่ 1 หรือ ครรภ์ที่ 4 ขึ้นไป
อายุมารดา < 17 ปี
อายุมารดา 17-34 ปี
อายุมารดา > 35 ปี
เคยมีประวัติตั้งครรภ์และคลอดผิดปกติ(แฝด,น้ําหนักน้อย,
คลอดก่อนกําหนด,BA)
เคยมีประวัติคลอดผิดปกติ (ผ่าตัด ดูดสูญญากาศ คีมคีบ)
ค่าดัชนีมวลกาย ครั้งแรก < 17 Kg/m(ผอม)
ฝากครรภ์ < 16 สัปดาห์
ฝากครรภ์ > 20 สัปดาห์
มารดาตั้งครรภ์ ไม่พึงประสงค์
มารดามีประวัติใช้สารเสพติด

ระดับความเสีย่ ง
เสี่ยงน้อย เสี่ยงสูง
เสี่ยงสูง
(Mild) (High Risk)
มาก
(Severe)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

42

ลําดับ

ปัจจัย/ความเสี่ยงทีพ่ บ

11
12
13
14

มีปัญหาอาชีพ รายได้ ทํางานหนัก ยืนนาน
หญิงตั้งครรภ์มีปัญหาด้านการรับรู้ เรียนรู้ สติปัญญา
ผลเลือดผิดปกติ ( HBsAg VDRL HIV)
ค่า Hct ครั้งแรก<33%/ Hb<8 mg/dl / DCIP,typing
ผิดปกติ
ระยะ ไตรมาศที่ 3-4 (17-40 สัปดาห์)
น้ําหนักไม่เพิ่มตามเกณฑ์(10-12 กก./เดือนละ1-2 กก./BMI
<90%) การเจริญเติบโตผิดปกติ
ค่าดัชนีมวลกาย>27 Kg/m(อ้วน=น้ําหนักเพิ่ม > 15 Kg)
ขณะตั้งครรภ์มีโรคร่วมทางอายุรกรรม เช่น DM,HT,Thyroid
ฯลฯ
ขณะตั้งครรภ์มีความผิดปกติ/ติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะและ
สืบพันธุ์ เช่น ตกขาวผิดปกติ หูด ฯลฯ
ไม่รับบริการฝากครรภ์ตามเกณฑ์
ขณะตั้งครรภ์เกิดอุบัติเหตุ ล้ม กระแทก
มีภาวะPlacenta Plevia หรือสงสัย
Pre – Eclamsia / Eclamsia
ตรวจพบความผิดปกติด้านแม่ เช่น ท้องปั้นแข็ง และบ่อย
ผิดปกติ ทุก 10 นาที มีภาวะน้ําเดิน รั่ว ก่อนอายุครรภ์ 37 wk
ฯลฯ
ตรวจพบความผิดปกติด้านลูก เช่น FHS พิการ ฯลฯ

15
16
17
18
19
20
21
22
23

24

ระดับความเสีย่ ง
เสี่ยงน้อย เสี่ยงสูง
เสี่ยงสูง
(Mild) (High Risk)
มาก
(Severe)
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
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10. ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบการเบิก-จ่ายยาภายใน เครือข่ายบริการสาธารณสุขอําเภอคําม่วง–สามชัย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเวชภัณฑ์ยา
ปัญจมา ชิณพร1 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง2
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาแนวทางการเบิ ก –จ่ า ย
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) และเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการพัฒนาระบบ คือ รายการ
ยาขาดจํานวนครั้งและรายการยาเบิกฉุกเฉินรายการยาและมูลค่ายาเกินคงคลัง รายการยาและมูลค่ายา
หมดอายุกลุ่มตัวอย่างคือ รพ.สต.12 แห่ง ใน คปสอ. คําม่วง–สามชัย เก็บข้อมูล 6 เดือน ก่อนพัฒนาระบบ
4 เดือน และหลังพัฒนาระบบ 2 เดือน ประชุมระดมสมองร่วมกัน จํานวน 2 ครั้ง ถึงปัญหาการเบิกจ่ายยา
และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข จัดการฐานข้อมูลคลังยาให้เป็นปัจจุบัน และประเมินผลร่วมกัน หลังการพัฒนา
ระบบพบว่า มี รพ.สต.ที่มียาขาดลดลงจาก 4 แห่งเหลือ 2 แห่ง ยาเบิกฉุกเฉินลดลงจาก 6 แห่งเหลือ
3 แห่ง(ร้อยละ 50.00 เป็น 25.00) โดยความถี่ในการเบิกต่อเดือนเท่าเดิมคือ 6 ครั้งใน 4 เดือน เป็น 3 ครั้ง
ใน 2 เดือน และมูลค่ายาหมดอายุรวม 12 รพ.สต.ลดลง จาก 32,413 เป็น 9,320.40 บาท แต่ก็มีประเด็นที่มี
ประสิทธิภาพในการบริหารเวชภัณฑ์ลดลงคือ มูลค่ายาเกินคงคลังที่กําหนดเพิ่มขึ้นจาก 2,345.40 บาทเป็น
10,432.33 บาท แสดงว่าการพัฒนาระบบสามารถแก้ไขปัญหาการเบิก–จ่ายได้บางประเด็นส่วนประเด็นที่ยัง
เป็นปัญหาจะนําไปพัฒนาต่อไป
คําสําคัญ การพัฒนาระบบเบิกจ่ายยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ยาหมดอายุ ยาเกินคงคลัง การ
เบิกยาฉุกเฉิน บริหารเวชภัณฑ์

1

เภสัชกรชํานาญการ โรงพยาบาลคําม่วง อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 อีเมล์

panchama_c@yahoo.com โทรศัพท์ 0832848841
2

ผู้ช่วยศาตราจารย์ หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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การพัฒนาระบบการเบิก-จ่ายยาภายในเครือข่ายประสานงานสาธารณสุขอําเภอคําม่วง–
สามชัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเวชภัณฑ์ยา
บทนํา
แม้ว่าประเทศไทยจะมีนโยบายและมาตรการเพื่อควบคุมการใช้ยาประกาศออกมาจํานวนมาก
ผ่านทั้งทางกฎหมายและผ่านทางนโยบายของหน่วยงานต่างๆ เช่น พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 นโยบาย
แห่งชาติด้านยา แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยา มีหลายหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องให้ความสําคัญ
กั บ ประเด็ น ปั ญ หาค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นยาดั ง กล่ า ว ออกมาขั บ เคลื่ อ นให้ เ กิ ด การพั ฒ นาระบบและนํ า ไปสู่ ก าร
เปลี่ยนแปลง เช่น สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สภาเภสัชกรรม สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ฯลฯ แต่มูลค่าการใช้ยาของประเทศกลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พร้อม กับ
การเพิ่มขึ้นของผู้มารับบริการในสถานพยาบาลของรัฐ ในประเทศไทยพบว่าค่าใช้จ่ายด้านยาคิดเป็นร้อยละ
70 ของค่าใช้จ่ายด้านการรักษาผู้ป่วยนอก และคิดเป็นร้อยละ 30 ของค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยใน1 การ
บริหารเวชภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยทําให้มูลค่าการใช้ยาลดลงได้ อีกทั้งยังช่วยทําให้
ผู้ ป่วยเข้ าถึ งการบริ การและเข้ าถึ งยาที่ มีประสิท ธิภาพ ดังนั้นเป้าหมายหลักของการพัฒนาระบบบริห าร
เวชภัณฑ์ การเบิก-จ่ายเวชภัณฑ์ทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน คือ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาที่มีความ
จําเป็นต้องใช้ สามารถมีใช้อย่างเพียงพอ และเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านยาที่ไม่จําเป็น เช่น ยาหมดอายุ ยาค้างคลัง
อันนําไปสู่การหมดอายุ เภสัชกรผู้ปฏิบัติหน้าที่บริหารเวชภัณฑ์จึงมีหน้าที่ในการพัฒนาระบบบริหารเวชภัณฑ์
ให้มีประสิทธิภาพเพื่อทําให้ไปถึงเป้าหมายดังกล่าวได้ สําหรับงานบริหารเวชภัณฑ์ในระดับโรงพยาบาลชุมชน
(รพช.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ถือเป็นบทบาทสําคัญอย่างหนึ่งของเภสัชกรที่ดูแลงาน
เภสัชกรรมปฐมภูมิ
จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ไ ด้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการพั ฒ นางานปฐมภู มิ โ ดยได้ กํ า หนดเป็ น
ยุทธศาสตร์ที่สําคัญ2 โดยนอกจากจะเน้นระบบการบริการที่ได้มาตรฐานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
แล้ว ยังเน้นการพัฒนาสุขศาลาโดยการบริการของอาสาสมัครประจําหมู่บ้านเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยา และลด
ภาระในการให้บริการของสถานบริการของรัฐ เครือข่ายประสานงานสาธารณสุขอําเภอ (คปสอ.) คําม่วง - สาม
ชัย ได้มีการพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ในเรื่องงานบริหารเวชภัณฑ์อย่างจริงจังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 แต่ก็ยัง
พบปัญหาการเบิก-จ่ายยาที่ไม่สัมพันธ์กับจํานวนผู้มารับบริการ และการบันทึกข้อมูลการบริการผู้ป่วยด้วยยา
ไม่เป็นปัจจุบัน3 ส่งผลให้เกิดผลกระทบตามมาคือ ยาหมดอายุ ยาเกินคงคลังที่กําหนด (overstock) และยา
ขาดคลัง ทําให้เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายด้านยาโดยไม่จําเป็นและส่งผลให้ผู้ป่วยที่จําเป็นต้องใช้ยาไม่สามารถ
เข้าถึงยาได้
จากนโยบายและสภาพปัญหางานเภสัชกรรมปฐมภูมิในประเด็นการบริหารเวชภัณฑ์ดังกล่าว
ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนโรงพยาบาลคําม่วง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ในเขต คปสอ.คําม่วง-สาม
ชัย ทั้ง 12 แห่งจึงได้ริเริ่มพัฒนาระบบบริหารเวชภัณฑ์ การเบิก-จ่าย โดยดําเนินการในรูปแบบงานวิจัยจาก
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งานประจํา (Routine to Research; R2R) เพื่อร่วมกันค้นหาปัญหาที่คงเหลืออยู่ ร่วมกันวางแผน และสร้าง
แนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาร่ ว มกั น ในประเด็ น เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งการพั ฒ นาระบบการเบิ ก –จ่ า ยยาภายใน คปสอ.
คําม่วง–สามชัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเวชภัณฑ์ยาของแต่ละรพ.สต.ในเขตพื้นที่ และการเบิก-จ่าย
ระหว่างโรงพยาบาลชุมชนคําม่วงและ รพ.สต.ทั้ง 12 แห่งในเขตรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและแนวทางการเบิก–จ่ายยาที่มีประสิทธิภาพอันเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย คปสอ. คําม่วง–สามชัย
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาแนวทางการเบิก-จ่าย ก่อนและหลังการพัฒนาระบบการเบิก–
จ่ายยา ภายใน คปสอ. คําม่วง–สามชัย ใน 4 ประเด็น เพื่อแสดงประสิทธิภาพในการบริหารเวชภัณฑ์ดังนี้
1) จํานวนรายการยาที่ขาดคลัง (Out of stock)
2) จํานวนและมูลค่ารายการยาที่หมดอายุ (Expired stock)
3) จํานวนและมูลค่ารายการยาที่เกินคงคลังที่กําหนด (Over stock)
4) จํานวนครั้งที่เบิกฉุกเฉินต่อเดือน (Emergency stock)
วิธีการศึกษา
รูปแบบการวิจัยจากงานประจํา เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action
research; PAR) โดยมีกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทุกแห่งในคปสอ.
คําม่วง–สามชัย จํานวน 12 แห่ง และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานระหว่างโรงพยาบาลและรพ.สต.แห่งละ 2 คน และ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชน 1 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (purposive selection) จากผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ดูแลระบบยาและงานบริหารเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
เครื่องมือทีใ่ ช้ในงานวิจัย
1. กระบวนการในการจัดการประชุมเพื่อหาแนวทางในการเบิก–จ่ายยาร่วมกันภายในภาคีเครือข่าย
คปสอ. คําม่วง – สามชัย
2. แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลลักษณะทั่วไปของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และข้อมูลการ
บริหารเวชภัณฑ์ (การเบิก-จ่าย) ยา โดยประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ
2.1 ข้อมูลลักษณะทั่วไปของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกลุ่มตัวอย่างทั้ง 12 แห่ง
ประกอบด้วย ข้อมูลตําแหน่งบุคลากรในรพ.สต. ตําแหน่งของผู้ดูแลระบบยา ระยะเวลาในการทํางานด้าน
ระบบยาในรพสต. สายการบังคับบัญชา จํานวนประชากรที่ รพ.สต.รับผิดชอบ
2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารเวชภัณฑ์ยา ได้แก่ จํานวนและรายการยาที่หมดอายุ
จํานวนและรายการยาที่ขาดคลัง จํานวนครั้งและรายการยาที่เบิกฉุกเฉินเนื่องจากยาหมด และจํานวนรายการ
ยายาเกินคงคลังที่กําหนด
ระยะเวลาในการทําการศึกษาครั้งนี้ ตั้งแค่ ธันวาคม 2557 – พฤษภาคม 2558 ทําการศึกษาในเขตพื้นที่ของ
คปสอ.คําม่วง-สามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
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ขั้นตอนการเก็บข้อมูล
1. ทบทวนเอกสารและบทความวรรณกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เพื่อศึกษาแนวทางใน
การเบิก-จ่ายเวชภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในหน่วยงานอื่นๆ และระบบการทํางานที่เหมาะสม
2. ติดต่อประสานงานกลุ่มตัวอย่างเพื่อขอความร่วมมือ และความยินยอมในการร่วมพัฒนา
ระบบและแนวทางในการเบิก-จ่ายที่มีประสิทธิภาพ เชิญกลุ่มตัวอย่างมาร่วมประชุมเพื่อชี้แจงกระบวนการ
ทํางานและที่มาของการพัฒนาระบบการเบิก-จ่ายยาและเวชภัณฑ์ร่วมกัน โดยถือว่าเป็นทีมงานพัฒนาระบบ
ร่วมกัน
3. ประชุมทีมงานเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบบเบิกจ่ายยา ภายใน คปสอ. คําม่วง–สามชัย
โดยการประชุมกลุ่ม วัตถุประสงค์เพื่อหาปัญหาในการเบิกจ่ายยาจาก รพ.สต. และ รพช. ที่ยังคงมีเหลืออยู่
และสาเหตุของปัญหาคืออะไร เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
4. ดํ า เนิ น การตามแนวทางที่ ทุ ก คนร่ ว มกั น กํ า หนดและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งาน และให้
ข้อเสนอในการปรับเปลี่ยนแนวทางในการเบิก–จ่ายยา กรณีประเมินผลพบว่าแนวทางดังกล่าวไม่สามารถแก้ไข
ได้จริง โดยการมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานภายในของภาคีเครือข่าย
คปสอ.คําม่วง–สามชัย
กิจกรรมที่เภสัชกรผู้ปฎิบัติและดูแลการบริหารเวชภัณฑ์ยาของโรงพยาบาลคําม่วงดําเนินการ
ให้กับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ที่เข้าร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่างคือ การอบรมความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
เวชภัณฑ์ยา เช่น การมีคลังยาใน รพ.สต. การดูแล การบริหารจัดการข้อมูล เป้าหมายหลักของการบริหาร
เวชภั ณ ฑ์ และประโยชน์ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ถ้ า ดํ า เนิ น การให้ ก ารบริ ห ารเวชภั ณ ฑ์ การเบิ ก -จ่ า ยเป็ น ไปอย่ า ง
มีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย และการออกนิเทศงานเพื่อดูพัฒนาการของระบบการเบิก-จ่ายในแต่ละ
รพ.สต. การให้คําปรึกษาเรื่องการพัฒนาระบบบริหารเวชภัณฑ์
5. สรุปแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเบิก-จ่ายยาทั้งหมดที่ร่วมกันเสนอและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ให้เป็นแนวทางใหม่ที่ได้รับการยอมรับของทุกส่วนของ รพ.สต.
6. ดําเนินการเก็บข้อมูลประสิทธิภาพการบริหารเวชภัณฑ์ยา ระหว่างเดือนธันวาคม 2557พฤษภาคม 2558 เป็นระยะเวลาทั้งหมด 6 เดือน โดยก่อนที่จะพัฒนาระบบและใน 4 ประเด็นดังต่อไปนี้
1) จํานวนรายการยาที่ขาดคลัง (out of stock)
2) จํานวนและมูลค่ารายการยาที่หมดอายุ (expired stock)
3) จํานวนและมูลค่ารายการยาที่เกินคงคลังทีก่ ําหนด (over stock)
4) จํานวนครั้งที่เบิกฉุกเฉินต่อเดือน (emergency stock)
7. เก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูลประสิทธิภาพการ
บริหารเวชภัณฑ์ยาใน 4 ประเด็น โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงก่อนการดําเนินการตามระบบที่พัฒนาขึ้น ช่วง
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ก่อนการดําเนินการพัฒนาระบบ จํานวน 4 เดือน คือระหว่าง ธันวาคม 2557-มีนาคม 2558 และช่วงเวลาหลัง
การพัฒนาระบบ จํานวน 2 เดือน คือระหว่างเมษายน-พฤษภาคม 2558
8. วิเคราะห์ข้อมูลผลประสิทธิผลการบริหารเวชภัณฑ์ การเบิก-จ่ายยา ระหว่างก่อนและหลังการ
พัฒนาระบบและได้แนวทาง โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ไก้แก่ McNemar Chi-Square และ Wilcoxon
Signed Ranks test
ผลการศึกษา
ในการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการเบิก-จ่ายยาภายใน คปสอ.คําม่วง–สามชัย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารเวชภัณฑ์ยา ผลการศึกษาสามารถนําเสนอได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. แนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารเวชภัณฑ์ การเบิก-จ่ายยา ผลการประชุมสรุปร่วมกัน
2. ประสิทธิภาพของการบริหารเวชภัณฑ์ การเบิก – จ่ายยาก่อนและหลังการพัฒนาระบบและ
ดําเนินตามแนวทางในการพัฒนาซึ่งได้จากการประชุม
1.1 ข้อมูลทั่วไปของ รพ.สต.ในเขต คปสอ.คําม่วง-สามชัย ทั้งหมด 12 แห่ง
1.2 ข้อมูลแสดงผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารเวชภัณฑ์ก่อนและหลังพัฒนา
ระบบและแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารเวชภัณฑ์ การเบิก-จ่ายยา
ส่วนที่ 1 แนวทางในการพัฒนาระบบบริหารเวชภัณฑ์ การเบิก-จ่ายยา ใน รพ.สต.
จากการประชุมร่วมกันระหว่างเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนคําม่วงจํานวน 2 คน และเจ้าหน้าที่ที่ดูแล
ระบบยา การบริหารเวชภัณฑ์ การเบิก-จ่ายยา ในแต่ละ รพ.สต. จํานวนแห่งละ 2 คน จํานวน 2 ครั้ง โดยครั้ง
แรกเป็นการประเมินความเข้าใจของบุคลากรที่ดูแลระบบยา การบริหารเวชภัณฑ์ของแต่ละ รพ.สต สร้างความ
ตระหนักและทํ าความเข้าใจถึ งความสํ าคัญของการบริ หารเวชภัณฑ์ที่ดี มีประสิ ทธิภาพซึ่ งสามารถช่ วยลด
ค่าใช้จ่ายด้านยาที่ไม่จําเป็นให้กับประเทศได้ และการประชุมครั้งที่สองเพื่อร่วมกันเสนอสถานการณ์ปัจจุบันของ
การเบิก-จ่ายยาระหว่าง รพช. และรพ.สต. และประเมินปัญหาและสาเหตุของปัญหา เพื่อร่วมกันหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาร่วมกัน และนําแนวทางไปประยุกต์ใช้ในแต่ละพื้นที่ต่อไป
สรุปประเด็นแนวทางในการเบิก–จ่ายยาภายในเขต คปสอ.คําม่วง-สามชัย ที่ได้จากการเสนอแนวคิด
และเห็นร่วมกันว่าจะทําให้เกิดประโยชน์ต่อการมียาใช้ โดยทุก รพ.สต. ต้องนําไปปฏิบัติงานในพื้นที่ของตนเอง
มีรายละเอียดดังนี้
1. ให้ทุก รพ.สต.ดําเนินการปรับปรุงข้อมูลการเบิก-จ่ายยาและราคายาให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นฐาน
คิดในการพิจารณาปริมาณ รายการยาที่ต้องการเบิก-จ่าย ที่ตรงกับความต้องการใช้ในแต่ละ รพ.สต.
2. แนวทางในเตรียมความพร้อมและการจัดการรายการยาที่ใกล้หมดอายุ และหมดอายุไปแล้ว
3. ให้มีการบันทึกอุณหภูมิตู้เย็นและคลังเวชภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบันเพื่อรักษาสภาพ ยาที่คงคลังไว้ให้มี
ประสิทธิภาพ
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4. จัดทําคู่มือการบริหารเวชภัณฑ์ การเบิก-จ่าย การเก็บรักษานา โดยเภสัชกร มอบให้ทุก รพ.สต.
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทํางาน
5. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งผู้ทําหน้าที่ดูแลบริหารเวชภัณฑ์ในแต่ละ รพสต. อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่ง
ได้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
6. กรณีที่ รพ.สต.ใด ต้องการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบการบริหารเวชภัณฑ์ยา ควรจัดให้มีการอบรม
บทบาทและหน้าที่ให้กับผู้รับผิดรายใหม่ และให้มีการส่งมอบข้อมูลระหว่างผู้ดูแลการบริหารเวชภัณฑ์เดิมและ
ผู้ดูแลใหม่
7. ให้กลุ่มงานเภสัชกรรมจัดทําการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย (unit cost) .ของแต่ละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทุกแห่ง
8. ให้มีการนิเทศงานและติดตามตรวจสอบทธิภาพในการบริหารจัดการยาในคลังเวชภัณฑ์ทุก 6
เดือนโดยเภสัชกร
9. จัดอบรมงานบริหารเวชภัณฑ์ให้ รพ.สต.ประกอบด้วยการทําสต๊อกการ์ด การใช้โปรแกรมบริหาร
เวชภัณฑ์และการบริการผู้ป่วยในโปรแกรม JHCIS (Java Health Center Information System) ของสถานี
อนามัย
ส่วนที่ 2 ประสิทธิภาพการเบิก–จ่ายยาก่อนและหลังการพัฒนาระบบ
2.1 ข้อมูลทั่วไปของ รพ.สต ในเขต คปสอ.คําม่วง-สามชัย จํานวน 12 แห่ง.
ทั้ง 12 รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบของ คปสอ.คําม่วง-สามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีมีจํานวนบุคลากร
จํานวน 89 คน โดยเฉลี่ยแห่งประมาณละ 7 คน จากตารางที่ 1 พบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
เจ้าพนักงานทันตะภิบาล เจ้าพนักงานสาธารณสุข (แพทย์แผนไทย) ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เจ้าพนักงานบันทึก
ข้อมูล และพนักงานทําความสะอาด โดยใน รพ.สตมีบุคลากรตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพจํานวนมากที่สุด พบ
จํานวนทั้งหมด 16 คน เฉลี่ย 1.33 คนต่อ 1 รพ.สต. รองลงมาคือเจ้าพนักงานสาธารณสุข พบจํานวนทั้งหมด
15 คนมีจํานวนเฉลี่ย 1.25 คนต่อ รพ.สต. และนักวิชาการสาธารณสุข พบจํานวนทั้งหมด 13 คน เฉลี่ย 1.08
คนต่อ 1 รพ.สต.
ผู้ดูแลระบบยาและทําหน้าที่บริหารเวชภัณฑ์ เบิก-จ่ายยาใน รพสต. ส่วนใหญ่เป็นพยาบาลวิชาชีพ
และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน พบใน รพ.สต.จํานวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.นี้ของผู้ดูแลระบบยา เฉลี่ย 1.78 ปีต่อคน สายการบังคับบัญชาส่วนมากขึ้นตรงต่อ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ จํานวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.67 จํานวนประชากรทั้งหมดที่ทั้ง คปสอ.หรือ
ทั้ง 12 รพ.สต.ดูแลคือ 63,407 คน หรือเฉลี่ยประมาณ 5,283.92 คนต่อ รพสต. โดย รพ.สต. ที่ 5
มีจํานวนประชากรที่ต้องดูแลมากที่สุดคือ จํานวน 9,205 คน คิดเป็นร้อยละ 14.52 ของประชากรดูแลทั้งหมด
ใน คปสอ. รายละเอียดดังแสดงตารางที่ 1

49
2.2 ข้อมูลแสดงประสิทธิภาพการบริหารเวชภัณฑ์ก่อนและหลังพัฒนาระบบและแนวทางในการ
จัดการปัญหาใน 12 รพ.สต.
ผลการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบบริหารเวชภัณฑ์ การเบิก-จ่ายยา โดย
พิจารณาจากตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือยาขาดคลัง ยาเบิกฉุกฉินเรื่องจากยาขาด ยาเกินคงคลังที่กําหนด และยาที่
หมาดอายุ ผลการดําเนินการแนวทางการเบิก-จ่ายยาที่ร่วมกันกําหนด เป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน ผล
การศึกษาแสดงให้เป็นว่า ในระยะเวลาพัฒนาและปรับปรุง 2 เดือน พบว่ามีโอกาสสูงหรือทิศทางที่ดีในการลด
จํานวน รพ.สต.ที่มียาขาดคลัง และไม่พร้อมใช้งานตามความจําเป็นของผู้ป่วยได้ อีกทั้งมี รพ.สต.ที่พบว่า
สามารถจัดการการเบิกยาฉุกเฉินได้เพิ่มมากขึ้น แต่พบว่าประสิทธิภาพการบริหารเวชภัณฑ์บางประเด็นยังมี
แนวโน้มแย่ลง เช่น มูลค่ายาเกินคงคลังที่กําหนด และจํานวน รพ.สต.ที่พบยาหมดอายุ รายละเอียดดังแสดง
ในตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของแต่ละ รพ.สต.ในเขต คปสอ. คําม่วง-สามชัย ทั้งหมด 12 แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (n=12) จํานวนคน (ร้อยละ)
ข้อมูลทั่วไป

คน/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

รวม

9

7

9

2

8

7

6

8

9

7

9

7

89

7.42

1.พยาบาลวิชาชีพ

1(6.3)

1(6.3)

2(12.5)

1(6.3)

1(6.3)

2(12.5)

1(6.3)

1(6.3)

1(6.3)

1(6.3)

2(12.5)

2(12.5)

16

1.33

2.นักวิชาการสาธารณสุข
ชุมชน

1(7.7)

1(7.7)

2(15.4)

0

2(15.4)

1(7.7)

0

1(7.7)

1(7.7)

1(7.7)

1(7.7)

1(7.7)

13

1.08

2(13.3)

2(13.3)

1(6.7)

0

1(6.7)

0

0

2(13.3)

3(20.0)

2(13.3)

1(6.67)

1(6.7)

15

1.25

1(12.5)

1(12.5)

0

0

1(12.5)

1(12.5)

1(12.5)

1(12.5)

1(12.5)

0

1(12.5)

0

8

0.67

0

0

0

0

0

0

1(50.0)

0

0

0

1(50.0)

0

2

0.17

5.เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(แพทย์แผนไทย)

1(9.1)

0

2(18.2)

0

1(9.1)

1(9.1)

1(9.1)

1(9.1)

1(9.1)

1(9.1)

1(9.1)

1(9.1)

11

0.92

6.ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

2(15.4)

1(7.7)

1(7.7)

1(7.7)

1(7.7)

1(7.7)

1(7.7)

1(7.7)

1(7.7)

1(7.7)

1(7.7)

1(7.7)

13

1

7.เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล

1(9.1)

1(9.1)

1(9.1)

0

1(9.1)

1(9.1)

1(9.1)

1(9.1)

1(9.1)

1(9.1)

1(9.1)

1(9.1)

11

0.92

จํานวนบุคลากร (คน)

3.เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชุมชน
4.เจ้าพนักงานทันตะฯ

8.พนักงานทําความสะอาด

รพสต.

51
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (n=12) จํานวนคน (ร้อยละ)
ข้อมูลทั่วไป

ผู้ดูแลระบบยาใน รพ.สต.

1

2

3

จพ.

พยาบาล

จพ.

สาธารณสุข

วิชาชีพ

สาธารณสุ

4

5

6

พยาบาล นักวิชาการ พยาบาล
วิชาชีพ

สาธารณสุข

วิชาชีพ

ขชุมชน

ชุมชน

7

8

9

10

11

12

จพ.

นักวิชา

จพ.ทันต

จพ.

พยาบาล

จพ.

สาธารณสุข

การ

วิชาชีพ

สาธารณสุ

ชุมชน

สาธารณ

(แพทย์แผน

สุข

สาธารณ สาธารณสุ
สุข

ขชุมชน

รวม

คน/
รพสต.

ขชุมชน

ไทย)
2.0

2.0

3.0

0.17

0.17

3.0

1.0

2.0

3.0

3.0

1.0

1.0

สายการบังคับบัญชาหรือขึ้น

สํานักงาน

สํานักงาน

สํานักงาน

องค์กร

สํานักงาน

สํานัก

สํานักงาน

สํานักงาน

สํานัก

สํานักงาน

สํานักงาน

สํานักงาน

ตรงกับหน่วยงาน

สาธารณสุข

สาธารณ

สาธารณ

ปกครอง สาธารณสุข

งาน

สาธารณสุข

สาธารณ

งาน

สาธารณ

สาธารณ

สาธารณ

อําเภอ

สุขอําเภอ

สุขอําเภอ

สาธารณ

อําเภอ

สุขอําเภอ สาธารณ สุขอําเภอ

สุขอําเภอ

สุขอําเภอ

ระยะเวลาในการทํางานที่รพ
สต.แห่งนี้ของผู้ดูแลระบบยา
(ปี)

ส่วน
ท้องถิ่น

อําเภอ

สุข

สุข

อําเภอ

อําเภอ

21.34

1.78
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (n=12) จํานวนคน (ร้อยละ)
ข้อมูลทั่วไป

จํานวนประชากรที่
รับผิดชอบ (ร้อยละของ
ประชากรทั้งอําเภอ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

รวม

6,499

6,551

7,099

1,156

9,205

3,235

5,124

5,136

7,704

3,201

5,401

3,096

63,407

(10.25)

(10.33)

(11.20)

(1.82)

(14.12)

(5.10)

(8.08)

(8.10)

(12.15)

(5.05)

(8.52)

(4.88)

คน/
รพสต.
5,283.9
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ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพการบริหารเวชภัณฑ์ก่อนและหลังพัฒนาระบบและแนวทางการเบิก-จ่ายใน (n=12)
ประสิทธิภาพ
การบริหารเวชภัณฑ์

จํานวน (ร้อยละ)
ก่อนพัฒนาระบบ หลังพัฒนาระบบ

p-value

(n=12)

(n=12)

4 (33.33)

2 (16.67)

0.625a

6 (50.00)

3 (25.00)

0.250a

1.50

1.50

1.000b

(6 ครั้งใน 4
เดือน)

(3 ครั้งใน 2
เดือน)

3.1 จํานวน รพสต.ที่มีปัญหายาเกินคงคลัง (แห่ง)

1( 8.33)

1 ( 8.33)

1.000a

3.2 มูลค่ายาทีเ่ กินคงคลังทั้งหมด (บาท/เดือน)

2,354.4

10,432.33

0.317 b

2 (16.67)

5 ( 41.67)

0.375a

32,413

9,320.40

0.225 b

1 ยาขาดคลัง
1.1 จํานวนรพ.สต.ที่พบปัญหา (แห่ง)
2 ยาเบิกฉุกเฉินเนื่องจากยาขาด
2.1 จํานวนรพ.สต.ที่พบปัญหาของการเบิกฉุกเฉิน
(แห่ง)
2.2 จํานวนครั้งของการเบิกฉุกเฉิน (ค่าเฉลี่ยครั้ง/เดือน)

3. ยาเกินคงคลังที่กําหนด (over stock)

4. รายการยาที่หมดอายุ
4.1 จํานวนรพสต.ที่พบปัญหามีรายการยาหมดอายุ
(แห่ง)
4.2 มูลค่ายาหมดอายุทั้งหมด (บาท)
a

ใช้สถิติ McNemar Chi Square test b ใช้สถิติ Wilcoxon Signed Ranks test
จากตารางที่ 2 พบว่า ประสิทธิภาพในการบริหารเวชภัณฑ์ การเบิก-จ่ายที่มีแนวโน้มดีเพิ่มขึ้น คือมี

รพ.สต.ที่มียาขาดคลังลดลงจาก 4 แห่งเหลือ 2 แห่ง ยาเบิกฉุกเฉินลดลงจาก 6 แห่งเหลือ 3 แห่ง (ร้อยละ
50.0 เป็น 25.0) โดยความถี่ในการเบิกต่อเดือนยังคงเท่าเดิมจาก 6 ครั้งใน 4 เดือน ในช่วงก่อนการพัฒนา
ระบบและแนวทางการเบิก-จ่าย เป็น 3 ครั้งใน 2 เดือน หลังจากการพัฒนาระบบ และมูลค่ายาหมดอายุรวม
12 รพ.สต.ลดลง จาก 32,413 เป็น 9,320.40 บาท แต่อย่างไรก็ตามพบว่ามีประเด็นที่ประสิทธิภาพในการ
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บริหารเวชภั
ห
ณฑ์มีมีแนวโน้มแย่ลงคื
ล อ มูลค่ายาาเกินคงคลังที่กําหนดเพิ่มขึ้นจาก 2,3455.40 บาท เป็น 10,432.333
บาทท แม้ว่าความแแตกต่างระหว่างก่อนและหลังจะไม่แสดงงผลว่าแย่ลงอย่างมีนัยสําคัญ
ญทางสถิติ
รูปที่ 1 แสดงจํานวนรายการย
า
ยาที่ขาดคลัง ของ รพสต. 12
1 แห่ง ระหวว่างเดือน ธันววาคม 2557 –พฤษภาคม
–
2558
จํานวนรายการยาาที่ขาดคลัง (รรายการ)
16
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เดือน

แสดงมูลค่ายาที่หมดอายุ
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1
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จากรูปที่ 1 และ 2 พบว่า ประสิทธิภาพในการบริหารเวชภัณฑ์หลังจากการพัฒนาระบบในประเด็น
จํานวนยาขาดคลังมีแนวโน้มลดลงแม้จะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงทีมีนัยสําคัญทางสถิติ และกราฟมูลค่ายาที่
หมดอายุมีแนวโน้มลดลงบ้าง
อภิปรายผลการวิจัย
1. การได้มาซึ่งแนวทางการพัฒนาระบบเบิก-จ่ายยา คปสอ. คําม่วง-สามชัยโดยกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทําให้ทราบปัญหาที่แท้จริงของผู้ปฏิบัติงานและเกิดการ
แก้ไขปัญหาที่ตรงกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงานเพราะกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจะมี
การกําหนดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆให้ครอบคลุม แล้วทําให้เกิดกระบวนการร่วมคิดร่วมปฏิบัติ ร่วม
ประเมินผลและร่วมรับผลประโยชน์4 และเน้นการยอมรับและเห็นพ้องของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง5
2. บุคลากรที่ดูแลระบบยาประกอบด้วยหลากหลายวิชาชีพ ตั้งแต่ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการ
สาธารณสุขนักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานทันตะสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน แพทย์แผน
ไทย ซึ่งแต่ละวิชาชีพไม่องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบยาเลยและทํางานในรพ.สต.แห่งนั้นเฉลี่ย 1.78 ปีสะท้อนให้
เห็นว่าผู้ดูแลระบบยาส่วนมากเป็นบุคลากรที่มาปฏิบัติงานใหม่มีประสบการณ์ในการทํางานน้อยทําให้มีทักษะ
ในการปฏิบัติงานในด้านนี้น้อยเพราะประสบการณ์มีผลต่อพฤติกรมในการปฏิบัติงาน8 และเจ้าหน้าที่ รพสต.
ไม่ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาระบบยาว่าจะต้องมีความต่อเนื่อง ประกอบกับไม่มีองค์ความรู้ว่า
การเบิก-จ่าย ยามีกฎหมายว่าด้วยระเบียบพัสดุฯ ควบคุมทําให้ไม่เห็นความสําคัญที่ต้องดําเนินการให้ถูกต้อง
ถูกระเบียบและถูกกฎหมาย
3. มีรพ.สต.ที่มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1 แห่ง คือ รพ.สต.ที่ 4
และพบว่าจํานวนบุคลากรใน รพ.สต.แห่งนี้มี 2 คน คือ พยาบาลวิชาชีพและพนักงานบันทึกข้อมูลและพบ
ปัญหายาหมดอายุมูลค่ามากที่สุดเนื่องจากสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปัญหา
ยังไม่มีเจ้าหน้าที่หรือบุคคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง การบริหารด้านบุคลากรที่รับผิดชอบการถ่ายโอนยังไม่
ชัดเจน ขาดการเชื่อมโยงต่อกันของระบบสุขภาพ เนื่องจากต้องมีการติดตามงานของ 2
หน่วยงาน
6
คือ กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดองค์ความรู้ในการดูแล
ระบบยาโรงพยาบาลและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอไม่เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ รพ.สต.แห่งนี้ จึงขาดการ
ติดตามและพัฒนางานดังกล่าวการประสานงานยากขึ้นเนื่องจากสายการบังคับบัญชาที่ต่างกันทําให้เกิดการ
พูดคุยประสานงานกันน้อยลง เพราะสถานะของสถานะขอสถานีอนามัยถ่ายโอนและเจ้าหน้าที่ถ่ายโอนจะตก
อยู่ ต รงชายขอบของสองพื้ น ที่ คื อ พื้ น ที่ ข องสาธารณสุ ข และพื้ น ที่ ข องท้ อ งถิ่ น เมื่ อ ต้ อ งสั ม พั น ธ์ กั บ ระบบ
สาธารณสุ ขเดิม เจ้าหน้ าที่ สาธารณสุ ขของสถานีอนามั ยถ่ ายโอน จะมี ภาพที่หลากหลาย ตั้งแต่ “พี่น้อง
สาธารณสุขเดิม” “คนของท้องถิ่น” แต่ในสายตาของท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขคือ “ข้าราชการถ่ายโอน”
ที่ไม่ใช่ลูกหม้อึ7
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4. ประสิทธิภาพในการบริหารเวชภัณฑ์เพิ่มขึ้นในประเด็น จํานวนยาขาดและมูลค่ายาหมดอายุลดลง
อาจเกิดจากผลของการพัฒนาระบบในครั้งนี้ แต่เนื่องจากการศึกษาเพิ่งเริ่มต้น เพราะฉะนั้นจึงควรมีการ
ทบทวนและติดตามอย่างสม่ําเสมอต่อไป
5. ประสิทธิภาพในการบริหารเวชภัณฑ์ลดลงในประเด็นมูลค่ายาเกินคงคลังที่กําหนดเพิ่มขึ้นเพราะ
ปัญหาในการบริหารคลังคือ เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถประมาณการได้ว่ายารายการไหนใช้มาก-น้อย จึงระบุไม่ได้
ว่ารายการไหนที่ควรมีคงคลังไว้มาก–น้อย อย่างไร เพราะระบบเพิ่งจะเริ่มพัฒนาเภสัชกรผู้รับผิดชอบงานเพิ่ง
จะทําการสอนวิธีการคํานวณยาคงคลังคือเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เพิ่งจึงเริ่มเห็นทิศทางในการเบิก-จ่ายยา
ข้อเสนอแนะการทําวิจัยครั้งนี้
1. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลและเปรียบเทียบข้อมูลก่อน-หลัง ควรมากกว่านี้เพื่อจะได้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพในการบริหารเวชภัณฑ์ที่ชัดเจน และทําให้เกิดความมั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นนั้นมาจากการพัฒนาระบบเบิก-จ่ายยาอย่างแท้จริง
2. ควรทําคําสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบระบบยา รพ.สต. ให้ชัดเจน ลงนามโดย สาธารณสุขอําเภอ
หรือนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสายการบังคับบัญชา และควรมีการชี้แจงถึงระเบียบพัสดุฯ ในการ
ดู แ ลระบบยา รพ.สต. หากจะมี ก ารเปลี่ ย นผู้ รั บ ผิ ด ชอบไม่ ใ ห้ ดํ า เนิ น การโดยพละการต้ อ งเสนอชื่ อ มาที่
สาธารณสุขอําเภอเพื่อเปลี่ยนแปลงคําสั่งผู้รับผิดชอบงานใหม่จึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และควรมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและให้รางวัลเพื่อเป็นการเสริมพลังสําหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานได้ดีเด่น และ
ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงานวิชาชีพ
3. รพ.สต. ควรมีตําแหน่งเจ้ าพนักงานเภสัชกรรมซึ่งทํ าหน้ าที่ดูแลระบบยาเพื่อจะได้มีองค์
ความรู้และมีทักษะ และศักยภาพในทํางานด้านบริหารเวชภัณฑ์ที่ชัดเจน
ข้อเสนอแนะการทําวิจัยครั้งต่อไป
1. เพื่อ ให้ได้แนวคิ ดจั ดการแก้ ไขปัญหาในรายละเอี ยดและทั้งในระดับนโยบาย และระดั บ
ปฏิบัติการควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่ไปด้วย โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้ที่
เกี่ยวข้องในประเด็นการจัดการระบบยา และระบบบริหารเวชภัณฑ์ รวมทั้งปัญหาในการบริหารคลังเวชภัณฑ์
รพ.สต. อาทิเช่น ผู้ดูแลระบบยา และผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล เพื่อให้ได้ข้อมูลปัญหาที่
แท้จริงนําไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด
2. ควรมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในการพัฒนาระบบเบิก-จ่ายยา อย่างต่อเนื่อง
และสม่ําเสมอ จนกระทั่งความคลาดเคลื่อนทางยาเกิดขึ้นน้อยที่สุด
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ชื่อเครื่องมือ :
ชื่อผู้เสนอผลงาน :

ไม้ดามมหัศจรรย์
นายต่อลาภ ภูขยัน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ และคณะเจ้าหน้าที่งานอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินโรงพยาบาลคําม่วง

หน่วยงานงาน: อุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลคําม่วง
ที่มาของโครงการ: ในอดี ตการออกเหตุรับผู้ป่วยที่ได้ รับอุ บัติเหตุ ณ จุดเกิดเหตุ ที่มี ภาวะกระดู กหัก
ข้อเคลื่อน หรือแม้กระทั้งผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการที่ห้องฉุกเฉินเอง ต้องได้รับการดามกระดูกแบชั่วคราวก่อน
ทุกครั้ง ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการดามกระดูกที่ใช้ในอดีตคือ ไม้อัดที่นํามาตัดให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ ซึ่งในแต่
ละปีจะต้องมีการสูญเสียไม่อัดประมาณปีละ 5 แผ่น เนื่องจากไม้อัดเมื่อโดนเลือดแล้วไม่สามารถชําระล้าง
แล้วนํากลับมาใช้ใหม่ได้ ทางทีมงานจึงได้คิดค้นพัฒนาหาวัสดุมาทดแทนไม้อัด จึงเป็นที่มาของ ไม้ดาม
มหัศจรรย์
ปัญหาและอุปสรรค์
1. ไม้อัดไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้
2. ไม้อัดจะมีเสี้ยนไม้ผิวไม่เรียบ
3. สิ้นเปลือง ผ้าก๊อสม้วนที่ใช้พัน
4. ใช้เวลานาน
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. ไม้ดามสามารถล้างทําความสะอาดแล้วนํากลับมาใช้ใหม่ได้หลายๆ ครั้งลดการใช้วัสดุ
สิ้นเปลือง
2. ประหยัดค่าใช้จ่าย(ก๊อสแบบม้วน)
3. นําวัสดุเหลือใช้(ท่อน้ํา PVC )กลับมาใช้ใหม่
4. ใช้งานได้สะดวก และ สามารถผ่านเครื่อง X-ray ได้
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ประชุมทีมงานวิเคราะห์ปัญหา
2. วางแผนพัฒนา ออกแบบ ค้นหาวัสดุทดแทน
3. เสนอแบบและแนวทางการประดิษฐ์ให้ผบู้ ริหารทราบและอนุมัติใช้ในหน่วยงาน
4. ดําเนินการประดิษฐ์และทดลองใช้ในหน่วยงาน
5. สรุปผลการใช้งานสิ่งประดิษฐ์
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การพพัฒนาต่อเนื่อง
อ
- เพิพิ่ ม จํ า นวนกาารผลิ ต เพื่ อ ก ระจายให้ ค รอบคลุ
ร
ม หน่ วยกู
ว ้ ชี พ ชุ ม ช นในเขตรั บ ผิ ด ชอบ และะ
า ยงนําไปใชช้ให้เกิดประโยยชน์สูงสุด
เป็นแนวทางให้ โรรงพยาบาลข้างเคี
ตัวชีว้ ัด
1. จํจานวนไม้ดามมสามารถล้างททําความสะอาาดแล้วนํากลับมาใช้
บ ใหม่ได้ 100%
2. ประหยั
ป ดค่าใช้ช้จ่าย ลดการใใช้วัสดุสิ้นเปลือง ลดการใช้ก๊กอสม้วน
3. สะดวกใช้
ส
งานงง่าย สามารถ X-ray ผ่านไได้
สรุปผลการดํ
ป
าเนินงาน
น
1.ไมม้ดามสามารถถล้างทําความสสะอาดแล้วนํากลั
า บมาใช้ใหม่
ห ได้ ไม่ต้องซืซื้อไม้อัด
2. ประหยั
ป ดค่าใช้ช้จ่าย ลดการใใช้วัสดุสิ้นเปลือง ลดการใช้ก๊กอสม้วน ในตัตัวไม้ดาม มีสายรั
า ด
ตีนตุก๊ แกในตัว สาามารถล้างทําความสะอาดแแล้วนํากลับมาาใช้งานได้หลายๆครั้ง
3. สะดวกใช้
ส
งานงง่าย เมื่อแพทย์ต้องการตรววจบาดแผลสาามารถแกะอออก และติดกลัับทีเ่ ดิมได้
เลย ไม่เสียเวลา สามารถ
ส
X-rayy ผ่านได้
ด
า
ไม้ดามแบบเก่

ไม้ดามแบบใหม่
ด
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ไม้ดามมแบบเดิม

ไม้ดามแบบใหม่
า

ไไม้ดามแบบใหหม่
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12. ชื่อเรื่อง : พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังและส่งต่อปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
ในวัยเรียน วัยรุ่น อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๕๙
ผู้ศึกษา : นางนฤชล วิชัยโย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลคําม่วง และ นายเสรี แซ่
ตัน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอคําม่วง
หลักการและเหตุผล
สภาพสั ง คมไทยในปั จ จุ บั น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการดํ า รงชี วิ ต ในสั ง คมจากครอบครั ว ขยาย
กลายเป็นครอบครัวเดี่ยว อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ทําให้พ่อแม่ต้องประกอบอาชีพนอกบ้าน ส่งผล
ให้สภาพครอบครัวขาดความอบอุ่น เยาวชนในครอบครัวขาดการดูแลและชี้แนะในสิ่งที่เหมาะสม เยาวชนถูก
กระตุ้นด้วยสิ่งเร้า เช่น สื่อลามกในโลกอินเตอร์เน็ต สิ่งเหล่านี้มีผลทําให้เยาวชนเกิดพฤติกรรมทางเพศที่ไม่
เหมาะสม ด้ ว ยการขาดวุ ฒิ ภ าวะและทั ก ษะในการควบคุ ม อารมณ์ ทางเพศของตนเอง เยาวชนจึ ง มี
เพศสัมพันธ์ในเวลาที่ไม่เหมาะสม และขาดความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา จึงส่งผลให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พึง
ประสงค์ อีกทั้งสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งวิถีการดําเนินชีวิตและวิถีวัฒนธรรม ขณะที่
โครงสร้างของสังคมไทยยังไม่สามารถปรับตัวได้ทัน ส่งผลให้คนไทยซึมซับวัฒนธรรมตะวันตกโดยไม่เลือก จึง
ทําให้ตลอดระยะเวลา ๒๐ ปีที่ผ่านมา สังคมไทยต้องเผชิญกับวิกฤตเรื่องค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
พฤติกรรม มีการเลียนแบบวัฒนธรรมการบริโภคนิยม วัตถุนิยม และการให้ความสําคัญกับเงินตราเป็นตัวตั้ง
ทําให้สังคมไทยประสบปัญหาทางสังคมมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกิดกับเด็กและเยาวชน
สถาบันครอบครัวไทยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกเชื่อมโยงเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น
การพั ฒ นาตามแนวคิ ด การพั ฒ นากระแสหลั ก ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การสร้ า งความมั่ ง คั่ ง ร่ํ า รวย หรื อ ความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เน้นการพัฒนาแบบแยกส่วน ทําให้เกิดกระบวนการดึงคนออกมาจากครอบครัว
แยกพ่อแม่ ลูกหลาน ปู่ย่าตายาย ออกจากกัน ผลของการพัฒนานั้นแม้จะทําให้ครอบครัวไทยมีภาวะทาง
เศรษฐกิจที่ดีขึ้น มีความสุขสบายด้านวัตถุมากขึ้น แต่ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่เคยแนบแน่นและอบอุ่น
ก็เริ่มเลือนหายไป เปลี่ยนแปลงเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่แนบแน่นดังก่อน ความผูกพันกันในเชิงอารมณ์และ
ความรู้สึกมีค่อนข้างน้อย คนในครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันน้อยลง พ่อแม่มีหน้าที่แสวงหาทรัพย์สินเงินทอง
และวัตถุเพื่อมาเลี้ยงดูปรนเปรอความสุขให้ลูก ส่วนลูกซึ่งต้องทําหน้าที่เรียนหนังสือ ก็ถูกวัฒนธรรมต่างชาติ
และอบายมุขชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสีย การเติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นไปตามยถากรรม เด็กๆเรียนรู้ชีวิตด้วยตนเอง
จากสังคมนอกบ้านมากกว่าสังคมในบ้าน และในชีวิตประจําวันของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นจะมีเวลาส่วนใหญ่
อยู่ที่โรงเรียน เฉลี่ย ๘ ชั่วโมงต่อวัน ต้องใช้เวลาอยู่กับกลุ่มเพื่อนและครูที่โรงเรียน
ปัญหาที่พบในวัยรุ่ นไม่ว่าจะเป็นการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การใช้สารเสพติด การบริโภค
แอลกอฮอล์ โรคอ้วน และยังมีปัญหาอย่างอื่นตามมาอีกมาก จากการสํารวจต้นทุนชีวิตเด็กห้าด้าน ได้แก่ พลัง
ตัวตน พลังครอบครัว พลังสร้างปัญญา พลังเพื่อนและกิจกรรม และพลังชุมชน ในโรงเรียนในเขตอําเภอ
คําม่วง พบว่าพลังชุมชนและครอบครัวในเด็กอําเภอคําม่วง เป็นพลังด้านที่อ่อนแอที่สุด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่าใน
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สภาพการณ์ปัจจุบันสถาบันครอบครัวกําลังตกต่ําและแทบไม่มีความเป็นครอบครัวเหลืออยู่ ซึ่งครอบครัวเอง
ก็ไม่สามารถยับยั้ง หรือผ่อนคลายปัญหาได้
จากการดําเนินงานที่ผ่านมา คปสอ.คําม่วงได้ออกดําเนินการเป็นภาพกิจกรรมเชิงรุก โดยได้ออก
ให้ความรู้ สร้างกระแสสังคม เพื่อให้กลุ่มวัยเรียน วัยรุ่น ได้มีการทราบสถานการณ์ความเสี่ยงของตนเองโดยได้
ลงไปให้ความรู้ ในโรงเรียน ครอบคลุมโรงเรียนในอําเภอคําม่วงไม่ว่าจะเป็นตําบลทุ่งคลอง เนินยาง โพน ดินจี่
นาทัน ให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ถึงชั้นมัธยมปีที่ ๓ มีจํานวนนักเรียนที่ได้รับการอบรม
กิจกรรม ๒,๔๓๔ คน จากข้อมูลวัยรุ่นในอําเภอคําม่วง ที่มีอายุ ๑๐-๑๕ ปี จํานวน ๓,๒๓๕คิดเป็นร้อยละ
๗๕.๒๔ โดยมีการติดตามหลังจากให้ความรู้ และมีการเก็บข้อมูลในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่คลินิก
ฝากครรภ์โรงพยาบาลคําม่วงที่มีอายุต่ํากว่า ๑๗ ปี พบว่ายังมีอุบัติการณ์ตั้งครรภ์ในหญิงกลุ่มที่ผ่านการอบรม
ร้อยละ ๒๑.๘๗ ชายกลุ่มที่ผ่ านการอบรมร้อยละ ๖.๓๕ และมีหญิงและที่ไม่ผ่านการอบรมมีอุบัติการณ์
ตั้งครรภ์ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ สู งถึงร้ อ ยละ ๗๘.๑๒ และร้อ ยละ ๙๓.๗๕ ตามลํ าดับ (คลินิกฝากครรภ์
โรงพยาบาลคําม่วง,๒๕๕๘) จากข้อมูลดังกล่าวเมื่อสอบถามเป็นข้อมูลเชิงลึก พบว่าสาเหตุหนึ่งที่ทําให้กลุ่ม
วัยรุ่นและวัยเรียนหญิงและชายที่ไม่ได้ผ่านการอบรมคือ ไม่ได้มาเรียนในวันที่โรงเรียนมีกิจกรรมนี้ และในกลุ่ม
ผ่านการอบรมแล้วยังมีการตั้งครรภ์ พบว่าสาเหตุคือ ขาดความตระหนักในการป้องกันตนเอง นอกจากนี้การ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นยังมีสาเหตุอันสลับซับซ้อน เช่น การเข้าถึงสื่อต่างๆ ที่เปลี่ยนทัศนคติของวัยรุ่นเรื่องเพศ การ
มีสิ่ งยั่วยุ อยู่ รอบตัว ครอบครัวมี เ วลาให้แก่กันน้อ ยลง ช่องว่างระหว่ างพ่อแม่ ลู ก ชุมชนขาดการใส่ ใ จกั น
โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตให้กับเด็กนักเรียนอย่างรอบด้านเพียงพอ จากค้นคว้าวิจัยพบว่า
กิจกรรมที่จะช่วยป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์คือการจัดเพศศึกษาในโรงเรียน ส่งเสริมให้วัยรุ่น
ชะลอการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก และจัดบริการคุมกําเนิด การเข้าถึงถุงยางอนามัย รวมทั้งมีบริการเชิงรุกสู่
ครอบครัว ให้พ่อแม่ ครู ชุมชน และ เพื่อนมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ (กรม
สุขภาพจิตและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ๒๕๕๗) และส่วนใหญ่การเข้าถึงและ ได้รับ
บริการเฉพาะความรู้ แหล่งที่ให้บริการ คือโรงเรียน ครอบครัว และเพื่อน ยังอยู่ในระดับต่ําถึงปานกลาง
(วรรณดี จันทรศิริ และคณะ, ๒๕๕๘)
จากสถานการณ์และความสําคัญของปัญหาดังกล่าว พ่อแม่ ครู ชุมชนต้องเข้ามาดูแลใกล้ชิด
ร่วมด้วยช่วยกันทุกภาคส่วน มีภาคีเครือข่ายกระตุ้นให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ แก้ไขปัญหาอย่าง
องค์รวมสอดรับการดูแล กาย จิตใจ สังคม ให้เกิดความสมบูรณ์ให้มากที่สุด พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับการแก้ไข
ปัญหาอื่นๆในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น พร้อมทั้งมีการดูแลสุขภาพโดยนักจัดการสุขภาพชุมชน มีการส่งเสริมครู
และกลุ่มเพื่อนในโรงเรียนเพื่อจัดการแก้ปัญหาวัยเรียนและวัยรุ่น โดยบูรณาการสาระการเรียนรู้กับหลักสูตร
การเรียนการสอนในสถานศึกษาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา สารเสพติด มะเร็งท่อน้ําดีและโรคพยาธิใบไม้ตับ
พฤติกรรมที่เหมาะสมในวัยเรียน วัยรุ่น อีกทั้งบูรณาการออกติดตามเยี่ยมในรายที่มีความเสี่ยงโดยกลุ่มครู
และเพื่อน จึงได้กําหนดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการพัฒนารูปแบบระบบบริการสุขภาพและแก้ปัญหาสุขภาพ
พื้นที่ วัยเรียนวัยรุ่น ขึ้นเพื่อหวังว่าจะได้วิธีการ หรือรูปแบบการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข หรือรูปแบบการ
ดูแลในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและส่งผ่านกลุ่มวัยทํางานและวัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
ในอนาคตต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังและส่งต่อปัญหาวัยรุ่นระหว่างบ้าน โรงเรียน
ชุมชน และกลุม่ เพื่อนวัยรุ่น ให้เกิดประสิทธิผลต่อการดูแลวัยเรียนวัยรุ่น
2. เพื่อให้วัยรุน่ วัยเรียน และครอบครัว ได้มีความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัว ที่เหมาะสม
สมมติฐาน
ความรู้ ทัศคติและพฤติกรรมหลังการดําเนินโครงการดีกว่าก่อนการดําเนินโครงการ
ประโยชน์ของงานวิจัย
ด้านการบริหาร
ได้กระบวนการสร้างทีมในการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังและส่งต่อปัญหา
วัยรุ่น ระหว่างบ้าน โรงเรียน ชุมชน และกลุม่ เพื่อนวัยรุ่น
รูปแบบการวิจัย
การดําเนินงานโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR)
มีระยะเวลาในการดําเนินการเดือน ตุลาคม ถึง เดือน พฤษภาคม 2559 มีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1. พื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้ใช้พื้นที่อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบจําเพาะเจาะจงในการวิจัยครั้งนี้
ได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1.วัยเรียน วัยรุ่น เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบจําเพาะเจาะจง โดยต้องเป็นวัยเรียนและวัยรุ่นช่วงอายุ
๑๐-๑๗ ที่เป็นคนไทย มีภูมลิ าํ เนา และอาศัยอยู่ในอําเภอคําม่วง
2. ผู้ปกครองของวัยเรียน วัยรุ่น เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบจําเพาะเจาะจง โดยต้องเป็นผู้ปกครอง
ของวัยเรียนและวัยรุ่นช่วงอายุ ๑๐-๑๗ ที่เป็นคนไทย มีภมู ิลําเนา และอาศัยอยู่ในอําเภอคําม่วง
3. ภาคีเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย นายอําเภอ หัวหน้าส่วนราชการ อสม. ครูอนามัยโรงเรียน
พระสงฆ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการสุขภาพชุมชน
เครื่องมือการวิจัย
1. ประยุกต์ใช้แนวคิด ได้แก่
- ประยุกต์ใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน (Participatory Action Research-PAR)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการศึกษา
1. แบบสอบถามความเชื่อและทัศนคติของวัยรุ่นหญิง
2. แบบสังเกตกระบวนการมีส่วนร่วม
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการ โดยมีตั้งแต่ระดับอําเภอ ตําบล และหมู่บ้าน พร้อมทั้งคัดเลือกพื้นที่
และประชากรแบบเฉพาะเจาะจง โดยเลือกจากอัตราการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่นของปีที่ผ่านมา
สูงที่สุด 3 ตําบล ตําบลที่มีคณ
ุ สมบัติ คือ ตําบลทุ่งคลอง ตําบลนาทัน และตําบลอินจี่
2. ประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในภาพของภาคีเครือข่าย ภายใต้แนวความคิด “OUR &
OWNER HEALTH GO TO GOAL TOGETHER” ภารกิจร่วมประเด็น “ลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอําเภอคําม่วง
อย่างมีส่วนร่วม ปี 2559” โดยเน้นการเป็นเจ้าของร่วมกัน โดยใช้เทคนิค (Body Paint)
3. คืนข้อมูล ค้นหาปัญหา ความต้องการผ่านเวทีประชาคมกําหนดขอบเขตเป้าหมายกิจกรรม
4. ผลักดันปัญหาให้เป็นนโยบายระดับอําเภอ ตามหลักการของกฎบัตร จากกฎบัตรออตตาวา
(Ottawa Charter) ว่าด้วยการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
5.บูรณาการหลักสูตรวัยรุ่นวัยใสให้เหมาะสมกับผู้ร่วมกิจกรรม โดยผ่านคณะกรรมการวัยรุ่นวัยใส
ระดับอําเภอ
6. นํากิจกรรมไปใช้กับหมู่บ้านตัวอย่างคัดเลือก Try out เพื่อนํามาปรับปรุงให้เหมาะสม และจะ
กําหนดกรอบเวลาได้
7.นําเสนอรายละเอียด อีกทั้งวิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย และพัฒนาหลักสูตรร่วมกันกับภาคีเครือข่าย
8. จัดทํากิจกรรมครอบครัวอบอุ่น โดยใช้ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายเป็นผู้ประสานงาน และร่วม
เป็นเจ้าของ
9. วัดกระบวนการให้ความรู้โดยใช้แบบสอบถามก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม อีกทัง้ สังเกตการมี
ส่วนร่วมของผู้ร่วมอบรม
10. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ในแต่ละครัง้ ที่ดําเนินกิจกรรม รวมทั้งวิเคราะห์จุดอ่อน
จุดแข็ง โดยใช้วิธีประชุมกลุ่ม และอภิปรายผล
11.นําเสนอผลการดําเนินการให้ภาคีเครือข่ายทราบการดําเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่พบ
12.สรุปผลการปฏิบัติ ติดตามผลกระทบ เมือ่ สิ้นโครงการ
วิธีการตรวจสอบข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) โดยการจําแนกถ้อยคํา
หรือใจความที่กลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็น จากการประชุมกลุ่มสนทนา แล้วนํามาตีความ สร้างข้อสรุป
เชิงอุปนัย มีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา
นําเสนอเป็น อัตราส่วน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม(Participation Action
Research : PAR) ตําบลทุ่งคลอง อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผลการวิจัย ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ดังนี้
1.1 การมีส่วนร่วมด้านการวางแผน พบว่าในการประชุมทุกครั้งมีภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน
เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งได้แสดงความคิดเห็น ร่วมการวางแผน รวมทั้งออกแบบกิจกรรมและหลักสูตรบูรณา
การวัยรุ่นวัยใส ภายใต้แนวความคิด “OUR & OWNER HEALTH GO TO GOAL TOGETHER” ภารกิจร่วม
ประเด็น “ลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอําเภอคําม่วงอย่างมีส่วนร่วม ปี 2559” โดยเน้นการเป็นเจ้าของร่วมกัน
โดยใช้เทคนิค (Body Paint)
1.2 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ภาคีเครือข่ายร่วมการค้นหากลุ่มเป้าหมายร่วมกัน และช่วย
ลงมือ
ทําไม่ผลักภาระให้เป็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแต่เพียงอย่างเดียว อย่างเช่นที่ผ่านมา
1.3 การมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ มีการจัดตั้งคณะกรรมการชัดเจน ตั้งแต่ระดับ
อําเภอจนถึงระดับตําบล ในการตรวจสอบงบประมาณ ในโครงการและกิจกรรมต่างๆ โดยให้มติกรรมการ
เป็นเอกฉันท์ในการตัดสินใจนํางบประมาณมาใช้
1.4 การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ มีการประชุมกลุ่ม และ
อภิปรายผลร่วมกัน แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ในแต่ละครั้งที่ดําเนินกิจกรรม รวมทั้งวิเคราะห์
จุดอ่อนจุดแข็ง โดยใช้วิธีประชุมกลุ่ม และอภิปรายผล
2. ผลการสํารวจข้อมูลความเชื่อและทัศนคติของวัยรุ่นหญิงต่อการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2559
พบว่า ส่วนใหญ่วัยรุ่นหญิงมีความเชื่อและทัศนคติในระดับมาก ในหัวข้อทีว่ ่า ถ้าเกิดการตั้งครรภ์
คิดว่าการทําแท้งเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.1 รองลงมาคือ ถ้าชายและหญิงที่เป็นคู่รักกัน
แต่ยังไม่ได้แต่งงานกันก็ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์กันก่อน พบอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 76.7 และเมื่ออยู่ต่าง
ถิ่นการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสเป็นสิ่งที่สามารถทําได้เพราะไม่มีใครรู้จัก พบอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ
74.1 ตามลําดับ
ส่วนหัวข้อที่มีความเชื่อและทัศนคติของวัยรุ่นหญิง พบในระดับน้อยที่สุด คือ การใช้ถุงยาง
อนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ ทําให้ความรู้สึกทางเพศลดลงร้อยละ 23.0 รองลงมา คือการใช้ถุงยางอนามัยขณะ
มีเพศสัมพันธ์เป็นบางครั้งสามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ ร้อยละ 30.3 และการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนสมรสเป็นเรื่องที่ดี เพราะทําให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ร้อยละ 32.5 ตามลําดับ

66
การอภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายการวิจัย การมีสว่ นร่วมของชุมชนในการจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย
ต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังและส่งต่อปัญหาวัยรุ่นระหว่างบ้าน โรงเรียน ชุมชน และ
กลุ่มเพื่อนวัยรุ่น ให้เกิดประสิทธิผลต่อการดูแลวัยเรียนวัยรุ่น และเพื่อให้วยั รุ่น วัยเรียน และครอบครัว ได้มี
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัว ที่เหมาะสม
การมีส่วนร่วมด้านการวางแผน พบว่าในการประชุมทุกครั้งมีภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน
เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งได้แสดงความคิดเห็น ร่วมการวางแผน รวมทั้งออกแบบกิจกรรมและหลักสูตรบูรณา
การวัยรุ่นวัยใส ภายใต้แนวความคิด “OUR & OWNER HEALTH GO TO GOAL TOGETHER” ภารกิจร่วม
ประเด็น “ลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอําเภอคําม่วงอย่างมีส่วนร่วม ปี 2559” โดยเน้นการเป็นเจ้าของร่วมกัน
โดยใช้เทคนิค (Body Paint) ซึ่งในระยะแรกที่เริ่มประชุมกลุ่มนั้น พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากภาคี
เครือข่ายต่างๆ ยังไม่ได้มีความกระตือรือร้นในการแสดงความคิดเห็นมากเท่าใด ด้วยเพราะคิดแต่เพียงว่ายัง
ไม่ ได้ เกี่ยวข้ อ งกั บงานของตนเอง เมื่ อประเด็น “ลดการตั้งครรภ์ใ นวัยรุ่ นอําเภอคําม่ว งอย่างมีส่วนร่ ว ม
ปี 2559” ได้ถู กผลั กดันปั ญหาให้เป็นนโยบายระดับอําเภอ รวมทั้งได้รับการคืนข้ อมูลการตั้ งครรภ์ไม่พึง
ประสงค์ของวัยรุ่น ภาคีเครือข่ายจึงให้ความสําคัญ และร่วมกันปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ด้วยกัน อีกประเด็นหนึ่งคือ
การจัดตั้งคณะกรรมการของทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วม และบทบาทที่สําคัญ เมื่อประชุมกลุ่มเปิดเวทีให้ได้ร่วม
คิด แสดงความรู้สึก การให้คุณค่า ชื่นชม เปิดโอกาสให้ลงมือปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ และเชิดชูจึงเกิด
ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง มากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาและพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในรูปแบบที่ตรงกับพื้นที่
เอกสารอ้างอิง
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13. ชื่อเรื่อง : เครือข่ายหมอครอบครัววังน้ําสามคํา
ชื่อเจ้าของผลงาน :
ชื่อผู้นาํ เสนอ :

นางประวีณา ปรีดี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ (หัวหน้าพยาบาล)
โรงพยาบาลคําม่วง

นางประวีณา ปรีดี โรงพยาบาลคําม่วง อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
E-mail: Kunfair@gmail.com โทรศัพท์ 0615464616

บทนํา
กระทรวงสาธารณสุขได้เปิดตัวโครงการหมอครอบครัว ซึ่งเป็นมิติใหม่ของการบริการสุขภาพ
ขั้ น ต้ น เพื่ อ ให้ ค นไทยได้ เ ข้ า ถึ ง การรั ก ษาพยาบาลมากขึ้ น สะดวกรวดเร็ ว ขึ้ น โดยหน่ ว ยบริ ก ารสุ ข ภาพ
ใกล้บ้านให้ความช่วยเหลือยามเจ็บไข้ ให้คําปรึกษาส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ
ดูแลทุกด้านทั้งทางกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดูแลตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนถึงระยะ
ท้ า ย มี ร ะบบการดู แ ลรั บ ส่ ง ต่ อ อย่ า งไร้ ร อยต่ อ โดยมุ่ ง หวั ง ให้ ป ระชาชนเกิ ด ความมั่ น ใจ ไว้ ใ จ รู้ จั ก
และผูกพันกับทีมงาน “หมอครอบครัว” อําเภอคําม่วงเป็นศูนย์เรียนรู้ในการพัฒนาทีมระบบสุขภาพอําเภอ
(DHS) หนึ่งใน 6 อําเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ประกาศวาระสุขภาพอําเภอในประเด็น หมอครอบครัวกับการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง มีทีมหมอครอบครัวระดับอําเภอ
ระดับตําบลและหมู่บ้าน เกิดการทํางานจากทุกภาคส่วน ทุกคนสามารถเป็นหมอได้
โรคและปัญหาสุขภาพในพื้นที่ได้แก่ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
โรคหลอดเลือดสมอง วัณโรค มะเร็ง โรคทางจิตเวช ผู้พิการ ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ประชาชนมี
วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงตามกระแสบริโภคนิยม มีความเข้าใจในการดูแลสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคก่อนป่วย
ยังไม่ดีเท่าที่ควร ด้านระบบบริการเชิงรุกพบว่า รถยนต์และพนักงานขับรถยนต์ เพื่อออกปฏิบัติงานในพื้นที่มี
ไม่เพียงพอ ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานของทีมหมอครอบครัวจํากัดในกลุ่มวิชาชีพ วันที่ 17 กันยายน
พ.ศ. 2558 เกิดเครือข่ายหมอครอบครัววังน้ําสามคํา ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของการบริการสาธารณสุข ใน
รูปแบบทีมหมอครอบครัว ประกอบด้วย อําเภอวังสามหมอ บริษัทอุตสาหกรรมน้ําตาลอีสานจํากัด อําเภอ
สามชัย และอําเภอคําม่วง โดยบริษัทอุตสาหกรรมน้ําตาลอีสานจํากัดได้สนับสนุนรถตู้ 2 คัน และรถ Mobile
home 1คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ใช้ในกิจการเยี่ยมบ้าน จึงทําให้ทีมหมอครอบครัวสามารถลงพื้นที่
ปฏิบัติงานได้เพิ่มขึ้น และทําให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้นรวมทั้งผู้ดูแลผู้ป่วยมีความทุกข์น้อยลง มีเวลาไป
ทํางานประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ทุกครัวเรือนในเขตอําเภอคําม่วง อําเภอสามชัย และอําเภอวังสามหมอมีทีมหมอครอบครัว
ประจําทุกครัวเรือน พัฒนาศูนย์ประสานงานหมอครอบครัวและเพื่อให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีม
สหวิชาชีพและภาคีเครือข่ายหมอครอบครัววังน้ําสามคํา

69
การดําเนินงาน
1. ประชุมและจัดตั้งทีมดูแลรายโรค โดยมีพยาบาลผู้จัดการรายโรคเป็นเลขานุการ จัดทําฐานข้อมูล
ทําความเข้าใจ วิเคราะห์สภาพปัญหา ออกแบบการทํางานร่วมกัน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทีมเยี่ยมบ้านกับ
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองที่บ้านในพื้นที่นําร่อง ตําบลนาทัน ในเขตอําเภอ
คําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
2. เยี่ยมบ้านตามกลุ่มเป้าหมาย ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ผู้สูงอายุ ผูพ้ ิการ ผู้ป่วย
ติดเตียงและระยะสุดท้ายของชีวิต และผู้ทสี่ มควรช่วยเหลือเกื้อกูลอื่นๆ
3. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีมสหวิชาชีพและภาคีเครือข่ายหมอครอบครัววังน้ําสามคํา
4.. สรุป วิเคราะห์ ประเมินผล คืนข้อมูลให้ชุมชน
ผลการศึกษา
เกิ ดศูนย์ ประสานงานหมอครอบครัวจํ านวน 4 แห่ง ได้ แ ก่ ศูนย์ประสานงานหมอครอบครั ว
โรงพยาบาลคําม่วง โรงพยาบาลสามชัย โรงพยาบาลวังสามหมอ และโรงงานน้ําตาลอีสานจํากัด มีการจัดทํา
ฐานข้ อ มู ล การดู แ ลทุ ก ระดั บ มี เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ วั ส ดุ ก ารแพทย์ ที่ ไ ด้ ม าตรฐานและจํ า เป็ น ต่ อ การดู แ ล
รักษาพยาบาล มีการพัฒนาความรู้ทักษะการปฏิบัติงานของทีมหมอครอบครัวตามรายโรคโดยมีพยาบาล
ผู้ จัด การรายโรคเป็ นผู้ป ระสานงานและให้คํ า ปรึก ษา รั ก ษาพยาบาล ฟื้ นฟู ส ภาพตามมาตรฐานรายโรค
มีช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัย เช่น ตั้งกลุ่มไลน์เบาหวานความดันโลหิตสูง ตั้งกลุ่มไลน์ผู้ป่วยระยะสุดท้าย
แบบประคับประคอง พัฒนาแนวทางปฏิบัติรายโรค มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จากโรงพยาบาลวังสามหมอ
ให้การปรึกษาแนวทางการใช้ยามอร์ฟิน และการดูแลแบบองค์รวม ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการมากขึ้น
ครอบคลุมทุกพื้นที่และมีคุณภาพมากขึ้น
อภิปราย สรุปและข้อเสนอแนะ
ทีมหมอครอบครัวเครือข่ายวังน้ําสามคําเป็นภาพการทํางานร่วมกันระหว่างภาคราชการและ
บริษัทเอกชนโดยมีรถหมอหมู่เฮาน้ําตาลอีสาน นําแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ผู้นําชุมชนส่วน
ราชการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพ ออกเยี่ยมผู้ป่วยตามหมู่บ้านชุมชนห่างไกล ทั้งเขตอําเภอ
คําม่วงอําเภอสามชัยและอําเภอวังสามหมอ เพื่อดูแลด้านร่างกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม พัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวอย่างใกล้ชิด เข้าถึง เข้าใจ
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14. ชื่อผลงาน : การดูแลสุขภาพผู้สงู อายุด้วยการแพทย์แผนไทยและหลักการแพทย์วิธธี รรม
ชื่อเจ้าของผลงาน/คณะผู้วจิ ัย : นางดุษฎี มงคล และคณะ
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลคําม่วง 92 หมู่ 10 ตําบล ทุง่ คลอง อําเภอ คําม่วง จังหวัด กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043-879131 ต่อ 130 ,08-96203975 โทรสาร 043-879131-103
ผู้นาํ เสนอผลงาน : นางดุษฎี มงคล ตําแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมชํานาญงาน
สถานทีต่ ิดต่อกลับ : โรงพยาบาลคําม่วง 92 หมู่ 10 ตําบลทุ่งคลอง อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043-879131 ต่อ 130 ,08-96203975 โทรสาร 043-879131-103
E-mail Mongkol2506@gmail.com
หลักการและเหตุผลโดยย่อ : สถานการณ์ประเทศไทยในปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากรายงานสํานักงานสถิติแห่งชาติในปี 2555 ผู้สูงอายุในประเทศไทยประมาณ 8.2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ
12.7 ของประชากรทั้งประเทศ ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยง
ด้านการเจ็บป่วย โดยเฉพาะความเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรังซึ่งเป็นปัญหาการเจ็บป่วยที่ซับซ้อน ทั้งในด้านสุขภาพ
และสังคมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสภาวะสุขภาพและการเสื่อมสุขภาพของร่างกายตามวัย ตําบลทุ่ง
คลอง อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ รับผิดชอบทั้งหมด 13 หมู่บ้าน มีประชากร 8,837 คน มีหลังคาเรือน
2,650 หลังคาเรือน จากการสํารวจภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ พบว่า มีผู้สูงอายุทั้งหมด 1,092 คน เป็นเพศหญิง
602 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 เพศชาย 490 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 มีการจัดกลุ่มในการดูแลสุขภาพออก
เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม 761 คน คิดเป็นร้อยละ 85.0 ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน 115 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.0 ผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง 20 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 พบว่ามีผู้สูงอายุสุขภาพดี (ปกติ) ร้อยละ 72.0
โรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 15.0 ผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคเบาหวาน ร้อยละ13.0 สําหรับหมู่บ้านนําร่องในการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและหลักการแพทย์วิธีธรรม คือ บ้านคําม่วง หมู่ที่ 10 ตําบลทุ่ง
คลอง มีผู้สูงอายุทั้งหมด 107 คน เป็นเพศหญิง 58 คน คิดเป็นร้อยละ 54.2 เพศชาย 48 คน คิดเป็นร้อยละ
44.8 ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม 102 คน คิดเป็นร้อยละ 95.3 ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7
ผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8
วิธีการศึกษา/การดําเนินงาน
การศึกษาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและหลักการแพทย์วิธีธรรม สามารถทํา
ให้ สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ ดีขึ้ น โดยมีวั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ ศึ ก ษาการนํ าภู มิ ปัญ ญาในการดู แ ลสุ ข ภาพผู้ สูง อายุ ด้ ว ย
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์วิถีธรรมในการส่งเสริมสุขภาพให้ดีขึ้น และเพื่อศึกษาความพึงพอใจใน
หลักสูตรการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์วิถีธรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุ ด้วยวิธีจัดการ
เรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแบบองค์รวม ตามหลักธรรมานามัย ที่ประกอบด้วย กายานามัย จิต
ตานามัยและชีวิตานามัย ดําเนินการสอนแล้วประเมินผลในกลุ่มผู้สูงอายุที่มาโรงเรียนผู้สูงอายุ รูปแบบ
การศึกษาเป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research :PAR)
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุติดสังคม บ้านคําม่วง หมู่ที่ 10 ตําบลทุ่งคลอง อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
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จํานวน102 คนเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558-พฤษภาคม 2559 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณ
จํานวน ร้อยละ
ผลการศึกษา
ผลการดําเนินงาน พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 80.0 จัดเป็นกลุ่มผู้สูงอายุวัย
ตอนต้น อายุระหว่าง 60-69 ปี ร้อยละ 66.6 การศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษาร้อยละ 73.2 มีสถานภาพสมรส
คู่ร้อยละ 63.1 ลักษณะของการอยู่อาศัยส่วนใหญ่อยู่กับคู่สมรส บุตร หลาน ร้อยละ 75.0 รายได้เฉลี่ย 1,000
บาท/เดือน ส่วนใหญ่รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายร้อยละ 79.2 การประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม พบว่า
กิจกรรมที่ผู้เข้ารับการเรียนการสอนส่วนใหญ่พึงพอใจระดับมากที่สุดร้อยละ 70.0 เป็นการทําอาหารเพื่อ
สุขภาพ การทําน้ําสมุนไพร การแปรรูปสมุนไพร ทําลูกประคบ ทําน้ํามันนวด ทํายาหอมสูดดม ทําน้ํายา
เอนกประสงค์ กายบริหารท่าฤาษีดัดตน/SKT การนวดด้วยตนเอง การสวดมนต์ การเดินจงกลม การเตรียม
วางขันธ์วางร่าง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้เข้ารับการเรียนการสอนสามารถมีส่วนร่วมได้ ส่วนเรื่องเกี่ยวการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การใช้สมุนไพรผักพื้นบ้าน เศรษฐกิจพอเพียงแบบแพทย์แผน
ไทย และแพทย์วิถีธรรมเป็นการบรรยาย ผู้เข้ารับการเรียนการสอนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมาก ร้อย
ละ 30.0 จากการสัมภาษณ์ติดตามผลในระยะเวลา ๑ เดือนหลัง การเรียนการสอนพบว่า ผู้สูงอายุที่เข้ารับ
การเรียนการสอนสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการเรียนนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน คือ การดูแลสุขภาพให้กับ
ตนเองและครอบครัว เช่น การทําน้ําสมุนไพรฤทธิ์เย็นปรับสมดุลในร่างกายรับประทาน ทําให้รู้สึกเบากาย
สบายตัวร้อยละ 62.5 การนวดตนเองบําบัดอาการเจ็บปวดทําให้อาการปวดดีขึ้นร้อยละ 37.5
สรุปและข้อเสนอแนะ
สรุปได้ว่าการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและหลักการแพทย์วิธีธรรม โดยกิจกรรม
การเรียนการสอนในโรงเรียนผู้สูงอายุทําให้ผู้สูงอายุที่เข้ารับการเรียนการสอนในโรงเรียนผู้สูงอายุสามารถ
นําไปใช้ ส ร้า งเสริม สุข ภาพให้ มี คุ ณภาพที่ดีขึ้น เห็นคุ ณค่าของตนเองมากขึ้น สามารถนํา ไปเผยแพร่ เพื่ อ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุอื่นต่อไป
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15. ชื่อเรื่อง : การพัฒนางานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ.สต.เครือข่าย คปสอ.คําม่วง –
สามชัย
ชื่อเจ้าของผลงาน :
ผู้นาํ เสนอ :

นางจันทร์เพ็ญ สีเครือดง ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นางสมไสว ภูมิแสง ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นางจันทร์เพ็ญ สีเครือดง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลคําม่วง จ.กาฬสินธุ์

สถานทีต่ ิดต่อกลับ โทรศัพท์ 098-1024775

E-mail: chanpen52 @gmail.com

หลักการและเหตุผล
มาตรฐานบริการสาธารณสุขพุทธศักราช 2550 กําหนดไว้ว่า “รัฐมีหน้าที่ต้องจัดและส่งเสริมให้
ประชาชนได้รับบริการทางสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง” ดังนั้นสถาน
บริการสุขภาพ ทั้งภาครัฐและเอกชน จะต้องผ่านการรับรองโดยใช้มาตรฐานคุณภาพบริการของกระทรวง
สาธารณสุข สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับจึงต้องมีการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้น
การทํางานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ ให้บริการโดยยึดผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลางของการดูแล ซึ่งจะทําให้ผู้ให้
บริการ ตระหนักในความสําคัญของผู้ใช้บริการ สนใจต่อการตอบสนองปัญหา และความต้องการรวมถึงความ
คาดหวังของผู้ใช้บริการ ภายใต้หลักการ องค์ความรู้ ทฤษฎี และมาตรฐานของแต่ละวิชาชีพ
งานป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ ในสถานบริ ก าร เป็ น งานที่ มี ค วามสํ า คั ญ และจํ า เป็ น ที่ ส ถานบริ ก าร
ทุกแห่งต้องดําเนินการ พัฒนา ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเครือข่าย คปสอ.คําม่วง –
สามชัย ได้ดําเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ปี 2555- 2557 พัฒนาด้านความรู้ และทักษะของบุคลากร
และมีการจัดฟื้นฟูความรู้ทุกปี มีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือการแพทย์ให้เพียงพอและพร้อมใช้ และ
ในปี 2558 พบว่า การจัดเก็บขยะติดเชื้อ และการจัดโครงสร้างเพื่อการชะล้าง และซักฟอก ของ รพ.สต ยังมี
ปัญหา ไม่ได้ตามมาตรฐาน คณะกรรมการจึงมีการพัฒนาในปี 2558 – 2559 ทั้งด้านการจัดการระบบการ
จัดเก็บขยะติดเชื้อ การจัดโครงสร้างเพื่อการชะล้าง และซักฟอก ที่ได้ตามมาตรฐาน ควบคู่กับการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ใน รพ.สต 11 แห่ง ของเครือข่าย คปสอ.คําม่วงสามชัย ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการขยะติดเชื้อในรพ.สต. เครือข่าย คปสอ.คําม่วง – สามชัย
2. เพื่อพัฒนาโครงสร้างการจัดทําสถานที่สําหรับชะล้าง และซักฟอก ใน รพ.สต. เครือข่าย คปสอ.
คําม่วง – สามชัย
3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรในด้านงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตําบล 11 แห่ง ของเครือข่าย คปสอ.คําม่วง – สามชัย
2. บุคลากร คือ จนท. รพ.สต. ทุกคน
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วิธีการดําเนินงาน
คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ คปสอ.คําม่วง- สามชัย วิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบัน
ของ รพ.สต. 11 แห่ง พบว่ายังไม่มีการดําเนินงานด้านการจัดการขยะติดเชื้อ และโครงสร้างเพื่อการป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อจึงมีการคืนข้อมูลให้พื้นที่ และร่วมจัดทําแผนงานโครงการโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
คปสอ. รพ.สต.ทุกแห่งและภาคีเครือข่ายจัดให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจกับกับบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทุกคน
รวมถึงสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นให้เพียงพอ จัดระบบการจัดเก็บขยะที่ถูกต้อง โดยโรงพยาบาลจัดรถยนต์
สําหรับจัดเก็บขยะติดเชื้อ สนับสนุนถังขยะติดเชื้อ และวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันตนเอง รวมถึงสนับสนุน
พนักงานจัดเก็บขยะติดเชื้อ 2 คน จากโรงพยาบาลคําม่วง จัดเก็บขยะติดเชื้อ รพ.สต. 11 แห่ง สัปดาห์ละ 1
วัน สถานบริการจัดโซนในการดูแลผู้ป่วย สร้างสถานที่สําหรับชะล้าง และซักฟอก มีการกํากับติดตามนิเทศ
ตรวจเยี่ยม สร้างขวัญกําลังใจ โดย คณะกรรมการ คปสอ.คําม่วง-สามชัย ทุกเดือน
ผลการดําเนินงาน
รพ.สต.ทําที่พักขยะที่ได้มาตรฐานร้อยละ 100 จนท.มีความเข้าใจระบบการจัดเก็บขยะติดเชื้อ
ร้อยละ 100 มีการจัดทําสถานที่สําหรับชะล้าง และซักฟอก ร้อยละ 81.81และบุคลากรมีความพึงพอใจต่อ
การดําเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อระดับมากที่สุด
อภิปราย สรุป และข้อเสนอแนะ
จากการดํ า เนิ น งานพบว่ า รพ.สต.ทุ ก แห่ ง มี ก ารพั ฒ นาที่ ดี ขึ้ น บุ ค ลากรมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ
มี ก ารพั ฒ นาด้ า นโครงสร้ า ง อาคาร สถานที่ เครื่ อ งมื อ /อุ ป กรณ์ ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากการกระตุ้ น ติ ต ามของ
ทีมผู้บริหารทุกระดับ คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อระดับอําเภอ การมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายในพื้นที่ และการให้ความสําคัญของทีมบุคลากรใน รพ.สต.
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15. ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบริหารจัดการ ลดการ Re-sterile ของนึ่งเครื่องมือแพทย์ในหน่วยงาน
ห้องผ่าตัด
ชื่อเจ้าของผลงาน : นางชฎา ภูยาดาว ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ และ จนท.หน่วยจ่ายกลาง
ผู้นาํ เสนอ :

นางชฎา ภูยาดาว ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลคําม่วง จ.กาฬสินธุ์

สถานทีต่ ิดต่อกลับ

โทรศัพท์ 095-6604572

หลักการและเหตุผล
หน่วยจ่ายกลางเป็นศูนย์กลางการรับ การล้าง การผึ่ง การห่อ การนึ่ง การเก็บ การจ่าย มีห่อของ
นึ่ ง เครื่ อ งมื อ แพทย์ ที่ ป ราศจากเชื้ อ ได้ ม าตรฐานพร้ อ มใช้ ให้ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงานทั้ ง ภายในและภายนอก
โรงพยาบาลคําม่วง ดังนั้นในแต่ละปีที่ผ่านมาได้วิเคราะห์จํานวนของนึ่งที่หมดอายุไม่ได้ใช้แล้วส่งกลับมาเพื่อ
ทําให้ ปราศจากเชื้อใหม่หมดทั้งขบวนการดังกล่าวเป็ นจํานวนมาก ทําให้สูญเสีย สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายต่อ
ขบวนการทําให้ปราศจากเชื้อของเครื่องมือแพทย์ ดังนั้นเพื่อพัฒนาบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ที่ปราศจาก
เชื้อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่มีของนึ่งที่หมดอายุคงเหลือค้างในหน่วย จึงนําเอาปัญหามาวิเคราะห์เห็นว่า
ปัญหาของหน่วยงานห้องผ่าตัดเป็นหน่วยงานที่มีของนึ่งหมดอายุไม่ได้ใช้เป็นจํานวนมาก จึงกําหนดเป็น
หน่วยงานที่ต้องพัฒนาบริหารจัดการเพื่อให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบการบริการ เครื่องมือแพทย์ที่ปราศจากเชื้อของหน่วยจ่ายกลางและห้องผ่าตัด
2. เพื่อลดอัตราการ Re-sterile ของหน่วยงานห้องผ่าตัด
วิธีการดําเนินงาน
การวางแผนดําเนินงาน
พิจารณาใช้วงจน PDCA ในการพัฒนา
-ประชุมวางแผนร่วมกับหน่วยงานห้องผ่าตัด
-เก็บรวบรวมข้อมูล
- วิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงหน่วยจ่ายกลาง
เรื่องของนึ่งหมดอายุ
-วางแนวปฏิบัติร่วมกันกําหนดวิธีการ
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Plan / การวางแผน
DO / ทดลองปฏิบัติ
1. กําหนดแนวทางปฏิบัติตามกระบวนการหลัก
2. เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ ซ้อมแผนการปฏิบัติ
3. สํารวจวัสดุ อุปกรณ์ และ ตรวจนับเครื่องมือทางการแพทย์
4. ดําเนินการปฏิบัติระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี
5. แนวทางปฏิบัติ
อันเดิม
1. ห้องผ่าตัดจะเก็บ Stoke ของนึ่งไว้
2. เมื่อมี Case ผ่าตัดทําหัตการ จะทําการส่งล้างและนึ่ง
3. ตรวจเช็คของนึ่งทุกวันจะเขียนเบิกของนึ่งนํามาเก็บ Stokeไว้ให้ครบตามจํานวนเดิมเพื่อให้พร้อมใช้
4. เมื่อไม่มCี aseผ่าตัดพบว่ามีของนึ่งเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้ใช้และหมดอายุในStokeเป็นจํานวนมาก
อันใหม่
1. ห้องผ่าตัดจะไม่เก็บ Stoke ของนึ่งเครื่องมือแพทย์ไว้ที่หน่วย
2. เมื่อมี Case ผ่าตัดทําหัตการ จะโทรศัพท์แจ้งหน่วยจ่ายกลางทราบพร้อมส่งใบเบิกของนึ่งเป็นหลักฐาน
3. ห้องผ่าตัดแจ้งเวลาทําหัตถการ ถ้าช่วงเช้าจ่ายกลางจะส่งทันที ถ้าบ่ายจะส่งก่อนลงพักเที่ยง
4. หน่วยจ่ายกลางจะเก็บ Stoke ของนึ่งไว้ และบริหารจัดการให้ก่อนของนึ่งหมดอายุเช่น
Set dressing จะใช้ร่วมกับหน่วยห้องฉุกเฉินที่มีการใช้ทุกวัน
Set TRและAppendectomy จะStokeไว้ 2 Set ระยะเวลาการหมดอายุห่างกัน 30 วัน
ก่อนหมดอายุ 2 ถึง 1 วัน ถ้าไม่มี Case จะนําไปห้องคลอดใช้ได้เพื่อไม่ให้ของนึ่งสูญเสียวันหมดอายุ
จะปรับเครื่องมือแพทย์สามารถใช้ในกรณีCaseคลอดได้ด้วยรวมทั้งห่อนึ่งผ้าปราศจากเชื้อ
Check / ประเมินผล เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ สรุปผล
สถิติการ Re-sterileของหน่วยงานต่างๆ
หน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย

IPD
ER
OR

ลดลงปีละ 10%
ลดลงปีละ 10%
ลดลงปีละ 10%

ปี 2553 ปี2554 ปี 2555
98
0
136

130
287
204

181
185
193

ปี
2556
130
134
7

ปี
2557
70
100
3

ปี 2558
91
30
0
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หน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย

ปี 2553 ปี2554 ปี 2555

LR
PP
PCU
จ่ายกลาง
OPD

ลดลงปีละ 10%
ลดลงปีละ 10%
ลดลงปีละ 10%
ลดลงปีละ 10%
ลดลงปีละ 10%

96
45
8
0
NA

189
112
3
45
NA

69
49
12
22
3

รพ.สามชัย.

ลดลงปีละ 10%

รวม

< 2%

NA
383 ห่อ
0.63%

NA
974
ห่อ
1.35%

41
863
1.29%

ปี
2556
107
14
67
10
3

ปี
2557
60
12
52
12
0

ปี 2558

13
30
524ห่อ 339ห่อ
0.57%

49
276ห่อ

39
8
36
19
0

ระยะเวลาดําเนินการ ปี 2557-2558
หมายเหตุ
ทบทวนการ Re-sterileที่พบในแต่ละหน่วย
หน่วยงาน
รายการ
IPD
มีจําพวก Set Flush Set PV Set Suture Set Dressing
ER
มีจําพวกกระปุกสําลี กระปุกforceps Set สวนSetI+D Set Suture Set Dressing
พ่นยา
OR
มีจําพวก Set TR Set Appendectomy Set Suture Set Dressing
LR
มีจําพวก Set PV Set เช็ดตัวเด็ก Set รับใหม่
PP
มีจําพวก Set Flush Set สวน Set syringe irrigate
PCU
มีจําพวก Set PV
ทันตกรรม
มีจําพวก Set Suture รักษารากฟัน
จ่ายกลาง
มีจําพวกเทวาสริน ไม้พันสําลี Set Dry Dressingให้ผู้ป่วยรับกลับบ้าน
OPD
มีจําพวก Setไม้กดลิ้น กระปุกสําลี
รพ.สามชัย
มีจําพวก Set Dressing Setทันตกรรม ชามรูปไต Set สวน
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ผลทีที่ได้จากการพพัฒนาปรับปรรุงการบริหารรจัดการ
1. ลดจํานวนเครื่องมือแพทย์
อ
ที่หมดดอายุได้
อ ํา น้ํายาล้้างและพลังงาานการซักผ้า
2. ประหหยัดไม่สิ้นเปลืองน้
3. ไม่ต้องมี
ง การตรวจเชช็คของนึ่งทุกวัวนและลดภารระงานการล้างการห่อการนึนึ่งของหน่วยจจ่ายกลาง
4. ได้มาตตรฐานมีคุณภาพ
ภ
Actiion / พัฒนาาต่อเนื่อง
- นําแนววทางการปฏิบับัติตามกระบวนการหลักสู่ หน่
ห วยงานอื่น

ก่อนดําเนินการ
ก

หลัลังดําเนินการ
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16. ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบคัดกรองผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
โรงพยาบาลคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ศึกษา : นางเย็นฤดี หลักคํา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
โรงพยาบาลคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้นาํ เสนอ : นางเย็นฤดี หลักคํา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
หลักการและเหตุผล
โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด กํ าลั ง เป็ น ปั ญ หาสาธารณสุ ข ระดั บโลกและประเทศไทยในขณะนี้
จากการรายงานขององค์การอนามัยโลก พ.ศ.2551 การเสียชีวิตของประชากรโลก 36 ล้านคน มีสาเหตุ
มาจาก 4 กลุ่มโรค NCDs ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคถุงลมโป่งพอง และโรคเบาหวาน
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 63 ของการเสียชีวิตทั้งหมดของประชากรโลก (จากทั้งสิ้น 57 ล้านคน) และจากรายงาน
ภาระโรค NCDs พบว่าในปี พ.ศ.2553 การเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดมากที่สุด คือ 15.62 ล้านคน
รองลงมาคือ โรคมะเร็ง จํานวน 7.98 ล้านคน โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง จํานวน 2.9 ล้านคน และโรคเบาหวาน
จํานวน 1.28 ล้านคน มีการประมาณการ ว่า การเสียชีวิตจากโรค NCDs จะเพิ่มขึ้นในแต่ละปี เมื่อพิจารณา
การเสียชีวิตรายโรคของประชากรไทยทุกกลุ่มอายุ ใน พ.ศ.2554 พบว่าเพศชายมีการเสียชีวิต มาจากโรค
หลอดเลือดสมองร้อยละ 10.6 รองลงมาเป็นอุบัติเหตุทางถนน ร้อยละ 8.1 และ โรคหัวใจขาดเลือด
ร้อยละ 7.7 ตามลําดับ ส่วนในเพศหญิงมีการเสียชีวิตมาจาก โรคหลอดเลือดสมอง ร้อยละ 28 โรคหัวใจ
ขาดเลือด ร้อยละ 18 และโรคเบาหวาน ร้อยละ 17 ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าโรคหัวใจยังคงเป็นสาเหตุ
3 อันดับแรก ของการเสียชีวิตของประชากรไทย สําหรับประเทศไทย ปี 2557 มีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและ
หลอดเลือดทั้งหมด 58,681 คน หรือเฉลี่ย ชั่วโมงละ 7 คน คิดเป็นอัตราตายของโรคหัวใจและหลอดเลือด
เท่ากับ 90.34 ต่อแสนประชากร จํานวนผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือด จํานวน 18,079 คน หรือ
เฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน คิดเป็นอัตราตายของ โรคหัวใจขาดเลือด เท่ากับ 27.83 ต่อแสนประชากร
จากสถานการณ์ ดั ง กล่ า ว โรงพยาบาลคํ า ม่ ว งมี ค วามตื่ น ตั ว และเตรี ย มความพร้ อ มทั้ ง ด้ า นบุ ค ลากรและ
เครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อเตรียมพร้อมในการดูแลผู้ป่วยรวมถึงมีการจัดทําแนวทางการดูแลผู้ป่วยทั้งใน
ระดั บ จั ง หวั ด และระดั บ เขตให้ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และมี ก ารประสานงานในการส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ยใน
ภายใต้ระบบ Motor path way ช่องทางด่วนสําหรับส่งต่อไปยังโรงพยาบาลประจําจังหวัด, โรงพยาบาล
ขอนแก่นหรือศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ที่มีแพทย์เฉพาะทาง การดําเนินงาน คปสอ.คําม่วง-สามชัย มีการพัฒนา
คุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจอย่างต่อเนื่อง มีการจัดบริการในคลินิก
ของโรงพยาบาล แบบ One stop service โดยทีมสหวิชาชีพ มีคลินิกยาวาร์ฟาริน จัดระบบ Fast Track
ที่แผนกผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน มีการคัดกรองผู้ป่วยในคลินิกโรคเรื้อรัง และจุดคัดกรองที่แผนกผู้ป่วยนอก จาก
การตามรอยผู้ ป่ว ยพบว่ า จากผลการดํ า เนิ น งานผ่ า นมาข้ อมู ล ย้ อ นหลัง ปี อั ต ราผลสํ า เร็จ ของการรั ก ษา
(Success rate) ในการให้ยาละลายลิ่มเลือดผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ปี 2556– 2559 (ต.ค.-พ.ค.59)
คือร้อยละ 42.8, 54.0, 37.5, 80.0 ตามลําดับซึ่งพบว่าในปี 2559 อัตราผลสําเร็จของการได้รับยาละลาย
ลิ่มเลือดเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์เรื่องโรคและการเข้าถึงของผู้ป่วยด้วยระบบ EMS รวมถึงมี
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ระบบการใช้แบบบคัดกรองผู้ป่วยกลุ
ว ่มอาการรเจ็บหน้าอก และมีแบบฟฟอร์มแนวปฏิบัติในการให้้การพยาบาลล
ผู้ป่วยที
ว ่ชัดเจน ครอบคลุ
ค
ม ซึ่งเกิ
ง ดจากการแลกเปลี่ยนเรีรียนรู้ระหว่าทีทมแพทย์ แลละสหวิชาชีพ ในการสร้าง
แบบบฟอร์มการพยยาบาลขึ้นมา จากการใช้ประเมิ
ป นผู้ป่วยกลุ่มอาการเจ็จ็บแน่นหน้าออกพบว่า สามมารถคัดกรองง
และใให้การพยาบาาลผู้ป่วยได้อย่ยางรวดเร็วทําให้
า ผู้ป่วยเข้าสูส่ระบบ Fast tract ของกลลุ่มโรคหัวใจได้เร็วขึ้น และะ
มีการให้คําปรึกษาจากโรงพย
ษ
าบาลทั่วไปและศูนย์โรคหัหัวใจสิริกิติ์ อยย่างชัดเจนทําาให้การส่งต่อการได้
อ
รับยาา
ละลายลิ่มเลือด (SStreptokinase : SK) มีประสิทธิ์ภาพมมากขึ้น ลดควาามรุนแรงของงโรคและอัตราการเสียชีวิต
ย ่เป็นกําลังของครอบครั
ข
วกลับมาดําเนินชี
น วิตได้อย่างปกติสุข
รวมถึถึงทําให้ผู้ป่วยที
วัตถุประสงค์
น าอกได้รบการคั
บั
ดกรอง 100%
1. เพื่อใหห้ผู้ป่วยกลุ่มอาาการเจ็บแน่นหน้
2. เพื่อเป็ป็นแนวปฏิบัติตกิ ารพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มโรคคหัวใจอย่างถูกต้องและรวดดเร็ว
3. เพื่อใหห้ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ Fast traact ได้รวดเร็ว
ประโโยชน์ของงานนวิชาการ
1. ผู้รับบริ
บ การที่ทีอาการเจ็บแน่นหนน้าอกได้รับกาารคัดกรองแลละดูแลตามแนนวทางอย่างถูกต้
ก อง
2. พยาบบาลมีความรู้และทั
ล กษะในการปฏิบัติการพยาบาลสามารประเมินอาาการที่ผิดปกติติของผู้ป่วยได้้
ง กต้อง
อย่างถู
3. เป็นมาตรฐานการดูดูแลผู้ปว่ ยที่ใช้ได้จริงและมีความครอบคล
ค
ลุม
4. ผู้ป่วยเข้าสูร่ ะบบ Fast
F tract ได้้อย่างรวดเร็ว
5. สามารรถนําส่งต่อผูป่ป้ วยได้อย่างปปลอดภัย รวดเเร็ว และทันเววลา
แ
รูปแบบ
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จากการสํารวจความพึงพอใจของพยาบาลผู้ปฏิบัติงานโดยใช้แบบประเมิน พบว่า
1. แบบประเมินมีความครอบคลุมในการดูแลผู้ป่วย
2.แบบประเมินอาการมีความสะดวก รวดเร็วในการใช้งาน
3. ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการใช้แบบประเมิน
4. แบบประเมินสามารถใช้คดั กรองผู้ป่วยโรค STEMI ได้จริง
5.แบบประเมินมีความเหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
พยาบาลวิชาชีพและเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ที่ขึ้นปฏิบัติงานเวร เช้า บ่าย ดึก ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลคําม่วงจํานวน 24 คน
เครื่องมือ
1. แบบสอบถามความพึงพอใจของพยาบาลที่ใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น
2. แบบประเมินและให้พยาบาลผู้ป่วย Chest pain และแบบคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บแน่น
หน้าอก (Chest pain triage)โดยเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลัน ได้แก่ อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันอัตราของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจ
ตายเฉียบพลันที่เข้าระบบทางด่วนพิเศษอัตราการได้รับยาละลายลิ่มเลือดเมื่อมีข้อบ่งชี้ อัตราผู้ป่วยได้รับยา
ละลายลิ่มเลือดภายใน30 นาที (Door to Needle time) ระยะเวลาเฉลี่ยของ Door to Needle time
อัตราของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่มีแพทย์ดูแลขณะได้รับยาละลายลิ่มเลือด
ขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และสรุปจากข้อเท็จจริง ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ คะแนน
ความพึงพอใจของพยาบาลใช้สถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
วิธีการวิเคราะห์
จากการนําแบบประเมินอาการเจ็บแน่นหน้าอกไปใช้ในคัดกรองผู้ป่วยพบว่า ในปี 2558 ผู้ป่วยที่มี
อาการเจ็บแน่นหน้าอก ได้รับการตรวจ EKG < 10 นาที จํานวน 88 ราย จาก 90 ราย ได้รับการวินิจฉัยว่า
เป็น STEMI 3 ราย และได้รับยาละลายลิ่มเลือด (SK) 3 ราย ในปี 2559 (31 พ.ค.59) ผู้ป่วยได้รับการตรวจ
EKG < 10 นาที จํานวน 27 ราย จาก 28 ราย ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น STEMI 4 ราย ได้รับยาละลายลิ่ม
เลือด (SK) 4 ราย จะเห็นได้ว่าแบบประเมินสามารถคัดกรองและให้การพยาบาลผู้ป่วยได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
จากการสํ า รวจความพึ ง พอใจของพยาบาลผู้ปฏิ บัติงานและใช้ แบบประเมินพบว่า แบบประเมิน มี ค วาม
ครอบคลุมในการดูแลผู้ป่วย คิดเป็นร้อยละ 92.0 มีความสะดวก รวดเร็วในการใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 95.0
ผู้ปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจในการใช้แบบประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100 แบบประเมินสามารถใช้คัดกรอง
ผู้ป่วยโรค STEMI ได้จริง ร้อยละ 100
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อภิปรายผล
ตัวชี้วัด
1.Door to EKG < 10 นาที

3.ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น AMI ได้รับยาละลาย
ลิ่มเลือด ไม่มีภาวะแทรกซ้อนเลือดออกรุนแรง

เป้าหมาย 2557
>90% 97%
(81/84)
>90% 96%
(80/84)
>90% 100%
(6ราย)

2558
98%
(88/90)
97%
(87/90)
100%
(3 ราย)

พ.ค.59
96%
(27/28)
92%
(26/28)
100%
(4ราย)

5.Door to Needle Time ( ≤30 m)

>90 %

4. Onset to Hospital ในผูป้ ่วยSTEMI

<3 hr

6. Onset needle Time

<12hr

7.เข้าถึงระบบEMS

>50%

33%
(1/3)
25%
(2/8)
75%
(6/8)
37.5%
(3/8)

75%
(1/4)
100%
(4/4)
100%
(4/4)
50%
(2/4)

2.อัตราการปฏิบัติตามClinical pathway

16%
(1/6)
80%
(8/10)
90%
(9/10)
18.2%
(2/11)

ตารางแสดงผลการดําเนินงานโรคหลอดเลือดหัวใจ

SK

STEMI
non SK

รวม

2557

6(54%)

5 (45.4%)

2558

3 (37.5% )

2559

4 (80 % )

ปีงบประมาณ

NSTEMI

UA

11 (18.6%)

35 (59.3%)

13(22.03%)

5(62.5%)

8(23.5%)

21(61.7%)

5 (14.7%)

1(20%)

4(50%)

2(25%)

2(25%)

ผลการพัฒนารูปแบบการคัดกรองและแนวทางการพยาบาลดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลันโรงพยาบาลคําม่วงแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะการดูแลก่อนถึงโรงพยาบาลและระยะการดูแลใน
โรงพยาบาล
2.1 การดูแลก่อนถึงโรงพยาบาล (Pre-hospital phase) ประกอบด้วย การดูแลก่อนผูป้ ่วยมารับ
บริการและการดูแลระหว่างก่อนถึงโรงพยาบาลโดยระบบ EMS ซึ่งผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการในการดูแล
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และประเมินอาการผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือด รวมถึงมีการประสานงานออกรับผู้ป่วยร่วมกันในกรณีที่เกิน
ความสามารถในการดูแลนําส่งของหน่วยกู้ชีพ
-มีการค้นหาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันโดยใช้ระบบเชิงรุก
ได้ แ ก่ การติ ด ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ใ นหมู่ บ้ า นและติ ด ตามบ้ า นเรื อ น,การแจกบั ต รภาวะฉุ ก เฉิ น ที่ ต้ อ งมา
โรงพยาบาลแก่ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจที่รับยาต่อเนื่อง, การออก
ให้ความรู้ในชุมชน และเวทีการประชุมกํานันผู้ใหญ่บ้านประจําเดือนให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิด
โรค การสังเกตอาการ การรู้จักบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน การสอนทักษะในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้แก่
อาสาสมัครสาธารณสุขหรือผู้นําชุมชนเพื่อให้สามารถช่วยเหลือเบื้องต้นได้
2.2 การดูแลในโรงพยาบาล (In-hospital phase) ประกอบด้วย การดูแลในห้องอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน/แผนกผู้ป่วยนอก การดูแลระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและการดูแลระหว่างนําส่งต่อ
การดูแลในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน/แผนกผู้ป่วยนอก
ตึกผู้ป่วยนอกพยาบาลวิชาชีพคัดกรองโดยการใช้แบบคัดกรองอาการเจ็บแน่นหน้าอก (Chest pain
triage) ซึ่งจะมีไว้ในทุกแผนกบริการถ้าพบผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหน้าอกเข้าได้กับโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลันส่งเข้าระบบ Fast Track ที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน พยาบาลวิชาชีพคัดกรองผู้ป่วย โดยใช้แบบประเมินและให้การพยาบาลผู้ป่วย
Chest pain ถ้าพบผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหน้าอกเข้าได้กับโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายส่งเข้าระบบ Fast Track
ตรวจประเมิน EKG 12 lead โดยไม่ต้องรอคําสั่งแพทย์ ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที รายงานแพทย์ประจําหน่วย
อุบัติเหตุและฉุกเฉินหรือแพทย์เวร ทําการตรวจร่างกาย แปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ วินิจฉัยโรคโดยใช้ Criteria
ในการตัดสินใจให้การรักษาโดย 1) เจ็บหน้าอกที่เข้ากับกลุ่มอาการโรคหลอดเลือดหัวใจ คือเจ็บหน้าอก
นานมากกว่า20 นาทีในขณะพัก 2) EKGมี ST-elevated > 1 mm. หรือมี new LBBB 3) TroponinT >
0.1 หากมี criteria 2 ใน 3 ให้การรักษาเบื้องต้นโดยยึดหลัก “MONA” และให้การรักษาตาม Standing
order ในกรณีผู้ป่วยต้องได้รับยา Fibrinolytic คือ Streptokinase แพทย์ประจําหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
consult อายุรแพทย์โรคหัวใจในการตัดสินใจให้การรักษา ประเมินข้อห้ามใช้โดยใช้แบบประเมินก่อนการให้
Streptokinase บอก Risk and benefit แก่ผู้ป่วยและญาติ และให้เซ็นต์ยินยอมในการรักษาด้วยยา และเริ่ม
ให้ยา Streptokinase ที่หน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินเฝ้าระวังอาการและอาการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 30 นาที
หรือตามที่อายุรแพทย์สั่งการ พร้อมทั้งเตรียมพร้อมผู้ป่วยและอุปกรณ์การช่วยฟื้นคืนชีพในการนําส่งต่อผู้ป่วย
ไปยังโรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ตามลําดับ
การดูแลระหว่างนําส่งต่อผู้ปว่ ย
ในการนําส่งต่อผู้เริ่มต้นที่ ระบบให้คําปรึกษาและโทรศัพท์ประสานงานระหว่างแพทย์ห้องฉุกเฉิน
และแพทย์ที่โรงพยาบาลปลายทางเพื่อส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย มีการเตรียมผู้ป่วยและญาติ เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ
ช่วงฟื้นคืนชีพให้พร้อมเช่น Monitor EKG , Defibrillator, Emergency drug มีเครื่องมือสื่อสาร เช่น วิทยุ
โทรศัพท์มือถือ แบบประเมินและบันทึกอาการระหว่างนําส่ง พยาบาลนําส่ง 2 คน
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ผลลัพธ์ด้านคุณภาพการดูแลตามตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยอัตราการคัดกรองทําEKG
ภายใน10นาที ร้อยละ 97.0 ,98.0, 96.0 ในปี 2557, 2558, 2559 ตามลําดับ อัตราผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย
ว่าเป็น AMI ได้รับยาละลายลิ่มเลือด ไม่มีภาวะแทรกซ้อนเลือดออกรุนแรงร้อยละ 100 ในปี 2557 – 2559
อัตราการปฏิบัติตาม Clinical pathway Cheat pain ร้อยละ 96.0, 97.0, 92.0 ในปี 2557, 2558, 2559
ตามลําดับ ซึ่งพบว่าจากการใช้แบบคัดกรองอาการผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บแน่นหนาอกมีอัตราการการคัดและ
ได้รับการตรวจประเมิน EKG เพิ่มมากขึ้น ได้รับการวินิจฉัยและการนําส่งต่อได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
และไม่พบอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยที่ได้รับยา SK ในปี 2557 – 2559 รวมถึงมีการติดตามอาการหลังผู้ป่วย
ได้รับส่งต่อกับโรงพยาบาลปลายทางและมีการออกเยี่ยมบ้าน ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ เพื่อติดตามอาการและให้
คําแนะนําในการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยสืบไป
ข้อเสนอแนะ
1. มีการทบทวนแนวทางการคัดกรองและปฏิบัติการพยาบาลร่วมกับทีมสหวิชาชีพทุกปี
2. มีการทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วยรายกรณี ในผู้ป่วยที่ได้รับยา SK
3. อุปกรณ์การสื่อสารเช่น โทรศัพท์มือถือ ควรมีความทันสมัยและพร้อมใช้
4. พยาบาลต้องผ่านการอบรมการอ่านและแปรผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจทุกคน
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17. ชื่อเรื่อง นวัตกรรม “แบบรายงานการบันทึกข้อมูลผูป้ ่วยวัณโรคดูง่ายในแผ่นเดียว”
ชื่อเจ้าของผลงาน : นางชฎา ภูยาดาว ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นางประวีณา ปรีดี ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
นางเพ็ญทิพา เวียงวะลัย
ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นางฌานิญมนธ์ นาลาบ ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวธนาพร ศิริโส
ผู้นาํ เสนอ :

นางชฎา ภูยาดาว ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลคําม่วง จ.กาฬสินธุ์

สถานทีต่ ิดต่อกลับ

โทรศัพท์ 095-6604572

ที่มาและความสําคัญของปัญหา
จากข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคในปี 2557 พบว่า อัตราการขาดยาของผู้ป่วยวัณโรค อยู่ในเกณฑ์สูง
ทําให้การดําเนินงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ และ พบปัญหาที่เกิดขึ้นมี
ผู้ป่วยวัณโรคอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ที่ขาดยา คือ ผู้ป่วยวัณโรคที่มีโรคแทรกซ้อน เบาหวาน /ภูมิคุ้มกันบกพร่อง/
จิตเวช ผู้ป่วยวัณโรคที่ย้ายถิ่นประกอบอาชีพทางเศรษฐกิจ ผู้ป่วยขาดความรู้ ความตระหนัก ความเข้าใจเรื่อง
โรค ผู้ป่วยวัณโรคที่ขาดคนดูแล ขาดการDOTยา และยากต่อการติดตามที่ต่อเนื่อง เนื่องจากแบบบันทึก
ข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคมีหลายเล่มดูยากและสับสนในการติดตาม ทําให้การติดตามผู้ป่วยมาตามนัดบกพร่อง การ
รับประทานยาวัณโรคไม่ต่อเนื่อง การรักษาต้องยืดระยะเวลาออกไป มีภาวะเสี่ยงเกิดขึ้นได้ การดื้อยาและกลับ
เป็นซ้ํา
ดังนั้นงานวัณโรค จึงได้คิดนวัตกรรม “แบบรายงานการบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยวัณโรคให้ดูง่าย
อยู่ในแผ่นเดียว” เพื่อเป็นข้อมูลการรักษาและการนัด ติดตามแผนการรักษาให้ต่อเนื่อง ทําให้ผู้ป่วยวัณโรค
ได้รับการบําบัดยาวัณโรคจนครบตามแผนการรักษา หายจากการเป็นวัณโรคไม่เกิดการแพร่กระจายของเชื้อ
ต่อครอบครัว บุคคลที่ใกล้ชิดและชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อง่ายต่อการติดตามการนัด ป้องกันการขาดยาในผู้ป่วยวัณโรค
2. เพื่อเป็นข้อมูลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรค เริ่มต้นจนรักษาหายและครบ
การบันทึกข้อมูลแบบเดิมมีหลายเล่ม
แบบ รงTB 01 แบบ รงTB 03 แบบ รงTB 04 แบบ รง Cohort
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นวัตกรรมการบันทึกข้อมูลในแผ่นเดียวแบบใหม่ รายชื่อผู้ป่วยวัณโรค อ.คําม่วง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง30 กันยายน 2558

สิ่งที่ได้จากนวัตกรรมแบบบันทึกข้อมูลผู้ปว่ ยวัณโรคในแผ่นเดียว
1. ได้ข้อมูลผู้ป่วยเป็นข้อมูลทัว่ ไป จํานวน เพศ อายุ ที่อยู่ น้ําหนักครั้งแรก เบอร์โทรติดตาม HN
ระเบียนผู้ป่วย
2. ได้ข้อมูลวันเริ่มการรักษา ใช้ยาสูตรอะไร/จนครบการรักษา
3. ได้ข้อมูลติดตามการนัดรับยาต่อเนื่องตามแผนการรักษา/สามารถนับจํานวนรายและโทรบอกนัด
ล่วงหน้า มีปัญหาติดตามให้ต่อเนื่อง
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4. ได้ข้อมูลชันสูตร ลงผลการตรวจเสมหะตามแผนการรักษาต่อเนื่อง
5. ได้ข้อมูลประเภทผู้ป่วยรายใหม่ กลับเป็นซ้ํา อื่นๆ เสมหะบวก เสมหะลบ มีโรคแทรกซ้อน
เบาหวาน ภูมิคุ้มกันบกพร่อง สุขภาพจิต
6. สรุปข้อมูลผูป้ ่วยได้ง่าย ตอบโจทย์ OUT COME รายงาน Cohortที่ 1/ 2/ 3/ 4
ผลการดําเนินงาน
ประเมินผล ผู้ป่วยวัณโรคไม่ขาดยา ปี 2558 สิ่งที่ได้ ผู้ปว่ ยวัณโรคไม่ขาดยา ผู้ป่วยได้รับยาวัณโรค
ครบ รักษาหาย ไม่มีการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน ชุมชนปลอดโรคติดเชื้อวัณโรค
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18. ชื่อนวัตกรรมม : ถุงรักษ์โลก
ชื่อผูเ้ สนอผลงานน : ภญ วนิดา นังตะลา เภสัชกรปฏิบับตั ิการ CID : 34605006779666
หน่วยงาน
ว
:

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ
ช
ม้
มครองผู
้บริโภค
ภ รพ.คําม่วง
ว จ.กาฬสินธธุ์

ที่มาและความสํ
า
า ญ
าคั
กลุ่มงานนเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคมีหน้าที
า ่ให้บริการด้ด้านยาทั้งตึกผู้ป่วยนอกและตึกผู้ป่วยในน
การจ่ายยาสําหรัรับผู้ป่วยที่ต้องนอนรักษาตตัวในโรงพยาาบาลนั้น กระะบวนการนําส่งยาแต่ละคครั้งจะต้องใช้ช้
ถุงพลาสติกในการรนําส่งยาแต่ละราย
ล
เมื่อคิดเฉลี
ด ่ยต่อปีมีแนวโน้
แ มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยคิคิดจํานวนครั้งที
ง ่ต้องจ่ายยาา
และนําส่งยาโดยใช้ถุงพลาสติก 3 ปีย้อนหลัง ดังนี้
ปีงบประมาณ

ต้นทุนถุงพลาสติก/ถุง

จํานวนผู้ปวยใน(คน)
ว่

รวมมูลค่คา (บาท)

2555

0.75

5,4552

4,0089

2556

0.75

4,8008

3,6606

2557

0.75

4,7991

3,5593

2555

25556

2557

จากข้อมูลดังกล่าวพบบว่า ทางกลุ่มงานเภสั
ม
ชกรรมและคุ้มครองผู
ค ้บริโภคคสามารถลดมูลค่าในการร
ใช้ถุงพลาสติ
ง
กโดยยการนําวัสดุอือื่นมาทดแทนนได้ การลดกการใช้ถุงพลาสสติกนั้นยังช่ววยลดภาวะโลกร้อนซึ่งเป็น
หนึ่งในภาวะที
ใ
่อาจจส่งผลกระทบบต่อสุขภาพไดด้
วัตถุประสงค์
ใ จ่ายของโรงพยาบาล
1.ลดค่าใช้
2.ลดภาววะโลกร้อน
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ประชุมฝ่ายเพื่อหามาตรการภายในฝ่ายเพื่อทบทวนมาตรการประหยัดภายในฝ่าย
2. แจ้งปัญหาและวางแผนร่วมกันในฝ่ายเภสัชกรรม
3. จัดทําถุงผ้าเพื่อใช้ในการให้บริการผู้ป่วยใน
4. ดําเนินการใช้นวัตกรรมระหว่างฝ่ายเภสัชกรรมกับตึกผู้ปว่ ยใน
วิธีการใช้และพัฒนาต่อเนื่อง
คนไข้ Admit

ห้องจัด-จ่ายยาโดยใช้ถุงผ้าเพื่อบรรจุยานําส่งแก่ตึกผู้ป่วยใน

IPDได้รับถุงผ้า
(ห้องยารับกลับมาใช้ในการให้บริการทุกเช้า)
ผลการดําเนินงาน/ตัวชี้วัด
จากยอดผู้ป่วยที่ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล(ยอดผู้ป่วย Admit ต่อ เดือน และต่อปีงบประมาณ )
ปีงบประมาณ

ต้นทุนถุงพลาสติก/ถุง

จํานวนผู้ป่วยใน
(คน)

รวมมูลค่า
(บาท)

2558

0.75

5,128

3,846

2559 (ต.ค.58 – พ.ค.59)

0.75

2,802

2,101.50

รวมมูลค่า

5,947.50
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สรุปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานมาตลอดปีงบประมาณ 2558 -2559 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
สามารถลดมูลค่าการใช้ถุงพลาสติกมูลค่าเมื่อคิดเป็นจํานวนเงิน ได้ 5,947.50บาท และที่สําคัญที่สุดเราได้มี
ส่วนช่วยในการลดโลกร้อน
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19. ชื่อเรื่อง นวัตกรรม “ผ้าปิดตาปลอดภัย ลดห่วงใยพ่อแม่”
ชื่อผู้คิดค้น :

นางสาวพัชรินทร์ วันชูเสริม ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

เจ้าของผลงาน : นางสาวพัชรินทร์ วันชูเสริม ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
หน่วยงาน :

ตึกหลังคลอด โรงพยาบาลคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

หลักการและเหตุผล
ตึกหลังคลอดรับบริการดูแลมารดาและทารกหลังคลอด จากการดูแลทารกหลังคลอดพบภาวะตัว
เหลืองในทารกที่ต้องได้รับการรักษาโดยการส่องไฟรักษา โดยการใช้ผ้าปิดตาแบบใช้แผนฟิล์มดําหุ้มด้วยผ้า
ก๊อส ติดด้วยพลาสเตอร์ เพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดจากตาเด็ก โดยใช้พลาสเตอร์ติดบริเวณผิวหนังและเส้นผม
ของทารก ผลที่เกิดขึ้นพบว่า เวลาแกะพลาสเตอร์ออก ทารกจะร้องมาก และมีรอยแดงบริเวณที่พลาสเตอร์ติด
ผิวหนังทารก บางครั้งมีเส้นผมทารกติดมาด้วย ทําให้มารดาทารกและญาติไม่พึงพอใจและไม่ต้องการให้ทารก
ส่องไฟรักษา เนื่องจากสงสารทารก ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
จากเหตุผลดังกล่าว ตึกหลังคลอดจึงได้คิดค้นนวัตกรรม “ผ้าปิดตาปลอดภัย ลดห่วงใยพ่อแม่”ขึ้น
เพื่อลดปัญหาการเกิดรอยแดง และลดความเจ็บปวดของทารก มารดาและญาติมีความพึงพอใจลดความวิตก
กังวลเต็มใจให้ทารกรับการส่องไฟรักษา ทําให้การส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลืองของทารกมีประสิทธิภาพและทํา
ได้เต็มที่มากขึ้น
วัตถุประสงค์
1. ลดความเจ็บปวดจากการใช้ผ้าปิดตา และลดการระคายเคือง
2. เพื่อความปลอดภัย ลดภาวะแทรกซ้อน จากการใช้ผ้าปิดตาแบบเดิม
3. เพื่อความพึงพอใจของมารดาทารกและญาติ มากกว่า 80 %
การดําเนินงาน
1. ภายในหน่วยงานคิดประดิษฐ์ผ้าปิดตา
2. ประดิษฐ์ผ้าปิดตา
3. ทดลองใช้จริงในเด็กที่ต้องใช้ผ้าปิดตา เพื่อรักษาแบบส่องไฟรักษา
4. พัฒนาและปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น
5. ประเมินผลและสอบถามความพึงพอใจของมารดาทารกและญาติ
งบประมาณ
ค่าวัสดุ

- หน้ากากอนามัยแบบผ้า 100
- เข็มเย็บผ้า
5
- ด้ายเย็บผ้า
15
รวมค่าใช้จ่าย
120

บาท
บาท
บาท
บาท
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กลุ่มเป้าหมาย
เด็กที่มีภาวะตัวเหลืองที่ได้รับการส่องไฟในรอบ 4 เดือน จํานวน 20 ราย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ความปลอดภัย ลดการระคายเคือง ความสะดวกสบายของมารดาในการดูแลทารก และลดความ
เจ็บปวดของทารกจากการแกะพลาสเตอร์แบบเดิม มารดาและญาติมคี วามพึงพอใจ มากกว่า 80 %
ผลการดําเนินงาน
เด็กที่มีภาวะตัวเหลืองที่ได้รับการส่องไฟรักษาในรอบ 4 เดือน ทั้งหมด 20 ราย ใช้เวลาส่องไฟรักษา
1-2 วัน โดยในครึ่งวันแรกใช้ผ้าปิดตาแบบเดิมโดยติดด้วยพลาสเตอร์แล้วแกะออกเช็ดตาเช็ดสะดือตอนเที่ยง
พบว่าเด็กร้องมาก มีรอยแดงบริเวณที่ติดพลาสเตอร์ และอีกครึ่งวันใช้ผ้าปิดตาแบบใหม่ในเด็กที่มีภาวะตัว
เหลืองและได้รับการส่องไฟรักษา พบว่าเด็กไม่เกิดรอยแดงและไม่มีความเจ็บปวดเวลาแกะผ้าปิดตาออก
มารดาทารกและญาติ มีความพึงพอใจ คิดเป็น 96 %
โอกาสพัฒนา
1.การหาขนาดผ้าปิดตาแบบหน้ากากที่เหมะสม เนื่องจากขนาดของศีรษะทารกไม่เท่ากัน
2. ความสวยงามน่าใช้
ผ้าปิดตาแบบเดิม

ผ้าปิดตาแบบใหม่ (แบบหน้ากาก)
อุปกรณ์ที่ใช้
1.หน้ากากอนามัยแบบผ้า
2.เข็มเย็บ
3.ด้ายเย็บ
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
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20. ชื่อเรื่อง : ศึกษารูปแบบการให้คําปรึกษารายบุคคล เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมควบคุมระดับน้าํ ตาลใน
ผู้ป่วย โรคเบาหวาน
ชื่อเจ้าของผลงาน : 1. นางนาถนรินทร์ ทรัพย์กุล ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
2. นางพิชญาภัค มองเพ็ชร ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
ผู้นาํ เสนอ :

นางนาถนรินทร์ ทรัพย์กุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลคําม่วง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 061-1959423
E-mail : nartnarin.DM2@gmail.com

หลักการและเหตุผล
โรคเบาหวานทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง เช่น ไตเรื้อรัง ตาบอด ปลายประสาทเสื่อม
หลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดส่วนปลาย ซึ่งส่วนใหญ่เกิดในผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุม
ระดับน้ําตาลไม่ได้ ซึ่งเป้าหมายการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดเท่ากับ 70-130 mg/dl ผลการดูแล
โรคเบาหวานโรงพยาบาลคําม่วง ปี 2558 มีผู้ป่วยโรคเบาหวาน 3,306 ราย พบว่า อัตราผู้ป่วยเบาหวาน
ควบคุ ม ระดั บ น้ํ า ตาลไม่ ไ ด้ ร้ อ ยละ 32.29 กลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยที่ ค วบคุ ม ระดั บ น้ํ า ตาลไม่ ไ ด้ ส่ ว นใหญ่ พบในกลุ่ ม
วั ย ทํ า งานมี พ ฤติ ก รรมเสี่ ย งทั้ ง ด้ า นอาหาร ออกกํ า ลั ง กาย อารมณ์ และการใช้ ย ารั ก ษาไม่ ถู ก ต้ อ ง
ตามแผนการรั ก ษา ส่ งผลให้ก ารควบคุ ม ระดั บ น้ํา ตาลในเลือ ดไม่ ได้ รูป แบบการปรับ เปลี่ย นพฤติ ก รรม
ที่ผ่านมา คือ การให้ความรู้รายกลุ่ม และการประเมินปั ญหาขณะซักประวัติ ซึ่งไม่สามารถค้นหาปั ญหา
เชิงลึกรายบุคคลได้ครอบคลุม เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่รีบเร่ง ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาไม่เหมาะสม ดังนั้น จึง
นํารูปแบบการให้คําปรึกษารายบุคคลมาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยโรคเบาหวานในคลินิกบริการ
เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองที่เหมาะสมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลได้ตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบการให้ คํ า ปรึ ก ษารายบุ ค คล ในการควบคุ ม ระดั บ น้ํ า ตาลในเลื อ ดผู้ ป่ ว ย
โรคเบาหวาน
วิธีการศึกษา
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีระดับน้ําตาลในเลือด FBS ≥ 183 mg% ติดต่อกัน
2 ครั้งขึ้นไป ที่มารับบริการที่คลินิกเบาหวาน จํานวน 18 ราย ช่วงเวลาที่ศึกษา มกราคม 2559-เมษายน
2559
การดํ าเนิ น งานมี ก ารพัฒ นาเครื่ องมือ เพื่อใช้ใ นการประเมิ น พฤติ ก รรมผู้ป่ว ยทั้ง ด้ า นอาหาร
ออกกําลังกาย อารมณ์ การใช้ยา และพัฒนาระบบการดูแลเพิ่มการให้คําปรึกษารายบุคคล โดยผู้จัดการราย
กรณี DM มีห้องที่เป็นสัดส่วน มีสื่อประกอบการเรียนรู้ การติดตามผลประเมินพฤติกรรมก่อนและหลังการ
ดําเนินงาน 3 เดือน เพื่อวิเคราะห์ผล

955
ผลกการดําเนินงานน
กลุ่มผู
ม ้ป่วยที่ควบบคุมระดับน้ําตาลไม่
ต ได้ส่วนใใหญ่เป็นเพศหหญิง ร้อยละ 88.89 ช่วงออายุที่พบมากก
4
ร้อยละ 38.89 อัตราการควบค
ต
คุมระดับน้ําตาล (FBS 70-130 mg//dl) หลังการรให้คําปรึกษาา
คือ 40-49ปี
รายบบุคคล ร้อยลละ 44.44 กาารประเมินพฤฤติกรรม 4 ด้าน(อาหาร ออกกํ
อ าลังกายย อารมณ์ แลละการใช้ยา))
พฤติติกรรมเสี่ยงที่พบมากที่สุด คือ ด้านอาหหารพบ ร้อยลละ 77.78 รอองลงมา ด้านออกกําลังกาย พบร้อยละะ
72.222 ส่วนพฤติกรรม
ก ด้านการรใช้ยา และด้้านอารมณ์ พบร้
พ อยละ 66.67 เท่ากัน แและยังพบว่ามีปัญหาตั้งแต่ต่
3 ด้าน
า ขึ้นไป ร้อยละ
ย 61.11 จากการศึ
จ
กษาาพบว่า รูปแบบบการให้คําปรึกษารายบุคคล เพื่อส่งเสริมิ พฤติกรรมม
ควบบคุมระดับน้ําตาลในผู
ต
้ป่วยโรรคเบาหวาน ต้องประกอบบไปด้วย 1. กาารให้คําปรึกษษารายบุคคล โดยผู้จัดการร
รายกกรณี DM, 2. แบบประเมินพฤติ
น กรรม (44 ด้าน) , 3.มีห้หองที่เป็นสัดส่สวน และ 4.มีมีสื่อการเรียนรูรู้
อภิปรายผล
ป
สรุปและข้
ป
อเสนออแนะ
ผู้ป่วยมี
ว การปรับพฤติ
พ กรรมการดูแลตนเองดีดีขึ้น มีการสังเกตการเปลี
ง
่ยยนแปลงของตนเอง มีการร
ตั้งเป้ป้าหมายที่จะคควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
อ สามารถบอกได้ว่าควบคคุมระดับน้ําตาลไม่ได้เพราะสาเหตุอะไรร
และะมี ก ารปรั บ พฤติ ก รรมตตามสาเหตุ ที่ ค้ น พบ ส่ งผลให้
ง
ค วบ คุ ม ระดั บ น้ํ าตาลได้ ต า มเป้ า หมายย
จากรระบบที่พัฒนาาการให้คําปรึรึกษารายบุคคลต้
ค องใช้เวลา 30-45 นาที ดังนั้น ควรพััฒนาสมรรถนนะบุคลากรในน
คลินินิกให้สามารถใให้การปรึกษารายบุ
ษ
คคลไดด้ทุกคน และควรขยายกลุ่มเป้าหมายมาใช้ในกลุ่มผู้ป่ปวยที่มีระดับ
น้ําตาล >130 mg/dl
m
ขึ้นไปป เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริ
ณ
การ
ก และการติติดตามการดูแแลควรใช้ HbAA1C ในการร
ประเมินผลการคววบคุมระดับน้้าํ ตาลในเลือด

.
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21. ชื่อเรื่อง : มาตรการประหยัดลดการใช้สติ๊กเกอร์โดยสิ้นเปลือง
ชื่อผู้เสนอผลงาน : ภญ วนิดา นังตะลา เภสัชกรปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค รพ.คําม่วง จ.กาฬสินธุ์
ที่มาและความสําคัญ
จากการทบทวนความเสี่ยงกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้ มครองผู้บริ โภค พบว่า ความเสี่ยงที่ พบได้
บ่อยครั้งคือ ความเสี่ยงที่เกิดจากใบสั่งยา ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการในการจัดยา อีกทั้งในกระบวนการการจัดยา
แพทย์จะเป็นผู้พิมพ์ใบสั่งยาพร้อมทั้งมีการพิมพ์สติ๊กเกอร์ออกมาพร้อมกัน เมื่อมีความคลาดเคลื่อนจากยาก็
ย่อมส่งผลให้ สติ๊กเกอร์ที่สั่งพิม พ์ไม่สามารถใช้งานได้ ต้องมี การแก้ไขซึ่งก่อให้เกิ ดความสิ้นเปลืองในการ
ให้บริการ อีกทั้งยังเพิ่มภาระงานและระยะเวลาในการจัดยา เนื่องจากต้องทําการแก้ไขสติ๊กเกอร์ยาใหม่
ซึ่งจากการเก็บข้อมูลปีงบประมาณ 2557 พบว่า สติ๊กเกอร์ที่ไม่สามารถนําไปใช้งานได้มีจํานวน 96,024
สติ๊กเกอร์ คิดเป็นมูลค่าทั้งหมด 23,045.75 บาท เพื่อลดระยะเวลาในการจัดยาและลดมูลค่า ค่าใช้จ่าย
โดย ไม่จําเป็น กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคจึงจัดทํามาตรการประหยัดลดการใช้สติ๊กเกอร์
โดยสิ้นเปลืองขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล
2. เพื่อลดระยะเวลาในการจัดยา
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ประชุมเพื่อวางแนวทางในการดําเนินงาน
2. แจ้งแนวทางและวางแผนร่วมกันในกลุม่ งานเภสัชกรรมและคุม้ ครองผู้บริโภค
วิธีการใช้และพัฒนาต่อเนื่อง
ระบบเดิม
1. แพทย์พิมพ์ใบสั่งยาพร้อมปริ้นสติ๊กเกอร์
2. ห้องยาจัดยาพร้อมตรวจสอบยา
3. บริการจ่ายยาให้กับผู้ป่วย
ระบบใหม่
1. แพทย์พิมพ์ใบสั่งยา
2. ห้องยาคัดกรองใบสั่งยาพร้อมสั่งปริ้นใบสัง่ ยา
3. ห้องยาจัดยาพร้อมตรวจสอบยา
4. บริการจ่ายยาให้กับผู้ป่วย
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ผลการดําเนินงาน/ตัวชี้วัด
ตารางที่ 1 แสดงมูลค่าสติ๊กเกอร์ยาที่สูญเสียในการให้บริการ
ปีงบประมาณ

ต้นทุนสติ๊กเกอร์(ดวง)

จํานวนสติ๊กเกอร์ยา
ที่ใช้ไม่ได้(ดวง)

รวมมูลค่า
(บาท)

2558

0.24

14,326

3,438.24

2559 (ต.ค.58 – พ.ค.59)

0.24

1,252

301.44

รวมมูลค่า

3,739.68

ตารางที่ 2 แสดงระยะเวลาในการจัดยา
ปีงบประมาณ

ระยะเวลา(นาที)

2558

26.45

2559 (ต.ค.58 – พ.ค.59)

22.30

สรุปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานมาตลอดปีงบประมาณ 2558 และ 2559 พบว่าจํานวนมูลค่าสติ๊กเกอร์ยาที่
สูญเสียและระยะเวลาในการจัดยามีแนวโน้มลดลง
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22. ชื่อเรื่อง : นวัตกรรม “สามสีสดใสรู้ไหลนมแม่”
ชื่อผู้คิดค้น :

นางสาวพัชรินทร์ วันชูเสริม ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

เจ้าของผลงาน : นางสาวพัชรินทร์ วันชูเสริม ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
หน่วยงาน :

ตึกหลังคลอด โรงพยาบาลคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันมีการนํากลยุทธ์การใช้สีต่างๆมาปรับใช้กับงานบริการรักษาพยาบาลมากขึ้น ซึ่งในการใช้
สีต่างๆสื่อความหมายนั้นทําให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น ในตึกหลังคลอด มารดาหลังคลอด ญาติ แม้กระ
ทั้งแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มักจะมีคําถามเสมอว่า “น้ํานมไหลหรือยัง”ซึ้งเป็นปัญหาที่ทําให้ มารดา
หลังคลอด และญาติยังไม่ทราบ รู้สึกกังวลใจว่าน้ํานมไหลหรือไม่
จากเหตุผลดังกล่าว ตึกหลังคลอดจึงได้คิดค้นนวัตกรรม “สามสีสดใสรู้ไหลนมแม่”ขึ้นเพื่อเป็น
การสื่อสารให้มารดาหลังคลอด ญาติ แพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจง่าย สะดวกสบาย และลดความ
วิตกกังวลของมารดาหลังคลอดและญาติเกี่ยวกับการไหลของน้ํานม ทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสื่อสารเรื่องน้ํานมมารดาหลังคลอด แก่มารดาหลังคลอด ญาติ แพทย์ และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจง่าย
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของเจ้าหน้าที่
วิธีดําเนินงาน
1. ภายในหน่วยงานคิดประดิษฐ์สญ
ั ลักษณ์ สื่อแทนการไหลของน้ํานม
2. ประดิษฐ์ดอกไม้สามสีแทนการไหลของน้ํานม
3. ทดลองใช้จริงกับมารดาหลังคลอด
4. พัฒนาละปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น
5. ประเมินผลและสอบถามความพึงพอใจของมารดาทารกและญาติ
งบประมาณ
ค่าวัสดุ

- ดอกไม้สี ( แดง เหลือง เขียว ) 100
- ขวดน้ําพลาสติก
รวมค่าใช้จ่าย
100

อุปกรณ์ที่ใช้
1. ดอกไม้สี ( แดง เหลือง เขียว)
2. ขวดน้ําพลาสติก
3. ที่วางขวด Alcohol Gel

บาท
บาท
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ขั้นตอนการดํ
ต
าเนินินงาน
ดอกไม้สแดง
แี

น้ํานมมารดายังไม่มา หรือมาน้
อ อยประเมินจากการบีบีบได้น้ํานมผุดเล็
ด กๆ 1-2 รู

ยังกลลับบ้านไม่ได้ ต้องให้นอนโรรงพยาบาลจนนกว่าน้ํานมบีบผุ
บ ดต่อเนื่อง

ดอกไม้สีเหลื
ห อง

น้ํานมมมาปานกลาง ประเมิ
ป นจากการบีบน้ํานมผุผุดใหญ่ออกหลลายรู 2-3รู

ให้กลัลบบ้านได้ แตต่ต้องมีการเฝ้าระวั
า ง นัดดูอาการ 7 วัน มีการดูแลต่อเนืนื่อง

ดอกไม้ สีเขียว

นํ ้านมมากก ประเมินจากกการบีบผุดต่อเนื่อง แสดงงว่ามารดามีนํนํ ้านม

เพียงพอในการเลี
ง
ลี ้ยงทารกให้ กลั
ก บบ้ านได้

100
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การสื่อสารเรื่องน้ํานมมารดาหลังคลอด แก่มารดาหลังคลอด ญาติ แพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น มารดาหลังคลอดและญาติมคี วามพึงพอใจ ค่าเป้าหมาย ≥ 80 %
การประเมินผล
มารดาหลังคลอดที่นอนที่ตึกหลังคลอดเฉลีย่ 2-3 วัน สามารถเข้าใจสัญลักษณ์สื่อสารของการ
ไหลของน้ํานม แพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าใจในการใช้สื่อ “สามสีสดใสรู้ไหลนมแม่” มารดาหลัง
คลอดและญาติมีความพึงพอใจในระดับดีมาก คิดเป็น 94 %
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ชื่อเรื่อง : ศูนย์เรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง
ชื่อเจ้าของผลงาน :
นางนาถนรินทร์ ทรัพย์กุล ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.คําม่วง
นายวัชภูมิ ทองใบ
ตําแหน่ง นักโภชนาการ รพ.คําม่วง
ผู้นาํ เสนอ:

นางนาถนรินทร์ ทรัพย์กลุ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ CID : 3460200016700
โรงพยาบาลคําม่วง จ.กาฬสินธุ์

สถานทีต่ ิดต่อกลับ:

โทรศัพท์ 061-1959423 E-mail: Nartnarin.DM2@gmail.com

บทนํา
จากข้ อ มู ล การสํ า รวจภาวะสุ ข ภาพของบุ ค ลากร ปี 2558 (คลิ นิก DPAC) พบว่ า บุ ค ลากร
ส่วนใหญ่มีดัชนีมวลกายระดับท้วมและอ้วน คิดเป็นร้อยละ 21.58 และ 25.26 ตามลําดับ มีรอบเอวเกิน
มาตรฐานและอ้ ว นลงพุ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 30.65 โรงพยาบาลคํ า ม่ ว งจึ ง มี ค วามมุ่ ง หวั ง ให้ ค นในองค์ ก ร
เป็นแกนหลักในการสนับสนุนให้ตนเองมีพฤติกรรมตามหลัก 3อ.2ส. สามารถควบคุมน้ําหนักตนเองไม่ไห้มี
ภาวะน้ํ า หนั ก เกิ น และเป็ น โรคอ้ ว น ลดการเกิ ด โรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง เบาหวาน ความดั น โลหิ ต สู ง
เป็นแบบอย่างของผู้ให้บริการด้านสุขภาพ รวมทั้งเป็นองค์กรต้นแบบไร้พุง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีรอบเอวหรือดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. เพื่อสร้างเครือข่ายสุขภาพองค์กรต้นแบบไร้พุง
วิธีการดําเนินงาน
คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรในโรงพยาบาลคําม่วง และ คปสอ.คําม่วง-สามชัย สํารวจ
ภาวะสุขภาพของบุคลากรโดยการตรวจประเมินระดับดัชนีมวลกาย รอบเอว และพฤติกรรมสุขภาพ โดยใช้
แบบสํารวจของกรมอนามัยก่อนและหลังดําเนินการ นําเสนอผลการประเมินภาวะสุขภาพของบุ คลากร
ให้บุ ค ลากรผู้ บริ ห ารได้ รับ ทราบและประกาศนโยบายองค์ ก รไร้ พุง ให้ ท ราบทั่ว ทั้งองค์ กร จั ดกิ จ กรรมใน
กลุ่มเสี่ยง ส่งต่อทีม DPACให้การปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตามหลัก 3 อ. เช่น ด้านอาหาร อบรม
ความรู้ด้านการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม ด้านการออกกําลําลังกายและอารมณ์ อบรมแพทย์
ทางเลือกสมาธิบําบัด (SKT) แก่บุคลากร ส่งเสริมกิจกรรมการออกกําลังกายตามความถัด โดยกําหนดให้
แต่ละบุคคลต้องมีชมรมออกกําลังกายอย่างน้อย 1 ชมรม บุคลากรที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต สูบบุหรี่ หรือสุรา
ส่งต่อสุขภาพจิตและคลินิกเลิกบุหรี่/สุรา กระตุ้นการดําเนินงานเป็นหน่วยงาน คัดเลือกหน่วยงานและบุคคล
ต้ น แบบด้ า นการดู แ ลสุ ข ภาพให้ ร างวั ล เพื่ อ สร้ า งแรงจู ง ใจ ขยายองค์ ก รไร้ พุ ง หน่ ว ยงานราชการอื่ น
เช่น หัวหน้าส่วนราชการระดับอําเภอ กํานันผู้ใหญ่บ้านในอําเภอคําม่วง การติดตามประเมินผลสํารวจภาวะ
สุขภาพของบุคลากรก่อนและหลังดําเนินการ
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ผลกการดําเนินงานน
เปรีรียบเทียบระดัดับดัชนีมวลกายก่อนและหหลังดําเนินกาารพบว่า บุคลลากรส่วนใหญ
ญ่มีระดับดัชนี
ย 40.16 ระดับรอบเอววก่อนและหลัังดําเนินการพพบว่า ระดับรอบเอวลดลง ร้อยละ 39.00
มวลกายลดลงร้อยละ
ข
บดีปานกลาง
ป
มีการสร้างเครือข่ายสุขภาพพ
ด้านพฤติกรรม บุคลากรส่วนใหหญ่มีพฤติกรรรมการดูแลสุขภาพระดั
ว าส่วนราชชการ และผู้นาชุ
ํ มชนทุกหมูมู่บ้าน (กํานัน, ผู้ใหญ่บ้าน)
องค์กรต้นแบบไร้พุพงในระดับหัวหน้
อภิปราย
ป สรุป แลละข้อเสนอแนนะ
จากกการดําเนินงาานพบว่ามีผลลั
ล พธ์ที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจจาก มีการกระะตุ้นติดตามเป็ป็นหน่วยงานน
โดยกกําหนดเป็น KPI
K ของหน่วยงาน
ย ทําให้บุคลากรมี
ค
การกกระตุ้นช่วยเหลือ ควบคุมภายในหน่วยงาานของตนเองง
ส่งผลให้มีการปรัับพฤติกรรมทีที่ดีขึ้น ส่วนภาคีเครือข่ายในระดับหัวหน้าส่วนราาชการ และผูผู้นําชุมชน ให้ห้
ควา มสํ า คั ญ กั บ การดู
ก แ ลสุ ข ภาพตนเองเ
ภ
พื่ อ เป็ น แบบบอย่ า งที่ ดี ใ น หน่ ว ยงานข องตนเอง และในชุ
แ
ม ชนน
จึงทําให้ได้รับความร่วมมือในการสร้างเครือข่ขายสุขภาพองงค์กรต้นแบบไไร้พุงในพื้นที่เเป็นอย่างดี
ภาพพกิจกรรม
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24. ชื่อเรื่อง : การเสริมสร้างสมรรถนะของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน
ในพืน้ ที่ตําบลนาทัน อําเภอคําม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์

ฐาปกรณ์ เทศารินทร์*
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านนาตาล อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
บทนํา
การเกิดโรคไข้เลือดออกของประเทศไทยนั้นมีความสัมพันธ์กับฤดูกาล ผู้ป่วยไข้เลือดออกพบได้ตลอด
ทั้งปีแต่จะพบมากขึ้นในช่วงฤดูฝน ลักษณะการระบาดของโรคในอดีตมีทั้งแบบปีเว้นปีและปีเว้นสองปี แต่
ปัจจุบันพบผู้ป่วยได้ทุก ๆ ปีอย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงของการระบาดของโรคไข้เลือดออกใน
ชุมชนนั้นสามารถวิเคราะห์ได้จากค่าดัชนีลูกน้ํายุงลาย กล่าวคือ ชุมชนที่พบค่าดัชนีลูกน้ํายุงลายสูงแสดงถึง
ความเสี่ยงของประชาชนในการมีโอกาสรับเชื้อไข้เลือดออกและความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคอยู่ใน
ระดับสูง ทําให้ชุมชนนั้นมีแนวโน้มของการเกิดโรคและการระบาดของโรคสูง (กระทรวงสาธารณสุข, 2544)
จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดที่มีอัตราป่วยของโรคไข้เลือดออกสูงอยู่ในลําดับ4 ของเขตสุขภาพที่ 7 ใน
ปีพ.ศ. 2558 (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์, 2558) พบผู้ป่วยสะสมตลอดทั้งปี จํานวน 1,420 คน
คิดเป็นอัตราป่วย 144.18 ต่อแสนประชากร (สํานักงานโรคติดต่อนําโดยแมลง กรมควบคุมโรค)อีกทั้งยังเป็น
จังหวัดที่ประสบปัญหาการระบาดของไข้เลือดออกมาเป็นระยะเวลาหลายๆปีติดต่อกัน แนวโน้มในการเกิด
ไข้เลือดออกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2558 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้
กํ า หนดให้ ห น่ ว ยบริ ก ารสาธารณสุ ข ดํ า เนิ น โครงการควบคุ ม โรคไข้ เ ลื อ ดออกครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ ภ ายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต โดยมีเป้าหมาย ให้ประชาชนมีสุขภาพดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้อง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยมีหน่วยบริการสาธารณสุขดําเนินงานควบคุมป้องกัน
โรคอย่างเข้มข้นทั้งด้านการรักษาพยาบาลในสถานบริการ และงานในชุมชน สําหรับในพื้นที่ตําบลนาทันเป็น
พื้นที่ที่พบการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง ระหว่างปีพ.ศ.2555 - 2557 โดยมีอัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกอยู่ระหว่าง 131.57 - 696.37 ต่อแสนประชากร และจากการสํารวจค่าดัชนีลูกน้ํายุงลาย (House
Index : HI) ปีละ 4 ครั้ง ห่างกัน 3 เดือนพบว่าในช่วงระหว่าง ปี พ.ศ.2555 - 2557 มีค่าดัชนีลูกน้ํายุงลายอยู่
ระหว่างร้อยละ 25.38 - 36.84 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนด คือร้อยละ 10 (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ์, 2558)
ดังนั้นในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนให้มีประสิทธิภาพนั้นจําเป็นต้องส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้เกิดเจตคติที่ดีมีความตระหนักและเห็นความสําคัญจนเกิดพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกใน
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ผู้วิจัยเชื่อมั่นว่าชุมชนมีศักยภาพในการดูแลตนเองโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ทํางาน
ทางด้านสุขภาพทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่เรียกว่า เครือข่ายด้านสุขภาพในชุมชน ประกอบด้วย
อาสาสมัครสาธารณสุข ชมรมทางด้านสุขภาพต่างๆ ในชุมชน ตลอดจนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลที่มา
จากการเลื อ กตั้ ง ซึ่ ง เป็ น ตั ว แทนของแต่ ล ะหมู่ บ้ า นที่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง สามารถทํ า งานในการป้ อ งกั น โรค
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ไข้เลือดออกในชุมชนได้ จึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งที่กลุ่มบุคคลเหล่านี้จะได้เรียนรู้ปัญหาและแก้ไขปัญหา
ของชุมชนด้วยชุมชนเอง
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตําบลนาทัน
อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
วิธีดําเนินการวิจัย
ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR)
3.1 ประชากรและกลุ่มอย่างที่ใช้ในการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง รายละเอียดดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตัวแทนครัวเรือน จํานวน 11หมู่บ้าน หมู่บา้ นละ 3 คน
ตัวแทนผู้นําชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน จํานวน 11หมู่บ้าน
ตัวแทนเครือข่ายโรงเรียน จํานวน 4โรงเรียน
ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตําบลนาทัน
ตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนาตาล
ตัวแทน อสม. จํานวน 11หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 3 คน

รวมจํานวน 33คน
รวมจํานวน 11คน
รวมจํานวน 4คน
รวมจํานวน 5คน
รวมจํานวน 3 คน
รวมจํานวน 33คน

รวมทั้งสิ้น จํานวนทั้งสิ้น89คน
3.2 วิธีดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การประเมินสมรรถนะชุมชน ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านพฤตินิสัยในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกก่อนดําเนินการเสริมสร้างสมรรถนะ
ขั้นตอนที่ 2 กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะชุมชน ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านพฤตินิสัย
ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินสมรรถนะชุมชน ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านพฤตินิสัยในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกหลังดําเนินการเสริมสร้างสมรรถนะ
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความพึงพอใจของชุมชน ต่อกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะด้าน
ความรู้ ด้านทักษะ และด้านพฤตินิสัยในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
3.3การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลการแจกแจงความถี่ และการหาค่าร้อยละ ข้อมูลระดับสมรรถนะของชุมชน วิเคราะห์
โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ(Percentage)ค่าเฉลี่ย (Mean:
̅ )ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation: S.D.) และPaired t-test
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ผลการวิจัย
1. การประเมินสมรรถนะชุมชน ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านพฤตินิสัยในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกก่อนดําเนินการเสริมสร้างสมรรถนะ
1.1 ระดับสมรรถนะของผู้เข้าร่วมเสริมสร้างสมรรถนะ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านพฤตินิสัยใน
การป้องกันแลควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนก่อนดําเนินการเสริมสร้างสมรรถนะ
ตารางที่ 3จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการทดสอบด้านความรู้ ด้านทักษะ และ
ด้านพฤตินิสัยในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน (N=104)
ระดับสมรรถนะ
จํานวน
ร้อยละ
1. ด้านความรู้
ต่ํา

104

100.00

ปานกลาง

0

0.00

สูง

0

0.00

ต่ํา

65

62.50

ปานกลาง

8

7.69

สูง

31

29.81

0

0.00

104

100.00

0

0.00

ค่าเฉลี่ย = 5.87 S.D. = 1.80
2. ด้านทักษะ

ค่าเฉลี่ย = 8.45 S.D. = 4.73
3. ด้านพฤตินสิ ัย
มาก
ปานกลาง
น้อย
ค่าเฉลี่ย = 2.70 S.D. = 0.12
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2. การเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เข้าร่วมเสริมสร้างสมรรถนะด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้าน
พฤตินิสัยในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน
ชุมชน โดยจัดกิจกรรมในลักษณะ Walk Rally จํานวน 4 ฐานปฏิบัติการโดยแบ่งผู้เข้าร่วมเสริมสร้าง
สมรรถนะออกเป็นกลุ่มย่อย แล้วให้แต่กลุ่มหมุนเวียนไปเข้ารับความรู้ในแต่ละฐาน
การเสริมสร้างสมรรถนะด้านทักษะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสริมสร้างสมรรถนะได้เรียนรู้ทักษะ
ในการค้นหาปัญหา และการวิเคราะห์ปัญหา การเขียนกิจกรรม แผนงานและโครงการเพื่อป้องกันและควบคุม
โรคไข้ เ ลื อ ดออกในชุ ม ชน การนํ า โครงการไปปฏิ บั ติ และการประเมิ น ผลโครงการผู้ วิ จั ย ได้ นํ า เทคนิ ค
กระบวนการประชุมวางแผนแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ AIC (Appreciation Influence Control)จน
นํามาสู่การจัดทําโครงการในการแก้ไขปัญหาจํานวน 5โครงการ ประกอบด้วย 1.) โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตําบลนาทัน 2.) โครงการพัฒนารูปแบบการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในพื้นที่ตําบลนาทัน3.) โครงการคุยกันสารพันความรู้ในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกผ่านหอกระจายข่าวในพื้นที่ตําบลนาทัน 4.) โครงการธนาคารภูมิปัญญา
ท้องเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตําบลนาทัน 5.) โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมชุมชน
ในพื้นที่ตําบลนาทัน
ซึ่ง อบต.นาทันได้รับโครงการทั้งหมดไปบรรจุในแผนพัฒนา3 ปี (พ.ศ.2558-2560)และจัดสรร
งบประมาณให้ ดํ า เนิ น โครงการในชุ ม ชนการเสริ ม สร้ า งสมรรถนะด้ า นพฤติ นิ สั ย ภายหลั ง จากได้ รั บ การ
เสริมสร้างสมรรถนะด้านความรู้และด้านทักษะแล้วผู้วิจัยได้จัดเวทีอภิปรายกลุ่มเพื่อให้ ผู้เข้าร่วมเสริมสร้าง
สมรรถนะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าได้นําเอาความรู้และทักษะที่ได้รับไปปฏิบัติด้วยตนเองอย่างไร
โดยสรุปได้ว่าพฤติกรรมการปฏิบัติส่วนใหญ่จะมีการนําไปบอกกล่าวกับสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนบ้านให้
นอกจากนี้ยังสามารถชักนําให้เกิดแนวร่วมในการปฏิบัติกล่าวได้ว่า ผู้เข้าร่วมเสริมสร้างสมรรถนะที่ผ่าน
กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะด้านความรู้ด้านทักษะและด้านพฤตินิสัยได้กลายเป็นแกนนําที่สําคัญของ
ระดับหมู่บ้านและตําบลสามารถทําตนเป็นแบบอย่างในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตลอดจน
สามารถเชื่อมประสานระหว่างชุมชนกับหน่วยราชการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกให้เกิดเป็นรูปธรรมมีความต่อเนื่องยั่งยืนได้
3. การประเมินสมรรถนะของผู้เข้าร่วมเสริมสร้างสมรรถนะด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านพฤติ
นิสัยในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก หลังกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะ
ภายหลังดําเนินการเสริมสร้างสมรรถนะจนครบทุกขั้นตอนได้มีการประเมินสมรรถนะของผู้เข้าร่วม
เสริมสร้างสมรรถนะ และพบว่า ผู้เข้าร่วมเสริมสร้างสมรรถนะมีระดับสมรรถนะดีขึ้นอย่างชัดเจน ดังแสดง
ในตารางที่4
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ตารางที่ 4 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการทดสอบด้านความรู้ ด้านทักษะ และ
ด้านพฤตินิสัยในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน หลังการเสริมสร้างสมรรถนะ (N=104)
ระดับสมรรถนะ
จํานวน
ร้อยละ
1. ด้านความรู้
ต่ํา

8

7.69

ปานกลาง

26

25.00

สูง

70

67.31

ต่ํา

0

0

ปานกลาง

17

16.35

สูง

87

83.65

ต่ํา

0

0.00

ปานกลาง

0

0.00

104

100.00

ค่าเฉลี่ย = 13.16S.D. = 2.36
2. ด้านทักษะ

ค่าเฉลี่ย14.05S.D. = 1.39
3. ด้านพฤตินสิ ัย

สูง

จากตารางที่ 4 พบว่า ระดับสมรรถนะด้านความรู้ด้านทักษะ และด้านพฤตินิสัยของผู้เข้าร่วม
เสริมสร้างสมรรถนะ หลังดําเนินการเสริมสร้างสมรรถนะมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 80 ทุกด้าน ซึ่งข้อมูลจาก
ตารางร่ ว มกั บ ข้ อ มูล จากการสัง เกตในขณะดํ า เนิ น กระบวนการ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า กระบวนการเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะที่นํามาใช้นั้นสามารถทําให้ ผู้เข้าร่วมเสริมสร้างสมรรถนะมีระดับสมรรถนะทุกด้านสูงขึ้นจากเดิม
อย่างชัดเจน ทั้งนี้เนื่องจากในการดําเนินการผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เน้นการปฏิบัติจริง
โดยผสมผสานซึ่งผู้วิจัยได้ทําการเปรียบเทียบผลของการเสริมสร้างสมรรถนะก่อนและหลังการดําเนินการ ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านพฤตินิสัย ก่อนและหลัง
การเสริมสร้างสมรรถนะ (N=104)
ระดับสมรรถนะ

ก่อนเสริมสร้าง

หลังเสริมสร้าง

สมรรถนะ

สมรรถนะ

̅

S.D.
̅

M.D S.D.M.D.

t

p-value

95%CI

S.D.

ความรู้

5.87

1.80

13.16

2.36

7.28

1.03

72.13

0.000

7.48 - 7.08

ทักษะ

8.45

4.73

14.05

1.39

5.60

3.94

14.50

0.000

4.83 - 6.37

พฤตินิสัย

2.70

0.12

4.86

0.16

2.15

0.09

236.52

0.000

2.14 - 2.17

ผลจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการเสริมสร้างสมรรถนะ ดังแสดงในตารางที่5 พบว่า
ผู้เข้าร่วมเสริมสร้างสมรรถนะ มีผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ด้านทักษะและด้านพฤตินิสัย หลังการเสริมสร้าง
0.05โดยปัจจัยแห่ง
สมรรถนะสูงกว่าก่อนการเสริมสร้างสมรรถนะอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
ความสําเร็จที่สําคัญ ขั้นตอนของกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการประชุมแบบมีส่วน
ร่วมอย่างสร้างสรรค์ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการสร้างความรู้ (Appreciation:A) เป็นขั้นตอนที่เปิดโอกาสให้
ทุกคนแสดงความคิดเห็น รับฟัง และมีโอกาสแสดงออกอย่างเท่าเทียมกัน ยอมรับในความคิดเห็นของเพื่อน
สมาชิก และหาข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะอย่างสร้างสรรค์เป็นประชาธิปไตย จนนํามาสู่
ขั้นตอนการสร้างแนวทางในการพัฒนา (Influence : I) ซึ่งเป็นขั้นตอนการหาวิธีการและกําหนดทางเลือก
เป้าหมาย กําหนดกิจกรรมในการ และขั้นตอนสุดท้ายคือ การสร้างแนวทางปฏิบัติ(Control : C) เป็นการ
นําเอาโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่วางแผนไว้ม าสู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน หน่วยงาน ภาคี
เครือข่ายต่างๆ
อภิปรายผล
ผลจากการเปรี ย บเทีย บผลสั ม ฤทธิ์ ก่อ นและหลั งการเสริ ม สร้ า งสมรรถนะพบว่ าตัวแทนชุม ชนมี
ผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ด้านทักษะและด้านพฤตินิสัยหลังการเสริมสร้างสมรรถนะสูงกว่าก่อนการเสริมสร้าง
สมรรถนะอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติโดยปัจจัยแห่งความสําเร็จที่สําคัญคือในขั้นตอนของกระบวนการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการสร้าง
ความรู้ (Appreciation : A) เป็นขั้นตอนที่เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นและมีโอกาสแสดงออกอย่าง
เท่าเทียมกันและหาข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างสร้างสรรค์เป็นประชาธิปไตย
จนนํามาสู่ขั้นตอนการสร้างแนวทางในการพัฒนา (Influence : I) ซึ่งเป็นขั้นตอนกําหนดกิจกรรมในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและขั้นตอนสุดท้ายคือการสร้างแนวทางปฏิบัติ (Control : C) เป็นการ
นําเอาโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่วางแผนไว้มาสู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนหน่วยงานภาคีเครือข่าย
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ต่างๆโดยมีผู้เข้าร่วมเสริมสร้างสมรรถนะเป็นแกนนําในการประสานความร่วมมือทั้งนี้ในการดําเนินงานมุ่งเน้น
การใช้ทรัพยากรในพื้นที่ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่นําไปสู่ความยั่งยืนในที่สุดสอดคล้องกับข้อมูลเชิงคุณภาพที่พบว่า
ก่อนการเสริมสร้างสมรรถนะนั้นในพื้นที่ตําบลนาทันไม่ได้มีกิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับการให้ความรู้พัฒนา
ทักษะและพฤตินิสัยในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในระดับครัวเรือนและในชุมชนแต่อย่างใดทําให้
ผู้เข้าร่วมเสริมสร้างสมรรถนะที่แม้จะเป็นเป็นผู้นําในมิติต่างๆในชุมชนยังขาดความรู้ทักษะและยังมีพฤตินิสัย
ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ไม่ถูกต้องแต่ภายหลังได้รับการพัฒนาแกนนําชุมชนมีสมรรถนะ
ทุกด้านเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจนนําไปสู่พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ถูกต้องเป็นต้นแบบ
ให้กับประชาชนการจัดกิจกรรมต่างในชุมชนได้แก่ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยชุมชนเป็น
ฐาน โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โครงการพัฒนาศักยภาพของ อสม.
ในการจัดการดัชนีลูกน้ํายุงลาย และโครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน สิ่ง
เหล่านี้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่เป็นแรงกระตุ้นให้ชุมชนเกิดการพัฒนาศักยภาพได้ดียิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
การประชุมวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นเพียงเทคนิคหนึ่งของการประชุมจัดทําแผนเพื่อ
เสริ ม สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการนํ า แผนงานไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ในการจั ด ทํ า แผนงานฯ เพื่ อ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน มีกระบวนการเทคนิคหลายเทคนิค ที่จะต้องนํามาใช้ให้เหมาะสมกับ
โอกาสและความพร้อมของชุมชนในแต่ละพื้นที่ การประชุมวางแผนแบบมีส่วนร่วมตามกระบวนการการมีส่วน
ร่วมของชุมชน จึงเป็นเพียงบทเรียนหนึ่งที่นักวิจัยจะต้องดําเนินการเรียนรู้ หาเทคนิคและกระบวนการใหม่ ๆ
ไปใช้ในการจัดทําแผนฯ เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อไปอีก ข้อเสนอแนะครั้งนี้จึงเป็นเพียง
ข้อเสนอแนะ ที่พบในการวิจัยครั้งนี้เท่านั้น คือ
การนําแผนงานฯ ที่เกิดจากกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน ไปสู่การปฏิบัติ จะได้ผลดีมาก
ยิ่งขึ้น ถ้าผู้นําชุมชนนําแผนงานฯ ที่ได้ไปเสนอต่อที่ประชุมชาวบ้าน เพื่อให้รับทราบปัญหาร่วมกันและยอมรับ
ในปัญหานั้น ประชาชนจึงจะร่วมดําเนินการตามแผนฯ ที่ได้จัดทําขึ้นครบถ้วนตามกิจกรรมและในเวลาที่
เหมาะสม
การรับสมัครผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทําแผนงานตามกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนจึงจะมี
ความรับผิดชอบ และการคัดเลือกผู้เข้าอบรมควรพิจารณาคัดเลือดบุคคลที่มีลักษณะเป็นผู้นํา ตลอดทั้งมีความ
กระตือรือร้น ในการดําเนินงานส่วนร่วมของหมู่บ้าน เป็นผู้เสียสละมาโดยต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับจากชุมชน
จะทําให้เกิดการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนําแผนงานที่เกิดจากกระบวนการการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ไปสู่การปฏิบัติได้ผลดีมากยิ่งขึ้น
การวัดผลการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะการวัดความยั่งยืนของการปฏิบัติตามแผนงาน ซึ่ง
เป็นแนวคิดหลักของการประชุมตามกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่ต้องการให้ประชาชนเกิดสํานึกที่
ดี เกิดแนวคิดที่ใหม่ จนส่งเสริมการทํางานเป็นทีมในหมู่บ้าน ในการศึกษาครั้งนี้ไม่สามารถวัดผลได้ เนื่องจาก
การศึกษามีเวลาจํากัดและการกําหนดรูปแบบการศึกษา ที่ผู้ศึกษาได้กําหนดวิธีการวัดผลที่เน้นในเชิงปริมาณ
ไม่สามารถเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพที่เป็นข้อมูลในเชิงลึกเหล่านี้ได้ ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปการวัดผลการ
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มีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้บรรลุตามแนวคิดหลักของการประชุมจัดทําแผนงานตามกระบวนการการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ควรเลือกวิธีการเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพ อาจใช้เทคนิค Focus group พร้อมทั้งกําหนด
ระยะเวลาในการวัดผลให้ยาวนาน อย่างน้อย 12 เดือนขึ้นไป จะทําให้การสรุปผลมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
เพราะได้ผ่านระยะเวลาทุกฤดู
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๖๗๐ รายตรวจพบไข่พยาธิใบไม้ตับ จํานวน ๔๐ ราย คิดเป็น ๖๘๐.๕๐ ต่อแสนประชากรและในปี ๒๕๕๘
พบผู้ป่วยจํานวน ๗ ราย คิดเป็น ๑๑๙.๐๙ ต่อแสนประชากร จํานวนผู้เสียชีวิตด้วยมะเร็งตับและท่อน้ําดี
จํ า นวน ๓ ราย คิ ด เป็ น ๕๑.๐๔ ต่ อ แสนประชากร (สถานการณ์ โ รคพยาธิ ใ บไม้ ตั บ และมะเร็ ง ท่ อ น้ํ า ดี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านสูงเนิน,๒๕๕๘)มาตรการในการลดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดี
ควรเน้นภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญที่จะทําให้การดําเนินงานประสบผลสําเร็จ
(สํานักนโยบายและแผนงานสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข. 2549)พื้นที่ตําบลเนินยางอยู่ติดกับเขื่อนลํา
ปาว และแม่น้ําสาขาต่าง ๆ มีการบริโภคปลาน้ําจืดเป็นอาหารหลัก และประกอบกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของคนอีสาน ทําให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับซึ่งเป็นต้นทางในการนําไปสู่การเกิดมะเร็ง
ท่ อ น้ํ า ดี เพื่ อ ให้ ป ระสบความสํ า เร็ จ ต้ อ ง อาศั ย ปั จ จั ย ทางการบริ ห าร ซึ่ ง เป็ น ทรั พ ยากรที่ สํ า คั ญ ในการ
ปฏิบัติงาน 3M's+lT ประกอบด้วย 1) บุคลากร (Man) 2) งบประมาณ (Money) 3)วัสดุอุปกรณ์ (Material)
4) เวลาในการดําเนินงาน (Time) (ประจักร บัวผัน. 2552) ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้นําแนวคิดการมี
ส่วนร่วมของโคเฮนและอัฟฮอพ ( Cohen and Uphoff, 1980 ) ซึ่งจําแนกประเภทการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) การตัดสินใจในการวางแผน2) การดําเนินงาน 3) การ
รับผลประโยชน์ 4) การประเมินผลเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และลดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ
น้ําดีที่เหมาะสมกับพื้นที่การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1)เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางการบริหาร การมี
ส่วนร่วมในการลดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดีของภาคีเครือข่ายในเขตตําบลเนินยางและอําเภอคํา
ม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2) เพื่อสร้างและพัฒนาทีมภาคีเครือข่ายและศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะใน
การลดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดี
วิธีการศึกษา
เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างคือตัวแทนภาคีเครือข่าย ในเขตพื้นที่ตําบล
เนิ นยางและอําเภอคําม่ วง จังหวั ดกาฬสิ นธุ์ โดยใช้การคํานวณขนาดตัวอย่ างเพื่อประมาณค่า เฉลี่ยของ
ประชากร (อรุณ จิรวัฒน์กุลและคณะ,2555) เมื่อได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างแล้ว จึงทําการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
ภูมิ (Stratified Random Rampling) โดยการจําแนกประชากรออกเป็นรายองค์กรเพื่อให้มีลักษณะภายใน
ชั้นคล้ายกันมากที่สุด (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2555) แล้วทําการหาสัดส่วนขนาดตัวอย่างต่อกลุ่มประชากรของ
แต่ละองค์กรในแต่ละแห่ง เมื่อได้สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างแล้ว จึงใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) เพื่อให้ได้ขนาดตัวอย่างตามสัดส่วนของแต่ละองค์กร ในอําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จนได้
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จํ า นวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จํ า นวน ๓๙ คน วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยวิ ธี พ รรณนา สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม านใช้ สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ของเฟิยร์สัน (Pearson's Product Moment Correlation Coefficient)ในการหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
อภิปรายผล
ปัจจัยทางการบริหาร พบว่า ภาพรวมของปัจจัยทางการบริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วน
ร่วมในการลดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดีของภาคีเครือข่ายในเขตตําบลเนินยางและอําเภอคําม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาปัจจัยทางการบริหารรายด้านแล้ว พบว่า ด้านที่สูง
ที่สุดอยู่ในระดับมาก คือ ด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมในการลดโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ําดีของภาคีเครือข่ายในเขตตําบลเนินยางและอําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ด้านเวลา ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านงบประมาณ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมในการลดโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดีของภาคีเครือข่ายในเขตตําบลเนินยางและอําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้พร้อมใช้ได้ตลอดเวลาเมื่อมีความต้องการและควรมีการ
เปิดโอกาสให้อาสาสมัครสาธารณสุขเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการดําเนินงานในเรื่องการลดโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดี กับองค์กรปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานสาธารณสุขในทุกระดับ
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26. ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการดําเนินงานป้องกันโรคมือเท้าปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกน้อย
ตําบลโพน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ศึกษา : 1.นางสาวทิพวรรณ ทุมก่ํา 2. นายศิริพล ภูปุย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านโพน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทร. 085-748-6691 อีเมลล์ katzaaa29@hotmail.com
บทนํา
โรคมือ เท้า ปาก (Hand Foot and Mouth Disease; HFMD)เป็นโรคที่มสี าเหตุของโรคเกิดจากเชื้อ
ไวรัส กลุ่มที่อยู่ในลําไส้ของคน เรียกว่าเอนเทอโรไวรัส(Enterovirus) ซึ่งมีหลายสายพันธุ์ ส่วนใหญ่เกิดจาก
เชื้อไวรัสค็อกซากี้ เอ 16 (coxasckievirus A 16)1 สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัด
ระหว่างปี พ.ศ.2554-2558มีอัตราป่วย 19.25,49.25,26.23,72.59 และ18.05 ต่อประชากรแสนคน2
ตามลําดับ ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต สถานการณ์โรคมือ เท้า ปากอําเภอคําม่วง ระหว่างปี พ.ศ.2554-2558
มีอัตราป่วย 21.64, 27.55, 51.16,43.29 และ72.81ต่อประชากรแสนคน ตามลําดับ จะเห็นว่าอัตราป่วยใน
อําเภอคําม่วงมีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกปี และตําบลโพนเป็นตําบลที่พบอัตราป่วยสูงติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 25542558อัตราป่วย 29.07,72.69,43.61ต่อประชากรแสนคน ตามลําดับ และจากรายงานการเฝ้าระวังโรคมือเท้า
ปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกน้อย ตําบลโพน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2558-31 ธันวาคม 2558 พบผู้ป่วย 2 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 29.07ต่อแสนประชากร3ซึ่งการระบาด
ดังกล่าวได้ดําเนินการควบคุมป้องกันโรคตามแนวทางและมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่การควบคุมโรคเป็นเพียงการดําเนินการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้ดูแลศูนย์เด็ก
เล็กเท่านั้นยังขาดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางด้านสุขภาพ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมในการป้องกันโรคมือเท้าปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกน้อย ตําบลโพน อําเภอคําม่วง จังหวัด
กาฬสิ น ธุ์ โ ดยประยุ ก ต์ ห ลั ก ทฤษฎี ก ระบวนการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร Kemmisและ McTaggaet(1988) 4 มี
ขั้นตอนคือ การวางแผน(Planning)การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อนกลับ
(Reflection) เพื่อการหาแนวทางที่ดีในการดําเนินงานป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปากในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและกระตุ้นให้เกิดการดําเนินงานการป้องกันโรคมือเท้าปากที่ชัดเจนยิ่งขึ้น การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการพัฒนาการดําเนินป้องกันโรคมือเท้าปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกน้อย ตําบลโพน อําเภอ
คําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
วิธีการศึกษา
เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ
(Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อนผล (Reflection)กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ได้จากการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คัดเลือกจาก
ผู้ยินดีและสมัครใจร่วมโครงการ จํานวน 60 คน เพื่อเข้าร่วมการวิจัยประกอบไปด้วยครูพี่เลี้ยงเด็กจํานวน 5
คน ผู้ปกครองเด็กจํานวน 50 คน ผู้นําชุมชนจํานวน5คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ
ได้แก่ แบบทดสอบความรู้(ค่าความเชื่อมั่น = 0.85) แบบวัดการปฏิบัติตัว(ค่าความเชื่อมั่น = 0.98) และการ
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มีส่วนร่วมป้องกันโรคมือเท้าปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าความเชื่อมั่น = 0.84)เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เชิงคุณภาพ 1. แบบสังเกตการประชุม สังเกตการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม 2. แบบสังเกต
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามแผนวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จํานวนและร้อยละ สถิติ
เชิงอนุมาน ได้แก่ paired t-test
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ภายหลังการพัฒนา พบว่า พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ การปฏิบัติตัว และการมีส่วน
ร่วมในการดําเนินงานป้องกันโรคมือเท้าปากเพิ่มขึ้นจากก่อนพัฒนา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม วิเคราะห์ปัญหาการดําเนินงานป้องกันโรคมือเท้าปากในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และจัดทําแผนแก้ไขปัญหาจํานวนจํานวน 3 โครงการคือ1. โครงการพัฒนาความรู้เรื่องโรคมือเท้า
ปาก 2. โครงการเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ดําเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยบูรณาการกับงานสาธารณสุขอื่นๆ กิจกรรมที่สําคัญ คือ
การอบรมให้ความรู้ การตรวจสุขภาพเด็ก การคัดกรองอาการป่วยด้วยโรคมือเท้าปาก การทําความสะอาด
อุปกรณ์ของเล่น ที่นอน ห้องเรียน ห้องครัว นอกจากนี้ในชุมชนยังมีการให้สุขศึกษาทางหอกระจายข่าวโดย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทําให้ในชุมชนมีการตื่นตัว ส่งผลให้การป้องกันและค้นหาผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยและหาก
เกิดโรคก็จะสามารถเข้าควบคุมโรคได้ทันท่วงที ผลการดําเนินงานพบว่าไม่มีรายงานผู้ป่วยโรคมือเท้าปากใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกน้อย“บทเรียน” จากการดําเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ทําให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ้ า นโคกน้ อ ย ตํ า บลโพน อํ า เภอคํ า ม่ ว ง จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ เกิ ด การรั บ รู้ ส ภาพปั ญ หา
วิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน โดยทุกคนมีส่วนร่วมจัดทีมแก้ไขปัญหาและจัดการองค์ความรู้ที่ได้คืนข้อมูลสู่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและชุมชนควรนําเอารูปแบบที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นๆ ในบริบทเดียวกัน
เอกสารอ้างอิง
1. สํานักงานติดต่อโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรงสาธารณสุข.แนวทางป้องกันควบคุม
โรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สําหรับครูผู้ดูแลเด็ก. กรุงเทพฯ: สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2. งานควบคุมโรคติดต่อ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์.สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก
ประจําปี 2554-2558.กาฬสินธุ์: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์; 2558
3. งานควบคุมโรคติดต่อ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์.สรุปรายงานการเฝ้าระวัง
โรคมือเท้าปากประจําปี 2554-2558.อําเภอคําม่วง: สํานักงานสาธารณสุขอําเภอคําม่วง; 2558
4. พรรณรัตน์ เป็นสุและคณะ. พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปากของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อําเภอบ้านกรวด สม. :มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2557
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27. ชื่อเรื่อง : การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มวัยทํางาน ด้วยภูมิปญ
ั ญาชุมชนท้องถิ่น ตําบลนาบอน
อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ศึกษา : นางสาวชลันดา ดุลการณ์ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านนาบอน
นางสาวจันทรา โพธิ์หมุด พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้าน
นาบอน
โทร. 088-549-4061 อีเมลล์: chalanda.muy@gmail.com
บทนํา
อําเภอคําม่วงมีโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหา 10 อันดับโรคของพื้นที่ คือ โรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิตสูง หัวใจและหลอกเลือด มะเร็ง งานอนามัยแม่และเด็ก การตั้งครรภ์ของวัยรุ่น โรควัณโรค โรคเล็บ
โตสไปโรซีส โรคไข้เลือดออก สารเคมีในเลือด สุขภาพจิต และยาเสพ การดําเนินงานควบคุมโรคของอําเภอ
คําม่วงมีรูปแบบการดําเนินงานเป็นเครือข่ายระดับ คปสอ. มีทีมดําเนินงานที่เข้มแข็ง สามารถให้การดูแล
สุขภาพผู้ป่วยตั้งแต่ระดับโรงพยาบาล รพ.สต.และชุมชน ซึ่งมีการพัฒนาหลายๆด้าน พัฒนาระบบบริการ
พัฒนาระบบส่งต่อ พัฒนาสรรถณะบุคลากร ให้มีมาตรฐานสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะโรคได้ครอบคุลมทั้ง
เครือข่าย มีกิจกรรม เฝ้าระวังและเตือนภัยทางสุขภาพแก่ประชาชน ซึ่งจากการดําเนินงานที่ผ่านมา พบว่ายัง
มีประเด็นปัญหาที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่นการดูแลสุขภาพผู้ป่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
ระบบการดูแลสุขภาพกลุ่มวัยทํางานทุกโรค ยังไม่มีประสิทธิภาพจะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้อยู่ตลอดเวลา
และการมีส่วนร่วมของครอบครัวและภาคีเครือข่าย ตลอดจนปัญหาโรคของตําบลนาบอน โรคเบาหวาน 5 ปี
ย้อนหลัง ดังนี้ ปี 2554 จํานวน 28 คนปี 2555 จํานวน 21 คน ปี 2556 จํานวน 29 คน ปี 2557 จํานวน
16 คน ปี 2558 จํานวน 50 คน จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
โรคความดันโลหิตสูง 5 ปีย้อนหลัง ดังนี้ ปี 2554 จํานวน 19 คนปี 2555 จํานวน 22 คน ปี 2556 จํานวน
161 คน ปี 2557 จํานวน 61 คน ปี 2558 จํานวน 60 คน จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า กลุ่มผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิต มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตลอดจนทางพื้นที่ตําบลนาบอนได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้วิจัยจึงได้จัดทําค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตําบลนา
บอนเพื่อลดความเสี่ยงและอัตราป่วยด้วยโรคที่เป็นปัญหาข้างต้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ1) เพื่อเสริมสร้าง
กลไกความร่วมมือของภาคีเครือข่ายเชิงบูรณาการในการดําเนินงานตําบลจัดการสุขภาพดีตามกลุ่มวัยส่งเสริม
ระบบบริการดูแลสุขภาพของกลุ่มวัยทํางานที่มีคุณภาพ2) เพื่อเปรียบเทียบเส้นรอบเอว น้ําหนัก และค่าดัชนี
มวลกาย ก่อนและหลังการทดลอง
วิธีการศึกษา
การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action Research)ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือประชากรกลุ่มวัย
ทํางานอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง ความเสี่ยงโรค metabolism ของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลบ้านนาบอน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 826 คน โดยใช้เกณฑ์คัดเข้าตามที่ผู้วิจัย
กําหนด ได้จํานวน 36 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย โปรแกรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ ได้แก่ การบรรยายประกอบสื่อ วีดีทัศน์ ภาพนิ่ง อภิปรายกลุ่ม สาธิตและฝึกปฏิบัติ คู่มือการ
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ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโปรแกรมการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ การวิเคราะห์สถานการณ์
ของโรคเมตตาบอลิก การวางแผนแก้ไขปัญหาโรค การทําพันธะสัญญาร่วมกันในชุมชน การประเมินผลการ
ดําเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบวัดความรู้โรคเมตาบอลิค แบบสอบถามพฤติกรรม วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ใช้สถิติเชิงพรรณนา และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ paired t-test
ผลการดําเนินงาน
หลั งจากได้ รั บการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ พบว่ า ความรู้ แ ละพฤติ ก รรมโรคเมตาบอลิ ค
มีคะแนนมากกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ส่วนเส้นรอบเอว น้ําหนัก และค่า
ดัชนีมวลกายมีขนาดลดลง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยกลุ่มตัวอย่างมีน้ําหนักลดลง 3.34 กิโลกรัม (95%
CI = 2.45 to 4.23, P-value <.001) ก่อนได้รับโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
เส้นรอบเอวเฉลี่ย เท่ากับ 89.69 เซนติเมตร หลังจากได้รับโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีเส้นรอบเอวเฉลี่ย เท่ากับ 85.31 กิโลกรัม ซึ่งเส้นรอบเอวเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการ
ทดลองมีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยหลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มตัวอย่างมี
เส้นรอบเอวลดลง 4.37 เซนติเมตร (95% CI = 3.09 to 5.65, P-value <.001) ก่อนได้รับโปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าดัชนีมวลกายเฉลี่ย เท่ากับ 26.44 หลังจากได้รับโปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าดัชนีมวลกายเฉลี่ย เท่ากับ 25.10 กิโลกรัม ซึ่งค่าดัชนีมวลกาย
เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการทดลองมีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยหลัง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มตัวอย่างมีค่าดัชนีมวลกายลดลง 1.34 (95% CI = 1.02 to 1.67, P-value
<.001
อภิปรายผล
จากการศึกษาในครั้งนี้ทําให้เราทราบวิธีการจัดการให้ความรู้ที่สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งเป็น
เพราะว่าการทําหลักสูตรที่เข้มข้นและการมีส่วนร่วมของทีมคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ประชาชนใน
ชุมชน ผู้นําชุมชน ได้จัดกระบวนการให้กลุ่มตัวอย่างได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ทําให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความรู้ ความ
ตระหนัก ความเข้าใจ จนสามารถนําไปปฏิบัติได้จริงและเกิดการชักชวน เพื่อนบ้านมาเข้าค่ายเพิ่มขึ้นอีกหลาย
รุ่น จนเกิดการขยายเครือข่ายครอบคลุมไปยังหมู่บ้านอื่นและมีการขึ้นทะเบียนผู้เข้าค่ายไว้ และติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง ใกล้ชิดส่งผลให้มีความยั่งยืนต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ควรสนับสนุนให้มีการนําวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่น ซึ่งจะสามารถทําให้ได้ผลงานที่ดีมีคุณภาพ
มากขึ้นกว่าเดิม และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเนื่องจากเป็นการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ใน
โประแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และควรมีการศึกษาซ้ํา โดยควบคุมปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าระดับ
ดัชนีมวลกาย รอบเอว น้ําหนัก และติดตามผลในระยะยาวต่อไป
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บทคัดย่อ
บทนํา ประชากรโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 6,070.6 ล้านคนในปี 2543 เป็น 7,851.4 ล้าน
คนในอีก 25 ปีข้างหน้า คือ ปี 2568 ในขณะที่ประชากรไทยก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันจาก 62.2 ล้านคนใน
ปี 2543 เป็น 72.3 ล้านคนในปี 2568 โดยที่ ผู้สูงอายุมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10.0 ในปี 2543
เป็นร้อยละ 15.0 ในปี 2568 [1]การที่อายุยืนยาวขึ้นของผู้สูงอายุ ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย
และส่งผลกระทบทั้งในด้านปัญหาสุขภาพ ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม โดยปัญหาสุขภาพที่พบมากในผู้สูงอายุ
ได้แก่ปัญหา การได้ยินและการมองเห็น การสื่อสาร การเคลื่อนไหวร่างกายและอุบัติเหตุ ปัญหาในการขบเคี้ยว
อาหารและการขับถ่าย ปัญหาสภาพจิตใจ โรคสมองเสื่อมและปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง[2]บ้านดงสวน
พัฒนา ตําบลนาทัน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีประชากรในเขตรับผิดชอบ 3,763 คน มีผู้สูงอายุจํานวน
331 คน คิดเป็นร้อยละ 8.79 ผลการสํารวจภาวะสุขภาพของประชาชน พบว่า ผู้สูงอายุป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
(NCD) ร้อยละ 65.62 มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง ร้อยละ 76.33 รอบเอวสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ
60.36 และ BMI เกินเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 63.48 การประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
พื้นฐานด้วยตนเอง (ADL) พบผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ร้อยละ 94.7 และ กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
คนคอยช่วยเหลือบางกิจกรรม ร้อยละ 5.3 นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้สูงอายุมีสัดส่วนพฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงค์ ร้อยละ 11.2 [3] ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรังของผู้สูงอายุและความพิการ แนวคิด
สําคั ญ ที่ น่าจะนํ ามาใช้ ใ นการการส่ งเสริม การดู แ ลสุ ขภาพผู้ สูง อายุ คือ การมีส่ ว นร่ว มของชุ ม ชน โดยการ
ผสมผสานทฤษฎีการจัดการในชุมชนและทฤษฎีด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งการนําแนวคิดการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการพัฒนาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เกิดรูปแบบหรือแนวทางในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตาม
ปั ญ หาและความต้ อ งการและสอดคล้ อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต และบริ บ ทของชุ ม ชน ส่ ง ผลให้ ผู้ สู ง อายุ มี สุ ข ภาวะ
และคุณภาพชีวิตที่ดี [4][5]การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.พัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ
บ้านดงสวนพัฒนา ตําบลนาทัน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2. เพื่อศึกษาความรู้ การปฏิบัติในการดูแล
สุขภาพตนเอง และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 3. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ การปฏิบัติในการดูแลสุขภาพตนเอง
และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุก่อนและหลังการทดลอง
วิธีการศึกษา การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม
2557-เดือนกันยายน 2558 โดยกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย เลือกแบบเจาะจง มี 2 กลุ่ม คือ1) กลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย จํานวน 32 คน 2) กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 40 คน เลือกแบบเจาะจง ซึ่งมีเกณฑ์การคัดเข้า คือ
(1) มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป(2) มีสติสัมปชัญญะการรับรู้ดีมีความสามารถให้ข้อมูล และเข้าร่วมกิจกรรมได้(4) ยินดี
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และสมัครใจในการให้ข้อมูลเกณฑ์การคัดออก (1) มีการเสียชีวิต หรือย้ายออกจากหมู่บ้านในระหว่างการ
สํารวจข้อมูล (2) ในระหว่างที่ศึกษากลุ่มตัวอย่างปฏิเสธการให้ข้อมูลใช้รูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการด้วย
การประยุ กต์ ใ ช้ ก ระบวนการวางแผนแบบมีส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นารู ป แบบการดู แ ลสุ ข ภาพของผู้สู ง อายุ
ประกอบด้วย การค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา การวางแผน การดําเนินงาน การติดตามและประเมินผล
การแก้ไขปัญหา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามลักษณะส่วนบุคคล จํานวน 7 ข้อ
ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ จํานวน 20 ข้อ การปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ
จํานวน 45 ข้อ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จํานวน 26 ข้อ แบบสนทนากลุ่ม สําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ครอบคลุมประเด็นสําคัญเกี่ยวกับ การรับรู้สถานะสุขภาพของผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ระบบการ
ดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในปัจจุบัน การให้ความช่วยเหลือจากภาคีเครือข่าย ความต้องการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ และรูปแบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่เหมาะสมของบ้านดงสวนพัฒนาวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ pair t-test ใช้นําเสนอในรูปแบบของ Mean difference และ 95%
CI ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ก่อนและหลังการทดลอง โดยกําหนดค่าความเชื่อมั่นในการทดสอบทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีสัดส่วนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 57.3 มีอายุเฉลี่ย 70 ปี
(S.D.= 7.60) มีสถานะภาพคู่ ร้อยละ 52.6ส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุด คือ ประถมศึกษา ร้อยละ 85.5
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 73.2 ลักษณะการอยู่อาศัยในครอบครัวของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ร้อยละ
91.6 จะอยู่กับครอบครัวของบุตรหลาน ส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ร้อยละ 75.6 และเข้าร่วม
กิจกรรมชุมชน ร้อยละ 61.8หลังจากได้รับโปรแกรมพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ พบว่า เกิด
รูปแบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ คือ 1) เครือข่าย FCT, Care giverในการดูแลผู้สูงอายุ LTC2) ระบบ
สารสนเทศด้านสุขภาพผู้สูงอายุ 3) โรงเรียนผู้สูงอายุ 4) เยี่ยมบ้านHome Health Care, Palliative care
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู้ พบว่าหลังการทดลองมีมากกว่าก่อนการทดลอง 2.25 คะแนน(95% CI
=1.27 to 3.22 , P-value <0.01)การปฎิบัติพบว่า หลังการทดลองมีคะแนนมากกว่าก่อนการทดลอง 10.05
คะแนน(95% CI =6.99 to 13.10 , P-value <0.01) และคุณชีวิตของผู้สูงอายุหลังการทดลองมีคะแนน
มากกว่าก่อนการทดลอง 9.20 คะแนน(95% CI = 7.16 to 11.23 , P-value < 0.001)
จะเห็ น ได้ ว่ า รู ป แบบการดู แ ลสุ ข ภาพของผู้ สู ง อายุ โ ดยใช้ ชุ ม ชนเป็ น ฐานที่ มี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้
กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม ในการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ส่งผลให้
ผู้สูงอายุมีความรู้และมีการปฏิบัติกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพแลป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ผู้สูงอายุ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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บทนํา การระบาดของโรคไข้เลือดออกของอําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างปี พ.ศ. 25542558 มีอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก 27.23 ,108.91 ,330.62, 86.66 และ 443.42ตามลําดับ (อัตราป่วยด้วย
โรคไข้เลือดออก < 50 ต่อแสนประชากร)ปี 2558 ในช่วงเดือนเมษายน-เดือนกรกฎาคม 2558ตําบลนาทัน
อํ า เภอคํ า ม่ ว ง จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ มี ผู้ ป่ ว ยด้ ว ยโรคไข้ เ ลื อ ดออก จํ า นวน 44 ราย คิ ด เป็ น อั ต ราป่ ว ย
406.27/100,000 ปชก. ซึ่งเป็นการระบาดสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอคําม่วง, 2558) การดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกยังไม่ประสบผลสําเร็จตาม
เป้าหมายเนื่องจากเป็นการดําเนินการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกเพียงฝ่าย
เดียว ประชาชนขาดความตระหนัก และความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก(ศิริเพ็ญ
กัลยาณรุจ และคณะ, 2556)มาตรการสําคัญที่น่าจะนํามาใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกควร
เน้นที่ 2 มาตรการ คือ มาตรการ ที่ 1 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (สุปรียา ตันสกุล, 2550) และมาตรการที่ 2
การมีส่วนร่วมของชุมชน (ชนินทร์ เจริญสุข, 2545) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการ
ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก 2) เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบการป้องกันและควบคุม
การระบาดของโรคไข้เลือดออก
วิธีการศึกษา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง(Quasi-Experimental Study) แบบวัดซ้ําหลาย
ครั้งได้แก่ วัดก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 3 ครั้งคือ หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 4, สัปดาห์ที่ 8 และ
สัปดาห์ที่ 12
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ตัวแทนครัวเรือนตําบลนาทัน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
จํานวน 1640 ครัวเรือน
กลุ่มตัวอย่าง เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกสูงที่สุด
ระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2558 ในเขตอําเภอคําม่วง คือ ตําบลนาทัน จากนั้นเลือกหมู่บ้านที่มีอัตรา
ป่วยในช่วงเวลาเดียวกันที่ใกล้เคียงกัน แล้วใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการ
จับสลาก ให้ได้จํานวน 2 หมู่บ้านและพิจารณาจากเกณฑ์การคัดเข้าศึกษาคือ ตัวแทนครัวเรือนอายุ 18 ปี
ขึ้นไป อ่านออกเขียนได้ สื่อสารได้อย่างชัดเจน ไม่ย้ายออกจากหมู่บ้านในระยะดําเนินการวิจัย และสมัครใจ
เข้าร่วมการวิจัย ซึ่งได้แก่ หมู่ที่ 15 บ้านดงสวนพัฒนาตําบลนาทัน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นกลุ่ม
ทดลอง จํานวน 120 ครัวเรือน และหมู่ที่ 16 บ้านนาไร่เดียวตําบลนาทัน เป็นกลุ่มเปรียบเทียบ จํานวน 116
ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 236 ครัวเรือนกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการ
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ระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งประกอบด้วย การสร้างองค์ความรู้เรื่องไข้เลือดออก โดยการบรรยายให้ความรู้
การทําแผนที่วิเคราะห์ความเสี่ยง การใช้สื่อวีดีทัศน์ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การมีส่วนร่วมของชุมชน
โดยวิเคราะห์ปัญหา ระดมความคิดหามาตรการ วิธีการในการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก การ
วางแผนการดําเนินงาน การติดตามและประเมินผลแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก กลุ่มเปรียบเทียบดําเนินการ
ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกด้วยวิธีปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม
ประกอบด้ ว ย ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ความรู้ เ รื่ อ งโรคไข้ เลื อดออก การรั บ รู้ โ อกาสเสี่ ย งและความรุ น แรงต่ อ โรค
ไข้เลือดออก พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และแบบสํารวจภาชนะที่พบลูกน้ํายุงลาย
เก็บข้อมูลก่อนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 4, สัปดาห์ที่ 8 และสัปดาห์ที่ 12 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปใช้
สถิติเชิงพรรณนา และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ Repeated Measure ANOVA with Generalized
Estimate Equation(GEE)
ผลการศึกษา พบว่า หลังจากได้รับโปรแกรมการพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาด
ของโรคไข้เลือดออกสัปดาห์ที่4 พบว่า ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงต่อ
โรคไข้เลือดออก พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และสัดส่วนของจํานวนภาชนะที่พบ
ลูกน้ํายุงลายทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน ส่วนในสัปดาห์ที่ 8 และ 12 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.05และความแตกต่างของอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออกก่อนทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมมีอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออก 147.73/100,000 ปชก. และ 156.97/100,000 ปชก.หลังการทดลอง
ระหว่ า งกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม มี อั ต ราการเกิ ด โรคไข้ เ ลื อ ดออก9.23/100,000 ปชก. และ
92.34/100,000 ปชก. ตามลํ าดั บ ซึ่งกลุ่ มทดลองมี อัตราการเกิดโรคไข้เลื อดออกลดลง นอกจากนี้เกิ ด
นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น จุลินทรีย์หน่อกล้วยกําจัดลูกน้ํา ตุ๊กตาปูนแดง มะกรูดลอยน้ํา ระบบน้ํา
หยด กับดักยุง เป็นต้น และสูตรในการพ่นหมอกควันกําจัดยุงตัวแก่ “1-3-7 พิชิตยุงลาย”
จะเห็นได้ว่า รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกบ้านดงสวนพัฒนา
“ดี เอส โมเดล” ทําเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ค่าดัชนีลูกน้ํายุงลาย
ลดลงส่ ง ผลให้ ลดอัตราการเกิ ด โรคไข้ เ ลือดออกในชุ มชนได้ และควรนําผลการศึกษาไปเป็ นแนวทางการ
ดําเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกหรือนําไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ ที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกได้
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30. ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพผูส้ ูงอายุอําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
อุไรวรรณ บุตรวัง *
อิ่มฤทัย ไชยมาตย์ **
ฌานิญมนธ์ นาลาบ ***
บทคัดย่อ
บทนํา ในปี 2557 ประเทศไทยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ประมาณ 10 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ
15.3 ของประชากรทั้งประเทศ และในอีก 20 ปีข้างหน้า จะเพิ่มสูงขึ้นถึง19 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 29 ของ
ประชากรทั้งหมด [1] ดังนั้นประเทศไทยจึงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตามที่องค์การสหประชาชาติได้กําหนดคํานิยา
ยามไว้ ซึ่งโครงสร้างอายุของประชากรที่เปลี่ยนไปนี้ เท่ากับเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมไทย
โดยรวม และนับจากนี้ไปจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคม จาก
ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นทั้งระดับภาครัฐและครัวเรือนในเรื่องสวัสดิการและสุขภาพ เนื่องจากผู้สูงอายุมักมีปัญหา
สุขภาพที่เกิดจากการถดถอยของสมรรถภาพทางร่างกายร่วมกับภาวะเจ็บป่วยและภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย ทํา
ให้การดูแลมีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น และมีความต้องการใช้บริการด้านสุขภาพมากกว่าผู้ป่วยกลุ่มอายุ
อื่นๆ นอกจากนี้ผลจากความเจ็บป่วยยังทําให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิงเพิ่มขึ้นอีกด้วย จากผล
การสํารวจสุขภาพภาวะผู้สูงอายุในประเทศไทย ในปี 2556 พบว่าผู้สูงอายุมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพียงร้อย
ละ 26 และมีเพียงร้อยละ 5 เท่านั้นที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ส่วนที่เหลือร้อยละ 95 เจ็บป่วยด้วยโรค
ความดันโลหิตสูงมากที่สุด ร้อยละ 41 เบาหวานร้อยละ 18 ข้อเข้าเสื่อมร้อยละ 9 พิการร้อยละ 6 ซึมเศร้า
ร้อยละ 1 ติดเตียงร้อยละ 1 [2] สอดคล้องกับข้อมูลของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
118,304 คน คิดเป็นร้อยละ 12.94 ของประชากรทั้งหมด พบผู้สูงอายุป่วยด้วยโรคเบาหวานร้อยละ 14.66
โรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 12.14 โรคหลอดเลือดสมองร้อยละ 0.66 ภาวะซึมเศร้าร้อยละ 1.33 ข้อเข่าเสื่อม
7.91 และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ร้อยละ 38.76 มีผู้สูงอายุประเภทติดสังคมร้อยละ 92.88 ติดบ้าน
ร้อยละ 6.24 และติดเตียงร้อยละ 0.88 [3] และสถานการณ์ผู้สูงอายุในอําเภอคําม่วงมีประชากรอายุ 60 ปี
ขึ้นไป 5,960 คน คิดเป็นร้อยละ 12.28 ของประชากรทั้งหมด มีผู้สูงอายุป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ
13.12 โรคเบาหวานร้อยละ12.58 โรคหลอดเลือดสมองร้อยละ 0.74, ภาวะซึมเศร้าร้อยละ 2.73 ข้อเข่าเสื่อม
ร้อยละ 10.16 และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ร้อยละ 20.58 ผู้สูงอายุติดสังคมร้อยละ 91.76 ติดบ้าน
ร้อยละ 4.68 และติดเตียงร้อยละ 0.59 [4] จากปัญหาดังกล่าว จึงมีความจําเป็นที่จะต้องศึกษาและพัฒนา
รูปแบบบริการสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการร่วมคิดหาแนวทางดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของตนเอง การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเป็นวิธีการที่
เหมาะสม เนื่องจากระบวนการวิจัยเน้นที่การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เพื่อแก้ไขปัญหาโดยประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในกระบวนการทุกขั้นตอนตั้งแต่วิเคราะห์ปัญหา วางแผน ลงมือปฏิบัติและติดตามประเมินผลทําให้เกิด
การพัฒนาจิตสํานึกอย่างมีวิจารณญาณ และเป็นองค์ความรู้ในการดูแลผู้สูงของกลุ่มเครือข่ายอย่างเป็น
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ทางการและไม่เป็นทางการ นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบบริการสุขภาพที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทําให้
ผู้สูงอายุและผู้ดูแลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืนในที่สุด [5]
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพือ่ พัฒนารูปแบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุอําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
รูปแบบการวิจัยเป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุ และกลุ่มภาคีเครือข่าย ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อําเภอคําม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการสุ่มตัวอย่าง เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ตามเกณฑ์คุณสมบัติที่กําหนด จํานวน 4
กลุ่ม ประกอบไปด้วยกลุ่มผู้สงู อายุ10 คน กลุ่มผู้ดูแลผูส้ ูงอายุ 10 คน คนกลุ่มผู้นําชุมชน 10 คน และกลุ่ม
บุคลากรทีมสุขภาพ 10 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในงานวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา คือรูปแบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุอําเภอคํา
ม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ซึ่งเครื่องมือได้
ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ และมีการตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม โดย
ด้านความรู้ ใช้วิธีการ K-20: ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.75 ความพึงพอใจ ภาวะสุขภาพ และการเข้าถึงระบบ
บริการ ใช้สูตร Cronbrach’alpha Coefficient ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84, 0.81 และ 0.87 โดยเก็บ
ข้อมูลก่อนและหลังการทดลอง
วิธีการวิจัย การดําเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือระยะที่ 1 คือประชุมกลุ่ม เพื่อหาปัญหา
และความต้องการให้การดูแลของผู้สูงอายุ ระบบสนับสนุนและการบริการที่มีอยู่ และระยะที่ 2 ประชุมกลุ่ม
เพื่อพัฒนารูปแบบของระบบบริการ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การตรวจสอบในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม จนกระทั่ง
ได้รูปแบบบริการ นําไปทดลองใช้กับผู้สูงอายุในชุมชน รายละเอียดดังนี้
ระยะที่ 1 พัฒนารูปแบบระบบบริการสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ โดย
1.1 ศึกษาเอกสารในส่วนที่เกีย่ วข้องกับระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ
1.2 การสนทนากลุ่ม เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของกลุ่มต่างๆได้แก่กลุ่ม
ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ดูแล กลุ่มเครือข่ายการดูแลในชุมชน และกลุ่มทีมสุขภาพ
1.3 การจัดประชุมกลุ่มทุกกลุ่มโดยใช้เวทีชุมชนเพื่อหามติร่วมกัน โดยทีมผู้วิจัยนําเสนอ
รูปแบบที่ได้จากการสนทนากลุ่ม ผู้สูงอายุ ผูด้ ูแล ผู้นําชุมชน และการร่วมอภิปรายของบุคลากรทีมสุขภาพ ใน
การวิเคราะห์รูปแบบ และได้ข้อสรุปว่าการดูแลผู้สูงอายุควรมี 3 ภาคส่วนคือ ผู้ดูแลและครอบครัว เครือข่าย
ชุมชน และศูนย์บริการสาธารณสุข ซึ่งแต่ละภาคส่วนนั้นมีการสนับสนุนและประสานงานกันในการดูแล
ผู้สูงอายุแบบบูรณาการเพื่อการดูแลผู้สูงอายุให้เป็นองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม
ระยะที่ 2 ทดลองใช้รูปแบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุอําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
บุคลากรทีมสุขภาพและชุมชนดําเนินการให้บริการสุขภาพตามรูปแบบที่ร่วมกันพัฒนาและ
นําไปทําลองใช้กับผู้สูงอายุในชุมชนตําบลดินจี่ จํานวน 33 คน ระยะเวลา 3เดือน
การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลทัว่ ไปใช้สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลแยกประเภท และทดสอบรูปแบบระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุอําเภอคําม่วง โดย

126
วัดความพึงพอใจของผู้ดูแลและผู้สูงอายุ ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุและการเข้าถึงระบบบริการ ก่อนและหลัง
การนํารูปแบบไปใช้โดยใช้สถิติ Pair-t test
ผลการวิจัย พบว่า การนํารูปแบบการดูแลผูส้ ูงอายุ อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ไปทดลองใช้พบว่า
หลังการทดสอบรูปแบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ พบว่าความพึงพอใจของผู้ดูแลและผู้สงู อายุมากกว่าก่อน
ทดลอง อย่างมีนัยสําคัญ(p<0.001) ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุดีขึ้นกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.001) และการเข้าถึงระบบบริการ มากกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.001) แสดงให้เห็นว่า
รูปแบบบริการนี้มีประสิทธิภาพ ทําให้ผสู้ ูงอายุเข้าถึงบริการได้มากขึ้น แสดงให้เห็นว่ารูปแบบบริการสุขภาพ
ผู้สูงอายุอําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกระบวนการวิจัยแบบ PAR ได้สร้างการมีส่วนร่วมถึงปัญหาและ
ความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชน กระบวนการวิจัยได้ผ่านการร่วมคิด ร่วมวางแผน ลงมือปฏิบัติจริง และ
ติดตามประเมินผลร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องในชุมชน มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทําให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน เกิดการพัฒนาภาคีเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ตลอดจนมีการส่งต่อการรักษาให้กับสถาน
บริการสาธารณสุข ให้ดําเนินการต่อหากผู้สูงอายุมีปัญหาที่ซับซ้อน การนํากระบวนการมีส่วนร่วมมาใช้ ทําให้
เห็นปรากฏการณ์เคลื่อนไหวของสังคม ทําให้เกิดการดูแลผู้สูงอายุร่วมกันทุกภาคส่วนเป็นการเสริมพลังอํานาจ
ให้ผู้สูงอายุ ครอบครัว เครือข่ายของชุมชนต่อการให้บริการจากภาครัฐเกิดการสร้างความสัมพันธ์แนวราบ
และการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ
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บทนํา ปัจจุบันคนไทยมีความเสี่ยงต่อการได้รับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมากกว่า 2.6 กิโลกรัม/คน/ปี
จากข้อมูลการนําเข้าสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทุกชนิดเท่ากับ 164,383,000 กิโลกรัม1 สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
หลายชนิดที่มีพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิต จากข้อมูลมีผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ตั้งแต่ ปี 25462557 เฉลี่ยปีละ 1,734 คน ในปี 2555 ทําการตรวจคัดกรองสารเคมีในกระแสเลือดเกษตรกร 244,822 ราย
พบผลการตรวจอยู่ในระดับไม่ปลอดภัย 30.94% ขณะที่ปี 2556 ทําการตรวจคัดกรอง 314,805 รายพบผล
การตรวจอยู่ในระดับไม่ปลอดภัย 31.54% และปี 2557 ทําการตรวจคัดกรอง 317,051 ราย พบผลการ
ตรวจอยู่ในระดับไม่ปลอดภัย 34.27%2 นั่นหมายถึง 1/3 ของเกษตรกรมีความไม่ปลอดภัยจากการใช้สารเคมี
ในการเกษตร ซึ่งจะเห็นได้ว่าแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2555 และ 2556 จากสถานการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรค
จากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในประเทศไทย พบว่ามีผู้ป่วยได้รับสารพิษจากการทํางานและสิ่งแวดล้อม จํานวน
1,509 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 2.35 ต่อแสนประชากร3 การศึกษาของสุภาพร ใจกรุณและคณะ4 พบว่าการ
ตกค้างของสารฆ่าแมลงในกลุ่ม Organophosphate และ Carbamate ในพื้นที่ 4 จังหวัดของภาคอิสาน
มีค่อนข้างสูง ซึ่งประชาชนก็มีความกังวลใจเกี่ยวกับโอกาสสารตกค้างที่จะเข้าสู่ร่างกายจากการบริโภค และ
จากศึกษาการรับรู้อันตรายจากสิ่งปนเปื้อนในตลาดสดแห่งหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ ของอรนิภา ธารเจริญ และ
สุพัตรา ชาติบัญชาชัย5 พบว่าส่วนใหญ่กลุ่มผู้จําหน่ายรับรู้ว่า ผักที่ตนเองจําหน่ายน่าจะมีสิ่งปนเปื้อนซึ่ง
คําตอบส่วนใหญ่คือสารเคมีและยังเชื่อว่ามีอันตรายต่อสุขภาพ และเคยเกิดผื่นคันบริเวณผิวหนังที่สัมผัสกับผัก
ที่จําหน่าย ผู้จําหน่ายผักยังรับรู้อีกว่า ผู้บริโภคและเกษตรกรผู้ผลิตน่าจะมีโอกาสได้รับอันตรายจากสาร
ปนเปื้อนมากกว่าผู้จําหน่าย สอดคล้องกับผลการดําเนินงานตรวจคัดกรองสารเคมีในกระแสเลือดของกลุ่ม
เกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่พบว่า ผลการตรวจอยู่ในระดับไม่ปลอดภัย 38.46%4 และผลการดําเนินการ
ตรวจคัดกรองของอําเภอคําม่วง ที่พบว่าผลการตรวจอยู่ใน ระดับไม่ปลอดภัย 39.42%7 จากปัญหาที่กล่าวมา
ข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้นําแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรคที่พัฒนาโดย R.W. Roger8 ที่มีแนวคิดว่า เมื่อ
บุ ค คลมี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะป้ อ งกั น อั น ตรายหรื อ ภาวะคุ ก คามต่ อ สุ ข ภาพหรื อ ภาวะคุ ก คามของโรค มาจาก
ความรู้สึกกลัวโดยประเมินภาวะคุกคามหรือสิ่งอันตรายต่อสุขภาพ ร่วมกับแนวคิดแรงสนับสนุนทางสังคม
โดย House JS.9 ได้กล่าวว่าการสนับสนุนทางสังคมเป็นการช่วยเหลือผูที่มีปัญหาโดยที่ผู้รับการสนับสนุนรู้สึก
ว่าตนเองมีผู้เอาใจใส่ มีความสําคัญ หากได้รับกําลังใจ ความสนใจ ทัศนคติที่ดี กระตุ้นเตือนจากบุคคลรอบ
ข้างให้เกิดการตัดสินใจ แล้วเกิดการปฏิบัติตามจนมีพฤติกรรมบรรลุเป้าหมาย มาส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มวัย
ทํางาน มีพฤติกรรมในการหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี เพื่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนต่อไป การวิจัยครั้งนี้ มี
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วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีในเกษตรกลุ่มวัย
ทํางาน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
วิธีการศึกษาเป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi experimental research ) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
ออกเเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ วัดผลก่อนและหลังการทดลอง
ประชากร ที่ใช้ในศึกษาครั้งนี้คือ เกษตรกรกลุ่มวัยทํางาน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อําเภอคําม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์ ในการศึกษานี้ใช้กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ โดยใช้สูตรคํานวณ
ขนาดตัวอย่าง เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย กรณี 2 กลุ่มประชากรที่เป็นอิสระต่อกัน10 ได้
ตัวอย่างกลุ่มละ 34 คน รวมจํานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม เป็นจํานวน 68 คน โดยเกณฑ์ในการคัดเข้า
(Inclusion criteria) คือ เป็นเกษตรกร อายุ 15-60 ปี อ่านออกเขียนได้ สามารถรับฟัง มองเห็น และมี
สติสัมปชัญญะปกติ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตามคําแนะนําตามรายละเอียด
ของกิจกรรมในโปรแกรม ได้เป็นผู้ที่ให้ความยินยอมและสมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย
การสุ่มตัวอย่าง เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ตามเกณฑ์คุณสมบัติที่กําหนด แล้วทําการสุ่มอย่าง
ง่ายโดยวิธีการจับสลาก เพื่อคัดเลือกตําบลที่จะทําการศึกษามา 2 ตําบล จากทั้งหมด 6 ตําบล ได้ตําบลเนิน
ยาง ที่มีจํานวน 1,238 ครัวเรือน เป็นกลุ่มทดลอง และตําบลโพนที่มี 1,530 ครัวเรือนเป็นกลุ่มเปรียบเทียบ
แล้วทําการสุ่มตัวอย่างอีกครั้งเพื่อคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา โดยการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับ
สลาก จากทะเบียนรายชื่อบ้านเลขที่ และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ทั้งสองตําบล ซึ่งจํานวนเกษตรกรกลุ่ม
วัยทํางาน ตามเกณฑ์กําหนดของตําบลเนินยางมีทั้งสิ้น 350 คน และของตําบลโพนมีทั้งสิ้น 425 คน แล้วจับ
สลากจนได้จํานวนขนาดตัวอย่างที่ต้องการในอัตราส่วน 1:1 ได้กลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ จํานวนกลุ่ม
ละ 34 รวมทั้งสิ้น 68 คน ซึ่งกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีใน
เกษตรกลุ่มวัยทํางาน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบไปด้วย วีดีทัศน์ บรรยายประกอบภาพสไลด์
ภาพพลิก โปสเตอร์ แผ่นพับ การสาธิต การฝึกปฏิบัติ ประชุมกลุ่ม และการเยี่ยมบ้าน เครื่องมือที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม ประกอบด้วย 7 ส่วนคือข้อมูลทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับการสารเคมี การรับรู้
โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้ในความสามารถของตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธ์และพฤติกรรม
การปฏิบัติตัวในการหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี
ซึ่งเครื่องมือได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ และมีการตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยด้านความรู้เกี่ยวกับสารเคมี ใช้วิธีการ
Kuder-Richardson 20: ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.71 ส่วนด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยง ด้านการรับรู้ความรุนแรง
ด้านความคาดหวังในความสามารถตนเอง ด้านความคาดหวังในผลลัพธ์ และด้านพฤติกรรมการปฏิบัติตัวใน
การการหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี ใช้สูตรของการหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบราช (Cronbrach’ alpha
Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 0.81 0.89 0.80 และ 0.88 ตามลําดับ ใช้เวลาในการ
ดําเนินการ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 1 สัปดาห์ รวมใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 12 สัปดาห์ เก็บข้อมูลก่อน
และหลังการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้วย สถิติเชิงพรรณนา และใช้สถิติเชิงอนุมาน เพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้สถิติ Pair-t test และเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ย ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ โดยใช้สถิติ Independent t-test
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ผลการศึกษา พบว่าภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับสารเคมี มากกว่า
ก่อนการทดลอง และ มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value<0.001) ด้านการรับรู้
โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรืออาการเจ็บป่วยที่เกิดจากสารเคมี พบว่าภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ ย มากกว่ า ก่ อ นการทดลอง และมากกว่ า กลุ่ ม เปรี ย บเที ย บ อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (pvalue<0.001) ด้านการรับรู้ความรุนแรงของโรคหรืออาการเจ็บป่วยที่เกิดจากสารเคมี พบว่าภายหลังการ
ทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย มากกว่าก่อนการทดลอง และ มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p-value<0.001) ด้านการรับรู้ในความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการใช้
สารเคมี พบว่าภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย มากกว่าก่อนการทดลอง และมากกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value<0.001) ด้านความคาดหวังในผลลัพธ์จากการพฤติกรรม
การหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี พบว่าภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย มากกว่าก่อนการทดลอง
และมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value< 0.001) และด้านพฤติกรรมการปฏิบัติตัว
ในการหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี พบว่าภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย มากกว่าก่อนการ
ทดลอง และมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value<0.001)
ทั้งนี้เกิ ดจากโปรแกรมส่งเสริม พฤติกรรมที่ปลอดภัยจากการใช้สารเคมี ในเกษตรกลุ่ ม วัยทํางาน
อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีกิจกรรมการให้ความรู้ การประชุมกลุ่ม การฝึกปฏิบัติ การสนับสนุนทาง
สังคมจากผู้วิจัยและอาสาสมัครสาธารณสุข คอยกระตุ้นเตือนและให้กําลังใจ ในการปฏิบัติตัวเพื่อหลีกเลี่ยง
การใช้สารเคมี จนทําให้กลุ่มทดลองมีการพัฒนาการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรืออาการเจ็บป่วยที่เกิด
จากสารเคมี การรับรู้ความรุนแรงของโรคหรืออาการเจ็บป่วยที่เกิดจากสารเคมี การรับรู้ในความสามารถของ
ตนเองต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี และความคาดหวังในผลลัพธ์จากพฤติกรรม
การปฏิบัติตัวในการหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี จนเกิดพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี
ดีกว่าก่อนทดลอง เป็นไปตามแนวคิดของ R.W. Roger 8 ที่ว่าบุคคลจะเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงให้ได้ผลดีที่สุดก็
ต่อเมื่อบุคคลเห็นว่าพฤติกรรมเสี่ยงเป็นอันตรายต่อสุขภาพรุนแรง บุคคลมีความรู้สึกไม่มั่นคงหรือมีความเสี่ยง
อันตรายนั้นเชื่อว่าการตอบสนองโดยการปรับตัวในทางที่ถูกต้องเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะกําจัดอันตรายนั้นและ
บุคคลจะมีความเชื่อมั่นในตนเองว่าจะสามารถปรับตัวตอบสนองหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นได้อย่างดี
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