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1. ชื่อเรื่อง : ผลของอุณหภูมิและเวลาต่อการลดลงของชนิดและปริมาณเชื้อจุลนิ ทรีย์ในการอบหม่ําวัว
ด้วยเตาไมโครเวฟในจังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อผู้วิจัย : นายอรรคพล ภูผาจิตต์ (Akrapol Poohpajit) โรงพยาบาลคําม่วง
บทคัดย่อ
การศึกษาเชิงทดลอง แบบ Repeated Measured Factorial Designs เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิ
และเวลาต่อการลดลงของชนิดและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในการอบหม่ําวัวด้วยเตาไมโครเวฟในจังหวัดกาฬสินธุ์
ทดลองกับหม่ําทั้งท่อน จํานวน 216 ตัวอย่าง และหม่ําหั่นท่อน จํานวน 144 ตัวอย่าง ตรวจจุลินทรีย์ ได้แก่
Escherichia coli และ Salmonellaspp., Staphylococcus aureus, Yeast &Mold ศึกษาระหว่างเดือน
สิงหาคม 2559 ถึง เดือนเมษายน 2560
ผลการศึ ก ษา พบว่ า หม่ํ า ทั้ ง ท่ อ นเมื่ อ ให้ ค วามร้ อ น 600 วั ต ต์ ในเวลา 5 นาที ส ามารถลดเชื้ อ
Salmonellaspp., Staphylococcus aureus, Yeast & Mold, Escherichia coli ทั้งหมดได้ร้อยละ 100
และหม่ํ า แบบหั่น เป็ นท่ อ นๆ ที่ ร ะดับ พลั ง งานความร้ อ น 600 วัต ต์ ในเวลา 3 นาที สามารถทํา ลายเชื้ อ
Salmonellaspp., Staphylococcus aureus, Yeast & Mold, Escherichia coli ได้ร้อยละ 99.17, 100,
100 และ 99.20 ตามลําดับ ให้ความร้อนนานกว่านี้ หม่ําแบบหั่นจะไหม้ หม่ําเป็นอาหารอีสานที่มีความเสี่ยง
ดังนั้น ผู้บริโภคหม่ําให้ปลอดภัยจากจุลินทรีย์มากที่สุด ควรอบหม่ําแบบท่อน ให้ความร้อน 600 วัตต์ ในเวลา
5 นาที
ที่มาและความสําคัญของปัญหา
หม่ําเป็นอาหารที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของอาหารอีสาน ส่วนมากจะพบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์
ประเภท Escherichia coli, Yeast & Mold มีปริมาณการปนเปื้อนที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
มผช.146-2546 (วิรัตน์ สุมน และ ณัฏยาพร สุมน, 2552) ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์พบว่าลักษณะทางกายภาพ
และส่วนประกอบหลักเหมือนกัน และส่วนมากนิยมบริโภคหม่ําดิบซึ่งถื อเอาความสะดวกในการบริโภค
เป็นสําคัญ เป็นส่วนที่ทําให้เกิดอาการของโรคระบบทางเดินอาหาร ทางผู้วิจัยจึงอยากส่งเสริมให้ประชาชน
ในจังหวัดกาฬสินธุ์บริโภคหม่ําอย่างปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรีย์ พร้อมทั้งข้อมู ลการเจ็บป่วยด้วยโรคทาง
เดิ น อาหารในเขตจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ ส นใจศึ ก ษาปริ ม าณของเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ใ นหม่ํ า วั ว
คือ Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella spp.,Yeast & Mold และศึกษาผลของ
อุณหภูมิและเวลาที่มีผลต่อชนิดและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้กระบวนการให้ความร้อน
โดยเครื่องไมโครเวฟ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหารอย่างง่าย มีการใช้ในครัวเรือนอย่างแพร่หลาย
ซึ่งอุณหภูมิความร้อนและเวลาของเตาไมโครเวฟ จะมีผลโดยตรงในการทําลายเชื้อจุลินทรีย์ ลดปริมาณรวมทั้ง
ยับยังการเจริญเติบโต ซึ่งอุณหภูมิและเวลานั้นจะต้องมีความเหมาะสม ที่ทําให้หม่ําวัว ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์
มีลักษณะทางกายภาพที่สุกในระดับที่พร้อมรับประทาน
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรียบเทียบการลดลงของเชื้อจุลินทรีย์ในหม่ําวัวในอบหม่ําวัวแบบทั้งท่อนด้วยเตาไมโครเวฟ
ที่กําลังไฟฟ้าต่างกันและที่ระยะเวลาต่างกัน
2. เพื่อเปรียบเทียบการลดลงของเชื้อจุลินทรีย์ในหม่ําวัวในอบหม่ําวัวแบบหั่นเป็นท่อนๆ ด้วยเตา
ไมโครเวฟที่กําลังไฟฟ้าต่างกันและที่ระยะเวลาต่างกัน
วิธีการวิจัย
รูปแบบการวิจัย การศึกษาเป็นแบบทดลอง (Experimental Research) แบบ Repeated
Measured Factorial Designs แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 การให้ความร้อนแบบทั้งท่อน
ตอนที่ 2 ให้ความร้อนแบบแบบหั่นเป็นท่อน
ก่อนทดลอง
1.ชั่งน้ําหนักหม่ําวัวพร้อมปรุง ชั่งด้วยเครื่องชั่งทศนิยม 4 ตําแหน่ง ชั่งทั้งชิ้นของหม่ําตามขนาดที่แบ่ง
ขายวัดเส้นรอบวงของหม่ํา โดยกําหนดให้วัดที่จุดกึ่งกลางและวัดอุณหภูมิ ทําการบันทึกผล
2.วิเคราะห์หาความเปอร์เซ็นต์ความชื้น (Moisture content) และตรวจวิเคราะห์เชื้อ 4 ชนิด
คือ Salmonella spp. Staphylococcus aureus, Yeast & Mold และ Escherichia coli
ตอนที่ 1ให้ความร้อนแบบทั้งท่อน
1.นําหม่ําวัวพร้อมบริโภคมาให้ความร้อนจากแหล่งกําเนิดเตาไมโครเวฟ ที่ระดับความ 300 วัตต์
จากไมโครเวฟรุ่น ME711K ขนาด 20 ลิตรระยะเวลา 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 นาที ตามลําดับ
2.วัดอุณหภูมิหลังให้ความร้อนวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ความชื้นและตรวจวิเคราะห์เชื้อ 4 ชนิด
3.ทําการทดลองซ้ํา 3 ครั้งทําการทดลองเช่นเดียวกันแต่เปลี่ยนการให้ความร้อน เป็นระดับความ
450, 600 วัตต์ตามลําดับ
ทดลองตอนที่ 2 ให้ความร้อนแบบแบบหั่นเป็นท่อน
ทํ า การทดลองเช่ น เดี ย วกั น กั บ การทดลองตอนที่ 1 เพี ย งลดระยะเวลาที่ ใ ห้ ค วามร้ อ นเพี ย ง 4
ระยะเวลาที่ใช้ คือ ระยะเวลา 0, 1, 2 และ 3 นาที และทําการหั่นหม่ําวัวให้เป็นท่อนที่มีขนาดเท่ากัน 4 ส่วน
ก่อนนําไปให้ความร้อน
ผลการวิจัยสรุปผลการวิจัย
ผลของความร้อนจากเตาไมโครเวฟต่อการทําลายเชื้อจุลินทรีย์ นอกจากจะมีปัจจัยของระดับพลังงาน
ความร้อนจากเตาไมโครเวฟที่ให้และระยะเวลาที่ให้ความร้อนแล้วนั้น ยังขึ้นอยู่กับลักษณะการให้ความร้อนกับ
ตัวอย่างเมื่อเทียบที่เวลา 3 นาที ในระดับพลังงานความร้อน 450 วัตต์ พบว่าค่าเฉลี่ยร้อยละการทําลายเชื้อ
Salmonella spp. แบบให้ความร้อนทั้งท่อนเท่ากับ 60.34+5.40 แบบการให้ความร้อนโดยการหั่นเป็น
ท่อนๆ เท่ากับ 96.70+1.43 เชื้อ Staphylococcus aureus.แบบให้ความร้อนทั้งท่อนเท่ากับ 74.50+0.58
แบบการให้ความร้อนโดยการหั่นเป็นท่อนๆ เท่ากับ 85.46+0.97, Yeast & Mold แบบให้ความร้อนทั้งท่อน
เท่ากับ 73.77+3.02 แบบการให้ความร้อนโดยการหั่นเป็นท่อนๆ เท่ากับ 97.41+0.64, Escherichia coli
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แบบให้ ค วามร้ อ นทั้ ง ท่ อ นเท่ า กั บ 86.36+1.90 แบบการให้ ค วามร้ อ นโดยการหั่ น เป็ น ท่ อ นๆ เท่ า กั บ
95.17+3.50 การให้ความร้อนแบบหั่นเป็นท่อนจะสามารถทําลายเชื้อจุลินทรีย์ได้มากกว่าการให้ความร้อน
แบบทั้งท่อน แต่การให้ความร้อนแบบหั่นเป็นท่อนๆ นั้นจะลดปริมาณความชื้นของอาหารมากกว่า กล่าวง่ายๆ
คือ การให้ความร้อนที่ระดับพลังงานเดียวกัน ระยะเวลาเดียวกัน การให้ความร้อนแบบหั่นเป็นท่อนจะสูญเสีย
น้ําจากตัวอย่างอาหารมากกว่าการให้ความร้อนแบบทั้งท่อน ซึ่งจะสามารถรักษาน้ําในตัวอย่างได้ดีกว่า และ
เมื่อนํามาบริโภคกับข้าวเหนียวจะมีความนิยมและเป็นที่ชื่นชอบมากกว่า
อาหารประเภทหม่ําวัว เมื่อนํามาปรุงให้สุกด้วยเตาไมโครเวฟ ควรใช้ระดับพลังงานความร้อนที่
600 วัตต์ ที่ระยะเวลา 5 นาที โดยการให้ความร้อนแบบทั้งท่อน เป็นระยะเวลาที่สามารถทําลายเชื้อจุลินทรีย์
ทั้ง 4 ชนิด ได้ปลอดภัยสําหรับผู้บริโภค เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เรื่อง เกณฑ์คุณภาพจุลชีววิทยาของอาหารภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับที่ 2 เรื่องเกณฑ์ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ใน
การปนเปื้อนอาหารประเภทเนื้อสัตว์แปรรูป และนอกจากนั้นการให้ความร้อนแบบทั้งท่อนสามารถรักษา
ความชื้นได้ดีกว่า การให้ความร้อนแบบหั่นเป็นท่อนๆ ซึ่งการให้ความร้อนแบบหั่นเป็นท่อนๆ จะทําให้หม่ําวัว
ไหม้และไม่เหมาะกับการรับประทานกับข้าวเหนียว
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2. ชื่อเรื่อง : นวัตกรรม : “นาฬิกาเตือนภัยเฝ้าระวังภาวะชักจากไข้สูง”
เจ้าของผลงาน :

นางสาวลภัสรดา ดุลนีย์
ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
และ นางเพ็ญทิพา เวียงวะลัย ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

หน่วยงาน :

ตึกผู้ป่วยในหญิง โรงพยาบาลคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

หลักการและเหตุผล
จากสถิ ติ ข องตึ ก ผู้ ป่ ว ยในหญิ ง โรงพยาบาลคํ า ม่ ว ง พบว่ า ผู้ ป่ ว ยเด็ ก อายุ 0-4 ปี admit
ด้วย Febrile convulsion ปี 2557 จํานวน 64 ราย ชักซ้ําจํานวน 6 ราย คิดเป็น 9.38% ปี 2558 จํานวน
41 ราย ชักซ้ําจํานวน 8 ราย คิดเป็น 19.5% ปี 2559 จํานวน 54 ราย ชักซ้ําจํานวน 5 ราย คิดเป็น 9.25%
ซึ่งเป็นอัตราที่สูงพอสมควร และการชักจากไข้สูงทําให้ญาติเกิดความวิตกกังวล ขาดความมั่นใจในการดูแล
ผู้ป่วย รวมไปถึงเสี่ยงต่อการฟ้องร้องเจ้าหน้าที่หรือสถานพยาบาลได้ และส่วนมากผู้ดูแลหรือผู้ปกครอง
ขาดความรู้เรื่องการเช็ดตัวลดไข้ มีความวิตกกังวลสูงขาดความมั่นใจในการดูแล และอยู่ในภาวะพึ่งพา
โรงพยาบาลเมื่อเด็กมีไข้
ดังนั้น ตึกผู้ป่วยในหญิง จึงได้นํานวัตกรรมนาฬิกาเตือนภัยเฝ้าระวังภาวะชักจากไข้สูง มาใช้ใน
การดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะไข้ ซึ่งในการใช้นาฬิกาเตือนภัยเฝ้าระวังภาวะชักจากไข้สูง ทําให้ผู้ดูแล ญาติ
แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าใจตรงกัน และตระหนักในการดูแลผู้ป่วยขณะไข้ มีความ
มั่นใจในการดูแลผู้ป่วยขณะไข้ และดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
วัตถุประสงค์
เพื่อเฝ้าระวังการเกิดภาวะชักซ้ําผู้ป่วยเด็กที่มีไข้สูง ในตึกผู้ป่วยในหญิง โรงพยาบาลคําม่วง
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ป่วยเด็กไข้ 38.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 - กันยายน พ.ศ. 2560
วิธีดําเนินงาน
1. ประชุมหาแนวทางดําเนินงานคิดประดิษฐ์ นาฬิกาเตือนภัยเฝ้าระวังภาวะชักจากไข้สูง
2. ประดิษฐ์นาฬิกาเตือนภัยเฝ้าระวังภาวะชักจากไข้สูง โดยแบ่งนาฬิกา 1 เรือน เป็น 4 สี
(สีเขียว, สีเหลือง, สีส้ม, สีแดง) โดยให้นาฬิกา จํานวน 1 เรือน พร้อมปรอทวัดไข้ติดไว้เตียงผู้ป่วยเด็กที่มีไข้
ญาติผู้ดูแลสามารถวัดไข้เด็กทางรักแร้ แล้วเปรียบเทียบอุณหภูมิร่างกายกับสีของนาฬิกาได้ ดังนี้
สีเขียว คือ อุณหภูมิปกติ 35.5 – 37.4 องศาเซลเซียส
สีเหลือง คือ มีไข้ต่ํา ๆ 37.5 – 38.3 องศาเซลเซียส เช็ดตัวลดไข้ ดื่มน้ํามาก ๆ
สีส้ม คือ มีไข้ปานกลาง 38.4 – 39.4 องศาเซลเซียส เช็ดตัวลดไข้ กินยาลดไข้
สีแดง คือ มีไข้สูง 39.5 – 40.4 องศาเซลเซียส เช็ดตัวลดไข้ กินยาลดไข้ แจ้งพยาบาล
** หมายเหตุ อุณหภูมิมากกว่า 40.5 องศาเซลเซียส ไข้สูงมาก ต้องแจ้งพยาบาลทันที
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3. สอนวิธีการใช้นาฬิกาเตือนภัยเฝ้าระวังป้องกันภาวะชักจากไข้สูง
3.1 สอนญาติวัดไข้โดยใช้ปรอทดิจิตอลวัดไข้ทางรักแร้ของผู้ป่วย หลังจากนั้นรอสัญญาณปรอท
ดังขึ้น แล้วนําปรอทมาอ่านค่าอุณหภูมิร่างกาย
3.2 จากนั้นหมุนเข็มนาฬิกาให้ตรงกับอุณหภูมิที่วัดค่าได้ แล้วเปรียบเทียบอุณหภูมิร่างกายกับสี
ของนาฬิกา ถ้ามีไข้สูงมาก ต้องแจ้งพยาบาลทันที หลังจากนั้น 20-30 นาที วัดอุณหภูมิร่างกายว่าลดลง
หรือไม่ แล้วจดบันทึกไว้ แล้วทําซ้ําเมื่อผู้ป่วยมีอาการตัวร้อน
4. สอนการเช็ดตัวลดไข้อย่างถูกวิธี
5.ทดลองจริงกับผู้ป่วยเด็กที่มีไข้ปานกลาง 38.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป
6. เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
งบประมาณ
ค่าวัสดุ

1. กระดาษสติ๊กเกอร์ (สีเขียว , เหลือง , ส้ม , แดง ) เป็นเงิน
120
เป็นเงิน
50
2. ฟิวเจอร์บอร์ด จํานวน 1 แผ่น
3. ไม้ไอศกรีม จํานวน 1 อัน
เป็นเงิน
3
4. สกรู
จํานวน 1 ตัว
เป็นเงิน
1
5. สติ๊กเกอร์ใส จํานวน 1 แผ่น
เป็นเงิน
30
6. ปรอทวัดไข้ดิจิตอล จํานวน 1 อัน
เป็นเงิน
230
60
7. ผ้าเช็ดตัวผืนเล็ก จํานวน 2- 3 ผืน
เป็นเงิน
รวมค่าใช้จ่าย 494 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน)

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ป่วยไม่มีภาวะชักญาติมีความพอใจมากกว่า 85% และญาติที่ดูแล มีทกั ษะในการปฐมพยาบาล
ขั้นพื้นฐานเช็ดตัวลดไข้
การประเมินผล
ผลการดําเนินงานเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จํานวนผู้ป่วยที่ Admit
ด้วย Febrile convulsion จํานวน 23 คน มีไข้สูงและมีภาวะชักซ้ําจํานวน 2 คน คิดเป็น 8.69 % และ
พบว่าญาติผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กทีม่ ีไข้ สามารถทราบอุณหภูมิจากปรอทวัดไข้ดิจิตอล ว่าผู้ป่วยมีไข้อยู่ในระดับใด
และสามารถดูแลผู้ป่วยขั้นพืน้ ฐานในการดูแลเช็ดตัวลดไข้ ร่วมกับกินยาลดไข้คิดเป็นร้อยละ 91.3
แบบประเมินการเฝ้าระวังภาวะชักจากไข้สูงด้วยนาฬิกาเตือนภัย
คําชี้แจง แบบประเมินฉบับนี้เป็นแบบประเมินความคิดเห็น ความพึงพอใจ การจัดทําการป้องกันภาวะชักจาก
ไข้สูงด้วยนาฬิกาเตือนภัย โดยให้ผู้ตอบแบบประเมินทําเครื่องหมาย ให้ตรงตามความคิดเห็นของท่าน
ส่วนที่ 1ข้อมูลส่วนตัวผู้ตอบแบบประเมิน
1. เพศ
( ) หญิง ( ) ชาย
2. ระดับการศึกษา
( ) ต่ํากว่ามัธยมศึกษา
( ) ม.6หรือเทียบเท่า - ปวส.
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกว่าปริญญาตรี
ส่วนที่ 2 หัวข้อแบบประเมิน
ระดับความคิดเห็น
หัวข้อ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
1.เจ้าหน้าที่อธิบายข้อมูลได้เข้าใจ ชัดเจน
2.รูปแบบการใช้งานเข้าใจง่าย
3.ญาติลดความวิตกกังวลอาการไข้ของผู้ป่วยได้
4.สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ไปใช้ที่บ้านได้
5.ญาติมีความพึงพอใจ
ข้อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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3. ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในเครือข่ายอําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
เจ้าของผลงาน :

นางนาถนรินทร์ ทรัพย์กุล ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นายวิชัย ผิวเงิน ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคณะ
สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เขตสุขภาพที่ 7
โทรศัพท์มือถือ : 0611959423 Email : Nartnarin.DM2@gmail.com
ปีที่ดําเนินการ 2557-2559
ความสําคัญของปัญหา
ระบบข้ อ มู ล สารสนเทศเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในองค์ ป ระกอบการดู แ ลผู้ ป่ ว ยโรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง
(Noncommunicable diseases : NCD) ตามรูปแบบ Chronic care Model ซึ่งเป็นส่วนสําคัญ เนื่องจาก
การดําเนินงานระบบข้อมูลเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความรุนแรง ความชุก อุบัติการณ์ ปัญหาและผลลัพธ์ของการ
ดําเนินงาน จากการดําเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของ คปสอ.คําม่วงในอดีตพบว่า ไม่มีระบบฐานข้อมูลกลาง
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พื้นที่เครือข่ายไม่ทราบอุบัติการณ์ อัตราป่วยตาย ผลการดูแลรักษาหรือการควบคุมโรค
ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยแต่ละราย ระบบการส่งต่อข้อมู ลการรักษาผู้ป่วยระหว่างเครือข่ายล่าช้า และ
คลาดเคลื่อน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงกับผู้ป่วย ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ส่งต่อรับยาต่อเนื่อง
ที่ รพ.สต.จากการเก็บข้อมูลพบว่า มีผู้ป่วยได้รับยาไม่ถูกต้องตามแผนการรักษาเช่น ได้รับยาปริมาณไม่ถูกต้อง
ได้รับยาไม่ครบ ยาที่แพทย์สั่งหยุดใช้แต่ยังได้รับประทานต่อ ดังนั้นจึงได้มีแนวคิดการพัฒนาระบบโปรแกรม
และแนวทางการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในระดับ คปสอ. ซึ่งจากการสอบถามความต้องการของ
ผู้ปฏิบัติพบว่า ต้องการข้อมูลผู้ป่วยกลุ่มโรค NCD ที่สามารถแยกรายสถานบริการและรายหมู่บ้านได้ ข้อมูล
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มสงสัยรายใหม่ รายชื่อผู้ป่วยรายใหม่ และผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด ทราบผลการวินิจฉัย
ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา ทางไต ทางเท้า หลอดเลือดแดง ข้อมูลการ
ตรวจรักษาการใช้ยาปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกวัน ผลลัพธ์เพื่อการเฝ้าระวัง เพิ่มคุณภาพการดูแล
รักษาผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลผูป้ ่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับอําเภอ
2. เพื่อพัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรังระหว่างเครือข่าย
3. พัฒนาแนวทางการส่งต่อรักษาผู้ป่วยที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตําบล (รพ.สต.)
4. เพื่อลดความคลาดเคลื่อนด้านการดูแลรักษาโรค NCD ระหว่างเครือข่าย รพ.สต.
ระเบียบวิธีวิจยั
เป็นรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) โดยการสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่าง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดกระบวนการกลุ่ม เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบการไหลเวียน
ข้อมูล และการวิเคราะห์สถานการณ์ ผลการดูแลผู้ป่วยที่เป็นปัจจุบัน
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กลุ่มตัวอย่าง
พยาบาล Nurse Case Manger จํานวน 1 คน, พยาบาลประจําคลินิก NCD จํานวน 3 คน,
พยาบาลผู้รับผิดชอบงาน NCD ที่รพ.สต. จํานวน 8 คน, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลที่ รพ.สต. จํานวน 8 คน ,
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 คน
วิธีดําเนินการ
1. สอบถามความต้องการผู้ปฏิบัติงานในเครือข่ายด้านข้อมูลสารสนเทศโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยแบ่ง
ผู้ปฏิบัติงานเป็น 2 กลุ่ม คือ Nurse case Manager ในระดับโรงพยาบาล และระดับ รพ.สต. ได้แนวทางการ
พัฒนาโปรแกรมส่งต่อข้อมูล NCD ระหว่างเครือข่าย
2. ตามรอยและพัฒนาการบันทึกข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในระดับโรงพยาบาลที่ครอบคลุมจัดระบบ
การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยรายใหม่ โรคเรื้อรังในฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้องครอบคลุม
3. ออกแบบและการพัฒนาโปรแกรมการส่งต่อข้อมูล โดยประสานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ใน
การเขียนโปรแกรมรายงานข้อมูล ตรวจสอบฐานข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ต้องใช้ในการเขียนรายงาน และ
ประสานการใช้ข้อมูลจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ซึ่งเป็นฐานข้อมูล 43 แฟ้มของ รพ.สต.ทุกแห่ง และ
ตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนโปรแกรมรายงาน
4. พัฒนาแนวทางการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ รพ.สต.
5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคลินิกมินิ
(อบรมพยาบาลและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ประจําโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตําบล)
6. ทดลองการใช้โปรแกรมจริงในพื้นที่เครือข่าย รพ.สต.ทุกแห่ง
7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความต้องการ โอกาสพัฒนา ปัญหาอุปสรรคในการใช้โปรแกรม
8. พัฒนาต่อยอดโปรแกรมตามความต้องการ
9. ใช้โปรแกรมจริงและขยายเครือข่ายการใช้โปรแกรม
10. เก็บข้อมูลผลลัพธ์การดําเนินงาน ก่อนและหลังการพัฒนาระบบ
ผลการดําเนินการ
1. มีระบบฐานข้อมูลกลางโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD ระดับอําเภอครอบคลุม 8 โรค ( DM, HT, CKD,
IHD, CVA, Asthma, COPD และรับยาวาร์ฟาริน) จากการจัดระบบการขึ้นทะเบียนที่รวดเร็ว ครอบคลุม
มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
2. ได้คู่มือการบันทึกข้อมูลผูป้ ่วยโรคเรื้อรัง จํานวน 1 เรื่อง
3. ได้คู่มือการใช้โปรแกรมคลินิกมินิ จํานวน 1 เรื่อง
4. ได้โปรแกรมส่งต่อข้อมูลระหว่างเครือข่าย (โปรแกรมคลินิกมินิ)
4.1 การส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรังระหว่างเครือข่ายที่รวดเร็ว ประมวลผลทุกวัน
4.2 สามารถประมวลผลแยกรายสถานบริการ รายหมู่บ้านได้
4.3 ทราบประวัติการรักษาผู้ป่วยรายบุคคล : ยาที่ได้รับ, ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ, ผลการ
วินิจฉัย, ผลการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน และโรคแทรกซ้อนของผู้ป่วยปัจจุบัน
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5. ทราบข้อมูลกลุ่มเสี่ยงเพื่อเป็นเป้าหมายการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทราบกลุ่มสงสัยรายใหม่เพื่อ
ส่งต่อวินิจฉัยที่ครอบคลุม กลุม่ ผู้ป่วยรายใหม่และกลุม่ ป่วยทั้งหมดเพื่อการดูแลที่เหมาะสม
6. รายงานผลการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ผลตรวจตา ตรวจเท้า CVD risk ตรวจไต ที่รวดเร็ว
7. สามารถดูความชุก อุบัติการณ์ กลุ่มโรคโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
8. ได้แนวทางการส่งต่อรักษารับยาต่อเนื่องผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในเครือข่าย
รพ.สต.
9. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ลดอุบัติการณ์การรักษาที่คลาดเคลื่อนในเครือข่าย รพ.สต.
ลดอัตราความคลาดเคลื่อนทางการรักษาปี 2557-2559 จากร้อยละ 5.83, 1.37 และ 0.58 ตามลําดับ
10. โปรแกรมส่งต่อข้อมูลใช้ได้จริงครอบคลุมทุก รพ.สต. และสามารถขยายเครือข่ายการใช้โปรแกรม
ส่งต่อข้อมูลจํานวน 8 โรงพยาบาล
ความภาคภูมิใจ
1. มีโปรแกรมที่พัฒนาจากการมีส่วนร่วมของทีม และพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่อง
2. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการดูแลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง
3. นําเสนอผลงานต่อผู้บริหาร ผู้รับข้อมูลเป็นระบบสารสนเทศได้
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4. ชื่อผลงาน : การดูแลสุขภาพผูส้ ูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยตามหลักธรรมมานามัย
เขตเทศบาลตําบลคําม่วง อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อเจ้าของผลงาน/คณะผู้วจิ ัย : นางดุษฎี มงคล และ นายขวัญชัย ศรีทารัตน์
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลคําม่วง 92 หมู่ 10 ตําบลทุ่งคลอง อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043-879131 ต่อ 130 , 089-6203975 โทรสาร 043-879131-103
E-mail Mongkol2506@gmail.com
หลักการและเหตุผล :
สถานการณ์ประเทศไทยในปัจจุบนั ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากรายงานสํานักงาน
สถิติแห่งชาติในปี 2555 มีผู้สูงอายุในประเทศไทยประมาณ 8.2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 12.7 ของประชากร
ทั้งประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สงู อายุ และผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงด้านการ
เจ็บป่วย โดยเฉพาะการเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรังซึ่งเป็นปัญหาการเจ็บป่วยที่ซับซ้อนก่อให้เกิดปัญหาทั้งในด้าน
สุขภาพและสังคม
เทศบาลตําบลคําม่วง อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผสู้ ูงอายุทั้งหมด 1,092 คน เป็นเพศหญิง
602 คน คิดเป็นร้อยละ 55 เพศชาย 490 คน คิดเป็นร้อยละ 45 มีการจัดกลุ่มในการดูแลสุขภาพออกเป็น
3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม 761 คน คิดเป็นร้อยละ 85 กลุ่มติดบ้าน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 13
และติดเตียง 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20 พบผู้สูงอายุมีสุขภาพดี (ปกติ) ร้อยละ 72 โรคความดันโลหิตสูงร้อยละ
15 โรคเบาหวาน ร้อยละ 13 หน่วยงานแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลคําม่วงได้เล็งเห็นปัญหาสุขภาพดังกล่าว
ในผู้สูงอายุจึงได้มีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยตามหลักธรรมมา
นามัย เพื่อให้ผสู้ ูงอายุนําองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยมาประยุกต์ใช้กับการสร้างเสริมสุขภาพ ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพตนเอง สามารถช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุอื่นให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจในชุมชนอย่างมีความสุขมีความเอื้ออาทรกันในสังคม โดยจัด
หลักสูตรการเรียนการสอนให้ผู้สูงอายุในโรงเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
หลักสูตรการเรียนการสอนหลักธรรมมานามัย ดังนี้
หัวข้อ : การแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพ สาระสําคัญ : ความหมายของการแพทย์แผนไทย หลักการ
ดูสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย สมุฏฐานการเกิดโรค ธาตุเจ้าเรือนและรสยา ซึ่งมีความสัมพันธ์ในการดูแล
สุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย
หัวข้อ: การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (หลักธรรมมานามัย) สาระสําคัญ : ความหมายของการดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวมโดยหลักธรรมมานามัยจัดเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมประกอบด้วย กายานามัย จิตตานา
มัยและชีวิตานามัย ดังนี้
กายานามัย
หัวข้อ: สมุนไพรและอาหารตามโรค เน้นหลักการรับประทานอาหารเป็นยา โดยรับประทาน
สมุนไพรที่มสี รรพคุณในการป้องกัน ปฏิบัติทําอาหารเพื่อสุขภาพเมี่ยงสดสาวสิบแปด เป็นเมนูสุขภาพโดยมี
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ส่วนประกอบของผักพื้นบ้านมากกว่า 18 ชนิดครบทุกรสตามธาตุเจ้าเรือน มีประโยชน์ช่วยปรับธาตุทั้ง 4 ใน
ร่างกายให้สมดุลรักษาโรค
หัวข้อ: การนวดตนเองแบบแพทย์แผนไทย การนวดไทยสามารถทําได้ด้วยตนเองในเบื้องต้นทุก
เพศทุกวัย เพื่อบรรเทาอาการปวดต่างๆ อาการเมื่อยหล้าของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น ช่วยเพิ่มการไหลเวียน
ของโลหิต และการทํางานของต่อมและอวัยวะต่างๆ การนวดตนเองเป็นการดูแลสุขภาพด้วยตนเองที่ง่าย ใช้
เพียงมือสองข้างของตนเอง ไม่ต้องพึ่งยา ไม่ต้องพึ่งหมอนวด ช่วยประหยัดค่ารักษาพยาบาล ประหยัดเวลา
หัวข้อ: กายบริหารท่าฤษีดัดตน ท่าบริหารฤาษีดัดตนเป็นแบบเฉพาะของการแพทย์แผนไทย
เป็นท่าทางการเลียนแบบอิรยิ าบทของฤาษีมีทั้งหมด 15 ท่า ที่สามารถฝึกตามได้ ช่วยคลายอาการปวดเมื่อย
ตามร่างกาย ความตึงของกล้ามเนื้อ เพิ่มความยึดหยุ่นของเส้นเอ็น
จิตตานามัย
หัวข้อ: การฝึกจิตในชีวิตประจําวัน ประกอบด้วย การสวดมนต์ การทําสมาธิ ได้แก่ การนั่งสมาธิและ
การเดินจงกรม การสวดมนต์ช่วยให้จิตใจสงบมีสมาธิ ช่วยรักษาโรค เมื่อร่างกายเข้าสู่สมาธิจะหลั่งสาร
ที่ช่วยกระตุ้นให้ระบบต่างๆทํางานเป็นปกติ ร่างกายและจิตใจมีการผ่อนคลายทําให้เกิดภูมิต้านทาน อาการ
ป่วยก็จะดีขึ้น
ชีวิตานามัย
หัวข้อ: เศรษฐกิจพอเพียงแบบแพทย์แผนไทย เป็นแนวทางการดําเนินชีวิตตามพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ต่อการพึ่งพาตนเองในมุมมองด้านมิติสุขภาพ เพื่อการมีสุขภาวะที่ดี
ของตนเองและครอบครัว ซึ่งยึดหลักการอยู่อย่างพอเพียงท่ามกลางธรรมชาติ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับ
ผู้อื่นและสังคม
หัวข้อ: พอเพียงด้วยวิถีไทย: ทําลูกประคบสมุนไพร เป็นภูมิปัญญาไทยที่มีมาแต่โบราณ เป็นการ
นําสมุนไพรพื้นบ้านชนิดต่างๆมาใช้ประโยชน์ทางการรักษาโรคลูกประคบมีพืชสมุนไพรเป็นส่วนประกอบหลัก
โดยนําสมุนไพรมาตําและห่อด้วยผ้าดิบหรือผ้าฝ้าย แล้วมัดให้แน่นเป็นรูปกลมๆนําไปนึง่ ให้อุ่นๆวางประคบ
ตามส่วนต่างๆของร่างกาย ช่วยคลายกล้ามเนื้อลดการปวดเมื่อย
หัวข้อ: พอเพียงด้วยวิถีไทย ได้แก่
- ทํายาดมสมุนไพร เป็นการนําสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมนานาชนิดมาใส่ร่วมกันในขวดใส่น้ํามันหอม
ระเหยลงไปใช้สูดดมลดอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลาย
- ทําน้ํามันตะไคร้หอมไล่ยุง เป็นการนําสมุนไพรที่มีกลิ่นฉุนมาสกัดให้ได้นา้ํ แล้วนํามาฉีดพ่นเพื่อ
ป้องกันยุ่งกัดยุง
- ทําน้ํามันไพลทาถูนวด เป็นการนําสมุนไพรมีไพลเป็นสมุนไพรหลักนํามาสกัดเอาน้ํามันมาทําเป็น
น้ํามันทาถูเพื่อลดอาการปวดเมื่อย
- ทําน้ําสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เป็นการนําพืชผักสวนครัวหลากหลายชนิดที่มีสีเขียวและมีรสจืดเย็นมา
ปั่นเป็นน้ําใช้ดื่มเพื่อปรับสมดุลในร่างกาย
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาการดูแลสุขภาพผูส้ ูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยตามหลักธรรมมานามัย ในโรงเรียน
ผู้สูงอายุเทศบาลตําบลคําม่วง อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
รูปแบบการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กลุ่มเป้าหมาย คือ
ผู้สูงอายุติดสังคมที่เข้ารับการเรียนการสอนในโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตําบลคําม่วง อําเภอคําม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์ จํานวน 22 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) และเก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เก็บข้อมูลเดือนตุลาคม 2559 – พฤษภาคม 2560
วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
ผลการศึกษา :
กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง จํานวน 16 คน และเป็นเพศชาย จํานวน 6 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ ม
ผู้สูงอายุวัยตอนต้นที่มีอายุระหว่าง 60-69 ปี การศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษา มีสถานภาพสมรส (คู่)
มีลักษณะของการอยู่อาศัยส่วนใหญ่อยู่กับคู่สมรสและบุตรหลาน และมีรายได้เฉลี่ย 600-1,000 บาท/เดือน
ซึ่งรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ในด้านสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง (ก่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ)
ส่วนใหญ่มีอาการปวดตาน้ําตาไหล ตาพร่ามัว มองไม่ค่อยเห็น บางคนเป็นทั้ง 2 ข้าง บางคนก็เป็นข้างซ้าย
มี 8 คนไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆ มีอยู่ 3 คน ที่มีปัญหาเกี่ยวกับฟันและเคี้ยวอาหารไม่ค่อยสะดวก มีอยู่ 2 คน
ที่มีปัญหาหูหนักฟังไม่ค่อยได้ยิน และมีอีก 1 คน มีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายเวลาเดิน นอกจากนี้
มีโรคประจําตัวอยู่ 3 คน ที่เป็นโรคเบาหวาน มี 3 คน ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง มี 1 คน ที่เป็นไขมันในเลือด
สูง และมีอีก 1 คนที่เป็นโรคหัวใจ โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่จะป่วยมาเกิน 10 ปี และมารับการรักษาที่โรงพยาบาล
มี 7 คน เมื่อมีอาการเจ็บปวดเมื่อยตามตัวก็จะมารักษาด้วยการแพทย์แผนไทยโดยการนวด ส่วนการดูแล
สุขภาพตนเองของกลุ่มตัวอย่างในด้านอาหารนั้น พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่กินอาหารทุกอย่างตามที่ตัวเองชอบ
มักจะใส่ผงชูรส น้ําปลา ปลาร้า และพริก แต่มี 1 คน ที่กินอาหารรสจืดที่ไม่ใส่ทั้งผงชูรส น้ําปลา ปลาร้าและ
ไม่ใส่พริก และอีก 1 คน ที่ควบคุมอาหารที่มีรสเค็มและอาหารที่ไขมันสูง เน้นอาหารประเภทผักพื้นบ้าน
ในด้านการออกกําลังกาย พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ออกกําลังกายทุกวัน ด้วยการเดิน มี 3 คนปั่นจักรยาน และ
มีอยู่ 5 คน ที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกาย ส่วนด้านสิ่งแวดล้อม พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่อาศัยอยู่บ้านสวนมี
บรรยากาศที่ดี และมี 2 คน ที่บ้านเป็นตึกและอยู่ใกล้กับตลาด
สําหรับการรับรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยและธรรมมานามัยในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ
จากการได้เข้าร่วมในโรงเรียนผู้สูงอายุนั้น กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นในหลากหลายประเด็นดังนี้
ความหมายของแพทย์แผนไทย: พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ให้ความหมายของแพทย์แผนไทยว่าเป็น
การใช้ภูมิปัญญาของคนโบราณที่ใช้กันมานานแล้ว เช่น การเป่า การจอดกระดูก การอาบน้ํามนต์ การนวด
การย่างไฟ การอยู่ไฟและการทานผักพื้นบ้านต่างๆ ส่วนอีก 4 คน ให้ความหมายของแพทย์แผนไทยว่าเป็น
การใช้ยาสมุนไพร การนวด การอบสมุนไพร ประคบสมุนไพร การทับหม้อเกลือ และกินผักพื้นบ้านต่างๆ
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ความคิดเห็นที่มีตอ่ การแพทย์แผนไทย: พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความคิดว่าเป็นทางเลือกในการ
ดูแลสุขภาพ เมื่อมีการเจ็บป่วยไม่ต้องไปหาหมอ ใช้สมุนไพรรักษาเวลาปวดเมื่อยตามตัวก็นวด ไม่ต้องกินยา
ประหยัดค่าใช้จ่าย ทุกคนรู้สกึ ชอบและรู้สึกดีต่อการแพทย์แผนไทย
ความหมายของธรรมนามัย : พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ให้ความหมายว่าเป็นหลักการดูแลสุขภาพ 3
ด้าน คือ ด้านกายานามัย ด้านจิตตานามัย ด้านชีวิตานามัย และมี 4 คน ที่ยังไม่ค่อยเข้าใจความหมายของ
ธรรมนามัย
ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนการสอนธรรมมานามัย : พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ชอบการเรียนการ
สอนภาคปฏิบัติ เพราะจําง่ายสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เลย
การนําความรูด้ ้านธรรมมานามัยไปใช้ในการดูแลสุขภาพหลังการเรียน: พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะ
นําความรู้ที่ได้มาใช้กับตนเอง ได้แก่
1. ด้านกายานามัย พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่หันมากินอาหารตามธาตุเจ้าเรือนมากขึ้น ลดการใส่
เครื่องปรุงประเภทผงชูรสในอาหาร ออกกําลังกายทุกเช้า ไม่ว่าจะด้วยการเดิน ท่าฤาษีตัดตน และด้วยการยืด
กล้ามเนื้อ
2. ด้านจิตตานามัย พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะสวดมนต์ก่อนนอนทุกวัน และจะใส่บาตรบ้างใน
บางครั้ง
3. ด้านชีวิตานามัย พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงปลูกผักสวนครัวที่บ้านทุกครัวเรือน
นอกจากนี้ยังพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะนําความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้กับลูกหลานและเพือ่ นบ้านเรื่องการกิน
อาหารเค็ม เผ็ด และลดการใส่ผงชูรส เน้นการทานผักให้มากขึ้น
ซึ่งจากข้อค้นพบดังกล่าว อาจบ่งบอกถึงประโยชน์และความสําคัญของธรรมมานามัยในการนํามาใช้ใน
หลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายได้มีความรู้และสามารถในการดูแลตนเองให้มี
สุขภาพที่ดีต่อไป
ข้อเสนอแนะ:
1. ควรขยายเครือข่ายการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยตามหลักธรรมมานามัยในโรงเรียนและวัด
2. ในการสอนผู้สูงอายุควรเน้นการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมภาคปฏิบัติมากกว่าการสอนด้าน
วิชาการ ซึ่งจะทําให้ผสู้ ูงอายุสามารถนําไปปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพได้โดยตรง
3. ควรศึกษาการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยตามหลักธรรมมานามัยในผูส้ ูงอายุกลุ่มป่วย
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5. ชื่อเรื่อง : แนวทางการพัฒนางานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ระดับตําบล อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
รายชื่อผู้วิจัยหลัก นางจันทร์เพ็ญ สีเครือดง ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
ผู้ร่วมวิจัย นางสมไสว ภูมิแสง ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
หลักการและเหตุผล
การพัฒนางานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตําบล เป็นการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานบริการเครือข่ายสุขภาพที่สาํ คัญ เพราะเป็นการป้องกันบุคลากรผู้ให้บริการให้
ปลอดภัย ไม่ติดเชื้อโรคจากการปฏิบัติงาน ไม่นําเชื้อโรคไปแพร่สู่บุคคลอื่น ป้องกันผู้รับบริการไม่ให้ตดิ เชื้อจาก
การมารับบริการ รวมถึงการป้องกันการแพร่เชื้อโรคจากสถานบริการสู่ชุมชน บุคลากรมีความมั่นใจในการ
ให้บริการ ผูร้ ับบริการมีความเชื่อมั่นต่อการรับบริการและสถานบริการสาธารณสุข
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนางานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ระดับตําบล อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
รูปแบบการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)
กลุ่มตัวอย่าง
1. ผอ.รพ.สต. ในเขตอําเภอคําม่วง 6 คน/ 6 แห่ง
2. พยาบาล IC รพ.สต.ในเขตอําเภอคําม่วง 6 คน/ 6 แห่ง
3. พนักงานผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์/ ดูแลความสะอาด ใน รพ.สต. ในเขตอําเภอคําม่วง 6 คน/ 6 แห่ง
4. ตัวแทน จนท.อื่นใน รพ.สต. ในเขตอําเภอคําม่วง 6 คน/ 6 แห่ง
และเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เก็บข้อมูลเดือน มีนาคม 2560
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content analysis)
เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล
แบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป, ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับการดําเนินงานที่ผ่าน
มาจนถึงปัจจุบัน, ส่วนที่ 3 แนวทางในการพัฒนา
วิธีการเก็บข้อมูล
การสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) 4 กลุม่ ๆละ 6 คน ตามแนวคําถาม เพื่อศึกษาประสบการณ์
การดําเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตําบล ศึกษาความ
คิดเห็น ในการพัฒนางาน เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับ
ตําบลอําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
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ผลการศึกษา
พบว่าการดําเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับ
ตําบล อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 6 แห่ง จากการประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านบุคลากรผ่านการ
ประเมินทั้ง 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจาก คปสอ.คําม่วงมีการจัดอบรม และประชุม บุคลากรทุกคน
เริ่มปีงบประมาณ 2555- ปัจจุบัน ด้านโครงสร้างอาคารสถานที่ ผ่านการประเมิน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50
โดยมีห้องสําหรับล้างทําความสะอาดเครื่องมือ ซักผ้าเปื้อนการนึ่งฆ่าเชื้อ ที่เป็นสัดส่วนชัดเจนในพื้นที่เดียวกัน
ส่วน 3 แห่ง ที่ยังไม่ผ่าน แห่งที่ 1 มีห้องสําหรับล้างทําความสะอาดเครื่องมือที่เป็นสัดส่วน แต่สถานที่สําหรับ
ห้องซักผ้าเปื้อนยังไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ แห่งที่ 2 มีการจัดสร้างห้องสําหรับล้างทําความสะอาดเครื่องมือที่เป็น
สัดส่วน แต่ยังไม่เรียบร้อย สถานที่ซักผ้าเปื้อนยังไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ แห่งที่ 3 ยังไม่มีห้องสําหรับล้างทําความ
สะอาดเครื่ องมือที่เป็ น สั ดส่วน สถานที่ซักผ้ า เปื้อนยั งไม่ ถูกต้ องตามเกณฑ์ ด้า นวัส ดุอุป กรณ์ เครื่องมื อ
ประเมินผ่าน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 83.33 ส่วนที่ยังไม่ผ่าน คือ เครื่องมือยังไม่พอเพียง ส่วนในด้านความ
คิดเห็นในการพัฒนางานเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับ
ตําบลอําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ อยากให้ทํารูปแบบการพัฒนางานทั้ง 3 ด้าน เป็นแนวทางเดียวกันทั้ง
อําเภอภายใต้บริบทของแต่ละ รพ.สต. โดยมีการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในอําเภอ การกระตุ้น
ทีมผู้ปฏิบัติของผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตําบลเพื่อสร้างความตระหนักและเกิดความ
ยั่งยืน และให้มีการดําเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในชุมชนให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
ข้อเสนอแนะ
1. ให้มีการตรวจสอบหม้อนึ่งฆ่าเชื้อโดยช่างผู้ชํานาญและให้มีการทดสอบหม้อนึ่งทางชีวภาพใน
ภาพรวมของ คปสอ.
2. จัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม เช่น จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การร่วมบริจาค ผ้าป่า
3. การให้ความรู้ภาคีเครือข่ายเพื่อให้เห็นความสําคัญของการดําเนินงานป้องกันและควบคุมการ
ติดเชื้อ เช่น การจัดการขยะติดเชื้อ
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6. ชื่อเรื่อง : การพัฒนาร้านอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหาร เขตตําบลทุ่งคลอง อําเภอคําม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้วิจัย : นายอรรคพล ภูผาจิตต์ นางประทุมมาศ ไชยสุนทร
การพัฒนาร้านอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหาร เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) เปรียบเทียบสุขลักษณะของร้านอาหารก่อนและหลังการดําเนินกิจกรรม และศึกษาสภาพปัญหา
ร้านอาหารตามหลักสุขาภิบาล 2) พัฒนาผู้ประกอบการร้านอาหารตามหลักสุขาภิบาลร้านอาหาร 3) พัฒนา
ร้านอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารตามข้อกําหนด ทําการศึกษาระหว่างเดือนพฤษภาคม 2559 ถึง เดือน
ธันวาคม 2559 ศึกษาร้านอาหารจํานวน 16 ร้าน และผู้ประกอบการร้านอาหาร 16 ราย
ผลการศึกษาพบว่าก่อนทํากิจกรรม ผลการตรวจร้านอาหารทางกายภาพ ผ่ านเกณฑ์มาตรฐาน
จํา นวน 1 ร้ า น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 6.25 โดยข้ อ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามาตรฐานคื อ การจั ด การมู ล ฝอยและน้ํ า เสี ย
การแต่งกายของผู้สัมผัสอาหาร การสวมเสื้อมีแขน การผูกผ้ากันเปื้อน การสวมหมวกหรือเน็ตคลุมผม และ
การล้างภาชนะ ด้านชีวภาพตรวจพบเชื้อโคลิฟร์อมแบคทีเรียพบการปนเปื้อนจํานวน 44 ตัวอย่าง คิดเป็น
ร้อยละ 49.44 ด้านเคมี พบการปนเปื้อนสารบอแรกซ์ สารกันรา สารฟอร์มาลิน เท่ากับร้อยละ 85.71, 29.17
และ 50.00 ตามลําดับ ผลการทดสอบความรู้ในการสุขาภิบาลร้านอาหารของผู้ประกอบการร้านอาหาร
ก่อนการได้รับความรู้เท่ากับ 3.69+1.82 คะแนน (95%CI= 2.72-4.65) และผลการตรวจหลังการอบรม
เชิงปฏิบัติการ ทั้ง 3 ด้าน พบว่า ด้านกายภาพผลตรวจร้านอาหารตามข้อกําหนดผ่านเกณฑ์ 14 ร้าน คิดเป็น
ร้อยละ 87.50 ด้านแบคทีเรีย พบเชื้อจํานวน 5 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 5.62 ด้านสารเคมี สารบอแรกซ์
และสารกันราไม่พบการปนเปื้อน แต่ยังพบการปนเปื้อนฟอร์มาลิน จํานวน 1 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 12.50
ผลการทดสอบความรู้หลังการการอบรมเชิงปฏิบัติการเท่ากับ 6.69+1.58 คะแนน (95%CI=5.85-7.53)
และเมื่อนําค่าคะแนนมาทดสอบทางสถิตอนุมาน Paired t-Test พบว่าค่าคะแนนความรู้ก่อนและหลัง
ดําเนินการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value=0.001)
ที่มาและความสําคัญ
สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อทางอาหารและน้ําที่สําคัญ เช่น โรคอุจจาระร่วง จากรายงาน
การเฝ้าระวังโรคในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า โรคอุจจาระร่วงมีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเป็นอันดับหนึ่ง
มาตลอด เมื่อปี 2554 มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศ จํานวน 1,303,921 ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 2,041
ต่ อ ประชากรแสนคน พบผู้ เ สี ย ชี วิ ต 56 ราย และตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มกราคม-12 เมษายน 2555 พบผู้ ป่ ว ย
377,780 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 591.41 ต่อแสนประชากร มีผู้เสียชีวิต 8 ส่วนสถานการณ์โรคอุจจาระร่วง
โรคอาหารเป็นพิษจากรายงาน 506 ข้อมูล 3 ปีย้อนหลังของโรงพยาบาลคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ใน
ปีพ.ศ.2557 ตําบลทุ่งคลอง คิดเป็นอัตราป่วย 89.92 ต่อแสนประชากร พบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ 8 ราย
ในตําบลทุ่งคลอง คิดเป็นอัตราป่วย 97.53 ต่อแสนประชากรในปี พ.ศ.2558 พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง
39 ราย ในตําบลทุ่งคลอง คิดเป็นอัตราป่วย 475.44 ต่อแสนประชากร พบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ 8 ราย

17
ในตําบลทุ่งคลอง คิดเป็นอัตราป่วย 97.53 ต่อแสนประชากรในปีพ.ศ. 2559 พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง
18 ราย ในตําบลทุ่งคลอง คิดเป็นอัตราป่วย 219.43 ต่อแสนประชากร พบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ 2 ราย
ในตําบลทุ่งคลอง คิดเป็นอัตราป่วย 24.38 ต่อแสนประชากร
วัตถุประสงค์
1. เปรี ยบเทียบสุข ลักษณะของร้านอาหารก่ อนและหลั งการดํ าเนิ นกิ จกรรม ศึกษาสภาพปั ญหา
ร้านอาหารตามหลักข้อกําหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร
2. พัฒนาผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตตําบลทุ่งคลองตามหลักการสุขาภิบาลร้านอาหารตาม
ข้อกําหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร
3. พัฒนาร้านอาหารตามหลักสุขาภิบาลในเขตตําบลทุ่งคลองตามหลักการสุขาภิบาลร้านอาหารตาม
ข้อกําหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร
วิธีดําเนินการ
ระยะที่ 1 ระยะก่อนดําเนินการ
1. สํารวจข้อมูลร้านอาหาร ทั้ง 13 หมู่บ้านในเขตตําบลทุ่งคลอง อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
2. เตรียมอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินร้านอาหาร กรมอนามัยโดยใช้ชุดทดสอบ SI-2
3. ประสานงานกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงทําความเข้าใจในการศึกษาแก่กลุ่มผู้จําหน่าย เกี่ยวกับ
วิธีการดําเนินการ ประโยชน์ของผู้จําหน่ายและผู้บริโภคที่จะได้รับ
4. สํารวจและสัมภาษณ์สุขลักษณะและการปนเปื้อนของอาหารในร้านอาหารด้วยแบบประเมิน
สุขลักษณะร้านอาหาร เก็บตัวอย่างและตรวจสอบการปนเปื้อนของอาหารด้านชีวภาพ สารเคมี
ระยะที่ 2 ดําเนินการ
1. ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่กลุ่มผู้จําหน่าย (ประเมินความรู้ก่อน)
-ให้ความรู้ เรื่อง ความสําคัญของการสุขาภิบาลอาหาร สุขลักษณะของอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคล
ของผู้จําหน่าย ผู้สัมผัสอาหาร และร้านอาหาร
- ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบการปนเปื้อนของอาหาร ภาชนะ/อุปกรณ์ ด้วย SI-2
2. ผู้ จํ า หน่ า ย เจ้ า ของกิ จ การนํ า ความรู้ แ ละคํ า แนะนํ า จากการตรวจประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
สุขลักษณะและการปนเปื้อนของอาหารในร้านอาหารของตน
ระยะที่ 3 หลังการดําเนินการและประเมินผล
สัมภาษณ์สุขลักษณะในร้านอาหาร ตามแบบสัมภาษณ์สุขลักษณะร้านอาหาร เก็บตัวอย่างและ
ตรวจสอบการปนเปื้อนของอาหารด้านชีวภาพ ทดสอบความรู้
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ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลเปรียบเทียบสุขลักษณะของร้านอาหารก่อนและหลังดําเนินกิจกรรมทางกายภาพ
และด้านเคมี
สุขลักษณะร้านอาหารตามหลักสุขาภิบาล

ก่อนการให้ความรู้

หลังให้ความรู้

ร้อยละ (จํานวน)

ร้อยละ (จํานวน)

ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

1.ข้อกําหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสําหรับร้านอาหาร (n=16) 6.25 (1)

93.75(15) 87.50(14) 12.50(2)

2.การปนเปื้อนสารบอแรกซ์ (n=7)

14.29(1)

85.71(6)

100.00(7) 0.00 (0)

3.การปนเปื้อนสารกันรา (n=24)

70.83(17) 29.17(7)

100.00(7) 0.00 (0)

2.การปนเปื้อนสารฟอร์มาลิน (n=8)

50.00(4)

87.50(7)

50.00(4)

12.50(1)

ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการตรวจทางด้านแบคทีเรียด้วยชุดทดสอบโคลิฟร์อมแบคทีเรีย (SI-2)

ตัวอย่างภาชนะ

ก่อนการให้ความรู้

หลังให้ความรู้

ร้อยละ (จํานวน)

ร้อยละ (จํานวน)

Positive

Negative

Positive

Negative

ช้อน (n=12)

25.00 (3)

75.00 (9)

8.33 (1)

91.67 (11)

จาน/ถาด (n=16)

62.50 (10)

37.50 (6)

0.00 (0)

100.00 (16)

แก้ว (n=12)

25.00 (3)

75.00 (9)

0.00 (0)

100.00 (12)

มีด (n=6)

100.00 (6)

0.00 (0)

0.00 (0)

100.00 (6)

ตะเกียบ/เขียง (n=6)

50.00 (3)

50.00 (3)

16.67 (1)

83.33 (5)

มือผู้ปรุง (n=16)

62.50 (10)

37.50 (6)

6.25 (1)

93.75 (15)

มือผู้เสิร์ฟ (n=9)

100.00 (9)

0.00 (0)

22.22 (2)

77.77 (7)
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7. ชื่อเรื่อง : การรับรู้ของผู้ปกครองและผู้นาํ ชุมชนเกีย่ วกับการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของวัยรุน่ หญิง
อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อผู้วิจัย :

ประทุมมาศ ไชยสุนทร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นฤชล วิชัยโย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ โรงพยาบาลคําม่วง
บทคัดย่อ

การตั้ ง ครรภ์ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ใ นวั ย รุ่ น เป็ น ปั ญ หาที่ พ บมากในเขตพื้ น ที่ อํ า เภอคํ า ม่ ว ง และ
มีแนวโน้มว่าปัญหาจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (descriptive qualitative
research ) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ของผู้ปกครองและชุมชนเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
ในวัยรุ่นหญิงเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling )เก็บข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นรายบุคคล (in-depth individual interview) ตามแนวคําถามที่สร้างขึ้น โดยใช้คําถามแบบ
ปลายเปิด (open ended question) เมื่อสัมภาษณ์เสร็จในแต่ละครั้ง ผู้วิจัยสรุปใจความสําคัญ และให้
ผู้เข้าร่วมวิจัย ตรวจสอบความถูกต้อง (Member checking) และมีการถอดเทปแบบคําต่อคํา มีการบันทึก
ภาคสนาม (field note) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) จากการศึกษาพบว่า
การรับรู้ของผู้ปกครองและชุ มชนต่อการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ อันประกอบไปด้วย สภาพสังคม สภาพ
เศรษฐกิ จ สภาพร่างการ สภาพจิ ตใจ รวมทั้งภูมิหลัง ประสบการณ์ชีวิต และวัฒนธรรมของบริบทพื้นที่
ที่เติบโตมาส่งผลต่อค่านิยม มุมมอง รวมทั้งความรู้สึกต่อการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น เช่น ถ้าหมู่บ้านใดเคยมีคน
ตั้งครรภ์อายุน้อย อยู่ในชุมชน ผู้ปกครองของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกว่าไม่ใช่
เรื่องผิดปกติ และคิดว่าอาจเป็นเรื่องธรรมดา และหาทางออกโดยให้วัยรุ่นอยู่กินกันให้ถูกต้องตามประเพณี
(เปิงบ้าน) และในส่วนของผู้นําชุมชนนั้นไม่เห็นด้วยถ้ามีการแต่งงานอยู่กินกันอย่างถูกต้องตามประเพณี
ในชุมชนของวัยรุ่น แต่ทําอะไรไม่ได้มาก และเชื่อว่าถ้ามีการแต่งงานอยู่กินอย่างถูกต้องตามประเพณีหลายคู่
จะกลายเป็นค่านิยมที่ไม่ดีให้กับวัยรุ่นรุ่นหลังในชุมชน
เมื่อสอบถามว่าถ้าเลือกไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์ในบุตรหลานของตนเอง จะเลือกให้เกิดการตั้งครรภ์
แบบนี้หรือไม่ ผู้ปกครองทุกคนล้วนให้คําตอบว่า ถ้าเลือกได้ ไม่อยากให้เกิดขึ้น แต่เมื่อเกิดขึ้น ก็ต้องยอมรับ
กันไป มีผู้ปกครองบางส่วนเองที่ยังทําใจไม่ได้ และเกิดความเครียดเพราะเรื่องเหล่านี้
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ที่มาและความสําคัญของปัญหา
การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น เป็นปัญหาที่พบมากในเขตพื้นที่อําเภอคําม่วง และมีแนวโน้มว่า
ปัญหาจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่นนี้ นอกจากจะก่อให้เกิดปัญหาในตัววัยรุ่นเอง
แล้ว ยังส่งผลกระทบแบบลูกโซ่ต่อครอบครัวของวัยรุ่นหญิงเอง รวมทั้งชุมชนที่อาศัยอยู่ แม้จะมีมาตรการของ
ภาครัฐ ภาคเอกชนในการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่นออกมาอย่าง
มากมาย แต่ยงั มีวัยรุ่นจํานวนไม่น้อยที่ยังคงประสบปัญหานี้
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองและผูน้ ําชุมชนเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่นหญิง
อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ระเบียบวิธีวิจยั
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (descriptive qualitative research) เลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (purposive sampling ) จํานวน 20 คน 1)ผู้ปกครองของวัยรุ่นหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
15 คน 2)ผู้นําชุมชนที่วัยรุ่นหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์อาศัยอยู่ในพื้นที่5 คน 3) ยินดีเข้าร่วมในการวิจัย
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นรายบุคคล (in-depth individual interview) ตามแนวคําถามที่
สร้างขึ้น โดยใช้คําถามแบบปลายเปิด (open ended question) เมื่อสัมภาษณ์เสร็จในแต่ละครั้ง ผูว้ ิจัยสรุป
ใจความสําคัญ และให้ผู้เข้าร่วมวิจัย ตรวจสอบความถูกต้อง (Member checking) และมีการถอดเทปแบบคํา
ต่อคํา มีการบันทึกภาคสนาม (field note) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
ผลการศึกษาและสรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาพบว่า การรับรู้ของผู้ปกครองและชุมชนต่อการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ อันประกอบ
ไปด้วย สภาพสังคม สภาพเศรษฐกิจ สภาพร่างการ สภาพจิตใจ รวมทั้งภูมิหลัง ประสบการณ์ชีวิต และ
วัฒนธรรมของบริบทพื้นที่ที่เติบโตมาส่งผลต่อค่านิยม มุมมอง รวมทั้งความรู้สึกต่อการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
เช่น ถ้ าหมู่ บ้า นใดเคยมี ค นตั้ ง ครรภ์ อ ายุ น้อ ย อยู่ใ นชุ ม ชน ผู้ ป กครองของวั ย รุ่น ที่ ตั้ง ครรภ์ ไม่พึ ง ประสงค์
ส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องผิดปกติ และคิดว่าอาจเป็นเรื่องธรรมดา และหาทางออกโดยให้วัยรุ่น
อยู่กินกันให้ถูกต้องตามประเพณี (เปิงบ้าน) และในส่วนของผู้นําชุมชนนั้นไม่เห็นด้วยถ้ามีการแต่งงานอยู่
กินกันอย่างถูกต้องตามประเพณีในชุมชนของวัยรุ่น แต่ทําอะไรไม่ได้มาก และเชื่อว่าถ้ามีการแต่งงานอยู่กิน
อย่างถูกต้องตามประเพณีหลายคู่ จะกลายเป็นค่านิยมที่ไม่ดีให้กับวัยรุ่นรุ่นหลังในชุมชน
เมื่อสอบถามว่าถ้าเลือกไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์ในบุตรหลานของตนเอง จะเลือกให้เกิดการตั้งครรภ์
แบบนี้หรือไม่ ผู้ปกครองทุกคนล้วนให้คําตอบว่า ถ้าเลือกได้ ไม่อยากให้เกิดขึ้น แต่เมื่อเกิดขึ้น ก็ต้องยอมรับ
กันไป มีผู้ปกครองบางส่วนเองที่ยังทําใจไม่ได้ และเกิดความเครียดเพราะเรื่องเหล่านี้
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8. ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นชายในเขตอําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2560
ชื่อผู้วิจัย : นฤชล วิชัยโย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ประทุมมาศ ไชยสุนทร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลคําม่วง
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นชายในเขตอําเภอ
คําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มประชากรตัวอย่าง คือวัยรุ่นชายที่มีอายุ 12-19 ปี ที่อาศัยอยู่ในอําเภอคําม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 236 คน เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติเชิงพรรณนา หาค่าความถี่ และร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า วัยรุ่นชายส่วนใหญ่ไม่สวมถุงยางอนามัยบางครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ รวมทั้งไม่ใช้
ถุงยางอนามัยเลยเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับคู่(แฟน)ของตนเอง และบุคคลที่ทําให้ใช้ถุงยางอนามัยคือแฟน อีกทั้งยัง
มีค่านิยมเชิงลบเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยคือ วัยรุ่นยังมีความอายและกังวลเมื่อต้องซื้อถุงยางอนามัย
รวมทั้ ง รู้ สึ ก อายเมื่ อ ต้ อ งพกถุ ง ยางอนามั ย ค่ า นิ ย มเชิ ง ลบนี้ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การไม่ ส วมถุ ง ยางอนามั ย เมื่ อ มี
เพศสัมพันธ์ นอกจากนี้ควรมีการให้ความรู้ รวมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติในการใช้ถุงยางอนามัยในวัยรุ่นให้
เป็นไปในเชิงบวกด้วย
ที่มาและความสําคัญ
วัยรุ่นเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็น และเสี่ยงต่อการกระทําผิดและการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ตั้งใจ
ซึ่ ง การมี เ พศสั ม พั น ธ์ ข องวั ย รุ่ น นํ า มาสู่ ปั ญ หาที่ ต ามมาอย่ า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ คื อ ปั ญ หาการตั้ ง ครรภ์
ไม่พึงประสงค์ รวมไปถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อ
เอชไอวี สาเหตุของการติดเชื้อรายใหม่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ร้อยละ 84 รวมทั้งการมีเพศสัมพันธ์โดย
ไม่คาดหมาย ทําให้มีโอกาสติดเชื้อเพิ่มขึ้น และอายุของผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เองมีอายุน้อยลง (สํานักโรค
เอดส์, 2559) และอัตราการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นมีแนวโน้มสูงขึ้น ในขณะที่อายุเมื่อมีเพศสัมพันธ์วัยรุ่น
น้อยลง (สํานักอนามัยการเจริญพันธ์, 2559) พฤติกรรมทางเพศเหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดการ
แพร่ระบาดของโรคเอดส์ให้กลับมารุนแรงอีก การป้องกันตัวเองโดยการสวมถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์
จึงต้องเพิ่มความตระหนักให้กับกลุ่มเป้าหมายให้รับรู้ความรุนแรงและผลกระทบเมื่อไม่สวมถุงยางอนามัย
รวมทั้งปรับค่านิยมเชิงลบ เช่น การสวมถุงยางทําให้ความรู้สึกไม่ธรรมชาติ กลัวคู่นอนคิดว่าตนติดเชื้อ เป็นต้น
รวมทั้งเพิ่มการเข้าถึงถุงยางอนามัยที่มีคุณภาพและการประชาสัมพันธ์เชิงบวก เพื่อคงอัตราการใช้ถุงยาง
อนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น
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วัตถุประสงค์การศึกษา
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นชายในเขตอําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา กลุ่มประชากรตัวอย่าง คือวัยรุ่นชายที่มีอายุ 12-19 ปี
ที่อาศัยอยู่ในอําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 236 คน เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการใช้
แบบสอบถาม เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นในเขตอําเภอ
คําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปประกอบไปด้วย ที่อยู่ ( ตามตําบล)
อายุ การศึกษา อาชีพส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา
วัยรุ่นชายส่วนใหญ่ร้อยละ 75 สวมถุงยางอนามัยบางครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ และไม่ใช้ถุงยางอนามัย
กับคู่ (แฟน) ของตัวเองร้อยละ 90 บุคคลที่มีผลในการใช้ถุงยางอนามัยส่วนใหญ่คือแฟนร้อยละ 57 ปัจจัยที่ทํา
ให้ใช้ถุงยางอนามัยคือป้องกันการตั้งครรภ์ร้อยละ 54 สถานที่ซื้อถุงยางอนามัยคือร้านสะดวกซื้อร้อยละ 67
เลือกซื้อและใช้ถุงยางอนามัยและอ่านฉลากบรรจุภัณฑ์ บางครั้งร้อยละ 69 ปัญหาและอุปสรรคในการซื้อ
หรือใช้ถุงยางอนามัยคือ สถานที่ไม่สะดวกในการซื้อ ร้อยละ 70 รวมทั้งรู้สึกอายเมื่อจะซื้อถุงยางอนามัย
ร้อยละ 62
สรุปผลการศึกษา
ยังมีค่านิยมเชิงลบเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยคือ วัยรุ่นยังมีความอายและกังวลเมื่อต้องซื้อถุงยาง
อนามัย รวมทั้งรู้สึกอายเมื่อต้องพกถุงยางอนามัย ค่านิยมเชิงลบนี้ส่งผลให้เกิดการไม่สวมถุงยางอนามัยเมื่อ
มีเพศสัมพันธ์ ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นชาย คือความไม่สะดวกในการซื้อ รวมทั้ง
รู้สึกอาย ควรมีตู้ถุงยางหยอดเหรียญในชุมชนรวมทั้งคําแนะนํา วิธีการในการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้อง
นอกจากนี้ควรมีการให้ความรู้ รวมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติในการใช้ถุงยางอนามัยในวัยรุ่นให้เป็นไปในเชิงบวก
ด้วย
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9. ชื่อเรื่อง : การพัฒนากลวิธีในการประเมินความเสี่ยง การดูแลรักษา การป้องกันความเสี่ยงใน
การคลอดทารกแรกเกิดน้ําหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ของหญิงตั้งครรภ์ ในคลินิกฝากครรภ์
โรงพยาบาลคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อผู้วิจัย : นางประทุมมาศ ไชยสุนทร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 1 นางนีรนาท วิลาศรี 1
นางนฤมล บรรพศิริ 2 และคณะทํางาน1 หน่วยงาน กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการ
ด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลคําม่วง
1
โทรศัพท์/โทรสาร 089-569-8590 E-mail: mod_x@windowslive.com
หลักการและเหตุผล
ทารกแรกเกิดคลอดน้ําหนักน้อยกว่า 2500 กรัม เป็นข้อบ่งชี้ที่สําคัญของการเจริญเติบโตและมีชีวิต
รอดของทารก ประเทศไทยมีอัตราทารกแรกเกิดคลอดน้ําหนักน้อยกว่า 2500 กรัม เพิ่มขึ้นในปี 2556 ร้อยละ
10.68 และในปี 2557 ร้อยละ 10.44 ซึ่งเกินค่าเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดให้ทารกแรกเกิด
2557) ส่งผลกระทบเสี่ยงต่อ
น้ําหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ไม่เกินร้อยละ 7 (กระทรวงสาธารณสุข,
การเจ็บป่วย ภาวะทุพโภชนาการ พัฒนาการล่าช้าในทุกด้าน มากกว่าเด็กที่คลอดน้ําหนักแรกเกิดตั้งแต่
2,500 กรัมขึ้นไป (ศิริกุล อิศรานุรักษ์, 2549)
ปัจจัยเสี่ยงสําคัญต่อการเกิดทารกแรกเกิดน้ําหนักน้อย ประกอบด้วย ปัจจัยด้านประชากร ได้แก่
อายุที่น้อยหรื อมากเกิ นไป การศึ กษา รายได้ อาชีพ ภาวะเตี้ ย และปัจจัยด้านอนามัยเจริ ญ พันธุ์ ได้แ ก่
น้ําหนักน้อยก่อนการตั้งครรภ์ โรคประจําตัว การตั้งครรภ์ผิดปกติที่ผ่านมา ภาวะเสี่ยงจากการตั้งครรภ์ใน
ครรภ์แรกและครรภ์ปัจจุบัน ระยะห่างระหว่างครรภ์น้อย น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นขณะตั้งครรภ์น้อย การปฏิบัติตน
ขณะตั้งครรภ์ไม่ดี สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ใช้สารเสพติด ไม่ฝากครรภ์ (ศิริกุล อิศรานุรักษ์, 2549)
โรงพยาบาลคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ พบสถิติทารกคลอดน้ําหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ
7.56, 6.39 และ 9.7 ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น (รายงานการคลอด โรงพยาบาลคําม่วง: 2554 -2556) พบปัจจัย
ได้แก่ อายุที่น้อยกว่า 20 ปี เป็นการตั้งครรภ์ครั้งแรก ระดับการศึกษาต่ํา สถานภาพทางสังคมของครอบครัว
มีรายได้ต่ํา ประกอบ อาชีพด้านเกษตรกรรมที่ต้องใช้แรงหนัก (จริยา อัฐนาค, 2551) รวมถึงภาวะแทรกซ้อน
ขณะตั้งครรภ์และภาวะคลอดก่อนกําหนด อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์ (แฮเสาะ แวดอเล๊าะ, จรินทรัตน์
แซ่น่า และสุพัตรา จูมะ, 2549 : บุญสนอง ภิญโญ, 2548) เพื่อปิดช่องว่าง ผู้ศึกษาจึงมุ่งที่จะศึกษา
สถานการณ์ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรคในการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ กลวิธีในการป้องกันและแก้ไข
ภาวะคลอดทารกน้ําหนักน้อยในโรงพยาบาลและเชื่อมโยงกับสถานบริการเครือข่ายในชุมชนเพื่อลดปัญหา
และส่งเสริมการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัยแก่หญิงตั้งครรภ์
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ความเสี่ยง ปัญหาและอุปสรรคในการดูแลตนเอง และการป้องกันการ
คลอดทารกน้ําหนักน้อยของหญิงตั้งครรภ์
2. เพื่อพัฒนากลวิธีในการประเมินความเสี่ยง การดูแลรักษา การป้องกันความเสี่ยงคลอดทารก
น้ําหนักน้อย
กลวิธีการดําเนินงาน
เก็บข้อมูลในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์และคลอดที่โรงพยาบาลคําม่วง ช่วงวันที่ 1 ต.ค.2558 –
30 ก.ย.2559 จํานวน 282 คน ทีมผูใ้ ห้บริการ ประกอบด้วย พยาบาลทีมฝากครรภ์ 4 คน แพทย์ 1 คน
เภสัชกร 1 คน พยาบาลทีม รพ.สต. 6 คน พยาบาลห้องคลอด 1 คน วัดผลจากเวชระเบียน ทะเบียนฝาก
ครรภ์ ทะเบียนคลอด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ และ ร้อยละ
เครื่องมือที่ใช้ในดําเนินงาน ได้แก่
1. เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์ 18 ข้อ (ที่มา: คู่มือการดูแลผู้ตงั้ ครรภ์แนวใหม่ (WHO)
2. แนวคําถามกึ่งมีโครงสร้าง
3. การทําสนทนากลุ่ม(Focus group)
ขั้นตอนและวิธีการ มี 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1) การศึกษาสถานการณ์ ด้วยแนวคําถามกึ่งมีโครงสร้างจากปัญหาและความต้องการของหญิง
ตั้งครรภ์และการทบทวนเวชระเบียน วิเคราะห์สถานการณ์ นํามาวางแผนและกําหนดกิจกรรม
ขั้นที่ 2) การวางแผนและกําหนดกิจกรรม ด้วยการนําผลที่ได้จากการเก็บข้อมูลมาวางแผนและกําหนด
กลวิธีในการปฏิบัติโดยทีมผู้ให้บริการ โดย 2.1) แพทย์ กําหนดแนวทางปฏิบัติในการรักษาการติดเชื้อ ซีด
โรคร่วม ภาวะแทรกซ้อน อัลตราซาวด์ 2.2) เภสัชกร กําหนดแนวทางการจ่ายยา เสริมธาตุเหล็กและ MTV
ในหญิงตั้งครรภ์ 2.3) พยาบาลห้องคลอด ประเมินความเสี่ยงสูง ได้แก่ ตรวจภายใน ทํา NST การให้ยา
2.4) พยาบาล (รพ.สต.) คัดกรอง ให้บริการฝากครรภ์กลุ่ม 1และ 2 ส่งต่อ กลุ่ม 3,4 เข้า รพช.
ขั้นที่ 3) การดําเนินการ
3.1) พยาบาลทีมฝากครรภ์ (รพช.) ประเมินความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ 18 ข้อ แบ่งระดับความ
เสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ออกเป็น 4 กลุม่ คือ กลุม่ 1 เสี่ยงต่ํามาก กลุ่ม 2 เสีย่ งต่ํา กลุม่ 3 เสี่ยงสูง กลุม่ 4 เสี่ยงมาก
3.2) ให้การดูแลตามแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ตามลําดับความเสี่ยง
ขั้นที่ 4) ประเมินผล ด้วย 1) การประเมินความเสี่ยงขณะมารับบริการตามแนวทางการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์ 2)การเปลี่ยนแปลงของปัญหา/อุปสรรค 3)การป้องกันตนเองของหญิงตั้งครรภ์ 4) ผลการคลอด
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ผลการศึกษา
1. สถานการณ์ความเสี่ยงเปรียบเทียบก่อนดําเนินการ พบว่า เสี่ยงต่ํามาก ร้อยละ 23.75 เสี่ยงต่ํา
ร้อยละ 63.82 เสี่ยงสูง ร้อยละ 12.41 เสี่ยงมาก ไม่พบ หลังดําเนินการ เสี่ยงต่ํามาก ร้อยละ 41.8 เสี่ยงต่ํา
ร้อยละ 54 เสีย่ งสูง ร้อยละ 4.2 เสี่ยงมาก ไม่พบ
2. ปัญหาอุปสรรคในการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ พบว่า มีโรคประจําตัว ร้อยละ 17.6
น้ําหนักที่เพิ่มขึน้ ขณะตั้งครรภ์น้อย จากพฤติกรรมรับประทานอาหารที่ไม่ครบ 5 หมู่ ร้อยละ 47.1
การปฏิบัติตนขณะตั้งครรภ์ไม่ดี ได้แก่ ไม่ฝากครรภ์ตามนัด ร้อยละ 11.8 ทํางานหนัก ยืนนานๆ ยกหนัก
เดินทางไกล ร้อยละ 11.7 ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ ร้อยละ 11.8
3. การป้องกันตนเองของหญิงตั้งครรภ์ พบจุดแข็ง คือ การฝากครรภ์ตามนัด ร้อยละ 93.3
งดสูบบุหรี่/สุรา จุดอ่อน คือ ความตระหนักในการแก้ไขป้องกันปัญหาที่จะตามมาภายหลัง การทํางานหนัก
ขาดการพักผ่อน
4. กลวิธีในการพัฒนา ประกอบด้วย 1) วิเคราะห์ข้อมูลบริบท 2) มีโครงสร้างคณะกรรมการแม่
และเด็กทั้งเครือข่ายและกําหนดบทบาทหน้าที่แต่ละวิชาชีพ 3) ค้นหาเป้าหมาย/ประเมินความเสี่ยง ปัญหา
อุปสรรคของหญิงตั้งครรภ์ในการดูแลตนเอง 4) คืนข้อมูลความเสี่ยงและร่วมวางแผนการป้องกัน ระหว่าง
ผู้ให้บริการกับหญิงตั้งครรภ์และครอบครัว 5) ทีมสหวิชาชีพ กําหนดแนวทางและวางแผนการดูแลรักษาครรภ์
เสี่ยงสูง 6) ประสานงานภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังความเสี่ยงจากปัจจัยอื่น เช่น อสม.ติดตามเยี่ยมกลุ่มเสีย่ ง อบต.
สนับสนุนยาเสริมธาตุเหล็กในโรงเรียนแก่หญิงวัยเจริญพันธุ์ 7)ประเมินผลความเสี่ยงตามเกณฑ์ 8) ประสาน
ห้องคลอด ติดตาม รายงานผลการคลอด และร่วมให้บริการที่คลินิกครรภ์เสี่ยงสูง 9)การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถอดบทเรียน ทบทวนเคส และความเสี่ยงของทีมผู้ให้บริการ
5. อัตราทารกแรกเกิดคลอดน้ําหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ร้อยละ 4.35 ในปี พ.ศ.2559
การนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในงานประจํา
1. ทีมผู้ให้บริการฝากครรภ์ ควรประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์บริบทเคส และคืนข้อมูล แก่หญิง
ตั้งครรภ์และครอบครัว เช่น แจ้งผลความเสี่ยง ผลการคะเนน้ําหนักจากการอัลตราซาวด์ เพื่อการมีส่วนร่วม
ในการดูแล
2. เครือข่าย รพ.สต.ควรพัฒนาความรู้และทักษะในการประเมินความเสี่ยงและน้ําหนักทารกใน
กลุ่มเสี่ยงต่ํา
3. ระดับนโยบาย ควรพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการประเมินน้ําหนักเด็กด้วยการทําอัลตราซาวด์
เพื่อใช้ข้อมูลในการวางแผนการพยาบาล แก้ไขปัญหาน้ําหนัก เนื่องจากเครื่องมือเดิม ได้แก่ เส้นทางลูกรัก
กราฟโภชนาการ ไม่สามารถนํามาใช้ได้อย่างครอบคลุม เช่น ดัชนีมวลกายเกิน
4. พัฒนาการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน เพราะหญิงตั้งครรภ์ยังต้องทํางานนอกบ้าน
จึงมีความจําเป็นที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวและชุมชน เพิ่มความตระหนักในการป้องกัน
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บทเรียนที่ได้รบั
1. หญิงตั้งครรภ์มีข้อจํากัดของการเรียนรู้ มีปัญหาอุปสรรคจากบริบททีแ่ ตกต่างกันและการมารับ
บริการที่คลินิกในเวลาที่จํากัด จึงควรให้บริการตามแนวทางการดูแลตามลําดับความเสี่ยงที่เหมาะสมและ
ปลอดภัย รวมถึงควรเพิ่มการมีส่วนร่วมของครอบครัว แจ้งความเสี่ยง ค่าคะเนน้ําหนัก ภาพเตือนตา
เพื่อการดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. พยาบาลปรับกลวิธีในการจัดการความเสี่ยง โดยเปลี่ยนบทบาทผู้ให้บริการจากสอน แนะนํา
เป็นการวิเคราะห์ เรียนรู้ เข้าใจเคส แลกเปลี่ยน สะท้อนคิด เพื่อการจัดการด้วยตนเองแบบมีส่วนร่วม
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
การศึกษานี้ สําเร็จลุล่วงได้ด้วย 1) กระบวนการประเมินความเสี่ยงสําหรับหญิงตั้งครรภ์ 2) การมี
ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ วางแผน ดําเนินการแก้ปัญหาของทีมสหวิชาชีพ 3) การสนับสนุน ส่วนร่วมจาก
ครอบครัวและชุมชน
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10. ชื่อเรื่อง : นวัตกรรม “ระบบหมอครอบครัวดูแลผูป้ ่วยจิตเภทในชุมชน ตําบลทุ่งคลอง
อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์”
ชื่อผู้ศึกษา :

นางบุญญรัตน์ ฐานะรุ่งเรืองเลิศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นางนีรนาท วิลาศรีพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นางประทุมมาศ ไชยสุนทร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ และคณะทํางาน
หน่วยงานกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลคําม่วง
โทรศัพท์/โทรสาร/มือถือ 043-879131ต่อ 124 /089-569-8590 E-mail: mod_x@windowslive.com
ที่มาและความสําคัญของปัญหา
โรคทางจิตเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายขาด การศึกษาส่วนใหญ่พบว่าเกิดจากบุคคลประสบปัญหา
ความกดดันในชีวิต ความสุขลดลง ครอบครัว สารเสพติด และพันธุกรรม ส่งผลให้เกิดความบกพร่องในการ
ทําหน้าที่ของบุคคลที่เจ็บป่วย และส่งผลกระทบต่อบุคคล ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ด้านผู้ป่วย
จะพบความเสื่อมถอยของบุคลิกภาพ การรับรู้ อารมณ์ พฤติกรรม การตัดสินใจไม่เหมาะสม ผลกระทบต่อ
ผู้ดูแลและครอบครัว เกิดความกังวล เครียดสะสม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ จนเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วย
เรื้อรังของครอบครัวตามมา ความเครียดในครอบครัวยิ่งเพิ่มรุนแรงขึ้น โรงพยาบาลคําม่วง พบสถิติผู้ป่วย
จิตเภทที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ปี พ.ศ.2557 อัตราป่วย 931.14 ต่อแสนปชก. ปี พ.ศ.2558 อัตราป่วย
1010.16 ต่อแสนปชก.และปี พ.ศ.2559 อัตราป่วย 1114.82 ต่อแสนปชก. สําหรับกลุ่มงานเวชศาสตร์
ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ รับผิดชอบประชากรตําบลทุ่งคลอง มีผู้ป่วยทางจิตเวชจํานวน 63 ราย
มีผู้ดูแลใกล้ชิด จํานวน 59 คน จากการสํารวจข้อมูลเบื้องต้น พบว่า มีสาเหตุส่วนใหญ่จากสารเสพติด สุรา
ปัญหาครอบครัว พันธุกรรม และโรคทางจิตเวชอื่นๆ แต่การให้ความช่วยเหลือจากชุมชน สังคมมีน้อย
การดูแ ลรั ก ษายั ง ขาดโอกาสในการเข้ า ถึ งที่ มี คุ ณ ภาพและต่ อ เนื่ อ ง ส่ งผลให้ ผู้ ป่ว ยจิ ต เภทขาดการรั ก ษา
ที่ต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการทําร้ายตัวเองและผู้อื่น สร้างความหวาดกลัว กังวล แก่ชุมชน จึงควรเร่งรัดหาวิธีการ
เพื่อให้ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน สามารถดํารงชีวิตได้ตามปกติสุข
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบหมอครอบครัวดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
วิธีการศึกษา
เป็น รู ป แบบการศึ ก ษาและพั ฒนา โดยการสั ม ภาษณ์ กลุ่ ม ตั ว อย่ าง แลกเปลี่ย นเรี ย นรู้ และจั ด
กระบวนการกลุ่ม เพื่อพัฒนาระบบหมอครอบครัว และการวิเคราะห์สถานการณ์ ผลการดูแลผู้ป่วยที่เป็น
ปัจจุบันกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยจิตเภท ดําเนินการศึกษาระหว่าง เดือน มกราคม – พฤษภาคม 2560 ทีมหมอ
ครอบครัว ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลชุมชน พยาบาลสุขภาพจิต ผู้ใหญ่บ้าน อสม. จิตอาสา จํานวน
12 คน เครื่องมือที่ใช้แนวทางการสนทนากลุ่ม เก็บข้อมูลจากเวชระเบียนและรายงานการศึกษา แบบคัด
กรองผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน(กระทรวงสาธารณสุข, 2559)
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ผลการศึกษา
1.ข้อมูลทั่วไป
การวิเคราะห์เคส พบว่า ด้านผู้ป่วย 1. มีประวัติก่อความรุนแรง ทําร้ายผู้อื่นหรือสร้างความรุนแรง
ในชุมชน โดยผู้ป่วยขว้างปาสิ่งของที่เป็นอันตราย คือ มีด ขวางไปมาใส่คนอื่นเมื่อมีอารมณ์หงุดหงิดและ
ทําลายสิ่งของหวาดระแวงเกรงว่าคนอื่นจะมาทําร้าย 2.อาการทางจิตปัจจุบันของผู้ป่วยที่มีอาการหลงผิดเสี่ยง
ต่อการก่อความรุนแรงต่อผู้อื่น คือ ผู้ป่วยมีความคิดจะทําร้ายผู้อื่นหวังให้บาดเจ็บ ระบุบุคคลที่มุ่งจะทําร้าย
ผู้ป่วยหวาดระแวงมีคนจะมาทําร้ายและพกอาวุธไว้กับตัว 3) ปฏิเสธการเจ็บป่วย ขาดการรักษาที่ต่อเนื่อง
ไม่ยอมรับประทานยา และปรับยาเอง
หลังการศึกษา ผู้ป่วยมีอาการสงบ สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันต่างๆได้ด้วยตนเอง และเข้าร่วม
กิจกรรมของชุมชน สามารถทํางานได้ตามปกติ
ด้านผู้ดูแล ซึ่งเป็นผู้สูงอายุไม่มีเวลา ต้องไปประกอบอาชีพทําให้ผู้ป่วยอยู่คนเดียว ขาดทักษะในการ
ดูแลผู้ป่วย มีทศั นคติด้านลบต่อผู้ป่วยจิตเวช คิดว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หาย
หลังการศึกษา ผู้ดูแลมีทักษะในการดูแลผู้ปว่ ยเพิ่มขึ้น
ด้านชุมชน หวาดกลัวต่ออาการกําเริบ มีทศั นคติด้านลบต่อผู้ป่วยโรคจิต เพิกเฉย มีความคิดว่าผู้ป่วย
ต้องอยู่ในโรงพยาบาลเท่านั้น ไม่สามารถอยู่ในชุมชนได้
หลังการศึกษา ทีมหมอครอบครัวระดับชุมชนสามารถเยี่ยมดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยและ
ครอบครัวได้อย่างต่อเนื่อง
2. ระบบหมอครอบครัวตําบลทุ่งคลอง ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ
1) วิเคราะห์ระบบการทํางานสุขภาพจิต
2) จัดทําโครงสร้างทีมหมอครอบครัวแก้ไขปัญหาระดับอําเภอตําบลและชุมชน
3) คัดกรอง/ค้นหาเป้าหมายผู้ป่วยจิตเภท โดยใช้เกณฑ์ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน (F20-F29)
4) วิเคราะห์บริบทชุมชนและเคสกรณีศึกษา
5) วางแผนกําหนดแนวทางการดูแลร่วมกันตามแนวทางการดูแล 3 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 สีเขียว ผู้ป่วย มีอาการสงบ บทบาทหน้าที่ ครอบครัว/ผู้ดูแล = เฝ้าระวังอาการ
อสม.= ส่งเสริมให้มีการรับประทานยาต่อหน้า (DOT) เยี่ยมทุก 1 เดือน
ระดับที่ 2 สีเหลือง ผู้ป่วย มีปัญหาการใช้ยา อาการเปลี่ยนแปลง ไม่มผี ดู้ ูแล บทบาทหน้าที่
พยาบาลชุมชน อสม. = เยี่ยมบ้านทุก 2 สัปดาห์และทุก 1 เดือน เพื่อดูแลการรักษาต่อเนื่อง
ระดับที่ 3 สีแดง ผู้ป่วย มีอาการผิดปกติชัดเจน แนวโน้มอาละวาด บทบาทหน้าที่ ตํารวจ ผู้นํา
ชุมชน ชุมชน ครอบครัว พยาบาลสุขภาพจิต = การให้คาํ ปรึกษาครอบครัว (family counseling) ประสาน
ความช่วยเหลือ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประสาน/เชื่อมโยงข้อมูล ปรึกษาและหรือส่งต่อ
6) เวทีชม แชร์ เชียร์แลกเปลีย่ นเรียนรู้การปฏิบัติ
7) ประเมินผลการดูแลรักษาและการช่วยเหลือ
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สรุปผลการศึกษา
ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น สามารถดูแลกิจวัตรประจําวันตนเองได้ ไม่พบการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทํางาน
ให้เกิดรายได้กับครอบครัวอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้ดีขึ้น
ทีมหมอครอบครัวระดับชุมชน เข้าใจบทบาทหน้าที่ ให้ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือ และ
สามารถส่งต่อการดูแลช่วยเหลือแก่ทมี หมอครอบครัวในแต่ละระดับ โดยชุมชนและเพื่อชุมชน
ทีมสหวิชาชีพ ได้ระบบการทํางานที่ปรับวิธีการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ สอนแนะนํา เปลี่ยนเป็นการ
สร้างการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา ร่วมวางแผน เข้าสู่การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจริง
ในสภาพสังคมปัจจุบัน
ระบบทีมหมอครอบครัวตําบลทุ่งคลอง จึงเป็นระบบการที่มีโครงสร้างชัดเจน สร้างองค์ความรู้
ทักษะแก่ทมี ระดับต่างๆในชุมชนได้อย่างเหมาะสม สามารถสร้างการมีสว่ นร่วมจากครอบครัว ชุมชน
เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีปญ
ั หาซับซ้อน ไม่เป็นหน้าที่ของจนท.สาธารณสุขเท่านั้น
ข้อเสนอแนะ จึงควรนําระบบทีมหมอครอบครัวชุมชน ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มอืน่ ๆเพื่อประโยชน์
แก่ประชาชนและชุมชนที่ยั่งยืน
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11. ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมคลินกิ มินิเพื่อส่งต่อข้อมูลโรคเรือ้ รังในเครือข่าย คปสอ.คําม่วง
ผู้เจ้าของผลงาน :

นายวิชัย ผิวเงิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางนาถนรินทร์ ทรัพย์กุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

ความสําคัญของปัญหา
ในการดํ า เนิ น งานกิ จ กรรมการดู แ ลผู้ ป่ ว ยโรคเรื้ อ รั ง ข้ อ มู ล นั บ เป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ช่ ว ยในการ
ประเมินผลและใช้ในการวางแผนการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง จากปัญหาการดําเนินงาน การดูแลรักษาผู้ป่วย
โรคเรื้ อรั ง ในเครื อ ข่ า ยอํ า เภอคํา ม่ ว ง พบว่ า เกิด ความคลาดเคลื่ อ นในการดู แ ลรั ก ษาผู้ ป่ว ยเนื่ อ งจากไม่ มี
ฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, การส่งต่อข้อมูลการดูแลผู้ป่วยระหว่างเครือข่ายล่าช้า, ประสิทธิภาพของข้อมูล
เพื่อใช้ในการจัดการโรคมีน้อย, ภาระด้านการวิเคราะห์ข้อมูลของ Nurse Case Manager ที่เพิ่มมากขึ้น
ดังนั้น จึงเกิดความร่วมมือกันระหว่าง โรงพยาบาลคําม่วงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับ
ตําบล ในเขตพื้นที่ คปสอ.คําม่วง-สามชัย เพื่อแก้ปัญหาการเข้าถึง หรือส่งต่อข้อมูลที่จําเป็นล่าช้า ไม่ทันท่วงที
ทําให้ยากต่อการดูแลผู้ป่วย และเป็นการเสียโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการรักษาทางด้านสาธารณสุข
ในฐานะผู้ดูแลระบบในเขต คปสอ.คําม่วง-สามชัย จึงเริ่มพัฒนาโปรแกรมเพื่อเชื่อมโยงสารสนเทศที่จําเป็น
เช่น ประวัติการรับยา, รหัสวินิจฉัย, ผลตรวจทางห้องชันสูตร, ข้อมูลด้านความเสี่ยงต่อสุขภาพต่างๆ เพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว และได้พัฒนาต่อในส่วนของการวิเคราะห์ และส่งต่อสารสนเทศเพื่อใช้ในการดําเนินกิจกรรม
ทางสาธารณสุข
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ระดับอําเภอ
2. เพื่อพัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรังระหว่างเครือข่าย เพิ่มคุณภาพด้านดูแลรักษา
ที่ รพ.สต.
3. พัฒนาระบบวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลเพื่อติดตามคุณภาพการบริการและการดูแลรักษาของ
ผู้ป่วย
วิธีการศึกษา
1. ประชุมทีมผูร้ ับผิดชอบงาน NCD ทั้งเครือข่าย สอบถามความต้องการการใช้ข้อมูล โดยศึกษา
เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ปว่ ยโรคเรื้อรังในกลุ่มโรคเบาหวาน ความดัน หลอดเลือดสมองและหัวใจ
2. ออกแบบการเขียนโปรแกรมโดยทีมนักวิชาการคอมพิวเตอร์ร่วมกับ Nurse Case Manager
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ดังนี้
a. สร้างฐานข้อมูล เพื่อแยกฐานข้อมูลการให้บริการหลัก และข้อมูลการประมวลผลโรคเรื้อรัง
เพื่อความสะดวกในการประมวลผลข้อมูล และไม่ให้มีผลกระทบต่อระบบให้บริการหลัก
b. เขียนชุดคําสั่ง Query เพื่อนําเข้าข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน ที่สร้างขึ้นไว้
c. สร้าง Pentaho Project Run Time คือ การสร้างชุดคําสั่ง เพื่อสั่งรัน Query ตามเวลาที่
ต้องการ และเพื่อนําเข้าข้อมูลไปยังฐานข้อมูล แล้วประมวลผลตามเงื่อนไขที่วางไว้
d. สร้าง Application เพื่อนําสารสนเทศที่ได้ ออกมาวิเคราะห์
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการทดสอบการใช้โปรแกรม ทั้งเครือข่าย
3. ประเมินผลการใช้โปรแกรมและพัฒนาตามความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม ทั้งเครือข่าย
ผลการดําเนินงาน
1. มีฐานข้อมูลกลุ่มโรคเรื้อรังครอบคลุม 8 โรคที่จําเป็นได้แก่โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหืด
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตเรื้อรังและผู้ป่วยรับยาวาร์ฟาริน
2. ระบบการส่งต่อข้อมูลผู้ปว่ ยโรคเรื้อรังระหว่างเครือข่ายรวดเร็วส่งต่อได้ทุกวัน
3. มีข้อมูลที่จาํ เป็นในการดูแลรักษาที่ต่อเนื่อง เช่น ประวัติการรักษา, ยาที่ได้รับ, ผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ, ผลการวินิจฉัย, ผลตรวจโรคแทรกซ้อน, ผลตรวจตา ตรวจเท้า, การคัดกรอง CVD risk
4. ข้อมูลสามารถแยกกลุม่ เสีย่ ง สงสัยรายใหม่ ผู้ป่วยรายใหม่และกลุ่มผูป้ ่วยเก่าทั้งหมดเพื่อการดูแล
ที่เหมาะสม
5. มีระบบการส่งต่อเยี่ยมบ้าน เชื่อมประสานทุกจุดบริการทั้งเครือข่าย
6. รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่สําคัญ
7. ทุกรายงานสามารถประมวลผลแยกรายสถานบริการ
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สิ่งที่ประชาชนได้รับ
1. ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่ถกู ต้องใน รพ.สต.จากการส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็ว
2. กลุ่มเสี่ยงเข้าถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดอัตราป่วยรายใหม่
3. กลุ่มสงสัยรายใหม่เข้าถึงการวินิจฉัยที่รวดเร็วคลอบคลุม
4. ผู้ป่วยรายใหม่ได้รับการขึ้นทะเบียนครอบคลุมเข้าถึงการดูแลรักษาที่เหมาะสม
5. ผู้ป่วยเข้าถึงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ตา ไต เท้า CVD risk ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนได้รับการ
ดูแลและส่งต่อรักษาตามแนวทางผู้ป่วยได้รับการเยี่ยมบ้านที่รวดเร็ว
สิ่งที่หน่วยงานได้รับ
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตําบล ในเขตพื้นที่รบั ผิดชอบ สามารถสืบค้น สารสนเทศ
ที่จําเป็นได้อย่างทันท่วงที
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตําบล สามารถวิเคราะห์สถานการณ์รายโรคได้
3. เป็นสารสนเทศ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ในการดําเนินกิจกรรทางสาธารณสุข
การขยายผลงาน
- สามารถขยายการใช้โปรแกรมคลินิกมินภิ ายในจังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 8 อําเภอ
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12. ชื่อเรื่อง : นวัตกรรม “ปรอทสุขภาวะชุมชน”
ผู้รับผิดชอบงานและหน่วยงาน :
นางประทุมมาศ ไชยสุนทร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นายอรรคพล ภูผาจิตต์ นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวสุกฤตา ศรีณะพรม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นางเอมอร ชนะบุตร ประธานนักจัดการสุขภาพ ตําบลทุ่งคลอง
นายศิริพงษ์ สารเลา นักจัดการสุขภาพหมู่ 1
นางพิมพ์ชนก สําราญรื่น นักจัดการสุขภาพหมู่ที่ 2
นายดุสิต ภูบุญคง นักจัดการสุขภาพหมู่ที่ 5
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
E-mail. pae_city3@hotmail.com Tel. 080-7501551
สภาพปัญหาสุขภาพของพื้นที่
สภาพปัญหาสุขภาพในปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อวิธีการจัดการอย่างเหมาะสม
หากจะมีการจัดการที่เกิดประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับสภาพที่เปลี่ยนแปลง จะต้องให้ประชาชนมีบทบาท
และส่วนร่วมทางสุขภาพมากขึ้น โดยมีเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาสุขภาพอนามัย คือ ประชาชนทุกกลุ่มวัย
มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกาย จิตใจและสังคม ประชาชนเริ่มตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และภาคประชา
สังคม ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชนตนเอง สามารถจัดการดูแลสุขภาพ
สิ่งแวดล้อมและสังคม ให้เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของทุกกลุ่มวัย สังคมอยู่เย็นเป็นสุข
จากการดําเนินงานการจัดการสุขภาพในชุมชนที่ผ่านมา ได้มีการวิเคราะห์ปัญหาสภาพการจัดการ
สุขภาพในเขตตําบลทุ่งคลอง พบว่า 1.) การฝากครรภ์ครั้งแรก ≤ 12 สัปดาห์ 2.) การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
ในวัยรุ่น 3.) ภาวะน้ําหนักเกิน อ้วน BMI เกิน 4.) การฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ (โรคติดต่อที่สําคัญในชุมชน)
ซึ่งพบว่าเป็นปัญหาทางสุขภาพที่ไม่สามารถจัดการให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีได้ โดยทางกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ
และองค์รวมได้ดําเนินการการจัดการสุขภาพในชุมชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ภายใต้โครงการ พัฒนาสุขศาลา
ต้นแบบ สู่การเรียนรู้ สุขภาพดี เน้นการพัฒนาเพื่อให้เกิด “การพัฒนาระบบสุขภาพที่ใช้องค์ความรู้และ
ภูมิ ปัญญาของชุ มชน” ปี พ.ศ. 2559 ดํ าเนินการจัดการสุขภาพภายใต้ โครงการตําบลจัดการสุขภาพดี
เน้นการพัฒนาเพื่อให้เกิด “ความเข้มแข็งของการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายทางสุขภาพ” จาการดําเนินงานใน
ปี พ.ศ. 2558-2559 ที่ผ่านมา พบ Strengths มีทีม อสม. Extremes ได้รับสนับสนุนการดําเนินงานจาก
ผู้นําชุมชน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาการปกครองส่วนท้องถิ่น Weaknesses และ Threats คือ
การรับรู้ข้อมูลทางสุขภาพ การคืนข้อมูลในชุมชน Opportunities พบว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาต่อในเรื่องการ
คืนข้อมูล และระดับที่แสดงให้เห็นถึงสภาวะสุขภาพในชุมชน เพื่อเกิดการมีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมในการ
เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา
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จากการดําเนินการที่ผ่านมาเดิมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้นําในเรื่องของการจัดการสุขภาพ และ
ต้องดําเนินการขับเคลื่อนสภาวะสุขภาพในทุกมิติ ได้เปลี่ยนแปลงโดยมีโครงสร้างจากนโยบายหมอครอบครัว
โดยผู้นําชุมชนเป็นประธานทีมหมอครอบครัวในระดับหมู่บ้าน อสม. Extremes เป็นเลขา และเจ้าหน้าที่
เป็นผู้ช่วยเลขากํานัน ตําบลทุ่งคลอง ประธาน อสม.ระดับตําบล เป็นเลขา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเปลี่ยนแปลง
บทบาทมาเป็นผู้ให้คําปรึกษา และเกิดแนวคิดที่สําคัญอันก่อให้เกิดนวัตกรรม “ปรอทสุขภาวะชุมชน” ขึ้นมา
เพื่อให้เป็นระบบการคืนข้อมูลในชุมชน เกิดกระบวนการเฝ้าระวังและคนในชุมชนมองเห็นสภาพปัญหาที่
แตกต่างการตามหน่วยชุมชน เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน และสําคัญที่สุดเกิดการเป็น
เจ้าของสุขภาพของตนเองและร่วมกันดูแลพัฒนาระบบสุขภาพของชุมชน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
1. เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพในระดับหมู่บ้านอย่างมีส่วนร่วมที่เข้มแข็ง
2. เพื่อความครอบคลุมในการดูแลทุกกลุ่มวัย ทุกพื้นที่โดยหมอครอบครัวและภาคีเครือข่าย
3. เพื่อพัฒนาการสื่อสารรับรู้สถานะสุขภาพร่วมกัน
กรอบกระบวนการพัฒนา
- การคืนข้อมูล ตัวชี้วัดตามกลุ่มวัย
ภายใต้ตําบลจัดการสุขภาพดี
1.มารดาและเด็ก
2.วัยเรียน
3.วัยรุ่น
4.วัยทํางาน
5.วัยผู้สูงอายุและผู้พิการ

- กลุม่ ภาคประชาสังคมทราบ
สถานการณ์สุขภาพของคนในชุมชน
หมู่บ้าน

“ปรอทสุขภาวะ”
ตัวแสดงสถานะสุขภาพ
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ขั้นตอนในการดํําเนินงาน

ปี 2559 เกิดรูปแบบ
ป
"สุขสําราญโมเเดล"
ตามกลุ่มวัย

มีสุขศาลาเป็นแหล่
น ง
เรียนรู้เป็นสถาน
ส
บริการเบื้องต้ต้นทาง
สุขภาพของหหมู่บ้าน

ทีมหมอครอบครัว
รับทราบข้อมูล สําคัญ
และผลกระะทบราย
กลุ่มวัย

การแสดงงสถานะ
สุขภาพ ราายกลุ่มวัย
ของหมู่บ้าน
า ทราบ
สถานะสสุขภาพ

จากกระะบวนการพัฒนาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ทีมี่มีการพัฒนาระะบบการจัดกาารสุขภาพในชชุมชน ภายใต้ต้
การดดําเนินงานที่ขัขบเคลื่อนสภาาวะสุขภาพในนทุกมิติ พ.ศ. 2559 เกิดรูปแบบ
ป “สุขสําราญโมเดล”” ตามกลุ่มวัย
โดยมมีแกนนําของงแต่ละกลุ่มวััย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการรนําสู่การพัฒนานวั
ฒ
ตกรรมมสร้าง “ปรออทสุขภาวะ”
เพื่อแก้ไขปัญหากการรับทราบสสถานการณ์สุสุขภาพของคนนในชุมชน ซึ่งพัฒนาออกมมาโดยให้หลักแนวคิ
ก
ดจากก
ปรอทวัดไข้ที่มีสเกกลการบอกระะดับของของออุณหภูมิ และที่สําคัญจากทีที่มีแหล่งเรียนนรู้สุขศาลาในหหมู่บ้านที่เป็น
สถานที่พึ่งพิงสุขภาพเบื
ภ ้องต้นที่ประชาชนสาามารถเข้าถึงได้
ไ ง่าย ปรอทสุขภาวะจะแแสดงให้เห็นสถถานะสุขภาพพ
รายกกลุ่มวัย ประชชาชนในหมู่บ้านทราบสถานะสุขภาพเพืพื่อการดูแลแก้ก้ไขปัญหาและะหากลวิธีการรแก้ไขอย่างมีมี
ส่วนร่
น วมโดยใช้ข้อมู
อ ลจากปรอททสุขภาพ
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ผลสําเร็จ/ผลลัพธ์ ด้านสุขภาพ
1. จากการวิเคราะห์การดําเนินงานระบบสุขภาพที่มีการคืนข้อมูลโดยใช้นวัตกรรม “ปรอทสุข
ภาวะ” พบว่าจากเดิมที่ดําเนินงานพบว่ามี Opportunities คือการคืนข้อมูลสุขภาวะชุมชน การแสดงถึง
สภาวะสุขภาพในชุมชน จนเปลี่ยนเป็น Strengths คือ เกิดการคืนข้อมูลโดยการใช้ “ปรอทสุขภาวะ” และได้
เกิดระบบการจัดการสุขภาพในชุมชนที่ดี ดังนี้

2. ผลสัมฤทธิ์ด้านสุขภาพตําบลทุ่งคลอง (รวมทุกหมูบ่ ้าน)
ผลงาน

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

1.ร้อยละการฝากครรภ์ครั้งแรก ≤ 12 สัปดาห์

60.71

53.80

51.20

2.ร้อยละฝากครรภ์ 5 ครั้งคุณภาพ

57.14

53.26

51.20

3.ร้อยละแม่เลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว

72.60

82.00

67.85

4.อัตรามารดาตาย

0.00

0.00

0.00

5.ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

68.00

69.00

94.44
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ผลงาน

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

6.ร้อยละเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน

82.20

88.70

89.60

7.ร้อยละของเด็กวัยเรียน ฟันดีไม่มีผุ : Cavity free

48.74

56.62

68.36

8.ร้อยละการตั้งครรภ์ 15 – 19 ปี

26.78

16.67

14.29

9.ร้อยละประชากรวัยทํางาน มีค่าดัชนีมวลกายปกติ

57.95

64.52

61.41

10.ตําบลที่มีระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว

NA

NA

100.00

NA

50.20

60.01

LTC ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบทุกข้อ
11.ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ ึงประสงค์

จากการคืนข้อมูลด้วยปรอทสุขภาวะส่งให้เกิดการดําเนินการแก้ไขปัญหาในรูปแบบการมีส่วนร่วม
ของประชาขนในหมู่บ้าน โดยได้นําข้อมูลไปใช้ในการประชาคมและเขียนโครงการโดยเลขาทีมหมอครับครัว
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (หมอประจําหมู่บ้าน) มีบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาและเขียนโครงการเสนอกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลคําม่วง ทั้งหมด 12 โครงการ เป็นงบประมาณ 258,200 บาท และกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคลอง ทั้งหมด 11 โครงการ เป็นงบประมาณ 309,900 บาท
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
ระบบสุขภาพ (Health System) เกิดกิจกรรมต่างๆ ที่นําไปสู่การบริการสุขภาพต่างๆ ทั้งในด้าน
การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ การป้ อ งกั น โรค การฟื้ น ฟู สุ ข ภาพภาคประชน โดยโครงสร้ า งการขั บ เคลื่ อ นผ่ า น
คณะกรรมการทีมหมอครอบครัว ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานหมอครอบครัว อสม.Extremes เป็นเลขา และมี
หมอประจําหมู่ บ้าน (เจ้าหน้าที่ สาธารณสุ ข ) เป็นที่ปรึกษา มีสุขศาลาซึ่งเป็นสถานที่ทํางานของทีม หมอ
ครอบครัวเป็นสถานบริการและเป็นแหล่งข้อมูลสุขภาพของหมู่บ้าน
ปัญหาอุปสรรค์/ข้อเสนอแนะ
1.ประชาชนบางส่วนยังขาดความตระหนักในการรับรู้ข้อมูลตามปรอทสุขภาพ ยังมีการเข้าใจไม่
ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน ซึ่งเป็นโอกาสพัฒนาสู่แกนนําสุขภาพครัวเรือน
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13. ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดภาวะซึมเศร้าของผู้สงู อายุโรคซึมเศร้า
โรงพยาบาลคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
รายชื่อผู้วิจัยหลัก : บุญญรัตน์ ฐานะรุ่งเรืองเลิศ ผูว้ ิจัยหลัก/ผู้วิจยั ที่นําเสนอผลงาน
ประวีณา ปรีดีและชฎา ภูยาดาว คณะทํางาน
โรงพยาบาลคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลด
ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกแบบเจาะจง
จาก 1) กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้แนวปฏิบัติการพยาบาล จํานวน 5 คน และ2) กลุ่มตัวอย่างผู้ได้รับการพยาบาลตาม
แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุโรคซึมเศร้าจํานวน 5 คน แนวปฏิบัติการพยาบาล
เพื่อลดภาวะซึมเศร้าของผู้สู งอายุโรคซึม เศร้า ที่พัฒนาขึ้ นได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดย
ผู้ทรงคุ ณวุ ฒิจํานวน 5 ท่ าน เก็บรวบรวมข้ อมูล โดยใช้แบบสอบถามความเป็นไปได้ของผู้ใ ช้แนวปฏิบัติ
โดยรวม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติพรรณนา
ผลการศึกษาพบว่า
1.ได้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลคําม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามขั้นตอนกระบวนการพยาบาล มีสาระสําคัญประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่
1) การประเมินภาวะโรคซึมเศร้า 2) การวินิจฉัยการพยาบาลโรคซึมเศร้า 3)การวางแผนการพยาบาลโรค
ซึมเศร้า 4) การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดภาวะซึมเศร้าโดยประยุกต์ใช้กระบวนการเยียวยาตามแนว
Satir model 5) การประเมินผลการพยาบาล
2. แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลคําม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความเป็นไปได้ในการนําไปใช้ในหน่วยงานในระดับมาก
3. ผลประเมินภาวะซึมเศร้าผู้สูงอายุโรคซึมเศร้าลดลงอยู่ในระดับปกติ

คําสําคัญ : แนวปฏิบัติทางการพยาบาล, ผู้สูงอายุ, โรคซึมเศร้า
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
โรคซึมเศร้าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญทั้งในปัจจุบันและจากการคาดการณ์ในอนาคตซึ่งเป็น
โรคที่ มี จํ า นวนผู้ ป่ ว ยเพิ่ ม ขึ้ น และก่ อ ให้ เ กิ ด ความสู ญ เสี ย ที่ รุ น แรงมากขึ้ น เรื่ อ ยๆถ้ า หากวั ด ความสู ญ เสี ย
เป็นจํานวนปีที่ดํารงชีวิตอย่างมีสุขภาพดีภายในปี 2563 โรคซึมเศร้าจะก่อให้เกิดความสูญเสียด้านสุขภาพของ
ประชากรโลกเป็นเท่าตัว เกิดความสูญเสียที่สําคัญเป็นลําดับ 2 รองจากโรคหัวใจและหลอดเลือดสําหรับ
ประเทศไทยพบว่า ในหญิงไทยโรคซึมเศร้าจะก่อความสูญเสียปีสุขภาวะ (Disability Adjusted Life Years,
DALYs)เป็นอันดับ 4 และเป็นอันดับ10 ในผู้ชายไทย แต่ถ้าพิจารณาจํานวนปีที่สูญเสียเนื่องจากภาวะบกพร่อง
ทางสุขภาพ (Years Lost due to Disability, YLD)พบว่า โรคซึมเศร้าจะเป็นอันดับที่ 1 ในหญิงไทย และ
อันดับ 2 ในชายไทย แต่มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้าถึงบริการเพียงร้อยละ 3.7 เท่านั้น ซึ่งหมายถึงผู้ป่วยก็ต้องทน
อยู่กับอาการเจ็บป่วยเป็นเวลานานกว่าโรคอื่นๆ ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งถ้าหากผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าไม่ได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้อง จะมีการเกิดซ้ําและเป็นเรื้อรัง อาจนําไปสู่การฆ่าตัวตายและก่อให้เกิด
ความสูญเสียด้านสุขภาพอย่างมาก (อ้างในแนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการบําบัดทางสังคมจิตใจผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าสําหรับพยาบาลจิตเวชในสถานบริการระดับตติยภูมิ,รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร รุ่งเรืองกลกิจ,
มิถุนายน 2554 )
เมื่อผู้ป่วยมีอาการซึมเศร้าในระดับรุนแรงจนไม่สามารถให้การดูแลได้ในหน่วยบริการสาธารณสุข
ในพื้นที่ จึงมีความจําเป็นต้องส่งต่อเพื่อรับการดูแลรักษากับสถานบริการระดับตติยภูมิ โดยสิ่งสําคัญและ
จําเป็นนั้นคือ การที่ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลรักษาที่เฉพาะทางสอดคล้องเหมาะสมกับปัญหาความต้องการของ
ผู้ป่วยแต่ละราย ปัจจุบัน วิธีการดูแลรักษาโรคซึมเศร้าที่ดีที่สุดคือการรักษาด้วยยาต้านเศร้าร่วมกับการบําบัด
ทางสังคมจิตใจ การรั กษาด้วยยาต้านเศร้าเป็นบทบาทของจิตแพทย์ ส่วนการบําบัดทางสังคมจิตใจเป็น
บทบาทของพยาบาลจิตเวช จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่พยาบาลจิตเวช ควรมีความรู้ ความเข้าใจและความ
มั่นใจในการบําบัดทางสังคมจิตใจ ที่ได้รับการพิจารณาว่าสามารถลดระดับความรุนแรงของอาการซึมเศร้าของ
ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ (อ้างในแนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการบําบัดทางสังคมจิตใจผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
สําหรับพยาบาลจิตเวชในสถานบริการระดับตติยภูมิ, รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, มิถุนายน
2554 )
จากรายงานสถิติโรงพยาบาลคําม่วง มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ในช่วง 2557-2559 พบว่ามี ผู้ป่วยด้วย
โรคซึมเศร้าทั้งหมด 180 ราย, 234 ราย, และ 230ราย ตามลําดับ จากข้อมูลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า อําเภอคําม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ.2557, 2558 และ 2559) พบจํานวนผู้ป่วยสูงอายุโรคซึมเศร้าที่มา
รับการรักษาจํานวน 60 ราย ,87 ราย และ 88 ราย ตามลําดับ คิดเป็นร้อยละ 33.33, 37.17 และ 38.26
ตามลําดับ และเป็นผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรังร่วมด้วยที่มีการส่งข้อมูลมายังคลินิกสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อ
คัดกรอง และประเมินภาวะซึมเศร้าผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง (งานเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลคําม่วง, 2559)
จากแนวโน้มการพบผู้ป่วยสูงอายุโรคซึมเศร้าจํานวนที่มากขึ้นและมีอัตราการฆ่าตัวตายสําเร็จ
มีแนวโน้มมากขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุอยู่คนเดียวขาดผู้ดูแลหลัก รวมทั้งการเข้าถึงยาต้าน
โรคซึ ม เศร้ า ยั ง น้ อ ยกว่ า เป้ า ที่ ตั้ ง ไว้ ร วมทั้ ง โรงพยาบาลคํ า ม่ ว ง จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ยั ง ไม่ มี แ นวปฏิ บั ติ
เฉพาะเจาะจงและชัดเจน ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก
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สําหรับผู้สูงอายุโรคซึมเศร้า คลินิกจิตเวชโรงพยาบาลคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ขึ้น โดยประยุกต์แนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาแนวปฏิบัติกรอบกระบวนการพยาบาล (Nursing Process) เป็นการวางกรอบการทํางาน
ของพยาบาลวิชาชีพในการปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพในทุกมิติของการพยาบาลและทุกสถานบริการ
สุขภาพ ที่ครอบคลุม การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ สามารถใช้ได้
ทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้จะทําให้ได้แนวทางในการพัฒนาแนว
ปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสําหรับดูแลผู้สูงอายุโรคซึมเศร้า คลินิกสุขภาพจิตและจิตเวช โรงพยาบาล
คําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ น่าเชื่อถือและได้มาตรฐานซึ่งจะช่วยให้ทีมผู้ให้บริการมีแนวปฏิบัติการพยาบาลทาง
คลินิกสําหรับผู้สูงอายุ โรคซึมเศร้า คลินิกจิตเวชโรงพยาบาลคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีประสิทธิภาพอันจะ
นําไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในการลดภาวะซึมเศร้าสําหรับผู้สูงอายุโรคซึมเศร้า และส่งผลให้ผู้ป่วยสูงอายุ
สามารถลดอาการซึมเศร้าได้
คลินิกสุขภาพจิตและจิตเวช ได้ร่วมกับคลินิกโรคเรื้อรัง คลินิกผู้สูงอายุ คลินิก Palliative Care
แผนกผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดทําแนวปฏิบัติทางคลินิก
สําหรับดูแลผู้สูงอายุโรคซึมเศร้า คลินิกจิตเวชโรงพยาบาลคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเป้าหมายเพื่อให้พยาบาล
จิตเวชสามารถนําแนวปฏิบัติดังกล่าวไปใช้ในการบําบัดทางสังคมจิตใจได้อย่างเหมาะสมกับปัญหา ความ
ต้องการ และลดความรุนแรงของอาการโรคซึมเศร้า ซึ่งจะเป็นการป้องกันความสูญเสียอันเนื่องมาจากการ
เจ็บป่วยด้วยโรคซึมเศร้าที่จะเกิดขึ้นในคนไทย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของการป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคซึมเศร้าในคนไทยที่ว่าภายในปี 2563 โรคซึมเศร้าจะไม่ใช่ความเจ็บป่วยที่ก่อความสูญเสียด้านสุขภาพ
4 อันดับแรกในคนไทย (อ้างในแนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการบําบัดทางสังคมจิตใจผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสําหรับ
พยาบาลจิตเวชในสถานบริการระดับตติยภูมิ, รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, มิถุนายน 2554)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุโรคซึมเศร้า
โรงพยาบาลคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
2. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการนําแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ
โรคซึมเศร้า โรงพยาบาลคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ระเบียบวิธีวิจยั (รูปแบบการวิจัย/ประชากรกลุ่มตัวอย่าง)
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยใช้เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม ทบทวนเอกสาร/คู่มือ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทบทวนงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ข้ อ มู ล จากผู้ เ ชี่ ย วชาญ การประชุ ม คุ ย กั น ในที ม ประชุ ม วั น ที่
22 พฤษภาคม 2560
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ( Action Research) โดยยึดกรอบกระบวนการพยาบาล
(Nursing Process) มาใช้เป็นกรอบดําเนินการในการพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาล ซึ่งประกอบด้วย
5 ขั้นตอน ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 การประเมินภาวะสุขภาพ ( Health Assessment)
ควรเป็นการประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวมของทุกความต้องการของผู้รับบริการ โดยใช้แนวคิด
และรูปแบบการพยาบาลมาใช้เป็นกรอบแนวคิด การประเมินภาวะสุขภาพมีกิจกรรมทีพ่ ยาบาลต้องทํามี
5 กิจกรรม ได้แก่
1. การเก็บข้อมูล (Collecting data)
2. การตรวจสอบข้อมูล (Validating data)
3. การจัดระบบข้อมูล (Organizing data)
4. การวิเคราะห์ข้อมูล (Analyzing of data)
5. การบันทึกข้อมูล (Recording/Documentation of data)
4) จัดทําแผนปฏิบัติกาพยาบาล (CNPG)
ขั้นตอนที่ 2 การวินิจฉัยการพยาบาล (Nursing Diagnosis)
เป็นขั้นตอนของการนําความต้องการหรือปัญหาทางสุขภาพของผู้รับบริการ (Client’s needs or
problems) ทีผ่ ่านการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อเท็จจริงจนสรุปได้ว่าผู้รับบริการมีปัญหาทางสุขภาพ มาเขียนเป็น
ข้อวินิจฉัยการพยาบาล
ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการพยาบาล (Nursing care plan)
มี 4 ขั้นตอนของกิจกรรมดังนี้
1. จัดลําดับข้อวินิจฉัยการพยาบาลตามความสําคัญและความเร่งด่วนของปัญหา
2. กําหนดผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected outcomes) หรือเกณฑ์การประเมินผล
(Evaluation criteria)
3. การเลือกกิจกรรมการพยาบาล (Selecting Nursing Interventions/Activities)
4. การเขียนแผนการพยาบาล (Writing nursing care plan)
ขั้นตอนที่ 4 การใช้แผนการพยาบาล (Implementation of nursing care plan)
เป็นขั้นตอนของการนําแผนการพยาบาลไปสู่การปฏิบัติ หรือการปฏิบัติการพยาบาล โดยใช้แผนการ
พยาบาลที่มีความสมบูรณ์และถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล (Evaluation)
การประเมินผลการพยาบาลเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการพยาบาล เป็นการประเมินทุกขณะ
ของการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อตรวจสอบกิจกรรมการพยาบาลที่ให้แก่ผรู้ ับบริการสอดคล้องกับเป้าหมายและ
สิ่งที่คาดหวังไว้หรือไม่การประเมินผลการพยาบาลช่วยทําให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลที่สอดคล้องกับปัญหา
สุขภาพ
กลุ่มตัวอย่าง
1. กลุ่มตัวอย่าง เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ กลุม่ ตัวอย่างผู้ใช้แนวปฏิบัติการ
พยาบาลคือ พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 5 คน ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 5 คน ที่ปฏิบัติงานใน
คลินิกสุขภาพจิตและจิตเวช/คลินิกผูส้ ูงอายุ/คลินิกโรคเรื้อรัง/คลินิก Palliative Care โรงพยาบาลคําม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์
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2) กลุ่มตัวอย่างผู้ได้รับการพยาบาลตามแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ
โรคซึมเศร้าจํานวน 5 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย
1. กระบวนการกลุ่มเพื่อการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดภาวะซึมเศร้าของผูส้ ูงอายุ
โรคซึมเศร้า โรงพยาบาลคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
2. แบบสอบถามความเป็นไปได้ของแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดภาวะซึมเศร้าของผูส้ ูงอายุ
โรคซึมเศร้า โรงพยาบาลคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
3. แบบประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9 คําถาม (9Q) ของกรมสุขภาพจิต
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเพื่อตรวจความตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน
ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางจิตเวช จํานวน 1 ท่าน พยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลชํานาญการวุฒิบัตร
แสดงความรู้ความชํานาญเฉพาะสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตจํานวน 1 ท่าน พยาบาลชํานาญการ
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญเฉพาะสาขาผู้สูงอายุ จํานวน 1 ท่าน พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลชํานาญการ
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญเฉพาะสาขาเวชปฏิบัติชุมชน จํานวน 1 ท่าน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญ
การ จํานวน 1 ท่าน
การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้ในการวิจัย
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัย
1. แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลคําม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีสาระสําคัญประกอบด้วย
(1.1) การประเมินภาวะโรคซึมเศร้า
(1.2) การวินิจฉัยทางการพยาบาล
(1.3) การวางแผนการพยาบาล
(1.4) การปฏิบัติการพยาบาล และ
(1.5) การประเมินผลการพยาบาล
2. แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลคําม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความเป็นไปได้ในการนําไปใช้ในหน่วยงานในระดับมาก
3. ผลประเมินภาวะซึมเศร้าผู้สูงอายุโรคซึมเศร้าลดลงอยู่ในระดับปกติ
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การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจํา
ได้แนวปฏิบัติการพยาบาลไปใช้ในการทํางานประจํา ส่งผลทําให้คนอื่นนําแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน
ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องได้สามารถขยายผลในการทําแนวปฏิบัติในโรคอื่นๆต่อไป
บทเรียนที่ได้รบั
1.ด้านบริหาร ใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการบริหารคนทํางาน ให้สามารถทํางานได้ในรูปแบบ
เดียวกัน
2.ด้านวิชาการ ได้เรียนรู้วิธีการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
3.ด้านบริการ ได้แนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคซึมเศร้า
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
1. ผู้นําองค์กรพยาบาลให้การสนับสนุนในการทําวิจัยและการพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาล
2. ทีมงานในองค์กรพยาบาลให้ความร่วมมือในการทํางานและร่วมกันใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาล
3. เครือข่าย อสม.ให้ความร่วมมือในการทํางานและคัดกรองผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
อภิปรายผลการวิจัย
1. ได้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลคําม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามขั้นตอนกระบวนการพยาบาล มีสาระสําคัญประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่
1) การประเมินภาวะโรคซึมเศร้า 2) การวินิจฉัยการพยาบาลโรคซึมเศร้า 3)การวางแผนการพยาบาล
โรคซึมเศร้า 4) การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดภาวะซึมเศร้าโดยประยุกต์ใช้กระบวนการเยียวยาตามแนว
Satir model 5) การประเมินผลการพยาบาล
2. แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลคําม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความเป็นไปได้ในการนําไปใช้ในหน่วยงานในระดับมาก
3. ผลประเมินภาวะซึมเศร้าผู้สูงอายุโรคซึมเศร้าลดลงอยู่ในระดับปกติ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. ก่อนนําแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลคําม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปใช้ทางหน่วยงานควรทําความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในด้านการให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ทุกระดับเพื่อความร่วมมือในการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ควรมีการศึกษาและทบทวนความรู้เชิงประจักษ์ใหม่ๆอย่างสม่ําเสมอและปรับปรุง แนวปฏิบัติ
การพยาบาลเพื่อลดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ทันสมัย
เหมาะสมกับสถานการณ์และมีประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้รับบริการ
3. การนํา แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลคําม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปใช้ในการปฏิบัติจริง กลุ่มผู้ปฏิบัติควรทําการทบทวนและพิจารณาความเหมาสมจากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
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4. ควรนําแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลคําม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์ เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณานําไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริการต่อไป
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
ควรนําแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุโรคซึมเศร้า โรงพยาบาล
คําม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ไปใช้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาคุณภาพในการให้คําปรึกษาผู้สูงอายุโรคซึมเศร้าและให้
การปฏิบัติการพยาบาลโดยเน้นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆทุกปีเพื่อจะได้เห็นปัญหาและอุปสรรค
และแก้ไขได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม
ขจรศักดิ์ หาญณรงค์. การใช้เทคนิคฝึกอบรม. กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2524.
แคทริยา ศรีอุดม.การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสําหรับดูแลผู้สูงอายุโรคมะเร็งระยะลุกลาม
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14.ชื่อเรื่อง : รูปแบบการดูแลสุขภาพของผู้สงู อายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน บ้านดงสวนพัฒนา ตําบลนาทัน
อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อผู้วิจัย :

กฤตเมธ อัตภูมิ,มนชยา พรมศรี,พล ทองสถิต

หลักการและเหตุผล :
ประชากรโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 6,070.6 ล้านคนในปี 2543 เป็น 7,851.4 ล้านคน
ในอีก 25 ปีข้างหน้า คือ ปี 2568 ในขณะที่ประชากรไทยก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันจาก 62.2 ล้านคน
ในปี 2543 เป็น 72.3 ล้านคนในปี 2568 โดยที่ผู้สูงอายุมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10.0 ในปี 2543
เป็นร้อยละ 15.0 ในปี 2568 [1]การที่อายุยืนยาวขึ้นของผู้สูงอายุ ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย
และส่งผลกระทบทั้งในด้านปัญหาสุขภาพ ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม โดยปัญหาสุขภาพที่พบมากในผู้สูงอายุ
ได้แก่ปัญหา การได้ยินและการมองเห็น การสื่อสาร การเคลื่อนไหวร่างกายและอุบัติเหตุ ปัญหาในการ
ขบเคี้ยวอาหารและการขับถ่าย ปัญหาสภาพจิตใจ โรคสมองเสื่อมและปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
[2]บ้านดงสวนพัฒนา ตําบลนาทัน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีประชากรในเขตรับผิดชอบ 3,763 คน
มีผู้สูงอายุจํานวน 331 คน คิดเป็นร้อยละ 8.79 ผลการสํารวจภาวะสุขภาพของประชาชน พบว่า ผู้สูงอายุ
ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง (NCD) ร้อยละ 65.62 มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง ร้อยละ76.33 รอบเอวสูงกว่า
เกณฑ์ ร้อยละ 60.36 และ BMI เกินเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 63.48 การประเมินความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวันพื้นฐานด้วยตนเอง (ADL) พบผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ร้อยละ 94.7 และ
กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการคนคอยช่วยเหลือบางกิจกรรม ร้อยละ 5.3 นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้สูงอายุมีสัดส่วน
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ 11.2 [3] ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรังของผู้สูงอายุและ
ความพิการ แนวคิดสําคัญที่น่าจะนํามาใช้ในการการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุคือการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน โดยการผสมผสานทฤษฎีการจัดการในชุมชนและทฤษฎีด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งการนําแนวคิด
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เกิดรูปแบบหรือแนวทางในการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุตามปัญหาและความต้องการและสอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชน ส่งผลให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี
วัตถุประสงค์
1.พัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ บ้านดงสวนพัฒนา ตําบลนาทัน อําเภอคําม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์
2. เพื่อศึกษาความรู้ การปฏิบัติในการดูแลสุขภาพตนเอง และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
3. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ การปฏิบัติในการดูแลสุขภาพตนเอง และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุก่อน
และหลังการทดลอง
กลุ่มเป้าหมาย :
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย เลือกแบบเจาะจง มี 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้มสี ่วนได้สว่ นเสีย จํานวน 32 คน
2) กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 40 คน เลือกแบบเจาะจง ซึ่งมีเกณฑ์การคัดเข้า คือ (1) มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป
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(2) มีสติสัมปชัญญะการรับรูด้ ีมีความสามารถให้ข้อมูล และเข้าร่วมกิจกรรมได้ (4) ยินดีและสมัครใจในการ
ให้ข้อมูล เกณฑ์การคัดออก (1) มีการเสียชีวิต หรือย้ายออกจากหมู่บ้านในระหว่างการสํารวจข้อมูล
(2) ในระหว่างที่ศึกษากลุ่มตัวอย่างปฏิเสธการให้ข้อมูล
เครื่องมือ :
เครื่องมือในการพัฒนา ได้แก่ ใช้รูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยการประยุกต์ใช้กระบวนการ
วางแผนแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย การค้นหาปัญหาและ
สาเหตุของปัญหา การวางแผน การดําเนินงาน การติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหา เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามลักษณะส่วนบุคคล จํานวน 7 ข้อ ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผู้สูงอายุ จํานวน 20 ข้อ การปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ จํานวน 45 ข้อ และคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ จํานวน 26 ข้อ แบบสนทนากลุ่ม สําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครอบคลุมประเด็นสําคัญเกี่ยวกับ
การรับรู้สถานะสุขภาพของผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ระบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในปัจจุบัน
การให้ความช่วยเหลือจากภาคีเครือข่าย ความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และรูปแบบการดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุที่เหมาะสมของบ้านดงสวนพัฒนา เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้าน
ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ pair t-test ใช้นําเสนอในรูปแบบของ Mean difference และ 95% CI
ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ก่อนและหลังการทดลอง โดยกําหนดค่าความเชื่อมั่นในการทดสอบทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ขั้นตอนการดําเนินการ :
ใช้รูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยการประยุกต์ใช้กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมใน
การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย การค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา
การวางแผน การดําเนินงาน การติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหา เกิดรูปแบบการดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ คือ 1) เครือข่าย FCT, Care giverในการดูแลผู้สูงอายุ LTC 2) ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 3) โรงเรียนผู้สูงอายุ 4) เยี่ยมบ้าน Home Health Care, Palliative care
ผลการศึกษา :
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีสัดส่วนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 57.3 มีอายุเฉลี่ย
70 ปี (S.D.= 7.60) มีสถานะภาพคู่ ร้อยละ 52.6 ส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุด คือ ประถมศึกษา ร้อยละ 85.5
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 73.2 ลักษณะการอยู่อาศัยในครอบครัวของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ร้อยละ
91.6 จะอยู่กับครอบครัวของบุตรหลาน ส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ร้อยละ 75.6 และเข้าร่วม
กิจกรรมชุมชน ร้อยละ 61.8 หลังจากได้รับโปรแกรมพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ พบว่า เกิด
รูปแบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ คือ 1) เครือข่าย FCT, Care giver ในการดูแลผู้สูงอายุ LTC 2) ระบบ
สารสนเทศด้านสุขภาพผู้สูงอายุ 3) โรงเรียนผู้สูงอายุ 4) เยี่ยมบ้านHome Health Care, Palliative care
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนความรู้ พบว่ า หลั ง การทดลองมี ม ากกว่ า ก่ อ นการทดลอง 2.25
คะแนน
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(95% CI =1.27 to 3.22 , P-value <0.01) การปฏิบัติพบว่า หลังการทดลองมีคะแนนมากกว่าก่อนการ
ทดลอง 10.05 คะแนน (95% CI =6.99 to 13.10 , P-value <0.01) และคุณชีวิตของผู้สูงอายุหลังการ
ทดลองมีคะแนนมากกว่าก่อนการทดลอง 9.20 คะแนน (95% CI = 7.16 to 11.23 , P-value < 0.001)
ข้อเสนอแนะ :
รูปแบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐานที่มีการประยุกต์ใช้กระบวนการวางแผน
แบบมีส่วนร่วม ในการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความรู้และมีการ
ปฏิบัติกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพแลป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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15. ชื่อเรื่อง : ผลการประยุกต์ใช้การจัดการพาหะนําโรคแบบผสมผสาน (IVM) ในการป้องกันและ
ควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อผู้วิจัย :

กฤตเมธ อัตภูมิ, วิชัย ขันผนึก
บทคัดย่อ (Abstract)

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ยกึ่ ง ทดลอง (Quasi-Experimental
Study) แบบวั ดซ้ํ า หลาย
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้การจัดการพาหะนําโรคแบบผสมผสาน (IVM) ในการ
ป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง
2 หมู่บ้าน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกสูงที่สุด ระหว่าง
เดือนเมษายน-ตุลาคม 2558 แล้วใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลาก
ได้กลุ่มทดลอง 120 ครัวเรือน และกลุ่มเปรียบเทียบ 116 ครัวเรือน กลุ่มทดลองได้รับการประยุกต์ใช้การ
จั ด การพาหะนํ า โรคแบบผสมผสาน (IVM) ในการป้ อ งกั น และควบคุ ม การระบาดโรคไข้ เ ลื อ ดออก
ซึ่งประกอบด้วย การสร้างความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย การวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์การวางแผน
และดําเนินการ การระดมทรัพยากร การประเมินผลการป้องกันและควบคุมโรค กลุ่มเปรียบเทียบดําเนินการ
ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกด้วยวิธีปกติ คือ การให้ความรู้และการควบคุมโรค และประเมินผล
ตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ความรู้เรื่องโรค
ไข้เลือดออก การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงต่อโรคไข้เลือดออก พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก และแบบสํารวจภาชนะที่พบลูกน้ํายุงลาย ตั้งทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ Repeated Measure
ANOVA with Generalized Estimate Equation (GEE) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าดัชนีลูกน้ํายุงลาย
และอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออก ในชุมชนทดลองและชุมชนควบคุม ก่อนและหลังการทดลอง
ผลการศึกษา ก่อนได้รับโปรแกรมการประยุกต์ใช้การจัดการพาหะนําโรคแบบผสมผสาน (IVM)
ในการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก พบว่า สัดส่วนของจํานวนภาชนะที่พบลูกน้ํายุงลาย
ทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน หลังจากการได้รับโปรแกรมการประยุกต์ใช้การจัดการพาหะนําโรคแบบผสมผสาน
(IVM) ในการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออกเดือน 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 และเดือนที่ 6
พบว่า ทั้งสองกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยค่าสัดส่วนของจํานวนภาชนะที่พบลูกน้ํายุงลาย
ของกลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 13.42 (95% CI=-16.46 to -10.38), 13.05 (95% CI=-16.62
to -9.98) 6.01(95% CI=-8.63 to -3.39) และ 4.27 (-8.40 to -0.14) ตามลําดับ อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก
ก่ อ นการทดลอง ระหว่ า งกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม เปรี ย บเที ย บมี อั ต ราป่ ว ย 147.73/100,000 ปชก. และ
156.97/100,000 ปชก. ตามลําดับ หลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบมีอัตราป่วย
9.23/100,000 ปชก. และ 92.34/100,000 ปชก. ตามลําดับ
คําสําคัญ (Keywords)
การใช้ชุมชนเป็นฐาน/ การป้องกันและควบคุม / การระบาดโรคไข้เลือดออก
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หลักการและเหตุผล :
โรคไข้เลือดออก เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเขตร้อนและกึ่งร้อน
องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าประชากรในพื้นที่ดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคไข้ เลือดออก
ประมาณ 2,500 ล้านคน แต่ละปีมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกประมาณ 50 ล้านคน ร้อยละ 75 อยู่ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก [1] ประเทศไทย มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2501
[2] ตั้งแต่ปี 2537-2556 พบว่า ปี 2556 มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกมากที่สุด มีอัตราป่วยเท่ากับ
234.81/แสนประชากร และอัตราป่วยตายเท่ากับร้อยละ 0.09 ซึ่งรูปแบบการระบาดของโรคไข้เลือดออก
ไม่แน่นอน อาจจะระบาดแบบปีแบบปีเว้นปีหรือ 2 ปี เว้น 1 ปี ขึ้นอยู่กับปัจจัยและสภาพแวดล้อมในช่วงเวลา
ดังกล่าว การระบาดของโรคไข้เลือดออกของอําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างปี 2554-2558 มีอัตรา
ป่วยโรคไข้เลือดออก 27.23, 108.91, 330.62, 86.66 และ 443.42 ตามลําดับ ปี 2558 ในช่วงเดือน
เมษายน-กรกฎาคม ตําบลนาทัน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จํานวน 44 ราย
คิดเป็นอัตราป่วย 406.27/100,000 ปชก. ซึ่งเป็นการระบาดสูงสุดเมื่อเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี
[3] การดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกยังไม่ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย เนื่องจากเป็นการ
ดําเนินการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกเพียงฝ่ายเดียว ประชาชนขาดความ
ตระหนัก และความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก [4] มาตรการสําคัญที่นํามาใช้ในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกควรเน้นที่ 2 มาตรการ คือ มาตรการ ที่ 1 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
[5] และมาตรการที่ 2 การมีส่วนร่วมของชุมชน [6] มีรายงานการวิจัยหลายงานที่ได้นําแนวทางดังกล่าวมา
ประยุกต์ในการศึกษาวิจัย โดยใช้ทฤษฎีทางสุขศึกษาและพฤติกรรมหรือใช้ทฤษฎีการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ปัญหาโรคไข้เลือดออก [7] [8] [9] ซึ่งส่วนใหญ่มักจะแยกส่วนหรือมีบางงานวิจัยที่นํามาประยุกต์เป็นตัวแบบ
ร่วมกัน เพื่อศึกษาประสิทธิผลของตัวแบบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาโดยวัดผลก่อนและหลังการวิจัย ทําให้ผลที่ได้ยัง
ไม่ชัดเจน เนื่องจากประสิทธิผลของตัวแบบดังกล่าวเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ หรือผลต่างจากการกระตุ้นให้
เกิดความตระหนักในช่วงมีกิจกรรม แต่ไม่สามารถบอกได้ถึงความยั่งยืนของตัวแบบหรือรูปแบบกิจกรรมใน
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกได้อย่างชัดเจน
วัตถุประสงค์ :
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้การจัดการพาหะนําโรคแบบผสมผสาน (IVM)
ป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

ในการ

กลุ่มเป้าหมาย :
กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง 2 หมู่บ้าน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเป็นพื้นที่ที่มีการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออกสูงที่สุด ระหว่างเดือนเมษายน-ตุลาคม 2558 แล้วใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple
Random Sampling) โดยการจับสลาก ได้กลุ่มทดลอง 120 ครัวเรือน และกลุ่มเปรียบเทียบ 116 ครัวเรือน
เครื่องมือ :
แบบสอบถามความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงต่อโรคไข้เลือดออก
พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และแบบสํารวจภาชนะที่พบลูกน้ํายุงลาย
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ขั้นตอนการดําเนินการ :
กลุ่มทดลองได้รับการประยุกต์ใช้การจัดการพาหะนําโรคแบบผสมผสาน (IVM) ในการป้องกันและ
ควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก ซึ่งประกอบด้วย การสร้างความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย การวิเคราะห์
ปัญหาและสถานการณ์การวางแผนและดําเนินการ การระดมทรัพยากร การประเมินผลการป้องกันและ
ควบคุมโรค กลุ่มเปรียบเทียบดําเนินการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกด้วยวิธีปกติ คือ การให้ความรู้
และการควบคุมโรค และประเมินผลตามปกติ
ผลการศึกษา :
ก่อนได้รับโปรแกรมการประยุกต์ใช้การจัดการพาหะนําโรคแบบผสมผสาน (IVM) ในการป้องกัน
และควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก พบว่า สัดส่วนของจํานวนภาชนะที่พบลูกน้ํายุงลายทั้งสองกลุ่ม
ไม่แตกต่างกัน หลังจากการได้รับโปรแกรมการประยุกต์ใช้การจัดการพาหะนําโรคแบบผสมผสาน (IVM)
ในการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก เดือน 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 และเดือนที่ 6 พบว่า
ทั้งสองกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยค่าสัดส่วนของจํานวนภาชนะที่พบลูกน้ํายุงลายของกลุ่ม
ทดลองน้อยกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 13.42 (95% CI=-16.46 to -10.38), 13.05 (95% CI=-16.62 to -9.98)
6.01 (95% CI=-8.63 to -3.39) และ 4.27 (-8.40 to -0.14) ตามลําดับ อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกก่อน
การทดลอง ระหว่ า งกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ม เปรี ย บเที ย บมี อั ต ราป่ วย 147.73/100,000
ปชก. และ
156.97/100,000 ปชก. ตามลําดับ หลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบมีอัตราป่วย
9.23/100,000 ปชก. และ 92.34/100,000 ปชก. ตามลําดับ

52
16. ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก
“ดี เอส โมเดล” บ้านดงสวนพัฒนา ตําบลนาทัน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อผู้วิจัย :

กฤตเมธ อัตภูมิ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ *,
วิชัย ขันผนึก นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ**
*รพ.สต. บ้านดงสวนพัฒนา ** สํานักงานสาธารณสุขอําเภอคําม่วง

บทคัดย่อ
บทนําการระบาดของโรคไข้เลือดออกของอําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างปี พ.ศ.2554-2558
มีอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก 27.23 ,108.91 ,330.62, 86.66 และ 443.42ตามลําดับ (อัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออก < 50 ต่อแสนประชากร) ปี 2558 ในช่วงเดือนเมษายน-เดือนกรกฎาคม 2558 ตําบลนาทัน
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) การดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกยังไม่ประสบผลสําเร็จ
ตามเป้ าหมายเนื่ องจากเป็ นการดํ าเนิ นการของเจ้าหน้ าที่ส าธารณสุข ในการแก้ ไ ขปัญ หาโรคไข้เลือ ดออก
เพียงฝ่ายเดียว ประชาชนขาดความตระหนัก และความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
(ศิ ริ เ พ็ญ กั ล ยาณรุ จ และคณะ, 2556) มาตรการสํา คัญ ที่ น่า จะนํ ามาใช้ ใ นการป้ อ งกั น และควบคุ ม โรค
ไข้เลือดออกควรเน้นที่ 2 มาตรการ คือ มาตรการ ที่ 1 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (สุปรียา ตันสกุล, 2550)
และมาตรการที่ 2 การมีส่วนร่วมของชุมชน (ชนินทร์ เจริญสุข, 2545) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) พัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก 2) เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบ
การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก
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 จากนั้นเลือกหมู่บ้านที่มี
อัตราป่วยในช่วงเวลาเดียวกันที่ใกล้เคียงกัน แล้วใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
โดยการจับสลาก ให้ได้จํานวน 2 หมู่ บ้านและพิจารณาจากเกณฑ์การคัดเข้ าศึกษาคือ ตัวแทนครัวเรือน
อายุ 18 ปีขึ้นไป อ่านออกเขียนได้ สื่อสารได้อย่างชัดเจน ไม่ย้ายออกจากหมู่บ้านในระยะดําเนินการวิจัย
และสมัครใจเข้ าร่ วมการวิ จัย ซึ่งได้แ ก่ หมู่ ที่ 15 บ้านดงสวนพัฒนาตําบลนาทัน อําเภอคําม่วง จังหวั ด
กาฬสิ น ธุ์ เป็ น กลุ่ ม ทดลอง จํ า นวน 120 ครั ว เรื อ น และหมู่ ท่ี 16 บ้ า นนาไร่ เ ดี ย วตํ า บลนาทัน เป็ น กลุ่ ม
เปรียบเทียบ จํานวน 116 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 236 ครัวเรือนกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการพัฒนารูปแบบ
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การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งประกอบด้วย การสร้างองค์ความรู้เรื่องไข้เลือดออก
โดยการบรรยายให้ความรู้ การทําแผนที่วิเคราะห์ความเสี่ยง การใช้สื่อวีดีทัศน์ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยวิเคราะห์ปัญหา ระดมความคิดหามาตรการ วิธีการในการควบคุมการระบาด
ของโรคไข้เลือดออก การวางแผนการดําเนินงาน การติดตามและประเมินผลแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก กลุ่ม
เปรียบเทียบดําเนินการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกด้วยวิธีปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลคือแบบสอบถามประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความ
รุนแรงต่อโรคไข้เลือดออก พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และแบบสํารวจภาชนะที่พบ
ลูกน้ํายุงลาย เก็บข้อมูลก่อนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 4, สัปดาห์ที่ 8 และสัปดาห์ที่ 12 วิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไปใช้สถิติเชิงพรรณนา และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ Repeated Measure ANOVA with
Generalized Estimate Equation(GEE)
ผลการศึกษาพบว่า หลังจากได้รับโปรแกรมการพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาด
ของโรคไข้เลือดออกสัปดาห์ที่ 4 พบว่า ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงต่อ
โรคไข้เลือดออก พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และสัดส่วนของจํานวนภาชนะที่พบ
ลูกน้ํายุงลายทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน ส่วนในสัปดาห์ที่ 8 และ 12 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และความแตกต่างของอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออกก่อนทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมมีอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออก 147.73/100,000 ปชก. และ 156.97/100,000 ปชก.หลังการ
ทดลองระหว่ างกลุ่ มทดลองและกลุ่ มควบคุม มี อัตราการเกิดโรคไข้เลื อดออก9.23/100,000 ปชก. และ
92.34/100,000 ปชก. ตามลํ าดั บ ซึ่ งกลุ่มทดลองมีอัตราการเกิดโรคไข้เลื อดออกลดลง นอกจากนี้ เกิด
นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น จุลินทรีย์หน่อกล้วยกําจัดลูกน้ํา ตุ๊กตาปูนแดง มะกรูดลอยน้ํา ระบบ
น้ําหยด กับดักยุง เป็นต้น และสูตรในการพ่นหมอกควันกําจัดยุงตัวแก่ “1-3-7 พิชิตยุงลาย”
จะเห็นได้ว่า รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกบ้านดงสวนพัฒนา
“ดี เอส โมเดล” ทําเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ค่าดัชนีลูกน้ํายุงลาย
ลดลงส่ ง ผลให้ ลดอัตราการเกิด โรคไข้เ ลือดออกในชุ มชนได้ และควรนําผลการศึ กษาไปเป็ นแนวทางการ
ดําเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกหรือนําไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ ที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกได้
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17. ชื่อเรื่อง : ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับการทําสมาธิบําบัดในผู้ป่วย
ที่มีความดันโลหิตสูงที่มารับบริการคลินิกโรคเรื้อรัง
ชื่อผู้วิจัย : ฌานิญมานธ์ นาลาบ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลคําม่วง อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการทําสมาธิบําบัดแบบ SKT ต่อระดับ
ความดันโลหิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูง กิจกรรม 1. เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบด้วยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น 2. ดําเนินการตามโปรแกรมฯ ให้แก่
กลุ่มทดลอง ใช้เวลาในการดําเนินการ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 1 สัปดาห์ รวมใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น
12 สัปดาห์ ดังนี้ สัปดาห์ที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้วิจัยและกลุ่มทดลองโดยใช้กิจกรรม
สัมพันธภาพแลกเปลี่ยนประสบการณ์พฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มทดลองก่อนได้รับความรู้ สัปดาห์ที่ 2
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงและเพื่อสร้างการรับรู้ในความสามารถ
ของตนเองต่อการฝึกสมาธิบําบัดแบบ SKT โดยกิจกรรมการบรรยายประกอบภาพสไลด์ ให้ดูวีดีทัศน์และการ
สาธิตจากวิ ทยากรพร้ อมทั้ งให้ กลุ่ มทดลองฝึ กปฏิ บัติ สั ปดาห์ ที่ 3 มี วั ตถุ ประสงค์เพื่อสร้างความคาดหวั ง
ในผลลัพธ์จากการฝึกสมาธิบําบัดแบบ SKT ซึ่งมีกิจกรรมการประชุมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยให้
กลุ่มทดลองได้ ทบทวนเนื้ อหาสาระทั้ งหมดที่ ได้รั บความรู้มาแสดงความคิ ดเห็ น เพื่อแสดงออกถึงการรั บรู้
ในความสามารถตนเอง และความคาดหวังในผลลัพธ์ สัปดาห์ที่ 4-12 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดแรงสนับสนุน
เชิงบวก มีผลทําให้ปฏิบัติตาม ทบทวนความก้าวหน้า หรือเกิดการเรียนรู้ และประเมินตนเอง ต่อพฤติกรรมการ
ฝึ กปฏิ บั ติ สมาธิ บํ าบั ดแบบ SKT ของกลุ่ มทดลอง โดยผู้ วิ จั ยติ ดตามเยี่ ยมบ้ าน เพื่ อคอยกระตุ้ นเตื อนและ
ให้กําลังใจ และสังเกตการเปลี่ยนแปลง เพื่อกลุ่มทดลองให้มีพฤติกรรมการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง 3. เมื่อสิ้นสุด
ตามโปรแกรม ผู้ วิจั ยได้ เก็ บรวบรวมข้ อมูลอีกครั้ง โดยแบบสอบถามชุดเดี ยวกั นกับก่ อนเข้ าร่วมโปรแกรม
ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi experimental
research) โดยแบบกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ วัดผลก่อนและ
หลั งทดลอง การวิ เคราะห์ ข้ อมู ล วิ เคราะห์ ข้ อมู ล โดย โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ สํ าเร็ จรู ป SPSS ด้ วยสถิ ติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขาคณิต (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ค่าต่ําสุด
(Minimum) และค่าสูงสุด (Maximum) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential

55
Statics) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้สถิติ Pair-t test
และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่างกลุ่มทดลอง (Experimental group) และกลุ่ม
เปรียบเทียบ (Comparison group) โดยใช้สถิติ Independent t-test

18. ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการดําเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ตําบลโพน อําเภอคําม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์การพัฒนาการดําเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ตําบลโพน อําเภอคําม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อผู้วิจัย : ทิพวรรณ ทุมก่ํา

นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านโพน
บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ kemmis และ Mc Taggaet (1988) มี 4 ขั้นตอนคือ การวางแผน
(Planning) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อนกลับ (Reflection) เพื่อการหา
แนวทางที่ดีในการดําเนินงานป้องกันอุบัติเหตุและกระตุ้นให้เกิดการดําเนินงาน การป้องกันอุบัติเหตุที่ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์การศึกษา : เพื่อศึกษาการพัฒนาการดําเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในชุมชน
ตําบลโพน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ วิธีการศึกษา การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action
Research) กลุ่มตัวอย่างเป็นแบบ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินงานป้องกันอุบัติเหตุ
ในชุมชน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 50 คน ซึ่งประกอบด้วย 1) อปท.
4 คน 2) ผู้นําชุมชน 10 คน 3)สอบต.,สท. 10 คน 4) อสม. 10 คน 5) ครูในโรงเรียน 2 คน 6)กลุ่มวัยรุ่น
5 คน 7) แกนนําสุขภาพครัวเรือน 5 คน 8) เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข 2 คน 9) ตํารวจ 1 คน 10) กรมทาง
หลวง 1 คน กลุ่ ม ที่ 2. กลุ่ ม ประเมิ น ผลลั พ ธ์ คื อ กลุ่ ม แกนนํ า สุ ข ภาพ จํ า นวน 100 คน ประกอบด้ ว ย
1) ผู้ประสบภัย 20 คน 2) แกนนําสุขภาพ 20 คน 3) อสม. 50 คน 4) วัยรุ่น 10 คน แบบสอบถาม ตอนที่ 1
เป็นข้อคําถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป จํานวน 4 ข้อ ตอนที่ 2 แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรการป้องกัน
ตนเองจากอุบัติเหตุจราจร จํานวน 20 ข้อ ตอนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุ
จราจร จํานวน 20 ข้อ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบบันทึกภาคสนาม ถอดบทเรียนการ
ดําเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย : การพัฒนาการ
ดําเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ตําบลโพน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการดําเนินงานตามขั้นตอน
PAOR ได้แก่ 1. Planning การศึกษาบริบทและวิเคราะห์สถานการณ์ ขั้นที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาการ
ดําเนินงานป้องกันอุบัติเหตุโดยใช้กระบวนการ AIC ขั้นที่ 3 Action การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ขั้นที่ 4 Observation การประเมินผลการดําเนินงาน และชั้นที่ 5 Reflection การวิเคราะห์ปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จ และถอดบทเรียนและคืนข้อมูล จากการดําเนินงานดังกล่าว พบว่าภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม
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ในการดําเนินงานป้องกันอุบัติเหตุมากขึ้น มีมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ภายหลังการ
พัฒนา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ การปฏิบัติตัว และการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานป้องกัน
อุ บัติเหตุทางถนนเพิ่ มมากขึ้นจากก่อนพัฒนา อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากกระบวนการ
วางแผนแบบมีส่วนร่วม และพบว่าการดําเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ส่งผลให้ความรู้ด้านการป้องกัน
อุบัติเหตุ โดยรวมอยู่ในระดับดี และด้านพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุอยู่ในระดับปานกลาง จากการศึกษา
ครั้งนี้สิ่งที่พบคือประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีใบขับขี่ และจากข้อเสนอแนะและแนวทางการดําเนินงานป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านคน ควรมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ถูกต้อง เคารพกฎจราจร
เมาไม่ขับ ด้านถนน ควรเป็นถนนที่มีสภาพดีไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่โค้งเยอะ ส่วนด้านสิ่งแวดล้อม ต้องไม่มี
สิ่งบดบังและกรีดขวางทําให้ทัศนวิสัยในการมองไม่ดี มีป้ายสัญญาณเตือนชัดเจน และมีไฟส่องสว่างที่เพียงพอ
เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ โดยสรุป ปัจจัยแห่งความสําเร็จครั้งนี้เกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ในชุ ม ชน มี ก ารบู ร ณาการการทํ า งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง ภาคี เ ครื อ ข่ า ยมี ส่ ว นร่ ว มคิ ด หาแนวทางการ
พัฒนาการดําเนินการป้องกันอุบัติเหตุอย่างชัดเจน

