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สารบัญ 
      หน้าที ่
ค าน า ก 
สารจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ข 
ก าหนดการการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการ บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ค 
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ปี 2565 ฉ 
รายนามคณะกรรมการผู้วิพากษ์ผลงานวิชาการ ช 
ก าหนดการน าเสนอผลงานวิชาการ ประจ าปี 2565 ญ 
ผลรางวัลการน าเสนอผลงานวิชาการ ประจ าปี 2565 ษ 
การน าเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา (Oral Presentation) ประเภทงานวิจัย 

 ประสิทธิผลการใช้ดนตรีกะเหรี่ยงต่อภาวะสุขภาพจิตของชนชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยงที่มีภาวะเครียด
หรือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต ต าบลโชคชัย อ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย (เปียทิพย์  ล ำปน) 

2 

 ผลของนวัตกรรมคู่หูดูแลกันต่อการประเมินภาวะแทรกซ้อนที่เท้าจากเบาหวานในผู้ที่เป็น
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในต าบลห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (กิตติชัย  ปัญญำวรรณ์) 

17 
  

 ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง 
ในอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (โสภำ เจ็นจัด, อรนุช สุดเล็ก, อมรรัตน์ อนุวัฒน์นนทเขตต์) 

28 

 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ตอ่การเข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกู ในสตรีกลุ่มเป้าหมาย
อายุ 30 – 60 ปี ต าบลหนองป่าก่อ อ าเภอดอยหลวง จังหวดัเชียงราย (ชบำไพร ลทิรำย) 

37 

 ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพ (NERDS) ต่อระดับน้ าตาลสะสมที่เกาะติด เม็ดเลือดแดงและ
ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมน้ าตาลไม่ได้ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัด
เชียงราย (มำลัย พัฒนำ, โชติกำ มำกทอง, สุฑำทิพย์ สำรใจ, พิชญ์ภิญญำณ์ แก้วปำนันท์,      
ณัฏฐ์ภัทร์  เหลืองธำดำ, ฉันทิกำ ยำธัญ, ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล , ดร.พีรดนย์  ศรีจันทร์ ,          
อำจำรย์รติภำคย์ ตำมรภำค) 

43 

 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในยุควิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่ 
ต าบลศรีโพธิ์ เงิน อ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย (พงศกร อินยม, ปิยระดำ เขื่อนรอบ,          
ทวีรัฒน์ วุฒิสำร ) 

52 

 ประสิทธิผลของการใช้นวัตกรรมตู้พ่นยาแรงดันลบต่อการพยาบาลผู้ป่วยถุงลมปอดโป่งพอง  
ที่มีอาการก าเริบเฉียบพลันในงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลเทิง จังหวัดเชียงราย  
(ปรีชำ มะโนยศ, ฐิติพร สำยเขียว , กำญจนำ รำชเมืองมูล) 

59 
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สารบัญ (ต่อ)  

 หน้าที ่

การน าเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา (Oral Presentation) ประเภทงานวิจัย  
 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและกลไกการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ ในพื้นที่ชายแดน         

ไทย - เมียนมา กรณีศึกษาอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (ณรงค์ฤทธิ์  เงินทอง) 
73  

 ผลของโปรแกรม DASH diet ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผู้ที่มีความเสี่ยง 
ต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง หมู่บ้านในเขตพื้นที่ให้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  
ต าบลบ้านปางค่า ต าบลตับเต่า อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
(ธีระพล เลิศสงครำม, ธนบวร ปำประมูลล แสงเดือน วินทำ วัชรพงศ์ เทพวงค์, อำรียำ สุทธิโสม) 

88 

 ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบ
แผนความเชื่อด้านสุขภาพของประชาชนต าบลแม่ลอย อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย (อภิชญำ กำวี) 

106 

 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2  
ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแรด (ประหยัด  หินทรำ) 

120 

 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
(อนุชิต มโนวงศ์, หทัยทิพย์ มโนวงศ์, วำสนำ ป๊อกบุญเรือง) 

131 

 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง กลุ่มผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลพญาเม็งราย              
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย (ธนำกร สุเดชมำรค, พรพรรณ พรมชัย, ณัฐวุฒิ เข่ือนเพชร) 

138 

 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดของสตรีตั้งครรภ์ โรงพยาบาลแม่สรวย 
(พรทิพย์ เรืองฤทธิ์ และ สินีนำฏ หงส์ระนัย) 

149 

การน าเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา (Oral Presentation) ประเภทงานประจ าสู่งานวิจัย 
 การศึกษาผลการด าเนินงานระบบ STROKE FAST TRACK ของการดูแลผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือด

ระยะเฉียบพลัน (Acute ischemic stroke) ผ่านช่องทาง Mobile stroke unit –  
stroke one stop โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ (รพีพร โนจิตร) 

162 

 การจัดระบบสั่งยาปฏิชีวนะ บัญชีโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร  (สมศุกร์ ปำลกะวงศ์ ณ 
อยุธยำ) 

178 

 การพัฒนารูปแบบการดูแลและหอผู้ป่วย cohort ward เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  
(COVID-19) โดยใช้บ้านดิน รีสอร์ท โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย (สำยสมร ภัทรจิตรำนนท์
, กฤติกำ ชนประชำ, สีนินำฎ ตำมวงค์ . และ อมรรัตน์ อนุวัฒน์นนทเขตต์) 

196 
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สารบัญ (ต่อ)  

 หน้าที ่
การน าเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา (Oral Presentation) ประเภทงานประจ าสู่งานวิจัย (ต่อ) 

 การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการเกิดภาวะภูมิไวเกินต่อยาอะบาคาเวียร์ (Abacavir-induced 
Hypersensitivity reaction) ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่ไม่ได้รับการตรวจคัดกรองยีนแพ้ยา  
HLA-B*5701 (ศิริลักษณ์ สุยะ, อัมพร ใจวังเย็น, วริษำ หำญใจ, เยำวลักษณ์ นำรินท ) 

208 

 การพัฒนาแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน  
One Stop Crisis Center (OSCC) ในต าบลจอมหมอกแก้ว อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

           (พิกุล ทองรักษ์ , กฤษณำ พุทธวงศ์ , สุภำณี ชัชวำลย์ , และสินศักดิ์ แก้วจันทร์)   

215 

 ประสิทธิภาพของเครื่องมือ perfect leg support ในการช่วยลดภาวะแทรกซ้อนหลังท าหัตถการ
ขยายหลอดเลือดหัวใจ (อภิรดี ธนมงคลสิริ, ศิวพร ไชยกิติ, ศรีสกุล โพธิ) 

222 

 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ส าหรับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ของจังหวัดเชียงราย 
(ปรีชำ มะโนยศ, เรือนทอง ใหม่อำรินทร์,และคณะ) 

228 

การน าเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) ประเภทงานวิจัย 
 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของประชาชน 

ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยมะหินฝน ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  
(เพ็ญพิชญำ จอมคำ) 

244 

 ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร หมู่  8 บ้านป่าจี้ ต.หงาว 
อ.เทิง จ.เชียงราย (น้ ำผึ้ง มูลอินทร์) 

252 

 ผลของการจัดระบบการดูแลสุขภาพจิตในโรงเรียน จังหวัดเชียงราย (อุมำรินทร์ วิลัย,  
พัชนีวรรณ อินต๊ะ และ วิมลรัตน์ ชัยปรำกำร) 

264 
 

 การศึกษาเจตคติของประชาชนที่มีต่อผู้ป่วยวัณโรคในเขต  ต าบลดอยงาม อ าเภอพาน  
จังหวัดเชียงราย ปี 2565 (พิเชษฐ์ พรมตัน) 

268 

 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนวัยท างานในพื้นที่  อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย              
(พรพญำ  อดเหนียว) 

279 

 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้พิการอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย (มินรดำ อุ่นหน้อย) 287 

 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย (วัชรำภรณ์ เงินปุ่นนำค) 306 
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4 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

สารบัญ (ต่อ) 
      หน้าที ่
การน าเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) ประเภทงานวิจัย (ต่อ) 

 การพัฒนารูปแบบการเชื่อมประสานการดูแลผู้ป่วยโรคร่วมจิตเวชสารเสพติดที่ เสี่ ยง 
ต่อการก่อความรุนแรง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (อัญชลิกำ ภูมิรัชญำกุล, เปรมยุดำ ธรรม
ขันธำ, ทวีชัย คำเพ็ญ, มำลี อำหยิ, จิรนันท์ เฉิน, พรสินี สีนำ และ ถำวร ล่อกำ) 

315 

 ความรู้  ทัศนคติ  และพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด -19 ของประชาชนหมู่บ้านกู่ทอง  
ต าบลแม่เจดีย์ อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (สุนทรี สุรัตน์, ฉัฐณัฐ ขำวฟองชำญ, บุษรอย์ 
มะรือสะ และ NAGN BUEN HON) 

321 

 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบ าบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือด 
ด้วยเครื่องไตเทียม หน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยไตเทียม โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย  
(ศิรินภำ สิริโชติรุ่งโรจน์) 

331 

 ผลของการใช้สื่อแอนิเมชั่นต่อการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยที่รับประทานยาวาร์ฟาริน (ภรำดร จงถนอม) 339 

 ปัจจัยด้านบทบาทของพยาบาลที่มีผลต่อการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ของศูนย์สาธารณสุข 
มูลฐานชุมชน (ศสมช.) ที่ยั่งยืน (ดร.สมเกียรติ ศรีธำรำธิคุณ และ คณะ) 

351 

 ผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ที่มารับการรักษาในแผนก
อุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลแม่สาย (ศิริพร จักรอ้อม, ศุภรดำ วงค์ตั้ง และ เสำวนีย์  
มะโนเสำร์) 

373 

 ความรู ้ทัศนคติ พฤตกิรรมในการรับมือโรคโควดิ-19 สู่โรคประจ าถิ่นของประชาชน บ้านแม่ปูนล่าง 
ต าบลเวียง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (วรพล วุทธำ) 

384 

 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง 
ในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลแม่จัน (โสภำ แก้วรำกมุข, ธำรำรัตน์ โชติศิริภัทรำนนท์) 

395 

 ผลของการให้ความรู้โดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในกลุ่มเสี่ยง โรคหลอดเลือด
สมอง ต าบลสันมะเค็ด อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย (มำนพ ไชยกำร) 

400 

 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไตเสื่อม
เรื้อรังระยะ 3,4 ต าบลสันมะเค็ด อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย (จันทนา สุปริยศิลป์) 

407 

 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย (วิไลลักษณ์ ไชยกำร และวำทินี เลิศพิทักษ์พงค์) 
 

414 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
5 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

สารบัญ (ต่อ)  

 หน้าที ่
การน าเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) ประเภทงานวิจัย (ต่อ) 

 การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
ในจังหวัดเชียงราย (ส ำรำญ เชื้อเมืองพำน) 

422 

 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการ  ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ของประชาชนในต าบลป่างิ้ว อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (ศุภชัญญา โชคดี) 

437 

 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวในการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในต าบลศรีดอนมูล อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
(สุขธนเชษฐ์ กนกสิงห์) 

452 

 ปัจจัยความส าเร็จการขับเคลื่อนการด าเนินงาน รพ.สต.ติดดาว เขตอ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
(สนิท ค าด)ี 

460 

การน าเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) ประเภทงานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) 
 การรักษาทันตกรรมพร้อมมูลในผู้ป่วยเด็กด้วยวิธีจัดการพฤติกรรมโดยไม่ใช้ยา : รายงานผู้ป่วย 

(วัลลภำ ชื่นมงคลสกุล) 
468 

 การศึ กษาคุณภาพชี วิ ตหญิ งหลั งคลอดติ ด เชื้ อ โควิ ด  19  ที่ คลอดบุต ร โร งพยาบาล 
สมเด็จพระยุพราชเชียงของ (รัตติกำล รัตนประยูร) 

483 

 การลดอันตรายจากยาเสพติดและการดูแลผู้ป่วยสารเสพติด แบบองค์รวม  
(นำงสำวสุพรรณ ไชยวรรณะ) 

499 

 ความส าเร็จในการรักษาวัณโรคโดยใช้ผลการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม 
การรั บประทานยารั กษาวัณ โรคของผู้ ป่ วย โร ง พยาบาลแม่ สรวย  จั งหวั ด เชี ย งราย                  
(พิศศุภร ริ้วสุวรรณ) 

505 

 การพัฒนารูปแบบการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ อ าเภอพญาเม็งราย 
จังหวัดเชียงราย (ด ำรงค์ ช่วยแก้ไข, ประภำพร เชื้อเมืองพำน และ รำตรี วัฒนำธร) 

511 

 การพัฒนาระบบรองรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง (buffer ward)   สู่การเป็น cohort ward IPD 
ในช่วงสถานการณ์ระบาดของ โรค โควิด 19 งานหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลแม่ลาว (ศศิธร ขันติวงค์) 

521 

 พัฒนารูปแบบการรายงานเมื่อบุคลากรเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่มต า ของมีคมบาด และสัมผัสเลือด  
หรือสารคัดหลั่งผู้ป่วย ขณะปฏิบัติงาน (สุนำรี ไชยเลิศ) 

530 

  



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
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วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
6 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

 

 

 

 

สารบัญ (ต่อ)  

 หน้าที ่
การน าเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) ประเภทงานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) 

 การพัฒนาคุณภาพงานบริ การคลินิกวาร์ฟาริ น  โ รงพยาบาล เทิ ง  จั งหวั ด เชี ย งราย                    
(สำรินทร์ มหำวงศนันท์) 

534 

 ผลการจัดรูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง โรงพยาบาลพญาเม็งราย  (ธนำกร สุเดชมำรค, 
พรพรรณ พรมชัย และ ณัฐวุฒิ เข่ือนเพชร) 

547 

 การบูรณะฟันหน้าบนและฟันหน้าล่างห่างด้วยเรซินคอมโพสิต วิธีตรง : รายงาน ผู้ป่วย            
(วรำภรณ์ ภูริวรำงคกูล) 

554 

 สารพันปัญหา RT-PCR สู่การพัฒนาระบบบริการ (นงครำญ กระธง) 569 

 จากหมอสู่แม่ สายใยรักแท้ ลูกน้อยฟันดี (วิชชุดำ เนตตกุล, อรยำ กิ่งเกษม, บุษบำ สะอิ้งแก้ว) 573 

 ผลของการเตือนการถอดสายสวนปัสสาวะต่อการติด เชื้ อ ในระบบทางเดินปัสสาวะ              
(นันทิยำ   สุขพันธ์) 

577 

 แดงกับเขียว (พนัส สิทธิยศ) 581 

 ชุมชนลดเค็มต้านภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ของประชาชนในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  
ต าบลเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (เครือมำศ ตุงใย) 

585 

 ประสิทธิผลการให้ความรู้หลังการผ่าตัดโดยใช้สื่อ VDO QR code ในผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก 
เพื่อลดการเกิดกระดูกสะโพกหักซ้ า (ขวัญชีวำ ปล้องมำก) 

590 

 ผลการพัฒนาระบบพิมพ์หมายเลขรหัสวัคซีนโควิด-19 ในหน่วยบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลในเขตอ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (ทศพร เตชะอัตตกุล) 

593 

 “ สื่ อ อิ เ ล ค ท ร อ นิ ก ส์ ค ว า ม รู้ โ ร ค เ บ า ห ว า น แ ล ะ ค ว า ม ดั น โ ล หิ ต สู ง  ภ า ษ า เ ห นื อ "                        
(อรุณี ไชยเมือง, ปุณญณิน เข่ือนเพ็ชร์) 

596 

 ลดผลการเพาะเชื้อ เป็นลบในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องทีมีภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบ            
(ธัญญำลักษณ์ ธรำวิจิตรกุล) 

599 
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7 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

สารบัญ (ต่อ) 
      หน้าที ่
การน าเสนอผลงานนวัตกรรม (Innovation Presentation) ประเภทนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 

 ที่วัดส่วนสูงเคลื่อนที่ 4 in1 (พัชรินทร์ อำรีย์, สุพรรษำ พงษ์ศักดิ์) 604 

 smart city health @phan (ระบบเมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพ “อ าเภอพาน” ยุค 5G)  
(วุฒิชัย ก้อนแปง, โชคชัย กันทะลัย, อิสเรศ กำวิโล, กนกวรรณ เครือสุวรรณ์, จรัญพร สุรินทร์, 
ธัญญำภรณ์ รัตนวิชัย, อรอนงค์ พูลสวัสดิ์) 

607 

 แอพพลิเคชั่นในงานบริการปฐมภูมิ (อนุสรณ์ ศรีจันทร์) 610 

 รวดเร็ว ใส่ใจ ดูแล HI ด้วย LINE Official Account (ชลันดำ ธรรมจักร์, ภำนุชนำถ ยอดกระโทก) 616 

 ปฏิทินสื่อภาษา (วริญญำ กันยะธง) 623 

 ร่วมด้วยช่วยกัน..ฝากคนไข้ไว้กับชุมชน (ภัทรวดี กุมำระ) 626 

 เกิบ “สู้ชีวิต” (กฤษณำ โนรำช, เผ่ำทิพย์ ทะลือ) 628 

 ภาพแทนเวลา (ล ำดวน ปะสำวะโพธิ์) 632 

 ซองก็อชใช้สะดวก (ฐิติพันธ์ จันทร์พัน และคณะ) 635 

 บาร์ต่างระดับ ช่วยบ าบัด (ผไทพร เถียรทอง) 639 

 “แผ่นประคบมือถือสมุนไพร ลดปวด สะดวกใช้” (มำลีจิตร์ ชัยเนตร, สำยอรุณ ใต้ฟ้ำพูล) 642 

 เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ (ธรรมศักดิ์ จอมบุญเรือง, อภิชำติ บัวระพันธ์) 648 

 จักรยานนั่งป่ันแบบปรับระดับได้ (สมำน มำภิรมย์, ไกร ช่วยแก้ไข) 654 

 “Urine per hour น้อยแค่ไหนก็ตวงได้” (พัชรีญำ แปงรักษำ) 657 

 “Enoxa อย่าซ้ า” (ปัญญำพร หวังดุล) 663 

 “มือที่ 3” (วณิชยำ บูรณประภำพงศ์ และคณะ) 667 

 Website bed rate (อำนนท์ สินลำนน์ และคณะ) 670 

 “แผ่นป้ายจัดท่าบล็อกหลัง” (วณิชยำ บูรณประภำพงศ์ และคณะ) 673 

 เสียงนี้มคีวามหมาย (เฉลิมพล มณีจันสุข) 676 

 นวัตกรรมห่อด้วยรัก (บัณฑิตำ วงค์งำม) 683 

 ป้าย Alert (อัจฉรำ ทะระมำ) 690 

 กระเป๋า Lucky Child (อ ำไพ ป้องค ำ) 693 
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วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
8 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

สารบัญ (ต่อ)  

 หน้าที ่
การน าเสนอผลงานนวัตกรรม (Innovation Presentation) ประเภทนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 

 เครื่องช่วยเดินส าหรับผู้ป่วยฝึกเดิน บนลู่เดิน (นพณัช บุญสุข , สมชำย เข่ือนค ำ) 696 

 เบดแชมพูพิเศษอุบัติเหตุ (พัชรำ สลีสองสม , กนกพร หันทนนท์) 700 

 Love clothe (จิตรลดำ สมรัตน์) 704 

 กล่องใส่ขวดระบายทรวงอก ใส่ง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก (พัชรี มัฆวำฬ) 706 

 เครื่องวัดอุณหภูมิตู้เย็นวคัซนี (สันติภำพ สวัสดี) 712 

การน าเสนอผลงานนวัตกรรม (Innovation Presentation) ประเภทนวัตกรรมเชิงระบบ 
 การพัฒนารูปแบบฉลากยา Favipiravir ในการให้บริการ กลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด – 19  

ที่เข้ารับบริการในเขตเครือข่ายบริการสุขภาพ อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
(กฤติกำ สุภำรินทร์, อนุภำพ ภูหลัก, ณพรรณอร กิตติกรณ์รัตน์ และลัดดำวรรณ เข่ือนศิริ) 

718 

 การพัฒนาแนวปฏิบัติการให้ความอบอุ่นผู้ป่วยขณะผ่าตัด ในหน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
และวิสัญญี โรงพยาบาลแม่สาย (วณิชยำ บูรณประภำพงศ์และคณะ) 

728 

 การพัฒนาแนวทางการส่งตรวจ RT-PCR โรงพยาบาลแม่สาย (จุไรรัตน์ ใจหล้ำ และคณะ) 730 

 การลดขั้นตอนการท าประวัติผู้ป่วยจนถึงพบแพทย์ งานสุขภาพจิตและจิตเวช  
(สุภำรัตน์ ศิระศุภกร) 

734 

 การพัฒนาระบบการรับส่งเวรแบบ Smart round (ออนอริญชย์ เทพสุรินทร์ และคณะ) 739 

 การพัฒนาคุณภาพของการส่งต่อผู้ป่วยโดยพยาบาลโรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
(ปัทมำ ชัยชุมภู และ นุชสรำ อึ้งอภิธรรม) 

743 

 การพัฒนานวัตกรรมการคัดแยกระดับความรุนแรงของผู้ป่วยที่รับบริการด้วย “ Visual severity 
chart ” งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเทิง (กัลยำ พิมพ์พำ ,กำญจนำ รำชเมืองมูล และ
ปรีชำ มะโนยศ) 

749 

 การพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยอัตโนมัติ เครื่องวัดปริมาณน้ าประปาในถังน้ าใส หอถังสูง  
ถังน้ าคลอรีน ภายใต้หลักการอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (ณัฐพงศ์ ไชยรัตน์) 

757 

 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาเลือดให้เพียงพอในงานธนาคารเลือด (สุรีรัตน์ วรรณสอน) 770 

 ระบบสารสนเทศบริหารจัดการสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐระดับจังหวัด LSQ  
(นำยธงชัย ตั้งจิตต์ และคณะ) 

774 
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9 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

สารบัญ (ต่อ)  

 หน้าที ่
การน าเสนอผลงานนวัตกรรม (Innovation Presentation) ประเภทนวัตกรรมเชิงระบบ  

 ถอดบทเรียนการจัดท าแผนที่ชุมชนคน ต่างด้าว และแบบแผนการเคลื่อนย้ายของคนต่างด้าว 
ในจังหวัดเชียงราย (นุชจิรำ พินทะ) 

786 

 นวัตกรรม one by one งดเหล้าเข้าพรรษา อ.พาน (ยุพดี สุทธนู และ คณะอนุกรรมกำร พชอ.) 795 

 การพัฒนาระบบการขอใช้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร  
(อัญชลี พลเยี่ยม, สุชำติ เครือเรือน และ พรรณเชษฐ์ ไชยชมภู) 

800 

 การให้บริการผู้พิการที่ต้องการการพึ่งพาผ่านระบบโทรเวชกรรม (ปรำงค์ บัวทองค ำวิเศษ) 803 
การน าเสนอผลงานภาพถ่ายเล่าเรื่อง 

 ใกล้บ้าน ใกล้ใจ ห่างไกล โรคเรื้อรัง (นำยพรนเรศ สำยลังกำ) 810 

 เบ้ืองหลังความส าเร็จ (นำยวทัญญู สุตะวงค์) 811 

 ผู้ช่วยมือทอง (นำงสำวกันติชำ บัตรรัมย์) 812 

 สัมผัสด้วยใจ (นำงสำวจิตทิวำ ทิมภรำดร) 813 

 “พยาบาล” อาชีพที่ฉันภาคภูมิใจ (นำงสำวเบญจมำศ ยอดค ำ) 814 

 ไม่ว่าอยู่หนใดให้บริการเสมอภาค เท่าเทียมผู้รับบริการพึงพอใจ เจ้าหน้าที่ท างานอย่างมีความสุข 
(นำงนรำ สังข์แสง) 

815 

 กายใจแข็งแรงได้ ด้วย "เยี่ยมบ้านเยี่ยมใจ" (นำยภรณ์ภิรัฐฎำ ไชยลังกำร) 816 

 ร้อนแค่ไหนก็ไม่หวั่น ดูแลกันให้ทั่วถึง (นำงสำวฉัฐณัฐ ขำวฟองชำญ) 817 

 Team Work (Together) “มันกลับมาอีกแล้วค่ะ” (นำงสำวฉัฐณัฐ ขำวฟองชำญ) 818 

 สานพลัง สร้างนวัตกรรมสู่คนห้วยลึก อ. เวียงแก่นปลอดโรค ปลอดภัย (นำงพรรณภรณ์ รวมจิตร) 819 

 สานพลัง สร้างนวัตกรรม : ยาของพ่อ (นำงสำวไพลิน สำระมนต์ สกุลนิธิเมธำ) 820 

 ขุนพลเวียงแก่น สานพลัง รวมพลังกลุ่มป้องปรามยานอกกฎหมายในชุมชน  (นำงสำวไพลิน     
สำระมนต์ สกุลนิธิเมธำ) 

821 

 Palliative care ครั้งสุดท้าย (นำงสำวชบำไพร ลิทรำย) 822 

 เย่ียมเสริมพลัง (นำงสำวชบำไพร ลิทรำย) 823 

 บริการทุกที่ทุกเวลา (นำยสมบูรณ์ วงศ์ทิพย์) 824 

 ร่วมมือร่วมใจ ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียง (นำงสำวสุพรรษำ พงษ์ศักดิ์) 825 
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10 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

 
 
 

สารบัญ (ต่อ)  

 หน้าที ่
การน าเสนอผลงานภาพถ่ายเล่าเรื่อง (ต่อ) 

 สุขภาพดีสร้างได้ด้วยกายเรา (นำงสำววชิรำภรณ์ สมศักดิ์) 826 

 รู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องท า (นำงสำววำรุณี นันตำ) 827 

 ฟ้าสว่าง...ที่เจียงฮาย (นำงสำววิรันตรี ก๋ำใจ) 828 

 ครั้งหน่ึงในชีวิต ฉันได้เป็นพยาบาล Cohort Ward (เบญจมำศ ยอดค ำ) 829 

 สายใยของความห่วงใย (นำงสำวธัญชนก บุญธิมำ) 830 

 หน้าที่ ที่เลือกไม่ได้ (นำงสำว.สุพรรษำ ขวำเมืองพำน) 831 

 เพื่อเธอ (นำงหทัยทิพย์ ต๊ะม๊ะวงศ์) 832 

 ความกลัวที่งดงาม (นำงสำวแสง นำมลก) 833 

 หมดแรงแต่ไม่หมดใจ (นำงสำวเสำวนีย์ มโนเสำร์) 834 

 รวมใจเป็นหนึ่งจะสูงจะไกลแค่ไหนEMSก็ไปถึง (นำงสำวกนกพร แจ้วิสอน) 835 

 เราจะดูแลด้วยหัวใจ (นำงฉัตรกมล ธรรมกำศ) 836 

 แสงแห่งศรัทธา (นำงสุรัสวดี เกำฏีระ) 837 

 ไข่นั้น...ส าคัญไฉน (นำงสำวเมทินี ช่วยบ้ำน) 838 

 หากคุณเดินไม่ไหว จับมือฉันไว้ แล้วฉันจะพาไป (นำงสำวศิรินภำ สิริโชติรุ่งโรจน์) 839 

 ล็อคให้อยู่นะ (นำงสำวหยำดอรุณ ลำพำแว) 840 

 กักตัวไม่กักใจ (นำงสำวชมพูนุช อินทนนท์) 841 

 หวานน้อย...จ๋า (นำงนรำ สังข์แสง) 842 

 แม่เฒ่าบนยอกดอย (นำงอ ำไพ รักษ์คมนำ) 843 

 ฝากความห่วงใยผ่านปลายเข็ม (นำยนรินทร์ กัลป์ละหะ) 844 

 หมออนามัยใกล้บ้าน (นำงสำวรัตติกำล โอบอ้อม) 845 

 ออกก าลังกาย ออกก าลังใจ (นำงสำวชมพูนุช อินทนนท์) 846 

 ก าลังใจ (นำงสำวทิพวรรณ พรหมเรืองฤทธิ์) 847 
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11 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

สารบัญ (ต่อ) 
      หน้าที ่
การน าเสนอผลงานภาพถ่ายเล่าเรื่อง (ต่อ) 

 รอยยิ้มในคราบน้ าตา (นำงสำวทิพวรรณ พรหมเรืองฤทธิ์) 848 

 เรียนรู้เรื่องเพศ....ไม่ใช่เรื่องน่าอาย (นำงสำวรุ่งนภำ บุญเคลือบ) 849 

 พื้นที่ห่างไกล...หาใช่อุปสรรค (นำงสำวรุ่งนภำ บุญเคลือบ) 850 

 รอยยิ้ม จากดวงตาของนักสู้ (นำงสำวรัตนำ จันแปงเงิน) 851 

 เข้าถึง เข้าใจ สัมผัสได้ (นำงสำวสิริพร ศรีจุม) 852 

 ไกลแค่ไหนคือใกล้ (นำงสำวรัตนำ จันแปงเงิน) 853 

 คุณพระช่วยด้วย (นำยปรีชำ มะโนยศ) 854 

 7 โมงเช้า วันคลินิกเบาหวาน (นำงสำวเครือมำศ ตุงใย) 855 

 ไม่เริ่มต้นในวันนี้ จะไม่มีทางส าเร็จในวันพรุ่งนี้ (นำยทวีพงษ์ วงศ์ดำว) 856 

 ความรักความห่วงใย จากใจคนในต าบลแม่ลอย (นำยทวีพงษ์ วงศ์ดำว) 857 

 ยืดสักนิด ชีวิตยืนยาว (นำงสำวกรรณิกำร์ แก้วปัญญำ ) 858 

 เจ็บป่วยไม่ลุกลาม ด้วยล่ามทางไกล (นำงณชญำดำ รัตนรักษพงศ์) 859 

 บริการด้วยใจอาสา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพองค์รวม (นำงสำวอำรีรัตน์ ใจหำญ) 860 

 ก าลังใจ จากใครหนอ (นำงสำวศิริลำมณี ช่ำงเก็บ) 861 

 ติดบ้าน ติดเตียงและติดโควิด (นำยสรวิทย์ ศรีวรรณ) 862 

 องค์กรร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19 (นำงสำวอรสำ เข่ือนเพชร) 863 

 ใกล้บ้าน ใกล้ใจ เราไม่ทิ้งกัน ยุคโควิด (นำงเรณู ดวงเนตร) 864 

 มอเตอร์ไซค์ไม่ท าหล่น (นำงเรณู ดวงเนตร) 865 

 จิตอาสาเปลี่ยนคราบน้ าตาเป็นรอยยิ้ม (นำงสำวลัดดำวัลย์ หม่องพิชัย) 866 

 ศรัทธา ชะตา สุข (นำงสำวลัดดำวัลย์ หม่องพิชัย) 867 

 โฮงยาไทยห่วงใยสุขภาพพระสงฆ์ (นำงโสภำ ปกป้องบวรกุล) 868 

 มิตรภาพที่แท้ทรู คือการอยู่โดยไม่ทิ้งกัน (นำงสำวปรียำ อินทะนิล) 869 

 ผอ. หายยยย! (นำงสำวฐิติพร สำยเขียว) 870 

 พัฒนาการสมวัย ควรใส่ใจส่งเสริม (นำงสำวชนิกำนต์ ค ำมำเร็ว) 871 
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12 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

สารบัญ (ต่อ)  

     หน้าที ่
การน าเสนอผลงานภาพถ่ายเล่าเรื่อง (ต่อ) 

 สายยางยืดที่พันอย่างแน่นแนบ ไม่อาจเทียบสายสัมพันธ์ครอบครัวที่แนบแน่น  
(นำงณชญำดำ รัตนรักษพงศ์) 

872 

 โควิด-19 ยังอยู่ เราจะอยู่กับโควิด-19 ด้วยมาตรการป้องกันการติดเชื้อ แบบครอบจักรวาล (UP) 
(นำงสุภำพร ใจอ้ำย) 

873 

 ประสานมือ..ประสานพลัง..เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก (นำงสุภำพร ใจอ้ำย) 874 

 หนูกลัว..หนูเจ็บ (นำงสำวภัทรวดี กุมาระ) 875 

 บาปบุญคุณโทษ (นำงสำวณัฐรวี มโนหำญ) 876 

 ประชาชนปันน้ าใจมอบของใช้ให้ผู้ถูกกักตัวในสถานการณ์โควิด-19 (นำงสำวพรธิตำ อภิกูลวงค์) 877 

 แม่อุ้ยเขี้ยวดีก่อ หมอมาผ่อหื้อ (นำงสำวอรทัย สิมะพรม) 878 

 ไม่ใช่ว่าไม่เลือก แต่เพราะเลือกไม่ได้ จึงจ ายอมต้องอยู่ในสภาพนี้ (นำงสำวรุ่งทิวำ ปัญญำบุญ) 879 

 “ลุงใบ”้ (นำงสำวสุชัญญำ ยั่งยืน) 880 

 ท่ามกลางความมืดมิดยังมีความหวังของแสงสว่าง (นำงสำวนภำพร ทอลำ) 881 

 ความพิการไม่ใช่ค าตอบสุดท้ายของชีวิต (นำงสำวณัฐรวี มโนหำญ) 882 

 ความสุขของเรา (นำงคนึงนิตย์ อินต๊ะเนตร) 883 

 สายใยแห่งรัก (นำยบุริศร์วุฒิกร ทองสุข) 884 

 ทีมงานของฉัน (นำงสำวรุ่งอรุณ แสงพอง) 885 

 การพ่นหมอกควัน ที่วิวสวยที่สุดในโลก (นำงสำวภิมพธู เป็งสม) 886 

 เลือด......ต่อชีวิต (นำยศุกลวัฒน์ มงคลกุลผ่องใส) 887 

 ก าลังใจสู้ภัยโควิด (นำงกุสุมำ ยอดสุวรรณ) 888 

 วัคซีนใจ อยู่ (นำงสำวสุวรรณี ทิพย์โชติ) 889 

 เมื่อรู้ว่ามีใครรออยู่ (นำงพัชรินทร์ อำรีย์) 890 

 บ้านหลังที่ 2 (นำงสำวชฎำพร ทิพวงค์) 891 

 วันที่ฟ้ามืดหม่น (นำยภำนุวัฒน์ เตโจ) 892 

 แสงสว่างที่กลางใจ ป้องกันภัยโควิด (นำงมำลีจิตร์ ชัยเนตร) 893 

 ร่วมกันรักษาด้วยความตั้งใจ (นำยวิศรุต ทิพย์อ้ำย) 894 
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13 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สารบัญ (ต่อ)  

     หน้าที ่
การน าเสนอผลงานภาพถ่ายเล่าเรื่อง (ต่อ) 

 สลับงาน สลับวน สลับคนท างาน (นำงณัฐวรำนี แสงจันทร์วัฒนำ) 895 

 โควิดก็มา ฟ้าผ่าก็กลัว (นำงสำวรุ้งลำวัลย์ กำวิละ) 896 

 ลมหายใจท้าทายโควิด-19 (นำงสำวรุ้งลำวัลย์ กำวิละ) 897 

 จงเดินตามความหลงใหล (นำยทินวัฒน์ ยศชูสกุล) 898 

 ร่วมด้วยช่วยกันดูแลแม่อุ้ย (นำยสมบูรณ์ วงศ์ทิพย์) 899 
ภาคผนวก 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ น าเสนอผลงานวิชาการ นวัตกรรมบุคลากร
สาธารณสุข ประจ าปี 2565 
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ก ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

ค าน า 

การประชุมวิชาการ ในครั้งนี้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สมาคมสาธารณสุขแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดเชียงราย  ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สหสาขาวิชาชีพทุกระดับ 
และเปิดโอกาสให้บุคลากรสาธารณสุขได้มีเวทีน าเสนอผลการวิจัย ผลงานวิชาการ สู่สาธารณะ เสริมสร้างบรรยากาศ
การวิจัย และเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนผลงาน ข้อมูลการวิจัยระหว่างบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดเชียงรายและ
เครือข่ายสุขภาพ และเป็นช่องทางในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาทางด้านสุขภาพให้กับประชาชนใน
เขตพื้นที่บริการสาธารณสุข   

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด คือ “สานพลัง สร้างการเรียนรู้ มุ่งสู่สุขภาวะ” 
รูปแบบการประชุมเป็นการประชุมวิชาการ โดยเชิญวิทยากรที่มีความสามารถและประส บการณ์ เพื่อให้ข้อคิด 
แลกเปลี่ยนทัศนคติระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม  และน าเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากรสาธารณสุข ทั้งการน าเสนอ
ผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation) และการน าเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) การน าเสนอ
ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และเชิงระบบ การประกวดภาพถ่ายเล่าเรื่อง ของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย  

เป็นที่น่ายินดียิ่งว่าการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากบุคลากรสาธารณสุข        
แจ้งความประสงค์เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิชาการ จ านวน ทั้งสิ้น 195 เรื่อง และมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข                
สหสาขาวิชาชีพทุกระดับเข้าร่วมประชุม จ านวน 600 คน การประชุมวิชาการครั้งนี้ ยึดหลักการมีส่วนร่วมจาก        
ทุกภาคส่วน อาศัยการร่วมกันเตรียมงานด้วยความเสียสละของคณะกรรมการจากทุกสาขาวิชาชีพ ซึ่งนับว่าเป็นพลัง
อันยิ่งใหญ่ของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสุขภาพในจังหวัดเชียงราย น าไปสู่การเป้าหมาย ประชาชนสุขดี 
เจ้าหน้าที่มีความสุข และ ระบบสุขภาพยั่งยืน  

คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมประชุม ผู้น าเสนอผลงานวิจัย วิทยากร 
ตลอดจนบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ทุกท่าน ที่กรุณาให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนจนท าให้การ
จัดงานประชุมวิชาการ ในครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ 
                                                                                     

คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ  
กันยายน 2565 
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ข ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

 
 

 

 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 

จังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันจัดประชุมวิชาการน าเสนอผลงานและนวัตกรรม บุคลากรสาธารณสุขจังหวัด

เชียงราย ครั้งที่ 7  ประจ าปี 2565 ภายใต้หัวข้อ "สานพลัง สร้างการเรียนรู้ มุ่งสู่สุขภาวะ"  เพื่อเป็นเวที

ส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ นวัตกรรม

ที่ทันสมัย เป็นประโยชน์และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์อันจะน าไปสู่ การพัฒนา

และสร้างเครือข่ายทางวิชาการให้ส าเร็จตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดไว้ เอกสารผลงานวิชาการ 

ฉบับนี้ได้รวบรวมผลงานที่ส่งประกวดทุกประเภทรวม 195 เรื่อง นับเป็นการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการที่

มีคุณค่า และน่าสนใจอย่างยิ่ง 

ในโอกาสนี้ผมขอชื่นชมความวิริยะอุตสาหะของบุคลากรที่รับผิดชอบพัฒนางานวิชาการ  

ที่มุ่งมั่นพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ขออ านวยพรให้การจัดประชุมวิชาการในปีนี้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการและขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก    

ที่ทุกท่านเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุข คิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนา มีความ

เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป 

 

 

(นายวัชรพงษ์   ค าหล้า) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

ประธานคณะอ านวยการจัดประชุมวิชาการ 
 

สารจากประธานคณะอ านวยการจัดประชุมวิชาการน าเสนอผลงานและนวัตกรรม  
บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 7  ประจ าปี 2565 
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ค ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

ก าหนดการประชุมวิชาการ 
น าเสนอผลงานและนวัตกรรม บุคลากรสาธารณสุข จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2565 

“สานพลัง สร้างการเรียนรู้ มุ่งสู่สุขภาวะ” 
วันที่ 21-23  กันยายน 2565   ณ หอประชุมสตาร์ฮอลล์ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 

----------------------------------------------------------- 

วันที่ 21 กันยายน 2565 

08.30-09.30 น. ลงทะเบียน  
09.30-12.00 น.  การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการ  ฯ 

  การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมคณะกรรมการผูว้ิพากษ์ผลงานวิชาการ 

  ณ ห้องเฮือนค าแดง 

12.00-13.00  น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-16.30 น.  การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการ  ฯ (ต่อ) 
ติดตั้งผลงานวิชาการแตล่ะประเภท /ส่งไฟล์น าเสนอผลงานวชิาการดว้ยวาจา 

 - การน าเสนอด้วยโปสเตอร์ งานวิจัย ณ หอประชุมใหญ่สตาร์ฮอลล์  
- การน าเสนอด้วยโปสเตอร์ งานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) ณ หอประชุมใหญ่ 
- การน าเสนอนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์   ณ หอประชุมใหญ่สตาร์ฮอลล์ 
- การน าเสนอนวัตกรรมเชิงระบบ  ณ หอชุมประชุมใหญ่สตาร์ฮอลล์ 
- ภาพถ่ายเล่าเรื่อง  ณ หอประชุมใหญ่สตาร์ฮอลล์ 

วันที่ 22  กันยายน 2565 

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานวิชาการ 

09.00-09.30 น.  รับชมวีดีทัศน ์“บนเส้นทางการ สานพลัง สร้างการเรียนรู้ มุ่งสู่สุขภาวะ สูป่ีที่7”  
พิธีเปิดการประชุมวิชาการ น าเสนอผลงานและนวัตกรรม บุคลากรสาธารณสุข     

                               จังหวดัเชียงราย ครั้งที ่7 ประจ าปี 2565  
การกลา่วรายงาน  
โดย   นายวิเชียร  สุวรรณรัตน ์

        นายกสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย 

        พร้อมดว้ยผู้บริหารสมาคมฯ และ ผู้บริหาร สสจ. จังหวัดเชียงราย 

   ประธานกล่าวเปิดการประชุม  
     โดย   นายวัชรพงษ์  ค าหล้า 

    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย   
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ง ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

09.30- 11.00 น. การบรรยายพิเศษ “เมื่อก าลังคนสุขภาพก าลังหมดไฟ : เพิ่มพลังบวกในการท างานอย่างมี
ความสุข” 

   โดย  อาจารย์ ดร. ญาณิศา จนัทร์เส็ง   
           ผู้อ านวยการส านักการตลาดและสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยพายพั 

11.00 -12.00 น.  

ห้องประชุมเฮือนค าแดง การน าเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา (Oral presentation)  

ห้องประชุม VIP-ใหญ ่ การน าเสนอผลงานวิจัยสู่งานประจ า(R2R)ด้วยวาจา (Oral presentation)  

12.00-13.00  น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-18.00 น.  

อาคารหอประชุมใหญ่  การน าเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation ) 

การน าเสนอผลงานนวตักรรมสิ่งประดิษฐ์ 
การน าเสนอผลงานนวตักรรมเชิงระบบ  

การประกวดภาพถ่ายเลา่เรื่อง 

ห้องประชุมเฮือนค าแดง การน าเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา (Oral presentation)  

ห้องประชุม VIP-ใหญ ่ การน าเสนอผลงานวิจัยสู่งานประจ า (R2R) ด้วยวาจา (Oral presentation)  

18.00- 19.00 น.  พักรับประทานอาหารเยน็ 

19.00- 21.00 น.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Dinner talk Café   หัวข้อ “สรา้งคุณค่างานจากรุ่นสู่รุ่น” 

 

วันที่ 23 กันยายน 2565 

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ และผู้รบัรางวัลประกาศเชิดชูเกยีรติ  
       แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน 

09.00-12.00 น. พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณเชดิชูเกียรตใิห้แก่หน่วยงาน/บุคลากรสาธารณสุขที่มีผล
การด าเนินงานที่มีความโดดเด่น ของ สมาคมสาธารณสุขแหง่ประเทศไทย จังหวัดเชียงราย 

โดย นายวัชรพงษ์  ค าหล้า 

 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  พธิีการมอบรางวัลผลงานวิชาการชนะเลิศ 
รองอันดับ 1,2 ตามล าดบัในการน าเสนอผลงานวชิาการ  
โดย   นายวัชรพงษ์  ค าหล้า 

    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย   
ถ่ายภาพทีร่ะลึก (ผู้มีเกียรติ/ผู้บริหาร สสจ/ผู้บริหาร รพศ.-รพช/ ผู้บริหาร สสอ.) 
 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
จ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

12.00-13.00  น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.30 น.  กิจกรรมการประเมินผลการประชุมวิชาการ ฯ  ประจ าปี 2565  
14.30-15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม และปิดการประชุม 

 

หมายเหตุ  -  รับประทานอาหารวา่งเช้า-บ่าย เวลา 10.30-10.45 และเวลา 14.45-15.00 น. 
          -  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

  -  การแต่งกาย   วันที่ 22 กันยายน 2565  แต่งกายด้วย ชดุสมี่วงเชียงรายหรือโทนสีม่วง 
    วันที่ 23 กันยายน 2565  แต่งกายด้วย ชดุพื้นเมือง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
ฉ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

การประชุมวิชาการ  
น าเสนอผลงานและนวัตกรรม บุคลากรสาธารณสุข จังหวัดเชียงราย  

“ สานพลัง สร้างการเรยีนรู้ มุ่งสู่สุขภาวะ” 
วันที่ 21-23  กันยายน 2565 ณ หอประชุมใหญส่วนอาหารเอกโอชา  จังหวัดเชียงราย 

----------------------------------------------------------- 

ความเป็นมา 
การประชุมวิชาการ ในครั้งนี้  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศ

ไทย จังหวัดเชียงราย ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สหสาขาวิชาชีพทุกระดับ เปิดโอกาส
ให้บุคลากรสาธารณสุข ได้น าเสนอผลการวิจัย ผลงานวิชาการสู่สาธารณะและเสริมสร้าง บรรยากาศการวิจัย เปิด
โอกาสให้แลกเปลี่ยนผลงานข้อมูลการวิจัย ระหว่างบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดเชียงรายและเครือข่ายสุขภาพ  และ
เป็นช่องทางในการน าผลการวิจัย ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาทางด้านสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป   
 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในจังหวัดเชียงราย 

1. มีความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ และเผยแพร่องค์ความรู้จากการศึกษา วิจัย และผลงานวิชาการ สู่
เวทีสาธารณะ 

2. เผยแพร่ผลงาน/โครงการ ที่ส าคัญ ของบุคลากรและเครือข่ายบริการสุขภาพในจังหวัดเชียงราย รวมทั้ง
นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข และกระบวนการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
ในพื้นที่ 

3. ส่งเสริมการน าองค์ความรู้จากการศึกษา วิจัย และการปฏิบัติงาน ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์และ
สาธารณสุข 

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ของบุคลากรสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพและหน่วยงาน
ในจังหวัดเชียงราย 
 
รูปแบบการประชุมวิชาการ 

1.  การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  
2.  การน าเสนอผลงานดว้ยวาจา ประเภทงานวิจยั และงานวิจัยสู่งานประจ า 
3.  การน าเสนอผลงานดว้ยโปสเตอร์ ประเภทงานวิจัย และงานวิจัยสู่งานประจ า 
4.  การน าเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ ์และ นวัตกรรมเชิงระบบ 
5.  การประกวดภาพถ่ายเล่าเรื่อง 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
ช ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

การน าเสนอผลงาน 
1. การน าเสนอผลงานด้วยวาจา 

      น าเสนอโดย Power point ใช้เวลาในการน าเสนอ 10 นาที วิพากษ์ 5 นาที รวมเป็น 15 นาที 
2.  การน าเสนอผลงานดว้ยโปสเตอร ์

      น าเสนอโดยโปสเตอร์ขนาด กว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร  
3   ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และ นวัตกรรมเชิงระบบ 
4.  ภาพถ่ายเล่าเรื่องที่บอกเล่าเรื่องราวในการท างาน 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
ซ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

รายชื่อคณะกรรมการผูว้ิพากษ์ผลงานวิชาการ  
การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงานวิชาการ นวตักรรมบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

ครั้งที่ 7  ประจ าปี 2565 
********************************************************************************************************* 
การน าเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral presentation ) งานวิจัย 

• 1. นางขจีรตัน์ บุญวิวัฒนาการ  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
• 2. ดร. ภมรศร ีอินทร์ชน  อาจารย์ประจ า ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง 

• 3. ผศ.ดร.พชัรินทร์  วินยางค์กูล  อาจารย์ประจ า ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

การน าเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral presentation ) งานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) 

• 1. ผศ.ดร.กาญจนา ปิ่นตาค า  อาจารย์ประจ า ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

• 2. ดร.พิษณรุักษ์ กันทวี   อาจารย์ประจ า ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง 

• 3. ดร.อนุพงษ์  พูลพร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
 
การน าเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation ) งานวิจัย 

• 1. ทันตแพทย์ฉลองชัย สกลวสันต ์ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ดา้นทันตสาธารณสุข)  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  

• 2. นายวิสตูร ์ เสน่หา  สาธารณสุขอ าเภอพาน 
• 3. อาจารย์สุภาพร  อุตสาหะ อาจารย์ประจ าส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง 

 
การน าเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation ) งานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) 

• 1. ผศ.เกวล ีดวงก าเหนิด อาจารย์ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ วทิยาลยัเชียงราย 
• 2. ผศ.ดร.พรีดนย์  ศรีจนัทร์ อาจารย์ประจ า  ส านักวชิาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง 
• 3. นายนรินทร์  สุริยนต ์  รองหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสขุ  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
ฌ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

การน าเสนอนวัตกรรมสิง่ประดิษฐ์  
• 1. ผศ.สุนทร ีสุรตัน ์  อาจารย์ประจ า ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

     มหาวิทยาลัยแมฟ่้าหลวง      
• 2. ทันตแพทยว์ีระ อิสระธานันท์  ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลแม่จัน 

• 3. นายแพทยธ์วัชชัย  ใจค าวัง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร 
 
การน าเสนอนวัตกรรมเชิงระบบ 

• 1. ผศ.สุเนตรา สมก าลัง  อาจารย์ประจ า ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

• 2.อาจารย์อนัญญา เหล่ารินทอง อาจารย์ประจ า ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

• 3. นางอุไรวรรณ  ชัยมินทร ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
 
การประกวดผลงานภาพถ่ายเล่าเรื่อง 

• 1. นายแพทย์ภุชงค ์ ชื่นชม รองนายแพทย์สาธารณสขุจังหวัดเชียงราย 

• 2. นายอิทธิกร ธรรมวงศ ์    เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาช านาญงาน 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

• 3. นายกสิณพจน์  ฟูเจรญิกัลยา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
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วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
ญ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

การน าเสนอผลงานด้วยวาจา  

(Oral Presentation) 
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ฎ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

การน าเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation) 
ประเภทงานวิจัย 

วันที่  22 กันยายน 2565   
ห้องน าเสนอเฮือนค าแดง 

วิทยากรผู้วิพากษ ์ :   1. นางขจีรัตน์ บุญวิวัฒนาการ   
2. ดร. ภมรศรี อินทร์ชน 
3. ผศ. ดร.พัชรินทร์  วินยางค์กูล   

ผู้ด าเนินรายการ  : 1. นายภูริภัทร์ ธีระลกัษณ์ 
                                          2. นางมัตตกิา ปิงเมือง 
ผู้ประสานงาน  : นายสุรัชพงฐ์ สนองญาติ 
ผู้จับเวลา  : นางสาวเมธาพร  ปาละบุญมา   
    

เวลา รหัส ชื่อผลงาน ช่ือ - สกุล หน่วยงาน 

11.00-11.15 น. OA01 ประสิทธิผลของการใช้นวัตกรรมตู้พ่นยาแรงดันลบต่อ

การพยาบาลผู้ป่วยถุงลมปอดโป่งพองที่มีอาการก าเริบ

เฉียบพลันในงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลเทิง 

จังหวัดเชียงราย (ร่วมน าเสนอไม่ประกวดผลงาน) 

ปรีชา มะโนยศ 

 
โรงพยาบาลเทิง 

11.15 -11.30 น. OA02 ประสิทธิผลการใช้ดนตรีกะเหรี่ยงต่อภาวะสุขภาพจิต

ของชนชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยงที่มีภาวะเครียด หรือผู้ที่มี

ปัญหาสุขภาพจิต ต าบลโชคชัย อ าเภอดอยหลวง 

จังหวัดเชียงราย 

เปียทิพย์ ล าปน 
ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอดอยหลวง 

11.30 -11.45 น. OA03 ผลขอ งน วั ต ก ร รมคู่ หู ดู แ ล กั น ต่ อ ก า รป ร ะ เ มิ น

ภาวะแทรกซ้ อนที่ เท้ า จาก เบาหวานในผู้ ที่ เป็ น

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในต าบลห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย 

จังหวัดเชียงราย 

กิตติชัย ปัญญาวรรณ์ 
ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอแม่สาย 

11.45 -12.00 น OA04 ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตในผู้ป่วย

โรคไตเรื้อรังที่ล้างไต ทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง         

ในอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

โสภา เจ็นจัด 
โรงพยาบาลเวียงป่า

เป้า 

13.00 -13.15 น. OA05 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเข้ารับบริการตรวจ      

คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในสตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ   
ชบาไพร ลิทราย 

ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอดอยหลวง 
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ฏ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

เวลา รหัส ชื่อผลงาน ช่ือ - สกุล หน่วยงาน 

30 – 60 ปี ต าบลหนองป่าก่อ อ าเภอดอยหลวง จังหวัด

เชียงราย 

13.15 -13.30 น. OA06 ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพ (NERDS) ต่อระดับ

น้ าตาลสะสมที่ เกาะติด  เม็ดเลือดแดงและ

ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมน้ าตาล

ไม่ได ้โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 

สุฑาทิพย ์สารใจ     

มาลัย พัฒนา 
โรงพยาบาลเวียงรุ้ง 

13.30- 13.45 น. OA07 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา2019 ในยุควิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่         

ต าบลศรีโพธ์เงิน อ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 

พงศกร อินยม 
ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอป่าแดด 

13.45-14.00 น OA08 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและกลไกการป้องกันควบคุม

โรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ ในพื้นที่ชายแดน         

ไทย - เมียนมา กรณีศึกษาอ าเภอแม่สาย จังหวัด

เชียงราย 

ณรงค์ฤทธิ ์เงินทอง 
ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอแม่สาย 

14.00-14.15 น OA09 ผลของโปรแกรม DASH diet ต่อพฤติกรรมการบริโภค

อาหารในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิต

สูง หมู่บ้านในเขตพื้นที่ให้บริการโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบ้านปางค่า ต าบลตับเต่า อ าเภอเทิง 

จังหวัดเชียงราย 

ธีระพล เลิศสงคราม 
ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอเทิง 

14.15-14.30 น OA10 ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

ใช้ยาปฏิชีวนะโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อ

ด้านสุขภาพของประชาชนต าบลแม่ลอย อ าเภอเทิง 

จังหวัดเชียงราย 

อภิชญา กาวี 
ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอเทิง 

14.45-15.00 น OA11 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ าตาลใน

เลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแรด 

ประหยัด หินทราย 
ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอเทิง 

15.15-15.30 น OA12 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอ าเภอพาน 

จังหวัดเชียงราย 
อนุชิต มโนวงศ์ 

ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอพาน 

15.45-16.00 น OA13 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง กลุ่มผู้ป่วย

หล อ ด เ ลื อ ด ส ม อ ง  โ ร ง พ ย า บ าล พ ญ า เ ม็ ง ร า ย              

อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 

ธนากร สุเดชมารค 
โรงพยาบาล       

พญาเม็งราย 
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ฐ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

เวลา รหัส ชื่อผลงาน ช่ือ - สกุล หน่วยงาน 

16.00-16.15 น OA14 ปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนด

ของสตรีตั้งครรภ์ โรงพยาบาลแม่สรวย 
พรทิพย ์เรืองฤทธิ์ โรงพยาบาลแม่สรวย 

16.15-16.30 น. มอบเกียรติบัตร 
16.30-17.00 น. คณะกรรมการพิจารณาและสรุปผลงานบทคัดย่อต้นฉบับกับการน าเสนอผลงานรายบุคคล 
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ฑ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

การน าเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation) 
ประเภทงานประจ าสู่งานวิจัย 

วันที่  22 กันยายน 2565 
ห้องน าเสนอ VIP-ใหญ ่

วิทยากรผู้วิพากษ ์ :   1. ผศ.ดร.กาญจนา ปิ่นตาค า    
2. ดร.พิษณุรกัษ์ กันทว ี   
3. ดร.อนุพงษ์  พูลพร   

ผู้ด าเนินรายการ  : 1. นายฉัตรชัย ไวยะกา 
                                          2. นางอรพิน  ราชศักดิ ์ 
ผู้ประสานงาน  : นางกัญญ์วรา  โชลิตกุล 
ผู้จับเวลา  : นางสาวณัฐทรี  สมศรี 
    

เวลา รหัส ชื่อผลงาน ช่ือ - สกุล หน่วยงาน 
11.00-11.15 น. OB01 การศึกษาผลการด าเนินงานระบบ STROKE 

FAST TRACK ของการดูแลผู้ป่วยโรคสมองขาด

เลือดระยะเฉียบพลัน (Acute ischemic 

stroke) ผ่านช่องทาง Mobile stroke       

unit – stroke one stop โรงพยาบาลสมเด็จ

พระยุพราชเชียงของ 

รพีพร โนจิตร 

โรงพยาบาล

สมเด็จพระ

ยุพราชเชียงของ 

11.15 -11.30 น. OB02 ก า ร จั ด ร ะ บ บ สั่ ง ย า ป ฏิ ชี ว น ะ  บั ญ ชี  ง 

โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร 

 

สมศุกร ์ปาลกะวงศ์ 

ณ อยุธยา 

โรงพยาบาล

สมเด็จพระญาณ

สังวร 
11.30 -11.45 น. OB03 การพัฒนารูปแบบการดูแลและหอผู้ป่วย 

cohort ward เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 

(COVID-19) โดยใช้บ้านดิน รีสอร์ท 

โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

สายสมร                

       ภัทรจติรานนท ์

โรงพยาบาลแม่

ลาว 

11.45 -12.00 น OB04 การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการเกิดภาวะภูมิ

ไวเกินต่อยาอะบาคาเวียร์ (Abacavir-induced 

Hypersensitivity reaction) ในผู้ป่วยติดเชื้อ

ศิริลักษณ ์สุยะ 
โรงพยาบาลแม่

จัน 
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เวลา รหัส ชื่อผลงาน ช่ือ - สกุล หน่วยงาน 

เอชไอวีที่ไม่ได้รับการตรวจคัดกรองยีนแพ้ยา 

HLA-B*5701 
13.00 -13.15 น. OB05 การพัฒนาแนวทางการให้ความช่วยเหลือ

ผู้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน 

One Stop Crisis Center (OSCC) ในต าบล

จอมหมอกแก้ว อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

พิกุล ทองรักษ ์
โรงพยาบาลแม่

ลาว 

13.15 -13.30 น. OB06 ประสิทธิภาพของเครื่องมือ perfect leg 

support ในการช่วยลดภาวะแทรกซ้อนหลังท า

หัตถการขยายหลอดเลือดหัวใจ 

อภิรด ีธนมงคลสิร ิ

โรงพยาบาล

เชียงรายประชานุ

เคราะห ์

13.30- 13.45 น. OB07 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ส าหรับอาสาสมัคร

ฉุกเฉินการแพทย์ของจังหวัดเชียงราย 
ปรีชา มะโนยศ โรงพยาบาลเทิง 

14.00-14.30 น. มอบเกียรติบัตร 
14.30-15.00 น. คณะกรรมการพิจารณาและสรุปผลงานบทคัดย่อต้นฉบับกับการน าเสนอผลงานรายบุคคล 
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ณ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

การน าเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์  

(Poster Presentation) 
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ด ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

การน าเสนอผลงาน ประเภทโปสเตอร์  
ประเภทงานวิจัย 

วันที่ 22 กันยายน 2565  เวลา 13.00 -16.00 น. 
 

วิทยากรผู้วิพากษ์   
• 1. ทันตแพทย์ฉลองชัย สกลวสันต ์ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ดา้นทันตสาธารณสุข) 
• 2. นายวิสตูร ์ เสน่หา  สาธารณสุขอ าเภอพาน 

• 3. อาจารย์สุภาพร  อุตสาหะ อาจารย์ประจ าส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง 
ผู้ประสานงาน นายรัฐนันท์ พลรัฐ 
 

 รหัส เร่ือง ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

PA01 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการ
ติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ของประชาชน ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลห้วยมะหินฝน ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย  

เพ็ญพิชญา จอมค า 
ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอ

แม่จัน 

PA02 ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช   
ของเกษตรกร หมู่8 บ้านป่าจ้ี ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 

น้ าผึ้ง มูลอินทร ์ โรงพยาบาลเทิง 

PA03 ผลของการจั ด ระบบการดู แ ลสุ ขภาพจิ ต ใน โร ง เ รี ยน          
จังหวัดเชียงราย 
 

อุมารินทร์ วิลัย 

ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด

เชียงราย 

PA04 การศึกษาเจตคติของประชาชนที่มีต่อผู้ป่วยวัณโรคในเขต  
ต าบลดอยงาม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ปี 2565 
 

พิเชษฐ์ พรมตัน 

ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอ

พาน 

PA05 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนวัยท างานในพื้นที่   
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 

พรพญา อดเหนียว 

ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอ

พาน 

PA06 ปั จจั ยที่ มี ผ ลต่ อคุณภาพชี วิ ต ขอ งผู้ พิ ก า รอ า เภอพาน         
จังหวัดเชียงราย 
 

มินรดา อุ่นหน้อย 

ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอ

พาน 
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ต ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

 รหัส เร่ือง ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

PA07 ผลของโปรเเกรม Mesh ในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง   
บ้านสถานใต้ อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 

 สุพจน ์วิชา, เจนจิรา นามวงค์ 

ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอ

เชียงของ 

PA08 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อ าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย 
 

วัชราภรณ์ เงินปุ่นนาค 

ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอ

พาน 

PA09 การพัฒนารูปแบบการเชื่อมประสานการดูแลผู้ป่วยโรคร่วม    
จิตเวชสารเสพติด ที่เสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง อ าเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย 

อัญชลิกา ภูมิรัชญากุล 
โรงพยาบาลแม่จัน 

 

PA10 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของ
ประชาชนหมู่บ้านกู่ทอง ต าบลแม่เจดีย์ อ าเภอเวียงป่าเป้า 
จังหวัดเชียงราย 

ฉัฐณัฐ ขาวฟองชาญ 

ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอ

เวียงป่าเป้า 

PA11 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการ
บ าบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้ วยเครื่องไตเทียม 
หน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยไตเทียม โรงพยาบาลแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย 

ศิรินภา สิริโชติรุ่งโรจน์ โรงพยาบาลแม่สาย 

 

PA12 ผลของการใช้สื่ อแอนิ เมชั่ น ต่ อการให้ความรู้ แก่ผู้ ป่ วย             
ที่รับประทานยาวาร์ฟาริน 

ภราดร จงถนอม โรงพยาบาลแม่สาย 

PA13 ปัจจัยด้านบทบาทของพยาบาลที่มีผลต่อการให้บริการผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง ของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ท่ีย่ังยืน 

ดร.สมเกียรติ ศรีธาราธิคุณ โรงพยาบาลแม่สาย 

PA14 ศึกษาผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 
(STEMI) ที่มารับการรักษาในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 
โรงพยาบาลแม่สาย 

ศิริพร จักรอ้อม 
โรงพยาบาลแม่สาย 

PA15 การศึกษาความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมในการรับมือโรคโควิด-19 
สู่โรคประจ าถิ่น ของประชาชนบ้านแม่ปูนล่าง ต าบลเวียง 
อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

วรพล วุทธา 

ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอ

เวียงป่าเป้า 

PA16 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการดูแลทารก
แรกเกิดที่มีภาวะตั ว เหลืองในหอผู้ป่ วยกุมารเวชกรรม 
โรงพยาบาลแม่จัน 

โสภา แก้วรากมุข 
โรงพยาบาลแม่จัน 
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ถ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

 รหัส เร่ือง ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

PA17 ผลของการให้ความรู้โดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้าน
สุขภาพในกลุ่มเสี่ยง โรคหลอดเลือดสมอง ต าบลสันมะเค็ด 
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

มานพ ไชยการ 
ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอ

พาน 

PA18 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อ
ด้านสุขภาพ ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไตเสื่อมเรื้อรังระยะ 3,4        
ต าบลสันมะเค็ด อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

จันทนา สุปริยศิลป์ 

.ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอ

พาน 

PA19 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับพฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ  ในเขตพื้นที่อ าเภอพาน            
จังหวัดเชียงราย 

วิไลลักษณ์ ไชยการ 

ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอ

พาน 

PA20 การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัดเชียงราย 

ส าราญ เช้ือเมืองพาน 
ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด

เชียงราย 

PA21 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการ  
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ ประชาชนในต าบลป่างิ้ว      
อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ศุภชัญญา โชคดี 

ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอ

เวียงป่าเป้า 

PA22 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวในการป้องกันและควบคุม 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน ในต าบลศรีดอนมูล อ าเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย 

สุขธนเชษฐ์ กนกสิงห์ 

ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอ

เชียงแสน 

PA23 ปัจจัยความส าเร็จการขับเคลื่อนการด าเนินงาน รพ.สต.ติดดาว 
เขตอ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

สนิท ค าด ี
ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอ

แม่ใจ จังหวัดพะเยา 

มอบเกียรติบัตร   โรงพยาบาลแม่จัน 
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ท ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

การน าเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์  
ประเภทงานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) 

วันที่ 22 กันยายน 2565  เวลา 13.00 -16.00 น. 
 

วิทยากรผู้วิพากษ์   
• 1.ผศ.เกวล ีดวงก าเหนิด    อาจารย์ประจ า คณะสาธารณสุขศาสตร์ วทิยาลยัเชียงราย 
• 2.ผศ.ดร.พีรดนย์  ศรีจันทร ์  อาจารย์ประจ า ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง 

• 3.นายนรินทร ์ สรุิยนต ์   รองหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสขุ  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

ผู้ประสานงาน  นายพงษศ์ธร  แก้วพลิก 
 

 รหัส เร่ือง ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

PB01 การรักษาทันตกรรมพร้อมมูลในผู้ป่ วยเด็กด้วยวิธีจัดการ

พฤติกรรมโดยไม่ใช้ยา : รายงานผู้ป่วย 
วัลลภา ชื่นมงคลสกุล โรงพยาบาลแม่สาย 

PB02 R2R การศึกษาคุณภาพชีวิตหญิงหลังคลอดติดเชื้อโควิด 19       

ที่คลอดบุตรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ 
รัตติกาล รัตนประยูร 

โรงพยาบาลสมเด็จ

พระยุพราชเชียงของ 

PB03 การลดอันตรายจากยาเสพติด และการดูแลผู้ป่วยสารเสพติด 

แบบองค์รวม 
สุพรรณ ไชยวรรณะ โรงพยาบาลแม่สรวย 

PB04 ความส าเร็จในการรักษาวัณโรคโดยใช้ผลการศึกษาปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการรับประทานยารักษาวัณโรค     

ของผู้ป่วยโรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

พิศศุภร ริ้วสุวรรณ โรงพยาบาลแม่สรวย 

PB05 การพัฒนารูปแบบการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในศูนย์พัฒนา    

เด็กเล็กต้นแบบ อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 
ด ารงค ์ช่วยแก้ไข 

โรงพยาบาลพญาเม็ง

ราย 

PB06 การพัฒนาระบบรองรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง (buffer ward)   

สู่การเป็น cohort ward IPD ในช่วงสถานการณ์ระบาด        

ของ โรค โควิด 19 งานหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลแม่ลาว 

ศศิธร ขันติวงค์ โรงพยาบาลแม่ลาว 

PB07 พัฒนารูปแบบการรายงานเมื่อบุคลากรเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่มต า 
ของมี ค มบ าด  แ ละสั มผั ส เ ลื อ ดห รื อส า รคั ด หลั่ ง ผู้ ป่ ว ย            
ขณะปฏิบัติงาน 

สุนารี ไชยเลิศ 
โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์ 
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ธ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

 รหัส เร่ือง ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

PB08 การพัฒนาคุณภาพงานบริการคลินิกวาร์ฟาริน โรงพยาบาลเทิง 
จังหวัดเชียงราย 

สารินทร์ มหาวงศนันท์ โรงพยาบาลเทิง 

PB09 ผลการจัดรูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง  โรงพยาบาล          
พญาเม็งราย  

พรพรรณ พรมชัย 
โรงพยาบาลพญาเม็ง
ราย 

PB10 การบูรณะฟันหน้าบนและฟันหน้าล่างห่างด้วยเรซินคอมโพสิต   
วิธีตรง : รายงานผู้ป่วย 

วราภรณ์ ภูริวรางคกูล โรงพยาบาลพาน 

PB11 สารพันปัญหา RT-PCR สู่การพัฒนาระบบบริการ นงคราญ กระธง โรงพยาบาลแม่สรวย 

PB12 จากหมอสู่แม่ สายใยรักแท้ ลูกน้อยฟันดี วิชชุดา เนตตกุล โรงพยาบาลแม่สรวย 

PB13 ผลของการเตือนการถอดสายสวนปัสสาวะต่อการติดเชื้อในระบบ
ทางเดินปัสสาวะ 

นันทิยา สุขพันธ ์ โรงพยาบาลแม่สรวย 

PB14 แดงกับเขียว พนัส สิทธิยศ โรงพยาบาลขุนตาล 

PB15 ชุมชนลดเค็มต้านภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ของประชาชนในพื้นที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า 

จังหวัดเชียงราย 

เครือมาศ ตุงใย 
ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอเวียงป่าเป้า 

PB16 ประสิทธิผลการให้ความรู้หลังการผ่าตัดโดยใช้สื่อ VDO QR 

code ในผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักเพื่อลดการเกิดกระดูกสะโพก  

หักซ้ า 

ขวัญชีวา ปล้องมาก 
โรงพยาบาลเชียงราย

ประชานุเคราะห์ 

PB17 ผลการพัฒนาระบบพิมพ์หมายเลขรหัสวัคซีนโควิด-19 ในหน่วย

บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในเขตอ าเภอเชียงของ 

จังหวัดเชียงราย 

ทศพร เตชะอัตตกุล 
โรงพยาบาลสมเด็จ

พระยุพราชเชียงของ 

PB18 “สื่ออิเลคทรอนิกส์ความรู้โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

ภาษาเหนือ" 

อรุณ ีไชยเมือง, ปุณญณิน 

เขื่อนเพ็ชร์ โรงพยาบาลแม่ลาว 

PB19 ลดผลการเพาะเชื้อเป็นลบในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องทีมีภาวะ

เย่ือบุช่องท้องอักเสบ 
ธัญญาลักษณ์ ธราวิจิตรกุล 

โรงพยาบาลเชียงราย

ประชานุเคราะห์ 

มอบเกียรติบัตร 

 

 

 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
น ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

การน าเสนอผลงานนวัตกรรมเชงิระบบ 

(Innovation Presentation) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
บ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

การน าเสนอผลงานนวัตกรรม  
ประเภท นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 

วันที่ 22  กันยายน  2563  เวลา 13.00-16.00 น. 
 
วิทยากรผู้วิพากษ ์
 • 1. ผศ.สุนทรี สุรัตน์   อาจารย์ประจ า ส านักวชิาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง      
•2. ทันตแพทย์วีระ อิสระธานันท์   ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลแม่จัน 
•3. นายแพทย์ธวัชชัย  ใจค าวัง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร 

ผู้ประสานงาน นายภูมิ ค าชุ่ม   
รหัส เร่ือง ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 
IA01 

ที่วัดส่วนสูงเคลื่อนที่ 4in1 พัชรินทร ์อารีย ์
ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอเวียงชัย 
IA02 smart city health @ phan(ระบบเมือง

อัจฉริยะด้านสุขภาพ “อ าเภอพาน” ยุค 5G) 

วุฒิชัย ก้อนแปง 
โรงพยาบาลพาน 

IA03 แอพพลิเคชั่นในงานบริการปฐมภูม ิ นายอนุสรณ ์ศรีจันทร ์ ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอพาน 
IA04 รวดเรว็ ใส่ใจ ดูแล HI ดว้ย LINE Official 

Account 

ชลันดา ธรรมจักร ์ ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดแม่สรวย 
IA05 ปฏิทินสื่อภาษา วริญญา กันยะธง ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอเชียงแสน 
IA06 ร่วมดว้ยช่วยกัน..ฝากคนไข้ไว้กับชุมชน ภัทรวดี กุมาระ ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอพญาเม็งราย 
IA07 เกิบ “สู้ชีวิต” กฤษณา โนราช  

เผ่าทิพย์ ทะลือ 

ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอเทิง 
IA08 ภาพแทนเวลา ล าดวน ปะสาวะโพธิ ์ ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอเทิง 
IA09 ซองก็อชใช้สะดวก คุณฐิติพันธ ์จันทร์พัน โรงพยาบาลแม่สาย 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
ป ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

รหัส เร่ือง ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 
IA10 บาร์ต่างระดับ ชว่ยบ าบัด ผไทพร เถียรทอง โรงพยาบาลแม่สาย 
IA11 “แผ่นประคบมือถือสมุนไพร ลดปวด สะดวก

ใช้” 
มาลีจิตร ์ชัยเนตร โรงพยาบาลแม่ลาว 

IA12 
เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อตัโนมัต ิ

ธรรมศกัดิ ์จอมบุญเรือง 

อภิชาต ิบัวระพันธ ์
โรงพยาบาลแม่สรวย 

IA13 จักรยานนั่งป่ันแบบปรับระดับได้ เจษฎาพงษ ์ปัญญา โรงพยาบาลขุนตาล 
IA14 “Urine per hour น้อยแค่ไหนก็ตวงได”้ พัชรีญา แปงรักษา โรงพยาบาลแม่สาย 
IA15 “Enoxa อย่าซ้ า” ปัญญาพร หวังดุล โรงพยาบาลแม่สาย 
IA16 “มือที่ 3” วณิชยา บูรณประภาพงศ์ โรงพยาบาลแม่สาย 
IA17 Website bed rate อานนท ์สินลานน ์ โรงพยาบาลแม่สาย 
IA18 “แผ่นป้ายจัดท่าบล็อกหลัง” วณิชยา บูรณประภาพงศ์ โรงพยาบาลแม่สาย 
IA19 เสียงนี้มีความหมาย เฉลิมพล มณีจันสุข โรงพยาบาลดอยหลวง 
IA20 นวัตกรรมห่อด้วยรัก บัณฑิตา วงค์งาม โรงพยาบาลสมเดจ็พระ

ยุพราชเชียงของ 
IA21 ป้าย Alert อัจฉรา ทะระมา โรงพยาบาลเทิง 
IA22 กระเป๋า Lucky Child อ าไพ ป้องค า โรงพยาบาลเทิง 
IA23 เครื่องช่วยเดินส าหรับผู้ป่วยฝึกเดิน บนลู่เดิน นพณัช บุญสุข โรงพยาบาลแม่ลาว 
IA24 เบดแชมพูพิเศษอุบัติเหตุ พัชรา สลีสองสม 

กนกพร หันทนนท ์

โรงพยาบาลเชียงราย

ประชานุเคราะห์ 
IA25 Love clothe จิตรลดา สมรตัน์ โรงพยาบาลแม่สรวย 
IA26 กล่องใส่ขวดระบายทรวงอก ใส่ง่าย 

เคลื่อนย้ายสะดวก 

พัชร ีมัฆวาฬ โรงพยาบาลเชียงราย

ประชานุเคราะห์ 
IA27 เครื่องวัดอุณหภูมิตู้เย็นวคัซีน 

 

สันติภาพ สวัสด ี

 

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดเชียงราย 

มอบเกียรติบัตร 
 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
ผ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

การน าเสนอผลงานนวัตกรรม  
ประเภท นวัตกรรมเชิงระบบ 

วันที่ 22  กันยายน  2563  เวลา 13.00-16.00 น. 
 
วิทยากรผู้วิพากษ ์
 •1. ผศ.สุเนตรา สมก าลงั   อาจารย์ประจ าส านักวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 
•2.อาจารย์อนัญญา เหล่ารินทอง  อาจารย์ประจ า ส านักวชิาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 
•3. นางอุไรวรรณ  ชัยมินทร์  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
ผู้ประสานงาน นายวีระพล โกโล  

รหัส เร่ือง ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 
IB01 การพัฒนารูปแบบฉลากยา Favipiravir    

ในการให้บริการ กลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโค

วิด – 19 ที่เข้ารับบริการในเขตเครือข่าย

บริการสุขภาพ อ าเภอเชียงของ จังหวัด

เชียงราย 

ณพรรณอร กิตติกรณ์รตัน์ 

 

โรงพยาบาลสมเดจ็พระ

ยุพราชเชียงของ 

IB02 การพัฒนาแนวปฏิบัติการให้ความอบอุ่น

ผู้ป่วยขณะผ่าตัด ในหน่วยงานการพยาบาล

ผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญี โรงพยาบาลแม่สาย 

วณิชยา บูรณประภาพงศ์ โรงพยาบาลแม่สาย 

IB03 การพัฒนาแนวทางการส่งตรวจ RT-PCR 

โรงพยาบาลแม่สาย 
จุไรรตัน์ ใจหล้า โรงพยาบาลแม่สาย 

IB04 การลดขั้นตอนการท าประวัติผู้ป่วยจนถึง

พบแพทย์ งานสุขภาพจิตและจิตเวช 
สุภารัตน ์ศิระศุภกร โรงพยาบาลแม่สาย 

IB05 การพัฒนาระบบการรับส่งเวรแบบ Smart 

round 
ออนอริญชย ์เทพสุรินทร ์ โรงพยาบาลแม่สาย 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
ฝ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

รหัส เร่ือง ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 
IB06 การพัฒนาคุณภาพของการส่งต่อผู้ป่วยโดย

พยาบาลโรงพยาบาลแม่สาย จังหวัด

เชียงราย 

ปัทมา ชัยชุมภู โรงพยาบาลแม่สาย 

IB07 การพัฒนานวัตกรรมการคัดแยกระดับความ

รุนแรงของผู้ป่วยที่รับบริการด้วย “ Visual 

severity chart ” งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลเทิง 

กัลยา พิมพา โรงพยาบาลเทิง 

IB08 การพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยอัตโนมัติ 

เครื่องวัดปริมาณน้ าประปา ในถังน้ าใส    

หอถังสูง ถังน้ าคลอรีน ภายใต้หลักการ

อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง 

ณัฐพงศ ์ไชยรัตน ์ โรงพยาบาลป่าแดด 

IB109 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหา

เลือดให้เพียงพอในงานธนาคารเลือด 
สุรีรัตน ์วรรณสอน โรงพยาบาลแม่สาย 

IB10 ระบบสารสนเทศบริหารจัดการสถานที่

กักกันโรคแห่งรัฐระดับจังหวัด LSQ 
ธงชัย ตั้งจิตต ์

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดเชียงราย 

IB11 ถอดบทเรียนการจัดท าแผนที่ชุมชนคน   

ต่างด้าว และแบบแผนการเคลื่อนย้ายของ

คนต่างด้าวในจังหวัดเชียงราย 

นุชจิรา พินทะ โรงพยาบาลแม่สาย 

IB12 นวัตกรรม one by one งดเหล้า

เข้าพรรษา อ.พาน 
ยุพด ีสุทธน ู โรงพยาบาลพาน 

IB13 การพัฒนาระบบการขอใช้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร 
อัญชล ีพลเย่ียม โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณ

สังวร 

IB14 การให้บริการผู้พิการที่ต้องการการพึ่งพาผ่าน

ระบบโทรเวชกรรม 
ปรางค ์บัวทองค าวิเศษ โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า 

มอบเกียรติบัตร 
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พ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

การน าเสนอผลงานภาพถ่ายเล่าเรื่อง 

  



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
ฟ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

การน าเสนอผลงานภาพถ่ายเล่าเรื่อง  
วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

วิทยากรผู้วิพากษ์  
•1. นายแพทย์ภุชงค์  ชื่นชม  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
•2. นายอิทธิกร ธรรมวงศ์  เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาช านาญงาน    

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
•3. นายกสิณพจน์    ฟูเจริญกัลยา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จัน  
ผู้ประสานงาน นายธนาณัติ  ลุกลาม  
 

รหัส ชื่อผลงาน ช่ือ-สกุล หน่วยงาน 

M001 ใกล้บ้าน ใกลใ้จ ห่างไกล โรคเรื้อรัง พรนเรศ สายลังกา โรงพยาบาลแม่สาย 
M002 เบ้ืองหลังความส าเร็จ วทัญญ ูสุตะวงค ์ โรงพยาบาลแม่สาย 
M003 ผู้ช่วยมือทอง กันติชา บัตรรัมย์ โรงพยาบาลแม่สาย 
M004 สัมผัสด้วยใจ จิตทิวา ทิมภราดร โรงพยาบาลแม่สาย 
M005 “พยาบาล” อาชีพที่ฉันภาคภูมิใจ เบญจมาศ ยอดค า โรงพยาบาลแม่สาย 
M006 ไม่ว่าอยู่หนใดให้บริการเสมอภาค เท่าเทียม

ผู้รับบริการพึงพอใจ เจ้าหน้าที่ท างานอย่างมี

ความสุข 

นรา สังข์แสง 
ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอเวียงชัย 

M007 กายใจแข็งแรงได้ ด้วย "เย่ียมบ้านเยี่ยมใจ" ภรณ์ภิรัฐฎา ไชยลังการ โรงพยาบาลเวียงแก่น 
M008 ร้อนแค่ไหนก็ไม่หวั่น ดูแลกันให้ทั่วถึง 

ฉัฐณัฐ ขาวฟองชาญ 
ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอเวียงป่าเป้า 
M009 Team Work (Together) “มันกลับมาอีกแล้ว

ค่ะ” 
ฉัฐณัฐ ขาวฟองชาญ 

ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอเวียงป่าเป้า 
M010 สานพลัง สร้างนวตักรรมสู่คนห้วยลึก อ. เวียง

แก่นปลอดโรค ปลอดภัย 
พรรณภรณ ์รวมจิตร 

ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอเวียงแก่น 
M011 สานพลัง สร้างนวตักรรม : ยาของพอ่ ไพลิน สาระมนต์ สกุลนิธิ

เมธา 
โรงพยาบาลเวียงแก่น 
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ภ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

รหัส ชื่อผลงาน ช่ือ-สกุล หน่วยงาน 

M012 ขุนพลเวียงแก่น สานพลงั รวมพลังกลุ่มป้องปราม

ยานอกกฎหมายในชุมชน 

ไพลิน สาระมนต์ สกุลนิธิ

เมธา 
โรงพยาบาลเวียงแก่น 

M013 Palliative care ครั้งสุดท้าย 
ชบาไพร ลิทราย 

ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอดอยหลวง 
M014 เย่ียมเสริมพลัง 

ชบาไพร ลิทราย 
ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอดอยหลวง 
M015 บริการทกุที่ทุกเวลา 

สมบูรณ์ วงศ์ทิพย ์
ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอป่าแดด 
M016 ร่วมมือรว่มใจ ห่วงใยผู้ปว่ยติดเตียง 

สุพรรษา พงษ์ศักดิ ์
ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอเวียงชัย 
M017 สุขภาพดีสรา้งไดด้้วยกายเรา 

วชิราภรณ ์สมศักดิ์ 
ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอเวียงชัย 
M018 รู้ว่าเสี่ยงแต่คงตอ้งท า 

วารุณ ีนันตา 
ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอพาน 
M019 ฟ้าสวา่ง...ที่เจียงฮาย 

วิรันตร ีก๋าใจ 
ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอพาน 
M020 ครั้งหน่ึงในชีวิต ฉันได้เป็นพยาบาล Cohort 

Ward 
เบญจมาศ ยอดค า โรงพยาบาลแม่สาย 

M021 สายใยของความห่วงใย ธัญชนก บุญธิมา โรงพยาบาลแม่สาย 
M022 หน้าที่ ที่เลือกไม่ได ้ สุพรรษา ขวาเมืองพาน โรงพยาบาลแม่สาย 
M023 เพื่อเธอ หทัยทิพย ์ต๊ะม๊ะวงศ ์ โรงพยาบาลแม่สาย 
M024 ความกลวัที่งดงาม แสง นามลก โรงพยาบาลแม่สาย 
M025 หมดแรงแต่ไม่หมดใจ เสาวนีย์ มโนเสาร ์ โรงพยาบาลแม่สาย 
M026 รวมใจเป็นหนึ่งจะสูงจะไกลแค่ไหนEMSก็ไปถึง กนกพร แจ้วิสอน โรงพยาบาลแม่สาย 
M027 เราจะดูแลดว้ยหัวใจ ฉัตรกมล ธรรมกาศ โรงพยาบาลแม่สาย 
M028 แสงแห่งศรัทธา สุรัสวด ีเกาฏีระ โรงพยาบาลแม่สาย 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
ม ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

รหัส ชื่อผลงาน ช่ือ-สกุล หน่วยงาน 

M029 ไข่นั้น...ส าคัญไฉน เมทิน ีช่วยบ้าน โรงพยาบาลแม่สาย 

M030 หากคุณเดินไม่ไหว จับมอืฉันไว้ แล้วฉันจะพาไป ศิรินภา สิริโชติรุ่งโรจน ์ โรงพยาบาลแม่สาย 

M031 ล็อคให้อยู่นะ หยาดอรุณ ลาพาแว ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอดอยหลวง 
M032 กักตัวไมก่ักใจ ชมพูนุช อินทนนท ์ ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอดอยหลวง 
M033 หวานน้อย...จ๋า นรา สังข์แสง ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอเวียงชัย 
M034 แม่เฒ่าบนยอดดอย อ าไพ รักษ์คมนา .ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอแม่จัน 
M035 ฝากความห่วงใยผ่านปลายเข็ม นรินทร ์กัลละหะ ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอเวียงชัย 
M036 หมออนามัยใกล้บ้าน รัตตกิาล โอบอ้อม ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอเทิง 
M037 ออกก าลังกาย ออกก าลังใจ ชมพูนุช อินทนนท ์ ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอดอยหลวง 
M038 ก าลังใจ ทิพวรรณ พรหมเรืองฤทธิ์ ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอเวียงป่าเป้า 
M039 รอยยิ้มในคราบน้ าตา ทิพวรรณ พรหมเรืองฤทธิ์ ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอเวียงป่าเป้า 

M040 เรียนรู้เรื่องเพศ....ไม่ใช่เรือ่งน่าอาย รุ่งนภา บุญเคลือบ โรงพยาบาลเชียงแสน 
M041 พื้นที่ห่างไกล...หาใช่อุปสรรค รุ่งนภา บุญเคลือบ โรงพยาบาลเชียงแสน 
M042 รอยยิ้ม จากดวงตาของนักสู้ รัตนา จันแปงเงิน โรงพยาบาลเชียงแสน 
M043 เข้าถึง เข้าใจ สัมผัสได้ 

 
สิริพร ศรีจุม 

ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอแม่สาย 
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ย ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

รหัส ชื่อผลงาน ช่ือ-สกุล หน่วยงาน 

M044 ไกลแค่ไหนคือใกล้ รัตนา จันแปงเงิน โรงพยาบาลเชียงแสน 
M045 คุณพระชว่ยดว้ย ปรีชา มะโนยศ โรงพยาบาลเทิง 
M046 7 โมงเช้า วันคลินิกเบาหวาน เครือมาศ ตุงใย ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอเวียงป่าเป้า 
M047 ไม่เริ่มต้นในวันนี้ จะไม่มีทางส าเร็จในวันพรุ่งนี้ ทวีพงษ ์วงศ์ดาว ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอเทิง 
M048 ความรกัความห่วงใย จากใจคนในต าบลแม่ลอย. ทวีพงษ ์วงศ์ดาว ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอเทิง 
M049 ยืดสักนิด ชีวิตยืนยาว กรรณกิาร์ แก้วปัญญา โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า 
M050 เจ็บป่วยไม่ลุกลาม ด้วยลา่มทางไกล ณชญาดา รัตนรักษพงศ ์ โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า 
M051 บริการด้วยใจอาสา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพองค์

รวม 

อารีรตัน ์ใจหาญ 
โรงพยาบาลเชียงแสน 

M052 ก าลังใจ จากใครหนอ ศิริลามณ ีช่างเก็บ ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอเทิง 
M053 ติดบ้าน ติดเตียงและติดโควิด สรวิทย ์ศรีวรรณ ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอแม่จัน 
M054 องค์กรรว่มใจ สู้ภัยโควดิ-19 อรสา เข่ือนเพชร โรงพยาบาลเชียงแสน 
M055 ใกล้บ้าน ใกลใ้จ เราไม่ทิง้กัน ยุคโควดิ เรณู ดวงเนตร ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอเวียงชัย 
M056 มอเตอร์ไซค์ไม่ท าหล่น เรณู ดวงเนตร ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอเวียงชัย 
M057 จิตอาสาเปลี่ยนคราบน้ าตาเป็นรอยยิ้ม ลัดดาวัลย ์หม่องพิชัย ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอเทิง 
M058 ศรัทธา ชะตา สุข ลัดดาวัลย ์หม่องพิชัย ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอเทิง 
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ร ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

รหัส ชื่อผลงาน ช่ือ-สกุล หน่วยงาน 

M059 โฮงยาไทยห่วงใยสุขภาพพระสงฆ ์ โสภา ปกป้องบวรกุล โรงพยาบาลเชียงราย

ประชานุเคราะห์ 
M060 มิตรภาพที่แท้ทรู คือการอยู่โดยไม่ทิ้งกัน ปรียา อินทะนิล โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า 
M061 ผอ. หายยยย! ฐิติพร สายเขียว โรงพยาบาลเทิง 
M062 พัฒนาการสมวัย ควรใส่ใจส่งเสริม ชนิกานต ์ค ามาเรว็ ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอแม่จัน 
M063 สายยางยืดที่พันอย่างแนน่แนบ ไม่อาจเทียบสาย

สัมพันธ์ครอบครัวที่แนบแน่น 

ณชญาดา รัตนรักษพงศ ์
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า 

M064 โควิด-19 ยังอยู่ เราจะอยู่กับโควิด-19 ด้วย

มาตรการป้องกันการติดเชื้อ แบบครอบจักรวาล

(UP) 

สุภาพร ใจอ้าย 
ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอเวียงชัย 

M065 ประสานมือ..ประสานพลงั..เพื่อป้องกันโรค

ไข้เลือดออก 

สุภาพร ใจอ้าย ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอเวียงชัย 
M066 หนูกลัว..หนูเจ็บ ภัทรวดี กุมาระ ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอพญาเม็งราย 
M067 บาปบุญคุณโทษ ณัฐรว ีมโนหาญ โรงพยาบาลเชียงราย

ประชานุเคราะห์ 
M068 ประชาชนปันน้ าใจมอบของใช้ให้ผู้ถูกกักตวัใน

สถานการณ์โควิด-19 

พรธติา อภิกูลวงค ์ ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอแม่สาย 
M069 แม่อุ้ยเขี้ยวดีก่อ หมอมาผ่อหื้อ อรทัย สิมะพรม โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า 
M070 ไม่ใช่ว่าไม่เลือก แต่เพราะเลือกไม่ได้ จึงจ ายอม

ต้องอยู่ในสภาพนี้ 

รุ่งทิวา ปัญญาบุญ ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอแม่สาย 
M071 “ลุงใบ”้ สุชัญญา ยั่งยืน ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอแม่สาย 
M072 ท่ามกลางความมดืมิดยังมีความหวังของแสงสว่าง นภาพร ทอลา ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอแม่สาย 
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ล ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

รหัส ชื่อผลงาน ช่ือ-สกุล หน่วยงาน 

M073 ความพกิารไม่ใช่ค าตอบสุดท้ายของชีวติ ณัฐรว ีมโนหาญ โรงพยาบาลเชียงราย

ประชานุเคราะห์ 

 
M074 ความสุขของเรา คนึงนิตย์ อินต๊ะเนตร ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
M075 สายใยแห่งรัก บุริศร์วุฒิกร ทองสุข ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
M076 ทีมงานของฉัน รุ่งอรุณ แสงพอง ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
M077 การพ่นหมอกควัน ทีว่ิวสวยที่สุดในโลก ภิมพธ ูเป็งสม ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
M078 เลือด......ต่อชวีิต ศุกลวัฒน ์มงคลกุลผ่องใส ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
M079 ก าลังใจสู้ภัยโควิด กุสุมา ยอดสุวรรณ โรงพยาบาลเชียงราย

ประชานุเคราะห์ 
M080 วัคซีนใจ สุวรรณ ีทิพย์โชต ิ ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอพญาเม็งราย 
M081 เมื่อรู้ว่ามีใครรออยู ่ พัชรินทร ์อารีย ์ ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอเวียงชัย 
M082 บ้านหลังที่ 2 ชฎาพร ทิพวงค ์ โรงพยาบาลแม่ลาว 
M083 วันที่ฟ้ามดืหม่น ภานุวัฒน ์เตโจ โรงพยาบาลแม่ลาว 
M084 แสงสว่างที่กลางใจ ป้องกันภัยโควิด มาลีจิตร ์ชัยเนตร โรงพยาบาลแม่ลาว 
M085 ร่วมกันรกัษาดว้ยความตัง้ใจ วิศรุต ทิพย์อ้าย โรงพยาบาลเทิง 
M086 สลับงาน สลับวน สลับคนท างาน ณัฐวรานี แสงจันทร์วัฒนา โรงพยาบาลแม่ลาว 
M087 โควิดก็มา ฟ้าผา่ก็กลวั รุ้งลาวัลย ์กาวิละ โรงพยาบาลแม่ลาว 
M088 ลมหายใจท้าทายโควิด-19 รุ้งลาวัลย ์กาวิละ โรงพยาบาลแม่ลาว 
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ว ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

รหัส ชื่อผลงาน ช่ือ-สกุล หน่วยงาน 

M089 จงเดินตามความหลงไหล ทินวัฒน์  ยศชูสกุล 

 

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดเชียงราย 
M090 ร่วมดว้ยช่วยกันดูแลแม่อุ้ย สมบูรณ์  วงศ์ทิพย ์ ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอป่าแดด 

มอบเกียรติบัตร 
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ศ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

               ค าอธิบาย การก าหนดรหัส 
 

O = การน าเสนอด้วยวาจา 
    P  = การน าเสนอดว้ยโปสเตอร ์
    I =   การน าเสนอนวัตกรรม 
    M = การน าเสนอภาพถา่ยเล่าเรื่อง                            

   A = งานวิจัย / สิ่งประดษิฐ์ 
    B = งานประจ าสู่งานวิจยั (R2R) /เชิงระบบ 

   
      ตัวอย่าง 

     การน าเสนอดว้ยวาจา  ประเภท งานวิจัย    
 

OA0x 
การน าเสนอดว้ยวาจา ประเภท  งานประจ าสู่งานวิจัย (R2R)       QB0x 

      การน าเสนอดว้ยโปสเตอร์ ประเภท งานวิจัย 
  

PA0x 
การน าเสนอดว้ยโปสเตอร์ ประเภท งานประจ าสูง่านวิจัย (R2R) 

 

PB0x 
  

     การน าเสนอนวัตกรรมสิง่ประดิษฐ์  
   

IA0x      
การน าเสนอนวัตกรรมเชิงระบบ 

 

IB0x       
  

     การน าเสนอภาพถ่ายเล่าเรื่อง  
  

M00x 
 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 ษ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

ผลรางวัลการน าเสนอผลงานวิชาการ ประจ าปี 2565 

ประเภทผลงาน ประเภทรางวัล ผู้ทีไ่ด้รับรางวัล ชื่อผลงาน 
การน าเสนอดว้ยวาจา  
ประเภทงานวิจัย 
 

รางวัลชนะเลิศ ธนากร สุเดชมารค  
โรงพยาบาลพญาเม็งราย 

การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง กลุ่มผู้ป่วย   
หลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลพญาเม็งราย อ.พญาเม็งราย   
จ.เชียงราย 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดบั 1 พรทพิย ์ เรืองฤทธิ์  
โรงพยาบาลแม่สรวย 

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนด   
ของสตรีตั้งครรภ์ โรงพยาบาลแม่สรวย 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดบั 2 ณรงค์ฤทธิ ์ เงินทอง  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สาย 

การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและกลไกการป้องกันควบคุม
โรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ ในพื้นที่ชายแดนไทย - เมียนมา 
กรณีศึกษาอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

การน าเสนอดว้ยวาจา  
ประเภทงานประจ าสู่งานวิจัย 
  

รางวัลชนะเลิศ รพีพร  โนจิตร  
โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชเชียงของ 

การศึกษาผลการด าเนินงานระบบ STROKE FAST TRACK 
ของการดูแลผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลัน 
(Acute ischemic stroke) ผ่านช่องทาง Mobile stroke       
unit – stroke one stop โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
เชียงของ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 พิกุล ทองรักษ ์  
โรงพยาบาลแม่ลาว 

การพัฒนาแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระท า      
ความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน One Stop Crisis 
Center (OSCC) ในต าบลจอมหมอกแก้ว                  
อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
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 ส ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

ประเภทผลงาน ประเภทรางวัล ผู้ทีไ่ด้รับรางวัล ชื่อผลงาน 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ศิริลักษณ์ สุยะ   

โรงพยาบาลแม่จัน 
การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการเกิดภาวะภูมิไวเกินต่อ     
ยาอะบาคาเวียร์ (Abacavir-induced Hypersensitivity 
reaction) ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่ไม่ได้รับการตรวจ       
คัดกรองยีนแพ้ยา HLA-B*5701 

การน าเสนอดว้ยโปสเตอร์
ประเภทงานวิจัย 
  

รางวัลชนะเลิศ อัญชลิกา ภูมิรัชญากุล   
โรงพยาบาลแม่จัน 

การพัฒนารูปแบบการเชื่อมประสานการดูแลผู้ป่วยโรคร่วม         
จิตเวชสารเสพติด  ที่ เสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง           
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดบั 1 ส าราญ เชื้อเมืองพาน   
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัดเชียงราย 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดบั 2 จันทนา สุปริยศิลป์  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพาน 

ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อ
ด้านสุขภาพ ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไตเสื่อมเรื้อรังระยะ 3,4   
ต าบลสันมะเค็ด อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

การน าเสนอดว้ยโปสเตอร์
ประเภทงานประจ าสู่งานวิจัย 
  

รางวัลชนะเลิศ พิศศุภร  ริ้วสุวรรณ 
โรงพยาบาลแม่สรวย 

ความส าเร็จในการรักษาวัณโรคโดยใช้ผลการศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการรับประทานยารักษาวัณโรค     
ของผู้ป่วยโรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดบั 1 ศศิธร  ขันติวงศ์  
โรงพยาบาลแม่ลาว 

การพัฒนาระบบรองรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง (buffer 
ward)   สู่การเป็น cohort ward IPD ในช่วงสถานการณ์
ระบาด ของ โรค โควิด 19 งานหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาล    
แม่ลาว 
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 ห ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

ประเภทผลงาน ประเภทรางวัล ผู้ทีไ่ด้รับรางวัล ชื่อผลงาน 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดบั 2 ขวัญชีวา  ปล้องมาก  

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
ประสิทธิผลการให้ความรู้หลังการผ่าตัดโดยใช้สื่อ VDO QR 
code ในผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักเพื่อลดการเกิดกระดูก
สะโพกหักซ้ า 

การน าเสนอดว้ยนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ 
  
  

รางวัลชนะเลิศ สันติภาพ สวัสด ี 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  

เครื่องวัดอุณหภูมิตู้เย็นวัคซีน 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดบั 1 อนุสรณ ์ ศรีจันทร ์  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพาน 

แอพพลิเคชั่นในงานบริการปฐมภูมิ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดบั 2 นพณัช  บุญสุข   
โรงพยาบาลแม่ลาว 

เครื่องช่วยเดินส าหรับผู้ป่วยฝึกเดิน บนลู่เดิน 

การน าเสนอดว้ยนวัตกรรม 
เชิงระบบ 
  
  

รางวัลชนะเลิศ ปัทมา ชัยชุมภู  
โรงพยาบาลแม่สาย 

การพัฒนาคุณภาพของการส่ งต่อผู้ป่ วยโดยพยาบาล
โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดบั 1 อัญชลี พลเย่ียม  
โรงพยาบาลสมเดจ็พระญาณสังวร 

การพัฒนาระบบการขอใช้บริ การ เคลื่ อนย้ ายผู้ ป่ วย 
โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดบั 2 ออนอริญชย์ เทพสรุินทร ์ 
โรงพยาบาลแม่สาย 

การพัฒนาระบบการรับส่งเวรแบบ Smart round 

ภาพถ่ายเล่าเรื่อง 
  
  
  

รางวัลชนะเลิศ สุรัสวด ีเกาฏรีะ 
โรงพยาบาลแม่สาย 

แสงแห่งศรัทธา 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดบั 1 ลัดดาวัลย์ หม่องพชิัย 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทิง 

ศรัทธา ชะตา สุข 
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 ฬ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

ประเภทผลงาน ประเภทรางวัล ผู้ทีไ่ด้รับรางวัล ชื่อผลงาน 
  
  
  
  
  

รางวัลรองชนะเลิศ อันดบั 2 กุสุมา ยอดสุวรรณ 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

ก าลังใจสู้ภัยโควิด 

รางวัลชมเชย มาลีจิตร ์ชัยเนตร 
โรงพยาบาลแม่ลาว 

แสงสว่างที่กลางใจ ป้องกันภัยโควิด 

รางวัลชมเชย อ าไพ รักษ์คมนา 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จัน 

แม่เฒ่าบนยอดดอย 

รางวัลชมเชย เรณู ดวงเนตร 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวียงชัย 

มอเตอร์ไซค์ไม่ท าหล่น 

รางวัลชมเชย ลัดดาวัลย ์หม่องพิชัย 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทิง 

จิตอาสาเปลี่ยนคราบน้ าตาเป็นรอยยิ้ม 

รางวัลชมเชย สุชัญญา ยั่งยืน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สาย 

“ลุงใบ”้ 

รางวัล Popular vote ลัดดาวัลย ์หม่องพิชัย 
โรงพยาบาลแม่ลาว 

ศรัทธา ชะตา สุข  
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การน าเสนอผลงานด้วยวาจา ประเภทงานวิจัย 
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2 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

ประสิทธิผลการใช้ดนตรีกะเหรี่ยงต่อภาวะสุขภาพจิตของชนชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยงที่มีภาวะเครียด 

หรือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต  ต าบลโชคชัย อ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 

The effectiveness of karen music on the mental health of the karen ethnic 

people with stress and people with mental health problems in Chokchai Sub-

district, Doi Luang District, Chiang Rai Province.. 

เปียทิพย์  ล ำปน 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่บง อ ำเภอดอยหลวง จังหวดัเชียงรำย 

บทคัดย่อ  

กำรศึกษำผลของโปรแกรมกำรใช้ดนตรีกะเหรี่ยงในประชำกรชุมชนบ้ำนหนองด่ำน ต ำบลโชคชัย อ ำเภอดอย

หลวง จังหวัดเชียงรำยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi experimental research)  โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่ำง

ออกเป็น 2 กลุ่มตัวอย่ำงโดยก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงไว้ 68 คน ในกำรศึกษำครั้งนี้คือประชำกรในชุมชนบ้ำนหนอง

ด่ำน ต ำบลโชคชัย อ ำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรำย กลุ่มทดลอง (Experimental group) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับกำร

ฟื้นฟูด้วยกำรใช้โปรแกรมดนตรีกะเหรี่ยงจ ำนวน 34 คนและประชำกรในชุมชนบ้ำนดอย ต ำบลโชคชัย อ ำเภอดอยหลวง

เป็นกลุ่มเปรียบเทียบ (Control group) จ ำนวน 34 คน เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งก่อนและหลังกำรทดลองในกลุ่มตัวอย่ำง

ทั้งสองกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยคือกำรวัดผลภำวะเครียด ทัศนคติต่อตนเอง และทัศนคติต่อสังคม ก่อนและหลัง

กำรทดลองโดยใช้แบบสัมภำษณ์ Pretest และ Posttest วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรประเมินภำวะเครียด กำรวัดทัศนคติต่อตนเอง และกำรวัดทัศนคติต่อสังคมก่อน

และหลังกำรทดลอง ระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ผลกำรศึกษำพบว่ำหลังกำรทดลองของกลุ่มทดลองมี

ภำวะเครียด ทัศนคติต่อตนเอง และทัศนคติต่อสังคมที่ดีขึ้นมำกกว่ำหลังกำรทดลองของกลุ่มเปรี ยบเทียบอย่ำงมี

นัยส ำคัญทำงสถิติ (P-value < 0.05) เนื่องจำกกำรใช้โปรแกรมดนตรีกะเหรี่ยงเป็นกำรใช้เสียงดนตรีสื่อสำรกันแทน

ภำษำพูดเป็นกำรประยุกต์ดนตรีไปใช้ในกำรบ ำบัด และปรับพฤติกรรมกำรรับรู้ผู้ถูกบ ำบัดให้อยู่ในสภำวะปกติได้แม้ใน

ขณะที่เกิดภำวะเครียด 
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บทน า  

ในโลกปัจจุบันเป็นโลกของกำรแข่งขัน เป็นโลกแห่งกำรเจริญของวัตถุ ทุกคนต่ำงแก่งแย่งเพื่อให้ตัวเองมีชีวิต
อยู่รอด ส่งผลให้เกิดโรคที่ไม่ติดต่ออย่ำงหนึ่งนั่นคือโรคเครียด  โรควิตกกังวลเมื่อมีภำวะนี้ยำวนำนก็จะส่งผลให้เกิด
ภำวะซึมเศร้ำหรือเกิดภำวะวิกฤตทำงสุขภำพจิตได้และมีภำวะเสี่ยงต่อกำรฆ่ำตัวตำย  ประเทศไทยในปัจจุบันมีปัญหำ
ซึมเศร้ำ ซึ่งทำงกรมสุขภำพจิตได้เปิดเผยถึงสถำนกำรณ์ปัญหำกำรฆ่ำตัวตำยของทั้งประเทศอยู่ที่ 6.34 ต่อแสน
ประชำกร โดยในปี 2562 มีคนฆ่ำตัวตำยส ำเร็จ 4,137 คน ผู้ชำยร้อยละ 80 และผู้หญิงร้อยละ 20 และพบว่ำวัย
แรงงำนช่วงอำยุ 25-29 ปี เป็นวัยที่ฆ่ำตัวตำยส ำเร็จสูงสุด ร้อยละ 74.7 รองลงมำเป็นวัยสูงอำยุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 
ร้อยละ 22.1  และวัยเด็กช่วงอำยุ 10-24 ปี ร้อยละ 3.2 และภำคเหนือมีอัตรำฆ่ำตัวตำยอยู่ที่ 9.91 ต่อแสนประชำกร 
ซึ่งเป็นภูมิภำคที่มีอัตรำกำรฆ่ำตัวตำยมำกที่สุด และจังหวัดเชียงรำยติด 1 ใน 5 จังหวัดที่มีอัตรำฆ่ำตัวตำยมำกที่สุดใน
ประเทศไทยคิดเป็น 11.70 ต่อแสนประชำกร (ศูนย์ป้องกันกำรฆ่ำตัวตำยระดับชำติ โรงพยำบำลจิตเวชขอนแก่นรำช
นครินทร์ , 2019) 

 จำกข้อมูลทำงสถิติย้อนหลัง 3 ปีที่ผ่ำนมำผู้ป่วยจิตเวช และผู้ที่มีภำวะเครียดมี แนวโน้มเพิ่มมำกขึ้น ในปี 
2560-2561 ผู้ป่วยผู้ป่วยจิตเวช (Schizophrenia) เพิ่มข้ึนจ ำนวน 12 รำย คิดเป็นร้อยละ 57.14 และจ ำนวนผู้ป่วยจิต
เวชโรคซึมเศร้ำ (Depression) เพิ่มขึ้นจ ำนวน 25 รำย คิดเป็นร้อยละ 147 ในปี 2560 มีผู้ป่วยฆ่ำตัวตำยด้วยกำร
แขวนคอ  จ ำนวน 1 รำย ในปี พ.ศ.  2562 มีผู้ป่วยทำงจิตเวชต ำบลโชคชัย มีทั้งหมด 67 คน กำรฆ่ำตัวตำยด้วยกำร
แขวนคอ  จ ำนวน 4  รำย คิดเป็นร้อยละ  5.97  จำกจ ำนวนผู้ป่วยทำงจิตเวชทั้งหมดในปีนี้ และคิดเป็น 42.72 ต่อ
แสนประชำกร ในเขตรับผิดชอบของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอยมีจ ำนวนผู้ป่วยจิตเวชโรคซึมเศร้ำ 
(Depression) จ ำนวน 27 รำย คิดเป็น 834.10 ต่อแสนประชำกร ผู้ป่วยผู้ป่วยจิตเวช (Schizophrenia) จ ำนวน 10 
รำย คิดเป็น 308.93 ต่อแสนประชำกร และผู้ป่วยจิตเวชที่มีกำรฆ่ำตัวตำยส ำเร็จจ ำนวน 3 คน พักอำศัยอยู่ที่บ้ำน
หนองด่ำน หมู่ 6 จ ำนวน 2 คน และบ้ำนดอย หมู่ 3 ต ำบลโชคชัย อ ำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรำย จ ำนวน 1 คน 
รวมผู้ที่มีกำรฆ่ำตัวตำยส ำเร็จในเขตรับผิดชอบของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอยคิดเป็น 92.67 ต่อแสน
ประชำกร (โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนดอย ต ำบลบ้ำนดอย อ ำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรำย , 2020) 
ผู้ป่วยจิตเวชที่มีกำรฆ่ำตัวตำยส ำเร็จพบว่ำเป็นชำวกะเหรี่ยง และหมู่บ้ำนนี้ทำงผู้วิจัยได้เข้ำไปส ำรวจข้อมูลพบว่ำ
ประชำกรมีภำวะเครียด และภำวะซึมเศร้ำในระดับน้อยมำกร้อยละ 84.62 และซึมเศร้ำในระดับน้อยร้อยละ 15.38 
จำกกำรส ำรวจข้อมูลในชุมชน มีปัจจัยทั้งภำยใน  และภำยนอกร่ำงกำย  ที่กระตุ้น หรือ  บังคับบีบคั้น อย่ำงมำก และ
เนื่องจำกพฤติกรรมกำรแสดงออกของคนแต่ละคน จะแตกต่ำงกันในเรื่องเชื้อชำติ ชำติพันธุ์  ในคนที่มีพฤติกรรมเก็บ
ตัวเงียบ เก็บกด ไม่กล้ำแสดงออก จึงไม่มีโอกำสระบำย ให้ใครรับรู้ เมื่อมีปัญหำรุมเร้ำมำกๆเข้ำ หำทำงออกไม่ ได้
สุดท้ำยก็กลำยเป็นผู้ป่วยโรคจิต โรคประสำท หรือ ฆ่ำตัวตำยในที่สุด  
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 ซึ่งสำเหตุเกิดจำกปัญหำในครอบครัว ปัญหำจำกกำรท ำงำนและเศรษฐกิจ และขำดควำมรู้ในกำรจัดกำรภำวะ
เครียดได้อย่ำงถูกวิธี ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น ำวัฒนธรรมดั้งเดิมของชำวกะเหรี่ยงกลับคืนมำ และได้ศึ กษำผลของกำรใช้
ดนตรีบ ำบัด โดยเปรียบเทียบภำวะเครียด ทัศนคติต่อตนเอง ทัศนคติต่อสังคม ก่อนและหลังกำรใช้ดนตรีกระเหรี่ยง 
รวมถึงภำวะสุขภำพจิตของคนในชุมชน ที่มีภำวะเครียด หรือมีปัญหำสุขภำพจิต เพื่อท ำให้เกิดกำรส่งเสริมให้
ประชำชนมีสุขภำพจิตที่ดี มีกำรจัดกำรกับภำวะเครียดได้อย่ำงถูกต้องโดยกำรน ำดนตรีบ ำบัดเพลงกะเหรี่ยงเข้ำมำช่วย
ให้สุขภำพจิตของประชำชนดีขึ้น 

วัตถุประสงค์   
1. วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษำผลของกำรใช้ดนตรีบ ำบัด ต่อภำวะสุขภำพจิตของคนในชุมชนที่มีภำวะเครียด หรือมีปัญหำ
สุขภำพจิต 
 2. วัตถุประสงค์เฉพำะ 

2.1 เพื่อศึกษำเปรียบเทียบภำวะเครียด ทัศนคติต่อตนเอง ทัศนคติต่อสังคม ก่อนและหลังกำรใช้ดนตรี   
กระเหรี่ยงต่อภำวะสุขภำพจิต ภำยในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังกำรทดลอง 

2.2 เพื่อศึกษำเปรียบเทียบภำวะเครียด ทัศนคติต่อตนเอง ทัศนคติต่อสังคม ก่อนและหลังกำรใช้ดนตรี   
กระเหรี่ยงต่อภำวะสุขภำพจิต ระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังกำรทดลอง 

วิธีการวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชำชนชนชำติพันธุ์ชำวกะเหรี่ยงที่มีภำวะเครียดหรือมีปัญหำสุขภำพจิต ต ำบลโชคชัย อ ำเภอดอยหลวง 

จังหวัดเชียงรำย จ ำนวน 68 คน 
ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงวิจัย ใช้ตำรำงส ำเร็จรูปในกำรก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงของ Cohen (1988, pp. 54-55) และ

ป้องกันกำรสูญหำยของข้อมูลโดยเพิ่มกลุ่มตัวอย่ำง 10% จึงได้กลุ่มตัวอย่ำงวิจัยจ ำนวน 68 คน วิจัยกลุ่มทดลองและ     
กลุ่มเปรียบเทียบกลุ่มละ 34 คน กลุ่มทดลอง คือ ประชำชนในชุมชนที่มีภำวะเครียด ยกเว้นผู้ป่วยที่มีควำมผิดปกติ      
ทำงจิตใจ และสมองมำกเกินกว่ำจะท ำกำรสื่อสำรกันได้ กลุ่มทดลองคือประชำชนบ้ำนหนองด่ำน ต ำบลโชคชัย       
อ ำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรำย จ ำนวน 34 คน 

กลุ่มควบคุม คือ ประชำชนในชุมชนที่มีภำวะเครียด ยกเว้นผู้ป่วยที่มีควำมผิดปกติทำงจิตใจ และสมองมำก    
เกินกว่ำจะท ำกำรสื่อสำรกันได้กลุ่มควบคุม คือประชำชนบ้ำนดอย ต ำบลโชคชัย อ ำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรำย 
จ ำนวน 34 คน   
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วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรโดยเลือกศึกษำกับกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นเพศรชำย และเพศหญิง และได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม โดยมีวิธี ดังนี้ 
1. ก ำหนดขนำดลุ่มตัวอย่ำงไว้ 68 คน ซึ่งกลุ่มที่ได้รับกำรฟื้นฟูด้วยกำรใช้กิจกรรมดนตรีกะเหรี่ยง(กลุ่มทดลอง) 

จ ำนวน 34 คน เป็นเพศชำย 17 คน และเพศหญิง 17 คน และกลุ่มควบคุมจ ำนวน 34 คนเป็นเพศชำย 17 คน  
และเพศหญิง 17 คน เช่นกัน 

2. เลือกกลุ่มตัวอย่ำงโดยกำรสุ่มแบบอย่ำงง่ำย(Simple Random Sampling)โดยกำรใช้วิธีกำรจับฉลำก  
กลุ่มตัวอย่ำงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลองจ ำนวน 34 คน และกลุ่มควบคุมจ ำนวน 34 คน 
 รูปแบบกำรสุ่มตัวอย่ำง 

 ชำย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 
กลุ่มทดลอง 17 17 34 
กลุ่มควบคุม 17 17 34 
รวม(คน) 34 34 68 

 

เกณฑ์ในการคัดกลุ่มตัวอย่างเข้า 
1. เป็นประชำชนในชุมชนชำติพันธุ์ชำวกะเหรี่ยงที่มีภำวะเครียดหรือผู้ที่มีปัญหำสุขภำพจิต ที่มีอำยุระหว่ำง  

15 ปีข้ึนไป 
2. มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ 
3. เป็นประชำชนในชุมชนชำติพันธุ์ชำวกะเหรี่ยงที่ให้ควำมร่วมมือและยินดีเข้ำร่วมโปรแกรมดนตรีกะเหรี่ยง

บ ำบัด 

เกณฑ์ในการคัดกลุม่ตัวอย่างออก 
ผู้ป่วยที่มีควำมผิดปกติทำงจิตใจ และสมองมำกเกินกว่ำจะท ำกำรสื่อสำรที่มีอำยุระหว่ำง 15 ปีขึ้นไป ระยะเวลำ 

ที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล ระยะในกำรเก็บข้อมูล เป็นระยะเวลำ 2 เดือน สถำนที่ที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน ชุมชนบ้ำนหนอง
ด่ำน ต ำบลโชคชัย อ ำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรำย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ ทัศนคติต่อตนเอง ทัศนคติต่อสังคม ภำวะเครียดก่อนและหลังกำรใช้

กิจกรรมดนตรีกะเหรี่ยง 
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กำรวัดตัวแปร 
ผู้วิจัยได้ตั้งเกณฑ์ในกำรวัดตัวแปร ทัศนคติต่อตนเอง ทัศนคติต่อสังคมและภำวะเครียดก่อนและหลังกำรใช้

กิจกรรมดนตรีกะเหรี่ยงดังนี้ 
1. กำรประเมินภำวะเครียด ใช้แบบประเมิน (ST5) ของกรมสุขภำพจิต 

     กำรแปลผล 
คะแนน 0-4 เครียดน้อย 
คะแนน 5-7 เครียดปำนกลำง 
คะแนน 8-9 เครียดมำก 
คะแนน 10-15 เครียดมำกที่สุด 

2. กำรประเมินทัศนคติต่อตนเองโดยใช้แบบประเมินตนเอง พัฒนำโดย ฐปนีย์ ตั้งจิตภักดีกุล ปรับปรุงโดย 
เทียนทอง หำระบุตร (2555) มีจ ำนวน 10 ข้อค ำตอบ แบบสอบถำมเป็นมำตรำส่วนประมำณค่ำ  (Rating  scale)  
มี 4 ระดับดังนี้ 

คะแนน  ควำมเหมำย 
4  เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง   
3  เห็นด้วย    
2  ไม่เห็นด้วย   
1   ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง  

กำรแปรผลใช้ค่ำเฉลี่ยบอกค่ำกลำงของกลุ่มตัวอย่ำงที่ศึกษำ ก ำหนดค่ำ ค่ำสูงคือระดับคะแนนที่มำกกว่ำ 
ค่ำเฉลี่ย กับค่ำต่ ำ ระดับคะแนนต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ย 

ถ้ำเป็นค ำถำมเชิงลบ (Negative) ถ้ำเป็นค ำถำมเชิงลบ (Positive) 
เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง      1 คะแนน เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง      4 คะแนน 
เห็นด้วย                2 คะแนน เห็นด้วย                3 คะแนน 
ไม่เห็นด้วย             3 คะแนน ไม่เห็นด้วย             2 คะแนน 
ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง    4 คะแนน ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง    1 คะแนน 

 ระดับคะแนนทัศนคติ 
   ทัศนคติทำงบวก   ช่วงคะแนนตั้งแต่  3.51 - 5.00 
   ทัศนคติเป็นกลำง  ช่วงคะแนนตั้งแต่  2.51 - 3.50 
   ทัศนคติเป็นลบ   ช่วงคะแนนตั้งแต่  1.00 - 2.50 
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3. กำรประเมินทัศนคติต่อสังคมโดยใช้แบบสอบถำมสนับสนุนทำงสังคม (ยลรวี โรจน์ทอง บัณฑิตวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ) จ ำนวน 12 ข้อค ำถำม ซึ่งมีเกณฑ์ในกำรให้คะแนนแต่ระดับ ดังนี้  

ระดับควำมเห็น         ข้อควำมทำงบวก(คะแนน)   ข้อควำมทำงลบ(คะแนน) 
   มำกทีสดุ   5     1 
   มำก    4     2  
   ปำนกลำง    3     3  
   น้อย                2     4  
   น้อยที่สดุ              1     5  

เกณฑ์กำรแปลควำมหมำย โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์มำตรำสว่นประมำณค่ำตำมแนวคดิของเบสท์ ดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00  หมำยถึง มีควำมภำคูมิใจในตนเองอยู่ในระดับมำกที่สุด  
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49  หมำยถึง มีควำมภำคูมิใจในตนเองอยู่ในระดับมำก  
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49  หมำยถึง มีควำมภำคูมิใจในตนเองอยู่ในระดับปำนกลำง  
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49  หมำยถึง มีควำมภำคูมิใจในตนเองอยู่ในระดับน้อย  
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมำยถึง มีควำมภำคูมิใจในตนเองอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบ่งประชำกรในชุมชนเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลอง 34 คน และกลุ่มควบคุม 34 คน ใช้วิธีทดลองด้วยวิธี 

pretest-posttest control group design และกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรแจกแจงควำมถี่ และหำค่ำร้อยละ  
ค่ำมัชฌิมเลขคณิต (X) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (SD) และกำรทดสอบควำมแตกต่ำงค่ำเฉลี่ย (t-test) 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวมรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวมรวมข้อมูลครั้งนี้มี 2 ชุด คือแบบสัมภำษณ์ pretest และ Posttest ซึ่งทั้ง 2 ชุด

ประกอบด้วย ส่วนต่ำงๆ 4 ส่วนดังนี้ 
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสัมภำษณ์ เกี่ยวกับปัจจัยด้ำนประชำกรของกลุ่มตัวอย่ำงคือ อำยุ  เพศ กำรศึกษำ อำชีพ 

ควำมเชื่อ ศำสนำที่นับถือ รำยได้  
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสัมภำษณ์วัดทัศนคติต่อตนเอง จ ำนวน 10 ข้อ 
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสัมภำษณ์วัดทัศนคติต่อสังคม จ ำนวน 12 ข้อ 
ส่วนที่ 4 เป็นแบบสัมภำษณ์กำรประเมินภำวะเครียด ใช้แบบประเมิน (ST5) จ ำนวน 5 ข้อ 
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แบบสัมภำษณ์วัดทัศนคติต่อตนเอง 10 ข้อและทัศนคติต่อสังคม จ ำนวน 12 ข้อ แบบสัมภำษณ์กำรประเมิน
ภำวะเครียด ใช้แบบประเมิน (ST5) จ ำนวน 5 ข้อ ส ำหรับแบบสัมภำษณ์ Posttest นั้นใช้แบบสัมภำษณ์ชุดเดียวกับ 
Pretest แต่ผู้วิจัยจะท ำกำรสัมภำษณ์โดยกำรเรียงข้อควำมให้สลับกัน เพื่อให้แตกต่ำงจำกข้อควำมในกำรท ำ Pretest 
เพื่อป้องกันกำรจ ำข้อค ำถำม และเพื่อควบคุมให้เกิดควำมเที่ยงตรงภำยใน (Internal validity) (Rainbow,1987) 

ในกำรวิจัยครั้งนี้ ใช้เวลำในกำรด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 12 สัปดำห์ โดยผู้วิจัยได้แบ่งกำรด ำเนินงำน
ออกเป็น 3 ระยะ 

1. ระยะเตรียมกำร  
1.1 ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย รูปแบบแผนงำน ระยะเวลำที่จะด ำเนินงำนวิจัย ขั้นตอน 

กำรด ำเนินงำน เครื่องมือที่ใช้ตลอดจนประโยชน์ที่ได้รับแก่หัวหน้ำโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล  ผู้ใหญ่บ้ำน 
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ผู้ที่ด ำเนินกำรขับร้องเพลงดนตรีกะเหรี่ยงและกลุ่มตัวอย่ำงที่ยินยอมเข้ำร่วม
กำรศึกษำ เพื่อขอควำมอนุเครำะห์ในกำรท ำวิจัย 

1.2 ชี้แจงรำยละเอียด ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระหว่ำงผู้วิจัย กลุ่มทดลอง อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนและผู้ที่ด ำเนินกำรขับร้องเพลงดนตรีกะเหรี่ยง เพื่อท ำควำมเข้ำใจตรงกันในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งก่อน 
และหลังกำรเข้ำร่วมกำรวิจัยและตลอดจนระยะเวลำที่เข้ำร่วมกำรวิจัย 

1.3 น ำเครื่องมือไปใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.4 เก็บข้อมูลก่อนกำรทดลองทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ 

2. ระยะด ำเนินกำร 
ด ำเนินกิจกรรมตำมโปรแกรมกำรใช้ดนตรีกะเหรี่ยง กำรฟังบทเพลงกะเหรี่ยง ได้แก่  
2.1 แนวเพลงเกี้ยวย่องสำว  
2.2 แนวเพลงขึ้นบ้ำนใหม่  
2.3 แนวเพลงร้องประกอบวงแคน 
2.4 แนวเพลงสงฆ์น้ ำพระธำตุ 
2.5 แนวเพลงแต่งงำน 

สัปดำห์ที่ 3 - 10 ด ำเนินกิจกรรมโดย  
 1. เจ้ำหน้ำที่และอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ร่วมกับผู้ที่ด ำเนินกำรขับร้องเพลงดนตรีกะเหรี่ยง
ร่วมกันวำงแผนกำรขับร้อง จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องดนตรี โดยเริ่มจัดกิจกรรมร้องเพลงในตอนเย็นของทุกวันในเวลำ 
17.00-18.00 น. ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เป็นระยะเวลำนำน 8 สัปดำห์ 
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2. โดยจัดโปรแกรมร้องเพลงต่อสัปดำห์ดังนี้ 
2.1 วันจันทร์แนวเพลงเกี้ยวย่องสำว  
2.2 วันอังคำรแนวเพลงขึ้นบ้ำนใหม่  
2.3 วันพุธแนวเพลงร้องประกอบวงแคน  
2.4 วันพฤหัสบดีแนวเพลงสงฆ์น้ ำพระธำตุ  
2.5 วันศุกร์แนวเพลงแต่งงำน  

3. ระยะติดตำมประเมินผล 
เก็บข้อมูลหลังกำรทดลองทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยท ำกำรทดลองกับกลุ่มทดลองคือประชำชนบ้ำนหนองด่ำน ต ำบลโชคชัย อ ำเภอดอยหลวง จังหวัด

เชียงรำย และกลุ่มเปรียบเทียบคือประชำชนบ้ำนดอย ต ำบลโชคชัย อ ำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรำยจ ำนวน ใช้เวลำ
ในกำรด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 12 สัปดำห์โดยผู้วิจัยได้แบ่งกำรด ำเนินงำนออกเป็น 3 ระยะคือ ระยะเตรียมกำร 
ระยะด ำเนินกำร และระยะหลังด ำเนินกำร ตำมโปรแกรมที่ผู้วิจัยได้ออกแบบขึ้น 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช ้
กำรวิเครำะห์ข้อมูลจะใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ ช่วยในกำรประมวลผลข้อมูลซึ่งกำรวิเครำะห์ข้อมูล

แบ่งเป็น  
1. กำรวิเครำะห์เชิงพรรณนำ (Descriptive Analysis) โดยใช้) วิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของประชำกร โดยใช้

ค่ำควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน เพื่ออธิบำยข้อมูลทั่วไปคือ อำยุ เพศ กำรศึกษำ อำชีพ ควำมเชื่อ 
ศำสนำที่นับถือ รำยได้ และทัศนคติ 

2. กำรวิเครำะห์สถิติเชิงอนุมำน ใช้สถิติPair sample t-test และ Independent sample t-test  
เพื่อเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงคะแนนเฉลี่ยของทัศนคติต่อตนเอง ทัศนคติต่อสังคม และภำวะเครียด  

ผลการวิจัย  
กำรศึกษำผลของกำรใช้ดนตรีบ ำบัด ต่อภำวะสุขภำพจิตของคนในชุมชนที่มีภำวะเครียด หรือมีปัญหำ

สุขภำพจิต รูปแบบกำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi experimental research)  โดยแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่ำงออกเป็น 2 กลุ่มตัวอย่ำงโดยก ำหนดขนำดลุ่มตัวอย่ำงไว้ 68 คน ที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้คือประชำกรในชุมชน
บ้ำนหนองด่ำน ต ำบลโชคชัย อ ำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรำย กลุ่มทดลอง (Experimental group) ซึ่งเป็นกลุ่มที่
ได้รับกำรฟื้นฟูด้วยกำรใช้โปรแกรมดนตรีกะเหรี่ยงจ ำนวน 34 คน เป็นเพศชำย 17 คน และเพศหญิง 17 คน และ
ประชำกรในชุมชนบ้ำนดอย ต ำบลโชคชัย อ ำเภอดอยหลวงกลุ่มเปรียบเทียบ (Control group) จ ำนวน 34 คนเป็น
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เพศชำย 17 คน และเพศหญิง 17 คน เช่นกัน มีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งก่อนและหลังกำรทดลองในกลุ่มตัวอย่ำง
ทั้งสองกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยคือกำรวัดผลภำวะเครียด ทัศนคติต่อตนเอง และทัศนคติต่อสังคม ก่อนและ
หลังกำรทดลองโดยใช้โปรแกรมดนตรีกะเหรี่ยงในกลุ่มทดลอง ในกำรเก็บรวมรวมข้อมูลครั้งนี้มี 2 ชุด คือแบบ
สัมภำษณ์ Pretest และ Posttest วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป ผลกำรวิเครำะห์น ำเสนออยู่ 2 ส่วน
ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปประกอบด้วยข้อมูลด้ำน อำยุ เพศ กำรศึกษำ อำชีพ ควำมเชื ่อ 
ศำสนำที่นับถือ และรำยได้  

ส่วนที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรประเมินภำวะเครียด กำรวัดทัศนคติต่อตนเอง และกำรวัดทัศนคติต่อ
สังคม ก่อนและหลังกำรทดลอง ภำยในกลุ่มทดลอง ภำยในกลุ่มเปรียบเทียบ และระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบ  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ส่วนที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปประกอบด้วยข้อมูลด้ำน อำยุ เพศ กำรศึกษำ อำชีพ ควำมเชื ่อ 

ศำสนำที่นับถือ และรำยได้  
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง พบว่ำส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ร้อยละ 

50.0 และ 52.9 ตำมล ำดับ) ช่วงอำยุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง >50 ปี (กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ร้อยละ61.8 
และ 50 ตำมล ำดับ) สถำนภำพสมรส (กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ร้อยละ 82.4 และ 79.4 ตำมล ำดับ) 
ระดับกำรศึกษำอยู ่ในช่วงไม่ได้ร ับกำรศึกษำ และได้รับกำรศึกษำในชั ้นประถมศึกษำ(กลุ ่มทดลองและกลุ ่ม
เปรียบเทียบ ร้อยละ 50 และ 47.1 ตำมล ำดับ) ศำสนำพุทธ (กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ร้อยละ 100 และ 
100 ตำมล ำดับ) กำรประกอบอำชีพเกษตรกร (กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ร้อยละ 76.5 และ 82.4 
ตำมล ำดับ) รำยได้ประมำณ 0-3,000 บำท/เดือน และ3,001-6,000 บำท/เดือน (กลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบ ร้อยละ 50 และ 35.3 ตำมล ำดับ) (ตำรำงที่ 1) 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ 

ตัวแปร 
กลุ่มทดลอง กลุ่มเปรียบเทียบ 

จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน ร้อยละ 

1.เพศ 

 ชำย 17 50 16 47.1 
 หญิง 17 50 18 52.9 

รวม 34 100.0 34 100.0 
อำย ุ

 31– 40 ป ี 4 11.8 8 23.5 
 41 – 50 ป ี 9 26.5 9 26.5 
 > 50 ปี 21 61.8 17 50 

รวม 34 100.0 34 100.0 
สถำนภำพ 

 โสด 3 8.8 3 8.8 
 สมรส 28 82.4 27 79.4 
 หม้ำย 

หย่ำ/แยก 
2 
1 

5.9 
2.9 

2 
2 

5.9 
5.9 

รวม 34 100.0 34 100.0 
กำรศกึษำ 

 ไม่ได้เรียน 17 50 14 41.2 
 ประถมศึกษำ 15 44.1 16 47.1 
 มัธยมศึกษำ 2 5.9 3 8.8 

 ปริญญำตร ี 0 0 1 2.9 
รวม 34 100.0 34 100 

ศำสนำ     
 พุทธ 34 100 34 100 
 คริสต ์ 0 0 0 0 
 อื่นๆ 0 0 0 0 

รวม 34 100.0 34 100.0 
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ตัวแปร 
กลุ่มทดลอง กลุ่มเปรียบเทียบ 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
อำชีพ      
 เกษตรกรรม 26 76.5 28 82.4 
 รับจ้ำงทั่วไป 3 8.8 2 5.9 
 เลี้ยงสัตว์ 1 2.9 2 5.9 
 รับรำชกำร 0 0 1 2.9 
 แม่บ้ำน 4 11.8 1 2.9 

รวม 34 100.0 34 100.0 
รำยได ้ 

 0 - 3,000 บำท 17 50 10 29.4 
 3,001 – 6,000 บำท 9 26.5 12 35.3 
 6,001 – 9,000 บำท 7 20.5 11 32.4 
 9,001 – 12,000 บำท 1 2.9 1 2.9 
 มำกกวำ่ 12,001 บำท 0 0 0 0 

รวม 34 100.0 34 100.0 
 
กลุ่มทดลอง S.D. = 0.87 ,Mean = 2.09  
กลุ่มเปรียบเทียบ S.D. = 0.87 ,Mean = 2.09 

ส่วนที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรประเมินภำวะเครียด กำรวัดทัศนคติต่อตนเอง และกำรวัดทัศนคติต่อ
สังคม ก่อนและหลังกำรทดลอง ภำยในกลุ่มทดลอง ภำยในกลุ่มเปรียบเทียบ และระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบ 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรประเมินภำวะเครียด กำรวัดทัศนคติต่อตนเอง และกำรวัดทัศนคติต่อสังคม ก่อนและ
หลังกำรทดลอง ภำยในกลุ่มทดลอง ผลกำรศึกษำพบว่ำ ภำยหลังกำรได้รับกำรฟื้นฟูด้วยกำรใช้โปรแกรมดนตรีกะเหรี่ยง
กลุ่มทดลองมีภำวะเครียดลดลง ทัศนคติต่อตนเอง และทัศนคติต่อสังคมที่ดีขึ้นก่อนกำรทดลองอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติ(P-value < 0.05) (ตำรำงที่ 2) 
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(ตำรำงที่ 2) แสดงกำรประเมินภำวะเครียด กำรวัดทัศนคติต่อตนเอง และกำรวัดทัศนคติต่อสังคม ก่อนและ
หลังกำรทดลอง ภำยในกลุ่มทดลอง 

ตัวแปร  N Mean S.D. t p-value 
กำรประเมินภำวะเครียด ก่อนทดลอง 34 3.79 2.47 5.57 0.000 

หลังทดลอง 34 1.38 0.92 

กำรประเมินทัศนคติตอ่ตนเอง ก่อนทดลอง 34 31.41 5.08 -3.19 0.003 
หลังทดลอง 34 34.44 4.21 

กำรประเมินทัศนคติตอ่สงัคม ก่อนทดลอง 34 46.65 10.81 -3.97 0.000 
หลังทดลอง 34 52.56 8.29 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรประเมินภำวะเครียด กำรวัดทัศนคติต่อตนเอง และกำรวัดทัศนคติต่อสังคม ก่อนและ
หลังกำรทดลอง ภำยในกลุ่มเปรียบเทียบ ผลกำรศึกษำพบว่ำ กลุ่มเปรียบเทียบมีภำวะเครียด กำรวัดทัศนคติต่อตนเอง 
และกำรวัดทัศนคติต่อสังคมไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ   (ตำรำงที่ 3) 

(ตำรำงที่ 3) แสดงกำรประเมินภำวะเครียด กำรวัดทัศนคติต่อตนเอง และกำรวัดทัศนคติต่อสังคม ก่อนและ
หลังกำรทดลอง ภำยในกลุ่มเปรียบเทียบ 

ตัวแปร  N Mean S.D. t p-value 
กำรประเมินภำวะเครียด ก่อนทดลอง 34 3.94 2.28 -3.16 0.003 

หลังทดลอง 34 4.62 1.72 

กำรประเมินทัศนคติตอ่ตนเอง ก่อนทดลอง 34 29.21 4.35 2.58 0.015 
หลังทดลอง 34 28.32 3.62 

กำรประเมินทัศนคติตอ่สงัคม ก่อนทดลอง 34 44.26 10.77 4.72 0.000 
หลงัทดลอง 34 39.68 8.75 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรประเมินภำวะเครียด กำรวัดทัศนคติต่อตนเอง และกำรวัดทัศนคติต่อสังคมก่อนและ
หลังกำรทดลอง ระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ผลกำรศึกษำพบว่ำหลังกำรทดลองของกลุ่มทดลองมีภำวะ
เครียด ทัศนคติต่อตนเอง และทัศนคติต่อสังคมที่ดีขึ้นที่ดีขึ้นมำกกว่ำหลังกำรทดลองของกลุ่มเปรียบเทียบอย่ำง 
มีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P-value < 0.05)  (ตำรำงที่ 4) 

(ตำรำงที่ 4) แสดงกำรประเมินภำวะเครียด กำรวัดทัศนคติต่อตนเอง และกำรวัดทัศนคติต่อสังคมก่อนและ
หลังกำรทดลอง ระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ 
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ตัวแปร  Mean S.D. t p-value 

กำรประเมินภำวะเครียด 
 ก่อนทดลอง 

กลุ่มทดลอง 3.79 2.47 
-.26 

 
0.800 

 กลุ่มเปรียบเทียบ 
3

.94 
2

.28 

หลังทดลอง 
กลุ่มทดลอง 1.38 1.10 -9.65 

 
0.000 

 กลุ่มเปรียบเทียบ 4.62 1.75 
กำรประเมินทัศนคติตอ่ตนเอง 

 
ก่อนทดลอง 

กลุ่มทดลอง 31.41 5.08 1.93 
 

0.6 
 กลุ่มเปรียบเทียบ 29.21 4.35 

หลังทดลอง 
กลุ่มทดลอง 34.44 4.29 6.42 

 
0.000 

 กลุ่มเปรียบเทียบ 28.32 3.67 
กำรประเมินทัศนคติตอ่สงัคม 

 
ก่อนทดลอง 

กลุ่มทดลอง 46.65 10.81 .91 
 

0.37 
 กลุ่มเปรียบเทียบ 44.26 10.77 

หลังทดลอง 
กลุ่มทดลอง 52.56 8.27 6.23 

 
0.000 

 กลุ่มเปรียบเทียบ 39.67 8.83 
 
อภิปราย สรุป และข้อเสนอแนะ   

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง พบว่ำส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ร้อยละ 50 .0 
และ 52.9 ตำมล ำดับ) ช่วงอำยุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง >50 ปี (กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ร้อยละ61.8 และ 50 
ตำมล ำดับ) สถำนภำพสมรส (กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ร้อยละ 82.4 และ 79.4 ตำมล ำดับ) ระดับกำรศึกษำ
อยู่ในช่วงไม่ได้รับกำรศึกษำ และได้รับกำรศึกษำในชั้นประถมศึกษำ(กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ร้อยละ 50 และ 
47.1 ตำมล ำดับ) ศำสนำพุทธ (กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ร้อยละ 100 และ 100 ตำมล ำดับ) กำรประกอบอำชีพ
เกษตรกร (กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ร้อยละ 76.5 และ 82.4 ตำมล ำดับ) รำยได้ประมำณ 0-3,000 บำท/
เดือน และ3,001-6,000 บำท/เดือน (กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ร้อยละ 50 และ 35.3 ตำมล ำดับ) 

กำรประเมินภำวะเครียด กำรวัดทัศนคติต่อตนเอง และกำรวัดทัศนคติต่อสังคมก่อนและหลังกำรทดลอง 
ระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ผลกำรศึกษำพบว่ำหลังกำรทดลองของกลุ่มทดลองมีภำวะเครียด ทัศนคติ
ต่อตนเอง และทัศนคติต่อสังคมที่ดีขึ้นมำกกว่ำหลังกำรทดลองของกลุ่มเปรียบเทียบอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P-

value < 0.05) เน่ืองจำกกำรใช้โปรแกรมดนตรีกะเหรี่ยงเป็นกำรใช้เสียงดนตรีสื่อสำรกันแทนภำษำพูดเป็นกำรประยุกต์
ดนตรีไปใช้ในกำรบ ำบัด และปรับพฤติกรรมกำรรับรู้ผู้ถูกบ ำบัดให้อยู่ในสภำวะปกติได้แม้ในขณะที่เกิดภำวะเครียดซึ่ง
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สอดคล้องกับหลักฐำนนี้ยืนยันโดยคณะแพทย์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยในอำมี่(University of mami)ซึ่งศึกษำกลุ่ม
ผู้ป่วยอัลไซเมอร์โดยใช้กำรบ ำบัดด้วยดนตรีหลังกำรบ ำบัดสังเกตว่ำผู้ป่วยมีกำรพูด ปฏิกิริยำโต้ตอบดี และสุขภำพจิตที่
ดีขึ้นช่วยลดควำมเหน่ือย ควำมเครียดลงได้กว่ำผู้ป่วยที่ไม่ได้รับกำรบ ำบัดในกำรฟังเพลง 

ข้อเสนอแนะ 
จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ หลังกำรใช้โปรแกรมดนตรีกะเหรี่ยงท ำให้ภำวะเครียด ทัศนคติต่อตนเอง และทัศนคติ

ต่อสังคมเปลี่ยนไปในทำงที่ดีขึ้น ควรน ำโปรแกรมนี้ไปปรับใช้ในเขตพื้นที่อื่นในอ ำเภอดอยหลวงต่อไป และในกำรใช้
โปรแกรมดนตรีกะเหรี่ยงเป็นกำรน ำโปรแกรมไปใช้ในพื้นที่ที่เป็นชนชำติพันธุ์ดังนั้นกำรใช้ข้อค ำถำมควรมีกำรท ำควำม
เข้ำใจกับเจ้ำหน้ำที่ ที่สัมภำษณ์ผู้เข้ำร่วมกำรทดลองในเรื่องของกำรใช้ภำษำให้เป็นไปในทำงเดียวกัน(กลุ่มทดลองเป็น
ชนชำติพันธ์ที่สำมำรถสื่อสำรภำษำกลำงและภำษท้องถิ่นภำคเหนือได้) ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถำมในกลุ่มทดลองพร้อม
ทั้งอธิบำยค ำถำมแต่ละข้อแล้วจึงรอรับแบบสอบถำมที่กรอกอย่ำงสมบูรณ์ แต่กระนั้นแล้วก็ตำมในระหว่ำงกำรทดลอง
ครั้งนี้ผู้เข้ำรับกำรทดลองในบำงวันที่ต้องติดภำรกิจท ำให้ไม่สำมำรถเข้ำโปรแกรมได้อย่ำงต่อเนื่องท ำให้กำรตอบ
แบบสอบถำมอำจคลำดเคลื่อนไปบ้ำงในบำงข้อค ำถำม และในกำรทดลองครั้งนี้ได้เพิ่มข้อค ำถำมในแบบสอบถำมใน
เรื่องของกำรรับประทำนยำจิตเวชในกลุ่มทดลองว่ำได้รับยำอย่ำงต่อเนื่องหรือไม่ภำยหลังจำกกำรทดลองเสร็จสิ้น 
เน่ืองจำกเป็นปัจจัยหน่ึงที่อำจท ำให้กำรแปลผลของโปรแกรมไม่เป็นตำมควำมเป็นจริง 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรเพิ่มกำรประเมินในระหว่ำงท ำกิจกรรมเพื่อจะได้ทรำบกำรด ำเนินกำรว่ำบรรลุผลหรือไม่ ควรน ำโปรแกรม

นี้ไปปรับใช้ในเขตพื้นที่อื่นในอ ำเภอดอยหลวงต่อไป และควรมีกำรหำควำมเที่ยงตรงในแบบสอบถำมเรื่องของกำรใช้
ภำษำในผู้ที่ท ำกำรสัมภำษณ์กลุ่มทดลองที่เป็นชนชำติพันธุ์(ในกรณีผู้สัมภำษณ์หลำยท่ำนและผู้ที่สัมภำษณ์ใช้ภำษำของ
ชนชำติพันธ์ในกำรสัมภำษณ์กลุ่มทดลอง) กำรศึกษำปัจจัยที่จะมีผลต่อกำรทดลองควรมีกำรทบทวนปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ให้ครอบคลุมมำกที่สุดเพรำะมีกำรแปรผลกำรทดลองได้สมบูรณ์ถูกต้องตำมควำมเป็นจริงมำกที่สุด 
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ผลของนวัตกรรมคู่หูดูแลกันต่อการประเมินภาวะแทรกซ้อนที่เท้าจากเบาหวานในผู้ที่เป็น
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในต าบลห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

กิตติชัย  ปัญญำวรรณ ์  
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนฮ่องแฮ่  อ ำเภอแม่สำย  จังหวัดเชียงรำย 

 

บทคัดย่อ  
     ภำวะแทรกซ้อนที่เท้ำจำกโรคเบำหวำนเป็นปัญหำสุขภำพที่ส่งผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของผู้ที่เป็น
โรคเบำหวำนอย่ำงมำก อำจน ำไปสู่ควำมพิกำรและเสียชีวิตได้ นวัตกรรมคู่หูดูแลกันเป็นนวัตกรรมสุขภำพเพื่อส่งเสริม
กำรประเมินภำวะแทรกซ้อนที่เท้ำ โดยมีคู่หูช่วยก ำกับและกระตุ้นเตือนกำรดูแลตนเองเพื่อป้องกันภำวะแทรกซ้อน     
ที่เท้ำจำกเบำหวำน กำรศึกษำครั้งนี้เป็นกำรวิจัยกึ่งทดลอง   มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบจ ำนวนผู้ที่ประเมิน
ภำวะแทรกซ้อนที่เท้ำในผู้ที่เป็นโรคเบำหวำนชนิด   2 ได้ถูกต้องในกลุ่มที่ได้รับนวัตกรรมคู่หูดูแลกัน วัดผลก่อนและ

หลังกำรใช้นวัตกรรม และระหว่ำงกลุ่มที่ได้รับนวัตกรรมคู่หูดูแลกันกับกลุ่มที่ได้รับบริกำรตำมปกติ  กลุ่มตัวอย่ำงใน
กำรศึกษำ คัดเลือกโดยวิธีเฉพำะเจำะจงตำมเกณฑ์คัดเข้ำ ได้กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นโรคเบำหวำนชนิดที่ 2 จ ำนวน 40 รำย 
แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 20 รำย และกลุ่มควบคุม 20 รำย จำกกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบไม่แทนที่ เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ
ประกอบด้วย แบบสอบถำมข้อมูลทั่วไป และแบบสังเกตกำรประเมินภำวะแทรกซ้อนที่เท้ำ ตรวจสอบควำมตรงตำม
เนื้อหำได้เท่ำกับ 1.0 และควำมเชื่อมั่นได้เท่ำกับ 1.0 วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติกำรทดสอบของแมคนีมำร์ และกำร
ทดสอบไคสแควร์   

 ผลกำรศึกษำพบว่ำ หลังได้รับนวัตกรรมคู่หูดูแลกัน กลุ่มทดลองมีจ ำนวนผู้ที่ประเมินภำวะแทรกซ้อนที่เท้ำ
ในผู้ที่เป็นโรคเบำหวำนชนิดที่ 2 ได้ถูกต้องสูงกว่ำก่อนได้รับนวัตกรรมอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ( p < 0.001) และสูง
กว่ำกลุ่มที่ได้รับบริกำรตำมปกติอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p < 0.01) 

 ผลกำรศึกษำแสดงให้ เห็นว่ำ นวัตกรรมคู่หูดูแลกันสำมำรถน ำมำใช้ เพื่อส่งเสริมกำรประเมิน
ภำวะแทรกซ้อนที่เท้ำ และป้องกันกำรเกิดภำวะแทรกซ้อนที่เท้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ค ำส ำคัญ :  นวัตกรรมคู่หูดูแลกัน  กำรประเมิน  ภำวะแทรกซ้อนที่เท้ำจำกเบำหวำน 
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บทน า  
  โรคเบำหวำนเป็นโรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหำสำธำรณสุขที่ส ำคัญของทุกประเทศ ซึ่งกำรเจ็บป่วยด้วยโรคเบำหวำนมี
ปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้อัตรำป่วยเพิ่มขึ้น ทั้งจำกปัจจัยทำงพันธุกรรม และปัจจัยสิ่งแวดล้อม จำกกำรมีพฤติกรรมสุขภำพที่ไม่
เหมำะสมทั้งในด้ำนกำรเลือกรับประทำนอำหำร  กำรขำดกำรออกก ำลังกำย รวมทั้งกำรมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป โดยปัจจัยเหล่ำนี้
ส่งผลให้กำรควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือดเป็นไปได้ไม่ดี ท ำให้เกิดภำวะแทรกซ้อนทั้งแบบเฉียบพลัน และภำวะแทรกซ้อนเรื้อรัง โดย
องค์กำรอนำมัยโลกได้คำดกำรณ์ไว้ว่ำ จ ำนวนผู้ป่วยเบำหวำนทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นถึง 629 ล้ำนคน ในปี 2030 และจะมีผู้เสียชีวิตจำก
ภำวะแทรกซ้อนของโรคเบำหวำนสูงถึง 3.2 ล้ำนคนในแต่ละปี (World Health Organization, 2018)  

  สถิติของผู้ป่วยเบำหวำนในประเทศไทยที่มีปัญหำภำวะแทรกซ้อนที่เท้ำ พบอัตรำผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในปี พ.ศ. 
2559- 2561 เท่ำกับ 133.8,  227.5 และ 586.8 ต่อแสนประชำกร โดยสถิติผู้ที่เป็นโรคเบำหวำนและถูกตัดเท้ำ หรือนิ้วเท้ำตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2559 – 2561 พบว่ำ มีสูงถึงร้อยละ 0.64, 0.71 และ 0.71 ตำมล ำดับ (Division of Non Communicable Diseases, 
2019) จำกข้อมูลรำยงำนระบบสุขภำพ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงรำย พบผู้ป่วยมีภำวะแทรกซ้อนที่เท้ำรำยใหม่ในปี พ.ศ. 
2559 - 2563 คิดเป็นร้อยละ 2.18, 4.56, 6.68, 6.32 และ 6.49 ตำมล ำดับ (Chiangrai Provincial Public Health Office, 
2020) ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุก ๆ  ปี ปัญหำภำวะแทรกซ้อนที่เท้ำในผู้ป่วยเบำหวำนจะส่งผลกระทบต่ออวัยวะต่ำง  ๆในระยะ
ยำว หรืออำจเกิดภำวะล้มเหลวของอวัยวะต่ำง ๆ   อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อกำรด ำรงชีวิต และภำวะเศรษฐกิจของผู้เป็นเบำหวำน
และครอบครัวอีกด้วย  

  เป้ำหมำยกำรรักษำโรคเบำหวำนตำมคู่มือยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทำงกำรจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสำธำรณสุข ปี 
2560 คือ ผู้ป่วยโรคเบำหวำนต้องควบคุมระดับน้ ำตำลได้ดีที่ HbA1c < 7 mg% หรือ FBS 70-130 mg/dL โดยจะต้องมีผู้ป่วยที่
ควบคุมระดับน้ ำตำลได้ดีร้อยละ 40 ขึ้นไป เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง ป้องกันภำวะแทรกซ้อน และเพิ่มคุณภำพชีวิต แต่ปัญหำที่ยังพบมำก
คือ กำรไม่พบแพทย์ตำมนัด กำรขำดกำรควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือด และกำรไม่ดูแลเท้ำ  

  กำรเกิดภำวะแทรกซ้อนที่เท้ำในผู้ที่เป็นโรคเบำหวำน ส่วนใหญ่เกิดจำกตัวผู้ที่เป็นเบำหวำนเองอำจจะยังขำดกำรปฏิบัติ
ที่ถูกต้องและสม่ ำเสมอในกำรดูแลตนเอง ซึ่งกำรที่ผู้ที่เป็นโรคเบำหวำนมีควำมรู้และปฏิบัติพฤติกรรมกำรดูแลเท้ำที่ดีจะช่วย
ป้องกันกำรเกิดแผลที่เท้ำซึ่งจะลดกำรตัดเท้ำได้ร้อยละ 85 กระบวนกำรป้องภำวะแทรกซ้อนที่เท้ำในผู้ที่เป็นโรคเบำหวำน ควรให้
ควำมส ำคัญในกำรให้ค ำแนะน ำเพื่อให้สำมำรถดูแลตนเองได้ โดยครอบคลุมเรื่องกำรตรวจเท้ำที่ถูกต้องเป็นประจ ำและกำรควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงต่ำง ๆ   
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  กำรเกิดภำวะแทรกซ้อนที่เท้ำจำกโรคเบำหวำนเป็นปัญหำที่ส ำคัญอย่ำงยิ่ง ส่งผลต่อคุณภำพชีวิตและเป็นภำระของ
ประเทศ ทั้งนี้พบว่ำประมำณร้อยละ 85 ของกำรสูญเสียเท้ำจำกเบำหวำนสำมำรถป้องกันได้ ดังนั้น กำรตรวจค้นหำและดูแลรักษำ
ผู้ป่วยตั้งแต่ระยะแรก จึงมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง ปัญหำจำกกำรด ำเนินงำนคัดกรองภำวะแทรกซ้อนจำกเบำหวำนในปีงบประมำณ 
2563 ที่ผ่ำนมำพบว่ำ ผู้ที่เป็นเบำหวำนยังมีควำมตระหนักที่ไม่เพียงพอถึงควำมส ำคัญในกำรคัดกรองภำวะแทรกซ้อนที่เท้ำ
ประจ ำปี จึงท ำให้มำรับกำรคัดกรองไม่ครบถ้วน ผู้วิจัยในฐำนะพยำบำลเวชปฏิบัติชุมชนได้มีกำรศึกษำสถำนกำรณ์ปัญหำในเชิงลึก 
พบว่ำ ผู้ที่เป็นโรคเบำหวำนชนิดที่ 2 ในพื้นที่ แม้ว่ำจะได้รับกำรให้ควำมรู้ในกำรประเมินภำวะแทรกซ้อนที่เท้ำแล้วก็ตำมแต่ยังคง
ขำดควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดภำวะแทรกซ้อนที่เท้ำตำมมำ  

  จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำว โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนฮ่องแฮ่จึงได้ศึกษำทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ
กระบวนกำรที่จะน ำมำใช้ส่งเสริมกำรปฏิบัติกำรประเมินภำวะแทรกซ้อนที่เท้ำผู้ที่เป็นโรคเบำหวำนชนิดที่ 2 ซึ่งพบว่ำ กำรพัฒนำ
นวัตกรรมทำงกำรพยำบำล จะเป็นวิธีกำรหนึ่งที่ช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่บ่งชี้คุณภำพทำงกำรพยำบำล ทั้งยังเป็นกระบวนกำร
พัฒนำกำรส่งเสริมสุขภำพประชำชนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งพบว่ำ แนวคิดกำรก ำกับตนเองของแบนดูรำ (Bandura, 1986) เป็น
แนวคิดที่ถูกใช้อย่ำงกว้ำงขวำงในกำรช่วยก ำกับควบคุมและส่งเสริมกำรปฏิบัติเพื่อให้เกิดพฤติกรรมสุขภำพที่ดี ด้วยเป็นแนวคิดที่
มุ่งเน้นควำมสำมำรถหรือสมรรถภำพของบุคคลในกำรปฏิบัติควบคุมตนเองอย่ำงมีสติและด้วยควำมตั้งใจ เพื่อเปลี่ยนแปลงกำร
ตอบสนองให้บรรลุผลตำมต้องกำร และหำกได้รับกำรเสริมแรงจำกเพื่อนหรือคู่หูจะช่วยให้บุคคลมีวิจำรณญำณในกำรเลือกปฏิบัติ
แนวทำงที่เหมำะสมกับตนเอง กำรมีส่วนร่วมของคู่หูดังกล่ำวจะท ำให้เพิ่มควำมตระหนักในกำรปฏิบัติ เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในทำงที่ดี และควบคุมโรคได้ดียิ่งขึ้น (Boonsong, 2016)   

  ผู้ศึกษำวิจัยได้น ำแนวคิดกำรก ำกบัตนเองของแบนดูรำ (Bandura, 1986) ซึ่งเป็นปัจจัยส่วนบุคคล ร่วมกับกำรเสริมแรง
ซึ่งเป็นปัจจัยทำงสภำพแวดล้อมภำยนอก คือ กำรกระตุ้นเตือนจำกเพื่อนกลุ่มที่มีปัญหำแบบเดียวกันที่เรียกว่ำคู่หู มำประยุกต์ใช้
ในกำรออกแบบนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เป็นโรคเบำหวำนที่มีควำมเสี่ยงสำมำรถประเมินภำวะแทรกซ้อนที่เท้ำได้ และมีกำร
ประเมินอย่ำงต่อเนื่องและถูกต้อง  

  นวัตกรรมคู่หูดูแลกัน ได้ด ำเนินกำรศึกษำน ำร่องในกลุ่มเป้ำหมำยช่วงระยะเวลำหนึ่ง พบว่ำ ผู้ป่วยเบำหวำนมีควำม
สนใจในนวัตกรรมและต้องกำรที่จะด ำเนินกำรต่อเนื่อง ด้วยเห็นว่ำรูปแบบกำรก ำกับตนเองกับกำรมีคู่หูที่คอยกระตุ้นเตือนในกำร
ปฏิบัติกำรดูแลเท้ำ ท ำให้เกิดควำมตระหนักและสำมำรถดูแลเท้ำของตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้นวัตกรรม
มีควำมจ ำเป็นต้องมีกำรประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข หำกมีกำรทดลองใช้นวัตกรรมหลำยครั้งก็ย่อมมีควำมมั่นใจในประสิทธิภำพ
ของนวัตกรรมนั้น ดังนั้น จึงจ ำเป็นต้องมีกำรศึกษำวิจัยเพื่อประเมินผลนวัตกรรมคู่หูดูแล ในกลุ่มเป้ำหมำยที่กว้ำงขึ้น ในพื้นที่
ต ำบลห้วยไคร้ อ ำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย ต่อไป  
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วัตถุประสงค์   
1. เพื่อเปรียบเทียบจ ำนวนผู้ที่เป็นโรคเบำหวำนชนิดที่ 2 ที่ประเมินภำวะแทรกซ้อนที่เท้ำได้ถูกต้องก่อนและ

หลังกำรใช้นวัตกรรมคู่หูดูแลกัน 
2. เพื่อเปรียบเทียบจ ำนวนผู้ที่เป็นโรคเบำหวำนชนิดที่ 2 ที่ประเมินภำวะแทรกซ้อนที่เท้ำได้ถูกต้องระหว่ำง

กลุ่มที่ได้รับนวัตกรรมคู่หูดูแลกันและกลุ่มที่ได้รับบริกำรตำมปกติ  

วิธีการวิจัย  
  กำรศึกษำครั้งนี้เป็นกำรวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) แบบสองกลุ่มวัดผลเปรียบเทียบ 
(Two groups pretest-posttest design) เพื่อศึกษำผลของนวัตกรรมคู่หูดูแลกันต่อกำรประเมินภำวะแทรกซ้อนที่
เท้ำของผู้ที่เป็นโรคเบำหวำนชนิดที่ 2  

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชำกรที่ศึกษำ คือ ผู้ที่เป็นโรคเบำหวำนชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ ำตำลไม่ได้ พื้นที่ต ำบลห้วยไคร้ 
อ ำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย  
  กลุ่มตัวอย่ำง คือ ผู้ที่เป็นเป็นโรคเบำหวำนชนิดที่ 2 อำยุ 35-59 ปี ที่อำศัยอยู่ในต ำบลห้วยไคร้ อ ำเภอแม่
สำย จังหวัดเชียงรำย ท ำกำรคัดเลือกโดยวิธีเฉพำะเจำะจง (Purposive sampling) ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดคือ 1) ได้รับ
กำรวินิจฉัยจำกแพทย์ว่ำป่วยเป็นโรคเบำหวำน ชนิดที่ 2, 2) อำยุ 35-59 ปี 3) มีระดับน้ ำตำลสะสมในเลือดครั้งล่ำสุด
จำกเวชระเบียน มำกกว่ำ 7 mg% 4) ไม่มีภำวะแทรกซ้อนในระบบประสำทส่วนปลำยหรือเป็นแผลเบำหวำนที่เท้ำ  
และ 5) เป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะ สำมำรถสื่อสำรได้ และให้ควำมร่วมมือตลอดกำรวิจัย  
  ขนำดตัวอย่ำงค ำนวณโดยใช้ค่ำขนำดอิทธิพลโคเฮน (Cohen, 1977) จำกกำรทบทวนวรรณกรรมงำนวิจัย
กึ่งทดลองของ กันธิมำ ศรีหมำกสุก (2557) ค ำนวณด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูป G*Power น ำมำสุ่มตัวอย่ำงแบบไม่แทนที่ 
สำมำรถแบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับนวัตกรรมคู่หูดูแลกันซึ่งอยู่ในพื้นที่ รพ.สต.บ้ำนฮ่องแฮ่ จ ำนวน 20 คน และกลุ่ม
เปรียบเทียบที่ได้รับกำรดูแลตำมปกติที่มำรับบริกำร รพ.สต.ห้วยไคร้ จ ำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน  
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  เครื่องมือที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรวิจัยได้แก่ นวัตกรรมคู่หูดูแลกัน ประกอบด้วย  

1. แผนกิจกรรมของนวัตกรรมคู่หูดูแลกัน ส ำหรับกำรประเมินภำวะแทรกซ้อนที่เท้ำของผู้ที่ เป็น
โรคเบำหวำนชนิดที่ 2 พัฒนำจำกแนวคิดกำรก ำกับตนเองของแบนดูรำ (Bandura, 1986) ร่วมกับกำรเสริมแรงให้มี
บุคคลคอยกระตุ้น และก ำกับติดตำม เรียกว่ำ คู่หูดูแลกัน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 กำรสังเกต
ตนเอง เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ที่เป็นโรคเบำหวำนรับรู้ควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะแทรกซ้อนที่เท้ำของตนเอง และ
สร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติที่ถูกต้อง ร่วมกับกำรจับคู่ผู้ที่เป็นโรคเบำหวำนมำเป็นคู่หูดูแลกัน กิจกรรมที่ 2 กำรตัดสินใจ 
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ที่เป็นโรคเบำหวำนมีกำรก ำกับติดตำมตนเองและคู่หูในกำรประเมินภำวะแทรกซ้อนและ
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ปฏิบัติกำรดูแลเท้ำได้อย่ำงถูกต้อง โดยให้คู่หูตรวจเท้ำ 7 ขั้นตอนตำมคู่มือ ร่ วมกับกำรก ำหนดให้มีกำรบันทึก
พฤติกรรมกำรดูแลเท้ำประจ ำวัน และประเมินในทุกสัปดำห์ และกิจกรรมที่ 3 กำรแสดงปฏิกิริยำต่อตนเอง เป็นกำร
แสดงควำมรู้สึกของตนเองร่วมกับคู่หูว่ำบรรลุเป้ำหมำยมำกน้อยเพียงใด พึงพอใจหรือไม่  

2. คู่มือกำรประเมินภำวะแทรกซ้อนที่เท้ำ  
3. แผนกำรสอนและฝึกทักษะกำรประเมินภำวะแทรกซ้อนที่เท้ำ 

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรรวมรวมข้อมูล ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  
 1. แบบสอบถำมข้อมูลทั่วไป  
 2. แบบสังเกตกำรปฏิบัติกำรประเมินภำวะแทรกซ้อนที่เท้ำส ำหรับผู้ที่ เป็นโรคเบำหวำนชนิดที่ 2 
ประกอบด้วยข้อค ำถำมที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติกำรประเมินภำวะแทรกซ้อนที่เท้ำในผู้ที่เป็นเบำหวำนจ ำนวนทั้งหมด 
15 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหำได้แก่ 1) กำรดูแลควำมสะอำดของผิวหนังบริเวณเท้ำ จ ำนวน 3 ข้อ 2) กำรตรวจเท้ำเพื่อ
ค้นหำควำมผิดปกติ จ ำนวน 4 ข้อ 3) กำรป้องกันกำรเกิดบำดแผลที่เท้ำ จ ำนวน 4 ข้อ และ 4) กำรบันทึกผลกำรตรวจ 
จ ำนวน 4 ข้อ ก ำหนดเกณฑ์กำรใหค้ะแนน คือ ประเมินได้ถูกต้อง เท่ำกับ 1 คะแนน และประเมินไม่ถูกต้อง 
เท่ำกับ 0 คะแนน กำรแปลผล คือประเมินได้ถูกต้อง  หมำยถึง กลุ่มตัวอย่ำงประเมินภำวะแทรกซ้อนเบำหวำนที่เท้ำ
ได้ถูกต้องครบทุกข้อ มีคะแนนเท่ำกับ 15 คะแนน (ร้อยละ 100) และประเมินไม่ถูกต้อง หมำยถึง กลุ่มตัวอย่ำง
ประเมินภำวะแทรกซ้อนเบำหวำนที่เท้ำได้ถูกต้องไม่ครบทุกข้อ มีคะแนนต่ ำกว่ำ 15 คะแนน  
 กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ ได้ตรวจสอบควำมตรงของเนื้อหำ (Content validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6 ท่ำน ประกอบไปด้วย แพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว 1 ท่ำน พยำบำลเวชปฏิบัติทั่วไป 2 ท่ำน และอำจำรย์สำขำกำร
พยำบำลเวชปฏิบัติชุมชน 3 ท่ำน มีค่ำดัชนีควำมตรงเชิงเนื้อหำโดยรวม เท่ำกับ 1.0 ทดสอบควำมเชื่อมั่นในกำร
ประเมินของผู้วิจัยเปรียบเทียบกับพยำบำลเวชปฏิบัติทั่วไป (interrater reliability) ได้ค่ำควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ 1.0  

  การด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล 
  กำรศึกษำครั้งนี้ได้มีกำรด ำเนินกำรวิจัยและกำรรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม  
ใช้ระยะเวลำ 4 สัปดำห์ ดังนี้ 
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  กลุ่มทดลอง 
  ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 
  กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นกลุ่มทดลองจะได้รับนวัตกรรมคู่หูดูแลกัน ที่มีกำรปฏิบัติตำมคู่มือกำรก ำกับตนเอง
ร่วมกับคู่หูดูแลเท้ำในผู้ที่เป็นโรคเบำหวำน ใช้ระยะเวลำ 4 สัปดำห์ ตำมกระบวนกำร ดังนี้ 
 1. กำรสังเกตตนเอง (Self observation) เป็นกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะแทรกซ้อนจำก
โรคเบำหวำนของตนเองเพื่อให้เกิดกำรรับรู้สภำวะสุขภำพ โดยให้ข้อมูลควำมรู้เกี่ยวกับโรคเบำหวำน ภำวะเสี่ยงต่อกำร
เกิดภำวะแทรกซ้อนที่เท้ำของผู้เป็นโรคเบำหวำน (1 ชั่วโมง) และจับคู่ผู้ที่เป็นโรคเบำหวำนเป็นคู่หูดูแลกันตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนด เพื่อคอยกระตุ้นเตือนในกำรปฏิบัติ พฤติกรรมที่ถูกต้อง และเสริมสร้ำงก ำลังใจ (30 นำที) 
  2. กำรตัดสินใจ (Judgment process) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ที่เป็นโรคเบำหวำนมีกำรก ำกับติดตำม
ตนเองและคู่หูในกำรประเมินภำวะแทรกซ้อนและปฏิบัติกำรดูแลเท้ำได้อย่ำงถูกต้อง โดยผู้วิจัยสำธิตกำรตรวจเท้ำและ
ให้ผู้เข้ำร่วมวิจัยสำธิตย้อนกลับกำรตรวจเท้ำที่ถูกต้อง 7 ขั้นตอนกับคู่หู และน ำไปปฏิบัติ (2 ชั่วโมง) คู่หูติดตำม คอย
กระตุ้นเตือน และประเมินกำรปฏิบัติกำรตรวจเท้ำ สัปดำห์ละ1 ครั้ง (จ ำนวน 2 ครั้ง) แล้วน ำข้อมูลมำวิเครำะห์
แลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม     
  3. กำรแสดงปฏิกิริยำต่อตนเอง (Self-reaction) เป็นกำรแสดงควำมรู้สึกของตนเองร่วมกับคู่หู ว่ำบรรลุ
เป้ำหมำยมำกน้อยเพียงใด พึงพอใจหรือไม่ และคู่หูกล่ำวชมเชยและมอบรำงวัลผู้ที่สำมำรถปฏิบัติได้ตำมเป้ำหมำย (1 
ชั่วโมง) และกิจกรรมถอดบทเรียนกำรก ำกับตนเองและคู่หูในกำรกระตุ้นเตือนกำรปฏิบัติกำรประเมินภำวะแทรกซ้อน
ที่เท้ำของผู้ป่วยเบำหวำน (30 นำที) 
  ขั้นตอนเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. กลุ่มตัวอย่ำงท ำกำรกำรประเมินภำวะแทรกซ้อนที่ โดยผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่ำงด ำเนินกำรตอบ 
แบบสอบถำมข้อมูลทั่วไป (30 นำที)  

2. กลุ่มตัวอย่ำงรับกำรประเมินโดยใช้แบบสังเกตกำรประเมินภำวะแทรกซ้อนที่เท้ำส ำหรับผู้ที่เป็น 
โรคเบำหวำนชนิดที่ 2 ตำมข้ันตอน (30 นำที) ดังนี้ 

2.1 กำรดูแลควำมสะอำดของผิวหนังบริเวณเท้ำ ผู้วิจัยสังเกตและสอบถำมกลุ่มตัวอย่ำง 
2.2 กำรตรวจเท้ำเพื่อค้นหำควำมผิดปกติ ให้กลุ่มตัวอย่ำงปฏิบัติกำรตรวจเท้ำตนเองและอธิบำยทุก

ขั้นตอนกำรตรวจ ผู้วิจัยสังเกตกำรปฏิบัติของกลุ่มตัวอย่ำง 
2.3 กำรป้องกันกำรเกิดบำดแผลที่เท้ำ ให้กลุ่มตัวอย่ำงปฏิบัติผู้วิจัยสังเกตและสอบถำมกำรปฏิบัติ

ประจ ำวัน 
2.4 กำรบันทึกผลกำรตรวจ ผู้วิจัยประเมินจำกแบบบันทึกของกลุ่มตัวอย่ำง 
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 กลุ่มควบคุม 
 ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่ำงที่ เป็นกลุ่มควบคุมเป็นกลุ่มที่ ได้รับบริกำรตำมปกติ จะ ได้รับสุขศึกษำในกำรประเมิน
ภำวะแทรกซ้อนที่เท้ำตำมมำตรฐำนแนวทำงกำรให้บริกำรของคลินิกโรคเบำหวำนในเครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอแม่
สำย จังหวัดเชียงรำย และคู่มือกำรก ำกับตนเองและประเมินภำวะแทรกซ้อนที่เท้ำน ำไปปฏิบัติและบันทึกผลทุก
สัปดำห์ (จ ำนวน 2 ครั้ง) 
ขั้นตอนเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.  กลุ่มตัวอย่ำงท ำกำรกำรประเมินภำวะแทรกซ้อนที่ โดยผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่ำงด ำเนินกำรตอบแบบ 
สอบถำมข้อมูลทั่วไป (30 นำที)  

2. กลุ่มตัวอย่ำงรับกำรประเมินโดยใช้แบบสังเกตกำรประเมินภำวะแทรกซ้อนที่เท้ำส ำหรับผู้ที่เป็น 
โรคเบำหวำนชนิดที่ 2 ตำมข้ันตอน (30 นำที) ดังนี้ 
  2.1 กำรดูแลควำมสะอำดของผิวหนังบริเวณเท้ำ ผู้วิจัยสังเกตและสอบถำมกลุ่มตัวอย่ำง 
  2.2 กำรตรวจเท้ำเพื่อค้นหำควำมผิดปกติ ให้กลุ่มตัวอย่ำงปฏิบัติกำรตรวจเท้ำตนเองและอธิบำยทุกขั้นตอน
กำรตรวจ ผู้วิจัยสังเกตกำรปฏิบัติของกลุ่มตัวอย่ำง 
  2.3 กำรป้องกันกำรเกิดบำดแผลที่เท้ำ ให้กลุ่มตัวอย่ำงปฏิบัติผู้วิจัยสังเกตและสอบถำมกำรปฏิบัติประจ ำวัน 
  2.4 กำรบันทึกผลกำรตรวจ ผู้วิจัยประเมินจำกแบบบันทึกของกลุ่มตัวอย่ำง 
 
ผลการวิจัย   
 1. ข้อมูลทั่วไปพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ในกลุ่มที่ได้รับนวัตกรรมคู่หูดูแลกัน คิดเป็นร้อยละ 65 
และกลุ่มที่รับบริกำรตำมปกติ ร้อยละ 70 มีอำยุอยู่ในช่วง 50 - 59 ปี มำกที่สุด กลุ่มตัวอย่ำงมีโรคร่วม ได้แก่ โรค
ควำมดันโลหิตสูง มำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ 100 ในกลุ่มที่ได้รับนวัตกรรมฯ และคิดเป็นร้อยละ 95 ในกลุ่มที่ได้รับ
บริกำรตำมปกติ ลักษณะของกลุ่มตัวอย่ำงด้ำนข้อมูลทั่วไป ข้อมูลรำยได้ ข้อมูลกำรสนับสนุนช่วยเหลือด้ำนสุขภำพ 
ข้อมูลควำมเจ็บป่วยด้วยโรคเบำหวำน และระดับควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะแทรกซ้อนที่เท้ำในผู้ที่เป็นโรคเบำหวำน
ชนิดที่ 2 ระหว่ำงกลุ่มที่ได้รับนวัตกรรมฯ และกลุ่มที่รับบริกำรตำมปกติ พบว่ำไม่มีควำมแตกต่ำงกันที่นัยส ำคัญทำง
สถิติ  
 2.  ร้อยละและจ ำนวน ผลกำรประเมินภำวะแทรกซ้อนที่เท้ำส ำหรับผู้ที่เป็นโรคเบำหวำนชนิดที่ 2 ของกลุ่ม
ทดลอง จ ำแนกระหว่ำงก่อนและหลังกำรใช้นวัตกรรมฯ พบว่ำ ก่อนและหลังใช้นวั ตกรรมคู่หูดูแลกัน มีกำร
เปลี่ยนแปลงหลังใช้นวัตกรรมฯ กลุ่มตัวอย่ำงประเมินได้ถูกต้องและครบถ้วนมีจ ำนวนมำกกว่ำอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติที่ระดับ p < 0.001 ดังแสดงในตำรำงที่ 1 
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ตารางที่ 1 ร้อยละและจ ำนวน ผลกำรประเมินภำวะแทรกซ้อนที่เท้ำส ำหรับผู้ท่ีเป็นโรคเบำหวำนชนิดท่ี 2  
       ของกลุ่มทดลอง จ ำแนกระหว่ำงก่อนและหลังกำรใช้นวัตกรรมฯ (n=20) 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ก่อนใช้นวัตกรรมฯ หลังใช้นวัตกรรมฯ 

p-value 
ร้อยละ (จ านวน) (ร้อยละ) จ านวน 

ประเมินได้ถูกต้อง 0 (0) 85 (17) < .001 
ประเมินไม่ถูกต้อง          100 (20)           15 (3)  

 3. ร้อยละและจ ำนวน ของผลกำรประเมินภำวะแทรกซ้อนที่เท้ำส ำหรับผู้ที่เป็นโรคเบำหวำนชนิดที่ 2 จ ำแนก
ระหว่ำงกลุ่มที่ได้รับนวัตกรรมและกลุ่มที่ได้รับบริกำรตำมปกติ มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ p 
< 0.01 ดังแสดงในตำรำงที่ 2  

ตารางที่ 2 ร้อยละและจ ำนวน ของผลกำรประเมินภำวะแทรกซ้อนที่เท้ำส ำหรับผู้ท่ีเป็นโรคเบำหวำนชนิดที่ 2  
      จ ำแนกระหว่ำงกลุ่มท่ีได้รับนวัตกรรมฯ และกลุ่มท่ีได้รับบริกำรตำมปกติ (n=20) 

ตัวแปรที่ศึกษา 
กลุ่มที่ได้รับนวัตกรรมฯ  กลุ่มที่รับบริการตามปกต ิ

p-value 
ร้อยละ (จ ำนวน) ร้อยละ (จ ำนวน) 

ประเมินได้ถูกต้อง 85 (17) 0 (0) .002 
ประเมินไม่ถูกต้อง 15 (3) 100 (20)  

 
อภิปราย สรุป และข้อเสนอแนะ  
 กำรศึกษำผลของนวัตกรรมคู่หูดูแลกันต่อกำรประเมินภำวะแทรกซ้อนที่เท้ำในผู้ที่เป็นโรคเบำหวำนชนิดที่ 2 
จำกเบำหวำนในผู้ที่เป็นโรคเบำหวำนชนิดที่ 2 ในต ำบลห้วยไคร้ อ ำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย พบว่ำ หลังได้รับ
นวัตกรรมคู่หูดูแลกัน กลุ่มทดลองมีจ ำนวนผู้ที่ประเมินภำวะแทรกซ้อนที่เท้ำในผู้ที่เป็นโรคเบำหวำนชนิดที่ 2 ได้ถูกต้อง
สูงกว่ำก่อนได้รับนวัตกรรม อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ  (p < 0.001) และสูงกว่ำกลุ่มที่ได้รับบริกำรตำมปกติอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติ (p < 0.01) ทั้งนี้เป็นผลมำจำกหลังได้รับนวัตกรรมที่มีกำรใช้กระบวนกำรก ำกับตนเองตำมแนวคิด
ของแบนดูรำ (Bandura, 1986) ท ำให้ผู้ที่เป็นโรคเบำหวำนได้เกิดกำรเรียนรู้จำกกำรสังเกตตนเอง รับรู้ถึงโอกำสเสี่ยง
ต่อภำวะแทรกซ้อนที่เท้ำ รับรู้ประโยชน์ของกำรประเมินภำวะแทรกซ้อนที่เท้ำของตนเอง และสร้ำงเป้ำหมำยในกำร
ปฏิบัติที่ถูกต้อง ซึ่งประกอบด้วย 3 กระบวนกำร คือ  
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  กระบวนกำรที่ 1 กำรสังเกตตนเอง (Self-observation) เป็นกำรท ำให้ผู้ที่เป็นโรคเบำหวำนรับรู้ถึงควำม
เสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะแทรกซ้อนจำกโรคเบำหวำนของตนเอง โดยกำรให้ประเมินระดับควำมเสี่ยงของตนเอง และจับคู่
ผู้ที่เป็นโรคเบำหวำนมำเป็นคู่หูดูแลกันเพื่อคอยกระตุ้นเตือนในกำรปฏิบัติพฤติกรรมที่ถูกต้อง และเสริมสร้ำงก ำลังใจ 
โดยได้รับกำรส่งเสริมควำมรู้เกี่ยวกับโรคเบำหวำน ภำวะแทรกซ้อน และผลกระทบที่เน้นกำรใช้รูปภำพและสื่อวีดีทัศน์
ที่เป็นกรณีศึกษำผู้ป่วยเบำหวำนในชุมชน อีกทั้งมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยร่วมกันช่วยสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติที่ถูกต้อง 
กำรวิจัยนี้ได้กระตุ้นให้กลุ่มตัวอย่ำงเกิดกระบวนกำรสังเกตตนเอง เกี่ยวกับกำรปฏิบัติดูแลตนเอง ควำมสม่ ำเสมอ และ
ควำมถูกต้องของพฤติกรรม โดยที่ตนเองต้องรู้ว่ำก ำลังกระท ำอะไร ควำมสม่ ำเสมอ ควำมแม่นย ำในกำรสังเกต และ
บันทึกกำรปฏิบัติตำมคู่มือกำรก ำกับตนเองและประเมินภำวะแทรกซ้อนที่เท้ำ โดยข้อมูลจำกกำรสังเกตจะเป็นสิ่งที่ช่วย
ก ำหนดมำตรฐำนของกำรปฏิบัติที่มีควำมเป็นไปได้ กำรประเมินกำรเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่ปฏิบัติอยู่ ซึ่งขึ้นอยู่
กับแรงจูงใจในแต่ละคนเป็นส ำคัญ 

  กระบวนกำรที่ 2 กำรตัดสินใจ (Judgment process) ในนวัตกรรมคู่หูดูแลกันมีกำรปฏิบัติกำรตรวจเท้ำและ
ให้คู่หูได้ปฏิบัติกำรตรวจเท้ำตำมขั้นตอน และน ำไปปฏิบัติอย่ำงเป็นประจ ำ อีกทั้งมีกำรเรียนรู้จำกต้นแบบที่ประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติกำรดูแลเท้ำ ได้แก่ กำรดูแลตนเองของผู้ป่วยที่ไม่เคยมีแผลและผู้ที่มีแผลแล้วรักษำหำยเป็น
ปกติ  ซึ่งเป็นกำรเปรียบเทียบผลของกำรปฏิบัติของตนเองกับผลกำรปฏิบัติของผู้อื่น และให้ควำมส ำคัญต่อกำร
ถ่ำยทอดมำตรฐำนจำกกำรสนับสนุนจำกตัวแบบเพื่อเกิดกำรตัดสินใจกระท ำตำมเป้ำหมำย ในกระบวนกำรตัดสินใจ
กลุ่มที่ได้รับนวัตกรรมได้มีคู่หูช่วยเสริมแรงซึ่งเป็นปัจจัยทำงสภำพแวดล้อมภำยนอกที่คอยกระตุ้นเตือน ติดตำมกำร
ประเมินภำวะแทรกซ้อนที่เท้ำ ท ำให้เกิดกำรกระท ำที่มีควำมต่อเน่ือง 

  กระบวนกำรที่ 3  กำรแสดงปฏิกิริยำต่อตนเอง (Self-reaction) เป็นกำรประเมินกำรแสดงปฏิกิริยำต่อ
ตนเองในเชิงบวกหรือเชิงลบ ในแง่ของผลลัพธ์ที่จับต้องได้ หรือควำมพึงพอใจในตนเอง กำรที่มีกำรก ำกับตนเองท ำให้
เกิดกำรปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอ อีกทั้งมีคู่หูคอยกระตุ้นเตือนท ำให้สำมำรถเพิ่มควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติ ที่พร่องไปได้ 
และในกำรแสดงปฏิกิริยำต่อตนเองจะมีอิทธิพลต่อกำรปฏิบัติหำกส่งเสริมให้เกิดกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนในระดับหนึ่ง
แล้วย่อมมีโอกำสเกิดกำรก ำกับตนเองตำมมำตรฐำนต่อไป ซึ่งจะท ำให้บุคคลเกิดวิจำรณญำณในกำรเลือกแนวทำงที่
เหมำะสมกับตนเอง ท ำให้สำมำรถจัดกำรปัญหำหรือผลกระทบจำกโรคได้อย่ำงเหมำะสม  

  จำกผลของนวัตกรรมคู่หูดูแลกันที่มีกำรใช้แนวคิดกำรก ำกับตนเองของแบนดูรำ (Bandura, 1986) และ
กำรเสริมแรงจำกคู่หู ท ำให้ผู้ที่ได้รับนวัตกรรมคู่หูดูแลกันเกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเองจำกกำรปฏิบัติโดยเริ่มจำกกำร
สังเกตตนเองรู้ว่ำก ำลังท ำอะไรอยู่ เพรำะควำมส ำเร็จในกำรก ำกับตนเองส่วนหนึ่งมำจำกควำมชัดเจน ควำมสม่ ำเสมอ 
และควำมแม่นย ำ จำกกำรตั้งเป้ำหมำยและเตือนตนเอง เกิดกระบวนกำรตัดสินใจ และน ำมำสู่กำรแสดงปฏิกิริยำต่อ
ตนเอง ซึ่งส่วนส ำคัญเป็นกำรสนับสนุนจำกปัจจัยทำงสภำพแวดล้อมภำยนอกคอืกำรมีคู่หูที่คอยสนับสนุน กระตุ้นเตือน 
ท ำให้เกิดควำมมั่นใจและปฏิบัติได้อย่ำงสม่ ำเสมอ เป็นกำรเสริมแรงทำงบวกในกำรปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้บรรลุ
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เป้ำหมำย ในกำรเลือกคู่หูที่เป็นไปโดยสมัครใจท ำให้เกิดกำรร่วมมือต่อกำรปฏิบัติ ซึ่งคู่หูได้มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยเพื่อ
ป้องกันภำวะแทรกซ้อนที่เท้ำร่วมกัน ปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมทักษะควำมรู้ในกำรดูแลเท้ำของตนเอง มีกำรก ำกับตนเอง
และกระตุ้นเตือนคู่หูอย่ำงเป็นประจ ำ ท ำให้ผู้ที่เป็นโรคเบำหวำนเกิดควำมตระหนักถึงควำมเสี่ยงของภำวะแทรกซ้อนที่
อำจเกิดขึ้น สำมำรถประเมินเท้ำเพื่อป้องกันภำวะแทรกซ้อนอย่ำงเป็นประจ ำ โดยที่คู่หูมีบทบำทในกำรกระตุ้นเตือนใน
กำรปฏิบัติกำรประเมินเท้ำและช่วยเสริมก ำลังใจกันอย่ำงสม่ ำเสมอ 

  กำรศึกษำนี้ พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงที่ได้รับนวัตกรรมคู่หูดูแลกันสำมำรถปฏิบัติกำรประเมินภำวะแทรกซ้อนที่เท้ำ
จำกเบำหวำนในผู้ที่เป็นโรคเบำหวำนชนิดที่  2 ได้ถูกต้องและครบถ้วน ครอบคลุมองค์ประกอบ 4 ด้ำน ได้แก่ 1) กำร
ดูแลควำมสะอำดของผิวหนังบริเวณเท้ำ 2) กำรตรวจเท้ำเพื่อค้นหำควำมผิดปกติ 3) กำรป้องกันกำรเกิดบำดแผลที่เท้ำ 
และ 4) กำรบันทึกผลกำรตรวจ ซึ่งมีควำมแตกต่ำงกับก่อนที่ได้รับนวัตกรรมฯ และกลุ่มที่ได้รับบริกำรตำมปกติ 
สำมำรถอธิบำยได้ว่ำนวัตกรรมคู่หูดูแลกัน ช่วยให้ผู้เป็นโรคเบำหวำนที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะแทรกซ้อนได้
ปฏิบัติกำรประเมินเท้ำของตนเองได้อย่ำงถูกต้องและสม่ ำเสมอ ซึ่งจะท ำให้ป้องกันกำรเกิดภำวะแทรกซ้อนที่เท้ำที่อำจ
เกิดขึ้นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
 นวัตกรรมคู่หูดูแลกันสำมำรถน ำมำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำรูปแบบกำรส่งเสริมและป้องกัน
ภำวะแทรกซ้อนที่เท้ำในผู้ที่เป็นโรคเบำหวำนชนิดที่ 2 ในชุมชนเพื่อป้องกันภำวะแทรกซ้อนที่เท้ำในกลุ่มเสี่ยงที่อำจ
เกิดขึ้น ผู้ที่น ำนวัตกรรมคู่หูดูแลกันนี้ไปใช้ควรศึกษำท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวคิดกำรก ำกับตนเอง อีกทั้งในกำรจับคู่หู
ดูแลกันควรเป็นผู้ที่เป็นโรคเบำหวำนที่มีบริบทเดียวกัน กำรเลือกจับคู่เป็นไปด้วยควำมสมัครใจจะท ำให้เกิดควำม
ร่วมมือในกำรปฏิบัติและสำมำรถกระตุ้นเตือนกันได้ จะท ำให้กำรปฏิบัติให้เกิดควำมต่อเน่ืองและยั่งยืน  
  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรท ำกำรศึกษำโดยเพิ่มระยะเวลำกำรติดตำมผลในระยะ 6 เดือน และ 1 ปี เพื่อให้เห็นผลกำรปฏิบัติที่
ต่อเน่ือง  

2. ควรพัฒนำนวัตกรรมคู่หูดูแลกันในกำรป้องกันภำวะแทรกซ้อนอื่นของโรคเบำหวำน หรือโรคเรื้อรังอื่น ๆ 
ที่ต้องมีกำรก ำกับติดตำมอย่ำงต่อเน่ือง  
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ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังที่ล้างไต 
ทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง ในอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

Effect of The CKD Quality of Life Promotion Program among Chronic Kidney 
Disease Patients with Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis at Wiang Pa Pao 

District,Chiang Rai Province 
โสภำ  เจ็นจดั, อรนุช  สดุเล็ก, อมรรัตน์ อนุวัฒน์ นนทเขตต์ 

โรงพยำบำลเวียงป่ำเป้ำ จังหวัดเชียงรำย 
 

บทคัดย่อ 
ผู้ป่วยไตวำยเป็นโรคเรื้อรังที่รักษำไม่หำยขำด จ ำเป็นต้องรับกำรรักษำอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งผู้ป่วยต้อ งเผชิญ

ปัญหำทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ และเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของผู้ป่วย กำรวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่ม
เดียวครั้งนี้ มีกำรพัฒนำโปรแกรมส่งเสริมคุณภำพชีวิตให้กับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ผู้วิจัยท ำกำรศึกษำ เพื่อเปรียบเทียบ
คุณภำพชีวิต ก่อนและหลังกำรใช้โปรแกรมส่งเสริมคุณภำพชีวิต ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ล้ำงไตทำงช่องท้อง
แบบต่อเนื่อง ในอ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ จังหวัดเชียงรำย มีกำรใช้โปรแกรมในกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตของผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรังที่ล้ำงไตทำงช่องท้องแบบต่อเน่ือง ในอ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ จังหวัดเชียงรำย จ ำนวน 26 คน ระหว่ำงเดือน ธันวำคม 
2564 ถึง เดือน มีนำคม 2565 และมีกำรประเมินคุณภำพชีวิตผู้ป่วยโรคไตโดยใช้แบบประเมินคุณภำพชีวิตเฉพำะโรค
ไตวำยเรื้อรังฉบับย่อภำษำไทย และแบบประเมินคุณภำพชีวิตทั่วไป วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ล้ำงไตทำงช่องท้องแบบต่อเนื่อง ในอ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ จังหวัดเชียงรำย มีอำยุเฉลี่ย 
57.47 ปี ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 13.27 ภำยหลังกำรใช้โปรแกรมส่งเสริมคุณภำพชีวิต มีคะแนนเฉลี่ยคุณภำพชีวิต
โดยรวมต่อโรคไตเรื้อรัง คุณภำพชีวิตโดยรวมด้ำนร่ำงกำย คุณภำพชีวิตโดยรวมด้ำนจิตใจ คือ 77.55, 60.84, 77.61 
ตำมล ำดับ เมื่อเปรียบเทียบคุณภำพชีวิตก่อนและหลังกำรใช้โปรแกรมส่งเสริมคุณภำพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
พบว่ำคุณภำพชีวิตโดยรวมต่อโรคไตเรื้อรังมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p-value =0.013) โดย
คุณภำพชีวิตโดยรวมต่อโรคไตเรื้อรังภำยหลัง มีคะแนนกลำง 75.88 (IQR; 71.91-85.57)  ส่วนคุณภำพชีวิตโดยรวม
ด้ำนร่ำงกำยมีคะแนนกลำง 57.19 (IQR; 45.47-80.31) และคะแนนคุณภำพชีวิตโดยรวมด้ำนจิตใจมีคะแนนกลำง 
84.25 (IQR; 68.79-90.31) ซึ่งทั้งสองด้ำนไม่พบว่ำมีควำมแตกต่ำงทำงสถิติ  ถึงแม้ว่ำคุณภำพชีวิตด้ำนสถำนภำพใน
กำรท ำงำนและข้อจ ำกัดบทบำทจำกสุขภำพทำงกำยอยู่ในระดับต่ ำ ซึ่งอำจเป็นผลมำจำกพยำธิสภำพของโรค ดังนั้น
พยำบำลและบุคลำกรสุขภำพควรให้กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตทุกด้ำนอย่ำงต่อเน่ือง 
ค าส าคัญ : คุณภำพชีวิต, โรคไตเรื้อรัง, ล้ำงไตทำงช่องท้องแบบต่อเนื่อง, โปรแกรมกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรัง 
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บทน า  
โรคไตเรื้อรัง เป็นโรคที่รักษำไม่หำยขำด จ ำเป็นต้องรับกำรรักษำอย่ำงต่อเนื่อง มีค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำสูงมำก 

และเป็นปัญหำทำงสำธำรณสุขที่ส ำคัญของประเทศไทย จำกสถิติพบว่ำมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ร้อยละ 17.6  
ของประชำกร เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ำย 2 แสนคน ป่วยเพิ่มปีละกว่ำ 7,800 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี1 เมื่อเข้ำสู่
โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ำย จ ำเป็นต้องให้กำรรักษำโดยกำรบ ำบัดทดแทนไต ด้วยกำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  
กำรล้ำงไตทำงช่องท้อง หรือกำรผ่ำตัดปลูกถ่ำยไต2 จำกสถิติของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงรำยพบว่ำ ปี 2561 
ถึง 2564 มีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง จ ำนวน 34,542, 32,170, 30,766 และ 30,799 คน ตำมล ำดับ เป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ระยะสุดท้ำยจ ำนวน 2,641,2,415, 2,150 และ 2,211 คน คิดเป็นร้อยละ 7.65, 7.51, 6.99 และ 7.18 ของผู้ป่วยโรค
ไตเรื้อรัง3  

โรงพยำบำลเวียงป่ำเป้ำพบผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ปี 2561 ถึง 2564 จ ำนวน 5,957, 3,349,1,537 และ 1,529 
คน ตำมล ำดับ ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ำย จ ำนวน 133, 132, 112 และ 109 คน ตำมล ำดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
2.23, 3.94, 7.29 และ 7.13 ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง จำกสถิติจะเห็นว่ำผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ำยเพิ่มสูงข้ึน ส่งผล
ให้ต้องได้รับกำรบ ำบัดทดแทนไต โดยได้รับกำรล้ำงไตทำงช่องท้องแบบต่อเนื่องสูงขึ้นเช่นกัน จ ำนวน 48, 56, 51 และ
53 คน ในปี 2561 ถึง 2564 ตำมล ำดับ4 

จำกประสบกำรณ์ในกำรดูแลผู้ป่วยงำนผู้ป่วยใน พบผู้ป่วยไตวำยเรื้อรังระยะสุดท้ำยที่ได้รับกำรล้ำงไตทำงช่อง
ท้องแบบต่อเนื่อง เข้ำรับบริกำรจำกสำเหตุมีกำรติดเชื้อในช่องท้อง และภำวะแทรกซ้อนอื่น ส่งผลต่อกำรรักษำที่
ยำวนำน อำจส่งผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของผู้ป่วยได้5  

จำกกำรส ำรวจคุณภำพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ล้ำงไตทำงช่องท้องแบบต่อเนื่อง อ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ 
จังหวัดเชียงรำย พบว่ำ คะแนนคุณภำพชีวิตสูงในคุณภำพชีวิตโดยรวมต่อโรคไตเรื้อรังเท่ำกับ 71.94 โดยเฉพำะด้ำน
กำรส่งเสริมและให้ก ำลังใจของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ด้ำนผลกระทบจำกกำรเป็นโรคไตเรื้อรัง ด้ำนกำรได้ปฏิสัมพันธ์
กับบุคคลอื่นๆ ในสังคม และด้ำนกำรสนับสนุนและช่วยเหลือของสังคม โดยมีคะแนนเฉลี่ย 85.47, 83.79 84.03 และ
83.33 ตำมล ำดับ คะแนนคุณภำพชีวิตต่ ำในด้ำนสถำนภำพในกำรท ำงำน และด้ำนข้อจ ำกัดบทบำทจำกปัญหำสุขภำพ
ทำงกำย  โดยพบคะแนนเฉลี่ย 30.23 และ 42.44 ตำมล ำดับ และคะแนนคุณภำพชีวิตโดยรวมด้ำนจิตใจ เฉลี่ย 69.66 
คะแนน และคะแนนคุณภำพชีวิตโดยรวมด้ำนร่ำงกำย เฉลี่ยต่ ำสุดคือ 56.56  จำกผลกำรส ำรวจคุณภำพชีวิตของผู้ป่วย
6 จะเห็นได้ว่ำในด้ำนจิตใจ จิตสังคม อยู่ในระดับดี ซึ่งควรได้รับกำรสนับสนุนต่อไปให้คงสภำพหรือยกระดับให้ดียิ่งขึ้น 
เมื่อพิจำรณำด้ำนร่ำงกำยและสภำพกำรท ำงำนอบู่ในระดับต่ ำเป็นเพรำะร่ำงกำยมีควำมเสื่อมตำมพยำธิสภำพของโรค 
และไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมปกติ ต้องพึ่งพำบุคคลอื่น พยำบำลเป็นผู้มีบทบำทส ำคัญในกำรจัดบริกำรสุขภำพ
ให้กับผู้ป่วยที่บ้ำน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยสำมำรถดูแลตนเองได้ มีควำมปลอดภัย และมีคุณภำพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นบทบำท
อิสระของพยำบำล ผู้ป่วยกลุ่มนี้จ ำเป็นต้องได้รับกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตในด้ำนต่ำงๆ ให้ดี โดยค ำนึงถึงกำรดูแลแบบ
องค์รวม ทั้งทำงร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม และจิตวิญญำณ 
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนำโปรแกรมส่งเสริมคุณภำพชีวิตผู้ป่วยโรคไตเรื้อรั งที่ล้ำงไตทำงช่องท้องแบบต่อเนื่อง 
เพื่อน ำมำใช้ในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยกลุ่มนี้ในเขตอ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ จังหวัดเชียงรำย เพิ่มประสิทธิภำพกำรดูแลผู้ป่วยโรค
ไตเรื้อรังที่ล้ำงไตทำงช่องท้องแบบต่อเนื่อง และส่งผลให้มีคุณภำพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้นต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
เพื่อเปรียบเทียบคุณภำพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ล้ำงไตทำงช่องท้องในอ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ จังหวัดเชียงรำย 

ก่อนและหลังกำรใช้โปรแกรมส่งเสริมคุณภำพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ล้ำงไตทำงช่องท้องแบบต่อเน่ือง ในอ ำเภอ      
เวียงป่ำเป้ำ จังหวัดเชียงรำย 

วิธีการศึกษา / การด าเนินงาน  
เป็นรูปแบบกำรวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experiment study) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มตัวอย่ำง 26 คน 

ระหว่ำงเดือน ธันวำคม 2564 ถึง เดือน มีนำคม 2565 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
เป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ล้ำงไตทำงช่องท้องแบบต่อเนื่อง ทั้งเพศชำยและหญิง อำยุ 20 ปีขึ้นไป สำมำรถ

สื่อสำรด้วยภำษำไทยได้ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง ยินยอมเข้ำร่วมโครงกำรวิจัย และคัดออก หำกผู้ป่วยมีกำร
เสียชีวิต หรือเปลี่ยนวิธีกำรบ ำบัดทดแทนไต 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 
1) แบบสอบถำมข้อมูลส่วนบุคคล  
2) แบบวัดคุณภำพชีวิต ผู้วิจัยใช้แบบวัดคุณภำพชีวิตเฉพำะโรคของผู้ป่วยโรคไตวำยเรื้อรังฉบับย่อภำษำไทย 

(Kidney Disease Quality of Life Short Form - KDQOL SFTM version 1.3)7และแบบประเมินคุณภำพชีวิตทั่วไป 
คือ แบบสอบถำม Short Form 36 (SF-36) วัดคุณภำพชีวิตทั่วไป แบ่งเป็น 2 ด้ำน คือ ด้ำนกำยภำพ (Physical 
component summary-PCS) และด้ำนจิตใจ (Mental component summery-MCS) ค ำตอบในแบบสอบถำมแต่
ละข้อจะถูกแปลงเป็นคะแนน ตั้งแต่ 0 ถึง 100 คะแนน 0  คะแนน หมำยถึง คุณภำพชีวิตต่ ำ 100 คะแนน หมำยถึง
คุณภำพชีวิตดี  แบบสอบถำมได้รับกำรทดสอบกำรหำค่ำควำมเที่ยงด้วยกำรหำค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำของคอนบำค 
(Cronbach’s alpha) ในผู้ป่วยไตเรื้อรังที่ได้รับกำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจ ำนวน 40 คน มีผลที่ 0.8428 และ
แบบสอบถำมได้รับกำรทดสอบคุณสมบัติกำรวัดเชิงจิตวิทยำของแบบวัดคุณภำพชีวิตผู้ป่วยโรคไต (KDQOL-SF) ฉบับ
ภำษำไทย พบค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำของคอนบำค (Cronbach’s alpha) ของส่วนที่มีควำมเฉพำะเจำะจงกับโรคไต 
อยู่ในช่วง 0.49-0.86  
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3) คู่มือกำรดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ล้ำงไตทำงช่องท้อง ส ำหรับบุคลำกรในเครือข่ำยบริกำรสุขภำพ
โรงพยำบำลเวียงป่ำเป้ำ และผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ล้ำงไตทำงช่องท้อง ผู้วิจัยพัฒนำขึ้นจำกกำรทบทวนเอกสำรและ
มำตรฐำนกำรด ำเนินกำรในกำรล้ำงไตทำงช่องท้อง และส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวน 3 คน ในกำรตรวจสอบควำมครบถ้วน 
ควำมถูกต้องของเนื้อหำ หลังจำกนั้นน ำมำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 

4) โปรแกรมส่งเสริมคุณภำพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ล้ำงไตทำงช่องท้องแบบต่อเนื่อง ในอ ำเภอเวียงป่ำ
เป้ำ จังหวัดเชียงรำย ผู้วิจัยพัฒนำขึ้นจำกกำรทบทวนเอกสำร9และมำตรฐำนกำรด ำเนินกำรในกำรล้ำงไตทำงช่องท้อง4 
และส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวน 3 คน ในกำรตรวจสอบควำมครบถ้วน ควำมถูกต้องของเนื้อหำ หลังจำกนั้นน ำมำปรับปรุง
ตำมข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย  

1. Access & Entry : จัดท ำทะเบียนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับกำรบ ำบัดทดแทนไตด้วยวิธีล้ำงไตทำงช่อง
ท้องของอ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ โดยได้รับข้อมูลจำกคลินิกโรคไต โรงพยำบำลเวียงป่ำเป้ำ ได้แก่ ชื่อ สกุล อำยุ สถำนภำพ
สมรส ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ วันที่เริ่มบ ำบัดทดแทนไต สถำนพยำบำลที่รักษำ  

2. Assessment : ติดต่อผู้ป่วย เพื่อศึกษำข้อมูลเพิ่มเติม ควำมสมัครใจให้เยี่ยมติดตำมที่บ้ำน และนัดหมำย
กำรเยี่ยมบ้ำนล่วงหน้ำ 

3. Planning วำงแผนกำรเยี่ยมร่วมกับทีมผู้ดูแล 
4. Information & Empowerment : ประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโรคไต และกำรปฏิบัติตำมแนว

ทำงกำรล้ำงไตทำงช่องท้อง ได้แก่ สภำพแวดล้อมของที่พัก แหล่งน้ ำใช้ ห้องน้ ำ ที่ล้ำงมือ สบู่ล้ำงมือ ห้องที่ผู้ป่วยพัก 
สถำนที่เปลี่ยนน้ ำยำ สถำนที่เก็บน้ ำยำถุงใหม่ อุปกรณ์ในกำรเปลี่ยนน้ ำยำของผู้ป่วย กำรเปลี่ยนน้ ำ ยำของผู้ป่วย วิธี
ก ำจัดถุงน้ ำยำที่ใช้แล้ว กำรจดบันทึกกำรล้ำงไต กำรเก็บรักษำยำที่ใช้รับประทำน กำรเก็บรักษำยำฉีด กำรประเมินด้ำน
จิตใจของผู้ป่วย และประเมินควำมพร้อมในกำรดูแลของครอบครัว  ให้สุขศึกษำในประเด็นที่ไม่เข้ำใจหรือปฏิบัติไม่
ถูกต้องตำมแนวทำงกำรล้ำงไตทำงช่องท้องและเสริมพลังอ ำนำจ ให้ค ำปรึกษำ ให้ก ำลังใจ ค ำแนะน ำ 

5. Problem solving & Coordinating  Network : ร่วมแก้ไขปัญหำและประสำนงำนผู้เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นปัญหำ 

6. Reassessment & Evaluation : ประเมินซ้ ำและประเมินผล 
7. Home Visiting : เยี่ยมบ้ำนผู้ป่วย เดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งหมด 3 ครั้ง โดยด ำเนินกำรตำมข้อ 4-6 ทุกครั้ง 
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วิธีรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้วิจัยจัดเตรียมเอกสำรชี้แจงโครงกำรวิจัย ใบลงนำมยินยอมเข้ำร่วมวิจัย  

 2. ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับกำรล้ำงไตทำงช่องท้องที่มีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนด จะได้รับค ำอธิบำยเกี่ยวกับ
โครงกำรวิจัยโดยผู้วิจัย เมื่อกลุ่มตัวอย่ำงเข้ำใจและต้องกำรเข้ำร่วมโครงกำร จะลงนำมในเอกสำรแสดงควำมยินยอม
เข้ำร่วมโครงกำร 
 3. กลุ่มตัวอย่ำงตอบแบบสอบถำมข้อมูลทั่วไป ข้อมูลคุณภำพชีวิต ถ้ำหำกกลุ่มตัวอย่ำงไม่สำมำรถอ่ำน
แบบสอบถำม เจ้ำหน้ำที่ข้อมูล  จะเป็นคนอ่ำนแบบสอบถำมและให้กลุ่มตัวอย่ำงตอบตำมควำมเป็นจริง  
 4. ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส่งเสริมคุณภำพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ล้ำงไตทำงช่องท้องแบบต่อเนื่อง ในอ ำเภอ
เวียงป่ำเป้ำ จังหวัดเชียงรำย 
 5. ผู้วิจัยเก็บข้อมูลคุณภำพชีวิตหลังใช้โปรแกรม 1 เดือน 

6. ผู้วิจัยได้ตรวจสอบควำมครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในแบบสอบถำมทั้งหมด จำกนั้นข้อมูลทั้งหมดจะถูก
รวบรวมและบันทึกในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และน ำมำวิเครำะห์ทำงสถิติ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ ได้แก่ จ ำนวน ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และ

วิเครำะห์ข้อมูลเปรียบเทียบคุณภำพชีวิตในแต่ละด้ำนโดยใช้สถิติ Non-parametric คือ Wilcoxon Signed test 
ค่ำมัธยฐำน (Median) และค่ำควำมแตกต่ำงควอไทล์ (Interquatle range; IQR) เนื่องจำกข้อมูลมีกำรกระจำยตัว
แบบไม่ปกติ 

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนทำงประชำกรและสังคม (sociodemographic) 
จำกกำรเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำงในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ล้ำงไตทำงช่องท้องแบบต่อเนื่อง ในอ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ 

จังหวัดเชียงรำย ตั้งแต่ ธันวำคม 2564 ถึง มีนำคม 2565 ได้จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวนทั้งสิ้น 26 คน กลุ่มตัวอย่ำงมี
อำยุเฉลี่ย 53.73 ปี ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 14.21 ส่วนใหญ่เป็นเพศชำยร้อยละ 57.7  สถำนภำพสมรสร้อยละ 80.8  
กำรศึกษำระดับประถมศึกษำร้อยละ 73.2 ครอบครัวเดี่ยวร้อยละ 84.6 จ ำนวนสมำชิกในครอบครัวน้อยกว่ำหรือ
เท่ำกับ 3 คนร้อยละ 65.4 อำศัยอยู่ในชุมชนชนบทร้อยละ  80.8 นับถือศำสนำพุทธร้อยละ 88.7  ประกอบอำชีพ
เกษตรกรรม ร้อยละ 53.8  ใช้สิทธิบัตรทองในกำรเข้ำรับกำรรักษำในสถำนพยำบำลร้อยละ100 รำยได้ครอบครัวเฉลี่ย
ต่อเดือนมำกกว่ำสำมพันบำท ร้อยละ 96.2 มีหนี้สินก่อนกำรฟอกไตร้อยละ 65.4  ระยะทำงจำกที่บ้ำนไปยัง
โรงพยำบำลที่ดูแลกำรบ ำบัดทดแทนไต เฉลี่ย 118.65 กิโลเมตร กำรพึ่งพำในกำรดูแลสุขภำพกลุ่มตัวอย่ำงส่วนมำก
ดูแลตนเอง ร้อยละ 84.6  และมำฟอกไตด้วยตนเองร้อยละ 65.4 ส่วนใหญ่มีที่อยู่อำศัยในเขตต ำบลแม่เจดีย์ใหม่   
ร้อยละ 26.9 
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 ส่วนที่ 2 เปรียบเทียบคุณภำพชีวิตก่อนและหลังกำรใช้โปรแกรมส่งเสริมคุณภำพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่
ล้ำงไตทำงช่องท้องแบบต่อเน่ือง ในอ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ จังหวัดเชียงรำย 
ตำรำงที่ 1 เปรียบเทียบค่ำกลำงคุณภำพชีวิตในภำพรวมของผู้ป่วยไตเรื้อรังที่ล้ำงไตทำงช่องท้องแบบต่อเนื่อง  
ในอ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ จังหวัดเชียงรำย ก่อนและหลังกำรใช้โปรแกรม 

คุณภำพชวีิตผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
ก่อนกำรใช้โปรแกรม หลังกำรใช้โปรแกรม 

P-value 
ค่ำกลำง (IQR) ค่ำกลำง (IQR) 

คุณภำพชีวิตโดยรวมต่อโรค  75.31 (69.61-84.91) 75.88 (71.91-85.57) 0.013* 
คุณภำพชีวิตโดยรวมด้ำนร่ำงกำย  57.19 (45.47.-80.31) 57.19 (45.47.-80.31) 1.000 
คุณภำพชีวิตโดยรวมด้ำนจิตใจ 82.25 (66.77-91.25) 84.25 (68.79-90.31) 0.312 
IQR=Inter Quartile Range (เปอร์เซนไทล์ที่ 25 - เปอร์เซนไทล์ที่ 75),  
*P-value significant < 0.05 

อภิปราย สรุป และข้อเสนอแนะ  
 ผลกำรเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยคุณภำพชีวิตก่อนและหลังกำรใช้โปรแกรมส่งเสริมคุณภำพชีวิตของผู้ป่วยโรค
ไตเรื้อรังที่ล้ำงไตทำงช่องท้องแบบต่อเนื่อง ในอ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ จังหวัดเชียงรำย  ภำยหลังที่พยำบำลได้ใช้โปรแกรม
ส่งเสริมคุณภำพชีวิตแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ล้ำงไตทำงช่องท้องแบบต่อเนื่องที่บ้ำน พบว่ำคะแนนเฉลี่ยคุณภำพชีวิต
โดยรวมต่อโรคไตเรื้อรังก่อนกำรใช้โปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ย 75.90 คะแนน และหลังกำรใช้โปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มเป็น 77.55 คะแนน คุณภำพชีวิตโดยรวมด้ำนจิตใจก่อนกำรใช้โปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ย 77.25 คะแนน และหลัง
กำรใช้โปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มเป็น 77.61 คะแนน คุณภำพชีวิตโดยรวมด้ำนร่ำงกำยก่อนกำรใช้โปรแกรมมี
คะแนนเฉลี่ย 60.84 หลังกำรใช้โปรแกรมคะแนนไม่เปลี่ยนแปลง( 60.84 คะแนน)  
 เมื่อเปรียบเทียบคุณภำพชีวิตในแต่ละด้ำนก่อนและหลังกำรใช้โปรแกรม พบว่ำ คุณภำพชีวิตโดยรวมต่อโรคไต
เรื้อรัง มีคะแนนกลำงหลังใช้โปรแกรม 75.88 และพบว่ำมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p-value 
=0.013) ส่วนคุณภำพชีวิตโดยรวมด้ำนร่ำงกำยมีคะแนนกลำงหลังใช้โปรแกรม 57.19 และคุณภำพชีวิตโดยรวมด้ำน
จิตใจมีคะแนนกลำงหลังใช้โปรแกรม 84.25 ซึ่งทั้งสองด้ำน พบว่ำ ไม่แตกต่ำงกัน  
 จะเห็นได้ว่ำกำรใช้โปรแกรมส่งเสริมคุณภำพชีวิต ซึ่งเป็นกระบวนกำรดูแลผู้ป่วยตำมมำตรฐำนกำรดูแลผู้ป่วย
ที่ครอบคลุมตั้งแต่แรกรับและมีกำรติดตำมเยี่ยมผู้ป่วยต่อเนื่อง เป็นกำรดูแลแบบองค์รวม สร้ำงสัมพันธภำพที่ดี วำง
แผนกำรเยี่ยมร่วมกับทีมผู้ดูแลประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโรคไต และกำรปฏิบัติตำมแนวทำงกำรล้ำงไตทำง
ช่องท้อง กำรประเมินด้ำนจิตใจของผู้ป่วย และประเมินควำมพร้อมในกำรดูแลของครอบครัว ให้สุขศึกษำในประเด็นที่
ไม่เข้ำใจหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมแนวทำงกำรล้ำงไตทำงช่องท้อง และเสริมพลังอ ำนำจ ให้ค ำปรึกษำ ให้ก ำลังใจ 
ค ำแนะน ำ ร่วมแก้ไขปัญหำและประสำนงำนผู้เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหำ และติดตำมผลประเมินกำรให้ควำมรู้และ
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กำรปฏิบัติตัว สนับสนุนให้ผู้ป่วยสำมำรถปฏิบัติตัวต่อโรคที่เป็นอย่ำงถูกต้องเพื่อชะลอควำมก้ำวหน้ำของโรค ป้องกัน
กำรเกิดภำวะแทรกซ้อน ส่งผลให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมกำรดูแลตนเอง และเพิ่มคุณภำพชีวิตโดยรวมต่อโรคไตเรื้อรังได้  

สอดคล้องกับกำรศึกษำของ กิติมำ เศรษฐ์สร้ำง, ประเสริฐ ประสมรักษ์10. ที่ศึกษำกำรพัฒนำรูปแบบกำรดูแล
ของผู้ป่วยโรคไตวำยเรื้อรังระยะสุดท้ำยที่ได้รับกำรบ ำบัดทดแทนไตต่อพฤติกรรมกำรดูแลตนเองและคุณภำพชีวิต
ผู้ป่วย โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร พบว่ำ ภำยหลังกำรน ำรูปแบบไปใช้ดูแลผู้ป่วย ท ำให้
ผู้ป่วยมีพฤติกรรมกำรดูแลตนเอง และคุณภำพชีวิต แตกต่ำงจำกก่อนกำรทดลองอย่ำงมี นัยส ำคัญทำงสถิติที่ p-
value<.001  ถึงแม้ว่ำคุณภำพชีวิตโดยรวมด้ำนจิตใจไม่แตกต่ำงกัน แต่พบว่ำคะแนนเฉลี่ยของคุณภำพชีวิตโดยรวม
ด้ำนจิตใจมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นหลังกำรใช้โปรแกรม  ท ำนองเดียวกันกับกำรศึกษำของ สมจิตร สกุลคู, วันเพ็ญ วิศิษฏ์
ชัยนนท์, และวรำทิพย์ แก่นกำร11 พบว่ำกำรสนับสนุนทำงสังคม มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกต่อคุณภำพชีวิต (p < .001) 
พฤติกรรมกำรจัดกำรตนเอง และกำรสนับสนุนทำงสังคม สำมำรถร่วมกันท ำนำยคุณภำพชีวิตได้ร้อยละ 61.74 อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติ (p < .001) โดยพฤติกรรมกำรจัดกำรตนเองกำรมีอ ำนำจในกำรท ำนำยคุณภำพชีวิตมำกที่สุด 
รองลงมำคือ สนับสนุนทำงสังคม 

ดังนั้นกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตผู้ป่วยโรคไตโดยกำรให้ควำมรู้ที่เหมำะสม กำรเยี่ยมบ้ำนของพยำบำลวิชำชีพ 
บุคลำกรในทีมสุขภำพ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน จะช่วยให้กำรดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ล้ำงไตทำงช่อง
ท้องแบบต่อเนื่อง ลดโอกำสกำรเกิดภำวะแทรกซ้อนช่วยท ำให้คุณภำพคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นเพรำะคุณภำพชีวิตที่ดีได้
สะท้อนถึงคุณภำพกำรพยำบำลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ที่ล้ำงไตทำงช่องท้องแบบต่อเน่ืองได้12 

 

ข้อเสนอแนะ  
จำกผลกำรวิจัยพยำบำลและบุคลำกรสุขภำพควรจะติดตำมเยี่ยมบ้ำนอย่ำงสม่ ำเสมอ ให้ควำมรู้ ประเมิน

อำกำรเปลี่ยนแปลง ใส่ใจในกำรดูแลทำงด้ำนร่ำงกำยเพิ่มขึ้น เพื่อลดหรือก ำจัดอำกำรต่ำงๆ และเพื่อเป็นกำรส่งเสริม
คุณภำพชีวิตทำงร่ำงกำยให้ดีขึ้น และติดตำมกำรใช้โปรแกรมส่งเสริมคุณภำพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ล้ำงไตทำง
ช่องท้องแบบต่อเนื่องต่อไป นอกจำกนี้ต้องส่งเสริมควำมรู้ พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรที่เกี่ยวข้องในกำรดูแลผู้ป่วย 
และติดตำมดูแลผู้ป่วยอย่ำงต่อเน่ืองสม่ ำเสมอ รวมทั้งสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนด้วย 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
ในสตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30 – 60 ปี ต าบลหนองป่าก่อ 

อ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 

FACTORS RELATED TO RECEIVE CERVICAL CANCER SCREENING SERVICES AMONG 
WOMEN AGED 30 - 60 YEARS IN NONG PA KO SUBDISTRICT, DOI LUANG DISTRICT, 

CHIANGRAI PROVINCE 
ชบำไพร  ลิทรำย 

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองป่ำก่อ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอยหลวง จังหวดัเชียงรำย 
 
บทคัดย่อ  

งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรเข้ำรับบริกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูก 
ในสตรีกลุ่มเป้ำหมำยอำยุ 30 – 60 ปี ต ำบลหนองป่ำก่อ อ ำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรำย รูปแบบกำรวิจัยเป็น
ด ำเนินกำรศึกษำภำยใต้ขอบเขตของกำรศึกษำวิจัยเชิงภำคตัดขวำง (Cross-sectional study) โดยใช้แบบแผนควำม
เชื่อด้ำนสุขภำพ (Health Belief Model) เป็นกรอบกำรวิจัย พื้นที่วิจัย คือ ต ำบลหนองป่ำก่อ อ ำเภอดอยหลวง 
จังหวัดเชียงรำย กลุ่มตัวอย่ำง คือ สตรีที่อำศัยอยู่ในพื้นที่ต ำบลหนองป่ำก่อ อ ำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรำย ที่มีอำยุ 
30 – 60 ปี จ ำนวน 297 คน ใช้ตำรำงส ำเร็จรูปในกำรก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงและใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย 
(Simple random sampling) ในกำรเก็บข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยมีคือแบบสอบถำม วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติพื้นฐำน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่ำควำมถี่ (Frequency) ค่ำเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
(Standard Deviation) และสถิติอ้ำงอิง ได้แก่ Pearson’s Chi-square  

บทน า  
มะเร็งปำกมดลูกถือเป็นปัญหำส ำคัญทำงสำธำรณสุขของประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก โดยพบผู้ป่วยใหม่ประมำณ 

570,000 รำยในปี พ.ศ. 2518 คิดเป็นร้อยละ 6.60 ของผู้ป่วยหญิงที่ป่วยด้วยโรคมะเร็ง และร้อยละ 90.00 ส่วนใหญ่
พบผู้เสียชีวิตจำกมะเร็งปำกมดลูกอยู่ในประเทศที่มีรำยได้น้อยถึงปำนกลำง ซึ่งมะเร็งปำกมดลูกถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 4 
ของมะเร็งที่ค้นพบในผู้หญิงทั้งหมด (World Health Organization, 2016) โดยมีอุบัติกำรณ์กำรเกิดโรคมะเร็งปำก
มดลูกของประเทศในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่ำ ประเทศคอมโบเดีย มีอุบัติกำรณ์กำรเกิดมะเร็งปำกมดลูกสูง
ที่สุดโดยมีอัตรำอยู่ที่ 38.7 ต่อแสนประชำกร รองลงมำ คือ สหภำพเมียนมำ พบอัตรำอุบัติกำรณ์ 24.6 และ ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ในอัตรำ 20.9 ต่อแสนประชำกรตำมล ำดับ ส ำหรับประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 5 โดยมีอัตรำ
อุบัติกำรณ์ 11.7 ต่อแสนประชำกร (World Health Organization, 2009) และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยพบผู้ป่วย
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ใหม่ประมำณ 5,200 คน หรือประมำณร้อยละ 52.0  เฉลี่ยตรวจพบมะเร็งปำกมดลูกวันละ 27 รำย และเสียชีวิตด้วย
โรคมะเร็งปำกมดลูกเฉลี่ยวันละ 14 คน (สถำบันมะเร็งแห่งชำติ, 2563) โรคมะเร็งปำกมดลูกเป็นโรคที่สำมำรถรักษำ
ให้หำยได้และมีควำมเป็นไปได้ในกำรที่จะก ำจัดให้หมดไปจำกประเทศไทยได้หำกตรวจพบตั้งแต่อยู่ในระยะเริ่มแรก
หรือระยะก่อนเป็นมะเร็ง แต่ปัญหำส ำคัญคือประชำชนส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 50.0 มักจะมำพบแพทย์ในขณะที่
โรคอยู่ในระยะลุกลำมซึ่งรักษำให้หำยได้ยำกและต้องสูญเสียชีวิต รวมทั้งเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลจ ำนวนมำก 
กรมกำรแพทย์ โดยสถำบันมะเร็งแห่งชำติซึ่งเป็นหน่วยงำนหลักในกำรป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชำติได้ร่วมมือ
กับส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) ในกำรสนับสนุนงบประมำณ เพื่อด ำเนินกำรตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปำกมดลูกทั่วประเทศ เพื่อค้นหำโรคมะเร็งปำกมดลูกในระยะเริ่มแรกและระยะก่อนเป็นมะเร็งในสตรีอำยุ 35 - 60 ป 
เพื่อที่จะได้รับกำรตรวจหำเซลล์มะเร็งปำกมดลูกในระยะเริ่มแรก (จตุพล ศรีสมบูรณ และช ำนำญ เกียรติพีรกุล, 2554) 

ภำยใต้วิสัยทัศน์กระทรวงสำธำรณสุขปี 2556 กล่ำวว่ำ ภำยในทศวรรษต่อไปคนไทยจะมีสุขภำพแข็งแรงมำก
ขึ้นเพื่อสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมอย่ำงยั่งยืน วิสัยทัศน์ดังกล่ำว กำรตรวจคัดกรอง
มะเร็งปำกมดลูกยังคงเป็นตัวชี้วัดส ำคัญในกลุ่มวัยท ำงำนของงำนบริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรค
ระดับพื้นฐำน คือร้อยละ 80 ของสตรีอำยุ 30 – 60 ปี ได้รับกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกส ำหรับประเทศไทย 
โรคมะเร็งเป็นสำเหตุของกำรเสียชีวิตของคนไทยเป็นอันดับหนึ่ง และพบจ ำนวนผู้ป่วยมะเร็งปำกมดลูกเป็นอันดับสอง
ของมะเร็งในสตรี รองจำกมะเร็งเต้ำนม  กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข เผยสถิติผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปำกมดลูก
ในประเทศไทยประมำณ 4,500 รำยต่อปี และพบผู้ป่วยรำยใหม่ประมำณ 8,000 คน ต่อปี นั่นคือจะมีสตรีไทยที่
เสียชีวิตจำกโรคมะเร็งปำกมดลูกวันละ 8-10 รำย โดยในปัจจุบันกำรด ำเนินงำนควบคุมและป้องกันมะเร็งปำกมดลูก
ของประเทศไทยคือกำรตรวจคัดกรองเพื่อค้ำหำควำมผิดปกติหรือรอยโรคที่ปำกมดลูกให้พบก่อนโดยวิธีที่นิยมใช้คือ
กำรตรวจแพพสเมียร์(pap smear) และกำรตรวจโดยใช้น้ ำส้มสำยชู (VIA) จำกกำรศึกษำของนักวิจัยจำกโครงกำร
ประเมินเทคโนโลยีและนโยบำยด้ำนสุขภำพพบว่ำ กำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกด้วยวิธีแพพ-สเมียร์ทุก 5 ปี เป็น
กำรลงทุนที่คุ้มค่ำ เมื่อเทียบกับกำรไม่ได้ตรวจคัดกรองเลย 
 จังหวัดเชียงรำยโดยส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดได้รวบรวมข้อมูล ตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกด้วยวิธี
แพพสเมียร์ พบว่ำทั้ง 18 อ ำเภอ มีอัตรำกำรคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกในสตรีอำยุ 30 -60 ปี เขตสุขภำพที่ 1 จังหวัด
เชียงรำยปีงบประมำณ 2560, 2561 และปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 43.38, 68.43, 81.13 โดยบำงอ ำเภอ ยังไม่สำมำรถ
คัดกรองมะเร็งปำกมดลูกให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยได้โดยเฉพำะอ ำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรำยพบกำรคัดกรอง
ปีงบประมำณ 2560, 2561 และ 2562 คิดเป็นร้อยละ 50.69, 67.43 และ74.89 จำกกำรส ำรวจข้อมูลพบว่ำต ำบล
หนองป่ำก่อ อ ำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรำยยังมีกำรคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกในอัตรำที่น้อยปี  2560, 2561 และ 
2562 คิดเป็นร้อยละ 29.16, 53.02 และ 64.57 ซึ่งมำตรกำรเชิงรุกต่ำงๆที่รพ.สต.หนองป่ำก่อ ได้จัดท ำขึ้นนั้น ถือว่ำ
เป็นส่วนของปัจจัยเอื้อที่จะช่วยให้กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำรับบริกำรมำกขึ้น แต่ผลกำรด ำเนินงำนก็ยังไม่บรรลุเป้ำหมำย 
อย่ำงไรก็ตำมทำงรพ.สต.หนองป่ำก่อ ยังไม่มีกำรศึกษำเฉพำะที่บ่งชี้ว่ำปัจจัยใดบ้ำงที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรเข้ำรับ
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บริกำรคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกของสตรกีลุ่มเป้ำหมำยต ำบลหนองป่ำก่อ อ ำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรำย ดังนั้นจึงมี
ควำมจ ำเป็นในกำรศึกษำปัจจัยต่ำงๆที่ เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำรับบริกำรตรวจคักรองมะเร็งปำกมดลูกในสตรี
กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวเพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนด ำเนินงำนกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกอย่ำงเหมำะสม
ต่อไป 

วัตถุประสงค์   
วัตถุประสงค์หลัก 
1)  เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรเข้ำรับบริกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูก ในสตรี

กลุ่มเป้ำหมำยอำยุ 30 – 60 ปี ต ำบลหนองป่ำก่อ อ ำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรำย 
วัตถุประสงค์เฉพาะ 
1)  เพื่อศึกษำกำรเข้ำรับบริกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกในสตรีกลุ่มเป้ำหมำย อำยุ 30 -60 ปี ต ำบล

หนองป่ำก่อ อ ำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรำย 
2)  เพื่อศึกษำปัจจัยส่วนบุคคล ควำมรู้ กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงต่อกำรเกิดโรค กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรค กำร

รับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของกำรป้องกันโรค แรงจูงใจด้ำนสุขภำพ และปัจจัยร่วม ของกำรเข้ำรับบริกำรตรวจคัด
กรองมะเร็งปำกมดลูกในสตรีกลุ่มเป้ำหมำย อำยุ 30-60 ปี ต ำบลหนอง-ป่ำก่อ อ ำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรำย 

3)  เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยส่วนบุคคล ควำมรู้ กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงต่อกำรเกิดโรค กำรรับรู้
ควำมรุนแรงของโรค กำรรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของกำรป้องกันโรค แรงจูงใจด้ำนสุขภำพ และปัจจัยร่วมกับกำร
เข้ำรับบริกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกในสตรีกลุ่มเป้ำหมำย อำยุ 30 – 60 ปี ต ำบลหนองป่ำก่อ อ ำเภอดอย
หลวง จังหวัดเชียงรำย 

วิธีการวิจัย  
กำรศึกษำครั้งนี้มุ่งศึกษำในสตรีอำยุ 30 – 60 ปี ในพื้นที่ต ำบลหนองป่ำก่อ อ ำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรำย 

จ ำนวนทั้งสิ้น 724 รำย ซึ่งกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ คือ สตรีกลุ่มเป้ำหมำยอำยุ 30 – 60 ปี ที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้ำนต ำบลหนองป่ำก่อ อ ำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรำย มำกกว่ำ 6 เดือน จ ำนวน 279 รำย โดยด ำเนิน
กำรศึกษำภำยใต้ขอบเขตของกำรศึกษำวิจัยเชิงภำคตัดขวำง (Cross-sectional study) เพื่อศึกษำถึงปัจจัยที่มี
ควำมสัมพันธ์ต่อกำรเข้ำรับบริกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกในสตรีกลุ่มเป้ำหมำย อำยุ 30-60 ปี ต ำบลหนองป่ำ
ก่อ อ ำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรำย ที่ประสบปัญหำกำรเข้ำรับกำรคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกของสตรีอำยุ 30 – 60 
ปีต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด สถำนที่ด ำเนินกำรศึกษำครั้งนี้ ได้แก่ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล
หนองป่ำก่อและหอประชุมของทุกหมู่บ้ำน โดยศึกษำในเดือนมกรำคม ถึง เดือนธันวำคม พ.ศ.2563  
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ผลการวิจัย   
ผลกำรวิจัยพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีอำยุอยู่ในช่วง 42 – 51 ปี (ร้อยละ 35.8 ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ

ประถมศึกษำ (ร้อยละ 49.8) นับถือศำสนำพุทธ (ร้อยละ 98.9) อำชีพหลัก คือ กำรเกษตร (ร้อยละ 48.7) มีรำยได้
เฉลี่ยต่อเดือนในระดับต่ ำกว่ำ 5,000 บำท (ร้อยละ45.5) มีสถำนภำพสมรส (ร้อยละ 82.1) ในด้ำนกำรคุมก ำเนิดจะใช้
วิธีอื่น ๆ (ร้อยละ 43.7) พฤติกรรมสุขภำพส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่ (ร้อยละ 93.2) และมีบุตรจ ำนวน 2 คน (ร้อยละ 50.2) 
ไม่มีญำติสำยตรงที่มีประวัติกำรเจ็บป่วยด้วยมะเร็งปำกมดลูก (ร้อยละ 86.0) และเคยเข้ำรับบริกำรตรวจคัดกรอง
มะเร็งปำกมดลูกในปี พ.ศ. 2558 – 2563 (ร้อยละ 75.6) มีคะแนนควำมรู้และกำรรับรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปำกมดลูกอยู่
ในระดับสูง (ร้อยละ 45.9) และ (ร้อยละ 68.5) เมื่อวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ต่อกำรเข้ำรับบริกำรตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปำกมดลูกพบว่ำประวัติกำรเจ็บป่วยด้วยมะเร็งปำกมดลูกของญำติสำยตรงของกลุ่มตัวอย่ำงมีควำมสัมพันธ์อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติระดับ 0.05 

อภิปราย สรุป และข้อเสนอแนะ  
ข้อค้นพบจำกงำนวิจัยนี้ หน่วยงำนสำธำรณสุขหรือเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องสำมำรถน ำผลกำรศึกษำที่ได้รับไป

จ ำแนกกำรเข้ำรับหรือไม่รับบริกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูก เพื่อน ำไปวำงแผนกำรด ำเนินงำนส่งเสริมกำรมำรับ
บริกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูก หรือด ำเนินกำรวำงแผนเพื่อบริหำรจัดกำร เพื่อพัฒนำระบบกำรให้บริกำร กำร
กระจำยข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับโรคมะเร็งปำกมดลูก เพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำยในพื้นที่มำรับบริกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำก
มดลูกเพิ่มมำกขึ้นต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งถัดไป 
 1) ควรมีกำรศึกษำถึงปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กบักำรตดัสินใจเข้ำรับกำรคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกของสตรีในตัว

แปรอื่นๆ เพิ่มเติมหรือพัฒนำรูปแบบโปรแกรมต่ำงๆ เพื่อเสริมสร้ำงพลังอ ำนำจในตนเอง สร้ำงทัศนคติและควำมเข้ำใจ
ที่ดี ต่อกำรเข้ำมำตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกเพิ่มขึ้น 

 2) ควรมีกำรศึกษำวิจัยเชิงคุณภำพเพื่อศึกษำเชิงลึกเกี่ยวกับเหตุผลกำรมำรับ/ไม่รับบริกำรคัดกรองมะเร็งปำก
มดลูก เพื่อน ำข้อมูลที่ได้มำใช้ในกำรจัดบริกำรที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรของพื้นที่ 

 3) ควรมีกำรศึกษำวิจัยเชิงทดลอง กำรเปรียบเทียบกลุ่มกำรทดลองและกลุ่มควบคุมในเรื่องโปรแกรมสุข
ศึกษำด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้โดยเพื่อส่งเสริมกำรเข้ำรับบริกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกของสตรีกลุ่มเป้ำหมำยใน
พื้นที่ 

 4) ควรมีกำรศึกษำวิจัยเพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำรูปแบบแนวทำงในกำรจัดกำรส่งเสริมกำรรับบริกำรตรวจคัด
กรองมะเร็งปำกมดลูกของสตรีกลุ่มเป้ำหมำย 
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ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพ (NERDS) ต่อระดับน้ าตาลสะสมที่เกาะติดเม็ดเลือดแดงและภาวะแทรกซ้อนใน
ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมน้ าตาลไม่ได้ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จังหวดัเชียงราย 

The effect of health promotion program (NERDS) On HA1C and complication among patient 
with uncontrolled diabetic mellitus Wiang Chiang Rung Hospital, Chiangrai Province. 

1.มำลัย พัฒนำ 2.โชติกำ มำกทอง 3.สุฑำทิพย ์สำรใจ 4.พิชญ์ภิญญำณ ์แก้วปำนันท์ 5.ณัฏฐ์ภัทร์ เหลืองธำดำ  

6.ฉันทิกำ ยำธัญ 7.ดร.ธวชัชัย อภิเดชกุล 8.ดร.พรีดนย์ ศรีจันทร ์9.อำจำรยร์ติภำคย ์ ตำมรภำค  

                      โรงพยำบำลเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรำย  

บทคัดย่อ  
กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงทดลอง กลุ่มตัวอย่ำงเป็นผู้ป่วยโรคเบำหวำนที่ควบคุมน้ ำตำลไม่ได้ โรงพยำบำล

เวียงเชียงรุ้ง จ ำนวน 60 คนที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 30 คน  
โดยวิธีจับสลำก กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมสร้ำงเสริมสุขภำพแบบ NERDS ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น เนื้อหำของโปรแกรม
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบหลัก ได้แก่  1) โภชนำกำร  2) กำรออกก ำลังกำย  3) ทฤษฏีกำรปรับตัวของรอย   
4) ควำมรู้และกำรปฏิบัติตัวเรื่องโรค  5) ควำมรู้และกำรปฏิบัติตัวเรื่องยำ  6) ทฤษฏีรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองของ
แบนดูรำ 7) กำรจัดกำรควำมเครียด จ ำนวน 9 เดือนๆละ 1  ครั้ง  วัดผลสี่ครั้ง ก่อนและหลังกำรทดลองครบ 3 เดือน 
6 เดือนและ 9 เดือน ติดตำมผลควำมรู้และกำรปฏิบัติตัวเรื่องโรค อำหำร ยำ กำรออกก ำลังกำย กำรจัดกำร
ควำมเครียด และค่ำ ระดับน้ ำตำลสะสมที่เกำะติดเม็ดเลือดแดง รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบควำมรู้และกำร
ปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรค กำรใช้ยำและอำหำร กำรออกก ำลังกำย กำรจัดกำรควำมเครียดแบบบันทึกค่ำ ระดับน้ ำตำล
สะสมที่เกำะติดเม็ดเลือดแดง ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่ำนและน ำมำทดลองใช้กับผู้ป่วย
โรคเบำหวำนที่ควบคุมน้ ำตำลไม่ได้ ที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกับกลุ่มตัวอย่ำงที่ศึกษำจ ำนวน 15 รำยและค ำนวณหำค่ำ
ควำมเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟำของครอนบำคเท่ำกับ 0.81  น ำข้อมูลที่ได้มำทดสอบทำงสถิติด้วยค่ำร้อยละ  
ค่ำเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยค่ำ 
Independent t-test   และ เปรียบเทียบผลของโปรแกรมต่อค่ำเฉลี่ยควำมรู้กำรปฏิบัติตัวเรื่องโรค อำหำร ยำ  
กำรออกก ำลังกำย กำรจัดกำรควำมเครียด และค่ำระดับน้ ำตำลสะสมที่เกำะติดเม็ดเลือดแดงของกลุ่ม ทดลอง และ
กลุ่มควบคุม ก่อน หลังได้รับโปรแกรมครบ 3 เดือน 6 เดือนและ 9 เดือน  ด้วยสถิติ Repeated  Measures ANOVA 
ผลกำรศึกษำพบว่ำผลของโปรแกรมต่อ ค่ำเฉลี่ยควำมรู้และกำรปฏิบัติตัวเรื่องโรค ยำ อำหำร กำรออกก ำลังกำยและ
กำรจัดกำรควำมเครียดหลังได้รับโปรแกรมของกลุ่มทดลองครบ 9 เดือนสูงกว่ำกลุ่มควบคุมแตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติ P- value ≤ 0.001 ค่ำเฉลี่ยระดับน้ ำตำลสะสมที่เกำะติดเม็ดเลือดแดงหลังกำรเข้ำร่วมโปรแกรม
ครบ 9 เดือน ระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ  P - value ≤ 0.001 และผล
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ของโปรแกรมต่อค่ำเฉลี่ยระดับน้ ำตำลสะสมที่เกำะติดเม็ดเลือดแดง ของกลุ่มทดลอง ก่อน  หลังได้รั บโปรแกรมครบ   
3 เดือน หลังได้รับโปรแกรมครบ 6 เดือน และหลังได้รับโปรแกรมครบ 9 เดือน เมื่อน ำมำประมวลผลด้วยสถิติ 
Repeated  Measures ANOVA พบว่ำแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ P - value ≤ 0.001 คลินิก
โรคเบำหวำนควรน ำไปใช้ในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบำหวำนที่คุมน้ ำตำลไม่ได้เพื่อลดระดับน้ ำตำลสะสม 
ที่เกำะติดเม็ดเลือดแดง 

บทน า    
โรคเบำหวำนเป็นโรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหำส ำคัญ เนื่องจำกเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกำร กำรจัดกำรดูแลอย่ำง

ต่อเนื่อง บุคคลที่เป็นโรคต้องมีกำรดูแลตนเองและมีกำรปรับเปลี่ยนกำรด ำเนินชีวิต  เพื่อกำรควบคุมโรคและป้องกัน
ภำวะแทรกซ้อน ซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมพิกำรและเสียชีวิตได้ สถิติผู้ป่วยโรคเบำหวำนที่มำรับบริกำรที่คลินิกโรคเรื้อรัง 
โรงพยำบำลเวียงเชียงรุ้ง มีจ ำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 , 2562, 2563 จ ำนวน 1241, 1369, 1465(สรุป
รำยงำนประจ ำปีคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรงพยำบำลเวียงเชียงรุ้ง, 2563 ) ร้อยละของผู้ป่วยเบำหวำนที่ควบคุมระดับ
น้ ำตำลได้ดี  (HbA1C<7)    ปี พ.ศ. 2560, 2561, 2562 คิดเป็นร้อยละ 18.98, 17.39, 15.32 (สรุปรำยงำนประจ ำปี
คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรงพยำบำลเวียงเชียงรุ้ง , 2563 )แนวทำงที่จะช่วยให้ผู้ป่วย ลดระดับน้ ำตำลสะสมที่เกำะติด
เม็ดเลือดแดงและภำวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบำหวำนที่ควบคุมน้ ำตำลไม่ได้ คือกำรได้รับโปรแกรมสร้ำงเสริมสุขภำพ
ส ำหรับผู้ที่เป็นโรคเบำหวำน จำกกำรทบทวนวรรณกรรมทีมวิจัยได้พัฒนำโปรแกรมสร้ำงเสริมสุขภำพแบบ  NERDS  
ที่ประกอบด้วย7 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) โภชนำกำร (Nutrition) 2) กำรออกก ำลังกำย (Exercise) 3) ทฤษฏีกำร
ปรับตัวของรอย (ROY Adaptation Model )  4) ควำมรู้และกำรปฏิบัติตัวเรื่องโรค ( Disease)  5) ควำมรู้และกำร
ปฏิบัติตัวเรื่องยำ (Drug) 6) ทฤษฏีรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองของแบนดูรำ (Self efficacy theory Bandura)   
7) กำรจัดกำรควำมเครียด (Stress)   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพฤติกรรมกำรดูแลตนเอง ลดระดับน้ ำตำลสะสม 
ที่เกำะติดเม็ดเลือดแดง และภำวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบำหวำนที่ควบคุมน้ ำตำลไม่ได้ 

วัตถุประสงค์   
เพื่อศึกษำประสิทธิผลของโปรแกรมสร้ำงเสริมสุขภำพ (NERDS) ต่อระดับน้ ำตำลสะสมที่เกำะติดเม็ดเลือดแดง

และภำวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบำหวำนที่ควบคุมน้ ำตำลไม่ได้ 

วิธีการวิจัย 
 เป็นกำรวิจัยเชิงทดลอง กลุ่มตัวอย่ำงที่ศึกษำเป็นผู้ป่วยโรคเบำหวำนที่ควบคุมน้ ำตำลไม่ได้ โรงพยำบำลเวียงเชียงรุ้ง 
ที่มีคุณสมบัติตรงกับเกณฑ์คัดเข้ำ และยินยอมเข้ำร่วมโครงกำร ทั้งหมดมีจ ำนวน 60 คนแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและ  
กลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คนโดยกำรสุ่มอย่ำงง่ำยด้วยวิธีจับฉลำก โดยมีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ ที่ก ำหนด 
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เกณฑ์การคัดเข้า 
1. ผู้ป่วยโรคเบำหวำนที่ควบคุมน้ ำตำลไม่ได้มีค่ำระดับน้ ำตำลสะสมที่เกำะติดเม็ดเลือดแดงมำกกว่ำ ร้อยละ 7 

และไม่มีโรคร่วม มีอำยุ 40 – 80 ป ี 
2. ไม่มีปัญหำด้ำนกำรสื่อสำร 
เกณฑ์การคัดออก  
1.ชำวต่ำงชำติ สื่อสำรภำษำไทยไม่ได้  
2.กลุ่มตัวอย่ำงที่ได้รับโปรแกรมไม่ครบ   
3. ผู้ป่วยที่ได้รับกำรฉีดยำอินซูลิน   กลุ่มควบคุมได้รับกำรดูแลตำมมำตรฐำนโรคเบำหวำนที่ควบคุมไม่ได้

ตำมปกติ และกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมสร้ำงเสริมสุขภำพแบบ NERDS  ในผู้ป่วยเบำหวำนที่ควบคุมน้ ำตำลไม่ได้ 
เครื่องมือด ำเนินกำรวิจัย ได้แก่ โปรแกรมสร้ำงเสริมสุขภำพแบบ NERDS ในผู้ป่วยเบำหวำนที่ควบคุมน้ ำตำลไม่ได้ ที่
ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น ซึ่งมีองค์ประกอบเกี่ยวกับกิจกรรมต่ำงๆ ได้แก่ กำรให้ควำมรู้และกำรปฏิบัติตัวเรื่องโรคเบำหวำน  เรื่อง
อำหำร กำรออกก ำลังกำย  ควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องยำของผู้ป่วยเบำหวำน กำรจัดกำรควำมเครียดโดยใช้ ทฤษฏีกำร
รับรู้ควำมสำมำรถของตนเองของแบนดูรำ ทฤษฏีกำรปรับตัวของรอย และกิจกรรมเยี่ยมบ้ำน เครื่องมือกำรวิจัยผ่ำน
กำรตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวน 3 ท่ำนได้แก่แพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวจ ำนวน 1 ท่ำน  ผู้เชี่ยวชำญโรคไม่
ติดต่อจ ำนวน 1  ท่ำน  ผู้เชี่ยวชำญด้ำนโภชนำกำร จ ำนวน 1 ท่ำน  กำรตรวจสอบควำมเที่ยงผู้วิจัยน ำเครื่องมือมำ
ทดลองใช้กับผู้ป่วยโรคเบำหวำนที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มทดลองจ ำนวน 15 รำยแล้วน ำไปหำควำมเชื่อมั่นโดยใช้
สัมประสิทธิ์แอลฟำของครอนบำค เท่ำกับ 0.81 น ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติดังนี้ 1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย 
วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนำแจกแจงควำมถ่ี และร้อยละ ส่วนอำยุ รำยได้และระยะเวลำในกำรเป็นโรค ใช้สถิติ
พรรณนำแจกแจงควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 2. ข้อมูลผลลัพธ์ของโปรแกรมสร้ำงเสริม
สุขภำพแบบ NERDS ในผู้ป่วยเบำหวำนที่ควบคุมน้ ำตำลไม่ได้ ได้แก่ค่ำคะแนนควำมรู้และปฏิบัติตัวเกี่ยวกับ
โรคเบำหวำน อำหำร กำรใช้ยำ กำรออกก ำลังกำยและกำรจัดกำรควำมเครียด และค่ำ ระดับน้ ำตำลสะสมที่เกำะติด
เม็ดเลือดแดง หลังท ำโปรแกรมครบ 3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน ใช้สถิติพรรณนำค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน และสถิติอนุมำน Independence  t-test 3. ข้อมูลผลลัพธ์ของโปรแกรมสร้ำงเสริมสุขภำพแบบ NERDS 
ในผู้ป่วยเบำหวำนที่ควบคุมน้ ำตำลไม่ได้ ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อน หลังกำรเข้ำร่วมโปรแกรม ครบ 3 เดือน 
6 เดือน และ 9 เดือน ใช้สถิติอนุมำนกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบวัดซ้ ำ  
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ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ของควำมรู้และกำรปฏิบัติตัวเรื่องโรคยำอำหำร กำรออกก ำลัง

กำยและกำรจัดกำรควำมเครียด  ระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนและระยะ 3 เดือน หลังกำรเข้ำร่วม
โปรแกรม  

คะแนนความรู้และการ
ปฏิบัติตัว 

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม   

  

  Mean SD Mean SD     t- test    P-value 

เรื่องโรค 
ก่อนได้รับ 
หลัง 3 เดือน 

 
15.07 
19.73            

 
1.89 
0.45 

 
17.30 
13.00            

 
1.47 
2.40                       

 
 
15.06 

 
 
<0.001 

เรื่องยา 
ก่อนได้รับ 
หลัง 3 เดือน                

 
10.67 
12.30            

 
2.09 
0.88 

 
10.37 
4.83 

 
1.85 
1.86 

 
 
19.90 

 
 
<0.001 

เรื่องอาหาร 
ก่อนได้รับ 
หลัง 3 เดือน  

 
38.67 
45.67 

 
4.74 
2.41 

 
42.0 
33.5 

 
2.75 
5.05 

 
 
11.42 

 
 
<0.001 

เรื่องการออกก าลังกาย      
ก่อนได้รับ 
หลัง 3 เดือน 

5.73 
7.33 

1.70 
1.52 

4.10 
4.07 

1.60 
1.59 

 
8.13 

 
<0.001 

เรื่องการจัดการความเครียด      
ก่อนได้รับ 
หลัง 3 เดือน 

23.0 
26.63 

4.81 
0.49 

16.90 
17.53 

0.89 
0.42 

 
21.92 

 
<0.001 

 
ตารางที่ 2 แสดงค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและเปรียบเทียบค่ำระดับน้ ำตำลสะสมที่เกำะติดเม็ดเลือดแดง 

ก่อนและ 3 เดือนหลังกำรเข้ำร่วมโปรแกรม ระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ระดับน้ าตาลสะสมท่ี
เกาะติดเม็ดเลือดแดง  

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม   

  

  Mean SD Mean SD  t- test    P-value 

ก่อนได้รับ 
หลัง 3 เดือน 

8.96 
7.84 

1.41 
1.69 

8.71 
9.32 

1.12 
1.58 

 
-3.49 

 
<0.001 
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ตารางที่ 3 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ของควำมรู้ และกำรปฏิบัติตัว เรื่องโรค เรื่องยำ เรื่องอำหำร 
กำรออกก ำลังกำยและกำรจัดกำรควำมเครียด ระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนและระยะ 6 เดือน หลังกำร
เข้ำร่วมโปรแกรม  

คะแนนความรู้และการ
ปฏิบัติตัว 

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม   

  

  Mean SD Mean SD     t- test    P-value 

เรื่องโรค 
ก่อนได้รับ 
หลัง 6 เดือน 

 
15.07 
16.90           

 
1.89 
1.56 

 
17.30 
13.00 

 
1.47 
2.41 

 
 
 7.45 

 
 
<0.001 

เรื่องยา 
ก่อนได้รับ 
หลัง 6 เดือน                

 
10.67 
12.07 

 
2.09 
1.28 

 
10.37 
4.83 

 
1.85 
1.86 

 
 
17.54 

 
 
<0.001 

เรื่องอาหาร 
ก่อนได้รับ 
หลัง 6 เดือน  

 
38.67 
41.77 

 
4.74 
3.47 

 
42.00 
33.50 

 
2.75 
5.05 

 
 
 7.39 

 
 
<0.001 

เรื่องการออกก าลังกาย      
ก่อนได้รับ 
หลัง 6 เดือน 

5.73 
6.30 

1.70 
1.21 

4.10 
4.06 

1.60 
1.60 

 
 6.11 

 
<0.001 

เรื่องการจัดการความเครียด      
ก่อนได้รับ 
หลัง 6 เดือน 

23.00 
18.77 

4.81 
1.98 

16.90 
17.53 

0.84 
2.30 

 
 2.23 

 
<0.001 

 
ตารางที่ 4 แสดงค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและเปรียบเทียบค่ำระดับน้ ำตำลสะสมที่เกำะติดเม็ดเลือดแดง 

ก่อนและ 6 เดือนหลังกำรเข้ำร่วมโปรแกรม ระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ระดับน้ าตาลสะสมท่ี
เกาะติดเม็ดเลือดแดง 

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม   

  

  Mean SD Mean SD     t- test    P-value 

ก่อนได้รับ 
หลัง 6 เดือน 

8.96 
8.56 

1.41 
1.46 

8.71 
9.74 

1.12 
1.45 

 
-3.15 

 
<0.003 
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ตารางที่ 5 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน ของควำมรู้ และกำรปฏิบัติตัวเรื่องโรค ยำ อำหำร ออกก ำลังกำย
และกำรจัดกำรควำมเครียด  ระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและระยะ  9  เดือน หลังกำรเข้ำร่วมโปรแกรม  

คะแนนความรู้และการ
ปฏิบัติตัว 

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม   

  

  Mean SD Mean SD     t- test    P-value 

เรื่องโรค 
ก่อนได้รับ 
หลัง 9 เดือน 

 
15.07 
19.37 

 
1.89 
0.81 

 
17.30 
13.90 

 
1.47 
1.75 

 
 
15.54 

 
 
<0.001 

เรื่องยา 
ก่อนได้รับ 
หลัง 9 เดือน                

 
10.67 
12.43 

 
2.09 
0.90 

 
10.36 
 5.73 

 
1.85 
2.05 

 
 
16.40 

 
 
<0.001 

เรื่องอาหาร 
ก่อนได้รับ 
หลัง 9 เดือน  

 
38.67 
45.37 

 
4.74 
2.76 

 
42.0 
33.23 

 
2.75 
5.18 

 
 
11.33 

 
 
<0.001 

เรื่องการออกก าลังกาย      
ก่อนได้รับ 
หลัง 9 เดือน 

5.73 
7.50 

1.70 
1.48 

4.10 
4.30 

1.60 
1.47 

 
8.42 

 
<0.001 

เรื่องการจัดการความเครียด      
ก่อนได้รับ 
หลัง 9 เดือน 

23.0 
22.20 

4.81 
2.66 

16.90 
16.73 

0.84 
1.64 

 
9.59 

 
<0.001 

 
ตารางที่ 6 แสดงค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและเปรียบเทียบค่ำ ระดับน้ ำตำลสะสมที่เกำะติดเม็ดเลือดแดง 

ก่อน  และ 9 เดือนหลังกำรเข้ำร่วมโปรแกรม ระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ระดับน้ าตาลสะสมท่ี
เกาะติดเม็ดเลือดแดง 

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม   

  

  Mean SD Mean SD     t- test    P-value 

ก่อนได้รับ 
หลัง 9 เดือน 

8.96 
7.52 

1.41 
1.08 

8.71 
9.25 

1.12 
1.57 

 
-4.98 

 
<0.001 
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ตารางที่ 7 แสดงค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย ระดับน้ ำตำลสะสมที่เกำะติด  
เม็ดเลือดแดง ของกลุ่มทดลองและ กลุ่มควบคุมก่อน  และหลังได้รับโปรแกรมครบ 3 เดือน   และหลังกำรเข้ำร่วม
โปรแกรมครบ 6 เดือน  

แหล่งความแปรปรวน ss df ms F P-value 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

19.43 
15.97 

2 
2 

9.72 
7.99 

5.41 
6.33 

<0.001 
<0.050 

 
ตารางที่ 8 แสดงค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย  ระดับน้ ำตำลสะสมที่เกำะติด     

เม็ดเลือดแดง ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อน  หลังได้รับโปรแกรมครบ 3 เดือน  หลังกำรเข้ำร่วมโปรแกรมครบ 
6 เดือน และหลังกำรเข้ำร่วมโปรแกรมครบ 9 เดือน  

แหล่งความแปรปรวน ss df ms F P-value 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

39.08 
15.97 

3 
3 

13.03 
5.32 

8.99 
4.04 

<0.001 
<0.10 

 
อภิปราย สรุป และข้อเสนอแนะ   
 กำรศึกษำผลของโปรแกรมสร้ำงเสริมสุขภำพแบบ NERDS ในผู้ป่วยโรคเบำหวำนที่ควบคุมน้ ำตำลไม่ได้ 
ผู้วิจัยอภิปรำยผลตำมสมมุติฐำนกำรวิจัย ดังนี้ 

1. ค่ำเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมกำรดูแลตนเองเรื่องโรคเบำหวำน ยำ อำหำร กำรออกก ำลังกำยและกำรจัดกำร
ควำมเครียด ของกลุ่มทดลอง สูงกว่ำก่อนท ำกำรทดลอง และสูงกว่ำ ค่ำเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมกำรดูแลตนเองของกลุ่ม
ควบคุม อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ P–value ≤ 0.001 ซึ่งอธิบำยได้ว่ำ กำรได้รับโปรแกรม สร้ำงเสริมสุขภำพแบบ 
NERDS ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นมำจำกแนวคิดและทฤษฎี กำรปรับตัวของรอย และกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองของแบน
ดูรำ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ป่วยเบำหวำนที่ควบคุมน้ ำตำลไม่ได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องและน ำไปปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอ 
ย่อมส่งผลให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรดูแลตนเองอย่ำงเหมำะสมและยั่งยืน จำกกำรประเมินผลหลังได้รับ
โปรแกรมสร้ำงเสริมสุขภำพแบบ NERDS ครบ 9 เดือน ค่ำเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมกำรดูแลตนเองของกลุ่มทดลองยังสูง
กว่ำกลุ่มควบคุม อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่   P–value ≤ 0.001  แสดงถึง กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพที่ยั่งยืน 
สอดคล้องกับกำรศึกษำของ เรืองศรี   ศรีสวนจิก ได้ศึกษำผลของโปรแกรมส่งเสริมกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง
ร่วมกับกำรสนับสนุนของครอบครัวต่อพฤติกรรมกำรดูแลเท้ำของผู้สูงอำยุโรคเบำหวำนชนิดที่ 2 

2. กลุ่มเสี่ยงสูงต่อกำรเกิดแผลที่เท้ำโดยศึกษำผู้ป่วยเบำหวำนที่มำรับกำรรักษำในคลินิกเบำหวำนโรงพยำบำล 
ศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ด จ ำนวน 72 คนแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 36 คนโดยใช้กรอบแนวคิด  
กำรรับรู้ควำมสำมำรถตนเอง ของแบนดูรำพบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมกำรดูแลเท้ำของกลุ่มทดลองหลังได้รับ
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โปรแกรมส่งเสริม กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง ร่วมกับกำรสนับสนุนของครอบครัว สูงกว่ำกลุ่มควบคุมอย่ำง  
มีนัยส ำคัญทำงสถิติ     (t = -9.99, p-value < 0.050) 2. ค่ำเฉลี่ยระดับน้ ำตำลสะสมที่เกำะติดเม็ดเลือดแดง  
ของกลุ่มทดลอง  ต่ ำกว่ำก่อนท ำกำรทดลอง และต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของกลุ่มควบคุม  อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่  
P–value ≤ 0.001 ซึ่งอธิบำยได้ว่ำกำรได้รับโปรแกรมสร้ำงเสริมสุขภำพแบบNERDSของกลุ่มทดลองโดยผู้วิจัยได้
ส่งเสริมให้ผู้ป่วยเบำหวำนที่ควบคุมน้ ำตำลไม่ได้ปรับตัวและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องโรคเบำหวำน ยำ อำหำรกำร
ออกก ำลังกำยและกำรจัดกำรควำมเครียด โดยกำรสนับสนุน ช่วยเหลือ กระตุ้นและเสริมพลังอ ำนำจ  ให้ผู้ป่วยรับรู้
ควำมสำมำรถของตน มีควำมมั่นใจว่ำตนเองสำมำรถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพได้ คอยให้ก ำลังใจเมื่อยังคุมน้ ำตำล
ไม่ได้ ท ำให้ผู้ป่วยสำมำรถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพเรื่องโรค ยำ อำหำรกำรออกก ำลังกำยและกำรจัดกำร
ควำมเครียดของตนเองจนสำมำรถคุมระดับน้ ำตำลสะสมที่เกำะติดเม็ดเลือดแดงให้ลดลงหรือ  อยู่ในระดับปกติได้ และ
เมื่อหลังได้รับโปรแกรมครบ 9 เดือน ค่ำเฉลี่ยระดับน้ ำตำลสะสมที่เกำะติดเม็ดเลือดแดง ยังต่ ำกว่ำกลุ่มควบคุม  อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่  P–value ≤ 0.001 แสดงถึงว่ำผู้ป่วยเบำหวำนกลุ่มทดลองสำมำรถคุมน้ ำตำลได้อย่ำงยั่งยืน
สอดคล้องกับกำรศึกษำของ วันดี ใจแสน ที่ทบทวนวรรณกรรมอย่ำงเป็นระบบเพื่อสรุปองค์ควำมรู้เกี่ยวกับวิธีกำร
ควบคุมโรคในบุคคลที่เป็นเบำหวำนชนิดที่ 2 ในประเทศไทยพบวิธีกำรกำรควบคุมโรคเบำหวำน  2 รูปแบบ ไดแก
โปรแกรมกำรสงเสริมกำรจัดกำรตนเองโดยติดตำมอยำงตอเนื่อง และกำรดูแลเฉพำะเรื่องพบวำวิธีกำรควบคุม
โรคเบำหวำนที่ใชโปรแกรมกำรสงเสริมกำรจัดกำรตนเองโดยติดตำมอยำงตอเนื่องสวนใหญสำมำรถลดระดับน้ ำตำล   
ในเลือดและระดับน้ ำตำลสะสมที่เกำะติด เม็ดเลือดแดงและ สอดคล้องกับกำรศึกษำของ อุไรวรรณ สิงหยะเมือง ศึกษำ
ผลของโปรแกรมพัฒนำควำมสำมำรถในกำรดูแลตนเองตอระดับฮีโมโกลบินที่มีน้ ำตำลเกำะ ของผูปวยเบำหวำนชนิดที่ 
2 เปนกำรวิจัยกึ่งทดลองศึกษำผูปวยเบำหวำนชนิดที่ 2 ที่รับกำรรักษำที่คลินิกเบำหวำน งำนผูปวยนอก โรงพยำบำล
เกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด กลุมตัวอยำง จ ำนวน 30 คน แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 15 คน  
กลุมควบคุมไดรับกำรพยำบำล ตำมปกติ กลุมทดลองไดรับโปรแกรมกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรดูแลตนเอง เก็บ
รวบรวมขอมูลระหวำงเดือนมีนำคมถึงเดือนมิถุนำยน 2552 พบว่ำ กลุมที่ไดรับโปรแกรมพัฒนำควำมสำมำรถในกำร
ดูแล ตนเองมีระดับฮีโมโกลบินที่มีน้ ำตำลเกำะนอยกวำกลุมที่ไมไดรับโปรแกรมพัฒนำควำมสำมำรถในกำรดูแลตนเอง 
อยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.050 และสอดคล้องกับกำรศึกษำของ  ปรเมษฐ์   นำมชู  ศึกษำ  ผลของโปรแกรม
กำรสร้ำงเสริมพลังอ ำนำจต่อพฤติกรรมกำรปรับตัวด้ำนร่ำงกำยและระดับน้ ำตำลสะสมที่เกำะติดเม็ดเลือดแดงของ
ผู้ป่วยเบำหวำนชนิดที่ 2 เป็นกำรวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่ม 2 กลุ่มวัดก่อนและหลังกำรทดลอง กลุ่มตัวอย่ำงที่ศึกษำเป็น
ผู้ป่วยเบำหวำนชนิดที่ 2 ที่มำรับบริกำรที่คลินิกเบำหวำนแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยำบำลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดจ ำนวน 
40 คนแบ่งเป็น 2 กลุ่มกลุ่มละ 20 คน ผลกำรวิจัยพบว่ำกลุ่มทดลองมีค่ำเฉลี่ยพฤติกรรมกำรปรับตัวด้ำนร่ำงกำย
โดยรวม สูงกว่ำกลุ่มควบคุม และค่ำเฉลี่ยระดับ น้ ำตำลสะสมที่เกำะติดเม็ดเลือดแดงต่ ำกว่ำกลุ่มควบคุมอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ ระดับ 0.050 
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ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. น ำไปใช้ในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพของผู้ป่วยโรคเบำหวำนชนิดที่ 2  
2. น ำไปใช้ในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพของผู้ป่วยเบำหวำนที่ควบคุมน้ ำตำลไม่ได้ 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 ควรศึกษำผลของวิธีกำรควบคุมโรคเบำหวำนเกี่ยวกับกำรควบคุมระดับไขมันในเลือด ระดับดัชนีมวลกำย  
และระดับควำมดันโลหิต 
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1. กรมสุขภำพจิต.ผู้ป่วยเบาหวานเครียดซึมเศร้าคุมน ้าตาลไม่อยู่.(อินเทอร์เน็ต).กรุงเทพฯ.กรมสุขภำพจิต: 2563 

( เข้ำถึงเมื่อ1 ตุลำคม 2563 ), เข้ำถึงได้จำก: https:www.dmh.go.th.   
2.   คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยำบำลเวียงเชียงรุ้ง.  สรุปรายงานประจ้าปี พ.ศ. 2561-2563. 
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    6.   อุไรวรรณ สิงหยะเมือง. ผลของโปรแกรมพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองต่อระดับฮีโมโกลบินที่มี 
          น ้าตาลเกาะ (HbA1C) ของผปูวยเบาหวานชนิดที่ 2 : (วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต).มหำสำรคำม:   
          มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม: 2553. 
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การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ในยุควิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่ ต าบลศรีโพธิ์เงิน อ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 

พงศกร อินยม, ปิยระดำ เข่ือนรอบ, ทวีวัฒน์ วุฒิสำร 

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลศรีโพธิ์เงิน ส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอป่ำแดด จังหวดัเชียงรำย  

บทคัดย่อ 
 กำรศึกษำครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม เพื่อศึกษำสภำพกำรณ์และกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
ในกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ในยุควิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่ พื้นที่ต ำบลศรี โพธิ์เงิน อ ำเภอป่ำแดด 
จังหวัดเชียงรำย โดยรวบรวมข้อมูลระหว่ำงเดือนธันวำคม2564-เดือนพฤษภำคม 2565 กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ผู้ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสียในกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 จ ำนวน 60 คน ด ำเนินกำรวิจัยเป็น 4 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นตอนที่ 
1 กำรวำงแผน (P : Planning) ใช้กระบวนกำรวำงแผนแบบมีส่วนร่วม A-I-Cและเครื่องมือจัดกำรด้ำนผลลัพธ์ ขั้นตอน
ที่ 2 ขั้นปฏิบัติตำมแผน (A : Acting) ขั้นตอนที่ 3 กำรสังเกตบันทึกผล (O : Observing) และขั้นตอนที่ 4 กำรสะท้อน
ผล (R : Reflecting) ผลกำรศึกษำ พบว่ำสภำพกำรณ์ของกำรติดเชื้อหรือกำรเสียชีวิตมำจำก ผู้เสียชีวิตไม่ได้รับวัคซีน
ป้องกันโรค, ผู้เสียชีวิตเป็นกลุ่ม 608, ผู้เสียชีวิตติดเชื้อจำกบุคคลในครอบครัว ชุมชนได้ระดมควำมคิดและได้วำงแผน
งำนและโครงกำรจัดกำรปัญหำเกิดกำรสร้ำงรูปแบบกำรป้องกันกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 คือ “ผู้น าบอกกล่าว 
อสม.ข่าวจริง ไม่ทิ้งมาตรการ ผลักดันฉีดวัคซีน” โดยมีกำรด ำเนินกำรได้แก่ (1) กำรประชำสัมพันธ์ เสียงตำมสำย
เพื่อสร้ำงควำมตระหนักในป้องกันกำรตดิเชื้อโดยผู้น ำชุมชน อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ1ครั้ง (2) มีกำรอบรมพัฒนำศักยภำพ
ของผู้น ำชุมชน อสม. ด้ำนข้อมูลสำรสนเทศ,เทคโนโลยีในยุค Next Normal (3) มีกำรสร้ำงมำตรกำรชุมชนกำรเว้น
ระยะห่ำงในงำนพิธีต่ำงๆในชุมชน,กำรใช้เทคโนโลยีติดตำมผู้ป่วยเพื่อกำรกักตัวและกำรดูแลผู้ป่วย,มำตรกำรช่วยเหลือ
ผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำ2019 ,มำตรกำรธงลูกบ้ำนวัคซีน และกำรคัดกรองและป้องกันกำรติด
เชื้อฯในสถำนศึกษำ หลังกำรด ำเนินงำนพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงมีคะแนนเฉลี่ยควำมรู้และพฤติกรรมกำรป้องกันโรคติดเชื้อ
โคโรนำไวรัส2019เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p<0.001) บทเรียนที่ได้พบว่ำ กำรใช้กระบวนกำรกำรมีส่วนร่วม 
ร่วมกับเครื่องมือจัดกำรด้ำนผลลัพธ์ สำมำรถท ำให้ชุมชนระดมควำมคิด มีส่วนร่วมในกำรวำงแผน กำรตัดสินใจ  
ร่วมสร้ำงควำมเข้ำใจ สร้ำงกำรยอมรับ เกิดควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ เกิดควำมภำคภูมิใจในกำรร่วมวำงแผนแก้ไขปัญหำ 
ซึ่งเป็นประโยชน์ในกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
 
ค าส าคัญ : กำรมีสว่นรว่มของชุมชน, โรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
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บทน า  
กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนทั่วทั้งโลก ส ำหรับประเทศไทยพบ

ผู้ติดเชื้อสะสม 3.12 ล้ำนรำย และเสียชีวิต 23,025 รำย ( กรมควบคุมโรค,พ.ย. 2564 ) จังหวัดเชียงรำยพบผู้ติดเชื้ อ
รวม 95,268 รำย เสียชีวิต 104 รำย ในพื้นที่ต ำบลศรีโพธิ์เงิน มีผู้ป่วยสะสม 98 รำยและมีผู้เสียชีวิต 2 รำย  
โรคดังกล่ำวมีแนวโน้มกำรระบำดเพิ่มสูงข้ึน จำกกำรผ่อนปรนมำตรกำรกำรป้องกันโรคในระดับประเทศเพื่อรองรับกำร
ปรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ2019 เป็นโรคประจ ำถิ่น เมื่อเกิดกำรระบำดในชุมชนหน่วยงำนสำธำรณสุขรับภำระหนัก
ในกำรดูแลและจัดกำรโรคดังกล่ำว ท ำให้ไม่สำมำรถควบคุมโรคได้ในระยะเวลำอันสั้น กำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำ2019 
ส่งผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชน กำรติดเชื้อเป็นสำเหตุให้เกิดกำรเสียชีวิตในกลุ่มเปรำะบำง ส่งผลกระทบต่อกำร
หำรำยได้เกิดเป็นปัญหำทำงด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนกำรศึกษำ และด้ำนสังคม ท ำให้สูญเสียงบประมำณแผ่นดินในกำรดูแล
ผู้ป่วยและกำรบริหำรจัดกำรโรคเป็นจ ำนวนมำก กำรรับมือกับกำรระบำดของโรคจึงเป็นสิ่งส ำคัญเร่งด่วนที่จะต้อง
ด ำเนินกำร เพื่อหยุดยั้งและควบคุมไมใ่ห้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ2019 มีกำรระบำดมำกขึ้น ซึ่งกระบวนกำรพัฒนำแบบ
มีส่วนร่วมของชุมชน ถือเป็นปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จในกำรแก้ไขปัญหำของชุมชน ดังกำรศึกษำที่พบว่ำ กำรมีส่วนร่วม
ของชุมชนเป็นปัจจัยส ำคัญต่อกำรรับมือกับวิกฤตโรคระบำด COVID-19 (วรยุทธ นำคอ้ำย, กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม, และ 
เดชำ วรรณพำหุล, 2563; สอยฤทัย เกลี้ยงนิล, 2563; สุมำลีจุทอง, 2563; Gilmore et al., 2020; Sathiadas, 
2020) ผู้วิจัย จึงสนใจศึกษำกระบวนกำรพัฒนำแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ2019 
ในยุควิถีปกติรูปแบบใหม่ ของต ำบลศรีโพธิ์เงิน โดยหวังว่ำกระบวนกำรมีส่วนร่วมจะช่วยให้ชุมชนเกิดควำมเข้มแข็งใน
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำโรคติดเชื้อไวรัส 2019 ได้ 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อศึกษำสภำพกำรณ์และรูปแบบกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นำ 2019 ในยุควิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่ พื้นที่ต ำบลศรีโพธิ์เงิน อ ำเภอป่ำแดด จังหวัดเชียงรำย 

2. เพื่อศึกษำผลลัพธ์ของกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ในพื้นที่ต ำบล
ศรีโพธิ์เงิน อ ำเภอป่ำแดด จังหวัดเชียงรำย 

วิธีการวิจัย 
กำรวิจัยครั้งนี้ เป็นกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) เพื่อ

ศึกษำรูปแบบกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ในยุควิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่ 
ต ำบลศรีโพธิ์เงิน อ ำเภอป่ำแดด จังหวัดเชียงรำย กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ คณะกรรมกำร ศปก.ต. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 จ ำนวน 80 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ 1 แกนน ำ
ชุมชน คัดเลือกแบบเฉพำะเจำะจง มีเกณฑ์คัดเข้ำได้แก่ 1.เป็นคณะกรรมกำร ศปก.ต. ตำมค ำสั่งแต่งตั้ง 2.แกนน ำ
ชุมชนที่ได้รับกำรยอมรับ 3.สำมำรถให้ข้อมูลและเป็นตัวแทนของคนในชุมชนได้จ ำนวน 40 คน กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ผู้มี
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ส่วนเกี่ยวข้องตำมคุณสมบัติ (ผู้เคยป่วย,ญำติผู้ป่วย ,ผู้กักตัว ,ญำติผู้เสียชีวิต,ผู้ประกอบกำร ,ผู้ได้รับผลกระทบ )และ
สมัครใจเข้ำร่วมกำรวิจัย จ ำนวน 40 คน  
 ด ำเนินกำรวิจัยเป็น 4 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 กำรวำงแผน (P : Planning) ใช้กระบวนกำรวำงแผนแบบมี
ส่วนร่วม A-I-C กระบวนกำร A: ศึกษำบริบทจำกรำยงำนสอบสวนโรค,ข้อมูลผู้ป่วยและ Dead case conference 
โดยให้ในกลุ่มระดมควำมคิดและสะท้อนปัญหำกำรติดเชื้อหรือกำรเสียชีวิตที่เกิดขึ้น กระบวนกำร I: น ำข้อมูลมำ
วิเครำะห์โดยใช้เครื่องมือจัดกำรทำงผลลัพธ์(เครื่องมือ 5 ชิ้น)ได้แก่ 1.สำมเหลี่ยมปัจจัยก ำหนดสุขภำพ 2.แผนภูมิต้นไม้
ปัญหำ 3.บันไดผลลัพธ์ 4. กำรวิเครำะห์แรงเสริม-แรงต้ำน 5. กำรรวบรวมข้อมูลสะท้อนผลลัพธ์ วิเครำะห์สถำนกำรณ์ 
โรค COVID-19 ของชุมชน กระบวนกำร C: จัดท ำแผน/โครงกำรด ำเนินงำนในพื้นที่ โดยให้กลุ่มเป้ำหมำยร่วมกันเสนอ
แผนงำนโครงกำรที่จะด ำเนินกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 รวมถึงกำรร่วมสร้ำงมำตรกำรในชุมชน 
   ขั้นตอนที่ 2 ขั้นปฏิบัติตำมแผน (A : Acting) น ำแผนโครงกำรและมำตรกำรจำกกระบวนกำรกลุ่ม ขั้นตอนที่1 
ไปประกำศใช้และปฏิบัติตำม  

ขั้นตอนที่ 3 กำรสังเกตและบันทึกผล (O : Observing) ติดตำม สนับสนุนกำรด ำเนินงำน ประเมินผล
กระบวนกำร แผนงำน/โครงกำร มำตรกำรและเสียงสะท้อนที่กลุ่มได้รับมำจำกชุมชน ผ่ำนกระบวนกำรกลุ่ม  

ขั้นตอนที่ 4 กำรสะท้อนผล (R : Reflecting) กำรถอดบทเรียน วิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน
และวำงแผนในกำรแก้ไขปัญหำในครั้งต่อไป (ได้รูปแบบกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ
2019 ในยุควิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในงำนวิจัยประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่ 1.เครื่องมือกำรวิจัยเชิงปริมำณ 
ประกอบด้วย แบบสอบถำมข้อมูลส่วนบุคคล แบบทดสอบควำมรู้เกี่ยวกับโรคโควิด19 แบบสอบถำมพฤติกรรมกำร
ป้องกันโรคโควิด19 ตรวจสอบควำมตรงของเนื้อหำ ( Content Validity ) ของแบบสอบถำม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ ำนวน 3 ท่ำน เพื่อพิจำรณำตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ให้เกิดควำมสมบูรณ์ และน ำแบบสอบถำมที่ได้รับกำรปรับปรุง
แก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กับประชำชน ต. สันมะค่ำ อ.ป่ำแดด จ.เชียงรำย ที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกับกลุ่มตัวอย่ำง 
ทดสอบหำค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำครอนบำค ได้ค่ำควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ .89 และ 0.91 ตำมล ำดับ 2.เครื่องมือกำรวิจัย
เชิงคุณภำพ ได้แก่ แบบสัมภำษณ์เชิงลึก แบบบันทึกกำรสนทนำกลุ่ม และแบบสังเกตกำรณ์แบบมีส่วนร่วม 

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ยื่นขอจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
เชียงรำยและได้รับกำรพิจำรณำเห็นชอบจำกคณะ กรรมกำรพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดเชียงรำย (เอกสำรรับรองเลขที่ CRPPHO No.113/2564 วันที่ 29 ตุลำคม 2564) จำกนั้นผู้วิจัยได้
แจ้งวัตถุประสงค์กำรวิจัย ขั้นตอนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรเก็บข้อมูลไว้เป็นควำมลับ สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่ำง กำรถอน
ตัวจำกกำรวิจัยและควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นให้กับกลุ่มตัวอย่ำงก่อนลงด ำเนินกำร 
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การวิเคราะห์ข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณด้วยสถิติควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
กำรเปรียบเทียบควำมรู้เกี่ยวกับโรค COVID-19 และพฤติกรรมกำรป้องกันโรค COVID-19 ระหว่ำงก่อนกับหลัง
ด ำเนินกำรด้วยสถิติ paired t-test ข้อมลูเชิงคุณภำพ วิเครำะห์โดยวิธีกำรวิเครำะห์เชิงเนื้อหำ 

ผลการศึกษา 
1. คุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ำผู้ร่วมวิจัยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 72.5 อำยุต่ ำสุด 

21 ปี อำยุสูงสุด 68 ปี มีอำยุเฉลี่ย 54 ปี ประกอบอำชีพเกษตรกรรมมำกที่สุด ร้อยละ 76.25 มีกำรศึกษำระดับอยู่
ระดับปฐมศึกษำมำกที่สุด ร้อยละ 43.75 สถำนภำพสมรสมำกที่สุด ร้อยละ 81.25 ส่วนใหญ่มีรำยได้อยู่ระหว่ำง 
3,000-6,000บำท/เดือน ร้อยละ 61.25 ประชำชนรับรู้ควำมเสี่ยงของโรคโควิด19 ในระดับปำนกลำง มำกที่สุด ร้อย
ละ 62.5 ติดตำมข้อมูลกำรระบำดของโรคโควิด19 ร้อยละ 86.25 เคยติดเชื้อโควิด 19 ร้อยละ 17.5 รับรู้ข่ำวสำรของ
โรคจำกทำงโทรทัศน์ ร้อยละ 96.25 รองลงมำคือ จำกกำรแชร์ผ่ำนโทรศัพท์ ร้อยละ 91.21และจำกบุคลำกรทำง
กำรแพทย์ ร้อยละ 88.75  

2. การศึกษาสภาพการณ์ ก่อนกำรพัฒนำ สถำนกำรณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ2019 ของต ำบล         
ศรีโพธิ์เงิน เกิดกำรระบำดจำกกำรน ำเชื้อจำกนอกชุมชนเข้ำมำผ่ำนกำรเดินทำงกลับภูมิล ำเนำ หรือกำรเดินทำงขนส่ง 
มีวิถีชีวิตแบบกำรพึ่งพำอำศัยกันในชนบทท ำให้เกิดกำรแบ่งปันสิ่งของกำรรับประทำนอำหำรร่วมกันและกำรลงแขก
ช่วยเหลือกันในกำรท ำงำน จำกกำรทบทวนรำยงำนสอบสวนโรคและข้อมูลผู้ป่วยและ Dead case conference 
พบว่ำ ผู้เสียชีวิตไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค, ผู้เสียชีวิตเป็นกลุ่ม 608, ผู้เสียชีวิตติดเชื้อจำกบุคคลในครอบครัว, 
ผู้เสียชีวิตเป็นผู้ที่ต้องพึ่งพิงญำติในกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน, ผู้ป่วยร้อยละ 72.02 ติดเชื้อจำกคนในครอบครัว, ผู้ป่วยร้อย
ละ 79.76 มีเครื่องมือสื่อสำร, ผู้ป่วยร้อยละ 42.86 มีอำชีพนักเรียน, ผู้ป่วยร้อยละ 19.64 เป็นผู้ส่งสินค้ำเดินทำงออก
นอกพื้นที่, ผู้ป่วยร้อยละ 35.71 ต้องพึ่งพำกำรรับข่ำวสำรจำกบุคคลอื่น ผู้ป่วยร้อยละ 20.83 ต้องกำรควำมช่วยเหลือ
ขั้นพื้นฐำนจำกหน่วยงำนรัฐ  

3. ผลการศึกษาจากเครื่องมือการจัดการด้านผลลัพธ์ โดยชุมชนได้จัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำที่ชุมชน
ต้องกำรแก้ไข พบว่ำ ประชำชนให้ควำมส ำคัญกับโรค COVID-19 เป็นล ำดับแรกเนื่องจำกเป็นโรคอันตรำย และเป็น
เรื่องใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินชีวิต จำกกำรระดมควำมคิดเห็นตำมขั้นตอนที่ 1 กำรวำงแผน พบว่ำปัญหำ
เกี่ยวกับกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำ2019 ที่ชุมชนให้ควำมสนใจ ได้แก่ ประชำชนขำดควำมรู้ในกำรจัดกำรโรคโควิด19และ
มีพฤติกรรมกำรป้องกันโรคที่ไม่เหมำะสม ปัญหำกำรติดเชื้อฯในสถำนศึกษำ กำรไม่ได้รับวัคซีนในกลุ่ม608, ขำดกำร
สื่อสำรข้อมูลที่ถูกต้อง กลุ่มเป้ำหมำยขำดควำมตระหนัก, ขำดมำตรกำรกำรป้องกันโรคโควิด19 ที่สอดคล้องกับบริบท
ในพื้นที่ ชุมชนมีควำมเห็นร่วมกันเพื่อด ำเนินกำรแก้ปัญหำ ได้แก่ กำรรณรงค์สร้ำงควำมตระหนักในกำรป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ2019ตำมแนววิถีใหม่, สร้ำงมำตรกำรชุมชนในกำรป้องกันกำรติดเชื้อที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ,
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อบรมพัฒนำศักยภำพทีมสื่อสำรควำมเสี่ยง กำรใช้เทคโนโลยีและสำรสนเทศด้ำนสุขภำพ,กำรให้ควำมรู้เด็กนักเรียนใน
กำรป้องกันกำรติดเชื้อในโรงเรียนและสร้ำงมำตรกำรกำรป้องกันกำรติดเชื้อในสถำนศึกษำ 

4. ผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ พบว่ำ ชุมชนมีรูปแบบกำรป้องกันกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำ2019  
มีกำรใช้ค ำสอดคล้องเป็นรูปแบบกำรป้องกันกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำ2019 ในยุดวิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่ ของต ำบลศรี
โพธิ์เงิน คือ “ผู้น าบอกกล่าว อสม.ข่าวจริง ไม่ทิ้งมาตรการ ผลักดันฉีดวัคซีน” โดยมีกำรด ำเนินกำรได้แก่ (1) มีกำร
ประชำสัมพันธ์ กำรรณรงค์เสียงตำมสำยเพื่อสรำ้งควำมตระหนักในป้องกันกำรตดิเชื้อโดยผูน้ ำชุมชน อย่ำงน้อยสัปดำห์
ละ1ครั้ง (2) มีกำรอบรมพัฒนำศักยภำพของผู้น ำชุมชน อสม. เรื่องกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศ,เทคโนโลยีในยุควิถีชีวิต
ปกติรูปแบบใหม่(Next Normal) (3) มีกำรสร้ำงมำตรกำรชุมชนและปรับมำตรกำรกำรป้องกันโรคในชุมชนอย่ำง
ต่อเนื่อง มำตรกำรชุมชนมีดังนี้ มำตรกำรกำรเว้นระยะห่ำงในงำนพิธีต่ำงๆในชุมชน,มำตรกำรใช้เทคโนโลยีติดตำม
ผู้ป่วยเพื่อกำรกักตัวและกำรดูแลผู้ป่วย,มำตรกำรกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำ
2019 ,มำตรกำรกำรคัดกรองผู้เข้ำร่วมงำนในชุมชน กำรส่งเสริมกำรจัดอ่ำงล้ำงมือและหน้ำกำกอนำมัยในที่สำธำรณะ,
มำตรกำรออกตรวจร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำรให้ได้มำตรฐำนตำม COVID Free setting }สนับสนุนมำตรกำรธงลูกบ้ำนวัคซีน 
และมำตรกำรกำรคัดกรองและป้องกันกำรติดเชื้อฯในสถำนศึกษำ (4) มีกำรกระตุ้นและคืนข้อมูลให้กับชุมชนในกำร
ช่วยกระตุ้นให้ผู้ที่ไม่รับวัคซีนเข้ำรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 มีกำรออกเยี่ยมบ้ำนและให้ค ำแนะน ำเรื่องกำรฉีดวัคซีน 
โดยอสม. เจ้ำหน้ำที่รพสต.และผู้น ำชุมชน กำรให้ธงติดหน้ำบ้ำนในหลังคำเรือนที่สมำชิกได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบทุก
คน 

5. ผลลัพธ์ของการพัฒนาด้วยกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่ำง มีดังนี้ 
5.1 ควำมรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ2019และพฤติกรรมกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ2019 

พบว่ำ หลังกำรด ำเนินงำน กลุ่มตัวอย่ำงมีคะแนนเฉลี่ยควำมรู้เกี่ยวกับโรคและคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมกำรป้องกันโรค 
สูงกว่ำก่อน กำรพัฒนำอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p < .001) ดังตำรำง 
ตารางที่ 1 แสดงคะแนเฉลี่ยควำมรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ2019และคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมกำรป้องกันโรค
ติดเชื้อโคโรนำไวรัส2019 ของกลุ่มตัวอย่ำง ระหว่ำงก่อนและหลังกำรด ำเนินกำร 

ตัวแปร 
ก่อนด าเนินการ หลังด าเนินการ 

t p 
M SD M SD 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (n=80)  
ควำมรู้เกี่ยวกับโรคฯ 20.86 3.41 26.64 2.95 62.683 < .001 
พฤติกรรมกำรป้องกันโรคฯ 3.68 0.26 3.85 0.06 6.591 < .001 
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5.2 ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ2019 พบว่ำภำคีเครือข่ำยและตัวแทนประชำชนมี
ส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนทุกขั้นตอนตั้งแต่ กำรวิเครำะห์ปัญหำ กำรวำงแผน กำรก ำหนดแผนงำนโครงกำร กำรปฏิบัติ
ตำมมำตรกำรร่วมกัน ด ำเนินกิจกรรมร่วมกันและร่วมในกำรประเมินผลสะท้อนข้อมูล 

5.3 สถำนกำรณ์กำรเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ2019ในชุมชน พบว่ำทั้งก่อนและหลังด ำเนินกำร ยังมีกำรติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ2019 ในชุมชน แต่กำรควบคุมกำรระบำดท ำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ควำมวิตกกังวลหรือควำมกลัวของชุมชน
ลดลง กำรระบำดไม่แพร่กระจำยเป็นวงกว้ำง เกิดกองทุนส ำหรับกำรช่วยเหลือกันในชุมชน มีกำรสนับสนุนอุปกรณ์กำร
ตรวจหำเชื้อและอุปกรณ์ป้องกันและมีอุปกรณ์สนับสนุนกำรป้องกันควบคุมโรคอย่ำงทันท่วงที  

อภิปรายผล  
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ท ำให้ชุมชนเห็นควำมส ำคัญของปัญหำ สำมำรถวิเครำะห์ปัญหำ รับรู้ควำม

เป็นเจ้ำของ กำรวำงแผนกำรแก้ปัญหำและสำมำรถสร้ำงรูปแบบกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ2019 ตำมบริบท
ของชุมชนได้ สร้ำงโอกำสให้แกนน ำชุมชนและตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ รับรู้โอกำสและ
ข้อจ ำกัดที่มี ประกอบกับมีกำรสนับสนุนจำก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบลและเครือข่ำยต่ำงๆในชุมชน หลังกำรด ำเนินกำรพบว่ำชุมชนต ำบลศรีโพธิ์เงินมีรูปแบบกำรป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ2019 แกนน ำชุมชนและตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมรู้และพฤติกรรมในกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ2019เพิ่มข้ึน 

สอดคล้องกับกำรศึกษำที่พบว่ำ กระบวนกำรมีส่วนร่วมท ำให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำของ
ชุมชน ใช้ทรัพยำกรจำกชุมชนมำพัฒนำศักยภำพชุมชน ให้สำมำรถคิดวิเครำะห์  วำงแผนด ำเนินกำร และติดตำม
ประเมินผลกำรแก้ไขปัญหำของชุมชน เกิดควำมสำมัคคีช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นกำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม และ
เกิดประโยชน์แก่ชุมชน (รัถยำนภิศ พละศึก, เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช,และดลปภัฎ ทรงเลิศ,2561;วรยุทธ นำคอ้ำย 
และคณะ, 2563; กำญจนำ ปัญญำธร, 2564) 

ข้อเสนอแนะ 
 1. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรน ำกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ไปใช้ในกำรป้องกันโรค COVID-19 ในพื้นที่
อื่น หรือใช้กระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำหรือป้องกันโรคอื่นๆในชุมชน 
 2 .  ควรมีกำรศึกษำ ในลักษณะเดีย วกันนี ้ โ ดย ใช้ร ะยะ เวลำ กำรศึกษำที ่ย ำวนำนขึ ้น เพื ่อ กำร
ประเมินผลที่ต่อเนื่อง น ำไปสู่กำรปฏิบัติในระยะยำว  
 3. ควรมีกำรศึกษำเพิ่มเติมในด้ำนพฤติกรรมกำรป้องกันโรค ในกรณีกำรปรับโรคติดเชื้ อไวรัสโคโร
นำ2019เป็นโรคประจ ำถิ่น  
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ประสิทธิผลของการใช้นวัตกรรมตู้พ่นยาแรงดันลบต่อการพยาบาลผู้ป่วยถุงลมปอดโป่งพองที่มี

อาการก าเริบเฉียบพลันในงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลเทิง จังหวัดเชียงราย 

The effectiveness of using innovative negative pressure nebulizer cabinets on 

nursing of Chronic Obstructive Pulmonary Disease with acute exacerbation in 

Emergency Department at Thoeng Hospital Chiang Rai 

ปรีชำ มะโนยศ.พว. ,ฐิตพิร สำยเขียว.พว. ,กำญจนำ รำชเมืองมูล.พว. 

โรงพยำบำลเทิง อ ำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย    

บทคัดย่อ  
กำรศึกษำประสิทธิผลของกำรใช้นวัตกรรมตู้พ่นยำแรงดันลบต่อกำรพยำบำลผู้ป่วยถุงลมปอดโป่งพองที่มี

อำกำรก ำเริบเฉียบพลันในงำนอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยำบำลเทิง จังหวัดเชียงรำย  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ
ประสิทธิผลของกำรพ่นยำขยำยหลอดลมชนิดละฝอยละออง (Aerosol nebulization) ที่ใช้นวัตกรรมตู้พ่นยำแรงดัน
ลบกับผู้ป่วยที่ได้รับกำรพ่นยำในสภำวะแวดล้อมปกติ และประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรรวมถึงประเมินควำม
พึงพอใจของผู้ให้บริกำร วิธีกำรศึกษำเป็นกำรวิจัยกึ่งทดลองในรูปแบบ Non-Randomized Control-Group Pretest 
Posttest Design ศึกษำในผู้ป่วยถุงลมปอดโป่งพองที่มีอำกำรก ำเริบเฉียบพลันรับกำรพ่นยำขยำยหลอดลมชนิดละ
ฝอยละออง (Aerosol nebulization) ในงำนอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยำบำลเทิง เก็บข้อมูลในช่วงเดือน กุมภำพันธ์-
กรกฎำคม พ.ศ. 2565 จ ำนวน 40 รำย ประเมินผลกำรรักษำภำวะหอบก ำเริบ พบว่ำผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือถุง
ลมปอดโป่งพอง(COPD) มีภำวะหอบก ำเริบ ส่วนใหญ่เป็นเพศชำย ร้อยละ 82.50 อยู่ในกลุ่มอำยุ 56 -60 ปี ร้อยละ 
42.50 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีประวัติพฤติกรรมเสี่ยงด้ำนกำรสูบบุหรี่ ร้อยละ 60.00 ระดับควำมเหนื่อยส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ควำมเหนื่อยปำนกลำง ร้อยละ 65.0 ผลกำรรักษำจำกกำรใช้นวัตกรรมตู้พ่นยำแรงดันลบเปรียบเทียบกับกำรไม่ใช้
นวัตกรรม ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีระดับนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.560  (t =0.588, p = .560) แสดงให้เห็นว่ำกำรใช้
นวัตกรรมตู้พ่นยำแรงดันลบไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรรักษำพยำบำล โดยผู้ป่วยมีระดับควำมพึงพอใจรวมอยู่ในระดับมำก
ที่สุด และบุคลำกรทำงกำรแพทย์และพยำบำล มีระดับควำมพึงพอใจรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด  
 
ค าส าคัญ: กำรพยำบำล, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, ภำวะหอบก ำเริบ, ตู้พ่นยำแรงดันลบ 
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A study on the effectiveness of the use of innovative negative pressure nebulizer cabinet 
for Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) patients with acute exacerbation in Emergency 
department at Thoeng Hospital. that uses the innovation of negative pressure nebulizer cabinet 
and to assess the satisfaction of service recipients and service providers. The methodology was a 
quasi-experimental research in the form of Non-Randomized Control-Group Pretest Posttest Design. 
This study was conducted on patients with acute exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease (COPD) at Thoeng Hospital. Collect data during the month February-July 2022, 40 patients 
evaluated the treatment effect of exacerbation. Found that patients with chronic obstructive 
pulmonary disease or emphysema (COPD) have exacerbation. Most of the study participants were 
males, 82.50 %. were in the age group of 56-60 years to 42.50%. Most of the patients had a history 
of risk about smoking, 60.00%. At the level of moderate exacerbation at 65.0%, the results of the 
test of using innovative negative pressure inhalers compared with non-innovation were not 
significantly different at the 0.560 level (t = 0.588, p = .560) shows that the use of innovative 
negative pressure inhalers does not impede medical care. The patients had the high level of 
overall satisfaction. and medical personnel and nurses the overall satisfaction level was at the 
highest level 
 
Keywords: Nursing, Chronic obstructive pulmonary disease, acute exacerbation, innovative negative 
pressure nebulizer cabinet 
 
บทน า 

โรคถุงลมปอดโป่งพอง หรือปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease หรือ COPD) 
เป็นกลุ่มของโรคปอดอักเสบเรื้อรังที่พบได้บ่อยเกี่ยวข้องกับกำรอุดกั้นทำงเดินหำยใจส่วนล่ำงอย่ำงถำวรและเป็นสำเหตุ
ของกำรเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆ ของประชำกรทั่วโลก ลักษณะส ำคัญของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง คือ หลอดลม เนื้อปอด
และหลอดเลือดปอดเกิดกำรอักเสบเสียหำย โดยมีพยำธิสภำพส่วนใหญ่เป็นไปในทำงเสื่อมลง ไม่กลับคืนสู่ภำวะปกติ 
สำเหตุหลักที่ส ำคัญ คือควันบุหรี่ แก๊สหรือสำรที่ก่อให้เกิดกำรระคำยเคืองต่อเยื่อบุหลอดลมและถุงลมน ำไปสู่กำร
อักเสบเรื้อรังเป็นเวลำนำน ส่งผลให้หลอดลมค่อยๆ ตีบแคบลงหรือถูกอุดกั้นไม่อำจฟื้นคืนสู่สภำพปกติได้ (American  
Association of  Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation, 2004) จำกข้อมูลขององค์กำรอนำมัยโลกเมื่อ
เดือน สิงหำคม 2560 คำดกำรณ์ว่ำในปี ค.ศ.2030 หรือ พ.ศ. 2573 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะเป็นสำเหตุกำรเสียชีวิต
อันดับ 3 ของประชำกรโลก 
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สถิติองค์กำรอนำมัยโลก ในปีค.ศ.2000 พบผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเสียชีวิต 2,750,000 คนหรือมีอัตรำ
กำรตำยร้อยละ 4.80 ประเทศไทยในปีพ.ศ.2554   พบว่ำประชำกรประมำณ 4 ล้ำนคน หรือร้อยละ 5.00 เป็นโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรังมีอัตรำกำรเสียชีวิต 33.50 ต่อประชำกรแสนคน (ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์กระทรวง
สำธำรณสุข) ในปี 2558 พบว่ำมีผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนอนรักษำในโรงพยำบำลต่ำงๆ จ ำนวน 249,742 รำย ซึ่ง
ในประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีจ ำนวน 1.5 ล้ำนรำย คำดว่ำผู้ที่มีอำยุ 30 ปี ขึ้นไปประมำณร้อยละ 
5.00 ป่วยเป็นโรคนี้ นอกจำกนี้ จำกสถิติพบมีผู้ป่วยเสียชีวิตจำกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหืดจ ำนวน 17,347 รำย 
ในปีพ.ศ. 2560 และมำกกว่ำร้อยละ 30.00 มำจำกกรุงเทพมหำนคร และจังหวัดในเขตภำคเหนือ ได้แก่จังหวัด
เชียงใหม่ เชียงรำย ล ำพูน แม่ฮ่องสอน น่ำน และพะเยำ โดยมีปัจจัยเสี่ยงหลำยประกำรที่ท ำให้เกิดโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรังแต่ปัจจัยเสี่ยงทีส ำคัญในประเทศไทยคือกำรสูบบุหรี่และมลภำวะสิ่งแวดล้อม (ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข, 2563) สถิติกระทรวงสำธำรณสุขปี 2563 พบว่ำจังหวัดพะเยำ และเชียงรำย ยังคงมีผู้ป่วยรำยใหม่เกิดขึ้น
ทุกปี โดยพบว่ำอัตรำ ผู้ป่วยรำยใหม่ของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง คิดเป็นร้อยละ 14.82 จำกผู้ป่วยรำยใหม่ 70 คน :
ประชำกร 472,356 คน และอัตรำเสียชีวิต ในผู้ป่วย 40 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 4.91 จำกจ ำนวนผู้ป่วยเสียชีวิต 339 
คน : จ ำนวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 6,897 คน 

รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนโรงพยำบำลเทิง ประจ ำปี 2561-2564 มีผู้ป่วยโรคถุงลมปอดโป่งพองหรือปอดอุด
กั้นเรื้อรัง(Chronic Obstructive Pulmonary Disease หรือ COPD)  จ ำนวน 2,256, 2,314, 2,503และ 2,396 รำย
ตำมล ำดับ อัตรำ Re-admit ใน 48 ชั่วโมง ร้อยละ 29.63 ,ร้อยละ 32.14,ร้อยละ 36.21 และร้อยละ 32.14 
ตำมล ำดับ อัตรำกำรเกิด Acute exacerbation ในกำรให้บริกำรอุบัติเหตุฉุกเฉิน 913 รำย , 1,012 รำย , 1,125 รำย 
และ 2,029 รำย ตำมล ำดับ กำรดูแลผู้ป่วยโรคถุงลมปอดโป่งพอง หรือปอดอุดกั้นเรื้อรัง(Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease หรือ COPD)  ที่มีอำกำรก ำเริบเฉียบพลันต้องได้รับกำรรักษำพยำบำลด้วยกำรพ่นยำขยำย
หลอดลม (Bronchodilators) ชนิดละอองฝอย(Aerosol nebulization) โรงพยำบำลเทิงให้บริกำรกำรพยำบำลผู้ป่วย
อุบัติ เหตุฉุกเฉินและนิติ เวช ให้บริกำรพ่นยำขยำยหลอดลม(Bronchodilators) ชนิดละอองฝอย((Aerosol 
nebulization) เฉลี่ย 5,200 ครั้ง/ปี  

จำกสถำนกำรณ์ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019(Covid-19) กรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
ได้ประกำศแนวทำงกำรดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19)   
ลงวันที่ 19 พฤษภำคม พ.ศ.2563 โดยได้ปรับเปลี่ยนระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน ได้แก่ ระบบบริกำรกำรแพทย์
ฉุกเฉิน ระบบกำรรักษำพยำบำลฉุกเฉินในโรงพยำบำล ระบบส่งต่อ ระบบกำรจัดกำร สำธำรณภัยด้ำนกำรแพทย์และ
สำธำรณสุขทั้ง 4 ระบบ ต้องเชื่อมต่อท ำให้เกิดห่วงโซ่แห่งกำรรอดชีวิตในผู้ป่วย ฉุกเฉิน โดยเปิดให้กำรรักษำแก่ผู้ป่วย
ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน ผู้ป่วยเร่งด่วนและผู้ป่วยทั่วไป ทั้งนี้กระบวนกำรดูแลรักษำผู้ป่วยตั้งแต่กำร
ดูแลรักษำผู้ป่วยที่จุดเกิดเหตุ กำรคัดกรองผู้ป่วย กำรท ำหัตถกำร และกำรส่งต่อผู้ป่วย มีควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำร
แพร่กระจำยเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019(Covid-19)  ซึ่งส่งผลถึงควำมปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลำกรทำงกำรแพทย์และ
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บุคลำกรทำงกำรพยำบำล จำกข้อมูลเชิงประจักษ์ทำงระบำดวิทยำของสถำนกำรณ์กำรระบำดของ โรคติดเชื้อไวรั สโค
โรนำ 2019(Covid-19)  และกำรบริหำรทรัพยำกรทำงสำธำรณสุข โดยกระทรวงสำธำรณสุขได้จัดท ำแนวทำงกำรดูแล
ผู้ป่วยฉุกเฉิน ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  ครอบคลุมถึงแนวทำงกำรดูแลผู้ป่วย
ฉุกเฉินในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 และควำมจ ำเป็นที่เหมำะสมบนพื้นฐำนของกำร
ประเมินสถำนกำรณ์กำรระบำดตำมศักยภำพของระบบบริกำรของโรงพยำบำลและเขตสุขภำพ กำรค ำนึงถึงควำม
ปลอดภัยของผู้ป่วย บุคลำกรทำงกำรแพทย์ บุคลำกรทำงกำรพยำบำล และผู้ป่วยรำยอื่นๆที่มำรักษำใน โรงพยำบำล 
กำรใช้มำตรกำรกำรป้องกันที่เหมำะสมและไม่ใช้ทรัพยำกรที่สิ้นเปลืองมำกเกินควำมจ ำเป็น ตระหนักถึง กำรใช้
ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด อย่ำงสมเหตุสมผล กำรจัดระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เหมำะสมเพื่อหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้ง
ต่ำงๆระหว่ำงแพทย์ผู้ป่วยและ ผู้ปฏิบัติงำน โดยสร้ำงแนวทำงกำรปฏิบัติอันได้แก่แนวทำงกำรคัดกรองผู้ป่วยตำมระดับ
ควำมรุนแรง แนวทำงกำรท ำหัตถกำรที่มีกำรแพร่กระจำยแบบฝอยละออง แนวทำงกำรกู้ชีพขั้นสูง (CPR) ในห้อง
ฉุกเฉิน แนวทำงกำรใส่ท่อช่วยหำยใจในผู้ป่วยที่เข้ำรับกำรรักษำในห้องฉุกเฉิน รวมถึงแนวทำงกำรพ่นยำในห้องฉุกเฉิน 
โดยหลักของกำรพ่นยำขำยหลอดลมก ำหนดให้งดใช้  กำรพ่นยำขยำยหลอดลมแบบละอองฝอย (Aerosol 
nebulization) ให้ใช้ Spacer แทน โดยให้ผู้ป่วยที่มียำพ่นเดิมอยู่แล้วให้ใช้อุปกรณ์เดิมของตนเอง ยำที่พ่นที่สำมำรถ
ใช้กับ spacer ได้ได้แก่ยำที่เป็น MDI แต่หำกไม่ดีขึ้นหรือจ ำเป็นต้องได้รับกำรพ่นยำแบบละอองฝอย (Aerosol 
nebulization) ผู้ป่วยจะถูกส่งไปยัง Isolation zone หรือ Negative pressure tent เพื่อป้องกันกำรฟุ้งกระจำยเชื้อ 
พบว่ำผู้ป่วยที่ใช้ยำที่พ่นน ำไปใช้กับ spacer ไม่ทุเลำและประสิทธิภำพของกำรรักษำลดลง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหน่วย
บริกำรอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช ในโรงพยำบำลชุมชนพบปัญหำในด้ำนพื้นที่เนื่องจำกหน่วยบริกำรอุบัติเหตุฉุกเฉิน
และนิติเวช ในโรงพยำบำลชุมชนมีพื้นที่จ ำกัด ไม่สำมำรถจัดเป็น Isolation zone  หรือติดตั้ง Negative pressure 
tent ได้ ท ำให้ต้องใช้วิธีกำรพ่นยำแบบละอองฝอย (Aerosol nebulization) เพื่อให้ผู้ป่วยพ้นจำกภำวะวิกฤต ซึ่ง
วิธีกำรพ่นยำแบบละอองฝอย (Aerosol nebulization) ซึ่งจะท ำให้เกิดกำรฟุ้งกระจำยของละอองฝอยในบริเวณ
โดยรอบ เสี่ยงต่อกำรแพร่กระจำยเชื้อ อีกทั้งโรงพยำบำลชุมชนไม่มีงบประมำณเพียงพอในกำรจัดหำอุปกรณ์ที่
เหมำะสมในกำรพ่นยำผู้ป่วย โรงพยำบำลเทิง จังหวัดเชียงรำย ได้พัฒนำนวัตกรรมตู้ส ำหรับพ่นยำแรงดันลบส ำหรับใช้
พ่นยำขยำยหลอดลม(Bronchodilators)ชนิดละอองฝอย (Aerosol nebulization)  รำคำประหยัดขึ้น เพื่อช่วยให้
กำรพ่นยำขยำยหลอดลม (Bronchodilators) ชนิดละอองฝอย (Aerosol nebulization) ให้แก่ผู้ป่วยในแผนก
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน  เพื่อให้ผู้ป่วยที่ได้รับกำรพ่นยำอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ และป้องกันกำรแพร่กระจำยของเชื้อของ
โรคติดต่อทำงเดินหำยใจที่อำจเกิดจำกกำรฟุ้งกระจำยของละอองฝอยขณะท ำหัตถกำรพ่นยำชนิดละอองฝอย 
(Aerosol nebulization) รวมถึงประหยัดงบประมำณในกำรจัดซื้อตู้แรงดันลบที่มีค่ำใช้จ่ำยสูง และนวัตกรรมตู้พ่นยำ
แรงดันลบได้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนแรงดันลบและควำมปลอดภัยจำกกรมสนับสนุนบริกำร  
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ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษำต่อเน่ืองถึงประสิทธิผลต่อกำรใช้นวัตกรรมตู้พ่นยำแรงดันลบในกำรรักษำผู้ป่วย
โรคถุงลมปอดโป่งพอง หรือปอดอุดกั้นเรื้อรัง(Chronic Obstructive Pulmonary Disease หรือ COPD  ที่มีอำกำร
ก ำเริบเฉียบพลัน เพื่อศึกษำถึงผลควำมแตกต่ำงของวิธีกำรรักษำพยำบำล และเผยแพร่และขยำยผลต่อกำรบริกำร
พยำบำลผู้ป่วยทำงเดินหำยใจที่ต้องรักษำพยำบำลด้วยกำรพ่นยำขยำยหลอดลม(Bronchodilators)ชนิดละอองฝอย 
(Aerosol nebulization)  เพื่อให้ผู้ป่วยและบุคลำกรทำงกำรพยำบำลเกิดควำมปลอดภัย 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษำประสิทธิผลของกำรพ่นยำขยำยหลอดลมชนิดละฝอยละออง (Aerosol nebulization)  

ในผู้ป่วยโรคถุงลมปอดโป่งพอง หรือปอดอุดกั้นเรื้อรัง(Chronic Obstructive Pulmonary Disease หรือ COPD)   
ที่มีอำกำรก ำเริบเฉียบพลัน ที่ใช้นวัตกรรมตู้พ่นยำแรงดันลบ 

2. เพื่อประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่ใช้กำรพ่นยำขยำยหลอดลมชนิดฝอยละออง ( Aerosol 
nebulization) ในนวัตกรรมตู้พ่นยำแรงดันลบ 

3. เพื่อประเมินควำมพึงพอใจของผู้ให้บริกำรที่ใช้กำรพ่นยำขยำยหลอดลมชนิดฝอยละออง (Aerosol 
nebulization) ในนวัตกรรมตู้พ่นยำแรงดันลบ 

วิธีการวิจัย 
กำรวิจัยประสิทธิผลของกำรใช้นวัตกรรมตู้พ่นยำแรงดันลบต่อกำรพยำบำลผู้ป่วยถุงลมปอดโป่งพองที่มีอำกำร

ก ำเริบเฉียบพลันในงำนอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยำบำลเทิง จังหวัดเชียงรำยเป็นกำรศึกษำประสิทธิผลเปรียบเทียบ
กำรใช้นวัตกรรมตู้พ่นยำแรงดันลบต่อผลกำรรักษำโดยใช้กำรวิจัยกึ่งทดลองกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental 
Research) ในรูปแบบ Non-Randomized Control-Group Pretest Posttest Design  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มที่1 กลุ่มตัวอย่ำงที่มีอยู่ตำมสภำพจริงผู้ป่วย COPD  ที่มีอำกำรหืดก ำเริบ ที่เข้ำรับบริกำรที่มีภำวะหอบ
เหนื่อย ที่เข้ำรับกำรบริกำรที่งำนอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยำบำลเทิง จังหวัดเชียงรำยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

กลุ่มทดลอง (กลุ่มที่ใช้นวัตกรรมตู้พ่นยำแรงดันลบ) 
กลุ่มเปรียบเทียบ (กลุ่มที่ไม่ใช้นวัตกรรมตู้พ่นยำแรงดันลบ) 
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การออกแบบกลุ่มตัวอย่าง 

 
เกณฑ์การคัดเข้า/คัดออก 
1) ผู้ป่วยรำยใหม่และรำยเก่ำทุกรำย ที่มีควำมรุนแรงของโรคอยู่ในระดับ 1 หรือ 2 อำยุระหว่ำง 45–65  ปี  
2) ไม่มีอำกำรแทรกซ้อนทำงคลินิก (ไม่มีอำกำรเหนื่อย หอบรุนแรง เป็นผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื่อรังที่มีระดับ 

ควำมรุนแรงระดับที่ 3 หรือ ระดับที่ 4) 
3) ผู้ป่วย ไม่มีประวัติเป็นโรคทำงเดินหำยใจอื่น ๆ เช่น โรค หืด  
4) สำมำรถสื่อสำรรู้เรื่อง พูด เขียน และอ่ำน ภำษำไทยได้  
5) ยินดีเข้ำร่วมใน กำรวิจัยตำมเวลำจนสิ้นสุดโครงกำรวิจัย  
6) เกณฑ์ คัดออกของ กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ มีแทรกซ้อนที่มีผลต่อกำรหำยใจหอบเหนื่อยรุนแรงจำกผลลัพธ์

ทำงคลินิก 4 ด้ำนคือ ระดับควำมอิ่มตัว ของออกซิเจนในเลือดแดง อัตรำกำรหำยใจ อัตรำกำรเต้นของหัวใจ ระดับ
เสียงหวีด (wheezing Sound) โดยใช้กำรประเมินควำมรุนแรงของหืดก ำเริบ (exacerbation) ตำมแนวทำงกำรรักษำ 
โรคหืดก ำเริบของประเทศไทยปีพ.ศ.2555 

กลุ่มที่2 กลุ่มแพทย์และพยำบำล ผู้ให้บริกำรในช่วงเวลำวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ประเมินกลุ่มผู้ป่วยและญำติ  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ถำมลักษณะประชำกรของผู้ป่วยCOPD และผู้ป่วยที่มีอำกำรหอบจำก
สำเหตุอื่น ได้แก่ อำยุ ระดับกำรศึกษำ ระยะเวลำในกำรเจ็บป่วย 
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ส่วนที่ 2 แบบประเมินผล ได้แก่ 
1. แบบบันทึกทำงกำรพยำบำลผู้ป่วย COPD ที่มีภำวะหืดก ำเริบ 
2. แบบบันทึกเวชระเบียนในกำรรักษำพยำบำลผู้ป่วย COPD ที่มีภำวะหืดก ำเริบ 
3. แบบวัดระดับควำมรู้สึกอำกำรหำยใจล ำบำกของผู้ป่วย COPD ที่มีภำวะหืดก ำเริบ 

ส่วนที่ 3 แบบประเมินระดับควำมพึงพอใจต่อกำรใช้นวัตกรรมตู้พ่นยำแรงดันลบ 
กลุ่มที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ประเมินกลุ่มแพทย์และพยำบำลผู้ให้บริกำร 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ถำมลักษณะประชำกร ได้แก่ อำยุ ระดับกำรศึกษำ ระยะเวลำในกำร
ปฏิบัติงำน ณ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยำบำลเทิง 

ส่วนที่ 2 แบบประเมินระดับควำมพึงพอใจต่อกำรใช้นวัตกรรมตู้พ่นยำแรงดันลบ 

การพิทักษ์สิทธิ์หรือการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 เสนอต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรวิจัยในมนุษย์ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงรำยเพื่อขอควำมเห็นชอบ  
กลุ่มตัวอย่ำงมีสิทธิในกำรปฏิเสธกำรเข้ำร่วมกำรวิจัยรวมทั้งจะไม่มีกำรเปิดเผยข้อมูลเป็นรำยบุคคลวิเครำะห์และ
น ำเสนอข้อมูลในภำพรวมเท่ำนั้น และผู้วิจัยจะท ำลำยแบบวัดเมื่อสิ้นสุดกำรท ำวิจัย  โดยกลุ่มตัวอย่ำงสำมำรถปฏิเสธ
กำรวิจัยได้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ท ำหนังสือขออนุญำตต่อผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเทิง  จังหวัดเชียงรำย ในกำรเก็บข้อมูล เมื่อได้รับอนุญำตให้
เก็บข้อมูล น ำแบบประเมินชี้แจงต่อ บุคลำกำร แพทย์  พยำบำล ที่ปฏิบัติงำน ณ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รวบรวม
รำยละเอียด สัปดำห์ละ 1 ครั้ง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป ค ำนวณหำค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน และทดสอบสมมติฐำนด้วยสถิติทดสอบ Independent-t-test 

ระยะเวลาการศึกษา 
 ระหว่ำงวันที่ 1พฤษภำคม2565 – 31กรกฎำคม 2563 
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ผลการวิจัย 
 พบว่ำผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือถุงลมปอดโป่งพอง(COPD) มีภำวะหอบก ำเริบ ที่ท ำกำรศึกษำส่วนใหญ่
เป็นเพศชำย ร้อยละ 82.50 และส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอำยุ 56-60 ปี ถึงร้อยละ 42.50 รองลงมำเป็นกลุ่มอำยุ 51-55 ปี 
ร้อยละ27.50 และ กลุ่มอำยุ 61-65 ปี ร้อยละ 20.00 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีประวัติพฤติกรรมเสี่ยงด้ำนกำรสูบบุหรี่ ร้อยละ 
60.00 มีระยะเลำลำในกำรเจ็บป่วยส่วนใหญ่อยู่ที่ 5-10 ปี ร้อยละ 70.00 รองลงมำคือระยะเวลำป่วย น้อยกว่ำ 5 ปี 
ร้อยละ 25.00 ระดับควำมเหนื่อยส่วนใหญ่ อยู่ในระดับควำมเหนื่อยปำนกลำง ที่ร้อยละ 65.0 และระดับควำมเหนื่อย
เล็กน้อยที่ ร้อยละ 35.00 ดังแสดงในตำรำงที่ 1  

ตรารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่งไปของกลุ่มตัวอย่ำงผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือถุงลมปอดโป่งพอง (COPD) มีภำวะ
หอบก ำเริบ 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ 

          ชำย 
          หญิง 

 
33 
7 

 
82.5 
17.5 

อายุ 
          49-50 ปี 
          51-55 ปี 
          56-60 ปี 
          61-65 ปี 
          66-70 ปี 

 
2 
11 
17 
8 
2 

 
5.0 
27.5 
42.5 
20.0 
5.0 

ประวัติพฤติกรรมเสี่ยง 
          สูบบุหรี ่
          ไม่สูบบุหรี ่

 
24 
16 

 
60.0 
40.0 

ระยะเวลาการเจ็บป่วย 
 น้อยกว่ำ 5 ป ี
 5-10 ป ี
มำกกวำ่ 10 ปี 

 
10 
28 
2 

 
25.0 
70.0 
5.0 

การดูแลของครอบครัว 
มีสมำชิกครอบครัวดูแล 

 
40 

 
100.0 
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ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
ระดับความเหนื่อย 
          เล็กน้อย 
          ปำนกลำง 

 
14 
26 

 
35.0 
65.0 

 
ประสิทธิผลด้านการรักษา 

 ผลกำรทดสอบกำรใช้นวัตกรรมตู้พ่นยำแรงดันลบต่อกำรพยำบำลผู้ป่วยถุงลมปอดโป่งพองที่มีอำกำรก ำเริบ
เฉียบพลันในงำนอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยำบำลเทิง จังหวัดเชียงรำย เปรียบเทียบกับกำรไม่ใช้นวัตกรรมตู้พ่นยำ
แรงดันลบกลุ่มผู้ป่วยถุงลมปอดโป่งพองที่มีอำกำรก ำเริบเฉียบพลันในงำนอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยำบำลเทิง จังหวัด
เชียงรำย ด้วยค่ำสถิติt-test พบว่ำกลุ่มผู้ป่วยถุงลมปอดโป่งพองที่มีอำกำรก ำเริบเฉียบพลันในงำนอุบัติ เหตุและฉุกเฉิน
โรงพยำบำลเทิง จังหวัดเชียงรำย ที่ใช้นวัตกรรมและไม่ใช้นวัตกรรมตู้พ่นยำแรงดันลบในกำรพ่นยำชนิดละอองฝอยมี
ผลกำรรักษำที่ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีระดับนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.560  (t =0.588, p = .560) แสดงให้เห็นว่ำกำร
ใช้นวัตกรรมตู้พ่นยำแรงดันลบไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรพยำบำลผู้ป่วยถุงลมปอดโป่งพองที่มีอำกำรก ำเริบเฉียบพลัน ดัง
แสดงในตำรำงที่ 2 

ตรารางที่ 2 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบผลกำรรักษำผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือถุงลมปอดโป่งพอง(COPD) มีภำวะ
หอบก ำเริบโดยกำรใช้นวัตกรรมตู้พ่นยำแรงดันลบ 

 N ค่าเฉลี่ย SD T Sig 

ใชน้วตักรรม 20 1.1000 .30779 0.588 0.560 

ไม่ใชน้วตักรรม 20 1.0500 .22361   

 
ระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือถุงลมปอดโป่งพอง(COPD)) มีภาวะหอบก าเริบ 

 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือถุงลมปอดโป่งพอง(COPD) มีภำวะหอบก ำเริบ ได้รับ
กำรรักษำพยำบำลโดยกำรใช้นวัตกรรมตู้พ่นยำแรงดันลบมีระดับควำมพึงพอใจรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด และมีระดับ
ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก และมีระดับควำมพึงพอใจทุกด้ำนทั้งด้ำนรูปแบบของวัตกรรมตู้พ่นยำแรงดันลบ ด้ำน
ประสิทธิผลในกำรรักษำของนวัตกรรมตู้พ่นยำแรงดันลบ ด้ำนรูปแบบบริกำรด้วยกำรใช้นวัตกรรมตู้พ่นยำแรงดันลบ 
ด้ำนควำมเชื่อมั่นในควำมปลอดภัยของผู้ป่วยเมื่อใช้นวัตกรรมตู้พ่นยำแรงดันลบอยู่ในระดับมำก ดังแสดงในตำรำงที่ 3 
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ตรารางที่ 3 แสดงข้อมูลระดับควำมพึงพอใจของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือถุงลมปอดโป่งพอง(COPD) มีภำวะ
หอบก ำเริบได้รับกำรรักษำพยำบำลโดยกำรใช้นวัตกรรมตู้พ่นยำแรงดันลบ(n=20) 

สรุปผลการวิเคราะห์ 
ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ
พึงพอใจ 

รูปแบบของวัตกรรมตู้พน่ยำแรงดันลบ 4.45 0.510 มำก 

ประสิทธิผลในกำรรกัษำของนวัตกรรมตู้พ่นยำแรงดันลบ 4.45 0.510 มำก 
รูปแบบบริกำรดว้ยกำรใช้นวัตกรรมตูพ้่นยำแรงดนัลบ 3.75 0.786 มำก 
ควำมเชื่อมั่นในควำมปลอดภัยของผู้ป่วยเมื่อใช้นวัตกรรมตูพ้่นยำ
แรงดันลบ 

4.45 0.510 มำก 

ควำมพึงพอใจรวม 4.28 0.458 มำก 

ระดับความพึงพอใจบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลผู้ให้บริกาของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือถุง
ลมปอดโป่งพอง(COPD)) มีภาวะหอบก าเริบ 
 ระดับควำมพึงพอใจบุคลำกรทำงกำรแพทย์และพยำบำลผู้ให้บริกำของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือถุงลม
ปอดโป่งพอง(COPD) มีภำวะหอบก ำเริบที่ได้รับกำรรักษำพยำบำลโดยกำรใช้นวัตกรรมตู้พ่นยำแรงดันลบ มีระดับ
ควำมพึงพอใจรวมอยู่ในระดับมำกที่สุดและมีระดับควำมพึงพอใจด้ำนรูปแบบของวัตกรรมตู้พ่นยำแรงดันลบ, ด้ำน
ประสิทธิผลในกำรรักษำของนวัตกรรมตู้พ่นยำแรงดันลบ มีระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด และระดับควำม
พึงพอใจในด้ำนควำมสะดวกในกำรใช้นวัตกรรมตู้พ่นยำแรงดันลบ และควำมเชื่อมั่นในควำมปลอดภัยของบุคลำกรเมื่อ
ใช้นวัตกรรมตู้พ่นยำแรงดันลบ อยู่ในระดับมำก ดังแสดงในตำรำงที่ 4 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
69 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรทำงกำรแพทย์และพยำบำลในกำรดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรังหรือถุงลมปอดโป่งพอง(COPD) มีภำวะหอบก ำเริบได้รับกำรรักษำพยำบำลโดยกำรใช้นวัตกรรมตู้พ่นยำแรงดัน
ลบ (n=18) 

สรุปผลการวิเคราะห์ 
ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ
พึงพอใจ 

รูปแบบของวัตกรรมตู้พน่ยำแรงดันลบ 4.56 0.511 มำกที่สุด 

ควำมสะดวกในกำรใช้นวตักรรมตูพ้่นยำแรงดันลบ 4.44 0.616 มำก 
ประสิทธิผลในกำรรกัษำของนวัตกรรมตู้พ่นยำแรงดันลบ 4.67 0.485 มำกที่สุด 
ควำมเชื่อมั่นในควำมปลอดภัยของบุคลำกรเมื่อใช้นวัตกรรมตูพ้่น
ยำแรงดันลบ 

4.44 0.616 มำก 

ควำมพึงพอใจรวม 4.53 0.506 มำกที่สุด 
 
อภิปราย สรุป และข้อเสนอแนะ  

กำรศึกษำประสิทธิผลของกำรใช้นวัตกรรมตู้พ่นยำแรงดันลบต่อกำรพยำบำลผู้ป่วยถุงลมปอดโป่งพองที่มี
อำกำรก ำเริบเฉียบพลันในงำนอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยำบำลเทิง จังหวัดเชียงรำย โดยกำรวิจัยกึ่งทดลองในรูปแบบ 
Non-Randomized Control-Group Pretest Posttest Design ศึกษำในผู้ป่วยถุงลมปอดโป่งพองที่มีอำกำรก ำเริบ
เฉียบพลันรับกำรพ่นยำขยำยหลอดลมชนิดละฝอยละออง (Aerosol nebulization) ในงำนอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
โรงพยำบำลเทิง ในช่วงเดือน กุมภำพันธ์-กรกฎำคม พ.ศ. 2565 จ ำนวน 40 รำย  

ผลกำรศึกษำพบว่ำผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือถุงลมปอดโป่งพอง(COPD) มีภำวะหอบก ำเริบ ที่
ท ำกำรศึกษำส่วนใหญ่เป็นเพศชำย ร้อยละ 82.50 และส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอำยุ 56-60 ปี ถึงร้อยละ 42.50 รองลงมำ
เป็นกลุ่มอำยุ 51-55 ปี ร้อยละ27.50 และ กลุ่มอำยุ 61-65 ปี ร้อยละ 20.00 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีประวัติพฤติกรรมเสี่ยง
ด้ำนกำรสูบบุหรี่ ร้อยละ 60.00 มีระยะเลำลำในกำรเจ็บป่วยส่วนใหญ่อยู่ที่ 5-10 ปี ร้อยละ 70.00 รองลงมำคือ
ระยะเวลำป่วย น้อยกว่ำ 5 ปี ร้อยละ 25.00 ระดับควำมเหนื่อยส่วนใหญ่ อยู่ในระดับควำมเหนื่อยปำนกลำง ที่ร้อยละ 
65.0 และระดับควำมเหนื่อยเล็กน้อยที่ ร้อยละ 35.00  

ผลกำรทดสอบกำรใช้นวัตกรรมตู้พ่นยำแรงดันลบต่อกำรพยำบำลผู้ป่วยถุงลมปอดโป่งพองที่มีอำกำรก ำเริบ
เฉียบพลันในงำนอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยำบำลเทิง จังหวัดเชียงรำย เปรียบเทียบกับกำรไม่ใช้นวัตกรรมตู้พ่นยำ
แรงดันลบกลุ่มผู้ป่วยถุงลมปอดโป่งพองที่มีอำกำรก ำเริบเฉียบพลันในงำนอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยำบำลเทิง จังหวัด
เชียงรำย ด้วยค่ำสถิติt-test พบว่ำกลุ่มผู้ป่วยถุงลมปอดโป่งพองที่มีอำกำรก ำเริบเฉียบพลันในงำนอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
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โรงพยำบำลเทิง จังหวัดเชียงรำย ที่ใช้นวัตกรรมและไม่ใช้นวัตกรรมตู้พ่นยำแรงดันลบในกำรพ่นยำชนิดละอองฝอย ให้
ผลกำรรักษำภำวะหอบก ำเริบด้วยกำรพ่นยำขยำยหลอดลมในตู้พ่นยำแรงดันลบและกำรพ่นยำละอองฝอยในห้อง
บรรยำกำศปกติ มีผลกำรรักษำที่ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีระดับนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.560  (t =0.588, p = .560) 
แสดงให้เห็นว่ำกำรใช้นวัตกรรมตูพ้่นยำแรงดันลบไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรพยำบำลในกำรพ่นยำชนิดละอองฝอยในผู้ป่วย
ถุงลมปอดโป่งพองที่มีอำกำรก ำเริบเฉียบพลัน ส่งผลต่อควำมเชื่อมันของผู้ป่วยมีในกำรใช้นวัตกรรมตู้พ่นยำแรงดันลบ
เพื่อพ่นยำชนิดละอองฝอยระยะหอบก ำเริบโดยมีระดับควำมพึงพอใจรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด และบุคลำกรทำงกำร
แพทย์และพยำบำลที่ให้บริกำรดูแลรักษำพยำบำลผู้ป่วยถุงลมปอดโป่งพองที่มีอำกำรก ำเริบเฉียบพลันมีควำมเชื่อมั่นใน
กำรใช้นวัตกรรมตู้พ่นยำแรงดันลบและมีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร โดยมีระดับควำมพึงพอใจรวมอยู่ในระดับมำก
ที่สุด 

ข้อจ ากัดของการวิจัยและข้อเสนอแนะ   
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  

1.1. ด้ำนกำรพยำบำล ทีมพยำบำลใน ทุกระดับ สำมำรถน ำผลกำรวิจัยที่ได้ไปปรับปรุงเพื่อเป็นแนว 
ปฏิบัติทำงคลินิกในกำรใช้นวัตกรรมตู้พ่นยำแรงดันลบในกำรพ่นยำชนิดละฝอยละออง (Aerosol nebulization) ใน
ผู้ป่วยถุงลมปอดโป่งพองที่มีอำกำรก ำเริบเฉียบพลันได้อย่ำงแพร่หลำย ควรมีกำรจัดอบรมให้ควำมรู้ ฝีกทักษะแก่ทีม
ผู้ดูแลและส่งเสริมควำมรู้ในกำรใช้นวัตกรรมในกำรพ่นยำชนิดละฝอยละออง (Aerosol nebulization) ในผู้ป่วยถุงลม
ปอดโป่งพองที่มีอำกำรก ำเริบเฉียบพลันและผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆ ที่มีภำวะหอบก ำเริบจ ำเป็นต้องได้รับกำรพ่นยำขยำย
หลอดลมชนิดละฝอยละออง (Aerosol nebulization) รวมถึงสร้ำงแรงจูงใจในกำรดูแลผู้ป่วยโดยใช้หลักฐำนเชิง
ประจักษ์เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจในควำมปลอดภัยของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ควำมปลอดภัยของผู้รับบริกำร และผู้ป่วย  

1.2. ด้ำนกำรบริหำร ผลกำรวิจัยครั้งนี้สำมำรถเป็นข้อมูลทำงกำรพยำบำลแก่ผู้บริหำรทำงกำรพยำบำลใน
กำรใช้นวัตกรรมตู้พ่นยำแรงดันลบในกำรพ่นยำชนิดละฝอยละออง (Aerosol nebulization) ในหน่วยงำน ทั้งด้ำน
กระบวนกำรและกำรติดตำม ผลลัพธ์ทำงกำรพยำบำล ซึ่งจะสำมำรถท ำให้เกิดควำมปลอดภัยในบุคลำกร รวมถึงสร้ำง
วัฒนธรรมกำรดูแลผู้ป่วยโดยใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ ต่อไป  

1.3. ด้ำนกำรศึกษำในกำรจัดกำรเรียน กำรสอนทำงกำรพยำบำลสำมำรถที่จะน ำกระบวน กำรและผลลัพธ์
กำรวิจัยมำเป็นข้อมูล เพื่อเสนอ แนะและส่งเสริมให้แก่นักศึกษำพยำบำลในกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรพยำบำลและ
กำรปฏิบัติทำงคลินิกโดยใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์มำใช้ใน กำรดูแลผู้ป่วยได้  

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป   
    ควรศึกษำถึงประสิทธิผลของกำร ใช้นวัตกรรมตู้พ่นยำแรงดันลบในกำรพ่นยำชนิดละฝอยละออง 

(Aerosol nebulization) กำรดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังของโรงพยำบำลและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล
ทั้งระดับตติยภูมิและทุติยภูมิ รวมทั้งในรับปฐมภูมิ และประเมินผลลัพธ์ของกำรใช้นวัตกรรมและแนวปฏิบัติกำรใช้
นวัตกรรมที่พัฒนำขึ้นอย่ำงครอบคลุม  
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3. ข้อจ ากัดการวิจัย  
    ข้อจ ำกัดกำรวิจัยครั้งนีค้ือกลุ่มตัวอย่ำงมีข้อจ ำกัดในกำรคัดเลือก และมีจ ำนวนจ ำกัดในช่วงเวลำด ำเนินกำร

ศึกษำ และมีข้อจ ำกัดในกำรจ ำแนกตำมควำมรุนแรงของโรค เนื่องจำกในขณะผู้ป่วยเข้ำรับกำรรักษำที่งำนอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินบำงรำยยังไม่สำมำรถ ที่จะประเมินระดับควำมรุนแรงของโรคได้อย่ำงละเอียด จึงไม่สำมำรถควบคุมผู้ป่วยที่มี
ระดับควำมรุนแรงของโรคในทุกระดับที่ใกล้เคียงกันมำเป็นเกณฑ์คัดเลือก 

กิตติกรรมประกาศ  
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเทิง และบุคลำกรในงำนอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยำบำลเทิง 

จังหวัดเชียงรำย ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงรำย ที่สนับสนุนกำรวิจัยครั้งนี้ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ในกำรใช้นวัตกรรมตู้พ่นยำแรงดันลบในกำรพ่นยำชนิดละฝอยละออง (Aerosol 
nebulization) ในผู้ป่วยถุงลมปอดโป่งพองที่มีอำกำรก ำเริบเฉียบพลัน งำนอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยำบำลเทิง 
จังหวัดเชียงรำย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำนตลอดจนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีส่วนร่วมให้งำนวิจัย นี้ส ำเร็จลง
ได้ด้วยดี 
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การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและกลไกการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่                           
ในพื้นที่ชายแดนไทย - เมียนมา กรณีศึกษาอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

The Model Developing Systems and Mechanisms for Communicable Diseases and 
Emerging Diseases at Thailand – Myanmar border:                                           
A case study Maesai district, Chiangrai Province 

ณรงค์ฤทธิ์ เงินทอง   
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย 

 
บทคัดย่อ  

ความเป็นมา: อ ำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย มีอำณำเขตชำยแดนติดกับประเทศเมียนมำ ท ำให้มีประชำกร
จำกประเทศเพื่อนบ้ำนเข้ำมำเป็นแรงงำนทั้งในและนอกระบบจ ำนวนมำก เป็นจุดส ำคัญที่ท ำให้ประชำชน              
ในพื้นที่เสี่ยงต่อโรคและภัยสุขภำพที่ระบำดตำมแนวชำยแดน จึงมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งที่จะพัฒนำแนวทำงในกำรเฝ้ำ
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ในพื้นที่ชำยแดนให้มีประสิทธิภำพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษำ
และพัฒนำระบบและกลไกกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่  ในพื้นที่ชำยแดนไทย – เมียนมำ 
อ ำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย  ซึ่งกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้เป็นกำรศึกษำวิจัยเชิงพัฒนำ โดยใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วมใน
ระดับพื้นที่ จัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภำพโดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึกและกำรสนทนำกลุ่มย่อย วิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ 
โดยกำรวิเครำะห์เนื้อหำ และใช้กำรสอบทำนแบบสำมเส้ำ และสรุปรูปแบบกำรพัฒนำ และจัดเก็บข้อมูลเชิงปริมำณ
โดยใช้แบบสอบถำม วิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณด้วยสถิติเชิงพรรณนำ ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน             
ผลกำรศึกษำ พบว่ำ ระบบเฝ้ำระวัง ป้องกันโรคและควบคุมโรคในพื้นที่ยังคงเป็นกำรตั้งรับเพียงฝ่ำยเดียว                  
กำรด ำเนินงำนส่วนใหญ่เป็นบทบำทหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข เมื่อวิเครำะห์สถำนกำรณ์ และปัญหำจำกกำร
ท ำงำน จึงพัฒนำระบบที่เกิดจำกควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน รวมถึงอำสำสมัครสำธำรณสุข และสร้ำงกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนในกำรเฝ้ำระวังโรคในชุมชน มีกรอบและแบบแผนกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจนเพื่อให้กำรด ำเนินงำนจำก
หลำยภำคส่วนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน แต่ปัญหำและอุปสรรคยังคงเป็นกำรประสำนงำนแบบไม่เป็นทำงกำรที่ได้ผล
ลัพธ์ที่ดีกว่ำ และรูปแบบสำรสนเทศที่ไม่เป็นสำกล ท ำให้ขำดรูปแบบกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลที่และกำรน ำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่ำงเหมำะสมซึ่งยังเป็นจุดที่ต้องพัฒนำต่อไป 
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สรุปและข้อเสนอแนะ: จุดผ่อนปรนทำงกำรค้ำและช่องทำงธรรมชำติในพื้นที่อ ำเภอแม่สำยถือเป็นจุดส ำคัญ             
ที่ควรด ำเนินกำรพัฒนำระบบเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมโรค เน่ืองจำกเป็นพื้นที่เสี่ยงในกำรข้ำมแดนของผู้ป่วยมำยัง
ประเทศไทย ถ้ำหำกขำดกำรเฝ้ำระวังที่รัดกุม อำจส่งผลกระทบทั้งต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในพื้นที่ และประชำชนใน
ประเทศอีกด้วย ดังนั้นกำรด ำเนินกำรพัฒนำยกระดับควำมร่วมมือระหว่ำงเมืองชำยแดนคู่ขนำน พัฒนำระบบกำรส่ง
ต่อหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงพื้นที่ รวมถึงกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรและเจ้ำหน้ำที่ในระดับพื้นที่ให้สำมำรถ
ด ำเนินกำร พัฒนำกิจกรรมร่วมกันได้อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ จะท ำให้เกิดกระบวนกำรขับเคลื่อนไปสู่กำร
ด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ืองและยั่งยืน 

บทน า  
จังหวัดเชียงรำย มีอำณำเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้ำนคือ เมียนมำ และสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชน

ลำว โดยในพื้นที่ชำยแดนแม่สำย-ท่ำขี้เหล็กมีกำรขยำยตัวของระบบเศรษฐกิจแบบก้ำวกระโดดภำคธุรกิจน ำเข้ำและ
ส่งออกสินค้ำอุปโภคบริโภค มีกำรจ้ำงงำนในภำคอุตสำหกรรมขนำดเล็ก กำรเกษตร แรงงำนก่อสร้ำง ก่อให้เกิดกำร
เคลื่อนย้ำยของประชำกรและแรงงำนข้ำมชำติทั้งเข้ำมำแบบถำวรและชั่วครำว (1) ผ่ำนช่องทำงถูกกฎหมำยด่ำน       
จุดผ่ำนแดนถำวรทั้ง 2 แห่ง อีกทั้งยังมีจุดผ่อนปรนกำรค้ำชำยแดน จ ำนวน 4 แห่ง มีกำรลักลอบข้ำมแดนโดยใช้
ช่องทำงผิดกฎหมำย ส่งผลกระทบต่อระบบกำรเฝ้ำระวังและควบคุมโรคติดต่อ โรคติดต่ออุบัติใหม่ ในระดับชุมชน
จนถึงระดับประเทศ  

ปัญหำสุขภำพชำยแดนเป็นประเด็นส ำคัญในพื้นที่เน่ืองจำกโรคติดต่อและกำรเข้ำมำรับบริกำรทำงสุขภำพของ
ผู้เดินทำงข้ำมแดน ส่งผลให้โรคไร้พรมแดนมีอัตรำกำรเกิดโรคอุบัติใหม่ ที่สำมำรถแพร่ระบำดได้อย่ำงรวดเร็วโดยผ่ำน
กำรเคลื่อนย้ำยของบุคคลข้ำมแดน (2) จำกกำรรำยงำนสถำนกำรณ์ด้ำนสำธำรณสุขในประเทศบริเวณชำยแดนของ
กระทรวงสำธำรณสุข (3) ประมำณกำรว่ำ 3 ใน 4 ของชำวต่ำงชำติที่มำใช้บริกำรกำรรักษำพยำบำลในสถำนบริกำรของ
กระทรวงสำธำรณสุขตำมแนวชำยแดนและจังหวัดใกล้เคียง เป็นแรงงำนข้ำมชำติสัญชำติเมียนมำ ร้อยละ 80.0 
กัมพูชำ ร้อยละ 10.0 และลำวร้อยละ 5.0 ผลกำรศึกษำสถำนกำรณ์ปัญหำที่เกิดจำกกำรใช้บริกำรสุขภำพของแรงงำน
ข้ำมชำติในสถำนบริกำรของรัฐ  (4) ยืนยันว่ำสภำพปัญหำที่โรงพยำบำลรัฐต้องเผชิญ ได้แก่ บุคลำกรไม่เพียงพอ
ให้บริกำรทั้งคนไทยและต่ำงด้ำว มีปัญหำกำรสื่อสำรกับคนต่ำงด้ำว อัตรำกำรครองเตียงของผู้ป่วยในของคนต่ำงด้ำวสูง 
โรงพยำบำลไม่สำมำรถเก็บเงินจำกผู้ป่วยเหล่ำนี้ที่เป็นแรงงำนใต้ดินเพรำะไม่มีหลักประกันสุขภำพ แรงงำนข้ำมชำติที่
เข้ำสู่ระบบประกันสังคม ส่วนใหญ่ขำดควำมเข้ำใจเรื่องกำรเลือกสถำนพยำบำลและกำรใช้สิทธิ พบทั้งโรคติดเชื้อและ
โรคเรื้อรังในแรงงำนข้ำมชำติ เช่น วัณโรคดื้อยำเท้ำช้ำง มำลำเรีย เบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง และโรคเอดส์  อนำมัย
แม่และเด็ก(5) และปัญหำกำรบริกำรสุขภำพตำมแนวชำยแดน ได้แก่ ปัญหำด้ำนกำรสื่อสำรและควำมแตกต่ำงทำง
วัฒนธรรมควำมต่อเนื่องในกำรรักษำ รวมถึงกำรน ำโรคติดต่อมำในประเทศไทย เช่น มำลำเรีย ไข้เลือดออก วัณโรค
เท้ำช้ำง(6) และโรคโควิด-19 
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จำกสถำนกำรณ์ปัญหำดังกล่ำว ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ กระทรวงสำธำรณสุข (7) ได้มีแนวทำงในกำร
แก้ไขปัญหำและกำรพัฒนำงำนสำธำรณสุขชำยแดน อย่ำงเป็น รูปธรรม ภำยใต้พันธกิจหลัก 4 ด้ำน คือ ด้ำนกำร
พัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ ด้ำนกำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพขั้น พื้นฐำน ด้ำนควำมร่วมมือ และด้ำนกำรมีส่วนร่วมของทุก
ภำคส่วน ในระดับจังหวัดเชียงรำยจึงได้มีกำรด ำเนินงำนในระดับพื้นที่โดยกำรจัดท ำบทบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ
ร่วมกันระหว่ำงจังหวัดกับแขวง เพื่อให้เกิดกำรด ำเนินงำนกำรท ำงำนมีควำมร่วมกันจำกสถำนกำรณ์เกิดกำรระบำดของ
โควิด-19 ของพื้นที่ชำยแดน ระบบกำรเฝ้ำระวังและควบคุมโรคติดต่อ ได้มีกำรด ำเนินงำนกำรทบทวนปัญหำในเวที
ประชุมควำมร่วมมือระหว่ำงจังหวัดเชียงรำย และจังหวัดท่ำขี้เหล็ก พบว่ำกำรเชื่อมโยงกำรสื่อสำรแลกเปลี่ยนข้อมูล
สุขภำพที่เป็นระบบกลับถูกระงับจำกผลกระทบทำงด้ำนกำรเมืองของประเทศเมียนมำ ท ำให้ยำกต่อกำรวำงแผนกำร
จัดกำรควบคุมป้องกันกำรระบำดของโควิด-19   

จำกข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้น ท ำให้ทรำบว่ำ ถึงแม้จะมีนโยบำยและยุทธศำสตร์หรือแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดกำร
เฝ้ำระวังควบคุมโรคที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมสถำนกำรณ์ของโลกในปัจจุบันมำกน้อยเพียงใด แต่หำกขำดมำตรกำร
และแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรจัดกำรโรค หรือขำดระบบในกำรด ำเนินงำนกำรเฝ้ำระวังควบคุม ป้องกันโรคติดต่อ  
และโรคอุบัติใหม่ ที่เกิดจำกกำรกำรร่วมมือตั้งแต่กระบวนกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัญหำ ร่วมกันกับหลำกหลำยภำค
ส่วนทั้งหน่วยงำนรัฐ และภำคีเครือข่ำยอื่นๆ และภำคส่วนของประชำชนที่เป็นเจ้ำของพื้นที่ จึงมีควำมจ ำเป็นในกำร
เตรียมควำมพร้อมในกำรพัฒนำกลไกชุมชนในกำรสร้ำงอำสำสมัครสำธำรณสุขต่ำงด้ำวบุคลำกรและหน่วยงำนด้ำน
สำธำรณสุขระหว่ำงประเทศในกำรจัดท ำแผนงำนและกำรพัฒนำองค์ควำมรู้แนวทำงในกำรป้องกัน และควบคุมโรค
เพื่อแก้ไขปัญหำโรคโรคติดต่อ และโรคติดต่ออุบัติใหม่           

ด้วยเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้นจึงมองให้เห็นว่ำ กำรจัดกำรเป็นประเด็นปัญหำสุขภำพทุกภำคส่วนในพื้นที่ ต้องเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรเสริมสร้ำงระบบกำรจัดกำรเฝ้ำระวังและกำรป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ พัฒนำ
กลไกกำรเฝ้ำระวังและกำรป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ ในพื้นที่ชุมชนชำยแดนไทย-เมียนมำ ให้เข้มแข็ง
และมีประสิทธิภำพ หำกมีกำรระบำดของโรค ระยะต่อไปจะสำมำรถน ำรูปแบบดังกล่ำวสู่กำรแก้ไขปัญหำให้บรรลุผล
ส ำเร็จได้อย่ำงรวดเร็ว ขยำยผลไปยังจังหวัดใกล้เคียง 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อศึกษำระบบเฝ้ำระวังและกลไกกำรป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ ในพื้นที่ชำยแดน      

ไทย – เมียนมำ อ ำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย ที่มีอยู่  
2. เพื่อพัฒนำระบบเฝ้ำระวังและกลไกกำรป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ ในพื้นที่ชำยแดน     

ไทย – เมียนมำ อ ำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย 
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วิธีการวิจัย  
 กำรวิจัยครั้ งนี้  เป็นกำรวิจัยและพัฒนำ โดยใช้ กระบวนกำรวิจัยแบบมีส่ วนร่ วมในระดับพื้นที่                        
โดยกำรศึกษำข้อมูลเบื้องต้นและผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำมีปัญหำอุปสรรคน ำมำวิเครำะห์มุ่งค้นหำข้อมูลและ
ประสบกำรณ์และกระบวนกำรท ำงำนในพื้นที่เป็นข้อมูลพื้นฐำนและค้นหำข้อจ ำกัด และด ำเนินกำรจัดสร้ำงเครื่ องมือ
และจัดเก็บข้อมูลจัดเก็บข้อมูลเชิงปริมำณโดยใช้แบบสอบถำม และเชิงคุณภำพ ผ่ำนกำรใช้กำรสัมภำษณ์เชิงลึก  
กำรสนทนำกลุ่มย่อย จำกนั้นท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ ก ำหนดพื้นที่เป้ำหมำยโดยกำร
เลือกแบบจ ำเพำะเจำะจง และน ำผลกำรศึกษำมำหำแนวทำงในกำรพัฒนำระบบงำน จุดบกพร่องและสิ่งที่ต้องกำร
พัฒนำน ำมำเป็นแผนงำนกิจกรรมโครงกำรในกำรด ำเนินงำนพัฒนำต่อยอดกระบวนกำรท ำงำนภำยใต้กรอบแนว
แนวคิดกระบวนกำรมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้  

ระยะที่ 1 ศึกษำสถำนกำรณ์โรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ และระบบเฝ้ำระวังและกลไกกำรป้องกันควบคุม
โรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ในพื้นที่ชำยแดนไทย - เมียนมำ กรณีศึกษำอ ำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย ด ำเนินกำร 
ในเดือน มกรำคม – กุมภำพันธ์ 2565 

ระยะที่ 2 พัฒนำระบบเฝ้ำระวังและกลไกกำรป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และโรคอุบัติ ใหม่ ในพื้นที่ชำยแดน
ไทย – เมียนมำ อ ำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย ด ำเนินกำรในเดือนมีนำคม - เมษำยน 2565 

ระยะที่ 3 กำรทดลองและประเมินผลกำรใช้ระบบเฝ้ำระวังและกลไกกำรป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และโรค
อุบัติใหม่ ในพื้นที่ชำยแดนไทย – เมียนมำ อ ำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย ด ำเนินกำรในเดือนพฤษภำคม –กรกฎำคม 
2565 

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มประชำกรที่จะศึกษำ ประกอบด้วย  
กลุ่มที่ 1 คณะผู้บริหำร ประกอบด้วย นำยอ ำเภอแม่สำย สำธำรณสุขอ ำเภอแม่สำย ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล

แม่สำย นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงำน ประกอบด้วยเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข เจ้ำหน้ำที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนควำมมั่นคงในพื้นที่ กลุ่มที่ 3 แกนน ำสุขภำพ ประกอบด้วย อำสำสมัคร
สำธำรณสุขในพื้นที่ชุมชนชำยแดน และกลุ่มที่ 4 ประชำชนในพื้นที่อำยุ 20 ปีข้ึนไป 

เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ (Inclusion criteria) 
  1.) สำมำรถอ่ำน ฟัง เขียนภำษำไทยที่สำมำรถตอบแบบสอบถำมได้และสำมำรถให้สัมภำษณ์ข้อมูลใน
ประเด็นที่ต้องกำรศึกษำได้ 
  2.) ไม่มีกำรเจ็บป่วยรุนแรงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรเข้ำร่วมวิจัย 
  3.) ยินยอมเข้ำร่วมกำรวิจัย ด้วยควำมสมัครใจ 

เกณฑ์การแยกอาสาสมัครออกจากโครงการ (Exclusion criteria) 
 1) ผู้ที่ไม่สะดวกเข้ำร่วมโครงกำรวิจัย 
 2) ผู้ที่ตอบแบบสอบถำมไม่ครบตำมที่ก ำหนดไว้ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
1.) เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมำณเพื่อใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถำม ผู้วิจัยได้

ออกแบบสอบถำมซึ่งประกอบด้วย 4 สวน ได้แก่ สวนที่ 1 เป็นค ำถำมเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผู้ตอบค ำถำม สวนที่ 2 
ประวัติกำรเจ็บป่วยและทำงเลือกในกำรดูแลสุขภำพตนเอง สวนที่ 3 กำรมำรับบริกำรสุขภำพอื่นๆ และส่วนที่ 4 ควำม
คิดเห็นและกำรมีส่วนร่วมในกำรควบคุมป้องกันโรคติดต่อในชุมชน/หมู่บ้ำน  

2.) เครื่องมือในเชิงคุณภำพ เป็นกำรพัฒนำกำรสร้ำงเครื่องมือในกำรใช้สัมภำษณ์และกำรสนทนำกลุ่มย่อย
แนวค ำถำมประกอบด้วย ควำมคิดเห็นต่อปัญหำโรคติดต่อที่มีผลกระทบต่อสุขภำพในชุมชนชำยแดน กำรจัดกำรแก้ไข
ปัญหำโรคติดต่อที่เกิดขึ้นในชุมชน กำรจัดกำรระบบกำรควบคุมเฝ้ำระวังโรคติดต่อชำยแดน รูปแบบที่ต้องกำรและ
ควำมเหมำะสมในกำรควบคุมป้องกันโรคติดต่อในชุมชน และกำรมีส่วนร่วมกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังและกลไกกำร
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ ในพื้นที่  
 ได้น ำแบบสอบถำมวิเครำะห์หำควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ ผู้วิจั ยได้ทดสอบโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์           
ครอนบำคอัลฟ่ำ (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ำกับ 0.75 และค่ำ IOC เท่ำกับ 0.84 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. วิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ โดยกำรวิเครำะห์เนื้อหำ (content analysis) และใช้กำรสอบทำนแบบสำม
เส้ำ (triangulation technique) จัดท ำแบบร่ำง วิพำกษ์ ปรับปรุงแก้ไข และสรุปรูปแบบกำรพัฒนำ  
 2. วิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ ด้วยสถิติเชิงพรรณนำ ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

ผลการวิจัย  
1.การวิเคราะห์สถานการณ์โรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ และระบบเฝ้าระวังและกลไกการป้องกันควบคุม

โรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ในพื้นที่ชายแดนไทย - เมียนมา กรณีศึกษาอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย   
ผลกำรศึกษำพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 381 คน ทั้งประชำกรไทย และต่ำงชำติส่วนใหญ่เป็นเพศชำย มีช่วง

อำยุประมำณ 35 – 60 ปี นับถือศำสนำพุทธ สถำนภำพสมรส ในส่วนของประชำกรต่ำงชำติจะมีสัญชำติที่หลำกหลำย
กว่ำประชำกรไทย ได้แก่ พม่ำ และไม่มีสัญชำติ รวมถึงประกอบด้วยชนเผ่ำไทยใหญ่ และไทลื้อ และระดับกำรศึกษำ
ส่วนใหญ่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประถมศึกษำปีที่ 6 ประกอบอำชีพรับจ้ำง โดยควำมเพียงพอของรำยได้เฉลี่ยครัวเรือน 
คือ มีเงินพอใช้แต่ไม่เหลือเก็บ 

ในระยะเวลำ 6 เดือนที่ผ่ำนมำพบว่ำไม่มีอำกำรเจ็บป่วย และ ไม่มีอำกำรป่วยหนักจนกระทั่งต้องนอนรักษำตวั
ในโรงพยำบำล ส่วนใหญ่ไม่พบโรคประจ ำตัว แต่โรคประจ ำตัวที่พบบ่อย คือโรคเรื้อรัง ได้แก่ ควำมดัน เบำหวำน และ
ไขมัน ซึ่งสถำนบริกำรหลักที่ไปรับกำรรักษำเมื่อเจ็บป่วยในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ส่วนใหญ่เลือกไปรับบริกำร ณ 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล และโรงพยำบำลแม่สำย เนื่องจำกกำรเดินทำงที่สะดวก และค่ำรักษำพยำบำลที่ถูก 
และในกรณีเกิดโรคติดต่อที่ร้ำยแรงหรือโรคระบำดที่รุนแรงเช่น โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ โรคไข้หวั ดนก           
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โรควัณโรค โรคเท้ำช้ำง โรคท้องร่วง โรคไข้มำลำเรีย โรคหัด โรคมือ เท้ำ ปำก และโรคพิษสุนัขบ้ำ เป็นต้น ในหมู่บ้ำน
ส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยพบว่ำจะแจ้งข่ำวไปยังอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบล เจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลแม่สำย และผู้ใหญ่บ้ำน 

สถำนกำรณ์โรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ จำกระบบรำยงำนกำรเฝ้ำระวังโรค 506 อ ำเภอแม่สำย 5 อันดับแรก 
ในปี 2563 – 2565 พบผู้ป่วยโรคอุจจำระร่วงมำกที่สุดจ ำนวน 1,532 รำย 1,506 รำย และ 1070 รำย รองลงมำ ไข้
ไม่ทรำบสำเหตุ จ ำนวน 680 รำย 467 รำย และ 402 รำย โรคปอดบวม 321 รำย 270 รำย และ265 รำย โรคมือเท้ำ
ปำก จ ำนวน 13 รำย 67 รำย และ 95 รำย โรคอำหำรเป็นพิษ จ ำนวน 101 รำย 46 รำย และ 75 รำย ตำมล ำดับ  

รำยงำนสถำนกำรณ์โรคโควิด-19 ในอ ำเภอแม่สำย พบผู้ติดเชื้อยืนยัน RT-PCR ตั้งแต่มีนำคม 2563 – 20 
กรกฎำคม 2565 พบผู้ป่วยทั้งหมด 4,409 รำย และจ ำนวนผู้ป่วยเข้ำข่ำย ATK ตั้งแต่กรกฎำคม 2564 -  20 
กรกฎำคม 2565 พบผู้ป่วยทั้งหมด 23,904 รำย 

สถำนกำรณ์กำรเกิดโรคติดต่อและโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ ำในบริเวณชำยแดนมีแนวโน้มจะเพิ่มมำกขึ้นและ
ส่วนหนึ่งของกำรจัดเก็บข้อมูลไม่สำมำรถท ำได้ครบถ้วน ท ำให้ปริมำณกำรมำรับบริกำรของผู้ป่วยข้ำมแดนมีน้อยกว่ำ
ควำมเป็นจริง และที่ส ำคัญกำรข้ำมแดนมำรับกำรรักษำพยำบำลในประเทศไทย โดยกำรผ่ำนจุดผ่ำนแดนถำวร
พรมแดนแม่สำย ผู้ป่วยส่วนใหญ่ใช้สิทธิ์ข้ำมแดนเป็นนักท่องเที่ยว ระบบกำรตรวจจับและคัดกรองท ำ ได้ไม่เต็มที่ จะมี
เพียงกำรส่งต่อในกรณีฉุกเฉินเท่ำนั้นที่เจ้ำหน้ำที่ด่ำนควบคุมโรคจะทรำบและอำจจะต้องประสำนงำนกำรรับ -ส่งต่อ
ผู้ป่วยระหว่ำงโรงพยำบำลแม่สำย และโรงพยำบำลท่ำขี้เหล็กหรือโรงพยำบำลเอกชน หรือกำรรับ-ส่งผู้ป่วยด้วยรถของ
มูลนิธิหรือองค์กรกำรกุศล 

ผลการวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวังและกลไกการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ในพื้นที่ชายแดน
ไทย - เมียนมาอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พบว่า 

อ ำเภอแม่สำยเป็นอ ำเภอที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้ำน ดังนั้นกำรข้ำมแดนระหว่ำง 2 ฝั่งพื้นที่จึงเป็นสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยจุดผ่ำนแดนอ ำเภอแม่สำยประกอบด้วยด่ำนสำกล 2 จุด และจุดผ่อนปรน จ ำนวน 4 จุด ส่งผลให้
กำรเฝ้ำระวัง ควบคุม และป้องกันโรคติดต่อข้ำมแดนเป็นเรื่องที่ค่อนข้ำงยำก เนื่องจำกปัจจัยที่หลำกหลำยส่งผลให้
ระบบเฝ้ำระวัง ควบคุม และป้องกันโรคติดต่อข้ำมแดนยังไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควรซึ่งประเด็นนี้ทำงพื้ นที่ให้
ควำมเห็นถึงกำรร่วมมือกันทั้ง 2 พื้นที่ (ไทย – เมียนมำ) และมีกำรพัฒนำร่วมกันเป็นคู่ขนำน 
 ระบบกำรตรวจจับกำรระบำดของโรคที่ไม่สำมำรถแจ้งเป็นทำงกำร เนื่องจำกระบบหรือขั้นตอนข้อจ ำกัดของ
รัฐ ท ำให้ต้องใช้ระบบกำรประสำนไม่เป็นทำงกำร กำรบอกกล่ำว แจ้งเตือน และ ใช้ควำมสัมพันธ์ส่วนบุคคลเพื่อ
ด ำเนินกำร แนวโน้มกำรพบโรคติดต่อ โรคติดต่ออุบัติใหม่ในชุมชนชำยแดนและชุมชนที่อำศัยถัดไปจำกชำยแดนมี
โอกำสเพิ่มขึ้นเน่ืองจำกระบบขนส่ง คมนำคมที่ดีขึ้น กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน กำรค้ำขำยชำยแดนสำมำรถท ำได้สะดวก
ยิ่งข้ึน สอดคล้องกับกำรวิเครำะห์กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์งำนสำธำรณสุขชำยแดนของเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขใน
พื้นที่ ตำมกรอบสมรรถนะหลัก 8 ด้ำน พบว่ำ ต้องมีกำรพัฒนำศักยภำพกระบวนกำรท ำงำนกับทีมบุคลำกรชำยแดน
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และประชำชนในพื้นที่ชำยแดน ระบบเฝ้ำระวังโรคที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมทุกระดับและขำดกำรน ำ ข้อมูลไป
ใช้ กำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉินด้ำนสำธำรณสุขยังไม่มีคุณภำพ ศักยภำพทีมตอบโต้ภำวะฉุกเฉินทำงด้ำนสำธำรณสุขยังไม่
สำมำรถท ำได้เท่ำที่ควร กำรสร้ำงควำมร่วมมือและประสำนงำน ของหน่วยงำนทั้งในระดับพื้นที่อ ำ เภอ จังหวัดและ
ระหว่ำงประเทศต้องได้รับกำรพัฒนำใช้หลักกำรท ำงำนแบบไร้พรมแดน และมแีนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำร 

2. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและกลไกการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ ในพื้นที่ชายแดน
ไทย – เมียนมา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย   

จำกกำรจัดเวทีประชุมร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรอภิปรำยกลุ่มเกี่ยวกับ
สถำนกำรณ์ของระบบเฝ้ำระวังและกลไกกำรป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ในพื้นที่ชำยแดนไทย – เมียน
มำ อ ำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย ได้น ำผลดังกล่ำวมำท ำกำรสร้ำงระบบเฝ้ำระวังและกลไกกำรป้องกันควบคุม
โรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ในพื้นที่ชำยแดนไทย - เมียนมำอ ำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย สรุปได้ดังตำรำงที่ 1 
ตารางที่1 ระบบเฝ้าระวังและกลไกการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ในพื้นที่ชายแดนไทย - เมียนมา
อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ประเด็นการพัฒนา ระบบท่ีมีอยู่เดิมในพื้นที่ แนวทางการพัฒนา 

1.ระบบเฝ้ำระวัง ควบคุม 
และป้องกันโรคติดต่อ
ข้ำมแดน 

ระบบเฝ้ำระวัง ควบคุมและป้องกันโรค
ในพื้นที่ยังคงเป็นกำรตั้งรับเพียงฝ่ำย
เดียว 

ระหว่ำงประเทศ 
- มีกำรจัดประชุมควำมร่วมมือร่วมกัน
ระหว่ำงคู่ขนำนไทย-เมียนมำ 
- มีกำรประชุมควำมร่วมมือภำยใต้
กรอบควำมร่วมมือทำงด้ำนสำธำรณสุข
ชำยแดนในระดับจังหวัด และอ ำเภอ 
ในประเทศ 
- บูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับ
หน่วยงำนควำมมั่นคง ปกครอง องค์กร
ปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  อำสำมั ค ร 
สำธำรณสุข และภำคประชำชน 
- ก ำหนดผู้รับผิดชอบงำนและบทบำท
หน้ำที่ใหช้ัดเจน 
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ประเด็นการพัฒนา ระบบท่ีมีอยู่เดิมในพื้นที่ แนวทางการพัฒนา 

2.ระบบคัดกรองผู้ป่วย
ข้ำมแดน 

ในพื้นที่อ ำเภอแม่สำย ประกอบด้วย 
จุดผ่ำนแดนสำกล และจุดผ่อนปรน 4 
จุด โดยผู้ปฏิบัติงำนในพื้นที่สะท้อนถึง
ปัญหำถ้ำหำกเกิดกำรข้ำมแดนของ
ผู้ป่วยในช่องทำงเข้ำ - ออก ที่ไม่เป็น
สำกล ซึ่งยังไม่มีเจ้ำหน้ำที่คอยคัดกรอง
ผู้ป่วย 

มีมำตรกำรในกำรคัดกรองผู้ป่วยข้ำม
แดนหรือ ผู้ที่ผ่ำนจุดข้ำมแดน ทั้งด่ำน
ควบคุมโรค ณ จุดผ่ำนแดนถำวรสำกล 
จนถึงจุดผ่อนปรน เพื่อคัดกรองโรคใน 
ผู้ที่ เดินทำงเข้ำ-ออกประเทศในเขต
พื้นที่ชำยแดน และมีกำรเฝ้ำระวังในแต่
ละจุดเสมอๆ โดยเป็นกำรบูรณำกำรใน
ทุกภำคส่วน ซึ่งประกอบไปด้วยส่วน
ปกครอง ทหำร องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปศุสัตว์ สำธำรณสุข เป็นต้น 

3. ระบบกำรแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่ำวสำร 

เป็นเพียงกำรตั้งรับ และยังไม่มีระบบ
กำรคืนข้อมูลที่เป็นมำตรฐำนสำกลและ
ใช้ ได้ทั้ ง  2 พื้นที่  กำรประสำนงำน 
แลกเปลี่ยนข้อมูลยังคงเป็นกำรใช้
ควำมสัมพันธ์ส่วนตัว เช่น แพทย์ทำง
โรงพยำบำลแม่สำย แลกเปลี่ยนข้อมูล
ผู้ป่วยกับแพทย์ทำงโรงพยำบำลท่ำ
ขี้เหล็กเป็นรำยบุคคลเพียงเท่ำนั้นซึ่ง
กำรพูดคุยส่วนใหญ่ จะเป็นกำรแจ้ง
ผ่ำน Facebook messenger เท่ำนั้น 
และปัญหำที่ยังสะท้อนมำคือ กำรน ำ
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ซึ่งยังคงขำด
ควำมเป็นรูปธรรม และควำมสม่ ำเสมอ 

พัฒนำศักยภำพร่ วมกันทั้ งสองฝั่ ง
ประเทศภำยใต้จัดกำรระบบข้อมูล
ข่ ำ ว ส ำ ร ที่ ชั ด เ จ น แ ล ะ ส ำ ม ำ ร ถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน 
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ประเด็นการพัฒนา ระบบท่ีมีอยู่เดิมในพื้นที่ แนวทางการพัฒนา 

4.ระบบส่งต่อผู้ป่วยข้ำม
แดน (รัฐและเอกชน) 

ระบบส่งต่อผู้ป่วยข้ำมแดนในพื้นที่โดย
ปกติจะเป็นกำรส่งต่อผู้ป่วยผ่ำนทำง
ช่ อ ง ท ำ ง ห ลั ก  คื อ  ด่ ำ น ค ว บ คุ ม
โรคติดต่อระหว่ำงประเทศ พรมแดนแม่
สำย โดยผ่ำนทำงรถอำสำกู้ภัยที่เป็น
ควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชน 
และสำหรับช่องทำงจุดผ่อนปรนจะเป็น
ก ำ ร เ ดิ น ท ำ ง ข อ ง ม ำ รั บ ก ำ ร
รักษำพยำบำลของผู้ป่วยเอง แต่จะมี
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำอยู่ใน
พื้นที่จุดผ่อนปรนนั้นที่สำมำรถแจ้งข่ำว
ถึงกำรข้ำมำรับกำรรักษำพยำบำลของ
ผู้ป่วยได้ 

พัฒนำสร้ำงระบบและแนวทำงปฏิบัติ
ในระบบส่งต่อผู้ป่วยระหว่ำงประเทศ
ให้มีแนวทำงปฏิบัติตำมขั้นตอนและ
จัดกำรระบบส่งต่อได้ดี 

5.กำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรให้มีองค์ควำมรู้
ในกำรจัดกำรระบบข้อมูล
ข่ำวสำรและระบบกำร
เฝ้ำระวังป้องกันควบคุม
โรค 

องค์ควำมรู้ด้ำนวิชำกำรของเจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุขในบำงประเด็นที่ต้องได้รับ
พัฒนำ เช่น องค์ควำมรู้เรื่องโรคอุบัติ
ใหม่ ทักษะกำรสอบสวนโรค กรณีเกิด
กำรระบำดของโรคติดต่อและโรคอุบัติ
ใหม่ เนื่องจำกข้อมูลวิชำกำรยังมีน้อย 
อีกทั้งองค์ควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยีใน
ยุคปั จจุบันที่ เป็น ไปอย่ ำ งรวด เร็ ว         
มีผลกระทบต่อกำรส่งต่อข้อมูลข่ำวสำร 
กำรจัดกำรระบบข้อมูลข่ำวสำร และ
ระบบกำรเฝ้ำระวังโรคในพื้นที่ชำยแดน
ไทย-เมียนมำ 

จัดอบรมพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ 
สำธำรณสุข และอำสำมัครสำธำรณสุข
ในด้ำนองค์ควำมรู้เรื่องโรคอุบัติใหม่ 
ทักษะกำรสอบสวนโรค และกำร
ควบคุมโรค เป็นประจ ำทุกปี  
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3. ผลการทดลองใช้และประเมินผลการใช้ระบบเฝ้าระวังและกลไกการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และโรค
อุบัติใหม่ในพื้นที่ชายแดนไทย - เมียนมา กรณีศึกษาอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

ในช่วงเดือนกรกฎำคม 2565 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่สำยได้จัดประชุมถอดบทเรียนและประเมินผล
กำรทดลองใช้ระบบเฝ้ำระวังและกลไกกำรป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ในพื้นที่ชำยแดนไทย - เมียนมำ 
อ ำเภอแม่สำย และได้วิเครำะห์ระบบเฝ้ำระวังและกลไกกำรป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ อ ำเภอแม่สำย 
โดยใช้กรอบแนวคิดแบบ SWOT analysis พบว่ำ 

จุดแข็ง (Strength)   
1. ประสิทธิภำพในกำรประสำนงำนระดับอ ำเภอ หรือหมู่บ้ำนกับจังหวัดท่ำขี้เหล็กในปัจจุบันเป็นกำรใช้

ควำมสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทำงกำรถือว่ำเป็นอีกจุดแข็งหน่ึงของพื้นที่  
2. มีเครื่องมือในกำรคัดกรอง สอบสวนโรคที่ชัดเจน 
3. กำรได้รับควำมเชื่อมั่นในศักยภำพระบบบริกำรปฐมภูมิในพื้นที่ จำกประเทศเพื่อนบ้ำน 
4. กำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนโดยกำรบูรณำกำรทุกภำคส่วน 
จุดอ่อน (Weakness)  
1. ควำมไม่เพียงพอของบุคลำกรด้ำนสำธำรณสุข และอุปกรณ์พื้นฐำนทำงกำรแพทย์ในจุดผ่อนปรนกำรค้ำ

ชำยแดน 
2. มีกำรเปลี่ยนสมำชิกอำสำมัครอยู่บ่อยครั้ง ขำดควำมต่อเน่ืองในกำรด ำเนินงำน 
โอกาส (Opportunity) 
1. กำรพัฒนำกลไกควำมร่วมมือของทั้งสองพื้นที่ และหน่วยงำนที่มีส่วนร่วม 
2. กำรพัฒนำระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรให้เป็นแบบสำกล 
3. กำรจัดตั้งผู้รับผิดชอบงำนหลักในกำรด ำเนินงำนติดต่อระหว่ำงไทย – เมียนมำ  
4. กำรผลักดันให้เกิดนโยบำยในกำรดำเนินงำนในทุกระดับหน่วยงำน 
อุปสรรค (Threat) 
1. กำรคัดกรองที่ไม่ครอบคลุมของควบคุมโรคติดต่อระหว่ำงประเทศ พรมแดนแม่สำย 
2. กำรข้ำมแดนมำรับกำรรักษำพยำบำลของผู้ป่วยผ่ำนทำงพื้นที่จุดผ่อนปรนกำรค้ำชำยแดน 
3. ระบบกำรคืนข้อมูล และระบบสำรสนเทศที่ไม่เป็นมำตรฐำนสำกล 
4. ภำษำและกำรสื่อสำรระหว่ำง 2 พื้นที่ (แม่สำย – ท่ำขี้เหล็ก) 
5. ขำดกำรตอบสนองจำกกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงพื้นที่ 
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แนวทางการพัฒนา  
1. ผลักดันให้เกิดแนวทำงกำรประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนด้ำนสำธำรณสุขให้ตระหนักถึงกำร               

คัดกรองเบ้ืองต้นที่บริเวณจุดผ่อนปรนและช่องทำงธรรมชำติในแต่ละพื้นที่  
2. ผลักดันให้ภำคของประชำสังคม อำสำสมัครสำธำรณสุข ให้เป็นเจ้ำของปัญหำในพื้นที่เพื่อกระตุ้นควำม

ร่วมมือ รับทรำบถึงปัญหำ และท ำให้เกิดกำรแก้ไขอย่ำงยั่งยืน โดยเพิ่มกำรระดมทุนจำกท้องถ่ิน  
3. ผลักดันให้เกิดระบบสำรสนเทศในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้มำตรฐำนและเป็นสำกล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปภาพท่ี 1 ระบบเฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ในพื้นที่ชำยแดนไทย - เมียนมำ  
อ ำเภอแม่สำย จังหวัดเชยีงรำย 
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รูปภาพที่ 2 กลไกควำมร่วมมือในกำรเฝ้ำระวัง ปอ้งกันควบคุมโรคตดิต่อ และโรคอุบัติใหม่ ในพื้นที่ชำยแดน

ไทย - เมียนมำ อ ำเภอแม่สำย จังหวดัเชียงรำย 

สรุปและอภิปรายผล 
ผลจำกพบว่ำ ระบบเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ยั งคงเป็นกำรตั้ งรับเพียงฝ่ำยเดียว                    

ซึ่งกำรด ำเนินกำรภำยในพื้นที่มีกำรแจ้งข่ำวและประสำนไปยังหลำกหลำยหน่วยงำนเพื่อให้เกิดระบบที่มีประสิทธิภำพ 
นอกจำกนี้ยังมีกระบวนกำรท ำงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน และอำสำสมัครสำธำรณสุขชุมชน
ชำยแดนที่ผ่ำนกำรอบรมให้ควำมรู้จำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ท ำให้ระบบในพื้นที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นโดยระบบส่งต่อผู้ป่วยข้ำม
แดนในพื้นที่โดยปกติจะเป็นกำรส่งต่อผู้ป่วยผ่ำนทำงช่องทำงหลัก คือ ด่ำนควบคุมโรคติดต่อระหว่ำงประเทศ พรมแดน
แม่สำย โดยผ่ำนทำงรถอำสำกู้ภัยที่เป็นควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชน และส ำหรับช่องทำงจุดผ่อนปรนจะ
เป็นกำรเดินทำงของมำรับกำรรักษำพยำบำลของผู้ป่วยเอง แต่จะมีอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ อยู่ในพื้นที่จุดผ่อน
ปรนนั้นที่สำมำรถแจ้งข่ำวถึงกำรข้ำมมำรับกำรรักษำพยำบำลของผู้ป่วยได้ แต่ด้ำนจุดผ่อนปรนยังคงเป็นปัญหำและ
อุปสรรคต่อกำรเฝ้ำระวัง ควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ และเนื่องด้วยหลำยปัจจัย ทั้งบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่ไม่
เพียงพอจะไปประจ ำอยู่ในทุกจุดคัดกรอง จึงส่งผลให้มีเพียงเจ้ำหน้ำที่ทหำรประจ ำอยู่เท่ำนั้น และถ้ำหำกเจ้ำหน้ำที่ยัง
ขำดควำมเข้ำใจด้ำนโรคติดต่อ ขำดอุปกรณ์ป้องกันตัวเองที่เพียงพออำจเป็นอันตรำยต่อเจ้ำหน้ำที่ได้ในกรณีที่ผู้ข้ำม
แดนเป็นผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อ หรือโรคติดต่อร้ำยแรงที่ขำดกำรป้องกัน และในส่วนของช่องทำงธรรมชำติยังขำดทั้ง
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เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข หน่วยงำนควำมมั่นคง และฝ่ำยปกครองประจ ำอยู่  ส่งผลให้ขำดประสิทธิภำพในกำรเฝ้ำระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคในพื้นที่ 

ผลกำรพัฒนำพบว่ำ เกิดระบบเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมโรคที่บูรณำกำรควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนทั้ง
หน่วยงำนสำธำรณสุข หน่วยงำนควำมมั่นคง ฝ่ำยปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำสำสมัครสำธำรณสุข 
สอดคล้องกับงำนวิจัยของปัญญำ พละศักดิ์ กล่ำวว่ำกำรท ำแผนควบคุมโรคแบบบูรณำกำรกำรด ำเนินกำรเชิงรุกผ่ำน
ระบบกำรรักษำที่ครอบคลุม และควำมร่วมมือจำกท้องถิ่น และประชำชน กลไกเหล่ำนี้ ถูกน ำมำใช้กับกำรควบคุมโรค
โควิด-19 ได้ผลส ำเร็จเป็นอย่ำงดี(8) มีกำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนที่ชัดเจน มีระบบกำรประชุมติดตำม
รวดเร็ว ทันเวลำ สม่ ำเสมอและต่อเนื่อง มีกำรประสำนงำนทั้งแนวดิ่งและ แนวรำบ มีนโยบำย ข้อก ำหนดที่ชัดเจนใน
กำรด ำเนินงำนป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่ทันต่อเหตุกำรณ์ ถูกต้องและครอบคลุม สอดคล้องกับกำรศึกษำของ
เกษร แถวโนนงิ้ว กล่ำวว่ำกำรทบทวนบทบำทหน้ำที่ของผู้ที่รับผิดชอบงำนระบำดวิทยำทุกระดับตั้งแต่หน่วยระบำด
วิทยำคลินิกในโรงพยำบำล เพื่อเป็นศูนย์ประสำนระหว่ำงอ ำเภอและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องส่งผลให้เจ้ำหน้ำที่เอำใจใส่ใน
งำนเพิ่มข้ึน(9) ในส่วนของกำรเฝ้ำระวังโรคในชุมชนมีกำรกระตุ้นให้ประชำชนมีควำมร่วมมือกับเจ้ำหน้ำที่ สอดคล้องกับ
กำรศึกษำของภุชงค์ ชื่นชม และคณะ กล่ำวว่ำ ในส่วนของกำรเฝ้ำระวังโรคในชุมชน ประชำชนมีควำมร่วมมือ ถือเป็น
กลไกส ำคัญท ำให้กำรด ำเนินงำนส ำควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ได้ (10) และสอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ         
วรยุทธ นำคอ้ำย และคณะ กำรมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นปัจจัยส ำคัญต่อกำรรับมือกับวิกฤตโรคโควิด-19(11) ในส่วนของ
กำรประสำนงำน มีรูปแบบไม่เป็นทำงกำรที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ำ สอดคล้องกับงำนวิจัยของเสำวณีย์ เปลี่ยนพำนิช  และ
คณะ กล่ำวว่ำรูปแบบของกำรท ำงำนสำธำรณสุขชำยแดนไทย-ลำว มีรูปแบบกำรท ำงำนที่ไม่เป็นทำงกำรที่มีกำรท ำงำน
ในระดับล่ำงของพื้นที่เพื่อให้เข้ำถึงกำรท ำงำนในระดับนโยบำย ในบำงกิจกรรมที่เป็นนโยบำย  โดยไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ทั้งตำมรูปแบบรำชกำรหรือด ำเนินงำนโดยตรง ซึ่งมีควำมไม่ชัดเจน และไม่ เป็นรูปธรรมในกำรท ำงำน
ระดับพื้นที่(12) อีกทั้งรูปแบบสำรสนเทศที่ไม่เป็นสำกล ท ำให้ขำดรูปแบบกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลที่และกำรน ำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่ำงเหมำะสมซึง่ยังเป็นจุดที่ต้องพัฒนำต่อไป  

ข้อเสนอแนะ  
1. ข้อเสนอเสนอแนะในระดับนโยบำย มีกำรประสำนควำมร่วมมือในระดับเชิงนโยบำยของส่วนกลำงในกำร

ยกระดับควำมร่วมมือระหว่ำงเมืองชำยแดนคู่ขนำน พัฒนำระบบกำรส่งต่อหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงพื้นที่ พัฒนำ
ศักยภำพของบุคลำกรและเจ้ำหน้ำที่ในระดับพื้นที่ รวมถึงกำรจัดสรรงบประมำณ บุคลำกร และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อ
สนับสนุนกำรคัดกรอง ป้องกัน และควบคุมโรคในพื้นที่ชำยแดน 

2. ข้อเสนอเสนอแนะในระดับบริหำร มีกำรพัฒนำควำมร่วมมือในกำรสร้ำงระบบคัดกรอง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคในพื้นที่ชำยแดนทั้งด่ำนสำกล และพื้นที่จุดผ่อนปรน และช่องทำงธรรมชำติร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ในพื้นที่ 
และขยำยควำมคลอบคลุมไปยังพื้นที่ชำยแดนคู่ขนำน 
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3. ข้อเสนอเสนอแนะในระดับกำรปฏิบัติ มีกำรพัฒนำต่อยอดโครงกำรหมู่บ้ำน ชุมชน หรืออำสำสมัคร
สำธำรณสุขคู่ขนำน เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับระบบและกลไกกำรป้องกัน และควบคุมโรคในพื้นที่ชำยแดน 

4. ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป เนื่องจำกข้อจ ำกัดจำกสถำนกำณ์กรณีกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด -19 ที่
เกิดขึ้น ท ำให้งำนวิจัยที่จะเน้นกำรสร้ำงและกำรพัฒนำควำมร่วมมือทำงด้ำนสำธำรณสุขกับระหว่ำงพื้นที่อ ำเภอแม่สำย 
– จังหวัดท่ำขี้เหล็ก ไม่สำมำรถที่จะด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ดังนั้นในกำรวิจัยครั้งต่อไปควรมีกำรศึกษำและพัฒนำ
ระบบเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคร่วมกับฝั่งเมียนมำด้วย 
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ผลของโปรแกรม DASH diet ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด 
โรคความดันโลหิตสูง หมู่บ้านในเขตพื้นที่ให้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปางค่า  

ต าบลตับเต่า อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

ธีระพล เลิศสงครำม,  ธนบวร ปำประมูลล แสงเดือน วินทำ 
วัชรพงศ์  เทพวงค์,  อำรยีำ  สทุธิโสม 

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำงค่ำ ต ำบลตับเต่ำ อ ำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย  

บทคัดย่อ 
จำกข้อมูลสถำนะสุขภำพในปี 2564 ของผู้ที่มีอำยุ 35 ปีข้ึนไป จำกโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำงค่ำ 

พบว่ำ 173 คนมีควำมเสี่ยงต่อควำมดันโลหิตสูง จุดมุ่งหมำยของกำรวิจัยเพื่อประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมควบคุม
อำหำร DASH ต่อผลกระทบของกลุ่มเสี่ยงต่อควำมดันโลหิตสูง โดยมีกำรด ำเนินงำนโดยใช้รูปแบบกำรศึกษำกึ่งทดลอง
โดยศึกษำในกลุ่มตัวอย่ำงทั้งชำยและหญิง อำยุ 35 ปีขึ้นไป ที่อำศัยอยู่ใน 5 หมู่บ้ำน ระบุระดับควำมดันโลหิตเฉลี่ย
มำกกว่ำ 120/80 mmHg จำกกำรวัดควำมดันโลหิตทั้งหมด 3 ครั้ง และลงทะเบียน 108 คนในโครงกำรวิจัยโดยสมัคร
ใจทั้ง 5 หมู่บ้ำน กำรก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงคือ 85 คน ได้มำจำกกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบแบ่งชั้น สถิติที่ใช้ในกำร
วิเครำะห์ประกอบด้วย Descriptive data เพื่ออธิบำยลักษณะข้อมูลทั่วไปผู้เข้ำตอบแบบสอบถำมและ Paired t-test 
เพื่อเปรียบเทียบค่ำคะแนนเฉลี่ยควำมแตกต่ำงของระดับควำมรู้ พฤติกรรมและควำมควำมดันโลหิตที่เปลี่ยนไป
ระหว่ำงก่อน-หลังกำรทดลอง ผลกำรศึกษำพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำง 85 ตัวอย่ำงคือร้อยละ 62.4 เป็นเพศหญิง  
อำยุ 46 - 55 ปี ร้อยละ 37.6 ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ ำตัว สถำนภำพสมรสร้อยละ 80 กำรศึกษำอยู่ในระดับ
ประถมศึกษำร้อยละ 81.2% อำชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรม ร้อยละ 64.7 รำยได้ต่อเดือนส่วนใหญ่น้อยกว่ำ 5 ,000 
บำท หรือมำกกว่ำร้อยละ 80.0 ร้อยละ 62.4 ไม่มีญำติทำงสำยเลือดที่เป็นโรคควำมดันโลหิตสูง จำก 85 คนที่ได้รับ
โปรแกรมกำรฝึกควบคุมอำหำรแบบแดช ผู้ที่มีควำมดันโลหิต > 120 มีควำมดันโลหิตลดลงเมื่อเทียบกับกำรทดสอบ
ก่อนกำรฝึก น้ ำหนักอยู่ในช่วง 73 - 90 กก. ลดลง BMI ที่อยู่ในช่วงอ้วนลดลง รอบเอวในผู้หญิงที่มีผู้หญิงเอวใหญ่
ลดลงเป็นปกติ ระดับควำมรู้ เพิ่มขึ้นอย่ำงมำกและพฤติกรรมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับหลังกำรทดสอบโ ดยใช้
โปรแกรมควบคุมอำหำร DASH ควำมดันโลหิตซิสโตลิกเฉลี่ยและควำมดันไดแอสโตลิกเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่ำงหลัง
โปรแกรมควบคุมอำหำร DASH ลดลงหลังเข้ำร่วมควบคุมอำหำร Dash diet อย่ำงมีนัยส ำคัญ นอกจำกนี้ น้ ำหนัก 
ดัชนีมวลกำย และรอบเอวของอำสำสมัครหลังกำรฝึกในโปรแกรม DASH diet มีกำรเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยและไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงสถิติดังนั้นสรุปได้ว่ำโปรแกรมควบคุมอำหำร DASH มีประสิทธิภำพมำก เนื่องจำกกลุ่มตัวอย่ำง
หลังจำกได้รับกำรอบรมเกี่ยวกับอำหำร DASH แล้ว มีค่ำควำมดันโลหิตต่ ำลงและมีควำมรู้เรื่องกำรบริโภคอำหำรสูงขึ้น
น ำไปสู่นิสัยกำรรับประทำนอำหำรที่ดีขึ้น 
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บทน า 
 ความเป็นมาและความส าคัญ 

โรคควำมดันโลหิตสูงเป็นสำเหตุของโรคหัวใจโรคหลอดเลือดในสมองส่งผลให้เกิดควำมพิกำรและกำรเสียชีวิต
คำดว่ำในปี พ.ศ. 2568 ทั่วโลกจะมีผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 29 หรือประมำณ 1.15 พันล้ำนคน
โดยร้อยละ 35 เป็นชนชำติลำตินอเมริกำร้อยละ 20-30 เป็นประชำกรในประเทศจีนและอินเดียร้อยละ 14 เป็นชน
ชำติแอฟริกัน[1]   ในประเทศไทยพบว่ำกำรป่วยและเสียชีวิตเพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง ควำมชุกของผู้ที่มีภำวะควำมดันโลหิต
สูงในปีพ.ศ.2557 เท่ำกับร้อยละ 24.7 ซึ่งเพิ่มข้ึนร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2552 หรือคิดเป็นจ ำนวนกว่ำ1.8ล้ำน
คน โดยเพศชำยมีควำมชุกและอุบัติกำรณ์สูงมำกกว่ำเพศหญิงภำยหลังจำกปีพ.ศ.2558[2] และจำกปี พ.ศ. 2555 ถึง 
พ.ศ. 2559 อัตรำกำรเสียชีวิตด้วยโรคควำมดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นจำก 5.7 คนต่อแสนประชำกร (จ ำนวน 3,684 คน) เป็น 
12.2 คนต่อแสนประชำกร (จ ำนวน 7,930 คน) ตำมล ำดับ[3] ส ำหรับกลุ่มเสี่ยงโรคควำมดันโลหิตสูงคือบุคคลที่มีควำม
ดันโลหิตซิสโตลิคระหว่ำง 120-139 มิลลิเมตรปรอทหรือควำมดันไดแอสโตลิคระหว่ำง 80-89 มิลลิเมตรปรอท 
กระทรวงสำธำรณสุขได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของปัญหำโรคควำมดันโลหิตสูงที่เพิ่มมำกขึ้นจึงจัดให้มีกำรคัดกรองใน
ประชำชนที่อำยุมำกกว่ำ 35 ปีจ ำนวน 14,236,373 คนซึ่งปีงบประมำณ 2564 พบว่ำเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคควำมดันโลหิต
สูงจ ำนวน 1,311,818 คนเป็นร้อยละ 7.68 และเกือบเป็นสองเท่ำของผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง 

สถำนกำรณ์โรคควำมดันโลหิตสูงของจังหวัดเชียงรำย ในปี พ.ศ.2562 - 2564 จำกกำรคัดกรองสุขภำพ
ประชำกรอำยุตั้งแต่ 35 ปีข้ึนไป พบว่ำปี พ.ศ.2562 มีผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงรำยใหม่ 9,082 คน , พ.ศ.2563 มีผู้ป่วย
ควำมดันโลหิตสูงรำยใหม่  14,618 คน และปี พ.ศ.2564 มีป่วยควำมดันโลหิตสูงรำยใหม่ เพิ่มขึ้น 15,365 คน จำก
กำรวิเครำะห์พบว่ำผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูงรำยใหม่เพิ่มขึ้นในทุกๆปี[4]  

จำกข้อมูลสถำนะสุขภำพในปี พ.ศ.2564 ของผู้ที่มีอำยุ 35 ปีขึ้นไป จำกโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล
บ้ำนปำงค่ำ อ ำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย พบว่ำ มีประชำชนที่ป่วยเป็นโรคควำมดันโลหิตสู ง จ ำนวน 238 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.39 และประชำชนอำยุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับกำรตรวจคัดกรองโรคควำมดันโลหิตสูงจ ำนวน  682 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.09 พบผู้ที่มีภำวะเสี่ยงต่อกำรเป็นควำมโลหิตสูงจ ำนวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 41.83 และพบผู้ที่มีควำม
เสี่ยงสูงต่อกำรเป็นโรคควำมดันโลหิตสูงจ ำนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 14.08[5] ประชำกรที่มีภำวะเสี่ยงต่อกำรเป้นโรค
ควำมดันโลหิตสูงไม่ได้รับกำรดูแล หรือกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมำะสมอำจพัฒนำเป็นโรคควำมดันโลหิตสูงได้ใน
อนำคต  

จำกกำรทบทวนวรรณกรรมพบว่ำสำเหตุของกำรเกิดควำมดันโลหิตสูงส่วนใหญ่มำจำกพฤติกรรมกำรด ำเนิน
ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยน้อยกำรบริโภคอำหำรที่มีส่วนประกอบของเกลือและไขมันสูงและ
กำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ [6] จำกกำรส ำรวจพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรพบว่ำคนไทยนิยมรับประทำนอำหำร    
ฟำสต์ฟู้ดอย่ำงน้อย 1 ครั้งต่อสัปดำห์ในขณะที่กำรรับประทำนผักผลไม้อยู่ในระดับที่น้อยกวำ่ 400 กรัมต่อวัน[7] อำหำร
เหล่ำนี้มีปริมำณโซเดียมและไขมันสูงซึ่งโซเดียมที่ได้จำกกำรกินอำหำรจะส่งผลต่อระดับควำมดันโลหิตสูงโดยตรง
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เนื่องจำกเกลือโซเดียมในร่ำงกำยที่สูงขึ้นจะส่งผลให้ร่ำงกำยมีกำรดูดน้ ำกลับเข้ำสู่หลอดเลื อดได้มำกขึ้นส่งผลให้ผนัง
ด้ำนในของหลอดเลือดปริมำณเลือดและควำมต้ำนทำนในหลอดเลือดเพิ่มมำกขึ้นดังนั้นกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรบริโภค
อำหำรควบคุมควำมดันโลหิตสูงจึงเป็นสิ่งที่ส ำคัญ 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงน ำรูปแบบอำหำร DASH มำใช้ในกำรวิจัย DASH หรือ Dietary Approaches to Stop 
Hypertension Diet คือกำรเลือกรับประทำนอำหำรเพื่อหยุดควำมดันโลหิตสูงหรือรูปแบบอำหำรเพื่อลดควำมดัน
โลหิตสูงซึ่งมีรำยงำนกำรวิจัยมำกมำยที่ยืนยันว่ำรูปแบบอำหำร DASH สำมำรถลดควำมดันโลหิตได้จริงโดยพบว่ำกำร
รับประทำนอำหำรตำมแนวทำงด้ำนโรคควำมดันโลหิตสูง (dietary approaches to stop hypertension) สำมำรถ
ลดน้ ำหนักได้ 1.42 กิโลกรัมภำยในเวลำ 8-24 สัปดำห์[8]และจำกกำรศึกษำของกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์
ทำงเลือกพบว่ำรูปแบบกำรบริโภคอำหำร DASH สำมำรถลดระดับควำมดันโลหิตได้มำกกว่ำกำรบริโภคอำหำรรูปแบบ
อื่น[9] ซึ่งรูปแบบกำรบริโภคอำหำร DASH เน้นกำรบริโภคอำหำรหลัก ๆ คือผักผลไม้ผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีไขมันต่ ำนม
ไขมันตำลดไขมันอิ่มตัวและคลอเลสเตอรอลรวมถึงเมล็ดธัญพืชถั่วเมล็ดแห้งเนื้อปลำและสัตว์ปีกไม่มีหนัง 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจศึกษำผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรตำมแนวทำงของ 
DASH Diet ร่วมด้วยกำรลดปริมำณเกลือโซเดียมเนื่องจำกยังไม่มีกำรศึกษำกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรบริโภค
อำหำรของกลุ่มเสี่ยงโรคควำมดันโลหิตสูงโดยโปรแกรม DASH Diet ต ำบลตับเต่ำ อ ำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย สิ่งนี้ท ำ
ให้นักวิจัยเห็นถึงประโยชน์ของกำรใช้โปรแกรมเพื่อลดจ ำนวนกลุ่มเสี่ยงต่อควำมดันโลหิตสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินประสิทธิภำพของโปรแกรม DASH Diet ที่ส่งผลต่อกลุ่มเสี่ยงโรคควำมดันโลหิตสูง เนื่องจำกกลุ่มเสี่ยงเหล่ำนี้
ยังไม่ได้เป็นโรคควำมดันโลหิตสูงจึงสำมำรถควบคุมโดยกำรน ำควำมรู้ในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปประยุกต์ให้เข้ำกับ
บริบทในชีวิตประจ ำวันได้ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อประเมินประสิทธิภำพของโปรแกรม DASH Diet ที่ส่งผลต่อกลุ่มเสี่ยงโรคควำมดันโลหิตสูงที่อำศัยอยู่ใน

หมู่บ้ำนในเขตพื้นที่ให้บริกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำงค่ำ 

วิธีการวิจัย  
 รูปแบบการวิจัย 

 กำรวิจัยในครั้งนี้ด ำเนินกำรวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi - experimental research) 
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 ประชากรเป้าหมาย 
ประชำกรในกำรศึกษำครั้งนี้ คือ เพศชำยและเพศหญิง อำยุ 35 ปีขึ้นไป ที่อำศัยอยู่ในหมู่บ้ำนในเขตพื้นที่

ให้บริกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำงค่ำ ต ำบลตับเต่ำ อ ำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย จ ำนวน 5 หมู่บ้ำน
ประกอบด้วย หมู่ 6 บ้ำนทรำยกำด หมู่ 7 บ้ำนตีนเป็ด หมู่ 8 บ้ำนปำงค่ำ หมู่ 13 บ้ำนรักถิ่นไทย และหมู่ 18 บ้ำนธำตุ 
จ ำนวนทั้งหมด 1,089 คน (ฐำนข้อมูล JHCIS โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำงค่ำ ณ วันที่ 29 มีนำคม 
2564) 
 การเลือกตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ได้แก่ประชำกรเพศชำยและเพศหญิงที่มีอำยุ 35 ปีขึ้นไป มีระดับควำมดัน
โลหิตมำกกว่ำ 120/80 มิลลิเมตรปรอท จำกค่ำเฉลี่ยในกำรวัดควำมดันโลหิตทั้งหมด 3 ครั้ง และลงทะเบียนเข้ำร่วม
โครงกำรวิจัยด้วยควำมสมัครใจที่อำศัยในหมู่บ้ำนในเขตพื้นที่ให้บริกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปำงค่ำ 
ทั้ง 5 หมู่บ้ำน จ ำนวน 108 คน โดยจะมีกำรก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง ตำมวิธีกำรค ำนวณของสูตรของเครซี่และ
มอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970 อ้ำงใน ธีรวุฒิเอกะกุล, 2543) ที่ระดับควำมเชื่อมั่นร้อยละ 95 จำกนั้นผู้วิจัย
ใช้กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling) โดยมีหมู่บ้ำนที่ศึกษำเป็นล ำดับชั้น 
 เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ (Inclusion criteria) 

ผู้ที่มีอำยุ 35 ปีข้ึนไป มีระดับควำมดันโลหิตมำกกว่ำ 120/80 มิลลิเมตรปรอท จำกค่ำเฉลี่ยในกำรวัดควำมดัน
โลหิตทั้งหมด 3 ครั้ง และผู้ที่ลงทะเบียนเข้ำร่วมโครงกำรวิจัยด้วยควำมสมัครใจ 
 เกณฑ์การแยกอาสาสมัครออกจากโครงการ (Exclusion criteria) 

ผู้ที่แพทย์วินิจฉัยว่ำป่วยเป็นโรคควำมดันโลหิตสูงและไม่สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรวิจัยได้จนสิ้นสุด
กระบวนกำรวิจัย 
 ขนาดตัวอย่าง  
 สูตรที่ใช้ค ำนวนหำกลุ่มตัวอย่ำงใช้สูตรเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970 อ้ำงใน ธีรวุฒิเอกะกุล, 2543 

n =        χ2Np(1-p) 

       e2(N-1)+ χ2 P(1-p) 
ตัวอย่ำงในกำรค ำนวน 
n = ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง 
N = ขนำดของประชำชน (108) 
e = ควำมคลำดเคลื่อนของกำรสุ่มตัวอย่ำง (0.05) 

χ2= ค่ำไคสแควร์ที่ df เท่ำกับ 1 และระดับควำมเชื่อมั่น 95% (χ2 = 3.841) 
p = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชำกร (ถ้ำไม่ทรำบให้ก ำหนด p=0.5) 
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n =        χ2Np(1-p) 

       e2(N-1)+ χ2 P(1-p) 
   n =         3.841*108*0.5*(1-0.5) 
           0.052(108-1)+3.841*0.5*(1-0.5) 
   n =   103.71 
                     1.228 
                          n = 84.45  

n = 85 คน 
  การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

 เป็นกำรสุ่มตัวอย่ำงโดยแยกประชำกรออกเป็นกลุ่มประชำกรย่อย ๆ หรือแบ่งเป็นชั้นภูมิก่อน โดยหน่วย
ประชำกรในแต่ละชั้นภูมิจะมีลักษณะเหมือนกัน (homogenious) แล้วสุ่มอย่ำงง่ำยเพื่อให้ได้จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงตำม
สัดส่วนของขนำดกลุ่มตัวอย่ำงและกลุ่มประชำกร (ศิริชัย กำญจนวำสี, 1992) 

 ในกำรวิจัยครั้งนี้ได้ก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำงคือจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงที่มีควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรคควำมดันโลหิตสูง
จ ำนวน 85 คน โดยใช้หมู่บ้ำนในเขตพื้นที่ให้บริกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพบ้ำนปำงค่ำเป็นตัวแบ่งชั้นภูมิ
ประกอบด้วย 5 หมู่บ้ำนโดยมีขั้นตอนกำรสุ่มดังนี้ 

1. แบ่งประชำกรเป็นชั้นภูมิโดยใช้หมู่บ้ำนในเขตพื้นที่ให้บริกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพบ้ำนปำงค่ำเป็นตัว
แบ่งชั้นภูมิ 

2. ก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงในแต่ละชั้นภูมิตำมสัดส่วน 
3. หำกำรสุ่มชั้นภูมิตำมจ ำนวนที่ก ำหนดไว้โดยใช้สูตร  

nh =    n.Nh 
           N 
n หมำยถึง ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง 
nh หมำยถึง ขนำดของตัวอย่ำงในชั้นภูมิที่ h 
N หมำยถึง จ ำนวนประชำกร 
Nh หมำยถึง จ ำนวนประชำกรในชั้นภูมิที่ h  
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 จ านวนประชากรในแต่ละหมู่บ้าน  
 ตารางที่ 48 แสดงจ ำนวนประชำกรในแต่ละหมู่บ้ำนโดยกำรแบ่งเป็นชั้นภูมิ 

หมู่บ้าน จ านวนประชากรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ ์ กลุ่มตัวอย่าง 
ม.6 ทรำยกำด 27 21 
ม.7 ตีนเป็ด 19 15 
ม.8 ปำงค่ำ 30 23 
ม.13 รักถิ่นไทย 12 10 
ม.18 ธำต ุ 20 16 

รวม 108 85 
 
 วิธีการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง 

เน่ืองจำกสถำนกำรณ์ COVID - 19 ท ำให้ไม่สำมำรถรวมกลุ่มกันได้มำกกว่ำ 50 คน จึงต้องมีกำรจัดอบรมให้
ควำมรู้และคัดกรองผู้ที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรเป็นโรคควำมดันโลหิตสูงตำมค ำนิยำมและเกณฑ์กำรคัดเข้ำในแต่ละหมู่บ้ำน 
โดยมีกำรผสำนงำนร่วมกับผู้น ำหมู่บ้ำนเพื่อทรำบ วัน เวลำและยื่นหนังสือเพื่อขอใช้สถำนที่จัดประชุมรวมถึง
ประชำสัมพันธ์ในผู้ที่มีควำมสนใจเข้ำร่วมโครงกำรในครั้งนี้ โดยมีกำรลงทะเบียน วัดควำมดันโลหิต ชั่งน้ ำหนัก วัดรอบ
เอวและวัดควำมรู้รวมถึงพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรโดยใช้แบบสอบถำม (Pre-test) ในผู้ที่มำเข้ำร่วมโครงกำรเพื่อ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำงตำมค ำนิยำมในเกณฑ์คัดเข้ำ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำสร้ำงจำกกำรศึกษำกันคว้ำข้อมูลจำกหนังสือ เอกสำร และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องโดย

อยู่บนพื้นฐำนของวัตถุประสงค์ในกำรวิจัยที่ต้องกำรทรำบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมรู้ พฤติกรรมในกำรบริโภคอำหำร
และเปรียบเทียบควำมรู้ พฤติกรรมและค่ำควำมดันโลหิต โดยใช้เครื่องมือ 2 ชิ้นประกอบด้วยแบบสอบถำมและแบบ
บันทึกติดตำมกลุ่มสี่ยงโรคควำมดันโลหิตสูง  
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1. แบบสอบถำมประกอบด้วย 2 ชุด ประกอบด้วย แบบสอบถำมทดสอบก่อนกำรเข้ำร่วมกำรอบรม (pre-
test) และแบบสอบถำมทดสอบหลังกำรเข้ำร่วมกำรอบรม (post-test) 

1.1 แบบสอบถำมทดสอบก่อนกำรเข้ำร่วมกำรอบรม (pre-test) แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังต่อไปนี้ 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปโดยแบบสอบถำมมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check Lis) ประกอบไปด้วย 

8 ค ำถำมดังนี้ เพศ อำยุ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ อำชีพหลัก รำยได้ โรคประจ ำตัว และประวัติเจ็บป่วยใน
ครอบครัว  

ส่วนที่ 2 ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำรบริโภคอำหำร โดยลักษณะของแบบสอบถำมเป็นแบบ Liker 
scale ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และไม่ทรำบ 

ส่วนที่ 3 พฤติกรรมเกี่ยวกับกำรบริโภคอำหำร โดยลักษณะของแบบสอบถำมเป็นแบบ Liker scale 
ซึ่งแบ่งออกเป็น ระดับ 4 ดังนี้ ปฏิบัติมำกที่สุด ปฏิบัติมำก ปฏิบัติน้อย และไม่เคยปฏิบัติ 

1.2  แบบสอบถำมทดสอบหลังกำรเข้ำร่วมกำรอบรม (post-test) แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังต่อไปนี้ 
ส่วนที่  1  ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคควำมดันโลหิตสูงกำรบริโภคอำหำร โดยลักษณะของ

แบบสอบถำมเป็นแบบ Liker scale ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และไม่ทรำบ 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมเกี่ยวกับกำรบริโภคอำหำร โดยลักษณะของแบบสอบถำมเป็นแบบ Liker scale 

ซึ่งแบ่งออกเป็น ระดับ 4 ดังนี้ ปฏิบัติมำกที่สุด ปฏิบัติมำก ปฏิบัติน้อย และไม่เคยปฏิบัติ 
2. แบบบันทึกติดตำมกลุ่มสี่ยงโรคควำมดันโลหิตสูง ประกอบด้วยกำรบันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้ อำยุ น้ ำหนัก 

ส่วนสูง รอบเอว และค่ำควำมดันโลหิตสูงซึ่งจะบันทึกกำรติดตำมเดือนละ 2 ครั้งในสัปดำห์ที่ 2 และ 4 
ในกำรทดสอบคุณภำพเครื่องมือ โดยผ่ำนกำรตรวจสอบควำมตรง (Validity) ของเนื้อหำจำกผู้ทรงคุณวุฒิ  

3 ท่ำน แล้วน ำมำหำค่ำ ควำมตรงของแบบสอบถำม (Content Validity Index) ได้ค่ำควำมตรงของแบบสอบถำม
เท่ำกับ 0.82 และทดสอบแบบสอบถำมเพื่อหำค่ำควำมเชื่อมั่น (Reliability) จำกกลุ่มประชำกรในหมู่บ้ำนป่ำจี้  
ต ำบลหงำว จ ำนวน 30 คน โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟำของครอนบำค (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ำกับ 0.86  
  การเก็บรวบรมข้อมูล 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็นกำรทดสอบ pre-test และ post-test โดยเครื่องมือที่ต้องเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วยแบบสอบถำมกำรวิจัยและแบบบันทึกติดตำมกลุ่มเสี่ยงโรคควำมดันโลหิตสูง ซึ่งจะมีกำรทดสอบโดย
มีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

1. แบบสอบถำมกำรวิจัยจะมีกำรเก็บรวบรวมเป็นกำรทดสอบก่อน pre-test เข้ำร่วมกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรเรื่อง DASH diet และผลต่อควำมดันโลหิตสูง และมีกำรรวบรวมเป็นกำรทดสอบหลัง post-test เข้ำร่วม
กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง DASH diet และผลต่อควำมดันโลหิตสูง อีก 4  ครั้งจนจบกระบวนกำรวิจัยใน 6 เดือน 
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2. แบบบันทึกติดตำมกลุ่มเสี่ยงโรคควำมดันโลหิตสูง ซึ่งจะมีกำรบันทึกเกี่ยวกับค่ำควำมดันโลหิต น้ ำหนัก 
รอบ และ BMI โดยจะมีกำรเก็บรวบรวมในสัปดำห์ที่ 2 และ 4 ของทั้ง 6 เดือน จนจบกระบวนกำรวิจัย  

จำกนั้นผู้วิจัยน ำแบบสอบถำมกำรวิจัยและแบบบันทึกติดตำมผลกลุ่มเสี่ยงโรคควำมดันโลหิตสูงมำตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง เพื่อน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ต่อไป 

  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้วิเครำะห์ควำมถี่และค่ำร้อยละโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์   
1. Descriptive data เพื่ออธิบำยลักษณะข้อมูลทั่วไปผู้เข้ำตอบแบบสอบถำม ได้แก่ ควำมถี่ ร้อยละ 

ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน    
2. Paired t-test เพื่อเปรียบเทียบค่ำคะแนนเฉลี่ยควำมแตกต่ำงของระดับควำมรู้ พฤติกรรมและควำม

ควำมดันโลหิตที่เปลี่ยนไประหว่ำงก่อน-หลังกำรทดลอง 

ผลการวิจัย   
 พบว่ำจำกข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 85 รำยพบว่ำเป็นเพศหญิงร้อยละ 62.4 มีช่วงอำยุ 46 - 55  ปี
ร้อยละ 37.6 ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ ำตัวคิดเป็นร้อยละ 89.4 รองลงมำเป็นโรคไขมันในเส้นเลือดคิ ดเป็นร้อยละ 3.5 
และโรคเก๊ำท์คิดเป็นร้อยละ 2.4 มีสถำนะภำพสมรสคู่ร้อยละ 80 กำรศึกษำอยู่ในระดับประถมศึกษำมำกที่สุด
รองลงมำคือระดับไม่ได้รับกำรศึกษำและมัธยมศึกษำร้อยละ 81.2,11.8 และ 5.9 ตำมล ำดับอำชีพส่วนใหญ่ประกอบ
อำชีพเกษตรกรรมรองลงมำคืออำชีพแม่บ้ำนและรับจ้ำงร้อยละ 64.7, 22.4และ 8.2 ตำมล ำดับ รำยได้ต่อเดือนส่วน
ใหญ่ต่ ำกว่ำ 5,000 บำทขึ้นไปรองลงมำคือ 5,001 - 10,000 บำท และ มำกกว่ำ 15,000 บำทร้อยละ 80.0,18.8และ 
1.2 ตำมล ำดับ ไม่มีญำติสำยเลือดเดียวกันที่เป็นโรคควำมดันโลหิตสูงคดิเป็นร้อยละ 62.4 และมีญำติสำยเลือดเดียวกัน
ที่เป็นโรคควำมดันโลหิตสูงคิดเป็นร้อยละ 37.6 (ตำรำงที่ 1) 

จำกกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 85 คนหลังได้รับกำรอบรมเกี่ยวกับกำรใช้โปรแกรม dash diet พบว่ำ กลุ่ม
ตัวอย่ำงที่มีค่ำควำมดันตัวบน >120 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนเข้ำร่วมกำรอบรม น้ ำหนักในช่วง 73 - 90 กิโลกรัม
ลดลง ค่ำ BMI ที่อยู่ในเกณฑ์ท้วมลดลง รอบเอวในเพศหญิงที่อยู่ในเกณฑ์หญิงเอวใหญ่ลดลงเข้ำไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
ระดับควำมรู้มำกเพิ่มขึ้น และพฤติกรรมอยู่ในระดับปำนกลำงเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ก่อนกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช่
โปรแกรม DASH diet (ตำรำงที่ 2) 

ค่ำเฉลี่ยควำมดันช่วงบน (Systolic blood pressure) และค่ำเฉลี่ยควำมดันช่วงล่ำง (Diastolic blood 
pressure) ของกลุ่มตัวอย่ำงหลังใช้โปรแกรม Dash Diet มีค่ำเฉลี่ยต่ ำกว่ำก่อนใช้โปรแกรม Dash Diet อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติ (p-value <0.001) นอกจำกนี้น้ ำหนัก, BMI และ รอบเอวของกลุ่มตัวอย่ำงหลังเข้ำรับกำรอบรม
เกี่ยวกับกำรใช้โปรแกรม Dash Diet มีควำมเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยและไม่มีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติ (ตำรำงที่ 3) 
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ตำรำงที่ 1  แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ที่มีควำมเสี่ยงในกำรเป็นโรคควำมดันโลหิตสูง  

ลักษณะทั่วไป จ ำนวน (n=85) ค่ำร้อยละ 

อำยุ (อำยุเฉลี่ย 57 ปี, Max 83 ป,ี Min 40 ป,ี SD 9.47 ปี) 
35-45 ป ี
46-55 ป ี
56-65 ป ี
66 ปี ข้ึนไป 

 
8 
30 
32 
15 

 
9.4 
35.3 
37.6 
17.6 

เพศ 
ชำย 
หญิง 

 
32 
53 

 
37.6 
62.4 

หมู่บ้ำน  
บ้ำนทรำยกำด หมู่ 6 
บ้ำนตีนเป็ด หมู่ 7 
บ้ำนปำงค่ำ หมู่ 8 
บ้ำนรักถิ่นไทย หมู่ 13 
บ้ำนธำตุ หมู่ 18 

 
21 
15 
23 
10 
16 

 
24.7 
17.6 
27.1 
11.8 
18.8 

สถำนภำพสมรส 
โสด 
สมรส 
หย่ำร้ำง 

 
14 
68 
3 

 
16.5 
80.0 
3.5 

ระดับกำรศึกษำ 
ไม่ได้รับกำรศึกษำ 
ประถมศึกษำ 
มัธยมศึกษำตอนต้น (ม.3) 
มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) /ปวช. 

 
10 
69 
1 
5 

 
11.8 
81.2 
1.2 
5.9 
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ตำรำงที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ที่มีควำมเสี่ยงในกำรเป็นโรคควำมดันโลหิตสูง (ต่อ) 

ลักษณะทั่วไป จ ำนวน (n=85) ค่ำร้อยละ 

อำชีพ 
ไม่ได้ท ำงำน 
เกษตรกรรม 
รับจ้ำงทั่วไป 
อำชีพส่วนตัว/ธุรกิจส่วนตัว 
ค้ำขำย 
รับรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ 

 
19 
56 
7 
1 
2 
1 

 
22.4 
64.7 
8.2 
1.2 
2.4 
1.2 

 
 
รำยได้ต่อเดือน  

ต่ ำว่ำ 5,000 บำท 
5,001-10,000 บำท 
10,001-15,000 บำท 
มำกกว่ำ15,000 บำท 

 
68 
16 
0 
1 

 
80.0 
18.8 
0 
1.2 

โรคประจ ำตัว 
ไม่มี 
มี  
- โรคไขมันในเส้นเลือด 
- รูมำตอยด์ 
- เก๊ำท์ 
- ไทรอยต์ 
- หอบหืด 
- กระเพำะอำหำร 

 
76 
9 
 
3 
1 
2 
1 
1 
1 

 
89.4 
10.6 
 
33.3 
11.1 
22.2 
11.1 
11.1 
11.1 

ญำติสำยเลือดเดียวกันที่ป่วยเป็นโรคควำมดันโลหิตสูง 
ไม่มี 
ม ี

 
53 
32 

 
62.4 
37.6 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
98 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

ตำรำงที่ 2 จ ำนวนและร้อยละของระดับควำมรู้  พฤติกรรม ค่ำควำมดันโลหิต น้ ำหนัก BMI และรอบเอว 
จำกผลกำรตรวจร่ำงกำยของกลุ่มเสี่ยงโรคควำมดันโลหิตสูงก่อนและหลังเข้ำอบรม DASH diet program  

ตัวแปร จ ำนวน (n=85) ค่ำร้อยละ 

ระดับควำมรู้ก่อนเข้ำร่วมกำรอบรม (14 คะแนน) 
ระดับควำมรู้น้อย (0-8 คะแนน) 
ระดับควำมรู้ปำนกลำง (9-11 คะแนน) 
ระดับควำมรู้มำก (12-14 คะแนน) 

 
18 
28 
39 

 
21.2 
32.9 
45.9 

ระดับควำมรู้หลังเข้ำร่วมกำรอบรม (14 คะแนน) 
ระดับควำมรู้น้อย (0-8 คะแนน) 
ระดับควำมรู้ปำนกลำง (9-11 คะแนน) 
ระดับควำมรู้มำก (12-14 คะแนน) 

 
1 
2 
82 

 
1.2 
2.4 
96.5 

พฤติกรรมก่อนเข้ำร่วมกำรอบรม (18 คะแนน) 
ปฏิบัติบำงครั้ง (0-10 คะแนน) 
ปฏิบัติบ่อยครั้ง (11-14 คะแนน) 
ปฏิบัติเป็นประจ ำ (15-18 คะแนน) 

 
5 
24 
56 

 
5.9 
28.2 
65.9 

พฤติกรรมหลังเข้ำร่วมกำรอบรม (18 คะแนน) 
ปฏิบัติบำงครั้ง (0-10 คะแนน) 
ปฏิบัติบ่อยครั้ง (11-14 คะแนน) 
ปฏิบัติเป็นประจ ำ (15-18 คะแนน) 

 
1 
5 
79 

 
1.2 
5.9 
92.9 
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ตำรำงที่ 2 จ ำนวนและร้อยละของระดับควำมรู้ พฤติกรรม ค่ำควำมดันโลหิต น้ ำหนัก BMI และรอบเอว 
จำกผลกำรตรวจร่ำงกำยของกลุ่มเสี่ยงโรคควำมดันโลหิตสูงก่อนและหลังเข้ำอบรม DASH diet program (ต่อ) 

ตัวแปร จ ำนวน (n=85) ค่ำร้อยละ 

ควำมดันโลหิตก่อนเข้ำร่วมกำรอบรม 
ตัวบน (Systolic) 

<120 mmHg 
>120 mmHg 

ตัวล่ำง (Diastolic) 
<80 mmHg 
>80 mmHg 

 
 
5  
80  
 
44  
41 

 
 
5.9 
94.1 
 
51.8 
48.2 

ควำมดันโลหิตหลังเข้ำร่วมกำรอบรม 
ตัวบน (Systolic) 

<120 mmHg 
>120 mmHg 

ตัวล่ำง (Diastolic) 
<80 mmHg 
>80 mmHg 

 
 
21  
64  
 
54  
31  

 
 
24.7 
75.3 
 
63.5 
36.5 

น้ ำหนักก่อนเข้ำร่วมกำรอบรม 
35-53 kg 
54-72 kg 
73-90 kg 

 
26  
50  
9 

 
 30.6 
58.8 
10.6 

น้ ำหนักก่อนหลังเขำ้ร่วมกำรอบรม 
35-53 kg 
54-72 kg 
73-90 kg 

 
27  
51  
7 

 
 31.8 
60.0 
8.2 
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ตำรำงที่ 2 จ ำนวนและร้อยละของระดับควำมรู้ พฤติกรรม ค่ำควำมดันโลหิต น้ ำหนัก BMI และรอบเอว 
จำกผลกำรตรวจร่ำงกำยของกลุ่มเสี่ยงโรคควำมดันโลหิตสูงก่อนและหลังเข้ำอบรม DASH diet program (ต่อ) 
ตัวแปร จ ำนวน (n=85) ค่ำร้อยละ 
BMI ก่อนเข้ำร่วมกำรอบรม 

ผอม (<18.5) 
สมส่วน (18.6-22.9) 
ท้วม (23.0-24.9) 
น้ ำหนักเกิน (25.0-29.9) 
โรคอ้วนรุนแรง (>30) 

 
5  
34  
21 
20  
5 

 
 5.9 
40.0 
24.7 
23.5 
5.9 

BMI หลังเข้ำร่วมกำรอบรม 
ผอม (<18.5) 
สมส่วน (18.6-22.9) 
ท้วม (23.0-24.9) 
น้ ำหนักเกิน (25.0-29.9) 
โรคอ้วนรุนแรง (>30) 

 
5  
38  
18  
20  
4 

 
5.9 
44.7 
21.2 
23.5 
5.9 

รอบเอวก่อนเข้ำร่วมกำรอบรม 
เอวปกติ 
เพศชำยเอวใหญ่ (>90 ซ.ม.) 
เพศหญิงเอวใหญ่ (>80 ซ.ม.) 

 
47  
5  
33  

 
55.4 
5.9 
 38.8 

รอบเอวหลังเข้ำร่วมกำรอบรม 
เอวปกติ 
เพศชำยเอวใหญ่ (>90 ซ.ม.) 
เพศหญิงเอวใหญ่ (>80 ซ.ม.) 

 
48  
6  
31  

 
 56.4 
7.1 
36.5 
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ตำรำงที่ 3 เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมรู้ พฤติกรรม ค่ำควำมดันโลหิต 
น้ ำหนัก BMI และรอบเอวจำกผลกำรตรวจร่ำงกำยของกลุ่มเสี่ยงโรคควำมดันโลหิตสูงก่อนและหลังกำรเข้ำอบรม 
DASH diet program 
ตัวแปร Mean SD 95%CI t-test p-value 
ควำมรู้ (14 คะแนน) 

ก่อนเข้ำรับกำรอบรม 
     หลังเข้ำรับกำรอบรม 

 
10.67 
13.83 

 
2.49 
0.88 

 
2.57-3.76 

 
10.57 

 
<0.001* 

พฤติกรรม (18 คะแนน) 
ก่อนเข้ำรับกำรอบรม 

     หลังเข้ำรับกำรอบรม 

 
9.04 
10.09 

 
1.49 
2.32 

 
0.49-1.63 

 
3.71 

 
<0.001* 

ควำมดันโลหิต (mmHg) 
ตัวบน (Systolic) 

ก่อนเข้ำรับกำรอบรม 
หลังเข้ำรับกำรอบรม 

ตัวล่ำง (Diastolic) 
ก่อนเข้ำรับกำรอบรม 
หลังเข้ำรับกำรอบรม 

 
 
134.68 
129.04 
 
81.05 
78.58 

 
 
11.71 
13.96 
 
11.19 
9.03 

 
 
-8.18- -3.11 
 
 
-4.55- -0.38 

 
 
-4.43 
 
 
-2.35 

 
 
<0.001* 
 
 
0.021* 

น้ ำหนัก (Kg) 
ก่อนเข้ำรับกำรอบรม 

     หลังเข้ำรับกำรอบรม 

 
59.40 
58.77 

 
10.98 
10.74 

 
-1.56-0.29 

 
-1.37 

 
0.175 

BMI 
ก่อนเข้ำรับกำรอบรม 

     หลังเข้ำรับกำรอบรม 

 
23.63 
23.36 

 
3.76 
3.49 

 
-0.68-0.14 

 
-1.32 

 
0.189 

รอบเอว (CM) 
ก่อนเข้ำรับกำรอบรม 

     หลังเข้ำรับกำรอบรม 

 
82.21 
82.88 

 
10.34 
9.51 

 
-0.48-1.82 

 
1.16 

 
0.249 

*ระดับที่มีนัยส ำคัญที่ a=0.05 
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ตำรำงที่ 4 แสดงผลกำรประเมินสุขภำพก่อนเข้ำร่วมโครงกำร 

บ้ำน 
จ ำนวน
สมำชิก 

รอบเอวอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ 

ค่ำควำมดันอยู่
ในเกณฑ์ปกติ 

ค่ำดัชนีมวล
กำยอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ 

รอบเอว
เกิน 

ค่ำควำมดัน
โลหิตเสี่ยง

หรือสูง 

ค่ำดัชนีมวล
กำยเกิน 

ทรำยกำด 80 44 37 34 36 43 46 
ตีนป็ด 40 20 12 15 20 28 25 
ปำงค่ำ 47 21 14 18 26 33 29 
รักถิ่นไทย 28 16 8 12 12 20 16 
ธำต ุ 28 18 7 20 10 21 8 
รวม 223 119 78 99 104 145 124 

 

ตำรำงที่ 5 แสดงผลกำรประเมินสุขภำพหลังเข้ำร่วมโครงกำรผ่ำนไปแล้ว 4 เดือน 

บ้ำน 

รอบเอว
อยู่ใน
เกณฑ์
ปกติ 

ค่ำควำมดัน
อยู่ในเกณฑ์

ปกติ 

รอบเอวดี
ขึ้นแต่ยัง

เกิน 

รอบเอวเท่ำ
เดิมหรือ
เพิ่มขึ้น 

ค่ำควำมดัน
ดีขึ้นแต่ยัง

เสี่ยง 

ค่ำควำมดัน
เหมือนเดิม
หรือสูงข้ึน 

ค่ำดัชนีมวล
กำยดีข้ึนแต่ยัง

เกิน 

ค่ำดชันีมวล
กำยเท่ำเดิม
หรือเพิ่มข้ึน 

ค่ำดัชนีมวลกำยอยู่
ในเกณฑ์ปกติ 

ทรำยกำด 47 41 20 13 28 11 23 12 45 
ตีนเป็ด 22 17 10 8 14 9 12 10 18 
ปำงค่ำ 32 24 4 11 11 12 7 14 26 

รักถิ่นไทย 16 6 5 7 6 15 5 3 20 
ธำต ุ 19 12 5 4 10 6 3 6 19 
รวม 136 100 44 43 69 53 50 45 128 

 

อภิปราย สรุป และข้อเสนอแนะ  
อภิปรายผลการทดลอง 
ผลของโปรแกรม DASH diet ต่อระดับควำมรู้ พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีระดับควำมรู้เพิ่มสูงขึ้นหลังจำกเข้ำร่วม

กำรอบรมเกี่ยวกับโปรแกรม DASH diet เน่ืองมำจำกในกำรจัดอบรมแกรม DASH diet มีกิจกรรมกำรให้ควำมรู้ และ
กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ ซึ่งสื่อกำรให้ควำมรู้มีกำรปรึกษำและขอค ำแนะจำกผู้ที่มีควำมเชี่ยวชำญในด้ำน
โภชนำกำรอำหำร ท ำให้กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมมั่นใจในข้อมูลที่ได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ มณีวรรณ ตอนทรำย
และสรัญญำ ถีป้อม (2021)[11] จำกกำรศึกษำ Effects of Self-Efficacy Programs on Health Behaviors and 
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blood pressure levels in those at risk of hypertension living in Suan Miang Health Promoting 
Hospital พบว่ำ หลังจำกกำรประเมินระดับควำมรู้หลังจำกให้กำรอบรมโปรแกรม DASH diet กลุ่มตัวอย่ำงมีระดับ
ควำมรู้ควำมเข้ำใจอยู่สนเกณฑ์ที่สูงจำกกำรประเมินในสัปดำห์ที่ 7 และ สัปดำห์ที่ 12  

ผลของโปรแกรม DASH diet ต่อพฤติกรรม พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทำงที่ดีขึ้น
หลังจำกเข้ำร่วมกำรอบรมเกี่ยวกับโปรแกรม DASH diet ซึ่งมีกำรให้ควำมรู้เรื่องกำรลดโซเดียมในอำหำรร่วมกับกำร
รับประทำนอำหำรในรูปแบบ dash เป็นผลให้กลุ่มตัวอย่ำงสำมำรถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรทำนอำหำรอย่ำงน้อย 
สัปดำห์ 4-5 วันในกำรลดอำหำรที่มีปริมำณโซเดียมสูงรวมถึงปรุงอำหำรด้วยตัวเองและลดกำรปรุงเพิ่มในอำหำรที่ปรุง
สุก ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ Frank M. Sadks (2001)[12] จำกกำรศึกษำ Effects on Blood Pressure of 
Reduced Dietary Sodium and the Dietary Approaches to Stop  Hypertension (DASH) Diet พบว่ำ เมื่อ
กลุ่มตัวอย่ำงทำนอำหำรที่โซเดียมต่ ำ หรือบริโภคโซเดียมน้อยกว่ำ 1,500 มิลลิกรัมเป็นระยะเวลำ 1 เดือนซึ่งเป็นผลให้
กลุ่มตัวอย่ำงมีค่ำควำมดันโลหิตเฉลี่ยนอยู่ที่ 115/5.7 mmHg. 
จำกกำรประเมินโปรแกรม DASH diet ในครั้งนี้พบว่ำ BMI และรอบเอวของกลุ่มตัวอย่ำงมีควำมเปลี่ยนแปลงเพียง
เล็กน้อยซ่ึงควรมีกำรจัดกรรมในกำรออกก ำลังกำยเพิ่มเติมในโปรแกรม DASH diet รวมถึงมีข้อจ ำกัดบำงในระยะเวลำ
กำรศึกษำรวมถึงสถำนกำรณ์โควิด 19 จึงเป็นผลให้มีกำรล่ำช้ำในกำรด ำเนินงำนวิจัยในครั้งนี้และจัดเก็บข้อมูล  

ผู้ที่มีควำมเสี่ยงโรคควำมดันโลหิตสูง อำยุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป หลังจำกกำรให้ควำมรู้เรื่องกำรบริโภคอำหำร
โดยโปรแกรม DASH diet ต่อกำรลดควำมดันโลหิตในผู้ที่มีควำมเสี่ยงโรคควำมดันโลหิตสูง พบว่ำ ผลของโปรแกรม 
dash diet ต่อค่ำเฉลี่ยของควำมดันช่วงบน (Systolic blood pressure) และควำมดันช่วงล่ำง (Diastolic blood 
pressure) น้อยกว่ำก่อนเข้ำร่วมโปรแกรมอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ทั้งนี้เกิดจำกกำรจัด โปรแกรมให้ควำมรู้เรื่องกำร
บริโภคอำหำรโดยโปรแกรม dash diet ส่งผลต่อพฤติกรรมบริโภคอำหำร ในกำรควบคุมระดับควำมดันโลหิต 
สอดคล้องกับ Lawrence J. Appel, Thomas J. Moore  (2019)[10] จำกกำรศึกษำ A Clinical Trial of the 
Effects of Dietary  Patterns on Blood Pressure.พบว่ำ จำกกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริโภคอำหำรโซเดียมต่ ำ
ร่วมกับกำรบริโภคอำหำรแบบ dash ในกลุ่มผู้ที่มีควำมเสี่ยงโรคควำมดันโลหิตสูง ท ำให้ค่ำควำมดันตัวบนและตัวล่ำง
ลดลงในระยะเวลำ 2 สัปดำห์ โดยพบว่ำกำรบริโภคผักใบสีเขียวสำมำรถเพิ่มกำรลดควำมโลหิตลงได้ 

ข้อจ ากัด 
เน่ืองจำกกำรศึกษำนี้มีข้อจ ำกัดในระยะเวลำในกำรติดตำมผลลัพธ ์ซึ่งสำมำรถติดตำมผลลัพธ์ได้ 1 เดือนจำก

กำรติดตำมทั้งหมด 6 เดือน 
สรุปผลการวิจัย 
โปรแกรม DASH diet มีประสิทธิภำพมำก เนื่องจำกกลุ่มตัวอย่ำงหลังจำกได้รับควำมรู้เกี่ยวกับโปรแกรม 

DASH diet ส่งผลให้ค่ำควำมดันโลหิตลดลง มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริโภคอำหำรสูงขึ้นท ำให้เกิดพฤติกรรมในกำร
บริโภคอำหำรที่ดีขึ้น  
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ข้อเสนอแนะของการศึกษา 
1. จำกผลกำรวิจัยครั้งนี้โปรแกรมกำรให้ควำมรู้เรื่องกำรลดโซเดียมในอำหำรและกำรรับประทำน อำหำร

ในรูปแบบ DASH เป็นวิธีที่สำมำรถท ำให้ผู้ที่มีควำมเสี่ยงโรคควำมดันโลหิตสูงเกิดกำรปรับเปลี่ยนทั้ งด้ำนควำมรู้ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมกำรดูแลตนเองจนประสบผลตำมควำมมุ่งหมำยที่ตั้งไว้ สมควรน ำไปประยุกต์ใช้กับผู้ที่มี
ควำมเสี่ยงโรคควำมดันโลหิตสูงในชุมชนอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที ่มีควำมเสี่ยงโรคควำมดันโลหิตสูงมีพฤติกรรม 
ควำมรู้ และทัศนคติที่ดียิ่งขึ้น 

2. ควรมีกำรทดสอบโดยใช้ผลกำรตรวจทำงห้องชันสูตรเพื ่อควำมแม่นย ำในกำรวัดผลลัพธ์ที ่เกิด
พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรโดยใช้โปรแกรม DASH diet ซึ่งควรเจำะเลือดก่อนกำรเข้ำร่วมกำรอบรม และหลังจำก
กำรติดตำมผลลัพธ์ครั้งสุดท้ำย เพื่อเปรียบเทียบควำมเปลี่ยนแปลง 
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ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี 
แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของประชาชนต าบลแม่ลอย อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

The effectiveness of the program based on health belief model in modifying the 
antibiotic use behavior among people in Mae Loi, Thoeng, Chiang Rai province. 

อภิชญำ กำว ี

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่ลอย ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย 

บทคัดย่อ  

กำรวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษำประสิทธิผลของโปรแกรมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

กำรใช้ยำปฏิชีวนะโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนควำมเชื่อด้ำนสุขภำพ กลุ่มตัวอย่ำงที่ศึกษำเป็นประชำชนทั่วไป  

อำยุ 20-60 ปี ที่อำศัยอยู่ในต ำบลแม่ลอย อ ำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย โดยใช้วิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำย จ ำนวน 76 คน  

โดยเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 38 คน โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

กำรใช้ยำปฏิชีวนะ จ ำนวน 4 ครั้ง ครั้งละ 2-3 ชั่วโมง รวมกิจกรรมทั้งหมด 9 กิจกรรม ใช้ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม 

8 สัปดำห์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำมก่อนและหลังกำรทดลอง ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบควำมตรงเชิงเนื้อหำ

จำกผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่ำน และได้ค่ำสัมประสิทธิ์อัลฟ่ำของครอนบำค (Cronbach’s coefficient alpha)  

เท่ำกับ .86 และ .78 ตำมล ำดับ วิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนำ ควำมถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน  

paired t-test และ independent t-test 

ผลกำรวิจัยพบว่ำประสิทธิผลของโปรแกรมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรใช้ยำปฏิชีวนะ โดยประยุกต์ใช้

ทฤษฎีแบบแผนควำมเชื่อด้ำนสุขภำพ มีประสิทธิผลท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของคะแนนเฉลี่ย กำรรับรู้ตำมทฤษฎี

ควำมเชื่อด้ำนสุขภำพ และคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมกำรใช้ยำปฏิชีวนะของกลุ่มทดลองหลังได้รับโปรแกรมเพิ่มขึ้น  

กว่ำก่อนได้รับโปรแกรม อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ในส่วนของคะแนนเฉลี่ยกำรรับรู้ตำมทฤษฎีควำมเชื่อ

ด้ำนสุขภำพและคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมกำรใช้ยำปฏิชีวนะของกลุ่มทดลองหลังได้รับโปรแกรมสูงกว่ำกลุ่มควบคุม  

อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 

ค าส าคัญ : ยำปฏิชีวนะ, โปรแกรมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรใช้ยำปฏิชีวนะ, พฤติกรรมกำรใชย้ำปฏิชีวนะ 
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บทน า  

ยำปฏิชีวนะ (Antibiotics) หรือยำต้ำนจุลชีพ เป็นยำที่ใช้รักษำโรคติดเชื้อ เฉพำะเมื่อมีอำกำรเจ็บป่วย  

ที่ได้รับกำรวินิจฉัยว่ำเกิดจำกกำรติดเชื้อ และใช้ยำปฏิชีวนะชนิดใดชนิดหนึ่งรักษำได้ผลเท่ำนั้น เนื่องจำกยำปฏิชีวนะ

แต่ละชนิดมีกลไกในกำรก ำจัดเชื้อโรคแตกต่ำงกัน กำรใช้ยำปฏิชีวนะที่ไม่ถูกต้องเป็นสำเหตุท ำให้เชื้อดื้อยำ หรือรักษำ

ได้ยำกขึ้น ท ำให้มีค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำเพิ่มขึ้น ใช้เวลำรักษำนำนขึ้นและมีโอกำสเสียชีวิตได้ นอกจำกนี้เชื้อดื้อยำ  

ยัง สำมำรถถ่ำยทอดรหัสพันธุกรรมดื้อยำไปสู่เชื้อสำยพันธุ์อื่น ท ำให้ปัญหำกำรดื้อยำทวีควำมรุนแรงยิ่งขึ้น  

และคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) พบปัญหำเชื้อดื้อยำต้ำนจุลชีพหรือยำปฏิชีวนะเป็น 1 ใน 8 ประเด็นส ำคัญ 

ทำงสำธำรณสุขของไทย เพรำะเมื่อพิจำรณำจำกสถำนกำรณ์กำรดื้อยำแล้วพบว่ำ ประเทศไทยประสบปัญหำมำกกว่ำ

สหรัฐอเมริกำและยุโรปอย่ำงชัดเจน โดยประเทศไทยมีประชำกรประมำณ 67 ล้ำนคน เสียชีวิตจำกเชื้อดื้อยำ 

ถึง 38,000 คนต่อปี ขณะที่สหรัฐอเมริกำมีประชำกรรำว 300 ล้ำนคน เสียชีวิตจำกเชื้อดื้อยำเพียง 23,000 คนต่อปี 

ผลกำรส ำรวจของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ปี 2562 ในคนไทยอำยุมำกกว่ำ 15 ปี จ ำนวน 54 ล้ำนคน พบว่ำมีผู้ที่รู้ 

และเข้ำใจเรื่องเชื้อดื้อยำและยำต้ำนจุลชีพในระดับที่ดีพอ เพียงประมำณ 13 ล้ำนคน และยังท ำให้ยำปฏิชีวนะตัวเก่ำ 

ที่เคยรักษำ กลับไม่ได้ผล จึงเร่งแก้ไขโดยให้โรงพยำบำลทุกแห่งใช้ยำปฏิชีวนะอย่ำงสมเหตุสมผล และเร่งรณรงค์

ส่งเสริมกำรใช้ยำปฏิชีวนะอย่ำงถูกต้อง (ส ำนักงำนนิเทศและประชำสัมพันธ์ กระทรวงสำธำรณสุข, 2563: 1)  

จำกกำรส ำรวจคนไทยในปัจจุบันรับประทำนยำสูงถึงปีละ 47,000 ล้ำนเม็ด เฉลี่ยกินยำวันละ 2 เม็ด  

ยำที่ใช้มำกอันดับ 1 คือ ยำปฏิชีวนะ ร้อยละ 18-20 ของมูลค่ำยำที่น ำเข้ำ และผลิตทั้งประเทศ ส่วนใหญ่มีกำรใช้ยำ

เกินขนำด และไม่ถูกต้องจนอำจท ำให้เชื้อดื้อยำ (ส ำนักสำรนิเทศกระทรวงสำธำรณสุข, 2555: 1) นอกจำกนี้ 

กำรใช้ยำปฏิชีวนะเกินควำมจ ำเป็นเพิ่มควำมเสี่ยงต่อกำรแพ้ยำ พบว่ำ จำกรำยงำนอำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำ  

ปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอำยุ 19-60 ปี (ร้อยละ 59.93) รองลงมำคือ กลุ่มอำยุ 61 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 24.94)  

จำกกำรใช้ยำมำกที่สุดและน ำไปสู่กำรดื้อยำ 3 รำยกำรได้แก่ เซฟไตรอะโซน (Ceftriaxone) ไอบูโปรเฟน (Ibuprofen) 

อะม็อกซี่ซิลิน (Amoxicillin) (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ, 2557 : 6) และยังพบว่ำประเทศไทย 

มีกำรน ำเข้ำ และผลิตยำปฏิชีวนะสูงเป็นอันดับ 1 มีมูลค่ำถึงร้อยละ 20 ของยำทั้งหมดหรือรำว 20,000 ล้ำนบำท  

ซึ่งถือว่ำสูงมำก เมื่อเทียบกับประเทศอื่น นอกจำกนี้ผลกระทบทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์ ยังท ำให้มีค่ำใช้จ่ำย  

ที่ใช้ในกำรรักษำพยำบำลมำกระยะเวลำในกำรรักษำพยำบำลเพิ่มมำกขึ้น และอำจท ำให้โรคที่เคยควบคุมได้กลับมำ

ระบำดได้อีกครั้ง (อัญชลี จิตรักนที, 2553: 21) และจำกกำรส ำรวจสถำนกำรณ์ในพื้นที่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ

ต ำบลแม่ลอย โดยประเมินจำกแบบประเมินควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพและพฤติกรรมสุขภำพของประชำชนวัยท ำงำน  
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ในหมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ พบว่ำ ในปี 2562 มีประชำชนใช้ยำอย่ำงไม่สมเหตุสมผล ถึงร้อยละ 53.06 

และในปี 2563 มีประชำชนใช้ยำอย่ำงไม่สมเหตุสมผล ถึงร้อยละ 67.03  

จำกกำรทบทวนวรรณกรรมพบว่ำ ปัญหำพฤติกรรมกำรใช้ยำปฏิชีวนะยังเป็นปัญหำที่ควรมีกำรแก้ไข  
โดยเน้นกำรปฏิบัติอย่ำงถูกต้องตำมหลักกำรบริหำรยำ ได้แก่ ถูกเวลำ ถูกชนิด ถูกขนำด และถูกวิธี โดยควำมร่วมมือ 
ในกำรรักษำด้วยยำจัดเป็นพฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพ คือ กำรที่บุคคลจะเลือกปฏิบัติพฤติกรรมต่ำงๆ เพื่อส่งเสริม 
ให้ตนเองมีสุขภำพที่ดีขึ้น ขึ้นอยู่กับกำรรับรู้และควำมเชื่อของบุคคลต่อสิ่งต่ำงๆ ควำมเชื่อเป็นควำมรู้สึกนึกคิด  
หรือควำมเข้ำใจของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อบุคคลมีควำมเชื่ออย่ำงใดอย่ำงหนึ่งควำมเชื่อนั้น ก็จะเป็นตัวก ำหนด
แนวโน้มกำรแสดงพฤติกรรมของบุคคลและชักน ำให้บุคคลปฏิบัติตำมควำมเชื่อนั้นๆ ควำมเชื่อที่มีอิทธิพล โดยตรง  
ต่อพฤติกรรมสุขภำพ คือ ควำมเชื่อด้ำนสุขภำพ (Health belief) ซึ่งหมำยถึง กำรรับรู้ของบุคคลต่อภำวะสุขภำพ 
ของตนเองซึ่งมีอิทธิพลต่อกำรเจ็บป่วยและกำรดูแลรักษำโดยจะชักน ำให้บุคคลนั้นมีกำรปฏิบัติพฤติกรรมสุขภำพ  
ตำมควำมเชื่อนั้นๆ โดยที่แบบแผนควำมเชื่อด้ำนสุขภำพ (Health belief model) ของ Becker เป็นแนวคิด 
ที่มีจุดเน้นที่พฤติกรรมกำรหลีกเลี่ยงกำรเกิดโรคหรือควำมเจ็บป่วยและกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพของบุคคล
โดยมีส่วนประกอบพื้นฐำนของแบบแผนควำมเชื่อด้ำนสุขภำพที่มำจำกทฤษฎีจิตวิทยำและพฤติกรรมที่มีแบบแผน
หลำกหลำยที่สัมพันธ์กับสุขภำพ จำกกำรศึกษำกำรปรับเปลี่ยนสุขภำพที่ผ่ำนมำมีกำรน ำแบบแผนควำมเชื่อ  
ด้ำนสุขภำพมำใช้เรื่อง ผลของโปรแกรมควำมเชื่อด้ำนสุขภำพต่อพฤติกรรมกำรใช้ยำในผู้สูงอำยุโรคควำมดันโลหิตสูง
กลุ่มตัวอย่ำง คือ ผู้สูงอำยุโรคควำมดันโลหิตสูงที่เข้ำ รับกำรรักษำที่โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ  
(ณัฐนันท์ค ำ พิริยะพงศ์ ,2560) โดยพบว่ำ คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมกำรใช้ยำของกลุ่มทดลองภำยหลังที่ได้รับโปรแกรม
ควำมเชื่อด้ำนสุขภำพสูงกว่ำก่อนได้รับโปรแกรมควำมเชื่อด้ำนสุขภำพ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ . 05  
และคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมกำรใช้ยำของกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมควำมเชื่อด้ำนสุขภำพสูง กว่ำกลุ่มควบคุมที่ได้รับ
กำรพยำบำลตำมปกติ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น เพื่อให้บรรลุผลดังกล่ำว ผู้วิจัยจึงสนใจน ำแบบแผน
ควำมเชื่อด้ำน สุขภำพมำประยุกต์ใช้ในกำรส่งเสริมพฤติกรรม โดยกำรจัดท ำโปรแกรมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
กำรใช้ยำปฏิชีวนะโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนควำมเชื่อด้ำนสุขภำพของประชำชนต ำบลแม่ลอย อ ำเภอเทิง  
จังหวัดเชียงรำย โดยคำดว่ำผลกำรวิจัยจะสำมำรถน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรส่งเสริมพฤติกรรมกำรใช้ยำปฏิชีวนะ  
ที่ถูกต้องให้ดียิ่ งขึ้นต่อไป ซึ่งจะช่วยส่งผลดีต่อสุขภำพอนำมัยของประชำชนโดยรวม ลดควำมสิ้นเปลือง  
ทำงด้ำนเศรษฐกิจและเวลำในกำรรักษำโรคของประชำชนอันเนื่องมำจำกพฤติกรรมกำรใช้ยำปฏิชีวนะที่ไม่ถูกต้อง 
ของประชำชนอีกด้วย 
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วัตถุประสงค์   

1. วัตถุประสงค์ทั่วไป 
เพื่อศึกษำประสิทธิผลของโปรแกรมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรใช้ยำปฏิชีวนะโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบ

แผนควำมเชื่อด้ำนสุขภำพของประชำชนต ำบลแม่ลอย อ ำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย  

2. วัตถุประสงค์เฉพำะ 
เพื่อเปรียบเทียบกำรรับรูต้ำมทฤษฎีควำมเชื่อด้ำนสุขภำพและพฤติกรรมกำรใช้ยำปฏิชีวนะในกลุ่มทดลอง 

ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบกำรรับรู้ตำมทฤษฎีควำมเชื่อด้ำนสุขภำพและพฤติกรรมกำรใช้ยำปฏิ ชีวนะระหว่ำง 

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. คะแนนเฉลี่ยกำรรับรู้ตำมทฤษฎีควำมเชื่อด้ำนสุขภำพ และคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมกำรใช้ยำปฏิชีวนะ  
ของกลุ่มทดลองหลังได้รับโปรแกรมสูงกว่ำก่อนได้รับโปรแกรม 

2. คะแนนเฉลี่ยกำรรับรู้ตำมทฤษฎีควำมเชื่อด้ำนสุขภำพ และคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมกำรใช้ยำปฏิชีวนะ  
ของกลุ่มทดลองหลังได้รับโปรแกรมสูงกว่ำกลุ่มควบคุม 

วิธีการวิจัย  

1. รูปแบบกำรวิจัย  
 กำรศึกษำวิจัยครั้งนี้เป็นกำรศึกษำกึ่งทดลอง (Quasi–Experimental Research) แบบสองกลุ่ม วัดผลสอง
ครั้ง (2 group pretest posttest design) ซึ่งมีรูปแบบกำรวิจัยดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1 รูปแบบกำรวิจัยโปรแกรมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรใช้ยำปฏิชีวนะโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนควำมเชื่อ  
ด้ำนสุขภำพของประชำชนต ำบลแม่ลอย อ ำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย 
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สัญลักษณ์ที่ใช้ในรูปแบบกำรวิจัย     
O1 หมำยถึง Pretest ของกลุ่มควบคุม 
O2 หมำยถึง Posttest ของกลุ่มควบคุม 
X1 หมำยถึง โปรแกรมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรใช้ยำปฏิชีวนะ  
O3 หมำยถึง Pretest ของกลุ่มทดลอง 
O4 หมำยถึง Posttest ของกลุ่มทดลอง 

2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
2.1 ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย 

  ประชำกรที่ศึกษำในครั้งนี้ได้แก่ ประชำชน อำยุ 20 – 60 ปี ที่อำศัยอยู่ ในเขตโรงพยำบำล 
ส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่ลอย ต ำบลแม่ลอย อ ำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย จ ำนวน 2,098 คน 
 2.2 ขนำดกลุ่มตัวอย่ำง 

กำรก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ G – Power Program ในกำรวิจัย
ครั้งนี้ ได้ก ำหนดค่ำอ ำนำจในกำรทดสอบ (Power Analysis) = .80 (Cohen, 1977) ก ำหนดค่ำอิทธิพล (Effect Size) 
= 0.7 ก ำหนดค่ำระดับควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ 0.05 จะได้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงทั้งสิ้น 34 คน เพื่อป้องกันกำรสูญหำย 
ของข้อมูล ผู้วิจัยจึงขอเพิ่มจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงอีกร้อยละ 10 อ้ำงใน กัญชรีย์ พัฒนำ (2561) เป็นกลุ่มละ 38 คน  
รวมทั้งสิ้น 76 คน กำรคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเพื่อลดควำมล ำเอียงในกำรเลือก  
(selection bias) โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย (Simple random sampling) ใช้กำรจับฉลำกรำยชื่ออำสำสมัคร 
แบบไม่ใส่คืน จนกระทั่งครบจ ำนวนตัวอย่ำงที่ต้องกำร มีเกณฑ์กำรคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำงเข้ำร่วมโครงกำร ( Inclusion 
criteria) ได้แก่ ยินดีเข้ำร่วมในกำรศึกษำตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินกำรวิจัย เป็นประชำชนที่อำศัยอยู่ในพื้นที่  
ต ำบลแม่ลอย อ ำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี มีอำยุ ตั้งแต่ 20 – 60 ปี สำมำรถสื่อสำร
อ่ำนหนังสือภำษำไทยได้และสำมำรถใช้สื่อออนไลน์ได้ มีเกณฑ์กำรคัดออก (Exclusion criteria) ได้แก่ ไม่สำมำรถ 
ท ำกิจกรรมต่ำงๆด้วยตัวเองได้ มีควำมผิดปกติทำงกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน มีเกณฑ์กำรถอนอำสำสมัคร (Withdrawal 
criteria) ของกลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่เมื่อกลุ่มตัวอย่ำงได้รับฟังกำรชี้แจงรำยละเอียดของโครงกำรแล้วไม่ประสงค์  
ที่จะให้ข้อมูล มีปัญหำสุขภำพ หรืออุปสรรคอื่น ๆ จนไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้ และมีเกณฑ์กำรยุติโครงกำรวิจัย
ก่อนก ำหนด (Termination of study criteria) ได้แก่ กลุ่มตัวอย่ำงมำกกว่ำร้อยละ 50 ขอถอนตัวจำกกำรเข้ำร่วม
โครงกำรวิจัย 

3. กำรวิจัยครั้งนี้ผ่ำนกำรพิจำรณำด้ำนจริยธรรมในกำรวิจัยจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 
มหำวิทยำลัยพะเยำ เลขที่โครงกำรวิจัย UP-HEC 1.2/048/64 ผู้วิจัยได้พิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่ำง โดยให้ข้อมูล
เกี่ยวกับกำรวิจัยอย่ำงครบถ้วนกำรเก็บรักษำควำมลับของข้อมูล กำรเปิดโอกำสให้กลุ่มตัวอย่ำงได้ซักถำมข้อสงสัย
ต่ำงๆ ก่อนตัดสินใจเข้ำร่วมและลงนำมในใบยินยอมเข้ำร่วมกำรวิจัย ในระหว่ำงกำรเข้ำร่วมวิจัยหำกผู้ป่วย  
เกิดกำรเจ็บป่วย จะได้รับกำรพยำบำลเบื้องต้นและประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล  
ในกำรส่งต่อผู้ป่วยไปรับกำรตรวจรักษำจำกแพทย์ ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่ำงยังมีสิทธิที่จะถอนตัวออกจำกกำรวิจัย  
ได้ตลอดเวลำโดยไม่มีผลกระทบต่อกำรรักษำ 
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4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 

         4.1 เครื่องมือเก็บข้อมูล 
      เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส ำหรับกำรวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถำมที่ประกอบด้วย 3 ส่วน  
ซึ่งผู้วิจัยได้ประยุกต์มำจำกกำรทบทวนวรรณกรรมที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ ส่วนที่ 1 แบบสอบถำมข้อมูลทั่วไป 
ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพสมรส กำรศึกษำ อำชีพ รำยได้ โรคประจ ำตัว ประวัติกำรแพ้ยำ เคยใช้ยำปฏิชีวนะ  
เพื่อรักษำอำกำรใดบ้ำง จ ำนวน 10 ข้อ ส่วนที่  2 แบบสอบถำมควำมเชื่อด้ำนสุขภำพซึ่งผู้วิจัยได้สร้ำงขึ้น 
จำกกำรทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง เป็นแบบสอบถำมควำมรู้สึกหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรรับรู้โอกำสเสี่ยง 
ต่อกำรใช้ยำปฏิชีวนะจ ำนวน 10 ข้อ กำรรับรู้ควำมรุนแรงของกำรแพ้ยำและกำรดื้อยำปฏิชีวนะ จ ำนวน 11 ข้อ  
กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรรับประทำนยำปฏิชีวนะอย่ำงถูกต้องจ ำนวน 7 ข้อ กำรรับรู้อุปสรรคต่อกำรรับประทำน 
ยำปฏิชี วนะจ ำนวน 7 ข้อ  ลักษณะค ำตอบเป็นแบบมำตรำส่ วน ประมำณค่ำ  5 ระดับ (Rating Scale)  
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมกำรใช้ยำปฏิชีวนะ จ ำนวน 18 ข้อ ลักษณะค ำตอบเป็นแบบมำตรำส่วน ประมำณค่ำ 4 ระดับ 
(Rating Scale) 

4.2 โปรแกรมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
      โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนควำมเชื่อด้ำนสุขภำพ โดยกลุ่มควบคุมจะไม่ได้เข้ำร่วมโปรแกรม  
แต่จะได้รับกำรประเมินในสัปดำห์ที่ 1 และสัปดำห์ที่ 8 ส่วนกลุ่มทดลอง จะมีกำรจัดกิจกรรมทั้งหมด 4 ครั้ง  
ครั้งละประมำณ 2-3 ชั่วโมง ใช้เวลำในกำรจัดกิจกรรม 8 สัปดำห์ และได้รับกำรให้บริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำรตำมปกติ
ของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ประกอบด้วยกิจกรรมกิจกรรมกำรรับทรำบปัญหำชุมชน พูดคุย และประเมินแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์เกี่ยวกับควำมส ำคัญในกำรรับประทำนยำปฏิชีวนะระหว่ำงสมำชิกในกลุ่ม กิจกรรมสร้ำงกลุ่มออนไลน์ 
ระหว่ำงสมำชิกกลุ่มและผู้วิจัยผ่ำนไลน์กลุ่ม กิจกรรมส่งเสริมควำมรู้ และกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงต่อกำรใช้ยำปฏิชีวนะ 
กิจกรรมส่งเสริมควำมรู้ และกำรรับรู้ควำมรุนแรงของกำรแพ้ยำและกำรดื้อยำปฏิชีวนะ กิจกรรมแลกเปลี่ยนผลกระทบ
ควำมรุนแรงจำกกำรใช้ยำไม่สมเหตุสมผลของกรณีศึกษำ กิจกรรมกลุ่มเพื่อส่งเสริมกำรรับรู้  ประโยชน์  
ของกำรของกำรรับประทำนยำปฏิชีวนะอย่ำงถูกต้องและกำรรับรู้อุปสรรคของต่อกำรรับประทำนยำปฏิชีวนะ  
กิจกรรมกำรให้ค ำปรึกษำทำงโทรศัพท์ กิจกรรมสำธิตและฝึกทักษะ กำรเลือกใช้ยำ และยำปฏิชีวนะและกิจกรรมสรุป 

5. กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือวิจัย 
เครื่ องมือวิจัย ประกอบด้วยชุดแบบสอบถำมและโปรแกรมกำรปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ  

ได้รับกำรตรวจสอบควำมตรงเชิงเนื้อหำ (content validity) และควำมตรงเชิงภำษำ (face validity)  
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวน 3 ท่ำนและน ำไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่ำงที่ศึกษำ  
จ ำนวน 30 คน โดยมีค่ำควำมเที่ยงหรือค่ำควำมเชื่อมั่น (Reliability) ด้ำนกำรรับรู้ตำมทฤษฎีแบบแผนควำมเชื่อ 
ด้ ำนสุ ขภำพและพฤติ กรรมกำรใช้ยำปฏิชี วนะ ได้ ค่ ำสั มประสิทธิ์ อั ลฟ่ ำของครอนบำค ( Cronbach’s  
coefficient alpha) เท่ำกับ 0.86 และ 0.78 ตำมล ำดับ 

6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนวิจัยและวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
ขั้นเตรียมกำร ผู้วิจัยได้เตรียมควำมพร้อมของตนเอง โดยเตรียมตัวด้ำนควำมรู้ ทบทวนวรรณกรรมและ

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรรับรู้ตำมทฤษฎีควำมเชื่อด้ำนสุขภำพ และเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุขเพื่อน ำไปพบกับผู้น ำชุมชนทั้ง 2 ชุมชน พร้อมแนะน ำตัว แจ้งวัตถุป ระสงค์และรำยละเอียด 
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ของกำรด ำเนินกำรวิจัย และนัดวันเข้ำไปด ำเนินกำร รวมไปถึงผู้วิจัยได้จัดประชุมทีมผู้ช่วยวิจัย ประกอบด้วย พยำบำล
วิชำชีพ จ ำนวน 1 คน เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข จ ำนวน 1คน และผู้ช่วยเหลือคนไข้ จ ำนวน 1 คน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์
ของงำนวิจัยขั้นตอนกำรด ำเนินกิจกรรม กำรเก็บข้อมูลวิจัยตำมแบบสอบถำม อย่ำงถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ 
ของกำรวิจัย โดยผู้ช่วยวิจัยมีบทบำทหน้ำที่ดังนี้ พยำบำลวิชำชีพ มีหน้ำที่ช่วยเหลือในกำรท ำแบบสอบถำม  
ช่วยตอบค ำถำมและสร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้องในแบบสอบถำมแต่ละข้อ กรณีเข้ำร่วมวิจัยไม่เข้ำใจข้ อค ำถำมใน
แบบสอบถำม มีหน้ำที่ในกำรเปิดวิดีทัศน์และเพลงที่ใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรม เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข มีหน้ำที่เป็นผู้ช่วย
ในกำรช่วยดูแลผู้เข้ำร่วมวิจัยขณะฝึกปฏิบัติ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ มีหน้ำที่ช่วยเหลือในกำรท ำกิจกรรม และคอยกระตุ้นให้
เกิดควำมร่วมมือในกำรท ำกิจกรรม รวมถึง มีหน้ำที่แจกกระดำษ ปำกกำ และอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรม 

ขั้นทดลอง หลังจำกได้เข้ำพบผู้น ำ ชุมชน และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้เริ่มด ำเนินกำรตำมแผนกำร
ทดลอง ดังนี้ กลุ่มควบคุม ผู้วิจัยเข้ำพบกลุ่มตัวอย่ำงที่ได้รับกำรสุ่มเป็นกลุ่มควบคุม แนะน ำตัวชี้แจงวัตถุประสงค์และ
รำยละเอียดของกำรวิจัย ขอควำมร่วมมือกลุ่มตัวอย่ำงในกำรเก็บข้อมูล พิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่ำงโดยต้องได้รับควำม
ยินยอมจำกกลุ่มตัวอย่ำงและให้ลงชื่อในใบยินยอมเข้ำร่วมกำรวิจัย ผู้วิจัยท ำ กำรเก็บข้อมูลเป็นรำยบุคคล โดยใช้
แบบสอบถำม ก่อนกำรทดลอง (pre-test) ผู้วิจัยนัดกลุ่มตัวอย่ำงท ำแบบสอบถำมชุดเดิมอีกครั้งในสัปดำห์ที่ 8 (post-
test) กลุ่มทดลอง ผู้วิจัยเข้ำพบกลุ่มตัวอย่ำงที่ได้รับกำรสุ่มเป็นกลุ่มทดลอง แนะน ำตัวชี้แจงวัตถุประสงค์และ
รำยละเอียดของกำรวิจัย ของควำมร่วมมือกลุ่มตัวอย่ำงในกำรเก็บข้อมูล (สัปดำห์ที่ 1) พิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่ำงโดย
ต้องได้รับควำมยินยอมจำกกลุ่มตัวอย่ำงและให้ลงชื่อในใบยินยอมเข้ำร่วมกำรวิจัย ผู้วิจัยท ำกำรเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถำมก่อนกำรทดลอง (pre-test) เช่นเดียวกับกลุ่มควบคุม และด ำเนินกิจกรรมตำมแผนกำรทดลองดังนี้ 
กิจกรรมกำรรับทรำบปัญหำชุมชน พูดคุย และประเมินแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์เกี่ยวกับควำมส ำคัญในกำร
รับประทำนยำปฏิชีวนะระหว่ำงสมำชิกในกลุ่ม กิจกรรมสร้ำงกลุ่มออนไลน์ ระหว่ำงสมำชิกกลุ่มและผู้วิจัยผ่ำนไลน์กลุ่ม
และกิจกรรมส่งเสริมควำมรู้ และกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงต่อกำรใช้ยำปฏิชีวนะ (สัปดำห์ที่ 3) ด ำเนินกิจกรรมตำมแผนกำร
ทดลองดังนี้ กิจกรรมส่งเสริมควำมรู้ และกำรรับรู้ควำมรุนแรงของกำรแพ้ยำและกำรดื้อยำปฏิชีวนะและกิจกรรม
แลกเปลี่ยนผลกระทบควำมรุนแรงจำกกำรใช้ยำไม่สมเหตุสมผลของกรณีศึกษำ (สัปดำห์ที่ 6) ด ำเนินกิจกรรมตำม
แผนกำรทดลองดังนี้ กิจกรรมกลุ่มเพื่อส่งเสริมกำรรับรู้ ประโยชน์ของกำรของกำรรับประทำนยำปฏิชีวนะอย่ำงถูกต้อง
และกำรรับรู้อุปสรรคของต่อกำรรับประทำนยำปฏิชีวนะและกิจกรรมกำรให้ค ำปรึกษำทำงโทรศัพท์ (สัปดำห์ที่ 8) 
ด ำเนินกิจกรรมตำมแผนกำรทดลองดังนี้ กิจกรรมสำธิตและฝึกทักษะ กำรเลือกใช้ยำ และยำปฏิชี วนะและกิจกรรม
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ และได้ท ำแบบสอบถำมชุดเดิมอีกครั้ง (post-test) และคืนข้อมูลให้กับกลุ่มตัวอย่ำงหลังสรุป
ผลกำรวิจัย 
7. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

7.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง วิเครำะห์ด้วยสถิติเชิงบรรยำย ได้แก่ กำรแจกแจงควำมถี่ ร้อยละ และส่วน
เบ่ียงเบนมำตรฐำน 

7.2 กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของคะแนนเฉลี่ยกำรรับรู้ตำมทฤษฎีควำมเชื่อด้ำนสุขภำพ และพฤติกรรม
กำรใช้ยำปฏิชีวนะกลุ่มทดลองก่อนและหลังกำรทดลองโดยใช้สถิติ paired t-test 

7.3 กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของคะแนนเฉลี่ยกำรรับรู้ตำมทฤษฎีควำมเชื่อด้ำนสุขภำพ และพฤติกรรม
กำรใช้ยำปฏิชีวนะระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังกำรทดลอง โดยใช้สถิติ independent t-test 
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ผลการวิจัย   

1. กำรเปรียบเทียบกำรรับรู้ตำมทฤษฎีควำมเชื่อด้ำนสุขภำพและพฤติกรรมกำรใช้ยำปฏิชีวนะในกลุ่มทดลอง 
ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

กำรเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงต่อกำรใช้ยำปฏิชีวนะ ในกลุ่มทดลอง พบว่ำ ก่อนกำรทดลอง  
(M = 36.39, S.D.=5.07), หลังกำร ทดลองมี (M= 45.66, S.D.=4.40), เมื่อเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของคะแนน
เฉลี่ยก่อนและหลังกำรทดลอง พบว่ำ มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ .05 (p< .001) กำรเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยกำรรับรู้ควำมรุนแรงของกำรแพ้ยำและกำรดื้อยำปฏิชีวนะ ในกลุ่มทดลอง พบว่ำ ก่อนกำรทดลอง  
(M= 39.18, S.D.=5.21) หลังกำรทดลอง (M= 51.18, S.D.=3.55) เมื่อเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของคะแนนเฉลี่ย
ก่อนและหลังกำรทดลอง พบว่ำ มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ .05 (p< .001) กำรเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ย กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรรับประทำนยำปฏิชีวนะอย่ำงถูกต้องในกลุ่มทดลอง พบว่ำ ก่อนกำรทดลอง 
(M=24.79, S.D.=4.42) หลังกำรทดลอง (M= 31.29, S.D.=3.71) เมื่อเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของคะแนนเฉลี่ย
ก่อนและหลังกำรทดลอง พบว่ำ มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ .05 (p< .001) กำรเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยกำรรับรู้อุปสรรคต่อกำรรับประทำนยำปฏิชีวนะ ในกลุ่มทดลองพบว่ำ ก่อนกำรทดลอง (M= 25.37, 
S.D.=5.59) หลังกำรทดลอง (M= 31.45, S.D.=3.12) เมื่อเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลัง
กำรทดลอง พบว่ำ มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ .05 (p< .001) และกำรเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมกำรใช้ยำปฏิชีวนะ ในกลุ่มทดลองพบว่ำ ก่อนกำรทดลอง (M= 61.32, S.D.=4.34) หลังกำรทดลอง  
(M= 69.53, S.D.=1.99) เมื่อเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังกำรทดลอง พบว่ำ  
มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ .05 (p< .001) 

ตารางที่ 1 กำรเปรียบเทียบกำรรับรู้ตำมทฤษฎีควำมเชื่อด้ำนสุขภำพและพฤติกรรมกำรใช้ยำปฏิชีวนะ  
ก่อนและหลังในกลุ่มทดลอง (n=38) 

ตัวแปร 
ก่อนการทดลอง 

(n=38) 
หลังการทดลอง 

(n=38) t p-value 
M S.D. M S.D. 

กำรรับรู้โอกำสเส่ียงของกำรใช้ยำปฏิชีวนะ 36.39 5.07 45.66 4.40 -12.49 < 0.001 

กำรรับรู้ควำมรุนแรงของกำรแพ้ยำและกำรดื้อยำปฏิชีวนะ 39.18 5.21 51.18 3.55 -13.99 < 0.001 
กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรรับประทำนยำปฏิชีวนะอย่ำงถูกต้อง 24.79 4.42 31.29 3.71 -9.84 < 0.001 

กำรรับรู้อุปสรรคต่อกำรรับประทำนยำปฏิชีวนะ 25.37 5.59 31.45 3.12 -8.56 < 0.001 

พฤติกรรมกำรใช้ยำปฏิชีวนะ 61.32 4.33 69.53 1.99 -12.28 < 0.001 
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2. กำรเปรียบเทียบกำรรับรู้ ตำมทฤษฎีค วำมเชื่ อด้ ำนสุขภำพ และพฤติกรรมกำรใช้ยำปฏิชี วนะ  
ระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังได้รับโปรแกรมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ควำมแตกต่ำงของคะแนนเฉลี่ยกำรรับรู้ โอกำสเสี่ยงต่อกำรใช้ยำปฏิชีวนะ ระหว่ำงกลุ่มทดลอง  

และกลุ่มควบคุม พบว่ำ ก่อนกำรทดลอง กลุ่มทดลอง (M=36.39, S.D.=5.07) กลุ่มควบคุม (M= 33.24, S.D.=6.27)  
เมื่อเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของคะแนนเฉลี่ย พบว่ำทั้ง สองกลุ่มมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ที่ .05 
(p= .018) หลังกำรทดลอง กลุ่มทดลอง (M=45.66, S.D.=4.40) กลุ่มควบคุม (M= 30.97, S.D.=3.16)  
เมื่อเปรียบเทียบ ควำมแตกต่ำงของคะแนนเฉลี่ย พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยทั้งสองกลุ่ม มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติที่ .05 (p< .001)  ควำมแตกต่ำงของคะแนนเฉลี่ยกำรรับรู้ควำมรุนแรงของกำรแพ้ยำและกำรดื้อยำปฏิชีวนะ 
ระหว่ำงกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม พบว่ำ ก่อนกำรทดลอง กลุ่มทดลอง (M=39.18, S.D.=5.21) กลุ่มควบคุม 
 (M=34.08, S.D.=7.60) เมื่อเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของคะแนนเฉลี่ย พบว่ำทั้ง สองกลุ่มมีควำมแตกต่ำงกัน  
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ที่ .05 (p= .001) หลังกำรทดลอง กลุ่มทดลอง (M=51.18, S.D.=3.55) กลุ่มควบคุม  
(M=29.42, S.D.=4.53) เมื่อเปรียบเทียบ ควำมแตกต่ำงของคะแนนเฉลี่ย พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยทั้งสองกลุ่ม  
มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ .05 (p< .001) ควำมแตกต่ำงของคะแนนเฉลี่ยกำรรับรู้ประโยชน์ 
ของกำรรับประทำนยำปฏิชีวนะอย่ำงถูกต้อง ระหว่ำงกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม พบว่ำ ก่อ นกำรทดลอง  
กลุ่มทดลอง (M=24.79, S.D.=4.42)  กลุ่มควบคุม (M= 21.95, S.D.=5.13) เมื่อเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของ
คะแนนเฉลี่ย พบว่ำทั้ง สองกลุ่มมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ที่ .05 (p= .012) หลังกำรทดลอง  
กลุ่มทดลอง (M=31.29, S.D.=3.71) กลุ่มควบคุม (M=20.68, S.D.=2.84) เมื่อเปรียบเทียบ ควำมแตกต่ำง 
ของคะแนนเฉลี่ย พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยทั้งสองกลุ่ม มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ .05 (p< .001) 
 ควำมแตกต่ำงของคะแนนเฉลี่ยกำรรับรู้อุปสรรคต่อกำรรับประทำนยำปฏิชีวนะ ระหว่ำงกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 
พบว่ำ ก่อนกำรทดลอง กลุ่มทดลอง (M=25.37, S.D.=5.59) กลุ่มควบคุม (M= 22.11, S.D.=5.41) เมื่อเปรียบเทียบ
ควำมแตกต่ำงของคะแนนเฉลี่ย พบว่ำทั้ง สองกลุ่มมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ที่ .05 (p= .012)  
หลังกำรทดลอง กลุ่มทดลอง (M=31.45, S.D.=3.12) กลุ่มควบคุม (M=20.16, S.D.=3.06) เมื่อเปรียบเทียบ  
ควำมแตกต่ำงของคะแนนเฉลี่ย พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยทั้งสองกลุ่ม มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ .05 
(p< .001) และควำมแตกต่ำงของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมกำรใช้ยำปฏิชีวนะ ระหว่ำงกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 
พบว่ำ ก่อนกำรทดลอง กลุ่มทดลอง (M=61.32, S.D.=4.34)  กลุ่มควบคุม (M=59.89, S.D.=4.32) เมื่อเปรียบเทียบ
ควำมแตกต่ำงของคะแนนเฉลี่ย พบว่ำทั้ง สองกลุ่มไม่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ที่ .05 (p= .157) 
หลังกำรทดลอง กลุ่มทดลอง (M=69.53, S.D.=2.00) กลุ่มควบคุม (M=56.26, S.D.=7.82) เมื่อเปรียบเทียบ  
ควำมแตกต่ำงของคะแนนเฉลี่ย พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยทั้งสองกลุ่ม มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ .05 
(p< .001) 
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ตารางที่ 2 กำรเปรียบเทียบกำรรับรู้ตำมทฤษฎีควำมเชื่อด้ำนสุขภำพ และพฤติกรรมกำรใช้ยำปฏิชีวนะ 
ระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (n=76) 

ตัวแปร 
กลุ่มทดลอง 

(n=38) 
กลุ่มควบคุม 

(n=38) t 
 

p-value 
M S.D. M S.D. 

ก่อนการทดลอง       
    กำรรับรู้โอกำสเส่ียงของกำรใช้ยำปฏิชีวนะ 36.39 5.07 33.24 6.27 2.41 0.018 

    กำรรับรู้ควำมรุนแรงของกำรแพ้ยำและกำรดื้อยำปฏิชีวนะ 39.18 5.21 34.08 7.60 3.41 0.001 

     กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรรับประทำนยำปฏิชีวนะอย่ำงถูกต้อง 24.79 4.42 21.95 5.13 2.59 0.012 

    กำรรับรู้อุปสรรคต่อกำรรับประทำนยำปฏิชีวนะ 25.37 5.59 22.11 5.41 2.59 0.012 

    พฤติกรรมกำรใช้ยำปฏิชีวนะ 61.32 4.34 59.89 4.32 1.43 0.157 
หลังการทดลอง       
    กำรรับรู้โอกำสเส่ียงของกำรใช้ยำปฏิชีวนะ 45.66 4.40 30.97 3.16 16.73 < 0.001 

    กำรรับรู้ควำมรุนแรงของกำรแพ้ยำและกำรดื้อยำปฏิชีวนะ 51.18 3.55 29.42 4.53 23.32 < 0.001 
     กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรรับประทำนยำปฏิชีวนะอย่ำงถูกต้อง 31.29 3.71 20.68 2.84 14.01 < 0.001 
    กำรรับรู้อุปสรรคต่อกำรรับประทำนยำปฏิชีวนะ 31.45 3.12 20.16 3.06 15.93 < 0.001 
    พฤติกรรมกำรใช้ยำปฏิชีวนะ 69.53 2.00 56.26 7.82 10.13 < 0.001 

อภิปรายผล  

ผลกำรศึกษำสำมำรถอภิปรำยได้ตำมสมมุติฐำนกำรวิจัยได้ดังนี้ สมมติฐำนข้อที่ 1 ภำยหลังกำรทดลอง  
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยกำรรับรู้ตำมทฤษฎีควำมเชื่อด้ำนสุขภำพ สูงกว่ำก่อนได้รับโปรแกรมสำมำรถอธิบำยได้ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงต่อกำรใช้ยำปฏิชีวนะ ในกลุ่มทดลอง พบว่ำ ก่อนกำรทดลอง คะแนนเฉลี่ย 36.39 
หลังกำรทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 45.66 คะแนนเฉลี่ยกำรรับรู้ควำมรุนแรงของกำรแพ้ยำและกำรดื้อยำปฏิชีวนะ  
พบว่ำ ก่อนกำรทดลองคะแนนเฉลี่ย 39.18 หลังกำรทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 51.18 คะแนนเฉลี่ยกำรรับรู้ประโยชน์ 
ของกำรรับประทำนยำปฏิชีวนะอย่ำงถูกต้อง พบว่ำ ก่อนกำรทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 24.79 หลังกำรทดลองมีคะแนน
เฉลี่ย 31.29 คะแนนเฉลี่ยกำรรับรู้อุปสรรคต่อกำรรับประทำนยำปฏิชีวนะ พบว่ำ ก่อนกำรทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 
25.37 หลังกำรทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 31.45 และคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมกำรใช้ยำปฏิชีวนะ พบว่ำ ก่อนกำรทดลอง 
มีคะแนนเฉลี่ย 61.32 หลังกำรทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 69.53 จะเห็นได้ว่ำหลังกำรทดลอง 8 สัปดำห์ กลุ่มทดลอง 
มีคะแนนเฉลี่ยกำรรับรู้ตำมทฤษฎีควำมเชื่อด้ำนสุขภำพและคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมกำรใช้ยำปฏิชีวนะเพิ่มมำกยิ่งขึ้น 
เป็นผลมำจำกกำรที่กลุ่มทดลองรู้สึกถึงกำรรับรู้ถึงโอกำสเสี่ยงต่อกำรเป็นโรคหำกมีพฤติกรรมทำงสุขภำพที่ไม่ถูกต้อง 
รับรู้ถึงควำมรุนแรงของโรคแทรกซ้อน และรับรู้ถึงผลดีเมื่อมีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ ส่งผลให้มีกำรปฏิบัติตัว
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ในเรื่องกำรใช้ยำปฏิชีวนะที่ดีขึ้นผลกำรศึกษำนี้จึงสอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ กมแพง พันทะวง ( 2553)  
ศึกษำผลของโปรแกรมสุขศึกษำโดยกำรประยุกต์ใช้แบบแผนควำมเชื่อ ด้ำนสุขภำพและกระบวนกำรกลุ่ม  
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรป้องกันโรคเอดส์ พบว่ำ ภำยหลังกำรทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยควำมรู้เกี่ยวกับ
โรคเอดส์กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงกำรรับรู้ควำมรุนแรงกำรรับรู้ประโยชน์และกำรรับรู้อุปสรรคของกำรป้องกันโรคเอดส์และ
ควำมตั้งใจในกำรปฏิบัติตัวเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อโรคเอดส์มำกกว่ำก่อนกำรทดลองและมำกกว่ำ  
กลุ่มเปรียบเทียบอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ  

สมมติฐำนข้อที่ 2 ภำยหลังกำรทดลอง กลุ่มทดลองจะมีคะแนนเฉลี่ยกำรรับรู้ตำมทฤษฎีควำมเชื่อด้ำนสุขภำพ 
และคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมกำรใช้ยำปฏิชีวนะ สูงกว่ำควบคุม สำมำรถอภิปรำยได้ดังนี้ ควำมแตกต่ำงของคะแนนเฉลี่ย
กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงต่อกำรใช้ยำปฏิชีวนะ หลังกำรทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 45.66 กลุ่มควบคุมมีคะแนน
เฉลี่ย 30.97 เมื่อเปรียบเทียบ ควำมแตกต่ำงของคะแนนเฉลี่ย พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยทั้งสองกลุ่ม มีควำมแตกต่ำงกัน
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ .05 (p< .001)  ควำมแตกต่ำงของคะแนนเฉลี่ยกำรรับรู้ควำมรุนแรงของกำรแพ้ยำ 
และกำรดื้อยำปฏิชีวนะ หลังกำรทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 51.18 กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ย 29.42  
เมื่อเปรียบเทียบ ควำมแตกต่ำงของคะแนนเฉลี่ย พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยทั้งสองกลุ่ม มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติที่ .05 (p< .001) ควำมแตกต่ำงของคะแนนเฉลี่ยกำรรับรู้ประโยชน์ของกำรรับประทำนยำปฏิชีวนะ 
อย่ำงถูกต้อง หลังกำรทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 31.29 กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ย 20.68 เมื่อเปรียบเทียบ 
ควำมแตกต่ำงของคะแนนเฉลี่ย พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยทั้งสองกลุ่ม มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ . 05 
(p< .001) ควำมแตกต่ำงของคะแนนเฉลี่ยกำรรับรู้อุปสรรคต่อกำรรับประทำนยำ หลังกำรทดลอง กลุ่มทดลอง  
มีคะแนนเฉลี่ย 31.45 กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ย 20.16 เมื่อเปรียบเทียบ ควำมแตกต่ำงของคะแนนเฉลี่ย พบว่ำ 
คะแนนเฉลี่ยทั้งสองกลุ่ม มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ .05 (p< .001) และควำมแตกต่ำงของคะแนน
เฉลี่ยพฤติกรรมกำรใช้ยำปฏิชีวนะ หลังกำรทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 69.53 กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ย 
56.26 เมื่อเปรียบเทียบ ควำมแตกต่ำงของคะแนนเฉลี่ย พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยทั้งสองกลุ่ม มีควำมแตกต่ำงกัน  
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ .05 (p< .001) ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะแบบแผนควำมเชื่อด้ำนสุขภำพ ท ำให้เกิดกำรรับรู้
โอกำสเสี่ยงต่อกำรเป็นโรคแทรกซ้อนควำมรุนแรงของโรคในกลุ่มทดลองมำกกว่ำกลุ่มควบคุมซึ่งสอดคล้องกับ
กำรศึกษำของ ณัฐนันท์ค ำ พิริยะพงศ์ (2560) ที่ได้ศึกษำผลของโปรแกรมควำมเชื่อด้ำนสุขภำพตอ่ พฤติกรรมกำรใช้ยำ
ในผู้สูงอำยุโรคควำมดันโลหิตสูงที่ได้เข้ำรับกำรรักษำที่โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ พบว่ำคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมกำรใช้ยำของกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมควำมเชื่อด้ำนสุขภำพสูง กว่ำกลุ่มควบคุมที่ได้รับกำรพยำบำล
ตำมปกติ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับอัจฉรำกรณ์ ค ำสอนทำ (2560) ที่ศึกษำประสิทธิผล
ของโปรแกรมกำรให้ควำมรู้ต่อกำรใช้ยำปฏิชีวนะของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) ต ำบลบำงหมำก 
อ ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ผลกำรวิจัย พบว่ำ ในกลุ่มทดลองหลังได้รับโปรแกรมมีควำมรู้สูงกว่ำกลุ่มควบคุมแตกต่ำงกัน
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.001) และพฤติกรรมกำรใช้ยำปฏิชีวนะสูงกว่ำกลุ่มควบคุม 
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แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.008) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ำ กำรใช้โปรแกรมกำรกำร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรใช้ยำปฏิชีวนะโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนควำมเชื่อด้ำนสุขภำพของประชำชนต ำบล     
แม่ลอย อ ำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย ในระยะเวลำ 8 สัปดำห์ ท ำให้ประชำชนมีพฤติกรรมกำรใช้ยำปฏิชีวนะที่
เปลี่ยนแปลง มีกำรใช้ยำปฏิชีวนะได้อย่ำงถูกต้อง และถูกวิธีมำกยิ่งข้ึน  

ข้อเสนอแนะ   

1. ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรท ำวิจัย 
 1.1 จำกผลกำรวิจัยท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรใช้ยำปฏิชีวนะ ดังนั้น จึงควรจัดกิ จกรรมโดย
โปรแกรมกำรส่งเสริมพฤติกรรมกำรใช้ยำปฏิชีวนะรูปแบบนี้และน ำไปปรับใช้กับประชำกรกลุ่มอื่น และน ำไปปรับใช้กับ
ยำประเภทอื่นต่อไป  
 1.2 กำรสร้ำงควำมตระหนัก เพื่อให้ประชำชนเกิดกำรรับรู้ตำมทฤษฎีควำมเชื่อด้ำนสุขภำพในกำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกำรใช้ยำปฏิชีวนะ แก่ประชำชนท ำให้ เกิดควำมตะหนัก เข้ำใจ และรับรู้ถึงอันตรำยต่อควำมรุนแรงของกำร
ใช้ของยำปฏิชีวนะอย่ำงผิดวิธี จึงมีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพในกำรใช้ยำปฏิชีวนะที่ดีขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรมีกำรน ำกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนมำใช้ในกำรออกแบบและปรับปรุงกิจกรรมโปรแกรมกำร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพให้มีควำมเหมำะสมกับบริบทของชุมชนจึงจะท ำให้เกิดควำมส ำเร็จในกำรที่จะให้
ประชำชนมีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพที่ถูกต้อง เนื่องจำกผู้เข้ำร่วมกิจกรรมจะได้มีรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมจึงท ำให้ปฏิบัติตำมโปรแกรมที่ร่วมพัฒนำขึ้น 
 2.2 ควรเพิ่มระยะเวลำกำรด ำเนินกิจกรรมกระตุ้นทุกๆ 6 เดือนเพื่อวัดติดตำมประเมินผล และเพื่อศึกษำควำม
คงทนของโปรแกรม 
 2.3 ควรศึกษำพัฒนำโปรแกรมทำงสุขศึกษำ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีอื่นๆเพิ่มเติมให้ครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น 
 2.4 กำรท ำวิจัยเพื่อศึกษำผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนแบบแผนควำมเชื่อด้ำนสุขภำพครั้งต่อไป ควรใช้กำร
ศึกษำวิจัยเชิงปริมำณควบคู่กับกำรวิจัยเชิงคุณภำพ       
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับ

บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแรด ต าบลหนองแรด อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 ประหยัด   หินทรำย    
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแรด ส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย 

                                                   

บทน า 

โรคเบำหวำนชนิดที่ 2 เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non Communicable Diseases, หรือ NCDs)  
ที่ไม่สำมำรถรักษำให้หำยขำดได้ และยังเป็นปัญหำสำธำรณสุขที่ส ำคัญของโลกและประเทศไทย จำกข้อมูลกองโรค  
ไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข รำยงำนว่ำ ปี พ.ศ.2564 ทั่วโลกพบผู้ป่วยโรคเบำหวำน จ ำนวน 463 
ล้ำนคน และคำดกำรณ์ว่ำในปี พ.ศ.2588 จะมีผู้ป่วยเบำหวำนเพิ่มขึ้นเป็น 629 ล้ำนคน ส ำหรับประเทศไทย 
 พบอุบัติกำรณ์โรคเบำหวำนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง มีผู้ป่วยรำยใหม่เพิ่มขึ้นประมำณ 3 แสนคนต่อปี  
และมีผู้ป่วยโรคเบำหวำนอยู่ในระบบทะเบียน 3.2 ล้ำนคน และพบอัตรำตำยด้วยโรคเบำหวำน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 
(กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, 2564) จำกข้อมูล Health Data Center (HDC) ของ กระทรวงสำธำรณสุข  
พบอัตรำกำรป่วยด้วยโรคเบำหวำนของคนไทย เพิ่มข้ึนจำก 5727.48 ต่อแสนประชำกร ในปี พ.ศ.2560 เป็น 7010.17 
ต่อแสนประชำกร ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งสอดคล้องกับอัตรำกำรป่วยด้วยโรคเบำหวำนของประชำชนในจังหวัดเชียงรำย 
พบว่ำ อัตรำกำรป่วย เพิ่มขึ้น จำก 5560.49 ต่อแสนประชำกร ในปี พ.ศ.2560 เป็น 7182.92 ต่อแสนประชำกร  
ในปี พ.ศ.2564 (กระทรวงสำธำรณสุข, 2564)  

โรคเบำหวำน คือ โรคที่เซลล์ร่ำงกำยมีควำมผิดปกติในขบวนกำรเปลี่ยนน้ ำตำลในเลือดให้เป็นพลังงำน  
โดยขบวนกำรนี้เกี่ยวข้องกับอินซูลินซ่ึงเป็นฮอร์โมนที่สร้ำงจำกตับอ่อนเพื่อใช้ควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือด เมื่อน้ ำตำล
ไม่ได้ถูกใช้จึงท ำให้ระดับน้ ำตำลในเลือดสูงข้ึนกว่ำระดับปกติ  

เป้ำหมำยในกำรควบคุมเบำหวำนให้ระดับ HbA1c น้อยกว่ำร้อยละ 7 หรือระดับน้ ำตำลในเลือด 
ขณะอดอำหำร (FBS) 80-130 mg/dL โดยให้เริ่มต้นรักษำเบำหวำนด้วยยำควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือด ร่วมกับ 
กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพ และอำจปรับเพิ่มยำอื่นๆเข้ำไปเพื่อให้สำมำรถควบคุมระดับน้ ำตำล  
ให้ได้ตำม ในปี พ.ศ.2564 ประเทศไทยและจังหวัดเชียงรำยพบผู้ป่วยโรคเบำหวำนที่ควบคุมระดับน้ ำตำลได้ดี  
เพียงร้อยละ 29.15 และ 27.82 ตำมล ำดับ (กระทรวงสำธำรณสุข, 2564) กำรควบคุมระดับน้ ำตำลให้ได้ตำมเป้ำหมำย
ท ำได้ยำกเนื่องจำกมีปัจจัยเกี่ยวข้องมำกมำย ซึ่งต่ำงมีส่วนส ำคัญที่จะท ำให้ควบคุมระดับน้ ำตำลไม่ได้ตำมเป้ำหมำย 
ทั้งนี้จำกกำรทบทวนวรรณกรรมพบว่ำ ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือด ได้แก่ ควำมรู้
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เกี่ยวกับโรคเบำหวำน ชนิดที่ 2, กำรสนับสนุนทำงสังคม  น้ ำหนัก, สถำนภำพ, กำรมีผู้ดูแล, กำรมีญำติสำยตรงป่วย
ด้วยโรคเบำหวำน และกำรรับรู้แบบแผนควำมเชื่อด้ำนสุขภำพ  

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแรด ต ำบลหนองแรด อ ำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย เป็นสถำนบริกำร
สำธำรณสุขอีกแห่งหนึ่ง ที่มีจ ำนวนผู้ป่วยเบำหวำนรับบริกำรเพิ่มสูงขึ้น ในปี 2564 พบผู้ป่วยโรคเบำหวำนที่ควบคุม
ระดับน้ ำตำลได้ดี เพียงร้อยละ 13.85 (ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงรำย, 2564) ซึ่งต่ ำกว่ำตัวชี้วัดกระทรวง
สำธำรณสุข และยังไม่มีผู้ที่เคยศึกษำถึงปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือดของผู้ ป่วย
โรคเบำหวำนชนิดที่ 2 ในพื้นที่ดังกล่ำว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษำปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือด
ของผู้ป่วยเบำหวำนชนิดที่  2 เพื่ อน ำผลที่ ได้ เป็นข้อมูลส ำหรับกำรพัฒนำระบบบริกำรและปรับรูปแบบ 
กำรดูแลให้เหมำะสมมำกยิ่งข้ึนต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษำปัจจัยส่วนบุคคล, ควำมรู้เกี่ยวกับโรคเบำหวำน, กำรรับรู้ควำมเชื่อด้ำนสุขภำพเกี่ยวกับ
โรคเบำหวำน , สิ่งชักน ำให้ปฏิบัติกำรดูแลสุขภำพของตนเองในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบำหวำน, ปัจจัยด้ำนสังคม  
และพฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพ ของผู้ป่วยโรคเบำหวำนที่มำรับบริกำรในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแรด 

2. เพื่อศึกษำ กำรควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือด ของผู้ป่วยโรคเบำหวำนที่มำรับบริกำรในโรงพยำบำล  
ส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแรด 

3. เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยส่วนบุคคล , ควำมรู้เกี่ยวกับโรคเบำหวำน, กำรรับรู้ควำมเชื่อ 
ด้ำนสุขภำพเกี่ยวกับโรคเบำหวำน , สิ่งชักน ำให้ปฏิบัติกำรดูแลสุขภำพของตนเองในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบำหวำน,  
ปัจจัยด้ำนสังคม และพฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพ กับกำรควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือด ของผู้ป่วยโรคเบำหวำน  
ที่มำรับบริกำรในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแรด 
ค าถามของการวิจัย 

ปัจจัยใดที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบำหวำนที่มำรับบริกำร  
ในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแรด 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล, ควำมรู้เกี่ยวกับโรคเบำหวำน, กำรรับรู้ควำมเชื่อด้ำนสุขภำพเกี่ยวกับโรคเบำหวำน ,  
สิ่งชักน ำให้ปฏิบัติกำรดูแลสุขภำพของตนเองในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบำหวำน , ปัจจัยด้ำนสังคม และพฤติกรรมกำรดูแล
สุขภำพ มีควำมสัมพันธ์กับกำรควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบำหวำนที่มำรับบริกำรในโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแรด 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านเนื้อหา กำรวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล , ควำมรู้เกี่ยวกับ

โรคเบำหวำน, กำรรับรู้ควำมเชื่อด้ำนสุขภำพเกี่ยวกับโรคเบำหวำน , สิ่งชักน ำให้ปฏิบัติกำรดูแลสุขภำพของตนเอง 
ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบำหวำน, ปัจจัยด้ำนสังคม และพฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพ 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเบำหวำน  
ชนิดที่  2 ที่ เข้ำมำรับบริกำรในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแรด ต ำบลหนองแรด อ ำเภอเทิง  
จังหวัดเชียงรำย จ ำนวน 95 คน ที่ยินดีร่วมกำรวิจัย และสมัครใจให้ข้อมูล 

ขอบเขตด้านระยะเวลา ด ำเนินกำรวิจัยในช่วง เดือนเมษำยน-มิถุนำยน 2565 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ผู้ป่วยเบาหวาน หมำยถึง บุคคลที่ได้รับกำรวินิจฉัยจำกแพทย์ว่ำ เป็นโรคเบำหวำน ชนิดที่ 2 และเข้ำมำรับ
บริกำรคลินิกเบำหวำน ในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแรด ต ำบลหนองแรด อ ำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย 
 การควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้  หมำยถึง ผู้ที่มีระดับน้ ำตำลในเลือด (FBS) 80-130 mg/dL  
หรือตำมกำรรับรู้ที่ได้รับข้อมูลจำก แพทย์หรือพยำบำลว่ำค่ำระดับน้ ำตำลในเลือดอยู่ ในเกณฑ์ปกติ 
 การควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้ หมำยถึง ผู้ที่มีระดับน้ ำตำลในเลือด (FBS) สูงกว่ำ 130 mg/dL  
หรือตำมกำรรับรู้ที่ได้รับข้อมูลจำกแพทย์หรือพยำบำลว่ำค่ำระดับน้ ำตำลในเลือดสูงกว่ำเกณฑ์ปกติ 
ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการวิจัย 
 1. เป็นข้อมูลส ำหรับกำรพัฒนำระบบบริกำรและปรับรูปแบบกำรดูแลผู้ป่วยโรคเบำหวำนที่มำรับบริกำร  
ในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแรด 
 2. ได้แนวทำงในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทรำบวิธีกำรดูแลสุขภำพในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบำหวำนที่ควบคุม
ระดับน้ ำตำลไม่ได้ 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 กำรศึกษำครั้งนี้เป็นกำรศึกษำเชิงส ำรวจ (survey research) แบบภำคตัดขวำง (Cross sectional study) 
เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยส่วนบุคคล, ควำมรู้เกี่ยวกับโรคเบำหวำน, กำรรับรู้ควำมเชื่อด้ำนสุขภำพเกี่ยวกับ
โรคเบำหวำน, สิ่งชักน ำให้ปฏิบัติกำรดูแลสุขภำพของตนเองในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบำหวำน, ปัจจัยด้ำนสังคม  
และพฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพ กับกำรควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือด ของผู้ป่วยโรคเบำหวำนที่มำ รับบริกำร 
ในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแรด ต ำบลหนองแรด อ ำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย ดังขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. กำรก ำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัย 
 3. กำรรวบรวมข้อมูล 
 4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
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1. กำรก ำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ ได้จำกผู้ป่วยโรคเบำหวำนชนิดที่ 2 ที่มำรับบริกำรในโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแรด ต ำบลหนองแรด อ ำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย ที่ได้รับวินิจฉัยจำกแพทย์ว่ำเป็นเบำหวำน
ชนิดที่ 2 อำยุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป และมีผลระดับน้ ำตำลในเลือดขณะอดอำหำร จำกบัญชีผู้ป่วยโรคเบำหวำนของ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแรด ปี พ.ศ.2565 จ ำนวน 95 คน (จำกข้อมูล จำกโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแรด ณ วันที่ 6 พฤษภำคม 2565) 

2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศกึษำวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมขอมูลของกำรศึกษำครั้งนี้ใช้แบบสอบถำม 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ประกอบด้วย อำยุ, เพศ, สถำนภำพ, อำชีพ, รำยได้, ดัชนีมวลกำย, กำรมีญำติ
สำยตรงป่วยด้วยโรคเบำหวำน, ระยะเวลำกำรป่วยเป็นเบำหวำน, กำรมีผู้ดูแล, รูปแบบกำรรักษำ และผลระดับน้ ำตำล
ปลำยนิ้วหลังอดอำหำร 8 ชั่วโมง ลักษณะค ำถำมเป็นแบบปลำยปด จ ำนวน 13 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน มีข้อค ำถำม 12 ข้อ โดยเลือกตอบเป็น ใช่, ไม่แน่ใจ, ไม่ใช่ 
 เกณฑ์กำรให้คะแนน ถ้ำตอบ “ถูก” ให้ 1 คะแนน แต่ถ้ำตอบ “ผิด” หรือ “ไม่แน่ใจ” ให้ 0 คะแนน  
โดยเกณฑ์ในกำร แปลผลคะแนนใช้กำรพิจำรณำแบ่งระดับคะแนนอิงเกณฑ์ โดยประยุกต์จำกหลักเกณฑ์ของ Bloom 
(1971) อ้ำงถึงใน เพชรัตน์ ศิริสุวรรณ (2561) มีเกณฑ์แบ่งคะแนนออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้  

ควำมรู้ระดับสูง   ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป   (ช่วงคะแนน 10 - 12 คะแนน)  
ควำมรู้ระดับปำนกลำง  ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 – 79.99  (ช่วงคะแนน 7 - 9 คะแนน)  
ควำมรู้ระดับต่ ำ   ได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 60  (ช่วงคะแนน 0 – 6 คะแนน) 
ส่วนที่ 3 การรับรู้ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคเบาหวาน 5 ด้ำน ด้ำนละ 5 ข้อ ประกอบด้วย  

ด้ำนกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงต่อกำรเกิดโรค, ด้ำนกำรรับรูควำมรุนแรงของโรค, ด้ำนสิ่งชักน ำให้ปฏิบัติกำรดูแลสุขภำพของ
ตนเองในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบำหวำน, ด้ำนกำรรับรู้ถึงประโยชน์ของกำรรักษำและป้องกันโรค และด้ำนกำรรับรู้อุปสรรค
ในกำรปฏิบัติตน มีทั้งข้อควำมด้ำนบวกและด้ำน ลบ จ ำนวนรวม 25 ข้อ โดยเลือกตอบเป็น เห็นด้วย, ไม่แน่ใจ,  
ไม่เห็นด้วย 

เกณฑ์กำรให้คะแนนกำรรับรู้ควำมเชื่อด้ำนสุขภำพเกี่ยวกับโรคเบำหวำน วัดโดยกำรตั้งค ำถำมเชิงบวก  
และเชิงลบ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถำมตอบว่ำ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย โดยให้คะแนน ดังนี้  

ตัวเลือก   ข้อความเชิงบวก ข้อความเชิงลบ  
เห็นด้วย   3 คะแนน   1 คะแนน 
ไม่แน่ใจ   2 คะแนน   2 คะแนน 
ไม่เห็นด้วย  1 คะแนน   3 คะแนน 
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โดยน ำคะแนนที่ได้จำกแบบสอบถำมมำแบ่งกลุ่มคะแนนเป็นอันดับสเกล (Ordinal Scale) 3 ระดับ  
โดยใช้เกณฑ์ของ Best (1977) อ้ำงถึงใน เพชรัตน์ ศิริสุวรรณ (2561) 

จำกหลักเกณฑ์ดังกล่ำวจึงแบ่งระดับกำรรับรู้ควำมเชื่อด้ำนสุขภำพเกี่ยวกับโรคเบำหวำน แบ่งออกเป็น ดังนี้ 
ช่วงคะแนน 2.36-3.00 หมำยถึง กำรรับรู้ควำมเชื่อด้ำนสุขภำพเกี่ยวกับโรคเบำหวำนอยู่ในระดับสูง 
ช่วงคะแนน 1.68-2.35 หมำยถึง กำรรับรู้ควำมเชื่อด้ำนสุขภำพเกี่ยวกับโรคเบำหวำนอยู่ในระดับปำนกลำง 
ช่วงคะแนน 1.00-1.67 หมำยถึง กำรรับรู้ควำมเชื่อด้ำนสุขภำพเกี่ยวกับโรคเบำหวำนอยู่ในระดับต่ ำ 

ส่วนที่ 4 ปัจจัยด้านสังคม ด้ำนละ 5 ข้อ ประกอบด้วย ด้ำนแรงสนับสนุนทำงสังคม และ ด้ำนแรงสนับสนุน
จำกครอบครัว รวม 10 ข้อ เป็น แบบสอบถำมมำตรำส่วน ประมำณค่ำ 5 ระดับ (Rating Scale) ของ Likert (1987) 
อ้ำงถึงใน ขวัญเรือน ก๋ำวิตู และ ชนิดำ มัททวำงกูร(2562) (ปฏิบัติน้อยที่สุด - มำกที่สุด) โดยเป็นข้อค ำถำมด้ำนบวก
ทั้งหมด เกณฑ์กำรให้คะแนน (ขวัญเรือน ก๋ำวิตู และ ชนิดำ มัททวำงกูร, 2562)  ดังนี้ 

ระดับคะแนน 5 หมำยถึง ปฏิบัติมำกที่สุด   
ระดับคะแนน 4 หมำยถึง ปฏิบัติมำก  
ระดับคะแนน 3 หมำยถึง ปฏิบัติปำนกลำง 
ระดับคะแนน 2 หมำยถึง ปฏิบัติน้อย  
ระดับคะแนน 1 หมำยถึง ปฏิบัติน้อยที่สุด 

กำรแปลผลคะแนน 
คะแนนเฉลี่ย 3.68 – 5.00 หมำยถึง แรงสนับสนุนทำงสังคม และแรงสนับสนุนจำกครอบครัว ระดับมำก 
คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.67  หมำยถึง แรงสนับสนุนทำงสังคม และแรงสนับสนุนจำกครอบครัว ระดับปำนกลำง 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 2.33 หมำยถึง แรงสนับสนุนทำงสังคม และแรงสนับสนุนจำกครอบครัว ระดับน้อย 

 ส่วนที่ 5 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ประกอบด้วย ด้ำนกำรรับประทำน อำหำร ด้ำนกำรรับประทำนยำ 
ด้ำนกำรออกก ำลังกำย ด้ำนกำรจัดกำรกับควำมเครียด และด้ำนกำรรักษำอย่ำงต่อเนื่อง มีทั้งข้อควำมด้ำนบวก 
และด้ำนลบ จ ำนวนรวม 26 ข้อ แบบสอบถำมมำตรำส่วน ประมำณค่ำ 5 ระดับ (Rating Scale) ของ Likert (1987)  
อ้ำงถึงใน ขวัญเรือน ก๋ำวิตู และ ชนิดำ มัททวำงกูร(2562) (ปฏิบัติน้อยที่สุด - มำกที่สุด) โดยมีข้อค ำถำมด้ำนบวก  
21 ข้อ และด้ำนลบ 5 ข้อ เกณฑ์กำรให้คะแนน (ขวัญเรือน ก๋ำวิตู และ ชนิดำ มัททวำงกูร, 2562)  ดังนี้ 

ข้อควำมเชิงบวก คือ  
ระดับคะแนน 5 หมำยถึง ปฏิบัติมำกที่สุด   
ระดับคะแนน 4 หมำยถึง ปฏิบัติมำก  
ระดับคะแนน 3 หมำยถึง ปฏิบัติปำนกลำง 
ระดับคะแนน 2 หมำยถึง ปฏิบัติน้อย  
ระดับคะแนน 1 หมำยถึง ปฏิบัติน้อยที่สุด 
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ข้อควำมเชิงลบ คือ  
 ระดับคะแนน 5 หมำยถึง ปฏิบัติน้อยที่สุด  

ระดับคะแนน 4 หมำยถึง ปฏิบัติน้อย   
ระดับคะแนน 3 หมำยถึง ปฏิบัติปำนกลำง 
ระดับคะแนน 2 หมำยถึง ปฏิบัติมำก 
ระดับคะแนน 1 หมำยถึง ปฏิบัติมำกที่สุด  

กำรแปลผลคะแนน 
คะแนนเฉลี่ย 3.68 – 5.00 หมำยถึง พฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพ ระดับมำก 
คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.67 หมำยถึง พฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพ ระดับปำนกลำง 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 2.33 หมำยถึง พฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพ ระดับน้อย 

กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 

1)  น ำแบบสอบถำมที่สร้ำงขึ้นไปปรึกษำอำจำรย์ที่ปรึกษำ เพื่อให้ค ำแนะน ำ ตรวจสอบแก้ไขส ำนวนภำษำ 

และควำมถูกต้อง และปรับปรุงให้เหมำะสมในด้ำนเนื้อหำ ให้ครอบคลุมเนื้อหำ 

2) น ำแบบสอบถำมที่ปรับปรุงแล้วเสนอต่อกำรตรวจสอบควำมตรง (Validity) ผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวน 3 ท่ำน 

เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องทำงภำษำและควำมครอบคลุมของเนื้อหำ (Content Validity) แล้วน ำไปปรับปรุงค ำถำม 

แก้ไขเพิ่มเติมตำมข้อเสนอแนะ แล้วส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำอีกครั้งจนเป็นที่ยอมรับ ได้ค่ำ IOC = 0.97 

3) น ำแบบสอบถำมที่ปรับปรุงเสร็จแล้ว เสนออำจำรย์ที่ปรึกษำเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องก่อนน ำไปทดลองใช้ 

4) กำรตรวจสอบควำมเที่ยง (Reliability) น ำเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่ำง 

ที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกับกลุ่มตัวอย่ำงที่จะศึกษำจ ำนวน 30 รำย คือ ผู้ป่วยโรคเบำหวำนชนิดที่ 2 ที่มำรับบริกำร 

ในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปล้อง ต ำบลปล้อง อ ำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย จ ำนวน 30 รำย  

จำกนั้นใช้สัมประสิทธิ์ครอนบำคอัลฟ่ำ (Cronbach’s alpha coefficient) ส ำหรับวิเครำะห์หำค่ำควำมเที่ยง 

ของแบบสอบถำม และปรับแก้เครื่องมือให้มีควำมเหมำะสมกับกลุ่มตัวอย่ำง ซึ่งได้ค่ำสัมประสิทธิ์ครอนบำคอัลฟ่ำ ดังนี ้

- แบบประเมินควำมรู้เกี่ยวกับโรคเบำหวำนเท่ำกับ 0.70 

- แบบประเมินกำรรับรู้ควำมเชื่อด้ำนสุขภำพเกี่ยวกับโรคเบำหวำนเท่ำกับ 0.70 

- แบบประเมินปัจจัยด้ำนสังคมเท่ำกับ 0.73 

- แบบประเมินพฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพเท่ำกับ 0.71 
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3. วิธกีำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.1 ประสำนงำนกับผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแรด ต ำบลหนองแรด อ ำเภอเทิง 

จังหวัดเชียงรำย เพื่อขอควำมอนุเครำะห์ ขอควำมร่วมมือในกำรศึกษำวิจัย และเก็บข้อมูล  

3.2 ท ำกำรพิจำรณำกลุ่มตัวอย่ำงที่จะเข้ำร่วมกำรวิจัยโดยกำรพิจำรณำตำมเกณฑ์กำรคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำง  

3.3 ชี้แจงรำยละเอียดของกำรวิจัยให้ผู้ เข้ำร่วมกำรวิจัยรับทรำบและยินยอมเข้ำร่วมโครงกำรวิจัย  

โดยกำรลงนำมยินยอมเข้ำร่วมโครงกำรวิจัย 

3.4 อบรม อำสำสมัครสำธำรณสุข (ผู้ช่วยวิจัย) ในกำรเก็บข้อมูล 

3.5 ผู้วิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยท ำกำรเก็บ ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำม หรือกำรสัมภำษณ์ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่ำง 

มีปัญหำในกำรอ่ำนข้อค ำถำม 

3.6 ตรวจสอบควำมถูกต้องและครบถ้วน ของข้อมูลเพื่อน ำข้อมูลไปบันทึกลงโปรแกรมและ วิเครำะห์  

ในขั้นตอนต่อไป 

4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

4.1 ใช้สถิติเชิงพรรณนำ (descriptive statistics) ในรูปแบบค่ำเฉลี่ย ควำมถี่ ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำนเพื่อวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนของผู้ตอบแบบสอบถำม  

4.2 ใช้สถิติเชิงอนุมำน (inferential statistics) ในกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรควบคุมระดับ

น้ ำตำลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบำหวำนชนิดที่ 2 ที่มำรับบริกำรในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแรด  

ต ำบลหนองแรด อ ำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย โดยใช้สถิติ Chi-square Test  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 กำรศึกษำปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบำหวำนชนิดที่ 2  

ที่มำรับบริกำรในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแรด ต ำบลหนองแรด อ ำ เภอเทิง จังหวัดเชียงรำย  

เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยส่วนบุคคล , ควำมรู้เกี่ยวกับโรคเบำหวำน, กำรรับรู้ควำมเชื่อด้ำนสุขภำพ 

เกี่ยวกับโรคเบำหวำน, สิ่งชักน ำให้ปฏิบัติกำรดูแลสุขภำพของตนเองในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบำหวำน, ปัจจัยด้ำนสังคม  

และพฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพ กับกำรควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือด ของผู้ป่วยโรคเบำหวำนที่มำรับบริกำร  

ในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแรด ต ำบลหนองแรด อ ำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย เก็บข้อมูล  

โดยใช้แบบสอบถำม กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 95 คน แล้วน ำข้อมูลมำประมวลผลและวิเครำะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลน ำเสนอตำมส่วนต่ำง ๆ ดังนี้ 
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 กลุ่มตัวอย่ำงผู้ป่วยโรคเบำหวำนชนิดที่ 2 ที่มำรับบริกำรในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแรด 
ต ำบลหนองแรด อ ำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย ที่ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด จ ำนวน 95 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
ร้อยละ 70.53 มีอำยุเฉลี่ย 63.65 ปี โดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอำยุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 73.68 รองลงมำอยู่ในกลุ่มอำยุ 
ต่ ำกว่ำ 60 ปี ร้อยละ 26.32 สถำนภำพ ส่วนใหญ่อยู่กับคู่สมรส 78.95 รองลงมำคือ หย่ำร้ำง/หม้ำย/แยกกันอยู่  
และโสด ร้อยละ 16.84 และ4.21 ตำมล ำดับ อำชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพ เกษตรกร ร้อยละ 71.58 รองลงมำ  
คือ ไม่ได้ท ำงำน, อำชีพอื่นๆ(รับจ้ำง, ค้ำขำย และประกอบอำชีพอิสระ) และรับรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 17.89, 
7.37 และ 3.16 ตำมล ำดับ มีรำยได้เฉลี่ยอยู่ที่ 2552.63 บำทต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่ำ 2,500 
บำท ร้อยละ 71.58 มีดัชนีมวลกำยเฉลี่ย 23.25 ส่วนใหญ่มีดัชนีมวลกำย อยู่ในช่วง 18.5 – 22.90 อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
ส่วนใหญ่มีโรคประจ ำตัวอย่ำงอื่นนอกจำกโรคเบำหวำน ร้อยละ 64.21 ส่วนใหญ่มีญำติสำยตรงป่วยด้วยโรคเบำหวำน 
ร้อยละ 60.00  มีระยะเวลำที่ป่วยเป็นเบำหวำน เฉลี่ยอยู่ที่ 9.03 ส่วนใหญ่ป่วยด้ วยโรคเบำหวำน มำแล้วน้อยกว่ำ  
10 ปี ร้อยละ 57.89 และป่วยด้วยโรคเบำหวำน 10 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 42.11 กำรมีผู้ดูแล ส่วนใหญ่มีผู้ดูแล 83.16  
และรูปแบบกำรรักษำ ส่วนใหญ่รักษำโดยกำรรับประทำนยำเม็ด ร้อยละ 90.53 
 ควำมรู้ เกี่ยวกับโรคเบำหวำน พบว่ำ ผู้ป่วยโรคเบำหวำนชนิดที่  2 ที่มำรับบริกำรในโรงพยำบำล 
ส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแรด มีค่ำคะแนนเฉลี่ย 8.74 คะแนน ส่วนใหญ่มีระดับควำมรู้  ระดับปำนกลำง  
ร้อยละ 52.63 รองลงมำ คือ มีระดับควำมรู้ อยู่ในระดับสูง และระดับต่ ำ ร้อยละ 36.84 และ 10.53 ตำมล ำดับ 
 กำรรับรู้ควำมเชื่อด้ำนสุขภำพเกี่ยวกับโรคเบำหวำน ผู้ป่วยโรคเบำหวำนชนิดที่  2 ที่มำรับบริกำร 
ในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแรด จ ำนวน 4 ด้ำน คือ ด้ำนกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงต่อกำรเกิดโรค  
ด้ำนกำรรับรู้ถึงประโยชน์ของกำรรักษำและป้องกัน และด้ำนกำรรับรู้อุปสรรคในกำรปฏิบัติตน ส่วนใหญ่มีระดับ  
กำรรับรู้  อยู่ ในระดับสูง ร้อยละ 86.32, 80.00 และ 55.79 ตำมล ำดับ มีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 2.63, 2.61  
และ 2.34 คะแนน ตำมล ำดับ ส่วนด้ำนกำรรับรู ควำมรุนแรงของโรค ส่วนใหญ่มีกำรรับรู ควำมรุนแรงของโรค  
อยู่ในระดับปำนกลำง ร้อยละ 53.68 มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.20 คะแนน 
 ระดับสิ่งชักน ำให้ปฏิบัติกำรดูแลสุขภำพของตนเองในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบำหวำนชนิดที่ 2 ที่มำรับบริกำร  
ในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแรด ส่วนใหญ่มีระดับสิ่งชักน ำให้ปฏิบัติกำรดูแลสุขภำพ อยู่ในระดับสูง  
ร้อยละ 71.58 มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.46 คะแนน 
 ปัจจัยด้ำนสังคม คือ แรงสนับสนุนทำงสังคม และแรงสนับสนุนจำกครอบครัว ของผู้ป่วยโรคเบำหวำน 
ชนิดที่ 2 ที่มำรับบริกำรในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแรด ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับมำก ร้อยละ 54.74  
และ90.53 ตำมล ำดับ และมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.76 และ 4.20 คะแนน ตำมล ำดับ 
 พฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพของผู้ป่วยโรคเบำหวำนชนิดที่ 2 ที่มำรับบริกำรในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบลหนองแรด จ ำนวน 5ด้ำน คือ ด้ำนกำรรับประทำนอำหำร ด้ำนกำรรับประทำนยำ และด้ำนกำรดูแลต่อเนื่อง 
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพ อยู่ ในระดับมำก ร้อยละ 67.37, 87.37 และ 97.89 ตำมล ำดับ  
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ส่วนด้ำนกำรออกก ำลังกำย และด้ำนกำรจัดกำรควำมเครียด ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพ อยู่ในระดับ 
ปำนกลำง ร้อยละ 68.42 และ 52.63 ตำมล ำดับ 
 ระดับกำรควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบำหวำนชนิดที่ 2 ที่มำรับบริกำรในโรงพยำบำล

ส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแรด โดยใช้ผลระดับน้ ำตำลปลำยนิ้วหลังอดอำหำร 8 ชั่วโมง จ ำนวน 3 ครั้งสุดท้ำย  

ที่มำรับบริกำรในรพ.สต. แล้วหำค่ำเฉลี่ย พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 126.32 mg/dL ส่วนใหญ่สำมำรถควบคุมระดับระดับ

น้ ำตำลในเลือดได้ (DTX 80-130 mg/dL) ร้อยละ 71.58 และควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือดไม่ได้ (DTX สูงกว่ำ 130 

mg/dL) ร้อยละ 28.42 

 ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือด  พบว่ำ อำชีพ, กำรมีญำติสำยตรงป่วย 

ด้วยโรคเบำหวำน, รูปแบบกำรรักษำ และควำมรู้เกี่ยวกับโรคเบำหวำน มีควำมสัมพันธ์กับ กับกำรควบคุมระดับน้ ำตำล

ในเลือด ของผู้ป่วยโรคเบำหวำนที่มำรับบริกำรในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแรด อย่ำงมีนัยส ำคัญ 

ทำงสถิติที่ระดับ p-value <0.05 ( p-value = 0.041, 0.007, 0.008 และ 0.018) 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลกำรศึกษำ ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบำหวำนชนิดที่ 2 
ที่มำรับบริกำรในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองแรด ต ำบลหนองแรด อ ำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย   
พบว่ำ อำชีพ, กำรมีญำติสำยตรงป่วยด้วยโรคเบำหวำน, รูปแบบกำรรักษำ และควำมรู้เกี่ยวกับโรคเบำหวำน 
 มีควำมสัมพันธ์กับกำรควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือด ของผู้ป่วยโรคเบำหวำนที่มำรับบริกำรในโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบลหนองแรด อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับควำมเชื่อมั่น 0.05 
 1. ปัจจัยด้านอาชีพ พบว่ำ มีควำมสัมพันธ์กับ กับกำรควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือด ซึ่งสอดคล้องกับ
กำรศึกษำของ ธนวัฒน์ สุวัฒนกุล (2561) ศึกษำปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือดของผู้ป่วย
เบำหวำนชนิดที่ 2 พบว่ำ อำชีพมีควำมสัมพันธ์ต่อกำรควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือดอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยผู้เป็นเบำหวำนชนิดที่2 ที่ไม่ได้ประกอบอำชีพมีโอกำสที่จะควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือดได้(HbA1c<7)  
ดีกว่ำผู้ที่ประกอบอำชีพ อธิบำยได้ว่ำกำรศึกษำนี้ อำชีพเกษตรกร ผู้ที่ไม่ได้ท ำงำน และอำชีพอื่นๆ (รับจ้ำง , ค้ำขำย 
และประกอบอำชีพอิสระ) ส่วนใหญ่สำมำรถควบคุมระดับควบคุมระดับน้ ำตำลได้ แต่ รับรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ  
ส่วนใหญ่ไม่สำมำรถมำกควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือดได้ อำจเนื่องมำจำก อำชีพรับรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ มีข้อจ ำกัด 
ในด้ำนเวลำและระเบียบกำรท ำงำน ท ำให้เป็นอุปสรรคต่อกำรควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือด 
 2. การมีญาติสายตรงป่วยด้วยโรคเบาหวาน มีควำมสัมพันธ์กับกับกำรควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือด  
สอดคล้องกับกำรศึกษำของวิทยำ เลิกสำยเพ็ง (2564) ศึกษำ ปัจจัยที่มีผลต่อกำรควบคุม ระดับน้ ำตำลในเลือดของ
ผู้ป่ วยโรคเบำหวำนในเขตรับผิดชอบโรงพยำบำลส่ ง เสริมสุขภำพต ำบลหนองปิ้ ง ไก่  ต ำบลนำบ่อค ำ  
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อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร พบว่ำ ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสถิติกับกำรควบคุมระดับน้ ำตำล  
ในเลือดของผู้ป่วยโรคเบำหวำนในเขตรับผิดชอบของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองปิ้งไก่ ได้แก่ กำรมีญำติ
สำยตรงป่วยด้วยโรคเบำหวำน เนื่องจำกกำรศึกษำนี้ผู้มำรับบริกำรส่วนใหญ่มีญำติสำยตรงที่ป่วยเป็นโรคเบำหวำน 
อธิบำยได้ว่ำโรคเบำหวำนส่วนหนึ่งเกิดจำกกรรมพันธุ์ ประวัติครอบครัวมีผู้ป่วยด้วยโรคเบำหวำน เช่น พ่อแม่ พี่น้อง 
ปู่ย่ำ ตำยำย และผู้ที่มีญำติเป็นโรคเบำหวำนก็มีโอกำสจะเป็นโรคเบำหวำนมำกกว่ำคนทั่วไป (สมำคมโรคเบำหวำน  
แห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี, 2560) 
 3. รูปแบบการรักษา มีควำมสัมพันธ์กับกับกำรควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือด  สอดคล้องกับกำรศึกษำ 
ของ นัตยำ ตั้งศิริกลุ, นพพร โหวธีระกุล, นวรัตน์ สุวรรณผ่อง และเพชร รอดอำรีย์ (2562) ศึกษำปัจจัยที่สัมพันธ์ 
กับกำรควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือดของผู้สูงอำยุที่ป่วยเป็นเบำหวำนชนิดที่ 2 โรงพยำบำลตติยภูมิแห่งหนึ่ง
กรุงเทพมหำนคร พบว่ำ กำรรับประทำนยำเม็ดร่วมกับกำรฉีดยำอินซูลิน มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรควบคุมระดับน้ ำตำล 
ในเลือดไม่ได้ อธิบำยได้ว่ำกำรศึกษำนี้ผู้ป่วยที่มำรับบริกำรที่ไดร้ับกำรรักษำด้วยกำรรับประทำนยำเม็ดร่วมกับกำรใช้ยำ
ฉีด ส่วนใหญ่ควบคุมระดับน้ ำตำลไม่ได้ อำจเนื่องมำจำกกำรรักษำโรคเบำหวำนในระยะแรกจะเริ่มต้นด้ วยกำร
รับประทำนยำควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือด ร่วมกับกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพ และอำจปรับเพิ่มยำ
อื่นๆ หรือเพิ่มวิธีกำรรักษำอื่นๆ เข้ำไป เพื่อให้สำมำรถควบคุมระดับน้ ำตำลให้ได้ตำมเป้ำหมำย (สมำคมโรคเบำหวำน
แห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี, 2560) 
 4. ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน มีควำมสัมพันธ์กับกำรควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือด สอดคล้องกับ
กำรศึกษำของณำเดีย หะยีปะจิ และพิสิษฐ์ พวยฟุ้ง (2562) ศึกษำ ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรควบคุมระดับน้ ำตำล
ในเลือดของผู้ป่วยเบำหวำนชนิดที่ 2 ที่มำรับกำรตรวจติดตำมระดับน้ ำตำลที่ กองกำรแพทย์ เทศบำลนครเชียงรำย 
พบว่ำ ปัจจัยด้ำนควำมรู้เกี่ยวกับโรคเบำหวำน ชนิดที่ 2 มีควำมสัมพันธ์กับกำรควบคุมระดับน้ ำตำลได้อย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติ (p < 0.05) แต่ผลกำรศึกษำขัดแย้งกับกำรศึกษำ ปิยะวดี ทองโปร่ง (2561) ศึกษำ ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับ
กำรควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือดของผู้ป่วยเบำหวำนชนิดที่สอง ของชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลรำชธำนี พบว่ำ 
ปัจจัยด้ำนควำมรู้เกี่ยวกับโรคเบำหวำน ไม่มีควำมสัมพันธ์กับกำรควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือดของผู้ป่วยเบำหวำนชนิด
ที่ 2 เป็นเรื่องที่น่ำศึกษำต่อไปว่ำมีปัจจัยหรือตัวแปรด้ำนใดเข้ำมำเกี่ยวข้องหรือไม่ เนื่องจำกกลุ่มตัวอย่ำงซึ่งเป็น
ประชำชนภำคเหนือกับประชำชนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีวัฒนธรรมและบริบททำงสังคมต่ำงกันโดยสิ้นเชิง 

ข้อเสนอแนะ  

 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. กำรพัฒนำรูปแบบกำรดูแลผู้ป่วยเบำหวำนชนิดที่ 2 ต้องค ำนึงถึงปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อำชีพ ,  
กำรมีญำติสำยตรงป่วยด้วยโรคเบำหวำน, รูปแบบกำรรักษำ โดยเน้นควำมเป็นปัจเจกบุคคล เพื่อตอบสนอง  
ควำมต้องกำรของผู้ป่วยเบำหวำนอย่ำงเหมำะสม ท ำให้สำมำรถดูแลตนเองและควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือดได้ดีขึ้น 
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 2. เป็นข้อมูลพื้นฐำนที่น ำเสนอให้กับผู้บริหำร นักวิชำกำร และเจ้ำหน้ำที่ ในกำรวำงแผน กำรจัดกิจกรรม 
เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรสร้ำงเสริมควำมรู้เกี่ยวกับโรคเบำหวำนที่เหมำะสมผู้ป่วยโรคเบำหวำน 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีกำรศึกษำรูปแบบวิธีกำรวิจัย กำรเก็บข้อมูลเชิงลึก เพื่อให้ทรำบรำยละเอียดของปัจจัยอื่น 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือด ของผู้ป่วยโรคเบำหวำน โดยวิธีกำรสัมภำษณ์เชิงลึกเพื่อหำวิธีกำร  
ในกำรน ำผลวิจัยไปปรับใช้ในกำรวำงแผนกำรลดระดับน้ ำตำลในเลือดของกลุ่มผู้ป่วยโรคเบำหวำนครั้งต่อไป 
 2. ควรท ำกำรศึกษำประสิทธิผลของกระบวนกำรให้ควำมรู้หรือกำรให้สุขศึกษำในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบำหวำน  
ที่ควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือดไม่ได้ 
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ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

Factors Affecting Quality of Life of Phan District People Chiang Rai 

อนุชิต มโนวงศ,์ หทัยทิพย์ มโนวงศ์, วำสนำ ป๊อกบุญเรือง 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนร่องธำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย 

 

บทคัดย่อ  

กำรวิจัยในครั้งนี้เป็นกำรศึกษำวิจัยเชิงส ำรวจ (Survey research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำระดับคุณภำพ
ชีวิตและปัจจัยที่มีผลต่อคุณภำพชีวิตประชำชนอ ำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้  
คือ ประชำชนอำยุ 15 ปีข้ึนไป ในเขตอ ำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย จ ำนวน 398 คน ท ำกำรสุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีกำรสุ่มแบบ
หลำยขั้นตอน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำมที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนำ 
ได้แก่ ควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และวิเครำะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภำพชีวิตประชำชน 
อ ำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย ด้วยสถิติเชิงอนุมำน ได้แก่ Multiple linear regression  

ผลกำรศึกษำ พบว่ำ คุณภำพชีวิตของประชำชนอ ำเภอพำน จังหวัดเชียงรำยโดยรวม อยู่ในระดับดี (X ̅ = 3.6, 
S.D. = 0.488) และเมื่อจ ำแนกตำมรำยด้ำน พบว่ำ คุณภำพชีวิตด้ำนร่ำงกำย ด้ำนจิตใจ และด้ำนควำมสัมพันธ์  

ทำงสังคมอยู่ในระดับดี (X ̅ = 3.6, 3.9, 3.6, S.D. = 0.603, 0.567, 0.578 ตำมล ำดับ) และคุณภำพชีวิต 

ด้ำนสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปำนกลำง (X ̅ = 3.5, S.D. = 0.558) ส ำหรับผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภำพชีวิต
ของประชำชน พบว่ำ ปัจจัยด้ำนสถำนภำพ, รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน (พันบำท), ภำระหนี้สินต่อรำยได้, กำรออม  
และต ำแหน่งทำงสังคม เป็นปัจจัยที่มีผลต่อคุณภำพชีวิตของประชำชนอ ำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย อย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสำมำรถร่วมกันท ำนำยคุณภำพชีวิตของประชำชนได้   และมีค่ำสัมประสิทธิ์ในกำรท ำนำย
ร้อยละ 23.60 (R2 = 0.236) ซึ่งจะได้สมกำรท ำนำย คือ Y (คุณภำพชีวิต) = 3.428 – 0.176 (โสด) + 0.016  
(รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน) – 0.171 (หนี้สินเท่ำกับรำยได้) + 0.261 (มีเงินออม) + 0.154 (มีต ำแหน่งทำงสังคม) 
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บทน า  

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตมีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำก เพื่อให้ประชำชนสำมำรถพัฒนำตนเองและสังคม  
ไปสู่เป้ำหมำยที่พึงปรำรถนำ ทั้งในส่วนบุคคล ครอบครัว ชุมชน กำรที่ประชำชนจะมีคุณภำพชีวิตที่ดีนั้นต้องมำจำก
คุณภำพชีวิตหลำยองค์ประกอบ ส่วนมำกจะมุ่งเน้นในด้ำนควำมต้องกำรขั้นพื้นฐำนในกำรด ำรงชีวิต เช่น กำรมีที่อยู่
อำศัยสิ่งแวดล้อมที่ดี มีสุขภำพกำยแข็งแรง สภำพจิตใจดี มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและสำธำรณูปโภคที่ดี มีรำยได้
เพียงพอต่อกำรด ำรงชีวิต มีควำมสัมพันธภำพที่ดีกับครอบครัวและสังคม ได้รับกำรพักผ่อนและกิจกรรมสันทนำกำรที่
เพียงพอ มีสติและแก้ไขปัญหำในชีวิตประจ ำวันได้ กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรที่เพียงพอและมีควำมปลอดภัยต่อชีวิต   
และทรัพย์สิน1 จึงต้องมีกำรพัฒนำทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ เพื่อให้มีแนวคิด เจตคติที่ดี รู้จักกำรบริหำรตนเอง  
กำรเอื้ออำทรต่อบุคคลอื่น มีอำชีพและรำยได้ที่พอเพียงต่อกำรด ำรงชีวิต มีคุณธรรม ศีลธรรม ถ้ำหำกปฏิบัติได้เช่นนี้  
เท่ำกับเป็นกำรยกระดับทั้งตนเองและสังคม ปัญหำต่ำงๆ  ในสังคมลดน้อยลง เช่น ปัญหำครอบครัว ปัญหำ
อำชญำกรรม ปัญหำมลภำวะเป็นพิษ เป็นต้น ดังจะเห็นได้ว่ำหำกประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี ได้รับกำรส่งเสริม
สนับสนุนให้มีคุณภำพที่ดี ย่อมน ำไปสู่กำรพัฒนำประเทศชำติ  ให้เจริญก้ำวหน้ำขึ้น2 

จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตอ ำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย ได้ร่วมกับภำคีเครือข่ำย
ทั้งภำครัฐ เอกชน และประชำชน ในกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนอ ำเภอพำน มำอย่ำงต่อเนื่อง 
คณะผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจที่จะศึกษำคุณภำพชีวิตและปัจจัยที่มีผลต่อคุณภำพชีวิตของประชำชน ในพื้นที่อ ำเภอพำน 
จังหวัดเชียงรำย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนและก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน
ในพื้นที่อ ำเภอพำนให้ครอบคลุมและตรงประเด็นต่อไป 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อศึกษำคุณภำพชีวิตของประชำชนอ ำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย 
2. เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อคุณภำพชีวิตของประชำชนอ ำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย 

วิธีการวิจัย  

          กำรศึกษำวิจัยครั้งนี้เป็นกำรศึกษำวิจัยเชิงส ำรวจ (Survey research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำปัจจัย 
ที่มีผลต่อคุณภำพชีวิตประชำชนอ ำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้  คือ ประชำชนอำยุ 15 ปีขึ้นไป ในเขตอ ำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย  
จ ำนวน 73,432 คน 
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2. กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ ประชำชนอำยุ 15 ปีขึ้นไป ในเขตอ ำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย  
จ ำนวน 398 คน ซึ่งได้จำกกำรค ำนวณขนำดตัวอย่ำงโดยใช้สูตรของ Taro Yamane3 และท ำกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง
แบบแบ่งชั้นภูมิ โดยใช้ต ำบลเป็นเกณฑ์ในกำรแบ่งชั้นของประชำกร   

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถำมที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 18 ข้อ และคุณภำพชีวิตของประชำชน จ ำนวน 30 ข้อ   

2. กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ 
 2.1 กำรตรวจสอบควำมตรง โดยผู้วิจัยน ำแบบสอบถำมที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นส่งให้ผู้เชี่ยวชำญ จ ำนวน 3 ท่ำน 
ตรวจสอบควำมตรงตำมเนื้อหำและควำมตรงตำมโครงสร้ำงแล้วน ำคะแนนที่ได้มำค ำนวณค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง 
(IOC) พบว่ำ ค ำถำมทุกข้อมีค่ำดัชนีควำมสอดคล้องมำกกว่ำ 0.5  
  2.2 กำรตรวจสอบควำมเชื่อมั่น โดยผู้วิจัยน ำแบบสอบถำมที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นไปทดลองใช้กับประชำชนอำยุ 
15 ปีขึ้นไป อ ำเภอป่ำแดด จังหวัดเชียงรำย ซึ่งมีลักษณะเหมือนกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 30 รำย จำกนั้นน ำข้อมูล 
ที่ได้มำค ำนวณหำค่ำควำมเชื่อมั่นได้เท่ำกับ 0.79 

ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

หลังจำกได้รับอนุญำตให้เข้ำเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ประชุมชี้แจงกำรเก็บรวบรวมข้อมูลให้ผู้ช่วยวิจัย  
ได้รับทรำบและด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งท ำกำรตรวจสอบควำมครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ของข้อมูล  
จำกนั้นน ำข้อมูลที่ได้ไปท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

กำรศึกษำในครั้งนี้ผู้วิจัยท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนำ ได้แก่ ควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และใช้สถิติเชิงอนุมำนในกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับคุณภำพชีวิตของประชำชน 
ด้วยสถิติ Multiple linear regression  

ผลการวิจัย   

 1. ข้อมูลทั่วไป พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมดจ ำนวน 398 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (จ ำนวน 226 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.8) มีอำยุ 55 – 74 ปี (จ ำนวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8) มีระดับกำรศึกษำประถมศึกษำ (จ ำนวน 214 
คน คิดเป็นร้อยละ 53.8) มีสถำนภำพสมรส (จ ำนวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.8) ศำสนำพุทธ (จ ำนวน 392 คน  
คิดเป็นร้อยละ 98.5) มีอำชีพเกษตรกร (จ ำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.9) ไม่มีรำยได้ประจ ำ (จ ำนวน 246 คน 
คิดเป็นร้อยละ 61.8) มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่ำ 2,800 บำท (จ ำนวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 64.8) มีแหล่ง
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รำยได้หลักคือสวัสดิกำรของรัฐ (จ ำนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.7) มีหนี้สิน (จ ำนวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.3) มีหนี้สินเท่ำกับรำยได้ (จ ำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8) มีเงินออม (จ ำนวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3) 
มีที่พักอำศัยเป็นบ้ำนของตนเอง (จ ำนวน 361 คน คิดเป็นร้อยละ 90.7) มีที่ดินท ำกินเป็นของตนเอง (จ ำนวน 286 คน 
คิดเป็นร้อยละ 71.9) มีโรคประจ ำตัว (จ ำนวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 65.3) มีจ ำนวนสมำชิกในครอบครัว 3 คน 
(จ ำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2) มีสถำนะในครอบครัวเป็นสมำชิกในครอบครัว (จ ำนวน 244 คน คิดเป็นร้อย
ละ 61.3)  ไม่มีต ำแหน่งทำงสังคม (จ ำนวน 342 คน คิดเป็นร้อยละ 85.9) มีสิทธิกำรรักษำบัตรทอง (จ ำนวน 357 คน 
คิดเป็นร้อยละ 89.7) และมีระยะทำงในกำรเดินทำงไปสถำนบริกำรสำธำรณสุขของรัฐที่ใกล้ที่สุดน้อยกวำ่ 10 กิโลเมตร 
(จ ำนวน 342 คน คิดเป็นร้อยละ 85.9) 
 2. คุณภำพชีวิต พบว่ำ คุณภำพชีวิตของประชำชนอ ำเภอพำน จังหวัดเชียงรำยโดยรวมอยู่ในระดับดี  

(X ̅ = 3.6, S.D. = 0.488) และเมื่อจ ำแนกตำมรำยด้ำน พบว่ำ คุณภำพชีวิตด้ำนร่ำงกำย ด้ำนจิตใจ และด้ำน

ควำมสัมพันธ์ทำงสังคมอยู่ในระดับดี (X ̅ = 3.6, 3.9, 3.6, S.D. = 0.603, 0.567, 0.578 ตำมล ำดับ) และคุณภำพชีวิต

ด้ำนสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปำนกลำง (X ̅ = 3.5, S.D. = 0.558) รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 1 
ตารางที่ 1 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนและระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนอ ำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย  

จ ำแนกตำมรำยด้ำน 

ข้อความ X̅ S.D. ระดับ 

ด้ำนรำ่งกำย 3.6 .603 ด ี
ด้ำนจิตใจ 3.9 .567 ด ี
ด้ำนควำมสัมพันธท์ำงสังคม 3.6 .578 ด ี
ด้ำนสิ่งแวดล้อม 3.5 .558 ปำนกลำง 

รวม 3.6 .488 ด ี
 

3. ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภำพชีวิตของประชำชน พบว่ำ ปัจจัยด้ำนสถำนภำพ, รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน    (พันบำท), 
ภำระหนี้สินต่อรำยได้, กำรออม และต ำแหน่งทำงสังคม เป็นปัจจัยที่มีผลต่อคุณภำพชีวิตของประชำชนอ ำเภอพำน 
จังหวัดเชียงรำย อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสำมำรถร่วมกันท ำนำยคุณภำพชีวิตของประชำชนได้ โดย
มีค่ำสัมประสิทธิ์ในกำรท ำนำยได้ร้อยละ 23.60 (R2 = 0.236) ซึ่งจะได้สมกำรท ำนำย คือ Y (คุณภำพชีวิต) = 3.428 – 
0.176 (โสด) + 0.016 (รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน) – 0.171 (หนี้สินเท่ำกับรำยได้) + 0.261 (มีเงินออม) + 0.154 (มี
ต ำแหน่งทำงสังคม) รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 2 
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ตารางที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภำพชีวิตของประชำชนอ ำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย ด้วยสถิติ 
Multiple linear regression 

ปัจจัย B S
E. 

B
eta 

t p
-value 

สถานภาพ 
สมรส (กลุ่มอ้ำงอิง) 
โสด 
หม้ำย/หย่ำร้ำง 

 
 

-0.176 
0.030 

 
 

0.059 
0.066 

 
 

-0.148 
0.024 

 
 

-3.011 
0.459 

 
 

0.003** 
0.646 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (พันบาท) 0.016 0.003 0.241 4.895 < 0.001** 
ภาระหนี้สินต่อรายได ้
  หน้ีสินน้อยกว่ำรำยได ้(กลุ่มอ้ำงอิง) 

หน้ีสินเท่ำกับรำยได ้
หน้ีสินมำกกว่ำรำยได ้

 
 
0.171 
-0.130 

 
 

0.060 
0.083 

 
 

0135 
-0.103 

 
 

2.855 
-1.576 

 
 

0.005* 
0.116 

การออม 
          ไม่มีเงินออม (กลุ่มอ้ำงอิง) 

มีเงินออม 

 
 

0.261 

 
 

0.048 

 
 

0.265 

 
 
5.377 

 
 

< 0.001** 
ต าแหน่งทางสังคม 

ไม่มีต ำแหน่งทำงสังคม (กลุ่ม
อ้ำงอิง) 

มีต ำแหน่งทำงสังคม 

 
 
 

0.154 

 
 

 
0.066 

 
 

 
0.114 

 
 

 
2.330 

 
 

 
0.020* 

ค่าคงที่ 3.428 0.040  84.765 < 0.001** 

R2 = 0.236, SEE = 0.430, F = 18.674, Sig. of F = 0.000, *p-value < 0.05, **p-value<0.01 
 

อภิปราย สรุป และข้อเสนอแนะ  

คุณภาพชีวิต พบว่ำ คุณภำพชีวิตของประชำชนอ ำเภอพำน จังหวัดเชียงรำยโดยรวมอยู่ในระดับดี สอดคล้อง
กับผลกำรศึกษำของมนตรี เกิดมีมูล4 ที่ได้ศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อคุณภำพชีวิตของคนไทย พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีคุณภำพ
ชีวิตอยู่ในระดับดี และสอดคล้องกับผลกำรศึกษำของณัฐวัฒน์ ขันโท5 ที่ได้ศึกษำคุณภำพชีวิตของประชำชนในพื้นที่
หน่วยบริกำรชุมชนคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนำ พบว่ำ  คุณภำพชีวิตของประชำชน ภำพรวมอยู่ ในระดับดี  
ทั้งนี้อำจเนื่องจำกอ ำเภอพำนได้มีกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำคุณภำพชี วิตของประชำชนภำยใต้
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รูปแบบของคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอมำอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งจะมีกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร 
ที่มีหน้ำที่ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นต่ำงๆ ท ำให้แม้ว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำร ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ
กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ จึงส่งผลให้คุณภำพชีวิตของประชำชนอ ำเภอพำน
อยู่ในระดับดี 

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน สำมำรถอภิปรำยผลได้ดังนี้ 
สถำนภำพ มีผลต่อคุณภำพชีวิตของประชำน สอดคล้องกับผลกำรศึกษำของมนตรี เกิดมีมูล4 ที่ได้ศึกษำปัจจัย

ที่มีผลต่อคุณภำพชีวิตของคนไทย พบว่ำ สถำนภำพสมรสมีผลทำงบวกต่อคุณภำพชีวิตของกลุ่มตัวอย่ำง ซึ่งจำกผล
กำรศึกษำในครั้งนี้ พบว่ำ สถำนภำพโสดมีผลทำงลบต่อคุณภำพชีวิตของประชำชน ทั้งนี้อำจเนื่องมำจำกกำรที่มี
สถำนภำพโสดท ำให้ต้องใช้ชีวิตเพียงล ำพังโดยไม่มีคนคอยดูแลหรือให้ค ำปรึกษำในด้ำนต่ำงๆ เมื่ อมีปัญหำเกิดขึ้น  
จึงท ำให้มีคุณภำพชีวิตต่ ำกว่ำคนที่มีสถำนภำพสมรส 

รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อคุณภำพชีวิตของประชำชน สอดคล้องกับผลกำรศึกษำของมนตรี เกิดมีมูล4 ที่ได้
ศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อคุณภำพชีวิตของคนไทย พบว่ำ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลทำงบวกต่อคุณภำพชีวิตของกลุ่ม
ตัวอย่ำง และสอดคล้องกับผลกำรศึกษำของณัฐวัฒน์ ขันโท5 ที่ได้ศึกษำคุณภำพชีวิตของประชำชน  ในพื้นที่หน่วย
บริกำรชุมชน คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนำ พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงที่มีรำยได้ต่อเดือนแตกต่ำงกัน มีคุณภำพชีวิตที่แตกต่ำงกัน 
ทั้งนี้อำจเนื่องจำกปัจจุบันเงินถือเป็นปัจจัยที่มีควำมส ำคัญต่อกำรด ำรงชีวิตของประชำชนซึ่งกำรที่ประชำชนมีรำยได้
เฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มมำกกขึ้นก็จะสำมำรถใช้เงินตอบสนองควำมต้องกำรของตนเองด้ำนต่ำงๆ  ได้มำกขึ้น ท ำให้เกิดควำม
พึงพอใจต่อตนเองและส่งผลให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น 

ภำระหนี้สินต่อรำยได้ มีผลต่อคุณภำพชีวิตของประชำชน สอดคล้องกับผลกำรศึกษำของมนตรี เกิดมีมูล4  
ที่ได้ศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อคุณภำพชีวิตของคนไทย พบว่ำ กำรมีหน้ีสินมีผลทำงลบต่อคุณภำพชีวิต ซึ่งจำกผลกำรศึกษำ
ในครั้งนี้ พบว่ำ กำรมีหน้ีสินเท่ำกับรำยได้จะมีคุณภำพชีวิตต่ ำกว่ำกำรมีหน้ีสินน้อยกว่ำรำยได้ ทั้งนี้อำจเนื่องมำจำกกำร
มีหน้ีสินเท่ำกับรำยได้ท ำให้ต้องดิ้นรนในกำรหำเลี้ยงตนเองและครอบครัวจนอำจจะส่งผลกระทบต่อสุขภำพของตนเอง 
ไม่ว่ำจะเป็นสุขภำพกำย สุขภำพจิต และเนื่องจำกจะต้องใช้เวลำในกำรหำเลี้ยงตนเองและครอบครัวเป็นเวลำนำนก็
อำจจะส่งผลถึงควำมสัมพันธ์ทำงสังคมกับเพื่อนบ้ำนได้อีกด้วย 

กำรออม มีผลต่อคุณภำพชีวิตของประชำชน สอดคล้องกับผลกำรศึกษำของมนตรี เกิดมีมูล4 ที่ได้ศึกษำปัจจัยที่
มีผลต่อคุณภำพชีวิตของคนไทย พบว่ำ กำรมีเงินออมมีผลทำงบวกต่อคุณภำพชีวิตของกลุ่มตัวอย่ำง ทั้งนี้อำจ
เน่ืองมำจำกกำรมีเงินออมจะท ำให้สำมำรถน ำเงินที่มีไปใช้ในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของตนเอง ในด้ำนต่ำงๆ เมื่อ
ยำมจ ำเป็นได้มำกขึ้นรวมทั้งยังสำมำรถน ำไปต่อยอดสร้ำงรำยได้ให้กับตนเองด้วยวิธีกำรต่ำงๆ  ได้มำกขึ้นจนส่งผลให้
เกิดควำมพึงพอใจต่อตนเองและยังท ำให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีกว่ำผู้ที่ไม่มีเงินออม 

ต ำแหน่งทำงสังคม มีผลต่อคุณภำพชีวิตของประชำชน โดยผู้ที่มีต ำแหน่งทำงสังคมจะมีคุณภำพชีวิตดีกว่ำผู้ที่
ไม่มีต ำแหน่งทำงสังคม ทั้งนี้อำจจะเนื่องมำจำกผู้ที่มีต ำแหน่งทำงสังคมจะได้รับกำรยอมรับนับถือ  จำกคนในชุมชนอยู่
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ตลอด อีกทั้งท ำให้สำมำรถเข้ำถึงบริกำรต่ำงๆ ได้ดีกว่ำผู้ที่ไม่มีต ำแหน่งทำงสังคม จึงส่งผลให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีกว่ำ
นั่นเอง 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรมีกำรวำงรูปแบบกำรด ำเนินงำน ที่ส่งเสริมให้ประชำชนมีรำยได้ เพิ่มขึ้นและส่งเสริม

ใหป้ระชำชนมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรวำงแผนทำงกำรเงินให้มำกขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
ควรศึกษำเปรียบเทียบคุณภำพชีวิตของประชำชนในกลุ่มวัยต่ำงๆ รวมทั้งผู้พิกำรด้วย เพื่อที่จะน ำผลกำรวิจัย

ที่ได้มำเปรียบเทียบถึงข้อแตกต่ำงระหว่ำงประชนกลุ่มต่ำงๆ อันจะน ำไปสู่กำรวำงรูปแบบหรือแนวทำงกำรด ำเนินงำน
ให้ครอบคลุมและตรงกลุ่มเป้ำหมำยได้มำกยิ่งขึ้น 
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การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง กลุ่มผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง  
โรงพยาบาลพญาเม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 

Outcomes of development of intermediate care focus on stoke patient  
in Phayamengrai hospital 

ธนำกร สุเดชมำรค, พรพรรณ พรมชัย, ณัฐวุฒิ เข่ือนเพชร 
โรงพยำบำลพญำเม็งรำย อ ำเภอพญำเม็งรำย จังหวัดเชียงรำย 

 

บทคัดย่อ  

โรงพยำบำลพญำเม็งรำยได้รับกำรส่งต่อผู้ป่วย Intermediate care จำกโรงพยำบำลเชียงรำย 
ประชำนุเครำะห์ ตั้งแต่ปี 2561 โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ร้อยละ 60 ของจ ำนวนผู้ป่วย
ทั้งหมด ในปี 2561 -2562 มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้ำรับกำรรักษำ ฟื้นฟู จ ำนวน 110 รำย พบว่ำ  จ ำนวน 
วันนอนเฉลี่ย เท่ำกับ 3.6 วัน มีคะแนน Barthel Index for Activities of Daily Living (BI) เมื่อจ ำหน่ำยมำกกว่ำ
ขณะแรกรับเท่ำกับ 1.96 คะแนน ซึ่งน้อยกว่ำตัวชี้วัดของจังหวัดที่ต้องมีคะแนน BI เมื่อจ ำหน่ำยมำกกว่ำขณะแรกรับ
อย่ำงน้อย 2 คะแนน ดังนั้นทำงโรงพยำบำลพญำเม็งรำยจึงเห็นควำมส ำคัญในกำรพัฒนำระบบบริกำรดูแลผู้ป่วย 
Intermediate care โดยเฉพำะผู้ป่วยกลุ่มหลอดเลือดสมองในรูปแบบ Intermediate ward โดยเพิ่มระยะเวลำ 
กำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบผู้ป่วยใน ได้รับกำรดูแลและฟื้นฟูโดยทีมสหสำขำวิชำชีพ  
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ติดตำมผู้ป่วยจนครบ 6 เดือน เพื่อเปรียบเทียบผลกำรเปลี่ยนแปลงของค่ำ BI ของผู้ป่วยระยะ
กลำงโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับกำรดูแลแบบ Intermediate bed และกำรดูแลแบบ Intermediate ward ณ เวลำ
หลังจ ำหน่ำยจำกหอผู้ป่วย และ 6 เดือน เมื่อเทียบกับค่ำ BI แรกรับ โดยเป็นกำรศึกษำแบบย้อนหลัง กลุ่มตัวอย่ำงคือ 
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั้งเพศชำยและหญิง อำยุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป ที่ได้รับกำรวินิจฉัยและรับกำรรักษำโรคหลอด
เลือดสมองจำกโรงพยำบำลเชียงรำยประชำนุเครำะห์ และส่งต่อมำรักษำต่อเนื่องที่โรงพยำบำลพญำเม็งรำย ตั้งแต่ 1 
มิถุนำยน 2561 ถึง 28 กุมภำพันธ์ 2563 เป็นกลุ่ม ที่ได้รับกำรดูแลระยะกลำงผู้ป่วยในแบบ Intermediate bed และ 
กลุ่มผู้ป่วย ตั้งแต่ 1 มีนำคม 2563 ถึง 31 ธันวำคม 2564 เป็นกลุ่มที่ ได้รับกำรดูแลระยะกลำงผู้ป่วยในแบบ 
Intermediate ward ติดตำมและประเมินกำรเปลี่ยนแปลง ของค่ำ BI จนครบ 6 เดือน ผลกำรศึกษำ พบว่ำ ผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองกลุ่ม กลุ่ม Intermediate ward 129 คน กลุ่ม Intermediate bed 106 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชำย อำยุเฉลี่ย 67 ปี ชนิดโรคหลอดเลือดสมองส่วนใหญ่เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ ค่ำดัชนีมวลกำยเฉลี่ย  ประวัติ
โรคประจ ำตัว สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ กำรรักษำด้วยยำต้ำนเกล็ดเลือดหรือยำต้ำนกำรแข็งตัวของเลือด ไม่มีควำม
แตกต่ำงกัน และมีคะแนน BI แรกรับ ในกลุ่ม Intermediate ward และ Intermediate bed เท่ำกับ 12.37 และ 
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11.44 ตำมล ำดับ ไม่แตกต่ำงกัน ค่ำควำมแตกต่ำงของ BI แรกรับ กับ ค่ำ BI หลังจ ำหน่ำยจำกหอผู้ป่วย ของผู้ป่วย
กลุ่ม Intermediate ward และ กลุ่ม Intermediate bed เท่ำกับ 3.16 (±1.99) และ 1.92 (±2.35) แตกต่ำงกัน
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p<0.001) ค่ำควำมแตกต่ำงของ BI แรกรับ กับ ค่ำ BI หลังครบ 6 เท่ำกับ 5.31 (±3.82) 
และ 3.41 (±4.63) ตำมล ำดับ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p<0.001) และเมื่อปรับควำมควำมแตกต่ำงด้วย 
multivariable gaussian regression พบว่ำ กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับกำรดูแลแบบ Intermediate ward มีคะแนน BI 
มำกกว่ำ Intermediate bed  ณ เวลำหลังจ ำหน่ำยจำกหอผู้ป่วย และ 6 เดือน เท่ำกับ 1.30   และ 2.10 คะแนน
ตำมล ำดับ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p<0.001) จะเห็นได้ว่ำกำรดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง แบบ 
Intermediate ward มีค่ำคะแนนควำมสำมำรถในกำรท ำกิจวัตรประจ ำวันได้เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ เมื่อ
เทียบกับกำรดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง แบบ Intermediate bed 

บทน า 

โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) เป็นปัญหำสำธำรณสุขที่ส ำคัญ ในแต่ละปีพบผู้ป่วยรำยใหม่ 13.7 ล้ำนคน (1) 

เป็นสำเหตุกำรเสียชีวิตอันดับสองของผู้ป่วยทั่วโลก และเป็นสำเหตุหลักของควำมพิกำร (2) อุบัติกำรณ์กำรเกิดโรคพบ
ผู้ป่วยอำยุน้อยลงโดยเฉพำะในประเทศที่มีรำยต่ ำถึงปำนกลำง (2-4) ในปี พ.ศ.2556 พบว่ำ ผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง
และยังมีชีวิตอยู่มีจ ำนวน 25.7 ล้ำนคน เสียชีวิต จำก stroke 6.5 ล้ำนคน สูญเสียปีสุขภำวะสะสม 113 ล้ำนคน (4-5) 
จำกสถิติกระทรวงสำธำรณสุขไทย ปี พ.ศ. 2550 พบว่ำควำมชุกของโรคเท่ำกับ 206 ต่อ 100000 ประชำกร (6) โดยมี
ควำมชุกแตกต่ำงทั้ง 5 ภูมิภำค กรุงเทพมหำนครพบร้อยละ 3.34 ภำคกลำงร้อยละ 2.41 ภำคใต้ ร้อยละ 2.29 
ภำคเหนือร้อยละ 1.46 และร้อยละ 1.09 ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (7) มีอัตรำกำรเสียชีวิตร้อยละ 10 และ ร้อยละ 
50-60 จะมีควำมพิกำรหลงเหลืออยู่ (6) ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรเกิด stroke ได้แก่ เพศชำย อำชีพ สภำพ
ภูมิศำสตร์ ควำมดันโลหิตสูง เบำหวำน และคอเลสเตอรอลในเลือดสูง (7) 

ปัจจุบันกำรรักษำโรคหลอดเลือดสมองได้มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกเดิมไปมำก เน้นกำรรักษำในระยะเฉียบพลัน
โดยเฉพำะกำรให้ยำละลำยลิ่มเลือด และกำรสอดใส่สำยสวนเพื่อลำกลิ่มเลือดที่อุดตันออก (6)  รวมถึงกำรให้บริกำร
ดูแลผู้ป่วยระยะกลำง (intermediate care; IMC) ที่ได้รับควำมสนใจในประเทศไทยมำเป็นระยะเวลำกว่ำสิบปี ทั้งนี้มี
งำนศึกษำวิจัยเกี่ยวกับแนวทำงกำรจัดวำงนโยบำยและทรัพยำกรที่จ ำเป็น ตลอดจนต้นทุนในกำรพัฒนำระบบกำรดูแล
ผู้ป่วยระยะกลำง จำกหลำยสถำบัน (8) ปัจจุบันได้บรรจุแนวคิดดังกล่ำวในกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (service 
plan) ของกระทรวงสำธำรณสุข สำขำพัฒนำระบบบริกำรดูแลระยะกลำงใน พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
ฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ป่วย 3 กลุ่มโรค ได้แก่กลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) ผู้ป่วยบำดเจ็บที่ศีรษะและสมอง 
(acute brain injury) และผู้ป่วยบำดเจ็บทำงไขสันหลัง (spinal cord injury) เพื่อลดภำวะแทรกซ้อนที่อำจนไปสู่
ควำมพิกำร เพิ่มควำมสำมำรถในกำรท ำกิจวัตรประจ ำวันของผู้ป่วย จนสำมำรถช่วยเหลือตนเอง กลับมำท ำงำน และ
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ใช้ชีวิตในสังคมได้ และวัตถุประสงค์รอง เพื่อลดควำมแออัดของผู้ป่วยในโรงพยำบำลศูนย์ โรงพยำบำลทั่วไป และเพิ่ม
อัตรำครองเตียงในโรงพยำบำลชุมชน (9)  

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับกำรรักษำโรคหลอดเลือดสมอง ในระยะเฉียบพลันแล้วได้รับกำรดูแลต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟู
สมรรถภำพระยะกลำง ในปัจจุบันแบ่งตำมลักษณะงำนบริกำรเป็นแบบผู้ป่วยนอก (outpatient service) แบบผู้ป่วย
ใน (inpatient service) และแบบบริกำรในชุมชน (community service) พบว่ำกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองแบบผู้ป่วยในมีผลลัพธ์ที่ดีกว่ำ ทั้งกำรรับรู้ และกำรเพิ่มควำมสำมำรถให้กับผู้ป่วย โดยมีคะแนน 
Barthel Index for Activities of Daily Living (BI) เมื่อจ ำหน่ำยเพิ่มขึ้นมำกกว่ำขณะแรกรับเท่ำกับ 6.56 โดยมี
ระยะเวลำนอนโรงพยำบำลเฉลี่ย 35.65 วัน (8) รวมถึงเกิดภำวะแทรกซ้อนน้อยกว่ำกำรฟื้นฟูรูปแบบอื่น (10) ท ำให้
ผู้ป่วยที่กลับคืนสู่สภำพปกติมีจ ำนวนมำกขึ้น (11) และกำรฟื้นฟูสมรรถภำพแบบผู้ป่วยใน มีต้นทุนของกำรดูแลที่คุ้มค่ำ
มำกกว่ำกำรฟื้นฟูแบบผู้ป่วยนอก โดยเฉพำะในกลุ่มผู้ป่วยที่มีควำมสำมำรถในกำรต ำเนินชีวิตต่ ำ BI < 11 (12)  
 โรงพยำบำลพญำเม็งรำยได้รับกำรส่งต่อผู้ป่วย Intermediate care จำกโรงพยำบำลเชียงรำยประชำนุ
เครำะห์ ตั้งแต่ปี 2561 ทั้ง 3 กลุ่มโรค  โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ร้อยละ 60 ของจ ำนวนผู้ป่วย
ทั้งหมด ในปี 2561 -2562 มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้ำรับกำรรักษำ ฟื้นฟู จ ำนวน 110 รำย พบว่ำจ ำนวนวันนอน
เฉลี่ย เท่ำกับ 3.6 วัน มีคะแนน BI เมื่อจ ำหน่ำยมำกกว่ำขณะแรกรับเท่ำกับ 1.96 คะแนน ซึ่งน้อยกว่ำตัวชี้วัดของ
จังหวัดที่ต้องมีคะแนน BI เมื่อจ ำหน่ำยมำกกว่ำขณะแรกรับอย่ำงน้อย 2 คะแนน ดังนั้นทำงโรงพยำบำลพญำเม็งรำยจึง
เห็นควำมส ำคัญในกำรพัฒนำระบบบริกำรดูแลผู้ป่วย Intermediate care โดยเฉพำะผู้ป่วยกลุ่มหลอดเลือดสมองใน
รูปแบบ Intermediate ward โดยเพิ่มระยะเวลำกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบผู้ป่วยใน ได้รับ
กำรดูแลและฟื้นฟูโดยทีมสหสำขำวิชำชีพอย่ำงมีประสิทธิภำพ ติดตำมผู้ป่วยจนครบ 6 เดือน เพื่อให้ผู้ป่วยสำมำรถท ำ
กิจวัตรประจ ำวันได้ด้วยตัวเองให้ได้มำกที่สุด สำมำรถใช้ชีวิตอยู่ในสังคม ชุมชนได้ และมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น 

 วัตถุประสงค์  

เพื่อเปรียบเทียบผลกำรเปลี่ยนแปลงของค่ำ Barthel Index for Activities of Daily Living  (BI) ของผู้ป่วย
ระยะกลำงโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับกำรดูแลแบบเดิม Intermediate bed และกำรดูแลแบบใหม่ Intermediate 
ward ณ เวลำหลังจ ำหน่ำยจำกหอผู้ป่วย และ 6 เดือน เมื่อเทียบกับค่ำ BI แรกรับ 
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วิธีการวิจัย 

รูปแบบวิจัยเป็นกำรศึกษำแบบย้อนหลัง  Retrospective interruption time วิธีกำรรวบรวมข้อมูล 
Retrospective data collection 

กลุ่มประชำกรที่จะศึกษำ ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ประกอบด้วย 
  1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั้งเพศชำยและหญิง  

2. อำยตุั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป 
3. ผู้ป่วยได้รับกำรวินิจฉัยและรับกำรรักษำโรคหลอดเลือดสมองจำกโรงพยำบำลเชียงรำย ประชำนุ
เครำะห์ และส่งต่อมำรักษำต่อเน่ืองที่โรงพยำบำลพญำเม็งรำย (post acute stroke) 

  4. กลุ่มละ 80 คน  รวม 160 คน  
เกณฑ์กำรคดัเลือกอำสำสมัครเข้ำร่วมโครงกำร (Inclusion criteria)  

1. ผู้ป่วย post acute stroke ที่ได้รับกำรส่งต่อจำกโรงพยำบำลเชียงรำยประชำนุเครำะห์ 
2. คะแนน BI  แรกรับ ≤ 19 
3.  ไดร้ับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพในลักษณะกำรดูแลระยะกลำงแบบเดิม Intermediate bed และ 
แบบใหม่ Intermediate ward ของโรงพยำบำลพญำเม็งรำย 

เกณฑ์กำรแยกอำสำสมัครออกจำกโครงกำร (Exclusion criteria)  
1. ไม่สำมำรถสื่อสำร และให้ข้อมูลได้ 
2. ไม่สำมำรถติดต่อได ้
3. ค่ำ BI แรกรับ เท่ำกับ 20 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

ใช้แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย ซึ่งเก็บข้อมูล 2 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย ได้แก่ เพศ อำยุ 
น้ ำหนัก ส่วนสูง โรคประจ ำตัว ชนิดของโรคหลอดเลือดสมอง ยำที่ได้รับ ประวัติกำรสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์  
2) แบบประเมินกิจวัตรประจ ำวัน Barthel Index for Activities of Daily Living (BI) 
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รูปแบบการดูแลผู้ป่วย 

รูปแบบการดูแลระยะกลางผู้ป่วยในแบบเดิม 
(Intermediate bed) 

(ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 61 – 29 ก.พ. 63) 
1.กำรรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยำบำลแบบแพทย์เจ้ำของไข้ 
2.กำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ป่วยด้วยโปรแกรมฟื้นฟู
สมรรถภำพผู้ป่วยในตำมเกณฑ์ intermediate bed 
โดยผู้ป่ วยได้ รับกำรฟื้นฟู เฉลี่ ยอย่ ำงน้อยวันละ           
1 ชั่วโมง อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 3 วัน 
  
3.กำรติดตำมที่คลินิกผู้ป่วยนอก/กำรเยี่ยมบ้ำน/
กำยภำพหลังกำรจ ำหน่ำยจนครบ 6 เดือน 

 รูปแบบการดูแลระยะกลางผู้ป่วยในแบบใหม่ 
(Intermediate ward) 

(ตั้งแต่ 1 มี.ค. 63- 31 ธ.ค.64) 
1.กำรรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยำบำลแบบแพทย์เจ้ำของคลินิก 
2.กำรฟื้นฟูสมรรถภำพผูป้่วยด้วยโปรแกรมฟื้นฟู
สมรรถภำพผู้ป่วยในตำมเกณฑ์ intermediate ward 
โดยผู้ป่วยได้รับกำรฟื้นฟเูฉลี่ยอย่ำงน้อยวันละ 3 ชั่วโมง 
และอย่ำงน้อย 5 วันต่อสปัดำห์ หรืออย่ำงน้อย 15 ชั่วโมง
ต่อสัปดำห์  
3.กำรติดตำมที่คลินิกผู้ป่วยนอก/ กำรเยี่ยมบ้ำน/กำยภำพ
หลังกำรจ ำหน่ำยจนครบ 6 เดือน 

ค านวณขนาดศึกษา 

เพื่อเปรียบเทียบผลกำรเปลี่ยนแปลงของค่ำ BI ของผู้ป่วยระยะกลำงโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับกำรดูแล
แบบเดิม และกำรดูแลแบบใหม่ ณ เวลำหลังจ ำหน่ำยจำกหอผู้ป่วย และ 6 เดือน เมื่อเทียบกับค่ำ BI แรกรับ ภำยใต้
สมมุติฐำนที่ว่ำค่ำ BI แรกรับ กับ BI ก่อนจ ำหน่ำย ส ำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่ดูแลแบบเดิมเพิ่มขึ้น 2.3333 ± 2.7293 และ
คำดว่ำกลุ่มผู้ป่วยที่ดูแลแบบใหม่เพิ่มขึ้น 3.2916 ± 2.0742 ใช้กำรทดสอบ one-sided ระดับ significance = 0.05 
และ power = 0.80 ก ำหนด ratio 1:1 ค ำนวณผู้ป่วยได้กลุ่มละ 80 คน 
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สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 

วิเครำะห์ข้อมูลเชิงสถิติโดยใช้โปรแกรมวิเครำะห์ข้อมูลส ำเร็จรูป  โดยกำรแจกแจงควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย  
ค่ำกลำง ส่วนเบี่ยงมำตรฐำน Exact probability,  test T-test และ Gaussian regression 

ผลการศึกษา 

 ผู้ป่วยเข้ำร่วมกำรศึกษำทั้งหมด 235 คน แบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยระยะกลำงโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับกำรดูแล
แบบ Intermediate ward 129 คน และ Intermediate bed 106 คน ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศชำย อำยุเฉลี่ย 67 ปี 
ค่ำดัชนีมวลกำยเฉลี่ย ของทั้ง 2 กลุ่ม ไม่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ ชนิดของโรคหลอดเลือดสมองส่วนใหญ่
ของทั้ง 2 กลุ่ม เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ ประวัติโรคประจ ำตัวส่วนใหญ่เป็นโรคควำมดันโลหิตสูง และเบำหวำน ซึ่ง
ไม่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ ประวัติกำรสูบบุหรี่ กำรดื่มแอลกอฮอล์ ประวัติกำรรักษำด้วยยำต้ำนเกล็ดเลือด 
หรือ ยำต้ำนกำรแข็งตัวของเลือด ไม่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ และค่ำคะแนนเฉลี่ย BI แรกรับ ของกลุ่ม 
Intermediate ward เท่ำกับ 12.37 คะแนน และ กลุ่ม Intermediate bed เท่ำกับ 11.44 คะแนน ซึ่งไม่มีควำม
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ ดังตำรำงที่ 1 

ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของผู้ป่วย 

ข้อมูลที่ศึกษำ Intermediate ward    
(n = 129) 

Intermediate bed 
(n = 106) 

P-value 

เพศ (%)    
   ชำย 79 (61.24) 60 (56.60) 0.506 
   หญิง 50 (38.76) 46 (43.400  
อำยุ (ปี) mean (±SD) 
           (min , max) 
BMI (±SD) 

67.20 (±11.75) 
(41 , 100) 

22.48 (±4.89) 

67.48 (±12.03) 
(34 , 88) 

22.73 (±4.39) 

0.858 
 

0.686 
ชนิดโรคหลอดเลือดสมอง 
    Ischemic stroke (%) 
    Embolic stroke 

 
100 (77.52) 
10 (7.75) 

 
79 (74.53) 
7 (6.60) 

 
0.696 

    Hemorrhagic stroke (%) 19 (14.73) 20 (18.87)  
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ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของผู้ป่วย (ต่อ) 

ข้อมูลที่ศึกษำ Intermediate ward    
(n = 129) 

Intermediate bed 
(n = 106) 

P-value 

โรครว่ม (%)    
   เบำหวำน 37 (28.68) 22 (20.75) 0.176 
   ควำมดัน 
   ไขมัน 

80 (62.02) 
11 (8.53) 

56 (52.83) 
8 (7.55) 

0.185 
0.815 

   หัวใจเต้นผิดจังหวะ 
   หลอดเลือดสมอง 
สูบบุหรี่ (%) 
ดื่มแอลกอฮอล ์(%) 
ยำที่ผู้ป่วยได้รับ (%) 
   ASA 
   Clopidogrel 
   ASA + Clopidogrel 
   Warfarin 

12 (9.30) 
12 (9.30) 
7 95.43) 
4 (3.10) 

 
78 (60.47) 
8 (6.20) 

16 (12.40) 
10 (7.75) 

10 (9.43) 
18 (17.14) 
2 (1.89) 

0 
 

55 (51.89) 
11 (10.38) 
10 (9.43) 
11 (10.38) 

1.000 
0.080 
0.190 
0.129 

 
0.234 
0.336 
0.535 
0.500 

คะแนนเฉลี่ย BI แรกรับ      
mean (±SD) 

 
12.37 (±5.27) 

 
11.44 (±5.95) 

 
0.206 

median (IQR) 
  คะแนนเฉลี่ย 0-4       n (%) 

14 (8,17) 
14 (10.85) 

12 (5,17) 
21 (19.81) 

0.423 
0.157 

  คะแนนเฉลี่ย 5-11     n (%) 37 (28.68) 29 (27.36)  
  คะแนนเฉลี่ย ≥12-19  n (%) 78 (60.47) 56 (52.83)  

 
ค่ำควำมแตกต่ำงของ BI แรกรับ กับ ค่ำ BI หลังจ ำหน่ำยจำกหอผู้ป่วย ของผู้ป่วยกลุ่ม Intermediate ward 

และ กลุ่ม Intermediate bed เท่ำกับ 3.16 (±1.99) และ 1.92 (±2.35) แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 
(p<0.001) ค่ำควำมแตกต่ำงของ BI แรกรับ กับ ค่ำ BI หลังครบ 6 ของผู้ป่วยกลุ่ม Intermediate ward และ กลุ่ม 
Intermediate bed เท่ำกับ 5.31 (±3.82) และ 3.41 (±4.63) แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p=0.001) ดัง
ตำรำงที่ 2 และเมื่อปรับควำมควำมแตกต่ำงของ เพศ อำยุ BMI ชนิดโรคหลอดเลือดสมอง โรคประจ ำตัว ประวัติกำร
สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ และค่ำ BI แรกรับ ด้วย multivariable gaussian regression พบว่ำ กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับกำร
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ดูแลแบบ Intermediate ward มีคะแนน BI มำกกว่ำ Intermediate bed  ณ เวลำหลังจ ำหน่ำยจำกหอผู้ป่วย และ 
6 เดือน เท่ำกับ  1.30   และ 2.10 คะแนน ตำมล ำดับ ซึ่งแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p<0.001) ดังตำรำงที่ 3 

 
ตารางที่ 2 ค่ำควำมแตกต่ำงของ BI หลังจ ำหน่ำยจำกหอผู้ป่วย และ 6 เดอืน เมื่อเทียบกับค่ำ BI แรกรับ 

ลักษณะที่ศึกษำ Intermediate ward Intermediate bed    P-value 

∆ BID-BIA (±SD) 3.16 (±1.99) 1.92 (±2.35) <0.001 
∆ BI6-BIA (±SD) 5.31 (±3.82) 3.41 (±4.63) 0.001 

 

ตารางที่ 3 ค่ำควำมแตกต่ำงของ BI เมื่อปรับควำมแตกต่ำงเริ่มต้น 2 กลุ่ม ด้วย multivariable gaussian regression 

ผลลัพธ ์ Intermediate ward    
คะแนนมำกกว่ำ Intermediate 

bed   

95%CI P-value 

∆ BID-
BIA 

1.30 0.76-1.84 <0.001 

∆ BI6-
BIA 

2.10 1.07-3.13 <0.001 

 
 จ ำนวนวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วยกลุ่ม Intermediate ward และ กลุ่ม Intermediate bed เท่ำกับ 7.03 และ 
4.79 วัน ตำมล ำดับ ซึ่งแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ส ำหรับภำวะแทรกซ้อนหลังจำกกำรติดตำมครบ 6 เดือน 
ทั้ง 2 กลุ่ม ส่วนใหญ่พบกำรเสียชีวิตมำกที่สุด รองลงมำคือกำรเกิด recurrent stroke ซึ่งไม่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติ ดังตำรำงที่ 4 
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ตารางที่ 4  จ ำนวนวันนอนเฉลี่ย และภำวะแทรกซ้อน 

ลักษณะที่ศึกษำ Intermediate ward    Intermediate bed   P-value 

วันนอนเฉลี่ย mean (±SD)    
                median (IQR) 
 
ภำวะแทรกซ้อน n (%) 
   Pneumonia 
   Urinary tract infection  
   Pressure sore 
   Recurrent stroke 
   เสียชีวติ 

7.03 (±3.74) 
6 (4,8) 

 
 

1 (0.78) 
2 (1.55) 
2 (1.55) 
7 (5.43) 
11 (8.53) 

4.79 (±3.16) 
4 (3,6) 

 
 
0 

1 (0.94) 
3 (2.83) 
5 (4.72) 
9 (8.49) 

<0.001 
 
 
 

1.000 
1.000 
0.660 
1.000 
1.000 

อภิปรายสรุปและข้อเสนอแนะ  

 ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้ชำยซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรเกิด stroke ได้แก่ เพศชำย  

รวมถึงประวัติโรคประจ ำตัว ได้แก่ โรคควำมดันโลหิตสูง โรคเบำหวำน ซึ่งพบมำกที่สุดในกลุ่มผู้ป่วยในกำรศึกษำครั้งนี้ (7)  

 ส ำหรับค่ำควำมแตกต่ำงของ BI แรกรับ กับ ค่ำ BI หลังจ ำหน่ำยจำกหอผู้ป่วย ของผู้ป่วยกลุ่ม Intermediate 

ward และ กลุ่ม Intermediate bed เท่ำกับ 3.16 (±1.99) และ 1.92 (±2.35) รวมถึง ค่ำควำมแตกต่ำงของ BI แรก

รับ กับ ค่ำ BI หลังครบ 6 ของผู้ป่วยกลุ่ม Intermediate ward และ กลุ่ม Intermediate bed เท่ำกับ 5.31 (±3.82) 

และ 3.41 (±4.63) มีค่ำน้อยกว่ำกำรศึกษำของ ภัสรี พัฒนสุวรรณำ (8) ที่มีค่ำควำมแตกต่ำงของ BI เท่ำกับ 6.56 

คะแนน แต่มีระยะวันนอนเฉลี่ย 35.65 วัน ซึ่งมำกำรกำรศึกษำนี้ที่มีวนันอนเฉลี่ยของทั้ง 2 กลุ่ม เพียง 4-7 วัน อย่ำงไร

ก็ตำมควรมีกำรศึกษำเพิ่มเติมเกี่ยวกับต้นทุน ประสิทธิผลของกำร  ดูแลผู้ป่วยแบบ Intermediate ward  

และ Intermediate bed กับกำรเปลี่ยนแปลงของค่ำ BI  

 กำรศึกษำนี้มีข้อจ ำกัด จำกกำรใช้แบบประเมิน BI ที่เน้นควำมสำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวันและกำรเคลื่อนไหว

เป็นหลัก แต่ไม่ได้วัดกำรฟื้นตัวทำงระบบประสำท เช่น ภำวะกลืนล ำบำก ปัญหำกำรสื่อสำร และภำวะกล้ำมเนื้อเกร็ง 

ซึ่งอำจมีผลต่อกำรฟื้นฟูสมรรถภำพได้ อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกกำรศึกษำนี้เป็นกำรศึกษำย้อนหลังจึงท ำให้ไม่สำมำรถ

รวบรวมข้อมูลส่วนนี้ได้ครบถ้วน 

 

 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
147 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

 ภำวะแทรกซ้อนของทั้ง 2 กลุ่ม ที่พบ ได้แก่ ภำวะปอดติดเชื้อ กำรติดเชื้อในทำงเดินปัสสำวะ แผลกดทับ กำร

กลับเป็นโรคหลอดเลือดสมองซ้ ำ และกำรเสียชีวิต แต่ในกำรศึกษำของ ภัสรี พัฒนสุวรรณำ (8) ยังพบภำวะน้ ำตำลใน

เลือดต่ ำ ภำวะสับสนเฉียบพลัน และ เลือดออกในทำงเดินอำหำร ทั้งนี้อำจเกิดจำกกำรบันทึกเวชระเบียนไม่ครบถ้วน 

หรือกำรเก็บข้อมูลของผู้วิจัยไม่ครบถ้วน 
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    ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดของสตรีตั้งครรภ์ 
โรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

RISK FACTORS FOR PRETERM LABOR AMONG PREGNANT WOMEN  
IN MAESUAI HOSPITAL 

พรทพิย์ เรืองฤทธิ ์และ สินีนำฏ หงษร์ะนัย 
โรงพยำบำลแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย 

 
บทคัดย่อ 

ภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนดเป็นสำเหตุส ำคัญที่ท ำให้ทำรกคลอดก่อนก ำหนดซึ่งในปี 2563 พบกำรรับผู้
คลอดไว้ในโรงพยำบำลแม่สรวยด้วยภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนดและอัตรำกำรคลอดก่อนก ำหนด เพิ่มสูงขึ้น  
เพื่อศึกษำปัจจัยเสี่ยงต่อกำรเกิดกำรเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนดของสตรีตั้งครรภ์ที่มีภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนด 
โรงพยำบำลแม่สรวย  เป็นกำรศึกษำวิจัยแบบย้อนหลังจำกเวชระเบียนผู้ป่วยในช่วงเวลำ 1 ตุลำคม 2562 ถึง 30 
กันยำยน 2563 เลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเฉพำะเจำะจงที่ลักษณะกลุ่มตัวอย่ำงที่เลือกเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำร
วิจัย แบ่งเป็น สตรีตั้งครรภ์ที่มีภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนด จ ำนวน 80 รำย และสตรีตั้งครรภ์ที่อำยุครรภ์ครบ
ก ำหนด จ ำนวน 160 รำย เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกปัจจัยเสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อน
ก ำหนด ข้อมูลทำงคลินิกของสตรีตั้งครรภ์ วิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปด้วยสถิติเชิงพรรณนำ ได้แก่ จ ำนวน ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน วิเครำะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนดด้วยวิธี univariable และ 
multivariable logistic regression น ำเสนอด้วยค่ำ odds ratio; 95%confidence interval (CI) ก ำหนดนัยส ำคัญ
ทำงสถิติ p-value < 0.05  ผลกำรศึกษำพบปัจจัยเสี่ยงที่ร่วมกันท ำนำยกำรเกิดภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนด
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ดังนี้ เชื้อชำติไทยเพิ่มโอกำสกำรเกิดภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนด 3.24 เท่ำ (95%CI=
1.37-7.64) อำชีพไม่ได้ใช้แรงงำนเพิ่มโอกำสกำรเกิดภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนด 8.59 เท่ำ (95%CI=3.03-
24.36) กำรมีภำวะแทรกซ้อนระหว่ำงตั้งครรภ์เพิ่มโอกำสกำรเกิดภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนด 112.62 เท่ำ  
(95%CI=13.84-916.21) และภำวะติดเชื้อเพิ่มโอกำสกำรเกิดภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนด 29.79 เท่ำ (95%CI=
8.70-101.98)โดยปัจจัยเสี่ยงที่ร่วมท ำนำยกำรเจ็บครรภ์ก่อนก ำหนดอย่ำงมีนัยส ำคัญ ได้แก่ สตรีตั้งครรภ์เชื้อชำติไทย  
มีอำชีพไม่ใช้แรงงำน มีภำวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ และมีภำวะติดเชื้อ กำรคัดกรองและเฝ้ำระวังเพื่อค้นหำปัจจัย
เสี่ยงดังกล่ำวจะช่วยให้สตรีตั้งครรภ์ได้รับกำรดูแลและป้องกันภำวะกำรเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนดอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  
ค าส าคัญ : เจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนด คลอดกอ่นก ำหนด ปัจจัยเสี่ยงภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนด 
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บทน า  
ภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนด ถือเป็นภำวะแทรกซ้อนทำงสูติศำสตร์ที่พบได้บ่อย เป็นสำเหตุที่ท ำให้เกิด

ภำวะแทรกซ้อนที่ส ำคัญ ได้แก่  ภำวะคลอดก่อนก ำหนด ทำรกแรกเกิดขำดออกซิเจน และมีน้ ำหนักตัวน้อย 1  
ส่งผลกระทบต่อสุขภำพของสตรีตั้งครรภ์ ทำรกในครรภ์และทำรกแรกเกิด เช่น ในสตรีตั้งครรภ์บำงรำยอำจต้องนอน
รักษำที่โรงพยำบำลเป็นเวลำนำน เกิดภำวะแทรกซ้อนจำกกำรได้รับยำยับยั้งกำรเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนด  
วิตกกังวลจำกกำรได้รับกำรรักษำและวิตกกังวลเกี่ยวกับทำรกในครรภ์ ภำวะทำรกในครรภ์ขำดออกซิเจน เป็นต้น 
ทำรกที่คลอดก่อนก ำหนดมักมีกำรพัฒนำของอวัยวะต่ำงๆไม่เต็มที่ โดยเฉพำะปอด ท ำให้เกิดกลุ่มอำกำรหำยใจล ำบำก 
อำจเกิดภำวะเลือดออกในสมอง ควำมพิกำรทำงสมอง ล ำไส้ติดเชื้อ กำรติดเชื้อในกระแสเลือด ส่งผลกระทบ 
ต่อพัฒนำกำรทำงสติปัญญำ2 ยิ่งไปกว่ำนั้นกำรที่ทำรกต้องรักษำในโรงพยำบำลเป็นเวลำนำนมีผลต่อสัมพันธภำพ
ระหว่ำงมำรดำและทำรก เกิดปัญหำทำงด้ำนเศรษฐกิจเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลทำรกคลอดก่อนก ำหนดในหอ
อภิบำล3  

จำกสถิติขององค์กำรอนำมัยโลก พบว่ำ ในแต่ละปีมีกำรคลอดก่อนก ำหนดเฉลี่ยสูงถึง 15 ล้ำนคน4 ซึ่งเป็น
สำเหตุที่ท ำให้เกิดภำวะทุพพลภำพและกำรเสียชีวิตของทำรกแรกเกิดสูงถึง 1 ล้ำนคนต่อปี5 ในประเทศไทยตำม
แผนพัฒนำสุขภำพแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ก ำหนดเกณฑ์เป้ำหมำย ดังนี้ อัตรำกำรคลอดก่อนก ำหนดลดลงร้อยละ 10 ทำรกตำยปริก ำเนิด 9 ต่อพัน
กำรเกิดมีชีพ ภำวะขำดออกซิเจนในทำรกแรกเกิดน้อยกว่ำ 25 ต่อพันกำรเกิดมีชีพ ภำวะทำรกน้ ำหนักตัวน้อยกว่ำ 
2,500 กรัม น้อยกว่ำร้อยละ 7 ซึ่งผลกำรด ำเนินงำนรอบ 8 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ในเขตสุขภำพที่ 1  
พบอัตรำกำรคลอดก่อนก ำหนดร้อยละ 8.17 ทำรกตำยปริก ำเนิด 4.09 ต่อพันกำรเกิดมีชีพ ภำวะขำดออกซิเจนใน
ทำรกแรกเกิด 33.33 ต่อพันกำรเกิดมีชีพ และภำวะทำรกน้ ำหนักตัวน้อยกว่ำ 2,500 กรัม ร้อยละ 6.18 ซึ่งตัวชี้วัด 
บำงตัวยังคงสูงกว่ำเป้ำหมำย6 

จำกกำรทบทวนปัจจัยเสี่ยงต่อกำรเกิดกำรเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนด พบปัจจัยเสี่ยง 4 ด้ำน ดังนี้  
1) ประวัติกำรตั้งครรภ์และกำรคลอด ได้แก่ ประวัติกำรคลอดก่อนก ำหนด ประวัติกำรแท้งในไตรมำสที่ 2 มำกกว่ำ  
2 ครั้ง กำรตั้งครรภ์หลำยครั้ง ประวัติกำรมีเลือดออกระหว่ำงกำรตั้งครรภ์ที่ผ่ำนมำ 2) ปัจจัยด้ำนบุคคล 
และวิถี ในกำรด ำเนินชีวิต ได้แก่  อำยุ ประวัติกำรใช้สำรเสพติด ดัชนีมวลกำยของสตรีก่อนกำรตั้ งครรภ์  
ปัจจัยด้ำนจิตใจ/ภำวะเครียด กำรมีโรคประจ ำตัว กำรท ำงำนหนักติดต่อกันเป็นเวลำนำนหลำยชั่วโมง 3) กำรตั้งครรภ์
ปัจจุบัน ได้แก่ กำรตั้งครรภ์แฝด กำรมีภำวะแทรกซ้อนระหว่ำงตั้งครรภ์ ควำมผิดปกติของทำรกในครรภ์  
กำรมำฝำกครรภ์ล่ ำช้ ำหรือไม่มำฝำกครรภ์  4)  กำรติด เชื้ อ  ได้แก่  กำรติด เชื้ อแบคที เรี ยในช่องคลอด  
(bacterial vaginosis) กำรติดเชื้อทำงเดินปัสสำวะ7  
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โรงพยำบำลแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย เป็นโรงพยำบำลชุมชนขนำด 60 เตียง ในปี 2562 พบสัดส่วน 
กำรรับผู้คลอดไว้ในโรงพยำบำลด้วยภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนดจ ำนวน 104 รำยต่อผู้รับบริกำรในห้องคลอด
ทั้งหมด 762 รำย คิดเป็น ร้อยละ 13.65 ในจ ำนวนนี้มีกำรคลอดก่อนก ำหนด 20 รำย ต่อกำรคลอดทั้งหมด 511 รำย 
คิดเป็นร้อยละ 3.91 และในปี 2563 พบสัดส่วนกำรรับผู้คลอดไว้ในโรงพยำบำลด้วยภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนด
จ ำนวน 80 รำยต่อผู้รับบริกำรในห้องคลอดทั้งหมด 704 รำย คิดเป็น ร้อยละ 11.36 ในจ ำนวนนี้มีกำรคลอด 
ก่อนก ำหนด 23 รำยต่อกำรคลอดทั้งหมด 458 รำย คิดเป็นร้อยละ 5.02 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบอัตรำกำรคลอด 
ก่อนก ำหนดของปี 2562 และ 2563 พบว่ำมีอัตรำกำรคลอดก่อนก ำหนดที่เพิ่มขึ้น8 เพื่อลดอุบัติกำรณ์ดังกล่ำว  
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษำปัจจัยเสี่ยงต่อกำรเกิดกำรเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนดเพื่อน ำไปสู่กำรป้องกันและวำงแผน  
ให้กำรพยำบำลสตรีที่มีภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 
วัตถุประสงค์  

เพื่อศึกษำปัจจัยเสี่ยงต่อกำรเกิดกำรเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนดของสตรีตั้งครรภ์ที่มีภำวะเจ็บครรภ์คลอด
ก่อนก ำหนดโรงพยำบำลแม่สรวย 
 
วิธีการวิจัย 

เป็นกำรศึกษำเชิงวิ เครำะห์ย้อนหลังแบบมีกลุ่มควบคุม ( retrospective case-control study)  
จำกเวชระเบียนผู้ป่วยในสตรีตั้งครรภ์ที่มำคลอดบุตรในโรงพยำบำลแม่สรวย 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชำกร ได้แก่ สตรีตั้งครรภ์ที่มำคลอดบุตร ในช่วงเวลำตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2562-30 กันยำยน 2563  
กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ สตรีตั้งครรภ์ที่มีภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนดและสตรีตั้งครรภ์ที่อำยุครรภ์ครบก ำหนด 
ที่เข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล ในช่วงเวลำตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2562-30 กันยำยน 2563 (ปีงบประมำณ 2563)  

เกณฑ์คัดเข้ำ (Inclusion criteria) ได้แก่ ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยทุกรำยในปีงบประมำณ 2563 จำกกำร
เลือกตัวอย่ำงแบบเฉพำะเจำะจง ได้จ ำนวนสตรีตั้ งครรภ์ที่มีภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนด จ ำนวน 80 รำย  
และสตรีตั้งครรภ์ที่อำยุครรภ์ครบก ำหนด จ ำนวน 160 รำย (อัตรำส่วน case ต่อ control เท่ำกับ 1:2) 

เกณฑ์คัดออก (exclusion criteria) ได้แก่ สตรีตั้งครรภ์ที่ข้อมูลส ำคัญในเวชระเบียนไม่ครบหรือเวชระเบียนหำย  
การเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลบันทึกในแบบบันทึกปัจจัยเสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนด 
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นิยามศัพท์ 
1. อำยุครรภ์ครบก ำหนด หมำยถึง สตรีตั้งครรภ์ที่มีอำยุครรภ์ระหว่ำง 37 ถึง 42 สัปดำห์ 
2. ภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนด (preterm labor) หมำยถึง ภำวะเจ็บครรภ์คลอดที่เกิดขึ้นตั้งแต่อำยุครรภ์ 

24 ถึง 37 สัปดำห์ โดยมีกำรหดรัดตัวของมดลูกอย่ำงสม่ ำเสมอ 4 ครั้งใน 20 นำที หรือ 8 ครั้งใน 1 ชั่วโมง 
ร่วมกับมีกำรเปลี่ยนแปลงของปำกมดลูกโดยมีกำรเปิดขยำยของปำกมดลูกมำกกว่ำ 1 เซนติเมตร หรือปำก
มดลูกมีควำมบำงตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

3. ภำวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ หมำยถึง ภำวะและอำกำรต่ำงๆที่พบร่วมกับกำรตั้งครรภ์ เช่น ภำวะถุงน้ ำคร่ ำ
แตกก่อนกำรเจ็บครรภ์ ภำวะเลือดออกทำงช่องคลอด ภำวะควำมดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ กำรตั้งครรภ์แฝด 
ภำวะโลหิตจำง เป็นต้น 

4. ภำวะติดเชื้อ หมำยถึง สตรีตั้งครรภ์ที่มีกำรติดเชื้อในระบบอวัยวะสืบพันธุ์หรือติดเชื้อทำงเดินปัสสำวะที่
สัมพันธ์กับภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนด 

5. กำรมำฝำกครรภ์ช้ำ หมำยถึง กำรมำฝำกครรภ์ครั้งแรกของสตรีตั้งครรภ์หลังอำยุครรภ์ 12 สัปดำห์ 
6. ประวัติกำรคลอดก่อนก ำหนด หมำยถึง สตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติกำรคลอดก่อนอำยุครรภ์ครบก ำหนดในครรภ์

ก่อน 
7. ประวัติผ่ำตัดคลอด หมำยถึง สตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติกำรผ่ำตัดคลอดในครรภ์ก่อน 
8. ประวัติกำรแท้ง หมำยถึง สตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติกำรแท้งในครรภ์ก่อน 
9. ตั้งครรภ์หลำยครั้ง หมำยถึง กำรตั้งครรภ์มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 4 ครั้ง 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

วิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปด้วยสถิติเชิงพรรณนำ ได้แก่ จ ำนวน ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
วิเครำะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนดด้วยวิธี univariable และ multivariable logistic 
regression น ำเสนอด้วยค่ำ odds ratio; 95% confidence interval (CI) ก ำหนดนัยส ำคัญทำงสถิติที่ p-value < 0.05  
 
การพิจารณาดา้นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

กำรวิจัยนี้ได้รับกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ ส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดเชียงรำย แล้วเมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2564 เลขที่หนังสือรับรอง CRPPHO No. 31/2564 เลขที่โครงกำรวิจัย 
36/2564 
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ผลการศึกษา 
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำงจำกเวชระเบียนผู้ป่วยได้ 240 รำย แบ่งเป็น  

สตรีตั้งครรภ์ที่มีภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนด 80 รำย และสตรีตั้งครรภ์ที่อำยุครรภ์ครบก ำหนด 160 รำย  
พบว่ำ สตรีตั้งครรภ์ที่มีภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนดและสตรีตั้งครรภ์ที่อำยุครรภ์ครบก ำหนดส่วนใหญ่ 
มีอำยุ 20-34 ปี 51 รำย (ร้อยละ 63.75) และ 134 รำย (ร้อยละ 83.75) ตำมล ำดับ เมื่อพิจำรณำค่ำเฉลี่ยของอำยุสตรี
ตั้งครรภ์ทั้ง 2 กลุ่ม ไม่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p=0.201) สตรีตั้งครรภ์ที่มีภำวะเจ็บครรภ์คลอด
ก่อนก ำหนดส่วนใหญ่เชื้อชำติไทย 44 รำย (ร้อยละ 51) และสตรีตั้งครรภ์ที่อำยุครรภ์ครบก ำหนดส่วนใหญ่เป็นชำวเขำ
หรือต่ำงด้ำว 123 รำย (ร้อยละ 76.88) พบควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติในลักษณะเชื้อชำติของกลุ่มตัวอย่ำง 
(p<0.001) กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีระดับกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำหรือต่ ำกว่ำ (ร้อยละ 61.25 และ 52.5)   
ระดับกำรศึกษำของกลุ่มตัวอย่ำงทั้ง 2 กลุ่ม ไม่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p=0.217) กลุ่มตัวอย่ำง
ส่วนใหญ่มีลักษณะครอบครัวเดี่ยว (ร้อยละ 66.25 และ 79.38) อำชีพใช้แรงงำน (ร้อยละ 56.25 และ 95)  
ไม่มีภำวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ (ร้อยละ 62.5 และ 99.38)  สตรีตั้งครรภ์ที่มีภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนดส่วน
ใหญ่มำฝำกครรภ์ช้ำหรือไม่ฝำกครรภ์ (ร้อยละ 56.25) และสตรีตั้งครรภ์ที่อำยุครรภ์ครบก ำหนดส่วนใหญ่ฝำกครรภ์
ครบตำมเกณฑ์ฝำกครรภ์คุณภำพ (ร้อยละ 64.38) กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ไม่มีภำวะติดเชื้อ (ร้อยละ 65 และ 97.5)  
ไม่มีประวัติคลอดก่อนก ำหนด (ร้อยละ 88.75 และ 98.75)  ไม่มีประวัติผ่ำตัดคลอด (ร้อยละ 93.75 และ 100)   
ไม่มีประวัติกำรแท้ง (ร้อยละ 92.5 และ 100)  และมีกำรตั้งครรภ์มำกกว่ำ 1 ครั้ง (ร้อยละ 76.25 และ 90)  
ข้อมูลด้ำนลักษณะครอบครัว อำชีพ ภำวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ กำรมำฝำกครรภ์ช้ำหรือไม่มำฝำกครรภ์  
ภำวะติดเชื้อ ประวัติกำรคลอดก่อนก ำหนด ประวัติผ่ำตัดคลอด ประวัติกำรแท้ง และล ำดับของกำรตั้งครรภ์  
ของกลุ่มตัวอย่ำงทั้ง 2 กลุ่มมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (ตำรำงที่ 1) 
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ตารางที่ 1 ลักษณะทัว่ไปของสตรีตั้งครรภ์ จ ำนวน ร้อยละ คำ่เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (N=2 4 0) 

ลักษณะที่ศึกษา สตรีตั้ งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บ
ครรภ์ คลอดก่ อนก าหนด  
(N=80) 
จ านวน (ร้อยละ) 

สตรีตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์ครบ
ก าหนด  
(N=160) 
จ านวน (ร้อยละ) 

 
p-value 

อายุ (ปี)    
< 20 17(21.25) 11 (6.88) 0.001 
20-34 51 (63.75) 134 (83.75)  
>35 12 (15.00) 15 (9.38)  
Mean ± SD 26.43±6.94 27.51±5.80 0.201 
เช้ือชาติ    
  ไทย 44 (55) 37 (23.13) <0.001 
  ชำวเขำ/ต่ำงด้ำว 36 (45) 123 (76.88)  
ระดับการศึกษา    

ประถมศึกษำหรือต่ ำกว่ำ 49 (61.25) 84 (52.50) 0.217 
  มัธยมศึกษำหรือสูงกว่ำ 31 (38.75) 76 (47.50)  
ลักษณะครอบครัว    

เดี่ยว 53 (66.25) 127 (79.38) 0.039 
  ขยำย 27 (33.75) 33 (20.63)  
อาชีพ    

ใช้แรงงำน 45 (56.25) 152 (95.00) <0.001 
  ไม่ใช้แรงงำน 35 (43.75) 8 (5.00)  
ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์    

ม ี 30 (37.50) 1 (0.63) <0.001 
  ไม่มี 50 (62.50) 159 (99.38)  
ฝากครรภ์ช้า/ไม่มาฝากครรภ์    

ม ี 45 (56.25) 57 (35.63) 0.003 
ไม่มี 35 (43.75) 103 (64.38) 
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ลักษณะที่ศึกษา สตรีตั้ งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บ
ครรภ์ คลอดก่ อนก าหนด  
(N=80) 
จ านวน (ร้อยละ) 

สตรีตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์ครบ
ก าหนด  
(N=160) 
จ านวน (ร้อยละ) 

 
p-value 

ภาวะติดเช้ือ    
ม ี 28 (35.00) 4 (2.50) <0.001 
ไม่มี 52 (65.00) 156 (97.50)  

ประวัติการคลอดก่อนก าหนด    
ม ี 9 (11.25) 2 (1.25) 0.001 
ไม่มี 71 (88.75) 158 (98.75) 

 
 

ประวัติผ่าตัดคลอด    
ม ี 5 (6.25) 0 0.004 
ไม่มี 75 (93.75) 160 (100.00)  

ประวัติการแท้ง    
ม ี 6 (7.50) 0 0.001 
ไม่มี 74 (92.50) 160 (100.00)  

ตั้งครรภ์หลายครั้ง    
ม ี 61 (76.25) 144 (90.00) 0.006 
ไม่มี 19 (23.75) 16 (10.00)  

2. เมื่อค ำนวณแยกแต่ละปัจจัยพบปัจจัยเสี่ยงกำรเกิดภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนดอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง

สถิติ ดังนี้ สตรีตั้งครรภ์ที่อำยุน้อยกว่ำ 20 ปี (OR=4.06, 95%CI=1.78-9.26) มีเชื้อชำติไทย (OR=4.06, 

95%CI=2.29-7.21) ลักษณะครอบครัวขยำย (OR=1.96, 95%CI=1.08-3.58) มีอำชีพไม่ใช้แรงงำน (OR=14.78, 

95%CI=6.40-34.13) มีภำวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ (OR=95.40, 95%CI=12.69-717.39) ฝำกครรภ์ช้ำหรือไม่มำ

ฝำกครรภ์ (OR=2.32, 95%CI=1.34-4.02) มีภำวะติดเชื้อ (OR=21.00, 95%CI=7.04-62.69) มีประวัติกำรคลอด

ก่อนก ำหนด (OR=10.01, 95%CI=2.11-47.54) และมีกำรตั้งครรภ์หลำยครั้ง  (OR=0.36, 95%CI=0.17-0.74) 

(ตำรำงที่2)  
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ตารางที่ 2 ปัจจัยเสี่ยงกำรเกิดภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนดจำกกำรวิเครำะห์ univariable logistic regression 

(N=240) 

ปัจจัยเสี่ยง crude OR 95% CI p-value 
อายุ    

20-34 ref   
<20 4.06 1.78–9.26 0.001 
> 35 2.10 0.92-4.80 0.077 

เช้ือชาติ    
  ชำวเขำ/ต่ำงด้ำว ref   

ชำวไทย 4.06 2.29-7.21 <0.001 
ระดับการศึกษา    
  มัธยมศึกษำหรือสูงกว่ำ ref   
  ประถมศึกษำหรือต่ ำกว่ำ 1.43 0.83-2.47 0.199 
ลักษณะครอบครัว    

เดี่ยว ref   
  ขยำย 1.96 1.08-3.58 0.028 
อาชีพ    

ใช้แรงงำน ref   
  ไม่ใช้แรงงำน 14.78 6.40-34.13 <0.001 
ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์    

ไม่มี ref   
  มี 95.40 12.69-717.39 <0.001 
ฝากครรภ์ช้า/ไม่มาฝากครรภ์    

ไม่มี ref   
มี 2.32 1.34-4.02 0.003 

ภาวะติดเช้ือ    
ไม่มี ref   

  มี 21.00 7.04-62.69 <0.001 
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ปัจจัยเสี่ยง crude OR 95% CI p-value 
ประวัติการคลอดก่อนก าหนด    

ไม่มี ref   
   มี 10.01 2.11-47.54 0.004 
ประวัติผ่าตัดคลอด NE   
ประวัติการแท้ง NE   
ตั้งครรภ์หลายครั้ง    

ไม่มี ref   
  มี 0.36 0.17-0.74 0.006 
NE; No estimates 

3. วิเครำะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ร่วมกันท ำนำยกำรเกิดภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนดอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 

พบดังนี้ เชื้อชำติไทยเพิ่มโอกำสกำรเกิดภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนด 3.24 เท่ำ (95%CI=1.37-7.64) อำชีพไม่ได้

ใช้แรงงำนเพิ่มโอกำสกำรเกิดภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนด 8.59 เท่ำ (95%CI=3.03-24.36) กำรมี

ภำวะแทรกซ้อนระหว่ำงตั้งครรภ์เพิ่มโอกำสกำรเกิดภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนด 112.62 เท่ำ  (95%CI=13.84-

916.21) และภำวะติดเชื้อเพิ่มโอกำสกำรเกิดภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนด 29.79 เท่ำ (95%CI=8.70-101.98) 

(ตำรำงที่ 3)  

ตารางที่ 3 ปัจจัยเสี่ยงกำรเกิดภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนดจำกกำรวเิครำะห์ multivariable logistic 

regression (N=240) 

ปัจจัยเสี่ยง adjusted OR 95% CI p-value 
เชื้อชำติไทย 3.24 1.37-7.64 0.007 
อำชีพไม่ได้ใช้แรงงำน 8.59 3.03-24.36 < 0.001 
มีภำวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ 112.62 13.84-916.21 < 0.001 
มีภำวะติดเชื้อ 29.79 8.70-101.98 < 0.001 
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สรุปและอภิปรายผล 

จำกกำรศึกษำปัจจัยเสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนดของสตรีตั้งครรภ์ที่มำรับบริกำร 
ในโรงพยำบำลแม่สรวย พบปัจจัยเสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนดอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ได้แก่ 
เชื้อชำติไทย (OR=3.24, 95%CI=1.37-7.64) อำชีพที่ไม่ได้ใช้แรงงำน (OR=8.59, 95%CI=3.03-24.36)  
กำรมีภำวะแทรกซ้อนระหว่ำงตั้งครรภ์ (OR=112.62, 95%CI=13.84-916.21) และกำรติดเชื้อ (OR=29.79, 
95%CI=8.70-101.98)  

กำรศึกษำนี้พบว่ำ ปัจจัยเสี่ยงด้ำนลักษณะอำชีพไม่สอดคล้องกับกำรศึกษำก่อนหน้ำนี้ที่พบว่ำ ผู้ที่ประกอบ
อำชีพโดยใช้แรงกำย ท ำงำนหนักที่ต้องแบกหำมหรือยืนนำนๆ 7 -8 ชั่วโมงต่อวันมีควำมสัมพันธ์กับกำรคลอดก่อน
ก ำหนดและทำรกน้ ำหนักตัวน้อย9 ส่วนปัจจัยเสี่ยงด้ำนกำรมีภำวะแทรกซ้อนระหว่ำงตั้งครรภ์สอดคล้องกับกำรศึกษำ
ของ ระพี เฉลิมวุฒำนนท์2 ที่พบว่ำ กำรตั้งครรภ์แฝดเพิ่มควำมเสี่ยงต่อกำรคลอดก่อนก ำหนดมำกกว่ำกำรตั้งครรภ์เดี่ยว 
และกำรศึกษำของ ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล10 ที่พบว่ำ ภำวะควำมดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อกำรคลอดก่อน
ก ำหนดที่ส ำคัญ และสอดคล้องกับกำรศึกษำของวิไลรัตน์ วิศวไพศำล11 ที่พบว่ำภำวะแทรกซ้อนทำงสูติศำสตร์ระหว่ำง
กำรตั้งครรภ์และกำรคลอด ได้แก่ ภำวะถุงน้ ำคร่ ำแตกก่อนกำรเจ็บครรภ์ กำรมีเลือดออกระหว่ำงตั้งครรภ์ ภำวะพิษ
แห่งครรภ์ กำรติดเชื้อในน้ ำคร่ ำและกำรตั้งครรภ์แฝด เป็นปัจจัยท ำนำยกำรคลอดก่อนก ำหนดของสตรีตั้งครรภ์  
และปัจจัยเสี่ยงด้ำนกำรติดเชื้อ พบว่ำสอดคล้องกับกำรศึกษำส่วนใหญ่12-13 ที่พบว่ำ กำรติดเชื้อในระบบอวัยวะสืบพันธุ์
และทำงเดินปัสสำวะมีควำมสัมพันธ์กับภำวะเจ็บครรภ์และคลอดก่อนก ำหนด  

จำกกำรศึกษำครั้งนี้ พบสตรีตั้งครรภ์ที่มีเชื้อชำติไทยร่วมกับกำรมีภำวะแทรกซ้อนระหว่ำงตั้งครรภ์เป็นปัจจัย
เสี่ยงกำรเกิดภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนดมำกกว่ำสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นชำวเขำหรือต่ำงด้ำว ส่วนปัจจัยเสี่ยง 
ด้ำนกำรมีภำวะแทรกซ้อนระหว่ำงตั้งครรภ์ที่พบในกำรวิจัยนี้ ได้แก่ ภำวะถุงน้ ำคร่ ำแตกก่อนกำรเจ็บครรภ์ 13 รำย 
ภำวะเลือดออกทำงช่องคลอด 5 รำย ภำวะควำมดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ 5 รำย กำรตั้งครรภ์แฝด 2 รำย   
ภำวะโลหิตจำง 2 รำย กำรติดเชื้อเอช ไอ วี 1 รำย ทำรกท่ำก้น 1 รำย และทำรกตำยในครรภ์ 1 รำย ปัจจัยเสี่ยงด้ำน
กำรติดเชื้อพบภำวะถุงน้ ำคร่ ำแตกก่อนกำรเจ็บครรภ์และกำรติดเชื้อทำงเดินปัสสำวะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส ำคัญ 
ต่อภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนดในโรงพยำบำลแม่สรวย 

ข้อจ ำกัดที่พบจำกกำรศึกษำนี้ ได้แก่ ข้อมูลด้ำนลักษณะอำชีพที่ไม่สอดคล้องกับกำรศึกษำก่อนหน้ำนี้ 
เนื่องจำกกำรศึกษำนี้เป็นกำรใช้ข้อมูลทุติยภูมิ กำรได้มำซึ่งข้อมูลอำจไม่มีควำมลึกมำกพอที่จะอธิบำยลักษณะอำชีพ
กำรใช้แรงงำนของสตรีตั้งครรภ์ว่ำต้องยืนนำนๆ มีกำรใช้แรงแบกหำมหรือใช้แรงที่มำกกว่ำปกติหรือไม่ โดยระบุอำชีพ
กำรใช้แรงงำนว่ำเป็นอำชีพในหมวดท ำไร่ ท ำสวน รับจ้ำงหรือกรรมกรเท่ำนั้น และพบว่ำข้อมูลในด้ำนภำวะแทรกซ้อน
ขณะตั้งครรภ์และกำรติดเชื้อ มีค่ำ 95%CI ที่กว้ำงมำกซึ่งสะท้อนถึงกำรมีภำวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์และกำรติดเชื้อ
ที่แปรปรวนหรือหลำกหลำยมำกในกลุ่มตัวอย่ำง ดังนั้น ในกำรศึกษำในครั้งต่อไป ควรท ำกำรจัดกลุ่มกำรเกิด
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ภำวะแทรกซ้อนและกำรติดเชื้อที่สัมพันธ์กับภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนดให้เป็นหมวดหมู่มำกขึ้นหรือเพิ่มขนำด
ของกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำเพื่อลดควำมแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่ำงลงอันจะท ำให้ผลกำรวิจัยมีควำมน่ำเชื่อถือ
มำกขึ้น 
สรุปและข้อเสนอแนะ  

กำรศึกษำนี้ พบว่ำ สตรีตั้งครรภ์ที่มีเชื้อชำติไทย มีอำชีพไม่ใช้แรงงำน มีภำวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ 
และมีภำวะติดเชื้อ เป็นปัจจัยเสี่ยงกำรเกิดภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนด ดังนั้น ควรเพิ่มกำรคัดกรองและเฝ้ำระวัง
สตรีตั้งครรภ์ที่มีปัจจัยเสี่ยงเหล่ำนี้ในกำรดูแลเพื่อกำรป้องกันภำวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก ำหนดในโรงพยำบำลแม่สรวย
อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป  
กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณเจ้ำหน้ำที่ห้องคลอดทุกท่ำนที่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
ท ำให้งำนวิจัยครั้งนี้ลุล่วงไปด้วยดี 
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การศึกษาผลการด าเนินงานระบบ STROKE FAST TRACK  
ของการดูแลผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลัน (Acute ischemic stroke)  

ผ่านช่องทาง Mobile stroke unit – stroke one stop  
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ 

นางสาวรพพีร โนจิตร 
โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชเชียงของ อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

บทคัดย่อ  
      การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาผลการด าเนินงานระบบ STROKE FAST TRACK ของการดูแลผู้ป่วยโรค     
สมองขาดเลือดระยะเฉียบพลัน (Acute ischemic stroke) ผ่านช่องทาง Mobile stroke unit – stroke one stop 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของในช่วง พ.ศ.2565 โดยการศึกษาแบ่งเป็น 2 คือ ระยะเริ่มการพัฒนา         
(พ.ศ. 2564) และระยะหลังการพัฒนา(พ.ศ. 2565) โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด
เฉียบพลัน (Acute ischemic stroke fast track) ที่ผ่านช่องทาง stroke fast track ธรรมดา และ stroke fast 
track ผ่านช่องทาง Mobile stroke unit – stroke one stop ได้รับยาละลายลิ่มเลือดสมอง (rTPA) และรับไว้ใน  
หอผู้ป่วยวิกฤตเฉพาะด้านโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke unit) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์พบว่า                 
ปี พ.ศ. 2564 - พ.ศ.2565 จ านวน 37 ราย ระยะเริ่มการพัฒนาจะเห็นได้ว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีอายุเฉลี่ยอยู่
ที่ 63.9 ปี เป็นเพศชายส่วนใหญ่ และผู้ป่วยเดินทางมาเองไม่ผ่านระบบ Refer ส่งต่อ โรคประจ าตัวที่เป็นส่วนใหญ่เป็น
โรคความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยที่เข้าสู่ระบบ stroke fast track มีจ านวนน้อยกว่าผู้ป่วย stroke ทั้งหมด เวลาเฉลี่ย     
on set time ที่เข้าสู่ระบบ  stroke fast track เฉลี่ยอยู่ที่ 1ชม.42 นาที และระยะเวลาตั้งแต่ DX. Stroke fast 
track จนถึง Refer เฉลี่ย 27.7 นาทีท าการ refer ไปยังรพ.เชียงรายฯ ภายในระยะเวลา 30 นาที (Door to Refer 
time) 16 ราย (84.21%) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคือไม่เกิน30นาที ระยะเวลาตั้งแต่ถึงรพ.เชียงรายฯถึงรอการตรวจ
เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองและได้รับผลตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง  ภายใน 15 นาที เฉลี่ยอยู่ที่ 5 นาที
ระยะเวลาตั้งแต่ถึงรพ.เชียงรายฯถึงได้รับยาละลายลิม่เลือดสมอ (rTPA) ภายใน30นาที (รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์) 
เฉลี่ยอยู่ที่ 55นาทียังล่าช้ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน (30 นาที) ระยะเวลาในการรอผลการตรวจ ค่าการแข็งตัวของเลือด 
(PT,PTT) ทางห้องปฏิบัติการ สามารถตรวจและได้รับผลทางห้องปฏิบัติการภายใน 45 นาทีเฉลี่ยอยู่ที่ 55 นาที     
การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ทางห้องปฏิบัติการสามารถตรวจและได้รับผลทางห้องปฏิบัติการภายใน 
45 นาที  เฉลี่ยอยู่ที่ 55 นาทียังล่าช้ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน (45 นาที) อาการที่พบแขนขาอ่อนแรง/แขนขาชาซีกใดซีก
หนึ่งของร่างกายปากเบี้ยวพูดไม่ชัดส่วนใหญ่และการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง Ischemicstroke(83.59%)  
Hemorrhagic stroke  (63.15%) TIA (3.9 %)จ านวนผู้ป่วยที่ดีขึ้น (mRS 0-3คะแนน)เฉลี่ยอยู่ที่ 4 คะแนน NIHSS 
(National Institutes of Health Stroke Scale) เฉลี่ยอยู่ที่ 9-10 คะแนน ระยะหลังพัฒนา พบว่าปี พ.ศ.2565     
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จะเห็นได้ว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 57 ปี เป็นเพศชายส่วนใหญ่ และผู้ป่วยเดินทางมาเองไม่ผ่าน
ระบบ Refer ส่งต่อ โรคประจ าตัวที่เป็นส่วนใหญ่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยที่เข้าสู่ระบบ stroke fast track มี
จ านวนน้อยกว่าผู้ป่วย stroke ทั้งหมด เวลาเฉลี่ย on set time ที่เข้าสู่ระบบ  stroke fast track เฉลี่ยอยู่ที่ 1ชม.10 
นาที  และระยะเวลาตั้งแต่ DX. Stroke fast track จนถึง Refer (Door to Refer time) ไปยังรพ.เชียงรายฯ    
ภายในระยะเวลา 30 นาที เฉลี่ย 20 นาที Door to Refer time(MSU-SOS) เฉลี่ย 10 นาที การ refer ไปยังรพ.
เชียงรายฯ (Door to Refer time) 18 ราย (100%) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่เกิน 30นาที ระบบ (MSU-SOS) 
สามารถท าได้เร็วกว่าระบบเดิมเป็นอย่างมาก ระยะเวลาตั้งแต่ถึงรพ.เชียงรายฯถึงรอการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
สมองและได้รับผลตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง  ภายใน 15 นาที เฉลี่ยอยู่ที่ 5 นาทีและระยะเวลาตั้งแต่พบผู้ป่วย
บนรถ(MSU-SOS)จนถึงรอการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองและได้รับผลตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
สมอง  ภายใน <5 นาทีบนรถ (MSU-SOS) เฉลี่ยอยู่ที่ 3.6 นาที สามารถ  CT-scan ได้เร็วกว่าระบบเดิมเป็นอย่างมาก
อย่างเห็นได้ชัด จาก 5 นาที เป็น 3.6 นาที ระยะเวลาตั้งแต่ถึงรพ.เชียงรายฯถึงได้รับยาละลายลิ่มเลือดสมอง (rTPA) 
ภายใน 30 นาที (รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์) เฉลี่ยอยู่ที่ 55นาที และระยะเวลาตั้งแต่พบผู้ป่วยบนรถ           
(MSU-SOS)จนถึงถึงได้รับยาละลายลิ่มเลือดสมอง (rTPA)ภายใน < 10 นาทีเฉลี่ย  อยู่ที่ 5.5 นาที สามารถให้ยา
ผู้ป่วยได้เร็วกว่าระบบเดิมอย่างเห็นได้ชัดจาก 55 นาที เป็น 5.5 นาที ระยะเวลา ในการรอผลการตรวจค่าการแข็งตัว
ของเลือด(PT,PTT)ทางห้องปฏิบัติการสามารถตรวจและได้รับผลทางห้องปฏิบัติการภายใน 45 นาทีเฉลี่ยอยู่ที่55นาที
การตรวจความสมบูรณ์ ของเม็ดเลือด (CBC) ทางห้องปฏิบัติการ สามารถตรวจและได้รับผลทางห้องปฏิบัติการภายใน 
45 นาที  เฉลี่ยอยู่ที่ 55 นาทียังล่าช้ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน    (45 นาที) แก้โดยหาเครื่องการตรวจเบื้องต้นมาไว้บนรถ 
ใช้การตรวจร่างกาย จ้ าเลือดตามตัว และใช้ค่าผลเลือด  หลัง 3 เดือน (creatinine) แทน กรณีไม่สามารถได้ผลเลือด 
ภายใน 45 นาที และ  อาการที่พบแขนขาอ่อนแรง แขนขาชาซีกใดซีกหนึ่งของร่างกายปากเบี้ยวพูดไม่ชัดส่วนใหญ่
และการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง Ischemic stroke 70 คน (76.0%) Hemorrhagic stroke12คน 
(13.04%)TIA7คน (7.60 %) ผู้ป่วยที่ดีขึ้น(mRS 0-3คะแนน)เฉลี่ยอยู่ที่1.5 คะแนนน้อยกว่า 3 คะแนน คาดว่าผู้ป่วย
จะสามารถ ช่วยเหลือตนเองในการประกอบชีวิตประจ าวัน  ได้ด้วยตนเอง NIHSS (National Institutes of Health 
Stroke Scale) เฉลี่ยอยู่ที่ 2 คะแนนหลังได้รับยาละลายลิ่มเลือดอาการดีขึ้นจากเดิมจะเห็นได้ว่าการพัฒนาการรักษา
โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันโดยใช้รถโมบายสโตรคยูนิต เชื่อมต่อกับระบบปรึกษาทางไกลและการส่งต่อผู้ป่วยแบบ
ครบวงจร ช่วยให้การรักษาที่รวดเร็วกว่าระบบเดิม การเข้าถึงที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ จะช่วยเติมเต็มกระบวนการ
รักษาโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกัน 
ค าส าคัญ: การด าเนินงานระบบ stroke fast track ของการดูแลผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลัน (Acute 
ischemic stroke) ผ่านช่องทาง Mobile stroke unit – stroke one stop ด้านโรคหลอดเลือดสมอง ยาละลาย
ลิ่มเลือด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ 
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บทน า 
         โรคหลอดเลือดสมอง ( stroke) เป็นโรคทางระบบประสาทที่มีความรุนแรง เป็นโรคที่พบบ่อยในวัยผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุทั่วโลกในประเทศที่พัฒนาแล้ว พบเป็นสาเหตุการตายที่ส าคัญเป็นอันดับ 3 รองจากโรคหัวใจและโรคมะเร็ง  
มีคนเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองทั่วโลกประมาณ 15 ล้านคนในแต่ละปี และพบโดยเฉลี่ยทุกๆ 6 วินาที จะมี   
คนเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองอย่างน้อย 1 คน และในประเทศไทยพบว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุส าคัญ
ของการสูญเสียชีวิตเป็นอันดับที่ 3 ในเพศชายรองจากอุบัติเหตุจราจรและการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอันดับ
ที่ 2 ในเพศหญิงรองจากโรคเบาหวานและเป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียปีสุขภาวะที่ส าคัญของประเทศ นอกจากนี้ยัง
พบว่าโรคหลอดเลือดสมองมีอัตราป่วยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากประชากรโลกยังคงเพิ่มขึ้นและมีผู้สูงอายุมากขึ้น
โรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการรุนแรงอาจเสียชีวิตตั้งแต่ในระยะแรกและผู้ป่วยจ านวนมากที่รอดชีวิตแต่อาจมีความ
พิการหลงเหลืออยู่ท าให้เกิดความทุกข์ทรมาน เป็นปัญหาส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย เศรษฐกิจ และสังคม  

         ในปัจจุบันมีการรักษาใหม่ๆ เกิดขึ้นให้ผลดีต่อผู้ป่วย ท าให้ผู้ป่วยรอดชีวิตมากขึ้นและมีความพิการลดน้อยลง
วิธีการดูแลรักษาผู้ป่วยในโรคหลอดเลือดสมองในระยะเฉียบพลันที่ถือเป็นมาตาฐานในการปฏิบัติเมื่อปี 2551 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ริเริ่มจัดท าโครงการ Stroke Fast Track ขึ้น เพื่อเป็นช่องทาง  
ด่วนส าหรับผู้ป่วย Acute Ischemic Stroke เพื่อเพิ่มโอกาสการในการเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือด (Recombinant 
tissue plasminogen activator, rt-PA) ของผู้ป่วย ซึ่งมีระยะเวลาในการวินิจฉัยและให้ยา rt-PA ภายใน 4.5 ชั่วโมง
หลังมีอาการซึ่งมีความส าคัญมากเพราะยิ่งได้รับยาเร็วโอกาสที่ผลการรักษายิ่งดีเพื่อลดความพิการของผู้ป่วย           
ในระยะยาวเพิ่มอัตรารอดชีวิตของผู้ป่วยและกรณีผู้ป่วยที่หลอดเลือดสมองอุดตัน หากได้รับยาสลายลิ่มเลือด rt-PA 
แล้วเส้นเลือดไม่เปิดจะพิจารณาส่งท าหัตถการเพื่อเอาลิ่มเลือดออกที่เรียกว่า Thrombectomy สามารถเปิดห้อง
ผ่าตัดเพื่อท าหัตถการนี้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระยะเวลาในการวินิจฉัยและท าหัตถการเพื่อเอาลิ่มเลือดออก             
(Thrombectomy) ภายใน 6 ชั่วโมงในส่วนของจังหวัดเชียงราย สามารถท าได้ที่  โรงพยาบาลเชียงราย            
ประชานุเคราะห์    โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงราย และ สามารถส่งต่อไปยัง โรงพยาบาลศูนย์ล าปาง โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ โดยส่งต่อผู้ป่วยผ่าน   ระบบ Air transfers (ผ่านเฮลิคอปเตอร์)  

        โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของเป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับกลางมีผู้ป่วยมารับบริการจ า นวน
มาก ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองยังเป็นโรคระดับต้นๆที่มารับบริการในหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวชโดยได้เริ่ม
ให้การบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน มีจัดตั้งการดูแลระบบ stroke fast track ขึ้น ตั้งแต่  พ.ศ.2555  
จากสถิติจากการติดตามผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของพบว่า สาเหตุการตาย   
ของอ าเภอเชียงของอัตราตายต่อแสนประชากร โรคความดันโลหิตสูงถือเป็นอันดับ  3 รองจากโรคมะเร็งและโรค  
หลอดเลือดสมองอยู่ที่อันดับ 7 ถือเป็นอันดับต้นๆ และ โรคหลอดเลือดสมองมีสาเหตุหลักจากโรคเรื้อรังอื่นๆ เช่น   
โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน จากสถิติโรคหลอดเลือดสมองที่มาจากโรคความดันโลหิตสูง ในแต่ละปีคิดเป็น  
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ร้อยละ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2563 (58.3)  พ.ศ. 2564 (53.3)  และพ.ศ. 2565 (63.6)  ชนิดของโรคหลอดเลือดสมองที่พบ
ได้แก่  ischemic stroke  82.47% hemorrhage 13.24% TIA 2.56 %  อื่น ๆ 1.73 % 

        ตามที่ศูนย์ โรคหลอดเลือดสมองศิริ ราชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ร่วมกันจัดท าโครงการพัฒนาการรักษาโรคหลอดเลือด
สมองระยะเฉียบพลันโดยใช้รถโมบายสโตรคยูนิต เชื่อมต่อกับระบบปรึกษาทางไกล 5G และการส่งต่อผู้ป่วยแบบ   
ครบวงจรส าหรับทุกคน หรือชื่อย่อว่า Mobile Stroke Unit – Stroke One Stop (MSU-SOS) เพื่อให้ประชาชน   
ในพื้นที่ขาดแคลนโรงพยาบาลที่มีศักยภาพการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ได้เข้าถึงการรักษาที่รวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้การให้บริการโดยรถโมบายสโตรคยูนิตร่วมกับระบบปรึกษาทางไกล  จะช่วยเติมเต็มกระบวนการ
รักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกัน 

        ซึ่งมี รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์เป็นรพ.แม่ข่ายระบบปรึกษาทางไกล  มีโรงพยาบาลลูกข่ายที่เข้าร่วม ทั้งหมด 
6 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลเทิง โรงพยาบาลพญาเม็งราย โรงพยาบาลขุนตาล โรงพยาบาลเวียงแก่น รพ.ดอยหลวง 
และ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ  ในแต่ละพื้นที่มีจุดนัดพบที่ก าหนดตามระยะทางของโซนนั้นๆ เช่น    
โรงพยาบาลเวียงแก่น ใช้พื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงหลวง , โรงพยาบาลขุนตาล ใช้พื้นที่ ปั้ม ปตท.ครึ่ง 
, โรงพยาบาลเทิง ,โรงพยาบาลพญาเม็งราย ใช้พื้นที่ โรงพยาบาลขุนตาล  ,โรงพยาบาลดอยหลวง ใช้ที่ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลใหม่ดอนแก้วในแต่ละโรงพยาบาลต้องมีการเตรียมผู้ป่วยเบื้องต้นตามแนวทางก่อนเข้าสู่ระบบ
โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของเป็นฐานเครือข่ายหลักในการด าเนินการระบบ การออกรถ  

ระบบจัดการดูแลผู้ป่วยในรถ และ การบริหารจัดการส่งต่อผู้ป่วยตามแนวทาง  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจัดระบบ
การให้บริการโรคหลอดเลือดสมองแบบสหสาขาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล     
พัฒนาระบบการรักษาโรคหลอดเลือดสมองผ่านช่องทางเร่งด่วน (acute stroke fast track)พัฒนาระบบการรับส่ง
ผู้ป่วยระยะเฉียบพลัน  

        รถโมบายสโตรคยูนิต MSU -SOS เป็นระบบการเชื่อมต่อกับระบบปรึกษาทางไกลจากรพ.แม่ข่าย โรงพยาบาล
เชียงรายประชนุเคราะห์ โรงพยาบาลศิริราช เป็นการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดระยะเฉียบพลันที่สามารถ CT-scan 
(Computerized Tomography) บนรถ MSU -SOS(Mobile Stroke Unit – Stroke One Stop) อ่านผลผ่าน
ระบบบนรถการให้ยา rtPA (ยาละลายลิ่มเลือด) การท า CTA (Computerized Tomography angiography)แบบใช้ 
สารทึบรังสีบนรถและการส่งต่อผู้ป่วยแบบครบวงจรเพื่อไปรักษาที่หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรพ.เชียงรายประชานุ
เคราะห์ (stroke unit) หากได้รับยาสลายลิ่มเลือด rt-PA แล้วเส้นเลือดไม่เปิดจะพิจารณาส่งท าการรักษาเพื่อเอาลิ่ม
เลือดออก(Thrombectomy)  ที่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงราย และ 
โรงพยาบาลศูนย์ล าปาง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่โดยส่งต่อผู้ป่วยผ่านระบบ Air transfers                  
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(ผ่านเฮลิคอปเตอร์) และบนรถ MSU -SOS(Mobile Stroke Unit – Stroke One Stop จะมีเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติ 
คือ แพทย์ 1 คน นักรังสี 1 คน  พนักงานขับรถ 1 คน พยาบาล  1 คน และ CM MSU (case manager stroke 
MSU)  พยาบาล 1 คน ในการเปิดระบบ และควบคุมระบบการท างานทั้งหมดจนจบกระบวนการดูแลผู้ป่วยโรคหลอด
หลอดเลือดสมองแบบครบวงจรถึงที่หมายหอผู้ป่วยในการรักษาโดยทางโรงพยาบาลที่เข้าร่วมเครือข่ายรพ.ที่เกี่ยวข้อง
ได้เข้าร่วมการพัฒนาคุณภาพเพิ่มทักษะในการเตรียม ความพร้อมก่อนปฏิบัติซึ่งต้องผ่านการอบรมจากรพ.แม่ข่ายทั้ง
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดลและในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ได้เปิดโครงการโมบายสโตรคยูนิต ร่วมกับระบบปรึกษาทางไกล 
การส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันแบบครบวงจรในประเทศไทย แห่งที่ 5 ที่ รพ.สมเด็จพระยุพราช
เชียงของ จนถึงปัจจุบัน 

             เมื่อปีพ.ศ. 2551 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ริเริ่มจัดท าโครงการ Stroke Fast 
Track ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางด่วนส าหรับผู้ป่วย Acute Ischemic Stroke โดยปี พ.ศ. 2555 โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชเชียงของได้ริเริ่มจัดท าโครงการ Stroke Fast Track ขึ้น และในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ได้เปิด
โครงการ โมบายสโตรคยูนิต ร่วมกับระบบปรึกษาทางไกล การส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน   
แบบครบวงจรในประเทศไทย แห่งที่ 5 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นช่องทางด่วน
ส าหรับผู้ป่วย Acute Ischemic Stroke เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือด (Recombinant tissue 
plasminogen activator, rt-PA) ของผู้ป่วย ซึ่งมีระยะเวลาในการวินิจฉัยและให้ยา rt-PA ภายใน 4.5 ชั่วโมงหลัง  
มีอาการซึ่งมีความส าคัญมากเพราะยิ่งได้รับยาเร็วโอกาสที่ผลการรักษายิ่งดีเพื่อลดความพิการของผู้ป่วยในระยะยาว
เพิ่มอัตรารอดชีวิตของผู้ป่วยและกรณีผู้ป่วยที่หลอดเลือดสมองอุดตัน หากได้รับยาสลายลิ่มเลือด rt-PA แล้วเส้น
เลือดไม่เปิดจะพิจารณาส่งท าหัตถการเพื่อเอาลิ่มเลือดออกที่เรียกว่า Thrombectomy สามารถเปิดห้องผ่าตัดเพื่อ
ท าหัตถการนี้ได้ตลอด24ชั่วโมงโดยระยะเวลาในการวินิจฉัยและท าหัตถการเพื่อเอาลิ่มเลือดออก(Thrombectomy) 
ภายใน 6 ชั่วโมง โดยก่อนหน้านี้ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ได้ส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  
ในระยะเฉียบพลันทุกรายไปยังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เพื่อท าCT-scanและให้การรักษาด้วย           
ยาละลายลิ่มเลือด (Recombinant tissue plasminogen activator, rt-PA)ภายใน 4.5 ชั่วโมง ซึ่งท าให้เกิดเป็น
ความล่าช้าทั้งการ เดินทางที่ไกล การใช้ทรัพยากรบุคคล และค่าใช้จ่ายอย่างสูง ในการรักษาผู้ป่วยแต่ละราย 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานระบบ STROKE FAST TRACK ของการดูแลผู้ป่วย           
โรคสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลัน (Acute ischemic stroke) ผ่านช่องทาง Mobile stroke unit – stroke one 
stop โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ 
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กลุ่มเป้าหมาย/ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) รายใหม่ที่เข้ารับการรักษาในรพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ ระหว่างปี พ.ศ. 
2564 – พ.ศ. 2565  
สถานที่ศึกษา 
      แผนกงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
รูปแบบการศึกษา :  การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาย้อนหลัง 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
1. แบบบันทึกเวลาผู้ป่วย stroke fast track เป็นการบันทึกที่จัดท าขึ้นเพื่อใช้เก็บเวลาในการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มมี

อาการ เวลาที่มาถึงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เวลาเจาะเลือด เวลาที่ทีม Referมา เวลา Refer และเวลาตั้งแต่ 
DX. Stroke fast track  จนถึง Refer ผู้ป่วย การได้รับยาละลายลิ่มเลือดสมอง (rTPA) <30 นาที ใน fastปกติ 
และ < 10 นาที ใน fast MSU-SOS  ,ได้รับการCT <30นาทีใน fast ปกติ และ < 5นาที ใน fast MSU-SOS ที 
CTA <30นาที , ทีม refer มาภายใน 10 นาที ,ห้องปฏิบัติการ สามารถตรวจและได้รับผลทางห้องปฏิบัติการ
ภายใน 45 นาที 

2. แบบบันทึกการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล เพศ อายุ  
3. แบบเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลลัพธ์การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. โดยเก็บข้อมูลจากแผนกงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564           
(ปีงบ2564) และ ปี 2565 (ตั้งแต่เปิดบริการ 14 กุมภาพันธ์ 2565)แบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 ปีงบประมาณ และ
วิเคราะห์ข้อมูลแยก รายปีเพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องตันในการปรับปรุงระบบการ ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
และวิเคราะห์ ข้อมูลปี2565 เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงฯและการ พัฒนา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้ป่วยที่ได้รับการ
วินิจฉัยจาก แพทย์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ว่า เป็นโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด(Ischemic stroke)   
ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ โดยมี อาการตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ ไม่ใช่ผู้ป่วย          
ที่ประสบ อุบัติเหตุเป็นผู้ป่วยทั้งชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 20 - 100 ปีและต้องมีอาการดังต่อไปนี้อย่างนี้ 1 ข้อ   
ขึ้นไป คือ อ่อนแรง หรือชาครึ่งซีกข้างใดข้างหนึ่งทันทีทันใด พูดไม่ ชัด พูดไม่ออก นึกค าพูดไม่ออก หรือฟังไม่เข้าใจ
ค าพูด เดินเซ ทันทีทันใด หรือตามัว เห็นภาพซ้อน หรือมองไม่ เห็นข้างใดข้างหนึ่งทันทีทันใด  ต้องเป็นกลุ่มที่เข้ารับ
การรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบ ในระยะเฉียบพลัน และได้รับยาละลายลิ่มเลือดในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
เชียงของ 
              การวิจัยเป็นการศึกษาข้อมูลผู้ป่วยจากเวชระเบียน แบบบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน แบบเก็บ
เวลา stroke fast track และแบบเก็บตัวชี้วัดผลลัพธ์การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ
ระบบ stroke fast track ในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ                
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โดยเก็บข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล เพศ อายุ การมาถึงรพ. ระยะเวลาเกิดอาการ  ระยะเวลาในการให้การพยาบาล       
ตามขั้นตอนต่างๆของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ คือ  onset time , Door time , tram time ,     
Refer time , Door to Refer time ข้อมูลของสัญญาชีพ (Vital sign) ความดันโลหิต อัตรา การเต้นของหัวใจอัตรา
การหายใจอุณหภูมิร่างกายการ หดตัวของรูม่านตา (Pupil) ระดับออกซิเจนในร่างกาย น้ าหนักตัว วัน เวลาที่ผู้ป่วย
เป็นปกติครั้งสุดท้าย วันที่ เวลาที่ผู้ป่วยเกิดอาการ หรือญาติไปพบตอนมีอาการวัน ที่ เวลาที่ผู้ป่วยมาถึงแผนกอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินและนิติเวช ซักประวัติ และคัดกรอง คะแนน NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale)      
ระดับความรู้สึกตัว (Glasgow Coma Scale: GCS) และเกณฑ์มาตรฐานเวลาในแต่ละ ขั้นตอนการรักษาตาม 
American Heart Association (AHA) ระยะเวลาที่ผู้ป่วยได้พบแพทย์ระยะเวลาที่ญาติ ตัดสินใจให้ยาละลายลิ่มเลือด 
ระยะเวลาในการตรวจ วินิจฉัยระยะเวลาในการเอกซเรย์สมองระยะเวลาในการ รอผลตรวจเอกซเรย์ สมองการ        
CT <30นาทีใน fast ปกติ และ < 5นาที ใน fast MSU-SOS ที ระยะเวลาในการเจาะเลือด และการให้สารน้ า 
ระยะเวลาในการรอผลการตรวจค่า การแข็งตัวของเลือด(PT,PTT)การตรวจความสมบูรณ์ ของเม็ดเลือด (CBC)      
ทางห้องปฏิบัติการ สามารถตรวจและได้รับผลทางห้องปฏิบัติการภายใน 45 นาที ระยะเวลาในการได้รับยาละลาย 
ลิ่มเลือดสมอง (rTPA) <30 นาที ใน fastปกติ และ < 10 นาที ใน fast MSU-SOS  สถานที่ที่ผู้ป่วยได้รับยาระยะเวลา
ที่อยู่ในรถMSU-SOS  ระยะเวลาที่ผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ได้เข้าหอผู้ป่วยโรค หลอดเลือดสมอง 
จากนั้นจะมีการบันทึกตามแบบบันทึก ผลลัพธ์การจัดการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ประเมินตาม MODIFIED 
RANKIN SCALE (MRS) (Rankin, 2500)โดยการศึกษาแบ่งเป็น 2 ระยะ คือระยะเริ่มการพัฒนา (พ.ศ.2564) และ
ระยะหลังการพัฒนา (พ.ศ.2565) (ตั้งแต่เปิดบริการ 14 กุมภาพันธ์ 2565)  
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช่ในการวิจัย 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 
1.  ลักษณะข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างวิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ 
2. ระยะเวลาของแต่ละขั้นตอนการเก็บเวลาวิเคราะห์บางตัวที่น ามาใช้ โดยใช้ ค่าเฉลี่ย 

ผลการศึกษา 
                  ในระยะเริ่มการพัฒนา ปีคือ พ.ศ.2564 ผู้ป่วยที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉินทั้งที่มาตามระบบส่งต่อและ
มาเอง ที่มีอาการโรคหลอดเลือดเลือดสมองตั้งแต่ พ.ศ.2564ทั้งหมด 128 ราย เข้าสู่ระบบ stroke fast track   19 
ราย (14.84 %) ได้รับยาละลายลิ่มเลือดจากรพ.เชียงรายฯ  4 ราย (21.05%) 
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ตารางที่ 1  แสดงลักษณะทั่วไปของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเริ่มการพัฒนา 
ลักษณะทั่วไป ข้อมูล 

อายุ(ปี) 
   ชาย 
   หญิง 

63.9 
65 คน (50.78%) 
63 คน (49.21%) 

การมาโรงพยาบาล 
   ระบบ Refer 
   มาเอง 

 
40 คน (31.25%) 
88 คน (68.75%) 

โรคประจ าตัว 
   โรคความดันโลหิตสูง 
   โรคเบาหวาน 

 
84 (65.62%) 
18 (14.06%) 

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 128 ราย 
   - เข้าสู่ระบบ Stroke Fast Track 
   - ได้รับยา Rt-PA 
   - ไม่ได้รับ Non Rt-AP 

 
19 ราย (14.84%) 
4 ราย (21.05%) 
15 ราย (78.94%) 

จ านวนผู้ป่วย Stroke รายใหม่ที่ท าการ refer ไปยังรพ.เชียงรายฯ ภายใน
ระยะเวลา 30 นาท ี(Door to Refer time) ปี 2564 

 
16 ราย (84.21%) 

ระยะเวลาตั้งแต่มีอาการจนถึงมารพ.สามารถเข้าสู่ระบบ stroke fast 
track ของโรงพยาบาล 

   (On set to ER) 
   Door to Refer time 

 
 

       1.ชม.42นาที 
       27.7 นาท ี

ระยะเวลาตั้งแต่ถึงรพ.เชียงรายฯถึงรอการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
สมองและได้รับผลตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง  ภายใน 15 นาท ี
(รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์) 

       5 นาท ี

ระยะเวลาตั้งแต่ถึงรพ.เชียงรายฯถึงไดร้ับยาละลายลิ่มเลือดสมอง 
(rTPA)ภายใน 30 นาที(รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์) 

55 นาที 

ระยะเวลาในการรอผลการตรวจค่า การแข็งตัวของเลือด(PT,PTT)ทาง
ห้องปฏิบัติการ สามารถตรวจและได้รับผลทางหอ้งปฏิบัติการภายใน     
45 นาที 

55 นาที 
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ลักษณะทั่วไป ข้อมูล 
การตรวจความสมบูรณ์ ของเม็ดเลือด (CBC)ทางห้องปฏิบัติการ สามารถ
ตรวจและได้รับผลทางหอ้งปฏิบัติการภายใน 45 นาที 

55 นาที 

 
จ านวนและร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จ าแนกตามลักษณะขณะเกิดอาการ 

การวินิจฉัยโรคหลอดเลอืดสมอง 
ข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อมูล 

อาการที่พบ 
แขนขาอ่อนแรง/แขนขาชา ซีกใดซีกหนึ่งของร่างกาย 
ปากเบ้ียวพูดไม่ชัด 
ปวดศีรษะอย่างรุนแรงเฉียบพลัน 
เวียนศีรษะอย่างรุนแรง เดินเซ 

 
12 คน (63.15%) 
7 คน (36.8%) 
1 คน (5.26%) 
1 คน (5.26%) 

การวินิจฉัยโรคหลอดเลอืดสมอง 
Ischemic stroke 
Hemorrhagic stroke 
TIA 

 
107คน (83.59%) 
15คน (63.15%) 
5คน (3.9 %) 

จ านวนผู้ป่วยที่ดีขึ้น (mRS 0-3คะแนน) ก่อน หลัง 
4.75(4คน) 4(4คน) 

ประเมินความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง 
NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale) 

ก่อน หลัง 
10.5(4คน) 9(4คน) 

          
 เมื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์จะเห็นได้ว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 63.9 ปี เป็นเพศชายสว่นใหญ ่

และผู้ป่วยเดินทางมาเองไม่ผ่านระบบ Refer ส่งต่อ โรคประจ าตัวที่เป็นส่วนใหญ่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยที่  
เข้าสู่ระบบ stroke fast track มีจ านวนน้อยกว่าผู้ป่วย stroke ทั้งหมด เวลาเฉลี่ย on set time ที่เข้าสู่ระบบ  
stroke fast track เฉลี่ยอยู่ที่ 1ชม.42 นาที และระยะเวลาตั้งแต ่ DX. Stroke fast track จนถึง Refer             
เฉลี่ย 27.7 นาทีท าการ refer ไปยังรพ.เชียงรายฯ ภายในระยะเวลา 30 นาที (Door to Refer time) 16 ราย 
(84.21%) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคือไม่เกิน 30 นาที ระยะเวลาตั้งแต่ถึงรพ.เชียงรายฯถึงรอการตรวจเอ็กซเรย์
คอมพิวเตอร์สมองและได้รับผลตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง  ภายใน 15 นาทีเฉลี่ยอยู่ที่ 5 นาทีระยะเวลาตั้งแต ่ 
ถึงรพ.เชียงรายฯถึงได้รับยาละลายลิ่มเลือดสมอง (rTPA)ภายใน 30 นาที (รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์)เฉลี่ยอยู่ที่   
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55 นาทียังล่าช้ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน (30 นาที) ระยะเวลาในการรอผลการตรวจค่าการแข็งตัวของเลือด (PT,PTT) 
ทางห้องปฏิบัติการ สามารถตรวจและไดร้ับผลทางห้องปฏิบัติการภายใน 45 นาทีเฉลี่ยอยู่ที่ 55 นาทีการตรวจ      
ความสมบูรณ ์ของเม็ดเลือด (CBC) ทางห้องปฏิบัติการ สามารถตรวจและได้รับผลทางห้องปฏิบัติการภายใน 45 นาที  
เฉลี่ยอยู่ที่ 55 นาทียังล่าช้ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน (45 นาที) อาการทีพ่บแขนขาอ่อนแรง/แขนขาชา ซีกใดซีกหนึ่ง     
ของร่างกายปากเบ้ียวพดูไม่ชัดส่วนใหญ่และการวนิิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองIschemicstroke(83.59%) 
Hemorrhagic stroke  (63.15%) TIA (3.9 %) จ านวนผู้ป่วยที่ดีขึ้น (mRS 0-3คะแนน)เฉลี่ยอยู่ที่ 4คะแนน NIHSS 
(National Institutes of Health Stroke Scale) เฉลี่ยอยู่ที่ 9-10 คะแนน จึงได้รว่มจัดท าโครงการพัฒนาการรกัษา
โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันโดยใช้รถโมบายสโตรคยูนิต เชื่อมต่อกับระบบปรึกษาทางไกล และการส่งต่อผู้ป่วยแบบ
ครบวงจรส าหรับทุกคน  
หรือชื่อย่อว่า Mobile Stroke Unit – Stroke One Stop (MSU-SOS)ของศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิรริาช       
คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาลคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของในปี 2565 โดยมีข้ันตอนการด าเนินงาน คือ 
1. แต่งตั้งคณะท างานทีม Mobile Stroke Unit – Stroke One Stop (MSU-SOS)ประกอบไปด้วย แพทย์  นักรังสี 

พยาบาล ER /Ward / OPD พนักงานขับรถ , เภสัชกร,นักกายภาพบ าบัด ,นักโภชนากร  
2. รวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหาจากการเก็บรายงานการเข้าถึงระบบ stroke fast track และคัดเลือกประเด็น   

ของปัญหา น าเสนอปัญหาการเข้าถึง ระบบ stroke fast track ต่อสมาชิกของหน่วยงานและศูนย์โรคหลอดเลือด
สมองศิริราชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบัน   
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

3. เข้าร่วมเครือข่าย รพ.ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมการพัฒนาคุณภาพ เพิ่มทักษะในการเตรียมความพร้อม ก่อนปฏิบัติ  
ซึ่งต้องผ่านการอบรมจากรพ.แม่ข่าย ทั้ง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง    
ศิริราชคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการเปิด
ให้บริการ  Mobile Stroke One Stop (MSU-SOS) พยาบาลแผนกฉุกเฉิน พยาบาลผู้ป่วยในที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการ refer ผู้ป่วย โรงพยาบาลละ 1 คน ระยะเวลาอบรมรุ่นละ 2 วัน   เข้าอบรมความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วย 
acute stroke การบริหารการให้ยาละลายลิ่มเลือด และการพยาบาลผู้ป่วยก่อนและหลังให้ยาละลายลิ่มเลือด  
ณ หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  และ Online - 
Standardized Practice for MSU-SOS Operation in Thailand Things you need to know: MSU-SOS 
operation ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2565 ผ่าน Zoom Meeting และรูปแบบ Onsite ณ โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระหว่าง วันที่ 24 – 28  มกราคม 2565 จากศูนย์โรคหลอดเลือด
สมองศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
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4. ศึกษาแนวทางการดูแลผู้ป่วยในระบบ stroke fast track ผ่านช่องทาง Mobile Stroke One Stop (MSU-SOS) 
จากศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และเข้าร่วมระบบ 
stroke  fast track online กับรพ.เชียงรายฯ รพ.เครือข่าย ทาง line MSU -CRI และ ศูนย์โรคหลอดเลือด
สมองศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลทาง line MSU – chiang khong  

5. ศึกษาระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องมือบนรถ Mobile Stroke One Stop (MSU-SOS)  และแนวทางการ
แก้ไขระบบเบื้องต้นบนรถ Mobile Stroke One Stop (MSU-SOS) จากศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช 
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

6. ทบทวนและการจัดท าแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองใหม่กับทีมสหสาขาวิชาชีพ และชี้แจง         
แนวทางการใช้  CPG แนวทางการดูแลผู้ป่วยstroke fast track ผ่านช่องทาง Mobile Stroke One Stop 
(MSU-SOS)  แก่เจ้าหน้าที่ใน รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ รพ.เครือข่ายและรพ.แม่ข่าย และ CPG รพ.
เครือข่ายที่ปรับให้เข้ากับระบบ stroke fast track (MSU-SOS)  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สื่อสารง่าย     
มีความเข้าใจเป็นแนวทางเดียวกัน สามารถปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  

7. ประชุมจัดท าแผนการพัฒนาแนวทางการใช้  CPG แนวทางการดูแลผู้ป่วยstroke fast track ผ่านช่องทาง 
Mobile Stroke One Stop (MSU-SOS)  แก่เจ้าหน้าที่ใน รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ รพ.เครือข่ายและ   
รพ.แม่ข่าย ในเรื่องระบบ stroke fast track มีการอัพเดทข้อมูลและการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง           
ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกจุด ในโรงพยาบาลรายเดือน ได้แก่ ตึกหญิง ,ตึกชาย ,OPD, ER, กายภาพ,เภสัชกร, โดยเน้นผู้
ที่ปฏิบัติงานกับผู้ป่วย  

7.1 ประชุมปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมโรคหลอดเลือดสมองเพื่อซักถามปัญหาความเป็นไปได้ของ
การปรับเปลี่ยนรูปแบบระหว่างการทดลองใช้ ปรับปรุงแนวทางและรูปแบบให้เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน 

8. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติเป็นการสังเกต (observation )การประเมินสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติ
ต้องผ่านเกณฑ์และสามารถปฏิบัติได้จริง และการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรวจสอบการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ     
ระบบเทคโนโลยีบนรถการปฏิบัติตาม CPG stroke fast track  การออกปฏิบัติการบนรถMSU-SOS             
การปฏิบัติการตามมาตรฐานบนรถ การปฏิบัติการของทีมบนรถMSU-SOS การลงข้อมูลตามแบบฟอร์ม       
การปฏิบัติตามตัวชี้วัด time ตามเกณฑ์มาตรฐานบนรถ ของเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยที่มารับบริการในงานอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินและนิติเวชผ่านช่องทาง Mobile Stroke One Stop (MSU-SOS)  การเก็บข้อมูลปัญหาการเข้าถึงระบบ 
stroke fast track และการปฏิบัติการตามโมเดลจากศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช
พยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล  

8.1 ขั้นการสะท้อน (Refection ) เป็นการสะท้อนผลของการปฏิบัติว่าได้ด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ การใช้อุปกรณ์เครื่องมือ ระบบเทคโนโลยีบนรถ การปฏิบัติตาม 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
173 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

CPG stroke fast track  การออกปฏิบัติการบนรถ MSU-SOS การปฏิบัติการตามมาตรฐานบน
รถ การปฏิบัติการของทีมบนรถMSU-SOS       การลงข้อมูลตามแบบฟอร์ม การปฏิบัติตาม
ตัวชี้วัด time ตามเกณฑ์มาตรฐานบนรถ ของเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยที่มารับบริการในงานอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินและนิติเวชผ่านช่องทาง Mobile Stroke One Stop (MSU-SOS)         การปฏิบัติตาม 
CPG stroke ส่งเสริมให้ทีมรับรู้ และปฏิบัติตาม CPG stroke สะท้อนข้อมูลผลที่ได้ ปัญหาและ
อุปสรรคของการเข้าถึงระบบ stroke fast track โดยชี้แจงข้อมูลในที่ประชุมประจ าเดือนของ
หน่วยงาน     สมาชิกทีม MSU รวมถึงวิเคราะห์หาแนวทางปรับแก้ไขตามปัญหาที่พบร่วมกัน 

9. อบรมวิชาการการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันโดยใช้รถโมบายสโตรคยูนิต เชื่ อมต่อกับระบบปรึกษา
ทางไกล 5G และการส่งต่อผู้ป่วยแบบครบวงจรส าหรับทุกคน การใช้อุปกรณ์เครื่องมือ ระบบเทคโนโลยีบนรถ 
การปฏิบัติตาม CPG stroke fast track  การออกปฏิบัติการบนรถMSU-SOS การปฏิบัติการตามมาตรฐานบนรถ 
การปฏิบัติการของทีมบนรถMSU-SOS การลงข้อมูลตามแบบฟอร์ม การปฏิบัติตามตัวชี้วัด time ตามเกณฑ์
มาตรฐานบนรถการส่งต่อผู้ป่วยแบบครบวงจร แก ่รพ.เครือข่ายที่เข้าร่วม  

ในระยะหลังการพัฒนา ปีคือ พ.ศ.2565 ผู้ป่วยทีม่ารับบริการที่ห้องฉุกเฉินทั้งที่มาตามระบบส่งต่อและมาเอง  ที่มี
อาการโรคหลอดเลือดเลือดสมองตั้งแต ่พ.ศ.2565ทั้งหมด 92 ราย เข้าสู่ระบบ stroke fast track   16 ราย       
(14.84 %) ได้รับยาละลายลิ่มเลือดจากรพ.เชียงรายฯ  5 ราย (21.05%) 

 

ตารางที่ 2  แสดงลักษณะทั่วไปของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะหลังการพัฒนา 
 

ลักษณะทั่วไป ข้อมูล 
อายุ(ปี) 

ชาย 
หญิง 

57.0 
49 คน (53.26%) 
43 คน (46.73%) 

การมาโรงพยาบาล 
ระบบ Refer 
มาเอง 

 
35 คน (33.69%) 
57 คน (61.95%) 

โรคประจ าตัว 
โรคความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน 

 
51 (55.43%) 
19 (20.65%) 

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 92 ราย 
-เข้าสู่ระบบ Stroke Fast Track 
-เข้าสู่ระบบ Stroke Fast Track(MSU-SOS) 

 
8 ราย (8.69%) 
10 ราย (10.85%) 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
174 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

ลักษณะทั่วไป ข้อมูล 
-ได้รับยา Rt-PA(MSU-SOS) 
-ได้รับยา Rt-PA 
- ไม่ได้รับ Non Rt-AP 

5 ราย (27.77%) 
1 ราย (5.55%) 
74ราย(80.43%) 

จ านวนผู้ป่วย Stroke รายใหม่ที่ท าการ refer ไปยังรพ.เชียงรายฯ  
-ภายในระยะเวลา 30 นาท ี(Door to Refer time)  

ปี 2565 
ภายในระยะเวลา 15 นาที (Door to Refer time) (MSU-SOS) 
ปี 2565 

 
 
8 ราย (100%) 
 
10 ราย (100%) 

ระยะเวลาตั้งแต่มีอาการจนถึงมารพ.สามารถเข้าสู่ระบบ stroke fast 
track ของโรงพยาบาล 

(On set to ER) 
Door to Refer time(MSU-SOS) 
Door to Refer time 

 
 

       1.ชม.10นาที 
       10 นาท ี
        20นาที 

-ระยะเวลาตั้งแต่ถึงรพ.เชียงรายฯถึงรอการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
สมองและได้รับผลตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง  ภายใน 15 นาท ี
(รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์) 
-ระยะเวลาตั้งแต่พบผู้ป่วยบนรถ(MSU-SOS)จนถึงรอการตรวจเอ็กซเรย์
คอมพิวเตอร์สมองและได้รับผลตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง  ภายใน 
<5 นาที (MSU-SOS) 

5 นาที 
 
 
     
        3.6 นาท ี

-ระยะเวลาตั้งแต่ถึงรพ.เชียงรายฯถึงได้รับยาละลายลิ่มเลือดสมอง 
(rTPA)ภายใน 30 นาที(รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์) 
-ระยะเวลาตั้งแต่พบผู้ป่วยบนรถ(MSU-SOS)จนถึงถึงได้รับยาละลายลิ่ม
เลือดสมอง (rTPA)ภายใน < 10 นาที(MSU-SOS) 

55 นาที 
 
5.5นาท ี

ระยะเวลาในการรอผลการตรวจค่า การแข็งตัวของเลือด(PT,PTT)ทาง
ห้องปฏิบัติการ สามารถตรวจและได้รับผลทางหอ้งปฏิบัติการภายใน 45 
นาที 

55 นาที 

การตรวจความสมบูรณ์ ของเม็ดเลือด (CBC)ทางห้องปฏิบัติการ สามารถ
ตรวจและได้รับผลทางหอ้งปฏิบัติการภายใน 45 นาที 

55 นาที 
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จ านวนและร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จ าแนกตามลักษณะขณะเกิดอาการ 
การวินิจฉัยโรคหลอดเลอืดสมอง 

ข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อมูล 
อาการที่พบ 

แขนขาอ่อนแรง/แขนขาชา ซีกใดซีกหนึ่งของร่างกาย 
ปากเบ้ียวพูดไม่ชัด 
ปวดศีรษะอย่างรุนแรงเฉียบพลัน 
เวียนศีรษะอย่างรุนแรง เดินเซ 

 
12 คน (66.66%) 
7 คน (38.88%) 
0 คน (0%) 
1 คน (5.55%) 

การวินิจฉัยโรคหลอดเลอืดสมอง 
Ischemic stroke 
Hemorrhagic stroke 
TIA 

 
70คน (76.0%) 
12คน (13.04%) 
7คน (7.60 %) 

จ านวนผู้ป่วยที่ดีขึ้น (mRS 0-3คะแนน) ก่อน หลัง 
2.1(18คน) 1.5(18คน) 

ประเมินความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง 
NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale) 

ก่อน หลัง 
3.8(18คน) 2.5(18คน) 

เมื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ระยะหลังพัฒนา พบว่าปี พ.ศ.2565จะเห็นได้ว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง        
มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 57 ปี เป็นเพศชายส่วนใหญ่ และผู้ป่วยเดินทางมาเองไม่ผ่านระบบ Refer ส่งต่อ โรคประจ าตัว      
ที่เป็นส่วนใหญ่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยที่เข้าสู่ระบบ stroke fast track มีจ านวนน้อยกว่าผู้ป่วย stroke 
ทั้งหมด เวลาเฉลี่ย on set time ที่เข้าสู่ระบบ  stroke fast track เฉลี่ยอยู่ที่ 1ชม.10 นาที  และระยะเวลาตั้งแต่ 
DX. Stroke fast track จนถึง Refer (Door to Refer time)ไปยังรพ.เชียงรายฯ ภายในระยะเวลา 30 นาที     
เฉลี่ย 20 นาที Door to Refer time(MSU-SOS)เฉลี่ย 10 นาที การ refer ไปยังรพ.เชียงรายฯ (Door to Refer 
time) 18 ราย (100%) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคือไม่เกิน 30นาที ระบบ(MSU-SOS)สามารถท าได้เร็วกว่าระบบเดิม
เป็นอย่างมาก ระยะเวลาตั้งแต่ถึงรพ.เชียงรายฯ ถึงรอการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองและได้รับผลตรวจ
เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง  ภายใน 15 นาทีเฉลี่ยอยู่ที่ 5 นาทีและระยะเวลาตั้งแต่พบผู้ป่วยบนรถ              
(MSU-SOS)จนถึงรอการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองและได้รับผลตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองภายใน    
<5 นาทีบนรถ (MSU-SOS)เฉลี่ยอยู่ที่ 3.6 นาที สามารถ CT-scan ได้เร็วกว่าระบบเดิมเป็นอย่างมากอย่างเห็นได้ชัด 
จาก 5 นาที เป็น 3.6 นาที  ระยะเวลาตั้งแต่ถึงรพ.เชียงรายฯถึงได้รับยาละลายลิ่มเลือดสมอง (rTPA)           
ภายใน 30 นาที(รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์)เฉลี่ยอยู่ที่  55นาที และระยะเวลาตั้งแต่พบผู้ป่วยบนรถ          
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(MSU-SOS) จนถึงถึงได้รับยาละลายลิ่มเลือดสมอง (rTPA) ภายใน < 10 นาทีเฉลี่ยอยู่ที่ 5.5 นาที สามารถให้ยา
ผู้ป่วยได้เร็วกว่าระบบเดิมอย่างเห็นได้ชัดจาก 55 นาที เป็น 5.5 นาที ระยะเวลาในการรอผลการตรวจค่า          
การแข็งตัวของเลือด (PT,PTT) ทางห้องปฏิบัติการ สามารถตรวจและได้รับผลทางห้องปฏิบัติการภายใน 45 นาที
เฉลี่ยอยู่ที่55นาทีการตรวจความสมบูรณ์ ของเม็ดเลือด (CBC)ทางห้องปฏิบัติการ สามารถตรวจและได้รับผลทาง
ห้องปฏิบัติการภายใน 45 นาที  เฉลี่ยอยู่ที่55นาทียังล่าช้ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน (45 นาที) แก้โดยหาเครื่องการตรวจ
เบื้องต้นมาไว้บนรถ ใช้การตรวจร่างกาย จ้ าเลือดตามตัว และใช้ค่าผลเลือดหลัง 3 เดือน (creatinine) แทน       
กรณีไม่สามรถได้ผลเลือด ภายใน 45 นาที และ อาการที่พบแขนขาอ่อนแรง/แขนขาชา ซีกใดซีกหนึ่งของร่างกาย
ปากเบี้ยวพูดไม่ชัดส่วนใหญ่และการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง Ischemic stroke70คน (76.0%)Hemorrhagic 
stroke12คน (13.04%)TIA7คน (7.60 %) ผู้ป่วยที่ดีขึ้น (mRS 0-3คะแนน)เฉลี่ยอยู่ที่1.5 คะแนนน้อยกว่า           
3 คะแนน คาดว่าผู้ป่วยจะสามารถ ช่วยเหลือตนเองในการประกอบชีวิตประจ าวันได้ด้วยตนเอง  NIHSS (National 
Institutes of Health Stroke Scale)เฉลี่ยอยู่ที่ 2 คะแนนหลงัได้รับยาละลายลิ่มเลือด อาการดีขึ้นจากเดิม จะเห็น
ได้ว่าการพัฒนาการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันโดยใช้รถโมบายสโตรคยูนิต เชื่อมต่อกับระบบปรึกษา
ทางไกล และการส่งต่อผู้ป่วยแบบครบวงจร ช่วยให้การรักษาที่รวดเร็วกว่าระบบเดิม การเข้าถึงที่รวดเร็ว              
มีประสิทธิภาพ จะช่วยเติมเต็มกระบวนการรักษาโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
ให้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกัน 
 

อภิปรายผล  
  จากการเริ่มต้น ด าเนินการดูแลผู้ป่วยโรคหลอด เลือดสมองระยะเฉียบพลัน ภายในระยะเวลาเพียง  6 เดือน 

ปี2565 จนถึงปัจจุบันได้มีการพัฒนาการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันโดยใช้รถโมบายสโตรคยูนิต เชื่อมต่อกับ
ระบบปรึกษาทางไกล และการส่งต่อผู้ป่วยแบบครบวงจร ระบบการดูแลผู้ป่วยฯอย่างต่อเน่ืองสร้างความช านาญ ให้แก่
บุคลากรทางการแพทย์สร้างความเชื่อมโยงกับภาคี เครือข่าย  ผลสัมฤทธิ์เมื่อผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย ได้รับการ        
CT-scan ได้รับยาละลายลิ่มเลือดเพิ่มขึ้น หลังจากที่ทางได้พัฒนาแก้ไขปรับปรุงในขั้นตอนให้ได้ทันตามเกณฑ์
มาตรฐานเวลา และมาตรฐานตามศูนย์ โรคหลอดเลือดสมองศิริราช  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล               
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ผู้ป่วยดีขึ้น (mRS0-3คะแนน) ปี
2565 ทั้งนี้คาด ว่าเป็นผลจากการให้ยาละลายลิ่มเลือด ซึ่งแสดงให้เห็น ได้รับการวินิจฉัย ได้รับการ CT-scan ได้รับยา
ละลายลิ่มเลือดเพิ่มขึ้น การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น     และความส าคัญ ท าให้เพิ่มโอกาสการเข้า ถึงการ
ได้รับยา ละลายลิ่มเลือด ภายใน 4.5 ชั่วโมง ดังนั้นจึงต้องพัฒนาแก้ไขปัญหาที่ค้นพบนี้ต่อไปเพื่อให้ระบบมีการเข้าถึง
ของผู้ใช้บริการได้มากขึ้น รวดเร็ว และทันเวลาเพราะหากผู้ป่วยได้รับยาเร็วโอกาสที่ผลการรักษายิ่งดีเพื่อลด         
ความพิการของผู้ป่วยในระยะยาวและ เพิ่มอัตรารอดชีวิตของผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น ไม่เป็นภาระของสังคม และประเทศ 
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ข้อเสนอแนะ   

การพัฒนาระบบ stroke fast track เพื่อให้บริการได้อย่างรวดเร็วภายในโรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชเชียงของ
นั้นถือเป็นหัวใจส าคัญ และต้องพัฒนาระบบส่งตอ่นอก โรงพยาบาลให้มีชอ่งทาง และการส่งต่อที่รวดเร็วประชาชน
ต้องมีการรับรู้ถึงโรคและตระหนักถึงความส าคัญของโรคนี้มากขึ้นเพื่อเป็นการชว่ยให้การเข้าถึงการบริการทีร่วดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

เอกสารอ้างอิง 

คณะท างานพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอเลือดสมองแบบครบวงจร ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหนีระดับเขต 7  
(2555) .คู่มือการจัดการระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองครบวงจร 
พรภัทร ธรรมสโรช .(2555).โรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตัน Ischemic stroke .พิมพ์ครั้งที่ 1  
จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ 
นพ. ยงชัย นิละนนท์  ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ดร. พรชัย ชัยยากร  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
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การจัดระบบสั่งยาปฏิชีวนะ บัญชี ง โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร 
The prescription system of the Antimicrobial  

at Somdet Phra Nyanasamvarn Hospital 
 

สมศุกร์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 
โรงพยาบาลสมเดจ็พระญาณสังวร อ าเภอเวียงชยั จังหวัดเชียงราย 

บทคัดย่อ 
การดื้อยาต้านจุลชีพเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญทั้งระดับโลกและประเทศ และเป็นปัญหาส าคัญของ

โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวรที่พบว่ายังไม่มีระบบการสั่งยาปฏิชีวนะบัญชี ง  วัตถุประสงค์ เพื่อจัดระบบการสั่ง
และติดตามการใช้ยาปฏิชีวนะบัญชี ง และน ามาเป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายด้านการสั่งใช้ยาบัญชี ง ที่เหมาะสม
ของโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวรต่อไป  เป็นการศึกษาเชิงพรรณา (descriptive : action research) เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกระบวนการท างานมาวิเคราะห์  กลุ่มตัวอย่างเป็นแบบเฉพาะเจาะจง Purposive sampling  คือ 
ผู้ป่วยทุกรายที่เข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลที่ได้รับยาปฏิชีวนะบัญชี ง  ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 
18 กรกฎาคม 2565  เครื่องมือที่ใช้ แบบประเมินการใช้ยา (drug use evaluation; DUE)  แบบ Prospective       
ที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วย ข้อมูลการสั่งยา ผลความไวและดื้อยาของเชื้อแบคทีเรีย เก็บรวบรวมข้อมูลจ านวนผู้ป่วยที่ใช้ยา
ปฏิชีวนะ 4 ชนิด  ได้แก่ Ciprofloxacin inj. 400 mg, Ciprofloxacin tab 500 mg, Azithromycin cap 250 mg 
และ Cefixime cap 100 mg และข้อมูลการบันทึกการประเมินความเหมาะสมก่อนสั่งยาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความถี่ และ จ านวน ของตัวแปรต่างๆ ที่ศึกษา ผลการวิจัย มีระบบสั่งยาปฏิชีวนะบัญชี ง โดยมี
รายละเอียดดังนี้ แพทย์สั่งยาตามเกณฑ์ DUE ที่จัดท าขึ้นในระบบ HosXP  มี Line notification ให้ทีม PTC รวมถึง
ผู้อ านวยการซึ่งสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ทันทีเมื่อมีการสั่งใช้ยา เภสัชกรตรวจสอบก่อนจ่ายยาหากไม่ถูกต้อง 
consult แพทย์ก่อนจ่ายยา การวิจัยนี้องค์กรแพทย์พึงพอใจในระบบจึงขอให้เพิ่มท า DUE อีก 2 รายการยา คือ 
ceftazidime inj. และ Novomix  สรุปได้ว่า ระบบสั่งยาปฏิชีวนะบัญชี ง มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการใช้ยา
ปฏิชีวนะที่เหมาะสมและป้องกันการดื้อยาในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้ระบบน าไปใช้ได้จริงต้องได้รับการสนับสนุนจาก
ประธานองค์กรแพทย์หรือผู้อ านวยการโรงพยาบาลช่วยขับเคลื่อนการท างานของระบบด้วย  
ค าส าคัญ: ระบบการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล เชื้อดื้อยา  ยาปฏิชีวนะบัญชี ง 
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บทน า  
  ปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ (antimicrobial resistance; AMR) เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญจาก
สถานการณ์รายงานการดื้อยาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและแพร่กระจายอย่างกว้างขวางทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย 1,2 
ผลกระทบของปัญหาการดื้อยาปฏิชีวนะ มีความรุนแรงมากขึ้น โดยพบว่าทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อดื้อยา      
สูงถึง 7 แสน ถึง หลายล้านคนต่อปี3 และได้มีการคาดการณ์ว่าจะสูงมากขึ้นเป็น 10 ล้านคน ในปี ค.ศ.20504          
ในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา มีรายงานว่าประชากรอย่างน้อย 2 ล้านคนที่ติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาและ
เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตสูงถึง 23,000 คนต่อปี5  ส าหรับประเทศไทยในปี 2553 พบผู้ป่วย 87,751 รายที่มีการติด
เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพส่งผลกระทบให้ผู้ป่วยต้องนอนในโรงพยาบาลนานขึ้น 3.24 ล้านวัน และผู้ป่วยเสียชีวิตเนื่องจาก
การติดเชื้อดื้อยาสูงถึง 38,481 คนต่อปี ส่งผลกระทบต่อการสูญเสียทางเศรษฐกิจของการใชย้าตา้นจุลชีพเพื่อใช้ในการ
รักษาการติดเชื้อดื้อยาประมาณ 2,539 ถึง 6,084 ล้านบาท และต้นทุนทางอ้อมจากการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัย
อันควรจากการติดเชื้อดื้อยาอย่างน้อย 40,000 ล้านบาท6 

ปัญหาที่พบในปัจจุบันและจะพบมากขึ้นในอนาคตคือเชื้อ ก่อโรคที่ดื้อยาหลายขนาน (multidrug resistant 
organisms– MDROs) ซึ่งเป็นการดื้อต่อยาต้านจุลชีพตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป และ เชื้อก่อโรคที่ดื้อต่อยาทุกขนาน      
(Pan - drug resistant organisms) ท าให้ไม่สามารถรักษาโรคติดเชื้อด้วยยาปฏิชีวนะได้ โดยเชื้อก่อโรค ที่ดื้อยา      
ที่เป็นปัญหาส าคัญทั่วโลกมี 6 ชนิด โดยก าหนดเป็นอักษรย่อ คือ ESKAPE7 ได้แก่ Enterococcus faecium, 
Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa 
และ Enterobacter species การใช้ยาปฏิชีวนะไม่เหมาะสมเป็นปัจจัยส าคัญของการเกิดเชื้อดื้อยา เช่น ผู้ป่วยที่มี
ประวัติการใช้ยาปฏิชีวนะมาก่อนโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์กว้าง , การใช้ยาปฏิชีวนะในขนาดยาที่ไม่เหมาะสม    
ซึ่งมีรายงานบ่งชี้ว่ายิ่งมีการใช้ยาปฏิชีวนะมากขึ้นอัตราการดื้อยาของเชื้อก็จะยิ่งมากขึ้นตามไปด้วย6,7 การส่งเสริมการ
ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลจึงเป็นมาตรการส าคัญในการป้องกันการเกิดเชื้อดื้อยา  

ยาปฏิชีวนะบัญชี ง เป็นยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์กว้าง   ต้องมีการก าหนดเกณฑ์ที่เหมาะสมในการสั่งใช้ยา8-10   
การประเมินการใช้ยา (drug use evaluation; DUE)  แบบ Prospective  เป็นการประเมินการรักษาก่อนที่จะสั่งยา
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการรักษา และสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่ผู้ป่วยจะรับยา ครอบคลุมทั้ง 
ข้อบ่งใช้ ขนาดยา วิธีการบริหารยา และ ระยะเวลาในการรักษา ช่วยส่งเสริมให้ผลการรักษาดี ลดการเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์ ลดปริมาณการใช้ยาที่ไม่เหมาะสม ลดค่าใช้จ่ายและการเกิดเชื้อดื้อยา 11 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร
เป็นโรงพยาบาลรัฐขนาด 30 เตียง อัตราการครองเตียงเฉลี่ยร้อยละ 85.73 มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 4 คน    
แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 1 คน แพทย์เวชศาสตร์ป้องกันสาขาสุขภาพจิต
ชุมชน 1 คน และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 3 คน ยังไม่มีแพทย์เฉพาะทางสาขาโรคติดเชื้อ กลุ่มงานเภสัชกรรมและ
คุ้มครองผู้บริโภคมีเภสัชกรจ านวน 8 คน มีบทบาทหน้าที่ในคณะกรรมการยา (PTC) 3 คน การจัดให้มีระบบการสั่งยา
ปฏิชีวนะบัญชี ง เพื่อควบคุม และลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญของโรงพยาบาลสมเด็จ  
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พระญาณสังวรที่ยังไม่มีการวางระบบรองรับการใช้ยาบัญชี ง ซึ่งปัจจุบันมียาปฏิชีวนะบัญชี ง ทั้งสิ้น 4 รายการ ได้แก่ 
Ciprofloxacin inj., Ciprofloxacin tab 500 mg, Azithromycin cap 250 mg และ Cefixime cap 100 mg และ
มีแนวโน้มจะเพิ่มการน าเข้ายาบัญชี ง ได้อีกในอนาคต  จากการทบทวนข้อมูลผู้ป่วยปี 2565 จ านวน 45 ราย           
ที่ได้รับยา Ciprofloxacin inj. และส่งเพาะเชื้อ ในโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร พบผู้ป่วยเพียง 23 รายที่พบเชื้อ 
และเชื้อที่พบมากที่สุด คือ Escherichia coli  จ านวน 10 ราย  

จากข้อมูลรายงานผลความไวและดื้อยาของเชื้อ Escherichia coli  ทั้ง 10 ราย พบว่าเชื้อยังมีความไวต่อยา 
gentamicin และ cefazolin ร้อยละ 100 แต่แพทย์เลือกใช้ยา Ciprofloxacin ซึ่งเป็นยาในบัญชี ง เป็นการใช้ยา    
ที่ไม่ตรงกับข้อบ่งใช้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ  นอกจากนี้จ านวนผู้ป่วยที่ใช้ยา Ciprofloxacin tab เพิ่มขึ้นทุกปี         
ในระยะ 3 ปี จาก 190 คน ในปี 2562 เป็น 276 คน  ในปี 2563  และ 257 คน ในปี 2564  นับเป็นปัญหาที่ส าคัญ
และท้าทายในการจัดระบบสั่งยาปฏิชีวนะบัญชี ง ให้มีประสิทธิภาพ ในการลดการใช้ยาต้านจุลชีพที่ไม่เหมาะสมและ
ลดโอกาสการเกิดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดระบบการสั่งใช้และติดตามการใช้ยาปฏิชีวนะ บัญชี ง  
2 น ามาเป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายการใช้ยาบัญชี ง ที่เหมาะสมของโรงพยาบาล 

 
วิธีการวิจัย 

เป็นการวิจัยเชิงพรรณา (descriptive : action research) เก็บรวบรวมข้อมูลจากกระบวนการท างาน       
มาวิเคราะห์เพื่อจัดระบบการสั่งใช้และติดตามการใช้ยาปฏิชีวนะ บัญชี ง  ในการป้องกันการเกิดเชื้อดื้อยา               
ในโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะศึกษาสภาพปัญหา ระยะจัดท าระบบ และ      
ระยะประเมินผล ด า เนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในระหว่างวันที่  11 เมษายน 2565                      
ถึง วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 2 ช่วง เวลา คือ ระยะก่อนที่จะพัฒนาระบบใน   
HosXP  ช่วง เดือน 11 เมษายน 2565 ถึง 13 มิถุนายน2565 และระยะหลังพัฒนาระบบใน HosXP                  
ช่วง 27 มิถุนายน 2565 ถึง 18 กรกฎาคม 2565 โดยหลังจากพัฒนาระบบใน HosXP เก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
บันทึกการสั่งยาในแบบประเมิน DUE ใน HosXP  ข้อมูลความไวและการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรีย วิเคราะห์ข้อมูล     
การสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ และการใช้แบบประเมิน DUE ก่อนสั่งยา โดยใช้สถิติการบรรยาย(Descriptive statistics)  
ได้แก่ ความถี่ จ านวน และ ร้อยละ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการใช้แบบประเมิน DUE กับความไวของเชื้อต่อ       
ยาปฏิชีวนะ โดยเทียบกับมาตรฐานหรือเกณฑ์การใช้ยานั้น เมื่อพบการสั่งใช้ยาไม่เหมาะสมแจ้งแพทย์เพื่อทบทวนการ
สั่งใช้  
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มประชากรเป็นแบบเฉพาะเจาะจง Purposive sampling  คือ ผู้ป่วยทุกรายที่เข้ารับการรักษา            
ในโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวรที่ได้รับยาปฏิชีวนะบัญชี ง    
ขอบเขตการวิจัย  

 เป็นการจัดระบบและติดตามการใช้ยาปฏิชีวนะบัญชี ง ด้านข้อบ่งใช้  ความไวของเชื้อกับยาขนาดการใช้ยา 
ระยะเวลาการใช้ยา ความเหมาะสมของการสั่งใช้ยา ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2565 ถึง  วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายการสั่งใช้ยาบัญชี ง ที่เหมาะสมของโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวรต่อไป 

เครื่องมือที่ใช้    

แบบประเมินการใช้ยา (drug use evaluation; DUE) ประกอบด้วย ข้อมูลผู้ป่วย ดังนี้  ชื่อ HN อายุ เพศ 
น้ าหนัก Scr  eGFR  การวินิจฉัย การเก็บสิ่งตรวจ เชื้อก่อโรค ลักษณะการใช้ยา ข้อบ่งใช้  ขนาดยา ระยะเวลา         
ในการใช้ยามาตรฐานการใช้ยาปฏชีวนะ 4 ชนิด ได้แก่ Ciprofloxacin inj., Ciprofloxacin tab 500 mg, 
Azithromycin cap 250 mg และ Cefixime cap 100 mg ข้อมูลความไวและความดื้อยาของเชื้อแบคทีเรีย        
ต่อยาปฏิชีวนะ ความไวเชื้อแบคทีเรียคือ sensitivity (S) และการดื้อยา คือ resistance (R) 

ขั้นตอนการวิจัย 

แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะศึกษาสภาพปัญหา ระยะจัดท าระบบ และระยะประเมินผล ด าเนินการวิจัยและ
เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ดังนี้  

ระยะที่ 1 ศึกษาบริบท สภาพปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะ โดยดูข้อมูลจ านวนผู้ป่วยที่ใช้ยาปฏิชีวนะบัญชี ง     
ซึ่งเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2562 – 2565 ดังแสดงในตารางที่ 1  แนวโน้มการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะบัญชี ง  ดังแสดงในกราฟที่ 1 
จ านวนผู้ป่วยที่ใช้ยาปฏิชีวนะบัญชี ง ชนิดฉีด ปี 2565 (9 เดือน) และรายงานผลการเพาะเชื้อ ดังแสดงในกราฟที่ 2 
ผลความไวและการดื้อยาของเชื้อ Escherichia coli   ดังแสดงในตารางที่ 2 เปรียบเทียบมูลค่ายาปฏิชีวนะที่ใช้บ่อย
ในการรักษาโรคติดเชื้อ 7 วัน ดังแสดงในกราฟที่ 3 
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ตารางที่ 1 จ านวนผู้ป่วยที่ใช้ยาปฏิชีวนะบัญช ีง ตั้งแต่ปี 2562 – 2565 

รายการยา ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

Ciprofloxacin inj. 400 mg 79 82 66 60 
Azithromycin tab 250 mg 90 222 146 130 
Ciprofloxacin tab 500 mg 190 276 257 254 

 
359 580 469 444 

 
กราฟที่ 1 แสดงแนวโน้มการใช้ยาปฏิชีวนะบัญชี ง  4 ปี 

 
 

 
กราฟที่ 2 แสดงจ านวนผู้ป่วยที่ใช้ยาปฏิชีวนะบัญชี ง ชนิดฉีด ปี 2565 และผลการเพาะเชื้อ  
 

 
 

2562 2563 2564 2565

Ciprofloxacin inj. 400 mg 0.81 1.09 0.69 0.69

Ciprofloxacin tab 500 mg 2.67 3.87 3.61 3.56

Azithromycin cap 250 mg 1.03 2.31 1.48 1.18
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แนวโน้มการใช้ยาปฏชิีวนะบญัชี ง 
อัตราส่วน 1 : 1,000 tab/vial 

Ciprofloxacin inj. 400 mg Ciprofloxacin tab 500 mg

Azithromycin cap 250 mg
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ตารางที่ 2 ผลการทบสอบความไวต่อยาของเช้ือ Escherichia coli  จ านวน 10 ตัวอย่าง ทีได้รับ  
              การรักษาด้วย Ciprofloxacin inj. 

Sensitive  จ านวน Resistant จ านวน 

Augmentin 9 Norfloxacin 7 
Bactrim 5 Bactrim 5 
Cefazolin  10 Ciprofloxacin 3 
Ciprofloxacin 7 Augmentin 1 
gentamicin  10 

  Norfloxacin 3 
  Grand Total 44 Grand Total 16 

 
 
กราฟที่ 3 เปรียบเทียบมูลค่ายาปฏิชีวนะที่ใช้บ่อยในการรักษาโรคติดเชื้อ 7 วัน 

 
 
ระยะที่ 2  จัดท าระบบการสั่งยาปฏิชีวนะบัญชี ง โดยน าข้อมูลจากระยะที่ 1 มาทบทวนในคณะกรรมการ 

PTC เพื่อจัดให้มีระบบสั่งยาปฏิชีวนะบัญชี ง ที่เหมาะสม และพัฒนาระบบให้น าสู่การปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทซึ่ง
ประกอบด้วย  การสร้างความรู้และความเข้าใจในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล สร้างบทบาทของเภสัชกรในการ
ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล และการสะท้อนข้อมูลกลับ  

ระยะที่ 3 ประเมินผลการจัดระบบสั่งยาปฏิชีวนะบัญชี ง การวิจัยนี้เป็นการจัดระบบสั่งยาปฏิชีวนะบัญชี ง 
โดยท า DUE แบบ Prospective คือ ประเมินการรักษาผู้ป่วยก่อนที่จะสั่งยาเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการ
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รักษา และสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่ผู้ป่วยจะรับยา โดยน าระบบสั่งยาปฏิชีวนะบัญชี ง  ไปปฏิบัติ 
ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
 
ผลการวิจัย 

1.บริบทสภาพปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะบัญชี ง ก่อนการพัฒนาระบบการสั่งยาตามเกณฑ์ในระบบ HosXP  
สถานการณ์คือ มีการสั่งยาปฏิชีวนะที่ไม่เหมาะสมกับผลการเพาะเชื้อ คือเลือกใช้ยาปฏิชีวนะบัญชี ง ก่อนบัญชี ก ข ค 
จากการสอบถามแพทย์ แพทย์ไม่ทราบหลักการเลือกล าดับการใช้ยา และไม่ทราบว่ายาที่สั่งอยู่ในบัญชีใด แพทย์สั่งยา
ตามที่ได้เรียนมาซึ่งแผนการรักษาแต่ละโรคจะก าหนดยาที่ต้องใช้รักษาเป็นมาตรฐานเดียวกัน จากข้อมูลการใช้ยา 
Ciprofloxacin inj. ปี 2565 ในกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อ Escherichia coli  10 ราย พบว่าเชื้อมีความไวต่อยา 
gentamicin 10 ราย, cefazolin 10 ราย และ Augmentin 9 ราย ซึ่งเป็นยาในบัญชี ก และ ค ตามล าดับแต่        
ไม่ถูกเลือกใช้ก่อน  และผู้ป่วย จ านวน 45 ราย ที่ได้รับยา Ciprofloxacin inj. เมื่อส่งเพาะเชื้อ พบเพียง 23 รายที่   
พบเชื้อ นอกจากนี้จ านวนผู้ป่วยที่ใช้ยา Ciprofloxacin tab เพิ่มขึ้นทุกปี  ในระยะ 3 ปี จาก 190 คน ในปี 2562   
เป็น 276 คน  ในปี 2563  และ 257 คน ในปี 2564  ดังนั้นจึงควรมีมาตรการควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะบัญชี ง     
โดยคณะกรรมการ PTC ต้องก ากับ และติดตามนโยบายการใช้ยาปฏิชีวนะบัญชี ง ให้เหมาะสมในโรงพยาบาลโดย    
มีเภสัชกรท าหน้าที่เป็นเลขานุการ ระบบการสั่งยาและจ่ายยาต้องมีการประเมิน DUE ก่อนถึงจะจ่ายยาได้ ปัญหาและ
อุปสรรค คือ  ความเข้าใจของแพทย์ในการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะ การสื่อสารข้อมูลสถานการณ์การใช้ยาไม่เหมาะสม     
ไม่ทั่วถึงในโรงพยาบาล  

2.จัดท าระบบการสั่งยาปฏิชีวนะบัญชี ง จากระบบเดิมที่ต้องมีผู้อ านวยการอนุมัติ ซึ่งท าให้ผู้ป่วยเสียโอกาส  
ในการใช้ยาที่เหมาะสม เนื่องจากแพทย์ไม่สั่งยาด้วยเหตุผลไม่สะดวกในการขออนุมัติผู้อ านวยการก่อนสั่งยาเพราะ    
คาดว่าจะเกิดความล่าช้า จึงเกิดการพัฒนาระบบการสั่งยาปฎิชีวนะ  บัญชี ง เพื่อส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะ          
อย่างสมเหตุผล โดยเภสัชกรร่วมกับคณะกรรมการ PTC  พัฒนาระบบเริ่มจากการก าหนดเกณฑ์ DUE ตามหลักฐาน
วิชาการให้มีความชัดเจนและครอบคลุมการใช้ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่  

1) สร้างความรู้และความเข้าใจในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลให้กับทีม PTC  
2) สร้างแบบประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะ(DUE) บัญชี ง 4 รายการ ดังภาคผนวก 1-4  และการแจ้งเตือนใน 

HosXP, line group PTC เมื่อมีการสั่งยาปฏิชีวนะบัญชี ง ดังรูปที่ 1-5    
3) สร้างบทบาทของเภสัชกรในการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลโดยการเป็นผู้น าในการ

ด าเนินงาน  
4) สะท้อนข้อมูลโดยน าเสนอเปรียบเทียบการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะที่ผ่านมากับหลักฐานทางวิชาการที่เหมาะสม 

หรือเกณฑ์การสั่งใช้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ และผลการทดสอบความไวของเชื้อ ดังตารางที่ 3 จนได้ข้อสรุปเป็นระบบ
สั่งยาปฏิชีวนะบัญชี ง ของโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร ดังนี้  
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สรุปข้ันตอนการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะบัญชี ง  
1. แพทย์สั่งยาตามเกณฑ์ DUE ที่จัดท าขึ้นในระบบ HosXP  
2. Line notification ให้ทีม PTC และ ผอ.ทันทีเมื่อมีการสั่งใช้ยา 
3. ผู้อ านวยการสุ่มตรวจสอบความถูกต้องในการสั่งยา 
4. เภสัชกรตรวจสอบหากไม่ถูกต้อง consult แพทย์ทันที 
 
 

รูปที่ 1 และ 2 แสดงข้อความเตือนให้ประเมินความเหมาะสมก่อนสั่งยาปฏิชีวนะบัญชี ง 
 

 
   

รูปที่ 3 และ 4 แสดงแบบประเมิน DUE ใน HosXP 
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รูปที่ 5 Line notification เมื่อมีการสั่งยาปฏิชีวนะ บัญชี ง 
 

 
 
 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความไวต่อยาของเชื้อ Escherichia coli  เปรียบเทียบกับเกณฑ์การสั่งยาในบัญชียาหลัก
แห่งชาติของ Ciprofloxacin inj. เกณฑ์ คือ รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบที่ไม่สามารถใช้ยากลุ่ม beta-lactam 
และ/หรือ AMG ได้ 

Sensitive  จ านวน Resistant จ านวน 

Augmentin 9 Norfloxacin 7 
Bactrim 5 Bactrim 5 
Cefazolin  10 Ciprofloxacin 3 
Ciprofloxacin 7 Augmentin 1 
gentamicin  10 

  Norfloxacin 3 
  Grand Total 44 Grand Total 16 

 

2. ประเมินผลการใช้ระบบสั่งยาปฏิชีวนะบัญชี ง ในระบบ HosXP พบว่าในช่วงแรก  (11 เมษายน 2565 ถึง  
13 มิถุนายน  2565) ยังเป็นระบบการสั่งยาปฏิชีวนะบัญชี ง แบบให้ผู้อ านวยการอนุมัติก่อนสั่งยา จึงไม่มีการใช้แบบ
ประเมิน DUE ก่อนสั่งยาเลย และช่วงที่ 2 (27 มิถุนายน 2565 ถึง 5 กรกฎาคม 2565) หลังมีการพัฒนาระบบการสั่ง
ยาปฏิชีวนะบัญชี ง ใน HosXP ก็ยังมีปัญหาแพทย์ไม่ทราบวิธีเข้าใช้งานระบบจึงไม่มีการใช้แบบประเมิน DUE ก่อนสั่ง
ยา จึงท าให้ผลการใช้แบบประเมิน DUE  มีเพียงร้อยละ 60 ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 แสดงจ านวนผู้ป่วยที่ใช้ยาบัญชี ง และ จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินก่อนสั่งยา (DUE)  
     ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ถึง 18 กรกฎาคม 2565 

รายการยา  จ านวนผู้ป่วยที่ใช้ยา  จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินก่อนสั่งยา 

Azithromycin cap 250 mg 9 6 
Cefixime cap 100 mg 1 0 
Ciprofloxacin inj. 400 mg 4 3 
Ciprofloxacin tab 500 mg 11 7 
Novomix 5 2 

Grand Total 30 18 

  
ร้อยละ 60 

 
การอภิปรายผล 

การส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล เป็นมาตรการส าคัญในการจัดการปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะไม่
เหมาะสม ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งของการเกิดเชื้อดื้อยาทั้งการใช้ยาที่มากเกินความจ าเป็น  การเลือกใช้ยาปฏิชีวนะไม่
เหมาะสมกับชนิดของเชื้อก่อโรค และการใช้ยาปฏิชีวนะขนาดต่ าเกินไปจนไม่สามารถท าลายเชื้อได้ การใช้ระบบ
ประเมินความเหมาะสมก่อนสั่งใช้ยาปฏิชีวนะบัญชี ง ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้องตามหลักฐานทางวิชาการ 
และเหมาะสมเพื่อป้องกันการดื้อยาในอนาคต และช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นของโรงพยาบาล ท าให้แพทย์พึงพอใจ
ในระบบจนน าไปสู่การจัดท า DUE เพิ่มอีก 2 รายการ คือ Ceftazidime inj. และ  Novomix 
 
สรุป 

ผลลัพธ์จากการจัดระบบการสั่งยาปฏิชีวนะบัญชี ง ท าให้แพทย์สั่งยาบัญชี ง ได้เหมาะสมตามเกณฑ์ที่ระบุ   
ในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยสรุประบบการประเมินความเหมาะสมก่อนสั่งยาปฏิชีวนะบัญชี ง  มีประสิทธิภาพในการ
สั่งยาปฏิชีวนะทั้ง 4 รายการ ซึ่งส่งผลต่อการชะลอการดื้อยาของแบคทีเรียในอนาคต  และควรต้องขยายระบบ
น าไปใช้กับยากลุ่มอื่นที่เป็นบัญชี ง ด้วยเพื่อลดการใช้ยาเกินความจ าเป็น และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง       
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและส่งผลในการป้องกันและลดอัตราการติดเชื้อดื้อยา   
ในอนาคต 
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กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวรที่สนับสนุนและอนุญาตให้ด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ 
ขอขอบคุณ นายแพทย์ปฤณ เลาหะวีร์ คณะกรรมการยาที่ช่วยก าหนดเกณฑ์การสั่งยาในแบบประเมิน DUE และ
ขอขอบคุณ นายพรรณเชษฐ์ ไชยชมภู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่ช่วยน าแบบประเมิน DUE เข้าสู่ระบบ HosXP ของ
โรงพยาบาลและตั้ง line notification ยาปฎิชีวนะบัญชี ง ในกลุ่ม PTC สุดท้ายขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่มี
ส่วนสนับสนุนให้การเก็บรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆอันเป็นประโยชน์ ที่ท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จได้ด้วยดี  
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ภาคผนวก 1 
 

แบบบันทึกข้อมูลการสั่งใช้ยา Ciprofloxacin inj. 400 mg 
ชื่อ.......................................................... HN………………….......  วันที่....................................... 
วัตถุประสงค์การใช้   

 Empiric Therapy   Specific Therapy  
ต าแหน่งการติดเช้ือ  

ปอด              ทางเดินปัสสาวะ  กระแสเลือด    อวัยวะเพศ    

 ทวารหนัก   ผิวหนัง           อุ้งเชิงกราน     อื่นๆ (ระบุ)…...  
การเก็บสิ่งส่งตรวจก่อนเริ่มยา   

 ไม่ได้เก็บ  เก็บคือ  Blood     Sputum    Pus     Urine    อื่นๆ................  
เช้ือที่ท าให้เกิดโรค   

 ไม่ทราบ  ทราบ ได้แก่(ระบุ)............................... 
ข้อบ่งใช ้

 Empiric therapy ใน 3 วันแรกร่วมกับยากลุ่ม beta-lactam และ/หรือ AMG ในการรักษา severe HAP ในกรณี
ที่ไม่สามารถทานยาได้ : 400 mg IV q 8 hr for 7 days (typically) 

 Others…………………………………………………………… 

 1. มีผลเพาะเชื้อขึ้น Gram negative bacilli โดยยามีความไวต่อเชื้อและมีผลดื้อต่อยากลุ่ม Aminoglycoside 
และ 3rd gen Cepharosporin 

 2. มีผลเพาะเชื้อขึ้น Gram negative bacilli โดยยังมีความไวต่อเชื้อและมีผลดื้อต่อ 3rd gen Cepharosporin
และผู้ป่วยมีการท างานของไตล้มเหลว 

 Skin/Skin Structure Infections 

 Mild/moderate: 500 mg PO q12hr or 400 mg IV q12hr for 7-14 days 

 Severe/complicated: 750 mg PO q12hr or 400 mg IV q8hr for 7-14 day 
 

 Mild/moderate: 400 mg every 12 hours for 4-6 weeks 

   Severe/complicated: 400 mg every 8 hours for 4-6 weeks 
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-line 
option; use only if intolerant of beta-lactam therapy: 400 mg every 12 hours for 4 weeks 

-14 days 
-abdominal : 400 mg every 12 hours for 7-14 days 

 

 Mild/moderate: 400 mg every 12 hours for 7-14 days 

 Severe/complicated: 400 mg every 8 hours for 7-14 days 
-14 days 

 
ค าสั่งใช้ยา          ขนาดใช้ยา               จ านวน          ระยะเวลาที่ใช้ยา 

Ciprofloxacin inj.  _____________     ___________      ____________   

แพทย์ผู้สั่งใช้ยา.................................................. 
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ภาคผนวก 2 
แบบบันทึกข้อมูลการสั่งใช้ยา Ciprofloxacin tab 500 mg 

ชื่อ.......................................................... HN………………….......  วันที่....................................... 
Serum Cr..............................mg/ml  CrCl..................................ml/min 
ข้อบ่งใช้ 

 switch therapy จากยา............................................................................................... 

 Cystitis, acute uncomplicated or simple cystitis : (3-5 days) (male) 

 Infection diarrhea (shigella) (3 days) 
 

-6weeks) 

 Thyphoid fever (salmonella typhi and paratyphi) : 500 mg bid  for  7-10 days  

 Others…………………………………………………………… 
ขนาดและวิธีบริหารยา 

 ไตปกติ หรือ CrCl > 30ml/min : 500mg PO BID  

 CrCl ≤ 30 ml/min: 500mg PO OD 
 
ค าสั่งใช้ยา          ขนาดใช้ยา           จ านวน      ระยะเวลาที่ใช้ยา 
Ciprofloxacin tab  _____________   ___________          ____________   
 

แพทย์ผู้สั่งใช้ยา.................................................. 
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ภาคผนวก 3 
แบบบันทึกข้อมูลการสั่งใช้ยา Azithromycin cap 250 mg 

ชื่อ.......................................................... HN………………….......  วันที่....................................... 
ข้อบ่งใช้ 

 early syphilis ที่ใช้ penicillin หรือ Doxycylin หรือ ceftriaxone inj. ไม่ได้ 2 gm po single dose 

 LRI ที่ใช้ยาอื่นไม่ได้ผล หรือสงสัย atypical pathogen เช่น Legionellosis เป็นต้น                              
Day 1: 500mg po stat  Day 2-5: 1x1 po ac 

 Bacterial community-acquired pneumonia (CAP) 500 mg วันละ 1 ครั้ง 5 วัน 

 Non gonococcal STDs (Chlamydia trachomatis) 1 gm po single dose 

 Gonococcal STDs 1 gm po single dose ร่วมกับ Gentemycin (กรณีแพ้ Ceftriaxine)                          
2 gm po single dose ร่วมกับ Ceftriaxone 1gm IV/IM(กรณี treatment failure)  

 Chancroid ขนาดและวิธีการใช้ยา: 1 gm single dose 

 Scrub typhus ที่ไม่สามารถใช้ Doxycycline ได ้เช่นในหญิงตั้งครรภ ์500mg po single dose 

 รักษา/ป้องกัน MAC ในผู้ป่วย AIDs 

 Others…………………………………………………………… 
 
ค าสั่งใช้ยา               ขนาดใช้ยา           จ านวน      ระยะเวลาที่ใช้ยา 
Azithromycin cap     _____________   ___________    ____________   
 

แพทย์ผู้สั่งใช้ยา.................................................. 
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ภาคผนวก 4 
แบบบันทึกข้อมูลการสั่งใช้ยา cefixime 

ชื่อ.......................................................... HN………………….......  วันที่....................................... 
Serum Cr..............................mg/ml        CrCl..................................ml/min 
วัตถุประสงค์การใช ้  

 Empiric Therapy   Specific Therapy  
ต าแหน่งการติดเชื้อ  

ปอด              ทางเดินปัสสาวะ  กระแสเลือด    อวัยวะเพศ    

 ทวารหนัก   ผิวหนัง           อุ้งเชิงกราน     อื่นๆ (ระบุ)…...  
การเก็บสิ่งส่งตรวจก่อนเริ่มยา   

 ไม่ได้เก็บ  เก็บคือ  Blood     Sputum    Pus     Urine    อื่นๆ................  
เชื้อท่ีท าให้เกิดโรค   

 ไม่ทราบ  ทราบ ได้แก่(ระบุ)............................... 
ข้อบ่งใช้ 

 Cystitis, acute uncomplicated: Oral: 400 mg once daily for 7 days. (alternative agent) 

 UTI, complicated, including pyelonephritis: Oral: 400 mg once daily for   
    10 to 14 days (alternative agent) 

 Gonococcal infection, uncomplicated (infection of the cervix, rectum, or urethra)  
     (alternative agent): 400 mg as a single dose 

 Local complicated gonorrhea :  400 mg OD อย่างน้อย 2 วัน หรือ จนกว่าจะหาย 

 Disseminated complicated gonorrhea  : switch therapy  400 mg bid รวมระยะเวลารักษา 7 วัน  
    + azithromycin 1 g กินครั้งเดียว 

 Gonococcal infection, expedited partner therapy : 400 mg as a single dose 

 Rhinosinusitis, acute bacterial (alternative agent for patients with penicillin allergy who  
     are able to tolerate cephalosporins) : 400 mg once daily with clindamycin for 5 to 7 days 

 ใช้เป็น switch therapy ในผู้ป่วยติดเช้ือแบคทีเรียแกรมลบ 

 Others…………………………………………………………… 
Dosing: Kidney Impairment: Adult 

CrCl ≥ 60 mL/minute: No dosage adjustment necessary. 

CrCl  > 20 to <60 mL/minute: 300 mg once daily. 

CrCl ≤ 20 mL/minute: 200 mg once daily. 

Hemodialysis, intermittent (thrice weekly): 300 mg once daily. 
Peritoneal dialysis : 200 mg once daily. 
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ค าสั่งใช้ยา          ขนาดใช้ยา              จ านวน      ระยะเวลาที่ใช้ยา 
Cefixime 100 mg     _____________      ___________             ____________   
แพทย์ผู้ส่ังใช้ยา.................................................. 
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การพัฒนารูปแบบการดูแลและหอผู้ป่วย cohort ward เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  
(COVID-19) 

โดยใช้บ้านดิน รีสอร์ท โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

สายสมร ภทัรจติรานนท ์พยม., กฤติกา ชนประชา พยบ., และสีนินาฎ ตามวงค์ พยบ.  
และอมรรัตน์ อนวุัฒน์นนทเขตต์ ปรด. 

งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแม่ลาว อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
 
บทคัดย่อ   

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนามีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลและหอผู้ป่วยเพื่อรองรับ      
ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ในระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนพฤษภาคม 2565 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้พัฒนารูปแบบการดูแลและหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 
จ านวน 27 คน ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และผู้ช่วยเหลือคนไข้ 2) กลุ่ม
ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่ลาว จ านวน 400 คน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ
ง่าย เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการได้รับบริการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการ
ใช้รูปแบบการดูแลและ หอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์สภาพปัญหา (R1) ขั้นที่ 2 การพัฒนารูปแบบ
และหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (D1) ขั้นที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบและหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติด
เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่พัฒนาขึ้น (R2) ขั้นที่ 4 ปรับปรุงรูปแบบและหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้
เหมาะสม (D2) ขั้นที่ 5 น ารูปแบบและหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ปรับปรุงไปใช้ และ
ประเมินผล (R3) วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน           
ผลการศึกษาพบว่าโรงพยาบาลมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่โดยไม่จ าเป็นต้นลงทุนเพิ่ม ได้แก่ บ้านดินรีสอร์ท 
งบประมาณในการจัดระบบการระบบมีจ ากัด อุปกรณ์การแพทย์ไม่เพียงพอ บุคลากรยังขาดความรู้และวิตกกังวล
เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่และการป้องกันการติดเชื้อ อัตราก าลังมีน้อย รวมถึงแนวทางการปฏิบัติ    มีการปรับเปลี่ยน
ตลอดเวลา ทีมผู้วิจัยได้น าพัฒนารูปแบบการดูแลและหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ดังนี้               
มีการซ่อมแซมและปรับปรุงสภาพบ้านดินรีสอร์ท  ควบคุมระบบการไหลเวียนของอากาศ และการไหลเวียนอากาศ 
ตามหลักการจัดตั้ง cohort ward เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามระดับ
ความรุนแรง จากการพัฒนารูปแบบการดูและหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะในด้านความเป็นไปได้ของการน าไปใช้ร้อยละ 85.2 และด้านการแก้ไขปัญหาหรือ
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ท าให้เกิดผลดีต่อผู้รับบริการ ร้อยละ 81.5 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 85  ทั้งนี้ควรมีการ
ประเมินและปรับปรุงรูปแบบอย่างต่อเน่ือง 
ค าส าคญั การพัฒนา, รูปแบบการดูแล, หอผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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บทน า   

          สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยพบเมื่อ            
13 มกราคม 2563 เป็นโรคอุบัติใหม่ที่ไม่เคยระบาดมาก่อน ท าให้มีจ านวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงมากขึ้น      
อย่างต่อเนื่อง ในการแพร่ระบาดระลอกแรกของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทางจังหวัดเชียงรายได้มีการเตรียมการ
รับมือโดยมีนโยบายให้โรงพยาบาลแม่ลาว ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง เป็นศูนย์รับกลับและส่งต่อกลุ่ม
เสี่ยงที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ และเป็นสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐระดับจังหวัดส าหรับผู้เดินทางข้ามจังหวัด 
(local quarantine) ตามนโยบายของจังหวัดเชียงราย “ฮับคนเจียงฮายปิ๊กบ้าน” ในช่วงการแพร่ระบาดระลอกที่ 2 
จึงมีความจ าเป็นที่คณะผู้วิจัยต้องมีการพัฒนารูปแบบการดูแลและหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19    
ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดเชียงราย ร่วมกับทีมต่าง ๆ ของโรงพยาบาลแม่ลาว  เพื่อให้
ผู้รับบริการได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า เกิดความปลอดภัยของ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้มารับบริการ  

วัตถุประสงค์  
 เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลและหอผู้ป่วย (cohort ward)   เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 
วิธีการศึกษา:  

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา (Developmental research) โดยใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพ 
PDCA โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ในช่วงเดือน มกราคม 2564 - พฤษภาคม 2565  

ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบ (มกราคม - มิถุนายน 2563) วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลปัญหา สถานการณ์การ
แพร่ระบาด COVID  วิเคราะห์บริบท หน่วยงาน 3 ด้าน โครงสร้าง  บุคคลากร ระบบงาน สถิติการให้บริการน าเสนอ
ข้อมูลต่อทีมผู้บริหารโรงพยาบาล ทีม SRRT น าเสนอปัญหาที่พบระหว่างการให้บริการช่วงการแพร่ระบาด COVID -
19 เป็นระยะ ร่วมกับทีม Emergency Operation Center Mae Lao; EOC ML ร่วมจัดท าผังเตรียมรับผู้ป่วยสงสัย
โรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอแม่ลาว 

 ระยะที่ 2 การน ารูปแบบและหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปใช้  & ติดตามประเมินผล  
(ก.ค.2563-ธ.ค.2564) จัดประชุมชี้แจงบุคลากร ที่ปฏิบัติงาน cohort ward บ้านดิน จัดท ารูปแบบการดูแลและหอ
ผู้ป่วยรองรับคนไข้ covid  นิเทศติดตามโดยหัวหน้าพยาบาล น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการดูแล และ
หอผู้ป่วย cohort ward ทบทวนปัญหาร่วมกัน ในทีม ปรับปรุงด้านโครงสร้าง บุคลากร และระบบบริการ ก าหนด
แนวทางการดูแลผู้ป่วย covid  ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ซ่อมแซมและปรับปรุงสภาพบ้านดินรีสอร์ท 
ควบคุมระบบการไหลเวียนของอากาศ และการไหลเวียนอากาศ 
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ระยะที่ 3 ประเมินผลความพึงพอใจการใช้รูปแบบการดูแลและหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 (ธ.ค
64.-พ.ค.2565) ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรผู้ใช้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19  
ประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยโควิด-19 ที่มารับการรักษาที cohort –ward บ้านดิน รีสอร์ท โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
ดังนี้ 

1. นิเทศติดตามโดยหัวหน้ากุล่มการพยาบาล ปัญหาอุปสรรคในแต่ละด้านของการให้บริการ แบ่งเป็นด้าน
โครงสร้าง ด้านบุคลากร และด้านระบบบริการ   

2. ประเมินความพึงพอใจของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริการ  
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
1. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรผู้ใช้รูปแบบการดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)  

cohort ward บ้านดินรีสอร์ท โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  
2. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  cohort ward บ้านดินรีสอร์ท โรงพยาบาล

แม่ลาว จังหวัดเชียงราย   
 

 ผลการศึกษาพบว่า  
ระยะที่ 1 จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านโครงสร้าง อุปกรณ์ และระบบงาน พบว่าโรงพยาบาลมี      

ความพร้อมด้านอาคารสถานที่โดยไม่จ าเป็นต้นลงทุนเพิ่ม ได้แก่ บ้านดินรีสอร์ท ที่ตั้งอยู่ในส่วนของโรงพยาบาล       
แต่มีสภาพค่อนข้างเก่าและช ารุด งบประมาณในการจัดระบบการระบบมีจ ากัด อุปกรณ์การแพทย์ไม่เพียงพอ 
บุคลากรยังขาดความรู้และวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่และการป้องกันการติดเชื้อ อัตราก าลังมีน้อย รวมถึง
แนวทางการปฏิบัติมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา  กลุ่มเสี่ยงและญาติขาดความรู้ความเข้าใจในการกักตัว                 
ในสถานพยาบาลที่รัฐก าหนด (hospital quarantine) เกิดกระแสต้านทานจากคนในชุมชน หลังจากได้ข้อมูลสภาพ
ปัญหาทีมผู้วิจัยได้น าเสนอต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาลร่วมกับทีม EOC (Emergency Operation Center)และ      
ทีมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอ และท าการระดมสมองเพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลและหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วย
ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้ มีการซ่อมแซมและปรับปรุงสภาพบ้านดินรีสอร์ท ควบคุมระบบการไหลเวียนของอากาศ 
และการไหลเวียนอากาศ ตามหลักการจัดตั้ง cohort ward เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ได้จ านวน 4637 คน มีบ้านดินทั้งหมดจ านวน 21 หลัง  

ด้านการดูแลผู้ป่วยประกอบด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ Triage แรกรับ พยาบาลเวรให้การดูแล
ตลอด 24 ชม. แพทย์ที่ให้การตรวจรักษาผู้ป่วยเช้า-เย็น ผ่าน Telecom Line Application กล้องวงจรปิดในห้องพัก
ผู้ป่วย เภสัชกรให้การปรึกษา การรับประทานยา พยาบาลสุขภาพจิตประเมินภาวะด้านจิตใจผ่าน QR Code ทีม
กายภาพบ าบัดฟื้นฟูสภาพปอด และทีมโภชนาการ รูปแบบการดูแลผู้ป่วยประกอบด้วย 1) กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง 
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และสีเขียวที่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่บ้านดินรีสอร์ทที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 (CW) 10 วัน และ
ให้การดูแลตามแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรน่า 2019 2) กลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการ/PUI ให้รักษาที่ศูนย์พักคอย (CI) 5 วัน และ  3) กลุ่มสีเขียวไม่มีอาการให้กักตวั
ที่บ้าน (HI) 10 วัน โดยทีสหสาขาวิชาชีพให้การดูแลผ่าน Telecom, Line Application และติดตามผู้ป่วยผ่านระบบ 
Hos-XP, weSAFE kin yoo dee, IPD Paper Less ในการจ าหน่ายผู้ป่วยกลุ่ม CW และ CI มีการประสานการส่งต่อ 
SRRT, รพ.แม่ข่าย และทีม scott ส าหรับผู้ป่วย HI มีการประสานส่งต่อ SRRT 

 
รูปแบบการดูแลผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 Cohort ward บ้านดิน รีสอร์ท 

โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WI การรับใหม ่ ตามประเภทคนไข้  WI การ X-Ray WI การจัดเตรียมห้องพัก  ปฏิบัติตามแนวทางเวชปฏิบัติการ

วินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติด

เชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรน่า  2019 (COVID-19)  

รับดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว/เหลืองอ่อน 

รับใหม่ ท ำหตัถกำร X-ray  ห้องพกั 
ระบบการดูแลที่

บ้านดนิ 
ระบบการส่งต่อ 
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ระยะที่ 2  การด าเนินกิจกรรมตามรูปแบบที่วางไว้  มีการจัดประชุมชี้แจงการน ารูปแบบการดูแลผู้ติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019  Cohort ward บ้านดินรีสอร์ท โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ใน
หน่วยงาน จัดประชุมชี้แจงบุคลากรที่มาปฏิบัติงานที่ Cohort ward โดยอธิบายวัตถุประสงค์ของการใช้ รายละเอียด
เน้ือหาสาระส าคัญ ซึ่งบุคลากรทุกคนที่มาปฏิบัติงานที่ Cohort ward ได้ปฏิบัติตามรูปแบบและแนวทางที่ก าหนดไว้ 

ระยะที่ 3 การประเมินผลการใช้รูปแบบการดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  Cohort ward บ้านดินรีสอร์ท 
ทั้งในส่วนของผู้รับบริการและบุคลากรที่ให้บริการ ในเดือนกรกฎาคม 2564 – พฤษภาคม 2565 มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ที่มารับบริการ Cohort ward บ้านดินรีสอร์ท จ านวนทั้งสิ้น 4,637 ราย ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1  

 
 

Level 1(green), 2 yellow, 

3 red  

1. admit 10 วัน (update 

ตาม CPG covid-19) 

2. เจาะ Lab  

3. CXR  day 0, 5  

4. ดูแลด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ

ผ่านระบบ Telecom, line 

application รักษาบ้านดิน 

5. Monitor ผ่านระบบ Hos-

XP,IPD paperless coward, 

Wesafe   

6. จ าหน่าย (D/C, 

Refer,Dead)  

   -  ประสานการส่งต่อ SRRT  

   -  รพ.แม่ข่าย 

   -  ทีม scott  

กลุ่มสีเขียว ไม่มีอาการ/PUI  

1. admit 5 วัน (update ตาม 

CPG covid-19) 

2. CXR  day 0  

3. ดูแลด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ

ผ่านระบบ Telecom, line 

application รักษาบ้านดิน 

4. Monitor ผ่านระบบ  

HosXP, IPD paperless 

coward, Wesafe   

5. จ าหน่าย (D/C, Refer,)  

   -  ประสานการส่งต่อ SRRT  

   -  ส่งต่อ CI ในพื้นที่เชียงราย 

   -  ทีม scott  

กลุ่มสีเขียวไม่มีอาการ  

1. กักตัวที่บ้าน 10 วัน 

(update ตาม CPG covid-

19) 

2. CXR  day 0  

3. ดูแลด้วยทีมสหสาขา

วิชาชีพผ่านระบบ wesafe, 

line application รักษาบ้าน

ดิน 

4. Monitor ผ่านระบบ 

Wesafe  

5. จ าหน่าย (D/C)  

   -  แจ้ง SRRT      

กลุ่มสีเขียวไม่มีอาการ  

1. กักตัวที่บ้าน 10 วัน (update 

ตาม CPG covid-19) 

2. ประสาน call center  

รับเข้าระบบ  

3. นัดรับยา +อุปกรณ์แบบ 

OPD case  

4. เภสัชอธิบายการใช้ยา 

พยาบาลแนะน าการปฏิบัติตัว 

และการใช้อุปกรณ์  

5. ดูแลด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ 

ผ่านระบบ wesafe, line 

application รักษาบ้านดิน 

4. Monitor ผ่านระบบ Wesafe   

5. จ าหน่าย (D/C)  

   -  แจ้ง SRRT      

CW  CI HI OPSI 
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ตารางที่ 1 แสดงจ านวนผู้ใช้บริการ cohort ward บ้านดินรีสอรท์ โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
  

ล าดับ เดือน/ประเภทคนไข้ 
Admit บ้านดิน กักตัวที่บ้าน 

รวม  
CW CI  HI OPSI  

1 ก.ค.-64 54 0 0 0 54 

2 ส.ค.-64 34 0 0 0 34 

3 ก.ย.-64 42 0 0 0 42 

4 ต.ค.-64 75 0 0 0 75 

5 พ.ย.-64 41 4 0 0 45 

6 ธ.ค.-64 62 5 102 0 168 

7 ม.ค.-65 71 3 278 0 352 

8 ก.พ.-65 186 6 278 0 470 

9 มี.ค.-65 635 4 872 0 1511 

10 เม.ย 65 584 6 768 102 1460 

11 พ.ค.-65 150 1 274 1 426 

รวม 1933 29 2572 103 4637 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรผู้ให้บริการ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 92.6) อายุเฉลี่ย 40.65 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 9.81 
อายุสูงสุด 54 อายุต่ าสุด 24 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นพยาบาลวิชาชีพ  (ร้อยละ 74.1)  ประสบการณ์การท างานของ
ผู้ใช้รูปแบบการดูแลและหอผู้ป่วย ส่วนใหญ่ท างานเป็นระยะเวลา 21 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 70.4) ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรกลุ่มตัวอยา่งต่อการใชรู้ปแบบการดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา่ 2019  Cohort 
ward บ้านดินรีสอรท์ โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวดัเชียงราย 

 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน (n=27) ร้อยละ 

เพศ 

  ชาย 

  หญิง 

 

2 

25 

 

7.4 

92.6 

อายุ(ปี) 

   20-30 

   31-40 

   41-50  

   >50 

 

4 

3 

13 

7 

 

14.8 

11.1 

48.2 

25.9 

การศึกษา 

   มัธยมศึกษาตอนปลาย 

   ปริญญาตรี 

   ปริญญาโท  

  

3 

21 

3 

 

11.1 

77.8 

11.1 

ต าแหน่งงานที่ปฏิบัต ิ

   แพทย์ 

   พยาบาลวิชาชีพ 

   นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

   ผู้ช่วยเหลือคนไข้  

 

2 

20 

1 

4 

 

7.4 

74.1 

3.7 

14.8 

ประสบการณ์การท างาน(ปี) 

   0-10 

   11-20  

   21-30    

 

4 

4 

19 

 

14.8 

14.8 

         70.4 
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของบุคลากรสาธารณสุขต่อการใช้รูปแบบการดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   cohort 
ward บ้านดินรีสอร์ท โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย    

ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการใช้รูปแบบการดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Cohort ward บ้านดิน
รีสอร์ท โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับปานกลางและระดับมาก ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการใช้รูปแบบการดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  Cohort 
ward บ้านดินรีสอร์ท โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย    
 

ระดับความคิดเห็น มาก 
จ านวน (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน(ร้อยละ) 

1.ความง่ายและความสะดวกในการใช้แนว
ปฏิบัติ-หรือในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

18 
(66.7) 

9 
(33.3) 

0 

2.ความชัดเจนของข้อเสนอแนะในแนวปฏิบัติ 
(เป็นที่เข้าใจตรงกัน) 

20 
(74.1) 

6 
(22.2) 

1 
(3.7) 

3.ความเหมาะสมกับการน าไปใช้ในหน่วยงาน
ของท่าน 

21 
(77.8) 

6 
(22.2) 

0 
 

4. ความประหยัด (การน า แนวปฏิบัติไปใช้จะ
ช่วยให้หน่วยงานสามารถประหยัด และลด
ต้นทุน-ทั้ง ด้านก าลังคนเวลา และงบประมาณ) 

15 
(55.6) 

12 
(44.4) 

 

0 
 

5.ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติ (สามารถ
แก้ไขปัญหา หรือท าให้เกิดผลดีต่อผู้รับบริการ) 

22 
(81.5) 

5 
(18.5) 

0 
 

6.ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่จะน าไปใช้ใน
หน่วยงานของท่าน 

23 
(85.2) 

4 
(14.8) 

0 
 

 
ส่วนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ตดิเชื้อไวรัสโคโรนา่ต่อระบบการดูแลผู้ตดิเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Cohort 
ward บ้านดินรีสอรท์ โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวดัเชียงราย    

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 51.25) อายุเฉลี่ย 40.65 ปี  อายุสูงสุด 91 อายุต่ าสุด 15 สิทธิใน
การรักษาพยาบาลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญใ่ช้สิทธิบัตรทอง (ร้อยละ 60.75) ดังแสดงในตารางที่ 4  
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ตารางที่ 4 ข้อมูลทั่วไปของของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าที่เข้ารับการรักษาที่ Cohort ward บ้านดินรีสอร์ท โรงพยาบาล
แม่ลาว จังหวัดเชียงราย    
  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน(n=400) ร้อยละ 

เพศ 

  ชาย 

  หญิง 

 

195 

205 

 

48.78 

51.25 

อายุ(ปี) 

  < 20 ปี 

   21-30 

   31-40 

   41-50  

   51-60 

   >60  

 

62 

91 

86 

73 

41 

47 

 

15.50 

22.75 

21.50 

18.25 

10.25 

11.75 

สิทธิในการรักษาพยาบาล 

  เบิกได้ 

  บัตรทอง 

  ประกันสังคม 

  ช าระเงิน    

 

32 

243 

119 

6 

 

8.00 

60.75 

29.75 

1.5 
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ตดิเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 ที่เข้ารับการรักษาที ่Cohort ward  
บ้านดินรีสอร์ท โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวดัเชียงราย  
 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 

(จ านวน/ร้อยละ) 
ปานกลาง 

(จ านวน/ร้อยละ) 
น้อย 

(จ านวน/ร้อยละ) 

ด้านระบบการให้บริการ Cohort ward 
บ้านดินรีสอร์ท 

340 (85.00) 60 (15.00) 0 

ด้านอาคาร สถานที่  ห้องพัก 323 (80.75) 71 (17.75) 6 (1.50) 
ด้านบุคลากรบุคลากรผู้ให้บริการ 334 (83.50) 58 (14.5) 8 (2.00) 
 
อภิปราย สรุป และข้อเสนอแนะ 

ผลการพัฒนาการพัฒนารูปแบบการดูและ Cohort ward เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยใช้
บ้านดินรีสอร์ท โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ครั้งนี้ได้รูปแบบการจัดระบบบริการในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาด covid-19 ได้มีการพัฒนาปรับปรุงด้านโครงสร้าง ด้านบุคลากรและด้านระบบบริการ เป็นการสร้างมาตรฐาน
การให้บริการที่สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรองรับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  ไวรัสโคโรน่าที่เป็น
มาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขและองค์การอนามัยโลกได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ ท าให้บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางที่
ก าหนดไว้อย่างชัดเจน และผู้รับบริการมีความตื่นตัว และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพของตนเองเพื่อป้องกันการ
ติดเชื้อ ส่งผลให้ระบบการให้บริการที่ Cohort ward บ้านดินรีสอร์ท มีคุณภาพและ มีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการได้รับ
การดูแลตามมาตรฐาน และเกิดความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ บ้านดินสามารถรองรับผู้ป่วยโควิดได้เป็นจ านวนมาก 
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน  กลุ่มผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะในด้านความ
เป็นไปได้ของการน าไปใช้ ร้อยละ 85.2 และด้านการแก้ไขปัญหาหรือท าให้เกิดผลดีต่อผู้รับบริการ ร้อยละ 81.5      
รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากร้อยละ 85.0 ทั้งนี้ควรมีการประเมินและปรับปรุงรูปแบบอย่างต่อเน่ือง 

ข้อเสนอแนะ  
รูปแบบการดูแลและหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสม

สอดคล้องกับบริบทในทุกช่วงของการระบาดของโรคโควิด-19 สามารถน ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ทั้งนี้ควรมี
การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาระบบให้สอดคล้อ งกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป  

 
 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
207 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

กิตติกรรมประกาศ: 
 ขอขอบคณุผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ลาว  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุก
ท่านที่รว่มมือในการให้บริการตามแนวทางที่ก าหนดรวมทั้งขอขอบคุณผู้ตดิเชื้อโควิด-19 และญาติที่ให้ความรว่มมือ
ด้วยด ี
เอกสารอ้างอิง  :  
กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อใน 

โรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา่ 2019 (COVID-19 ) ส าหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข. ฉบับ

ปรับปรุง วันที่ 4 สิงหาคม 2564. [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 1 มี.ค. 2565]. เข้าถึงได้ จาก 

https://covid19.dms.go.th/backend/Content/Content_File/Covid_Health/ 

กรมควบคุมโรค. (2565). สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย. สืบค้น 25 พฤษภาคม2565, จาก 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php.  

กรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการจดับริการเพื่อรองรับผู้ป่วย โรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19) ของสถาบัน/โรงพยาบาล สังกัดกรมสุขภาพจิต. ฉบับที1่ / 2563  

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค. รายงานสถานการณ์โรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา2019. นนทบุรี: กรม 

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข; 2564.ส านักการพยาบาล. การพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย; 2556. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://covid19.dms.go.th/backend/Content/Content_File/Covid_Health/


การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
208 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการเกิดภาวะภูมิไวเกินต่อยาอะบาคาเวียร์  

(Abacavir-induced Hypersensitivity reaction)  

ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่ไม่ได้รับการตรวจคัดกรองยีนแพ้ยา HLA-B*5701 

ศิริลักษณ์ สุยะ, อัมพร ใจวังเย็น, วริษา หาญใจ, เยาวลักษณ์ นารินทร์ 
โรงพยาบาลแม่จัน อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

 

บทคัดย่อ   

ยาAbacavir(ABC)มีอาการไม่พึงประสงค์ที่ส าคัญคือการแพ้ยาแบบการเกิดภาวะภูมิ ไวเกินต่อยา
(Hypersensitivity reaction) ที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตซึ่งมีความสัมพันธ์กับผู้ที่มียีน HLA-B*5701การเริ่มใช้ยา  
ABC ควรพิจารณาส่งตรวจคัดกรองยีน HLA-B*5701 ก่อนเริ่มการรักษาถ้าท าได้ ปัจจุบันโรงพยาบาลแม่จันมีผู้ป่วย  
ติดเชื้อเอชไอวีที่อยู่ในการดูแลรักษาจ านวนทั้งหมด 1,157 ราย (ข้อมูลถึงเดือนมิถุนายน 2565)  โดยมีผู้ป่วยที่ได้รับ
การเปลี่ยนสูตรยาต้านไวรัสมาเป็นยา ABC ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 - 30 มิถุนายน 2565  จ านวน 83 ราย โดยทุก
รายไม่ได้รับการตรวจคัดกรองยีนแพ้ยา HLA-B*5701 ก่อนเริ่มยาABC  เนื่องจากข้อจ ากัดด้านนโยบายของรัฐบาล    
ที่สิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลไม่ครอบคลุมการตรวจคัดกรองยีน HLA-B*5701 และด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจ    
ของผู้ป่วย ผู้ป่วยจึงไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจยีนเองได้ทางสหสาขาวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี    
จึงได้ร่วมกันวางแนวทางในการเฝ้าระวังและติดตามการเกิด Hypersensitivity reaction จากยา ABC เริ่มจากการที่
เภสัชกรจัดท าจดหมายข่าวส าหรับบุคลากรภายในโรงพยาบาลแจ้งรายละเอียดของยาจัดท าแผ่นพับส าหรับมอบให้
ผู้ป่วยและญาติเพื่อให้สามารถสังเกตอาการ Hypersensitivity reaction ในเบื้องต้นที่บ้านได้ การท าPop-up แจ้ง
เตือนในระบบการใช้งานคอมพิวเตอร์ภายในโรงพยาบาล ผู้ป่วยที่ได้รับยา ABC ครั้งแรก ทุกราย จะได้รับการให้
ค าแนะน าปรึกษา จากบุคลากรทางการแพทย์ทุกขั้นตอนการรักษา ทั้งพยาบาล แพทย์ และเภสัชกร โดยก าหนดให้มี
การเฝ้าระวังและติดตามอย่างใกล้ชิดเป็นเวลา 6 สัปดาห์ ครั้งแรกในช่วง 2-4 สัปดาห์แรกของการได้รับยาABC และ
ครั้งที่ 2 ในช่วง 6-8 สัปดาห์หลังจากการได้รับยา โดยเภสัชกรเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลการเกิด  Hypersensitivity 
reaction ในผู้ป่วย 

จากการศึกษาพบการเกดิ Hypersensitivity reaction จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 4.8) ซึ่งเกิดอาการผื่นคัน 
(MP rash) มากที่สุด 3 ราย (มีผื่นร่วมกับมีแผลในปาก 1 ราย, มีผื่นรว่มกับเกิดAcute Hepatitis 1 ราย และมีผื่น
ร่วมกับอาการหายใจตดิขัด แน่นอก  1 ราย) และคลื่นไส้อาเจียนรุนแรง อ่อนเพลีย 1 ราย มีประวัติการแพ้ยาอื่นอยู่
แล้ว 3 ราย (NVP, diclofenac, sulfa group) สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนสูตรยาตา้นไวรัสมาเป็นABC คือ ยกเลิกผลติยา 
DDI 2 ราย และยกเลิกผลิตยา GPO vir Z250 2 ราย อาการ Hypersensitivity reaction เกิดขึ้นหลังจากเริ่มยาโดย
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เฉลี่ย 7 วัน ผู้ป่วยทุกรายที่เกิด Hypersensitivity reaction ไม่มีรายใดทีม่ีอาการรุนแรงจนถึงแกช่ีวิต หรือต้องเข้ารับ
การรักษาตัวในโรงพยาบาล และพบวา่อาการดีขึ้นจนเป็นปกติหลังหยุดยาABC 1-2 สัปดาห์ นอกจากนี้ยังพบ ADR 
Hepatitis จ านวน 2 ราย ซึ่งพบเมื่อหลังเริ่มยาไปแล้วเฉลี่ย 2.5 เดือน ซึ่งเป็นอาการไม่พึงประสงค์ระยะยาว (Long 
term side effect)จากยาABC  

การมรีะบบการเฝ้าระวังการเกิดภาวะ Hypersensitivity reaction จากยา ABC การให้ค าปรึกษาอย่าง
เข้มข้น รวมไปถึงการตดิตามผู้ป่วยใกล้ชิดในช่วงเริ่มต้นการใช้ยา (6-8 สัปดาห์แรก) ท าให้เมื่อผู้ป่วยเริ่มสังเกตพบ
อาการผิดปกติ สามารถประเมินตนเอง และกลับมาพบแพทย์ก่อนเวลานัดได้ จึงไม่ท าให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่
รุนแรง 
บทน า  

Drug Hypersensitivity Reaction (DHR) หรือ ภาวะภูมิไวเกินจากการใช้ยาเป็นอาการหรืออาการแสดง    
ที่เกิดขึ้นหลังจากการได้รับยาในขนาดปกติซึ่งเป็นผลมาจากการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน  หรือการอักเสบ ดังนั้น      
drug hypersensitivity จึงจัดว่าเป็น adverse drug reaction ชนิดที่ท านายไม่ได้ (type B: non-dose-related 
ADR) และสามารถอธิบายกลไกการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้จากการตอบสนองของร่างกายผ่านระบบภูมิคุ้มกัน 
(immunologic type ADR) จึงท าได้เพียงติดตามผลระหว่างใช้ยาและท าการรักษาเมื่อมีอาการแพ้เกิดขึ้น ซึ่งหาก
อาการแพ้มีความรุนแรงมาก อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตและยังต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการรักษา  แต่สามารถป้องกันได้
โดยตรวจคัดกรองยีนแพ้ยา หากตรวจพบ แพทย์สามารถเลี่ยงไปใช้ยาตัวอื่นได้5 

อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาABC ที่ส าคัญคือ การเกิดภาวะภูมิไวเกินต่อยา ABC (abacavir-induced 
hypersensitivity reaction) ซึ่งอาจเกิดอาการแสดงดังต่อไปนี้ ได้แก่ 1) ไข้ 2) ผื่น 3) อาการของระบบทางเดิน
อาหาร เช่น คลื่นไส้ อาเจียนท้องเสีย ปวดท้อง 4) อ่อนเพลียปวดเมื่อย 5) อาการของระบบทางเดินหายใจ เช่น        
ไอ หายใจล าบาก คออักเสบ หรือมีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ผิดปกติ ได้แก่ เอนไซม์ตับผิดปกติ creatine 
phosphokinase (CPK) เพิ่มสูง lymphopenia หรือมีฝ้าในภาพถ่ายรังสีทรวงอก เป็นต้น โดยพบว่ากลุ่มผู้ติดเชื้อที่มี
ยีน HLA-B*5701 จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะภูมิไวเกินต่อยา ABC สูงขึ้น 117 เท่า8 ดังนั้นการตรวจคัดกรอง
ผู้ป่วยก่อนเริ่มการรักษาด้วยยา ABC จะสามารถช่วยป้องกันการเกิดภาวะภูมิไวเกินต่อยาชนิดนี้ได้   

ในปี 2558 ยาABC ยังเป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ(NED) ทั้งยังมีราคาแพง ถึงแม้สปสช.จะมียาสนับสนุน
ส าหรับประชาชนในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  แต่มีหลักเกณฑ์ว่าการจะใช้ยา  ABC จะต้องมีผลตรวจคัดกรองยีน 
HLA*5701 เป็นลบ จึงจะสามารถผ่านการอนุมัติให้ใช้ยาได้6 จึงมีการใช้ยาABCค่อนข้างจ ากัด จนเมื่อปี 2560 แนว
ทางการตรวจรักษา และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2560 (Thailand National Guidelines on 
HIV/AIDS Treatment and Prevention 2017) ได้มีค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้ยา ABC ว่าควรพิจารณาส่งตรวจเลือด
หา HLA-B*5701 ก่อนเริ่มการรักษาถ้าท าได้ และอาจพิจารณาเริ่มการรักษาด้วยยา ABC โดยไม่ท าการตรวจ HLA-
B*5701 ก่อนเริ่มการรักษา เนื่องจากอุบัติการณ์ HLA-B*5701 ในคนเอเชียต่ า8 และในปีเดียวกันนั้นเอง  สปสช.ก็ได้
ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการใช้ยา ABC ให้เป็นไปตามแนวทางการตรวจรักษา และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย 
ปี 2560 โดยการตรวจคัดกรองยีน HLA-B*1502 ใหเ้ป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์ ไม่จ าเป็นต้องตรวจทุกราย แต่ต้อง
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ให้ค าแนะน าแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและญาติในการสังเกตอาการแสดงของปฏิกิริยาแพ้ต่อ ABC ในช่วง 6 สัปดาห์แรก     
ที่เริ่มยา7 กระทั่งปี 2561 ยาAbacavir ได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี ง โดยมีเงื่อนไข 
การใช้ยา Abacavir ให้การตรวจยีน HLA-B*5701 ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ ท าให้ผู้ป่วยเข้าถึงยา ABC ได้มากขึ้น    

โดยปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุนให้ตรวจยีนแพ้ยาที่พบว่ามีความคุ้มค่าทางการแพทย์ ได้แก่ ยีน 
HLA-B*1502 ในผู้ป่วยรายใหม่ที่ได้รับยากันชัก Carbamazepine และยีน HLA-B*5801 ในผู้ป่วยโรคเกาต์รายใหม่ที่
ได้รับยาAllopurinol ซึ่งประชาชนที่ใช้สิทธิสวัสดิการข้าราชการและหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) จะ
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจ2,3,4 แต่สิทธิประโยชน์นี้ไม่ครอบคลุมไปถึงการตรวจคัดกรองยีน HLA-B*5701 
เพื่อเลี่ยงการเกิดภาวะภูมิคุ้มกันไวเกินต่อยา Abacavir (ABC) (abacavir-induced hypersensitivity reaction) ที่
อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่จ าเป็นต้องได้รับยา ABC โดยผู้ป่วยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการ
ตรวจคัดกรองยีนแพ้ยานี้เอง แต่เน่ืองจากปัญหาทางเศรษฐกิจของผู้ป่วย จึงไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจ
ได้ (ค่าตรวจคัดกรองยีน HLA*5701 กรมวิทยาศาสตรการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดราคา 1,000 บาท 
อ้างอิงจากกรมบัญชีกลาง1) จึงไม่ได้รับการตรวจคัดกรองยีนแพ้ยาก่อนเริ่มใช้ยาABC 

ดังนั้นการมีแนวทางการเฝ้าระวังการเกิด Hypersensitivity reaction ร่วมกันของสหสาขาวิชาชีพ จะท าให้
ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีของโรงพยาบาลแม่จัน ที่ต้องได้รับการรักษาด้วยยาABC และไม่ได้รับการตรวจคัดกรองยีน 
HLA*5701 ก่อนเริ่มยา ได้รับการดูแลใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วง 6 สัปดาห์แรก เกิดความปลอดภัยในการใช้ยา สามารถ
สังเกตอาการแสดงเบื้องต้นของการเกิด hypersensitivity reaction ได้ด้วยตนเองและทราบวิธีปฏิบัติตัวเมื่อเกิด
อาการผิดปกติได้อย่างถูกต้องทันท่วงที ไม่เกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง 

วัตถุประสงค์การศึกษา   

1. มีระบบการเฝ้าระวังการเกิด Hypersensitivity reaction ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่ไม่ได้รับการตรวจคัด
กรองยีนแพ้ยา ก่อนเริ่มใช้ยา ABC  

2. เพื่อลดความรุนแรงของการเกิด Hypersensitivity reaction ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาABC  

วิธีการศึกษา  

การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบพรรณนาโดยเก็บข้อมูลไปข้างหน้า (Prospective descriptive study)  

กลุ่มตัวอย่างการศึกษา คือผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาABC ครั้งแรก ทุกราย ในช่วงเวลาตั้งแต่ 28 
กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2565 และได้รับการติดตามการเกิดภาวะภูมิไวเกินต่อยา โดยเภสัชกร อย่างน้อย 2 
ครั้งข้ึนไป ตั้งแต่เริ่มรับยาABC จ านวน 83 ราย 
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ทีมสหสาขาวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีได้ร่วมกันวางแนวทางในการเฝ้าระวังการเกิดภาวะภูมิไวเกินต่อ
ยาอะบาคาเวียร์ (Abacavir-induced Hypersensitivity reaction) โดยเริ่มต้นจากเภสัชกร จัดท า-จดหมายเวียนแจ้ง
ข่าวสารให้สหสาขาวิชาชีพรับทราบว่ามียาใหม่เริ่มใช้ในโรงพยาบาลแม่จัน ระบุถึงรูปแบบเม็ดยา ความแรง วิธี
รับประทานยา รวมไปถึงอาการที่ต้องเฝ้าระวังสังเกตอย่างใกล้ชิดว่าอาจเกิดภาวะ  Hypersensitivity reaction ซึ่ง
ต้องรีบกลับมาพบแพทย์ทันทีเมื่อเกิดอาการผิดปกติขึ้น และจัดท าแผ่นพับส าหรับมอบให้ผู้ป่วยและญาติเพื่อให้
สามารถสังเกตอาการ Hypersensitivity reaction ในเบ้ืองต้นที่บ้านได้ การท าPop-up แจ้งเตือนในระบบการใช้งาน
คอมพิวเตอร์  

จากนั้นผู้ป่วยที่ได้รับยาABCครั้งแรก ทุกราย จะได้รับการให้ค าแนะน าปรึกษาจากบุคลากรทางการแพทย์ทุก
ขั้นตอนการรักษา ทั้งพยาบาล แพทย์ และเภสัชกร  

แพทย์เป็นผู้พิจารณาสั่งใช้ยา และแจ้งให้ผู้ป่วยและญาติ ว่ามีการปรับเปลี่ยนสูตรยาหรือเริ่มใช้ยาABC และให้
ค าแนะน าเฝ้าระวังการเกิดอาการผิดปกติ  

พยาบาลเมื่อรับทราบว่าผู้ป่วยมีการปรับเปลี่ยนสูตรยาเป็นABC จะท าการให้ค าแนะน าอีกครั้งก่อนส่งผู้ป่วย
มารับยา และนัดหมายผู้ป่วยในอีก 2-4 สัปดาห์หลังรับยาABCครั้งแรก  

จากนั้นเภสัชกรจะเป็นผู้ส่งมอบยา พร้อมให้ค าแนะน าปรึกษา และมอบแผ่นพับซึ่งจะระบุรายละเอียดข้อมูล
ยา ABC ทั้งรูปแบบเม็ดยา วิธีรับประทานยา อาการข้างเคียงจากยา อาการแสดงเมื่อเกิดภาวะ Hypersensitivity 
reaction การปฏิบัติตัวเมื่อสังเกตพบอาการผิดปกติ เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติสามารถประเมินตนเองเบื้องต้นได้ว่ามี
อาการผิดปกติหลังรับประทานยาหรือไม่ และเภสัชกรจะท าการติดตามการเกิดภาวะภูมิไวเกินต่อยาอย่างใกล้ชิดช่วง
เริ่มต้นรับยาABC โดยครั้งแรกจะติดตามในช่วง 2-4 สัปดาห์แรกของการได้รับยา, ครั้งที่ 2 ในช่วง 6-8 สัปดาห์
หลังจากการได้รับยา ตามวันนัดหมายของผู้ป่วย หลังจากนั้นจะเป็นการติดตามการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ระยะยาว
เหมือนยาต้านไวรัสอื่นต่อไป นอกจากนั้นเภสัชกรยังมีการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) โดยการ
โทรศัพท์ไปสอบถามอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้ ในกรณีผู้ป่วยที่ได้รับการปรับเปลี่ยนสูตรยา ได้รับยาและนัด
หมายระยะเวลาเกิน 1 เดือนข้ึนไป  

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา 
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ผลการศึกษา 

ผู้ป่วยที่ได้รับการยา Abacavir (ABC) ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 - 30 มิถุนายน 2565 มีจ านวน 83 ราย 
เป็นเพศชาย 50 ราย (ร้อยละ 60.24) เพศหญิง 33 ราย (ร้อยละ 39.76) อายุเฉลี่ย 53.11 ปี (S.D.=11.02, range 
21-84 ปี) โรคร่วมที่พบมากสุดคือ Dyslipidemia 48 ราย(ร้อยละ 57.83) รองลงมาคือ Chronic kidney disease 
(CKD) 41 ราย(ร้อยละ 49.40) และ Hypertension 40 ราย (ร้อยละ48.19) ตามล าดับ สาเหตุที่ต้องมีการปรับเปลี่ยน
มาใช้ยาABC มากที่สุดคือ การยกเลิกผลิตยาต้านไวรัสบางรายการ ได้แก่ d4T, DDI, GPO vir S30 และ GPO vir 
Z250 และไม่สามารถเลือกใช้ยาตัวเลือกอื่นได้ จ านวน 32 ราย(ร้อยละ 38.55) รองลงมาคือ มีโรคร่วมCKD จ านวน 
24 ราย (ร้อยละ 28.92) และเกิด NephrotoxicityจากยาTDF จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 12.05) ตามล าดับ  มีเพียง 3 
รายเท่านั้นที่เริ่มรับประทานยาABC เป็นยาต้านไวรัสตัวแรก (ร้อยละ 3.61)  โดยทุกรายไม่ได้รับการตรวจคัดกรองยีน
แพ้ยา HLA-B*5701   

จากการศึกษาพบการเกิด Hypersensitivity reaction จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 4.8) ซึ่งเกิดอาการผื่นคัน 
(MP rash) มากที่สุด 3 ราย (มีผื่นคันร่วมกับมีแผลในปาก 1 ราย, มีผื่นร่วมกับเกิดAcute Hepatitis 1 ราย และมีผื่น
ร่วมกับอาการหายใจติดขัด แน่นอก  1 ราย) และคลื่นไส้อาเจียนรุนแรง อ่อนเพลีย 1 ราย เป็นเพศหญิง 2 ราย และ
เพศชาย 2 ราย มีประวัติการแพ้ยาอื่นอยู่แล้ว 3 ราย (NVP, diclofenac, sulfa group) สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนสูตรยา
ต้านไวรัสมาเป็นABC คือ ยกเลิกผลิตยา DDI 2 ราย และยกเลิกผลิตยา GPO vir Z250 2 ราย อาการ 
Hypersensitivity reaction เกิดขึ้นหลังจากเริ่มยาโดยเฉลี่ย 7 วัน ผู้ป่วยทุกรายที่ เกิด Hypersensitivity reaction 
ไม่มีรายใดที่มีอาการรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล และพบว่าอาการดีขึ้นจนเป็นปกติหลังหยุดยา
ABC 1-2 สัปดาห์ นอกจากนี้ยังพบ ADR Hepatitis จ านวน 2 ราย ซึ่งพบเมื่อหลังเริ่มยาไปแล้วเฉลี่ย 2.5 เดือน ซึ่ง
เป็นอาการไม่พึงประสงค์ระยะยาว (Long term side effect)  

ปัจจุบันคงเหลือผู้ป่วยที่ยังคงใช้ยาABC จ านวน 69 ราย โดยปรับเปลี่ยนไปรับประทานยาต้านไวรัสอื่น 7 ราย 
(เกิด Hypersensitivity reaction 4 ราย, Hepatitis 2 ราย และมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดที่
เกิดจากหลอดเลือดแดงแข็ง (ASCVD) 1 ราย) และเสียชีวิต 7 ราย (สาเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแพ้ยาABC) โดยทุก
รายยังคงได้รับการติดตามอาการไม่พึงประสงค์ระยะยาวอย่างต่อเน่ือง 
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อภิปราย สรุป และข้อเสนอแนะ  

จากการศึกษาพบว่าในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยา ABC จ านวน 83 รายนั้น เกิด Hypersensitivity 
reaction จ านวน 4 ราย อาการที่เกิดขึ้นไม่รุนแรง และพบว่าอาการดีขึ้นจนเป็นปกติหลังหยุดยา ABC 1-2 สัปดาห์ 
ซึ่งทุกรายที่เกิด Hypersensitivity reaction เป็นผู้ป่วยที่กลับมาพบแพทย์ก่อนวันนัดทุกราย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วย
รับรู้ถึงการปฏิบัติตัวและสามารถดูแลตนเองเบื้องต้นได้ ไม่รอจนถึงวันนัดถึงจะมาพบแพทย์เพื่อประเมินอาการ จึงท า
ให้ไม่มีรายใดที่มีอาการรุนแรงจนถึงแก่ชีวิต หรือต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล  นอกจากนี้ยังพบ ADR 
Hepatitis จ านวน 2 ราย ซึ่งพบเมื่อหลังเริ่มยาไปแล้วเฉลี่ย 2.5 เดือน ซึ่งเป็นอาการไม่พึงประสงค์ระยะยาวซึ่งจะ
เกิดขึ้นภายหลังจาการใช้ยาไปแล้วระยะเวลาหนึ่ง (Long term side effect) ถึงแม้ว่าการติดตามการเกิด 
Hypersensitivity reaction จะใช้การติดตามใกล้ชิดเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์แรกผ่านไปแล้วก็ตาม กลุ่มงานเภสัช
กรรมก็ยังคงมีการติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลการเกิด Long term side effect จากยาABC รวมไปถึงยาต้านไวรัส
ตัวอื่นๆ อย่างต่อเน่ือง 

นอกจากนีเ้มื่อเกิดสถานการณ์โควิด-19ระบาดตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ท าให้การปฏิบัติตามแนวทางการเฝ้า
ระวังการเกิด Hypersensitivity reaction มีอุปสรรคอยู่บ้าง เนื่องจากต้องท าการจ่ายยาและนัดหมายผู้ป่วยบางราย
มากกว่า 1-2 เดือนขึ้นไป เพื่อลดความแออัด ลดความถี่ของการมารับยาของผู้ป่วย และป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 
ภายในโรงพยาบาล จึงไม่สามารถติดตามสอบถามอาการไม่พึงประสงค์จากยาได้ตามที่ก าหนดไว้  เภสัชกรจึงได้เพิ่ม
การให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) โดยการโทรศัพท์ไปสอบถามอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้ 
ในผู้ป่วยที่ได้รับการปรับเปลี่ยนสูตรยา และได้รับยาเกิน 1 เดือนขึ้นไป เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยไม่ต้องมา
โรงพยาบาล และยังสามารถติดตามการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาได้อย่างต่อเนื่อง และยังคงไม่พบผู้ป่วยที่เกิด 
Hypersensitivity reaction รุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 

ถึงแม้ว่าแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย มีค าแนะน าว่าการเริ่มรักษาด้วย
ยาABC ไม่จ าเป็นต้องตรวจคัดกรองยีน HLA-B*5701 ทุกราย และให้เป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์ เนื่องจาก
อุบัติการณ์พบ HLA-B*5701 ในคนเอเชียต่ าก็ตาม แต่ในปัจจุบันผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาABC ได้ง่ายกว่าแต่ก่อนมาก 
จ านวนผู้ป่วยที่จะได้รับยาABCก็จะมีจ านวนมากตามขึ้นไปด้วย และอาจพบรายงานการเกิด  Hypersensitivity 
reaction ที่เพิ่มขึ้นด้วย เภสัชกรที่รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยติดเชื้อต้องมีการเก็บรวมรวมข้อมูลและรายงานอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยาตอ่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย่างตอ่เน่ือง โดยหากมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นร่วมกับมีการ
ประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ ในอนาคตรัฐบาลอาจมีนโยบายเพิ่มสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลให้ครอบคลุม
การบริการตรวจคัดกรองยีน HLA-B*5701 ก่อนเริ่มยา ABC ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี เช่นเดียวกับการบริการตรวจคัด
กรองยีน HLA-B*5801 ก่อนเริ่มยา Allopurinol ในผู้ป่วยโรคเกาต์ที่เพิ่งได้สิทธิประโยชน์นี้มาเมื่อต้นปี 2564 ก็เป็นได้ 
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การพัฒนาแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน  
One Stop Crisis Center (OSCC) ในต าบลจอมหมอกแก้ว อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

 
พิกุล  ทองรกัษ์  พยม., กฤษณา  พุทธวงศ์  พยม., สุภาณี ชัชวาลย์ พยบ.,  

และสนิศักดิ์   แก้วจันทร ์  นักจิตวทิยา 

โรงพยาบาลแม่ลาว อ าเภอแม่ลาว จังหวดัเชียงราย 

 

บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนามีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการรับบริการและประสิทธิภาพการให้
การช่วยเหลือกับกลุ่มเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ที่ถูกกระท ารุนแรง รวมถึงสร้างกระแสสิทธิการเท่าเทียมลดการใช้
ความรุนแรงในสังคม ท าการศึกษาระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 1.กลุ่มผู้พัฒนาแนวทางการให้การช่วยเหลือผู้ถูกกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัวและชุมชนได้แก่ คณะท างานระดับอ าเภอ ระดับต าบล และกลุ่มแกนน าสตรีใน 11 หมู่บ้านเขตพื้นที่ต าบล
จอมหมอกแก้วรวมทั้งหมด 71 คน ประชาชนในพื้นที่ต าบลจอมหมอกแก้ว 361 คน โดยการออกแบบแนวทางการให้
ความช่วยเหลือกับกลุ่มเด็ก สตรี คนชรา และคนพิการที่ถูกกระท ารุนแรง กิจกรรมพัฒนาประกอบด้วย ขั้นที่ 1      
การวิเคราะห์สภาพปัญหา (R1) โดยใช้กระบวนการ ORID METHOD ขั้นที่ 2 การพัฒนารูปแบบการช่วยเหลือ และ
ทดลองใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น (R2)  ขั้นที่ 3 ปรับปรุงแนวทางและประเมินผล (R3) วิเคราะห์ผลการศึกษาโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า ได้ท าการเก็บข้อมูลสถานการณ์ปัญหาความรุนแรง ศักยภาพ
การจัดการปัญหาในชุมชนและท าการคืนข้อมูลให้กับผู้น าชุมชนระดับอ าเภอเสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและ
ให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน One Stop Crisis Center (OSCC) ที่ท าการบ้าน
ก านันผู้ใหญ่บ้านจัดตั้งคณะกรรมการระดับอ าเภอระดับต าบลและแกนน าที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพมีความรู้
ความสามารถ เกิดทักษะสร้างแนวปฏิบัติการช่วยเหลือที่ชัดเจนเกิดการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นรูปธรรมมีข้อตกลง 
แนวทางแก้ปัญหา บทลงโทษ ลงนามร่วมกับหน่วยงานของรัฐ เป็นลายลักษณ์อักษร ติดป้ายประชาสัมพันธ์ หลัง
กิจกรรมรณรงค์ทั่วทุกหมู่บ้าน และน ามาตรการทางสังคมมาใช้ พบปัญหาถูกกระท ารุนแรงในครอบครัว 2 ราย มีการ
ช่วยเหลือผ่านศูนย์ประสานงานและให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน One Stop 
Crisis Center (OSCC) ในหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้ควรมีการเฝ้าระวังและติดตามในระยะยาวต่อไป 
 

ค าส าคัญ : การพัฒนาแนวทาง, การช่วยเหลือผู้ถูกกระท ารุนแรง, ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) 
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บทน า  

ปัญหาความรุนแรงต่อเดก็และสตร ี มีทั้งความรุนแรงทางรา่งกายและทางเพศ  ส่งผลกระทบอย่างหนักหน่วง
ทั้งทางรา่งกายและจติใจ หลายรายประสบปัญหาหนักจนมีความคดิอยากฆ่าตัวตาย เน่ืองจากไมม่ีที่พึ่งพิง ไม่มีคนคอย
ดูแลและเยียวยารักษาจติใจ  ความหวาดกลวัต่อความรุนแรง ความสับสนและความอาย ไม่กล้าบอกกล่าวคนรอบข้าง 
หรือแจ้งความเพื่อด าเนินคดีกับผู้กระท าการ  เมื่อไม่มีผู้รู้เห็น ปราศจากความชว่ยเหลือ จึงมักถูกกระท าทารุณซ้ าแล้ว
ซ้ าเล่า สภาวะอันโหดร้ายที่ผู้ถูกกระท าต้องเผชิญ จากข้อมูลของศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรทีี่ถูกกระท ารุนแรงของ
อ าเภอแม่ลาว  ในปี  2562-2564   พบว่ามจี านวนผู้ถูกกระท า จ านวน 23,27,20 ราย ต าบลจอมหมาอกแก้ว พบ
จ านวน 3,10,3 ตามล าดบั และในพื้นที่ต าบลจอมหมอกแก้วยังมจี านวนผู้ป่วยมาบ าบัดสุรา 20, 14, 16 บ าบัดยาเสพ
ติด 11, 28, 36  ซึ่งการใช้สุรายาเสพติดเป็นเหตุปัจจัยที่ส าคัญของการกระท ารุนแรงในชุมชนคดิเป็นร้อยละ 75 และ
เพื่อให้ประชาชนได้รับรูช้อ่งทางในการช่วยเหลือ การส่งต่อ เด็กและสตรีที่ถูกกระท ารุนแรงจากชุมชนเข้าถึงสถาน
บริการที่ควรจะเป็น หรือลดการกระท ารุนแรงเพิม่มากขึ้นในชุมชน จึงจดัให้มีการสร้างศูนย์เฝ้าระวังความรุนแรงในทุก
หมู่บ้าน อบรมแกนน าให้พร้อมให้การช่วยเหลือดูแลเบ้ืองต้นใช้หลัก 3ส. (สอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟังและส่งต่อ) และ
น าผู้ถูกกระท ารุนแรงเข้าสู่ระบบการรักษารวมถึงการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยงข้องช่วยเหลือจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก  
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาแนวทางการช่วยเหลอืเด็ก สตรี คนชรา และคนพิการที่ถูกกระท ารุนแรง โดยการ 

1. จัดตั้งศูนย์ชว่ยเหลือผู้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน 

2. เพิ่มการเข้าถึงการรับบริการและประสิทธิภาพการให้การช่วยเหลือกับกลุม่เด็ก สตร ี คนชรา คนพิการ ที่

ถูกกระท ารุนแรง รวมถึงสร้างกระแสสิทธิการเท่าเทียมลดการใช้ความรุนแรงในสังคม  

วิธีการศึกษา :  

 การศกึษาครั้งนี้เป็นการวจิัยเชิงพัฒนา (Developmental  research) โดยการใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพ 
PDCA โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ในชว่งเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 
 ระยะที่ 1 การพัฒนาแนวทาง (ต.ค.-ธ.ค.64) แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระดับอ าเภอ ระดบัต าบล และ
แกนน าระดับหมู่บ้าน มารวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาการกระท ารุนแรงในพื้นที่ โดย  

(1) ใช้กระบวนการสรา้งการมีสว่นร่วมของแกนน าในชุมชน (ORID Method)  
(2) ท าการอบรมให้ความรู้แกนน า หมู่บ้านละ 4-5 คน ( ผญบ., ผช.ผญ., ประธานอสม., ประธานแม่บ้าน ฯ) 

ในการเฝ้าระวังความรุนแรงในชุมชนโดยยึดหลัก 3ส. สอดส่องมองหา  ใสใ่จรับฟัง และส่งต่อ กรณีเกินขีด
ความสามารถ  

(3) มีการสรา้งกลุ่มไลน์ตดิตามการกระท ารุนแรงในชุมชน และ  
(4) ส ารวจสถานการณ์ความรุนแรง ศกัยภาพการจัดการกับปัญหาความรนุแรงต่อเด็ก สตรี คนชรา และคน

พิการ ในชุมชน 
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 ระยะที่ 2  การน าแนวทางไปใช้ & ติดตามประเมินผล (มกราคม –มีนาคม 2565) น าผลการประเมินมา
ปรับปรุงแก้ไขแนวทางการดูแลใหม ่   ท าการคนืข้อมูลให้ทีมผู้บริหารระดับต าบล อ าเภอให้รับทราบปัญหา ทบทวน
ปัญหาร่วมกัน มีการแสนอจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังความรุนแรงในทุกหมู่บ้าน มีการจดัท าข้อตกลงร่วมกันทั้ง11 หมู่บ้าน 
ปัญหาการกระท ารุนแรง แนวทางแก้ไข และบทลงโทษทางสังคมที่เป็นลายลักษณ์อักษร มีการลงนามข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานราชการ ได้แก ่ ที่วา่การอ าเภอแม่ลาว โรงพยาบาลแมล่าว รพสต.จอมหมอกแก้ว อบต.จอมหมอก
แก้ว ก านันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน มีการมอบป้ายข้อตกลงและกล่องรบัข้อร้องเรียน โดยนายอ าเภอเป็นผู้ส่งมอบให้
ผู้ใหญ่บ้านติดตั้งที่ศูนย์เฝ้าระวังความรุนแรงในหมู่บ้าน และมีการร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ ์ ขบวนรถแห่ ป้าย
ประชาสัมพันธ ์แจกแผ่นพับ ทั่วทั้งต าบลและทุกพื้นที่ 11 หมู่บ้าน ให้ความรู ้กฎหมาย เพือ่ให้ประชาชนรับทราบและ
ลดการกระท ารุนแรงในครอบครัว 

ระยะที่ 3 ประเมินผลการใช้แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน 
(เม.ย.-มิ.ย.) ประเมินผลการเข้าถึงการรับบริการคนไข้ที่ถูกกระท ารุนแรงและประสิทธิภาพของการให้การช่วยเหลือ  
 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

1. แบบส ารวจสถานการณค์วามรุนแรงต่อเด็กและสตรี คนชรา คนพกิารในชุมชน 

2. เครื่องมือสร้างการมีสว่นร่วม The ORID Method (Objective, Reflective, Interpretive, 

Decisional) 

ผลการศึกษาพบวา่  

 ระยะที ่ 1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อลดความรุนแรงในครอบครัวและชุมชนอ าเภอแมล่าวแบ่งเป็น
คณะท างานระดับอ าเภอ ระดับต าบลจอมหมอกแก้ว และแกนน าระดับหมู่บ้าน รวมทั้งหมด 71 คน มีอ านาจหน้าที ่
เพื่อดูแลช่วยเหลือ ติดตาม สนับสนุนการด าเนินงานลดความรุนแรงในครอบครัวชุมชน ลงนามโดยนายอ าเภอแม่ลาว  

คณะท างานระดับต าบลและแกนน าในหมู่บ้านผ่านกระบวนการวิธีการสนทนาแบบมีส่วนร่วม Discussion 
ORID Method ผ่านกระบวนการคิด (เห็นอะไร  รู้สึกอย่างไร คิดอยา่งไร และจะท าอยา่งไร) เป็นการสรา้งการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชน  

  แกนน าในหมู่บ้าน 46 คน ผ่านการอบรมให้ความรูท้างกฎหมาย การเฝ้าระวังเหตุรุนแรงในชุมชน โดยยึด
หลักการ 3 ส. สอดส่องมองหา  ใส่ใจรับฟัง และส่งต่อ กรณีเกินขีดความสามารถ มีการตดิตามผลการกระท ารุนแรง
ผ่านทางกลุ่มไลน์ทุกเดือน จากข้อมูลผู้มารับบริการในระยะแรกนี้ ยังไม่พบผู้ถูกกระท ารุนแรงมารบับริการในเขตพื้นที่
ต าบลจอมหมอกแก้ว  

ในระยะนี้ยังมีการสรุปผลการเก็บข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงต่อเดก็ สตรี คนพิการ และคนชราในชุมชน
พื้นที่ต าบลจอมหมอกแกว้ได้ ดังนี้ 
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ข้อมูลทั่วไป 
ประชากรทั้งหมด 5,209 คน จ านวนครัวเรือน 1,599 ครวัเรือน มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 361 คน คิด

เป็นร้อยละ 6.93 ของประชากร และร้อยละ 22.57 ของครัวเรือน 
สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน  
เหตุการณ์ความรุนแรงตอ่เด็กและผู้หญิงในรอบปีที่ผ่านมา อันดับหนึ่ง ใชค้ าพูดหรือกิริยาดูถูก ดูหมิ่น เหยียด

หยาม ดา่ว่าท าให้เจ็บช้ าน้ าใจ จ านวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 81.7  อันดับสอง พดูจาหยาบคายพูดจาสองแง่สองง่าม 
พูดจาลามกอนาจารท าให้อับอาย จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 65.9 

สาเหตุของความรุนแรงตอ่เด็กและผู้หญิงในมุมมองของผู้ตอบแบบสอบถามอันดับหน่ึงดื่มสุราจนเมามาย
จ านวน 235 คน คดิเป็นร้อยละ 44.9 ยาเสพติด จ านวน 154 คน ร้อยละ 29.4 

ในครอบครัวของท่านมพีฤติกรรมเหล่านี้หรือไม่ พบว่า ใช้ค าพดูหรือกริิยาดูถูก ดูหมิ่น เหยียดหยาม ด่าว่า ท า
ให้เจ็บช้ าน้ าใจ 234 คน ร้อยละ 64.80 พดูจาหยาบคายพดูจาสองแง่สองง่าม พูดจาลามกอนาจาร ท าให้อับอาย 
จ านวน 225 คน คดิเป็นร้อยละ 62.30   

ผู้กระท าความรุนแรงต่อเด็กสตรี คนชรา คนพิการในชุมชน อันดับหนึ่ง คนรู้จักนอกหมู่บ้าน 235 คน คิดเป็น
ร้อยละ 65.1 อันดับสอง เพื่อนบ้าน 232 คน คดิเป็นร้อยละ 64.3 อันดบัสาม สามี จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.1 

ศักยภาพและการจัดการปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี คนชรา และคนพิการ 
การจดัการของชุมชนเมื่อพบเห็นเหตุการณ์ที่เด็กและผู้หญิงก าลังถูกกระท ารุนแรงและไม่ได้รับความเป็นธรรม 

อันดับหนึ่ง แจ้งผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 249 คน ร้อยละ 69 รับแจ้งต ารวจหรอืหน่วยงานที่สามารถช่วยเหลือ จ านวน 74 
คน คิดเป็นร้อยละ 20.5  

ท่านเคยแจ้งเหตุเมื่อพบกรณีเด็กและผู้หญิงก าลังถูกกระท ารุนแรงในชุมชนหรือไม่ พบว่า ไม่เคยแจ้งจ านวน 
352 คน คดิเป็นร้อยละ 97.50 เคยแจ้งเหตุ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50  

การจดัการของชุมชนต่อปัญหาความรุนแรงเมื่อมเีหตุการณ์กระท ารุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง พบวา่ ไม่เคยมี
เหตุการณ์รุนแรงต่อเด็ก สตรี จ านวน 166 คน ร้อยละ 46 คน ไม่มีการจัดการปัญหา 146 คน ร้อยละ 40.4 มีการ
จัดการปัญหาทันท่วงท ีจ านวน 43 คน ร้อยละ 11.9  

หน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเมื่อมีเหตุการณ์ความรุนแรง พบวา่ ก านันผู้ใหญ่บ้านจ านวน 343 คน 
ร้อยละ 95 อปท.จ านวน 299 คน ร้อยละ 82.8 ต ารวจ จ านวน 291 ร้อยละ 80.6 

ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการจดัการปัญหาความรนุแรง พบว่าอันดับแรก ควรจดัให้มีคณะกรรมการ หรือ
องค์กรเพื่อเฝ้าระวัง สอดส่องและดูแลกลุ่มเป้าหมายดังกลา่ว อันดับสอง ควรมีข้อตกลง กฎ หรือมารตราการเพื่อ
ป้องกัน คุ้มครองสิทธิเดก็สตร ีคนชรา และคนพกิาร  
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 ระยะที่ 2 น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขแนวทางการดูใหม ่  ท าการคืนข้อมูลให้ผู้บริหารระดับต าบล 
อ าเภอ ให้รับทราบปัญหา ทบทวนปัญหาร่วมกัน มีการเสนอจดัตั้งศนูย์ประสานงานเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือ
ผู้ถูกกระท าความรุนแรงในที่ท าการบ้านผู้ใหญ่บ้านและที่ท าการก านันต าบลจอมหมอกแก้ว  ไดจ้ัดท าข้อตกลงรว่มกัน
ทั้ง 11 หมู่บ้าน ปัญหาการกระท ารุนแรง แนวทางแก้ไข และมีบทลงโทษทางสังคมเป็นลายลักษณ์อักษร มีการลงนาม
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการ ได้แก่ ที่วา่การอ าเภอแม่ลาว โรงพยาบาลแม่ลาว รพสต.จอมหมอกแก้ว 
อบต.จอมหมอกแก้ว ก านันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน มีการมอบป้ายข้อตกลงและกล่องรับข้อร้องเรียน โดยนายอ าเภอ
เป็นผู้ส่งมอบให้ผู้ใหญ่บ้านติดตั้งที่ศูนย์เฝ้าระวังความรุนแรงในหมู่บ้าน และมีการร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ ์ ขบวนรถ
แห่ ป้ายประชาสัมพันธ ์ แจกแผ่นพับ ทั่วทั้งต าบลและทุกพื้นที่ 11 หมู่บ้าน ให้ความรู้ กฎหมาย เพื่อให้ประชาชน
รับทราบและลดการกระท ารุนแรงในครอบครัว  ได้ชี้แจงให้แกนน าในหมู่บ้านได้ทราบข้ันตอนแนวทางการชว่ยเหลือ
กรณีเกิดเหตุความรุนแรงในชุมชน  ตามแผนภาพที่ 1 ซึ่งแกนน าได้ทราบและปฏิบัติตาม ขั้นตอน (Process Flow 
Chart) แนวทางการดูแลศูนย์เฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระท าความรุนแรงในชุมชน 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่ 1 ขั้นตอนการปฏิบัต ิ (Process Flow Chart) แนวทางการดูแลศูนย์เฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือ

ผู้ถูกกระท าความรุนแรงในชุมชน 

 

 ระยะที่ 3 เกิดศูนย์ประสานงานและให้ความชว่ยเหลือผู้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครวัและชุมชน One 

Stop Crisis Center (OSCC) มีการขับเคลื่อนโดยแกนน าใน 11 หมู่บ้าน พร้อมมีข้อตกลงร่วมกันที่มีการลงนามเป็น

ลายลักษณ์อักษร และน าไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง หลังกิจกรรมรณรงค์ในหมูบ่้านและการน ามาตรการทางสังคมมาใช้ พบ

ศูนยป์ระสานงาน/ให้ความ

ช่วยเหลือในชุมชน (OSCC) 

ตู้ร้องทุกข ์

เดินมาเอง 

ไม่รุนแรง 
บทลงโทษตามข้อตกลง 

ศูนย์ OSCC ในรพสต.

ช่วยเหลือเบ้ืองต้น/เฝ้าระวัง 

ส่งรักษาทางกาย/ทางจติ 

ศูนย์ OSCC ใน รพ. 

รุนแรง 

แจ้งความด าเนินคดี 

ส่งต่อ  รพศ.ชร/บ้านพักเดก็ 
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ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 2 ราย (มิ.ย1ราย ก.ค.1 ราย) มีการดูแลช่วยเหลือผ่านศูนย์ประสานงานและให้ความ

ช่วยเหลือผู้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวและชุมชนเบ้ืองต้น ส่งตอ่มาศูนย์ OSCC ใน ร.พ. ตามขั้นตอนการ

ปฏิบัติ ท าให้ไดร้ับการดแูลช่วยเหลือร่างกาย จติใจ สังคม  ซึ่งการประเมินผลงานวิจัยต้องตดิตามวดัผลในระยะยาว

ต่อไป 

อภิปราย สรุป และข้อเสนอแนะ  

 ผลการพัฒนาแนวทางการช่วยเหลือผู้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครวัและชุมชน One Stop Crisis 
Center (OSCC) เขตพื้นที่ต าบลจอมหมอกแก้ว อ าเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย ในครั้งนี้ ได้แนวทางการจดัระบบการ
ช่วยเหลือกรณีเกิดความรุนแรงในชุมชน ได้มกีารพัฒนาปรับปรุงแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน มีระบบบริการให้การ
ช่วยเหลือ และการพัฒนาบุคลากรทั้งใน รพ. และในชุมชนให้มีความพร้อมให้การดูแลช่วยเหลือ เฝ้าระวังกอ่นเกิดเหตุ
ร้ายแรง  และการส่งตอ่ที่มีคุณภาพ รวดเรว็ เป็นการสร้างมาตรฐานการส่งเสริมป้องกันที่สอดคล้องกับสถานการณ์
บ้านเมืองเพื่อรองรับผลกระทบที่โหดร้ายที่ผู้ถูกกระท าต้องเผชิญ ความหวาดกลัว หวาดหวั่นต่อการด าเนินชีวิตที่ไม่
เป็นสุข คนรอบข้างที่ต้องไดร้ับผลกระทบเป็นลูกโซ่ เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งหวังให้
ประชาชนพึ่งพาตวัเองให้มากที่สุด เป็นการสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนกับประชาชน ตอบสนองจ านวนบุคลากรทาง
สุขภาพจิตที่มจี านวนจ ากัดในการเข้าไปให้การชว่ยเหลืออย่างทั่วถึง ส่งผลให้การดูแลป้องกันปัญหาการกระท ารุนแรง
ต่อตัวเอง (การฆ่าตัวตาย) ต่อผู้อื่น มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งมีความเหมาะสมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ที่มีเป้าประสงค์ให้ประชาชนมศีักยภาพในการดูแล
สุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชนมีระบบส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกันเหตุร้าย และภัยสุขภาพ บูรณาการ
ร่วมกัน พัฒนาเครือข่ายภาพประชาชนและภาคประชาสังคมดา้นสุขภาพไปด้วยกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 

 แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครวัและชุมชน One Stop Crisis Center 

(OSCC) ที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ อาจมบีางรายกรณีที่ผู้รับบริการไม่ประสงค์จะเข้าสู่

ระบบการช่วยเหลือของศูนย์โรงพยาบาล ไม่อยากเปิดเผยหรือมีเหตุจ าเป็นอื่น สหวิชาชพีต้องมกีารขออนุญาตลงพื้นที่

เย่ียมประเมินภาวะสุขภาพจติใจ ลงเยี่ยมบ้านให้การชว่ยเหลือตามความเหมาะสม และแนวทางทีพ่ัฒนาขึ้นนี้ควรมีการ

ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเน่ืองในระยะยาว เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่

เปลี่ยนไป 
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กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ลาว หัวหน้ากลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองค์รวม คณะกรรมการ

ระดับอ าเภอ ระดับต าบล และแกนน าทุกหมู่บ้าน ที่ก่อให้เกิดเครือข่ายการท างาน เกิดศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือ 

ป้องกัน เฝ้าระวังเหตุกระท ารุนแรง น าไปสู่การปฏิบัติได้จริงเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
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ประสิทธิภาพของเครื่องมือ Perfect Leg Support ในการช่วยลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย 
ภายหลังท าหัตถการขยายหลอดเลือดหัวใจ 

Innovation : The effect of Perfect Leg Support to reduce complication in patients 
undergoing Percutaneous Coronary Intervention 

 
อภิรดี ธนมงคลสิร*ิ, ศิวพร ไชยกิต*ิ, ศรีสกุล โพธิ* 

กลุ่มงานอายุกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

บทคัดย่อ 

ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วยการท าหัตถการชนิด CAG และ PCI หลังจากจากการท าหัตถการผู้ป่วยมักเกิด

ภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ ภาวะเลือดออกใต้ผิวหนัง (Hematoma) เลือดออกบริเวณที่แทงเข็ม (Bleeding) และลิ่มเลือด

อุดตันที่หลอดเลือดส่วนปลาย วัตถุประสงค์ เพื่อจัดท านวัตกรรมที่ลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยภายหลังท าหัตถการ

ขยายหลอดเลือดหัวใจ เพื่อศึกษาผลลัพธ์หลังการใช้นวัตกรรมที่ลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยภายหลังท าหัตถการขยาย

หลอดเลือดหัวใจและเพื่อความพึงพอใจของผู้ให้บริการต่อการใช้นวัตกรรม โดยใช้วิธีการศึกษา พัฒนานวัตกรรม โดย

การสร้างเครื่องมือที่ลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยภายหลังท าหัตถการขยาย   หลอดเลือดหัวใจ และศึกษาการ

เปรียบเทียบผลลัพธ์ในระยะก่อนและหลังการพัฒนา ในผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด   ที่ได้รับการท าหัตถการ

ขยายหลอดเลือดหัวใจที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธชั้น 2 จ านวน 118 ราย ในช่วงตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 

พฤษภาคม 2565 ผลการศึกษาพบว่า ในกลุ่มตัวอย่างที่ใช้นวัตกรรม Perfect Leg Support ไม่พบการเกิด

ภาวะแทรกซ้อนกลุ่มตัวอย่าง   ที่ไม่ได้ใช้นวัตกรรมเกิดภาวะเลือดออกใต้ผิวหนัง (Hematoma) ร้อยละ 6.12 และเกิด

ภาวะเลือดออกบริเวณที่แทงเข็ม (Bleeding) ร้อยละ 3.92 บุคลากรในหน่วยงานพึงพอใจหลังการใชน้วัตกรรม ร้อยละ 

98   สรุปและข้อเสนอแนะ การใช้นวัตกรรมร่วมกับการใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่เป็นมาตรฐานเป็นการลดความ

เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน ลดอุบัติการณ์ และความรุนแรงได้ ก่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการบริการ

พยาบาล  

ค าส าคัญ ผู้ป่วยที่มีกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือด การใส่สายสวนหัวใจ ภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดแดง 
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บทน า 
 หอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธชั้น 2 ได้รับมอบหมายให้ดูแลผู้ป่วย ที่มีปัญหาทางโรคหัวใจ รวมไปถึงหัตถการที่
เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจทุกประเภท จากสถิติการเข้ารับบริการตั้งแต่เดือน มกราคม -พฤษภาคม 2565 มีผู้ป่วยเข้ารับ
การรักษาด้วยการท าหัตถการชนิด CAG และ PCI จ านวน 118 ราย พบปัญหาเลือดออกบริเวณที่ท า 6 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 6.12 พบ Hematoma 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.92 ซึ่งการท าหัตถการฉีดสีตรวจสวนหัวใจ และการเปิดขยาย
หลอดเลือดหัวใจ เป็นหัตถการตรวจรักษาพิเศษ ที่เป็นมาตรฐานในการวินิจฉัยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 1,2         
เป็นหัตถการที่ต้องใส่สายสวนหัวใจ  ผ่านผิวหนังเข้าสู่หลอดเลือดแดงและรูเปิดของหลอดเลือดโคโรนารี จากนั้น      
ฉีดสารทึบรังสีพร้อมกับบันทึกภาพ เพื่อดูความผิดปกติของหลอดเลือด ต าแหน่งที่นิยมท า คือ หลอดเลือดแดงบริเวณ
ขาหนีบ3,4  จากการท าหัตถการ มักเกิดการบาดเจ็บของผนังหลอดเลือด และเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่
พบมาก 0.7-28.05  ได้แก่ ภาวะเลือดออกใต้ผิวหนัง (Hematoma) เลือดออกบริเวณที่แทงเข็ม (Bleeding) และ    
ลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดส่วนปลาย เมื่อสิ้นสุดการท าหัตถการ ผู้ป่วยจะถูกจ ากัดการเคลื่อนไหวของขาข้างที่ท า 
ห้ามงอขาหรือเข่านาน 3-6 ชั่วโมง และต้องนอนพักบนเตียง ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ส าคัญ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดแดง ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติได้ตามค าแนะน า แต่มีผู้ป่วยหลายรายที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามค าแนะน าได้ เนื่องจากระยะเวลาที่นาน อาจเกิดการลืมตัว เผลองอขาหรือเข่า ในผู้ป่วยบางรายมีอาการ
สับสน มีปัญหาทางการสื่อสารหรือการได้ยิน ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้พยาบาลจึงมีบทบาท
ส าคัญที่จะช่วยลดและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน6-8 
 ส าหรับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ผู้ป่วยหลังดึงท่อน าสายสวนหลอดเลือดแดงออก จะถูกจ ากัด
การท ากิจกรรมบนเตียงในท่านอนหงายราบหนุนหมอน 1 ใบ หมอนทรายทับแผล 1 ชั่วโมง ห้ามงอขาหรือเข่าข้างที่ 
ท า 1 ชั่วโมง และสามารถลุกเดินได้เมื่อครบ 3 ชั่วโมง แต่จะมีผู้ป่วยบางรายที่แพทย์คาสายสวนหลอดเลือดหัวใจ
ออกมาจากห้องหัตถการ และก าหนดระยะเวลาการน าสายสวนหัวใจออก ส่งผลให้ระยะเวลาในการจ ากัดการ
เคลื่อนไหวนานขึ้น มีโอกาสที่ท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหรือเกิดการบาดเจ็บต่อหลอดเลือดได้ง่าย จากการทบทวน
แนวทางปฏิบัติเดิมที่ใช้อยู่ พบว่าผู้ป่วยไม่สามารถปฏิบัติตัวตามค าแนะน าได้ทุกราย ผู้ศึกษาจึงได้ทบทวนงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง น ามาเป็นกรอบในการสืบค้นและสร้างนวัตกรรม Perfect Leg Support เพื่อน ามาใช้ร่วมกับแนวทางปฏิบัติ
เดิม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย  
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วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดท าเครื่องมือที่ลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยภายหลังท าหัตถการขยายหลอดเลือดหัวใจ 
2. เพื่อศึกษาผลลัพธ์หลังการใช้เครื่องมือที่ลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยภายหลังท าหัตถการขยายหลอดเลือด

หัวใจ  
3. เพื่อความพึงพอใจของผู้ให้บริการต่อการใช้นวัตกรรม 

วิธีการศึกษา 

 พัฒนานวัตกรรม โดยการสร้างเครื่องมือที่ลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยภายหลังท าหัตถการขยายหลอดเลือด
หัวใจ และศึกษาการเปรียบเทียบผลลัพธ์ในระยะก่อนและหลังการพัฒนา ในผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่ได้รับ
การท าหัตถการขยายหลอดเลือดหัวใจที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธชั้น 2 จ านวน 118 ราย ในช่วงตั้งแต่  
1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2565  คณะผู้ศึกษาได้จัดท าเครื่องมือที่ลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยภายหลังท าหัตถการ
ขยายหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ป้องกันการงอขา โดยออกแบบจากวัสดุเหลือใช้ ได้แก่ เศษผ้า เศษไม้ และน า
อุปกรณ์มาใช้กับผู้ป่วยที่ได้รับการท า CAG และ PCI  โดยได้เก็บข้อมูลเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่ใช้อุปกรณ์ 98 ราย 
และผู้ป่วยที่ใช้อุปกรณ์จ านวน 20 ราย จากนั้นเก็บข้อมูลผลลัพธ์การของการใช้เครื่องมือและน ามาวิเคราะห์ผลลัพธ์ 
โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จ านวน ร้อยละ 
ผลการศึกษา 

จากการใช้นวัตกรรม Perfect Leg Support กับผู้ป่วยที่ได้รับการท าหัตถการชนิด CAG และ PCI จ านวน 

20 ราย เปรียบเทียบกับ ผู้ป่วยที่ไม่ได้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันจ านวน 98 ราย สรุปได้ดังนี้ 

ภาวะแทรกซ้อน ใช้ Perfect Leg Support ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ 

การเกิดภาวะ Bleeding at access site ร้อยละ 0 ร้อยละ 6.12 
การเกิด Hematoma at access site ร้อยละ 0 ร้อยละ 3.92 
คามพึงพอใจของบุคลากร - ร้อยละ 98 

ตารางแสดงความพึงพอใจต่อผลงาน 

ลักษณะที่ศึกษา คะแนนความพึงพอใจ (ร้อยละ) 
วัสดุแข็งแรง 96 
การใช้งานง่าย 98 
ประโยชน์ต่อผู้ป่วยและบุคลากร 99 
สามารถน าไปใช้ได้จริง 99 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
225 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

อภิปรายและสรุปผลการศึกษา 

 ในกลุ่มตัวอย่างที่ใช้นวัตกรรม Perfect Leg Support ไม่พบการเกิดภาวะแทรกซ้อน กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้ใช้
นวัตกรรมเกิดภาวะเลือดออกใต้ผิวหนัง (Hematoma) ร้อยละ 6.12 และเกิดภาวะเลือดออกบริเวณที่แทงเข็ม 
(Bleeding) ร้อยละ 3.92 บุคลากรในหน่วยงานพึงพอใจหลังการใช้นวัตกรรม ร้อยละ 98 การใช้นวัตกรรมร่วมกับการ
ใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่เป็นมาตรฐาน เป็นการลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน ลดอุบัติการณ์ และความ
รุนแรงได้ ก่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการบริการพยาบาล 
 ข้อเสนอแนะของนวัตกรรมนี้ เครื่องมือที่สร้างขึ้นเป็นชิ้นงานตัวอย่างที่น ามาทดลองใช้กับผู้ป่วยหลังท า
หัตถการ วัสดุที่ใช้ จึงเป็นวัสดุที่หาง่าย เหลือใช้ หลังทดลองใช้ สามารถใช้งานได้จริง แต่เนื่องด้วย วัสดุจากเศษผ้ามี
โอกาสเป้ือนง่าย ท าความสะอาดได้ยาก ดังนั้นนวัตกรรมนี้ควรมีการต่อยอด เพื่อให้ผลงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในการ
ใช้งาน มีความแข็งแรง และง่ายต่อการท าความสะอาด 
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การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ส าหรับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ของจังหวัดเชียงราย 
The Model of Learning Development for Emergency Medical Responder  

of Chiang Rai Province 
 

ปรีชา มะโนยศ,เรือนทอง ใหม่อารินทร์,และคณะ 
โรงพยาบาลเทิง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย    

บทคัดย่อ  

การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยและการพัฒนามีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ส าหรับอาสาสมัคร
ฉุกเฉินการแพทย์ของจังหวัดเชียงราย กระบวนการในการพัฒนาแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 1) ระยะวิเคราะห์สถานการณ์ 
2) ระยะด าเนินการ และ 3) ระยะประเมินผล กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการวิจัยมีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
ประกอบด้วย กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารระบบ  วิทยากรอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
ในจังหวัดเชียงราย คณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงราย และอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เครื่องมือ    
ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แนวค าถามการสนทนากลุ่ม แบบประเมินความรู้ในการปฏิบัติการฉุกเฉิน แบบประเมินทักษะใน
การปฏิบัติการฉุกเฉิน และแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้รูปแบบการเรียนรู้ส าหรับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
ของจังหวัดเชียงราย มีการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลและความพึงพอใจโดยใช้สถิติเชิงพรรณา และวิเคราะห์
เปรียบเทียบคะแนนความรู้และทักษะในการปฏิบัติการฉุกเฉิน ระหว่างกลุ่มอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ที่เข้ารับการ
อบรมโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ส าหรับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ของจังหวัดเชียงราย (กุล่มทดลอง) และ          
กลุ่ม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ที่ไม่ได้เข้ารับการอบรม (กลุ่มควบคุม) โดยใช้สถิติทดสอบแมนวิทนีย์ยู  

ผลการศึกษาท าให้ได้รูปแบบการเรียนรู้ส าหรับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ของจังหวัดเชียงรายที่เป็นรูปแบบ
การเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ โดยเรียนรู้ผ่านคลิปวีดิทัศน์การสอนของทีม
วิทยากรอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินแพทย์จังหวัดเชียงราย จ านวน 9 หน่วยการเรียน ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน การดูแลระบบทางเดินหายใจ การประเมินสถานการณ์และประเมินสภาพผู้ป่วย การช่วยฟื้นคืนชีพ
ขั้นพื้นฐาน ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ การดูแลเบื้องต้นในผู้ได้รับบาดเจ็บ การยกและเคลื่อนย้าย การจัดการทาง
การแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย และการจัดการปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมจ านวน 18 ชั่วโมง พร้อมฝึกปฏิบัติ ณ 
ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลในพื้นที่จ านวน 5 ชั่วโมง ร่วมกับการฝึกภาคปฏิบัติแบบเผชิญหน้าเต็มเวลา จ านวน 2 วัน 
รวม 18 ชั่วโมง 

ภายหลังจากการใช้รูปแบบการเรียนรู้ส าหรับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ของจังหวัดเชียงราย พบว่า กลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ในการปฏิบัติการฉุกเฉินและทักษะในการปฏิบัติการฉุกเฉินในด้านการติดภายในสูงกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (z = 5.765, p < 0.01; z = 2.471, p < 0.05 ตามล าดับ) ในขณะที่คะแนน
ทักษะในการปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการช่วยฟื้นคืนชีพ การคลอดฉุกเฉิน การถอดหมวกนิรภัย การดาม ห้ามเลือด และ
สาธารณภัย ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
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ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการเรียนรู้ส าหรับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ของจังหวัดเชียงรายทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก โดยมีความพึงพอใจต่อเน้ือหาแต่ละวิชาที่วิทยากรน าเสนอในรายวิชาต่างๆ วิธีการอบรมด้วยระบบออนไลน์ และ
ความพร้อมและต้องการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรออนไลน์มากที่สุด (M = 4.29, S.D. = 0.46; M = 4.29, S.D. = 0.65; M 
= 4.29, S.D. = 0.73 ตามล าดับ)  

บทน า 

ปัจจุบัน ประเทศไทยได้มีการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Service 
System: EMS) อย่างต่อเน่ือง ขยายบริการครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ และครอบคลุมการให้การบริการแก่ผู้ป่วย
ฉุกเฉินทั้งก่อนถึงโรงพยาบาล ภายในโรงพยาบาล และส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลและชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม รวดเร็ว และมีมาตรฐาน อันจะส่งผลการ
ลดอัตราการเสียชีวิตและการเกิดสภาวะทุพลภาพหรือความพิการ ตามมา จังหวัดเชียงรายถือเป็นหนึ่งจังหวัดที่เห็นถึง
ความส าคัญและมีการพัฒนาการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีหน่วยปฏิบัติการระดับ
ต่างๆ ที่ให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (Advance Life Support Unit : 
ALS) จ านวน 25 หน่วย    หน่วยปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support Unit : BLS)  จ านวน 11 หน่วย  
และหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (First Responder Unit : FR) จ านวน 116 หน่วย และมีอาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย์ (Emergency Medical Responder : EMR) จ านวน 2,471 คน  

จากรายงานผลการด าเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดเชียงราย ปีพ.ศ. 2561- 2563 พบว่า ในปี พ.ศ. 
2561 มีการด าเนินงานการสั่งการทั้งหมดจ านวน 30,814 ครั้ง เป็นของ BLS ร้อยละ 20.01  และของ FR ร้อยละ 
41.04  ในปี พ.ศ. 2562 มีการด าเนินงานการสั่งการทั้งหมดจ านวน 34,098 ครั้ง เป็นของ BLS ร้อยละ 21.53  และ
เป็นของ FR ร้อยละ 41.74 และในปี พ.ศ. 2563 มีการด าเนินงานการสั่งการ ทั้งหมดจ านวน 37,015 ครั้ง  เป็นของ 
BLS ร้อยละ 21.26 และเป็นของ FR ร้อยละ 41.74 ซึ่งจะเห็นได้มีการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินเพิ่มขึ้นทุกปี
อย่างต่อเน่ือง บทบาทการด าเนินงานของหน่วยปฏิบัติการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์มีความส าคัญต่อการสนับสนุน
การขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดเชียงรายเป็นอย่างมาก ดังนั้น การฝึกอบรมอาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย์ (อาสาฉุกเฉินการแพทย์) จึงมีความส าคัญยิ่งต่อการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้อาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย์ มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีมาตรฐานย่อมส่งผลต่อการอัตราการรอดชีวิตและ
ความปลอดภัยของผู้ป่วยฉุกเฉินเพิ่มข้ึน 
 จากการทบทวนเอกสารมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ของ กรรณิการ์ อินต๊ะวงศ์,        

วราภรณ์ บุญเชียง และเสาวลักษณ์ เศรษฐีกุล (2562) ที่ด าเนินการวิเคราะห์ช่องว่างและสถานการณ์ของระบบบริการ

การดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ศักยภาพและอัตราก าลัง

เจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลยังไม่เพียงพอโดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชน ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถออกปฏิบัติงานได้
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ทันท่วงทีเมื่อมีการเรียกขอชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง โรงพยาบาล   จึงต้องรับเจ้าหน้าที่ใหม่ ท า ให้เจ้าหน้าที่มี

ศักยภาพในการดูแลด้านภาวะฉุกเฉินยังไม่เพียงพอ  ในขณะที่ ผดุงศิษฏ์ ช านาญบริรักษ์ และ ศิวพล  ศรีแก้ว (2557) 

ศึกษาพบว่า การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์  ยังขาดทักษะและความช านาญเพราะ

ไม่ได้ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเคลื่อนย้ายและการ

น าส่งผู้ป่วย  ในด้านการพัฒนาศักยภาพของ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์. นิกร จันภิลม  และ ฐิติอาภา  ตั้งค้าวานิช 

(2561) ได้พัฒนาโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ในจังหวัด

แพร่ โดยอาศัยข้อมูลสนับสนุน 4 แหล่ง ได้แก่ (1) ประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จด้วยตนเอง (2) การได้เห็นตัว

แบบหรือประสบการณ์ของผู้อื่น (3) การใช้ค าพูดชักจูง และ (4) สภาวะด้านร่างกายและอารมณ์  พบว่าผลการ

ประเมินภายหลังด าเนินการ  กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ทัศนคติและความสามารถในการปฏิบัติงานสูงกว่าก่อนการเข้าร่วม

โปรแกรม 

จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) วิถีชีวิตเข้าสู่ความปกติใหม่ ทุกองค์กร
และทุกคนจ าเป็นต้องปรับตัว สร้างคุณค่าให้กับองค์กร สร้างคุณค่าให้กับบุคคลผ่านการอบรมแบบ New Normal 
เพื่อให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนไปอย่างไม่หยุดยั้งเกิดมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing Policy ท า
ให้การรวมตัวของกลุ่มตนเป็นกลุ่มใหญ่ไม่นิยมในยุค New Normal การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เช่น การอบรมผ่าน 
Online หรือ การอบรมแบบ On Demand จังถูกน ามาบรูณาการ เปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นได้จ าเป็นต้องมีเทคโนโลยีเข้า
มาเป็นเครื่องมือช่วย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของโรคติดต่อทางเดินหายใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019(Covid-19)   

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงรูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ของจังหวัด
เชียงราย  โดยใช้แนวทางของระบบการศึกษาออนไลน์เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  COVID-
19 ซึ่งในอนาคตสามารถขยายจ านวนของผู้เรียนรู้ไปสู่พื้นที่อื่นๆ หรือกลุ่มเป้าหมายอื่นได้ไม่จ ากัดจ านวน 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ส าหรับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ของจังหวัดเชียงราย  
2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู้ในการปฏิบัติการฉุกเฉินของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ระหว่างกลุ่ม

ทดลองที่รับการอบรมโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ส าหรับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ของจังหวัดเชียงรายกับที่พัฒนาขึ้น 
กลุ่มควบคุมที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้ส าหรับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ของจังหวัดเชียงรายเดิม 

3. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทักษะในการปฏิบัติการฉุกเฉินของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ระหว่างกลุ่ม
ทดลองที่รับการอบรมโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ส าหรับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ของจังหวัดเชียงรายกับที่พัฒนาขึ้น 
กลุ่มควบคุมที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้ส าหรับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ของจังหวัดเชียงรายเดิม 
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4. เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการใช้รูปแบบการเรียนรู้ส าหรับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ของจังหวัด
เชียงรายที่พัฒนาขึ้น 

ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษานี้ใช้รูปแบบการวิจัยและการพัฒนา (Research and development) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้
ส าหรับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ของจังหวัดเชียงราย และพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติการฉุกเฉินของ
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จากหน่วยปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน 11 หน่วย  และหน่วยปฏิบัติการการแพทย์
ฉุกเฉินเบ้ืองต้น 116 หน่วย ของจังหวัดเชียงราย ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (emergency medical service system) หมายถึง การจัดให้มีการให้บริการ

รักษาพยาบาลฉุกเฉินที่มีความรวดเร็ว โดยน าเอาทรัพยากรตา่ง ๆ ที่มีอยู่มาพัฒนาเพื่อให้เกิดการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน

ที่ความรวดเร็วทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ 

อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (Emergency medical responder) หมายถึง อาสาสมัครมูลนิธิต่างๆ ที่พร้อม

ออกไปช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หรือผู้เสียชีวิตเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research  and  development) โดยใช้เทคนิคการรวบรวมข้อมูล

ด้วยการสัมภาษณ์ (Personal interview หรือ Face to face interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group 

Discussion) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) และการตอบแบบสอบถาม (Questionnaires) ด าเนินการใน

พื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยแบ่งข้ันตอนในการด าเนินการวิจัยเป็น 3 ระยะ คือ  
1) ระยะวิเคราะห์สถานการณ์  
2) ระยะด าเนินการ และ  
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3) ระยะประเมินผล (แผนภูมิที่ 2) โดยแต่ละระยะมีรายละเอียดการด าเนินงานดังต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

ปรับปรุงแก้ไข 

ศึกษาสถานการณ ์

- ส ารวจความต้องการการอบรม 

- วิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
- วิเคราะห์เน้ือหา และองค์ประกอบการฝึกอบรม 

- วิเคราะห์และก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการเข้าฝึกอบรม 

- จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ และวิทยากรเพื่อออกแบบรูปแบบการ
ฝึกอบรม  

- ออกแบบเว็บที่ใช้ในการฝึกอบรม 

- ก าหนดวัตถุประสงค์เน้ือหา และองค์ประกอบการฝึกอบรม 

- ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของเว็บ 

1. ขั้นวิเคราะห์ 
(Analysis) 

2. ขั้นออกแบบ 
(Design) 

- สร้างเว็บส าหรับการฝึกอบรม 

- สร้างสื่อในการให้ความรู้ออนไลน์ 

- ออกแบบและบันทึกวีดีทัศน์สื่อการสอนออนไลน์ 

- สร้างเรื่องมือในการวิจัย 

3. ขั้นการพัฒนา 
(Development) 

ผู้เชี่ยวชาญ 

ตรวจสอบ 

ทดลองการฝึกอบรม ครั้งที่ 1 

ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข 

ก าหนดเป็นหลักสูตรในการฝึกอบรม 

น าไปใช้ในการอบรมอาสาสมัครด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 

จังหวัดเชียงราย 

ประเมินความพึงพอใจการอบรมของผู้เข้ารับการอบรมอาสาสมัคร 

ด้านการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงราย 

ประเมินประสิทธิผลการอบรมอาสาสมัครด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 

จังหวัดเชียงราย 

4. ขั้นการน าไปใช ้
(Implementation) 

5. ขั้นประเมินผล 
(Evaluation) 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ระยะที่ 1 ระยะวิเคราะห์สถานการณ์ 
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) วิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้และเนื้อหาในการพัฒนาความรู้และทักษะที่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินส าหรับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (อาสาฉุกเฉินการแพทย์) จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 2) ออกแบบรูปแบบและเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินส าหรับ อาสาฉุกเฉิน
การแพทย์ และ 3) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ อาสาฉุกเฉินการแพทย์ จังหวัดเชียงราย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 

1. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัด
เชียงราย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานมูลนิธิการกุศลในจังหวัดเชียงราย 

2. ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการจัดการอบรม การจัดท าแอพปริเคชัน 
3. ผู้บริหารระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงราย   
4. วิทยากรอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ในจังหวัดเชียงราย คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

จ านวน 21 ท่าน ตามเกณฑ์คุณสมบัติ ดังนี้ 
5. อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ 

ระยะที่ 2 ระยะด าเนินการ 
เป็นขั้นตอนการน าไปใช้ (Implementation) โดยน ารูปแบบการเรียนรู้ส าหรับอาสาสมัครฉุกเฉิน

การแพทย์ของจังหวัดเชียงรายที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในกลุ่มอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์  จังหวัดเชียงราย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร แบ่งออกเป็น กลุ่ม ได้แก่ 

1. คณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงราย 
2. อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์  

กลุ่มตัวอย่าง  
1. คณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย  จ านวน 20 คน 
2. อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดเชียงราย คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling) จ านวน 236 คน ตามเกณฑ์คุณสมบัติ ดังนี้ 
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1) มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  
2) มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ สมาร์ทโฟน 
3) สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ 
4) ยินดีเข้าร่วมการวิจัยนี้ 

การแบ่งกลุ่มตัวอย่าง  
ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่ม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 118 คน ดังนี้ 

1) กลุ่มทดลอง คือ กลุ่ม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ที่เข้ารับการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้
ส าหรับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ของจังหวัดเชียงราย โดยเป็น 

2) กลุ่มควบคุม คือ กลุ่ม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ที่เข้ารับการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการอบรม
แบบเดิม โดยคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 
1. กลุ่มตัวอย่างในระยะวิเคราะห์สถานการณ์ ประกอบด้วย 
 1.1 อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ของจังหวัดเชียงรายกลุ่มทดลองระบบ จ านวน 61 คน โดยส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 80.33 มีอายุระหว่าง 19-52 ปี อายุเฉลี่ย 29.9 ± 8.96 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 72.13 และไม่เคยได้รับการอบรมเรื่องอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ของจังหวัดเชียงราย 
ร้อยละ 100.00 กลุ่มตัวอย่างในระยะด าเนินการและประเมินผล คือ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ของจังหวัดเชียงราย 
จ านวน 236 คน ประกอบด้วย 

2.1 อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ที่ไม่ได้รับการอบรมโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ส าหรับอาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย์ของจังหวัดเชียงราย (กลุ่มควบคุม) จ านวน 118 คน โดยส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 
28.75 ± 9.06 ปี ร้อยละ 65.25 ของกลุ่มตัวอย่าง จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และร้อยละ 90.68 ไม่เคยได้รับ
การอบรมเรื่องอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ของจังหวัดเชียงราย (ตารางที่ 4.2) 

2.2 อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ที่เข้ารับการอบรมโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ส าหรับอาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย์ของจังหวัดเชียงราย (กลุ่มทดลอง) จ านวน 118 คน โดยร้อยละ 66.10 ของกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย มีอายุ
เฉลี่ย 33.96 ± 11.07 ปี ร้อยละ 91.53 ของกลุ่มตัวอย่าง จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และร้อยละ 92.37 ไม่
เคยได้รับการอบรมเรื่องอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ของจังหวัดเชียงราย (ตารางที่ 4.2)    

เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างกลุ่มตัวอย่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 
พบว่า มีความแตกต่างกันในเรื่องของเพศ ระดับอายุ และระดับการศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ส าหรับการ
ได้รับการอบรมเรื่องอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ของจังหวัดเชียงราย พบว่า ทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน  
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและความต้องการ 
จากการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มคณะท างานและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบประเด็นปัญหา

เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะของ อาสาฉุกเฉินการแพทย์ ที่ผ่านมา ดังนี้ 
1. อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ในจังหวัดเชียงรายส่วนหนึ่งไม่มีเวลาเพียงพอในการเข้ารับการอบรม  
2. การระบาดโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ส่งผลกระทบต่อการรวมตัว ไม่สามารถอบรมพร้อมกันได้ใน

ระยะเวลาอันยาวนาน 
ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างได้มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของ อาสาฉุกเฉินการแพทย์ ของ

จังหวัดเชียงราย ดังนี้ 
1. ควรมีการให้ความรูเ้กี่ยวกับการปฏิบัติการดา้นการแพทย์ฉุกเฉินในรูปแบบออนไลน์เพื่อง่ายต่อการเรียนรู้

ในวิถีชีวิตใหม่ 
2. ควรใช้เน้ือหาการอบรมให้ความรู้ตามคู่มือการฝึกอบรมของส านักงานการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 

เพื่อให้สามารถใช้สนับสนุนการออกใบประกาศนียบัตร การต่ออายุบัตร ของ อาสาฉุกเฉินการแพทย์  
3. ควรมีคู่มือการใช้เว็บไซต์ หรือคู่มือการสมัครการฝึกอบรมแบบออนไลน์ง่ายต่อการใช้งาน 
4. ควรมีการทดสอบทักษะในภาคปฏิบัติร่วมด้วย 
5. ควรมีหลักสูตรเฉพาะที่เน้นให้เรียนรู้เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญในสาขาที่มีความจ าเป็นใช้บ่อย มีเน้ือหามาก

และมีความซับซ้อน 
6. ควรมีการจัดการระบบทดสอบในแต่ละรายวิชา เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการเรียนรู้ 

ส่วนท่ี 3 รูปแบบการเรียนรู้ส าหรับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ของจังหวัดเชียงราย 
รูปแบบการเรียนรู้ส าหรับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ของจังหวัดเชี ยงรายเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบ

ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ (Online) ผ่านเว็บไซต์ฝึกอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ใน
จังหวัดเชียงราย กับการฝึกภาคปฏิบัติแบบเผชิญหน้าเต็มเวลา (On site) โดยรูปแบบการเรียนรู้ ประกอบด้วยขั้นตอน
ดังนี้ 

1. ลงทะเบียนสมัครเข้าใช้ระบบ โดยให้ อาสาฉุกเฉินการแพทย์ เข้าเว็บไซต์ฝึกอบรมอาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย์ในจังหวัดเชียงราย (https://ems-emrchiangrai.com/) แล้วกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ  

2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ระบบจะให้ผู้เข้าอบรมตอบแบบสอบถามประเมินความรู้และทักษะในการปฏิบัติ การ
ฉุกเฉิน จ านวนรวมทั้งหมด 40 ข้อ 

3. เมื่อตอบแบบสอบถามแล้ว ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าเรียนรู้ตามเมนูการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้จ านวน 9 หน่วยการ
เรียน (18 ชั่วโมง) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

หน่วยการเรียนที่ 1 ความรู้พื้นฐานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นคลิปวีดิทัศน์ความยาว 60 นาที  
หน่วยการเรียนที่ 2 การดูแลระบบทางเดินหายใจ เป็นคลิปวีดิทัศน์ความยาว 45 นาที  
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หน่วยการเรียนที่ 3 การประเมินสถานการณ์และประเมินสภาพผู้ป่วยเป็นคลิปวีดิทัศน์ความยาว 60นาที  
หน่วยการเรียนที่ 4 การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เป็นคลิปวีดิทัศน์ความยาว 90 นาที  
หน่วยการเรียนที่ 5 ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ เป็นคลิปวีดิทัศน์ความยาว 60 นาที  
หน่วยการเรียนที่ 6 การดูแลเบ้ืองต้นในผู้ได้รับบาดเจ็บ เป็นคลิปวีดิทัศน์ความยาว 60 นาที  
หน่วยการเรียนที่ 7 การยกและเคลื่อนย้าย เป็นคลิปวีดิทัศน์ความยาว 60 นาที  
หน่วยการเรียนที่ 8 การจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัยเป็นคลิปวีดิทัศน์ ยาว 60 นาที  
หน่วยการเรียนที่ 9 การจัดการปฏิบัติการฉุกเฉิน เป็นคลิปวีดิทัศน์ความยาว 60 นาที  
  ทั้งนี้ แต่ละหน่วยการเรียนรู้จะมีสื่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย ไฟล์บรรยายประกอบสไลด์ บทความ

หรือเนื้อหาประจ าแต่ละหน่วยการเรียนรู้ และแบบฝึกหัดท้ายหน่วย (ภาคผนวก) ให้ผู้ใช้งานได้ทดสอบความรู้ 
4. นอกจากการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้แล้ว ผู้เข้าอบรมยังต้องพัฒนาทักษะในการปฏิบัติการฉุกเฉิน

ผ่านสื่อคลิปวีดิทัศน์ จ านวน 6 เรื่อง ดังนี้ 
1) คลิปวีดิทัศน์ทักษะการประเมินสภาพผู้ปว่ยฉุกเฉิน (Medical) เป็นคลิปวีดิทัศน์ความยาว 30 นาที  
2) คลิปวีดิทัศน์ทักษะการยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยไม่ใช้อุปกรณ ์เป็นคลิปวีดิทัศน์ยาว 60 นาที  
3) คลิปวีดิทัศน์ทักษะการถอดหมวกนิรภัยในผู้ได้รับบาดเจ็บ (Helmet removal) เป็นคลิปวีดิทัศน์ความยาว 

60 นาที  
4) คลิปวีดิทัศน์ทักษะเรื่องการเอาสิ่งแปลกปลอมที่อุดกั้นออกจากทางเดินหายใจ เป็นคลิปวีดิทัศน์ความยาว 

45 นาที    
5) คลิปวีดิทัศน์การอบรมชดุปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษ (Special Covid-19 Operation Team : SCOT) เป็น

คลิปวีดิทัศน์ความยาว 60 นาที  
6) คลิปวีดิทัศน์การจดัการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัยหมู่ เป็นคลิปวีดิทัศน์ความยาว 60นาที  
5. ฝึกปฏิบัติ ณ ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลในพื้นที่จ านวน 5 ชั่วโมง  
6. ในระหว่างการเรียนรู้ ผู้เข้าอบรมสามารถขอรับค าแนะน าจากทีมพี่เลี้ยงหรือวิทยากร ผ่านการพูดคุยโดย

ใช้กระดานข่าวหรือห้องสนทนา 
7. เมื่อผู้เข้าอบรมเรียนรู้ภาคทฤษฎีจ านวน 18 ชั่วโมง และฝึกปฏิบัติ ณ ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลในพื้นที่

จ านวน 5 ชั่วโมงแล้ว ผู้เข้าอบรมจะต้องท าแบบสอบถามประเมินความรู้ในการปฏิบัติการฉุกเฉิน เพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ก่อนเข้าสู่ภาคปฏิบัติต่อไป  โดยต้องมีผลการสอบคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการฝึกปฏิบัติ
ได้  

8. เมื่อผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบประเมินความรู้ในการปฏิบัติการฉุกเฉิน ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าสมัคร
เพื่อฝึกภาคปฏิบัติจ านวน 2 วัน แบบเผชิญหน้าเต็มเวลา (on site)  

9. ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกภาคปฏิบัติ ผู้เข้าอบรมจะต้องทดสอบการปฏิบัติ รวบยอด 
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โดยสรุป จะเห็นได้ว่ารูปแบบการเรียนรู้ส าหรับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ของจังหวัดเชียงราย ก่อนการ
พัฒนาใช้การเรียนการสอนรูปแบบ on site ใช้ระยะเวลาอบรม จ านวน 5 วัน ตามหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วย
ปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน 40 ชั่วโมง ของ สพฉ. โดยมีทีมวิทยากรอบรม EMR จังหวัดเชียงรายเป็นผู้รับผิดชอบ 
ส าหรับรูปแบบการเรียนรู้ส าหรับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ของจังหวัดเชียงรายที่พัฒนาขึ้นนี้ ได้แบ่งการเรียนรู้เป็น
รูปแบบ on line เป็นเวลา จ านวน 3 วัน และ รูปแบบ on site ภาคปฏิบัติ จ านวน 2 วัน โดยรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบ on line จะใช้คลิป VDO การสอนของทีมวิทยากรอบรม EMR จังหวัดเชียงราย รวมทั้งหมด 9 หน่วยการ
เรียน ตามหลักสูตรของ สพฉ. ซึ่งรูปแบบทั้งสองมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของวิธีการเรียนรู้ การใช้ระยะเวลาการ
เรียนการสอน และค่าใช้จ่าย ดังแสดงในตารางที่ 4.3  

ตารางที่ 4.3  เปรียบเทียบลักษณะของรูปแบบการเรียนรู้ส าหรับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ของจังหวัด
เชียงรายก่อนและหลังการพัฒนา 

รูปแบบการเรียนรู ้
แบบเดิม 

 รูปแบบการเรียนรู ้
แบบใหม่ 

1.การเรียนการสอนเป็นรูปแบบ on site ใช้
ระยะเวลาอบรม จ านวน 5 วัน ตามหลักสตูร
การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้น
พื้นฐาน 40 ชั่วโมง ของสถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยทีมวทิยากรอบรม EMR 
จังหวัดเชียงราย 

 1.การเรียนการสอนเป็นรูปแบบ on line เป็นเวลา จ านวน 3 
วัน และ รูปแบบ on site ภาคปฏิบัติ จ านวน 2 วัน โดย
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ on line จะใช้คลปิ VDO การ
สอนของทีมวิทยากรอบรม EMR จังหวัดเชียงราย รวมทั้งหมด 
9 หน่วยการเรียน ตามหลักสูตรของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ 

2.ผู้เข้ารับการอบรมต้องใช้เวลาในการเรียน
ตั้งแต่ 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะสิ้นสดุ
การเรียนการสอนตามตารางการสอนในแต่ละ
วัน 

 2.ผู้เข้ารับการอบรม สามารถใช้ชว่งเวลาวา่งนอกเหนือจากเวลา
งาน เพื่อเข้ารับการอบรมในรูปแบบ on line พรอ้มท า
แบบทดสอบท้ายบท ในทุกหน่วยการเรียน เพื่อให้มีสิทธิ์สอบ
รวบยอด 

3.ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเรียนอย่างน้อย
ร้อยละ 80 จะถือว่าผ่านการอบรมภาคทฤษฎี 

 3.ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้ารับฟังการบรรยายในรปูแบบ on 
line ในทุกหน่วยการเรียน พร้อมผา่นการท าแบบทดสอบท้าย
หน่วยการเรียน จึงจะมีสทิธิ์สอบรวบยอด 

4.ผู้เข้ารับการอบรมที่ผา่นการอบรม
ภาคทฤษฎี จะมีสิทธิ์สอบรวบยอด โดยต้องมี
ผลการสอบคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

 4.ผู้เข้ารับการอบรมที่ผา่นการสอบรวบยอดต้องมผีลการสอบ
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ60 ถึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการอบรม
ภาคปฏิบัติ รูปแบบ on site จ านวน 2 วัน 

5.ผู้เข้ารับการอบรมต้องเสียค่าใช้จา่ยในส่วน  5.ผู้เข้ารับการอบรมเสียค่าใช้จา่ยในส่วนของ คา่ที่พัก คา่
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รูปแบบการเรียนรู ้
แบบเดิม 

 รูปแบบการเรียนรู ้
แบบใหม่ 

ของ ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าเบ้ียเลี้ยง เป็น
เวลา 5 วัน 

เดินทาง และค่าเบ้ียเลี้ยง เป็นเวลา 2 วัน 

6.ผู้จัดการอบรบต้องเสียค่าใช้จา่ยในส่วนของ
การจดัอบรม ในห้วงระยะเวลา 5 วัน 

 6.ผู้จัดการอบรบต้องเสียค่าใช้จา่ยในส่วนของการจัดอบรม 
รูปแบบ เผชิญหน้าเต็มเวลา ในห้วงระยะเวลา 2 วัน 

7.การรับผู้เข้ารับการอบรมได้ในจ านวนจ ากัด  7.สามารถรับผู้เข้ารับการอบรมได้ไม่จ ากัดในรูปแบบ on line 9 
หน่วยการเรียน พร้อมท าแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียน เมื่อ 
คะแนนสอบผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด สามารถข้ึนทะเบียนไว้
เพื่อรอรับการแจ้งเข้ารับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ รูปแบบ 
เผชิญหน้าเต็มเวลา จ านวน 2 วัน โดยจะมีการเรยีงตามล าดับ
คะแนน จากสูงไปหาต่ า และผู้จัดการอบรมจะจัดผู้เรียนเข้ารับ
การอบรมตามล าดับคะแนนที่สูงก่อน จนกวา่จะครบ 

8.ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
ราชการ มูลนิธิ ให้การสนับสนุนในการส่ง
บุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการอบรมน้อย 
เน่ืองจากข้อจ ากัดในเรื่องของบุคลากรและ
ค่าใช้จา่ยในการเข้ารับการอบรม 

 8.ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ มูลนิธิ ให้
การสนับสนุนในการส่งบุคลากรในหน่วยงาน เนื่องจากชว่ยลด
ระยะเวลาในเรื่องการเรยีนของบุคลากร สามารถเรียนรู้นอก
เวลางานปกติได ้รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของบุคลากร
ในหน่วยงาน 

9.วิทยากรผู้สอนต้องใช้ชว่งเวลาในการท างาน
ประจ า เพื่อการเรียนการสอน อย่างน้อย 3 วัน  

 9.ลดการใช้ชว่งเวลาในการท างานประจ าของวทิยากรผู้สอน 
โดยใช้วันหยุด เสาร-์อาทิตย์ ในการเรียนภาคปฏบิัติเพียง 2 วัน   

ส่วนท่ี 4 ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ส าหรับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ของจังหวัดเชียงราย 
4.1 เปรียบเทียบคะแนนความรู้ในการปฏิบัติการฉุกเฉิน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

จากตารางที่ 4.4 แสดงให้เห็นว่า ภายหลังการใช้รูปแบบการเรียนรู้ส าหรับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ของ
จังหวัดเชียงราย กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ในการปฏิบัติการฉุกเฉิน เท่ากับ 30.71 คะแนน (S.D. = 3.74) 
ในขณะที่ กลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ในการปฏิบัติการฉุกเฉิน เท่ากับ 27.92 คะแนน (S.D. = 2.80) เมื่อ
เปรียบเทียบความรู้ในการปฏิบัติการฉุกเฉิน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้สถิติทดสอบแมนวิทนีย์ยู
เนื่องจากข้อมูลมีการกระจายไม่เป็นแบบโค้งปกติ พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (z = 5.765, p < 
0.01) 
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4.2 เปรียบเทียบคะแนนทักษะในการปฏิบัติการฉุกเฉิน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
จากตารางที่ 4.5 เมื่อเปรียบเทียบทักษะในการปฏิบัติการฉุกเฉิน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้

สถิติทดสอบแมนวิทนีย์ยูเน่ืองจากข้อมูลมีการกระจายไม่เป็นแบบโค้งปกติ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งสองมีคะแนนทักษะ
ในการปฏิบัติการฉุกเฉินในด้านการติดภายในแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (z = 2.471, p < 0.05) ในขณะที่
คะแนนทักษะในการปฏิบัติการฉุกเฉินในด้านการช่วยฟื้นคืนชีพ การคลอดฉุกเฉิน การถอดหมวกนิรภัย การดาม ห้าม
เลือด และสาธารณภัย ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน 

4.3 ความพึงพอใจในการใช้รูปแบบการเรียนรู้ส าหรับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ของจังหวัดเชียงราย 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการเรียนรู้ส าหรับอาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย์ของจังหวัดเชียงรายทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาแต่ละวิชาที่วิทยากรน าเสนอใน
รายวิชาต่างๆ วิธีการอบรมด้วยระบบออนไลน์ และความพร้อมและต้องการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรออนไลน์มากที่สุด (M 
= 4.29, S.D. = 0.46; M = 4.29, S.D. = 0.65; M = 4.29, S.D. = 0.73 ตามล าดับ) และมีความพึงพอใจต่อการเข้าสู่
ระบบหรือเมนูในเว็บไซต์ที่เข้าทดสอบความรู้น้อยที่สุด (M = 3.74, S.D. = 0.69) 
การอภิปรายผล 

จากการวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานได้ดังนี้ 
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ส าหรับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ของจังหวัดเชียงราย ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

และบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน  ก่อนการพัฒนาผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 87.29 มีอายุเฉลี่ย 28.75 ± 9.06 ปี ส่วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปี ร้อยละ 45.76 
ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 65.25 ไม่เคยได้รับการอบรมเรื่องอาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย์ของจังหวัดเชียงราย ร้อยละ 90.68 ส่วนกลุ่มหลังการพัฒนา ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 66 .10 มีอายุ
เฉลี่ย 33.96 ± 11.07 ปี ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 35.59 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับมัธยมศึกษา 
ร้อยละ 91.53 ไม่เคยได้รับการอบรมเรื่องอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ของจังหวัดเชียงราย ร้อยละ 92.37       

อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ของจังหวัดเชียงรายกลุ่มทดลองระบบส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 80.33 มี
อายุเฉลี่ย 29.9 ± 8.96 ปี ส่วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปี ร้อยละ 39.34 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับมัธยมศึกษา 
ร้อยละ 72.13 ไม่เคยได้รับการอบรมเรื่องอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ของจังหวัดเชียงราย ร้อยละ 100.00    

จากผลการวิจัย รูปแบบการเรียนรู้ส าหรับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ของจังหวัดเชียงราย พบว่า การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้เดิมของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จากการฝึกอบรมทั้งความรู้และการฝึกปฏิบัติ
แบบเผชิญหน้าเต็มเวลา (on site) จ านวน 5 วันเต็ม หรือ 40 ชั่วโมง มาเป็นรูปแบบใหม่โดยการพัฒนารูปแบบเป็น
การเรียนการสอนเป็นแบบการศึกษาออนไลน์(on line)เป็นระยะเวลา 3 วัน และระบบเผชิญหน้าเต็มเวลาภาคปฏิบัติ 
จ านวน 2 วัน โดยรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์จะเป็นคลิปการสอนของทีมวิทยากรอบรมอาสาสมัคร
ฉุกเฉินการแพทย์ของจังหวัดเชียงราย และคลิป เสริมการบรรยาย รวมทั้งหมด 9 หน่วยการเรียน ผู้เข้ารับการอบรม
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สามารถใช้ช่วงเวลานอกเหนือจากเวลางาน เพื่อเข้ารับการอบรมในรูปแบบออนไลน์ พร้อมท าแบบทดสอบท้ายบทใน
ทุกหน่วยการเรียน จึงจะมีสิทธิ์ในการสอบรวบยอดในทุกรายวิชา ผู้โดยต้องมีผลการสอบคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ60 
จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการฝึกปฏิบัติและทดสอบสอบในระบบเผชิญหน้าเต็มเวลา(on site) ภาคปฏิบัติ 2 วัน จะเห็นได้ว่า
รูปแบบการเรียนแบบออนไลน์ (on line) สามารถรับผู้เข้าเรียนได้ไม่จ ากัด โดยผู้สมัครสามารถเข้าเรียน ทั้ง 9 หน่วย
การเรียนพร้อมท าแบบทดสอบ ได้รับความพึงพอใจจากผู้เข้ารับการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ของจังหวัด
เชียงราย อยู่ในระดับมาก คะแนนประเมินความรู้และทักษะในการปฏิบัติการฉุกเฉิน ระหว่างกลุ่มทดลองและ 
กลุ่มควบคุม พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อีกทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
ราชการ มูลนิธิ ให้การสนับสนุนในการส่งบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการอบรมมากขึ้น เนื่องจากรูปแบบการเรียนรู้
ส าหรับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ของจังหวัดเชียงราย ช่วยลดเวลาในเรื่องการเรียนของบุคลากร สามารถเรียนรู้
นอกเวลาได้ รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ของบุคลากรในหน่วยงาน ในส่วนของวิทยากรสามารถลดการ
ใช้ช่วงเวลาในการท างานประจ าของวิทยากรผู้สอน  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและการพัฒนา (Research and development) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้ส าหรับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ของจังหวัดเชียงราย ที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และสามารถส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมและบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนได้  

ผลการศึกษา พบว่า 
1. รูปแบบการเรียนรู้ส าหรับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ของจังหวัดเชียงรายเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบ

ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ (Online) กับการฝึกภาคปฏิบัติแบบเผชิญหน้าเต็มเวลา (On 
site)  

1.1 การเรียนรู้ภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ (Online) เป็นการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ฉุกเฉินการแพทย์ในจังหวัดเชียงราย โดยศึกษาผ่านคลิปวีดิทัศน์การสอนของทีมวิทยากรอบรมอาสาสมัครฉุกเฉิน
แพทย์จังหวัดเชียงราย รวมทั้งหมด 9 หน่วยการเรียน ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน การดูแล
ระบบทางเดินหายใจ การประเมินสถานการณ์และประเมินสภาพผู้ป่วย การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ภาวะฉุกเฉิน
ทางการแพทย์ การดูแลเบื้องต้นในผู้ได้รับบาดเจ็บ การยกและเคลื่อนย้าย การจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สา
ธารณภัย และการจัดการปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมจ านวน 18 ชั่วโมง พร้อมฝึกปฏิบัติ ณ ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลใน
พื้นที่จ านวน 5 ชั่วโมง  

1.2 การฝึกภาคปฏิบัติแบบเผชิญหน้าเต็มเวลา (On site) จ านวน 2 วัน รวม 18  
2. ภายหลังจากการใช้รูปแบบการเรียนรู้ส าหรับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ของจังหวัดเชียงราย กลุ่ม

ทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ในการปฏิบัติการฉุกเฉิน เท่ากับ 30.71 คะแนน (S.D. = 3.74) ในขณะที่ กลุ่มควบคุม 
มีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ในการปฏิบัติการฉุกเฉิน เท่ากับ 27.92 คะแนน (S.D. = 2.80) เมื่อเปรียบเทียบความรู้ในการ
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ปฏิบัติการฉุกเฉิน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (z = 5.765, 
p < 0.01) 

3. เมื่อเปรียบเทียบทักษะในการปฏิบัติการฉุกเฉิน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า คะแนน
ทักษะในการปฏิบัติการฉุกเฉินในด้านการติดภายในระหว่างกลุ่มตัวอย่างทั้งสองมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (z = 2.471, p < 0.05) ในขณะที่คะแนนทักษะในการปฏิบัติการฉุกเฉินในด้านการช่วยฟื้นคืนชีพ การคลอด
ฉุกเฉิน การถอดหมวกนิรภัย การดาม ห้ามเลือด และสาธารณภัย ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ไม่มี
ความแตกต่างกัน 

4. กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการเรียนรู้ส าหรับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ของจังหวัด
เชียงรายทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาแต่ละวิชาที่วิทยากรน าเสนอในรายวิชาต่างๆ วิธีการ
อบรมด้วยระบบออนไลน์ และความพร้อมและต้องการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรออนไลน์มากที่สุด (M = 4.29, S.D. = 
0.46; M = 4.29, S.D. = 0.65; M = 4.29, S.D. = 0.73 ตามล าดับ) และมีความพึงพอใจต่อการเข้าสู่ระบบหรือเมนู
ในเว็บไซต์ที่เข้าทดสอบความรู้น้อยที่สุด (M = 3.74, S.D. = 0.69) 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ก่อนการเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (on line) ควรมีการส ารวจความพร้อมของการจัดเตรียม
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต ในหน่วยที่ต้องเข้ารับการอบรม เพื่อให้เกิดความพร้อม
ก่อนการเรียนการสอนหรือหาแนวทางแก้ไขร่วมกันกรณีไม่มีความพร้อมในส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ
เครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

2. ควรศึกษาในลักษณะผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนของ
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เพราะจะท าให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกจากผู้เรียนและวิทยากร เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (on line) เพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ มีพฤติกรรมการเรียนที่ดี
ยิ่งขึน้ 

3. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมความสุข การปรับตัวของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ หรือ เจตคติที่ดีต่อการ
เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (on line)  

4. หน่วยงานผู้จัดการอบรม ควรมีการวิจัยติดตามผลหรือถอดบทเรียนการจัดการเรียนการอบรมอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้ได้ข้อมูลในการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

5. ควรมีการประเมินประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการเรียนรู้ส าหรับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ของจังหวัด
เชียงราย ระหว่างอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ที่ได้รับการอบรมโดยใช้รูปแบบเดิม กับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ที่
ได้รับการอบรมโดยใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้นน้ี 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของประชาชน 
ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยมะหินฝน 

ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
Factors related with Preventive Behaviors of COVID-19 among people Living in         

Huay Mahinfon Health Promoting hospital, Pa Tung Sub-district,  
Mae Chan District, Chiang Rai Province. 

เพ็ญพิชญา จอมค า 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยมะหินฝน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

บทคัดย่อ  
โรคโควิด-19 (COVID-19, ย่อจาก Coronavirus disease 2019) เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจาก

ไวรัสโคโรนา ซึ่งมีชื่อทางการว่า SARS-CoV-2 ท าให้เกิดไข้ ไอ และอาจมีปอดอักเสบ เริ่มพบผู้ป่วยครั้งแรกเมื่อเดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่เมืองอู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑล หูเป่ย์ ภาคกลางของประเทศจีน ซึ่งเป็นเมืองใหญ่มีผู้คน
หนาแน่น จึงเกิดการระบาดใหญ่ได้รวดเร็ว การดูแลรักษา เป็นไปอย่างฉุกเฉิน มีคนป่วยหนักและตายมากเกินที่ควรจะ
เป็น ขณะนี้ประเทศจีนสามารถควบคุมได้ จนแทบจะไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ แต่โดยธรรมชาติแล้วจะยังมีผู้ที่มีเชื้ออยู่ 
สถานการณ์ในจังหวัดเชียงราย ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2565 มีรายงานผู้ติดเชื้อแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อยืนยัน
สะสม(RT-PCR) จ านวน 4,343 ราย รักษาหาย 3,897 ราย และเสียชีวิต 705 ราย และผู้ติดเชื้อเข้าข่ายสะสม(ATK) 
จ านวน 159,014 ราย รักษาหาย 142,371 ราย และเสียชีวิต 11 ราย  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยมะหินฝน ให้การดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ของ หมู่ที่    12-16 
และหมู่ที่ 18 จ านวน 6 หมู่บ้าน มีประชากรที่อาศัยอยู่ จ านวน 3,535 คน และเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะสังคมชนบท 
สถานการณ์ผู้ติดเชื้อสะสมที่อาศัยอยู่ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยมะหินฝน ข้อมูล ณ วันที่ 24 
เมษายน พ.ศ. 2565 จ านวน 968 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.38 ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
การป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของประชาชนในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยมะหินฝน 
ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ และทัศนคติ ต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัส
โควิด-19 ของประชาชนในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยมะหินฝน ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย จ านวน 346 คน เก็บข้อมูลโดยการตอบแบบประเมินซึ่งได้ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่ผู้วิจัยดัดแปลงมาจากของ 
(ณัฎฐวรรณ ค าแสน,2564)  ได้มีการตรวจสอบคุณภาพใหม่ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน การประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูล ใช้ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ค่าสถิติ Chi-Square โดยก าหนดระดับ
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ และทัศนคติ ต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระยะเวลาในการด าเนินการเดือน มิถุนายน - พฤศจิกายน 2565 
 
บทน า 

ไวรัสโคโรนาเป็นไวรัสในสัตว์ มีหลายสายพันธุ์ โดยปรกติไม่ก่อโรคในคน แต่เมื่อกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ ใหม่
ที่ก่อโรคในมนุษย์ได้ (ซ่ึงมักเกิดจากการจัดการทีผ่ิดธรรมชาตโิดยมนุษย์) ในขณะที่มนุษย์ยังไม่รู้จักและไม่มีภูมิต้านทาน 
ก็จะเกิดการระบาดของโรคในคน โรคโควิด-19 (COVID-19, ย่อจาก Coronavirus disease 2019) เป็นโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสโคโรนา ซึ่งมีชื่อทางการว่า SARS-CoV-2 ท าให้เกิดไข้ ไอ และอาจมีปอดอักเสบ เริ่มพบ
ผู้ป่วยครั้งแรกเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่เมืองอู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑล หูเป่ย์ ภาคกลางของประเทศจีน ซึ่ง
เป็นเมืองใหญ่มีผู้คนหนาแน่น จึงเกิดการระบาดใหญ่ได้รวดเร็ว การดูแลรักษา เป็นไปอย่างฉุกเฉิน มีคนป่วยหนักและ
ตายมากเกินที่ควรจะเป็น จนประเทศจีนต้องปิดเมือง และปิดประเทศต่อมา ขณะนี้ประเทศจีนสามารถควบคุมได้ จน
แทบจะไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ แต่โดยธรรมชาติแล้ว จะยังมีผู้ที่มีเชื้ออยู่ 

สถานการณ์ในประเทศไทย มีรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ครั้งแรกในเดือนมกราคม 2563 ภาครัฐได้ออก
มาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ มาตรการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
มาตรการทางสังคม และมาตรการล็อคดาวน์ประเทศ2 รวมถึงประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 25583  เพื่อควบคุมสถานการณ์และลดการระบาดของโควิด-19 ภายในประเทศ โดย
ข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2565 ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศจ านวน 4,165,874 ราย รักษาหาย 22,846 
ราย และเสียชีวิต 27,775 ราย4  

สถานการณ์ในจังหวัดเชียงราย ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2565 มีรายงานผู้ติดเชื้อแบ่งเป็น ผู้ติดเชื้อ
ยืนยันสะสม(RT-PCR) จ านวน 4,343 ราย รักษาหาย 3,897 ราย และเสียชีวิต 705 ราย และผู้ติดเชื้อเข้าข่ายสะสม
(ATK) จ านวน 159,014 ราย รักษาหาย 142,371 ราย และเสียชีวิต 11 ราย 5 

สถานการณ์ในอ าเภอแม่จัน ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2565 มีรายงานผู้ติด เชื้อ แบ่งเป็น ผู้ติดเชื้อ
ยืนยันสะสม(RT-PCR) จ านวน 259 ราย รายใหม่ 5 ราย รักษาอยู่ 86 ราย และผู้ติดเชื้อเข้าข่ายสะสม(ATK) จ านวน 
14,530 ราย 6 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยมะหินฝน ให้การดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ของหมู่ที่ 12 -16 และ
หมู่ที่ 18 จ านวน 6 หมู่บ้าน มีประชากรที่อาศัยอยู่ จ านวน 3,535 คน และเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะสังคมชนบท 
สถานการณ์ผู้ติดเชื้อสะสมที่อาศัยอยู่ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยมะหินฝน ข้อมูล ณ วันที่ 24 
เมษายน พ.ศ. 2565 จ านวน 968 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.387 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าสถิติผู้ติดเชื้อยังไม่ลดลง
อย่างชัดเจน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาระดับของความรู ้ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการ
ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดจนความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

(1) 
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ต าบลห้วยมะหินฝน ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับใช้ในการวางแผน
ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในชุมชนต่อไป 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-

19 ของประชาชนในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยมะหินฝน ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ และทัศนคติ ต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเอง

จากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของประชาชนในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยมะหินฝน ต าบลป่าตึง อ าเภอ
แม่จัน จังหวัดเชียงราย 

วิธีการวิจัย 
1. สถานที่ศึกษาวิจัย คือ บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12, บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ 13, บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14, บ้าน

ห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15, บ้านห้วยต่าง หมู่ที่ 16, บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 18 ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย ซึ่ง
เป็นพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยมะหินฝน 
    2. ระยะเวลาศึกษาวจิัย คือ มิถุนายน – สิงหาคม 2565 
 3. กลุ่มประชากรที่จะศึกษา ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบุคม ประกอบด้วย 

ประชาชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยมะหินฝน ต าบล  ป่าตึง 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จ านวน 346 คน 
 4. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย การควบคุมการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยมะหินฝน ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จ านวน 6 หมู่บ้าน  
       4.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้มาจากการค านวณ โดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างจากการประมาณค่าเมื่อ
ทราบจ านวนประชากร (อรุณ จิรวัฒน์กุล,2551) จ านวน 3,535 คน รายละเอียดดังนี้ 

n = [N𝑍2a/2(1- )} / [𝑑2(N - 1)+𝑍2 a/2(1-)] 

แทนค่าในสูตรเมื่อ 
 n     = ขนาดตัวอยา่ง 
 N     = จ านวนประชากร 3,535 คน 
Za/2   = ค่าสถิติมาตรฐานใต้โค้งปกติ ที่สอดคล้องกับระดับนัยส าคัญ (α =0.05) 
        = Z0.05/2 = 1.96 

     = สัดส่วนประชากร ปี 2564 ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ 50 (มนตรี ราชพัฒน์,2555)       
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            หรือ 0.50 1- = 0.5 

             d = ความผิดพลาดของการประมาณ ซึ่งก าหนดให้เท่ากับ ร้อยละ 5 ของค่า  = 0.05 

n   =   
(3535)(1.962)(0.5)(0.5)

(0.05)2(3535−1)+(1.96)2 (0.5)(0.5)
 

        =     346 
จ านวนประชากรที่ค านวณได้ตามสตูร = 346 ตัวอย่าง 

4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) ในโครงการวจิัยครั้งนี้ได ้

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ดังนี้  
1. นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ    จ านวน 1 ท่าน  
2. พยาบาลวิชาชีพช านาญการ      จ านวน 2 ท่าน  

จากนั้นน ามาค านวณหาค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity Index : CVI) และค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามตัวแปรในแต่ละข้อ ( Item-Index of Item-Objective Congruence : IOC) ใน
การศึกษาครั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ ค่า CVI > 0.5 และ ค่า IOC > 0.5 และน าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงและแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน จ านวน 30 คน 
จากนั้นน าแบบสอบถามมาค านวณหาค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ก าหนดเกณฑ์ความเที่ยงที่มีค่าตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป จึงจะยอมรับว่ามีความเที่ยงที่
เชื่อถือได้ 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน 7 ข้อ 
ส่วนที่ 2 แบบทดสอบด้านความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อโควิด-19 จ านวน 10 ข้อ 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามด้านทัศนคติเกี่ยวกับโรคติดเชื้อโควิด-19 จ านวน 10 ข้อ 
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามด้านพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19  

จ านวน 10 ข้อ  
     5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ภายหลังได้รับการอนุมัติการพิจารณาจริยธรรมจากคณะกรรมการ

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
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    1. ประสานงานหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จัน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ และขอ
อนุญาตเก็บข้อมูลในพื้นที่บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12, บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ 13, บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14, บ้านห้วย
ก้างปลา หมู่ที่ 15, บ้านห้วยต่าง หมู่ที่ 16 และบ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 18 ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
    2. เมื่อได้รับการอนุมัติ ผู้วิจัยเข้าพบผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยมะหินฝน 
ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ผู้น าชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และ
รายละเอียดการวิจัย และขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    3. ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่าง โดยแนะน าตัว อธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัย พร้อมแจ้งสิทธิ์ให้แก่
กลุ่มตัวอย่างทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจ เมื่อกลุ่มตัวอย่างยินดีเข้าร่วมการวิจัยจึงอธิบายการตอบแบบสอบถาม 
และชี้แจงเพิ่มเติมในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างไม่เข้าใจ และให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ซึ่งใช้เวลา 15 นาที  
    4. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ ได้รับคืนมาตรวจสอบความครบถ้วน และความถูกต้องของ
แบบสอบถาม และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ 

     6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดแล้ว ได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ ของค าตอบแต่ละข้อใน 

แบบทดสอบทุกชุด น าแบบทดสอบทั้งหมดที่ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อ
ตรวจสอบสมมุติฐานของการศึกษา ดังนี้  

1. สถิติพรรณนา (Descriptive statistic) ปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม 

การป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล  

  2. วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ และทัศนคติ ต่อพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยใช้ค่าสถิติ Chi-Square 

ผลการวิจัย พบว่า 
1.ด้านข้อมูลส่วนบุคคล ของกลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 346 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อยละ 59 มีอายุในช่วง 

30-49 ปี ร้อยละ 60.4 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 192 ร้อยละ 55.5 จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า จ านวน 202 คน ร้อยละ 58.4 มีอาชีพเกษตรกร/ประมง จ านวน 140 คน ร้อยละ 40.5 มีรายได้
เดือนปีอยู่ในช่วง 5,001 – 10,000 บาท/เดือน จ านวน 198 คน ร้อยละ 357.2 และมีสมาชิกในครอบครัวที่เป็นเด็ก
อายุต่ ากว่า 7 ปีและมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ร้อยละ 28.3 

2.ระดับความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติด
เชื้อไวรัสโควิด-19 ของประชาชนในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยมะหินฝน  ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน 
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จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อโควิด -19 อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 
73.1,SD = 0.44) โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 97.4 มีความรู้เกี่ยวกับคนที่สัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ควรจะมีการกักตัว
แยกโรคทันทีในสถานที่เหมาะสม โดยทั่วไประยะเวลาในการกักตัว คือ 7 วัน  และ ร้อยละ 55.5 ข้อค าถามที่กลุ่ม
ตัวอย่างตอบผิดมากที่สุดคือ ปัจจุบันนี้ยังไม่มีการรักษาที่มีประสิทธิภาพ แต่การรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกจะช่วยให้
ผู้ป่วยฟื้นตัวจากการติดเชื้อได้เร็ว ในด้านทัศนคติ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเกี่ยวกับโรคติดเชื้อโควิด -19 อยู่ใน
ระดับปานกลาง (ร้อยละ 97.4,SD = 0.15) โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ99.4 มีทัศนคติเห็นด้วยเกี่ยวกับการสวมหน้ากาก
อนามัย/หน้ากากผ้า เป็นสิ่งจ าเป็นในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และ ร้อยละ 99.7 ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับโรค
ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่ส่งผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจน้อย ในด้านพฤติกรรมการป้องกันตนเอง
จากการติดเชื้อไวรสัโควิด-19 กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่ในระดับไม่ดี 
(ร้อยละ 74.3,SD = 0.44)  

3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ของ
ประชาชนในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยมะหินฝน ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation 
coefficient) พบว่า เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และการมีผู้ที่มีความ
เสี่ยงต่อการติดจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในครอบครัว มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการ
ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของประชาชนในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยมะหินฝน ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู ้และระดับทัศนคติต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัส
โควิด-19 ของประชาชนในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยมะหินฝน ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation 
coefficient) พบว่าระดับความรู้และระดับทัศนคติมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัส
โควิด-19 ของประชาชนในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยมะหินฝน ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

อภิปราย สรุป และข้อเสนอแนะ 
ผลการวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีคะแนนเฉลี่ย 7.84 ซึ่งอยู่

ในระดับปานกลาง อาจเป็นผลมาจากการให้ข้อมูลข่าวสารจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับต าบลและระดับอ าเภอ 
ที่ได้ให้ข้อมูลข่าวสารในทุกช่องทาง รวมถึงข้อมูลข่าวสารในชุมชน จาก อสม. ผู้น าชุมชน และ  ร้อยละ 58.4 มี
การศึกษาระดับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง  ร้อยละ 40.5 ซึ่งผล
การศึกษานี้สอดคล้องกับการศกึษาความรู ้ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโควิด 19 ของประชาชนในต าบลปรุใหญ่ 
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อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา(ดรัญชนก พันธ์สุมา , พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา,2564) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โรคอยู่ในระดับปานกลาง โดยตอบค าถามได้ถูกต้องร้อยละ 73.1 และ
เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อย ได้แก่ ปัจจุบันนี้ยังไม่มีการรักษาที่มีประสิทธิภาพ แต่การรักษา
ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกจะช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวจากการติดเชื้อได้เร็ว ส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ตอนต้น ไม่จ าเป็นที่ต้องวัดไข้เพื่อ
ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งในข้อเหล่านี้ หากประชาชนยังไม่ทราบ อาจมีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติด
เชื้อไวรัสโควิด-19 และก่อให้เกิดการแพร่ระบาดได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นในการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนจึงควรเน้นย้ า
ในประเด็นเหล่านี้ให้มากขึ้น  

ในด้านทัศนคติ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ร้อยละ 97.4 อยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะศูนย์ปฏิบัติการ
ควบคุมโรคต าบลป่าตึง และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอแม่จัน ได้ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนครอบคลุม และ
ได้เน้นย้ าให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการท างานของเจ้าหน้าที่ที่พยายามควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 
จึงท าให้ประชาชนมีทัศนคติทางบวกต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับ
การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโควิด 19 ของประชาชนในต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา (ดรัญชนก พันธ์สุมา, พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา,2564) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันการ
ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โรคอยู่ในระดับปานกลาง คือ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงสัมพันธ์
กันอย่างเป็นขั้นตอน โดยความรู้ที่ดี และทัศนคติเชิงบวกของบุคคลย่อมน าไปสู่พฤติกรรมและการปฏิบัติที่ดีได้ในที่สุด 
(Bloom, 1964) 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยมะหินฝนควรให้ความรู้ในการควบคุมและป้องกันโรค เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจและทัศนคติที่ดี อันจะส่งผลต่อการปฏิบัติตนในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้อย่างครบถ้วนทุก
ประเด็น 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรมีการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัส     

โควิด-19 ในกลุ่มตัวอย่างที่มีความเฉพาะเจาะจง เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มนักเรียน กลุ่มผู้สูงอายุ หรือกลุ่มผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง เป็นต้น เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่มีประสิทธิภาพและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในงานด้านสาธารณสุขต่อไปใน
อนาคต 
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ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร หมู่ 8 
บ้านป่าจ้ี ต าบลหงาว อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

Study Knowledge, Attitude and pesticide use behavior of farmers in Ban Pa Chi, 
Village No. 8, Ngao Sub-district, Thoeng District, Chiang Rai Province. 

 
น้ าผึ้ง  มูลอินทร์ พยาบาลวิชาชพีช านาญการ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหงาว ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
 
บทคัดย่อ  

ผลการศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรพูืช ของเกษตรกรในพื้นที่ หมู่8 บ้านป่าจี้ 
ต าบลหงาว อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย พบว่า การศึกษาความรู้ของเกษตรกรในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่าระดับความรู้อยู่ในระดับสูง  

ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ พบว่าเกษตรกรมีทัศนคติ
เกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 78.75 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับการปฏิบัติติตน
ตามค าแนะน าที่ระบุไว้บนฉลากอย่างเคร่งครัด ร้อยละ 80 และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการใช้มือใช้มือผสมสารเคมี ท า
ให้สารเคมีเข้ากันได้ดี ร้อยละ 83.80 รวมถึงไม่เห็นอย่างยิ่งกับการน าภาชนะบรรจุสารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ล้างสะอาด
แล้วสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 50.59 และควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่มีการฉีดพ่นสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช ร้อยละ 52.59 

การปฏิบัติติของเกษตรกรที่ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติติเกี่ยวกับการใช้สารเคมีอยู่
ในระดับสูงคิดเป็น ร้อยละ 78.75 เมื่อพิจารณารายข้อค าถามที่ปฏิบัติติสม่ าเสมอและบ่อยครั้ง มีการจัดเก็บสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชไว้ในที่ที่เด็กเอื้อมหยิบไม่ถึง ร้อยละ 92.50 มีการเลือกซื้อสารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่มี ฉลากชัดเจน ร้อยละ 
90 สวมเสื้อแขนยาวขณะท างานกันสารเคมีก าจัดศัตรูพืชร้อยละ 85  
ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรู พบว่า เพศ อายุ และระดับการศึกษา การถือครองที่ดิน
และระยะเวลาการใช้สารเคมี มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในการใช้สารเคมี 
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บทน า 
 จากข้อมูลสถิติของส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2562 พบว่าประเทศไทยมีประชากรที่มีงานท า จ านวน 37.5 

ล้านคน ซึ่งประกอบด้วยแรงงานนอกระบบ จ านวน 20.4 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 54.3 ของจ านวนผู้มีงานท าทั้งหมด 
แรงงานนอกระบบมากกว่าครึ่งหนึ่งท างานอยู่ในภาคเกษตรกรรม โดยมีจ านวน 11.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 56.4 
ของจ านวนผู้มีงานท า รองลงมาเป็นพนักงานบริการ พนักงานในร้านค้าและตลาด และผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถ
ทางฝีมือ ตามล าดับ และแรงงานในระบบ จ านวน 17.1 ล้านคน หรือร้อยละ 45.7 ของจ านวนผู้มีงานท า เป็นแรงงาน
ในระบบประกันสังคม โดยเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานประกอบการต่าง ๆ และเป็นแรงงานในระบบที่เป็น
ผู้ปฏิบัติงานในภาคราชการและวิสาหกิจ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 
2562) 
 ประเทศไทยมีเกษตรกร ๕.๘ ล้านครัวเรือน หรือประมาณ ๒๔ ล้านคน มีที่ดินโดยเฉลี่ยครัวเรือนละ ๒๕.๓ ไร่ 
ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย จึงเป็นเหตุให้เกษตรกรโดยเฉลี่ยอายุสูงขึ้นเป็น ๕๔-๕๖ ปีประกอบกับ
ประชากรรุ่นใหม่ที่จะเข้าสู่ภาคเกษตรมีน้อยมาก และไม่นิยมอาชีพเกษตรกรรม จึงเป็นเหตุให้ขาดแคลนแรงงานด้าน
การเกษตรของประเทศ (สถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย, 2563) 
 จากการที่เกษตรกรไทยยังคงมีการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในการท าการเกษตร  และมีพฤติกรรมการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ไม่ปลอดภัย ไม่เหมาะสม หรือเสี่ยงต่อการสัมผัสสารเคมีอันตราย ท าให้มีการตกค้างของ
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในร่างกาย ส่งผลให้มีระดับของเอนไซม์โคลีน-เอสเตอเรสในร่างกายผิดปกติ ซึ่งเอนไซม์นี้จะท า
หน้าที่สลายสื่อประสาท อะซิทิลโคลีน ที่ท าหน้าที่ในการควบคุมการท าางานของกล้ามเนื้อเรียบ ต่อมไร้ท่อ หัวใจ และ
อวัยวะภายในอื่น ๆในร่างกาย  เมื่ออวัยวะเหล่านี้ท างานผิดปกติ  ท าให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว  ได้แก่  โรคผิวหนัง (Khamjantarat, Suggaravetsiri, & Chaiklieng, 2020) โรคระบบทางเดินหายใจ 
(Adekunle, Akinbode, Akerele, Oyekale, & Koyi, 2017) โรคมะเร็ง (Matich, Laryea, Seely, Stahr, Su, & 
Hsu, 2021) โรคพาร์กินสัน (Vasconcellos, Rizzotto, Machineski, & Costa, 2019) และโรคออทิสติก(Woskie  
et  al.,  2017)  เป็นต้น  ในปี  พ.ศ.  2564  มีผู้ป่วยด้วยโรคพิษจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในกลุ่มสารก าจัดแมลงมาก
ที่สุด และรองลงมา คือ สารก าจัดวัชพืช คิดเป็นอัตราป่วย 4.4 ต่อประชากรแสนคน และ 1.62 ต่อประชากรแสนคน 
ตามล าดับ โดยพบผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไปมากที่สุด มี อัตราป่วย 10.56 ต่อประชากรแสนคน 
รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 15 – 59 ปี มีอัตราป่วย 7.54 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุน้อยกว่า 5 ปี มีอัตราป่วย 
7.39 ต่อประชากรแสนคน (Ministry of Public Health, 2021)  
 บ้านป่าจี้ มีอาชีพเกษตรกรรม มีการใช้สารเคมีร้อยละ 65.00 ของครัวเรือน จากการระดมสมองปัญหาของ
ชุมชนในเวทีประชุมหมู่บ้านพบปัญหาตามล าดับเร่งด่วนดังนี้ 

อันดับที่ 1 การใช้สารเคมีทางการเกษตร 
อันดับที่ 2 โรคความดันโลหิตสูง 
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อันดับที่ 3 โรคมะเร็งตับ 
อันดับที่ 4 โควิด-19 

 

ปัญหา ขนาดของ
ปัญหา 

ความรุนแรง ความยากงา่ย ความตระหนัก รวม 

การใช้สารเคมีทาง
การเกษตร-59.73% 

3
*2 

6 3
*2 

6 4
*3 

1
2 

4
*3 

1
2 

36 

โรคมะเร็งตับ -52.3% 3
*2 

6 4
*2 

8 2
*3 

6 3
*2 

6 26 

โรคความดันโลหิตสูง-
64.4% 

3
*2 

6 2
*2 

4 1
*3 

3 4
*3 

1
2 

25 

โควิด-19-18.72% 1
*2 

2 1
*2 

2 2
*3 

6 4
*3 

1
2 

22 

 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้สารก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร หมู่ 8 บ้านป่าจี้ 
ต าบลหงาว อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

2. เพื่อค้นหาความสัมพันธ์กับการใช้สารก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร หมู่ 8 บ้านป่าจี้ ต าบลหงาว อ าเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย 
 

วิธีการวิจัย  
ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
     ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้สารก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร หมู่ 8     

บ้านป่าจี้ ต าบลหงาว อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
2. ขอบเขตด้านพื้นที่ 

หมู่ที่ 8 บ้านป่าจี้ ต าบลหงาว อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย  
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  เดือน เมษายน  - สิงหาคม พ.ศ. 2565  
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4. ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรเพศชายและเพศหญิง อายุมากกว่า 20 ปีข้ึนไป ถึง 60 ปีบริบูรณ์ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาศัย

อยู่หมู่ที่ 8 บ้านป่าจี้ ต าบลหงาว อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ 
กรอบแนวคิด 
 ผู้วิจัยได้ใช้ Cross-sectional study design เพื่อหาความสัมพันธ์การใชส้ารเคมีก าจัดศตรพูืช รวมถึงศึกษา

ความรู ้ทัศนคติ และพฤติกรรมของเกษตรกรในหมู่ 8 บ้านป่าจี้ ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 
ประชากรเป้าหมาย 

ประชากรเพศชายและเพศหญิง อายุมากกว่า 20 ปีข้ึนไป ถึง 60 ปีบริบูรณ์ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาศัย
อยู่หมู่ที่ 8 บ้านป่าจี้ ต าบลหงาว อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย จ านวน 80 คน 
เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ  

เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการคือ ประชากร หมู่ 8 บ้านป่าจี้ ต าบลหงาว จังหวัดเชียงราย 
อ าเภอเทิง ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีอายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์และเต็มใจเข้าร่วม
การวิจัย 
เกณฑ์การแยกอาสาสมัครออกจากโครงการ  

เกณฑ์การแยกอาสาสมัครออกจากโครงการคือ ประชากร หมู่ 8 บ้านป่าจี้ ต าบลหงาว จังหวัดเชียงราย 
อ าเภอเทิง ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิต และไม่สามารถสื่อสาร เพื่อตอบแบบสอบถามได้ ผู้พิการทางสมองและ
อาสาสมัครที่ถอนตัวออกจากการศึกษา 
ขนาดตัวอย่าง 

ประชากร หมู่ 8 บ้านป่าจี้ ต าบลหงาว จังหวัดเชียงราย อ าเภอเทิง ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีอายุ
มากกว่า 20 ปีข้ึนไป แต่ไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์และเต็มใจเข้าร่วมการวิจัย ทุกคนในหมู่บ้าน จ านวน 80 คน 
 
 
 

ตัวแปรต้น 
 ลักษณะทั่วไป (กลุ่มอาย ุเพศ การศกึษา) 

 ความรู ้

 ทัศนคต ิ
 

ตัวแปรตาม 
พฤติกรรมการใช้สารเคมขีองการเกษตร บ้านป่าจี ้
 หมู่ 8 ต าบลหงาว  อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการเก็บแบบสอบถาม โดยเครื่องมือที่ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย

แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกร หมู่ 8 บ้านป่าจี้ ต าบลหงาว 
อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความถ่ีและค่าร้อยละโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (SPSS โปรแกรม) 
1.Descriptive data เพื่ออธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไปผู้เข้าตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ความถี่ ร้อยละและ

ค่าเฉลี่ย 
2. Chi-square test เพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูลทั่วไปที่ส่งผลให้เกิดการใช้สารเคมีของเกษตรกร 

ผลการวิจัย   
ผลการศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรพูืช ของเกษตรกรในพื้นที่ หมู่8 บ้านป่าจี้ 

ต าบลหงาว อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย พบว่า การศึกษาความรู้ของเกษตรกรในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่าระดับความรู้อยู่ในระดับสูง  

ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัดศตัรูพชืของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ พบวา่เกษตรกรมีทศันคติ
เกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัดศตัรพูืชอยู่ในระดับสูง  

การปฏิบัติของเกษตรกรที่ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติติเกี่ยวกับการใช้สารเคมีอยู่
ในระดับสูงคิดเป็น ร้อยละ 78.75 เมื่อพิจารณารายข้อค าถามที่ปฏิบัติติสม่ าเสมอและบ่อยครั้ง มีการจัดเก็บสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชไว้ในที่ที่เด็กเอื้อมหยิบไม่ถึง ร้อยละ 92.50 มีการเลือกซื้อสารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่มีฉลากชัดเจน ร้อยละ 
90 สวมเสื้อแขนยาวขณะท างานกันสารเคมีก าจัดศัตรูพืชร้อยละ 85  
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ตารางที่ 1 ระดับความรู ้ทัศนคต ิและพฤติกรรมการใช้สารก าจัดศตัรพูืช 

 
 
 

ตัวแปร 
การใช้สารเคมี 

 

p-value 
ใช้  

n (%) 
ไม่ใช้ 
n (%) 

ระดับความรู้ (คะแนน 14) 
       ต่ า (คะแนน 0-8) 
       ปานกลาง (คะแนน 9-11) 
       สูง (คะแนน 12-14) 
 

  
0 (0.00) 
5 (71.40) 
62 (84.90) 

  
0 (0.00) 
2 (28.60) 
11 (15.10) 

0.856 0.355 

ระดับทัศนคติ (คะแนน 65) 
       ต่ า (คะแนน 0-40) 
       ปานกลาง (คะแนน 41-51) 
       สูง (คะแนน 52-65) 
 

  
1 (100.00) 
31 (83.80) 
35 (83.30) 

  
0 (0.00) 
6 (16.20) 
7 (16.70) 

0.199 0.905 

ระดับพฤติกรรม (คะแนน 90) 
       ต่ า (คะแนน 0-53) 
       ปานกลาง (คะแนน 54-71) 
       สูง (คะแนน 72-90 ) 

  
0 (0.00) 

12 (70.60) 
55 (87.30) 

  
0 (0.00) 
5 (29.40) 
8 (12.70) 

2.748 0.097 
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมุติฐาน    

Variables Chemicals use 
 

p-value 
Yes  

n (%) 
No 

n (%) 
เพศ 
      ชาย 
      หญิง 

 
58 (92.10) 
9 (52.90) 

 
5 (7.90) 
8 (47.10) 

15.056 0.001* 

อายุ 
      21 – 30 ปี 
      31 – 40 ปี 
      41 – 50 ปี 
      51 – 60 ปี 

 
0 (0.00) 
5 (62.50) 
18 (81.80) 
44 (89.8) 

 
1 (100.00) 
3 (37.50) 
4 (18.20) 
5 (10.20) 

7.789 0.033* 

ศาสนา 
      พุทธ 
      คริสต์ 

 
67 (84.80) 
0 (0.00) 

 
12 (15.20) 
1 (100.00) 

 
5.154 

 
0.163 

สถานภาพ 
      โสด                                                                  
      สมรส   
      หย่าร้าง                     

 
12 (92.30) 
51 (82.30) 
4 (80.00) 

 
1 (7.70) 

11 (17.70) 
1 (20.00) 

0.904 0.741 

ระดับการศึกษา 
      ไม่ได้รับการศึกษา 
      ประถมศึกษา  
      มัธยมศึกษาตอนต้น 
      มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
      อนุปริญญา/ปวส. 

 
0 (0.00) 

54 (90.00) 
6 (66.70) 
5 (71.40) 

 
2 (66.70) 

 
1 (100.00) 
6 (10.00) 
3 (33.30) 
2 (28.60) 

 
1 (33.30) 

3.835 0.021* 

โรคประจ าตัว 
      มี 
      ไม่มี 

 
38 (80.90) 
29 (87.90) 

 
9 (19.10) 
4 (12.10) 

0.704 0.542 

ประกอบด้วยโรค (n = 47) 
      โรคความดันโลหิตสูง 
      โรคเบาหวาน 
      โรคกระเพาะอาหาร 
      โรคไมเกรน 

 
22 (81.50) 
4 (80.00) 
4 (100.00) 
2 (100.00) 

 
5 (18.50) 
1 (20.00) 
0 (0.00) 
0 (0.00) 

4.803 0.490 
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      โรคข้อเข่าเส่ือม 
      โรคภูมิแพ้ 

2 (100.00) 
4 (57.10) 

0 (0.00) 
3 (42.90) 

รายได้ (ปี) 
      ต่ ากว่า 30,000 บาท 
      มากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป 

 
53 (84.10) 
14 (82.40) 

 
10 (15.90) 
3 (17.60) 

0.031 0.557 

การถือครองที่ดิน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
      ที่ดินของตนเองใช้เพื่อการเกษตร 
      ที่ดินเช่าใช้เพื่อการเกษตร 

 
 

59 (88.10) 
8 (61.50) 

 
 

8 (11.90) 
5 (38.50) 

 
5.627 

 

 
0.018* 

 

จ านวนสมาชิกของครอบครัว (คน) 
      น้อยกว่า 3 คน 
      มากกว่า 3 คน 

 
62 (84.90) 
5 (71.40) 

 
11 (15.10) 
2 (28.60) 

0.856 0.318 

เคยได้รับการอบรมเก่ียวกับความปลอดภัยใน
การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
      เคย 
      ไม่เคย 

 
 

58 (86.60) 
9 (69.20) 

 
 

9 (13.40) 
4 (30.80) 

 
2.404 

 
0.121 

ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชจากช่องทาง 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
      โทรทัศน์ 
      ฉลากผลิตภัณฑ์ 
      เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
      เจ้าหน้าที่เกษตร 
      เพื่อนที่ท าการเกษตร 
      บุคคลในครอบครัว 
      ผู้ขายสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
      Facebook/Internet 

 
 
 
 

7 (87.50) 
28 (80.00) 
7 (77.80) 

13 (100.00) 
2 (100.00) 
0 (0.00) 
9 (81.80) 
1 (100.00) 

 
 
 
 

1 (12.50) 
7 (20.00) 
2 (22.20) 
0 (0.00) 
0 (0.00) 

1 (100.00) 
2 (18.20) 
0 (0.00) 

 
7.975 

 
0.299 

ระยะเวลาที่ใช้สารเคมีทางการเกษตร  
      น้อยกว่าเท่ากับ 5 ปี 
      ตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป 

 
22 (66.70) 
45 (95.70) 

 
11 (33.30) 
2 (4.30) 

12.045 0.001* 
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อภิปราย สรุป และข้อเสนอแนะ  
สรุปผลการวิจัย 
ผลการศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรพูืช ของเกษตรกรในพื้นที่ หมู่8 บ้านป่าจี้ 

ต าบลหงาว อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย พบว่า การศึกษาความรู้ของเกษตรกรในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่าระดับความรู้อยู่ในระดับสูง  

ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ พบว่าเกษตรกรมีทัศนคติ
เกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 78.75 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับการปฏิบัติติตน
ตามค าแนะน าที่ระบุไว้บนฉลากอย่างเคร่งครัด ร้อยละ 80 และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการใช้มือใช้มือผสมสารเคมี ท า
ให้สารเคมีเข้ากันได้ดี ร้อยละ 83.80 รวมถึงไม่เห็นอย่างยิ่งกับการน าภาชนะบรรจุสารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ล้างสะอาด
แล้วสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 50.59 และควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่มีการฉีดพ่นสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช ร้อยละ 52.59 

การปฏิบัติติของเกษตรกรที่ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติติเกี่ยวกับการใช้สารเคมีอยู่
ในระดับสูงคิดเป็น ร้อยละ 78.75 เมื่อพิจารณารายข้อค าถามที่ปฏิบัติติสม่ าเสมอและบ่อยครั้ง มีการจัดเก็บสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชไว้ในที่ที่เด็กเอื้อมหยิบไม่ถึง ร้อยละ 92.50 มีการเลือกซื้อสารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่มีฉลากชัดเจน ร้อยละ 
90 สวมเสื้อแขนยาวขณะท างานกันสารเคมีก าจัดศัตรูพืชร้อยละ 85  

ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรู พบว่า เพศ อายุ และระดับการศึกษา การถือครองที่ดิน

และระยะเวลาการใช้สารเคมี มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในการใช้สารเคมี  
อภิปรายผล  
จากผลการศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรในพื้นที่ หมู่8 บ้าน

ป่าจี้ ต าบลหงาว อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย พบว่า การศึกษาความรู้ของเกษตรกรในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของ
กลุ่มตัวอย่างพบว่าระดับความรู้อยู่ในระดับสูง เนื่องจากมีการอบรมแนะน าเรื่องการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชจาก
หน่วยงานสาธารณสุขระดับต าบลภายในต าบล ซึ่งส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้การใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์ลดา ภิรมย์จิตร และสุชาดา ภัยหลีกลี้ (2557) ได้ท าการศึกษา ความรู้และพฤติกรรม
การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ผลวิจัยพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ ยวกับการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชในระดับดี อาจเนื่องมาจากเกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้สารเคมีจากสื่อต่างๆหลาย
ช่องทางไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ รวมถึงนักวิชาการสาธารณสุขที่ได้ให้ความรู้แก่เกษตรกร จึงท าให้เกษตรกรสามารถ
เข้าใจและจดจ าเนื้อหา ข้อมูลฉลาก วิธีการใช้ การป้องกันตัวเอง วิธีการเก็บ และวิธีการก าจัดในการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกร 
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ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ พบว่าเกษตรกรมีทัศนคติ
เกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 78.75 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับการปฏิบัติติตน
ตามค าแนะน าที่ระบุไว้บนฉลากอย่างเคร่งครัด ร้อยละ 80 และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการใช้มือใช้มือผสมสารเคมี ท า
ให้สารเคมีเข้ากันได้ดี ร้อยละ 83.80 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยลดา เข็มศรีรัตน์  (2017) ได้ท าการศึ กษา การใช้
สารเคมีของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาขามต าบลห้วยยางอ าเภอเมืองจังหวัด
สกลนคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช อยู่ในระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 83.67 และ
อยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 16.33 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการน าสารเคมีที่เหลือจากการใช้งาน
ทิ้งลงแหล่งน้ าธรรมชาติ ร้อยละ 57.77 รวมถึงไม่เห็นอย่างยิ่งกับการน าภาชนะบรรจุสารเคมีก าจัดศตัรพูืชที่ล้างสะอาด
แล้วสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 50.59 และควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่มีการฉีดพ่นสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช ร้อยละ 52.59 

การปฏิบัติติของเกษตรกรที่ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชทั้งหมด 80 คน ในเขตพื้นที่บริการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลหงาว ต าบลหงาว อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติติเกี่ยวกับ
การใช้สารเคมีอยู่ในระดับสูงคิดเป็น ร้อยละ 78.75 เน่ืองจาก มีการแนะน าวิธีการใช้สารเคมีที่ถูกต้องปลอดภัยจึงท าให้
เกษตรกรมีความรู้ความตระหนักถึงพิษของเคมีก าจัดศัตรูพืชและมีการปฏิบัติติตนที่ถูกต้องท าให้เกษตรกรในพื้นที่มี
พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ดีขึ้น เมื่อพิจารณารายข้อค าถามที่ปฏิบัติติสม่ าเสมอและบ่อยครั้ง มีการจัดเก็บ
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชไว้ในที่ที่เด็กเอื้อมหยิบไม่ถึง ร้อยละ 92.50 มีการเลือกซื้อสารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่มีฉลากชัดเจน 
ร้อยละ 90 สวมเสื้อแขนยาวขณะท างานกันสารเคมีก าจัดศัตรูพืชร้อยละ 85 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มัตติกา ยง
ประเมิน (2562) ได้ท าการศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าเกษตรกรมีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับดีคิดเป็นร้อยละ 84 
แต่ยังพบว่าเกษตรกรชุมชนบ้านศีรีวงมีพฤติกรรมที่ไม่ดี โดนไม่มีการปิดกั้นพื้นที่ขณะใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ซึ่งอาจ
ส่งผลให้ผู้อื่นได้รับผลกระทบจากอันตรายของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชได้ ด้วยเหตุนี้จึงมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกรรม
ส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยให้แก่เกษตรกรนอกจากนี้ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านพฤติกรรมความ
ปลอดภัยที่ดีในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูอย่างถูกต้องอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเน้นย้ าและก่อให้เกิดความตระหนัก
ส่งผลให้ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในระยะยาว 

จากการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรู พบว่า เพศ อายุ และระดับการศึกษา การ
ถือครองที่ดินและระยะเวลาการใช้สารเคมี มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในการใช้สารเคมี ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่า ส่วนใหญ่ผู้ที่ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชเป็นเพศชาย (92.10%) เนื่องจากค่านิยมในสังคมโดยให้เพศชายท าง าน
เกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชและเพศหญิงนิยมให้ท างานเกี่ยวการเก็บเกี่ยวพืชผลทางเกษตร(p - value, 
<0.001) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยกับงานวิจัยของ บัวทิพย์ แดงเขียน (2560) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้เคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร จังหวัดชัยนาท  
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พบว่าเพศชายร้อยละ 81.50 ท าหน้าที่ในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชภายในครอบครัวนั้นส่วนมากจะเป็นหน้าที่ของ
เพศชายมากกว่าเพศหญิง ช่วงอายุของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในช่วงอายุ 51-60 ปี(89.8%) ซึ่งเป็นช่วงวัยแรงงาน
โดยข้อมูลจรกผลวิจัยจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับประชากรในชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั่วไป(p - value, 
0.033) ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรันต์ภรณ์ นาวีรัตนวิทยา (2008) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกรที่ปลูกผัก จังหวัดชลบุรี พบว่า อายุเฉลี่ยการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 46.90 ปี ซึ่งเป็นช่วงช่วง
อายุที่มีใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชมากที่สุด ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา(90%)(p - value, 
0.021)ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สายน้ าผึ้ง บุญวาที (2553) ได้ศึกษาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากอันตราย
ในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร จังหวัดตราด พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่จะอาศัยประสบการณ์และ
เลียนแบบพฤติกรรมที่ถ่ายทอดกันมาระหว่างสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนเกษตรกรด้วยกันมากกว่าระดับการศึกษา
การใช้งานพื้นที่การเกษตรของตนเอง(88.10%) เนื่องจากภูมิประเทศที่เอื้อต่อการท าการเพาะปลูก โดยบ้านป่าจี้มี
พื้นที่กว้างและมีแหล่งน้ าทางธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งน้ าหลักที่ใช้ในการท าการเกษตรหากใช้พื้นที่การเกษตรของตนเอง
สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและงบประมาณที่ไม่จ าเป็น(p - value, 0.018)เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลา
การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชมากกว่า 5 ปี(95.70%) ซึ่งการสัมผัสสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชเป็นระยะเวลานานจะมี
โอกาสได้รับสารพิษจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชได้มากและสะสมพิษมากขึ้นหากใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชไม่ถูกต้อง(p - 
value, <0.001)ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรเชษฐ์ ขอบใจ (2553) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชและระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของกลุ่มเกษตรกรต้นน้ า จังหวัดพะเยา พบว่ากรณีที่เกษตรกรใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชมากกว่า 10 ปี มีความเสี่ยงต่อการรับสารพิษมากกว่าผู้ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชน้อยกว่า 10 ปี 
2.12 เท่า และผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ร้านค้าที่จ าหน่ายสารเคมีก าจัดศัตรูพืชเป็นแหล่งในการพิจารณาเลือกซื้อที่
ส าคัญของเกษตรกรดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรประสานวานและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชกับเจ้าของร้านค้า เพื่อจะได้แนะน าการใช่สารเคมีให้ถูกต้องและปลอดภัยแก่เกษตรกรต่อไป 

เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชมากกว่า 5 ปี(95.70%) ซึ่งการสัมผัส
สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชเป็นระยะเวลานานจะมีโอกาสได้รับสารพิษจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชได้มากและสะสมพิษ
มากขึ้นหากใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชไม่ถูกต้อง(p - value, <0.001) การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง
โดยพบว่า ระดับความรู้ เจตคติของเกษตรกรในการใช้สารเคมีอยู่ในระดับสูง รวมถึงมีพฤติกรรมที่ดีในการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชได้อย่างถูกวิธี ทั้งนี้ควรมีการสร้างความตระหนักรู้ที่เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมที่ดีอย่างต่อเนื่องซึ่งต้อง
ได้รับความร่วมมือกับในหลายภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมกับการทบทวนความรู้เป็นระยะๆเพื่อประเมิน
ระดับความรู้ เจตคติ และในการศึกษายังพบว่าเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการใช้สารเคมีและสถานที่ท า
การเกษตรมีความสัมพันธ์ต่อการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช และในการศึกษาครั้งหน้าควรมีการจัดท าโครงการเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้น าชุมชน และเกษตรกรเพื่อสร้างการมีร่วมในการเฝ้าระวังและติดตาม
ความปลอดภัยในการท าการเกษตรร่วมกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
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บทคัดย่อ  

จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ (ปี64)  มีอัตราฆ่าตัวตาย
ส าเร็จของปี 2561-2564 อยู่ที่ 11.70,10.84,12.72 และ 15.25 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ( KPI ไม่เกิน8ต่อแสน
ปชก.) กลุ่มอายุที่ฆ่าตัวตายส าเร็จสูงสุดอยู่ที่อายุ 40-50 ปี และ60ปีขึ้นไป แต่กลุ่มที่พยายามฆ่าตัวตายสูงสุด อยู่ที่อายุ
ต่ ากว่า20 ปี ร้อยละ24 ในปี2563 และร้อยละ 35 ในปี 2564 ตามล าดับ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
พร้อมด้วย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย ได้จัดท าแบบส ารวจภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น ให้กับกลุ่มนักเรียนระดับชั้น ม.1 -ม.6 จังหวัดเชียงราย จ านวน 
29,125 คน ปีการศึกษา 2564 พบว่า มีภาวะซึมเศร้าระดับปานกลางจ านวน 3,484 คนคิดเป็นร้อยละ 11.36 ระดับ
มาก จ านวน 1,226 คนคิดเป็นร้อยละ 4.21 และซึมเศร้าระดับรุนแรงจ านวน 474 คน คิดเป็นร้อยละ 1.63 รวมเป็น
นักเรียนกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแล และเข้าสู่ระบบการรักษา จ านวน 2,926 คน จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า นักเรียน
ที่มีภาวะซึมเศร้าระดับรุนแรงเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มากที่สุด และบุคลากรครูมีการติดตามผลการ
ประเมินภาวะซึมเศร้ารายบุคคลของนักเรียนไม่ครอบคลุม ท าให้นักเรียนที่ต้องได้รับการดูแลรักษา ไม่ได้รับการส่งต่อ
เข้าสู่ระบบการรักษาในเวลาที่เหมาะสม ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลของการจัดระบบการดูแลสุขภาพจิตใน
โรงเรียน ต่อการเข้าสู่ระบบการรักษาของนักเรียนที่มีภาวะซึมเศร้า จังหวัดเชียงราย เพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงาน
ดูแลสุขภาพจิตในโรงเรียน โดยการพัฒนาศักยภาพของครูที่ปรึกษา ด้านการติดตามผลการประเมินภาวะซึมเศร้า
รายบุคคล การให้ค าปรึกษาเบื้องต้น การใช้แบบประเมิน8Q การติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอดปีการศึกษา 
ส่งต่อสถานพยาบาลเมื่อเกินขีดความสามารถ จัดท าค าสั่งคณะกรรมการสุขภาพจิตในสถานศึกษา จังหวัดเชียงราย 
เพื่อบูรณาการงานสุขภาพจิตของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการเข้าด้วยกัน เชื่อมต่อข้อมูล ผู้ที่ได้ รับ
การประเมินPHQA ระดับคะแนนปานกลาง-สูง กับข้อมูลผู้ที่เข้ารับการรักษาและได้รับการวินิจฉัย เพื่อการติดตามและ
เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ใช้การศึกษาแบบ Case control Cross-sectional study โดยศึกษาในนักเรียนที่ศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จังหวัดเชียงราย จ านวน 41 โรงเรียน 
18 อ าเภอ จากข้อมูลทุติยภูมิของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และสาธารณสุข
จังหวัดเชียงรายแบบย้อนหลัง (Retrospective studies) เปรียบเทียบจ านวนผู้ที่ได้รับการคัดกรองการเข้ารับการ
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รักษาและการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายระหว่างกลุ่มก่อนมีระบบการดูแลสุขภาพจิตและกลุ่มหลังจากมีระบบการดูแล
สุขภาพจิตโดยการวิเคราะห์ด้วยสถิติ Chi-square และหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation)ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับการคัดกรองหลังจาก
มีระบบดูแลสุขภาพจิตร้อยละ 82.08 ได้เข้าสู่ระบบการรักษามากขึ้นหลังจากมีระบบดูแลสุขภาพจิตคิดเป็นร้อยละ 
0.83 และมีการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายหลังจากมีระบบดูแลสุขภาพจิตคิดเป็นร้อยละ 0.01 การศึกษาด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พบว่าการคัดกรองมีความสัมพันธ์กับการเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
p<0.001  และการเข้าสู่ระบบการรักษา มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการเสียชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากการฆ่าตัวตาย อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ p<0.001 และพบว่ากลุ่มตัวอย่างได้รับการคัดกรองและได้รับการรักษาตามระบบมากขึ้น รวมถึง
การเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายลดลงหลังมีระบบการดูแลสุขภาพจิต  
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปทางด้านสุขภาพจิต ความสัมพันธ์และเปรียบเทียบจ านวนผู้ที่ได้รับการคัดกรอง การเข้า
รับการรักษาและการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายระหว่างก่อนมีระบบการดูแลสุขภาพจิตและหลังมีระบบการดูแล
สุขภาพจิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  ในสังกัดส านักงานพื้นที่เขตการศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
 
วิธีการศึกษา 

เป็นการศึกษาแบบ Case control Cross-sectional study โดยศึกษาในนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จังหวัดเชียงราย จ านวน 41 โรงเรียน 18 อ าเภอ 
จากข้อมูลทุติยภูมิของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และสาธารณสุขจังหวัด
เชียงรายแบบย้อนหลัง (Retrospective studies) เก็บข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลของผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่อหาความถี่ จ านวนและร้อยละ รวมถึงเปรียบเทียบจ านวนผู้ที่ได้รับ
การคัดกรอง การเข้ารับการรักษาและการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายระหว่างกลุ่มก่อนมีระบบการดูแลสุขภาพจิตและ
กลุ่มหลังจากมีระบบการดูแลสุขภาพจิตโดยการวิเคราะห์ด้วยสถิติ Chi-square และหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation) 
 
ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับการคัดกรองหลังจากมีระบบดูแลสุขภาพจิตร้อยละ 82.08 ได้
เข้าสู่ระบบการรักษามากขึ้นหลังจากมีระบบดูแลสุขภาพจิตคิดเป็นร้อยละ 0.83 และมีการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย
หลังจากมีระบบดูแลสุขภาพจิตคิดเป็นร้อยละ 0.01 การศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พบว่าการคัดกรองมี
ความสัมพันธ์กับการเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ p<0.001  และการเข้าสู่ระบบการรักษา มี
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ความสัมพันธ์เชิงลบกับการเสียชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากการฆ่าตัวตาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ p<0.001 และพบว่า
กลุ่มตัวอย่างได้รับการคัดกรองและได้รับการรักษาตามระบบมากขึ้น รวมถึงการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายลดลงหลังมี
ระบบการดูแลสุขภาพจิต  
 
สรุปผลการศึกษา 

การคัดกรอง การเข้ารับการรักษาตามระบบและการเสียชีวิตโดยมีสาเหตุมากจากการฆ่าตัวตายสัมพันธ์กับ
การมีระบบการดูแลสุขภาพจิตในโรงเรียน โดยการมีระบบการดูแลสุขภาพจิตในโรงเรียนท าให้มีจ านวนนักเรียนได้รับ
การคัดกรองมากขึ้น ได้รับการรักษามากขึ้นและท าให้จ านวนการเสียชีวิตโดยมีสาเหตุจากการฆ่าตัวตายลดลง ผู้วิจัย
เสนอแนะควรปรับปรุงระบบการคัดกรองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเพิ่มช่องทางให้เด็กเข้าถึงการคัดกรองด้วย
ตัวเอง เพิ่มตัวชี้วัดที่มีความไวกว่าการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย เช่น การลดลงของภาวะซึมเศร้าในกลุ่มที่ผลการ
ประเมิน PHQ-A อยู่ในระดับ 10 คะแนนขึ้นไป หรือการลดลงของแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตาย ในกลุ่มที่ผลการประเมิน 
8Q ตั้งแต่ 9 คะแนนข้ึนไป และมีการน าระบบการดูแลสุขภาพจิต ไปปรับใช้ในพื้นที่อื่นที่มีปัญหาใกล้เคียงกัน 
 
ค าส าคัญ: สุขภาพจิต, นักเรียนมัธยมศึกษา, ระบบการดูแลสุขภาพจิตในโรงเรียน, การคัดกรอง, การเข้ารับการรักษา
ตามระบบ, การเสียชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากการฆ่าตัวตาย 
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การศึกษาเจตคติของประชาชนท่ีมีต่อผู้ป่วยวัณโรคในเขตต าบลดอยงาม 
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ปี 2565 

A Study of People’s Attitude Toward Tuberculosis Disease Doingam Subdistrict,               
Phan District, Chiang Rai Province 2022 

พิเชษฐ์ พรมตัน 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอยงาม ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอพาน จังหวดัเชียงราย 

 
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยแบบพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาเจตคติของประชาชนที่มี
ต่อผู้ป่วยวัณโรค พื้นที่ที่ใช้ศึกษาคือต าบลดอยงาม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นการเลือกพื้นที่ศึกษาแบบเจาะจง 
(Purposive) ประชากรที่ศึกษา คือ ประชาชนที่มีอายุ 18-70 ปีที่อาศัยอยู่ใน ต าบลดอยงาม อ าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ตามตารางขนาด
ของตัวอย่างที่ควรเลือกจากประชากร (Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้ ขั้นตอน
ที่ 1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเจตคติของประชาชนที่มีต่อผู้ป่วยวัณโรค เพื่อทราบถึงแนวคิด 
ทฤษฎี นิยาม และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง และน ามาก าหนดนิยาม กรอบแนวคิดของงานวิ จัย รวมทั้งการสร้าง
เครื่องมือ แบบสอบถามการวิจัย และให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามกับ
นิยามศัพท์เฉพาะในแต่ละด้านเป็นรายข้อ และให้คะแนนความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  (Content Validity) ของ
แบบสอบถามที่สร้างขึ้น แล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 50 คน เพื่อ
มาวิเคราะห์เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยใช้การหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item 
- Total Correlation) ในแต่ละด้าน และหาค่าความเชื่อมั่นด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 
ของครอนบัค (Cronbach) จากนั้นพิจารณาคัดเลือกข้อค าถามที่มีคุณภาพรายข้อเพื่อน าไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างจริง โดยใช้สูตรสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) ขั้นตอนที่ 2 เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
 ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในต าบลดอยงาม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยส่วนใหญ่มีความรู้
เกี่ยวกับโรควัณโรค แต่อย่างไรก็ตาม มีบางข้อค าถาม หรือบางประเด็นที่จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามตอบผิดใกล้เคียง
กับจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามถูก ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าความรู้ ความเข้าใจ หรือสื่อน าเสนอเกี่ยวกับโรคนี้ ไม่ชัดเจน 
ฉะนั้นแล้ว การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวัณโรคจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญมากอย่างมาก เพราะหากมีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง จะท าให้สามารถป้องกัน หรือหลีกเลี่ยงการติดเชื้อโรคดังกล่าวได้ และ ควรมีการส่งเสริมและจัดบริการ
การให้ความรู้แก่ประชาชนที่ยังไม่ป่วยหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับการป้องกันวัณโรคเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
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ถูกต้องเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทของชุมชน รวมทั้ง ให้ผู้น าชุมชนและเครือข่ายมีบทบาท     
การขับเคลื่อนการให้ความรู้เรื่องวัณโรคแก่ชาวบ้านอย่างต่อเน่ือง  
 ส าหรับประเด็นเจตคติของประชาชนที่มีต่อผู้ป่วยวัณโรคในเขตต าบลดอยงาม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงรายนั้น 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่มีเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วยวัณโรค ในด้านความรู้ และความรู้สึก โดยในด้านความรู้       
กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าวัณโรคสามารถติดต่อแพร่กระจาย จากการไอ จาม ของผู้ป่วยวัณโรคปอดที่ตรวจเสมหะ          
พบเชื้อมากที่สุด นั่นจะท าให้ประชาชนรู้ว่าจะต้องป้องกันการแพร่กระจาย หรือการติดเชื้ออย่างไร ส าหรับด้าน
ความรู้สึก กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่า การจะรักษาผู้ป่วยวัณโรคให้ได้ผลญาตหิรือผู้ใกล้ชิดจะต้องให้ก าลังใจในการรับประทาน
ยาแก่ผู้ป่วย แต่ส าหรับเจตคติด้านความเข้าใจนั้น จะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เพราะหลายคน
เชื่อว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะท าให้เลือดสูบฉีดส่งผลให้ยาเข้าไปรักษาโรคได้ดีขึ้น ซึ่งอาจเป็นความเข้าใจที่ผิด 
แต่แท้ที่จริงแล้วต้องงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเด็ดขาด มิเช่นน้ันการรักษาจะไม่เป็นผลส าเร็จ  
 
บทน า  

วัณโรคเป็นโรคติดต่อส าคัญที่เป็นปัญหาสาธารณสุข ทั้งยังเป็นสาเหตุการป่วยและการตายในหลาย ประเทศ 
ทั่วโลก ประเทศไทยอยู่ในประเทศที่มีปัญหาด้านวัณโรคเป็นล าดับที่ 26 จาก 30 ประเทศทั่วโลก ปี 2558 -2560 
จังหวัดเชียงรายมีจ านวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ขึ้นทะเบียน 1,518 1,414 1,555 ราย โดยอัตราป่วยต่อแสน
ประชากร คือ 125.67 110.63 และ 121.24 ตามล าดับ นอกจากนี้ อัตราการรักษาส าเร็จในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาจังหวัด
เชียงราย มีค่าต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมายที่ ร้อยละ 85 โดยมีอัตราการรักษาส าเร็จที่ ร้อยละ 70.52 77.87 และ 58.76  
(จตุพร พันธะเกษม และคณะ, 2561)  

อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ยังพบปัญหาผู้ป่วยวัณโรคในพื้นที่ จากข้อมูลผู้ป่วยวัณโรครวมทุกประเภท ปี 
2562-2564 อ าเภอพานพบผู้ป่วยวัณโรคทั้งสิ้นจ านวน 129, 120และ 133 ราย แยกเป็นผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะบวก
จ านวน 97, 105,และ 75 ราย และผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะบวกรายใหม่จ านวน 77 ,67 และ 42 ราย อัตราการรักษา
ส าเร็จในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาอ าเภอพาน มีค่าต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมายที่ ร้อยละ 85 ในปี 2562 และ 2563 ในปี 2564 มี
อัตราการรักษาส าเร็จผ่านเกณฑ์ โดยมีอัตราการรักษาส าเร็จที่ ร้อยละ 80.41, 71.43   และ 90.47 อัตราการเสียชีวิต
ของผู้ป่วยวัณโรคในช่วง 3 ปีที่ผ่านมามาอ าเภอพานมีค่าสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่ไม่เกิน ร้อยละ 5 โดยมีอัตราตายของ
ผู้ป่วยวัณโรคที่ ร้อยละ 12.37, 10.47   และ 7.14 (https://tbcmthailand.ddc.moph.go.th) 

ต าบลดอยงาม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงรายเป็นชุมชนหนึ่งในจังหวัดเชียงรายที่ก าลังประสบกับอัตรา
อุบัติการณ์เกี่ยวกับโรควัณโรคของประชาชนในชุมชน จากข้อมูลผู้ป่วยวัณโรครวมทุกประเภท ปี 2562-2564 ต าบล
ดอยงามพบผู้ป่วยวัณโรคทั้งสิ้นจ านวน 6, 4และ 9 ราย แยกเป็นผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะบวกจ านวน 4,2และ 7 ราย 
ซึ่งผู้ป่วยทุกรายเป็นผู้ป่วยวัณโรคเสมหะบวกตรวจพบเชื้อทุกราย  (https://tbcmthailand.ddc.moph.go.th) 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
270 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

 จากข้อมูลทางสถิติและสถานการณ์ข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ มี
บทบาทในการควบคุมและป้องกันโรค จึงเล็งเห็นความส าคัญในการสร้างเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรควัณโรคของ
ประชาชนในพื้นที่ จึงได้ศึกษาเจตคติของประชาชนที่มีต่อผู้ป่วยวัณโรคในเขตต าบลดอยงาม อ าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย เพื่อเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับระดับความรู้เกี่ยวกับโรควัณโรคและเจตคติของประชาชนที่มีต่อผู้ป่วยวัณโรคใน
ต าบลดอยงาม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย และน าไปสู่การต่อยอดการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
โรควัณโรคของประชาชนต าบลดอยงาม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ให้สามารถควบคุม ป้องกันตนเอง และป้องกัน
การแพร่กระจายของเชื้อวัณโรค ลดอัตราการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ชุมชนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับโรควัณโรคของประชาชนต าบลดอยงาม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 2. เพื่อศึกษาเจตคติของประชาชนที่มีต่อผู้ป่วยวัณโรคในต าบลดอยงาม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 
วิธีการวิจัย   

การวิจัยเรื่อง การศึกษาเจตคติของประชาชนที่มีต่อผู้ป่วยวัณโรคในเขตต าบลดอยงาม อ าเภอพาน จังหวัด
เชียงรายในครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive study) ดังนี้ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ศึกษา คือ ประชาชนที่มีอายุ 18-70 ปีที่อาศัยอยู่ใน ต าบลดอยงาม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
จ านวน 4,115 คน (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอยงาม, 2564) 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ตามตารางขนาดของ
ตัวอย่างที่ควรเลือกจากประชากร (Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2558, น. 62; อ้างอิง
จาก Taro Yamane, 1967) 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการศึกษาเจตคติของประชาชนที่มีต่อผู้ป่วยวัณโรคในเขตต าบลดอย
งาม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้แก่ แบบสอบถามเจตคติของประชาชนที่มีต่อผู้ป่วยวัณโรคในเขตต าบลดอยงาม 
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยแบบสอบถามบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบปลายปิด (Close ended question) ให้เลือกตอบ
ในช่องที่ก าหนด ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้และหมู่บ้านที่อาศัย 
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 ตอนที่  2  ความรู้ เ กี่ ย วกับ โรควัณโรค  ผู้ วิ จั ยพัฒนาจากแบบวั ดความรู้ เ กี่ ย วกับวัณโรคของ  
พรศักดิ์ โคตรวงษ์ (2543) ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาเท่ากับ 0.80 มีลักษณะค าถามเป็นแบบปรนัย มี 3 ตัวเลือก จ านวน 
18 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน  
 ตอนที่ 3 เจตคติของประชาชนที่มีต่อผู้ป่วยวัณโรคในเขตต าบลดอยงาม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบสอบถามเจตคติ  ของประชาชนที่มีต่อผู้ป่วยวัณโรคในเขตต าบลดอยงาม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
มีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ และเนื้อหาของแบบสอบถามเจตคติของประชาชนที่มี
ต่อผู้ป่วยวัณโรคในเขตต าบลดอยงาม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงรายดังมีรายละเอียดต่อไปนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเจตคติของประชาชนที่มีต่อผู้ป่วยวัณโรค เพื่อ
ทราบถึงแนวคิด ทฤษฎี นิยาม และองค์ประกอบ  
 ขั้นตอนที่ 2 เขียนนิยามศัพท์ปฏิบัติการเจตคติของประชาชนที่มีต่อผู้ป่วยวัณโรคในเขตต าบลดอยงาม 
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยใช้ข้อมูลที่สรุปจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
  ขั้นตอนที่ 3 เขียนกรอบแนวคิดการวิจัย เพื่อศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับโรควัณโรคของประชาชนต าบล
ดอยงาม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย และเจตคติของประชาชนที่มีต่อผู้ป่วยวัณโรคในต าบลดอยงาม อ าเภอพาน 
จังหวัดเชียงรายที่รวบรวมจากการเขียนนิยามศัพท์เฉพาะ   
  ขั้นตอนที่ 4 สร้างข้อค าถามส าหรับแบบสอบถามเจตคติของประชาชนที่มีต่อผู้ป่วยวัณโรคในเขตต าบล
ดอยงาม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบปรนัย มี 3 ตัวเลือก จ านวน 18 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน 
มีคะแนนระหว่าง 0 – 18 คะแนน และแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) มี 5 
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ด้วยข้อความที่มีความสอดคล้องกับความรู้เกี่ยวกับโรควัณโรค 
และองค์ประกอบด้านเจตคติที่รวบรวมจากการเขียนนิยามศัพท์เฉพาะ  
  ขั้นตอนที่ 5 น าแบบสอบถามเจตคติของประชาชนที่มีต่อผู้ป่วยวัณโรคในเขตต าบลดอยงาม อ าเภอพาน 
จังหวัดเชียงรายที่สร้างเสร็จแล้ว ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามกับ
นิยามศัพท์เฉพาะในแต่ละด้านเป็นรายข้อ และให้คะแนนความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  (Content Validity) ของ
แบบสอบถามที่สร้างขึ้น โดยผู้วิจัยก าหนดระดับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้  
  ให้คะแนน   +1  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นเป็นตัวบ่งชี้เจตคติของประชาชนที่มีต่อผู้ป่วยวัณโรค 
  ให้คะแนน      0  เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นเป็นตัวบ่งชี้เจตคติของประชาชนที่มีต่อผู้ป่วยวัณโรค 
  ให้คะแนน    -1  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่เป็นตัวบ่งชี้เจตคติของประชาชนที่มีต่อผู้ป่วยวัณโรค 
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  ผู้วิจัยน าคะแนนที่ได้จากการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item 
Objective Congruence : IOC) ระหว่างข้อค าถามกับนิยาม เชิงปฏิบัติการ โดยข้อค าถามทั้งหมดมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 โดยผู้วิจัยน าข้อค าถาม มาปรับปรุงให้เหมาะสมตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ขั้นตอนที่ 7 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามเจตคติของประชาชนที่มีต่อผู้ป่วยวัณโรคในเขตต าบลดอยงาม อ าเภอ
พาน จังหวัดเชียงรายที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 50 คน แล้วน าแบบสอบถามแบบสอบถามเจตคติของประชาชนที่มีต่อผู้ป่วยวัณโรคในเขตต าบลดอย
งาม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงรายมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยใช้การหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item - Total Correlation) ในแต่ละด้าน และหาค่าความเชื่อมั่นด้วยการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) 

     ขั้นตอนที่ 8 จากนั้นพิจารณาคัดเลือกข้อค าถามที่มีคุณภาพรายข้อเพื่อน าไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
จริง โดยใช้สูตรสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) ผู้วิจัยคัดเลือกเฉพาะข้อค าถาม
ที่มีค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ .20 และพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าทั้งฉบับมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ .7  
     ขั้นตอนที่ 9 น าแบบสอบถามเจตคติของประชาชนที่มีต่อผู้ป่วยวัณโรคในเขตต าบลดอยงาม อ าเภอพาน 
จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ร า ย ไ ป ใ ห้ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ไ ด้ ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม เ พื่ อ น า ม า ห า ร ะ ดั บ ค ว า ม รู้ แ ล ะ 
เจตคติของประชาชนที่มีต่อผู้ป่วยวัณโรคในเขตต าบลดอยงาม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 
ผลการวิจัย   

การวิจัยเรื่อง การศึกษาเจตคติของประชาชนที่มีต่อผู้ป่วยวัณโรคในเขตต าบลดอยงาม อ าเภอพาน จังหวัด
เชียงรายในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับโรควัณโรคของประชาชนต าบลดอยงาม 
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย และเพื่อศึกษาเจตคติของประชาชนที่มีต่อผู้ป่วยวัณโรคในต าบลดอยงาม อ าเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สอบถามกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีอายุ 18 – 70 ปีที่อาศัยอยู่ในต าบลดอย
งาม อ าเภอพาน จ านวน 400 คน และน าผลการสอบถามดังกล่าวมาวิเคราะห์ผลการวิจัย ดังนี้  
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน ด้วยการวิเคราะห์
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้ผลการวิจัยเป็นดังนี้  

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจากจ านวนทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 เพศชาย จ านวน 162 คิดเป็นร้อยละ 40.5 อายุระหว่าง 51 – 60 ปี 
จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 รองลงมาอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 โดย
ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 79.3 รองลงมาสถานภาพโสด จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อย
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ละ 15.0 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 รองลงมามัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ ปวช. จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จ านวน 
205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.2 รองลงมา คือ รับจ้าง จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 โดยส่วนใหญ่มีรายเดือนต่อ
เดือน ไม่เกิน 5,000 บาท จ านวน 184 คน คิดเป็น ร้อยละ 46.0 รองลงมา คือ 5 ,001 – 10,000 บาท จ านวน 143 
คน คิดเป็นร้อยละ 35.8  

ความรู้เกี่ยวกับโรควัณโรค 

 จากการวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับโรควัณโรคของผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน ด้วย
การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้ผลการวิจัยเป็นดังนี้ 
          ความรู้เกี่ยวกับวัณโรค เมื่อพิจารณาความรู้เกี่ยวกับโรควัณโรคเป็นรายข้อ ได้ผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้  
 ข้อ 1 วัณโรคเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ส่วนใหญ่ตอบว่า ใช่ จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อย
ละ 66.3 ซึ่ งค าตอบที่ถูกต้อง คือ ใช่ เพราะวัณโรคเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรี ยที่มีชื่อว่า Mycobacterium 
Tuberculosis  (Raksa Content Team, 2565) 
 ข้อ 2 เชื้อวัณโรคเป็นเชื้อที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมทั่วไป เช่น ในอากาศ น้ า ดิน ส่วนใหญ่ตอบว่า ใช่ จ านวน 202 
คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 ซึ่งค าตอบที่ถูกต้อง คือ ใช่ เพราะเชื้อนี้สามารถทนอยู่ในอากาศ และสิ่งแวดล้อมได้นาน 
(โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน, ม.ป.ป.) 
 ข้อ 3 เชื้อวัณโรคไม่สามารถฆ่าให้ตายได้ด้วยแสงแดดหรือความร้อน ส่วนใหญ่ตอบว่า ใช่ จ านวน 216 คน คิด
เป็นร้อยละ 54.0 ซึ่งค าตอบที่ถูกต้อง คือ ไม่ใช่ เพราะเชื้อวัณโรคสามารถตายได้เมื่อถูกแสงแดดซึ่งมีรังสี
อัลตราไวโอเลต (วริศรา พิพัฒน์โชติธรรม, 2563) 
 ข้อ 4 อาการไอเรื้อรังติดต่อกันนานเกิน 2 สัปดาห์ ไอเป็นเลือด มีไข้ต่ า ๆ เบื่ออาหาร น้ าหนักลด เหนื่อยหอบ 
เจ็บหน้าอก เป็นอาการที่น่าสงสัยของวัณโรค ส่วนใหญ่ตอบว่า ใช่ จ านวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 79.8 ซึ่งค าตอบที่
ถูกต้อง คือ ใช ่เพราะอาการดังกล่าวบ่งชี้ได้ว่าอาจจะเป็นวัณโรค 
 ข้อ 5 วัณโรคสามารถติดต่อสู่ผู้อื่น จากการไอ จาม ของผู้ป่วยวัณโรคปอดที่ตรวจเสมหะพบเชื้อวัณโรค ส่วน
ใหญ่ตอบว่า ใช่ จ านวน 343 คน คิดเป็นร้อยละ 85.8 ซึ่งค าตอบที่ถูกต้อง คือ ใช่ เพราะหลังจากที่ผู้ป่วยวัณโรคไอ 
หรือจามแล้ว ท าให้เชื้อนี้สามารถทนอยู่ในอากาศ และสิ่งแวดล้อม ได้นาน (โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน, ม.ป.ป.) 
 ข้อ 6 เชื้อวัณโรคจะพบในเสมหะของผู้ป่วยวัณโรคปอดที่ตรวจพบเชื้อวัณโรค ส่วนใหญ่ตอบว่าใช่ จ านวน 340 
คน คิดเป็นร้อยละ 85.0 ซึ่งค าตอบที่ถูกต้อง คือ ใช ่ 
 ข้อ 7 ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรค มีโอกาสป่วยเป็นวัณโรคได้มากกว่าคนปกติ ส่วนใหญ่ตอบว่า ใช่ จ านวน 
328 คน คิดเป็นร้อยละ 82.0 ซึ่งค าตอบที่ถูกต้อง คือ ใช ่เพราะผู้มีโอกาสติดเชื้อ คือ ผู้ที่ใกล้ชิดเป็นระยะเวลาหนึ่งกับ
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ผู้มีเชื้อวัณโรค (TB) ปอดระยะติดต่อที่ยังไม่ได้เริ่มเข้ารับการรักษา แบคทีเรียวัณโรคไม่ได้แพร่กระจายง่ายนัก ดังนั้น 
การติดเชื้อมักเกิดขึ้นระหว่างผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกัน (องค์กรผู้ป่วยโรคหัวใจและปอดแห่งนอร์เวย์, ม.ป.ป.) 
 ข้อ 8 การท าลายเชื้อวัณโรคที่อยู่ในเสมหะอย่างถูกวิธี เช่น เผา ต้ม ตากแดด และฝัง จะท าให้ลดการ
แพร่กระจายของเชื้อโรคได้ ส่วนใหญ่ตอบว่า ใช่ จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58.0 ซึ่งค าตอบที่ถูกต้อง คือ ใช่ การ
ก าจัดเชื้อวัณโรคที่ปนเปื้อนอยู่ในเสมหะของผู้ป่วยอย่างถูกวิธีจะเป็นการช่วยลดการแพรก่ระจายของเชื้อโรคแก่คนรอบ
ข้างได้ซึ่งเชื้อวัณโรคต้องอาศัยอยู่ในที่ชื้นดังนั้นสามารถถูกท าลายได้โดยความร้อนการน าเสมหะไป เผา ต้ม น าไปตาก
แดดให้แห้ง และน าไปฝังกลบจ าสามารถท าลายเชื้อวัณโรคได้ 
 ข้อ 9  การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะท าให้ยารกัษาวณัโรคออกฤทธิ์ดีขึ้น ส่วนใหญ่ตอบว่า ไม่ใช่ จ านวน 251 
คน คิดเป็นร้อยละ 62.7 ซึ่งค าตอบที่ถูกต้อง คือ ไม่ใช่ เพราะโรคนี้ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ และท าการรักษา
ด้วยยา 
 ข้อ 10 วัณโรคต้องใช้เวลารักษาอย่างน้อย 6 เดือน ติดต่อกันจึงจะหาย ส่วนใหญ่ตอบว่าใช่ จ านวน 286 คน 
คิดเป็นร้อยละ 71.5 ซึ่งค าตอบที่ถูกต้อง คือ ใช่ เพราะโดยปกติแล้ว การรักษา           วัณโรคจะแบ่งออกเป็นสาม
เฟส ได้แก่ เฟสแรก คือ การรักษาด้วยยาในโรงพยาบาล ปกติแล้ว คือ ช่วง 2 สัปดาห์แรกหรือนานกว่านั้น เฟสสอง 
คือ การรักษาที่บ้าน ภายใต้การดูแลของบุคลากรสาธารณสุข อย่างน้อย 6 เดือน หรือจนกว่าจะหาย และเฟสสาม คือ 
การตรวจสอบทางการแพทย์ บางทีนานถึง  2 ปี หลังจากที่หายจากโรคนี้แล้ว (องค์กรผู้ป่วยโรคหัวใจและปอดแห่ง
นอร์เวย์, ม.ป.ป.) 
 ข้อ 11 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรควัณโรคที่ดีที่สุด คือการรักษาผู้ป่วยวัณโรคให้หาย ส่วนใหญ่ตอบว่า 
ใช่ จ านวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 80.0 ซึ่งค าตอบที่ถูกต้อง คือ ใช่ เพราะการรักษาผู้ป่วยวัณโรคให้หายขาดจะท าให้
เชื้อวัณโรคในตัวผู้ป่วยหมดไปท าให้ไม่สามารถแพร่กระจายต่อไปได้ 
 ข้อ 12 การมาตรวจตรงตามนัดจะช่วยให้แพทย์ได้ติดตามผลการรักษา อาการแทรกซ้อนและการแพ้ยา ส่วน
ใหญ่ตอบว่าใช่ จ านวน 348 คน คิดเป็นร้อยละ 87.0 ซึ่งค าตอบที่ถูกต้อง คือ ใช่ เพราะผู้ป่วยโรคนี้จ าเป็นต้องได้รับ
การตรวจสอบทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องถึง 2 ปี หรือแม้กระทั่งหลังจากที่หายจากอาการของโรคนี้แล้ว (องค์กร
ผู้ป่วยโรคหัวใจและปอดแห่งนอร์เวย์, ม.ป.ป.) 
 ข้อ 13 การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุโดยตรงที่ท าให้ป่วยเป็นวัณโรคปอด ส่วนใหญ่ตอบว่า ใช่ จ านวน 296 คน คิด
เป็นร้อยละ 74.0 ซึ่งค าตอบที่ถูกต้อง คือไม่ใช่ เพราะถึงแม้ว่าการสูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงวัณโรคแต่ไม่ใช่สาเหตุโดยตรง  
 ข้อ 14 การรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ จะป้องกันการป่วยเป็นวัณโรคได้ ส่วนใหญ่ตอบว่า ใช่ จ านวน 
285 คน คิดเป็นร้อยละ 71.3 ค าตอบที่ถูกต้อง ไม่ใช่ เพราะว่าแม้ว่าจะรักษาร่างการให้แข็งแรงอยู่เสมอ แต่ก็มีโอกาส
ได้รับเชื้อได้ หากอยู่ใกล้กับคนที่ป่วยเป็นวัณโรค และไม่รู้ตัว จึงไม่ได้ป้องกัน (องค์กรผู้ป่วยโรคหัวใจและปอดแห่ง
นอร์เวย์, ม.ป.ป.) 
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 ข้อ 15 ผู้ป่วยที่เคยป่วยเป็นวัณโรคแล้วจะไม่กลับไปป่วยเป็นโรควัณโรคซ้ าอีก ส่วนใหญ่ตอบว่า ไม่ใช่ จ านวน 
193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 ซึ่งค าตอบที่ถูกต้อง คือ ไม่ใช่ เพราะหลายคนที่หายจากโรคนี้แล้วยังกลับมาเป็นซ้ าอีก 
โดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่ (ประกิต วาทีสาธกกิจ, 2560) 
 ข้อ 16 การสวมหน้ากากอนามัยสามารถป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคได้ ส่วนใหญ่ตอบว่า ใช่ จ านวน 
337 คน คิดเป็นร้อยละ 84.3 ซึ่งค าตอบที่ถูกต้อง คือ ใช่ เพราะมาตรการป้องกันส่วนบุคคลส าหรับผู้ป่วยโรควัณโรค
วิธีหน่ึงคือ การสวมหน้ากากอนามัย (ส านักวัณโรค สถาบันบ าราศนราดูร, 2559) 

เจตคติของประชาชนที่มีต่อผู้ป่วยวัณโรคในเขตต าบลดอยงาม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

จากการวิเคราะห์เจตคติของประชาชนที่มีต่อผู้ป่วยวัณโรคในเขตต าบลดอยงาม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ของผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน ด้วยการวิเคราะห์สถิติ เชิงพรรณนา ( Descriptive 
Statistic) ได้ผลการวิจัยเป็นดังนี้ 

เจตคติของประชาชนที่มีต่อผู้ป่วยวัณโรคในเขตต าบลดอยงาม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย  เมื่อจ าแนกเป็น
รายด้าน พบว่า เจตคติด้านความรู้มีค่าเฉลี่ย 3.77 คะแนน หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างมีเจตคติด้านความรู้ต่อผู้ป่วย
วัณโรคในเขตต าบลดอยงาม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงรายในระดับสูง โดยเชื่อว่าวัณโรคสามารถติดต่อแพร่กระจาย 
จากการไอ จาม ของผู้ป่วยวัณโรคปอดที่ตรวจเสมหะพบเชื้อมากที่สุด คิดเป็น 4.34 คะแนน ต่อมาคือ เจตคติด้าน
ความเข้าใจ  มีค่าเฉลี่ย 3.12 คะแนน หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างมีเจตคติด้านความเข้ าใจต่อผู้ป่วยวัณโรคในเขต
ต าบลดอยงาม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในระดับปานกลาง โดยการควบคุมป้องกันโรควัณโรคที่ดีที่สุดคือการรกัษา
ผู้ป่วยวัณโรคให้หาย คิดเป็น 4.23 คะแนน และด้านสุดท้าย คือ เจตคติด้านความรู้สึก มีค่าเฉลี่ย 3.16 คะแนน 
หมายความว่ากลุ่มตัวอย่างมีเจตคติด้านความรู้สึกต่อผู้ป่วยวัณโรคในเขตต าบลดอยงาม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
ในระดับปานกลาง โดยคิดว่า การจะรักษาผู้ป่วยวัณโรคให้ได้ผลญาติหรือผู้ใกล้ชิดจะต้องให้ก าลังใจในการรับประทาน
ยาแก่ผู้ป่วย มากที่สุด คิดเป็น 4.98 คะแนน นั่นแสดงว่า กลุ่มตัวอย่าง  ยังมีเจตคติทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ
วัณโรค เพราะยังมีความเชื่อในบางประเด็นที่ไม่ถูกต้อง ที่จ าเป็นต้องให้ความรู้อย่างเร่งด่วน อาทิเช่น ความเชื่อที่ว่า
การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุโดยตรงท าให้ป่วยเป็นโรควัณโรคและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะท าให้เลือดสูบฉีดส่งผลใ ห้
ยาเข้าไปรักษาโรคได้ดีขึ้น  
 
อภิปราย สรุป และข้อเสนอแนะ  
 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในต าบลดอยงาม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยส่วนใหญ่มี
ความรู้เกี่ยวกับโรควัณโรค แต่อย่างไรก็ตาม มีบางข้อค าถาม หรือบางประเด็นที่จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามตอบผิด
ใกล้เคียงกับจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามถูก ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าความรู้ ความเข้าใจ หรือสื่อน าเสนอเกี่ยวกับโรคนี้ ไม่
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ชัดเจน อาทิเช่น บางคนคิดว่าเชื้อวัณโรคไม่ได้เป็นเชื้อที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมทั่วไป เช่น ในอากาศ น้ า ดิน และวัณโรค 
ไม่ได้เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม แต่เป็นโรคติดต่อจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ Mycobacterium Tuberculosis ซึ่งมี
ขนาดเล็กมาก มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น สามารถติดต่อโดยการแพร่เชื้อกระจายจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งผ่านทาง
อากาศได้  (เทิดศักดิ์ จารุจีต, 2558) หรือเชื้อวัณโรคไม่สามารถฆ่าให้ตายได้ด้วยแสงแดด หรือความร้อน ซึ่งเชื้อวัณโรค
จะตายเมื่อถูกแสงแดดซึ่งมีรังสีอัลตราไวโอเลต  (วริศรา พิพัฒน์โชติธรรม, 2563) รวมถึงหลายคนเชื่อว่า ผู้ป่วยที่เคย
ป่วยเป็นวัณโรคแล้วจะไม่กลับไปป่วยเป็นโรควัณโรคซ้ าอีก แต่แท้จริงแล้วหลายคนที่หายจากโรคนี้แล้วยังกลับมาเป็น
ซ้ าอีก ฉะนั้นแล้ว การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวัณโรคจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญมากอย่างมาก เพราะหากมีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง จะท าให้สามารถป้องกัน หรือหลีกเลี่ยงการติดเชื้อโรคดังกล่าวได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ นง
นุช เสือพูมี (2556) ที่กล่าวว่า ควรมีการส่งเสริมและจัดบริการการให้ความรู้แก่ประชาชนที่ยังไม่ป่วยหรือเป็นกลุ่ม
เสี่ยงเกี่ยวกับการป้องกันวัณโรคเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
บริบทของชุมชน หรือการศึกษาของ  อัครินทร์ สูฝน และคณะ (2563) ที่กล่าวว่า ควรให้ผู้น าชุมชนและเครือข่ายมี
บทบาทการขับเคลื่อนการให้ความรู้เรื่องวัณโรคแก่ชาวบ้านอย่างต่อเน่ือง  
 ส าหรับประเด็นเจตคติของประชาชนที่มีต่อผู้ป่วยวัณโรคในเขตต าบลดอยงาม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงรายนั้น 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่มีเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วยวัณโรค ในด้านความรู้  และความรู้สึก โดยในด้านความรู้ กลุ่ม
ตัวอย่างเชื่อว่าวัณโรคสามารถติดต่อแพร่กระจาย จากการไอ จาม ของผู้ป่วยวัณโรคปอดที่ตรวจเสมหะพบเชื้อมาก
ที่สุด นั่นจะท าให้ประชาชนรู้ว่าจะต้องป้องกันการแพร่กระจาย หรือการติดเชื้ออย่างไร อาทิเช่น การสวมหน้ากาก
อนามัย โดยส านักวัณโรค สถาบันบ าราศนราดูร (2559) กล่าวว่า มาตรการป้องกันส่วนบุคคลส าหรับผู้ป่วยโรควัณโรค
วิธีหน่ึงคือ การสวมหน้ากากอนามัย ส าหรับด้านความรู้สึก กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่า การจะรักษาผู้ป่วยวัณโรคให้ได้ผลญาติ
หรือผู้ใกล้ชิดจะต้องให้ก าลังใจในการรับประทานยาแก่ผู้ป่วย แต่ส าหรับเจตคติด้านความเข้าใจนั้น จะเห็นว่ากลุ่ม
ตัวอย่างยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เพราะหลายคนเชื่อว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะท าให้เลือดสูบฉีดส่งผลให้ยา
เข้าไปรักษาโรคได้ดีขึ้น ซึ่งอาจเป็นความเข้าใจที่ผิด แต่แท้ที่จริงแล้วต้องงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่าง เด็ดขาด มิ
เช่นนั้นการรักษาจะไม่เป็นผลส าเร็จ (สุมาลี เกียรติบุญศรี, 2563)  

ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี้  
 1. จากการวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับวัณโรคของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีทั้งที่เข้าใจถูก และเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรค
วัณโรค ฉะนั้น จึงเห็นว่าควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สาธารณสุขจังหวัด เข้าไปให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อให้
ประชาชนสามารป้องกัน และหลีกเลี่ยงจากเชื้อโรคนี้ได้อย่างถูกต้อง  
 2. จากการวิเคราะห์เจตคติของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีทั้งเจตคติที่ถูกต้อง และไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะเจตคติด้าน
ความเข้าใจที่กลุ่มตัวอย่างยังมีความเชื่อผิด ๆ ฉะนั้น จึงต้องมีการเข้าไปให้ความรู้ในประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
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เช่น ความเข้าใจผิดในเรื่องที่ว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะท าให้เลือดสูบฉีดส่งผลให้ยาเข้าไปรักษาโรคได้ดีขึ้น ซึ่ง
แท้จริงแล้วต้องหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์อย่างเด็ดขาด เป็นต้น  
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  
 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในรูปแบบการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อข้อมูลที่ครบถ้วนและละเอียดมากขึ้นในการ
น าไปประกอบการให้ความรู้เข้าใจเกี่ยวกับวัณโรคแก่ประชาชนต่อไป  
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ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนวัยท างานในพื้นที่อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
Factors Affecting Quality of Life of People Working Age  

in Phan District Chiang Rai 
พรพญา อดเหนียว 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเจริญเมือง ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอพาน จังหวดัเชียงราย 
 
บทคัดย่อ  

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพ
ชีวิตและปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนวัยท างานในพื้นที่อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีระยะเวลา
ด าเนินการศึกษาวิจัยคือเดือนมิถุนายนถึงกันยายน พ.ศ.2565 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนอายุ    
15-59 ปี ในพื้นที่อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน รวมจ านวนตัวอย่าง       
ในการศึกษาทั้งสิ้น 397 คน การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาระดับคุณภาพชีวิต 
ด้วยค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ อคุณภาพชีวิตประชาชนวัย
ท างานในพื้นที่อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยใช้สถิติ Multiple linear regression 

ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตประชาชนวัยท างานในพื้นที่อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับดี        
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนวัยท างานในพื้นที่อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
ได้แก่ ปัจจัยด้านสถานภาพ, อาชีพ, รายได้, ภาระหนี้สินต่อรายได้, ที่พักอาศัย และที่ท ากิน ซึ่งเป็นปัจจัยที่สามารถ
ท านายคุณภาพชีวิตของประชาชนวัยท างานในพื้นที่อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่       
ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ในการท านายได้ร้อยละ 12.60 (R2 = 0.126) ซึ่งจะได้สมการท านายดังนี้ Y     
(คุณภาพชีวิต) = 3.355 – 0.167 (อย่าร้าง) + 0.237 (นักเรียน) – 0.143 (เกษตรกร) + 0.228 (มีรายได้ประจ า) + 
0.121 (มีหนี้สินน้อยกว่ารายได้) + 0.202 (ที่พักอาศัยบ้านของตนเอง) + 0.115 (มีที่ท ากินเป็นของตนเอง) 
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บทน า  
เมื่อพิจารณาพัฒนาการของมนุษย์เราแล้ว จะเห็นได้ว่าช่วงวัยท างานเป็นช่วงชีวิตที่ยาวนานที่สุดและถือเป็น

ทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ แต่ในภาวะสังคมในปัจจุบันปัญหาการขยายตัวของสังคมเมืองและ
ผลกระทบจากโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงาน การเข้าถึงบริการภาครัฐ การขาดการดูแลกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม
และการศึกษา เกิดปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรง ขาดความเท่าเทียมทางเพศ เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศและปัญหาสิ่งแวดล้อมในเมือง ฯลฯ ล้วนแต่ท าให้คุณภาพชีวิตของวัยท างานลดลง 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตมีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒนาตนเองและสังคมไปสู่
เป้าหมายที่พึงปรารถนา ทั้งในส่วนบุคคล ครอบครัว ชุมชน การที่ประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นต้องมาจาก
คุณภาพชีวิตหลายองค์ประกอบ ส่วนมากจะมุ่งเน้นในด้านความต้องการขั้นพื้นฐานในการด ารงชีวิต เช่น การมีที่อยู่
อาศัยสิ่งแวดล้อมที่ดี มีสุขภาพกายแข็งแรง สภาพจิตใจดี มีสิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคที่ดี มีรายได้
เพียงพอต่อการด ารงชีวิต มีความสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัวและสังคม ได้รับการพักผ่อนและกิจกรรมสันทนาการที่
เพียงพอ มีสติและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ และมีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน เป็นต้น1 จึงต้องมีการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้มีแนวคิดเจตคติที่ดี รู้จักการบริหารตนเอง การ
เอื้ออาทรต่อบุคคลอื่น มีอาชีพและรายได้ที่พอเพียงต่อการด ารงชวีิต มีคุณธรรม ศีลธรรม ถ้าหากปฏิบัติได้เช่นนี้เท่ากับ
เป็นการยกระดับทั้งตนเองและสังคม ปัญหาต่างๆในสังคมลดน้อยลง เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาอาชญากรรม 
ปัญหามลภาวะเป็นพิษ เป็นต้น ดังจะเห็นได้ว่าหากคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มี คุณภาพที่ดี 
ย่อมน าไปสู่การพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าขึ้น2 

จากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีการด าเนินงาน
อย่างต่อเน่ือง ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอ าเภอพาน 
เนื่องด้วยการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นลักษณะของการสงเคราะห์ ช่วยเหลือประชาชนบางส่วน โดยไม่มีเป้าหมายใน
การด าเนินงานที่ชัดเจน คณะผู้วิจัยในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของพื้นที่อ าเภอพาน เห็นว่าการศึกษาระดับ
คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนวัยท างานในพื้นที่อ าเภอพาน ซึ่งเป็นวัยที่มีร้อยละของ
ประชาชนจ านวนมากที่สุด เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นต่อการวางแผน ก าหนดทิศทางการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพื้นที่อ าเภอพาน เพื่อให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายของรัฐ เอกชน และประชาชนร่วมกันด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อ าเภอพาน ได้ครอบคลุมตรงประเด็นปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนที่แท้จริง 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนวัยท างานในพื้นที่อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนวัยท างานในพื้นที่อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
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วิธีการวิจัย  
          การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวจิัยเชิงส ารวจ (Survey research) โดยมีการด าเนินการดังนี ้
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรที่ใช้ในการศกึษาวิจัย 
ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนอายุ 15-59 ปี ในพื้นที่อ าเภอพาน จังหวดัเชียงราย จ านวน 

45,832 คน 
2. กลุ่มตวัอย่าง (Sampling) 
การเลือกกลุ่มตัวอยา่ง โดยใช้แนวคิดของ Taro Yamane ก าหนดขนาดตัวอย่าง ที่ระดับความเชือ่มั่นร้อยละ 

95  จะได้กลุ่มตวัอย่างจากการค านวณเท่ากับ 397 ตัวอย่าง  และสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมิ (Stratified random 
sampling) โดยใช้ต าบลเป็นเกณฑ์ในการแบ่งชั้นของประชากร   

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
1. เครื่องมือที่ใช้และลักษณะของเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 สถานภาพทั่วไป

ของผู้ตอบแบบสอบถาม   และ ส่วนที่ 2 คุณภาพชีวิตของประชาชนอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย สอบถามเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม  

2. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 2.1 การตรวจสอบความตรง (Validity) โดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาและความตรงตามโครงสร้างของเครื่องมือ  
   2.2 การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปทดลองใช้
(Try Out) กับประชาชนอายุ 15 ปีข้ึนไป ในอ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีลักษณะเหมือนกลุ่มประชากร จ านวน 
30 ราย จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาค านวณหาค่าความเชื่อมั่นได้ 0.79 

ขั้นตอนการด าเนินการวจิัย 
 1. ขั้นเตรียมการ 
 1.1 ศึกษาและทบทวนเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  
 1.2 จัดเตรียมเอกสารที่จะใช้ในการด าเนินงานวิจัย 
 1.3 จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสอบถามแก่บุคลากรสาธารณสุขที่
ปฏิบัติงานในรพ.สต. ซึ่งจะเป็นผู้ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน  
 2. ขั้นด าเนินการ 
 2.1 ผู้วิจัยและผูช้่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลท าการเก็บรวมรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม  
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 2.2 ตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้อง ความชัดเจน และความสมบูรณ์ของข้อมูล หากได้ข้อมูลไม่
ครบ ไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน หรือไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม  
 2.3 น าข้อมูลที่ได้ไปท าการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลได้ตามก าหนดแล้ว ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่ง
ก าหนดระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.05 เป็นเกณฑ์ในการยอมรับสมมติฐานการวิจัย โดยมีสถิติที่
ใช้ในการศึกษาดังนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา 
 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 2. สถิติเชิงอนุมาน 

วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชวีิตประชาชนวยัท างานในพื้นที่อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยใช้สถิติ 
Multiple linear regression 
 
ผลการวิจัย   

จากข้อมูลทั่วไปพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 397 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง(ร้อยละ65.8) มีอายุเฉลี่ย 
42 ปี มีระดับการศึกษาประถมศึกษา(ร้อยละ28.2) มีสถานภาพสมรส(ร้อยละ63.3) นับถือศาสนาพุทธ(ร้อยละ99.2) มี
อาชีพรับจ้าง(ร้อยละ41.6) ไม่มีรายได้ประจ า(ร้อยละ50.9) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 8,086.45บาท มีแหล่งรายได้หลัก
คือการประกอบอาชีพของตนเอง(ร้อยละ68.3) มีภาระหนี้สิน(ร้อยละ64.5) มีรายจ่ายหนี้สินต่อเดือนน้อยกว่ารายได้ต่อ
เดือน(ร้อยละ41.8) มีเงินออม(ร้อยละ65.7) มีที่พักอาศัยเป็นบ้านของตนเอง(ร้อยละ90.7) มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง
(ร้อยละ70.5) ไม่มีโรคประจ าตัว(ร้อยละ76.8) มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 3 คน มีสถานะในครอบครัวเป็น
สมาชิกในครอบครัว(ร้อยละ73.8) ไม่มีต าแหน่งทางสังคม(ร้อยละ77.1) มีสิทธิการรักษาบัตรทอง(ร้อยละ82.1) และ
กลุ่มตัวอย่างมีระยะทางในการเดินทางไปสถานบริการสาธารณสุขของรัฐที่ใกล้ที่สุดเฉลี่ย 5.95 กิโลเมตร  
ตารางที่ 1 คุณภาพชีวิตชีวิตประชาชนวัยท างานในพื้นที่อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
คุณภาพชีวิตประชาชนวัยท างาน X̅ S.D. ระดับ 

รวม 3.78 0.439 ดี 
ด้านร่างกาย 3.90 0.498 ด ี
ด้านจิตใจ 3.75 0.463 ด ี
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 3.83 0.508 ด ี
ด้านสิ่งแวดล้อม 3.71 0.525 ด ี
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จากตารางที่1 คุณภาพชีวิตประชาชนวัยท างานในพื้นที่อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.78 เมื่อพิจารณารายด้าน ได้แก่ด้านร่างกาย(X ̅=3.90) ด้านจิตใจ(X ̅=3.75) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม

(X ̅=3.83) และด้านสิ่งแวดล้อม(X ̅=3.71) ทุกด้านอยู่ในระดับดีเช่นกัน 
 

ตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบัคุณภาพชีวติ 
ปัจจัย B SE. Beta t p-value 

สถานภาพ 
     สมรส (กลุ่มอ้างอิง) 
     หย่าร้าง 

 
 
-

0.167 

 
 

0,085 

 
 

-0.094 

 
 

-1.964 

 
 

0.050 

อาชีพ 
     นักเรียน/นักศึกษา 
     เกษตรกร 
     ว่างงาน(กลุ่มอ้างอิง) 

 
0.237 
0.143 

 
0.085 
0.064 

 
0.145 
0.108 

 
2.800 
2.234 

 
0.005 
0.026 

รายได้ 
     มีรายได้ประจ า 
     ไม่มีรายได้ประจ า(กลุ่ม

อ้างอิง) 

 
0.228 

 
0.044 

 
0.259 

 
5.132 

 
<0.001 

ภาระหนี้สินต่อรายได้ 
     รายจ่ายหนี้สินต่อเดือน

น้อยกว่ารายได้ต่อเดือน  
     รายจ่ายหนี้สินต่อเดือน

มากกว่ารายได้ต่อเดือน(กลุ่มอ้างอิง) 

 
0.121 

 
0.049 

 
0.122 

 
2.481 

 
0.014 

ที่พักอาศัย 
     พักอาศัยบ้านของตนเอง 
     อาศัยอยู่กับผู้อ่ืนโดยไม่ได้

จ่ายค่าเช่า(กลุ่มอ้างอิง) 

 
0.202 

 
0.075 

 
0.134 

 
2.682 

 
0.008 

ที่ท ากิน 
     มีที่ท ากินเป็นของตนเอง 
     อื่นๆ เช่น ที่ดินของญาติ 

(กลุ่มอ้างอิง) 

 
0.115 

 
0.047 

 
0.119 

 
2.450 

 
0.015 

ค่าคงที่ 3.355 0.081  51.203 < 0.001 
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จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนวัยท างานในพื้นที่อ าเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย พบว่า ปัจจัยด้านสถานภาพ, อาชีพ, รายได้, ภาระหนี้สินต่อรายได้, ที่พักอาศัย และที่ท ากิน เป็น
ปัจจัยที่สามารถท านายคุณภาพชีวิตของประชาชนวัยท างานในพื้นที่อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ในการท านายได้ร้อยละ 12.60 (R2 = 0.126) ซึ่งจะได้สมการท านายดังนี้ 

Y (คุณภาพชีวิต) = 3.355 – 0.167 (อย่าร้าง) + 0.237 (นักเรียน) + 0.143 (เกษตรกร) + 0.228 (มีรายได้
ประจ า) + 0.121 (มีภาระหน้ีสินต่อเดือนน้อยกว่ารายได้ต่อเดือน) + 0.202 (ที่พักอาศัยบ้านของตนเอง) + 0.115 (มีที่
ท ากินเป็นของตนเอง) 

จากสมการการท านายคุณภาพชีวิตของประชาชนอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ข้างต้นเมื่อควบคุมปัจจัยอื่นๆ 
ให้คงที่สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

ประชาชนวัยท างานที่มีสถานภาพอย่าร้างจะมีค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตต่ ากว่าประชาชนวัยท างานที่มีสถานภาพ
สมรส 0.167 หน่วย (p-value = 0.050) 

ประชาชนวัยท างานที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษาจะมีค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตสูงกว่าประชาชนวัยท างานที่ว่างงาน 
0.237 หน่วย(p-value = 0.005) 

ประชาชนวัยท างานที่มีอาชีพเกษตรกรจะมีค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตสูงกว่าประชาชนวัยท างานที่ว่างงาน 0.143 
หน่วย(p-value = 0.026) 

ประชาชนวัยท างานที่มีรายได้ประจ าจะมีค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตสูงกว่าประชาชนวัยท างานที่ไม่มีรายได้ประจ า 
0.228 หน่วย(p-value < 0.001) 

ประชาชนวัยท างานที่มีรายจ่ายหนี้สินต่อเดือนน้อยกว่ารายได้ต่อเดือนจะมีค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตสูงกว่า
ประชาชนที่มีรายจ่ายหนี้สินต่อเดือนมากกว่ารายได้ต่อเดือน 0.121 หน่วย (p-value = 0.014) 

ประชาชนวัยท างานที่พักอาศัยบ้านของตนเองจะมีค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตสูงกว่าประชาชนวัยท างานที่พักอาศัย
อยู่กับผู้อื่นโดยไม่ได้จ่ายค่าเช่า 0.202 หน่วย (p-value = 0.008) 

ประชาชนวัยท างานที่มีที่ท ากินเป็นของตนเองจะมีค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตสูงกว่าประชาชนวัยท างานที่ไม่มีที่ท า
กินเป็นของตนเอง 0.115 หน่วย (p-value = 0.015) 
 
อภิปราย สรุป และข้อเสนอแนะ  

อภิปราย 
คุณภาพชีวิตประชาชนวัยท างานในพื้นที่อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 

เมื่อพิจารณารายด้าน ได้แก่ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ทุกด้านอยู่ใน
ระดับดี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประชาชนวัยท างานเป็นวัยที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงเพื่อให้สามารถท างานเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได้ แม้มีอาการเจ็บป่วยก็สามารถไปใช้บริการด้านสาธารณสุขได้สะดวก เพราะพื้นที่อ าเภอพาน จังหวัด
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เชียงรายเป็นพื้นที่ราบ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวจังหวัดเชียงรายมาก มีการคมนาคมที่สะดวก มีสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การใช้ชีวิตประจ าวันอย่างเพียงพอ มีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและความปลอดภัยในทรัพย์สิน เนื่องจากยังเป็น
สังคมชนบทที่ให้การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ดูแลกันเหมือนเครือญาติ เกิดเป็นความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีต่อกัน อีกทั้งอยู่
ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติปราศจากมลภาวะ ท าให้ประชาชนวัยท างานมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกด้าน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของอนรรฆ อิสเฮาะ2 เรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริหารต าบลสะกอบ ต าบลเทพา จังหวัด
สงขลา ซึ่งมีคุณภาพชีวิตโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้าน
สิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับดี 

ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนวัยท างานในพื้นที่อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่า ปัจจัย
ด้านสถานภาพ, อาชีพ, รายได้, ภาระหนี้สินต่อรายได้, ที่พักอาศัย และที่ท ากิน เป็นปัจจัยที่สามารถท านายคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนวัยท างานในพื้นที่อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประชาชน
วัยท างานที่มีสถานภาพสมรส มีการประกอบอาชีพ มีรายได้ประจ า มีรายจ่ายหน้ีสินต่อเดือนน้อยกว่ารายได้ต่อเดือน มี
ที่พักอาศัยเป็นบ้านของตนเอง และมีที่ท ากินเป็นของตนเอง จะมีค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตที่สูง เนื่องจากการสมรสและอยู่
กันเป็นครอบครัว มีการประกอบอาชีพที่มีรายได้ประจ าจะท าให้มีรายได้มากกว่ารายจ่ายหนี้สิน รายได้ของคู่สมรสก็
สามารถจุนเจือครอบครัวให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายของครอบครัว และเหลือเก็บเป็นเงินออมให้มีที่พักอาศัยเป็นบ้าน
และมีที่ท ากินเป็นของตนเองได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของปรางทิพย์ ภักดีคีรีไพรวัลย์3 เรื่องคุณภาพชีวิตของชุมชน
บ้านแสนตอ หมู่11 ต าบลท่าผา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง ที่พบว่าสถานภาพ, อาชีพและรายได้ ที่มีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตโดยรวม 

สรุป 
1.คุณภาพชีวิตประชาชนวัยท างานในพื้นที่อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.78 เมื่อพิจารณารายด้าน ได้แก่ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมทุก
ด้านอยู่ในระดับดีและมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน 

2.ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนวัยท างานในพื้นที่อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่า ปัจจัยด้าน
สถานภาพ, อาชีพ, รายได้, ภาระหนี้สินต่อรายได้, ที่พักอาศัย และที่ท ากิน เป็นปัจจัยที่สามารถท านายคุณภาพชีวิต
ของประชาชนวัยท างานในพื้นที่อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์ในการท านายได้ร้อยละ 12.60 (R2 = 0.126) ซึ่งจะได้สมการท านายดังนี้ 

Y (คุณภาพชีวิต) = 3.355 – 0.167 (อย่าร้าง) + 0.237 (นักเรียน) + 0.143 (เกษตรกร) + 0.228 (มีรายได้
ประจ า) + 0.121 (มีภาระหน้ีสินต่อเดือนน้อยกว่ารายได้ต่อเดือน) + 0.202 (ที่พักอาศัยบ้านของตนเอง) + 0.115 (มีที่
ท ากินเป็นของตนเอง) 
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ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ต่อยอดโครงการคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอให้มีความเฉพาะเจาะจงกับกลุ่ม
ประชากรได้ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรเพิ่มการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่จะน ามาประกอบกับผลการวิจัยเชิงส ารวจที่ได้มา 
ซึ่งจะสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนวัยท างานให้ดียิ่งขึ้น 
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ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตผู้พิการอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
Factors affecting to the Quality of life among disabled people  

in Phan District, Chiang Rai Province. 
 

มินรดา อุ่นหน้อย 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านป่าบง  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

 
บทคัดย่อ  

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพ
ชีวิตและปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตผู้พิการอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีระยะเวลาด าเนินการศึกษาวิจัยคือ
เดือนเมษายนถึงสิงหาคม พ.ศ.2565 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้พิการอายุ 15 ปีขึ้นไป ในพื้นที่อ าเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน รวมจ านวนตัวอย่างในการศึกษาทั้งสิ้น 366 คน      
การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาระดับคุณภาพชีวิต ด้วยค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตผู้พิการอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยใช้สถิติ 
Two - independent sample T-test, Independent sample T-test, Pearson correlation และ One-Way 
ANOVA 

ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตประชาชนผู้พิการอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตผู้พิการอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้แก่ ปัจจัยด้าน ระดับ
การศึกษา,อาชีพ, รายได้, รายได้เฉลี่ย,แหล่งรายได้,ภาระหน้ีสินต่อรายได้,เงินออม,โรคประจ าตัว,สถานะทางครอบครัว
,ต าแหน่งทางสังคม และระยาทางไปรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นปัจจัยที่สามารถท านายคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้พิการ
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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บทน า  
  ความพิการเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนไม่ต้องการ แต่บางครั้งก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะการเป็นคนพิการ
เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ปัจจุบันทั่วโลกมีคนพิการมากกว่า 1,000 ล้านคนหรือประมาณร้อยละ 15 ของประชากร
โลกและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากประชากรมีอายุที่ยืนยาวและมีการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตมีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒนาตนเองและสังคมไปสู่
เป้าหมายที่พึงปรารถนา ทั้งในส่วนบุคคล ครอบครัว ชุมชน การที่ประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นต้องมาจาก
คุณภาพชีวิตหลายองค์ประกอบ ส่วนมากจะมุ่งเน้นในด้านความต้องการขั้นพื้นฐานในการด ารงชีวิต เช่น การมีที่อยู่
อาศัยสิ่งแวดล้อมที่ดี มีสุขภาพกายแข็งแรง สภาพจิตใจดี มีสิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคที่ดี มีรายได้
เพียงพอต่อการด ารงชีวิต มีความสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัวและสังคม ได้รับการพักผ่อนและกิจกรรมสันทนาการที่
เพียงพอ มีสติและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ และมีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน เป็นต้น1 จึงต้องมีการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้มีแนวคิดเจตคติที่ดี รู้จักการบริหารตนเอง    
การเอื้ออาทรต่อบุคคลอื่น มีอาชีพและรายได้ที่พอเพียงต่อการด ารงชีวิต มีคุณธรรม ศีลธรรม ถ้าหากปฏิบัติได้เช่นนี้
เท่ากับเป็นการยกระดับทั้งตนเองและสังคม ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมลดน้อยลง เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหา
อาชญากรรม ปัญหามลภาวะเป็นพิษ เป็นต้น ดังจะเห็นได้ว่าหากคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มี
คุณภาพที่ดี ย่อมน าไปสู่การพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าขึ้น2 

จากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีการด าเนินงาน
อย่างต่อเน่ือง ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอ าเภอพาน 
เนื่องด้วยการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นลักษณะของการสงเคราะห์ ช่วยเหลือประชาชนบางส่วน โดยไม่มีเป้าหมายใน
การด าเนินงานที่ชัดเจน ผู้วิจัยในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ของพื้นที่อ าเภอพาน เห็นว่าการศึกษาระดับ
คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้พิการในพื้นที่อ าเภอพาน เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นต่อการวางแผน 
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการในพื้นที่อ าเภอพาน เพื่อให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายของรัฐ 
เอกชน และประชาชนร่วมกันด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการในพื้นที่อ าเภอพาน ได้ครอบคลุมตรงประเด็น
ปัญหา และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนที่แท้จริง 
 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้พิการอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
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วิธีการวิจัย  
การศกึษาวจิัยครั้งนี้เป็นการศกึษาวจิัยเชิงส ารวจ (Survey research) โดยมีการด าเนินการดังนี ้

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้พิการอายุ 15 ปีขึ้นไป ในพื้นที่อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย จ านวน 

4,310 คน 
2. กลุ่มตัวอยา่ง (Sampling) 
การเลือกกลุ่มตัวอยา่ง โดยใช้แนวคิดของ Taro Yamane ก าหนดขนาดตัวอย่าง ที่ระดับความเชือ่มั่นร้อยละ 

95  จะได้กลุ่มตวัอย่างจากการค านวณเท่ากับ 366 ตัวอย่าง  และสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random 
sampling) โดยใช้ต าบลเป็นเกณฑ์ในการแบ่งชั้นของประชากร   

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
1. เครื่องมือที่ใช้และลักษณะของเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 สถานภาพทั่วไป

ของผู้ตอบแบบสอบถาม   และ ส่วนที่ 2 คุณภาพชีวิตผู้พิการอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย สอบถามเกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม  

2. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
              2.1 การตรวจสอบความตรง (Validity) โดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาและความตรงตามโครงสร้างของเครื่องมือ  
   2.2 การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปทดลองใช้(Try 
Out) กับผู้พิการอายุ 15 ปีขึ้นไป ในอ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีลักษณะเหมือนกลุ่มประชากร จ านวน 30 
ราย จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาค านวณหาค่าความเชื่อมั่นได้ 0.79 
ขั้นตอนการด าเนินการวจิัย 
  1. ขั้นเตรียมการ 
 1.1 ศึกษาและทบทวนเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  
 1.2 จัดเตรียมเอกสารที่จะใช้ในการด าเนินงานวิจัย 
 1.3 จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสอบถามแก่บุคลากรสาธารณสุขที่
ปฏิบัติงานในรพ.สต. ซึ่งจะเป็นผู้ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน  
 
 
 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
290 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

 2. ขั้นด าเนินการ 
 2.1 ผู้วิจัยและผู้ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลท าการเก็บรวมรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม  
 2.2 ตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้อง ความชัดเจน และความสมบูรณ์ของข้อมูล หากได้ข้อมูลไม่
ครบ ไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน หรือไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม  
 2.3 น าข้อมูลที่ได้ไปท าการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลได้ตามก าหนดแล้ว ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่ง
ก าหนดระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.05 เป็นเกณฑ์ในการยอมรับสมมติฐานการวิจัย โดยมีสถิติที่
ใช้ในการศึกษาดังนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 2. สถิติเชิงอนุมาน วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตผูพ้ิการอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยใช้สถิติ Two 
- independent sample T-test, Independent sample T-test, Pearson correlation และ One-Way ANOVA 

 
ผลการวิจัย   
  ข้อมูลทั่วไป พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 366 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง(ร้อยละ 50.8) ส่วนมากอายุ 41-60 
ปี(ร้อยละ 42.3) จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา(ร้อยละ 56.6) สถานภาพสมรส(ร้อยละ 49.7) นับถือศาสนาพุทธ(ร้อย
ละ 98.9) ประกอบอาชีพอื่น ๆ(ร้อยละ 31.7) ไม่มีรายได้ประจ า(ร้อยละ 62.3) มีรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท(ร้อยละ 
86.3) รายได้มาจากสวัสดิการจากรัฐ(ร้อยละ 57.7) ไม่มีภาระหนี้สิน (ร้อยละ 59.3)รายจ่ายหนี้สิ้นต่อเดือนน้อยกว่า
รายได้ต่อเดือน(ร้อยละ 18) มีภาระหน้ีสิน(ร้อยละ59.3) ไม่มีเงินออม (ร้อยละ 59) พักอาศัยอยู่บ้านของตนเอง(ร้อยละ 
92.1) มีที่ท ากินของตัวเอง(ร้อยละ 71.9) ไม่มีโรคประจ าตัว (ร้อยละ 59.3) ผู้พิการมีสมาชิกในครอบครัว โดยส่วนมาก
มีสมาชิก 1-3 คน(ร้อยละ 54.4) ไม่มีต าแหน่งทางสังคม(ร้อยละ 92.3) และสิทธิการรักษาพยาบาลเป็นสิทธิบัตร
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า(ร้อยละ 91.5) การเดินทางไปสถานบริการสุขภาพใกล้บ้าน ระยะทางน้อยกว่า 6 กิโลเมตร  
 ระดับคุณภาพชีวิต พบว่าระดับของคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 เมื่อ
พิจารณารายด้าน ได้แก่ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 3.42, 
3.68, 3.51 และ 3.41 ตามล าดับ แสดงว่าคุณภาพชีวิตทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่1 คุณภาพชีวิตชีวิตผู้พิการอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

คุณภาพชีวิตผู้พิการ X̅ S.D. ระดับ 

ด้านร่างกาย 3.42 0.62 ปานกลาง 
ด้านจิตใจ 3.68 0.55 ดี 
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 3.51 0.69 ดี 
ด้านสิ่งแวดล้อม 3.41 0.61 ปานกลาง 
รวม 3.49 0.52 ปานกลาง 

 
  ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตผูพ้ิการ 
 1. ปัจจัยระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีคุณภาพชีวิตที่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบปัจจัยระดับการศึกษาที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตผู้พิการ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

ผลต่างของค่าเฉลี่ย
ระหว่างกลุ่ม 

ไม่ได้เรียน 

(X ̅ =3.27) 
 

ประถมศึกษา 

(X ̅=3.48) 
 

ม.ต้น 

(X ̅=3.68) 
 

ม.ปลาย 

(X ̅=3.73) 
 

อนุปริญญา 

(X ̅ =3.54) 
 

ปริญญาตร ี

(X ̅ =3.86) 
 

ไม่ได้เรียน 

(X ̅ =3.27) 

0.00 0.114 0.015* 0.001* 0.900 0.021* 

ประถมศึกษา 

(X ̅ =3.48) 

 0.00 0.507 0.147 1.00 0.216 

ม.ต้น 

(X ̅ =3.68) 

  0.00 0.999 0.997 0.842 

ม.ปลาย 

(X ̅ =3.73) 

   0.00 0.982 0.924 

อนุปริญญา 

(X ̅ =3.54) 

    0.00 0.797 

ปริญญาตร ี

(X ̅ =3.86) 

     0.00 

หมายเหตุ: * p-value <0.05 
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  2.ปัจจัยรายได้ต่อเดือน พบว่า รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้พิการอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 3 
ตาราง 3 ปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างรายได้และคุณภาพชีวิตของผู้พิการ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย  

กลุ่ม จ านวน X̅ S.D. t p-value 

มีรายได้ประจ า 137 3.56 0.53 1.997 0.047 
ไม่มีรายได้ประจ า 228 3.45 0.51 

หมายเหตุ: * p-value <0.05 
  3.ปัจจัยด้านแหล่งรายได้ พบว่า แหล่งรายได้ที่ต่างกันมีคุณภาพชีวิตที่ต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ดังตารางที่ 4 
 
ตาราง 4 ปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งรายได้และคุณภาพชีวิตของผู้พิการ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

ผลต่างของค่าเฉลี่ยระหวา่ง
กลุ่ม 

ประกอบอาชีพ

ตนเอง(X̅ =3.72) 

บ านาญ 

(X ̅=3.40) 

สวัสดิการจากรัฐ 

(X ̅ =3.33) 

บุคคลในครอบครัว 

(X ̅ =3.68) 

อื่น ๆ 

(X ̅ =3.60) 

ประกอบอาชีพตนเอง (X̅ 
=3.72) 

0.00 0.929 .000* 0.995 0.998 

บ านาญ 

(X ̅ =3.40) 

 0.00 1.00 0.959 0.997 

สวัสดิการจากรัฐ 

(X ̅ =3.33) 

  0.00 0.002* 0.964 

บุคคลในครอบครัว 

(X ̅ =3.68) 

   0.00 1.00 

อื่น ๆ 

(X ̅ =3.60) 

    0.00 

หมายเหตุ: * p-value <0.05 
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  3.ปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้พิการ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 ปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างรายได้และคุณภาพชีวิตของผู้พิการ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

กลุ่ม จ านวน X̅ S.D. t p-value 

มีรายได้ประจ า 137 3.56 0.53 1.997 0.047 
ไม่มีรายได้ประจ า 228 3.45 0.51 

หมายเหตุ: * p-value <0.05 
 
  4.ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ย พบว่า รายได้เฉลี่ยมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้พิการ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 6 
ตารางที่ 6 ปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยและคุณภาพชีวิตของผู้พิการ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

ปัจจัย ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ 

p-value 

รายได้เฉลี่ย .234* .000 

หมายเหตุ: * p-value <0.05 
 
  5.ปัจจัยด้านภาระหนี้สิน พบว่า ภาระหนี้สินความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้พิการ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 7 
ตารางที่ 7 ปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างภาระหน้ีสิ้นและคุณภาพชีวิตของผู้พิการ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

กลุ่ม จ านวน X̅ S.D. t p-value 

มีหน้ีสิน 146 3.61 0.47 3.58 0.000 
ไม่มีหน้ีสิ้น 217 3.41 0.54 

หมายเหตุ: * p-value <0.05 
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  6.ปัจจัยด้านเงินออม พบว่า การมีเงินออมมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้พิการ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 8 
ตารางที่ 8 ปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างเงินออมและคุณภาพชีวิตของผู้พิการ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

กลุ่ม จ านวน X̅ S.D. t p-value 

มีเงินออม 150 3.71 0.50 7.181 0.000 
ไม่มีเงินออม 216 3.33 0.48 

หมายเหตุ: * p-value <0.05 
 
  7.ปัจจัยด้านโรคประจ าตัว พบว่า โรคประจ าตัวมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้พิการ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 9 
ตารางที่ 9 ปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างโรคประจ าตัวและคุณภาพชีวิตของผู้พิการ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

กลุ่ม จ านวน X̅ S.D. t p-value 

มีโรคประจ าตัว 217 3.53 0.50 2.015 0.045 
ไม่มีโรคประจ าตัว 149 3.42 0.54 

หมายเหตุ: * p-value <0.05 
 
  8.ปัจจัยด้านสถานะทางครอบครัว พบว่า สถานะทางครอบครัวมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้พิการ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 10 
ตารางที่ 10 ปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างสถานะทางครอบครัวและคุณภาพชีวิตของผู้พิการ อ าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย 

กลุ่ม จ านวน X̅ S.D. t p-value 

หัวหน้าครอบครัว 169 3.55 0.54 2.117 0.035 
สมาชิกในครอบครัว 197 3.43 0.50 

หมายเหตุ: * p-value <0.05 
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  9.ปัจจัยด้านต าแหน่งทางสังคม พบว่า ต าแหน่งทางสังคมมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้พิการ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 11 
ตารางที่ 11 ปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งทางสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้พิการ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

กลุ่ม จ านวน X̅ S.D. t p-value 

มีต าแหน่งทางสังคม 26 3.89 0.57 -4.207 0.000 
ไม่มีต าแหน่งทางสังคม 338 3.45 0.50 

หมายเหตุ: * p-value <0.05 
 
  10.ปัจจัยด้านระยะทางไปสถานพยาบาล พบว่า ระยะทางไปสถานพยาบาลมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต
ของผู้พิการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 12 
ตารางที่ 12 ปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางไปสถานพยาบาลและคุณภาพชีวิตของผู้พิการ อ าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย 

ปัจจัย ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ p-value 
ระยะทางไปสถานพยาบาล 0.131 0.012 

หมายเหตุ: * p-value <0.05 
  
อภิปราย สรุป และข้อเสนอแนะ  
อภิปราย 
  คุณภาพชีวิตของผู้พิการอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ต้องการได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ทั้งทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
สุรางค์รัตน์ สังข์สินธ์3  วิจัยเรื่องการเข้าถึงสิทธิของคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พุทธศักราช 2550 ภายในเขตอ าเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีผลการวิจัยพบว่า (1) การเข้าถึงสิทธิของคน
พิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พุทธศักราช 2550 ภายในเขตอ าเภอเมืองเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรีในภาพรวมมีการเข้าถึงสิทธิอยู่ในระดับปานกลาง  
 ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตผู้พิการอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่า ปัจจัยด้านระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ รายได้เฉลี่ย แหล่งรายได้ ภาระหนี้สิน เงินออม โรคประจ าตัว สถานะทางครอบครัว ต าแหน่งทางสังคม และ
ระยะทางไปรักษาพยาบาล เป็นปัจจัยที่สามารถท านายคุณภาพชีวิตผู้พิการอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของอนัญญา เจียนรัมย์4 วิจัยเรื่องความต้องการได้รับ
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสนามชัย อ าเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการ ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจมากเป็นล าดับที่ 1 รองลงมาตามล าดับ ได้แก่ ด้าน
ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านอาชีพและรายได้ และด้านการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของสังคม ส่วนผลการเปรียบเทียบ พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
และสาเหตุความพิการ ที่แตกต่างกันไม่ท าให้ความต้องการได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการแตกต่างกัน แต่
ลักษณะความพิการที่แตกต่างกัน ท าให้ความต้องการได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 
สรุป 
     1. คุณภาพชีวิตของผู้พิการ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับปานกลาง (X= 3.49) เมื่อพิจารณา
รายด้าน ได้แก่ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ย 3.42, 3.68, 3.51 
และ 3.41 ตามล าดับ แสดงว่าคุณภาพชีวิตทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน 
     2. ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผูพ้ิการ ได้แก่ ปัจจัยด้านระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน รายได้
เฉลี่ย แหล่งรายได้ ภาระหนี้สินต่อรายได้ เงินออม โรคประจ าตัว สถานะทางครอบครัว ต าแหน่งทางสังคม และ
ระยะทางไปสถานพยาบาลของรัฐอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนผู้พิการ ที่มีปัจจัยด้านเพศ อายุ ที่พัก
อาศัยที่ดินท ากิน จ านวนสมาชิกในครัวเรือน และสิทธิการรักษา ต่างกันมีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ควรมีการสนับสนุนให้ผู้พิการเข้าถึงสิทธิของคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชวีิต
คนพิการ พทุธศักราช 2550 อย่างต่อเน่ืองในทุก ๆ ดา้น 
       2. ควรมีการเปิดโอกาสให้ผู้พิการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่ประสบอยู่ด้วยความสะดวกรวดเร็ว ผ่าน
ช่องทางตา่ง ๆ ได้แก ่เบอร์โทรศพัท์สายด่วนเฉพาะผู้พิการ เป็นต้น 
      3. ควรมีการส ารวจและประเมินคุณภาพชีวิตผูพ้กิาร และเข้าถึงสิทธิของคนพิการตามพระราชบญัญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พทุธศักราช 2550 เป็นระยะ เพื่อใช้ข้อมูลที่ได้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูพ้ิการในพื้นที่อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อคุณภาพชวีิตคนพิการในเขตอ าเภอพาน จังหวดัเชียงราย เชน่ การ
เห็นคุณค่าในตนเองของคนพิการ ความเชื่อดา้นสุขภาพ การปรับตัวต่อ สังคมของคนพิการ เป็นต้น  
  2. ควรท าการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติคนพกิารใน
เขตอ าเภอพาน จังหวดัเชียงราย เพื่อหาแนวทางในการลดปัญหาและ อุปสรรคต่าง ๆ ในการด าเนินงานให้ผู้พิการมี
คุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น  
  3. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ เพือ่ให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ คนพกิารในเขตอ าเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์มากขึ้น  
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ผลของโปรเเกรม Mesh ในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง 
บ้านสถานใต้ อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

 
สุพจน์ วชิา, เจนจิรา นามวงค์,สุธิตา ลิเหล็ก,สุธาสินี บุญยืน  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสถาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 
บทน า 

ภาวะความดันโลหิตสูงเป็นภาวะที่พบบ่อย บางรายอาจมีภาวะดังกล่าวนานหลายปีโดยไม่แสดงอาการ 
อย่างไรก็ตามแม้จะไม่แสดงอาการ แต่สร้างความเสียหายต่อหลอดเลือดและหัวใจ ซึ่งสามารถตรวจพบความเสียหาย
เหล่านี้ได้ ความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้ จะเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพเรื้อรังอื่น ๆ เช่น หัวใจวายและ
โรคหลอดเลือดสมอง ทั้งนี้ ภาวะความดันโลหิตสูงมักจะพัฒนาต่อเน่ืองในช่วงหลายปีและสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศ 
ทุกวัย  

จากสถานการณ์โรคความดันโลหิตในทั่วโลกและประเทศไทย โดยองค์การอนามัยโลกในปี 2564 ซึ่งกลุ่มโรค 
NCDs (Non-communicable diseases หรือโรคไม่ติดต่อ) ปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของโลกทั้งในมิติ ของจ านวน
การเสียชีวิตและภาระโรคโดยรวม ได้พบประชากรทั่วโลกการเสียชีวิตจากโรค NCDs มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 
ซึ่งจ านวนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นจาก 594 ล้านคนในปี 2518 เป็น 1.13 พันล้านคนในปี 2558 เเละเป็น
โรคอันดับหน่ึงที่พบว่าคนไทยจ านวนร้อยละ 71 เสียชีวิตจากโรคเหล่านี้ในปี2556 (WHO,2564)(2) (ส านักโรคไม่ติดต่อ
กรมควบคุมโรค,2560)(3) 

จากการสังเกตติดตามข้อมูลประชากรอ าเภอเชียงของพบว่า จ านวนผู้สูงอายุมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นและมีผู้ที่
ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นในทุกๆปี จากข้อมูลรายงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของพบว่ามี
จ านวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่เข้ามารับบริการในปีพ.ศ.  2560  จ านวน  8 ,530  คน ปี 2561 จ านวน 9,517 
คนและในปี2562 มีจ านวนเพิ่มขึ้นเป็น 9,744 คน โดยมีผู้สูงอายุจ านวนร้อยละ   58.6   เป็นโรคความดันโลหิตสูง
(โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ,2563)(4)  

ซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสถาน ได้มีการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงในทุกๆปี คิดเป็นร้อยละ 
98.63 ประชากรในหมู่ 12 บ้านสถานใต้นั้น มีความหนาเเน่นของประชากรอยู่ที่ 642 ราย ซึ่งจากการเเบ่งประชากร
บ้านสถานใต้ หมู่12 ตามช่วงอายุพบว่า มีประชากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 35 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 69.32 จากการ
ค้นหาข้อมูลจากโปรเกรม JHCIS ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสถาน พบว่ามีผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง 
จ านวนทั้งสิ้น 165 ราย  เเละประชากรหมู่ 12 บ้านสถานใต้ ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง ซึ่งได้รับการคัดกรอง
ความดันโลหิตจากทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสถาน มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 106 ราย (โรงพยาบาล
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ส่งเสริมสุขภาพต าบลสถาน,2564)(5) เเละภายในหมู่บ้านปัจจุบันมีการออกก าลังกาย ในกลุ่มคนทั่วไป ซึ่งมีการออก
ก าลังไม่ถูกต้อง เเต่มีการบริโภคที่ดี  

จากการคดักรองโรคความดันโลหิตสูงประจ าปีงบประมาณ 2565 ประชากรบ้านสถานใต้มีภาวะเสี่ยงความดัน
โลหิตสูงกว่าหมู่บ้านอื่นๆ จากการส ารวจพฤติกรรมการบริโภคและการออกก าลังกาย ประชากรกลุม่เสี่ยงทั้งสิ้น 106 
ราย ในชุมชนของประชากรในบ้านสถานใต ้พบวา่มีการออกก าลังกายในกลุ่มคนทั่วไป แต่ยังไม่มวีิธีการออกก าลังกาย
ที่ถูกวิธี สว่นด้านการบริโภคมีการเลือกรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม งานวิจัยนี้จึงศึกษาผลของการออกก าลังกาย 
Mesh ในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง บ้านสถานใต้ 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการการเกิดโรคความดันโลหิตเเก่ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงความดันโลหิต 
2. เพื่อเปรียบเทยีบความเเตกต่างของค่าความดันโลหิตของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการใช้โปรแกรม

Mesh  
 
ขอบเขตของงานวิจัย 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การศึกษาครั้งนี้ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนเองของแบนดูรา (Bandura, 1997) ที่เชื่อว่า

เมื่อบุคคลมีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อการปฏิบัติกิจกรรม จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้บุคคลนั้นมีการปฏิบัติกิจกรรมอย่าง
ต่อเน่ือง การรับรู้สมรรถนะแห่งตนของบุคคลมีพื้นฐานจากการได้รับข้อมูล 4 แหล่งคือ  

1) การประสบความส าเร็จจากการกระท าของตนเอง โดยผู้วิจัยได้สร้างโปรแกรมแมช (Mesh) ขึ้นมา เพื่อเป็น
การให้ความรู้ด้านการบริโภคอาหารแบบแดช ไดเอท (DASH Diet) และความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังอย่างถูกวิธีแก่
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคความโลหิตสูง ฝึกทักษะและสาธิตการออกก าลังกายแบบเต้นแอโรบิคและร าไม้พลอง  

2) การได้เห็นประสบการณ์หรือตัวอย่างจากผู้อื่น โดยผู้วิจัยจะท าการคัดเลือกตัวแบบ ที่มีการออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่มีระดับความดันโลหิตลดลง  

3) การชักจูงด้วยค าพูด โดยให้แสดงออกถึงความรู้สึกเกี่ยวกับการออกก าลังกายแบบแอโรบิคและร าไม้พลอง 
พร้อมกับค าพูดชักจูงและกล่าวค าชมเชย  

4) สภาวะทางด้านร่างกายและอารมณ์ โดยการประเมินความพร้อมในการออกก าลังกายแบบแอโรบิคและร า
ไม้พลอง ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ของกลุ่มตัวอย่าง  

ดังนั้นการรับรู้สมรรถนะแห่งตนจะช่วยให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง หมู่ 12 บ้านสถานใต้ 
สามารถออกก าลังกายแบบแอโรบิคและร าไม้พลองได้ถูกต้อง และท าให้เกิดพฤติกรรมการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้ระดับความดันโลหิตลดลง 
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ขอบเขตประชากร 
ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย คือ ประชากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่

ภายใน บ้านสถานใต้ หมู่ 12 ต าบลสถาน อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมีประชากรทั้งหมด 106 ราย ใช้การ
ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของประชากรจากสูตรของ ยามาเน (Yamane,1967) วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างเเบบ
ง่าย (Simple Random Sampling)  โดยให้มีค่าความเคลื่อนที่ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  เป็น
จ านวนทั้งสิ้น 84 ราย เป็นที่ผู้ไม่มีปัญหาทางการมองเห็นเเละการได้ยิน รวมถึงเป็นผู้ที่สามารถออกก าลังกายได้เเละ
ยินดีเข้าร่วมโปรเเกรมตลอดการวิจัย ตลอดจนเป็นผู้ที่ไม่มีโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคประจ าตัวอื่นๆ เช่น โรค
ประจ าตัวกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเฉียบพลัน หัวใจวาย
เฉียบพลัน โรคปอด โรคตับ โรคไตที่รุนแรงและเฉียบพลัน หลอดเลือดด าอักเสบและอุดตันที่ยังไม่ได้รับการรักษา มี
การบาดเจ็บของระบบกระดูกหรือกล้ามเนื้อที่ยังไม่ได้รับการรักษาผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะน้ าตาลในเลือดสูงและ
น้ าตาลในเลือดต่ ารุนแรง  

ขอบเขตระยะเวลา 
ระยะเวลาในการเข้าร่วมโปรเเกรม ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม 2565 - เดือนตุลาคม 2565 รวมระยะเวลา

ทั้งหมด 6 เดือน  
 
รูปแบบงานวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจยักึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research) ชนิด  2  กลุ่มเปรียบเทียบก่อน
และหลังการ ทดลอง (two-group pre-posttest design) เพื่อศึกษาเพือ่ศึกษาผลของโปรแกรม Mesh  

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร: ประชากรที่มอีายุ 35 ปีข้ึนไป ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิต จ านวนทั้งหมด 106 ราย  ที่ไม่มี
ปัญหาทางการมองเห็นเเละการได้ยิน รวมถึงเป็นผู้ที่สามารถออกก าลังกายได้และอาศัยอยู่ภายใน บ้านสถานใต้ ต าบล
สถาน อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ที่สนใจเข้าร่วมโปรเเกรมMeshตลอดการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง: ใช้การค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของประชากรจากสูตรของยามาเน (Yamane,1967) 
วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างเเบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยให้มีค่าความเคลื่อนที่ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นจ านวน 84 รายเเละมีการเข้าร่วมด้วยความสมัครใจและลงนามยินยอมการเข้าร่วมทั้งหมด 84 
รายโดยแบ่งเป็นกลุ่มควบคุม จ านวน 42 รายและกลุ่มทดลองจ านวน 42 ราย 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
         1. แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถามที่ใช้วัดความรู้เรื่องโรคความดันโลหิต ประกอบไปด้วย 2 
ส่วน ดังนี้   

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป จ านวน 12 ข้อ   
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามวัดความรู้เรื่องโรคความดนัโลหิตสูง มีจ านวน 25 ข้อ แยกย่อยเป็นความรู้ด้าน   

-ความหมาย 3 ข้อ   -ปัจจัยเสี่ยง 5 ข้อ  -อาการ 2 ข้อ   -ภาวะแทรกซ้อน 3 ข้อ  -การปฏิบัติตัว 12 ข้อ  
โดยในแต่ละข้อประกอบด้วยข้อความ และมีค าตอบให้เลือก 2 ตัวเลือก คอื ใช่หรือไม่ใช่ โดยสามารถเลือกได้

เพียงค าตอบเดียว มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
ข้อความเชิงบวกหากตอบใช่ ให้ 1 คะแนน ตอบไม่ใช่ ให้ 0 คะแนน  
ข้อความเชิงลบหากตอบใช่ ให้ 0 คะแนน ตอบไม่ใช่ ให้ 1 คะแนน  

แล้วน าคะแนนความรู้แตล่ะข้อ มาหาคะแนนรวม แบ่งคะแนนเป็น 3 ระดับ โดยใช้ แบบอิงเกณฑ์ของบลูม (Bloom , 
1971) ระดับต่ า (คะแนนต่ ากวา่ร้อยละ 60) คะแนนอยู่ระหว่าง 0.00 – 14.00  

ระดับปานกลาง (คะแนนร้อยละ 60-79) คะแนนอยู่ระหว่าง 15.00 – 19.00  
ระดับสูง (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) คะแนนอยู่ระหว่าง 20.00 – 25.00 
 

3. โปรแกรม Mesh  โดยมีตารางการใช้โปรแกรมในแต่ละเดือน ดังนี้ 

สัปดาห์ที่1 

วันจันทร ์ วันพุธ วันศุกร ์

ร าไม้พลอง+เต้นแอโรบิค ร าไม้พลอง+เต้นแอโรบิค ร าไม้พลอง+เต้นแอโรบิค 

- ให้ความรู้เรื่องการบริโภคอาหาร - 

สัปดาห์ที่2 

วันจันทร ์ วันพุธ วันศุกร ์

ร าไม้พลอง+เต้นแอโรบิค ร าไม้พลอง+เต้นแอโรบิค ร าไม้พลอง+เต้นแอโรบิค 

สัปดาห์ที่3 
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วันจันทร ์ วันพุธ วันศุกร ์

ร าไม้พลอง+เต้นแอโรบิค ร าไม้พลอง+เต้นแอโรบิค ร าไม้พลอง+เต้นแอโรบิค 

สัปดาห์ที่4  

วันจันทร ์ วันพุธ วันศุกร ์

ร าไม้พลอง+เต้นแอโรบิค ร าไม้พลอง+เต้นแอโรบิค ร าไม้พลอง+เต้นแอโรบิค 

- ให้ความรู้เรื่องการบริโภคอาหาร - 
การเก็บรวบข้อมูล 

1. ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ส ารวจและค้นหาปัญหาในการเกิดโรคความดันโลหิตภายในหมู่ 12 บ้านสถานใต้และได้ลง
พื้นที่ดูการออกก าลังกายภายในหมู่บ้าน ซึ่งน าไปสู่การสร้างโปรแกรม Mesh ขึ้น 

2. ผู้วิจัยได้ตดิต่อประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 บ้านสถานใต้และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
เพื่อขอความรว่มมือในการท าวิจัย  

3. ผู้วิจัยได้ท าโปสเตอร์เชิญชวนและประกาศเสียงตามสายของหมู่บ้านเพื่อให้ประชากรภายในหมูบ่้านรับรู้
และลงนามเข้าร่วมกิจกรรม 

4. ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอยา่งในชุมชน โดยใช้วธิีการเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติที่ทางผูว้ิจยัก าหนดไว้ 
ได้ตัวอยา่งทั้งหมด 84 คน หลังจากการนั้นท าการสุ่มอย่างง่าย เข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 42 คน และ
ระหว่างการวจิัย ได้มีการคัดผู้เข้าร่วมการวิจัยออกตามเกณฑ์การคัดออกตามคุณสมบัติทีก่ าหนดไว้ จึงไดก้ลุ่มตวัอย่าง
จริง จ านวน 30 คน ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 15 คน  

5. ผู้วิจัยจัดเตรียมผู้ช่วยวิจัยเพื่อท าหน้าที่สอบถามแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามวัดความรู้เรื่องโรค
ความดันโลหิตสูง และโปรแกรม Mesh ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ดว้ยการชี้แจงรายละเอียดของแบบวัดต่างๆ 
ให้ผู้ช่วยวิจัยได้เข้าใจตรงกัน ก่อนการเริ่มท าการวจิัย จากนั้นด าเนินตามกจิกรรมในแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมโปรแกรมMesh เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ๆ 3 ครั้ง ซึ่งจะเป็นทุกวันจันทร์ วันพุธ 
และวันศุกร์ ครั้งละ 30 นาที  
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สรุปผลของงานวิจัย 
 ผลของโปรเเกรม Mesh ในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง หมู่ 12 บ้านสถานใต้ ที่ได้ออกก าลังกายควบคู่ไป
กับการให้ความรู้และภายหลังการได้รับโปรแกรมMesh สามารถเปลี่ยนแปลงค่าความดันโลหิตให้ลดลงได้ส าเร็จ ตาม
สมมติฐาน ทั้งนี้อาศัยทฤษฎีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนเองของแบนดูรา (Bandura, 1997) มีการมอบเกียรติบัตร ให้กับ
บุคคลที่มีค่าความดันเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ืองและเพื่อเป็นสิ่งกระตุ้นให้มีการปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึง 
การให้ความรู้เกี่ยวกับการเกิดโรคความดันโลหิตโดยการให้ความรู้ด้านการบริโภคอาหาร และเน้นการออกก าลังกายใน
โปรแกรม Mesh เป็นหลัก และเมื่อเปรียบเทียบค่าความดันโลหิตกับกลุ่มควบคุมจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนเปลี่ยนของ
ค่าความดันโลหิตที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ท าให้งานวิจัยในครั้งนี้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
ข้อจ ากัด 
 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ท าให้ยากต่อการรวมกลุ่มใน
การจัดกิจกรรมจึงท าให้มีผู้ที่อยากเข้าร่วมกิจกกรมไม่สามารถมาเข้าร่วมตามเป้าหมายได้ และมีเวลาไม่เพียงพอในการ
จัดกิจกรรมให้กับประชากรในหมู่บ้าน  
 
ข้อเสนอแนะ 

การออกก าลังกายแบบร าไม้พลองและเต้นแอโรบิคสามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูงได้ ดังนั้น
พยาบาล เวชปฏิบัติชุมชนที่ปฏิบัติงานในชุมชน สามารถน าโปรแกรม Mesh ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการ การควบคุมและป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มเสี่ยงและลดจ านวนผู้ป่วยรายใหม่ได้  

ควรส่งเสริมให้มีการออกก าลังกายภายในหมู่บ้านโดยให้ผู้ใหญ่บ้านหรืออาสาสมัครประจ าหมู่บ้านช่วยกัน
ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่มีความประสงค์มาร่วมกันออกก าลังกาย 
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ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
Factors Affecting the Quality of Life of the Elderly in Phan District, Chiangrai Province 

 
วัชราภรณ ์ เงินปุ่นนาค 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสันกลาง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 
บทคัดย่อ  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ด าเนินการศึกษาวิจัยในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 
2565 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุ ในเขตอ าเภอพาน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจ านวน 395 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จ านวน 
30 ข้อ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Pearson correlation, Independent sample T-test และ One-Way 
ANOVA  

 ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับดี (x̅= 3.76) ปัจจัยที่
มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ได้แก่ ปัจจัยด้านระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน แหล่งรายได้ ภาระหนี้สินต่อรายได้ 
เงินออม และต าแหน่งทางสังคม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนผู้สูงอายุที่มีปัจจัยด้านเพศ อายุ 
สถานภาพอาชีพ ที่พักอาศัยที่ดินท ากิน จ านวนสมาชิกในครัวเรือน สถานะทางครอบครัวสิทธิการรักษา และระยะทาง
ไปไปสถานพยาบาลของรัฐ ต่างกันมีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน 
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บทน า 
 การสูงวัยของประชากรเป็นปรากฏการณ์ทางประชากรที่เกิดขึ้นทั่วโลก มีสาเหตุมาจากการเกิดที่ลดลง และ
อายุของผู้คนยืนยาวขึ้น จากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุ ปี 2563 ประชากรโลกมีอายุสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมี
ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 1,050 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 14 ของประชากรทั้งหมด ในปี 2563 ประเทศไทยมี
ประชากรรวม 66.5 ล้านคน ผู้สูงอายุได้เพิ่มจ านวนอย่างรวดเร็วเป็น 12 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 18 ของประชากร
ทั้งหมด ประเทศไทยก าลังจะกลายเป็น “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” ภายในปี 2565 นี้5 จังหวัดเชียงราย มีจ านวน
ผู้สูงอายุ 228,779 คน จากประชากรทั้งหมด 897,799 คน อ าเภอที่มีผู้สูงอายุมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เมือง
เชียงราย ร้อยละ 19.90 พาน ร้อยละ 12.70 และแม่จัน ร้อยละ 8.776 

 ปัจจุบันสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้โครงสร้างของครอบครัวมีค่านิยมเข้าไปท างานในเมืองใหญ่ 
ทอดทิ้งให้ผู้สูงอายุอยู่ตามล าพังหรือแยกย้ายกันไปตั้งครอบครัวใหม่ ผู้สูงอายุบางส่วนที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงช่วยเหลือ
ตนเองได้ แต่บางส่วนก็อาจเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จึงมีภาวะพึ่งพิงประชากรในวัย
ท างานมากขึ้นถ้าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในชุมชนเป็นผู้มีคุณภาพชีวิตที่ดีน่าจะลดสภาพปัญหาดังกล่าวได้ 2 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุมีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถพัฒนาตนเองและสังคมไปสู่เป้าหมายที่
พึงปรารถนา ทั้งในส่วนบุคคล ครอบครัว ชุมชน การที่ผู้สูงอายุจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นต้องมาจากคุณภาพชีวิตหลาย
องค์ประกอบ ส่วนมากจะมุ่งเน้นในด้านความต้องการขั้นพื้นฐานในการด ารงชีวิต ได้แบ่งองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 
4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม การมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีในด้านต่าง ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อการด ารงชีวิตและส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตในทิศทางที่ดีได้ 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น การด าเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุในอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีกลไกขับเคลื่อนการ
ท างานผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน การด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นลักษณะของการสงเคราะห์ ช่วยเหลือประชาชนบางส่วน โดยไม่มีเป้าหมายใน
การด าเนินงานที่ชัดเจน ผู้วิจัยในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ของพื้นที่อ าเภอพาน เห็นว่าการศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นแนวทางการวางแผน ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่อ าเภอพาน เพื่อให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายของรัฐ เอกชน และประชาชน
ร่วมกันด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่อ าเภอพาน ได้ครอบคลุมตรงประเด็นปัญหา และตรงความ
ต้องการที่แท้จริง  
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
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วิธีการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคือ ประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอพาน จังหวัด

เชียงราย จ านวน 29,075 คน 
2. กลุ่มตัวอย่าง แบ่งข้ันตอนในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แนวคิดของ Taro Yamane ก าหนดขนาดตัวอย่าง ที่ระดับ

ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จะได้กลุ่มตัวอย่างจากการค านวณเท่ากับ 395 ตัวอย่าง 
ขั้นตอนที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ โดยใช้ต าบลเป็นเกณฑ์ในการแบ่งชั้นของประชากร จากนั้น

ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละต าบลและใช้การสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก โดยเลือกเก็บเฉพาะผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้น
ไป ที่อ่านออกเขียนได้ และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจนครบ 395 ชุด 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 1. เครื่องมือที่ใช้และลักษณะของเครื่องมือได้สร้างและพัฒนาเครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาเป็นแนวทางในสร้างแบบสอบถามและสร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด
การศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 สถานภาพทั่วไป จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล จ านวน 18 ข้อ 
 ส่วนที่ 2คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ สอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 30 ข้อ 

2. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 2.1การตรวจสอบความตรง (Validity) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาและความตรงตามโครงสร้างของเครื่องมือ แล้วน าคะแนนที่ได้มาค านวณค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) พบว่า ค าถามทุกข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.5  
  2.2 การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
ประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป อ าเภอป่าแดดจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีลักษณะเหมือนกลุ่มประชากร จ านวน 30 รายจากนั้น
น าข้อมูลที่ได้มาค านวณหาค่าความเชื่อมั่นได้ 0.79 
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ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 1. ขั้นเตรียมการผู้วิจัยศึกษาและทบทวนเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย จัดเตรียมเอกสารที่จะใช้ใน
การด าเนินงานวิจัยจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสอบถามแก่บุคลากรสาธารณ สุขที่
ปฏิบัติงานในรพ.สต. ซึ่งจะเป็นผู้ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
 2. ขั้นด าเนินการผู้วิจัยและผู้ช่วยท าการเก็บรวมรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามตรวจสอบความครบถ้วน ความ
ถูกต้อง ความชัดเจน และความสมบูรณ์ของข้อมูล น าข้อมูลที่ได้ไปท าการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลได้ตามก าหนดแล้วน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  ซึ่ง
ก าหนดระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.05 เป็นเกณฑ์ในการยอมรับสมมติฐานการวิจัย โดยมีสถิติที่
ใช้ในการศึกษาดังนี้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ Pearson correlation, Independent 
sample T-test และ One-Way ANOVA 
 
ผลการวิจัย   
 ข้อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่างจ านวน 395 คน พบว่า ผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.5และเพศ
ชาย 40.5 ผู้สูงอายุส่วนมากเป็นผู้สูงอายุตอนต้น 60-69 ปี ร้อยละ 69.4 ผู้สูงอายุส่วนมากจบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษา ร้อยละ 67.1 สถานภาพสมรส ร้อยละ 66.1 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.0 ผู้สูงอายุส่วนมากว่างงาน 
ร้อยละ 52.9 ไม่มีรายได้ประจ า ร้อยละ 64.6 ผู้สูงอายุส่วนมากมีรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท ร้อยละ 83.3 รายได้มา
จากสวัสดิการจากรัฐ ร้อยละ 42.3 ผู้สูงอายุส่วนมากมีภาระหนี้สิน ร้อยละ 60.3 รายจ่ายหนี้สิ้นต่อเดือนน้อยกว่า
รายได้ต่อเดือน ร้อยละ 37.8 ของผู้สูงอายุที่มีภาระหนี้สิน ผู้สูงอายุส่วนมากมีเงินออม ร้อยละ 54.4 พักอาศัยอยู่บ้าน
ของตนเอง ร้อยละ 93.9 มีที่ท ากินของตัวเอง ร้อยละ 80.3 ผู้สูงอายุมากกว่าครึ่ง ไม่มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 53.9 และ
เป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 46.1 ส่วนมากผู้สูงอายุมีสมาชิกในครอบครัว โดยส่วนมากมีสมาชิกที่ 1-3 คน 
ร้อยละ 58.0 และผู้สูงอายุส่วนมากเป็นหัวหน้าครอบครัว ร้อยละ 54.4 ผู้สูงอายุส่วนมาไม่มีต าแหน่งทางสังคม ร้อยละ 
83.0 และสิทธิการรักษาพยาบาลเป็นสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร้อยละ 87.3 โดยส่วนมากผู้สูงอายุเดินทางไป
สถานบริการสุขภาพใกล้บ้าน ระยะทางน้อยกว่า 6 กิโลเมตร ร้อยละ 77.7 

 ระดับคุณภาพชีวิต พบว่า ระดับของคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายด้าน ได้แก่ด้าน
ร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 3.74, 3.97, 3.79 และ 3.63 
ตามล าดับ แสดงว่าคุณภาพชีวิตทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับดีเช่นกัน ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ระดับคุณภาพชีวติของผู้สูงอายุ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย  

องค์ประกอบ �̅� S.D. ระดับ 
ด้านรา่งกาย 3.74 0.559 ดี 
ด้านจิตใจ 3.97 0.514 ดี 
ด้านความสัมพันธท์างสังคม 3.79 0.513 ดี 
ด้านสิ่งแวดล้อม 3.63 0.494 ดี 

โดยรวม 3.76 0.422 ดี 

  
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

 1. ปัจจัยระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีคุณภาพชีวิตที่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบปัจจัยระดับการศึกษาที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

ระดับการศึกษา x̅ ไม่ได้เรียน 
 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยมต้น 
 

มัธยม
ปลาย 

อนุปริญญา 
 

ปริญญาตร ี
 

  3.74 3.75 3.73 3.76 4.23 3.84 
ไม่ได้เรียน 3.74 - 1.00 1.00 1.00 <.001** 1.00 
ประถมศึกษา 3.75  - 1.00 1.00 .003* 1.00 
มัธยมต้น 3.73   - 1.00 <.001** 1.00 
มัธยมปลาย 3.76    - .069 1.00 
อนุปริญญา 4.23     - .208 
ปริญญาตร ี 3.84      - 

*p-value<0.05, **p-value<0.01 
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 2. ปัจจัยรายได้ต่อเดือน พบว่า รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

ปัจจัย ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ p-value 
รายไดต้่อเดือน .251** .0001 

**p-value<0.01 
 

 3. ปัจจัยด้านแหล่งรายได้ พบว่า แหล่งรายได้ที่ต่างกันมีคุณภาพชีวิตที่ต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบปัจจัยแหล่งรายได้ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

แหล่งรายได ้ x̅ ประกอบ
อาชีพตนเอง 

บ านาญ 
 

สวัสดิการ
รัฐ 

บุคคลใน
ครอบครัว 

อื่น ๆ 
 

  3.87 3.72 3.66 3.79 3.70 
ประกอบอาชีพตนเอง 3.87 - .585 <.001** .951 .198 
บ านาญ 3.72  - .999 .994 1.000 
สวัสดิการรัฐ 3.66   - .383 1.000 
บุคคลในครอบครัว 3.79    - .941 
อื่น ๆ 3.70     - 

**p-value<0.01 
 4. ปัจจัยด้านภาระหนี้สินต่อรายได้ พบว่า ภาระหนี้สินต่อรายได้ที่ต่างกันมีคุณภาพชีวิตที่ต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบปจัจัยภาระหน้ีสินต่อรายได้ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

หน้ีสินต่อรายได ้ x̅ หน้ีสินน้อยกว่า
รายได ้

หน้ีสินเท่ากับ
รายได ้

หน้ีสินมากกว่า
รายได ้

  3.74 3.92 3.61 
หน้ีสินน้อยกว่ารายได้ 3.74 - .018* .140 
หน้ีสินเท่ากับรายได้ 3.92  - <0.001** 
หน้ีสินมากกว่ารายได้ 3.61   - 

**p-value<0.01, *p-value<0.05 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
312 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

5. ปัจจัยด้านเงินออม พบว่า การมีเงินออมมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 6 
ตารางที่ 6 ปัจจัยด้านเงินออมของผู้สูงอายุ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

กลุ่ม จ านวน x̅ S.D. t P-value 
มีเงินออม 
ไม่มีเงินออม 

215 
180 

3.81 
3.69 

0.405 
0.434 

2.902 .004* 

* p-value<0.05 
 

6. ปัจจัยด้านต าแหน่งทางสังคม พบว่า ต าแหน่งทางสังคมมีความสัมพันธ์กบัคุณภาพชีวติของผู้สูงอายุ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั 0.05 ดังตารางที ่7 
ตารางที่ 7 ปัจจัยด้านต าแหน่งทางสังคม ของผู้สูงอายุ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

กลุ่ม จ านวน x̅ S.D. t P-value 
ไม่มีต าแหน่งทางสังคม 
มีต าแหน่งทางสังคม 

328 
67 

3.72 
3.92 

0.411 
0.441 

-3.570 <0.001** 

**p-value<0.01 
 
อภิปราย สรุป และข้อเสนอแนะ 
 อภิปราย 
           คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายด้าน คุณภาพ
ชีวิตทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับดีเช่นกัน 
ทั้งนี้ ผู้สูงอายุส่วนมากเป็นผู้สูงอายุตอนต้น 60-69 ปี สามารถไปไหนมาไหนได้ มีร่างกายที่แข็งแรงปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันหรือประกอบอาชีพได้ ผู้สูงอายุมีรายได้พื้นฐานจากสวัสดิการของรัฐ มีรายได้จากการประกอบอาชีพไว้เก็บ
ออมหรือใช้จ่ายตามความจ าเป็น โดยส่วนมากการมีที่พักอาศัยและที่ท ากินเป็นของตนเอง กา รได้สิทธิการ
รักษาพยาบาลหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ส าหรับผู้สูงอายุ มีสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านสามารถเดินทางไปรับ
บริการได้สะดวก และมีกิจกรรมทางสังคมของกลุ่มผู้สูงอายุได้พบปะกัน ประกอบกับบริบทสภาพแวดล้อมของพื้นที่มี
ความเป็นธรรมชาติ ท าให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ เด่น นวลไธสง1 ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบัคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังไม้ขอน อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พบว่า คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยภาพรวม มีคุณภาพชีวิตที่ดีร้อย
ละ 100  
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    ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ได้แก่ ปัจจัยด้านระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน แหล่งรายได้ 
ภาระหน้ีสินต่อรายได้ เงินออม และต าแหน่งทางสังคม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ ผู้สูงอายุที่มีระดับ
การศึกษาสูงจะมีความสามารถในการดูแลตนเอง และมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมได้ดี และมากกว่ากลุ่มที่มีการศึกษาต่ า 
ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาสูง มีรายได้แน่นอน มีเงินเก็บออมไว้ใช้ สามารถซื้อปัจจัยต่าง ๆ ในการด ารงชีพ ช่วยให้
ผู้สูงอายุมีโอกาสแสวงหาสิ่งจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต การมีรายได้หรือฐานะทางเศรษฐกิจดีท าให้ผู้สูงอายุสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการขั้นพื้นฐาน และรายได้ยังท าให้ผู้สูงอายุมีโอกาสเข้าถึงแหล่งบริการสุขภาพกลุ่มทางสังคม
ต่าง ๆ และการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม โดยไม่ต้องกังวลกับสถานะทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือมี
ต าแหน่งหน้าที่ทางสังคม เปรียบเสมือนการสนับสนุนทางสังคมที่ช่วยให้สภาพจิตใจของผู้สูงอายุดีขึ้นและท าให้
ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีความรู้สึกว่าตนเองไม่โดดเดี่ยว ดังนั้นจึงเป็นปัจจัยที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดี
ขึ้น สอดคล้องกับ การศึกษาของ มันโซร์ ดอเลาะ4 ศึกษาเรื่องปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา: ต าบลบาละ อ าเภอกาบัง จังหวัดยะลา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ ระดับการศึกษา รายได้ การเป็นสมาชิกกลุ่ม การเข้าร่ วมกิจกรรมทางศาสนา 
และการศึกษาของ นนทชา ชัยทวิชธานันท์ และคณะ3 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เขตเทศบาลเมือง
อรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในภาพรวมมากที่สุดคือ 
การด ารงต าแหน่งในชุมชน 
 สรุป 

     1. คุณภาพชีวติของผู้สูงอายุ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับดี (x̅= 3.76) เมื่อพิจารณารายดา้น 
ได้แก่ด้านรา่งกาย ดา้นจติใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 3.74, 3.97, 3.79 และ 3.63 
ตามล าดับ แสดงวา่คุณภาพชวีิตทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับดีเช่นกัน 
     2. ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ได้แก่ ปัจจัยด้านระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน แหล่งรายได้ 
ภาระหน้ีสินต่อรายได้ เงินออม และต าแหน่งทางสังคม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนผู้สูงอายุที่มีปัจจัย
ด้านเพศ อายุ สถานภาพอาชีพ ที่พักอาศัยที่ดินท ากิน จ านวนสมาชิกในครัวเรือน สถานะทางครอบครัวสิทธิการรักษา 
และระยะทางไปไปสถานพยาบาลของรัฐ ต่างกันมีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
     1. น าผลการวิจัยไปใช้ในวางแผนด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอพาน (พชอ.พาน) ของ
ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ 

    2. ควรส่งเสริมประชาชนผู้สูงอายุให้มีรายได้ และส่งเสริมการเก็บออมเงินส ารองเลี้ยงชีพ 
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 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
     1. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อ าเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย 
     2. ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมส าหรับพื้นที่ใกล้เคียง และเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่อื่น ๆ 
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การพัฒนารูปแบบการเชื่อมประสานการดูแลผู้ป่วยโรคร่วมจิตเวชสารเสพติด 
ที่เสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย 

Development of a coordination of care management for the prevention of Serious 
Mental Illness with High Risk to Violence (SMI-V) in the community among 

mentally ill patients who abuse substances. 
อัญชลิกา ภูมริัชญากุล ,เปรมยุดา  ธรรมขันธา, ทวีชัย ค าเพ็ญ, มาลี อาหย,ิ  

จิรนันท์ เฉิน , พรสินี สีนา,ถาวร ล่อกา  
โรงพยาบาลแม่จัน อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

 
บทคัดย่อ 

จากสถานการณ์การก่อความรุนแรงในชุมชนของผู้ป่วยโรคร่วมจิตเวชสารเสพติดในพื้นที่อ าเภอแม่จัน         
ที่มีความรุนแรงรูปแบบต่างๆ  โดยบางกรณีรุนแรงถึงชีวิต หรือกลุ่มเสี่ยงที่จะก่อความรุนแรง หรือ SMI-V              
ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย SMI-V ทีมผู้วิจัยจึงมีความสนใจใน
การศึกษา เกี่ยวกับ การจัดรูปแบบ การเฝ้าระวัง การบ าบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชที่ใช้สารเสพติดของอ าเภอแม่จัน ว่า มี
ความเพียงพอและมีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการเชื่อมประสานการดูแล
ผู้ป่วยโรคร่วมจิตเวชสารเสพติดอ าเภอแม่จัน และ เพื่อประเมินผลการน ารูปแบบการเชื่อมประสานการดูแลผู้ป่วยโรค
ร่วมจิตเวชสารเสพติดอ าเภอแม่จันไปใช้ในการจัดบริการ เป็นการวิจัยและพัฒนา(Research and development 
study) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์สถานการณ์ การยกร่างรูปแบบ  การน ารูปแบบที่ยกร่างสู่การ
ทดลองปฏิบัติ  และ การปรับปรุงรูปแบบนั้นให้มีประสิทธิภาพ โดยศึกษา ผู้ป่วยโรคร่วมจิตเวชสารเสพติด ที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ป่วยที่รับบริการในโรงพยาบาลแม่จัน ตั้งแต่ ปี2561-2564 จ านวน 42 ราย , ภาคีเครือข่ายและสามาชิ
กชมรมญาติผู้ป่วย/จิตอาสาดูแลผู้ป่วยจิตเวช อ าเภอแม่จัน 23 คน และ บุคลากรสาธารณสุขสหวิชาชีพที่เป็น
คณะท างานสุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติด จ านวน 20 คน ในกลุ่มผู้ป่วย มีการรวบรวมข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางคลินิก 
การวินิจฉัย ประเภทสารเสพติดที่ใช้  ความรู้และทัศนคติก่อน-หลังเข้าร่วมโครงการ การอยู่ร่วมกับครอบครัวและ
ชุมชน ในกลุ่มภาคีเครือข่ายและสมาชิกชมรมญาติผู้ป่วย/จิตอาสาดูแลผู้ป่วยจิตเวช อ าเภอแม่จัน และกลุ่มบุคลากร
สาธารณสุขสหสาขาวิชาชีพที่เป็นคณะท างาน จิตเวชและยาเสพ รวบรวมข้อมูลทั่วไป การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 
ความรู้และทัศนคติก่อน-หลังเข้าร่วมโครงการ การสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วย สถิติพรรณนา (Descriptive 
Statistics) 
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ผลการวิจัย น าเสนอเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ผู้ป่วยโรคร่วมจิตเวชสารเสพติด ภาคีเครือข่ายและสมาชิกชมรมญาติ
ผู้ป่วย/จิตอาสาดูแลผู้ป่วยจิตเวช และ บุคลากรสาธารณสุข ดังนี้  ด้านผู้ป่วยมีความเข้าใจว่า โรคนี้รักษาไม่หายหรือ
กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ซึ่งในความเป็นจริงเป็นโรคที่รักษาหายได้ และเชื่อว่าโรคนี้มักมีพื้นฐานมาจากครอบครัว
แตกแยก คนในชุมชนหวาดกลัว ด้านครอบครัว เห็นว่าเพื่อนบ้านและคนในชุมชนให้การยอมรับและให้การช่วยเหลือ
ในการดูแล เข้าใจความเจ็บป่วย  ส่วนด้านชุมชนพบว่า ชุมชนได้เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมใน
ชุมชน เข้าถึงสิทธิประโยชน์ รู้สึกปลอดภัยมีความเชื่อใจไว้วางใจต่อผู้ป่วยและมีส่วนช่วยดูแลผู้ป่วยโรคร่วมจิตเวชสาร
เสพติดในชุมชน ด้านภาคีเครือข่ายและสมาชิกชมรมญาติผู้ป่วย/จิตอาสาดูแลผู้ป่วยจิตเวช พอใจการดูแลผู้ป่วยโรค
ร่วมจิตเวชสารเสพติดของโรงพยาบาลแม่จัน ที่มีการดูแลได้รวดเร็ว มีการใช้เครือข่ายโซเชียลท าให้สะดวกรวดเร็วขึ้น  
เข้าถึงบริการได้ง่าย ส่วนในบุคลากรสาธารณสุข พบว่า มีทัศนคติด้านบวกต่อผู้ป่วยโรคร่วมจิตเวชสารเสพติดดีขึ้น จาก
การวิจัยครั้งนี้ เกิดรูปแบบการเชื่อมประสานการดูแลผู้ป่วยโรคร่วมจิตเวชสารเสพติดที่เสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง 
อ าเภอแม่จัน น าสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 
บทน า 

เนื่องจากปัญหายาเสพติดชายแดนไทยภาคเหนือ ตามที่ปรากฏสถานการณ์การลักลอบล าเลียงยาเสพติดใน
พื้นที่จังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่อง มีแนวโน้มในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลักลอบ โดยซุกซ่อนในรถบรรทุกขนาด
ใหญ่ปะปนกับสินค้าทางการเกษตร หรือล าเลียงผ่านระบบขนส่งโลจิสติกส์ เพิ่มมากขึ้น โดยในช่วงที่ผ่านมาศูนย์
ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนไทยภาคเหนือ ได้เข้าตรวจสอบสถานประกอบการโลจิสติกส์ ใน
พื้นที่เพ่งเล็ง 5 อ าเภอของจังหวัดเชียงราย ได้แก่ แม่สาย แม่ฟ้าหลวง แม่จัน เชียงแสน และเชียงของ (ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงราย,2562) อย่างไรก็ตาม จากปัญหาดังกล่าว พบว่านอกจากการเข้าถึงยาเสพติดได้ง่าย
แล้ว ยังส่งผลให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยประสบกับปัญหาการใช้สารเสพติดเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัญหายา
เสพติดมักแยกไม่ออกจากผู้ป่วยจิตเวช เมื่อผู้ป่วยจิตเวชมีการใช้สารเสพติดเพิ่มมากขึ้น อาจมีความเสี่ยงต่อการก่อ
ความรุนแรง (SMI-V) ที่อาจตามมาได้.....มีติดยาเสพติด...ติดยาเป็นจิตเวช...จิตเวชที่ท ารุนแรง... 
 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเชื่อมประสานการดูแลผู้ป่วยโรครว่มจิตเวชสารเสพติด อ าเภอแม่จัน  
2. เพื่อประเมินผลการน ารปูแบบการเชื่อมประสานการดูแลผู้ป่วยโรครว่มจติเวชสารเสพติด อ าเภอแม่จัน  ไป

ใชใ้นการจัดบรกิาร 
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วิธีการวิจัย  
เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and development study) มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์ 

สถานการณ์ การยกร่างรูปแบบ การน ารูปแบบที่ยกร่างสู่การทดลองปฏิบัติ และ การปรับปรุงรูปแบบนั้นให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
ผลการวิจัย   

ผู้ป่วยโรคร่วมจิตเวชสารเสพติด เป็นเพศชายมากที่สุดร้อยละ 90.48  กลุ่มอายุมากที่สุด คืออายุ 31-40 ปี
(ร้อยละ 45.24)  โรคที่พบสูงสุดคือจิตเวชจากการติดแอลกอฮอล์ หรือ F105 (ร้อยละ 42.85)  รองลงมาคือ จิตเวช
จากสารเสพติดหรือF195 (ร้อยละ 19.05)  ประเภทของสารเสพติดที่พบมากที่สุด คือ สุรา (ร้อยละ 52.38) รองลงมา
ได้แก่ การใช้สารเสพติดมากกว่า 1ชนิด (ร้อยละ 23.81) อย่างไรก็ตาม พบยาบ้า (Amphetamine) ร้อยละ 19.05 
พบว่าผู้ป่วยมีความเข้าใจว่า โรคนี้รักษาไม่หายหรือกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้ ซึ่งในความเป็นจริงเป็นโรคที่รักษา
หายได้ และเชื่อว่าโรคนี้มักมีพื้นฐานมาจากครอบครัวแตกแยก คนในชุมชนหวาดกลัว ด้านครอบครัว เห็นว่าเพื่อนบ้าน
และคนในชุมชนให้การยอมรับและให้การช่วยเหลือในการดูแล เข้าใจความเจ็บป่วย  ส่วนด้านชุมชนพบว่า ชุมชนได้
เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน เข้าถึงสิทธิประโยชน์  รู้สึกปลอดภัยมีความเชื่อใจไว้วางใจ
ต่อผู้ป่วยและมีส่วนช่วยดูแลผู้ป่วยโรคร่วมจิตเวชสารเสพติดในชุมชน 

ภาคีเครือข่ายและสมาชิกชมรมญาติผู้ป่วย/จิตอาสาดูแลผู้ป่วยจิตเวช พบว่าเป็นเพศหญิงมากที่สุด      
(ร้อยละ 73.91) จ านวนครั้งเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพชมรมญาติผู้ป่วยและจิตอาสาดูแลผู้ป่วยจิตเวช       
มากที่สุด คือ 3 ครั้ง (ร้อยละ 65.22) พบว่ามีการรับรู้และไม่เห็นด้วยว่า โรคนี้รักษาไม่หายหรือกลับมาใช้ชีวิตได้
ตามปกติ ทราบว่าการติดสุราถือว่าติดสารเสพติดและรู้จักSMI-V แต่ยังไม่เข้าใจว่าเมื่อเกิดเหตุรุนแรงในชุมชนจะต้องมี
การประสานงานไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตาม ยังพบความหวาดกลัวของคนในชุมชนต่อผู้ป่วยจิตเวชสารเสพ
ติด ในด้านบทสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า พอใจการดูแลผู้ป่วยโรคร่วมจิตเวชสารเสพติดของโรงพยาบาลแม่จัน    
ที่มีการดูแลได้รวดเร็ว มีการใช้เครือข่ายโซเชียลท าให้สะดวกรวดเร็วขึ้น ผู้ป่วยได้รับการรักษาตามแนวทางที่ถูกต้อง
เหมาะสม แต่ยังพบว่า ผู้ป่วยกลับไปดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ยอมรับประทานยา ผู้ดูแลใช้สารเสพติดเหมือนกัน ด้านระบบ
บริการ พบว่า ระบบดีอยู่แล้ว ควรมีการติดตามเยี่ยมบ้านต่อเน่ืองจะดีมาก ประสานรวดเร็ว การสื่อสารประชาสัมพันธ์
การเข้าถึงบริการท าให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการที่รวดเร็วขึ้น ชุมชนยอมรับผู้ป่วยได้มากขึ้น โรงพยาบาลมีบริการดี ระบบ
บริการดีมาก บุคลากรใจดี พร้อมดูแลติดตามอาการ สามารถเข้าถึงและให้บริการอย่างดี บริการแบบญาติมิตร ดูแล
ผู้ป่วยเสมอภาค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลควรเยี่ยมบ้านและเชื่อมกับโรงพยาบาล   ด้านบุคคลากร- มีความรู้ 
ความสามารถ เข้าถึงได้ ไร้ขอบเขต ดีมาก ดูแล ใส่ใจผู้ป่วยและญาติ เป็นก าลังใจให้ผู้ป่วยและญาติ มีคุณธรรม ดูแล
นุ่มนวล อบอุ่น เข้าปรึกษาได้  มีความพร้อม พูดจาไพเราะ มีมนุษยสัมพันธ์ดี  อย่างไรก็ตามบุคลากรมีจ านวนน้อยไม่
เพียงพอ อยากให้ทางโรงพยาบาลมีจิตแพทย์มาดูแล ขอให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เข้ามาช่วยดูแลผู้ป่วย 
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อยากให้จัดอบรมความรู้แก่พื้นที่ ในการดูแลจิตเวช ส่วนด้านความคาดหวังต่อระบบใหม่ที่อยากเห็นพบว่า ดีอยู่แล้ว 
แต่ต้องมีการพัฒนาต่อเน่ือง ได้แก่ ระบบการส่งต่อ การอบรมจิตอาสางานจิตเวชในชุมชน  

บุคลากรสาธารณสุข เป็นเพศหญิงมากที่สุด(ร้อยละ 80) อายุเฉลี่ย 41-50 ปี พบมากที่สุด (ร้อยละ 35) 
ประสบการณ์เกี่ยวกับงาน พบมากที่สุดที่ 6-10 ปี (ร้อยละ 35) พบว่า ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเมื่อมีเหตุการณ์
รุนแรงในชุมชน จะมีการแจ้ง1669 ซึ่งในความเป็นจริงตาม พ.ร.บ.สุขภาพจิต 2551 ต้องมีการประสานแจ้งต ารวจ เพื่อ
เข้าระงับเหตุและจ ากัดพฤติกรรม รับรู้ว่าการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคร่วมจิตเวชสารเสพติดต้องเป็นการดูแลแบบองค์รวม
โดยทีมสหวิชาชีพร่วมกับครอบครัวและชุมชน ทั้งนี้จากการประเมินทัศนคติ ก่อน-หลังร่วมโครงการ พบว่า บุคลากร
เชื่อว่าโรคร่วมจิตเวชสารเสพติดสามารถรักษาให้หายได้ ผู้ป่วยไม่ควรได้รับการถูกแบ่งแยกจากชุมชน และผู้ป่วยควร
ได้รับโอกาสเท่าเทียมกับบุคคลอื่นๆในชุมชน  

 
ค าส าคัญ : รูปแบบการเชื่อมประสานการดูแลผู้ป่วย ,โรคร่วมจิตเวชสารเสพติดที่เสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง,   

coordination of care management, Serious Mental Illness with High Risk to Violence (SMI-V), 
patients who abuse substances 
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รูปแบบการเช่ือมประสานการดูแลผู้ป่วยโรครว่มจิตเวชสารเสพติด 
ที่เสี่ยงต่อการก่อความรนุแรง อ าเภอแม่จัน 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอดส่องมองหา  
ใส่ใจรับฟัง  

ส่งต่อเช่ือมโยง 

ภาคีเครือข่าย/ชมรมญาติ/จิตอาสา/ชุมชน/

ต ารวจ

ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาด้วยตัวเอง/ครอบครวั 

การบรกิารต่อเน่ือง ด้วยสหสาขา
วิชาชีพ 

1. Admit  
2. D/C Plan 
3. Continuum care / COC 
4. Family therapy 

การรักษา 
N 

Refer โรงพยาบาลแม่ข่าย 
- งานจิตเวช ประสาน

ติดตามอาการ 
- ประสาน/เตรียมชุมชน  

รับกลับบ้าน 
- ชุมชนบ าบัด 

Y 

ยุติบริการ 

ER 

๑. ประเมินอาการเบื้องต้น 

๒. จ ากัดและควบคุมพฤติกรรม 

๓. ตรวจสอบประวัติการรักษา
ในระบบเวชระเบียน ร.พ.
แม่จัน 

งานจิตเวชและยาเสพติด 

- ประเมินสุขภาพจิต/จิตเวช/ยาเสพ
ติด  

- ตรวจสอบประวัติการรักษาใน
ระบบเวชระเบียน ร.พ.แม่จัน 

ให้บริการด้านจติเวช/ยาเสพ

คัดกรอง

จิตเวช

N 

Y 

ผูป้่วยโรคร่วมจิตเวชสารเสพติด 
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อภิปราย สรุป และข้อเสนอแนะ  
  ในการดูแลผู้ป่วยโรคร่วมจิตเวชสารเสพติด เป็นการดูแลแบบองค์รวมโดยทีมสหวิชาชีพร่วมกับครอบครัวและ
ชุมชน ในพื้นที่อ าเภอแม่จัน  มีภาคีเครือข่ายและสมาชิกชมรมญาติผู้ป่วย/จิตอาสาดูแลผู้ป่วยจิตเวช ที่เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพการอบรมอย่างสม่ าเสมอ มีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้ป่วย มีการยอมรับและให้การช่วยเหลือในการดูแล 
เข้าใจความเจ็บป่วย ไม่เลือกปฏิบัติ มีความรู้และเข้าใจในการสังเกต เฝ้าระวังอาการก าเริบ ป้องกันการก่อความ
รุนแรงในชุมชน หรือถ้าหากมีอาการก าเริบ ก็สามารถประสานทีมสหสาขาวิชาชีพและน าส่งเข้าระบบรักษาได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รู้แหล่งบริการสามารถเข้าถึงแหล่งบริการได้อย่างไร้ขอบเขต ผู้ป่วยและญาติพึงพอใจ
รูปแบบการเชื่อมประสานการดูแลผู้ป่วยโรคร่วมจิตเวชสารเสพติดที่เสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง เมื่อผู้ป่วยอาการทาง
จิตสงบ ครอบครัวและชุมชนมีความพร้อมในการรับกลับเข้าชุมชน สามารถใช้ชีวิตปกติ ได้รับโอกาสเท่าเทียมกับบุคคล
อื่นๆในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เข้าถึงสิทธิประโยชน์ ชุมชนรู้สึกปลอดภัยมีความเชื่อใจ ไว้วางใจต่อผู้ป่วย
และมีส่วนช่วยดูแลผู้ป่วยโรคร่วมจิตเวชสารเสพติดในชุมชน  
    จากการวิจัยและพัฒนา ทดลองใช้ ปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ จนได้รูปแบบการเชื่อมประสานการดูแล
ผู้ป่วยโรคร่วมจิตเวชสารเสพตดิที่เสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง อ าเภอแม่จัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย/ชมรม
ญาติ/จิตอาสา/ชุมชน/ต ารวจ หรือ ตัวผู้ป่วยโรคร่วมจิตเวชสารเสพติดเองและครอบครัว ในการเฝ้าระวังอาการก าเริบ 
ป้องกันการก่อความรุนแรงในชุมชน หากมีอาการก าเริบ ก็สามารถเข้าสู่ระบบการรักษาได้ทันท่วงที ได้รับการคัดกรอง
จิตเวชฉุกเฉิน รักษา ดูแลต่อเนื่องด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ ตลอดจนสามารถกลับไปใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างปกติสุข  
  การน าผลการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ต้องมีการน าเสนอในที่ประชุมคณะท างานดา้นจิตเวชและยาเสพติด
อ าเภอแม่จัน เพื่อรับรู้ และน าสู่การปฏิบัติทั่วทั้งเครือข่ายได้อยา่งเป็นรูปธรรมและมีการพัฒนาต่อเน่ืองได้แก่ ระบบ
การส่งต่อ การอบรมจิตอาสางานจติเวชในชุมชน เป็นต้น 
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ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของประชาชนหมู่บ้านกู่ทอง  
ต าบลแม่เจดีย์ อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

Knowledge, attitudes and preventive behaviors of COVID-19 among 
Residents in Ku Thong Village, Mae Chedi Sub-district,  

Wiangpapao District, Chiang Rai. 
 

สุนทรี สุรตัน์, ฉัฐณัฐ ขาวฟองชาญ, บุษรอย์ มะรอืสะ และ NAGN BUEN HON 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่เจดีย์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวยีงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

 
Abstract  
Background: Many countries around the world are facing the problem of COVID-19 epidemic 
including Thailand. Currently, it is spreading more rapidly due to the mutation of the Covid-19 
strain Omicron, the 5th wave of Thailand. Mae Chedi Subdistrict has the 4th highest cumulative 
infected in Wiangpapao District and Ku Thong Village is one of the areas where the COVID-19 
epidemic is rapidly spreading. 
Methods:  A cross-sectional descriptive study was conducted in 148 samples of Ku Thong 
residents. Instrument used in this study was paper-based questionnaire on COVID-19 knowledge, 
attitude and prevention behaviors. The descriptive statistics was used to analyze respondent’s 
characteristics, level of knowledge, attitude and preventive behavior of COVID-19. Chi-square 
analysis test was used to analyze the relationship between personal characteristics, knowledge, 
and attitudes with preventive behaviors of COVID-19.  
Results:  Among the survey completers (n=148), 60.8% of them have high-leveled knowledge 
about Covid-19, 98.0% have positive attitude about Covid-19, and 74.3% have good preventive 
behavior of Covid-19. Age, Marital status, education level, vaccination against COVID-19, personal 
history of quarantine due to at risk of COVID-19, family history of quarantine due to at risk of 
COVID-19, knowledge about COVID-19 and attitude about COVID-19 are significantly associate with 
preventive behavior of COVID-19 at level 0.05 (x 2= 5.37, 8.87, 13.83, 12.06, 4.06, 9.60, 8.02 
respectively)  
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Conclusion: Most of residents in Ku Thong village have high-leveled of knowledge, positive 
attitude, good preventive behavior of Covid-19. Age, Marital status, education level, vaccination 
against COVID-19, personal history of quarantine due to at risk of COVID-19, family history of 
quarantine due to at risk of COVID-19, knowledge about COVID-19 and attitude about COVID-19 are 
significantly associate with preventive behavior of COVID-19.  
Keywords: Knowledge, Attitude, Preventive behavior, COVID-19, Village 
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บทน า  
โรคโควิด-19 (Coronavirus Disease, COVID-19) คือ โรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดที่มีการค้นพบ

ล่าสุด เป็นตระกูลของไวรัสที่ท าให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจตั้งแต่โรคหวัดธรรมดาจนถึงโรคที่มีอาการรุนแรง เช่น 
โรคทางเดินหายใจ ตะวันออกกลาง (MERS) และโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง (SARS) เป็นต้น (องค์การ
อนามัยโลก, 2564) ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ก่อให้เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 จุดเริ่มต้นของ
การระบาดครั้งแรกพบในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือนธันวาคม ปี 2019 และมีการแพร่
ระบาดลุกลามไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว สร้างความ หวาดกลัวและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจของ
ประชากร องค์การอนามัยโลกจึงได้มีออกประกาศให้โรคดังกล่าว 141 เป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic) เมื่อ
วันที่ 11 มีนาคม 2563 (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2563) จากรายงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมทั่วโลกจ านวน 488,556,474 คน เสียชีวิต 6,166,976 
คน อาการทั่วไปของโรคโควิด 19   ที่พบมากที่สุดคือจะมีอาการระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ มีไข้ ไอ มีน้ ามูก หายใจถี่ 
และหายใจล าบาก นอกจากนี้ อาจมีอาการทางระบบอื่นร่วมด้วย เช่น จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ผื่น ตาแดง และ
ท้องเสีย เป็นต้น ใน กรณีที่อาการรุนแรงมาก อาจท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม ปอดอักเสบ ไตวาย หรือ
อาจเสียชีวิต (กรมควบคุมโรค, 2564) โดยผู้ติดเชื้อโควิดส่วนใหญ่พบว่า 80% มีอาการน้อยถึงน้อยมาก ส่วน 15% มี
อาการหนักและอาจต้องรักษาใน โรงพยาบาล ซึ่งในจ านวนนี้พบ 5% อาการรุนแรง ต้องรักษาในกรณีพิเศษ ผู้สูงอายุ
และมีโรคประจ าตัว เช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน หรือมะเร็งมีแนวโน้มที่จะมีอาการป่วยรุนแรงกว่า 
(องค์การอนามัยโลก, 2564) 

ส าหรับสถานการณ์การการแพร่ระบาดในประเทศไทย มีรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ครั้งแรก                
ในเดือนมกราคม 2563 ภาครัฐได้ออกมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันยังคงมี
การตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่และมีจ านวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะต้นปี พ.ศ. 2565 ที่สถานการณ์โรคโควิด
19 กลับมาสร้างความวิตกให้กับประชาชนอีกครั้งกับการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน แม้ไม่รุนแรง
เท่าสายพันธุ์เดิม แต่การแพร่กระจาย อย่างรวดเร็ว จนท าให้กระทรวงสาธารณสุข ประกาศยกระดับการเตือนภัย     
โควิด 19 จากระดับ 3 ปรับขึ้นเป็น ระดับ 4 รับมือการ ระบาด ระลอก 5 ของประเทศไทย รวมถึงได้ออกมาตรการ
ต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อ (กรมสุขภาพจิต, 2565) แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการรณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด 
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจ าตัว เพื่อลด ความรุนแรงและป้องกันการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด 19 
แต่ก็ไม่สามารถป้องกันโควิดสายพันธุ์  โอมิครอนได้ 100 % ดังนั้นเป้าหมายหลักในการควบคุมโรค คือ การป้องกัน
ไม่ให้ผู้ติดเชื้อแพร่กระจายเชื้อ ไปยังบุคคลอื่น รวมไป ถึงการป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคของประชาชน ซึ่งวิธีป้องกัน
และลดการแพร่เชื้อที่ดีที่สุด คือ การมีความรู้เกี่ยวกับโรคและการแพร่กระจายของโรค รวมทั้งการมีพฤติกรรมที่ดีใน
การป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 โดยเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร หลีกเลี่ยงสถานที่ที่แออัดหรืออากาศ
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ไม่ถ่ายเท สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ ฉีดวัคซีนป้องกัน และ  ปฏิบัติตามมาตรการหรือ
ค าแนะน าแต่ละสถานที่ (องค์การอนามัยโลก, 2565) 

ส าหรับสถานการณ์การระบาดและการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดเชียงราย ระลอกที่ 5 มีผู้ติดเชื้อสะสม
จ านวน 150,157 คน เสียชีวิต 50 คน (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, 2565) และอ าเภอเวียง-ป่าเป้านถือเป็น
อ าเภอหนึ่งที่ม ีรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ านวนมาก จากรายงานของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 พบว่ามีจ านวนผู้ป่วยติดเชื้อสะสมถึง 9,544 คน มากที่สุดเป็นล าดับที่ 5 ของจังหวัด
เชียงราย ส่วนต าบลแม่เจดีย์พบผู้ ติดเชื้อสะสมจ านวน 1,340 คน มากที่สุดเป็นล าดับที่ 4 ของอ าเภอเวียงป่าเป้า 
(ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอเวียงป่าเป้า, 2565)  

จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่พฤติกรรมการป้องกันจากโรคโควิด -19 ของประชาชนในหมู่บ้านกู่ทอง 
ต าบลแม่เจดีย์ อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยผู้วิจัยเลือกหมู่บ้านนี้เน่ืองจากเป็นหนึ่งในพื้นที่ในต าบลแม่เจดีย์ 
ที่เกิดการแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างรวดเร็ว จากฐานข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่เจดีย์ 
พบว่า ช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 มีจ านวนผู้ติดเชื้อจ านวน 33 คนเพิ่มขึ้น 5 เท่าจากเดือนกุมภาพันธ์ที่มีผู้ติดเชื้อ
เพียง 6 คน การแพร่กระจายอย่างรวดเร็วนี้ อาจเกิดจากประชาชนยังมีความรู้และพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจาก
โรคโควิดไม่เพียงพอ รวมถึงหมู่บ้านนี้ยังเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นสังคมชนบทที่มีผู้คนจากละแวกใกล้เคียงเข้าออก
อย่างสม่ าเสมอ ทั้งจากหมู่บ้านใกล้เคียงหรือญาติพี่น้องที่เดินทางมา  จากต่างต าบล อ าเภอ หรือจังหวัด ด้วย
สถานการณ์และเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  

 
วัตถุประสงค์   

1.  ศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของประชาชนหมู่บ้านกู่ทอง     ต าบลแม่
เจดีย์ อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  

2.  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล ระดับความรู้ และทัศนคติ ที่มีผลกับพฤติกรรมการป้องกัน
โรคโควิด-19 ของประชาชนในหมู่บ้านกู่ทอง ต าบลแม่เจดีย์ อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชยีงราย 

 
วิธีการวิจัย  

ผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัยเรื่องความรู้ และพฤติกรรมการป้องกันโควิด -19 ของประชาชนในหมู่บ้านกู่
ทอง ต าบลแม่ เจดีย์ อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง (Cross-sectional 
descriptive study) เป็น ลักษณะการวิจัยเชิงส ารวจที่มุ่งศึกษาข้อเท็จจริง โดยให้ผู้เข้าร่วมวิจัยที่สามารถอ่าน เขียน
ภาษาไทยได้ กรอกค าตอบเองลงใน แบบสอบถาม (Self-administered Questionnaire) และส าหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่
ไม่สามารถอ่านหรือเขียน แต่สามารถฟังภาษาไทย เข้าใจ ให้ข้อมูลโดยการตอบค าถามผ่านการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้
ผลการวิจัยทีมีความถูกต้องและได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
325 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

ประชากร คือ ประชาชนที่อาศัยและมีภูมิล าเนาในหมู่บ้านกู่ทอง หมู่ 14 ต าบลแม่เจดีย์ อ าเภอเวียง-ป่าเป้า 
จังหวัด เชียงราย จากข้อมูลประชากรที่อาศัยอยู่จริง ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 พบว่ามีจ านวน 246 คน กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ประชาชนที่มีอายุ 20 ปีข้ึนไป มีภูมิล าเนาและอาศัยอยู่จริงในหมู่บ้านกู่ทอง หมู่ 14 ต าบลแม่เจดีย์ อ าเภอ
เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ไม่มีภาวะผิดปกติด้านสุขภาพจิต สามารถพูด อ่าน หรือฟังภาษาไทยเข้าใจ มีความยินดี
ให้ ข้อมูลและสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย ค านวณขนาดตัวอย่างโดยการเปิดตาราง Krejcie & Morgan ได้จ านวน
ตัวอย่าง 148 คน 

 
ผลการวิจัย   

พบว่าข้อมูลทั่วไปของประชาชนในหมู่บ้านกู่ทอง ต าบลแม่เจดีย์ อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 148 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 50.7 มีอายุมากกว่า 60 ปี ร้อยละ 41.9 ส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรส ร้อยละ 68.2 จบ การศึกษาในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 60.1 มีอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 34.5 มีรายได้
ต่อเดือนส่วนใหญ่น้อยกว่า 5,000 บาท ร้อยละ 37.2 สมาชิกครอบครัวมีจ านวน 3-4 คน ร้อยละ 41.2 มีโรคประจ าตัว 
ร้อยละ 54.7 โดยส่วนใหญ่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 25.7 ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 77 ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 
43.9 ออกก าลังกาย ร้อยละ 66.2 ได้รับวัคซีน 2 เข็ม ร้อยละ 69.6 ติดตามข้อมูลข่าวสารโรคโควิด-19 เป็นประจ า 
ร้อยละ 46.6 โดยติดตามผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 35.1 ตนเองไม่เคยกักตัวกลุ่ม เสี่ยงโควิด-19 ร้อยละ 65.5 
สมาชิกครอบครัว ไม่เคยกักตัวกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ร้อยละ 52.0 ตนเองไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 ร้อยละ 83.1 และ
สมาชิกครอบครัวไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 ร้อยละ 76.4 

ระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ของประชาชนในหมู่บ้านกู่ทอง  ต าบล
แม่เจดีย์ อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 อยู่ในระดับปาน
กลางถึงดี (ค่าเฉลี่ย 5.63 ± 1.04 คะแนน) เมื่อพิจารณาแบ่งตามระดับความรู้พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้ดี ปาน
กลาง และน้อย คิดเป็นร้อยละ 60.8 35.8 และ 3.4 ตามล าดับ  

กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ (ตอบถูกมากกว่าร้อยละ 90) ในประเด็นต่าง ๆ คือ ไวรัสโควิด-19 แพร่ผ่านทางละออง
ฝอยของทางเดินหายใจจากผู้ที่ติดเชื้อ (ร้อยละ 100) คนที่สัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ควรจะมีการกักตัว แยกโรค
ทันทีในสถานที่เหมาะสม โดยทั่วไประยะเวลาในการกักตัวคือ 7 วัน (ร้อยละ 97.3) อาการแสดงที่ส าคัญของการติด
เชื้อ โรคโควิด-19 คือ ไข้อ่อนเพลีย ไอแห้ง ปวดเมื่อยตามตัว (ร้อยละ 96.6) และไม่ใช่ทุกคนที่ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว
จะต้องเข้าสู่ระยะ รุนแรงของโรคมีเพียงผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและคนอ้วนที่มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงจากการติด
เชื้อ (ร้อยละ 93.9) แต่กลุ่ม ตัวอย่างยังขาดความรู้หรือมีความเข้าใจผิดๆ ว่าอาการคัดจมูก น้ ามูกไหล และจาม พบได้
น้อยในผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งอาการ เหล่านี้แตกต่างจากโรคไข้หวัด (ร้อยละ 55.4) ผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ไม่สามารถจะ
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ส่งต่อเชื้อไวรัสให้คนอื่นเมื่อไม่มีอาการไข้ (ร้อยละ 42.6) และ ส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ตอนต้น ไม่จ าเป็นที่ต้องวัดไข้เพื่อ
ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไข้ (ร้อยละ 26.4)  

ในด้านทัศนคติ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติดี (ค่าเฉลี่ย 14.20 ± 1.01 คะแนน) เมื่อพิจารณาแบ่งตามระดับ
ทัศนคติพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับทัศนคติดี และปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 98 และ 2 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เห็นด้วยว่า การ กินร้อนและใช้ช้อนกลางช่วยป้องกันโควิด-19 (ร้อยละ 100) การหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางสังคม 
ช่วยป้องกันโควิด-19 (ร้อยละ 96.6) และ โควิด-19 เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ท าให้ตายได้ ในกลุ่มคนที่มีโรคแทรกซ้อน 
(ร้อยละ 93.9) นอกจากนี้ ในด้าน พฤติกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมดี (ค่าเฉลี่ย 42.44 ± 4.27 คะแนน) เมื่อ
พิจารณาแบ่งตามระดับพฤติกรรมพบว่ากลุ่ม ตัวอย่างมีระดับพฤติกรรมดี และปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 74.3 และ 
25.7 ตามล าดับ พฤติกรรมที่กลุ่มตัวอย่าง ปฏิบัติเป็นประจ ามากกว่าร้อยละ 60 คือ รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ๆ 
(ร้อยละ 90.5) สวมหน้ากากอนามัย ทั้งในและนอก บ้านที่มีคนมากกว่า 2 คน (ร้อยละ 80.4) ล้างมือด้วยสบู่ หรือ
แอลกอฮอล์ (ร้อยละ 79.1) รักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 1-2 เมตรในทุกสถานที่ (ร้อยละ 62.2) แต่กลุ่มตัวอย่างยังมี
พฤติกรรมไม่ดีในการป้องกันตนเองจากโรคโควิด 19 คือ ออกนอกบ้านหรือเข้าไปใน พื้นที่ๆ มีผู้คนหนาแน่น เช่น 
ตลาด กิจกรรมทางศาสนา (M=3.45) สัมผสัหน้ากาก ใบหน้า ตา จมูก และปาก โดยไม่ล้างมือ (M= 3.76) ไม่ท าความ
สะอาดบ้าน อุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได ด้วยแอลกอฮอล์/น้ า ยาฆ่าเชื้อ 
(M=3.84) และ กรณีจ าเป็นต้องออกจากบ้าน ท่านไปไม่บ่อย และใช้เวลาสั้นที่สุด (M=3.95) 

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล ระดับความรู้ และทัศนคติ ที่มีผลกับพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-
19 ของ ประชาชนในหมู่บ้านกู่ทอง ต าบลแม่เจดีย์ อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ผลการวิเคราะห์โดยใช้สถิติไคส
แควร์ (Chi-square) พบว่าลักษณะส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโควิด-19 อย่างมีนัยสถิติที่
ระดับ 0.05 ได้แก่ อายุ  (x2=5.37, p-value=0.020) สถานภาพสมรส (x2=8.87, p-value=0.031) ระดับการศึกษา 
(x2=13.83, p-value=0.001) การรับวัคซีนป้องกันโรค โควิด-19 (x2 =12.06, p-value =0.007) ประวัติการกักตัว
กลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ของตนเอง (x2=4.06, p-value =0.044) ประวัติการกักตัว กลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ของสมาชิก
ครอบครัว (x2=9.60, p-value =0.002) นอกจากนี้ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ระดับความรู้และ ทัศนคติ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างมีนัยสถิติที่ระดับ 0.05 (x2=8.02, p-value =0.018; 
x2=8.86, p-value =0.003 ตามล าดับ) 
 
อภิปราย สรุป และข้อเสนอแนะ  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 อยู่ในระดับดี (ร้อยละ 60.8) อาจเป็นผลมาจากการให้
ข้อมูลข่าวสาร จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ที่ได้ให้ข้อมูลข่าวสารในทุกช่องทาง รวมถึงข้อมูลข่าวสาร
ในชุมชน จาก อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ผู้น าชุมชน หรือนโยบายระดับชาติจากกระทรวงสาธารณสุข 
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างยังขาดความรู้หรือมีความเข้าใจผิดๆ ว่าอาการคัดจมูก น้ ามูก
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ไหล และจาม พบได้น้อยในผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่ง อาการเหล่านี้แตกต่างจากโรคไข้หวัด (ร้อยละ 55.4) ผู้ที่ติดเชื้อโค
วิด-19 ไม่สามารถจะส่งต่อเชื้อไวรัสให้คนอื่นเมื่อไม่มีอาการไข้ (ร้อยละ 42.6) และ ส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ตอนต้น ไม่
จ าเป็นที่ต้องวัดไข้เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไข้(ร้อยละ 26.4) ผลการศึกษานี้สอดคล้องและมีสัดส่วนที่
ใกล้เคียงกันกับผลการศึกษาในชุมชนต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (ดรัญชนก พันธ์สุมา, 2564) ด้าน
ทัศนคติเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ระดับดี (ร้อยละ 98) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เห็นด้วยว่า การกินร้อนและใช้ช้อนกลางช่วยป้องกันโควิด-19 (ร้อยละ 100) การหลีกเลี่ยงกิจกรรม ทางสังคม 
ช่วยป้องกันโควิด-19 (ร้อยละ 96.6) และ โควิด-19 เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ท าให้ตายได้ ในกลุ่มคนที่มีโรคแทรกซ้อน 
(ร้อยละ 93.9) ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของดรัญชนก พันธ์สุมา (2564) เมื่อพิจารณารายข้อยังพบว่า                      
กลุ่มตัวอย่าง เห็นด้วยว่า การสวมหน้ากากอนามัย/ผ้าเพียงอย่างเดียว สามารถช่วยป้องกันการติด โควิด -19 (ร้อยละ 
55.4) การล้างมือบ่อย ๆ เพียงอย่างเดียวช่วยป้องกันการติดโควิด-19 (ร้อยละ 42.6) ผลการศึกษานี้ให้ชี้ให้เห็น
ประเด็นส าคัญคือผู้คนยังคงมีทัศนคติที่ผิดๆ เกี่ยวกับการสวมหน้ากากอนามัย หรือ การล้างมือเพียงอย่างเดียวสามารถ
ป้องกันโรคโควิด-19 ทัศนคติเหล่านี้อาจส่งผลต่อ พฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 การรณรงค์ให้ความรู้จึงควรเน้น
ย้ าให้ประชาชนทราบว่า แม้สวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ยังมี โอกาสติดเชื้อได้ ดังนั้นจึงควรปฏิบัติพฤติกรรมป้องกันโค
วิด 19 อื่นๆ ควบคู่กัน ได้แก่ การล้างมือบ่อยๆ การรักษาระยะห่างจาก ผู้อื่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เป็น
ต้น (องค์การอนามัยโลก, 2564) เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ส่วนในด้านพฤติกรรม กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 อยู่ในระดับดี (ร้อยละ 74.3) สอดคล้องกับผล การศึกษา
ของดรัญชนก พันธ์สุมา (2564) และผลการศึกษาอื่นๆ (ดรัญชนก พันธ์สุมา, 2564; บงกช โมระสกุล, 2564; 
Rahman, 2020) ผลการศึกษานี้อธิบายได้ว่า พฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 นี้ได้มีการรณรงค์ในทุกประเทศทุก
โลก ซึ่งถือเป็น พฤติกรรม New Normal ที่ส่งผลให้ประชาชนมีการปฏิบัติให้เป็นกิจวัตรประจ าวัน นอกจากนี้ เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า พฤติกรรมที่กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติเป็นประจ ามากกว่าร้อยละ 60 คือ รับประทานอาหารที่ปรุง
สุกใหม่ ๆ (ร้อยละ 90.5) สวมหน้ากาก อนามัย ทั้งในและนอกบ้านที่มีคนมากกว่า 2 คน (ร้อยละ 80.4) ล้างมือด้วย
สบู่ หรือแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 79.1) และรักษา ระยะห่างไม่น้อยกว่า 1-2 เมตรในทุกสถานที่ (ร้อยละ 62.2) ซึ่ง
สอดคล้องกับวิจัยของดรัญชนก พันธ์สุมา (2564) ส่วนข้อที่มี คะแนนเฉลี่ยน้อย ได้แก่1) ออกนอกบ้านหรือเข้าไปใน
พื้นที่ ๆ มีผู้คนหนาแน่น เช่น ตลาด กิจกรรมทางศาสนา (M=3.45) สอดคล้องกับการศึกษาของณัฎฐวรรณ ค าแสน 
(2564) ที่พบว่าประชาชนในเขตอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ร้อยละ 24 เข้า ไปในที่ ๆ มีคนจ านวนมาก 2) สัมผัส
หน้ากาก ใบหน้า ตา จมูก และปาก โดยไม่ล้างมือ (M=3.76) สอดคล้องกับการส ารวจของ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ (2565) ที่ท าการส ารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคโควิด 19 ของคนไทยทั่วประเทศ ในช่วงเดือน พฤศจิกายน และ
เดือนมีนาคม โดยท าการเปรียบเทียบการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล พบว่า ใช้มือสัมผัสหน้ากาก  อนามัย 
หน้ากากผ้า ที่สวมใส่อยู่ รวมทั้งใบหน้า ตา จมูก ปาก มีพฤติกรรมเสี่ยงเพิ่ม 1.5% 3) ไม่ท าความสะอาดบ้าน อุปกรณ์ 
และบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได ด้วยแอลกอฮอล์/น้ ายาฆ่าเชื้อ (M=3.84) สอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ บงกช โมระสกุล (2564) พบว่ามีการท าความสะอาดบ้าน ที่พักอาศัย อุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัส
ร่วมกันอยู่ในระดับปานกลาง และ 4) กรณีจ าเป็นต้องออกจากบ้าน ท่านไปไม่บ่อย และใช้เวลาสั้นที่สุด (M=3.95) 
จากผลการศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรค โควิด 19 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างยังคงมีพฤติกรรมไม่ดีหลายอย่างใน
การป้องกันตนเองจากโรคโควิด 19 ที่จ าเป็นต้องมีการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงความส าคัญ
ดังกล่าว และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการป้องกันตนเองจากโรคโค วิด 19 อยา่งต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ 

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล ระดับความรู้ และทัศนคติ ที่มีผลกับพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-
19 พบว่า ลักษณะส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างมีนัยสถิติที่ระดับ 0.05 
ได้แก่ อายุ (x2=5.37, p-value=0.020) สถานภาพสมรส (x2=8.87, p-value=0.031) ระดับการศึกษา (x2=13.83, 
p-value=0.001) การรับวัคซีน ป้องกันโรคโควิด-19 (x2=12.06, p-value =0.007) ประวัติการกักตัวกลุ่มเสี่ยงโควิด-
19 ของตนเอง (x2=4.06, p-value =0.044) ประวัติการกักตัวกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ของสมาชิกครอบครัว (x2=9.60, p-
value =0.002) ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับ งานวิจัยของ Rahman และคณะ (2020) พบว่าลักษณะส่วนบุคคลของ
กลุ่มตัวอย่างที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 คือ อายุ (X 2=5.78, p=0.016) สถานภาพการ
สมรส (x2=3.86 p=0.049) การศึกษา (x2=10.93, p <0.01) และผลการศึกษาของ Yamamura และคณะ พบว่าผู้ที่
ได้รับวัคซีนมีแนวโน้มที่จะอยู่บ้าน ล้างมือบ่อย ๆ และสวมหน้ากากมากกว่าคนที่  ไม่ได้รับวัคซีน จากผลการวิจัยของ 
Liu และคณะ (2022) ยังพบว่าการกักตัว (OR =0.74, 95% CI: 0.57–0.96) มีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับพฤติกรรม
การป้องกันโรคโรคโควิด-19 นอกจากนี้ การศึกษาครั้งนี้พบว่า ระดับความรู้และทัศนคติ มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรม
การป้องกันโรคโควิด 19 อย่างมีนัยสถิติที่ระดับ 0.05 (x2= 8.02, p-value =0.018; x2=8.86, p-value =0.003 
ตามล าดับ) สอดคล้องกับงานวิจัยต่างประเทศของ Zhong และคณะ (2020) พบว่า ความรู้เกี่ยวกับโควิด-19                                 
มีความสัมพันธ์กับ การพฤติกรรมในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และการศึกษาของ 
Rahman และคณะ (2020) พบ ความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างคะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคโค
วิด-19 กับคะแนนการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกัน ตนเองจากโรคดังกล่าว นอกจากนี้ งานวิจัยของ Liu และคณะ (2022) 
พบว่า ระดับความรู้เกี่ยวกับควิด-19 ที่สูงกว่า สามารถ ท านายได้ว่าจะมีพฤติกรรมการป้องกันโควิด-19 ที่ดีกว่า 
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยในประเทศไทยของณัฎฐวรรณ ค าแสน (2564) และงานวิจัยของดรัญชนก พันธ์สุมา (2564) ผล
การศึกษาของทั้งสองงานวิจัยนี้พบว่า ความรู้และทัศนคติต่อโรคโควิด-19 มี ความสัมพันธ์เชิงบวกและมีนัยส าคัญทาง
สถิติต่อพฤติกรรมในการป้องกันโรคโควิด-19 ผลการศึกษาทั้งหมดเหล่านี้แสดงให้เห็น ว่าความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงกันเป็นขั้นตอน ผู้ที่มีความรู้และทัศนคติดีเกี่ยวกับโรคโควดิ-19 จะ น าไปสู่การมี
พฤติกรรมที่ดีในการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 

จากผลการศึกษาครั้งนี้ ประชาชนยังขาดความรู้และยังคงมีทัศนคติเชิงลบต่อโรคโควิด-19 ในหลายเรื่อง ซึ่ง
อาจส่งผล กระทบต่อการปฏิบัติตัวหรือพฤติกรรมในการป้องกันโรคโควิด-19 ที่ไม่ดีหรือไม่เหมาะสมได้ ข้อมูล
การศึกษาเหล่านี้จะเป็น ประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับ
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แนวทางในการก าหนดนโยบายเพื่อ ออกแบบโปรแกรมสุขศึกษาที่เน้นการสร้างจิตส านึก ส่งเสริมทัศนคติเชิงบวก และ
ให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 เพื่อน าไปสู่การ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการป้องกันตนเองที่เหมาะสมของประชาชนใน
ชุมชน มีการปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ รวมถึง การเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของ
โรคโควิด-19 ในอนาคต เพื่อก าหนดมาตรการหรือวางแผนควบคุม และป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ใน
ชุมชนต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป การวิจัยครั้งนี้มีการศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรค
โควิดเพียงหมู่บ้านเดียวและเนื่องจากข้อจ ากัด ในด้านจ านวนกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งต่อไปจึงควรท าการศึกษาในทุก
หมู่บ้านของระดับต าบล นอกจากนี้ควรมีการวิเคราะห์เชิง คุณภาพ (Qualitative Research) ร่วมด้วย เช่น การศึกษา
ปัจจัยที่มีผลกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม โดยใช้สถิตการ  วิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression) 
รวมถึงศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์จากการติดเชื้อโรคโควิด-19 เพื่อเป็นข้อมูล พื้นฐาน ในการหาสาเหตุลักษณะของ
อาการที่เกิดจากโรค เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันจาก โรคโควิด-19 และพัฒนาโปรแกรมที่ ช่วยส่งเสริมพฤติกรรม
การป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 
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คุณภาพชีวิตของผู้ปว่ยไตวายเร้ือรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบ าบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

 
ศิรินภา  สิริโชติรุ่งโรจน ์

หน่วยงานการพยาบาลผูป้่วยไตเทียม โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
 
บทน า 

โรคไตไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุที่ไตโดยตรงหรือจากโรคประจ าตัว ถ้าไม่ตอบสนองต่อการรักษา หรือไม่ได้รับ
การรักษาที่เหมาะสมจะท าให้การท าหน้าที่ของไตเสื่อมลงจน เกิดเป็นโรคไตวายเรื้อรัง ถ้าไม่มีการชะลอการเสื่อมของ
ไตก็จะกลายเป็นโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ซึ่งมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น และมีการรักษาที่ยุ่งยาก ค่าใช้จ่ายสูง ในปัจจุบันพบ
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (Chronic kidney disease, CKD) ประมาณ 8 ล้านคน และมีการด าเนินของโรคไปสู่ระยะสุดท้าย 
(End-stage renal disease, ESRD) ประมาณ 100,000 คน ต้องรับการบ าบัดทดแทนไตด้วยการฟอกเลือด หรือล้าง
ไตทางช่องท้อง ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการดูแลรักษากว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 
ประมาณ 15-20% ต่อป ี1  ซึ่งเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศไทย เป็นโรคเรื้อรังอีกโรคหนึ่งที่รักษาไม่หายขาด 
จ าเป็นต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง และมีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
จ าเป็นต้องได้รับการบ าบัดทดแทนไต เพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดได้ ถึงแม้ว่าเทคโนโลยี ในการบ าบัดทดแทนไตจะท าให้ผู้ป่วย
ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายมีชีวิตที่ยืนนานมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการบ าบัดทดแทนไต แต่อย่างไรก็
ตามผู้ป่วยที่มีอายุยืนนานอาจมีความทุกข์ทรมานจากโรค จากภาวะแทรกซ้อน จากการรักษา โดยในผู้ป่วย ไตวาย
เรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบ าบัดทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) นั้นเป็นการกรองของเสียออกจาก
เลือดโดยใช้เครื่องไตเทียม ในการดึงน้ าและของเสียออกจากตัวผู้ป่วย แม้ว่ามีสะดวกในเรื่องการรับบริการของผู้ป่วย 
หลังการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจะพบปัญหา ระดับน้ าส่วนเกิน2ในตัวผู้ป่วย ความเป็นกรดของเลือด และเกลือแร่
ที่สะสมจะลดลง การรักษาด้วยวิธีนี้ช่วยให้คุณภาพชีวิต ผู้ป่วยดีขึ้น แต่ผู้ป่วยไม่สามารถท าเองได้ท าให้มีค่าใช้จ่ายใน
การรักษา การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ใน 1 สัปดาห์ ผู้ป่วยต้องมารับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมอย่าง 
น้อย 2 วัน ซึ่งเป็นข้อจ ากัดใน  การรักษาด้วยวิธีนี้ และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น มีอาการอ่อนเพลีย ความ
ดันโลหิตต่ า ปวดศีรษะ เจ็บหน้าอก ขณะหรือหลังฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  ซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อชีวิตประจ าวัน 
ต้องพึ่งพาสมาชิกในครอบครัวท าให้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย  
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 คุณภาพชีวิต เป็นผลลัพธ์ที่ส าคัญของผู้ป่วยที่ได้รับการบ าบัดทดแทนไต หมายถึง ความผาสุก ความรู้สึก     
เป็นสุข ความพึงพอใจในชีวิตของบุคคล ซึ่งการได้รับการตอบสนองในสิ่งที่บุคคลต้องการ ในการวัดคุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยเพื่อประเมินผลลัพธ์ของการรักษามีความส าคัญเพราะมุ่งให้ผู้ป่วยรอดชีวิตแล้ว ยังต้องการให้มีชีวิตที่   ยืนยาว  
อีกด้วย4,5 
 จากการศึกษาของ กิติมา เศรษฐ์บุญสร้าง3 พบว่าคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยที่ได้รับบ าบัดทดแทนไตโดยการฟอก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียมส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลทั่วไป ผู้ดูแล หรือ
ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายไตมีคุณภาพชีวิตไม่ดี  และการศึกษาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยไตเรื้อรังที่ได้รับการบ าบัด
ทดแทนไต หลังการทดลองพบว่ามีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี ซึ่งสัมพันธ์กับการศึกษาของนลิตา เหลาแหลม 5 ได้ประเมิน
คุณภาพชีวิตระหว่างผู้ป่วยฟอกเลือดและล้างไตทางช่องท้องที่โรงพยาบาลพะเยา พบว่ าทั้ง 2 กลุ่มมีคุณภาพชีวิตไม่
แตกต่างกัน 
 หน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยไตเทียม โรงพยาบาลแม่สาย มีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการ
บ าบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จากการสอบถามผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่มารับบริการ 
มีปัญหาทางด้านร่างกาย หลังจากกลับมาจากฟอกเลือด ผู้ป่วยอาจจะเคยประสบปัญหาน้ าตาลในเลือดต่ า  เพลีย 
ตะคริวหลังฟอกเลือด ต้องพักฟื้นที่บ้านเป็นเวลาหลายวัน และต้องกลับมาฟอกเลือดในอีก 2-3 วันถัดไปวงเป็นวัฏจักร 
บ้างต้องพึ่งพิงผู้ดูแล หากผู้ป่วยรายใดที่ต้องหาเลี้ยงชีพพร้อมกับต้องฟอกเลือดร่วมด้วย    ขาดผู้ดูแลต้องท างานเพื่อ
หาเลี้ยงชีพ มีประวัติเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย และปัญหาด้านร่างกายอาทิเช่น ภาวะน้ า
เกิน ภาวะของเสียคั่งในร่างกาย ภาวะซีดจากโรคไตวายเรื้อรัง ภาวะไม่สมดุลของเกลือแร่ในร่างกาย ภาวะแทรกซ้อน
หลังการฟอกเลือด  จากสภาพปัญหาที่หมดของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่เกิดขึ้นนี้ยังไม่มีการศึกษาคุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ว่าเป็นอย่างไร ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง
ระยะสุดท้ายที่ได้รับการบ าบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดเครื่องไตเทียมว่ามีระดับคุณภาพชีวิตเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบ าบัดทดแทนไตโดยการฟอก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียม หน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยไตเทียม โรงพยาบาลแม่สาย 
 
ระเบียบวิธีวิจัยระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยโดยศึกษา ณ จุดเวลาใด เวลาหน่ึง (Cross-section Study)  
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่มีค่า GFR ต่ า
กว่า 15 มิลลิลิตรต่อนาทีและได้รับการบ าบัดทดแทนไต (Renal ReplacementTherapy : RRT) โดยการฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียมอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ที่เข้ารับการบ าบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม           
หน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยไตเทียม โรงพยาบาลแม่สาย 

กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตเรื้อรัง อยู่ในระยะที่มีค่า GFR ต่ ากว่า 15 มิลลิลิตรต่อ
นาทีและได้รับการบ าบัดทดแทนไต (Renal Replacement Therapy : RRT) โดยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
อายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป ที่เข้ารับการรักษาที่ หน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยไตเทียม โรงพยาบาลแม่สาย 
เข้ารับการรักษามานานกว่า 6 เดือน ไม่มีการเจ็บป่วยรุนแรงจนต้องรับไว้ในโรงพยาบาลภายใน 1 เดือนที่ผ่านมา
รู้สึกตัวดี สามารถตอบค าถามได้และยินดีเข้าร่วมการวิจัยจากประชากรจ านวนทั้งสิ้น 49 ราย  
   
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ส่วน ที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ  อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา สทิธิการ
รักษาพยาบาล ระยะเวลาที่ไดร้ับการรักษาด้วยการฟอกเลือด รายได้ 
 ส่วน ที่ 2 แบบประเมินคุณภาพชวีิต แบบสอบถามสถานะสุขภาพ 9-THAI (9-itemThaiHealth status 
Assessment Instrument) ของวิโรจน์ตั้งเจริญเสถียรและอารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา(2546) เป็นแบบสอบถามที่มี
ค าถาม 9 ข้อ ประกอบดว้ย 7 มิติ และค าถามประเมินภาพรวมอีก 2 ข้อดังนี ้

1) การเคลื่อนไหว (mobility)  
2) การดูแลตนเอง (self-care) 

  3) การท างานนอก/ในบ้าน(usual work)  
4) ความเจ็บป่วยไม่สบาย (illness/discomfort) 
5) ความวิตกกังวล/ซึมเศร้า(anxiety/ depressed)  
6) สังคม (social functions)  
7) การมีสมาธิ/จดจ า (cognition) 
และค าถามประเมินภาพรวม 2 ข้อคือ 
8) เปรียบเทียบสุขภาพในปัจจุบันกับปีที่แล้ว 
9) เปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมเช่นเดียวกัน แบ่งคะแนนเป็น5 ระดับ ได้แก่ 1 

คะแนน หมายถึง รุนแรงมาก, 2 คะแนน หมายถึงรุนแรง, 3 คะแนน หมายถึงปานกลาง, 4 คะแนน หมายถึงเล็กน้อย, 
5 คะแนน หมาย ถึงไม่มีเลย    
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คะแนนคุณภาพชีวิตทางกาย > 20 แสดงว่ามีคุณภาพชีวิต อยู่ในช่วงเดียวกับ คนไทยปกติสุขภาพดีในเพศ
และอายุเดียวกัน ไม่พบปัญหาสุขภาพกายที่รุนแรง  

คะแนนคุณภาพชีวิตทางกาย < 20 แสดงว่ามีคุณภาพชีวิตต่ ากว่าคนไทยปกติสุขภาพดีในเพศและอายุ
เดียวกัน ควรเฝ้าระวังความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้น  

คะแนนคุณภาพชีวิตทางใจ > 20 แสดงว่ามีคุณภาพชีวิต อยู่ในช่วงเดียวกับ คนไทยปกติสุขภาพดีในเพศและ
อายุเดียวกัน ไม่พบปัญหาสุขภาพใจที่รุนแรง  

คะแนนคุณภาพชีวิตทางใจ<20 แสดงว่ามีคุณภาพชีวิต่ ากว่า คนไทยปกติสุขภาพดีในเพศและอายุเดียวกัน 
ควรเฝ้าระวังความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้น 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

การหาความตรงตามเนื้อหา ผู้วิจัย น าแบบสอบถามสถานะสุขภาพ 9-THAI ของ วิโรจน์ตั้งเจริญเสถียรและ
อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา (2546) ไปปรับความเหมาะสมของรูปแบบ น าไปให้ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
การดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการบ าบัดทนแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม   จ านวน 3 คน ซึ่ง
ประกอบ ด้วย อายุรแพทย์โรคไต จ านวน 1 ท่าน พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญโรคไตจ านวน 2 ท่าน  เพื่อพิจารณาความ
ถูกต้องของเนื้อหา และความเหมาะสม 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.อธิบายให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับที่มา และจุดมุ่งหมายในการท าวิจัยครั้งนี้ 
อธิบายถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้คือ ผู้ป่วยอาจมีความเบื่อหน่ายที่ต้องตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยป้องกันโดยการชี้แจงถึงประโยชน์ที่จะได้รับ 

2. ผู้วิจัยบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลใน แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรสระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้สิทธิการรักษาพยาบาล ระยะเวลาที่ได้รับการบ าบัดทดแทนไต การเดินทาง 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยตอบแบบสอบถามสถานะสุขภาพ 9-THAI (9-item Thai Healthstatus 
Assessment Instrument) ที่ผ่านการวัดความเที่ยงมาแล้วในระหว่างท าแบบสอบถามใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที
ผู้ป่วยสามารถซักถามสิ่งที่ไม่เข้าใจกับผู้วิจัยได้ตลอดเวลา 

4.ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากแบบสอบถามจะน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยใช้วิธีการ
ทางสถิติตามขั้นตอนต่อไป 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติโดยการหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ของ

คุณลักษณะส่วนบุคคล ระดับคุณภาพชีวิตรายด้าน และโดยรวม 
 
จริยธรรมการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการพิจารณารับรองการวิจัยจากคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ ส านักงาน
สาธารณสุข จังหวัดเชียงราย เลขที่โครงการวิจัย 66/2563 วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ข้อมูลต่างๆที่ได้จากการวิจัย ถือ
เป็นความลับ และน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเท่านั้น รวมทั้งใช้รหัสแทนชื่อจริงของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัย
น าเสนอในภาพรวม 
 
 ผลการวิจัย  

ส่วนที่1 ข้อมูลส่วนบุคคล จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 29 คน คิดเป็นร้อยละ 

65.9 มีอายุเฉลี่ย 63.5 ปี อายุน้อยที่สุด 26 ปีอายุมากที่สุด 88 ปี ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 61-70 ปี นอกจากนี้กลุ่ม

ตัวอย่าง ร้อยละ 63.27 สมรสแล้วและอยู่กับคู่สมรส ร้อยละ 24.49 หม้าย และโสดร้อยละ 12.24  กลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวส./ปวช. คิดเป็นร้อยละ 61.12  ปริญญาตรีร้อยละ 20.24 อีกทั้งกลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ เบิกค่าฟอกเลือดด้วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) คิดเป็นร้อยละ 55.10    เบิกค่า

ฟอกเลือดได้จากกรมบัญชีกลาง ร้อยละ 24.49 เบิกได้จากสิทธิประกันสังคม ร้อยละ 12.24 เบิกค่าฟอกเลือดได้จาก

องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน ร้อยละ 6.12 เบิกค่าฟอกเลือดได้จากรัฐวิสาหกิจร้อยละ 4.08 มีเพียง  ร้อยละ 9.08 ช าระ

เงินเอง และยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาการฟอกเลือดมานาน 4- 8 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.81  มี

ระยะเวลาการฟอกเลือดน้อยสุดต่ ากว่าหรือเท่ากับ 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.65  และมีระยะเวลาการฟอกเลือดมาก

ที่สุด มากกว่า 8 ปี ร้อยละ 26.53 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างมีโรคร่วมอื่นๆ และได้รับการบ าบัดทดแทนไตด้วยการฟอก

เลือดด้วยเครื่องไตเทียม  โรคร่วมที่พบมากที่สุดคือโรคความดันโลหิตสูง คิดเป็นร้อยละ 91.84 รองลงมาคือ 

โรคเบาหวาน ร้อยละ 42.86 และโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ ร้อยละ 12.24 ส่วนความเพียงพอในการฟอกเลือด

ด้วยเครื่องไตเทียม (KT/V ) นั้นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 79.59 และไม่ผ่านเกณฑ์   

ร้อยละ 20.40 ส่วนผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการนั้น พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าความเข้มข้นของเลือด (Hemogobin) 

< 10.5 % ถึง ร้อยละ 42.86, (Hemogobin) 10.5 -11.5  ร้อยละ 36.73, และ (Hemogobin)  > 11.5 % ร้อยละ 

20.42 ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 2 ระดับคุณภาพชีวิตรายด้านและ โดยรวมของกลุ่มตัวอย่าง 
ตารางแสดงที 1 แสดงระดับคุณภาพชีวิตรายด้านและโดยรวมของกลุ่มตัวอย่าง 

สรุปผลการวิจัย 
1.ระดับคุณภาพชีวิตรายด้านของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบ าบัดทดแทนไตโดยการฟอก

เลือดด้วยเครื่องไตเทียม หน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยไตเทียม โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย รายด้าน ได้แก่ 
ด้านการเคลื่อนไหว การดูแลตนเอง การท างานนอกบ้าน/ในบ้าน ความเจ็บป่วย ความวิตกกังวล /ซึมเศร้า  มีสมาธิ มี
ความสามารถในการจดจ าและเข้าสังคม อยู่ในระดับดี 

2.ระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบ าบัดทดแทนไตโดยการฟอก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียม หน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยไตเทียม โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย       

 
 

คุณภาพชีวิต 
ค่าเฉลี่ย 

(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 
ระดับคุณภาพชีวิต 

ด้านการเคลื่อนไหว 
ด้านการดูแลตวัเอง 
ด้านการท างานนอกบ้าน/ในบ้าน 
ด้านความเจ็บป่วย 
ด้านความวิตกกังวล/ซึมเศร้า 
ด้านมีสมาธิ จดจ า 
ด้านสังคม 
 
โดยรวมด้านร่างกาย 

 
 
 

โดยรวมด้านจติใจ 

4.12(1.073) 
4.73(0.701) 
4.24(1.011) 
4.37 (0.743) 
4.61(0.671) 
4.27(0.930) 
4.14(1.250) 

 
36.67(13.629) 

 
 
 

38.67(14.754) 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
 

มีคุณภาพชวีิต อยู่ในช่วงเดียวกับ คนไทย
ปกติสุขภาพดีในเพศและอายุเดียวกัน ไมพ่บ

ปัญหาสุขภาพกายที่รุนแรง ดา้นร่างกาย 
 

มีคุณภาพชวีิต อยู่ในช่วงเดียวกับ คนไทย
ปกติสุขภาพดีในเพศและอายุเดียวกัน ไมพ่บ

ปัญหาสุขภาพกายที่รุนแรง ดา้นจิตใจ 
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 ด้านร่างกาย มีคุณภาพชีวิตอยู่ในช่วงเดียวกับคนไทยปกติสุขภาพดีในเพศ และอายุเดียวกัน ไม่พบปัญหา
สุขภาพที่รุนแรง    

ด้านจิตใจ มีคุณภาพชีวิตอยู่ในช่วงเดียวกับคนไทยปกติสุขภาพดีในเพศ และอายุเดียวกัน ไม่พบปัญหาสุขภาพ
ที่รุนแรง 

 
อภิปรายผล 

จากสมมติฐาน ระดับคุณภาพชีวิตรายด้าน และโดยรวมของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบ าบัด
ทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยไตเทียม โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัด
เชียงราย  อยู่ในช่วงเดียวกับคนไทยปกติ สุขภาพดีในเพศและอายุเดียวกัน ไม่พบปัญหาสุขภาพกายและใจที่รุนแรง 

ผลการวิจัย พบว่าระดับคุณภาพชีวิตรายด้านของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบ าบัดทดแทน
ไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยไตเทียม โรงพยาบาลแม่สาย อยู่ในระดับดี      
และระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบ าบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม หน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยไตเทียม โรงพยาบาลแม่สาย อยู่ในช่วงเดียวกับคนไทยปกติ สุขภาพดี 
ในเพศและอายุเดียวกัน ไม่พบปัญหาสุขภาพกายและใจที่รุนแรง เพราะว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ สามารถเบิก   
ค่าฟอกเลือดได้หลากหลายกองทุน ถึงแม้บางส่วนผู้ป่วยจะต้องแบกรับภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในการบ าบัดทดแทนไต   
โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และความเปลี่ยนแปลงจากภาวะของเสียคั่งในร่างกาย แต่ยังสามารถปรับสภาพ
และท าใจให้ด าเนินชีวิตไปได้ ตามอัตภาพ สอดคล้องกับการศึกษาของ นุจรี ประทีปะวณิช , จอห์นส, (2552) และ   
วัลลี ระวิวรรณ (2562) ที่ว่าคุณภาพชีวิตเป็นความพึงพอใจหรือความสุขในชีวิต ตามบริบท และประสบการณ์ของ
บุคคลซึ่งจะแตกต่างกันตามการรับรู้ คุณภาพชีวิตมีความเกี่ยวข้องกับการท าหน้าที่ทางกายภาพ ทางสังคม การท า
หน้าที่ตามบทบาทและสุขภาพจิต สุดท้ายจะส่งผลต่อความผาสุกของบุคคล 
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ผลของการใช้สื่อแอนิเมชั่นต่อการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยที่รับประทานยาวาร์ฟาริน 
 

ภราดร  จงถนอม 
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลแม่สาย จังหวดัเชียงราย 

 
บทคัดย่อ 

ยาวาร์ฟารินจัดเป็นกลุ่มยาที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากมีดัชนีในการรักษาแคบ มีปัจจั ยหลายประการที่ส่งผล
กระทบต่อการออกฤทธิ์ของยาได้แก่ การเกิดอันตรกิริยาระหว่างยากับยา ยากับอาหารที่มีวิตามินสูง ยากับสภาวะโรค
ของผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งส่งผลต่อการตอบสนองต่อยาที่แตกต่างกันไป  การให้ความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วย และ
ยังรวมถึงปัญหาในการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วย โดยในปัจจุบันได้มีการพัฒนาวิธีการดูแลผู้ป่วย
ที่ได้รับยาวาร์ฟาริน เพื่อช่วยให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดตั้งเป็นคลินิกวาร์ฟาริน ภายใต้ความ
ร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย ที่ประกอบด้วยแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล โดยมีเภสัชกรเป็นผู้ให้
ความรู้ และค าแนะน าแก่ผู้ป่วย แต่อย่างไรก็ตามยังพบผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารินยังมีข้อจ ากัดในเรื่องของความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรคที่ตนเองเป็นอยู่ ส่งผลให้การปฏิบัติตัวในการดูแลตนเอง การให้ความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยมี
ความบกพร่อง อาจท าให้ผู้ป่วยได้รับประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยจากการใช้ยาลดลง และทางด้านเภสัชกรเองก็
อาจไม่มีเวลามากพอในการพูดอธิบายการการปฏิบัติตัวในการดูแลตนเองของผู้ป่วยในแต่ละราย ดังนั้นจึงควรใช้สื่อแอ
นิเมชั่นที่มีทั้งเสียงและภาพเคลื่อนไหว สามารถบรรยายเนื้อหา เรื่องราว ด้วยตัวเองในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาผลของการใช้สื่อแอนิเมชั่นต่อความรู้ของผู้ป่วยที่ได้รับประทานยาวาร์ฟาริน ในงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแม่
สาย เป็นการศึกษาแบบไปข้างหน้า ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินความรู้ในการใช้ยา ในระหว่างเดือน 
พฤษภาคม 2563 – เมษายน 2564 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จ านวนความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อใช้อธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง สถิติเชิงวิเคราะห์ ความรู้ในการ
ใช้ยาก่อนและหลัง โดนใช้สถิติ paired t-test และการเปรียบเทียบความรู้ในการใช้ยาระหว่างกลุ่มโดยใช้สถิติ 
Independent t-test ผลการศึกษา มีผู้ป่วยทั้งหมด 60 ราย แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง 30 ราย และกลุ่มเปรียบเทียบ 
30 ราย พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 60) อายุเฉลี่ย 66 ปี โรคที่เป็นข้อบ่งใช้ยาวาร์ฟารินส่วนใหญ่  คือ หัว
ใจเต้นผิดจังหวะ ผลการศึกษาพบว่าหลังจากการให้ความรู้ทั้งสองกลุ่ม กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ 8.07 ± 1.89 
คะแนนเฉลี่ยความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนการให้ความรู้ (P<0.001) กลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ 6.17 ± 1.12 
คะแนนเฉลี่ยความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนการให้ความรู้ (P<0.001) เมื่อท าการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยหลังจากการให้
ความรู้ทั้งสองกลุ่มพบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่     
ระดับ 0.05 
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บทน า 
ยาวาร์ฟาริน (warfarin) เป็น ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานที่ นิยมใช้อย่างแพร่หลายในหลาย

ประเทศทั่วโลกรวมทั้ง ในประเทศไทย จัดเป็นกลุ่มยาที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากมีดัชนีในการรักษาแคบ มีปัจจัยหลาย
ประการที่ส่งผลกระทบต่อการออกฤทธิ์ของยาได้แก่ การเกิดอันตรกิริยาระหว่างยากับยา ยากับอาหารที่มีวิตามินสูง 
ยากับสภาวะโรคของผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งส่งผลต่อการตอบสนองต่อยาที่แตกต่างกันไป  การให้ความร่วมมือในการ
รักษาของผู้ป่วย และยังรวมถึงปัญหาในการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับ โดยในปัจจุบันได้มีการพัฒนา
วิธีการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน เพื่อช่วยให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดตั้งเป็น คลินิกวาร์ฟาริน 
(warfarin clinic) ภายใต้ความร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย ที่ประกอบด้วยแพทย์ เภสัชกร และ
พยาบาล โดยมีเภสัชกรเป็นผู้ให้ความรู้ และค าแนะน าแก่ผู้ป่วย มีการศึกษาหลายการศึกษา ที่แสดงให้เห็นว่าการมี
เภสัชกรเข้าร่วมดูแลและแก้ไขปัญหาในการใช้ยา ท าให้ผู้ป่วยได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับยาและการดูแล
ตนเองขณะใช้ยา สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ยาและลดอัตราเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้ [1,2,4,5,6] ข้อมูลจาก
คลินิกวาร์ฟาริน โรงพยาบาลแม่สาย ปี 2563 มีผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารินที่โรงพยาบาลแม่สายทั้งหมด 416 คนได้รับ
การติดตามค่า INR (International normalized ratio) ค่าการแข็งตัวของเลือดทั้งหมด 2433 ครั้ง จ านวนครั้ง INR 
ที่อยู่ในช่วงเป้าหมายการรักษา 1008 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 41.43  

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารินยังมีข้อจ ากัดในเรื่องของความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคที่ตนเองเป็นอยู่ ส่งผลให้การปฏิบัติตัวในการดูแลตนเอง การให้ความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยมีความบกพรอ่ง 
อาจท าให้ผู้ป่วยได้รับประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยจากการใช้ยาลดลง และทางด้านเภสั ชกรเองก็อาจไม่มีเวลา
มากพอในการพูดอธิบายการการปฏิบัติตัวในการดูแลตนเองของผู้ป่วยในแต่ละราย ดังนั้นจึงควรใช้สื่อแอนิเมชั่นที่มีทั้ง
เสียงและภาพเคลื่อนไหว สามารถบรรยายเนื้อหา เรื่องราว ด้วยตัวเอง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงพัฒนาสื่อในรูปแบบของการ์ตูน
แอนิเมชั่น โดยใช้ตัวการ์ตูนเภสัชกร เป็นคนด าเนินเรื่องราวในการแนะน าการให้ความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วย 
ซึ่งมีความน่าสนใจ และน่าติดตาม ช่วยเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการใช้ยา[7] 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาผลของการใช้สื่อแอนิเมชั่นต่อความรู้ของผู้ป่วยที่ได้รับประทานยาวาร์ฟาริน ในงานผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลแม่สาย 
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สมมุติฐานการวิจัย 
 1. หลังการทดลองผู้ป่วยที่ได้รับประทานยาวาร์ฟาริน กลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังได้รับยา
วาฟารร์ิน เพิ่มข้ึนมากกวา่ก่อนการทดลอง 
 2. หลังการทดลองผู้ป่วยที่ได้รับประทานยาวาร์ฟาริน กลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังได้รับยา
วาฟารร์ิน เพิ่มข้ึนมากกวา่กลุ่มเปรียบเทียบ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 วาร์ฟาริน (Warfarin) เป็นยาต้านการแข็งตวัของเลือดชนิดรับประทานที่มีดัชนีการรักษาแคบ มีเภสัช
จลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ที่ซับซ้อน และมีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลตอ่การออกฤทธิ์ เช่น ความร่วมมือในการใช้ยา 
อันตรกริิยาของยาวารฟ์ารินกับยาอื่น สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นต้น ผู้ป่วยที่ไดร้บัยาวารฟ์าริน จึงควร
ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชดิจากบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อติดตามทั้งประสิทธิภาพ ความปลอดภัยจากการใช้ยา 
 แอนิเมชั่น (Animation) หมายถึง “การสรา้งการเคลื่อนไหว” ด้วยการน าภาพนิ่งมาเรียงล าดับกัน และการ
แสดงผลอย่างต่อเน่ือง ท าให้ดวงตาเห็นเป็นภาพที่มีการเคลื่อนไหวในลกัษณะภาพติดตา (Persistence of Vision) 
เมื่อตามนุษย์มองเห็นภาพที่ฉายอย่างต่อเน่ือง เรตินาจะรกัษาภาพนี้ไว้ในระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ 1/3 วินาทีหากมี
ภาพอื่นแทรกเข้ามาในระยะเวลาดังกล่าว สมองมนุษย์จะเชื่อมโยงภาพทัง้สองเข้าด้วยกันท าให้เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหว
ที่มีความต่อเน่ืองกันแม้ว่าแอนิเมชั่นจะใช้หลักการเดียวกับวิดโีอ แต่แอนิเมชั่นจะเป็นการน าภาพวาดหรือภาพกราฟิก
ต่างๆ มาใชใ้นการสรา้งภาพเคลื่อนไหว แอนิเมชั่นสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ ได้มากมาย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัย (Research Design) เป็นการศึกษาแบบไปข้างหน้า (Cohort study) ท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบประเมินความรูใ้นการใช้ยา ในระหว่างเดือน พฤษภาคม 2563 – เมษายน 2564 (1 ปี) เฉพาะงาน
บริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแม่สาย โดยแบงกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบ โดยกลุ่มทดลองไดรับการใสว่ิธีการ (intervention) คือการให้ความรู้เกี่ยวกับยาวาร์ฟารินโดยใช้สื่อแอนิ
เมชั่น และติดตามประเมนิความรูใ้นการใช้ยาในนัดหมายครั้งถัดไป 

 ประชากร ผู้ป่วยที่รับยาวาร์ฟารนิจากวารฟ์ารินคลินิก ในงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแม่สาย จ.เชียงราย ซึ่งมี
ทั้งหมด 416 คน (ข้อมูลจากวาร์ฟารินคลินิก จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการติดตามค่า INR ในปี 2563)  

ผู้ป่วยที่ได้รบัประทานยาวาร์ฟารินมีความรู้เข้าใจ

ในการปฏิบัติตัวหลังได้รับยาวาร์ฟารินเพิ่มขึ้น 

สื่อแอนิเมชั่นในการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยที่ได้รับ

ประทานยาวาร์ฟาริน 
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 กลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารินจากวาร์ฟารินคลินิก ในงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแม่สาย จ.
เชียงราย ระหว่าง 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2564 และผ่านเกณฑ์การคัดเข้า  การวิจัยในครั้งนี้ แบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างประชากรผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลอง เป็นผู้ป่วยที่รับยาวาร์ฟารินจากวาร์ฟารินคลินิก ในงานผู้ป่วย
นอก โดยเป็นกลุ่มที่ได้รับการให้ความรู้เกี่ยวกับยาวาร์ฟารินโดยใช้สื่อแอนิเมชั่น กลุ่มเปรียบเทียบ เป็นผู้ป่วยที่รับยา
วาร์ฟารินจากวาร์ฟารินคลินิก ในงานผู้ป่วยนอก โดยเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับการให้ความรู้เกี่ยวกับยาวาร์ฟารินโดยใช้สื่อแอ
นิเมชั่น 
 เกณฑ์ในการคดัเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ (Inclusion criteria) 

 - ผู้ป่วยคนไทยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแม่สาย ได้รับยาวาร์ฟารนิอายุ ≥ 40 (อายุที่ต่ ากว่า 
40 ปีจะมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตวัตามค าแนะน าของแพทย์ได้ดกีว่า) 

 - ผู้ป่วยหรือผูดู้แลที่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ smart phone สามารถเล่นอินเตอร์เน็ตได้ และผู้ป่วยที่
ยินยอมเข้าร่วมการศึกษา 

เกณฑ์ในการคดัเลือกอาสาสมัครออกจากโครงการ (Exclusion criteria) 
- ผู้ป่วยที่ไม่ใชค่นไทย ไมส่ามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
- ผู้ป่วยที่ไม่ยินยอมเข้ารว่มการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   1. ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (Excel) ใช้เพื่อบันทึกข้อมูลดิบ 
   2. สื่อแอนิเมชั่นให้ความรู้เกี่ยวกับยาวารฟ์าริน 
   3. QR code ส าหรับสแกนเพื่อให้ผู้ป่วยน าสื่อแอนิเมชั่นไปดูเมื่อมีเวลาว่าง 
   4. แบบประเมินความรู้ในการใช้ยาในผู้ป่วยที่ได้รบัยาวารฟ์าริน 

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. จัดท าสื่อแอนิเมชั่นให้ความรู้เกี่ยวกับยาวารฟ์าริน 
2. อัพโหลดสือ่แอนิเมชั่นลงเว็บไซต์ Youtube พร้อมจัดท า QR code  
3. จดัท าแบบประเมินความรูใ้นการใช้ยาในผู้ป่วยที่ได้รับยาวารฟ์าริน โดยส่วนที1 ข้อมลูทั่วไปของ

ผู้ป่วย ได้แก่ หมายเลขประจ าตัวผู้ป่วยนอก อาย ุเพศ ข้อบ่งใช้ยาวารฟ์าริน ส่วนที่2 ประเมินความรู้และความร่วมมือ
ในการใช้ยาในผู้ป่วยที่ไดร้ับยาวาร์ฟารินประกอบด้วยค าถาม 11 ถาม ครอบคลุมประเด็นความรู้ดงันี้  ความรู้เรื่องโรค
และการรับรู้ความเสี่ยงของโรค 3 ข้อ ความรู้เรื่องยาวาร์ฟาริน 8 ข้อ ท าการตรวจสอบคุณภาพจากผู้มีความรู้ ผู้ทีจ่บ
ปริญญาโทและเภสัชกร จ านวน 11 ท่าน พิจารณาความตรงด้านเนื้อหา (Content validity) เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้อง และความเหมาะสมของเน้ือหาและการใช้ภาษาพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และน าความคดิเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญมาหาดัชนีความตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ทุกข้อ จากนั้นน า
แบบสอบถามไปใช้ทดสอบกับผู้ป่วยในงานบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแม่สาย จ านวน 20 ตัวอยา่งเพื่อทดสอบ
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ความยากง่ายในการอา่นเข้าใจด้านภาษาที่ใชใ้นแบบประเมินน าไปหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบาค (Alpha of Cronbach) จากจ านวนผู้รับยาวารฟ์ารินในโรงพยาบาลแม่สายจ านวน 20  คน ได้
เท่ากับ 0.82 

4. ผู้ป่วยรับยาวารฟ์ารินจากวารฟ์ารินคลินิก ในงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแม่สาย คัดเลือกผู้ป่วย
เข้าร่วมการศึกษา ตามเกณฑ์การคัดเข้า – ออก ผู้ป่วยที่ผ่านเกณฑ์การคัดเข้าแล้วให้ท าแบบประเมินความรู้ในการใช้
ยาในผู้ป่วยที่ไดร้ับยาวารฟ์ารินกอ่นการให้ความรู ้โดยผู้วิจัยเป็นผู้อ่านแบบประเมินให้ฟัง พร้อมประเมินผู้ป่วยในแต่ละ
ข้อ ในกลุ่มทดลองจะมีการ ให้ความรู้เกี่ยวกับยาวารฟ์าริน โดยแจก QR code (ภาคผนวก ค)ที่สามารถเข้าชมสื่อแอนิ
เมชั่นให้ความรู้เกี่ยวกับยาวาร์ฟาริน บนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ได้ ในกลุ่มเปรยีบเทียบจะได้รับบริการปกติจากเภสัชกรงาน
ผู้ป่วยนอก เมื่อผู้ป่วยมารับบริการนัดถัดไป  

5. เก็บข้อมูลลงในแบบเก็บข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย และแบบประเมินความรูใ้นการใช้ยาในผู้ป่วยที่
ได้รับยาวารฟ์าริน  
 ขั้นตอนของการวิจัย 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผู้ป่วยรับยาวาร์ฟารินจากวาร์ฟารินคลินิก 

ในงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแม่สาย 

ไม่ยินยอมเข้าร่วมงานวิจัย ยินยอมเข้าร่วมงานวิจัย 

กลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มทดลอง 

รับบริการปกติจากเภสัชกรงานผู้ป่วยนอก 

ท าแบบประเมินความรู้ในการใช้ยาในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน 

ให้ความรู้ยาวาร์ฟารินพร้อมแจก QR code 

และรับบริการจากเภสัชกร 

ท าแบบประเมินความรู้ครั้งที่ 2 เมื่อผู้ป่วยมารับบริการนัดถัดไป 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ จ านวน
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใช้อธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง สถิติเชิงวิเคราะห์ 
(Analytical statistics) ความรู้ในการใช้ยาก่อนและหลัง ใช้สถิติ paired t-test ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 การเปรียบเทียบความรู้ในการใช้ยาระหว่างกลุ่มใช้สถิติ Independent t-test ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และความแตกต่างรายข้อใช้สถิติ Mcnemar Chi-square ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ผลการวิจัย 
 ข้อมูลทั่วไป กลุ่มทดลองจ านวน 30 คน เป็นเพศชาย 12 คน (ร้อยละ 40) และเพศหญิง 18 คน (ร้อยละ 60) 
มีอายุอยู่ในช่วง 42 - 89 ปี อายุเฉลี่ย 66.87 ± 12.40 ปี ข้อบ่งใช้ยาวาร์ฟารินคือ หัวใจเต้นผิดจังหวะ (Atrial 
fibrillation) ร้อยละ 86.8 ภาวะลิ่มเลือดอดุตันในหลอดเลือดด า (Deep vein thrombosis) ร้อยละ 6.8 เปลี่ยนลิ้น
หัวใจเทียมชนิดโลหะ (Mechanical valve replacement) ร้อยละ 3.3 และโรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด (Pulmonary 
embolism) ร้อยละ 3.33  
 กลุ่มเปรียบเทียบ จ านวน 30 คน เป็นเพศชาย 12 คน (ร้อยละ 40) และเพศหญิง 18 คน (ร้อยละ 60) มีอายุ
อยู่ในช่วง 53 - 84 ปี อายุเฉลี่ย 68.9 ± 8.05 ปี โรคที่เป็นข้อบ่งใช้ยาวาร์ฟารินคือ หัวใจเต้นผิดจังหวะ (Atrial 
fibrillation) ร้อยละ 93.33 ภาวะลิ่มเลือดอดุตันในหลอดเลือดด า (Deep vein thrombosis) ร้อยละ 3.33 เปลี่ยน
ลิ้นหัวใจเทียมชนิดโลหะ (Mechanical valve replacement) ร้อยละ 3.33  
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย 

ลักษณะข้อมูลทั่วไป 
กลุ่มทดลอง กลุ่มเปรียบเทียบ P 

value* จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ         1.000 
ชาย 12 40 12 40 

 
หญิง 18 60 18 60 

 
อาย ุ

    
0.600 

40-49 3 10 0 0 
 

50-59 4 13.33 2 6.67 
 

60-69 12 40 15 50 
 

70-79 5 16.67 9 30 
 

80-89 6 20 4 13.33 
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ลักษณะข้อมูลทั่วไป 
กลุ่มทดลอง กลุ่มเปรียบเทียบ P 

value* จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ข้อบ่งใช้ยาวารฟ์าริน 
    

0.704 
  Atrial fibrillation 26 86.67 28 93.33 

 
  Deep vein thrombosis 2 6.67 1 3.33 

 
  Mechanical valve 
replacement 

1 3.33 1 3.33 
 

  Pulmonary embolism 1 3.33 0 0 
 

     *Chi-square test 
ความรู้เรื่องยาวาร์ฟารนิ กลุ่มทดลองก่อนให้ความรู้ผู้ป่วยทราบวา่โรคที่เป็นต้องรับประทานยาวารฟ์าริน 16 

ราย (ร้อยละ 53.33) หลงัการศึกษาผู้ป่วย 30 ราย (ร้อยละ 100) ทราบวา่โรคที่เป็นต้องรับประทานยาวาร์ฟาริน (P = 
0.001) ผู้ป่วยทราบวา่ยาวาร์ฟารินเป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือด ก่อนให้ความรู้ 17 ราย (รอ้ยละ 56.67) หลังให้
ความรู ้30 ราย (ร้อยละ 100) ที่ทราบเรื่องอาการดังกลา่ว (P = 0.001) ผู้ป่วยทราบว่าต้องท าการตรวจเลือดทกุครั้ง
ที่มาเข้ารับการตรวจตดิตามเพื่อวดัค่า INR ก่อนให้ความรู้ 7 ราย (ร้อยละ 23.33) หลังให้ความรู้ 10 ราย (ร้อยละ 
33.33) ที่ทราบเรื่องอาการดังกล่าว (P = 0.248) ผู้ป่วยทราบวา่อาการทีอ่าจเกิดเมื่อค่า INR สูงกว่าเป้าหมาย ก่อนให้
ความรู ้21 ราย (ร้อยละ 70) หลังให้ความรู ้22 ราย (ร้อยละ 73.33) ทีท่ราบเรื่องอาการดังกลา่ว (P = 1.000) ผู้ป่วย
ทราบว่าอาการที่อาจเกิดเมื่อค่า INR ต่ ากวา่เป้าหมาย ก่อนให้ความรู้ 10 ราย (ร้อยละ 33.33) หลังให้ความรู ้12 ราย 
(ร้อยละ 40.00) ที่ทราบเรื่องอาการดังกล่าว (P = 0.480) ผู้ป่วยทราบวิธีปฏิบัติตัวเมื่อลืมรับประทานยา ก่อนให้
ความรู้ 10 ราย (ร้อยละ 33.33) หลังให้ความรู้ 27 ราย (ร้อยละ 90.00) ที่ทราบเรื่องอาการดังกล่าว (P = <0.001) 
ผูป้่วยทราบว่าต้องแจ้งบุคลากรทางการแพทยท์ุกครั้งที่เข้ารับบริการว่าตนรับประทานยาวารฟ์ารินอยู่ ก่อนให้ความรู ้
21 ราย (ร้อยละ 70.00) หลังให้ความรู ้30 ราย (ร้อยละ 100) ที่ทราบเรือ่งอาการดังกลา่ว (P = 0.008) ผู้ป่วยทราบ
ว่าต้องปรกึษาแพทย ์หรอืเภสัชกรทุกครั้งก่อนซื้อยาสมุนไพร ยาชดุ หรืออาหารเสริมมารับประทานเอง ก่อนให้ความรู ้
24 ราย (ร้อยละ 80.00) หลังให้ความรู ้30 ราย (ร้อยละ 100) ที่ทราบเรือ่งอาการดังกลา่ว (P = 0.041) ผู้ป่วยทราบ
ว่าต้องรับประทานอาหารอย่างไร ก่อนให้ความรู ้ 7 ราย (ร้อยละ 23.33) หลังให้ความรู้ 26 ราย (ร้อยละ 86.67) ที่
ทราบเรื่องอาการดังกลา่ว (P = <0.001) ผู้ป่วยทราบว่ายาวารฟ์ารินช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอมัพฤกษ์อัมพาต ก่อน
ให้ความรู ้ 5 ราย (ร้อยละ 16.67) หลังให้ความรู ้ 12 ราย (ร้อยละ 40.00) ที่ทราบเรื่องอาการดังกล่าว (P = 0.121) 
ผู้ป่วยทราบว่ายาวารฟ์ารินช่วยลดความเสี่ยงการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน หลอดเลือดต่างๆ ของร่างกาย ก่อนให้ความรู้ 6 
ราย (ร้อยละ 20.00) หลังให้ความรู ้ 13 ราย (รอ้ยละ 43.33) ที่ทราบเรื่องอาการดังกลา่ว (P = 0.121) ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
346 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

ตารางที่ 2 คะแนนก่อนและหลังการให้ความรู้โดยใช้สื่อแอนิเมชั่นให้ความรู้เรื่องยาวาร์ฟาริน 

ค าถาม 

กลุ่มทดลอง 
จ านวนผู้ตอบค าถามถูกต้อง  

ราย (รอ้ยละ) P value* 
ก่อนให้ความรู ้ หลังให้ความรู ้

1. ผู้ป่วยทราบว่าโรคที่เป็นต้องรับประทานยาวาร์
ฟาริน 

16 (53.33) 30 (100.00) 0.001** 

2. ผู้ป่วยทราบว่ายาวารฟ์ารินเป็นยาต้านการแข็งตัว
ของเลือด ยาละลายลิ่มเลือด หรือยาที่ท าให้เลือด
แข็งตัวช้าลง 

17 (56.67) 30 (100.00) 0.001** 

3. ผู้ป่วยทราบว่าตอ้งท าการตรวจเลือดทุกครั้งทีม่า
เข้ารับการตรวจติดตาม เพื่อวัดค่า INR เป็นข้อมูลใน
การปรับขนาดยา 

7 (23.33) 10 (33.33) 0.248 

4. ผู้ป่วยทราบอาการที่อาจเกิดเมื่อค่า INRสูงกว่า
เป้าหมาย 

21 (70.00) 22 (73.33) 1.000 

5. ผู้ป่วยทราบอาการที่อาจเกิดเมื่อค่า INR ต่ ากวา่
เป้าหมาย 

10 (33.33) 12 (40.00) 0.480 

6. ผู้ป่วยทราบวิธีปฏิบัติตัวเมื่อลืมรับประทานยา 10 (33.33) 27 (90.00) <0.001** 
7. ผู้ป่วยทราบว่าตอ้งแจ้งบุคลากรทางการแพทยท์ุก
ครั้งที่เข้ารับบริการว่าตนรับประทานยาวารฟ์ารินอยู่ 

21 (70.00) 30 (100.00) 0.008** 

8. ผู้ป่วยทราบว่าตอ้งปรกึษาแพทย์ หรือเภสัชกรทุก
ครั้งก่อนซื้อยาสมุนไพร ยาชุด หรืออาหารเสริมมา
รับประทานเอง 

24 (80.00) 30 (100.00) 0.041 

9. ผู้ป่วยทราบว่าตอ้งรับประทานอาหารอย่างไร 7 (23.33) 26 (86.67) <0.001** 
10. ผู้ป่วยทราบว่ายาวาร์ฟารินช่วยลดความเสี่ยงการ
เกิดอัมพฤกษ์อัมพาต 

5 (16.67) 12 (40.00) 0.121 

11. ผู้ป่วยทราบว่ายาวาร์ฟารินช่วยลดความเสี่ยงการ
เกิดลิ่มเลือดอุดตัน หลอดเลือดต่างๆ ของร่างกาย 

6 (20.00) 13 (43.33) 0.096 

*McNemar Chi-square test   **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับความรู้เกี่ยวกับยาวาร์ฟารินก่อนและหลังการให้ความรู้เกี่ยวกับยาวาร์
ฟารินกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ  
ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ยระดับความรู้เกี่ยวกับยาวาร์ฟารินก่อนและหลังการให้ความรู้เกี่ยวกับยาวาร์ฟารินกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ 

คะแนนความรู้เกี่ยวกับยาวาร์ฟาริน n mean SD df t p-value* 
กลุ่มทดลอง 

      
        ก่อนการให้ความรู ้

30 
4.80 1.06 

29 12.45 <0.001** 
        หลังการให้ความรู ้ 8.07 1.89 
กลุ่มเปรียบเทียบ 

      
        ก่อนการให้ความรู ้

30 
4.63 1.38 

29 9.76 <0.001** 
        หลังการให้ความรู ้ 6.17 1.12 
*Pair T-test **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มทดลองก่อนให้ความรูค้ะแนนรวมเฉลี่ยได้ 4.80 ± 1.06 น้อยกว่าหลังให้ความรู้ได ้
8.07 ± 1.89 (P=< 0.001) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรูท้ี่เพิ่มขึ้นมากกวา่กอ่นให้ความรู้อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 
0.05 ส่วนในกลุ่มเปรียบเทียบก่อนให้ความรู้คะแนนรวมเฉลี่ยผู้ป่วยได้ 4.63 ± 1.38 น้อยกว่าหลงัให้ความรู้ได้ 6.17 ± 
1.12 (P = <0.001) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เพิม่ข้ึนเมื่อเวลาผ่านไป  

ผลการศกึษาเรื่องความรูเ้รื่องยาวาร์ฟาริน พบวา่ก่อนให้ความรู้กลุ่มทดลองคะแนนรวมเฉลี่ยผู้ป่วย 4.80 ± 
1.06 และกลุ่มเปรียบเทียบคะแนนรวมเฉลี่ยผู้ป่วย 4.63 ± 1.38 ไม่มีความแตกตา่งกัน (P = 0.151) หลังให้ความรู้
พบว่ากลุ่มทดลองคะแนนรวมเฉลี่ยผู้ป่วย 8.07 ± 1.89 เทียบกับกลุ่มเปรียบเทียบคะแนนรวมเฉลี่ยผู้ป่วย 6.17 ± 
1.12 คะแนนรวมเฉลี่ยผู้ป่วยของกลุ่มทดลองเพิม่ข้ึนแตกต่างกับกลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P = < 
0.001) ดังแสดงในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 คะแนนเฉลี่ยระดับความรู้เกี่ยวกับยาวาร์ฟารินก่อนและหลังการให้ความรู้เกี่ยวกับยาวาร์ฟาริน 
ระหวางกลมุทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ 

คะแนนความรู้เกี่ยวกับยาวาร์ฟาริน n mean SD df t p-value* 
ก่อนการให้ความรู้ 

      
        กลุ่มทดลอง 30 4.80 1.06 

58 0.53 0.151 
        กลุ่มเปรียบเทียบ 30 4.63 1.38 
หลังการให้ความรู ้

      
        กลุ่มทดลอง 30 8.07 1.89 

58 0.47 
< 

0.001**         กลุ่มเปรียบเทียบ 30 6.17 1.12 
*Independent pair T-test **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัย ผู้ป่วยที่เข้าร่วมการศึกษาจ านวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองกลุ่ม 30 คน ผู้ป่วยร้อยละ 
60 เป็นเพศหญิง อายุอยู่ในช่วง 42 - 89 ปี อายุเฉลี่ย 66.87 ± 12.40 ปี โรคที่เป็นข้อบ่งใช้ยาวารฟ์าริน ร้อยละ 86.8 
คือ หัวใจเต้นผดิจังหวะ (Atrial fibrillation) ส าหรับกลุ่มเปรียบเทียบ 30 คน ผู้ป่วยร้อยละ 60 เป็นเพศหญิง อายุอยู่
ในช่วง 53 - 84 ปี อายุเฉลี่ย 68.9 ± 8.05 ปี โรคที่เป็นข้อบ่งใช้ยาวารฟ์าริน ร้อยละ 93.33 คอื หัวใจเต้นผิดจังหวะ 
(Atrial fibrillation) จากการใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ Chi-square test มีค่า P > 0.05 ซึ่งจะเห็นว่าข้อมูลทั่วไปทั้ง
ทางด้านคณุลักษณะทางประชากรและสภาวะสุขภาพของทั้งสองกลุ่ม มลีกัษณะไม่แตกต่างกัน 

ผลของการใช้สื่อแอนิเมชั่นต่อความรู้ของผู้ป่วยทีไ่ด้รับประทานยาวารฟ์าริน ก่อนให้ความรู้ผู้ป่วยทั้งสองกลุ่ม
มีคะแนนรวมเฉลี่ยกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบคือ 4.80 ± 1.06 และ 4.63 ± 1.38 ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนก่อนให้ความรู้ของทั้งสองกลุ่มจากการใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ Independent pair T-test มีค่า P > 0.05 ซึ่ง
แสดงว่าคะแนนรวมเฉลี่ยของทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกตา่งกัน หลังจากการให้ความรู้ทั้งสองกลุ่ม กลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยความรู้ 8.07 ± 1.89 คะแนนเฉลี่ยความรู้เพิ่มข้ึนจากก่อนการให้ความรู้ จากการใชก้ารวิเคราะห์ทางสถิต ิ
Pair T-test มีค่า P < 0.001 จะพบว่าคะแนนเฉลี่ยความรู้เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 กลุ่ม
เปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ยความรู ้ 6.17 ± 1.12 คะแนนเฉลี่ยความรูเ้พิ่มข้ึนจากก่อนการให้ความรู ้ จากการใช้การ
วิเคราะห์ทางสถิต ิPair T-test มีค่า P < 0.001 จะพบว่าคะแนนเฉลี่ยความรู้เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 
0.05 เมื่อท าการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยหลังจากการให้ความรู้ทั้งสองกลุ่มด้วยวิเคราะห์ทางสถิติ Independent 
pair T-test มีค่า P < 0.001 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั 0.05 
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อภิปรายผลการวิจัย กลุ่มทดลองก่อนการให้ความรู้ผู้ป่วยมีคะรวมเฉลี่ย 4.80 ± 1.06 หลังการให้ความรู้
ผู้ปว่ยมีคะแนนรวมเฉลี่ยเพิ่มข้ึนเป็น 8.07 ± 1.89 ซึ่งแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิต ิ(P < 0.001) สอดคล้องกับ
การศกึษาของ Witt Daniel M[1] ที่ไดศ้ึกษาการให้ค าแนะน าโดยใช้สื่ออื่นของเภสัชกรแก่ผู้ป่วยที่รับประทานยาวาร์
ฟาริน เช่น การติดตามทางโทรศพัท ์ เป็นต้น ในกลุ่มเปรียบเทียบก่อนการให้ความรู้ผู้ป่วยมีคะรวมเฉลี่ย 4.63 ± 1.38 
หลังการให้ความรู้ผู้ป่วยมีคะแนนรวมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 6.17 ± 1.12 ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P < 
0.001) ซึ่งสอดคล้องกับการศกึษาของ ศิรพิร กฤตธรรมากุล[4] และชงโค นิสัยดี[2] ที่ได้ศึกษาผลการให้ค าแนะน าของ
เภสัชกรแก่ผู้ป่วยนอกที่รบัประทานยาวาร์ฟาริน แม้ว่าทั้งสองกลุ่มจะมีคะแนนเพิ่มทั้งสองกลุ่ม แตเ่มื่อเปรียบเทียบการ
เพิ่มข้ึนของคะแนนเฉลี่ยในระหว่างกลุ่มทดลองกบักลุ่มเปรียบเทียบ จะพบว่าในกลุ่มทดลองที่มีการให้ความรู้โดยใช้สื่อ
แอนิเมชั่น มีคะแนนเพิ่มข้ึนสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P < 0.001) 
 อย่างไรกต็าม แม้ผู้ป่วยจะมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังการศกึษาอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างแยกตามรายข้อจะพบว่า ในข้อการติดตามค่า INR เป็นข้อที่ก่อนหลังการให้ความรูไ้ม่แตกต่างกัน อาจ
เน่ืองมาจากที่ผู้ป่วยยังคงใช้การจ าที่จ างา่ยวา่ เป็นค่าเลือด ซึ่งจะไม่ทราบว่าเป็นการตรวจหาคา่อะไร ในข้ออาการที่
อาจเกิดเมื่อค่า INR สูงข้ึนหรือต่ าลงทั้งสองข้อก่อนหลังการให้ความรู้ไม่แตกต่างกัน อาจเน่ืองมาจากผู้ป่วยเป็นผู้สูงอายุ 
มีความจ าที่จ ากัด หรือ ในสื่อให้ความรู ้ อาจตอ้งมีค าศัพทท์างการแพทย ์หรือค าศัพท์ที่เป็นชื่อชื่อเฉพาะต่างๆ ซึ่งมีผล
ต่อการรับทราบ และในข้อต้องปรึกษาแพทย ์ หรือเภสัชกรทุกครั้งกอ่นซ้ือยาสมุนไพร ยาชดุ หรืออาหารเสริมมา
รับประทานเอง ก่อนหลังการให้ความรู้ไม่แตกตา่งกัน อาจเนื่องมาจากผู้ป่วยทราบและมีความตระหนักในเรื่องนี้จึงท า
ให้คะแนนไม่แตกต่างกัน  

ดังนั้น การใช้สื่อแอนิเมชั่นต่อความรู้ของผู้ป่วยทีไ่ด้รับประทานยาวารฟ์าริน ท าให้ผู้ป่วยมีความรู้เกี่ยวกับยา
วารฟ์ารินเพิ่มมากขึ้น สง่ผลให้ผู้ป่วยมีความเข้าใจในการปฏิบัติตัวหลังจากที่ได้รับยาวาร์ฟารินดีขึน้ จึงควรน าสื่อแอนิ
เมชั่นให้ความรู้เกี่ยวกับยาวาร์ฟารินไปใช้ในการดแูลผู้ต่อไป 
 
การน าไปใช้ประโยชน์ 
 เน่ืองจากการให้ความรู้ดา้นยา (drug counseling) ในแต่ละครั้งจะท าให้สูญเสียก าลังคนในการจา่ยยาไป
ประมาณ 15-30 นาท ี ตามแต่ผู้ป่วยในแต่ละราย หากเรามีสื่อให้ความรู้ โดยการเปิดให้ผู้ป่วยและญาติได้ชมก็จะไม่
เป็นการสูญเสียก าลังคน และผู้ป่วยยังได้ความรูท้ี่ครบถ้วน เกี่ยวกับยา ทั้งการรับประทานยา การปฏิบัติตัว พร้อมวธิี
สังเกตอาการที่มีความเสีย่งสูงต้องรีบมารกัษาตวัที่โรงพยาบาล ซึ่งจากผลการศกึษาพบวา่ ผู้ป่วยมีความรู้เกี่ยวกับยา
วารฟ์ารินเพิ่มมากขึ้น จงึสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการการให้ความรู้ผู้ปว่ยที่รับประทานยาวาร์ฟาริน สามารถน าไป
เป็นสื่อที่ให้ผู้ป่วยที่เพิ่งเริ่มรับประทานยาวารฟ์ารนิใช้ได้ และยังเป็นการท าตามระเบียบการเว้นระยะระหว่างบุคคล 
(Social distancing) 
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ข้อเสนอแนะ 
1. การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ smart phone และสามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้อาจเป็นข้อจ ากัดในผู้ป่วยใน

อ าเภอแม่สายเนื่องจากดว้ยผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะไม่มีโทรศัพท์มือถือแบบ smart phone หรืออาจมีแต่ไม่สามารถใช้
อินเตอร์เน็ตได้จึงเป็นข้อจ ากัด อาจต้องเพิ่มการเปิดสื่อแอนนิเมชั่นในอุปกรณ์อื่นๆ ของเภสัชกรให้ผู้ป่วยนั่งดู  

2. ควรมกีารศึกษาเพิ่มเติมในด้านผลลพัธ์ที่ออกมานอกจากคะแนนความรู้ อาจมีการตดิตามค่า INR ในนัดแต่
ละครั้ง เพื่อเป็นการตดิตามผลลัพธท์ี่ออกมาได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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ปัจจัยด้านบทบาทของพยาบาลที่มีผลต่อการใหบ้ริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
ของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ที่ยั่งยืน 

Factors on the Nurse Roles in the Sustainable Service  
for Chronic Disease Patients in the Primary Health Care Center 

 
ดร.สมเกียรติ  ศรธีาราธคิุณ และ คณะ 

งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
 
บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive   Research) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาบทบาท
ของพยาบาลในการใหบ้ริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  การให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ยั่งยืน   และปัจจัยด้านบทบาทพยาบาล
ที่มีผลต่อการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ยั่งยืน  กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive Sampling)       
คือ ผู้ให้บริการและผู้รับบริการคลินิกโรคเรื้อรังศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  หมู่ 9 บ้านป่าเหมือด สุขส าราญ ต าบล
เวียงพางค า  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  ทั้งหมดในช่วงระยะเวลา 3 เดือน  จ านวน  289 คน  ประกอบด้วย     
ผู้ให้บริการ  ได้แก่ ทีมผู้ดูแลผู้ป่วย เช่น แพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ  นักเทคนิคการแพทย์  นักวิชาการ
สาธารณสุข  นักกายภาพบ าบัดและโภชนากร  จ านวน  7 คน อาสาสมัครสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชน  จ านวน 43 คน  และ ผู้รับบริการ ได้แก่ ผู้ป่วยคลินิกโรคเรื้อรัง ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  จ านวน   
239  คน  การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งผ่านการตรวจหาความตรงของเนื้อหา (Content  
Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน แบบสอบถามบทบาทของพยาบาลในการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และ
แบบสอบถามการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ยั่งยืน น าไปทดลองใช้ (Try Out)  กับผู้ให้และผู้รับบริการคลินิกโรค
เรื้อรัง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศรีเมืองชุม  อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จ านวน 30 คน ได้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช เท่ากับ .942 และ .934 ตามล าดับ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่  
ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
 ผลการวิจัย พบว่า  บทบาทของพยาบาลในการใหบ้ริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังและการให้บริการผู้ป่วย โรคเรื้อรังที่
ยั่งยืนโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  การศึกษาความสัมพันธ์ พบว่า บทบาทของพยาบาล ในการให้บริการผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง  ทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย  การก าหนดทิศทางและนโยบาย  การจัดระบบบริการ  การใช้ระบบสารสนเทศใน
การจัดการ  การสนับสนุนการจัดการตนเอง  การใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก  และการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ยั่งยืน  และพบว่า 
บทบาทการจัดระบบบริการ การใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก การก าหนดทิศทางและนโยบาย และ
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การสนับสนุนการจัดการตนเองกับการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ยั่งยืน   อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05  โดยสามารถ
พยากรณ์ได้ร้อยละ 58.8 และมีสมการพยากรณ์ ดังนี้  
 Y = 1.458 + .187X2 (การจัดระบบบริการ) + .156X1 (การก าหนดนโยบายและทิศทาง) + .155X4       
               (การใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก) + .087X3 (การสนับสนุนการจัดการตนเอง)  
 ข้อเสนอแนะ 
 การให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้องรังของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ที่ยั่งยืน ควรสนับสนุนให้พยาบาล
ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการด้านการจัดระบบบริการ   การใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ       ทางคลินิก  การ
ก าหนดทิศทางและนโยบาย และการสนับสนุนการจัดการตนเอง  เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆใน ศสมช. เกิดความ
สม่ าเสมอและต่อเน่ือง  
ค าส าคัญ: บทบาทของพยาบาล, โรคเรื้องรัง, ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.), ยั่งยืน 
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บทน า 
 ปัจจุบันโรคเรื้อรังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และเป็นปัญหาสาธารณสุขของหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศ
ไทย   ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญอันดับหนึ่งของการเสียชีวิต  Non-Communicable Disease Control Division (2020) 
พบว่า ปัจจุบันมปีระชากรทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคเรื้อรัง จ านวน 41 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 71 ของสาเหตุการเสียชีวิต
ทั้งหมดของประชากรโลก  โดยโรคเรื้อรังที่มีอัตราการเสียชีวิตมากที่สุด ได้แก่  โรคความดันโลหิตสูง  คิดเป็นร้อยละ 
44  และโรคเบาหวาน คิดเป็นร้อยละ 14  ซึ่งในแต่ละปีพบผู้เสียชีวิตจากโรคเรื้อรัง ในกลุ่มอายุ  30-69 ปี หรือ 
เรียกว่า “การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร” มากถึง 15 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 36.5  ส าหรับประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2559-2561 พบว่า ประชากรไทยมีอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน คิดเป็นอัตรา  12.1, 
13.1, 13.1  และ 22.3, 22, 21.9 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ  ไม่แตกต่างกับ  Chiangrai  Provincial Public 
Health Office (2018)   ได้สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี พบว่า  โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ยังคงเป็น
โรคที่เป็นสาเหตุส าคัญของอัตราการเสียชีวิต  20  อันดับแรกของจังหวัดเชียงราย  โดยมีอัตราการเสียชีวิต  คิดเป็น
อัตรา 20.7 และ 11.1 ต่อแสนประชากร ซึ่งใกล้เคียงกับ Maesai Hospital (2022)  ได้สรุปรายงานสาเหตุของการ
เสียชีวิต พบว่า ประชากรอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวาน  คิดเป็นอัตรา 14.9 และ 11.4  ต่อแสนประชากร โดย Non-Communicable Disease Control 
Division (2020) ได้กล่าวถึงสาเหตุส าคัญของอัตราการเสียชีวิต เนื่องจากการใช้วิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ปัจจุบันมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตมากขึ้น  ท าให้การท ากิจกรรมหรือการ
เคลื่อนไหวร่างกายน้อยลง  รวมทั้งคนไทยส่วนใหญ่ชอบรับประทานอาหารในปริมาณที่มากเกินความต้องการของ
ร่างกาย เช่น รับประทานอาหารรสหวานจัด  เค็มจัด และอาหาร ที่มีไขมันสูง  ซึ่งพฤติกรรมสุขภาพเหล่านี้จะท าให้
เกิดภาวะอ้วน และน าไปสู่โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานในที่สุด 
 ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคเรื้อรังจ านวนมากต้องเข้ามารอรับบริการที่สถานบริการสาธารณสุข ท าให้สถานบริการ
สาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชนเกิดความแออัด ผู้ป่วยต้องใช้ระยะเวลารอคอยยาวนาน  ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุข
จึงมีการก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคเรื้อรังมาปรับใช้กับชุมชน  โดยเฉพาะการ
จัดรูปแบบบริการผู้ป่วยโรคเรื้องรังแบบย่อส่วน เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังสามารถกลับไปใช้บริการ    ยังหน่วยบริการใกล้
บ้าน (Kittheerawutwong, 2016)  ซึ่งปัจจุบันมีชุมชนหลายๆ แห่งมีการจัดกิจกรรมให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศักยภาพและความพร้อมของชุมชน  พยาบาลเป็นบุคคลหนึ่งที่มี
บทบาทส าคัญต่อการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน  ซึ่ง Wagner & et al. (2005)  ได้เสนอรูปแบบการให้บริการ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญ คือ การเพิ่มคุณภาพชีวิตและผลลัพธ์      ทางคลินิก ประกอบด้วย  6 
องค์ประกอบ  ได้แก่  การก าหนดทิศทางและนโยบาย  การจัดระบบบริการ  การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการ  
การสนับสนุนการจัดการตนเอง   การใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ทางคลินิก  และการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการ  แต่จากการด าเนินการให้บริการผู้ป่วย โรคเรื้อรังในชุมชนที่ผ่านมา ชุมชนหลายๆ แห่ง
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ประสบปัญหา คือ การขาดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการด าเนินกิจกรรม  ซึ่ง  Minor International  (2022)  ได้
เสนอรูปแบบ หรือองค์ประกอบในการพัฒนาสู่ความอย่างยั่งยืน  ประกอบด้วย ปัจจัยหลัก 4 ประการ  คือ การมุ่งมั่น
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างประสบการณ์ที่กับลูกค้า  การสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับพันธมิตร และการลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  กับปัจจัยเสริมอีก 2 ประการ คือ การก ากับดูแลกิจการที่ดีในองค์กร และการส่งเสริมการ
ท าให้เกิดจิตส านึก   ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยด้านบทบาทของพยาบาลที่มีผลต่อการให้บริการผู้ป่วยโรค
เรื้อรังของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ที่ยั่งยืน เพื่อที่จะได้ทราบว่าพยาบาลควรมีบทบาทในการให้บริการ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ส าคัญด้านใดบ้าง  การให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ยั่งยืนควรด าเนินการอย่างไร และปัจจัยด้าน
บทบาทของพยาบาลด้านใดบ้างที่  มีผลต่อการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์   
 1. เพื่อศึกษาบทบาทของพยาบาลในการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้องรัง 

  2. เพื่อศึกษาการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ยั่งยนื 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านบทบาทของพยาบาลที่มผีลต่อการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ยั่งยืน    
ขอบเขตงานวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้   ศึกษาปัจจัยด้านบทบาทของพยาบาลที่มีผลต่อการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังของ ศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ที่ยั่งยืน  ซึ่งมีขอบเขตงานวิจัย ดังนี้ 

ด้านตัวแปร 
ตัวแปรต้น  คือ  ปัจจัยด้านบทบาทของพยาบาลที่มีผลต่อการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ทั้ง 6  ด้าน

ประกอบด้วย  การก าหนดทิศทางและนโยบาย  การจัดระบบบริการ  การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการ  การ
สนับสนุนการจัดการตนเอง  การใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก  และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการ  

ตัวแปรตาม คือ การให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ยั่งยืน ประกอบด้วย ปัจจัยหลัก 4 ประการ  คือ การมุ่งมั่น
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างประสบการณ์ที่กับลูกค้า  การสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับพันธมิตร และการลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  กับปัจจัยเสริมอีก 2 ประการ คือ การก ากับดูแลกิจการที่ดีในองค์กร และการส่งเสริมการ
ท าให้เกิดจิตส านึก    

ด้านเนื้อหา 
1. โรคเรื้อรัง (Chronic  Disease) 

1.1 โรคเบาหวาน 
1.2 โรคความดันโลหิตสูง 
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2. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการบทบาทของพยาบาลในการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
3. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการให้บริการที่ยั่งยืน 
4. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ ผูใ้ห้และผู้รับบริการคลินิกโรคเรื้อรงั  โรงพยาบาลแม่สาย  
กลุ่มตัวอยา่ง คือ ผู้ให้และผู้รับบริการคลินิกโรคเรือ้รังศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  หมู่ 9 บ้านป่าเหมือด

สุขส าราญ ต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
ด้านพื้นที ่
บ้านป่าเหมือดสุขส าราญ หมู่ 9 ต าบลเวียงพางค า  อ าเภอแม่สาย  จังหวดัเชียงราย 
ด้านระยะเวลา 
3 เดือน  วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565   
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

บทบาทการก าหนดทิศทางและ
นโยบาย 

  

 
 
 

การให้บรกิารผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ยั่งยืน 
 

ปัจจัยหลัก 
1.การมุ่งมั่นพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ 
2.การสรา้งประสบการณท์ี่ดีให้กับลูกค้า 
3.การสร้างความสัมพันธท์ี่ยั่งยืน 
  กับพันธมติร 
4.การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
ปัจจัยเสริม 
5.การส่งเสริมการท าให้เกิดจิตส านึก
รับผิดชอบต่อสังคม 
6.การก ากับดูแลกิจการที่ดีในองค์กร 

 

   

บทบาทการจัดระบบบริการ 

 

บทบาทการใช้ระบบสารสนเทศ 
ในการจัดการตนเอง 

 

บทบาทการสนับสนุนการจัดการ
ตนเอง 

 

บทบาทการใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุน 
การตัดสินใจทางคลินิก 

 

 
 

บทบาทการส่งเสรมิการมีส่วนร่วม 

ของชุมชนในการจัดการ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร   
 ผู้ให้และผู้รับบริการคลินกิโรคเรื้อรัง  โรงพยาบาลแม่สาย จ านวน 3,248 คน  ประกอบด้วย ผู้ให้บริการ

ได้แก่ ทีมผู้ดูแลผู้ป่วย เช่น แพทย์ เภสัชกร  พยาบาลวิชาชพี นักเทคนิคการแพทย ์นักวิชาการสาธารณสุข              
นักกายภาพบ าบัด และโภชนากร  จ านวน  10 คน  และ อาสาสมัครสาธารณสุขต าบลเวียงพางค า  อ าเภอแม่สาย  
จังหวัดเชียงราย ที่ปฏิบัตงิานในคลินิกโรคเรื้อรัง  โรงพยาบาลแม่สาย จ านวน 310  คน  ผู้รับบริการ ได้แก่ ผู้ป่วย
คลินิกโรคเรื้อรัง  โรงพยาบาลแม่สาย  จ านวน  2,928 คน     

 กลุ่มตัวอย่าง             
 เลือกแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive Sampling) ผู้ให้บริการและผู้รับบริการคลินิกโรคเรื้อรัง ศูนย์

สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  หมู่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขส าราญ ต าบลเวียงพางค า  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  
ทั้งหมดในช่วงระยะเวลา 3 เดือน วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 30 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2565  
จ านวน  289 คน  ประกอบด้วย   ผู้ให้บริการ  ได้แก่ ทีมผู้ดูแลผู้ป่วย เช่น แพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นัก
เทคนิคการแพทย์  นักวิชาการสาธารณสุข  นักกายภาพบ าบัดและโภชนากร  จ านวน  7 คน อาสาสมัครสาธารณสุขที่
ปฏิบัติงานในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  จ านวน 43 คน  และ ผู้รับบริการ ได้แก่ ผู้ป่วยคลินิก โรคเรื้อรังศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  จ านวน   239  คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามปัจจัยด้านบทบาทของพยาบาลที่มีผลต่อ การ
ใหบ้ริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ที่ยั่งยืน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  ประกอบด้วย  3 ส่วน 
ดังนี้  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  8 ข้อ  ได้แก่ เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส การนับถือศาสนา  
ระดับการศึกษาสูงสุด  อาชีพหลัก  รายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน และ สิทธิ  การรักษาพยาบาล ตอนที่ 2 
แบบสอบถามบทบาทของพยาบาลในการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จ านวน 30 ข้อ และ ตอนที่ 3 แบบสอบถามการ
ให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ยั่งยืน จ านวน 30 ข้อ 
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
    ความตรงของเนื้อหา (Content  Validity) 
   ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและ
ภาษาที่ใช้ เมื่อผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน  น ามาหาค่า Index of Congruence : IOC โดย
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง แบบสอบถามบทบาทของพยาบาลในการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และ 
แบบสอบถามการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ยั่งยืน ได้ค่า IOC เท่ากับ 1 
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 การหาความเที่ยง (Reliability) 
           ภายหลังการแก้ไขแบบสอบถามตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว น าไปทดลอง       
(Try Out)  กับผู้ให้และผู้รับบริการคลินิกโรคเรื้อรัง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศรีเมืองชุม  จ านวน 30 คน  
แล้วน าค่าที่ได้มาค านวณหาค่าความเชื่อมั่น  โดยแบบสอบถามบทบาทของพยาบาลในการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
และ แบบสอบถามการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ยั่งยืน  ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s 
Alpha Coefficient)  เท่ากับ .942 และ .934 ตามล าดับ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้แบบสอบถามปัจจัยด้านบทบาทของพยาบาลที่มีผล  ต่อ
การให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ที่ยั่งยืน  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดย มีขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

 1.ผู้วิจัยท าเรื่องขอหนังสือราชการรับรองและแนะน าตัวเองจากโรงพยาบาลแม่สาย เพื่อขอความร่วมมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังประธานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  หมู่ 9  บ้านป่าเหมือดสุขส าราญ  ต าบล
เวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

 2.ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามปัจจัยด้านบทบาทของพยาบาลที่มีผลต่อการให้บริการผู้ป่วย โรคเรื้อรัง
ของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ที่ยั่งยืน  ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้  คือ ที่ศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชน หมู่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขส าราญ ต าบลเวียงพางค า  อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ทั้งหมดในช่วง
ระยะเวลา 3 เดือน วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 30 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2565   

 3.ผู้วิจัยแจกจ่ายแบบสอบถามปัจจัยด้านบทบาทของพยาบาลที่มีผลต่อการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังของ
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ที่ยั่งยืน  ไปยังกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  289 คน  โดยขอความร่วมมือจากผู้
ให้บริการ ได้แก่ ทีมผู้ดูแลผู้ป่วย เช่น แพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ   นักเทคนิคการแพทย์  นักวิชาการสาธารณสุข  
นักกายภาพบ าบัดและโภชนากร  อาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฎิบัติงานในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน และ 
ผู้รับบริการ ได้แก่ ผู้ป่วยคลินิกโรคเรื้อรังศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  เสร็จแล้วเก็บรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด
ด้วยตนเอง 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตอง และท าการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  ใช้สถิติค่าความถี่และร้อยละ  
แบบสอบถามบทบาทของพยาบาลในการใหบ้ริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และ แบบสอบถาม   การให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรงั
ที่ยั่งยืน  ใช้ค่าสถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละตัว โดยใช้
สัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Correlations)  วิเคราะห์ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับการ
ให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ยั่งยืนด าเนินการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple  Regression Analysis)  ด้วยการน า
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ตัวแปรอิสระทั้ง 6 ตัว เข้ามาการเข้าสมการ (Enter)  เพื่อท า   การทดสอบพร้อมกัน  โดยก าหนดระดับความมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ต่อ    การให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ยั่งยืน  
 มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยและการพิทักษ์สิทธิก์ลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยไดร้ับการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

เชียงรายกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ CRPPHO No. 30/2565 

ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอยา่ง 

หัวเรื่อง 
จ านวน 

( n=289) 
ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 100   34.6 
หญิง 189   65.4 
อายุ   
21-30 ป ี   5    1.8 
31-40 ป ี   15    5.2 
41-50 ป ี   37   12.8 
51-60 ปี   79   27.4 
61-70 ป ี 108   37.3 
71-80 ป ี   34   11.7 
81-90 ป ี   10     3.5 
มากกวา่ 90 ปี    1      .4 
สถานภาพสมรส   
โสด   38    13.1 
สมรส  196    67.8 
หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่    55    19.1 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอยา่ง (ต่อ) 

หัวเรื่อง 
จ านวน 

( n=289) 
ร้อยละ 

การนับถือศาสนา   
พุทธ  278    96.2 
คริสต ์     9      3.1 
อิสลาม     2       .7 
ระดับการศึกษาสูงสุด     
ไม่ได้เรียนหนังสือ   67    23.2 
ประถมศึกษา 145    50.2 
มัธยมศึกษา/ปวช.  44   15.2 
อนุปริญญา/ปวส.   11    3.8 
ปริญญาตร ี   15     5.2 
สูงกว่าปริญญาตร ี    7     2.4 
อาชีพหลัก   
ไม่ได้ประกอบอาชีพ 85   29.4 
รับจ้าง 82   28.4 
เกษตรกรรม 34  11.8 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 20    7.0 
ธุรกิจสว่นตัว/คา้ขาย 58   20.0 
บริษัท/ร้านค้าเอกชน   7    2.4 
อื่นๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและข้าราชการบ านาญ   3    1.0 
รายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน   
น้อยกว่า  10,000 บาท     42    14.5 
 100,01 - 20,000บาท    128    44.2 
 200,01 - 30,000 บาท      45    15.6 
 30,001 - 40,000 บาท      38    13.1 
 40,001 - 50,000 บาท      22     7.6 
 มากกว่า   50,000 บาท      14     5.0 
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สิทธิการรกัษาพยาบาล     
ช าระเงิน      2      .7 
บัตรทอง   219   75.7 
กลุ่มคืนสิทธิ (ท.99)     21    7.3 
อนุปริญญา/ปวส.    11    3.8 
ประกันสังคม    13    4.5 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ    21    7.3 
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น     2     .7 
   

 จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ  65.4  อายุ 61-70 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 37.3  สถานภาพสมรส  คิดเป็นร้อยละ 67.8 นับถือศาสนาพุทธ  คิดเป็นร้อยละ 96.2 จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 50.2  ไม่ได้ประกอบอาชีพ  คิดเป็นร้อยละ 29.4  ใช้สิทธิบัตรทอง ในการรักษาพยาบาล   
คิดเป็นร้อยละ 75.7  
 
ตารางที่ 2  คา่เฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของบทบาทของพยาบาลในการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

หัวเรื่อง 
 

x̅ 
 

SD. ระดับความคิดเห็น 

การก าหนดนโยบายและทิศทาง 4.09 .61         มาก 
การจดัระบบบริการ 4.20 .58 มาก 
การใช้ระบบสนเทศในการจัดการ 4.05 .67 มาก 
การสนับสนุนการจัดการตนเอง 4.09 .71 มาก 
การใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตดัสินใจทางคลินิก   4.10 .65 มาก 
การส่งเสริมการมีสว่นรว่มของชุมชนในการจดัการ   4.12 .63 มาก 
                             รวม 4.10 .64 มาก 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับความคิดเห็นของบทบาทของพยาบาลในการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง         

โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.10, SD. = .64) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่   ใน

ระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยมากสุด ได้แก่  การจัดระบบบริการ   (x̅ = 4.20,   SD. = .58)  รองลงมา คือ การส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ  (x̅ = 4.12, SD. = .63)  
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ตารางที่ 3  คา่เฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ยั่งยืน 

หัวเรื่อง 
 

x̅ 
 

SD. ระดับความคิดเห็น 

การมุ่งมั่นพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ 4.17 .58          มาก 
การสร้างประสบการณ์ทีด่ีให้กับลูกค้า 4.30 .72 มาก 
การสร้างความสัมพันธ์ทีย่ั่งยืนกับพันธมิตร 4.18 .56 มาก 
การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 4.10 .60 มาก 
การส่งเสริมการท าให้เกดิจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 4.24 .51 มาก 
การก ากับดูแลกิจการที่ดใีนองค์กร 4.35 .57 มาก 
                           รวม 4.22 .59 มาก 

 จากตารางที่ 3 พบวา่  ระดับความคิดเห็นของการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ยั่งยืนโดยภาพรวม อยู่ในระดับ

มาก (x̅ = 4.22, SD. = .59)   เมือ่พิจารณาเป็นรายด้านทั้งปัจจัยหลัก 4 ด้าน  และปัจจัยเสริม 2 ด้าน     ทุกดา้นมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยมากสุด ไดแ้ก่ การก ากับดูแลกจิการที่ดีในองคก์ร (x̅ = 4.35,    SD. = .57)   

รองลงมา คือ  การสรา้งประสบการณ์ที่ดใีห้กับลูกค้า (x̅ =  4.30, SD. = .72)                
 
 
ตาราง 4 ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของพยาบาลในการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และการให้บริการผู้ป่วย 
            โรคเรื้อรังที่ยั่งยืน      
 การ

ก าหนด

นโยบาย

และ

ทิศทาง 

การ

จัดระบบ

บริการ 

การใช้

ระบบ

สารสนเทศ

ในการ

จัดการ 

การสนับสนุน 

การจดัการ

ตนเอง 

การใช้

ข้อมูล 

เพื่อสนับ 

สนุนการ

ตัดสินใจ

ทาง

คลินิก  

การส่งเสริม 

การม ี

ส่วนร่วม 

ของชุมชน

ในการ

จัดการ   

การ 

ให ้

บริการ

ผู้ป่วย

โรค

เรื้อรัง

ที่

ยั่งยืน 
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การก าหนดนโยบายและ

ทิศทาง 

 

1 

      

การจดัระบบบริการ .797** 1      

การใช้ระบบสารสนเทศ        

ในการจัดการ 

การสนับสนุนการจัดการ

ตนเอง 

.799** 

 

.658** 

.787** 

 

.641** 

1 

 

.686** 

 

 

1 

   

การใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุน

การตัดสินใจทางคลินิก 

การส่งเสริมการมีสว่นรว่ม 

 

.766** 

 

.725** 

 

.774** 

 

.727** 

 

1 

  

ของชุมชนในการจดัการ .764** .698** .720** .704** .791** 1  

การให้บริการผู้ปว่ยโรคเรื้อรัง 

ที่ยั่งยืน 

 

.699** 

 

.686** 

 

.646** 

 

.626** 

 

.698** 

 

.669** 

 

1 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

  
 จากตารางที่ 4 พบว่า บทบาทของพยาบาลในการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ด้านการก าหนดทิศทางและ
นโยบาย  การจัดระบบบริการ  การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการ  การสนับสนุนการจัดการตนเอง   การใช้ข้อมูล
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ  และ การให้บริการผู้ป่วยโรค
เรื้อรังที่ยั่งยืน  มีความสัมพันธ์กันไปในทิศทางบวก  
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ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการให้บริการผู้ป่วยโรคเรือ้รังที่ยั่งยืน  
 

Coefficientsᵃ 
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1 (Constant) 
การก าหนดนโยบายและทิศทาง 
การจดัระบบบริการ 

การใช้ระบบสารสนเทศในการจดัการ 
การสนับสนุนการจัดการตนเอง 
การใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตดัสินใจ

ทางคลินิก   
การส่งเสริมการมีสว่นรว่มของชุมชนใน

การจดัการ   
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*P<0.05 
 จากตางราง 5 พบว่า บทบาทการจัดระบบบริการ  การใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก  การ
ก าหนดทิศทางและนโยบาย และการสนับสนุนการจัดการตนเอง  ให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) = 0.767 
และสามารถอธิบายความแปรผันของการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ยั่งยืน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05      
ได้ร้อยละ 58.8 (R² = 0.588) ดังสมการพยากรณ์ ดังนี้ 
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             Y = 1.458 + .187X2 (การจดัระบบบริการ) + .156X1 (การก าหนดนโยบายและทิศทาง) + .155X4  

                   (การใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตดัสินใจทางคลินิก) +  .087X3 (การสนับสนุนการจัดการตนเอง)  

อภิปรายผล 
          บทบาทของพยาบาลในการให้บรกิารผูป้่วยโรคเรื้อรัง 

   บทบาทของพยาบาลในการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น       
รายด้าน  ด้านการก าหนดนโยบายและทิศทาง  การจัดระบบบริการ  การใช้ระบบสนเทศในการจัดการ การสนับสนุน
การจัดการตนเอง  การใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการ  พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า บทบาทของพยาบาลในการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั้ง 6 ด้าน 
ล้วนมีความส าคัญต่อการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  โดยเฉพาะบทบาทการจัดระบบบริการ ซึ่งการจัดระบบบริการที่
ถูกต้อง จะท าให้ผู้ให้บริการและผู้รับบริการได้รับความสะดวกและรวดเร็ว และ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดการ  จะท าให้ชุมชุนทราบถึงบทบาทของตนเอง ท าให้สามารถบริหารจัดการหรือใช้ทรัพยากรของชุมชนให้
เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับการศึกษาของ Thangkratok  &    et al. (2020)  ศึกษารูปแบบการจัดการดูแล
ส าหรับสูงอายุที่มีโรคเรื้อรังในชุมชน  พบวา  การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการ  การจัดระบบบริการและการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ  ตั้งแต่ทีมสหสาขาวิชาชีพ  อาสาสมัครสาธารณสุข เข้ามามีส่วนร่วมใน
การคัดเลือกผูสูงอายุเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย เพื่อที่จะได้วางแผน
และจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการ  การใช้เทคนิคโค้ชมาช่วยการสนับสนุนการจัดการตนเองเป็นกุญแจ
ส าคัญสูความส าเร็จของการจัดการดูแลผู้ป่วย เช่นเดียวกับ Aoba  (2019)  ที่พบว่า พยาบาลในระบบบริการปฐมภูมิ
เปนทีมสุขภาพที่มีความส าคัญใน การด าเนินงานปองกันและควบคุมโรคเรื้อรัง  โดยมีบทบาทดานการขับเคลื่อน
นโยบาย  การจัดระบบการบริการผ ูปวยโรคเรื้อรังในสถานบริการและในชุมชน  การสร้างเสริมการดูแลตนเองกับ     
ผ ูปวยโดยอาศัยการ มีส่วนรวมของครอบครัว  ซึ่งท าใหการด าเนินการปองกันและควบคุมโรคเรื้อรังมีความครอบคลุม 

และเกิดผลลัพธ ที่ดีขึ้นแกผ ูรับบริการ  ไม่แตกต่างกับการศึกษาของ  Narasri, Chladthanyakit,  & Piasue  (2017)  
ศึกษาบทบาทของพยาบาลในการจัดการดูแลกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับปฐมภูมิ  ประกอบด้วย  ก าหนดนโยบาย
และทิศทางโดยการวางแผนงาน  การปฏิบัติการพยาบาลและการประสานงาน  โดยสร้างความร่วมมือและเครือข่ายใน
ชุมชน รวมทั้งการบริการวิชาการ  การอบรมและการเป็นพี่เลี้ยงงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และเผยแพร่สู่
ประชาชน  จะท าให้สามารถลดอัตราการเกิดโรคและภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
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    การให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ยั่งยืน 
  การให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ยั่งยืน โดยภาพรวม  อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทั้งปัจจัย
หลัก 4 ด้าน  คือ การมุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างประสบการณ์ที่กับลูกค้า  การสร้างความสัมพันธ์ ที่ยั่งยืน
กับพันธมิตร และการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  กับปัจจัยเสริมอีก 2 ประการ คือ การก ากับดูแลกิจการที่ดีใน
องค์กร และการส่งเสริมการท าให้เกิดจิตส านึก   ทุกด้านอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า การให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ที่ยั่งยืนทั้ง 6 ด้าน ล้วนมีความส าคัญต่อการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการก ากับดูแลกิจการที่ดีใน
องค์กร  จะให้องค์กรทราบผลลัพธ์ ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงาน  ท าให้ผู้บริหารและปฏิบัติงาน สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น  และการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า จะท าให้ผู้รับบริการเกิดความไว้วางใจ  เชื่อมั่น
และศรัทธาในการรักษาพยาบาล  สอดคล้องกับการศึกษาของ Sitthiprichachan & Pariyatharukha (2014) ศึกษา
กระบวนการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพชุมชนที่ประสบความส าเร็จและยั่งยืน  ต้องอาศัยการมุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  การส่งเสริมการท าให้เกิดจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคมและการก ากับดูแลกิจการที่ดีในองค์กร  กล่าวคือ  คน
ต้องมีจิตอาสาในการท างาน  จึงจะท าให้มีการใช้ศักยภาพและประสบการณ์ได้อย่างเต็มก าลังความรู้ความสามารถ  
และการก ากับติดตามโดยใช้กระบวนการดูแลตามธรรมชาติ  ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตจะท าให้สามารถแก้ไขปัญหาภาวะ
สุขภาพในพื้นที่ได้  เช่นเดียวกับการศึกษาของ  Aoba  (2019)  ศึกษาแนวคิดภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมด้านสุขภาพใน
วิชาชีพการพยาบาล  พยาบาลมีบทบาทในการดูแล  ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วย โดยการให้การดูแล
แบบใกล้ชิด  ดังนั้นผู้น าทางการพยาบาลต้องให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เอื้อต่อ
การสร้างสรรค์นวัตกรรม  ลดผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้องค์การเกิดการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน ไม่แตกต่างกับการศึกษาของ Kalayanamit (2019)  ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขและการพัฒนาสู่  ความยั่งยืน พบว่า การสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับพันธมิตรและปลูกจิตส านึก
รับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการอาศัยการมีส่วนร่วมของพันธมิตรและเครือข่ายผสานงานกับงานพัฒนาสังคม  มีส่วนท าให้
การด าเนินงานของ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ประสบความส าเร็จและยั่งยืน  ใกล้เคียงกับการศึกษาของ 
Suparatanakul &  Ayuwat  (2009)  ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมั่นคงสุขภาพของครอบครัวชนบท พบว่า การ
สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่ งยืนกับพันธมิตรระหว่างครอบครัวกับเครือญาติในชุมชน และเครือข่ายนอกชุมชน               
เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพของครอบครัวอย่างยั่งยืนต่อไป 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านบทบาทของพยาบาลที่มีผลต่อการให้บรกิารผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ยั่งยืน 
 1.ตัวแปรด้านบทบาทการจัดระบบบริการ  เป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการให้บริการผู้ป่วย   

โรคเรื้อรังที่ยั่งยืนมากกว่าตัวแปรอื่นๆ เน่ืองจากเป็นตัวพยากรณ์ที่มีความส าคญัเป็นล าดับ 1 ซึ่งจากสมการพยากรณ์ใน

รูปของคะแนนมาตรฐาน พบว่า ตัวแปรตัวนี้มีสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ Beta) เท่ากับ .236 เมื่อตัวแปรนี้มี

ค่าสูงขึ้นจะท าการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ยั่งยืนสูงขึ้นตามไปด้วย  จึงเป็นเครื่องยืนยันว่าบทบาทการจัดระบบ
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บริการเป็นตัวแปรส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ยั่งยืนเป็นอันดับแรก ที่ผลการพยากรณ์เป็น

เช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า หากมีระบบการจัดบริการที่ชัดเจนย่อมจะท าให้ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการทราบว่าตนเอง

จะต้องมีขั้นตอนในการให้บริการหรือรับบริการอย่างไรบ้าง  จึงจะเกิดสะดวกและรวดเร็ว  ไม่เกิดซ้ าซ้อนหรือยุ่งยาก  

สอดคล้องกับการศึกษาของ Aoba  (2019) ที่ศึกษาการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการดูแล โรคเรื้อรังขององค์การอนามัย

โลกตามบทบาทของพยาบาลในระบบบริการปฐมภูมิ  พบว่า พยาบาลเป็นทีม การดูแลผู้ป่วยที่ส าคัญในการด าเนินการ

ป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรังให้บรรลุตามเป้าหมาย เกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  ซึ่งการจัด ระบบ

บริการสุขภาพและชุมชนจะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่มีความส าคัญในการดูแลผู้ป่วย  เช่นเดียวกับการศึกษาของ 

Boonsaliphithak (1999) ศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขในศูนย์สาธารณสุข     

มูลฐานชุมชน จังหวัดลพบุรี พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขมีบทบาทการจัดระบบบริการ อยู่ในระดับปานกลาง       

เมื่อวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน  พบว่า การรับรู้บทบาทหน้าที่สามารถอธิบายความผันแปรของการ

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้ 

 2.ตัวแปรด้านบทบาทด้านการใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก เป็นตัวพยากรณ์ที่เข้าสู่สมการ

ล าดับที่ 2 ซึ่งจากสมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐาน พบว่า ตัวแปรตัวนี้มีสัมประสิทธิ์ถดถอย ของตัว

พยากรณ์ Beta) เท่ากับ .218  เมื่อตัวแปรนี้มีค่าสูงขึ้นจะท าการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ยั่งยืนสูงขึ้นตามไปด้วย  

จึงเป็นเครื่องยืนยันว่าบทบาทด้านการใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิกเป็นตัวแปรส าคัญที่มีอิทธิพลต่อ

การให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ยั่งยืนเป็นอันดับ 2 ที่ผลการพยากรณ์เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า  ระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจทางคลินิกจะต้องอาศัยข้อมูลประวัตกิารรักษาของผู้ป่วยโรคเรื้อรงั  เพื่อให้ทีมผู้ดูแลผู้ป่วยสามารถตัดสินใจบน

พื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่ ท าให้การดูแลรักษาครอบคลุมทุกมิติตรงกับพยาธิสภาพของโรคและความต้องการของผู้ป่วย 

สอดคล้องกับการศึกษาของ Thangkratok & et al. (2020) ศึกษารูปแบบ การจัดการดูแลส าหรับผูสูงอายุที่มีโรค

เรื้อรังในชุมชน  พบว่า การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการ ได้แก่ การคัดเลือกผู้สูงอายุที่เหมาะสมเป็นกุญแจแห่ง

ความส าเร็จของการจัดการดแูล  เช่นเดียวกับการศึกษาของ Griffin (2017)  ศึกษาแนวทางการดูแลรักษาพยาบาลโรค

เรื้อรังในระบบปฐมภูมิ พบว่า แม้ว่าในปัจจุบันการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในระบบปฐมภูมิจะมีความชัดเจน แต่สิ่งที่ส าคัญ

ประการหนึ่ง คือ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้พยาบาลสามารถด าเนินการจัดการโรคเรื้อรังในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

เช่น การน าเทคโนโลยีมาช่วยอ านวยใน การประสานและส่งต่อข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการดูแลรักษา เป็นต้น 
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 3.ตัวแปรด้านบทบาทการก าหนดทิศทางและนโยบาย เป็นตัวพยากรณ์ที่เข้าสู่สมการล าดับที่ 3 ซึ่งจาก

สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐาน พบว่า ตัวแปรตัวนี้มีสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ Beta) เท่ากับ 

.206 เมื่อตัวแปรนี้มีค่าสูงขึ้นจะท าการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ยั่งยืนสูงขึ้นตามไปด้วย จึงเป็นเครื่องยืนยันว่า  

บทบาทด้านการก าหนดทิศทางและนโยบายเป็นตัวแปรส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการให้บริการผู้ป่วย โรคเรื้อรังที่ยั่งยืนเป็น

อันดับ 3 ที่ผลการพยากรณ์เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า การก าหนดทิศทางและนโยบาย ที่ชัดเจนจะท าให้ผู้บริหาร

สามารถก าหนดเป้าหมายการท างานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ท าให้สามารถวางแผน การท างานที่สอดคล้องนโยบาย  

ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางการท างานที่ชัดเจน  สะดวกและง่ายต่อการปฏิบัติ   อีกทั้งนโยบายยังเป็นสิ่งที่สามารถดึงดูด

ความสนใจและมีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในชุมชนว่า จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวหรือไม่  สอดคล้องกับ

การศึกษาของ  Aoba  (2019) ที่ศึกษาการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการดูแลโรคเรื้อรังขององค์การอนามัยโลกตาม

บทบาทของพยาบาลในระบบบริการปฐมภูมิ  พบว่า พยาบาลเป็นทีมการดูแลผู้ป่วยที่ส าคัญในการด าเนินการป้องกัน

และควบคุมโรคเรื้อรังให้บรรลุตามเป้าหมาย  เกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  ซึ่งการขับเคลื่อนนโยบาย

จะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่มีความส าคัญในการดูแลผู้ป่วย ใกล้เคียงกับการศึกษาของ Suwansaeng  & Yingyuad  

(2020) ศึกษาแนวคิดและการจัดการ  ตามบทบาทพยาบาล พบว่า บทบาทด้านการก าหนดทิศทางและนโยบาย โดย

การเป็นที่ปรึกษาและประสานงานกับท้องถิ่น  เป็นบทบาทที่พยาบาลควรตระหนักและให้ความส าคัญ เพื่อการ

ด าเนินงานดูแลผู้ป่วยเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   

 4.ตัวแปรด้านบทบาทการสนับสนุนการจัดการตนเอง  เป็นตัวพยากรณ์ที่เข้าสู่สมการล าดับที่ 4 ซึ่งจาก

สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐาน พบว่า ตัวแปรตัวนี้มีสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ Beta) เท่ากับ 

.133 เมื่อตัวแปรนี้มีค่าสูงขึ้นจะท าการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ยั่งยืนสูงขึ้นตามไปด้วย จึงเป็นเครื่องยืนยันว่า

บทบาทด้านการสนับสนุนการจัดการตนเองเป็นตัวแปรส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการให้บริการผู้ป่วย   โรคเรื้อรังที่ยั่งยืน

เป็นอันดับ 4  ที่ผลการพยากรณ์เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า หากผู้ป่วยโรคเรื้องรังได้รับ การสนับสนุนและอ านวย

ความสะดวก  ก็จะท าให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้และน าความรู้ที่ได้รับมาจัดการตนเอง  สอดคล้อง

กับการศึกษาของ Narasri, Chladthanyakit & Piasue   (2017) ศึกษาบทบาท ของพยาบาลในการจัดการดูแลกลุ่ม

โรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับปฐมภูมิ ตามแนวคิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พบว่า พยาบาลที่ปฏิบัติงานในระดับปฐมภูมิ

จึงมีบทบาทส าคัญในการดูแลประชากรทุกกลุ่มวัย  โดยการสนับสนุนการจัดการตนเองด้วยการให้ความรู้ทางวิชาการ  

เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านเครือข่ายในชุมชน  เช่นเดียวกับการศึกษาของ Buamak, Petsirasan,  & Noonil 

(2021) ศึกษาบทบาทพยาบาลและผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วย โรคเรื้อรังในระดับปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 11 พบว่า บทบาท

การสนับสนุนการจัดการตนเองด้านการให้ความรู้รายบุคคลเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  เป็นบทบาทที่พยาบาลปฏิบัติ
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มากที่สุด  ส่วนด้านการสนับสนุนครอบครัวเพื่อดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง   ด้านการติดตามการกินยาและให้ได้รับยา

ต่อเนื่อง เป็นบทบาทที่พยาบาลปฏิบัติรองลงมา  เพื่อลดอัตราการเกิดโรคและภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรังให้มีประสิทธิภาพสู่เป้าหมาย  การพัฒนาที่ยั่งยืน   

 5.ตัวแปรด้านการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการ  ไม่เป็นตัวพยากรณ์ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ชุมชน

ในพื้นที่อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นชุมชนชายแดน ท าให้มีความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์ กล่าวคือ  เป็น

สังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งมีปัญหาด้านภาษาและการสื่อสาร และสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพิงเทคโนโลยี

สารสนเทศ  อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งมีปัญหาด้านความเสื่อมถอย ของร่างกายโดยเฉพาะสายตา

และความทรงจ า  อีกทั้งยังไม่คุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษเนื่องจากไม่ได้รับการศึกษา หรือถึงแม้ว่าจะไ ด้รับ

การศึกษามาก็จะได้รบัมาเพียงเล็กน้อย นอกจากนั้นยังมีความวติกกงัวลเรือ่ง   การถูกหลอกลวงจากการใชเ้ทคโนโลยี 

เนื่องจากเคยได้รับการตักเตือนจากบุตรหลาน ในเรื่องความเสี่ยงและอันตรายจากการใช้เทคโนโลยี  สอดคล้องกับ

การศึกษาของ Kaewsuwan (2022) ศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศ ด้านสุขภาพ และปัญหาอุปสรรคในการแสวงหาและ

การใช้สารสนเทศด้านสุขภาพในการดูแลสุขภาวะ เพื่อการป้องกันโรคเบาหวานของผู้สูงอายุในจังหวัดปัตตานี พบว่า 

สังคมพหุวัฒนธรรม ผู้สูงอายุมีปัญหาอุปสรรค  ในการแสวงหาและการใช้สารสนเทศด้านสุขภาพในการดูแลสุขภาวะ

เพื่อการป้องกันโรคเบาหวาน โดยเฉพาะ ด้านการใช้สารสนเทศด้านสุขภาพและด้านการแสวงหาสารสนเทศด้าน

สุขภาพ เช่นเดียวกับ Kleechaya  (2021) ศึกษาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้สูงอายุและข้อเสนอเพื่อการเสริมสร้าง

ภาวะพฤฒิพลังและผลิตภาพของผู้สูงอายุไทย พบว่า อุปสรรคการใช้เทคโนโลยี ได้แก่ ปัญหาสายตา การหลงลืม 

ภาษาอังกฤษ ความกังวลเรื่องความเสี่ยงและอันตรายจากการใช้งาน  

 6.ตัวแปรด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ไม่เป็นตัวพยากรณ์ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า               

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานส่วนมากจะตั้งอยู่ในชุมชน ซึ่งจะมีขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ประจ าต าบล หรือโรงพยาบาลชุมชน และการปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะด าเนินการโดยอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นหลัก 

การได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ  โดยเฉพาะเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหลัก จึงท าให้

ไม่ต้องพึ่งพิงงบประมาณจากชุมชน  การด าเนินงานก็ยังสามารถด าเนินการได้อย่างราบรื่น    เป็นปกติ โดยไม่

จ าเป็นต้องอาศัยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากชุมชน  สอดคล้องกับการศึกษาของ Suwanna  (1998)  ศึกษาการมี

ส่วนร่วมในการก่อตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน พบว่า  การก่อตั้งและการด าเนินงาน ของศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน

บ้านกลางดงนั้น ไม่มีลักษณะการมีส่วนร่วมของชุมชนเลยเกือบทุกขั้นตอนของ การมีส่วนร่วม แต่เป็นลักษณะของการ

ให้ความร่วมมือของประชาชน  โดยรัฐเป็นผู้ก าหนดแนวทางและ การด าเนินงานทั้งหมด รัฐสั่งการให้ชุมชนด าเนินการ

โดยอาสาสมัครสาธารณสุข ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ผู้มีส่วนร่วมมากที่สุดและเกือบทุกขั้นตอน คือ อาสาสมัคร
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สาธารณสุข สาเหตุที่เกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ เพราะรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดกรอบและเป้าหมายให้

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขด าเนินงานให้เสร็จตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่ก าหนด อีกทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยั งขาด

ความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม อีกทั้งถ้ามองจากฝ่ายชุมชน ชุมชนไม่พร้อมที่จะ

รับรู้งานสาธารณสุขมูลฐาน ประชาชนคิดว่า  งานสาธารณสุขมูลฐาน คือ งานบริการแก่ผู้ป่วย  ผู้ให้บริการต้องเป็น

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีความรู้ความช านาญ และเหตุผลอีกประการหนึ่งของชุมชนที่ท าให้ชุมชนเข้ามาร่วม  คือ 

วัฒนธรรมของคนไทยคือความเกรงใจ  ดังนั้นประชาชนจึงเกรงใจเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้น าชุมชน ท าให้รีบด าเนินการ

เพียงเพื่อให้ผ่านพ้นไป ส่วนขั้นตอนที่ประชาชนพอมีส่วนร่วมบ้าง คือ การรับผลประโยชน์จากศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน

ชุมชน คือ การไปซื้อยาสามัญประจ าบ้าน  การไปตรวจวัดระดับความดันโลหิตและระดับน้ าตาลในปัสสาวะ 

เช่นเดียวกับ Wachirasak  (1999) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร

สาธารณสุขในจังหวัดสงขลา  พบว่า การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานตาม

บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
  ผลการศึกษาครั้งนี้  ท าให้ผู้บริหาร ผู้น าทางการพยาบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องควรทราบว่า  การให้บริการ
ผู้ป่วยโรคเรื้องรังในของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  ที่ยั่งยืน  ควรสนับสนุนให้พยาบาล  ได้มีส่วนร่วมใน
ด าเนินการด้านการจัดระบบบริการ   การใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก  การก าหนดทิศทางและ
นโยบาย และการสนับสนุนการจัดการตนเอง  เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมใน ศสมช. เกิดความสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  
การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นที่ว่า อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) มีผลอย่างไรต่อการด าเนิน
กิจกรรมใน ศสมช.  เนื่องจาก อสม. คือ ผู้ด าเนินการหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และด าเนินงานทั้งหมดใน 
ศสมช.  และผู้น าชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เครือข่ายชุมชน มีบทบาทอย่างไรในการสนับสนุนและส่งเสริม
การเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของการด าเนินงานในชุมชน และ ศสมช. 
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ผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ที่มารับการรักษาในแผนก
อุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลแม่สาย 

 
ศิริพร จกัรอ้อม,  ศุภรดา วงค์ตั้ง และ เสาวนีย์ มะโนเสาร์ 

 งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช  โรงพยาบาลแม่สาย จังหวดัเชียงราย 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวการณ์และผลลัพธ์การดูแลของผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 
(STEMI) ในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลแม่สาย เพื่อน าผลประเมินที่ได้มาประกอบการตัดสินใจใน
การปรับปรุงแก้ไขแผนการดูแลผู้ป่วยให้มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาลและเพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาวิเคราะห์ข้อมูลแบบย้อนหลัง (Retrospective study) โดยเก็บ
ตัวอย่างจากผู้ป่วยชายและหญิงที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ทุกคนที่มารับการรักษาที่แผนกอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลแม่สาย ในระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2564 จ านวน 43 คน             
ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
69.77 พบช่วงอายุ 40-60 ปี มากที่สุดร้อยละ 41.86 สิทธิการรักษาพบมากที่สุด คือกลุ่มคืนสิทธิ์ ร้อยละ 20.93     
ส่วนใหญ่เดินทางมาเอง คิดเป็นร้อยละ 100 ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยและปัจจัยเสี่ยง (History and Risk 
Factor) ส่วนใหญ่ปฏิเสธโรคประจ าตัว คิดเป็นร้อยละ 65.12 การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 lead)                 
มี ST elevation คิดเป็นร้อย 97.67 และการตรวจ Trop-T พบ Positive  คิดเป็นร้อยละ 67.44 ภายหลังได้รับ SK   
มีอาการเจ็บอกลดลงคิดเป็นร้อยละ 46.51 เจ็บหน้าอกเท่าเดิม ร้อยละ 23.26 และหายเจ็บหน้าอก คิดเป็นร้อยละ 
6.98 ระยะเวลาของการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI)  พบว่าระยะเวลา
ตั้งแต่ผู้ป่วยมารักษาจนถึงได้รับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Door to EKG) เวลาน้อยที่สุดคือ 1 นาที มากที่สุดคือ 60 
นาที โดยค่าเฉลี่ยเวลาคือ 30.5 นาที ระยะเวลาตั้งแต่ผู้ป่วยมารักษาจนถึงได้รับยาละลายลิ่มเลือด (Door to Needle) 
เวลาน้อยที่สุดคือ 10 นาที และสูงที่สุดคือ 78 นาที เวลาเฉลี่ย คือ 44 และระยะเวลาตั้งแต่ผู้ป่วยมารักษาจนถึงได้รั บ
การส่งต่อ (Door to Refer) ภายใน 60 นาที ท าได้เวลาดีที่สุดคือ 0 นาที หรือส่งต่อผู้ป่วยได้ทันที เวลาที่มากที่สุดคือ 
60 นาที โดยค่าเฉลี่ยเวลาคือ 29 นาที ตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) พบว่า 
Door to EKG ที่ใช้เวลาน้อยกว่า 10 นาที คิดเป็นร้อยละ 55.81 Door to Needle ที่ใช้เวลาน้อยกว่า 30 นาที คิด
เป็นร้อยละ 23.25 Door to Refer ใช้เวลาน้อยกว่า 60 นาที คิดเป็นร้อยละ 48.83 สถานะของผู้ป่วยที่ได้รับยา SK 
ทั้งหมด 43 รายส่วนใหญ่ได้รับการส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 
76.74  Admit 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.95 เนื่องจากปฏิเสธการส่งต่อ และ CPR แล้วเสียชีวิต 4 ราย จากการน า
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ข้อมูลผลการวิจัยมาวิเคราะห์พบว่า ในด้านระยะเวลาของการปฏิบัติกิจกรรมในการดูแลผู้ป่วยพบว่าส่วนใหญ่มีความ
ทันเวลาในการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการส่งต่อ แต่การให้ยายังไม่เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด ซึ่งอาจจะต้องศึกษาหา
สาเหตุปัจจัยเพิ่มเติม เพื่อวางแผน ทบทวน และพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) 
ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
ค าส าคัญ: ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) 
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บทน า  

สถานการณ์โรคหัวใจและหลอดเลือด ถือเป็นปัญหาทางสาธารณสุขระดับโลก จากการรายงานสถิติของ
องค์การอนามัยโรค (WHO) ในปี 2563 พบว่า กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของคนทั่ว
โลก มีผู้เสียชีวิตจากกลุ่มโรคนี้ประมาณ 17.9 ล้านคน ในประเทศไทย โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นปัญหาส าคัญ
ปัญหาหนึ่ง จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขโรคหัวใจเป็นหนึ่งใน 5 อันดับต้นของสาเหตุการตายของประชากรไทย 
โดยมีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจจ านวน 24,995 ราย (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) จากสถิติข้อมูลการเสียชีวิตของคน
ไทยในกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด พบว่า ร้อยละ 80 เสียชีวิตด้วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน อีกทั้งข้อมูล
จากกรมการแพทย์ปี 2557 พบว่า ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคหัวใจถึง 6,906 
ล้านต่อปี (กรมการแพทย์, 2557) 

พยาธิสภาพเริ่มต้นของโรคหัวใจและหลอดเลือด อันเนื่องมาจากการที่หลอดเลือดหัวใจมีภาวะเสื่อมสภาพ
หรือแข็งตัว (atherosclerosis) แล้วเกิดมีการฉีกขาดหรือปริแตกที่ด้านในของผนังหลอดเลือดส่วนที่เสื่อมสภาพอย่าง
เฉียบพลัน (plaque rupture, disruption) เกิดแผลขึ้นที่ผนังด้านในของหลอดเลือด (raw surface) เกล็ดเลือดจะ
เกาะกลุ่ม (platelet aggregation) อย่างรวดเร็วตรงบริเวณที่มีการปริแตกหรือฉีกขาด หลังจากนั้นจะมีการกระตุ้นให้
เกิดลิ่มเลือด (thrombus formation) อย่างรวดเร็วในบริเวณดังกล่าว หากลิ่มเลือดอุดกั้นบางส่วน (partial 
occlusion) ท าให้ขาดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเน้ือหัวใจบางส่วน เกิดอาการเจ็บหน้าอกไม่คงที่ (unstable angina) โดยยัง
ไม่มีกล้ามเนื้อหัวใจตาย ถ้าลิ่มเลือดเกิดอุดตันโดยสมบูรณ์ (complete occlusion) จะมีผลท าให้เกิดโรคกล้ามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลัน (Acute Myocardial Infarction: AMI) 

Acute Coronary Syndrome เป็นกลุ่มของโรคหลอดเลือดหัวใจ ประกอบด้วย ST elevation myocardial 
infarction (STEMI), Non ST elevation myocardial infarction (NSTEMI) และ Unstable angina (UA) ในกลุ่ม
โรคหัวใจและหลอดเลือด พบว่า ร้อยละ 80 เสียชีวิตด้วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) โรคหัวใจชนิด 
STEMI จึงเป็นชนิดที่มีความรุนแรงที่สุด จ าเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและให้การรักษาโดยการเปิดหลอดเลือดหัวใจให้
เร็วที่สุด เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงต่างๆ และลดอัตราการตาย โดยความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับขนาด
ของกล้ามเนื้อหัวใจที่ตาย การรักษากลุ่มอาการโรคหัวใจชนิด STEMI ปัจจุบันมี 3 วิธีคือ การสลายลิ่มเลือดด้วยยา 
(Thrombolysis) การเปิดหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน (Percutaneous Coronary Intervention) และการผ่าตัด
หลอดเลือดหัวใจ (Coronary Bypass Graft: CABG) (วิศิษฏ์ อภิสิทธิ์วิทยา, 2555) แนวทางการรักษาเน้นที่ความเร็ว
ในการวินิจฉัยและการให้การรักษาเปิดหลอดเลือดอย่างรวดเร็วด้วยการให้ยาสลายลิ่มเลือดหรือการท า PCI (ศุภชัย 
ไตรอุโฆษ, 2556; สุนันทา สกูลดี, 2554) เพราะการเปิดหลอดเลือดมีหลักการที่จะต้องให้เร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถให้
ได้ โดยเฉพาะในช่วง 3 ชั่วโมงแรกจะได้ผลดีที่สุดและความเร็วของการรักษามีความสัมพันธ์กับอัตราการรอดชีวิต
โดยตรง (ศุภชัย ไตรอุโฆษ, 2556) การรักษาด้วย PCI และ CABG ท าได้เฉพาะในโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ที่มี



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
376 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

อุปกรณ์ทางการแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเท่านั้น ส่วนการรักษาด้วยยาสลายลิ่มเลือดในเวลาที่รวดเร็ว
สามารถให้การรักษาได้ในโรงพยาบาลชุมชนที่ไม่สามารถรักษาด้วยวิธี PCI และ CABG จะช่วยเพิ่มคุณภาพการดูแล
ผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้ 

โรงพยาบาลแม่สายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด M2 ขนาด 120 เตียง มีผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
เฉียบพลัน (STEMI) ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่สายตั้งแต่ปี 2561-2563 มีจ านวน 21, 34, 52 ราย ตามล าดับ 
ได้รับการรักษาโดยการให้ยาสลายลิ่มเลือด (Streptokinase) จ านวน 15, 20, 18 ราย ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 
71.43, 58.82 และ 34.62 ตามล าดับ (เวชระเบียน โรงพยาบาลแม่สาย, 2563) และโรงพยาบาลแม่สายยังมีขีดจ ากัด
ในการรักษาด้วยวิธี PCI และ CABG จึงจ าเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วยไปรักษายังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  ซึ่ง
เป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า ดังนั้นบทบาทส าคัญของแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลแม่สาย คือ
การคัดกรอง ค้นหาผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน และรายงานแพทย์ให้เร็วที่สุด เพื่อเริ่มการรักษาด้วยยา  
Streptokinase ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (door to needle time < 30 min) นอกจากนี้ยังบทบาทส าคัญในการ
ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาสลายลิ่มเลือดซึ่งเป็นยาที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากพยาบาลเป็นผู้ให้ยาและเป็นผู้ติดตาม
ประเมินผลตลอดการให้ยา ที่ผ่านมาแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลแม่สาย ได้มีการน าแบบฟอร์มการ
ดูแลผู้ป่วยมีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) มาใช้ในการประเมินและติดตามผู้ป่วยมีภาวะหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน (STEMI) ที่ได้รับยา Streptokinase ตั้งแต่แรกรับไปจนกระทั่งผู้ป่วยได้รับการส่งต่อ  

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช ได้เห็นความส าคัญของดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 
(STEMI) จึงมีความสนใจศึกษาการประเมินผลด้านกระบวนการและการประเมินผลด้านผลลัพธ์ของการใช้แบบฟอร์ม
การดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลแม่สาย เพื่อ
น าผลประเมินที่ได้มาประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงแก้ไขแผนการดูแลผู้ป่วยให้มีความเหมาะสมกับบริบทของ
โรงพยาบาลและเพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เพื่อศึกษาสภาวการณ์ของผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน (STEMI) ในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลแม่สาย  
และเพื่อศึกษาผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด (STEMI) ในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 
โรงพยาบาลแม่สาย  
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วิธีการศึกษา  

รูปแบบการศึกษา 
การศึกษาเชิงพรรณนาวิเคราะห์ข้อมูลแบบย้อนหลัง (Retrospective study) 

การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
เป็นแบบเฉพาะเจาะจง เป็นผู้ป่วยผู้ป่วยชายและหญิงที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ทุกคน ที่มา

รับการรักษาที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลแม่สาย 
วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้ป่วยชายและหญิงที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ทุกคน ที่มารับการรักษาที่แผนกอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลแม่สาย ในระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2564 จ านวน 43 คน  
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้ 

วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย มธัยฐาน และฐานนิยมของข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ 

1.แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยที่ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) จากแฟ้ม
เวชระเบียน (OPD card)  

2.แบบบันทึกการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ที่มารับการรักษาที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
และนิติเวช โรงพยาบาลแม่สาย 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแฟ้มเวชระเบียน (OPD card) และแบบบันทึกการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลัน (STEMI) ที่มารับการรักษาที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลแม่สาย 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูล  

- ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
- ข้อมูลจากแบบบันทึกการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ที่มารับการรักษาที่แผนก

อุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลแม่สายวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ พิสัย ค่าเฉลี่ย 
3. ระยะเวลาที่ศึกษาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 
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ผลการศึกษา  
สวนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง   
ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) 
   

ข้อมูลทั่วไป จ านวน(ร้อยละ) 

เพศ  
     ชาย 30(69.77) 
     หญิง 13(30.23) 
อายุ  
     <40-60 ปี 18(41.86) 
     61-70 ปี 17(39.53) 
     มากกว่า 71 ปีข้ึนไป 8(18.60) 
สิทธิการรกัษา  
     กลุ่มคืนสิทธิ ์ 9(20.93) 
     สูงอาย ุ 7(16.28) 
     อสม. 2(4.65) 
     ข้าราชการจ่ายตรง 5(11.63) 
     ประกันสังคม 4(9.30) 
     ข าระเงิน 7(16.28) 
การมารักษา  
     Walk in 43(100) 
โรคประจ าตัว (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ)  
     ปฏิเสธ 28(65.12) 
     COPD 2(4.65) 
     HT 8(18.60) 
     HT with CKD 4(9.30) 
     CHF 1(2.32) 
ผล EKG แรกรับ  
   ST elevation 42(97.67) 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน(ร้อยละ) 

   RV infarction 1(2.32) 
Lab Trop-T  
     Positive 29(67.44) 
     Negative 14(32.56) 
     Not done  

จากตารางที่ 1 ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI)  เป็นเพศชายป่วยเป็น STEMI มากกว่าเพศ
หญิง พบช่วงอายุ 40-60ป ีมากที่สุดร้อยละ รองลงมาคืออายุ 61-70 ปี และ มากกว่า 71 ปีข้ึนไป ตามล าดับ สิทธิการ
รักษา พบมากคือที่สุดกลุ่มคืนสิทธิ์ ร้อยละ 20.93 รองลงมาคือสิทธิผู้สูงอายุและสิทธิช าระเงิน ร้อยละ 16.28 
ตามล าดับ มารับการรักษาที่งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลแม่สาย โดยเดินทางมาเอง คิดเป็นร้อยละ 100 
ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยและปัจจัยเสี่ยง (History and Risk Factor) ปฏิเสธโรคประจ าตัว คิดเป็นร้อยละ 
65.12, และความดันโลหิตสูง ร้อยละ 18.60 ตามล าดับ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 lead) มี ST elevation 
คิดเป็นร้อย 97.67 ผลการตรวจ Trop-T คือ พบ Positive  คิดเป็นร้อยละ 67.44 

 
ตารางที่ 2 อาการของผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ภายหลังได้รับยา SK 

 ข้อมูลทั่วไป จ านวน(ร้อยละ) 

อาการเจ็บหน้าอกหลังได้รับ SK  
     เจ็บหน้าอกเท่าเดิม                  10(23.26) 
     เจ็บหน้าอกลดลง 20(46.51) 
     หายเจ็บหน้าอก                  3(6.98) 
     ประเมินไม่ได้ (เสียชีวิต)                   4(9.30) 
     ไม่ได้ประเมิน                   6(13.95) 

จากตารางที่ 2 พบวา่ ผูป้่วยมีอาการอาการเจ็บอกลดลงหลังได้รับ SK คิดเป็นร้อยละ 46.51เจ็บหน้าอก     
เท่าเดิม ร้อยละ23.26 หายเจ็บหน้าอกคิดเป็นร้อยละ 6.98   
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ตารางที่ 3 ระยะเวลาของการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) 

จากตารางที่ 3 ระยะเวลาของการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI)  
พบว่า (Door to EKG) เวลาน้อยที่สุดคือ 1 นาที มากที่สุดคือ 60 นาที โดยค่าเฉลี่ยเวลาคือ 30.5 นาที จากนั้น
ระยะเวลาตั้งแต่ผู้ป่วยมารักษาจนถึงได้รับยาละลายลิ่มเลือด (Door to Needle) เวลาน้อยที่สุดคือ 10 นาที และสูง
ที่สุดคือ  78 นาที เวลาเฉลี่ย คือ  44 นาที ส่วน Door to Refer ภายใน 60 นาที ท าได้เวลาดีที่สุดคือ 0 นาที หรือส่ง
ต่อผู้ป่วยได้ทันที เวลาที่มากที่สุดคือ 60 นาที โดยค่าเฉลี่ยเวลาคือ 29 นาที 
 
ตารางที่ 4 ระยะเวลาของการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) จ าแนกตาม 
Door to EKG, Door to Needle, Door to Refer 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน(ร้อยละ) 

Door to EKG  
- น้อยกว่า 10 นาที 24(55.81) 
- มากกวา่ 10 นาท ี 19(44.19) 

Door to Needle  
- น้อยกว่า 30 นาที 10(23.25) 
- มากกวา่ 30 นาท ี 33(76.74) 

Door to Refer  
- น้อยกว่า 60 นาที 21(48.84) 
- ,มากกวา่ 60 นาที 22(51.16) 

จากตารางที่ 4 พบวา่ Door to EKG ที่ให้เวลานอ้ยกว่า 10 นาที มรี้อยละ 55.81 ใช้เวลามากกวา่ 10 นาท ี
ร้อยละ 44.19, Door to Needle ที่ใช้เวลาน้อยกว่า 30 นาทีร้อยละ 23.25 และใช้เวลามากกวา่ 30 นาที ร้อยละ 
76.74, Door to Refer ใช้เวลาน้อยกวา่ 60 นาที ร้อยละ 48.83 ใช้เวลามากกวา่ 60 นาท ีร้อยละ 51.16เนื่องจากมี
ผู้ป่วยที่ Refer ท า PCI จ านวน 13 คนคิดเป็นร้อยละ 30.23 และมีผู้ป่วย CPR dead ไม่ได้ refer หลังให้ยา SK 
จ านวน 9 ราย คดิเป็นร้อยละ 20.93 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (นาที)  

Max Min Mean 

Door to EKG 60 1 30.5 
Door to needle time 78 10 44 
Door to refer 60 0 29 
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ตารางที่ 5 สถานะของผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) หลังได้รับยา  

สถานะของผู้ป่วย STEMI หลังได้รับยา SK จ านวน(ร้อยละ) 

Admit 6(13.95) 
Refer 33(76.74) 
Dead 4(9.30) 
ไม่สมัครอยู่  0(0) 

  
จากตารางที่ 5 พบวา่ สถานะของผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ที่ได้รับยา SK ทั้งหมด 43 

รายส่วนใหญ่ไดร้ับการสง่ตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.74  ได้ 
Admit 6 ราย คดิเป็นร้อยละ 13.95 เน่ืองจากปฏิเสธการส่งต่อ  และได้รับการ CPR แล้วเสียชีวิต 4 ราย  
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ทุกคน ที่มารับการรักษาที่แผนกอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลแม่สาย ในระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2564 จ านวน 43 คน พบว่า เป็น
ผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง และอายุระหว่าง 40-60 ปี  ส่วนใหญ่มีสิทธิบัตรในการรักษา แล้วยังพบว่าผู้ป่วย
ทั้งหมดเดินทางมาโรงพยาบาลด้วยตนเอง และส่วนใหญ่ปฏิเสธโรคประจ าตัว ส่วนผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนั้นพบ 
ST elevation เป็นส่วนมากและผลตรวจ Trop-T ก็พบเช่นเดียวกัน อาการของผู้ป่วยผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน (STEMI) หลังได้รับยาสลายลิ่มเลือด (SK) พบว่าส่วนใหญ่อาการการเจ็บหน้าอกลดลง ในด้านของ
ระยะเวลาของการปฏิบัติกิจกรรมในการดูแลผู้ป่วยพบว่าส่วนใหญ่มีความทันเวลาในการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และการ
ส่งต่อผู้ป่วย แต่การให้ยายังไม่เป็นไปตามเวลาที่ก าหนดซึ่งอาจจะต้องศึกษาหาสาเหตุปัจจัยเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาเวลาใน
การให้ยาได้ดีขึ้น 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ทุกคน ที่มารับการรักษาที่แผนกอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลแม่สาย ในระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2564 จ านวน 43 คน พบว่า 
ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI)  เป็นเพศชายป่วยเป็น STEMI มากกว่าเพศหญิง พบช่วงอายุ 40-60
ปี มากที่สุดร้อยละ รองลงมาคืออายุ 61-70 ปี และ มากกว่า 71 ปีขึ้นไป ตามล าดับ สิทธิการรักษา พบมากคือที่สุด
กลุ่มคืนสิทธิ์ ร้อยละ 20.93 รองลงมาคือสิทธิผู้สูงอายุและสิทธิช าระเงิน ร้อยละ 16.28 ตามล าดับมารับการรักษาที่
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลแม่สายโดยเดินทางมาเอง คิดเป็นร้อยละ 100ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วย
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และปัจจัยเสี่ยง (History and Risk Factor) ปฏิเสธโรคประจ าตัว คิดเป็นร้อยละ 65.12, และความดันโลหิตสูง ร้อย
ละ 18.60 ตามล าดับ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 lead) มี ST elevation คิดเป็นร้อย 97.67 ผลการตรวจ 
Trop-T คือ พบ Positive  คิดเป็นร้อยละ 67.44 พบว่า ผู้ป่วยมีอาการอาการเจ็บอกลดลงหลังได้รับ SK คิดเป็นร้อย
ละ 46.51เจ็บหน้าอกเท่าเดิม ร้อยละ23.26 หายเจ็บหน้าอกคิดเป็นร้อยละ 6.98  ระยะเวลาของการปฏิบัติกิจกรรม
การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI)  พบว่า (Door to EKG) เวลาน้อยที่สุดคือ 1 นาที มากที่สุด
คือ 60 นาที โดยค่าเฉลี่ยเวลาคือ 30.5 นาที จากนั้นระยะเวลาตั้งแต่ผู้ป่วยมารักษาจนถึงได้รับยาละลายลิ่มเลือด 
(Door to Needle) เวลาน้อยที่สุดคือ 10 นาที และสูงที่สุดคือ  78 นาที เวลาเฉลี่ย คือ  44 นาที ส่วน Door to 
Refer ภายใน 60 นาที ท าได้เวลาดีที่สุดคือ 0 นาที หรือส่งต่อผู้ป่วยได้ทันที เวลาที่มากที่สุดคือ 60 นาที โดยค่าเฉลี่ย
เวลาคือ 29 นาทีพบว่า Door to EKG ที่ให้เวลาน้อยกว่า 10 นาที มีร้อยละ 55.81 ใช้เวลามากกว่า 10 นาที ร้อยละ 
44.19, Door to Needle ที่ใช้เวลาน้อยกว่า 30 นาทีร้อยละ 23.25 และใช้เวลามากกว่า 30 นาที ร้อยละ 76.74 , 
Door to Refer ใช้เวลาน้อยกว่า 60 นาที ร้อยละ 48.83 ใช้เวลามากกว่า 60 นาที ร้อยละ 51.16เนื่องจากมีผู้ป่วยที่ 
Refer ท า PCI จ านวน 13 คนคิดเป็นร้อยละ 30.23 และมีผู้ป่วย CPR dead ไม่ได้ refer หลังให้ยา SK จ านวน 9 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 20.93สถานะของผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ที่ได้รับยา SK ทั้งหมด 43 รายส่วน
ใหญ่ได้รับการส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.74  ได้ Admit 6 
ราย คิดเป็นร้อยละ 13.95 เน่ืองจากปฏิเสธการส่งต่อ  และได้รับการ CPR แล้วเสียชีวิต 4 ราย 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรน าผลการศึกษาครั้งนี้เสนอผู้บริหารเพื่อวางแผนพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือด 
เฉียบพลันให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากอย่างข้ึนต่อไป 

2. ควรทบทวนแผนการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช  
โรงพยาบาลแม่สาย ติดตามผลลัพธ์และปัญหาอุปสรรค รวมทั้งมีการประชุมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติตามแผนการดูแล
เป็นระยะๆ เพื่อให้สามารถใช้แผนการดูแลให้เป็นประโยชน์ในการให้บริการ การรักษาพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ควรมีการปรับแผนการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันให้เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล 
และ ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันจากหลักฐานเชิงประจักษ์ใหม่ๆ เพื่อ
พัฒนาแผนการดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ป่วยและหน่วยงาน 
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ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมในการรับมือโรคโควิด-19 สู่โรคประจ าถิ่น  
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disease of the people of Ban Mae Poon Lang, Wiang Sub-district, Wiang Pa Pao 

District Chiang Rai 
วรพล วุทธา 
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บทคัดย่อ 
 การระบาดใหญ่ของโรคโควิด – 19 ตั้งแต่ปลายปี 2562 พบผู้ป่วยรายแรกที่เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชน
จีน ในปี 2563 จนถึงต้นปี 2565 มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว มีอัตราการพบผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและที่ไทยมีการแพร่ระบาดตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม ปี2563 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินชีวิตและส่งผลกระทบต่อชุมชนและประชาชนในทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย ปัจจุบันกลาง        
ปี 2565 ทั่วโลกพบอัตราการติดเชื้อโควิด-19 ลดลง ร่วมถึงประเทศไทยที่อัตราการพบผู้ป่วยรายใหม่และอัตราการ
เสียชีวิตของผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง ท าให้การด าเนินชีวิตของประชาชนกลับสู่ความเป็นปกติ อีกครั้ง กระทรวง
สาธารณสุขวิเคราะห์แล้วว่าโรคโควิด-19 มีความรุนแรงลดลง จึงได้มีการเตรียมพร้อมเดินหน้า “โควิด-19” สู่โรค
ประจ าถิ่นอย่างปลอดภัย หลังสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวคิด 
Health for Wealth คืนระบบบริการการแพทย์แก่ประชาชนทุกคนทุกโรค ทั้งการเร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ได้
มากกว่า 60% การเฝ้าระวังการระบาดเป็นกลุ่มก้อน การปรับมาตรการดูแลผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่ต้องตรวจหาเชื้อ 
ยกเว้นมีความเสี่ยง หรือเป็นผู้ป่วยใน รวมถึงการเตรียมปรับเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง และเน้นมาตรกา ร 2U - 
COVID Free Setting ให้ประชาชนอยู่ร่วมกับโควิดได้ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross – sectional study) การสุ่ม
ตัวอย่างใช้การ สุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) จ านวน 100 คน ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล จากการศึกษาพบว่าประชาชนบ้านแม่ปูนล่างมีความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด – 19 อยู่ในระดับมากร้อยละ 93.4 มี 
ทัศนคติต่อการส่งเสริมการป้องกันในระดับดีร้อยละ 94.4 และมีพฤติกรรมการรับมือต่อโรคโควิด – 19 สู๋โรคประจ า
ถิ่นอยู่ใน ระดับดีร้อยละ 93.4 และเมื่อวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่ายพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความรู้
เกี่ยวกับ โรคโควิด – 19 ได้แก่ ระดับการศึกษาและอาชีพ (r = 0.782 ,p-value 0.002) และ   (r = 0.813, p-value 
0.049) ตามล าดับ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติได้แก่ ศาสนา ระดับการศึกษาและอาชีพ ( r = 0.822, p 
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= 0.033), (r = 0.895, p = 0.001) และ (r = 0.728, p = 0.02) ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าปัจจัยข้างต้นมีความสัมพันธ์
กับความรู้และทัศนคติหากประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคที่ดีจะ น าไปสู่ทัศนคติที่ดีและเมื่อประชาชนมีทัศนคติที่ดีก็จะ
ส่งผลให้ประชาชนมีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในการรับมือต่อโรค โควิด-19สู่โรคประจ าถิ่น 
ค าส าคัญ  ความรู้ ทัศคติ พฤตกิรรม โรคโควดิ-19 โรคประจ าถิ่น 
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บทน า 
ในช่วงปลายปี 2562 องค์การอนามัยโลกได้พบเชื้อไวรัสปอดอักเสบพบที่เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์องค์การอนามัยโลกพบว่าสาเหตุของโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัส novel coronavirus และได้

เปลี่ยนชื่อเป็นโรคโคโรนาไวรัส 2019 (Covid-19) การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 พบที่เมืองอู่ฮั่น 

มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ไวรัสชนิดนี้อาจเริ่มติดต่อจากสัตว์มาสู่คนซึ่ งเป็นไวรัสที่ไม่เคยพบการแพร่

ระบาดในคนมาก่อน หลังจากการยืนยันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเพียงระยะเวลาไม่นานท าให้พบผู้ติดเชื้อหลัก

แสนคนและ เสียชีวิตต่อวันเพิ่มสูงขึ้น การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาได้กระจายในวงกว้างทั้งทวีปทั่วโลก ประเทศที่มี

การติดเชื้อมากสูงสุด คือ สหรัฐอเมริกามียอดผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า  37,956,645 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 

649,411 ราย อินเดียมียอดผู้ติดเชื้อสะสม 32,474,773 มียอดผู้เสียชีวิต สะสม 435,110 ราย บราซิลมียอดผู้ติดเชื้อ

สะสม 20,583,994 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 547,848 ราย ฝรั่งเศสมี ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 6,708,183  ราย มียอด

ผู้เสียชีวิตสะสม 113,857รายและรัสเซียมียอดผู้ติดเชื้อสะสม 6,672,575 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 173,768 ราย  

ประเทศไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสม 4,463,557 ราย และมียอดผู้เสียชีวิต สะสม 30,143 ราย ณ วันที่ 7 

กรกฏาคม 2564 (กรมควบคุมโรค, 2565) จังหวัดเชียงรายมียอดผู้ติดเชื้อเชื้อสะสม 208,848 ราย รักษาหาย 

207,635 ราย ก าลังรักษาตัว 1,243 รายและมีผู้เสียชีวิตสะสม 125 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 

(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, 2565) โดยมีอ าเภอเมืองเชียงรายพบผู้ติดเชื้อยืนยันมากที่สุด รองลงมาคือ

อ าเภอแม่สาย อ าเภอแม่จัน และอ าเภอพานตามล าดับ  อ าเภอเวียงป่าเป้าพบผู้ติดเชื้อยืนยันจ านวน 11 ,409 ราย พบ

ผู้เสียชีวิต 6 รายข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 (ศูนย์ติดตามสถานการณ์โควิด -19 เชียงราย, 2565) ในอ าเภอ

เวียงป่าเป้า ต าบลเวียงพบผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันมากที่สุดสะสมอยู่ที่ 2,636 ราย เสียชีวิตสะสม 4 ราย บ้านแม่ปูนล่าง 

หมู่ 9 ต าบลเวียง พบผู้ป่วยยืนยันสะสม 393 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต  

สถานการณ์โรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ทั่วโลกพบจ านวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดลงอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยมี

ผู้ป่วยปอดอักเสบ ใส่ท่อช่วยหายใจจ านวน 110 ราย คิดเป็นอัตราส่วน 2 ใน 1 ,000 ราย อัตราเสียชีวิตน้อยกว่า

ร้อยละ 1 ลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงอัตราครองเตียงในประเทศไทยระดับ 2-3 อยู่ที่ 10.5% จากสถานการณ์ที่ดี

ขึ้น รัฐบาลและผู้น าหลายๆประเทศได้ออกประกาศมีการผ่อนคลายมาตรการเปิดประ เทศให้นักท่องเที่ยวเข้า

ประเทศได้ ส่วนประเทศไทยก็เช่นกันทั้งการเปิดสถานบันเทิงใน 31 จังหวัด เปิดประเทศเต็มรูปแบบ และเตรียม

ถอดหน้ากากอนามัยเพื่อเปลี่ยนผ่านโควิด-19 สู่โรคประจ าถิ่น กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดเกณฑ์การพิจารณา

เป็นโรคประจ าถิ่นของโควิด19 ด้านการแพทย์และสาธารณสุขก็ผ่านความเห็นชอบเมื่อวันที่ 22 เม.ย.2565 

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขไทยได้มีการเตรียมพร้อมเดินหน้า “โควิด-19” สู่โรคประจ าถิ่นอย่างปลอดภัย หลัง

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศดีขึ้น ด้วยแนวคิด Health for Wealth คืนระบบบริการ
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การแพทย์แก่ประชาชนทุกคนทุกโรค ทั้งการเร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ได้มากกว่า 60% การเฝ้าระวังการระบาด

เป็นกลุ่มก้อน การปรับมาตรการดูแลผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่ต้องตรวจหาเชื้อ ยกเว้นมีความเสี่ยง หรือเป็นผู้ป่วยใน - ผ่าตัด 

รวมถึงการเตรียมปรับเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง และเน้นมาตรการ 2U - COVID Free Setting ให้ประชาชนอยู่

ร่วมกับโควิด-19ได้อย่างปลอดภัย โดยจะมีแนวทาง ครอบคลุมทุกมิติเช่น เตียงผู้ป่วย การรักษาพยาบาล อัตราความ

รุนแรงของโรคควบคุมได้ จ านวนผู้เสียชีวิตอยู่ภายใต้อัตราส่วนของสากล สอดคล้องกับมาตรฐานองค์การอนามัยโลก มี

ยารักษา พร้อมการเข้าถึงยาได้อย่างรวดเร็ว การให้ยาอย่างเหมาะสม ที่ส าคัญการเตรียม ความพร้อม เข้าสู่โรคประจ า

ถิ่นนั้น ประชาชนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานป้องกันโรคเช่นเดิม และหากทุกคน  ได้รับวัคซีนครบถ้วน โดยเฉพาะเข็ม

กระตุ้น จะลดความรุนแรงได้ ส าหรับปัจจัยที่จะท าให้โรคโควิด-19 เป็นโรคประจ าถิ่น นายแพทย์โอภาส การย์กวิน

พงศ์ อธิบาย โดยใช้แนวคิด 3 ปัจจัย ทางระบาดวิทยา (Epidemiologic Triad) ว่าโรคประจ าถิ่นจะเกิดจาก ความ

สมดุลระหว่าง 3 ปัจจัย ได้แก่ เชื้อโรค (Agent) คน (Host) และสิ่งแวดล้อม (Environment) กล่าวคือ เชื้อโรคมีความ

รุนแรงลดลง ไม่ท าให้คนป่วยหนักหรือเสียชีวิต คนมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น โดยเร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น และสิ่งแวดล้อม

เหมาะสม โดยมีการจัดการความเสี่ยง และเตรียมระบบ สาธารณสุขและยารองรับ  

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพร้อมด้านความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมของประชาชนบ้านแม่ปูนล่างหมู่9 
ต าบลเวียง อ าเภอเวียงป่าเป้า ในการรับมือและการป้องกันโรค COVID-19 สู่โรคประจ าถิ่นในครั้งนี้ โดยใช้
แนวความคิดของบลูม (Bloom, 1964) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ เชื่อมโยงอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการ
ปฏิบัติ ประกอบด้วย 1.) ความรู้ (knowledge) 2.) ทัศนคติ (attitude) และ 3.) การปฏิบัติ(skills or doing) เพื่อเป็น
การประเมินระดับความพร้อมที่สะท้อนภาพจากระดับ ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการรับมือโรค COVID-19 สู่โรค
ประจ าถิ่น เพื่อน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการด าเนินชีวิต ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อหาระดับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการรับมือต่อโรคโควิด – 19 สู่โรคประจ าถิ่นในประชาชนกลุ่ม

ตัวอย่าง  

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการรับมือต่อโรคโควิด – 19 สู่โรคประจ า
ถิ่นของ ประชาชนบ้านแม่ปูนล่าง หมู่ 9 ต าบลเวียง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  
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เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงาน 
 การเก็บข้อมูลวิจัยเป็นภาพตัดขวาง ( Cross-sectional Study ) การสุ่มตัวอย่างใช้การ สุ่มอย่างง่าย 

(Simple random sampling) จ านวน 100 คน ผู้วิจัยสร้างจากการด าเนินการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

ความรู้ ทัศนคติและแนวทางพฤติกรรม การรับมือต่อสถานการณ์โควิด - 19 สู่โรคประจ าถิ่นรวมถึงการศึกษา

ค้นคว้าวิจัยที่ปิด (Close Ended Question) และค าถามปลายเปิด (Open Ended Question) โดยแบ่งเนื้อหา

ออกเป็น 4 ส่วน  

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของบุคคล ทั้งหมด 10 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ โรค ประจ าตัว สัญชาติ 

ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ช่องทางหลักที่ท่านได้รับข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับโรคโควิด – 19  

ส่วนที่ 2 ความรู้และความเข้าใจเรื่องโรคโควิด – 19 ทั้งหมด 10 ข้อ โดยแบบสัมภาษณ์ มีค าตอบให้ เลือกตอบแบบ

ปลายปิด (Close Ended Question ) ดังนี้ 

คะแนน 1 หมายถึง ใช่  คะแนน 0 หมายถึง ไม่ใช่ 

เกณฑ์ในการแปลผลคะแนนใช้การพิจารณาแบ่งระดับคะแนนอิงเกณฑ์ โดยประยุกต์จากหลักเกณฑ์ของ  (Bloom, 

1968)จะแบ่งกลุ่มความรู้ได้ดังนี้ 

มีความรูร้ะดับมาก ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

มีความรูร้ะดับปานกลาง ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 – 79 ขึ้นไป 

มีความรูร้ะดับน้อย ไดค้ะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ความรู้และความเข้าใจเรื่องโรคโควิด – 19 ทั้งหมด 10 ข้อ เต็ม 10 คะแนนหลังจากการค านวณช่วงระดับคะแนน 

ดังกล่าวแล้วน า าที่ได้จากการค านวณมาแบ่งเป็นระดับความรู้ 3 ระดับดังนี ้

8 – 10 หมายถึง มีความรู้ระดับมาก  

6 – 7.9 หมายถึง มีความรู้ระดับปานกลาง 

0 – 5.9 หมายถึง มีความรู้ระดับน้อย 

ส่วนที่ 3 ทัศนคติการส่งเสริมป้องกันโรคโควิด – 19 ทั้งหมด 10 ข้อ มีค าตอบให้เลือกตอบแบบปลายปิด (Close 

Ended Question)  ดังนี้ 

มีระดับคะแนน 5 หมายถงึ เห็นด้วยอย่างยิ่ง  

มีระดับคะแนน 4 หมายถึง เห็นด้วย  

มีระดับคะแนน 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ  

มีระดับคะแนน 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย  

มีระดับคะแนน 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการรับมือโรคโควิด – 19 สู่โรคประจ าถิ่นทั้งหมด 15 ข้อ มีค าตอบให้เลือกตอบแบบปลายปิด 

(Close Ended Question) ดังนี้  

มีระดับคะแนน 5 หมายถึง ปฏิบัติเป็นประจ า  

มีระดับคะแนน 4 หมายถึง ปฏิบัติบ่อยครั้ง 

มีระดับคะแนน 3 หมายถึง ปฏิบัติบางครั้ง  

มีระดับคะแนน 2 หมายถึง ปฏิบัตินานครั้ง  

มีระดับคะแนน 1 หมายถึง ไม่เคยปฏิบัติเลย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross – sectional study) การสุ่ม
ตัวอย่างใช้การ สุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) เป้าหมายการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คน เครื่องมือที่
ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษาความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม  ในการรับมือโรคโควิด -19 สู่โรคประจ าถิ่น 
ของประชาชนบ้านแม่ปูนล่าง ต าบลเวียง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ในแบบสัมภาษณ์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 
ส่วนได้แก่ 1.ข้อมูลทั่วไป 2.ความรู้และความเข้าใจเรื่องโรคโควิด – 19 3.ทัศนคติการส่งเสริมป้องกันโรคโควิด – 19  
4.พฤติกรรมการรับมือป้องกันต่อโรคโควิด – 19  
ขั้นตอนและวิธีการ 
 ก าหนดปัญหา วิเคราะห์สถานการณ์ ประชุมชี้แจงทีม อสม.ที่เกี่ยวข้องในการท าวิจัย จัดท าแบบสอบถาม

ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการรับมือโรคโควิด -19 ของประชาชนบ้านแม่ปูนล่าง  หมู่ 9 (เขตรับผิดชอบของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแม่ปูนล่าง) ต าบลเวียง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายร่วมกับผู้ที่ เกี่ยวข้อง 

ส ารวจกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการศึกษา โดยสุ่มประชากรกลุ่มตัวอย่างผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 - 50 ปีที่มีทะเบียนและอาศัย

อยู่บ้านแม่ปูนล่าง ต าบลเวียง อ าเภอเวียงป่าเป้า จริง การเก็บข้อมูลโดยผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครหมู่บ้าน      

(อสม.) เก็บข้อมูลโดยแบบสัมภาษณ์การศึกษาความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมในการรับมือโรคโควิด-19 สู่โรคประจ าถิ่น 

เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณา  โดยใช้สถิติ น าเสนอเป็นค่าร้อยละ และค่าความถี่ หลังจากจบการศึกษาแล้วทาง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านแม่ปูนล่าง สามารถน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้เพื่อรับมือและป้องกันการ เกิด

โรคได้ตรงกับสถานการณ์จริง ในพื้นที่ซึ่งจะเป็นการท างานและเตรียมความพร้อมและวิเคราะห์ปัญหาที่ตรงเป้าหมาย

มากขึ้นในอนาคต 

ช่วงเวลาด าเนินงานวิจัย 

เมษายน 2565 - มิถุนายน 2565 
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กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการศึกษา 

ผลการด าเนินการเก็บข้อมูลแบบสอบถามของประชาชนบ้านแม่ปูนล่าง หมู่ 9 (เขตรับผิดชอบของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแม่ปูนล่าง) ต าบลเวียง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการรับมือโรคโควิด – 19 สู่โรคประจ าถิ่น ดังต่อไปนี้ 

  ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มตัวอย่างประชากรทั้งหมด 100 คน หมู่ 9 บ้านแม่ปูนล่าง (เขตรับชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านแม่ปูนล่าง) ต าบลเวียง อ าเภอเวียงป่าเป้า อายุระหว่าง 20 – 60 ปี เป็นเพศหญิง ร้อยละ 50.9 ผู้ชายร้อย

ละ 49.1 มีสัญชาติไทยร้อยละ 98.1 สัญชาติพม่า 1.9 นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 61.5 คริสต์ร้อยละ 38.5 ส่วนใหญ่จบ

ระดับการศึกษาประถมศึกษาร้อยละ 60.3 มัธยมศึกษาร้อยละ 20.5 ปวส./อนุปริญญาร้อยละ 7.2 ปริญญาตรีหรือสูง

กว่าปริญญาตรีร้อยละ 5.2. และไม่ได้เรียนหนังสือร้อยละ 6.8 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรร้อยละ 85.4 รับจ้าง

ร้อยละ 5.5 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวร้อยละ 5.2 ไม่ได้ประกอบอาชีพร้อยละ 1.5 รับข้าราชการร้อยละ 1 และประกอบ

อาชีพอื่นๆร้อยละ 1.4 ประชาชนไม่มีโรคประจ าตัวร้อยละ 70.5 มีโรคประจ าตัวร้อยละ 29.5 

 

 

 

ตัวแปรต้น 
ข้อมูลทั่วไป 
− เพศ  
− อายุ 
− โรคประจ าตวั  
− สัญชาต ิ
− ศาสนา 
− ระดับการศกึษา  
− อาชีพ 

ตัวแปรตาม 
-ความรู้ 
-ทัศคต ิ
-พฤติกรรม 
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           ระดับความรู้ เรื่องโรคโควิด-19 

การแสดงผลการวัดระดับความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด – 19 ของประชาชนมีความรู้ระดับมากร้อยละ 93.4 

ส่วนมากมีอายุอยู่ในช่วง 20-35 ปี (เป็นเพศหญิงร้อยละ52.5 เพศชายร้อยละ 40.9 จบชั้นประถมศึกษาร้อยละ 80.5) 

มีความรู้ระดับปานกลางร้อยละ 5.3 (เป็นเพศชายส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร)และระดับความรู้น้อยร้อยละ 1 

ข้อมูลทัศนคติการส่งเสริมป้องกันโรคโควิด – 19 

ทัศนคติเกี่ยวกับโรคโควิด – 19 ของประชาชนมีทัศนคติในระดับมากร้อยละ 94.4 อยู่ในช่วงอายุ 20-45ปี 

(ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 50.1 เพศชาย 44.3 นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 75.4 จบชั้นประถมศึกษาร้อยละ 85.3) 

มีทัศนคติในระดับที่ปานกลางร้อยละ 5.3 (ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ46-60ปีและมีอาชีพเกษตรกรรม ) และมีทัศนคติใน

ระดับที่ต่ าร้อยละ 0 

พฤติกรรมการรับมือต่อโรคโควิด – 19 สู่โรคประจ าถิ่น 

พฤติกรรมการรับมือต่อโรคโควิด – 19 ของประชาชนมีพฤติกรรมอยู่ในระดับดีร้อยละ 77.5 (ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิงร้อยละ 52.6 เพศชายร้อยละ 47.4 มีอาชีพเกษตรกรร้อยละ 97.2 รองลงมามีอาชีพค้าขายร้อยล่ะ2.2) และมี 

พฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 6.6 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปกับความรู้ทัศนคติและการพฤติกรรมการรับมือต่อโรค
โควิด-19 สู่โรคประจ าถิ่น ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความรู้ ได้แก่ ระดับการศึกษาและอาชีพ ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์เชิงบวก กับทัศนคติได้แก่ ศาสนา ระดับการศึกษาและอาชีพ แสดงให้เห็นว่าปัจจัยเหล่านี้มีความสัมพันธ์
กับความรู้และ ทัศนคติเกี่ยวการรับมือโรคโควิด – 19 สู่โรคประจ าถิน่ 
 
สรุปผลการวิจัย  

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ทัศนคติเกี่ยวกับการรับมือโรคโควิด – 19 ของประชาชนบ้านแม่ปูนล่าง กลุ่ม
ตัวอย่างประชากรทั้งหมด 100 คน (เขตรับชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแม่ปูนล่าง) ต าบลเวียง 
อ าเภอเวียงป่าเป้า อายุระหว่าง 20 – 60 ป ีเป็นเพศหญิง ร้อยละ 50.9 ผู้ชายร้อยละ 49.1 ส่วนใหญ่มีสัญชาติไทยร้อย
ละ 98.1 นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 61.5 คริสต์ร้อยละ 38.5 ส่วนใหญ่จบระดับการศึกษาประถมศึกษาร้อยละ 60 .3 
มัธยมศึกษาร้อยละ 20.5 ปวส./อนุปริญญาร้อยละ 7.2 ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีร้อยละ 5.2. และไม่ได้เรียน
หนังสือร้อยละ 6.8 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรร้อยละ 85.4 รับจ้างร้อยละ 5.5 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวร้อยละ 
5.2 ไม่ได้ประกอบอาชีพร้อยละ 1.5 รับข้าราชการร้อยละ 1 และประกอบอาชีพอื่นๆร้อยละ 1.4 ประชาชนไม่มีโรค
ประจ าตัวร้อยละ 70.5 มีโรคประจ าตัวร้อยละ 29.5 การได้รับข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่เคยได้รับร้อยละ 100 จาก
โทรทัศน์ร้อยละ 94.4 อาสาสมัครสาธารณสุขร้อยละ 79.8 และทางโซเชียลร้อยละ 56.6 จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วน
ใหญ่ประชาชนมีความรู้อยู่ระดับมากร้อยละ 93.4 ทัศนคติอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 94.4 และพฤติกรรมการรับมือต่อ
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โรคโควิด – 19 สู่โรคประจ าถิ่นอยู่ในระดับที่ดีร้อยละ 77.5 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ทัศนคติเกี่ยวการรับมือ
กับโรคโควิด – 19 สู่โรคประจ าถิ่นของประชาชนบ้านแม่ปูนล่าง คือปัจจัยด้าน ศาสนา ระดับการศึกษาและอาชีพ 

ตาราง  สรุปผลการวิจัยการศึกษาความรู้ ทัศคติ พฤติกรรมการรับมือโรคโควิด-19 สู่โรคประจ าถิ่น 
ล าดับที ่ หัวข้อ ร้อยละ ระดับ 

1 ความรู้ 93.4 มาก 
2 ทัศคติ 94.4 มาก 
3 พฤติกรรมการรับมือ 77.5 ดี 

 
อภิปรายผล 
 ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโควิด – 19 อยู่ระดับมากร้อยละ 93.4 ผลการศึกษามีความสอดคล้องกับ 

การศึกษาเรื่องความรู้ทัศนคติและการรับมือโรคโควิด-19 สู่โรคประจ าถิ่น พบว่าประชาชนมีระดับความรู้ค่อนข้างสูง 

เนื่องจากช่วงที่มีการแพร่ระบาดขอโรค รัฐบาลให้การส าคัญและรณรงค์ในด้านการให้ความรู้และการปฏิบัติตัว

ค่อนข้างมากโดยมีการประชาสัมพันธ์เรื่องโรคโควิด-19สู่โรคประจ าถิ่น การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

ผ่าน ข่าวและสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ เป็นต้นซึ่งจะเห็นว่าสอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับข่าวสารเกี่ยว  

โรคโควิด – 19 อีกทั้งประชาชนชาวบ้านแม่ปูนล่างมีอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์สมาร์ทโฟนใช้กันเกือบทุกคน ท าให้การ

รับรู้ข้อมูลข่าวสารการรับมือกับโรคโควิด-19 สู่โรคประจ าถิ่นได้ง่ายข้ึน 

 ประชาชนมีทัศนคติเกี่ยวกับโรคโควิด – 19 อยู่ในระดับดีร้อยละ 94.4 ผลการศึกษามีการสอดคล้องกับ 
การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการรับมือโรคโควิด-19 สู่โรคประจ าถิ่น  มีทัศนคติ
อยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าประชาชนชาวบ้านแม่ปูนล่างมีทัศนคติใน ทางบวกที่จะส่งเสริมการรับมือ
โรคโควิด-19 สู่โรคประจ าถิ่น คือหากมีการติดเชื้อโควิด-19 ในหมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่สามรถรับมือกับโรคโควิด-
19ได้ โดยอาศัย ความรู้ ทัศนคติ ทางบวกในการรับมือกับโรคได้ และทุกคนตะหนักและมีส่วนรับผิดชอบในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนี้ เท่าๆกันซ่ึงจะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างในด้านทัศนคติของโรค
โควิด – 19 
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การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า 
 ต่อประชาชน ประชาชนได้รับความรู้ มีทัศนคติที่ดีในการรับมือโรคโควิด-19สู่โรคประจ าถิ่น และตระหนักถึง
ปัญหาการระบาดของโรคที่เกิดขึ้นในชุมชน ประชาชนมีความเข้าใจเรื่องโรคประจ าถิ่นมากขึ้น สามารถปฏิบัติตัวได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมได้ด้วยตนเอง  
 ต่อเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่เข้าใจถึงความรู้ ทัศนคติพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับมือโรคโควิต-19สู่โรค

ประจ าถิ่นของชาวบ้านแม่ปูนล่างมากขึ้น สามารถน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้มาวิเคราะห์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในชุมชนได้ 

 ต่อองค์กร มีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้พฤติกรรมในการป้องโรคโควิด-19ของประชาชนบ้านแม่ปูนล่างเก็บ
ไว้ เพื่อลดภาระในการท าข้อมูลใหม่ เพื่อน ามาวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและวางแผนท างานได้อย่างทันท่วงที สามารถ
เปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลัง เพื่อน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ  

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ประชาชนบ้านแม่ปูนล่าง มีระดับความรู้อยู่ในเกณฑ์ที่สูง ระดับทัศนคติอยู่ ใน

เกณฑ์ที่ดีในการป้องกันตนเองและรับมือจากโรคโควิด-19สู๋โรคประจ าถิ่น แต่ยังมีข้อความรู้บางข้อที่ยังมีการเข้าใจผิด

เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อการระบาดของโรค หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดหางบประมาณหรืออุปกรณ์ในการ

ป้องกันโรคโควิด-19 ให้ชาวบ้านอย่างเพียงพอ อีกทั้งประชาชนบ้านแม่ปูนล่างเป็นคนชนเผ่ามีหลากหลายชนเผ่าใน

หมู่บ้าน การรักษาการเจ็บป่วยด้วยตนเองยังเป็นแบบความเชื่อเก่าๆ การสื่อสารหรือการตอบแบบสอบถามยังไม่เข้าใจ 

ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 โดยใช้ค าที่เข้าใจง่าย และมีล่ามในการอธิบาย หาก

ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคจะส่งผลให้ประชาชนมีทัศคติต่อโรคที่ดี เมื่อประชาชนมีทัศนคติที่ดี  ก็จะ

ส่งผลให้ประชาชนมีการปฏิบัติตัวถูกต้องในการรับมือโรคโควิด-19สู่โรคประจ าถิ่นได้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณสาธารณสุขอ าเภอเวียงป่าเป้าและผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเวียงป่าเป้ารวมถึงผู้อ านวยการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแม่ปูนล่างที่ให้ค าแน่ะน าในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ขอบคุณกลุ่มตัวอย่างที่เสียสละ

เวลาในการตอบแบบสัมภาษณ์ ขอบคุณ อสม.ทุกคนในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแม่ปูนล่างที่ที่

ช่วยเก็บและบันทึกข้อมูลต่างๆ เพื่อให้การศึกษาวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง 
ในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม  โรงพยาบาลแม่จัน 

 

โสภา   แก้วรากมุข , ธารารตัน์   โชติศิริภทัรานนท์ 
กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลแม่จัน  จังหวัดเชียงราย 

 
บทคัดย่อ 

ภาวะตัวเหลืองเป็นปัญหาสุขภาพของทารกแรกเกิดหลังคลอดที่พบบ่อยในประเทศสหรัฐอเมริกา มีสถิติการ
เกิดภาวะตัวเหลือง ร้อยละ 60 – 70 ในทารกแรกเกิดคลอดครบก าหนด และร้อยละ 80 ในทารกแรกเกิดคลอดครบ
ก าหนด ในประเทศไทย พบภาวะตัวเหลือง ร้อยละ 50 ของปัญหาสุขภาพในทารกแรกเกิดทั้งหมด เมื่อระดับบิลิรูบิน
ในเลือดสูงมาก จะผ่านเข้าไปจับกับเนื้อสมองด้านใน ท าให้ทารกมีอาการผิดปกติทางสมอง (Kernicterus) ทารกจะซึม 
ดูดนมน้อยลง ตัวอ่อนปวกเปียก เกร็งหลังแอ่น ชัก และมีไข้  ในระยะยาวส่งผลให้พัฒนาการล่าช้า สติปัญญาลดลง  
ในการศึกษาที่ผ่านมา มีทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลแม่
จัน ปี พ.ศ. 2562 รวม 67 คน ท าให้เสียค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน 4,345 บาท และในปี พ.ศ. 2563 พบ การเกิดภาวะตัว
เหลืองในทารกแรกเกิดเพิ่มขึ้น รวม 104 คน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน 4 ,064  บาท  จ านวนวันนอนโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น 
Re-admit ด้วย Neonatal Jaundice ภายใน 28 วัน เพิ่มขึ้นจาก 14 ราย เป็น 21 ราย ในปี พ.ศ. 2562 – พ.ศ.
2563  พบสาเหตุส่วนใหญ่การเกิดภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด การได้รับนมมารดาไม่เพียงพอ (Breast feeding 
Jaundice) ดังนั้นการท าแนวทางปฏิบัติทางการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง มาใช้และประเมินติดตาม
อาการ ท าตามแนวทางปฏิบัติการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง จึงมีความส าคัญเพื่อน ามาพัฒนา
กระบวนการดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลืองที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้มีการดูแลอย่างเหมาะสมทันเวลา เพื่อลดภาวะตัว
เหลืองรุนแรงและป้องกันไม่ให้เกิดภาวะ Bilirubin encephalopathy  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการ
พยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลืองและได้รับการส่องไฟ รูปแบบการวิจัย  การวิจัยและพัฒนา (Research  and 
Development Study) ท าการศึกษา ณ  หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม   โรงพยาบาลแม่จัน  โดยศึกษาการพัฒนา
แนวทางปฏิบัติการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม   โรงพยาบาลแม่จัน มีการศึกษา 
2 กลุ่ม กลุ่มทารกแรกเกิดตัวเหลืองที่ไม่ใช้แนวทางปฏิบัติการพยาบาลทารกแรกเกิดตัวเหลืองเป็นกลุ่มควบคุม จ านวน 
20 ราย และกลุ่มทารกแรกเกิดตัวเหลืองที่ใช้แนวทางปฏิบัติการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง จ านวน 20 
ราย เป็นกลุ่มทดลอง ศึกษาระหว่างเดือน กันยายน 2564 ถึงเดือน มิถุนายน 2565  รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูล
น้ าหนักทารก ข้อมูลค่า Micro bilirubin ข้อมูลการส่องไฟ เปรียบเทียบ 2 กลุ่ม ด้วย สถิติ T –test 
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ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทารกแรกเกิดตัวเหลืองที่ใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง 
(กลุ่มทดลอง) ได้รับนมมารดาอย่างเพียงพอ ได้รับการส่องไฟอย่างเหมาะสม ประเมิน ติดตามผลลัพธ์ทางคลินิก
น้ าหนักทารกเพิ่มข้ึน ค่า Micro bilirubin ลดลง ไม่แตกต่างกับกลุ่มทารกแรกเกิดตัวเหลืองที่ไม่ใช้แนวทางปฏิบัติการ
พยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง (กลุ่มควบคุม) ส่วน ผลลัพธ์ทางคลินิกระยะเวลาใช้ในการส่องไฟในกลุ่ม
ทดลองใช้ระยะเวลาส่องไฟน้อยกว่ากลุ่มควบคุม  จ านานวันนอนรักษาในโรงพยาบาลลดลงส่งผลต่อการลดภาวะตัว
เหลืองและลดภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับการส่องไฟ ได้อย่างมีนัยส าคัญ 
ค าส าคัญ  :  ทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง (Hyper bilirubin),น้ าหนักทารก, การรักษาด้วยการส่องไฟ 
(Phototherapy), แนวทางปฏิบัติการพยาบาลการดูแลทารกแรกเกิดที่มภีาวะตวัเหลือง 
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บทน า 
 ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด เป็นภาวะที่ทารกมีระดับบิลิรูบินในเลือดสูงกว่าปกติ เป็นภาวะปกติที่พบได้ใน
ทารกแรกเกิด ( Suna , Anil , Ebru & Yildiz , 2003) เนื่องจากทารกมีขีดจ ากัดในการก าจัดบิลิรูบิน ในทารกครบ
ก าหนดจะมีบิลิรูบินเพิ่มขึ้นช้าๆ และมักเหลือไม่เกิน 1 สัปดาห์ ส่วนทารกที่เกิดก่อนก าหนด จะเหลืองได้เร็วและนาน
กว่า โดยอาจเหลืองได้นานถึง 2 สัปดาห์  ภาวะเหลืองเป็นภาวะที่พบบ่อยในทารกแรกเกิด เกิดได้จากสา เหตุต่างๆ 
อาจเป็นภาวะปกติจากสรีระภาวะ(Physiological Jaundice)  หรือผิดปกติจากพยาธิภาวะ ( Pathological 
Jaundice)ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาวะปกติ จากสรีรภาวะ ( Hacer , Meviut , & O.Erol , 2010) ส่วนพยาธิสภาวะจะพบ
ได้ร้อยละ 5 – 10 ( กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ , 2550) ในทารกแรกเกิด ภาวะบิลิรูบินที่ขึ้นสูงในระดับหนึ่งมีผลต่อการ
พัฒนาของระบบประสาท ( Satish , Ramesh , Ashok , & Vinod,2008) อาจท าให้เกิดอันตรายต่อเซลล์สมองของ
ทารกท าให้สมองถูกท าลาย ส่งผลให้เน้ือสมองพิการ ท าให้พัฒนาการทางระบบประสาทบกพรอ่ง ก่อให้เกิดความพิการ 
หรือเสียชีวิตได้ (Maisels & Mc Donagh,2008;Pemille,Bo,Gorm,Mia,Finn,2012) 
 ในทารกแรกเกิดจะพบภาวะตัวเหลืองจากสรีระภาวะสูงถึง ร้อยละ 45 – 60 และในทารกแรกเกิดก่อน
ก าหนด พบสูงถึงร้อยละ 80 ภายในสัปดาห์แรกหลังเกิด (Janet , Snona& Murphy,2010; Samara, 
Ana,Lislane,Maria,Francisca,&Akemi,2013; Sterenson,Vireman,Wong,2011) และพบมากเมื่อวันที่ 2 หลังเกิด 
เป็นสาเหตุส าคัญของการกลับมาเข้ารักษาในโรงพยาบาลอีกในช่วงสัปดาห์แรกหลังเกิด (Burgus,Schmit , 
Stevenson,& Phibbs,2008) อาการตัวเหลืองจากพยาธิสภาวะจะพบได้ร้อยละ 5 – 10 ในทารกแรกเกิด ปัจจัยที่ท า
ให้ทารกมีภาวะตัวเหลืองเพิ่มขึ้น ได้แก่ ภาวะเกิดก่อนก าหนด มารดาเป็นเบาหวาน มีประวัติเหลืองในทารกครรภ์ก่อน  
ภาวะเลือดข้น เม็ดเลือดแดงถูกท าลาย ความผิดปกติของเมตาบอลิซึม ภาวะขาดธัยรอยด์ฮอร์โมน ภาวะพร่องเอนไซม์
บางชนิด  มีภาวะเลือดออก  ได้รับนมไม่เพียงพอ เป็นต้น ( กรรณิการ์  วิจิตรสุคนธ์ , 2555; Suna et al , 2003) 
 จากข้อมูลการดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลืองที่ เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม   
โรงพยาบาลแม่จัน  พ.ศ. 2562 พบการเกิดภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด มีจ านวน 67 คน  เสียค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อ
คน  4,345  บาท  และในปี พ.ศ. 2563 พบเพิ่มขึ้นมีจ านวน 104 คน เสียค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน 4,064 บาท มีการ Re-
admit ด้วย โรคNeonatal Jaundice ภายใน 28 วัน พบว่ามีการ เพิ่มข้ึนจาก 14 ราย เป็น 21 ราย ในปี พ.ศ. 2562 
– พ.ศ.2563  (หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลแม่จัน , 2563) พบว่ายังมีปัญหา และอุปสรรค ในการดูแล มี
จ านวนวันนอนรักษาในโรงพยาบาลนาน ที่ผ่านมาพบภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาโดยการส่องไฟ มีไข้  ผื่นแดงตาม
ผิวหนัง 
 ส่วนในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาการพัฒนาแนวทางปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการดูแลทารกแรกเกิดที่
มีภาวะตัวเหลือง มาใช้และประเมินติดตามการท าตามแนวทางปฏิบัติการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง 
และผลของการดูแลรักษาในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลแม่จัน เพื่อน ามาพัฒนากระบวนการดูแลที่มี
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ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทารกแรกเกิดตัวเหลืองได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ลดระยะเวลาวันนอน ป้องกันการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง 
 
อภิปราย 
 ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดเป็นภาวะที่พบบ่อยและเกิดขึ้นได้ตามปกติเป็นปัญหาเจ็บป่วยที่ส าคัญของ
ทารกแรกเกิดในระยะสัปดาห์แรกหลังเกิด เกิดจากระดับบิลิรูบินในเลือดสูงกว่าค่าปกติ ท าให้สารสีเหลืองคั่งอยู่ตาม
ร่างกายมากขึ้น ภาวะบิลิรูบินที่ขึ้นสูงในระดับหนึ่งมีผลต่อการพัฒนาของระบบประสาท อาจท าให้เกิดอันตรายต่อ
เซลล์สมองของทารก ท าให้สมองถูกท าลาย ส่งผลให้เน้ือสมองพิการ ท าให้พัฒนาการทางระบบประสาทบกพร่อง การ
ได้ยินบกพร่อง ก่อให้เกิดความพิการหรือเสียชีวิตได้ (American academy of pediatrics,2004) 
 ภาวะตัวเหลือง สาเหตุหนึ่งที่พบบ่อย จากสรีรภาวะ มีการดูดซึมกลับของบิลิรูบิน จากล าไส้มากขึ้น ท าให้การ
สะสมของบิลิรูบินเพิ่มข้ึนมีความสัมพันธ์กับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (Suna et al, 2003) ส่วนใหญ่เกิดจากการที่เริ่มให้
ทารกดูดนมแม่ช้า ดูดไม่ถูกวิธี และไม่บ่อยพอ การที่ทารกดูดนมแม่ได้น้อย การได้รับพลังงาน และน้ าไม่เพียงพอ จึงมี
อาหารผ่านล าไส้น้อย ท าให้มีการเคลื่อนไหวของล าไส้น้อยการขับถ่ายจึงน้อยลง ท าให้มีโอกาสเกิดการดูดกลับของสาร
บิลิรูบินเพิ่มมากขึ้น (Azza & Sepiden, 2014) จากการศึกษาของซูนาและคณะ (Suna et al, 2003) พบว่าภาวะตัว
เหลือง มีความสัมพันธ์กับการดูดนมแม่ต่อการได้รับน้ านมไม่เพียงพอ ส่งผลให้ทารกน้ าหนักลดลง (Hassan, 
Gholamali & Sepiden, 2014) นอกจากนั้นการดูดนมแม่ยังมีความสัมพันธ์กับภาวะตัวเหลืองในขณะที่อยู่
โรงพยาบาล การให้ทารกดูดนมแม่โดยเร็ว ดูดบ่อย และดูดอย่างถูกวิธี จะช่วยให้ทารกได้รับพลังงานและน้ าอย่าง
เพียงพอ และเป็นการขับสารบิลิรูบินออกจากล าไส้ ไม่ควรให้ทารกดูดน้ าเปล่าหรือกลูโคส เพราะจะท าให้ทารกดูดนม
แม่ได้ลดลง และไม่สามารถท าให้ระดับบิลิรูบินลดลงได้ การดูแลรักษาภาวะบิลิรูบินสูงในทารกแรกเกิดมีแนวทา งโดย
ให้การรักษาด้วยการส่องไฟ (Phototherapy) พลังงานจากแสงสว่างโดยเฉพาะแสงสีฟ้าเขียว ( Blue – green light) 
ที่มีความถี่ในช่วง 450 – 480 นาโนเมตร จะช่วยลดระดับของบิลิรูบินที่ละลายในไขมันลงได้ โดยพลังงานของแสงจะ
ท าให้บิลิรูบินแตกตัวเป็นโมเลกุลเล็กลง และเหมาะสมที่จะถูกขับออกจากร่างกาย ( Xiong et al,2011) ซึ่งขับออก
ทางปัสสาวะและอุจจาระ ( Farthana,Hanfuza,& Monir,2013) ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการรักษาโดย
การส่องไฟ (กรรณิการ์  วิจิตรสุคนธ์, 2555 : Janet et al,2010) ทารกอาจมีการเสียน้ ามากจากการระเหยของน้ า 
เพราะอุณหภูมิรอบตัวสูงข้ึน ท าให้มีไข้ได้ ทารกอาจมีผื่นแดงขึ้นตามตัวชั่วคราว อาจถ่ายเหลวจากการที่แสง ท าให้เกิด
การบาดเจ็บของเยื่อบุล าไส้ จึงเกิดการขาดเอนไซม์แลคเตสชั่วคราว อาการจะดีขึ้นเมื่อหยุดการรักษา ทารกอาจตา
บอดเนื่องจากแสงท าให้เกิดการระคายเคืองและมีอันตรายต่อจอตา จึงต้องปิดตาให้มิดชิดขณะส่องไฟ มีการศึกษา
เกี่ยวกับผลกระทบจากการรักษาโดยการส่องไฟ  พบว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ชัด คือ ท าให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมารดา
และทารกลดลง โอกาสที่จะได้ Skin – to – Skin Contact มีเวลาที่จ ากัด ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาพัฒนา
แนวทางปฏิบัติการพยาบาล เพื่อส่งเสริมการดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ โดยให้พยาบาลที่
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ปฏิบัติงานมีแนวทางในการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อลดภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด โดยเฉพาะ
ทารกที่มีระดับบิลิรูบินในเลือดสูงมาก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะ Bilirubin encephalopathy  
 ผลการศึกษาของรายงานฉบับนี้ สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้จากข้อมูลทารกแรกเกิดตัวเหลือง 
ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม จ านวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุมที่ไม่ใช้แนวทางปฏิบัติการพยาบาลทารก
แรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง จ านวน 20 ราย และ กลุ่มทดลองที่ใช้แนวทางปฏิบัติการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะ
ตัวเหลือง จ านวน 20 ราย ประเมินติดตามผลลัพธ์ทางคลินิกระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ทั้ง 2 กลุ่มไม่
แตกต่างกัน มีน้ าหนักเพิ่มขึ้น ค่า Micro bilirubin ลดลง หลังจากได้รับน้ านมอย่างเพียงพอ สามารถลดภาวะตัว
เหลือง ส่วนระยะเวลาในการส่องไฟในกลุ่มทดลอง ใช้ระยะเวลาน้อยกว่ากลุ่มควบคุม ซึ่งช่วยลดภาวะตัวเหลือง ช่วย
ลดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากการส่องไฟตามล าดับอย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้นจึงพิจารณาให้ใช้แนวทางปฏิบัติการ
พยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง และพัฒนาระบบการดูแลให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยเพิ่มการเชื่อมโยง
หน่วยงานห้องคลอด ในการดูแลทารกแรกคลอด ให้ได้รับนมแม่เร็วที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการน าแนวทางปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง  โรงพยาบาล
แม่จัน  มาใช้ในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม และประเมินติดตาม การท าตามแนวทางปฏิบัติการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มี
ภาวะตัวเหลือง  เพื่อลดภาวะตัวเหลืองรุนแรง และป้องกันไม่ให้เกิด ภาวะ Bilirubin encephalopathy  
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ผลของการให้ความรู้โดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในกลุ่มเสี่ยง 
โรคหลอดเลือดสมอง  ต าบลสันมะเค็ด  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

THE EFFECTS OF EDUCATION BY APPLIED HEALTH BELIEF MODEL PROGRAM IN 
CEREBROVASCULAR DISEASE AMONG INDIVIDUAL AT RISK IN SAN MAKET 

SUBDISTRICT, PHAN DISTRICT, CHIANG RAI PROVINCE 
 

มานพ  ไชยการ   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสันมะเค็ด  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพาน จังหวดัเชียงราย 

 
บทคัดย่อ  
 การศึกษาผลของการให้ความรู้โดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ในกลุ่มเสี่ยงโรคหลอด
เลือดสมอง  ต าบลสันมะเค็ด  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการให้ความรู้โดย
ประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ในกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง  สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 31 คน   
ด าเนินกิจกรรมตามโปรแกรมการให้ความรู้โดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือด
สมอง เป็นเวลา 8 สัปดาห์ เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้  วิเคราะห์ข้อมูลโดย
โปรแกรมส าเร็จรูป  ใช้สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  วิเคราะห์เปรียบเทียบโดยใช้สถิติ  
Paired Sample t-test  
 ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังเข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้โดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ 
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยในด้านความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง  การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง 
การรับรู้ความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง  การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคในป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง และ
การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
(p – value ‹ 0.05) 
 โดยสรุป กิจกรรมการให้ความรู้โดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ โดยใช้สื่อการสอนใน
รูปแบบสไลด์  วีดีทัศน์  แผ่นพับ  คู่มือความรู้ของโรคหลอดเลือดสมอง  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง บุคคลต้นแบบในด้านการออกก าลังกาย  การควบคุมอาหาร ตลอดจนครอบครัว มาเฝ้าระวัง  ดูแล และให้
ก าลังใจกลุ่มเสี่ยง  ในการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองอย่างเหมาะสมต่อไป 
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บทน า  
              โรคหลอดเลือดสมอง เป็นภัยเงียบที่คุกคามชีวิตของประชากรทั่วโลก ปัจจุบันมีผู้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือด
สมองจ านวน 80 ล้านคน และพิการจากโรคหลอดเลือดสมองจ านวน 50 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 62.5 1 ซึ่งผู้ที่มีชีวิต
รอดจากโรคหลอดเลือดสมองจ านวนมากได้รับผลกระทบทั้งทางด้านสภาพร่างกาย จิตใจ สังคม รวมถึงความสูญเสีย
ทางด้านเศรษฐกิจ   โดยเฉพาะในประเทศไทย พบว่าอัตราป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองต่อแสนประชากร ปี 2559-
2562  เท่ากับ451.39 , 467.46 , 506.20 และ 542.54 ตามล าดับ  อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองต่อประชากร
แสนคน เท่ากับ 31.91, 31.82, 31.78 และ 31.36  ตามล าดับ และจังหวัดเชียงรายมีอัตราป่วยด้วยโรคหลอดเลือด
สมองต่อแสนประชากร ปี 2559-2562  เท่ากับ 435.68, 475.46 , 529.47 และ 587.08  ตามล าดับ  อัตราตายด้วย
โรคหลอดเลือดสมองต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 30.54,  27.09,  27.26 และ 24.97 1   จากข้อมูลระเบียนการ
เสียชีวิต  โดยส านักบริหารทะเบียน กระทรวงมหาดไทย  พบว่า อัตราตายในช่วงอายุ 30-69 ปีของโรคหลอดเลือด
สมอง  โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด และโรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  โดยเฉพาะโรค
หลอดเลือดสมองเพิ่มมากที่สุด  จาก 33.4 ต่อแสนประชากร เป็น 40.9 ต่อแสนประชากร 1     ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
สภาพจิตใจ และร่างกายของผู้ป่วยรวมทั้งครอบครัว เนื่องจากโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมักจะเกิดความ
พิการ  ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ตามมาเป็นภาระการดูแลของครอบครัว และยังมีผลต่อภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก  
ประมาณการว่าถ้ามีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 0.5 ล้านคน จะต้องเสียค่ารักษาถึงประมาณ 20,632 ล้านบาทต่อปี 
ซึ่งการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยการเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงรวมถึงการสังเกตอาการเตือนของโรค
หลอดเลือดสมองจะสามารถลดอัตราการตาย   ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา ลดภาวะแทรกซ้อนของการเกิดโรค รวมทั้ง
ลดความพิการของผู้ป่วยและภาระทางสังคมที่ต้องดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การอัมพาตโลกได้ระบุปัจจัยเสี่ยงที่
มีผลต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองไว้  8  ปัจจัย    ได้แก่ 1)  ภาวะความดันโลหิตสูง   2) โรคเบาหวาน  3) ระดับ
คลอเลสเตอรอลในเลือดสูง   4) ประวัติญาติสายตรงเคยเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง  5) ขาดการออกก าลังกาย 
6) ภาวะน้ าหนักเกิน 7) สูบบุหรี่ และ 8) ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ(arial fibrillation) ดังนั้นการให้ความส าคัญและ
มุ่งเน้นการป้องการควบคุมโรคหลอดเลือดสมองโดยการสร้างความตระหนักต่อโรค  ส่งเสริมการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุข และการลงมือปฏิบัติเพื่อควบคุมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง จึงเป็นสิ่งส าคัญ 
             โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสันมะเค็ด เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพขนาดกลาง รับผิดชอบ
ประชากร จ านวน 5,604 คน มีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จ านวน  1,320  คน  จากสถิติข้อมูลของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองในต าบลสันมะเค็ด ปี 2562 -2563 พบว่ามีจ านวน 42 คน และ 43 คน  ตามล าดับ  โดยสาเหตุส่วนหนึ่ง
เกิดในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 54.76 , 55.81 ตามล าดับ   และในปี 2564 พบผู้ป่วยเสี่ยงสูงต่อโรคหลอด
เลือดสมอง จ านวน 382 คน คิดเป็นร้อยละ 28.94 2 ปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ การ
ควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้ การปฏิบัติตัวที่ไม่ถูกต้องในด้าน 3อ.2ส. และมีโรคร่วม เช่น  โรคเบาหวาน  ไขมันใน
เลือดสูง เป็นต้น นอกจากนั้นยังขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าการ
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ประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health  Belief  Model) โดยอาศัยแนวคิดที่ว่าการที่บุคคลใดจะแสดง
พฤติกรรมการป้องกันโรค บุคคลนั้นต้องมีความรู้ มีการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็นโรค การรับรู้ถึงความรุนแรงของ
โรค การรับรู้ประโยชน์จากการปฏิบัติ ซึ่งการรับรู้ดังกล่าวจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติหรือพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคที่เป็นผลดีต่อสุขภาพ และหลีกเลี่ ยงสิ่งที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพ ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสันมะเค็ดจึงสนใจที่จะศึกษาผลของการให้ความรู้โดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อ
ด้านสุขภาพ ในกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง   ผลของการศึกษาจะได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมอง  ท าให้อัตราป่วยและตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองในต าบล
สันมะเค็ดลดลง 
 
วัตถุประสงค์   

 เพื่อศึกษาผลของการให้ความรู้โดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ  ในกลุ่มเสี่ยงโรคหลอด
เลือดสมอง 
 
วิธีการวิจัย  

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง    (Quasi-experimental Research)  แบบ   One-group 
intervention study โดยวัดผลก่อนหลัง ไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบ คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงในผู้ป่วยโรคความดันโลหิต
สูง ที่มีปัจจัยเสี่ยงดังต่อไปนี้ 1) ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้ โดยมีค่าความดันโลหิต > 
140 /90 มิลลิเมตรปรอท 2) ระดับไขมันในเลือด คอเลสเตอรอล (TC) > 200 mg/dL, มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือด (CVD risk) > 20 % ซึ่งสมัครใจเข้าร่วมการศึกษา จ านวนประมาณ 31 คน ช่วงเวลาที่ศึกษาระหว่างเดือน 
พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564  -  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  โดยการให้ความรู้ประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ประกอบด้วย  1) 
การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง  2) การรับรู้ความรุนแรงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง 3) การ
รับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการปฏิบัติตัวตามค าแนะน า 4) การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง เก็บ
รวบรวมข้อมูลก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Paired Sample t-test 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เชิงเนื้อหาด้วยวิธีการถอดบทเรียน และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  
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ผลการวิจัย   
 1.ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  
  เป็นเพศชาย ร้อยละ 54.8  เพศหญิง ร้อยละ 45.2  อายุเฉลี่ย 64.74 ปี  อายุสูงสุด 77 ปี อายุต่ าสุด 
51 ปี  สถานภาพสมรสคู่  ร้อยละ 83.9  สถานะหม้าย ร้อยละ 9.7  กลุ่มตัวอย่างทุกคนนับถือศาสนาพุทธ  สัญชาติ
ไทย การศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 80.6   ระดับมัธยมตอนต้น ร้อยละ 9.7   ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ร้อยละ 64.5  อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 12.9   พ่อบ้าน/แม่บ้าน  ร้อยละ 12.9  ในยามเจ็บป่วยมีสามี/
ภรรยา เป็นผู้ดูแลมากที่สุด ร้อยละ 83.9  สิทธิการรักษาเป็นบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร้อยละ 80.6  เบิกได้ ร้อย
ละ 12.9     ไม่มีญาติสายตรงป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ร้อยละ 54.8  มีญาติสายตรงป่วยเป็นโรคหลอดเลือด
สมอง ร้อยละ 22.6   กลุ่มตัวอย่างไม่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 80.6  ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ ร้อยละ 19.4   ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 93.5  สูบบุหรี่ ร้อยละ 6.5 
 
 2. ผลของการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย 
   2.1 คะแนนเฉลี่ยในด้านความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง  หลังเข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้  
มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  2.2 คะแนนเฉลี่ยในด้านการรับรู้ความเสี่ยงของเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง  หลังเข้าร่วมกิจกรรม
อบรมให้ความรู้  มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  2.3 คะแนนเฉลี่ยในด้านการรับรู้ความรุนแรงของเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง  หลังเข้าร่วมกิจกรรม
อบรมให้ความรู้  มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  2.4 คะแนนเฉลี่ยในด้านการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรค  ในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง  
หลังเข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้  มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  2.5 คะแนนเฉลี่ยในด้านการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง  หลังเข้าร่วมกิจกรรม
อบรมให้ความรู้  มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที่ 1  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยในด้านความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง  การรับรู้ความเสี่ยง  การ
รับรู้ความรุนแรงของโรค  การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคในการป้องกันโรค  และการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรค
หลอดเลือดสมอง  ก่อนและหลังในการเข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้  โดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ 
 

แบบแผนความเช่ือ ก่อนร่วมกิจกรรม หลังร่วมกิจกรรม  
t-value 

 
df 

 
p-value ด้านสุขภาพ (n=31) (n=31) 

 Mean SD Mean SD 
1.ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือด   
  สมอง 

9.39 2.333 10.58 1.155 -3.158 30 0.004 

2.การรับรู้ความเสี่ยงของโรค 
  หลอดเลือดสมอง 

19.13 4.773 23.58 1.996 -6.931 30 .000 

3.การรับรู้ความรุนแรงของโรค 
  หลอดเลือดสมอง 

30.42 5.679 34.16 1.530 -4.173 30 .000 

4.การรับรู้ประโยชน์และ
อุปสรรค ในการป้องกันโรค 
  หลอดเลือดสมอง   

29.39 4.177 34.71 1.296 -8.108 30 .000 

5.การปฏิบัติตวัในการป้องกัน 
โรคหลอดเลือดสมอง   

28.65 3.352 32.68 1.739 -6.367 30 .000 

 
สรุปผลการศึกษา 
 ภายหลังจากการให้ความรู้โดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ   ในกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือด
สมอง  กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง    การรับรู้ความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง   
การรับรู้ความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง  การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรค ในการป้องกันโรคการปฏิบัติตัวในการ
ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง   สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   (p – value ‹ 0.05) 
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อภิปรายผล  
 การศึกษาในครั้งนี้พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยหลังเข้าร่วมกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ในด้านความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง    การรับรู้ความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง   การรับรู้ความรุนแรงของโรค
หลอดเลือดสมอง  การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรค ในการป้องกันโรค  สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ  ทั้งนี้เป็นผลมาจากโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ   มาเป็นแนวคิดในการ
จัดกิจกรรม ใช้สื่อการสอนหลายรูปแบบ ได้แก่ วีดีทัศน์เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง  คู่มือ  แผ่นพับ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  บุคคลต้นแบบด้านออกก าลังกาย การน าผลการตรวจสุขภาพประจ าปีมาแจ้งให้
ผู้เข้าร่วมวิจัยได้รับทราบ  การรับรู้ความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง  การรับรู้ถึงความรุนแรงของโรคหลอดเลือด
สมอง  การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง  ตลอดจนการเยี่ยมครอบครัว  ส่งเสริมให้
ครอบครัวมามีส่วนร่วมในการดูแล การให้ก าลังใจในการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ผลการศึกษาใน
ครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ วัลลยา ทองน้อย  3 การประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ  ร่วมกับแรง
สนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง  ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง  
ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังการทดลอง  กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ  ใน
ด้านความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง    การรับรู้ความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง   การรับรู้ความรุนแรงของโรค
หลอดเลือดสมอง  การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง  และการได้รับแรงสนับสนุน
ทางด้านสังคม  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติสอดคล้องกับ
การศึกษาของ  ศุภสวัสดิ์ รุจิรวรรธน์ 4  การประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม  
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ   เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง ผล
การศึกษาพบว่า ภายหลังการทดลอง  กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยในด้านความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง  การรั บรู้
ความสามารถแห่งตนในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง  การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคในการปฏิบัติตัวในการ
ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง รวมถึงการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษาของ ทิตาวดี สิงห์โค 5  ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความเชื่อด้าน
สุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและการรับรู้ประโยชน์ของการคงไว้ซึ่งพฤติกรรมในผู้สูงอายุกลุ่ม
เสี่ยง ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง   
การรับรู้ประโยชน์ของการคงไว้ซึ่งพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง  สูงกว่าก่อนการทดลอง  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ   
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ข้อเสนอแนะการวิจัย  
 จากผลการวิจัยพบว่า  ผลการให้ความรู้โดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ  มีประสิทธิผลเพียงพอ  
ช่วยให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง  การรับรู้ความเสี่ยงของตนเอง  การรับรู้ความรุนแรงของโรค  
การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคในการป้องกันโรค  และมีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง
เพิ่มข้ึน  ดังนั้นควรขยายผลการจัดกิจกรรมให้ความรู้โดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ  ในกลุ่มเสี่ยงโรค
หลอดเลือดสมอง  ในพื้นที่อื่นๆต่อไป   
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   เข้าถึงได้จาก http://thaincd.com/information-statistic/non-communicable-disease-data.php 
2. งานเวชระเบียนและสถิติโรงพยาบาลพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสันมะเค็ด. ข้อมูลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด 
   สมองที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสันมะเค็ด อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
   ปีงบประมาณ 2564 
3. วัลลยา  ทองน้อย.  การประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ  รว่มกบัแรงสนับสนุนทางสังคมในการ 
   ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง  ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง [ปริญญานิพนธ์  
   ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต]. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2554.  
4. ศุภสวัสดิ์ รุจิรวรรธน.์ การประยุกต์แบบแผนความเชื่อดา้นสุขภาพรว่มกับแรงสนับสนุนทางสังคม  ในการ 
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ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ 
ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไตเสื่อมเร้ือรังระยะ 3,4   ต าบลสันมะเค็ด  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

 

จันทนา  สุปริยศิลป์ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสันมะเค็ด  สาธารณสุขอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

 
บทคัดย่อ  
 การศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ เพื่อชะลอการเสื่อมของ
ไต    ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไตเสื่อมเรื้อรัง ระยะ 3,4   ต าบลสันมะเค็ด   อ าเภอพาน    จังหวัดเชียงราย  มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ เพื่อชะลอการเสื่อมของไต  ในกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคไตเสื่อมเรื้อรัง ระยะ 3,4  สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 30 คน   ด าเนินกิจกรรมตามโปรแกรมสุขศึกษา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษา  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูป  ใช้สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  วิเคราะห์
เปรียบเทียบโดยใช้สถิติ  Paired Sample t-test  
 ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ 
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยในด้านความรู้เกี่ยวกับโรคไตเสื่อมเรื้อรัง  การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อโรคไตเสื่อมเรื้อรัง  การ
รับรู้ความรุนแรงของโรคไตเสื่อมเรื้อรัง  การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคในป้องกันโรคไตเสื่อมเรื้อรัง  และการปฏิบัติ
ตัวเพื่อป้องกันโรคไตเสื่อมเรื้อรัง  สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษา  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p – value ‹ 
0.05) 
 โดยสรุป โปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ โดยใช้สื่อการสอนในรูปแบบ
สไลด์  วีดีทัศน์  แผ่นพับ  คู่มือความรู้ของโรคไตเสื่อมเรื้อรัง  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้ป่วยโรคไตเสื่อมเรื้อรังระยะ
สุดท้าย  บุคคลต้นแบบในด้านการออกก าลังกาย  การควบคุมอาหาร ตลอดจนครอบครัว มาเฝ้าระวัง  ดูแล และให้
ก าลังใจในการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคไตเสื่อมเรื้อรัง  อย่างเหมาะสมต่อไป 
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บทน า  
      โรคไตเสื่อมเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease)     ยังคงเป็นปัญหาที่ส าคัญของประเทศไทย  จากข้อมูล
ความชุกผู้ป่วยที่ได้รับการบ าบัดทดแทนไต (Prevalence of RRT) ระหว่างปี พ.ศ.2559-2563 มีค่าความชุกต่อล้าน
ประชากรเท่ากับ 1,531 ,1,726 ,1,942 ,2,274 ,2,580 ตามล าดับ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีกระจายตัว
ไปตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ  สาเหตุหลักของผู้เข้ารับการบ าบัดทดแทนไตในปี  พ.ศ.2563 ได้แก่โรคความดันโลหิต
สูง ร้อยละ 42.30 โรคเบาหวาน ร้อยละ 41.50 (1) 

 โรคไตเสื่อมเรื้อรังแบ่งเป็น 5 ระยะ แบ่งตามระดับความรุนแรงของโรคและอัตราการกรองของไตดังนี้  
1) โรคไตเสื่อมระยะที่ 1 ระยะที่เนื้อไตถูกท าลาย แต่อัตราการกรองของไตยังปกติอยู่หรือเพิ่มสูงขึ้น  อัตราการกรอง
ของไต (eGFR) มากกว่าหรือเท่ากับ 90 มล./นาที/1.73 ตร.เมตร  2) โรคไตเสื่อมระยะที่ 2 เนื้อไตถูกท าลายมากขึ้น  
อัตราการกรองของไตลดลง  อัตราการกรองของไต (eGFR) มีค่าอยู่ระหว่าง 60-89 มล./นาที/1.73 ตร.เมตร  3) โรค
ไตเสื่อมระยะที่ 3 การท างานของไตลดลงครึ่งหนึ่ง อัตราการกรองของไต (eGFR) มีค่าอยู่ระหว่าง 30-59 มล./นาที/
1.73 ตร.เมตร  4) โรคไตเสื่อมระยะที่ 4 การท างานของไตลดลงมากขึ้น อัตราการกรองของไต (eGFR) มีค่าอยู่
ระหว่าง 15-29 มล./นาที/1.73 ตร.เมตร  5) โรคไตเสื่อมระยะที่ 5  เป็นโรคไตเสื่อมระยะสุดท้าย ที่เรียกกันโดยทั่วไป
ว่าโรคไตวาย  อัตราการกรองของไต (eGFR) มีค่าต่ ากว่า 15 มล./นาที/1.73 ตร.เมตร  ผู้ป่วยจะมีอาการแทรกซ้อนได้
หลายรูปแบบ เช่น ความดันโลหิตสูง คลื่นไส้ อาเจียน คันตามร่างกาย อ่อนเพลีย เบ่ืออาหาร นอนฝันร้าย หัวใจเต้นผิด
จังหวะ  ภาวะน้ าเกินท าเกิดอาการบวมที่เท้า ภาวะแทรกซ้อนดังที่กล่าวมาท าให้ผู้ป่วยไม่สุขสบายในการใช้
ชีวิตประจ าวัน  จนต้องเข้ารับการรักษาโดยการฟอกเลือดเพื่อขับของเสียออกจากร่างกาย  ซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการ
รักษาจ านวนมาก  โดยเฉลี่ยต่อปีประเทศไทยต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการฟอกเลือดให้ผู้ป่วยโรคไตจ านวน 7,000 ล้าน
บาท และต้องใช้เทคโนโลยีที่สูง บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการด าเนินงาน  ดังนั้นการชะลอความเสื่อมของไตให้นาน
ที่สุด  จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย  ลดค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านสาธารณสุขของประเทศ (2) 
 โรคไตเสื่อมระยะที่ 3,4  การท างานของไตลดลงมาก อัตราการกรองของไต (eGFR) มีค่าอยู่ระหว่าง 15-
59 มล./นาที/1.73 ตร.เมตร  ผู้ป่วยบางรายเริ่มมีอาการของโรค เช่น ความดันโลหิตสูง อ่อนเพลีย โลหิตจาง ปัสสาวะ
เป็นฟอง อาจตรวจพบการรั่วของโปรตีนในปัสสาวะ   ส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์ในช่วงนี้ การดูแลผู้ป่วยไตเสื่อมเรื้อรัง
จะไม่สามารถรักษาความเสื่อมของไตให้หายขาดได้ แต่จะเป็นการดูแลแบบประคับประคองช่วยชะลอความเสื่อมของ
ไตให้นานที่สุด ไม่ให้พัฒนาไปสู่ไตเสื่อมเรื้อรังระยะสุดท้าย  ผลการตรวจสุขภาพประจ าปี 2564  ของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ของอ าเภอพาน มีจ านวนผู้ป่วยที่มีภาวะไตเสื่อมเรื้อรังระยะที่ 3,4  จ านวน 1,485 
ราย  โดยพบว่าต าบลเมืองพานมีผู้ป่วยไตเสื่อมระยะที่ 3,4 มากที่สุดร้อยละ 18.25  รองลงมาคือต าบลทรายขาว ร้อย
ละ 12.85  ต าบลสันมะเค็ด  ร้อยละ 11.74 และน้อยที่สุดคือต าบลเวียงห้าว ร้อยละ 3.94 (3)  สาเหตุส่วนใหญ่เกิดมา
จากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกตอ้ง  ถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้รับการแก้ไข   ภาวะไตก็จะเสื่อมเข้าสู่ระยะสุดท้ายต้องเข้า
รับการรักษาโดยการฟอกเลือด ซึ่งมีผลกระทบที่ตามมากับผู้ป่วยทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม ครอบครัวและสุขภาพ
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ของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก  ดังนั้นข้าพเจ้า นางจันทนา  สุปริยศิลป์  พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ     ประจ าโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลสันมะเค็ด    จึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยเพื่อชะลอการเสื่อมของไต โดยประยุกต์ใช้แบบแผนความ
เชื่อด้านสุขภาพ (Health  Belief  Model) ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไตเสื่อมเรื้อรังระยะที่ 3,4   โดยอาศัยแนวคิดที่ว่าการที่
บุคคลใดจะแสดงพฤติกรรมการป้องกันโรค บุคคลนั้นต้องมีความรู้ มีการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็นโรค การรั บรู้ถึง
ความรุนแรงของโรค การรับรู้ประโยชน์จากการปฏิบัติ ซึ่งการรับรู้ดังกล่าวจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติหรือ
พฤติกรรมการป้องกันโรคที่เป็นผลดีต่อสุขภาพ และหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพ  ผลของการศึกษาจะได้ใช้เป็น
แนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  ช่วยชะลอความเสื่อมของไต  ท าให้อัตราการฟอกไตและการตายด้วย
โรคไตเสื่อมเรื้อรังในต าบลสันมะเค็ดลดลง  
          
วัตถุประสงค์   

 เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ เพื่อชะลอการเสื่อม
ของไต  ในกลุ่มผู้ป่วยไตเสื่อมเรื้อรัง  ระยะที่ 3,4   
 
วิธีการวิจัย  

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง    (Quasi-experimental Research)  แบบ   One-group   
intervention study โดยวัดผลก่อนหลัง ไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบ คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงในผู้ป่วยโรคไตเสื่อมเรื้อรัง 
ระยะที่ 3,4 (eGFR อยู่ระหว่าง 15-59 มล./นาที/1.73 ตร.เมตร)   ซึ่งสมัครใจเข้าร่วมการศึกษา จ านวนประมาณ 30 
คน ช่วงเวลาที่ศึกษาระหว่างเดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2565  -  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  โดยการให้โปรแกรมสุขศึกษา
ประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  เพื่อชะลอการเสื่อมของไต  ในผู้ป่วย
โรคไตเสื่อมเรื้อรัง ระยะที่ 3,4 ประกอบด้วย  1) การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตเสื่อมเรื้อรัง  2) การรับรู้ความ
รุนแรงต่อการเป็นโรคไตเสื่อมเรื้อรัง 3) การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการปฏิบัติตัวตามค าแนะน า 4) การปฏิบัติ
ตัวเพื่อป้องกันโรคไตเสื่อมเรื้อรัง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Paired Sample t-test  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เชิงเนื้อหาด้วย
วิธีการถอดบทเรียน และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม    
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ผลการวิจัย   
 1.ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  
 เป็นเพศชาย ร้อยละ 53.3  เพศหญิง ร้อยละ 46.7   อายุเฉลี่ย 64.74 ปี  อายุสูงสุด 77 ปี อายุต่ าสุด 
51 ปี  สถานภาพสมรสคู่  ร้อยละ 73.3  สถานะหม้าย ร้อยละ 23.3   กลุ่มตัวอย่างทุกคนนับถือศาสนาพุทธ  สัญชาติ
ไทย การศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 86.7    ระดับมัธยมตอนต้น ร้อยละ 10.0   ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ร้อยละ 63.3  อาชีพค้าขาย ร้อยละ 13.3    พ่อบ้าน/แม่บ้าน  ร้อยละ 13.3  ในยามเจ็บป่วยมีสามี/
ภรรยา เป็นผู้ดูแลมากที่สุด ร้อยละ 66.7   สิทธิการรักษาเป็นบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร้อยละ 83.3  เบิกได้ ร้อย
ละ 16.7      ไม่มีญาติสายตรงป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ร้อยละ 76.7  มีญาติสายตรงป่วยเป็นโรคหลอดเลือด
สมอง ร้อยละ 16.7   กลุ่มตัวอย่างไม่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 56.7  ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ ร้อยละ 43.3   ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 96.7  สูบบุหรี่ ร้อยละ 3.3 
 2. ผลของการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย 
   2.1 คะแนนเฉลี่ยในด้านความรู้เรื่องโรคไตเสื่อมเรื้อรัง หลังเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษา  มีค่า
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  2.2 คะแนนเฉลี่ยในด้านการรับรู้ความเสี่ยงของเรื่องโรคไตเสื่อมเรื้อรัง หลังเข้าร่วมโปรแกรมสุข
ศึกษา  มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  2.3 คะแนนเฉลี่ยในด้านการรับรู้ความรุนแรงของเรื่องโรคไตเสื่อมเรื้อรัง หลังเข้าร่วมโปรแกรมสุข
ศึกษา  มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  2.4 คะแนนเฉลี่ยในด้านการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรค  ในการป้องกันโรคไตเสื่อมเรื้อรัง หลังเข้า
ร่วมโปรแกรมสุขศึกษา  มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  2.5 คะแนนเฉลี่ยในด้านการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคไตเสื่อมเรื้อรัง หลังเข้าร่วมโปรแกรมสุข
ศึกษา  มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที่ 1  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยในด้านความรู้เรื่องโรคไตเสื่อมเรื้อรัง การรับรู้ความเสี่ยง  การรับรู้
ความรุนแรงของโรค  การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคในการป้องกันโรค  และการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคไตเสื่อม
เรื้อรัง ก่อนและหลังในการเข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้  โดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ 
แบบแผนความเชื่อ ก่อนร่วมกิจกรรม หลังร่วมกิจกรรม  

t-value 
 
df 

 
p-value ด้านสุขภาพ (n=30) (n=30) 

 Mean SD Mean SD 
1.ความรู้เรื่องโรคไตเสื่อมเรื้อรัง 
 

9.70 2.926 12.17 1.984 -7.607 29 0.000 

2.การรับรู้ความเสี่ยงของโรค 
  ไตเสื่อมเรื้อรัง 
 

24.23 4.281 28.47 1.995 -6.798 29 .000 

3.การรับรู้ความรุนแรงของโรค 
  ไตเสื่อมเรื้อรัง 
 

20.33 3.736 22.77 2.459 -5.615 29 .000 

4.การรับรู้ประโยชน์และ 
  อุปสรรค ในการป้องกันโรค 
  ไตเสื่อมเรื้อรัง 
 

24.03 5.082 28.40 2.078 -5.103 29 .000 

5.การปฏิบัติตัวในการป้องกัน 
  โรคไตเสื่อมเรื้อรัง 

34.07 3.654 39.14 3.136 -8.760 29 .000 

 
สรุปผลการศึกษา 
 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ   ในกลุ่มเสี่ยงโรคไตเสื่อมเรื้อรัง  
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องโรคไตเสื่อมเรื้อรัง การรับรู้ความเสี่ยงของโรคไตเสื่อมเรื้อรัง   การรับรู้ความ
รุนแรงของโรคไตเสื่อมเรื้อรัง  การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคในการป้องกันโรค  การปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคไต
เสื่อมเรื้อรัง   สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษา   อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ     
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อภิปรายผล  
 การศึกษาในครั้งนี้พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยหลังเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษา ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพในด้านความรู้เรื่องโรคไตเสื่อมเรื้อรัง การรับรู้ความเสี่ยงของโรคไตเสื่อมเรื้อรัง การรับรู้ความรุนแรง
ของโรคไตเสื่อมเรื้อรัง การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคในการป้องกันโรค  สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษา  อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ  ทั้งนี้เป็นผลมาจากโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ   มาเป็น
แนวคิดในการจัดกิจกรรม ใช้สื่อการสอนหลายรูปแบบ ได้แก่ วีดีทัศน์เรื่องโรค ไตเสื่อมเรื้อรัง คู่มือ  แผ่นพับ  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้ป่วยโรคไตเสื่อมเรื้อรังระยะสุดท้าย   บุคคลต้นแบบด้านออกก าลังกาย การน าผลการตรวจ
สุขภาพประจ าปีมาแจ้งให้ผู้เข้าร่วมวิจัยได้รับทราบ  การรับรู้ความเสี่ยงของโรคไตเสื่อมเรื้อรัง การรับรู้ถึงความรุนแรง
ของโรคไตเสื่อมเรื้อรัง การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคในการป้องกันโรคไตเสื่อมเรื้อรัง ตลอดจนการเยี่ยมครอบครัว  
ส่งเสริมให้ครอบครัวมามีส่วนร่วมในการดูแล  การให้ก าลังใจในการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคไตเสื่อมเรื้อรัง ผล
การศึกษาในครั้งนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ วัลลยา ทองน้อย  (4) การประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ  
ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง  ของผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง  ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังการทดลอง  กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบ  ในด้านความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง    การรับรู้ความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง   การรับรู้ความ
รุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง  การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง  และการได้รับ
แรงสนับสนุนทางด้านสังคม  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
สอดคล้องกับการศึกษาของ  ศุภสวัสดิ์ รุจิรวรรธน์ (5)  การประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรง
สนับสนุนทางสังคม  ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ   เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรค
ความดันโลหิตสูง ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังการทดลอง  กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยในด้านความรู้เรื่องโรคหลอด
เลือดสมอง การรับรู้ความสามารถแห่งตนในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคในการ
ปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง รวมถึงการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองดีกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษาของ ทิตาวดี สิ งห์โค (6)  ผลของโปรแกรมส่งเสริมการ
รับรู้ความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและการรับรู้ประโยชน์ของการคงไว้ซึ่ง
พฤติกรรมในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง   การรับรู้ประโยชน์ของการคงไว้ซึ่งพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง  สูงกว่า
ก่อนการทดลอง  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   
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ข้อเสนอแนะการวิจัย  
 จากผลการวิจัยพบว่า ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ  มีประสิทธิผล
เพียงพอ  ช่วยให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องโรคไตเสื่อมเรื้อรัง การรับรู้ความเสี่ยงของตนเอง  การรับรู้ความรุนแรง
ของโรค  การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคในการป้องกันโรค  และมีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในการป้องกันโรค ไตเสื่อม
เรื้อรัง เพิ่มขึ้น  ดังนั้นควรขยายผลการจัดกิจกรรมให้ความรู้โดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ  ในกลุ่ม
เสี่ยงโรคไตเสื่อมเรื้อรัง ในพื้นที่อื่นๆ  และโรคไม่ติดต่อที่เกิดจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องต่อไป    
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พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
Ralationship between personal data and desirable health behaviors of the elderly 

in Phan District, Chiang Rai Province 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล  กับพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์ของผู้สูงอายุ ในด้านการตรวจสุขภาพประจ าปี  ด้านทันตกรรม   ด้านกิจกรรมทางกายที่ระดับปานกลาง  
ด้านการดื่มน้ าสะอาด 8 แก้วต่อวัน  ด้านการรับประทานผัก ผลไม้ 400 กรัม  หรือ 5 ทัพพีต่อวัน ด้านการสูบบุหรี่
หรือยาเส้น ด้านการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และด้านการพักผ่อน/การนอน ของผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตพื้นที่อ าเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุติดสังคม โดยก าหนดจ านวน
ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป ที่อาศัยในเขตพื้นที่อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย จ านวน 15 ต าบลๆละ 66 คนขึ้นไป 
โดยก าหนดโควตา และความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน 1,675  คน โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่า

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (�̅�)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
ส่วนบุคคล  กับพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ (อายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป) โดยใช้สถิติ  Chi - Square 
  ผลการศกึษาพบวา่กลุ่มตัวอย่างอายุเฉลี่ย  68.54 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.3  
(Mean = 68.54 ปี  , SD = 6.87 ปี  , Min = 60 ปี  , Max = 97 ปี) มีค่าดัชนีมวลกาย  18.5 – 24.9 (ปกติ) ร้อยละ 
64.6 อยูส่ถานภาพสมรสคู่  ร้อยละ 66.1 ส่วนใหญ่อาชีพเกษตรกร ร้อยละ 47.2  ซึ่งมีรายได้พอเพียง  คิดเป็นร้อยละ 
66.9  การศึกษาอยู่ในระดับปฐมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 72.7   ล้างมือด้วยสบู่และน้ าหลังใช้ส้วมทุกครั้ง ร้อยละ 58.9   
และเป็นสูงอายุที่มีโรคประจ าตัว คิดเป็นร้อยละ 59.5  ส าหรับผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัว  พบว่า ร้อยละ 66.30  ป่วย
เป็นโรคความดันโลหิตสูง  รองลงมาป่วยเป็นโรคเบาหวาน  ร้อยละ 23.57 และส่วนใหญไ่ม่เคยตรวจฟันหรือท าฟัน คิด
เป็นร้อยละ 55.2 และพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ  พบว่าผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 6.9  มี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์โดยรวมทั้ง 8 ด้าน ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ร้อยละ 50 ขึ้นไป และ ร้อยละ 93.1  มี
พฤติกรรมสุขภาพโดยรวมทั้ง 8 ด้าน ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 

     สรุป ความสัมพันธร์ะหว่างเพศ  สถานภาพสมรส  อาชพี  รายได้  และการศึกษากับพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ในผู้สูงอายุ  ด้วยสถิติ Chi–Square  พบว่าข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์ของผู้สูงอายุ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
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บทน า  
 ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ และสถานการณ์ผู้สูงอายุ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งจ านวน 
และสัดส่วน ซึ่งปี 2564 ประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์: Aged Society” (1)      ซึ่งผู้สูงอายุเป็น
กลุ่มวัยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรตระหนักถึงความส าคัญ และใส่ใจดูแลเป็นพิเศษ เพราะนอกจากจะเป็นกลุ่มวัยที่มี
ข้อจ ากัด ด้านสภาพร่างกายที่เสื่อมลงตามวยัที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งมีสภาพจิตใจอันเปราะบางต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ ที่จะมากระทบ 
อย่างไรก็ตามประเด็นที่ควรสนใจคือความยืนยาวของชีวิตที่เพิ่มขึ้น และการเพิ่มความยืนยาวที่มีภาวะสุขภาพที่ดี
หรือไม่  และยังพบว่าผู้สูงอายุไทยมีค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพสูงกว่าประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย (1)  ความเจ็บป่วยด้วย
โรคเรื้อรังว่าเป็นสาเหตุส าคัญที่คุกคามชีวิตของผู้สูงอายุและท าให้คนสูงวัยต้องเข้าไปรับการรักษาพยาบาลในแต่ละปี
จ านวนมาก  โดยอาการเจ็บป่วยที่ผู้สูงอายุเข้ารับการรักษามากที่สุด คือโรคความดันโลหิตสูง รองลงมาคือ
โรคเบาหวาน หัวใจขาดเลือด ไขมันในเลือดสูง อัมพฤกษ์ อัมพาต ข้อเสื่อมและสมองเสื่อม ทั้งยัง พบว่าอัตราการนอน
โรงพยาบาลด้วยโรคดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีดังนั้น ผู้สูงอายุจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการส่งเสริม
สุขภาพให้ผู้สูงอายุให้มีชีวิตที่เป็นสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  (2)  ซึ่งผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  พบว่าผู้สูงอายุมี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ 31.6 (8 ด้าน) ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุ
วัตถุประสงค์ จึงได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุจ านวน 
1,675 คน จาก 15 ต าบล  จากจ านวนผู้สูงอายุติดสังคมทั้งหมด 16,609 คน คิดเป็นร้อยละ 10.08  เพื่อใช้ในการวาง
แผนการปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมหรือโครงการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้สูงอายุ ตลอดจนครอบครัวและชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลผู้สูงอายุ   เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม ส่งผลให้ผู้สูงอายุมี สุขภาพดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
 
วัตถุประสงค์   

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ของผู้สูงอายุเขตพื้นที่
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 
วิธีการวิจัย  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยมีประชากร (Population) ใน
การวิจัยครั้งนี้คือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่อยู่ในภาวะติดสังคม ที่อาศัยในเขตพื้นที่อ าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย จ านวน 15 ต าบล รวมทั้งหมด 16,609 คน และก าหนดกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) โดยก าหนดจ านวน
ผู้สงูอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่อยู่ในภาวะติดสังคม ที่อาศัยในเขตพื้นที่อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีจ านวน 
15 ต าบล ๆละ 66 คนข้ึนไป โดยก าหนดโควตา และความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ และก าหนดให้จ านวนผู้สูงอายุของ
กลุ่มตัวอย่าง  เป็นตัวแทนของประชากร จ านวน 1,675 คน โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  เป็น
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แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ (อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) ของส านักอนามัยผู้สูงอายุ กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข    เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
ของผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตพื้นที่อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่

น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (�̅�) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และน ามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์ของผู้สูงอายุ (อายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป) โดยใช้สถิติ  Chi – Square  และผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพผ่านการ
ประเมินทั้ง 8 ด้าน  ถือว่าผ่านการประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์  แต่ละด้านต้องได้มากกว่าร้อย 50  ขึ้นไป   

 
ผลการวิจัย   

พบว่า ผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 1,675 คน  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.3 โดยมี
อายุเฉลี่ย  68.54 ปี ส่วนใหญ่มีอายุ 60-69 ปี  ร้อยละ 65.1 (Mean = 68.54 ปี  , SD = 6.87 ปี  , Min = 60 ปี, 
Max = 97 ปี) มีค่าดัชนีมวลกาย  18.5 – 24.9 (ปกติ) ร้อยละ 64.6 สถานภาพสมรสคู่  ร้อยละ 66.1 มีอาชีพ
เกษตรกร ร้อยละ 47.2  รายได้พอเพียง ร้อยละ 66.9  การศึกษาอยู่ในระดับปฐมศึกษา  ร้อยละ 72.7  ล้างมือด้วยสบู่
และน้ าหลังใช้ส้วมทุกครั้ง  ร้อยละ 40.1  มีโรคประจ าตัว  ร้อยละ 59.5  ส าหรับผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัว พบว่า ร้อย
ละ 66.30 ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง  ไม่เคยตรวจฟันหรือท าฟัน ร้อยละ 55.2   และมีผลพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์ดังนี้ 
      
ตารางที่ 1 จ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตัวอย่าง  แยกตามพฤติกรรมสุขภาพ  (n=1,675) 

พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรม
สุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ 

พฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ 

-ด้านการตรวจสุขภาพประจ าป ี 279 
(16.7%) 

1,396 
(83.3) 

-ด้านทันตกรรม 459 
(27.4%) 

1,216 
(72.6%) 

-ด้านกจิกรรมทางกายทีร่ะดับปานกลาง 1,045 
(62.4%) 

630 
(37.6%) 

-ด้านการดื่มน้ าอย่างน้อยวันละ 8 แกว้ 
760 
(45.4%) 

915 
(54.6%) 
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พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรม
สุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ 

พฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ 

-ด้านการรับประทานผัก ผลไม้ 400 กรัม
หรือ 5 ทัพพตี่อวัน 

 

952 
(56.8%) 

723 
(43.2%) 
 

-ด้านการสูบบุหรี่หรือยาเส้น 166 
(9.9%) 

1,509 
(90.1%) 

-ด้านการดื่มเครื่องดื่มที่มแีอลกอฮอล ์ 74 
(4.4%) 

1,601 
(95.6%) 

-ด้านการพักผ่อน/นอนหลับ 851 
(50.8%) 

824 
(49.2%) 

 
จากตารางที่ 1 พบวา่ผู้สงูอายุกลุ่มตวัอย่าง  มีพฤติกรรมสุขภาพที่ผา่นการประเมิน ผ่านเกณฑ์ประเมิน ร้อย

ละ 50 ขึ้นไป ได้แก่ ด้านการตรวจสุขภาพประจ าปี  ด้านทันตกรรม  ดา้นการดื่มน้ าวันละ 8 แก้ว  ด้านการสูบบุหรี่/ยา
เส้น  และด้านการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  ส่วนพฤติกรรมที่ไม่ผา่นเกณฑ์การประเมิน ต่ ากวา่ร้อยละ 50  ได้แก่ 
ด้านกิจกรรมทางกายที่ระดับปานกลาง  ด้านการรับประทานผักและผลไม้ 400 กรัมต่อวันและด้านการพกัผ่อน นอน
หลับ 
 
ตารางที่ 2   จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอยา่ง  แยกตามพฤติกรรมสุขภาพทั้ง 8 ด้านโดยรวม  (n=1,675) 

พฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุรวมทัง้ 8 ด้าน จ านวน ร้อยละ 
พฤติกรรมสุขภาพที่ไมพ่งึประสงค์ของผู้สูงอายุ 1,559 93.1 
พฤติกรรมสุขภาพทีพ่ึงประสงค์ของผู้สูงอายุ 116 6.9 

 จากตารางที่ 2  พบว่ากลุ่มตัวอย่าง  ร้อยละ 93.1  มีพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมทั้ง 8 ด้านที่ไมพ่ึง
ประสงค์  และร้อยละ 6.9  มีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ึงประสงค์โดยรวมทั้ง 8 ด้าน 
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ  สถานภาพสมรส  อาชีพ  รายได ้ และการศกึษา กับพฤตกิรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์ในผู้สูงอาย ุ
พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ

ที่ไม่พึงประสงค์ 
พฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์ 

Chi-
Square 

Sig. 

เพศ   1.086 .297 
ชาย 655 

(39.1%) 
43 
(2.6%) 

  

หญิง 904 
(54.0%) 

73 
(4.4%) 

  

สถานภาพสมรส   3.197 .525 
โสด 74 

(4.4%) 
9 
(.5%) 

  

สมรส 
 

1,031 
(61.6%) 

76 
(4.5%) 

  

หม้าย 405 
(24.2%) 

29 
(1.7%) 

  

หย่าร้าง 35 
(2.1%) 

2 
(.1%) 

  

แยกกันอยู่ 14 
(.8%) 

0 
(0%) 

  

อาชีพ   5.083 .406 
ข้าราชการ/พนักงานราชการ 42 

(2.5%) 
7 
(.4%) 

  

พนักงาน/ลูกจา้งเอกชน 1 
(.1%) 

0 
(0%) 

 
 

 

เกษตรกร 799 
(47.7%) 

56 
(3.3%) 

  

รับจ้างทั่วไป 210 
(12.5%) 

16 
(1.0%) 
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พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ
ที่ไม่พึงประสงค์ 

พฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์ 

Chi-
Square 

Sig. 

ท างานบ้าน 387 
(23.1%) 

26 
(1.6%) 

  

รายได ้   5.117 .077 
พอเพียง 1,035 

(61.8%) 
86 
(5.1%) 

  

ไม่พอเพียง 451 
(26.9%) 

29 
(1.7%) 

  

ไม่มีรายได ้ 73 
(4.4%) 

1 
(.1%) 

  

การศึกษา 
ไม่เคยเรียน 

 
263 
(15.7%) 

            
             17 
(1.0%) 

6.873 .442 

ประถมศึกษา 1,137 
(67.9%) 

80 
(4.8%) 

  

มัธยมศึกษาตอนต้น 61 
(3.6%) 

6 
(.4%) 

  

มัธยมศึกษาตอนปลาย 36 
(2.1%) 

6 
(.4%) 

  

ปวช./ปวส./อนุปริญญา 17 
(1%) 

1 
(.1%) 

  

ปริญญาตร ี 34 
(2.0%) 

5 
(.3%) 

  

สูงกว่าปริญญาตร ี 11 
(.7%) 

1 
(.1%) 
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จากตารางที่ 3  จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  อาชีพ  รายได้  และ
การศึกษากับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในผู้สูงอายุ ด้วยสถิติ Chi–Square พบว่าข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
อภิปราย สรุป และข้อเสนอแนะ  
 สุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ ผ่านการประเมินทั้ง 8 ด้าน ถือว่าผ่านการประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงค์  จากการวิจัยพบว่าผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่างในอ าเภอพาน ร้อยละ 93.1  ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์  โดยเฉพาะกิจกรรมทางกายที่ระดับปานกลาง  การรับประทานผักและผลไม้ 400 กรัมต่อวัน
และพฤติกรรมการพักผ่อน นอนหลับ เป็นผลมาจากการมีอายุที่เพิ่มมากขึ้น  การมีโรคประจ าตัว และฐานะทาง
เศรษฐกิจ สอดคล้องกับการศึกษาของ เตือนใจ ทองค า (3)  ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ในอ าเภอ
ตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมการดูแลตนเอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัว และไม่มีโรคประจ าตัว มีพฤติกรรมการดูแลตนเองต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01    และผู้สูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่างกัน   มีพฤติกรรมการดูแลตนเองแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
         สรุปข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์      ของผู้สูงอายุโดยรวมทั้ง 8 ด้าน 
และมีจ านวนผู้สูงอายุเพียงร้อย 6.9  เท่านั้นที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ซึ่งเป็นจ านวนที่น้อยเมื่อแยกรายพฤติกรรม
พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ จะมีพฤติกรรมที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในด้านกิจกรรมทางกายที่ระดับปานกลาง  การ
รับประทานผักและผลไม้ 400 กรัมต่อวันและพฤติกรรมการพักผ่อน นอนหลับ  
 
ข้อเสนอแนะ  
 จากผลการวิจัยพบว่า  พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์โดยรวมทั้ง 8 ด้าน  มีจ านวนผู้สูงอายุที่ปฏิบัติจน
ผ่านเกณฑ์การประเมินเพียง ร้อยละ 6.9  ซึ่งเป็นจ านวนที่น้อย  เมื่อแยกรายพฤติกรรมพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมี
พฤติกรรมที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในด้านกิจกรรมทางกายที่ระดับปานกลาง  การรับประทานผักและผลไม้ 400 
กรัมต่อวันและพฤติกรรมการพักผ่อน นอนหลับ  ในเบื้องต้นทุกพื้นที่ในอ าเภอพานควรมุ่งเน้นการส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพทั้ง 8 ด้าน โดยจัดท าในรูปโครงการต่างๆ โดยเฉพาะโครงการตามกลุ่มวัยในกองทุนสุขภาพท้องที่หรือท้องถิ่น
ของแต่ละต าบล  ผ่านไปยังเครือข่ายผู้สูงอายุในต าบล  และโรงเรียนผู้สูงอายุ  ในกลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม  และ
ท าการศึกษาปัจจัยต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ  ในเขตพื้นที่อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ควรมีการส่งเสริม
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ โดยเฉพาะพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายที่ระดับปานกลาง  การ
รับประทานผักและผลไม้ 400 กรัมต่อวันและพฤติกรรมการพักผ่อน นอนหลับ  ให้เพิ่มมากขึ้น  เพื่อใช้ในการวาง
แผนการปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมหรือโครงการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
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ผู้สูงอายุ ตลอดจนครอบครัวและชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลผู้สูงอายุ   เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม ประกอบกับ ศึกษาวิจัยต่อไปในประเด็นต่างๆ ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เช่น ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ  ความสัมพันธ์ของโรคประจ าตัวต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ รวมถึงกลุ่มเสี่ยง
โรคเรื้อรัง กลุ่มป่วยโรคเรื้อรัง  กลุ่ม อสม.  กลุ่มผู้น าชุมชน และกลุ่มอื่น ๆที่สนใจ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงค์และทุกคนมีสุขภาพที่ดี  อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขต่อไป   
 
เอกสารอ้างอิง  
1.กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มภารกจิดา้นพัฒนาการแพทย.์ คู่มือการดูแลผู้สูงอายุตั้งแต ่65 ปี ขึ้นไป. ส านัก 
  กิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผา่นศกึ :2556 
2.สมาคมพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ในชุมชน. กระทรวงสาธารณสุข, ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัยคู่มือ 
  ปฏิบัติงานการสรา้งเสรมิและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุส าหรับอาสาสมัคร. กรงุเทพมหานคร: ส านักข่าวพาณชิย์ :  
  2554. 
3.เตือนใจ ทองค า. พฤตกิรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ในอ าเภอตากฟา้ จังหวดันครสววรค์  
  (วิทยานิพนธ์ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑติ). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศิลปากร; 2549. 
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การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอใน
จังหวัดเชียงราย 

Organizational Development according to Public Sector Management Quality 
Award Criteria of District Public Health Offices in Chiang Rai Province 

 
ส าราญ เชื้อเมืองพาน 

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดลอ้มและอาชีวอนามัย ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัเชียงราย 
 
บทคัดย่อ  

 การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนา

องค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั  (2) การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

และ (3) การประเมินผลการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอในจังหวัดเชียงราย 

 กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล คือ ตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอ 18 อ าเภอๆละ 2 คน รวม 36 คน ผู้รับผิดชอบงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 คน โดยสมัครใจให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสนทนา

กลุ่ม เอกสารรายงานที่เกี่ยวข้อง ร่างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอโดยผ่านผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าและท าการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์

เน้ือหา    

 ผลการศึกษา พบว่า (1) การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอในจังหวัดเชียงรายเริ่มด าเนินการปีงบประมาณ 2561 มีผลงานตามตัวชี้วัดร้อยละ 11.11 ต่ ากว่า

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 20 จากการสนทนากลุ่มผู้ให้ข้อมูลถึงปัญหาและความต้องการ พบว่า ยังขาดความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์และการพัฒนาองค์กร บุคลากรไม่เพียงพอ งบประมาณอบรมไม่เพียงพอ ต้องการให้จัดการ

เรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อเกณฑ์และการพัฒนาองค์กรร่วมกัน ให้มีการก ากับติดตาม และการให้ค าปรึกษา

ชี้แนะการด าเนินงาน  (2) การพัฒนาองค์กรของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โดยน าร่างรูปแบบการพัฒนาองค์กรที่

ผ่านผู้เชี่ยวชาญประเมินแล้วโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดน าไปปฏิบัติ และ (3) การประเมินผลการพัฒนาองค์กร โดย
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ประเมินประสิทธิผลตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562-2564 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอผ่าน

เกณฑ์ระดับ 5 ร้อยละ 100 ทุกปี ผลการประเมินตนเองปี 2564 รายหมวดทั้ง 7 หมวดอยู่ในระดับมาก การ

ประเมินผลรูปแบบการพัฒนาองค์กรประกอบด้วย 1) ด้านบริบท ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาองค์กร 

2) ด้านปัจจัยน าเข้า ปัจจัยภายใน ได้แก่   กลยุทธ์ขององค์กร โครงสร้างขององค์กร ระบบขององค์กร รูปแบบการ

ท างานของผู้น า บุคลากรในองค์กร ทักษะของบุคลากร และค่านิยมร่วมขององค์กร ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปัจจัยด้าน

การเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านเทคโนโลยี  โดยเน้นปัจจัยค่านิยมร่วมขององค์กร กลยุทธ์ขององค์กร 

ปัจจัยสังคม และรูปแบบการท างานของผู้น า 3) ด้านกระบวนการ ได้แก่ การวางแผน ปฏิบัติการ การสังเกตการณ์ 

และการสะท้อนผลปฏิบัติการ และ 4) ด้านผลผลิต ได้แก่ ประสิทธิผลตามตัวชี้วัด และประสิทธิผลการพัฒนาองค์กร

รายหมวดจากการประเมินตนเอง ประเมินโดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจ านวน 36 คน ในด้านความเป็นประโยชน์ ความ

เหมาะสม ความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ และภาพรวม ผลการประเมินทั้งรายด้านและภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะควรมีการวิจัยโดยใช้ผู้ประเมินจากภายนอกเปรียบเทียบกับผลจากการประเมินตนเองเพื่อพัฒนา 

ค าส าคัญ   การพัฒนาองค์กร เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
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บทน า  

จากบริบทแวดล้อมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงทั้งด้านโครงสร้างประชากรที่มีผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น ความผันผวน

ทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีการสื่อสารที่ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น           

การเปรียบเทียบการได้รับบริการระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนที่มีความแตกต่างกัน ความคาดหวังการท างานของ

ภาครัฐที่มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบการท างานได้1 ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการ

ให้มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และเกิดความคุ้มค่าให้มากยิ่งขึ้น โดยในระยะแรกเรียกว่าเป็น “การจัดการภาครัฐแนวใหม่” มีการ

ปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการท างานเพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากรและมาตรฐานในการท างานของ

หน่วยงานราชการนั้นให้อยู่ในระดับสูง สามารถเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล2 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จึงได้ก าหนด

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งใช้แนวทางที่สามารถเทียบเคียงกับการบริหารจัดการในระดับสากล เพื่อ

สามารถประเมินจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการท างานรวมทั้งผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการได้อย่างมี

ประสิทธิผล ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายให้หน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคท าการ

พัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปีพ.ศ. 2558 โดยหน่วยงานที่ส าคัญหน่วยงานหนึ่งในส่วน

ภูมิภาค คือ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอก็ต้องมีการจัดท าการพฒันาองค์กรตามเกณฑ์ดังกล่าว ในปงีบประมาณ 2561 

ให้จัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร หมวด 1 หมวด 5 และหมวด 7 อย่างน้อยร้อยละ 20 ปีงบประมาณ 2562 ให้ท าเพิ่ม

ในหมวด 2 หมวด 4 และหมวด 7 อย่างน้อยร้อยละ 40 ปีงบประมาณ 2563 ให้จัดท าหมวด 3 หมวด 6 และหมวด 7 

อย่างน้อยร้อยละ 90 และปีงบประมาณ 2564 ให้จัดท าครบทุกหมวดร้อยละ 953 ซึ่งจังหวัดเชียงรายมีส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอจ านวน 18 แห่ง 

 ในส่วนของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรใช้แนวคิดของ McKinsey4 โดยวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่

เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อน ปัจจัยภายนอกองค์กรที่เป็นโอกาสหรือภาวะคุกคาม ซึ่ง จิตติญา ลัดดากลม5 กล่าวว่า 

หน่วยงานที่มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสพัฒนาท าให้บุคลากรมีความเข้าใจใน

ลักษณะขององค์กร จุดแข็ง จุดอ่อน ทิศทางขององค์กร รวมถึงโอกาสการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร น ามาซึ่งการ

เตรียมความพร้อมขององค์กรที่ดี และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ

ต่อไป นอกจากนี้บุคลากรยังมีการตอบสนองอย่างรวดเร็วในการปรับเปลี่ยนเป้าหมายและกลยุทธ์เมื่อสิ่งแวดล้อม

เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นผู้บริหารควรจะตระหนักและให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อน ามาสู่การการพัฒนา

องค์กรได้อย่างเหมาะสม 
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 จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัดเชียงราย6 โดยศึกษา 1) ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล 

ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการท างาน ระดับต าแหน่ง และการผ่านการอบรมการ

พัฒนาองค์กร 2) ปัจจัยภายในองค์กร ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านกลยุทธ์ขององค์กร โครงสร้างขององค์กร

ด้านระบบขององค์กร ด้านรูปแบบการท างานของผู้น า ด้านบุคลากรในองค์กร ด้านทักษะของบุคลากร ด้านค่านิยม

ร่วมขององค์กร และ 3) ปัจจัยภายนอกองค์กร ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้าน

สังคม และด้านเทคโนโลยี พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการพัฒนาองค์กร ประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ ปัจจัย

ภายในองค์กรด้านค่านิยมร่วมขององค์กร ด้านกลยุทธ์ขององค์กร  ปัจจัยภายนอกองค์กรด้านสังคม และปัจจัยภายใน

องค์กรด้านรูปแบบการท างานของผู้น าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 และสามารถพยากรณ์ความส าเร็จในการ

พัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอได้ร้อยละ 72.60  

 ในด้านกระบวนการพัฒนาองค์กรโดยการประยุกต์ใช้แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น

วิธีการพื้นฐานในการพัฒนาองค์กร เพื่อพัฒนาประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์กร7 โดยมีการพิจารณาปัญหาที่

จะศึกษา เลือกเครื่องมือที่จะการทดลองปฏิบัติ เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผลปฏิบัติการ บันทึกเหตุการณ์

อย่างละเอียดใช้ในการปรับปรุงวงจรปฏิบัติในรอบต่อไป กระบวนการประกอบด้วย 1) ขั้นการวางแผน (Planning) 

ส ารวจปัญหาและแนวทางแก้ไข 2) ขั้นปฏิบัติการ (Action)เป็นการน าแนวคิดในขั้นวางแผนมาด าเนินการ 3) ขั้น

สังเกตการณ์(Observation) เป็นการศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยความรอบคอบ โดยอาศัยเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล และ 4) ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติการ (Reflection) โดยท าการประเมินหรือตรวจสอบกระบวนการ

แก้ปัญหาหรือสิ่งที่เป็นข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการ หลังจากนั้นท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ

ของข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้ การตรวจสอบข้อมูล เพื่อสรุปหาค าตอบที่เป็นสาเหตุ วิธีแก้ปัญหา และผลที่ได้รับ ตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้ก าหนด8 

 จากที่กล่าวมาจึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัดเชียงราย โดยการวิจัยนี้ได้น าการประเมินผลโดยใช้รูปแบบซิปป์(CIPP 

Model) มาประยุกต์ใช้ท ากรอบแนวคิดในการวิจัย เป็นรูปแบบการประเมินที่ได้รับการพัฒนามาจากแนวคิดของ 

Stufflebeam ซึ่งแนวทางการประเมินนั้นเน้นการตัดสินใจควบคู่ไปกับกิจกรรมการประเมินทุกขั้นตอน สามารถ

น าไปใช้ในการบริหารจัดการโครงการหรือองค์การเพื่อน าไปพัฒนาต่อไป ประกอบด้วย   1) ด้านบริบทหรือ

สภาพแวดล้อม(Context Evaluation: C) 2) ด้านปัจจัยน าเข้า(Input Evaluation: E)       3) ด้านกระบวนการ

(Process Evaluation: C) และ 4) ด้านผลผลิต(Product Evaluation: P)9,10 การประเมินผลประกอบด้วย การ
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ประเมินความก้าวหน้า(Formative Evaluation) และการประเมินรูปแบบการพัฒนา(Summative Evaluation)9 

โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังที่จะกล่าวต่อไป 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัดเชียงราย   

2. เพื่อศึกษาการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
ในจังหวัดเชียงราย  

3. เพื่อประเมินผลการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอในจังหวัดเชียงราย 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

ด้านบริบท (Context: C) ด้านปัจจัย (Input: I) ด้านกระบวนการ

(Process :P) 
ด้านผลผลิต (Product: P) 

- สภาพปัญหาและ

ความต้องการในการ

พัฒนาองค์กรตาม

เกณฑ์คุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ

ของสสอ. 

 

 

 

 

 

- ปัจจัยภายในและ

ปัจจัยภายนอกที่มี

ผลต่อความส าเร็จ

ในการพัฒนา

องค์กรตามเกณฑ์

คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐของ

สสอ. 

 

 

- กระบวนการพัฒนา

องค์กรตามเกณฑ์

คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐของ

สสอ. 

 

 

 

 

- ประสิทธิผลตามตัวชี้วัด

การพัฒนาองค์กรตาม

เกณฑ์คุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ

ของสสอ. 

- ประสิทธิผลผลการ

ประเมินตนเองในการ

พัฒนาองค์กรตาม

เกณฑ์คุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ

รายหมวด 
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วิธีการวิจัย  

รูปแบบของการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม 
และจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ของปีงบประมาณ 2561 - 2564 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ได้แก่ 1) ผู้รับผิดชอบงานการพัฒนาองค์กรของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 1 คน      
2) คณะกรรมการพัฒนาองค์กรของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัดเชียงรายรวมจ านวน 400 คน 

กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล คือ คณะกรรมการพัฒนาองค์กรของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอใน
จังหวัดเชียงรายอ าเภอละ 2 คน จ านวน 18 อ าเภอ รวม 36 คน โดยเจาะจงเลือกผู้รับผิดชอบงานการพัฒนาองค์กร
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและตัวแทนอีก 1 คน 

เครื่องมือที่ใช้และวิธกีารเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แนวค าถามกึ่งโครงสร้าง 

สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้รับผิดชอบงานการพัฒนาองค์กรของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย     2) แบบสนทนา

กลุ่ม โดยใช้แนวค าถามกึ่งโครงสร้าง สนทนากลุ่มกับกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล และ 3) จากเอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้อง 

 การตรวจสอบข้อมูลโดยข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมจะน ามาตรวจสอบก่อนน าไปวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า(Triangulation) จากแหล่งข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติเชิงพรรณนา จ านวน ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

ผลการวิจัย   

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็น ดังนี้ 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาองค์กร 

  ผลการวิจัย จากเอกสารการสนทนากลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล จ านวน 36 คน ในเดือนพฤศจิกายน 

2561 การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้รับผิดชอบงานการพัฒนาองค์กรของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และจาก

เอกสารรายงานการพัฒนาองค์กรของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ พบว่า ผลการด าเนินงานในปี 2561 ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอจัดท าหมวด 1 และหมวด 5 ผ่านเกณฑ์ระดับ 5 โดยมีเป้าหมายร้อยละ 20 ของส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอทั้งหมด จ านวน 18 แห่ง เมื่อเทียบกับเป้าหมายจะต้องมีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอผ่านเกณฑ์ 

จ านวน 4 แห่ง ผลการด าเนินงานในปี 2561 มีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 2 แห่ง คือ ส านักงาน
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สาธารณสุขอ าเภอเทิง และป่าแดด โดยคิดเป็นร้อยละ 11.11 ซ่ึงยังต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด จากการสนทนากลุ่มผู้ให้

ข้อมูลถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ พบว่า  1) คณะกรรมการพัฒนาองค์กรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์

และการพัฒนายังไม่เพียงพอ 2) บุคลากรไม่เพียงพอ 3) งบประมาณไม่เพียงพอต่อการไปอบรม 4) การด าเนินงานตาม

เกณฑ์คุณภาพต้องใช้เวลาในการศึกษาและท าความเข้าใจ มีข้อเสนอแนะ คือ 1) ให้จัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้

ความเข้าใจต่อเกณฑ์และการจัดท าเอกสารการพัฒนาองค์กรร่วมกัน 2) มีการติดตามรายไตรมาส และ 4) มีที่ปรึกษา

คอยชี้แนะก็จะท าให้มีความเข้าใจและมั่นใจในการด าเนินงานมากขึ้น 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

หลังจากศึกษาผลการด าเนินการพัฒนาองค์กรของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็น

ปีแรกที่เริ่มด าเนินการ การศึกษาถึงสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาองค์กรในช่วงต้นปีงบประมาณ 2562 

และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องถึงปัจจัยในการพัฒนาองค์กร4,11,12 น าสู่การร่างรูปแบบการพัฒนาองค์กร และ

จัดเวทีสนทนากลุ่มผู้ให้ข้อมูล จ านวน 36 คน ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่างรูปแบบการพัฒนาองค์กรเพื่อ

น าไปใช้พัฒนา ดังนี้ 

1. ร่างรูปแบบการพัฒนาองค์กรของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ประกอบด้วย 

 1.1 ด้านบริบท ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพ  

1.2 ด้านปัจจัยในการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพ ได้แก่ ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก 

 1.2.1 ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย (1) กลยุทธ์ขององค์กร (2) โครงสร้างขององค์กร  (3) ระบบของ
องค์กร (4) รูปแบบการท างานของผู้น า (5) บุคลากรในองค์กร (6) ทักษะของบุคลากร และ (7) ค่านิยมร่วมขององค์กร 

 1.2.2 ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ปัจจัยด้านนโยบาย  ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ ด้านเทคโนโลย ี
1.3 ด้านกระบวนการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพ ได้แก่  

1.3.1 การวางแผน (Planning)  ด้านบุคลากร 1) ให้มีการจัดการความรู้ โดยจัดเวทีเรียนรู้และจัดท า

เอกสารการพัฒนาองค์กรร่วมกัน ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ก่อนส่งงานไตรมาสแรก และครั้งที่ 2 ประมาณไตรมาส 2 หรือ 

3 เพื่อปรับแผนด าเนินการและเตรียมส่งงานไตรมาสสุดท้าย และ 2) ให้มีคณะกรรมการพัฒนาองค์กรของส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอเพื่อช่วยด าเนินการ ด้านงบประมาณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสนับสนุนงบประมาณในการจัด

เวทีเรียนรู้ ส่วนงบประมาณการพัฒนาองค์กรของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอใช้งบประมาณปกติที่ได้รับจัดสรร ด้าน

วัสดุอุปกรณ์ใช้ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ   ด้านวิธีการจัดท าแผนการพัฒนาองค์กรรายหมวดตามเกณฑ์ร่วมกัน 

1.3.2 ปฏิบัติการ (Action) ประกอบด้วย 1) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์กร 2) น าแผนการ

พัฒนาองค์กรรายหมวดในแต่ละปีสู่การปฏิบัติ 3) จัดท ารายงานความก้าวหน้าการด าเนินการพัฒนาองค์กรรายไตร
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มาสในเว็บไซต์ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 4) การติดตามงาน โดยผู้รับผิดชอบงานการพัฒนาองค์กรของ

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้งที่เป็นทางการทุกไตรมาสโดยท าเป็นหนังสือราชการ   แจ้งการส่งรายงาน และไม่เป็น

ทางการ เช่น ไลน์กลุ่ม หรือโทรศัพท์ และการให้ค าปรึกษาหากมีข้อสงสัยซักถาม 

1.3.3 การสังเกตการณ์ (Observation) จากรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาองค์กรรายไตรมาส 

จากผู้รับผิดชอบงานการพัฒนาองค์กรของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

1.3.4 การสะท้อนผลปฏิบัติการ (Reflection) สะท้อนผลการปฏิบัติว่าได้ด าเนินการตาม

วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหรือไม่ โดยผู้รับผิดชอบงานการพัฒนาองค์กรของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดรายไตรมาส

เพื่อติดตามตรวจสอบและด าเนินการส่งรายงานเพิ่มหากยังไม่ครบทางไลนก์ลุ่ม และการสนทนากลุ่ม  

1.4 ด้านผลผลิตการพัฒนาองค์กรของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ประกอบด้วย 

 1.4.1 ประสิทธิผลตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพ 
 1.4.2 ประสิทธิผลการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพรายหมวดจากการประเมินตนเอง  

2. น าร่างรูปแบบการพัฒนาองค์กรให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบความเป็นประโยชน์ ความเป็นไป

ได้ และความเหมาะสมก่อนน าไปใช้  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด(�̅�=4.24,S.D.=0.38) ก าหนดเกณฑ์ต้องอยู่ใน

ระดับมากหรือมากที่สุด13 (�̅�=3.40 - 4.19 อยู่ในระดับมาก หรือ �̅�=4.20 - 5.00 อยู่ในระดับมากที่สุด) 

3. การพัฒนาองค์กรของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัดเชียงราย 

 ปีงบประมาณ 2562 ด าเนินการเพิ่มในหมวด 2 และหมวด 4 ปีงบประมาณ 2563 เพิ่มในหมวด 3 และ
หมวด 6 ปีงบประมาณ 2564 ด าเนินการทุกหมวด โดยในการพัฒนาได้ด าเนินการตามร่างรูปแบบการพัฒนาองค์กรฯ
ตามแผนที่วางไว ้ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อประเมินผลการพัฒนาองค์กรของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  
การประเมินผลการพัฒนาการพัฒนาองค์กร ประกอบด้วย 
1.  การประเมินความก้าวหน้า (Formative evaluation) 

1.1 การประเมินความก้าวหน้าการพัฒนาองค์กร การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอต้องอยู่ในระดับที่ 5 และมีเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561-2564 

คือ ร้อยละ 20 40 90 และ 95 ตามล าดับ โดยรายละเอียดเกณฑ์แต่ละระดับ คือ ระดับที่ 1 ส่วนราชการจัดท า

ลักษณะส าคัญขององค์การได้ครบถ้วน ระดับที่ 2 ส่วนราชการประเมินตนเอง (Self-Assessment) เทียบกับเกณฑ์

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในหมวดที่ด าเนินการได้ครบถ้วน ระดับที่ 3 ส่วนราชการน าโอกาสในการปรับปรุง 

(OFI) มาจัดล าดับและท าแผนพัฒนาองค์การหมวดละ 1 แผน ระดับที่ 4 จัดท าตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนพัฒนา

องค์การในหมวดที่ด าเนินการได้ ระดับที่ 5 ส่วนราชการจัดส่งเอกสารผลการด าเนินงานให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
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ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผลการประเมินการพัฒนาองค์กรของ

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดังตารางที่ 1 ดังนี้ 

ตารางที่ 1 ประสิทธิผลตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปีงบประมาณ 2561 - 2564 

การผ่าน
เกณฑ ์

ประสิทธิผลตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

เป้า หมาย 
ร้อยละ 

ผ่านเกณฑ ์
ร้อยละ 

เป้าหมาย 
ร้อยละ 

ผ่านเกณฑ ์
ร้อยละ 

เป้าหมาย  
ร้อยละ 

ผ่านเกณฑ ์
ร้อยละ 

เป้าหมาย 
ร้อยละ 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 

ระดับ 5 20 11.11  
(2 แห่ง) 

40 100  
(18 แห่ง) 

90 100  
(18 แห่ง) 

95 100  
(18 แห่ง) 

 จากตารางตั้งแต่ปี 2562-2564 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอผ่านเกณฑ์การพัฒนาองค์กรร้อยละ 100 

 1.2 ประสิทธิผลการพัฒนาองค์กรจากประเมินตนเองรายหมวด ปีงบประมาณ 2564 ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอจะต้องด าเนินการพัฒนาองค์กรครบทั้ง 7 หมวด โดยทั้ง 18 แห่งมีผลการประเมินตนเองตาม

น้ าหนักคะแนนเฉลี่ยและระดับ ดังนี้ 

ตารางที่ 2 น้ าหนักคะแนนเฉลี่ยและระดับการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอจากการประเมินตนเองปีงบประมาณ 2564 จ าแนกรายหมวด 

องค์ประกอบ น้ าหนักคะแนนเฉลี่ยและระดับ 

�̅� S.D. ระดับ 
หมวด 1 การน าองค์กร 4.08 0.38 มากที่สุด 
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 3.79 0.41 มาก 
หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

3.93 0.43 มาก 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 3.86 0.37 มาก 
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 3.87 0.45 มาก 
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 3.83 0.31 มาก 
หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ 4.43 1.00 มากที่สุด 
หมายเหตุ: น้ าหนักคะแนนเฉลี่ย 0.00 – 0.99 ระดับ น้อยที่สุด   1.00 – 1.99 ระดับ น้อย    2.00 – 2.99 ระดับ ปานกลาง                       

3.00 – 3.99 ระดับ มาก       4.00 – 5.00 ระดับ มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 2 การพัฒนาองค์กรของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอจากการประเมินตนเองระดับมากที่ สุด 

คือ หมวด 1 และหมวด 7 รองลงมา คือ ระดับมาก ได้แก่ หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 และหมวด 6  

2. การประเมินผลรูปแบบการพัฒนาองค์กรของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ(Summative Evaluation)  
หลังจากการพัฒนาเข้าสู่ปีงบประมาณ 2563 ได้มีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการพัฒนาองค์กร

ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัดเชียงราย 6 จากปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จดังกล่าว และผลการพัฒนาองค์กรเมื่อเสร็จสิ้นปีงบประมาณ 2564 ท าให้มีการทบทวนรูปแบบการพัฒนา
องค์กร โดยการสนทนากลุ่มกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จ านวน 36 คน มีรูปแบบการพัฒนาองค์กร เป็นดังนี ้
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 รูปแบบการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัดเชียงราย 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านปัจจัยน าเข้า(Input: I) ด้านกระบวนการ 

พัฒนาองค์กรตาม

เกณฑ์คุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ
(Process: P) 

ด้านผลผลิต 

(Product: P) 
ปัจจัยภายใน 

- กลยุทธ์ขององค์กร* 
-  โครงสร้างขององค์กร  
- ระบบขององค์กร  
- รูปแบบการท างานของผู้น า*  
- บุคลากรในองค์กร  
- ทักษะของบุคลากร 
- ค่านิยมร่วมขององค์กร* 

ปัจจัยภายนอก 

- ด้านการเมือง  
- ด้านเศรษฐกิจ  
- ด้านสังคม*  
- ด้านเทคโนโลยี 
  * ปัจจัยทีเ่น้น 

- การวางแผน (Plan) 
- ปฏิบัติการ (Action) 
- การสังเกตการณ์ 

(Observation) 
- การสะท้อนผล

ปฏิบัติการ 
(Reflection) 

 

 

- ประสิทธิผลตามตัวชี้วัด

การพัฒนาองค์กรตาม

เกณฑ์คุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ

ของสสอ. 

- ประสิทธิผลการพัฒนา

องค์กรตามเกณฑ์

คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐรายหมวด

จากการประเมินตนเอง 

 

ด้านบริบท

(Context: C) 

การศึกษาสภาพ

ปัญหาและความ

ต้องการพัฒนา

องค์กรตามเกณฑ์

คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐของ

ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอ 

 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
432 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

 การประเมินผลรูปแบบการพัฒนาองค์กรโดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จ านวน 36 คน ในด้านความเป็นประโยชน์ ความ
เหมาะสม และความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ เป็นดังนี้ 

ตารางที่ 3 การประเมินผลรูปแบบการพัฒนาองค์กรของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

รูปแบบการพัฒนาองค์กร
ของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ 

การประเมินผลรูปแบบการพัฒนาองค์กรของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ(n=36) 
ความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ภาพรวม 
�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 

บริบท การศึกษาสภาพ             
ปัญหาและความต้องการ 4.81 0.40 มากที่สุด 4.72 0.45 มากที่สุด 4.67 0.48 มากที่สุด 4.73 0.38 มากที่สุด 

ปัจจัย 
- ปัจจัยภายนอก 

 
4.06 

 
0.33 

 
มาก 

 
3.94 

 
0.47 

 
มาก 

 
3.92 

 
0.50 

 
มาก 

 
3.97 

 
0.39 

 
มาก 

- ปัจจัยภายใน 4.19 0.47 มาก 4.08 0.55 มาก 4.08 0.55 มาก 4.12 0.48 มาก 
กระบวนการ 

- การวางแผน 
 

4.11 
 

0.40 
 

มาก 
 

4.14 
 

0.49 
 

มาก 
 

4.00 
 

0.53 
 

มาก 
 

4.08 
 

0.42 
 

มาก 
- การปฏิบัติ 4.28 0.51 มากทีสุ่ด 4.25 0.60 มากที่สุด 4.17 0.65 มาก 4.23 0.56 มากที่สุด 
- ก า ร ติ ด ต า ม
สังเกตุ 

4.08 0.28 มาก 4.11 004 มาก 3.97 0.45 มาก 4.06 0.33 มาก 

- การสะท้อน 4.14 0.42 มาก 4.08 04.4 มาก 4.08 0.55 มาก 4.10 0.44 มาก 
ผลลัพธ์ 

- ประสิทธิผลตาม
ตัวชี้วัด 

 
4.00 

 
0.41 

 
มาก 

 
3.89 

 
0.52 

 
มาก 

 
3.92 

 
0.50 

 
มาก 

 
3.94 

 
0.44 

 
มาก 

- ประสิทธิผลราย
หมวด 

3.72 0.57 มาก 3.61 0.60 มาก 3.67 0.59 มาก 3.67 0.56 มาก 

รวม 4.15 0.23 มาก 4.09 0.26 มาก 4.05 0.27 มาก 4.10 0.25 มาก 

 การประเมินผลรูปแบบการพัฒนาองค์กรโดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ในด้านความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก
(�̅�=4.15,S.D.=0.23) ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก(�̅�=4.09,S.D.=0.26) ความเป็นไปได้ในการน าไปใช้อยู่ในระดับ
มาก(�̅�=4.05,S.D.=0.27) และในภาพรวมอยู่ในระดับมาก(�̅�=4.10,S.D.=0.25)  
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อภิปราย สรุป และข้อเสนอแนะ  

 จากผลการวิจัย ปีงบประมาณ 2561 ช่วงเริ่มต้นในการพัฒนาองค์กรของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โดย
กระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายการพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ระดบั 5 ร้อยละ 20 ผลปรากฎว่าส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
ผ่านเกณฑ์ จ านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.11 ซึ่งยังต่ ากว่าเป้าหมาย จากการสนทนากลุ่มผู้ให้ข้อมูลพบปัญหา 
อุปสรรค คือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์และการพัฒนาองค์กรยังไม่เพียงพอ บุคลากรไม่เพียงพอ งบประมาณไม่
เพียงพอต่อการไปศึกษาอบรม การด าเนินงานตามเกณฑ์แต่ละหมวดใช้เวลาศึกษาและท าความเข้าใจ มีข้อเสนอแนะ
ให้จัดการเรียนรู้และจัดท าเอกสารการพัฒนาองค์กรร่วมกัน ให้มีการติดตามงานรายไตรมาส และ 4) มีที่ปรึกษาคอย
ชี้แนะ จึงน ามาสู่การพัฒนาองค์กร  

 โดยการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ” มีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการท างานเพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากรและมาตรฐานในการท างานของ
หน่วยงานราชการนั้นให้อยู่ในระดับสูง สามารถเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล2 ดังที่ภาครัฐมีนโยบายที่จะพัฒนา
สอดคล้องกับงานวิจัยของสิริวิท อิสโร1 กล่าวถึงการบริหารคุณภาพถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐโดยภาพรวม และสามารถท าให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น การเริ่มต้น
การพัฒนาองค์กรเจ้าหน้าที่ต้องมีการปรับตัวยอมรับกับการเปลี่ยนแปลง โดยการพัฒนาองค์กรใช้รูปแบบที่
ประกอบด้วย 1) ด้านบริบท ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาองค์กร 2) ด้านปัจจัยน าเข้า ปัจจัยภายใน 
ได้แก่ กลยุทธ์ขององค์กร โครงสร้างขององค์กร ระบบขององค์กร รูปแบบการท างานของผู้น า บุคลากรในองค์กร 
ทักษะของบุคลากร และค่านิยมร่วมขององค์กร และปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปัจจัยด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม และด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาที่ต้องเน้น คือ ค่านิยมร่วมขององค์กร กลยุทธ์
ขององค์กร ปัจจัยสังคม และรูปแบบการท างานของผู้น า6 3) ด้านกระบวนการพัฒนา ประกอบด้วย การวางแผน 
ปฏิบัติการ การสังเกตการณ์ และการสะท้อนผลปฏิบัติการ บทบาทของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายในการ
สนับสนุนการพัฒนา ในส่วนของกระบวนการวางแผน ได้แก่ การจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนการด าเนินงานร่วมกัน 
การน าผลการปฏิบัติรายงานความก้าวหน้ามาสะท้อนให้แก่คณะกรรมการเป็นระยะรายไตรมาสทั้งที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ มีการติดตามและให้ค าปรึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารงานส านักงาน
คณบดีแบบมีส่วนร่วมโดยใช้วัฏจักรบริหาร PAOR ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล14โดยพบว่ามีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากที่สุด และงานวิจัยโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นโรงเรียน
แห่งการเรียนรู้ท าให้สามารถด าเนินการโครงการที่เป็นปัญหาได้ส าเร็จ15 และ 4) ด้านผลผลิต ได้แก่ ประสิทธิผลตาม
ตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กร และประสิทธิผลการพัฒนาองค์กรจากการประเมินตนเองรายหมวด เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาอื่นๆต่อไป ถึงอย่างไรก็ตามยังมีข้อเสนอต่อการพัฒนาทั้งข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ และข้อเสนอแนะที่จะวิจัย
ต่อไป 
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 ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะต่อการน าผลการศึกษาไปใช้และข้อเสนอแนะต่อการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
 3.1  ข้อเสนอแนะต่อการน าผลการศึกษาไปใช้ 
  3.1.1  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร มีดังนี้ 1) ควรมีการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง และ 2) 
การทบทวนแผนกลยุทธ์ร่วมภาคีอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้ทันต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง  
  3.1.2  ข้อเสนอแนะต่อผู้ปฏิบัติงาน มีดังนี้ 1) การเรียนรู้ของบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจในการ
พัฒนาคุณภาพ และ 2) การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพตอบสนองต่อการบริการและปัญหาของพื้นที่ 
 3.2  ข้อเสนอแนะต่อการวิจัยครั้งต่อไป 
   3.2.1 ควรมีการวิจัยโดยใช้ผู้ประเมินจากภายนอกเพื่อเปรียบเทียบกับผลจากการประเมินตนเอง 
   3.2.2 ควรมีการวิจัยและประเมินผลการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
หากมีการปรับใช้เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐใหม่ เช่น PMQA4.0  
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Knowledge, attitude and behavior in self-protection from coronavirus 2019 
infection among people in Pa Ngew Sub-district, Wiang Pa Pao District, Chiang Rai 

 
ศุภชัญญา โชคด ี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลป่างิ้ว ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

 
บทน า 

ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในทุกวัน รายงานจาก WHO, 
2022 พบว่ามีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลกสะสม ณ วันที่ 11 เมษายน 2565 สูงถึง 494 ล้าน
ราย  เสียชีวิต 6.1 ล้านราย ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มากที่สุด  รายงาน
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยนั้น มีรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
สะสม 3.9 ล้านราย และเสียชีวิตสะสม 26,188 ราย (กรมควบคุมโรค,2022) และในส่วนของการรายงานผู้ป่วยโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดเชียงราย มีจ านวน 10,021 ราย และเสียชีวิต 165 ราย ภายหลังที่มีรายงานพบ
ผู้ป่วยโคโรนาไวรัส 2019 ภาครัฐออกมาตรการการควบคุมโรคตดิเชื้อโคโรนา 2019 ได้แก่มาตรการทางด้านการแพทย์
และสาธารณสุข มาตรการทางสังคม และมาตรการล็อคดาวน์ประเทศ  (Ungchusak, K., Chunsuttiwat, S., 2020) 
เพื่อควบคุมสถานการณ์โรคระบาดโคโรนาไวรัส 2019 ภายในประเทศไทย มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ประกาศ
หลักเกณฑ์ ข้อก าหนด วิธีการปฏิบัติต่างๆส าหรับทุกภาคส่วนให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ภายใต้การด าเนินงานของ ศบค.(กระทรวงมหาดไทย, 2022) 

จากข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลป่างิ้ว มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อโคโรนา 2019 ในต าบลป่างิ้ว ตั้งแต่ 
1 มกราคม 2565 จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2565  เท่ากับ 1,232 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆวัน ผู้ป่วยมักจะ
มาด้วยอาการเล็กน้อย หรือไม่แสดงอาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่อย่างใด  อย่างไรก็ตาม โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 นั้น เป็นโรคระบาดใหม่ มีอาการแสดงที่ส าคัญ เช่น ไข้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 
หายใจล าบาก หรืออาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจน าไปสู่การเสียชีวิตตามมา ทั้งนี้ โรคติดต่อเป็นโรคที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม หากประชาชนมีพฤติกรรมการป้องกันโรคที่ดี จะน าไปสู่การลดอุบัติการณ์การเกิดโรคได้ดี
ยิ่งขึ้น และป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ไปสู่ผู้อื่นได้ดี เนื่องจากตัวเชื้อไวรัสโคโรนาสามารถ
แพร่กระจายสู่คน โดยการสัมผัสเสมหะ น้ ามูก น้ าลาย หรือผ่านการไอจามรดกัน (Potarin, W., 2020) ดังนั้นการ
ป้องกันไม่ให้ผู้ติดเชื้อแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่น รวมถึงการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเป็น
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เป้าหมายหลักในการควบคุมโรค (อภิวดี อินทเจริญ และคณะ, 2021) จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่า
ความสามารถในการแพร่กระจายของเชื้อนั้น มีปัจจัยเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้อง ได้แก่ ความรู้และการปฏิบัติที่ไม่ดี
เกี่ยวกับสุขอนามัยของประชาชน กิจกรรมส่วนบุคคลในแต่ละวัน ลักษณะทางเศรษฐกิจ ความไม่มั่นคงทางการเมือง 
รวมถึงความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนของบุคลากรทางการแพทย์ (Kejela, T., 2020).  

การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ของ
ประชากรในชุมชนเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการน าไปก าหนดแนวทาง นโยบาย และวางแผนป้องกันการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม และยังเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ได้อีกด้วย ในปัจจุบันมีการศึกษาความรู้ เบื้องต้น ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งในกลุ่มบุคลากรการแพทย์รวมถึงในชุมชน แต่ยังมีข้อมูลที่
จ ากัดในการศึกษา โดยเฉพาะระดับต าบล หรือในชุมชน ซึ่งมีการศึกษาในเรื่องดังกล่าวค่อนข้างน้อย ดังนั้นผู้วิจัยจึง
เห็นว่าการศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในต าบล จะ
เป็นประโยชน์ในการน าข้อมูลไปใช้ในการส่งเสริมการรับรู้โอกาสเสี่ยง ความรุนแรงของโรค และประโยชน์ในการ
ป้องกันตนเอง อีกทั้งสามารถพัฒนารูปแบบความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมที่ถูกต้อง เพื่อสนับสนุนพฤติกรรมการป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ
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2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับความรู้
และทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนใน ต าบลป่างิ้ว อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

 
วิธีวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้  ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนในต าบลป่างิ้ว อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของ
พฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับความรู้และทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้ อโค
วิด-19 ของประชาชนใน ต าบลป่างิ้ว อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยมีรายละเอียดวิธีการด าเนินวิจัย ดังนี้ 
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รูปแบบการวิจัย 
 เป็นการศึกษาวิเคราะห์ภาคตัดขวาง (Cross-sectional analytical study) 
ประชากร 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีอายุ 20 ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่จริงในต าบลป่างิ้ว อ าเภอเวียง
ป่าเป้า จังหวัดเชียงราย มีจ านวนประชากรทั้งหมด 5 ,132 คน ได้จากข้อมูล HDC ส านักงานสาธารณสุขเชียงราย ณ 
วันที่ 19 เมษายน 2565  โดยมีขั้นตอนการหาขนาดตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

1.  การค านวณขนาดกลุม่ตัวอย่าง ใช้สตูร Taro Yamane ดังนี ้

 

เมื่อ     n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
           N = ขนาดของประชากร 
             e = ความคลาดเคลื่อนทีย่อมให้เกิดได้ในการวจิัยครั้งนี้ก าหนดที ่0.05 
แทนค่าสูตร =  

 

ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ 371 ราย เพือ่ป้องกันการคลาดเคลื่อนและสูญหาย
ของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้เพิ่มจ านวนกลุ่มตัวอยา่งอีกร้อยละ 10 ได้จ านวน 408 ราย 

2. การค านวณสดัส่วนกลุ่มตัวอย่างโดยน ากลุ่มตวัอย่างที่ค านวณไดจ้ากสตูร จ านวน 408 ราย มาค านวณ
สัดส่วนเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างกระจายครอบคลุมประชากรทกุหมู่บ้าน โดยการค านวณ ดังนี้ 

จ านวนตวัอย่างในแต่ละหมู่บ้าน = จ านวนตัวอยา่งทั้งหมด x ประชากร 20 ปีข้ึนไปในแต่ละหมู่บ้าน 
     จ านวนประชากร 20 ปีข้ึนไปทั้งหมด 

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวจิัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ให้ผู้ตอบ

แบบสอบถาม กรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง (Self-administered Questionnaire) ประกอบไปด้วยค าถามปลายปิด 
Closed-Ended Question  และค าถามปลายเปิด Open-Ended Question แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ การศกึษา รายได้ อาชีพ 
จ านวนวัคซีน COVID-19 ที่ไดร้ับ  ประวตัิการเจบ็ป่วยด้วยโรค COVID-19  ประวตัิการเจ็บป่วยของคนในครอบครัว
ด้วยโรค COVID-19  และ ช่องทางการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จ านวน 10 ข้อ 
ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับความรู ้ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการตดิเชื้อโคโรนา 2019 จ านวน 30 
ข้อ 

1. ด้านความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน 10 ข้อค าถาม เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 
เลือกตอบ ใช่ และ ไม่ใช่ ซึ่งมีค าตอบถูกเพียงค าตอบเดียว ค าตอบที่ตอบ ถูกต้อง( 1 คะแนน) ค าตอบที่ตอบ ไม่ถูกต้อง
( 0 คะแนน) แบบสอบถามพัฒนามาจาก Phansuma, D., & Boonruksa, P. (2021). โดยมีเกณฑ์จ าแนกระดับของ

คะแนนแบบ (Bloom, 1968)  แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ความรู้ดี (กรณีรายข้อ �̅�= 0.8-1, กรณีภาพรวม �̅�= 8-10) 

ความรู้ปานกลาง (กรณีรายข้อ �̅�= 0.6-0.7, กรณีภาพรวม �̅�= 6-7),ความรู้ น้อย (กรณีรายข้อ �̅�< 0.6, กรณี

ภาพรวม �̅� <6)  ดังนี้  
ระดับความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ดี (8-10 คะแนน) 
ปานกลาง (6-7 คะแนน) 

น้อย (<6 คะแนน) 
2. ด้านทัศนคติเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน 10 ข้อค าถาม เป็นแบบเลือกตอบ เห็นด้วย

อย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) มี
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

 
ทัศนคติ                                        คะแนนทัศนคติเชิงบวก คะแนนทัศนคติเชิงลบ 
เห็นด้วยมากที่สุด                                         5   1 
เห็นด้วย                                                    4   2 
เห็นด้วยปานกลาง                                        3    3 
ไม่เห็นด้วย                                                 2   4 
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด                                      1   5 
และมีความกว้างของชั้น ดังนี้ ความกว้างของชั้น = (คะแนนสูงสุด -คะแนนต่ าสุด)/จ านวนชั้น = (5-1)/3 = 

1.33 ซึ่งมีเกณฑ์จ าแนกระดับของคะแนนเฉลี่ย ออกเป็น 3 ระดับแบบ (Bloom, 1968) คือทัศนคติดี 80-100 % ,
ทัศนคติปานกลาง 60-79 % และทัศนคติไม่ดี <60 % ของคะแนนรวม ดังนี้  
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ระดับทัศนคติเกี่ยวกับโรคติดเชื้อโควดิ 19 
ดี (40-50 คะแนน) 

ปานกลาง (30-39 คะแนน) 
ไม่ดี (<30 คะแนน) 

3. ด้านพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากการทบทวน 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเช่นกัน เป็นค าถามแบบเลือกตอบจากรายการที่มีอยู่ (Check-list) จ านวน 10 ข้อค าถาม เป็น
แบบเลือกตอบ ปฏิบัติเป็นประจ า ปฏิบัติบ่อยครั้ง ปฏิบัติเป็นบางครั้ง ปฏิบัติน้อย และ ไม่ปฏิบัติเลย มีลักษณะเป็ น
มาตรประมาณค่า (Rating Scale) มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

ความถี่ในการปฏิบัติ                         คะแนนค าถามเชิงบวก คะแนนค าถามเชิงลบ 
6-7 วัน/สัปดาห์ (เป็นประจ า)                           5   1 
4-5 วัน/สัปดาห์ (บ่อยครั้ง)                              4   2 
3 วัน/สัปดาห์ (เป็นบางครั้ง)                            3   3 
1-2 วัน/สัปดาห์ (น้อย)                                  2   4 
0 วัน/สัปดาห์(ไม่ท าเลย)                                1   5 
โดยมีเกณฑ์การแปลผล แบ่งเป็น 3 ระดับแบบ (Bloom, 1968) คือ พฤติกรรมอยู่ในระดับดี (กรณีรายข้อ 

�̅�= 4.00-5.00, กรณีภาพรวม �̅�= 40-50) ระดับปานกลาง (กรณีรายข้อ �̅�= 3.00-3.90, กรณี ภาพรวม �̅�= 30-39) 

และ ระดับไม่ดี (�̅�= 1-2.99, กรณีภาพรวม �̅� = <29) 
 

พฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ดี (40-50 คะแนน) 

ปานกลาง (30-39 คะแนน) 
ไม่ดี (<30 คะแนน) 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการหาคุณภาพเครื่องมือ น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาตรวจคุณภาพ โดยตรวจสอบความตรง

เชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ และ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลป่างิ้ว โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้น
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขจากข้อแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ไปทดลอง (Try out) กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในต าบลแม่
เจดีย์ อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน และน าข้อมูลที่ได้ไป
ทดสอบความเชื่อถือของแบบสอบถาม โดยวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอ
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นบาค (Cronbach’s Alpha Method) แบบสอบถามความรู้ ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.69 
แบบสอบถามทัศนคติได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.67 ส่วนแบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันโรค
โควิด-19 ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.71 
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ผู้วิจัยท าหนังสือ และท าการประชุม เพื่อขอความร่วมมือและขออนุญาตในการท าการศึกษาวิจัย 
2. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการวิจัยเพื่อชี้แจ้งวัตถุประสงค์ และวางแผนด าเนินงาน 
3. ผู้วิจัยคัดเลือกผู้ช่วยวิจัยมาจากแกนน าอาสาสมัครสาธารสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในต าบลป่างิ้ว อ าเภอ

เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ที่ท างานติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลป่างิ้ว จังหวัด
เชียงราย จ านวน 5 คน มาเป็นผู้ช่วยวิจัยในการเก็บข้อมูล โดยมีการให้ความรู้ และท าความเข้าใจ เครื่องมือรวมทั้ง
วิธีการเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ 

4. ผู้วิจัยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย คุณสมบัติเกณฑ์การศึกษาที่มีสิทธิ์และปฏิเสธในการเข้าร่วมวิจัยใน
ครั้งนี้ โดยเป็นผู้สมัครใจเข้าร่วมวิจัยของผู้เข้าร่วมวิจัย รวมทั้งแนวทางในการเก็บข้อมูลกับประชาชน ในต าบลป่างิ้ว 
อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยการให้แกนน าของกลุ่ม อสม. ซึ่งเป็นประชาชนในต าบลป่างิ้ว อ าเภอเวียงป่า
เป้าและเป็นกลุ่มตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ ผ่านการเข้าเว็บไซต์ Google form โดยให้ ดาวน์โหลด
แบบสอบถามออนไลน์ด้วย QR code ใช้เวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 10-15 นาที  

5. เมื่อตอบแบบสอบถามเสร็จแล้วได้ให้แกนน าของกลุ่ม อสม. แต่ละหมู่บ้าน ในต าบลป่างิ้ว อ าเภอเวียงป่า
เป้า จังหวัด เชียงราย ที่เก็บข้อมูลกลุ่มแรกเปรียบเสมือนกลุ่มตั้งต้นช่วยแนะน าเพื่อนหรือคนที่รู้จักที่มีคุณสมบัติตาม 
เกณฑ์การศึกษาอย่างน้อย 3 คนต่อไปอย่างเป็นแบบลูกโซ่ ซึ่งข้อดีของวิธีการแบบลูกโซ่นี้คือ ได้กลุ่มตัวอย่างที่ มี
ลักษณะตรงตามที่ต้องการในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่มีข้อจ ากัดในเรื่องการรักษา 
ระยะห่างทางกายภาพ แล้วจึงให้กลุ่มตัวอย่างตั้งต้น ส่งต่อ QR code หรือเว็บไซต์แบบสอบถามออนไลน์ให้ประชาชน
กลุ่มที่ 2 ท าแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที หลังจากท าแบบสอบถามเสร็จ ให้ช่วยแนะน า
เพื่อนหรือคนที่รู้จักที่มีคุณสมบัติตาม เกณฑ์การศึกษาต่อไปอีก อย่างต่อเนื่อง ถ้าเกิดกรณีมีการแนะน าอ้างอิงไปยัง
บุคคลเดิมที่ท าแบบสอบถาม แล้วก็ต้องยุติบุคคลนั้นและเก็บข้อมูลกลุ่มบุคคลอื่นต่อไป 

6. ภายหลังส่งแบบสอบถามออนไลน์ ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบจ านวนผู้ ตอบ แบบสอบถามและความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามในทุกๆ วัน ซึ่งจากการเก็บข้อมูลออนไลน์ผู้วิจัยใช้เวลา 3 สัปดาห์ หลังจากนั้นผู้วิจัยจึง
รวบรวมข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่อไป 

7. สรุปผลวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนในต าบลป่างิ้ว อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของ
พฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับความรู้และทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโค
วิด-19 ของประชาชนใน ต าบลป่างิ้ว อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 
ประชาชนที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ในต าบลป่างิ้ว อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จ านวน 408 คน เก็บข้อมูลโดย ใช้
แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง มีผู้ตอบแบบสอบถามกลับคืนมา 408 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถาม
ทั้งหมด ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และเสนอผลดังนี้ 
ข้อมูลทั่วไป 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากที่สุด คือร้อยละ 59.1  เพศชาย ร้อยละ 40.9 กลุ่มตัวอย่างมี
อายุ 50-59 ปีมากที่สุด คือ ร้อยละ 27.5 รองลงมาอายุ 60 ปีขึ้นไป อายุ 40-49 ปี อายุ 30-39 ปี และอายุ 20-29 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 26.0 ร้อยละ 21.3 ร้อยละ 15.2 และร้อยละ 10.0 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างมีสถานะสมรมหรืออยู่
ด้วยกัน คิดเป็นร้อยละ 73.3 และโสด คิดเป็นร้อยละ 20.3 กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาประถมศึกษามากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 55.1 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา ระดับปริญญาตรี ไม่ได้ศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 33.8 
ร้อยละ 8.1 ร้อยละ 2.7 และร้อยละ 0.2 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพหลักคือเกษตรกรมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
44.6 อาชีพรองลงมาคือ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว พ่อบ้าน/แม่บ้าน ข้อราชการ/รัฐวิสาหกิจ อาชีพอื่นๆ และนักเรียน คิด
เป็นร้อยละ 31.6 ร้อยละ 9.6 ร้อยละ 6.1 ร้อยละ 5.4 ร้อยละ 1.5 และร้อยละ 1.2 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างมีรายได้ 
5,001-10,000 บาท มากที่สุด คือเป็นร้อยละ 46.8 รายได้รองมา คือ น้อยกว่า 5,000  10,001-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท และมากกว่า 30,001 คิดเป็นร้อยละ 27.7 ร้อยละ 12.5 ร้อยละ 4.2 และร้อยละ 3.7 
ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างได้รับวัคซีนมากที่สุด คือ 3 เข็ม คิดเป็นร้อยละ 52.2 รองลงมาคือ 2 เข็ม และเข็มที่ 1 และ 4 
เท่ากัน  คิดเป็นร้อยละ 44.9 ร้อยละ 1.5 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างเคยติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 คิดเป็นร้อยละ 77.5 
และไม่เคยติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 คิดเป็นร้อยละ 22.5 กลุ่มตัวอย่างที่คนในบ้านไม่เคยติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 
คิดเป็นร้อยละ 61.5 เคยติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 คิดเป็นร้อยละ 38.5 กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับข่าวสารการระบาดของ
โรคติดเชื้อโคโนไวรัส 2019 ทางสื่อสังคมออนไลน์/อินเตอร์เน็ตมากที่สุด คือเป็นร้อยละ 33.9  รองลงมาคือ โทรทัศน์ 
เสียงตามสาย (อสม.)/บุคลากรการแพทย์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 32.0 ร้อยละ 26.6 ร้อยละ 5.9 และ
ร้อยละ 1.6 ตามล าดับ 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับโรคติดเช้ือโคโรนาไวรัส 2019 

กลุ่มตัวอย่างตอบถูกมากที่สุด มีอยู่ 3 ค าถาม คือ โรคโควิด-19 เกิดจากการติดเชื้อไวรัส,  อาการแสดงที่
ส าคัญของการติดเชื้อ โรคโควิด-19 คือ ไข้ อ่อนเพลีย ไอแห้ง ปวดเมื่อยตามตัว  และการไอ จาม เป็นพฤติกรรมการ
แพร่เชื้อโรคโควิด-19ได้ คิดเป็นร้อยละ 99.5 รองลงมาคือ การได้รับวัคซีน โควิด-19 ช่วยลดความรุนแรงของโรคโค
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วิด-19 ได้, ผู้คนทั่วไปสามารถที่จะสวมใส่หน้ากาก ทางการแพทย์เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด -19ได้, โรคโควิด-19 
เป็นโรคติดต่อเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ, ระยะเวลาการกักตัวของผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19คือ  2-14 วัน, ผู้ติด
เชื้อโควิด19 ที่ไม่แสดงอาการ สามารถแพร่เชื้อแก่ผู้อื่นได้, การรับประทานอาหารร่วมกับผู้ป่วยโควิด-19 สามารถติด
เชื้อโควิด-19 ได้ และแอลกอฮอล์ที่มีปริมาณอย่างน้อย70% สามารถฆ่าเชื้อโควิด-19ได้ คิดเป็นร้อยละ 97.1 ร้อยละ 
95.1 ร้อยละ 93.1 ร้อยละ 90.2 ร้อยละ 66.9 ร้อยละ 62.5 และร้อยละ 43.4 ตามล าดับ 
ระดับความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 
 จัดกลุ่มความรูโ้ดยใช้เกณฑ์ของ Bloom (1971) ดังนี้ ตอบถูกร้อยละ 80-100 อยู่ในระดับดี ตอบถูกร้อยละ 
60-79 อยู่ในกลุ่มระดับปานกลาง ตอบถูกน้อยกว่า 60 อยู่ในระดับน้อย 
 กลุ่มตัวอยา่งที่มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคติดเชือ้โคโรนา 2019ในเกณฑท์ี่ดี คดิเป็นร้อยละ 80.4 อยู่ใน
เกณฑ์ที่มีความรู้ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 19.4  และอยู่ในเกณฑ์ที่มีความรู้น้อย คิดเป็นร้อยละ 0.2 
ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 

กลุ่มตัวอย่างมักจะเลือกตอบเห็นด้วยกับเห็นด้วยมากที่สุดในข้อค าถามที่ว่า ท่านคิดว่าการระบาดของโรคโค
วิด-19 ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 90.9  รองลงมาคือ ท่านคิดว่าโรคโควิด -19 สามารถติดต่อกันได้
ง่าย, ท่านคิดว่าความรู้ด้าน สุขภาพมีความส าคัญ ในการป้องกัน COVID-19 หรือไม่, ท่านคิดว่าการเว้นระยะ ห่างจะ
ช่วยป้องกัน การติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่, ท่านคิดว่าการล้างมือด้วยสบู่ หรืแอลกอฮอล์ จะช่วยลดการติดเชื้อโควิด-19, 
ท่านคิดว่าการลดการอยู่ในที่แออัด จะช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่, ท่านคิดว่าการท างานที่บ้านจะช่วย
ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้, ท่านคิดว่าการสวมใส่หน้ากากอนามัย จะช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด-19, ท่านคิดว่า
การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบ ต่อสังคม, , ท่านคิดว่าโรคโควิด-19 เป็นโรคที่ร้ายแรง คิดเป็นร้อยละ 87.7 
ร้อยละ 87.5 ร้อยละ 87 ร้อยละ 87 ร้อยละ 87 ร้อยละ 87 ร้อยละ 84.3 ร้อยละ 76.5 และร้อยละ 67.7 ตามล าดับ 
ระดับทัศคติเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 
 จัดกลุ่มทัศนคติโดยใช้เกณฑ์ของ Bloom (1971) ดังนี้ ตอบถูกร้อยละ 80-100 อยู่ในระดับดี ตอบถูกร้อยละ 
60-79 อยู่ในกลุ่มระดับปานกลาง ตอบถูกน้อยกว่า 60 อยู่ในระดับน้อย 

กลุ่มตัวอย่างที่มีทัศนคติเกี่ยวกับโรคติดเชื้อโคโรนา 2019ในเกณฑ์ที่ดี คิดเป็นร้อยละ 64.7 อยู่ในเกณฑ์ที่มี
ทัศนคติปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 31.9  และอยู่ในเกณฑ์ที่มีทัศนคติไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 3.4 
พฤติกรรมเกี่ยวกับโรคตดิเช้ือโคโรนา 2019 

กลุ่มตัวอย่างมักจะเลือกตอบเห็นด้วยกับเห็นด้วยมากที่สุดในข้อค าถามที่ว่า ท่านคิดว่าการระบาดของโรคโค
วิด-19 ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 90.9  รองลงมาคือ ท่านคิดว่าโรคโควิด -19 สามารถติดต่อกันได้
ง่าย, ท่านคิดว่าความรู้ด้าน สุขภาพมีความส าคัญ ในการป้องกัน COVID-19 หรือไม่, ท่านคิดว่าการเว้นระยะ ห่างจะ
ช่วยป้องกัน การติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่, ท่านคิดว่าการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ จะช่วยลดการติดเชื้อโควิด-
19, ท่านคิดว่าการลดการอยู่ในที่แออัด จะช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่, ท่านคิดว่าการท างานที่บ้านจะช่วย
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ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้, ท่านคิดว่าการสวมใส่หน้ากากอนามัย จะช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด-19, ท่านคิดว่า
การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบ ต่อสังคม, , ท่านคิดว่าโรคโควิด-19 เป็นโรคที่ร้ายแรง คิดเป็นร้อยละ 87.7 
ร้อยละ 87.5 ร้อยละ 87 ร้อยละ 87 ร้อยละ 87 ร้อยละ 87 ร้อยละ 84.3 ร้อยละ 76.5 และร้อยละ 67.7 ตามล าดับ 
ระดับพฤติกรรมในการป้องกันตัวเองจากโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 
 จัดกลุ่มทัศนคติโดยใช้เกณฑ์ของ Bloom (1971) ดังนี้ ตอบถูกร้อยละ 80-100 อยู่ในระดับดี ตอบถูกร้อยละ 
60-79 อยู่ในกลุ่มระดับปานกลาง ตอบถูกน้อยกว่า 60 อยู่ในระดับน้อย 

กลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับโรคติดเชื้อโคโรนา 2019ในเกณฑ์ที่ดี คิดเป็นร้อยละ 78.2 อยู่ในเกณฑ์
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 19.9  และอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 2.0 
 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู ้ทศันคติ และพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการตดิเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนในต าบลป่างิ้ว อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และเพื่อศกึษาความสัมพันธ์ของ
พฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับความรู้และทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการตดิเชื้อโค
วิด-19 ของประชาชนใน ต าบลป่างิ้ว อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้นการศกึษาประกอบด้วย 
ประชาชนที่มีอาย ุ20 ปขีึ้นไป ในต าบลป่างิ้ว อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จ านวน 408 คนวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การหาความสัมพันธ์ดว้ย Chi-square โดยสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ดังนี้   
 
สรุปผลการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากที่สุด คือร้อยละ 59.1  เพศชาย ร้อยละ 40.9 กลุ่มตัวอย่างมีอายุ    
50-59 ปีมากที่สุด คือ ร้อยละ 27.5 รองลงมาอายุ 60 ปีขึ้นไป อายุ 40 -49 ปี อายุ 30-39 ปี และอายุ 20-29 ปี      
คิดเป็นร้อยละ 26.0 ร้อยละ 21.3 ร้อยละ 15.2 และร้อยละ 10.0 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างมีสถานะสมรมหรืออยู่
ด้วยกัน คิดเป็นร้อยละ 73.3 และโสด คิดเป็นร้อยละ 20.3 กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาประถมศึกษามากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 55.1 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา ระดับปริญญาตรี ไม่ได้ศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 33.8 
ร้อยละ 8.1 ร้อยละ 2.7 และร้อยละ 0.2 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพหลักคือเกษตรกรมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
44.6 อาชีพรองลงมาคือ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว พ่อบ้าน/แม่บ้าน ข้อราชการ/รัฐวิสาหกิจ อาชีพอื่นๆ และนักเรียน คิด
เป็นร้อยละ 31.6 ร้อยละ 9.6 ร้อยละ 6.1 ร้อยละ 5.4 ร้อยละ 1.5 และร้อยละ 1.2 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างมีรา ยได้ 
5,001-10,000 บาท มากที่สุด คือเป็นร้อยละ 46.8 รายได้รองมา คือ น้อยกว่า 5 ,000  10,001-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท และมากกว่า 30 ,001 คิดเป็นร้อยละ 27.7 ร้อยละ 12.5 ร้อยละ 4.2 และร้อยละ 3.7 
ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างได้รับวัคซีนมากที่สุด คือ 3 เข็ม คิดเป็นร้อยละ 52.2 รองลงมาคือ 2 เข็ม และเข็มที่ 1 และ 4 
เท่ากัน  คิดเป็นร้อยละ 44.9 ร้อยละ 1.5 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างเคยติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 คิดเป็นร้อยละ 77.5 
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และไม่เคยติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 คิดเป็นร้อยละ 22.5 กลุ่มตัวอย่างที่คนในบ้านไม่เคยติดเชื้อโคโรนาไวรั ส 2019 
คิดเป็นร้อยละ 61.5 เคยติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 คิดเป็นร้อยละ 38.5 กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับข่าวสารการระบาดของ
โรคติดเชื้อโคโนไวรัส 2019 ทางสื่อสังคมออนไลน์/อินเตอร์เน็ตมากที่สุด คือเป็นร้อยละ 33.9  รองลงมาคือ โทรทัศน์ 
เสียงตามสาย (อสม.)/บุคลากรการแพทย์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 32.0 ร้อยละ 26.6 ร้อยละ 5.9 และ
ร้อยละ 1.6 ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างตอบถูกมากที่สุด มีอยู่ 3 ค าถาม คือ โรคโควิด-19 เกิดจากการติดเชื้อไวรัส,  อาการแสดงที่
ส าคัญของการติดเชื้อ โรคโควิด-19 คือ ไข้ อ่อนเพลีย ไอแห้ง ปวดเมื่อยตามตัว  และการไอ จาม เป็นพฤติกรรมการ
แพร่เชื้อโรคโควิด-19ได้ คิดเป็นร้อยละ 99.5 รองลงมาคือ การได้รับวัคซีน โควิด -19 ช่วยลดความรุนแรงของโรคโค
วิด-19 ได้, ผู้คนทั่วไปสามารถที่จะสวมใส่หน้ากาก ทางการแพทย์เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด -19ได้, โรคโควิด-19 
เป็นโรคติดต่อเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ, ระยะเวลาการกักตัวของผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19คือ  2-14 วัน, ผู้ติด
เชื้อโควิด19 ที่ไม่แสดงอาการ สามารถแพร่เชื้อแก่ผู้อื่นได้ , การรับประทานอาหารร่วมกับผู้ป่วยโควิด-19 สามารถติด
เชื้อโควิด-19 ได้ และแอลกอฮอล์ที่มีปริมาณอย่างน้อย70% สามารถฆ่าเชื้อโควิด-19ได้ คิดเป็นร้อยละ 97.1 ร้อยละ 
95.1 ร้อยละ 93.1 ร้อยละ 90.2 ร้อยละ 66.9 ร้อยละ 62.5 และร้อยละ 43.4 ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคติดเชื้อโคโรนา 2019ในเกณฑ์ที่ดี คิดเป็นร้อยละ 80.4 อยู่ใน
เกณฑ์ที่มีความรู้ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 19.4  และอยู่ในเกณฑ์ที่มีความรู้น้อย คิดเป็นร้อยละ 0.2 

กลุ่มตัวอย่างมักจะเลือกตอบเห็นด้วยกับเห็นด้วยมากที่สุดในข้อค าถามที่ว่า ท่านคิดว่าการระบาดของโรคโค
วิด-19 ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 90.9  รองลงมาคือ ท่านคิดว่าโรคโควิด -19 สามารถติดต่อกันได้
ง่าย, ท่านคิดว่าความรู้ด้าน สุขภาพมีความส าคัญ ในการป้องกัน COVID-19 หรือไม่, ท่านคิดว่าการเว้นระยะ ห่างจะ
ช่วยป้องกัน การติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่, ท่านคิดว่าการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ จะช่วยลดการติดเชื้อโควิด -
19, ท่านคิดว่าการลดการอยู่ในที่แออัด จะช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่, ท่านคิดว่าการท างานที่บ้านจะช่วย
ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้, ท่านคิดว่าการสวมใส่หน้ากากอนามัย จะช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด-19, ท่านคิดว่า
การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบ ต่อสังคม, , ท่านคิดว่าโรคโควิด-19 เป็นโรคที่ร้ายแรง คิดเป็นร้อยละ 87.7 
ร้อยละ 87.5 ร้อยละ 87 ร้อยละ 87 ร้อยละ 87 ร้อยละ 87 ร้อยละ 84.3 ร้อยละ 76.5 และร้อยละ 67.7 ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างที่มีทัศนคติเกี่ยวกับโรคติดเชื้อโคโรนา 2019ในเกณฑ์ที่ดี คิดเป็นร้อยละ 64.7 อยู่ในเกณฑ์ที่มี
ทัศนคติปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 31.9  และอยู่ในเกณฑ์ที่มีทัศนคติไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 3.4 

กลุ่มตัวอย่างมักจะเลือกตอบเห็นด้วยกับเห็นด้วยมากที่สุดในข้อค าถามที่ว่า ท่านคิดว่าการระบาดของโรคโค
วิด-19 ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 90.9  รองลงมาคือ ท่านคิดว่าโรคโควิด -19 สามารถติดต่อกันได้
ง่าย, ท่านคิดว่าความรู้ด้าน สุขภาพมีความส าคัญ ในการป้องกัน COVID-19 หรือไม่, ท่านคิดว่าการเว้นระยะ ห่างจะ
ช่วยป้องกัน การติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่, ท่านคิดว่าการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ จะช่วยลดการติดเชื้อโควิด -
19, ท่านคิดว่าการลดการอยู่ในที่แออัด จะช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่, ท่านคิดว่าการท างานที่บ้านจะช่วย
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ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้, ท่านคิดว่าการสวมใส่หน้ากากอนามัย จะช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด-19, ท่านคิดว่า
การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบ ต่อสังคม, , ท่านคิดว่าโรคโควิด-19 เป็นโรคที่ร้ายแรง คิดเป็นร้อยละ 87.7 
ร้อยละ 87.5 ร้อยละ 87 ร้อยละ 87 ร้อยละ 87 ร้อยละ 87 ร้อยละ 84.3 ร้อยละ 76.5 และร้อยละ 67.7 ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับโรคติดเชื้อโคโรนา 2019ในเกณฑ์ที่ดี คิดเป็นร้อยละ 78.2 อยู่ในเกณฑ์
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 19.9  และอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 2.0 

ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับความรู้และทัศนคติที่
เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโควิด-19 พบว่า จากการวิเคราะห์แบบ Chi-square ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมใน
การป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-value =0.001) แต่ความรู้ไม่มี
นัยส าคัญในทางสถิติ (P-value =0.297) 
 
อภิปรายผล 

ผลจากการวิจัยพบว่า ประชาชนในต าบลป่างิ้ว มีระดับความรู้สูง ร้อยละ80.4 ทัศนคติดี ร้อยละ64.7 และมี
พฤติกรรมที่ดี ร้อยละ78.2  สอดคล้องกับผลการศึกษาในประชาชนอ าเภอ อู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี แต่แตกต่างจาก
การศึกษา Phansuma, D., & Boonruksa, P. (2021)., (Zhong et al.,2020). ที่พบว่าระดับความรู้เฉลี่ยของ
ประชากรอยู่ในระดับปานกลาง ผลการศึกษานี้จะเห็นได้ถึงภาพรวมของประชากรในพื้นที่  ด้านความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรม และเป็นประโยชน์ในการน าข้อมูลไปใช้ในการส่งเสริม พัฒนารูปแบบความรู้ ทัศนคติที่ถูกต้องและ
เหมาะสมเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโคโรนา 2019 ได้อย่างถูกต้องและต่อเน่ือง รวมถึงความเข้าใจในการ
ใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง เมื่อมีผู้ใกล้ชิด หรือคนในครอบครัวติดเชื้อโคโรนา 2019 และผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคโคโรนา 2019 
อย่างแอลกอฮอล์ ที่มีส่วนประกอบอย่างน้อย 70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นเรื่องที่กลุ่มตัวอย่างยังขาดความรู้ในประเด็นนี้  

ด้านทัศนคตินั้น กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าโรคโคโรนา 2019 นั้นเป็นโรคที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม เป็น
โรคที่สามารถติดต่อกันได้ง่าย และยังเชื่อว่าความรู้ด้านสุขภาพมีความส าคัญในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคโค
โรนา 2019 อีกด้วย ความเชื่อเหล่านี้ อาจเป็นปัจจัยในการสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่ดี และค้นคว้า หาความรู้เกี่ยว
โรคโคโรนา 2019 กันมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา จากการหาความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคโควิด2019 นั้น พบว่าทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในทาง
สถิติchi-square อย่างมีนัยส าคัญ และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Phansuma, D., & Boonruksa, P. (2021)., 
Dardas et al. (2020)., Khumsaen Natawan. (2021, April 18)., Zhong et al. (2020). เช่นเดียวกัน, แต่ผล
การศึกษาได้ปฏิเสธการศึกษาเหล่านี้ในกรณี ที่ ความรู้เกี่ยวกับโรคโคโรนา 2019 กลับไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคโคโรนา 2019 เชิงสถิติ แต่อย่างใด. อย่างไรก็ตาม, ความรู้และการปฏิบัติที่ไม่ดี
ของประชาชน ก็ยังคงเป็นปัจจัยในการแพร่กระจายของเชื้อ แม้กระทั่งกิจกรรมส่วนบุคคลในแต่ละวัน Kejela, T. 
(2020) และคณะ.  
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ด้านพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคโคโรนา 2019 ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับที่ดี อย่างที่
ได้กล่าวไปข้างต้น ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมที่ดี และท าเป็นประจ า คือ การสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่อพบปะบุคคลอื่น ร้อยละ 94.2, การปฏิบัติตนตามมาตรการของรัฐ เกี่ยวกับการป้องกันโรค
โควิด-19 ร้อยละ 91.7 และ การล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ า หรือแอลกอฮอล์เจล ร้อยละ 90.7 ส่วนการไม่ไปสถานที่
จัดงานหรือมีการรวมกลุ่มกันมากกว่า 10 คน 322 คน การ ไอ จาม โดยการปิดปาก หรือใส่หน้ากากอนามัยในที่
สาธารณะ ร้อยละ 75.0 ซึ่งควรมีการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญถึงประเด็นดังกล่าว ให้มี
พฤติกรรมในการป้องกันตนเองที่ถูกต้องและต่อเน่ือง 

จากการศึกษาปัจจัยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมนั้น พบว่า  ช่องทางการรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับโรคโคโรนา 2019 มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Phansuma, D., & Boonruksa, P. (2021) ใน ประชากรต าบลปรุใหญ่ อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา  และDardas et al. (2020). ในกลุ่มวัยรุ่นประเทศจอร์แดน แสดงถึงสิ่งกระตุ้นการรับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด2019 เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลส าคัญ ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการ
ติดเชื้อโรคโคโรนา 2019 ได้  ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการส่งเสริมความรู้สู่ชุมชน
ในยุคดิจิทัลในปัจจุบัน. 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ไม่ควรด าเนินงานในชุมชนในช่วงเวลาที่ตรงกับฤดูเก็บเกี่ยว เพราะจะท าให้ยากล าบากในการเก็บข้อมูล 
นอกจากนี้ ข้อมูลที่เก็บได้ อาจมาจากกลุ่มประชากรที่ไม่หลากหลาย 

2. ควรเพิ่มระยะเวลาในการศึกษาและด าเนินโครงการ  
3. ควรจัดกิจกรรม/อบรมประชาชนเพื่อสนับสนุนความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 ของประชาชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวในการป้องกันและควบคุม 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  

ในต าบลศรีดอนมูล อ าเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย 
สุขธนเชษฐ์  กนกสิงห์   

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเวียงแก้ว ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงแสน  จังหวัดเชยีงราย 
 
บทคัดย่อ  

โรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นโรคติดต่อที่สามารถแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ร้ายแรงและมีอันตรายถึง
ชีวิต ที่สามารถป้องกันและควบคุมได้โดยชุมชน หากมีการด าเนินงานที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านเป็นเครือข่ายความร่วมมือในชุมชน ที่มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรค 
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ
และการปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
ต าบลศรีดอนมูล  อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
ต าบลศรีดอนมูล ที่มีประสบการณ์ท างานไม่ต่ ากว่า 1 ปี จ านวน 143 คน ระยะการศึกษาข้อมูลคือ เดือน เมษายน ถึง
เดือน ธันวาคม 2565  โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดย  ท าการแจกแจงความถ่ี ใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างตอบค าถามครบในทุกหัวข้อ  มีค่าเฉลี่ยด้านความรู้ เกี่ยวกับโรคโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019  ร้อยละ 90.91 อยู่ในระดับดี  ค่าเฉลี่ยด้านทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019  เท่ากับ 2.75 อยู่ในระดับดี  และค่าเฉลี่ยด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  เท่ากับ 2.50 อยู่ในระดับดี  ผลจากการศึกษาความส าเร็จ  ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
พื้นที่ของต าบลศรีดอนมูล แล้วยังสามารถน าผลงานวิจัยในครั้งนี้ไปใช้กับพื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่อื่นๆ ให้ช่วยการ
ด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้ง่ายและเร็วขึ้น  อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมความรู้ 
เพิ่มพูนทางวิชาการให้กับผู้ที่มาศึกษาผลงานด้านวิจัย  
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บทน า . 
โรคโควิด 19 เป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากการติดเชื้อ ไวรัส SARS-CoV-2 เริ่มแพร่ระบาดครั้งแรกที่

เมืองอูฮั่น ประเทศ จีน ในเดือนธันวาคม 2562 และแพร่กระจายไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 
2563 องค์การอนามัยโลกได้ ประกาศให้โควิด 19 เป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลก การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ส่งผล
ให้เกิดการเสียชีวิต มีผลกระทบ ต่อสุขภาพ การด ารงชีวิตประจ าวัน การท่องเที่ยว และระบบ เศรษฐกิจทั่วโลก รวมทั้ง
ประเทศไทย สถานการณ์ในประเทศไทย มีรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ครั้งแรกในเดือนมกราคม 2563 ภาครัฐได้
ออกมาตรการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง ได้แก่มาตรการ ทางด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข มาตรการทางสังคม และ มาตรการล็อคดาวน์ประเทศ รวมถึงประกาศให้โควิด 19 เป็น โรคติดต่อ
อันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อควบคุมสถานการณ์และลดการระบาดของโควิด 19 
ภายในประเทศ   

จากการติดตามสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ทั่วโลกระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม ถึงวันที่ 7 มกราคม 2565 มี 
จ านวน 11,244,199 ราย เฉลี่ยพบผู้ติดเชื้อวันละ 1,874,033 ราย มีจ านวนประเทศที่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 
สายพันธุ์โอไมครอน จ านวน 141 ประเทศ มีจ านวนผู้ติดเชื้อรวม 495,630 ราย โดยจ านวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก เพิ่มขึ้น 
อย่างเห็นได้ชัดในวันที่ 1 มกราคม 2565 จากการติดตามประเด็นที่น่าสนใจจากต่างประเทศในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา 
พบว่า หลายๆประเทศ ก าลังประสบกับภาวการณ์ ระบาดของเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์โอไมครอน ท าให้จ านวนผู้ติดเชื้อ 
ภายในประเทศสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อให้เกิดความกดดันทางด้าน 
สาธารณสุข นอกจากนี้ นักระบาดวิทยาของ Washington DC ยังเชื่อว่าเชื้อไวรัสสายพันธุ์ดังกล่าวยังคงเป็นสายพันธุ์ 
ที่น่ากังวล เนื่องจากมีอัตราการแพร่เชื้อมากกว่าสายพันธุ์เดลต้าถึง 4 ถึง 6 เท่า ถึงแม้ว่าความรุนแรงจะน้อยกว่าเชื้อ 
สายพันธุ์เดลต้า แต่ก็อาจก่อให้เกิดความล้มเหลวทางด้านสาธารณสุขได้  

จ านวนผู้ติดเชื้อในประเทศในระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม ถึงวันที่ 7 มกราคม 2565 มีจ านวน 24,926 ราย 
เสียชีวิต 108 ราย โดยรายละเอียดของผู้ ติดเชื้อแบ่งเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 1,081 ราย และการติดเชื้อ
ภายในประเทศ 23,845 ราย อายุเฉลี่ย 33 ปี (ต่ าสุด 7 วัน สูงสุด 102 ปี) อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ 
1:1.15 สัญชาติที่พบผู้ติดเชื้อสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ไทย พม่า อังกฤษ อเมริกา และ กัมพูชา จ านวน 19,411, 
201, 193, 134 และ 122 รายตามล าดับ ส าหรับ จังหวัดที่มีการพบผู้ติดเชื้อสูงสุด 10 จังหวัดแรก ได้แก่ ชลบุรี 
กรุงเทพมหานคร อุบลราชธานี สมุทรปราการ ภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น นครศรีธรรมราช อุดรธานี และระยอง โดยมี
จ านวนผู้ติดเชื้อ 3,391, 3,037, 1,909, 1,345, 1,086, 954, 934, 780, 626 และ 464 ราย ตามล าดับ   

 จ านวนผู้ติดเชื้อรวมในจังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 7 มกราคม 2565 มีจ านวน 7,279 
ราย ไม่มีรายงานผู้ที่เสียชีวิต  โดยรายละเอียดของผู้ติดเชื้อแบ่งเป็นรายอ าเภอสูงสุด 10 อันดับคือ  อ าเภอเมือง 4,110 
ราย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 651 ราย อ าเภอพาน 503 อ าเภอ แม่สาย 493 อ าเภอเวียงป่าเป้า 258 ราย อ าเภอเวียงชัย 
207 ราย อ าเภอเชียงแสน 151 ราย อ าเภอเทิง 143 ราย อ าเภอแม่จัน 139 ราย อ าเภอเชียงของ 135 ราย   
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จ านวนผู้ติดเชื้อในอ าเภอเชียงแสน โดยข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565  มีผู้ติดเชื้อสะสม จ านวน 27 ราย 
รักษาหาย 19 ราย และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเสีย  สิ่งที่จ าเป็นในสถานการณ์ที่ยังมีการระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง 
และยังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น จากเชื้อที่กลายพันธุ์ กระบวนการที่จะท าให้ผู้ป่วยลดลงคือการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active 
Case Finding) ในชุมชน โดยเฉพาะ พื้นที่ที่เคยพบผู้ป่วยยืนยัน (Sporadic) หรือการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) 
ยังเป็นแนวทางที่มี ประสิทธิภาพในค้นหาผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยในระยะแรก เพื่อจะลดโอกาสการแพร่เชื้อ จากการ
ประชุมของ คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้ก าหนดมาตรการยับยั้ง 
การระบาดภายในประเทศ โดยให้ผู้ว่าราชการเป็นผู้มีอ านาจการในการก าหนดมาตรการยับยั้งการระบาด ในจังหวัดให้
สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ของพื้นที่ และให้เร่งด าเนินการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ  ควบคุมโรคในทุกอ าเภอ 
เขต หมู่บ้าน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ  ด าเนินการเฝ้าระวังโรค  ดังนั้น
กระบวนการเฝ้าระวังสาธารณสุข (Public health surveillance) จะ สามารถค้นหากลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัส และผู้ป่วยได้
อย่างทันท่วงที ติดตามภาวะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ และประเมินผลของการจัดบริการหรือมาตรการที่
ด าเนินการไปแล้ว โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในระดับ หมู่บ้าน ต าบล  
วัตถุประสงค์   

เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลศรีดอนมูล อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย   
 
วิธีการวิจัย  

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) โดยการใช้แบบสอบถามความรู้ 
ทัศนคติและการปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน  สถานที่ศึกษาวิจัยและระยะเวลาศึกษาวิจัยในพื้นที่ต าบลศรีดอนมูล อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  
จ านวน 13 หมู่บ้าน จะใช้กลุ่มประชากรที่จะศึกษาประกอบด้วย เพศชายและหญิง,อายุ 18 ปีขึ้นไป,ปฏิบัติหน้าที่เป็น
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศรีดอนมูล,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล บ้านเวียงแก้ว, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านสันสลี, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านสะโง้ว  
ต้องมีอายุการท างาน 1 ขึ้นไป  ทั้งหมด 202 คนคัดจากคุณสมบัติแล้วจะเหลืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่
ต้องศึกษา จ านวนทั้งหมด  193 คน  ในกรณีทราบจ านวนของประชากร  วิธีของ ยามาเน่ (Taro Yamane) (ธานินทร์ 
ศิลป์จารุ, 2551) จากข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านทั้งต าบลศรีดอนมูล พบว่ามีจ านวนประชากรที่ต้อง
ศึกษา  202  คน ผู้วิจัย ก าหนดระดับสัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 และต้องการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่
ระดับความถูกต้องที่ 5% ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จ านวนประชากร 130 คน ค านวณเพิ่ม อีก 10%  รวมทั้ง
ต าบล จ านวน 13 หมู่บ้าน ได้ขนาดตัวอย่างทั้งหมด 143 ราย  
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
เป็นแบบสอบถาม ส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม 

แบ่งเป็น 4 ตอน (1) แบบสอบถามบุคคลเป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอาสาสมัครสาธารณสุขได้แก่  เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส  ระดับการศึกษา อาชีพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว ต าแหน่งอื่นในชุมชนนอกจากการเป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบส ารวจรายการ ( Check list ) และเติมข้อมูลตัวเลข (2) 
แบบสอบถามด้านความรู้ในการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ ( Multiple 
choices ) ชนิด 2 ตัวเลือก ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน โดยเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงค าตอบเดียว เกณฑ์การให้
คะแนน ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน (3) แบบสอบถามด้านทัศนคติ การป้องกันและ
ควบคุมโรคโควิด-19 เป็นค าถามให้เลือกตอบตามสภาพที่ตรงกับความคิดเห็น มีลักษณะเป็นมาตราส่วน ประมาณค่า ( 
Rating scale ) มี 3 ระดับ คือ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย (4) แบบสอบถามพฤติกรรม การป้องกันและควบคุมโรค
โควิด-19 เป็นค าถามให้เลือกตอบตามสภาพที่ตรงกับความคิดเห็น มีลักษณะเป็นมาตราส่วน ประมาณค่า ( Rating 
scale ) มี 3 ระดับ คือ ปฏิบัติเป็นประจ า ปฏิบัติเป็นบางครั้ง ไม่ปฏิบัติเลย  

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน (1) ผู้ศึกษาด าเนินการขออนุมัติหนังสือ ถึงนายอ าเภอ และสาธารณสุขอ าเภอ

เชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ รายละเอียดการศึกษา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และขออนุญาต
เก็บข้อมูล (2) ผู้ศึกษาเข้าพบก านันและผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในวันประชุมประจ าเดือนเพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการศึกษา และขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพื่อการศึกษา (3) ผู้ศึกษาเข้าพบกลุ่มตัวอย่างที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในต าบลศรีดอนมูล อ าเภอเชียงแสน เมื่อกลุ่ม
ตัวอย่างยินดีให้ความร่วมมือ ผู้ศึกษาได้อธิบายวิธีการกรอกข้อมูลด้วยแบบสอบถามแล้วจึงให้กลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามที่จัดเตรียมไว้ (4) ผู้ศึกษาท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล (5) ผู้ศึกษารวบรวม ประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ระยะเวลาที่ท าการวิจัย 1 เมษายน 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565 
ผลการวิจัย   

พบว่า ข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม อสม. พบว่า อสม.ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.7 และเพศชาย ร้อยละ 41.3 
ในด้านอายุ พบว่าส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.1 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 41-50 ปี  ร้อยละ
29.3 ,อายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 21.7, อายุมากกว่า 60 ปี ร้อยละ 9.1 และอายุน้อยกว่า 30 ปี ร้อยละ 2.8 
ตามล าดับ  ทางด้านสถานภาพการสมรสพบว่า ส่วนใหญ่แล้วสมรสถึง ร้อยละ 79.1 รองลงมา คือ สถานภาพหม้าย
ร้อยละ 11.9  และหย่า/แยก ร้อยละ 2.8 สถานะโสด ร้อยละ 4.2  ด้านการศึกษา อสม. ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ร้อยละ 20.9 รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)ร้อยละ16.1, ระดับอนุฯ/ปวส.และปริญญาตรี ร้อยละ 1.4 ตามล าดับ และที่ส าคัญคือมี 
อสม.ไม่ได้เรียนหนังสืออายุที่ระดับ ที่ 4 คือร้อยละ 3.5 และมีอาชีพท านา/ท าไร่ ร้อยละ 58.4 รองลงมามีอาชีพรับจ้าง 
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ร้อยละ 20.1,อาชีพค้าขาย ร้อยละ 9.8 ,เป็นแม่บ้าน/พ่อบ้าน ร้อยละ 7.69 และ จ านวนสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่ 
มีจ านวน 3  คน ร้อยละ 36.4 การมีต าแหน่งอื่นในชุมชนนอกจากการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ส่วน
ใหญ่เป็นอาสาสมัครประจ าหมู่บ้านเพียงต าแหน่งเดียว ร้อยละ 51.4 รองลงมาเป็นกรรมการหมู่บ้านร่วมด้วย ร้อยละ 
16.8 
 ความรู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอสม. เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีร้อยละการตอบค าถาม
ถูกสูงสุด เกี่ยวกับความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  คือ  ความรู้ในข้อที่ 2 โรคโควิด 19 เกิดจากการ
ติดเชื้อไวรัส ร้อยละ 99.3 รองลงมาคือ ความรู้ในข้อที่ 1 โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่อเกี่ยวกับระบบทางเดิน หายใจ  
และ ความรู้ในข้อที่ 10 ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่ไม่แสดงอาการ สามารถ แพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้ ร้อยละ 97.9 และข้อที่มีร้อย
ละของการตอบค าถามถูกต่ าสุดคือ ความรู้ในข้อที่ 5 อาการที่ส าคัญของผู้ติดเชื้อโควิด 19 คือ ปวดตามข้อมือ ข้อเท้า 
ร้อยละ 30.1 

ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ของ อสม.ในภาพรวมมีทัศนคติระดับ
ดี (ค่าเฉลี่ย = 2.75) เมื่อพิจารณาจ าแนกรายข้อ พบว่าส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ ข้อที่ 2. โรคโควิด 19 เป็นโรคที่สามารถติดต่อกันได้ง่าย(ค่าเฉลี่ย = 2.99) ส่วนข้อที่ค่าเฉลี่ยเจตคติต่ าที่สุด มี
ทัศนคติระดับปานกลาง คือข้อที่ 18การทักทาย พูดคุยกับเพื่อนหรือครอบครัวผ่านโทรศัพท์ ช่วยป้องกันโควิด 19 
(ค่าเฉลี่ย = 2.32)  

การปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ของ อสม.ในภาพรวมมีการปฏิบัติ
ระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 2.50) เมื่อพิจารณาจ าแนกรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ข้อที่ 19. เมื่อท่านพบว่าบุคคลในครอบครัวเป็นโรคโควิค 19 สิ่งแรกคือการแยกออกจากผู้ป่วยและสังเกตอาการตัวเอง 
14 วัน(ค่าเฉลี่ย = 2.92)    ส่วนข้อที่ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติต่ าที่สุด คือข้อที่ 1 .ท่านไม่ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลเมื่อมือ
เป้ือนสารคัดหลั่ง เช่น น้ าลาย น้ ามูก เสมหะ(ค่าเฉลี่ย = 1.73)  
 
อภิปราย สรุป และข้อเสนอแนะ  

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ 
ทัศนคติและการปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน ต าบลศรีดอนมูล อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน ต าบลศรีดอนมูล อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ที่มีประสบการณ์ท างานมา 1 ปี จ านวน 143 คน ระยะ
การศึกษาข้อมูลคือ เดือนเมษายน 2565  ถึงเดือน สิงหาคม 2565 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามความรู้ ทัศนคติ
และการปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
ต าบลศรีดอนมูล อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นจากการทบทวนเอกสารวรรณกรรมและ
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยหาความตรงของเนื้อหาโดย โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน พิจารณาความตรงของเนื้อหา 
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านงานระบาดวิทยา, ผู้เชี่ยวชาญด้านงานสาธารณสุขมูลฐาน, และผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หาความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability) โดยน า
แบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไป ทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน  30 คน หาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีการของ Cronbach  (Conbach’s 
coefficient alpha) วิเคราะห์ข้อมูลโดย ท าการแจกแจงความถี่ ใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 จากการศึกษาข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.7 และเป็นเพศชาย 
ร้อยละ 41.3 ในด้านอายุ พบว่าส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.1 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 41-
50 ปีร้อยละ 29.3 ,อายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 21.7, อายุมากกว่า 60 ปี ร้อยละ 9.1 และอายุน้อยกว่า 30 ปี ร้อย
ละ 2.8  ทางด้านสถานภาพการสมรสพบว่า ส่วนใหญ่แล้วสมรสถึง ร้อยละ79.1 รองลงมา คือ สถานภาพหม้ายและ
หย่า/แยก ร้อยละ 11.9 การศึกษา อสม. ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 20.9 รองลงมามีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)ร้อยละ16.1, ระดับอนุฯ/ปวส.
และปริญญาตรี ร้อยละ 1.4 ตามล าดับ และที่ส าคัญคือมี อสม.ไม่ได้เรียนหนังสืออายุที่ระดับ ที่ 4 คือร้อยละ 3.5 และ
มีอาชีพท านา/ท าไร่ ร้อยละ 58.4 รองลงมามีอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 20.1,อาชีพค้าขาย ร้อยละ 9.8 ,เป็นแม่บ้าน/
พ่อบ้าน ร้อยละ 7.69 และ จ านวนสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่ มีจ านวน 3  คน ร้อยละ 36.4 การมีต าแหน่งอื่นใน
ชุมชนนอกจากการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครประจ าหมู่บ้านเพียงต าแหน่ง
เดียว ร้อยละ 51.4 รองลงมาเป็นกรรมการหมู่บ้านร่วมด้วย ร้อยละ 16.8 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างตอบค าถามครบในทุกหัวข้อ มีร้อยละด้านความรู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  ที่ร้อยละ 90.91 อยู่ในระดับดี  ค่าเฉลี่ยด้านทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019   เท่ากับ 2.75 อยู่ในระดับดี และค่าเฉลี่ยด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019   เท่ากับ 2.50 อยู่ในระดับดี ซึ่งผลการวิเคราะห์น้ีน าไปตอบค าถามงานวิจัยเรื่อง ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติ
ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของ อสม. ในต าบลศรีดอนมูล  อ าเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่ม อสม. ที่อยู่ในเขตต าบลศรีดอน
มูล อ าเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย และมีอายุการท างานมากกว่า 1 ปีขึ้นไป เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ของการ
ด าเนินงานควบคุม ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ที่ท าให้เกิดผลส าเร็จ โดยเน้นไปที่การศึกษาด้านความรู้ 
ทัศนคติและการปฏิบัติของ อสม. เป็นหลักในการศึกษาวิจัยเท่านั้น แต่ยังขาดประเด็นอีกหลายอย่าง ที่จะท าให้งาน
ควบคุม ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน ส าเร็จอย่างยั่งยืน ได้แก่ 
 1.ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนภายในหมู่บ้าน 
 2.ความรู้ของคนในชุมชน 
 3.วิถีชีวิตประจ าวัน และสุขนิสัยด้านสาธารณสุขของคนในชุมชน 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
458 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

 4.บทบาทผู้น าชุมชนต่อการสั่งการและการบริหารงานในชุมชน 
 5.งบประมาณในการท างาน เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจของ อสม.และคนในชุมชน 
 6.การมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่น ในด้านต่างๆกับชุมชน 
 7.โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เป็นโรคที่เกิดขึ้นมาใหม่ จะมีการท างานที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์และ
ความรุนแรงของเชื้อโรคที่กลายพันธุ์  

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
1.ควรจะศึกษาความสัมพนัธ์ในด้านต่างๆ ที่นอกเหนือจาก ด้านด้านความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติ ของ อสม. 

เพียงอย่างเดียว ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  นั้น มีปัจจัยอีก
หลายด้าน ที่เชื่อมโยงกัน โดยที่ยังไม่ได้ท าการศึกษา  
 2.ควรมีการศึกษาขยายผล จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ที่ด าเนินการเฉพาะในพื้นที่ต าบลศรีดอนมูล อ าเภอเชียง
แสน จังหวัดเชียงราย ไปยังพื้นที่ข้างเคียง เพื่อเปรียบเทียบผลที่ได้ และหาปัจจัยร่วมในความส าเร็จของการด าเนินงาน
ควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
 3.ควรก าหนดก าหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อใดเชื้อหนึ่งเท่านั้น  ก่อนที่เชื้อ
จะมีการกลายพันธุ์  
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ปัจจัยความส าเร็จการขับเคลื่อนการด าเนินงาน รพ.สต.ติดดาว  

เขตอ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
Success factor driving the operation of 5 stars All Health Promoting Hospital in Maechai 

District, Phayao Province. 
 

สนิท ค าด ี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ใจ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

 
บทคัดย่อ  
 บทคัดย่อการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการด าเนินงานและศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการขับเคลื่อนการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยารูปแบบการวิจัยเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพท าการศึกษาด้วยการ
ทบทวนรวบรวมข้อมูลเอกสารการด าเนินงาน รพ.สต.ติดดาวในเขตอ าเภอแม่ใจ ปีงบประมาณ 2560-ปัจจุบัน และ
ศึกษาจากการประชุม กลุ่มตัวอย่างคือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จ านวน 30 คน  
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บทน า  
 การพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นกว่าเดิมสามารถขยายการเข้าถึงบริการ
สุขภาพโดยมีการสร้าง โรงพยาบาลอ าเภอและสถานีอนามัยครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศปัจจุบันสถานีอนามัยได้  
ปรับเปลี่ยนมาเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ได้มีการยกระดับการให้บริการ เพิ่มมากขึ้นในทุกด้าน
ทั้งด้านการรักษาส่งเสริม ป้องกันฟื้นฟูรวมถึงงานคุ้มครองผู้บริโภคท าให้ ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่จ าเป็นได้ใน
หน่วยบริการสุขภาพใกล้บ้าน  ถึงแม้ว่ามีรพ.สต. ครอบคลุมทุกพื้นที่และสามารถเข้าถึงบริการได้ สะดวกมากขึ้นแต่
จากสถานการณ์การพัฒนา ระบบบริการปฐมภูมิในระยะที่ผ่านมา (ช่วงระยะ 2547 – 2558) พบว่าอัตราการใช้
บริการผู้ป่วย นอกใน รพ.สต. เพิ่มมากขึ้นสถานการณ์บุคลากร ยังขาดแคลนเช่นวิชาชีพแพทย์ทันตแพทย์ เภสัชกร 
พยาบาลวิชาชีพและคุณภาพบริการโรคเรื้อรังยังไม่ดีขึ้น กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ก าหนดนโยบายเกณฑ์พัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว (รพ.สต. ติดดาว) เพื่อพัฒนาคุณภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยมี
เป้าหมายร่วมเพื่อสุขภาวะของประชาชน (District Health system: DHS) รพ. สต.ติดดาว จะได้รับบริการที่ได้
มาตรฐานใน 5 ประเด็น (5 ดาว 5 ดี) ได้แก่ 1) การบริหารดี 2) ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม 3) บุคลากรดี  4) 
บริการดี และ 5) ประชาชนมีสุขภาพดีจากการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.ติดดาว ซึ่ง
เริ่มด าเนินงานในปี 2560 เป้าหมายคือ รพ.สต.ทั่วประเทศทั้งในสังกัด กระทรวงสาธารณสุขและนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 9,806 แห่ง ซึ่งในปี 2560-2561 มี หน่วยบริการปฐมภูมิผ่านเกณฑ์  (5 ดาว) 5,089 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
51.90 โดยเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ปี 2561 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 25.00 และ กระทรวงสาธารณสุขเล็งเห็นความส าคัญและ 
ประโยชน์ของโครงการนี้จึงได้ด าเนินการต่อเนื่อง ในปี 2562 โดยตั้งเป้าหมาย รพ.สต. ผ่านเกณฑ์ คุณภาพ ทั่ว
ประเทศร้อยละ 60 (สะสมปี 60-62) และ รพ.สต. ผ่านเกณฑ์คุณภาพทุกแห่งภายในปี 2564 

อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา มี รพ.สต. ในพื้นที่ทั้งสิ้น 9 แห่ง การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
ได้ด าเนินการตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งผลการด าเนินงานพบว่า ในปี 2560 มี รพ.สต.ผ่านเกณฑ์คุณภาพจ านวน 2 แห่ง  ปี 
2561 จ านวน 2 แห่ง และปี 2562 จ านวน 6 แห่ง ทั้งนี้พื้นที่อ าเภอแม่ใจ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินงานโดยการถอดบทเรียน เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานและรูปแบบการด าเนินงานที่มี
ประโยชน์ สามารถใช้ในการวางแผนและเป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานด้านสาธารณสุขอื่น ๆ ต่อไป   
 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษากระบวนการด าเนินงานรพ. สต.ติดดาว ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา  
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน รพ.สต.ติดดาวในสังกัดส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา                 
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วิธีการวิจัย  
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative study) ใช้วิธีการศึกษาด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus 

group) โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน โดยท าการเลือกขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบเจาะจง  
(Purposive Sampling) โดยประชากรดังนี้ คือ  

1. สาธารณสุขอ าเภอแม่ใจ/ผู้รับผิดชอบงานคุณภาพ จ านวน 2 คน  
2. หัวหน้ากลุ่มงานรพ.แม่ใจ 10 คน 

 3. ผอ.รพ.สต และผู้รับผิดชอบงานแห่งละ 2 คน 
 
ผลการวิจัย   
 1.การด าเนินงาน รพ.สต. ติดดาวในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

1.1 การจัดตั้งคณะท างานจัดตั้งคณะท างานซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้อ านวยการ  รพ.สต. กลุ่มสหวิชาชีพ 
โดยมีทีมพี่เลี้ยง คือ โรงพยาบาลแม่ใจและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ใจ ก าหนดบทบาทหน้าที่ เตรียมความพร้อม
แก ่รพ.สต. ทุกแห่งให้ค าแนะน าและติดตามประเมินผล 

1.2 ก าหนดเป้าหมาย วางแผนด าเนินงานคณะท างานก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงาน และจัดท าแผนการ
เป็น 3 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 เป็นระยะเริ่มต้นด าเนินการในปี 2560 เป้าหมายในการด าเนินงานซึ่งเป็น PCC จ านวน 2 แห่ง เพื่อ
เป็นรพ.สต. น าร่อง 

ระยะที่ 2 ปี 2561 เป้าหมายการด าเนินการใน รพ.สต. ที่มีความพร้อมรับการประเมินตามตัวชี้วัดกระทรวง
สาธารณสุข ร้อยละ 25 จ านวน 4 แห่ง โดยพบว่า ยังมีปัญหาอุปสรรคและยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 6 แห่ง จึงท า
การประเมินช้า และผ่านเกณฑ์ในระยะต่อมา  

ระยะที่ 3 ปี 2562 เป้าหมายการด าเนินการ ร้อยละ 100 เนื่องจากคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ รพ.สต. อีก 
1 แห่งที่เหลือ ได้มีการพิจารณาหลักเกณฑ์และบทเรียนของ  รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินในปีที่ผ่านมาร่วมกัน จึง
ก าหนดเป้าหมายให้ผ่านเกณฑ์เพิ่มอีก 1 แห่ง รวมเป็น 9 แห่ง (ยอดสะสม) ร้อยละ 100 ในปี 2562 ให้ได้ และปี 
2563 – 2565 ผ่านการประเมินซ้ า ครบ 9 แห่ง 

1.3 วิเคราะห์และการประเมินผลการด าเนินงานหน่วยบริการ ที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพ ด าเนินการ
ประเมินตนเองตามแบบประเมิน รพ.สต.ติดดาว ส่งมายังส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยมีทีมพี่
เลี้ยงให้ค าแนะน าเบ้ืองต้น 

1.4 ทบทวนสาเหตุปัญหา และแนวทางแก้ไขจากการตรวจเยี่ยมและประเมินรับรอง รพ.สต. ติดดาวปี 2560-
2561 ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพสต.ติดดาว จ านวน 8 แห่ง โดยได้ด าเนินการวิเคราะห์องค์กร ด้วยการใช้ SWOT 
Analysis      
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1.5 การปรับปรุง พัฒนาและแก้ไขปัญหา เมื่อวิเคราะห์องค์กรแล้วจึงน าจุดแข็งจุดอ่อนของการด าเนินงานมา
ปรับปรุงแก้ไขในปี 2562 เพื่อเป้าหมาย รพ.สต. ติดดาวคุณภาพทุกแห่งทั้งนี้ได้มีการแก้ไข พัฒนาการด าเนินงานด้าน
ต่างๆ ได้แก่ 1) การวางแผนการด าเนินงานได้มีการจัดประชุมอบรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพรพ.สต. 
ทั้งหมด เรียนรู้และท าความเข้าใจเกณฑ์การประเมินผล พร้อมทั้งเชิญทีมงานระดับจังหวัดมาเป็นผู้ชี้แจงการ
ด าเนินงาน ทีมพี่เลี้ยงระดับอ าเภอตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยบริการก่อนการประเมิน 2) การสื่อสาร
องค์กรจัดตั้งไลน์กลุ่มสื่อสาร โดยพี่เลี้ยงอ าเภอ เป็นผู้สรุปผลการตรวจติดตามราย  รพ.สต.จุดเด่น จุดด้อย ส่วนขาด 
เพื่อให้ ผู้บริหาร/ทีมงานในรพ.สต. อื่นๆที่มีลักษณะใกล้เคียงน าไปปรับปรุง พัฒนาในพื้นที่ของตนเอง  3) สร้างการ
เรียนรู้ร่วมกันหน่วยบริการ/ รพ.สต. แห่งอื่นเข้าร่วมสังเกตการณ์การประเมินและการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการ
จังหวัดที่ตรวจประเมินใน รพ.สต. อื่นๆ ผู้สังเกตการณ์สามารถน าความรู้ ข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงแก้ไข พัฒนาส่วน
ขาดของตนเอง ให้ตรงตามาตรฐานมากที่สุด 4) การสรุปการด าเนินงานและคืนข้อมูลสรุปข้อเด่น ข้อด้อย น ามา
ปรับปรุงวางแผนการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ส าหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน รพ.
สต.ติดดาว อ าเภอแม่ใจ คือ 1) กลยุทธ์ขององค์กร มีการวิเคราะห์ผล ก าหนดเป้าหมาย วางแผนการด าเนินงาน และ
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติงาน ที่มีความชัดเจนคลอบคลุมทั้งในระดับอ าเภอและต าบล 2) โครงสร้างขององค์กรมีการจัด
คณะท างาน มอบหมายภารกิจหน้าที่ที่ชัดเจนทุกระดับ 3) ระบบการปฏิบัติงาน บริหารจัดการเป็นระบบ ประสาน
ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ศึกษาเกณฑ์การประเมิน กระบวนการประเมิน วิเคราะห์และเพิ่มเติมส่วนขาด 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีด าเนินงาน ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 4) 
บุคลากร บุคลากรทุกระดับ มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง และสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบได้
เป็นอย่างดี 5) ทักษะความรู้ความสามารถ บุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งได้รับ
การพัฒนาศักยภาพตามหน้าที่ปฏิบัติงานของตนเอง 6) รูปแบบการบริหารจัดการ ผู้บริหารทุกระดับต่างให้
ความส าคัญ กับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพรพ.สต. ติดตาวมีการจูงใจโน้มน้าวให้บุคลากรในหน่วยงานเห็น
ความส าคัญและเกิดความมุ่งมั่น ร่วมมือในการด าเนินงาน พร้อมทั้งติดตามการด าเนินงานด้วยตนเอง ท าให้เป็นการ
กระตุ้นให้รพ.สต.พัฒนาตนเองเพิ่มมากขึ้น 7) ค่านิยมร่วม บุคคลากรทุกระดับ มีความสนใจมุ่งมั่นในการพัฒนา
คุณภาพตามเกณฑ์การประเมิน โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือผ่านเกณฑ์การประเมินในปี 2562 ทุกหน่วยบริการต่าง
ทุ่มเท เอาใจใส่ ซื่อสัตย์ เต็มใจและให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างเต็มก าลังความสามารถจนบรรลุเป้าหมาย
ผ่านเกณฑ์ครบทุกแห่ง         
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อภิปราย สรุป และข้อเสนอแนะ  
การวิจัยด้านกระบวนการด าเนินงานจากผลการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ดังกล่าว

มาแล้วสอดคล้องกับการจัดโครงสร้างองค์กรซึ่งเป็นระบบการบริการจัดการองค์กร ซึ่งฝ่ายบริหารได้ทราบแนวทางการ
ท างาน การก าหนดนโยบาย และการวินิจฉัยสั่งการน ามาซึ่งผลส าเร็จในการปฏิบัติงาน  นอกจากนี้ผู้วิจัยเห็นว่า 
กระบวนการด าเนินงานยังสอดคล้องกับแนวทาง CQI  (Continuous  Quality Improvement) โดยมีองค์ประกอบ
ส าคัญคือ มีขั้นตอนการด าเนินงานแบบ PDCA (Plan Do Check Act) ซึ่งแทรกอยู่ในกระบวนการท างานการพัฒนา
คุณภาพรพ.สต.ติดดาวของอ าเภอแม่ใจ โดยมีรูปแบบการท ากิจกรรมที่ง่ายๆ ได้แก่ การร่วมสังเกตการณ์ การปรับใช้
ข้อมูลในพื้นที่ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SWOT Analysis เป็นต้น ท าให้การด าเนินงานมีความต่อเนื่องและหน่วย
บริการสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว สามารถผ่านเกณฑ์ประเมินครบทุกแห่งเป็นอ าเภอแรกของจังหวัดพะเยา 
ทั้งๆที่เป็นพื้นที่ที่มีความซับซ้อนในการด าเนินงานค่อนข้างสูงสอดคล้องกับการศึกษาของ อรมณีภัทรทิพากร, มรรยาท
รุจิวิชชญ์และฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ ที่พบว่า CQI ช่วยเพิ่มระดับความพึงพอใจในงาน ส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อ
ประสบการณ์การเรียนรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับ CQI และการรับรู้ความพึงพอใจในงานของบุคลากร ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จของทีมพัฒนาคุณภาพ ได้แก่ การใช้เวลาและโอกาสเพื่อสะท้อนปัญหา ,ก าหนดเป้าหมายและระยะเวลา, 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสนับสนุนผู้ร่วมงาน ประโยชน์ของ CQI ได้แก่ การเพิ่มขี้นของขวัญและก าลังใจ 
ประสิทธิภาพงาน คุณภาพการบริการ และความพึงพอใจในงานด้านปัจจัยความส าเร็จผู้วิจัยเห็นว่า ผลการศึกษาครั้งนี้
สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารองค์กรของ Henri J. Fayol ที่ได้สรุปไว้ว่า หัวใจของการบริหารจัดการที่มีคนจ านวน
มาก เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมายนั้นมี 5 ปัจจัย เรียกว่า POCCC ได้แก่ 1) การวางแผน (Planning) 2) การจัด
องค์การ (Organizing) 3) การสั่งการ (Commanding) 4) การประสานงาน (Co-Ordinating) และ 5) การควบคุม 
(Controlling) การศึกษาครั้งนี้ได้น าหลักการ 7s McKinsey เป็นเครื่องมือที่น ามาใช้ในการบริหาร มีส่วนส าคัญตอ
ความส าเร็จขององค์กร โดยน าผลการวิเคราะห์ตามหลักการมาก าหนดกลยุทธ์เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อการบริหารองค์กร ประกอบไปด้วย 1.กลยุทธ์ขององค์กรช่วยให้องค์กรก าหนดและพัฒนาข้อได้เปรียบทางการ
แข่งขันข้ึนมาได้และเป็นแนวทางที่บุคคลภายในองค์กรรู้ว่าจะใช้ความพยายามไปในทิศทางใดจึงจะประสบความส าเร็จ 
สอดคล้องกับการศึกษาของเฉลิมวุฒิ อุตโน,จ าลอง โพธิ์บุญ,และ วิสาขา ภู่จินดาที่พบว่าปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้ อปท. 
มีผลการด าเนินงานดี คือ กระบวนการด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ และปัจจัยด้านผู้บริหารที่ให้ความส าคัญและ
ความใส่ใจในภารกิจและยังสอดคล้องกับการศึกษาของ พิสิษฐ์ ฉัตรวิวัฒนากุล ที่พบว่าปัจจัยที่ส าคัญต่อความส าเร็จ
ด้านคุณภาพคือปัจจัยด้านบริหารงานและปัจจัยด้านการวางแผนงานโดยละเอียด   2. โครงสร้างองค์กรการจัดองค์กร
ที่ดีมีส่วนช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง 3.
ระบบการปฏิบัติงานการจัดระบบการท างานก็มีความส าคัญอย่างยิ่ง ดังการศึกษาของกุศลาสัย สุราอามาตย์, สงคราม
ชัย ลีทองดี และเสฐียรพงษ์ ศิวินา พบว่า ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินงาน รพ.สต.ติดดาว คือ การมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการท างานร่วมกันระหว่างทีมสหวิชาชีพในโรงพยาบาลแม่ข่าย และรพ.สต.การมีระบบก ากับ ติดตาม 
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ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยส่งเสริมให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 4. บุคลากรทรัพยากรมนุษย์
นับเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงานขององค์กร องค์กรจะประสบความส าเร็จหรือไม่ส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์สอดคล้องกับการศึกษาของบุญทิพย์ ลิขิตพงษ์วิทย์ และประเสริฐ อินทร์รักษ์ที่พบว่า หนึ่ง
ในปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข คือการมุ่งเน้นบุคลากร ซึ่งคล้ายกัน
กับแนวคิดความเป็นเลิศของ Peter & Waterman9ที่กล่าวถึงไว้ว่าการเพิ่มผลผลิตโดยอาศัยพนักงานให้ความส าคัญ
กับคุณค่าและคุณภาพการบริการที่มุ่งสู่ผู้รับบริการส่วน Dubrin ให้ความเห็นว่า การมีบุคลากรที่เพียงพอจะท าให้
มั่นใจว่าจะท าให้องค์การไปสู่เป้าหมายได้ 5. ทักษะ ความรู้ ความสามารถผลการศึกษาดงักล่าวสอดคล้องกับการศึกษา
ของ หทัยรัตน์ คงสืบและวิไลลักษณ์ เรืองรัตนตรัย ที่พบว่าบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงานและได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสายงานที่รับผิดชอบเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน  
เช่นเดียวกับการศึกษาของมุทิตาวรกัลยากุล ที่พบว่าปัจจัยด้านทักษะมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการบริหารงาน
และเมื่อน ามาสร้างสมการพยากรณ์พบว่าปัจจัยด้านทักษะส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารงานมากที่สุด 6. รูปแบบ
การบริหารจัดการผู้วิจัยเห็นว่า ความเป็นผู้น าขององค์กรจะมีบทบาทที่ส าคัญต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร 
ผู้น าที่ประสบความส าเร็จจะต้องวางโครงสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการเชื่อมโยงระหว่างความเป็นเลิศและพฤติกรรม
ทางจรรยาบรรณให้เกิดขึ้นสอดคล้องกับการศึกษาของ เฉลิมวุฒิ อุตโน, จ าลอง โพธิ์บุญ, และ วิสาขา ภู่จินดา ที่พบว่า
ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้ อปท. มีผลการด าเนินงานดี คือ ปัจจัยด้านผู้บริหารที่ให้ความส า คัญกับการปฏิบัตงาน
สอดคล้องกับการศึกษาของ บุญทิพย์ ลิขิตพงษ์วิทย์ และประเสริฐ อินทร์รักษ์ ที่พบว่าหนึ่งในปัจจัยความเป็นเลิศใน
การบริหารคือ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร สอดคล้องกับหทัยรัตน์ คงสืบและวิไลลักษณ์ เรืองรัตนตรัย ที่พบว่าการที่
ผู้อ านวยการ รพ.สต.ที่ให้ความส าคัญ และจูงใจให้บุคลากรเห็นความส าคัญและร่วมด าเนินงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้
การด าเนินงานประสบความส าเร็จ 7. ค่านิยมร่วม ค่านิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือร่วมกันโดยสมาชิกขององค์กรที่ได้
กลายเป็นรากฐานของระบบการบริหาร และวิธีการปฏิบัติของบุคลากรและผู้บริหารภายในองค์ กรสอดคล้องกับ
การศึกษาของมุทิตาวรกัลยากุล ที่พบว่าปัจจัยด้านค่านิยมร่วมมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการบริหารงานของ
เทศบาลนครรังสิตจังหวัดปทุมธานีดังนั้น ปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว 
ของหน่วยบริการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ใจ เกิดจากระบบบริหารจัดการภายในองค์กร ที่ด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ บุคลกรในองค์มีเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกัน ประกอบกับการด าเนินงานแบบทีมพี่เลี้ยง การคืน
ข้อมูล การสื่อสารภายในอย่างสม่ าเสมอ มีส่วนช่วยเร่งให้การด าเนินพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว 
ประสบความส าเร็จผ่านเกณฑ์การประเมินได้เร็วมากยิ่งข้ึน 
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การรักษาทันตกรรมพร้อมมูลในผู้ป่วยเด็กด้วยวิธีจัดการพฤติกรรมโดยไม่ใช้ยา : รายงานผู้ป่วย 
 

วัลลภา ชื่นมงคลสกุล 
กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลแม่สาย จังหวดัเชยีงราย 

 
บทคัดย่อ 

การรักษาทันตกรรมพร้อมมูลในผู้ป่วยเด็กเป็นการพิจารณาสุขภาพช่องปากแบบองค์รวม โดยมีการบูรณาการ
เชื่อมโยงหลายปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพช่องปาก มีการประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคฟันผุเฉพาะบุคคล และ
นัดติดตามให้ทันตกรรมส่งเสริมป้องกันโรคตามความเสี่ยง เริ่มการรักษาด้วยการจัดการพฤติกรรมโดยไม่ใช้ยา แต่น าวิธีการ
ทางจิตวิทยามาใช้ก่อนวิธีอื่น ๆ ทันตแพทย์มีบทบาทในการประเมินพฤติกรรมเด็ก และเลือกใช้วิธีการปรับพฤติกรรมให้
เหมาะสมตามสถานการณ์ขณะรับการรักษาทางทันตกรรม 

ส าหรับรายงานผู้ป่วยรายนี้เป็นเด็กชายไทยอายุ 7 ปี ทันตแพทย์ได้แนะน าให้มาท าการรักษาทางทันตกรรมเนื่องจาก
ผู้ป่วยมีฟันผุหลายซี่ในช่องปาก ผู้ป่วยได้รับการรักษาซึ่งประกอบด้วยการตรวจวินิฉัยโรคในช่องปาก  รวมถึงการประเมิน 
ความเสี่ยงของโรคฟันผุ ผู้ป่วยมีอุปนิสัยขี้อาย พูดน้อย และมีความกลัว และกังวล ผู้ปกครองตัดสินใจให้ผู้ป่วยท าการรักษา
แบบปกติไม่ใช้ยา วางแผนการรักษาใช้วิธีการปรับพฤติกรรมให้ผู้ป่วยคุ้นเคย ลดความกังวล สามารถท าการรักษาได้อย่าง
ปลอดภัย โดยนัดหมายต่อเนื่องจนเสร็จสมบูรณ์ท้ังปาก ระหว่างการรักษาได้เน้นย้ า และติดตาม งานทันตกรรมป้องกัน โดย
ปรับทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของท้ังผู้ป่วย และผู้ปกครอง จากการ   ติดตามหลังการรักษา 7 เดือน 
พบว่าสภาพฟัน และวัสดุบูรณะอยู่ในสภาพดี ไม่พบฟันผุเป็นรูเกิดขึ้นใหม่ ผู้ป่วยไม่มีอาการใด ๆ และวางแผนติ ดตามผลทุก    
3 เดือน ส่วนผู้ปกครองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วย ไปในทางท่ีดีขึ้น นับว่าเป็นการรักษา
ผู้ป่วยแบบทันตกรรมพร้อมมูลท่ีประสบความส าเร็จ 

 
ค าส าคัญ: การจัดการพฤติกรรมโดยไม่ใช้ยา, การรักษาทันตกรรมพร้อมมูล, ผู้ป่วยเด็ก 
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Comprehensive dental care in child patient with 
non-pharmacological behavior management : A case report 

Wanlapa Chuenmongkonsakul1 

Abstract 

 Comprehensive dental care in child patient is a holistic approach. It takes into all points of 
maintaining good oral hygiene. Comprehensive dental care provides caries risk assessment and 
determines frequency of follow-up preventive oral health according to individual the caries risk. 
Dental treatment is provided by non-pharmacological behavior managements and psychological 
mainly. The child behavior assessment and modification must be done on a continuous while 
carrying out the dental treatment in every visit. 

  This case report presents a comprehensive dental care of a 7-year-old Thai boy. The 
patient came with multiple dental caries as a chief complaint and was recommended to receive 
dental treatment. The patient was received a complete oral examination, diagnosis, and caries risk 
assessment. The patient was shy, reticent, fearful, and anxious. After discussing with the patient’s 
parent, the parent accepted dental treatments with non-pharmacological behavior managements 
including behavior modification, developing familiarity, and reducing anxiety. The patient was 
appointed and received all dental treatments safely. During dental visits, preventive care was 
emphasized and followed-up. Encouraging behavior change and positive attitude toward oral 
hygiene care were given. At 7-month follow up, patient had good oral hygiene. All teeth and 
dental restorations were in good condition. No new carious lesion was detected. The patient 
experienced no symptoms. The patient was appointed for dental check-up every 3 months. 
Parents had improved behavior and attitude of oral health care in the patient. In conclusion, this 
case is a successful comprehensive dental care. 

Keyword: Child patient, Comprehensive dental care, Non-pharmacological behavior management 

 

1 Department of Dentistry, Maesai Hospital, Chiang Rai 
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บทน า 

การประเมินพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กในการรักษาทางทันตกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเลือกใช้วิธีการ
จัดการพฤติกรรมอย่างเหมาะสม และใช้บันทึกข้อมูลพฤติกรรมเพื่อเปรียบเทียบผลของของวิธีการจัดการในแต่ละครั้ง
ของการรักษา และใช้เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกวิธีการจัดการในการรักษาครั้งต่อไป 

Frankl (1962) ได้แนะน าวิธีการจัดประเภทพฤติกรรมของเด็กเป็น 4 ระดับ เรียกว่า Frankl Behavioral 
Rating Scale คือ (1) 

ระดับที่ 1 ปฏิเสธการรักษาอย่างสิ้นเชิง (Definitively negative, - -)   
ระดับที่ 2 ปฏิเสธการรักษา (Negative, -)  
ระดับที่ 3 ยอมรับการรักษาพอควร (Positive, +)  
ระดับที่ 4 ร่วมมือดีมาก (Definitely positive, ++) 
การจัดการพฤติกรรมของเด็ก คือ วิธีที่ท าให้เด็กยอมรับ และให้ความร่วมมือกับทันตแพทย์ในการรักษา     

โดยเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดความส าเร็จของการรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยเด็ก ได้จัดแบ่งวิธีการปรับพฤติกรรม
ออกเป็น วิธีการปรับพฤติกรรมโดยไม่ใช้ยา (Non-Pharmacologic approach) ได้แก่ การบอก-แสดง-ท า         
(Tell-Show-Do) การให้แรงเสริมเชิงบวก (Positive reinforcement) เป็นต้น และวิธีการปรับพฤติกรรมโดยการใช้
ยาเพื่อลดความกลัว และกังวล (Pharmacologic approach) ได้แก่ การสูดดมก๊าซไนตรัสออกไซด์ (Nitrous oxide 
inhalation) การใช้ยาลดความกังวล (Sedation)  และการใช้ยาสลบ (General anesthesia) เป็นต้น (2) 

 วัสดุบูรณะฟันที่นิยมใช้ในเด็ก 
กลาสไอโอโนเมอร์ (Glass ionomer) AAPD ได้แนะน าให้ใช้กลาสไอโอโนเมอร์ชนิดดั้งเดิมในการบูรณะ

ฟันกรามน้ านมประเภท Class I จากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญแนะน าให้ใช้เรซินโมดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ในการ
บูรณะฟันกรามน้ านมประเภท Class II ได้ (3) 

คอมโพสิตเรซิน (Composite resin) AAPD, 2020 แนะน าให้ท าการบูรณะฟันด้วยคอมโพสิตเรซิน 
บริเวณด้านบดเคี้ยว และด้านประชิดในฟันกรามน้ านม มีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนในระดับ strong evidence 
ส่วนการบูรณะที่ด้านประชิดในฟันหน้าน้ านมจากหลักฐานทางวิชาการเป็นเพียง expert opinion เท่านั้น (3) 

ครอบฟันเหล็กไร้สนิม (Stainless steel crown) ใช้ส าหรับการบูรณะฟันที่มีการสูญเสียโครงสร้างของ
ฟันอย่างมาก หรือมีความผิดปกติของเนื้อฟันทั้งในฟันแท้ และฟันน้ านม ใช้ร่วมกับ space maintainer ใช้เป็น 
abutment ของฟันเทียมของเด็ก 
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จากการศึกษาเปรียบเทียบอายุการใช้งาน (longevity) พบว่า ครอบฟันเหล็กไร้สนิมมีอายุการใช้งาน             
ที่ดีกว่าอมัลกัม ที่ระยะเวลา 5 ปี class II อมัลกัมมีอัตราความล้มเหลวร้อยละ 26 เมื่อเปรียบเทียบกับครอบฟันเหล็ก    
ไร้สนิม ที่มีอัตราความล้มเหลวที่ร้อยละ 7 (4) 
 การรักษาประสาทฟันทางอ้อม (Indirect pulp treatment หรือ IPT) 

การรักษาประสาทฟันทางอ้อมนั้นจะเป็นการเหลือเนื้อฟันผุเหนือเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟันไว้ และปิดทับด้วย
วัสดุที่มีความเข้ากันทางชีวภาพ เพื่อป้องกันการเผยผึ่งของเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟัน  (5) หรืออาจเรียกว่าเป็นวิธีการ
ก าจัดฟันผุแบบ selective removal to soft dentin (6) ท าเพื่อรักษาความมีชีวิตของฟัน กระตุ้นการหาย และ   การ
ซ่อมแซมของเน้ือเยื่อโพรงประสาทฟัน แล้วจึงท าการบูรณะด้วยวัสดุที่มีความแนบสนิทกับตัวฟัน เพื่อป้องกันการรั่วซึม
ของแบคทีเรียภายหลังการรักษา (5) 

วัสดุที่ใช้ในการรักษาประสาทฟันทางอ้อม (6) ได้แก่ Calcium hydroxide, Glass ionomer cement, 
Resin-modified glass ionomers, Mineral trioxide aggregate (MTA), Dentin bonding agent  

จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบพบว่าผลส าเร็จของการรกัษาเน้ือเยื่อโพรงประสาทฟันในฟันน ้านม  
ที่ระยะเวลา 24 เดือน ด้วยวิธีการรักษาประสาทฟันทางอ้อม (อัตราความส าเร็จร้อยละ 94.4) และการท าพัลโพโตมี 
(อัตราความส าเร็จร้อยละ 82.6) นั้นสูงใกล้เคียงกัน ขณะที่การรักษาประสาทฟันทางตรงแม้จะมีผลส าเร็จของการ
รักษาใกล้เคียงกับการรักษาข้างต้น (อัตราความส าเร็จร้อยละ 88.8) แต่คุณภาพของหลักฐานการศึกษานั้นต ่ากว่า (6, 7) 

แต่เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นว่าความส าเร็จระยะยาวในการรักษาประสาทฟันทางอ้อมนั้นสูงที่สุด  
 พัลเพคโตมี (Pulpectomy) 

พัลเพคโตมี คือการรักษารากฟันน ้านมที่มีเน้ือเยื่อโพรงประสาทฟันอักเสบแบบผันกลับไม่ได้หรือตายเนื่องจาก
ฟันผุหรืออุบัติเหตุ โดยจะแนะน าให้ท าการรักษาในฟันน ้านมที่ไม่มีการละลายของรากฟัน หรือมีการละลายเพียง
เล็กน้อย (ไม่ควรเกิน 1 ใน 3 ของความยาวรากฟัน) แต่ไม่แนะน าให้ท าในฟันที่มีการสูญเสียรูปร่างของรากฟัน มีการ
ละลายภายนอกหรือภายในรากฟันจากพยาธิสภาพอย่างมาก หรือมีรอยโรครอบปลายรากที่ครอบคลุมในส่วนของหน่อ
ฟันแท้ ข้างใต้ (6) 

อย่างไรก็ดีภายหลังการอุดคลองรากฟันแล้ว ควรบูรณะฟันด้วยวัสดุที่มีความแนบสนิทกับตัวฟันเพื่อป้องกัน   
การรั่วซึมของแบคทีเรียภายหลังการรักษา โดยหากฟันซี่นั้นมีเนื้อฟันเหลือมากเพียงพอ และมีระยะเวลาที่จะคงอยู่ใน  
ช่องปากน้อยกว่า 2 ปี ก็สามารถที่จะบูรณะฟันซี่น้ันด้วยวัสดุอุด เช่น อะมัลกัม หรือคอมโพสิตได้ แต่หากฟันซ่ีนั้นเหลือ
เนื้อฟันน้อย มีพยาธิสภาพครอบคลุมเนื้อฟันหลายด้าน ก็แนะน าให้บูรณะฟันน ้านมซี่นั้นด้วยครอบฟันเหล็กไร้สนิม  (5) 

เมื่อติดตามผลเป็นระยะเวลา 24 เดือนพบว่าการท าครอบฟันนั้นให้ผลส าเร็จในการรักษาที่ดีกว่า (8) 
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 การคงสภาพช่องว่างบนขากรรไกร (Space maintenance) 
 การสูญเสียฟันน้ านมไปก่อนก าหนดไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากการมีฟันผุ การติดเชื้อ การได้รับอุบัติเหตุ ฟันขึ้น
ผิดที่ (ectopic eruption) หรือจากฟันซ้อนเก ท าให้เกิดการสูญเสียความยาวบนขากรรไกรได้ ความยาวขากรรไกรที่
ไม่เพียงพอ สามารถท าให้เกิดหรือเพิ่มความรุนแรงของการสบฟันที่ผิดปกติร่วมกับการมีฟันซ้อนเก ฟันหมุน ฟันขึ้นผิด
ที่   ฟันสบคร่อม ฟันยื่น ฟันสบลึก และความสัมพันธ์ของฟันกรามบน และล่างที่ผิดปกติไป (9) ดังนั้น ภายหลังการ
สูญเสีย ฟันน้ านมไปก่อนก าหนดควรจะพิจารณาใส่เครื่องมือกันช่องว่าง (Space maintainer) เพื่อช่วยลดการเกิด
หรือลดความรุนแรงของการสบฟันที่ผิดปกติ (10) 

 เครื่องมือกันช่องว่างแบ่งได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ (10) 
1. เครื่องมือกันช่องว่างชนิดติดแน่น แบ่งเป็น 

1.1 เครื่องมือกันช่องว่างชนิดติดแน่นแบบใส่ข้างเดียว ได้แก่เครื่องมือชนิด band and loop, crown 
and loop และ distal shoe 

1.2 เครื่องมือกันช่องว่างชนิดติดแน่นแบบใส่สองข้าง ได้แก่เครื่องมือชนิด lower lingual holding arch, 
Nance appliance และ transpalatal arch 

2. เครื่องมือกันช่องว่างชนิดถอดได้ ได้แก่ ฟันปลอมบางส่วน และ Hawley type appliance 

รายงานผู้ป่วย 
     ผู้ป่วยเด็กชายไทย อายุ 7 ปี 6 เดือน มาตรวจฟันตามค าแนะน าของทันตแพทย์ เคยมีอาการปวดฟันกรามล่าง
ซ้าย แต่ปัจจุบันไม่มีอาการใด ๆ สุขภาพร่างกายแข็งแรงดี ปฏิเสธโรคประจ าตัว ปฏิเสธการแพ้ยา หรือสารใด ๆ ผู้ป่วย
เป็นบุตรชายคนโต มีน้องชาย 1 คน ก าลังเรียนอยู่ชั้น ป.2 บิดา-มารดา แยกกันอยู่ ปัจจุบันผู้ป่วยอาศัยอยู่กับบิดา       
ปู่ ย่า และลุง ส่วนน้องชายอาศัยอยู่กับมารดา 

ผู้ป่วยเคยได้รับการตรวจฟัน เคลือบฟลูออไรด์ที่โรงเรียน และได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ซี่ที่ 1     
ที่โรงพยาบาลแม่สาย โดยคุณครูพามาพร้อมกับนักเรียนร่วมห้อง ปกติผู้ป่วยแปรงฟันเองวันละ 2 ครั้งตอนเช้า และ
ก่อนนอน ใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ 1,000 ส่วนในล้านส่วน ไม่ได้ใช้ไหมขัดฟัน ไม่เคยได้รับฟลูออไรด์เสริมทางระบบ 
รับประทานอาหารหลัก 3 มื้อ รับประทานอาหารได้ทั้ง 5 หมู่ ดื่มนมทั้งนมจืด นมหวาน และนมเปรี้ยว วันละ 1-2 
กล่อง ชอบรับประทานอาหารว่างพวกขนมขบเคี้ยว ขนมถุง ขนมปัง เค้ก 1-2 ครั้งต่อวัน ไม่ค่อยรับประทานผลไม้  

ผู้ป่วยสามารถให้ความร่วมมือได้ดี Frankl Behavior Rating Scale: Definitely positive (++) มีอุปนิสัย    
ขี้อาย และกังวลเล็กน้อย แต่ยอมท าตามค าสั่ง เมื่อใช้วิธีการปรับพฤติกรรมด้วยวิธีไม่ใช้ยา โดยการ บอก-แสดง-ท า 
(Tell-Show-Do) การถาม-บอก-ถาม (Ask-Tell-Ask) การเบี่ยงเบนความสนใจ (Distraction) และการให้แรงเสริม  
เชิงบวก (Positive reinforcement)  ผู้ปกครองยังไม่ค่อยเห็นความส าคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากมากนัก       
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แต่ภายหลังการพูดคุย ให้ความรู้ว่าโรคฟันผุ และเหงือกอักเสบเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ และผู้ปกครองมีส่ วน
ช่วยเหลือผู้ป่วยในการป้องกันโรคได้มาก อธิบายแผนการรักษา วิธีการปรับพฤติกรรมผู้ป่วย ขั้นตอนการรักษา รวมถึง
ข้อดี ข้อเสียของการรักษา ความส าคัญของการมาติดตามผลการรักษาต่อเน่ือง ผู้ปกครองรับทราบ เข้าใจ และยินยอม
ให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาทันตกรรมพร้อมมูล ให้ความร่วมมือในการพาผู้ป่วยมารับการรักษา  

การตรวจภายนอกชอ่งปาก (ภาพที่ 1) พบว่าผู้ป่วยมีขนาด รูปร่างศีรษะปกติ ใบหน้าสมมาตร ใบหน้าด้านข้าง
โค้งนูน ริมฝีปากปิดสนิท น้ าหนัก 21.6 กิโลกรัม ส่วนสูง 128 เซนติเมตร มีค่าปกติตามเกณฑ์อายุ พัฒนาการทาง
ร่างกาย และสติปัญญาปกติ  

 

 
ภาพที่ 1 ภาพถ่ายนอกชอ่งปากก่อนการรักษา 

 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ภาพถ่ายในช่องปากก่อนการรักษา 

 

 การตรวจภายในช่องปาก (ภาพที่ 2)  เนื้อเยื่ออ่อนต่างๆในช่องปากปกติ พบคราบจุลินทรีย์สะสมหนา สีขาว 

บริเวณฟันกรามบนด้านแก้ม และฟันกรามล่างด้านลิ้น ในบริเวณอื่นมีคราบจุลินทรีย์สะสมเล็กน้อย ไม่มีหินน้ าลาย 

ขากรรไกรบนและล่างรูปร่าง U-shape และสมมาตร ความสัมพันธ์ของการกัดสบฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่ง Molar 
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relationship Class I ผู้ป่วยอยู่ในชุดฟันผสม มีฟัน 22 ซี่ ขนาด และรูปร่างของฟันปกติ มีฟันน้ านมผุเป็นรูทั้งหมด 7 ซี่

 ภาพรังสีที่ใช้ประกอบการตรวจวินิจฉัย (ภาพที่ 3) ประกอบด้วย 

1. ภาพรังสี left and right posterior bitewing เพื่อวินิจฉัยรอยผุบริเวณด้านประชิด และความลึก
ของรอยผุทั้งด้านบดเคี้ยว และด้านประชิด  
2. ภาพรังสี periapical 74, 75 และ 84 เพื่อวินิจฉัยพยาธิสภาพบริเวณรากฟัน และอวัยวะรอบรากฟัน 
เน่ืองจากมีรอยผุขนาดใหญ่ และลึก    

  
 

   

 

 

 

 

    

ภาพที่ 3 ภาพถ่ายรังสีกอ่นการรักษา  

 ผู้ป่วยได้รับการรักษาดังตารางที่ 1 หลังท าหตัถการไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ และนัดติดตามอาการหลังการ
รักษาเป็นระยะเวลา 3 เดือน (ภาพที ่4) และ 7 เดือน (ภาพที ่5, 6) 

ตารางที่ 1 การตรวจในช่องปาก การแปลผลภาพรังสี การวินิจฉัย และการรกัษา      

ฟัน การตรวจในช่องปาก การแปลผลภาพรังส ี การวินิจฉัย การรกัษา 
16(OLi) เคลือบหลุมร่องฟันสภาพ

ดี 
ไม่พบความผิดปกต ิ Intact sealant -  

55(O) 
 

รูผุสีเหลืองถึงสีน้ าตาลลกึ
ถึงชั้นเน้ือฟัน 
อาการทางคลินิก: ปกติ 

O: เงาโปร่งรังสีของรอยผุลึกถึง
ชั้นเน้ือฟันระดับ dentin 
middle 1/3 
M: เงาโปร่งรังสีของรอยผุลึกถึง

Dental caries 
 

O: PRR 
M: direct 
evaluation 
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ฟัน การตรวจในช่องปาก การแปลผลภาพรังส ี การวินิจฉัย การรกัษา 
ชั้นเน้ือฟันระดับ dentin outer 
1/3  

54(D) 
 

พบรูผุ และมีเงาด าใต้สัน
ริมฟัน 
อาการทางคลินิก: ปกติ 

เงาโปร่งรังสีของรอยผุลึกถึงชั้น
เน้ือฟันระดับ dentin outer 1/3 
พบความต่อเน่ืองของผิวกระดูก
เบ้าฟัน ไม่พบการละลายตัวของ
รากฟันผิดปกต ิ

Dental caries 
 

resin 
composite 
filling 

65(O) รูผุสีเหลืองถึงสีน้ าตาลลกึ
ถึงชั้นเน้ือฟัน 
อาการทางคลินิก: ปกติ 

เงาโปร่งรังสีของรอยผุลึกถึงชั้น
เน้ือฟันระดับ dentin outer 1/3 
พบการละลายที่บริเวณ coronal 
1/3 ของ distal root 

Dental caries 
 

O: PRR  

26 สันเหงือกว่าง 
อาการทางคลินิก: ปกติ 

ไม่พบความผิดปกต ิ Ectopic 
eruption 
(Jump type) 

Observe for 
normal 
eruption  

 36(OB) เคลือบหลุมร่องฟันสภาพด ี ไม่พบความผิดปกติ Intact sealant - 
75(OM) รูผุสีน้ าตาลลึกถึงโพรง

ประสาทฟันไม่โยก ไม่พบรู
เปิดหนองไหล 
อาการทางคลินิก: ปกติ 

เงาโปร่งรังสีของรอยผุลึกถึงโพรง
ประสาทฟัน 
ช่องเอ็นยึดปริทันต์ที่ปลาย distal 
root หนาตัว และผวิกระดูกเบ้า
ฟันขาดหาย ไมพ่บการละลายตัว
ของรากฟันผิดปกติ 

Irreversible 
pulpitis with 
asymptomati
c apical 
periodontitis  
 

Pulpectomy 
with SSC 

74(ODBLi) รูผุสีน้ าตาลลึกถึงโพรง
ประสาทฟัน ฟันกลวง โยก
ระดับ 3 ไม่พบรูเปิดหนอง
ไหล 
อาการทางคลินิก: ปกติ  

เงาโปร่งรังสีของรอยผุลึกถึงโพรง
ประสาทฟัน และง่ามรากฟัน 
พบเงาโปร่งรังสีขนาดใหญ่ที่
บริเวณง่ามรากฟันลุกลามถึงหน่อ
ฟันแท้ซี่ 34 พบการละลายตัวของ
รากฟันผิดปกติของ distal root 

Pulp necrosis 
with 
asymptomati
c apical 
periodontitis  

Extraction  
with band 
and loop 
space 
maintainer 
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ตารางที่ 1 การตรวจในช่องปาก การแปลผลภาพรังสี การวินิจฉัย และการรกัษา (ตอ่)     

ฟัน การตรวจในช่องปาก การแปลผลภาพรังส ี การวินิจฉัย การรกัษา 
84(ODLi) รูผุสีน้ าตาลลึกถึงชั้นเน้ือ

ฟัน 
อาการทางคลินิก: ปกติ 

เงาโปร่งรังสีของรอยผุลึกถึงชั้น
เน้ือฟันระดับ dentin inner 1/3 
ช่องเอ็นยึดปริทันต์ปกติ และมี
ความต่อเน่ืองของผิวกระดูกเบ้า 
ไม่พบการละลายตัวของรากฟัน
ผิดปกต ิ

Dental caries  
 

Indirect 
pulp 
treatment 
with 
SSC 

85(M) 
 

รูผุสีน้ าตาลลึกถึงชั้นเน้ือฟัน 
อาการทางคลินิก: ปกติ 

เงาโปร่งรังสีของรอยผุลึกถึงชั้น
เน้ือฟันระดับ dentin middle 
1/3 
ช่องเอ็นยึดปริทันต์ปกติ และมี
ความต่อเน่ืองของผิวกระดูกเบ้า 
ไม่พบละลายตัวของรากฟัน
ผิดปกต ิ

Dental caries  composite 
filling with 
sealant 

46(OB) เคลือบหลุมร่องฟันสภาพด ี ไม่พบความผิดปกติ Intact 
sealant 

- 

หมายเหตุ - พบการสร้างหน่อฟันแท้ซี่ 15, 14 และ 13 ตามปกต ิ
             - อาการทางคลินิกปกติ หมายถึง ไมม่ีอาการปวด เคาะไม่เจ็บ ฟันไม่โยก ไม่พบตุ่มหนองบริเวณเหงือก 
            - M = mesial, O = occlusal, B = buccal, D = distal, La = labial, Li = lingual 
             - direct evaluation หมายถึงการตรวจทางคลินิกของรอยโรคในภาพถ่ายรังสีภายหลังจากการกรอก าจัด
รอยผุด้านประชดิของฟันข้างเคียงเพื่อพิจารณาความจ าเป็นในการบูรณะการแตกหักเป็นรูผุ (cavitated lesion) หรือไม่ 
หากไม่มีรูผุจะท าการรกัษาโดยการ remineralization ด้วยทาฟลูออไรดว์านิช แต่หากพบการแตกหัก  เป็นรูผุจะท าการ
บูรณะด้วยวัสดุอุดสีเหมือนฟัน 
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รูปที่ 4 ภาพถ่ายในช่องปากหลังการรักษา 3 เดือน 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 ภาพถ่ายในช่องปากหลังการรักษา 7 เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 ภาพถ่ายรังสีหลังเสร็จสิ้นการรักษา 7 เดือน  
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บทวิจารณ์ และสรุป 

 ผู้ป่วยเพศชายไทย อายุ 7 ปี 6 เดือน ปฎิเสธโรคประจ าตัว และปฏิเสธการแพ้ยา มีพัฒนาการทางร่างกาย 
และสติปัญญาปกติ มาพบทันตแพทย์ที่โรงพยาบาลแม่สายเนื่องจากผู้ป่วยได้รับค าแนะน า ให้มารับการรักษาทาง    
ทันตกรรมเน่ืองจากผู้ป่วยมีฟันผุหลายซี่ ผู้ป่วยเคยมีอาการปวดฟันบริเวณฟันกรามล่างซ้าย ไม่เคยมีตุ่มหนอง อย่างไร
ก็ตามในวันที่ตรวจ และวางแผนการรักษาผู้ป่วยไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ  

จากการตรวจในช่องปากพบว่าฟนัซ่ี 75 ผุทะลุโพรงประสาทฟันไม่พบรูเปิดหนองไหล และผู้ป่วยไม่มีอาการใด 
ๆ และฟันซี่ 74 ผุทะลุโพรงประสาทฟันเช่นกัน และไม่สามารถท าการบูรณะได้ ไม่พบรูเปิดหนองไหล  และผู้ป่วยไม่มี
อาการใด ๆ แต่จากการตรวจทางภาพรังสีพบว่าฟันซี่ 84 มีรอยผุลึกถึงระดับ dentin inner 1/3 จึงควรได้รับการ
รักษาก่อนซ่ี อื่น ๆ เพื่อป้องกันการลุกลามของรอยโรคเข้าสู่โพรงประสาทฟัน    ภายหลังจากการพูดคุยกับผู้ปกครอง 
ได้ท าการตกลงให้ท าการรักษาตามแผนที่ทันตแพทย์วางไว้ คือฟันซี่ 84 ก่อนโดยท าการรักษาแบบ quadrant 
dentistry และพบว่าผู้ป่วยสามารถให้ความร่วมมือในการรักษาทางทันตกรรมได้ดีมาก และจากการนัดหมายผู้ป่วยให้
มารับการรักษา พบว่า ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการพาผู้ป่วยมารับการรักษาทุกครั้ง ไม่เคยผิดนัดหรือมาสาย 

ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการรักษาทั้งหมด 5 ครั้ง รวมเป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน โดยประเมินผลการรักษาตาม
วัตถุประสงค์ของการรักษาดังนี้  
1. การป้องกัน (prevent) หรือหยุดยั้ง (arrest) กระบวนการการเกิดโรคฟันผุ 

จากการติดตามภายหลังการรักษาเสร็จสิ้นเป็นระยะเวลา 7 เดือน พบว่าสามารถป้องกัน และหยุดยั้งกระบวนการ
เกิดโรคฟันผุของผู้ป่วยได้ โดยที่ไม่พบรอยโรคขาวขุ่นที่มีลักษณะหยาบด้านในต าแหน่งใหม่ รวมถึงรอยผุใหม่ทางคลินิก  
2. ในรอยโรคระยะเริ่มต้นที่ยังไม่เกิดรูผุ สามารถเกิดการคืนกลับแร่ธาตุ (remineralization) หรือไม่พบการลุกลาม

ของรอยโรค 
2.1 จากการติดตามภายหลังการรักษาเสร็จสิ้นเป็นระยะเวลา 7 เดือน ไม่พบรอยโรคขาวขุ่นทางคลินิก 
2.2 รอยผุในชั้นเนื้อฟันที่ฟันซี่ 55 ด้านใกล้กลางในภาพรังสีก่อนการักษาที่พบเป็นเงาโปร่งรังสีอยู่ในชั้นเนื้อฟัน

ระดับ dentin outer 1/3 จากการประเมินโดยตรงภายหลังการกรอเตรียมโพรงฟันด้านประชิดในฟันซี่ 54 พบว่า มี
รอยผุที่ผิวเคลือบฟันแต่ยังไม่ผุเป็นรู จึงท าการ remineralization ด้วย 5%NaF varnish และจากภาพรังสีหลังการ
รักษาที่ระยะเวลา 7 เดือน พบว่าเงาโปร่งรังสีขยายขนาดขึ้นเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในความลึกของชั้นเนื้อฟันระดับเดิม คือ 
dentin outer 1/3 จากการตรวจทางคลินิกไม่พบการเขี่ยติดที่บริเวณดังกล่าว ใช้ไหมขัดฟันพบว่าใช้ไหมขัดฟันได้ลื่น
ไม่พบการแตกของเส้นไหมขัดฟัน และจากการศึกษาของ Pitts และ Rimmer ในปี ค.ศ. 1992 ที่ท าการศึกษาภาพ
ภายรังสีแบบกัดปีกร่วมกับการตรวจทางคลินิก หลังจากท าการแยกฟันด้วย elastomeric separation เป็นเวลา 1 
สัปดาห์ในเด็กอายุ 5 – 15 ปีพบว่า ในฟันน้ านม เงาโปร่งรังสีในภาพรังสีแบบกัดปีกที่อยู่ในระดับ outer half of 
dentin มีการผุเป็นโพรง (cavitation) เพียงร้อยละ 28.3 เท่านั้น (11) ดังนั้นจึงพิจารณาท าการ remineralization 
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ฟันซี่ 55 ด้านใกล้กลางด้วย 5%NaF varnish อย่างไรก็ตามรอยผุในภาพรังสีดังกล่าวจ าเป็นต้องได้รับการติดตามการ
ลุกลามของรอยผุเป็นระยะ 
3. การรักษาทันตกรรมบูรณะ  

3.1 สภาพวัสดุบูรณะอยู่ในสภาพที่น่าพอใจ สามารถใช้งานได้โดยไม่มีอาการผิดปกติ  
 3.2 จากภาพรังสีรอบปลายรากหลังการรักษาที่ระยะเวลา 7 เดือนของฟันซ่ี 75 ที่ท าการรักษาโดยพัลเพคโตมีร่วม

การการบูรณะด้วยครอบฟันเหล็กไร้สนิม พบว่าที่ปลาย distal root ช่องเอ็นยึด ปริทันต์กลับมามีความกว้างปกติเมื่อ
เทียบกับภาพรังสีก่อนการรักษา และผิวกระดูกเบ้าฟันที่ปลายรากกลับมามีความต่อเนื่อง แม้ว่าความต่อเนื่องของผิว
กระดูกเบ้าฟันที่บริเวณง่ามรากฟันยังไม่ค่อยชัดเจนนักก็ตาม แต่ไม่พบการละลายตัวของรากฟันผิดปกติ และครอบฟัน
เหล็กไร้สนิมอยู่ในสภาพดี ผู้ป่วยไม่มีอาการใด ๆ สามารถใช้งานได้ดี จึงพิจารณาติดตามผลเป็นระยะ 
4. ทัศนคติที่ดีต่อการรักษาทางทันตกรรม และทันตกรรมป้องกัน  

4.1 ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการมาตรวจรักษาทางทันตกรรม มาตามเวลานัดหมาย ไม่เคยผิดนัดหรือ    มา
สาย และตระหนักถึงความส าคัญของการพาผู้ป่วยมาติดตามผลการรักษาเป็นระยะตามเวลาที่ก าหนด  

4.2 อนามัยช่องปากของผู้ป่วยดีขึ้นมากเมื่อเทียบจากวันที่มาท าการรักษาครั้งแรก ถึงแม้ว่ายังพบบางบริเวณ     ที่
มีคราบจุลินทรีย์สะสมอยู่บริเวณฟันหน้าด้านริมฝีปาก ภายหลังจากแนะน าใช้นิ้วกันริมฝีปากขณะแปรงฟัน 
ผู้ป่วยสามารถแปรงฟันให้ผู้ป่วยได้ดีขึ้น ส่วนการใช้ไหมขัดฟันผู้ป่วยมักใช้ไหมขัดฟันด้วยตนเอง จึงเน้นเพิ่ม
ทักษะในการใช้ไหมขัดฟันแบบด้ามให้ผู้ป่วยโดยการฝึกปฏิบัติจริงในแต่ละครั้งที่ผู้ป่วยมาตรวจฟันตาม
ระยะเวลา ร่วมกับก าชับให้ผู้ปกครองใช้ไหมขัดฟันให้ผู้ป่วย 

4.3 ในส่วนของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร พบว่าผู้ปกครองสามารถจัดการตามค าแนะน า
ของทันตแพทย์ตั้งแต่ครั้งแรกได้ดี มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทุกครั้งที่มารับการรักษา ปัจจุบันผู้ป่วยดื่ม
นมจืด รับประทานอาหารที่มีแป้ง น้ าตาลระหว่างมื้อลดน้อยลง และมีการจ ากัดการรับประทานขนมในมื้อ
อาหารหลัก เช่นเดียวกับขนมต่าง ๆ ที่ ผู้ป่วยชอบรับประทาน เช่น เค้ก คุกกี้ ก็รับประทานลดน้อยลงมาก
เช่นกัน โดยมีการรับประทานผลไม้มากขึ้นแทน ซึ่งคุณย่าเป็นคนเตรียมผลไม้แช่ไว้ในตู้เย็นที่ผู้ป่วยสามารถหยิบ
ทานได้เอง  

4.4 ผู้ป่วยมีทัศนคติที่ดีต่อการท าฟัน ในการรักษาครั้งท้าย ๆ และช่วงติดตามผลการรักษา ผู้ป่วยมีพฤติกรรม   ร่า
เริง เข้าห้องตรวจฟันด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม แจ่มใส พูดคุยตอบโต้กับทันตแพทย์ ไม่มีความเขินอายหรือความกังวล
เหมือนในครั้งแรกที่มาท าการรักษา  

4.5 ผู้ป่วยเรียนรู้ถึงผลเสียของขนมต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดฟันผุ และผู้ป่วยจะขออนุญาตจากบิดา และคุณย่าก่อน    ถึง
จะซื้อขนม  
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นอกจากนี้ในภาพรังสีก่อนการรักษา พบว่ามีการละลายในส่วน coronal 1/3 ของ distal root ของฟันซี่ 65 
เนื่องจากมีฟันขึ้นผิดที่ (ectopic eruption) ของฟันซี่ 26 ซึ่งในวันที่มารับการรักษาฟันซี่ 26 ยังไม่ขึ้นมาในช่องปาก 
จึงได้ท าการติดตามการขึ้นของฟันซ่ี 26 ในวันที่ผู้ป่วยมาตรวจฟันตามระยะเวลาภายหลังการรักษา 3 เดือน พบว่าฟัน
ซี่ 26 สามารถข้ึนได้ตามปกติ และมีหลุมร่องฟันที่ลึกจึงท าการเคลือบหลุมร่องฟันซี่ 26 และจากภาพรังสีภายหลังการ
รักษา 7 เดือน พบว่า distal root ของฟันซี่ 65 มีการละลายมากขึ้นเมื่อเทียบกับภาพรังสีก่อนการรักษา แต่ฟันซี่ 65 
ไม่โยก ไม่มีตุ่มหนอง และผู้ป่วยไม่มีอาการใด ๆ จึงไม่ได้ท าการถ่ายภาพรังสีรอบปลายรากฟันซี่ 65 และพิจารณา
ติดตามอาการต่อไป 

จากการประเมินความเสี่ยงในการเกิดฟันผุพบว่าผู้ป่วยยังมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากผู้ป่วยมีรอยผุที่พบใน
ภาพรังสี ที่ด้านใกล้กลางซี่ 55 มีคราบจุลินทรีย์ที่เห็นชัดเจนในบางต าแหน่ง ในวันธรรมดาบางวันผู้ป่วยทานขนม 2-3 
ครั้งต่อวัน และผู้ป่วยใส่เครื่องมือกันช่องว่างอยู่ จึงได้ท าการวางแผนเรียกผู้ป่วยกลับมาตรวจ และติดตามผลการรักษา
ทุก 3 เดือน ทันตแพทย์ได้ท าการสอบถามพฤติกรรมการบริโภค และการท าความสะอาดช่องปาก รวมทั้งกระตุ้นให้
ผู้ป่วย และผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการควบคุมการรับประทานอาหารประเภทแป้ง และน้ าตาลระหว่างมื้อ
อาหาร และการท าความสะอาดช่องปาก 
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การศึกษาคุณภาพชีวิตหญิงหลังคลอดติดเชื้อโควิด 19  

ที่คลอดบุตรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

 
รัตตกิาล รัตนประยรู  

กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ  จังหวัดเชยีงราย 

 

บทคัดย่อ 

โรคติดเชื้อโควิด 19 ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทางสังคม และส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจ านวนมากและท าให้

เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เมื่อหญิงหลังคลอดมีการติดเชื้อโควิด  19 ร่วมด้วยแล้ว ต้องแยกจากบุตรและบุคคลใน

ครอบครัวในช่วงแรกคลอด จึงอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตหญิงหลังคลอด และส่งผลต่อทารกแรกคลอดรวมทั้ง

ครอบครัวจนน าไปสู่ปัญหาสังคมในอนาคตได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาคุณภาพชีวติหญิงหลังคลอดตดิเชื้อโควิด 19 

ที่คลอดบุตรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย   ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่        

31 พฤษภาคม 2565 จ านวน 7 ราย เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive research) เก็บข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่ามัธยฐาน  ใช้กรอบแนวคิดคุณภาพชีวิตของ

องค์การอนามัยโลก ประกอบด้วยมิติของคุณภาพชีวิต 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทาง

สังคม และด้านสิ่งแวดล้อม พบว่าหญิงหลังคลอดติดเชื้อ  โควิด 19 คลอดบุตรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ 

จังหวัดเชียงราย เมื่อถูกจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลและกักตัวที่บ้านครบ 14 วัน คุณภาพชีวิตผู้ป่วยส่วนใหญ่มี

คุณภาพชีวิตที่ดี เมื่อจ าแนกออกเป็นด้านต่างๆ พบว่า ด้านร่างกายและด้านจิตใจมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้านสัมพันธภาพ

ทางสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพชีวิตกลางๆ เนื่องจากกลุ่มหญิงหลังคลอดที่ติดเชื้อโควิด 19 ที่คลอดบุตร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ไม่ได้เจ็บป่วยรุนแรง ไม่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ ไม่มี

ภาวะแทรกซ้อนระหว่างคลอดและหลังคลอด ส่วนใหญ่พ้นระยะกักตัวสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ  เลี้ยงลูกด้วย

นมแม่ได้ มีหญิงหลังคลอด  ติดเชื้อโควิด 19 บางรายที่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยจากการเลี้ยงดูบุตรและการท างานท าให้เกิด

การปวดเมื่อยร่างกาย และไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เนื่องจากน้ านมมีน้อย หญิงหลังคลอดติดเชื้อโควิด 19 ส่วนใหญ่มี

สามีคอยดูแลและให้การช่วยเหลือช่วงระหว่างการติดเชื้อโควิด 19 อีกทั้ งมีญาติพี่น้อง บ้านใกล้เรือนเคียงกันมีการ

ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สุขภาพทารกหลังคลอดปกติ ไม่มีภาวะแทรกซ้อนและไม่ติดเชื้อโควิด 19 หลังคลอดท าให้หญิง

หลังคลอดรู้สึกสบายใจ ส่วนหญิงหลังคลอดติดเชื้อโควิด 19 ที่มีคุณภาพชีวิตด้านจิตใจอยู่ในระดับกลางเกิดจากการมี

บุตรหลายคนท าให้ไม่มีเวลาดูแลตนเอง ในช่วงระยะแรกหลังคลอดยังไม่ได้รับการตรวจหลังคลอด มีความเหน็ดเหนื่อย
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จากการเลี้ยงดูบุตรท าให้ไม่มีอารมณ์ทางเพศ ในช่วงระยะกักตัวติดเชื้อโควิด 19 ท าให้ไม่ได้พบปะผู้อื่น และ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ท าให้ต้องเว้นระยะห่างจากผู้ อื่นท าให้พบเจอผู้อื่นได้น้อยลง หญิงหลัง

คลอดติดเชื้อโควิด 19 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ท าไร่ท าสวน และเป็นแม่บ้าน รายได้พออยู่พอกิน ส่วนใหญ่เป็น

ครรภ์หลังมีค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรหลายคน การติดเชื้อโควิด 19 ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของหญิงหลังคลอดด้าน

สัมพันธภาพทางสังคมมากที่สุด 

ค าส าคัญ: คุณภาพชีวติ, หญิงหลังคลอดติดเชื้อโควิด 19 
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บทน า 

  เมื่อเดือนธันวาคม 2562 เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งในเมืองอู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย์ 

ภาคกลางของประเทศจีน ซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีจ านวนประชากรหนาแน่นจึงท าให้เกิดการระบาด  ได้อย่าง

รวดเร็วและเกิดการลุกลามไปยังนานาประเทศทั่วโลก จนในที่สุดได้ปรากฏผู้ป่วยรายแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นคนจีน

ที่ติดเชื้อจากประเทศจีนและได้เดินทางมาประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 และ   ในเวลาต่อมาเมื่อวันที่ 11 

กุมภาพันธ์ 2563 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ได้มีการก าหนดชื่อโรคและชื่อไวรัส

ชนิดนี้อย่างเป็นทางการ คือ โรคโควิด 19 (Covid 19) ย่อมาจาก Corona Virus Disease 2019 (ธนัชชา จันคณา, 

พิพัฒน์ ไทยอารี และศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี, 2564) 

 จากโรคติดเชื้อโควิด 19 ดังกล่าวส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทางสังคม และส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจ านวน

มากและท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุข ปัญหาด้านเศรษฐกิจและปัญหาด้าน

สุขภาพจิต นอกจากนี้ปัญหาทางสังคมซึ่งเป็นปัญหาส าคัญที่เริ่มพบมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทางสังคม ไม่ว่า

จะเป็นเด็ก ผู้หญิง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ คนเร่ร่อน คนไร้บ้าน หรือแม้กระทั่งผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ล้วนได้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์นี้ (ธีระพงษ์ ทศวัฒน์ และปิยะกมล มหิวรรณ, 2563) 

คุณภาพชีวิต ตามความหมายขององค์การอนามัยโลกเป็นการรับรู้ของแต่ละบุคคลต่อสถานะชีวิตภายใต้

บริบทของวัฒนธรรม และค่านิยมในการด ารงชีวิต และจะสัมพันธ์กับเป้าหมาย ความคาดหวัง มาตรฐานของสังคมและ

สิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมในแง่ของสุขภาพร่างกายของแต่ละคน สภาพจิตใจ ระดับความเป็นอิสระ สัมพันธภาพ

ทางสังคม ความสัมพันธ์ที่มีต่อสภาพแวดล้อมของพวกเขาซึ่งคุณภาพชีวิตเป็นเป้าหมายที่ส าคัญและเป็นสิ่งที่บุคคล

ต้องการในการด าเนินชีวิตของตนเอง การมีคุณภาพชีวิตที่ดี แสดง   ให้เห็นว่าบุคคลมีความเป็นอยู่ที่ดีสามารถ

ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข (พรนภา เจริญสันต์, ขวัญเรือน ด่วนดี และรังสินี พูลเพิ่ม, 2555) 

หญิงหลังคลอดเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจและสังคม นับว่าเป็นช่วงเวลาที่

ส าคัญในชีวิต มีการเปลี่ยนบทบาทหน้าที่จากภรรยามาเป็นมารดาในการดูแลบุตรหลังคลอด และเมื่อหญิงหลังคลอดมี

การติดเชื้อโควิด 19 ร่วมด้วยแล้ว ต้องแยกจากบุตรและบุคคลในครอบครัวในช่วงแรกคลอด จึงอาจส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพชีวิตหญิงหลังคลอด และส่งผลต่อทารกแรกคลอดรวมทั้งครอบครัวจนน าไปสู่ปัญหาสังคมในอนาคตได้ 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาคุณภาพชีวิตหญิงหลังคลอดติดเชื้อโควิด 19 ที่คลอดบุตรโรงพยาบาลสมเด็จพระ

ยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นประโยชน์ในการค้นหาปัญหาเชิงรุกและหาแนวทางในการเฝ้าระวังปัญหา

หญิงหลังคลอดติดเชื้อโควิด 19 ที่คลอดบุตรในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ พัฒนาคุณภาพงานบริการใน

การดูแลผู้รับบริการคลอดบุตรต่อไป  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตหญิงหลังคลอดตดิเชื้อโควดิ 19 ที่คลอดบุตรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ 

จังหวัดเชียงราย 

 

วิธีการวิจัย 

สมมุติฐานการวิจัย 

  การติดเชื้อโควดิ 19 ส่งผลต่อระดับคุณภาพชวีิตของหญิงหลังคลอด 

ขอบเขตการวิจัย 

  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาคุณภาพชีวิตของหญิงหลังคลอดติดเชื้อโควิด 19 ในระยะคลอด ที่คลอดบุตร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงหลังคลอดติดเชื้อโควิด 19 ในระยะคลอดที่มารับ

บริการคลอดบุตรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ซึ่งไม่มีปัญหาในการสื่อสาร มีการรับรู้และสามารถประเมิน

สภาพต่างๆ รวมทั้งมีการตัดสินใจได้ด้วยตนเอง เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างเดือน มีนาคม 2565 ถึงเดือน 

พฤษภาคม 2565 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

การศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้กรอบแนวคิดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก (The WHO Group, 1995) 

ประกอบด้วยมิติของคุณภาพชีวิต 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้าน

สิ่งแวดล้อม ในการศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมทั้ง 4 องค์ประกอบดังกล่าว  

รูปแบบการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive research) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 

วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ และค่ามัธยฐาน  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  

  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ หญิงหลังคลอดติดเชื้อโควิด 19 ในระยะคลอด ที่มารับบริการ   คลอดบุตร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 จ านวน 7 ราย  

  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ใช้ประชากรในการศึกษาทั้งหมด เป็นหญิงหลังคลอดติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งไม่มี

ปัญหาในการสื่อสาร มีการรับรู้และสามารถประเมินสภาพต่างๆ รวมทั้งมีการตัดสินใจได้ดว้ยตนเอง รวมจ านวน 7 ราย 
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เครื่องมือในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบ  

แบบสอบถามด้วยตนเอง ประกอบด้วย 

1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเอง ข้อค าถามประกอบด้วย  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ สัญชาติ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา สิทธิการรักษา 

อาชีพและรายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 

ส่วนที่ 2 ประวัติการตั้งครรภ์ ประกอบด้วย จ านวนครั้งของการตั้ งครรภ์ จ านวนครั้งของการคลอด 

จ านวนครั้งของการแท้ง จ านวนบุตรที่มีชีวิต อายุครรภ์คลอด และอาการระหว่างตั้งครรภ์ 

ส่วนที่ 3 ประวัติการคลอด ประกอบด้วย ชนิดการคลอด น้ าหนักตัวทารกแรกคลอด APGAR Score และ

ภาวะแทรกซ้อนขณะคลอด 

ส่วนที่ 4 ประวัติการได้รับวัคซีนและการติดเชื้อโควิด 19 ประกอบด้วย ประวัติการได้รับวัคซีนป้องกันการติด

เชื้อโควิด 19 และประวัติการติดเชื้อโควิด 19  

ส่วนที่ 5 ข้อมูลสุขภาพของมารดาหลังคลอด ประกอบด้วยการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ น้ าคาวปลา แผลฝีเย็บ 

ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด และการกักตัวช่วงติดเชื้อโควิด 19 หลังคลอด  

ส่วนที่ 6 ข้อมูลสุขภาพของทารกหลังคลอด ประกอบด้วย การดูดนม  น้ าหนักทารกหลังคลอด 

ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด และการติดเชื้อโควิด 19 ของทารกหลังคลอด   

2. แบบสอบถามเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL -BREF - 

THAI) ซึ่งใช้ในงานวิจัยของสุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ (สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล, วิระวรรณ ตันติพิวัฒนสกุล, 

วนิดา พุ่มไพศาลชัย, กองจิตต์ วงศ์สุวรรณ และราณี พรหมานะจิรังกุล, 2540) ประกอบด้วยข้อค าถาม 2 ชนิด คือ 

แบบภาวะวิสัย (Perceived objective) และอัตวิสัย (self-report subjective) จะประกอบด้วยองค์ประกอบมิติของ

คุณภาพชีวิต 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย 7 ข้อ ด้านจิตใจ 6 ข้อ  ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 3 ข้อ และด้าน

สิ่งแวดล้อม 8 ข้อ รวมทั้งหมด 26 ข้อ ส่วนอีก 2 ข้อ เป็นข้อค าถามคุณภาพชีวิตโดยภาพรวม การให้คะแนนข้อค าถาม

ที่มีความหมายทางบวก 23 ข้อ และข้อค าถามที่มีความหมายทางลบ 3 ข้อ แต่ละข้อเป็นมาตราส่วนประมาณค่า       

5 ระดับ ก าหนดคะแนนตั้งแต่ 1 - 5 (ไม่เลย เล็กน้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด) 
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ผลการวิจัย 

  หญิงหลังคลอดติดเชื้อโควิด 19 ในระยะคลอด คลอดบุตรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ระหว่าง

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ซึ่งไม่มีปัญหาในการสื่อสาร มีการรับรู้และสามารถประเมินสภาพ

ต่างๆ รวมทั้งมีการตัดสินใจได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสิ้นจ านวน 7 ราย โดยเป็นหญิงไทย อายุ 16 - 37 ปี ค่ามัธยฐาน    

26 ปี สมรสอยู่กินกับสามี 6 ราย อย่าร้างอยู่กับมารดา 1 ราย ส่วนใหญ่ได้เรียนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้สิทธิ

การรักษา 12 - 59 ปีในเขต อาชีพรับจ้าง 4 ราย ท าไร่ 1 ราย และเป็นแม่บ้าน 2 ราย รายได้เฉลี่ย 9,000 บาทต่อ

เดือน (ตารางที่ 1)  

หญิงหลังคลอดติดเชื้อโควิด 19 เป็นครรภ์แรก 2 ราย และครรภ์หลัง 5 ราย คลอดบุตรอายุครรภ์ ครบ

ก าหนด อายุครรภ์มากกว่า 38 สัปดาห์ อาการระหว่างตั้งครรภ์ปกติ (ตารางที่ 2) คลอดบุตรปกติทางช่องคลอด 

น้ าหนักตัวทารกอยู่ในเกณฑ์ปกติ น้ าหนักตัวทารกมากกว่า 2,500 กรัม APGAR Score 9-10-10 MARKS ไม่มีภาวะ 

Birth asphyxia ไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะคลอด (ตารางที่ 3)  

หญิงหลังคลอดติดเชื้อโควิด 19 ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 จ านวน 2 ราย ได้รับวัคซีนป้องกัน

การติดเชื้อโควิด 19 1 เข็ม จ านวน 1 ราย และได้รับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 2 เข็ม จ านวน 4 ราย ผล ATK 

for Covid - 19 Positive ก่อนคลอด 4 ราย ผล ATK for Covid - 19 Positive หลังคลอดใน 48 ชั่วโมง 2 ราย และ

ผล ATK for Covid - 19 Positive หลังคลอดใน 5 วัน 1 ราย ซึ่งหญิงหลังคลอดติดเชื้อโควิด 19 ที่ผล ATK for 

Covid - 19 Positive หลังคลอด เป็นกลุ่มผู้คลอดกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในระยะกักตัวไม่ครบ 7 วัน (สัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 

19) (ตารางที่ 4)  

  หญิงหลังคลอดติดเชื้อโควิด 19 ในระยะคลอด เมื่อกลับบ้านมีการแยกกักตัวกับบุตรในช่วง 14 วันแรกหลัง

คลอด จ านวน 6 ราย แยกกับบุตรกักตัวล าพัง 1 ราย แยกกับบุตรกักตัวกับสามี 5 ราย ทั้งหมดมีญาติเพื่อนบ้านช่วย

ดูแลบุตร ส่งอาหารรวมทั้งของใช้ที่ขาดแคลนให้ และไม่ได้แยกกับบุตร 1 ราย โดยมารดา     หลังคลอดมีการปิด

หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะดูแลบุตร ล้างมือก่อนและหลังสัมผัสบุตรทุกครั้ง หญิงหลังคลอดติดเชื้อโควิด 19 ส่วน

ใหญ่ยังมีการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา มีเลี้ยงนมผสมอย่างเดียวจ านวน 1 ราย เนื่องจากน้ านมมีน้อยลูกร้องไห้ มารดาจึง

ตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมผสม ส่วนแผลฝีเย็บและน้ าคาวปลาปกติ ไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดทั้ง 7 ราย (ตารางที่ 5) 

ทารกหลังคลอดจากมารดาติดเชื้อโควิด 19 ที่คลอดบุตรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ส่วนใหญ่ทารกยังมี

การดูดนมมารดา มีดูดนมผสมอย่างเดียว 1 ราย ทารกทุกรายน้ าหนักเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ ไม่พบภาวะแทรกซ้อนหลัง

คลอด และไม่พบการติดเชื้อโควิด 19  หลังคลอด (ตารางที่ 5) 
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของหญิงหลังคลอดติดเชื้อโควิด 19 ที่คลอดบุตรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ 

จังหวัดเชียงราย 

ข้อมูลส่วนบุคคล  จ านวน (ราย) 

อายุ 16 - 19 ปี 2 

 20 - 34 ป ี 3 

 ≥ 35 ปี 2 

สัญชาติ ไทย 7 

สถานภาพสมรส สมรส 6 

 อย่า 1 

ระดับการศึกษา ไม่ได้เรียน 1 

 ประถมศึกษา 2 

 มัธยมศึกษาตอนต้น 2 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 

สิทธิการรกัษา 12-59 ปีในเขต 6 

 ประกันสังคม 1 

อาชีพ รับจ้าง 4 

 ท าไร ่ 1 

 แม่บ้าน 2 

รายได้ครอบครัวเฉลี่ยตอ่เดือน ≤ 3,000 บาท 1 

 3,000 - 9,000 บาท 4 

 > 9000 บาท 2 
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ตารางที่ 2 แสดงประวัตกิารตั้งครรภ์ของหญิงหลังคลอดตดิเชื้อโควิด 19 ที่คลอดบุตรโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช

เชียงของ จังหวัดเชียงราย  

ประวัติการตั้งครรภ ์  จ านวน (ราย) 

จ านวนครั้งของการตั้งครรรภ์ 1 2 

 2 3 

 3 1 

 5 1 

จ านวนครั้งของการคลอด 1 3 

 2 3 

 4 1 

จ านวนครั้งของการแท้ง 0 4 

 1 3 

จ านวนบุตรที่มีชีวิต 1 3 

 2 3 

 4 1 

อายุครรภ์คลอด ≥ 38 สัปดาห์ 7 

อาการระหว่างตั้งครรภ ์ ปกติ 7 
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ตารางที่ 3 แสดงประวัติการคลอดของหญิงหลังคลอดติดเชื้อโควิด 19 ที่คลอดบุตรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

เชียงของ จังหวัดเชียงราย  

ประวัติการคลอด  จ านวน (ราย) 

ชนิดการคลอด ปกติทางช่องคลอด 7 

น้ าหนักตัวทารกแรกคลอด ≥2,500 กรัม 7 

APGAR Score 9-10-10  7 

ภาวะแทรกซ้อนขณะคลอด ไม่มี 7 

 

ตารางที่ 4  แสดงประวัติการได้รับวัคซีนและการติดเชื้อโควิด 19 ของหญิงหลังคลอดติดเชื้อโควิด 19 ที่คลอดบุตร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย  

ประวัติการไดร้ับวัคซีน 

และการติดเชื้อโควิด 19 
 จ านวน (ราย) 

การได้รับวัคซีนป้องกัน 

การติดเช้ือโควิด 19   

0 2 

1 1 

 2  4 

ประวัติการติดเช้ือโควิด 19  

(ATK for Covid - 19) 

Positive ก่อนคลอด 4 

Positive หลังคลอดใน 48 ชั่วโมง 2 

 Positive หลังคลอดใน 120 ชั่วโมง 1 
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ตารางที่ 5  แสดงสุขภาพของหญิงหลังคลอดติดเชื้อโควิด 19 ที่คลอดบุตรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ 

จังหวัดเชียงราย  

สุขภาพหญิงหลังคลอด  จ านวน (ราย) 

การเลี้ยงลกูด้วยนมมารดา นมมารดา 4 

 นมผสม 1 

 นมมารดา + นมผสม  2 

น้ าคาวปลา ปกติ 7 

แผลฝีเย็บ ไม่มีแผลฝีเย็บ 4 

 แผลฝีเย็บปกติ 3 

ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด ไม่มี 7 

การกกัตัวช่วงติดเช้ือโควิด 19  แยกบ้านกับบุตรอยู่ล าพงั 1 

 แยกบ้านกับบุตรอยู่กับสามี 5 

 ไม่ได้แยกกับบุตร 1 
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ตารางที่ 6 แสดงสุขภาพของทารกหลังคลอดจากมารดาติดเชื้อโควิด 19 ที่คลอดบุตรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

เชียงของ จังหวัดเชียงราย  

สุขภาพทารกหลังคลอด  จ านวน (ราย) 

การดูดนม ดูดนมมารดา 4 

 ดูดนมผสมจากขวด 1 

 ดูดนมมารดา+ดดูนมผสมจากขวด  2 

น้ าหนักทารกหลังคลอด เพิ่มข้ึนตามเกณฑ์ 7 

ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด ไม่มี 7 

การติดโควิด 19 หลังคลอด ไม่ติด 7 

การประเมินคุณภาพชีวิต พบว่าหญิงหลังคลอดติดเชื้อโควิด 19 ที่คลอดบุตรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

เชียงของ จังหวัดเชียงรายจ านวน 5 ราย มีคุณภาพชีวิตที่ดี (คะแนนอยู่ระหว่าง 96 - 130 คะแนน) หญิงหลังคลอดติด

เชื้อโควิด 19 จ านวน 2 ราย มีคุณภาพชีวิตกลางๆ (คะแนนอยู่ระหว่าง 61 - 95) โดยสามารถแบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้ 

(ตารางที่ 7) 

 ด้านสุขภาพร่างกาย หญิงหลังคลอด จ านวน 6 ราย มีคุณภาพชีวิตที่ดี (คะแนนอยู่ระหว่าง 27 - 35) หญิง

หลังคลอด 1 ราย มีคุณภาพชีวิตกลางๆ (คะแนนอยู่ระหว่าง 17 - 26) คะแนนเฉลี่ย 28.28 คะแนน 

 ด้านจิตใจ หญิงหลังคลอด 6 ราย มีคุณภาพชีวิตที่ดี (คะแนนอยู่ระหว่าง 23 - 30) หญิงหลังคลอด 1 ราย มี

คุณภาพชีวิตกลางๆ  (คะแนนอยู่ระหว่าง 15 - 22) คะแนนเฉลี่ย 24.42 คะแนน 

 ด้านด้านสัมพันธภาพทางสังคม หญิงหลังคลอด 4 ราย มีคุณภาพชีวิตที่ดี (คะแนนอยู่ระหว่าง 12 - 15) หญิง

หลังคลอด 3 ราย มีคุณภาพชีวิตกลางๆ (คะแนนอยู่ระหว่าง 8 - 11) คะแนนเฉลี่ย 11.57 คะแนน 

 ด้านสิ่งแวดล้อม หญิงหลังคลอด 5 ราย มีคุณภาพชีวิตที่ดี (คะแนนอยู่ระหว่าง 30 - 40) หญิงหลังคลอด 2 

ราย มีคุณภาพชีวิตกลางๆ (คะแนนอยู่ระหว่าง 19 - 29) คะแนนเฉลี่ย 29.71 คะแนน 
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ตารางที่ 7 แสดงคุณภาพชีวติของหญิงหลังคลอดติดเชื้อโควิด 19 ที่คลอดบุตรโรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชเชียงของ 

จังหวัดเชียงราย  

คะแนนคุณภาพชีวิต 

 

หญิงหลัง

คลอด 

1 

หญิงหลัง

คลอด 

2 

หญิงหลัง

คลอด 

3 

หญิงหลัง

คลอด 

4 

หญิงหลัง

คลอด 

5 

หญิงหลัง

คลอด 

6 

หญิงหลัง

คลอด 

7 

ด้านสุขภาพร่างกาย 31* 25** 32* 27* 29*  26** 28* 

ด้านจิตใจ 25*    24* 27* 24* 27* 23*  21** 

ด้านสัมพันธภาพทางสังคม  11** 8** 13* 12* 15* 12*  10** 

ด้านสิ่งแวดล้อม 31* 24** 37* 29* 32* 30*  25** 

รวม 105* 88** 117* 98* 112* 99*  91** 

คุณภาพชวีิตที่ไมด่ี*** 

คุณภาพชวีิตกลางๆ** 

คุณภาพชวีิตทีด่ี* 
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การแบ่งระดับคะแนนคุณภาพชีวิตแยกออกเป็นองค์ประกอบต่าง ๆ ตามเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การ

อนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL – BREF - THAI) ซึ่งใช้ในงานวิจัยของสุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุลและคณะ 

(สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล, วิระวรรณ ตันติพิวัฒนสกุล, วนิดา พุ่มไพศาลชัย, กองจิตต์ วงศ์สุวรรณและราณี พรหมานะจิรังกุล, 

2540) ได้ดังนี้  

องค์ประกอบ คุณภาพชีวิตที่ไม่ดี*** คุณภาพชีวิตกลาง ๆ** คุณภาพชีวิตที่ดี* 

1.ด้านสุขภาพทางกาย 7-16 17-26 27-35 

2.ด้านจติใจ 6-14 15-22 23-30 

3.ด้านสัมพันธภาพทางสงัคม 3-7 8-11 12-15 

4.ด้านสิ่งแวดล้อม 8-18 19-29 30-40 

คุณภาพชวีิตโดยรวม 26-60 61-95 96-130 

คุณภาพชวีิตที่ไมด่ี*** 

คุณภาพชวีิตกลางๆ** 

คุณภาพชวีิตทีด่ี* 

  จากการสัมภาษณ์หญิงหลังคลอดติดเชื้อโควิด 19 คลอดบุตรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัด

เชียงราย พบว่า 

  หญิงหลังคลอดรายที่ 1 มีคุณภาพชีวิตกลางๆ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ในเรื่องเพศ เนื่องจากยังไม่ได้รับ

การตรวจหลังคลอดจึงยังไม่มีเพศสัมพันธ์หลังคลอด  

  หญิงหลังคลอดรายที่ 2 มีคุณภาพชีวิตกลางๆ ด้านร่างกาย มีความเหน็ดเหนื่อยจากการเลี้ยงดูบุตร ปวดเมื่อย

ร่างกาย ด้านสัมพันธภาพทางสังคม มีคุณภาพชีวิตกลางๆ ในเรื่องเพศ สามีต้องการมีเพศสัมพันธ์   แต่เนื่องด้วยความ

เหน็ดเหนื่อยจากการเลี้ยงดูบุตร แต่ท าให้ไม่มีอารมณ์ทางเพศ ช่วงติดเชื้อโควิด 19 กักตัว   อยู่ที่บ้าน ไม่ได้พบปะผู้อื่น 

และด้านสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพชีวิตกลางๆ เนื่องจากตนเองไม่มีรถยนต์ส่วนตัว เมื่อต้องเดินทางหรือไปตรวจที่

โรงพยาบาลต้องยืมรถยนต์ผู้อื่น รวมทั้งรายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย บางครั้งต้องยืมเงินจากญาติมาใช้จ่าย 

 หญิงหลังคลอดรายที่ 3, 4 และ 5 มีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกด้าน ให้สัมภาษณ์ไปในทิศทางเดียวกัน คือ ได้รับการ

ดูแลจากสามี ญาติพี่น้องรวมทั้งคนในหมู่บ้านให้การช่วยเหลือ น าอาหารของใช้มาให้ขณะกักตัว มีญาติช่วยดูแลบุตร 

และภายหลังพ้นระยะการกักตัวสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ 
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  หญิงหลังคลอดรายที่ 6 มีคุณภาพชีวิตกลางๆ ด้านร่างกาย เนื่องจากกลางวันต้องไปท างานมีความเหนื่อยล้า 

ปวดเมื่อยร่างกาย และกลางคืนนอนหลับพักผ่อนได้ไม่เต็มที่ จากการที่ต้องให้นมบุตรในช่วงกลางคืน ไม่ค่อยได้นอน

เต็มอิ่ม 

  หญิงหลังคลอดรายที่ 7 มีคุณภาพชีวิตกลางๆ ด้านจิตใจ เนื่องจากมีบุตรหลายคน ท าให้ไม่ค่อยมีสมาธิในการ

ท างานและไม่มีเวลาดูแลตนเอง ด้านสัมพันธภาพทางสังคม มีคุณภาพชีวิตกลางๆ เนื่องจากต้องดูแลบุตรอยู่ที่บ้าน 

และช่วงที่ติดเชื้อโควิด 19 กักตัวอยู่บ้านไม่ได้พบเจอผู้อื่น ด้านสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพชีวิตกลางๆ เนื่องจากต้องดูแล

บุตรหลายคน มีค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตร รายได้พออยู่พอกิน ไม่มีบ้านเป็นของตนเอง อาศัยอยู่กับครอบครัวสามี 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

  สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าหญิงหลังคลอดติดเชื้อโควิด 19 คลอดบุตรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ 

จังหวัดเชียงราย เมื่อถูกจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลและกักตัวอยู่ที่บ้าน คุณภาพชีวิตของหญิง หลังคลอดติดเชื้อ   

โควิด 19 ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตที่ดี เมื่อจ าแนกออกเป็นด้านต่างๆ พบว่า ด้านร่างกายและด้านจิตใจมีคุณภาพชีวิตที่

ดี ด้านสัมพันธภาพทางสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพชีวิตกลางๆ การติดเชื้อโควิด 19 ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

ของหญิงหลังคลอด ด้านสัมพันธภาพทางสังคมมากที่สุด  

คะแนนคุณภาพชีวิตด้านร่างกายอยู่ในระดับที่ดี เนื่องจากกลุ่มหญิงหลังคลอดที่ติดเชื้อโควิด 19 ไม่ได้เจ็บป่วย

รุนแรง ไม่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์  ไม่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างคลอดและหลังคลอด  ส่วนใหญ่พ้นระยะ 

กักตัวสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ มีหญิงหลังคลอดบางราย ที่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยจากการ

เลี้ยงดูบุตรและการท างาน ท าให้เกิดการปวดเมื่อยร่างกาย และไม่ได้เลี้ยงลูก ด้วยนมแม่เน่ืองจากน้ านมมีน้อย  

คะแนนคุณภาพชีวิตด้านจิตใจอยู่ในระดับที่ดี เนื่องจากกลุ่มหญิงหลังคลอดส่วนใหญ่มีสามีคอยดูแลและให้

การช่วยเหลือช่วงระหว่างการติดเชื้อโควิด 19 อีกทั้งมีญาติพี่น้อง บ้านใกล้เรือนเคียงมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และ

หญิงหลังคลอดติดเชื้อโควิด 19 รู้สึกสบายใจที่สุขภาพของทารกหลังคลอดปกติ ไม่มีภาวะแทรกซ้อนและไม่ติดเชื้อ   

โควิด 19 ส่วนหญิงหลังคลอดที่มีคุณภาพชีวิตด้านจิตใจอยู่ในระดับกลาง เกิดจากการมีบุตรหลายคนท าให้ไม่มีเวลา

ดูแลตนเอง 

คะแนนคุณภาพชีวิตด้านสัมพันธภาพทางสังคมอยู่ในระดับกลางๆ เนื่องจากในช่วงระยะแรกหลังคลอด      

ยังไม่ได้รับการตรวจหลังคลอด มีความเหน็ดเหนื่อยจากการเลี้ยงดูบุตรท าให้ไม่มีอารมณ์ทางเพศ และในช่วงระยะกัก

ตัวติดเชื้อโควิด 19 ท าให้ไม่ได้พบปะผู้อื่น และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ท าให้ต้องเว้นระยะห่าง

จากผู้อื่นท าให้พบเจอผู้อื่นได้น้อยลง 
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 คะแนนคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับกลางๆ เนื่องจากส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ท าไร่

ท าสวน และเป็นแม่บ้าน รายได้พออยู่พอกิน และส่วนใหญ่เป็นครรภ์หลังมีค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรหลายคน  

ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ผลงานวิจัยสามารถน าไปใช้ในการเตรียมความพร้อมมารดาหลังคลอดติดเชื้อโควิด 19 และญาติก่อนจ าหน่าย

ในเรื่องของการดูแลตนเองหลังคลอด  สัมพันธภาพทางเพศ  การช่วยเหลือการดูแลบุตร  การปฏิบัติตัวป้องกันการติดเชื้อ

โควิด 19 สู่ทารก การส่งต่อข้อมูลให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เพื่อติดตามการฟื้นฟูสภาพร่างกายและการ

ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สุดท้ายแล้วการช่วยเหลือของสังคมและบุคคลรอบข้าง การปฏิบัติตัวป้องกันการติดเชื้อ

โควิด 19 ด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคม การสวมหน้ากากอนามัย และการล้างมือจะท าให้มารดาหลังคลอด ทารก

และครอบครัวผ่านพ้นวิกฤติไปได้ 

  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นกลุ่มตัวอย่างหญิงหลังคลอดติดเชื้อโควิด 19 ที่คลอดบุตรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

เชียงของจ านวนน้อย ควรเก็บข้อมูลและศึกษาเพิ่มเติมเพื่อน าไปวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ รวมทั้งเปรียบเทียบกับ

คุณภาพชีวิตระหว่างหญิงหลังคลอดติดเชื้อโควิด 19 และหญิงหลังคลอดที่ไม่มีการติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งจะน าไปสู่การ

พัฒนาต่อไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 

  ขอขอบคุณกลุ่มประชากร ได้แก่ หญิงหลังคลอดติดเชื้อโควิด 19 ในระยะคลอด ที่มารับบริการ   คลอดบุตร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ทั้ง 7 ท่าน ที่ให้

ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งในการตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลในการท างานวิจัย 
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การลดอันตรายจากยาเสพติด และการดูแลผู้ป่วยสารเสพติดแบบองค์รวม 

 
สุพรรณ  ไชยวรรณะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

โรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

 

บทคัดย่อ 

 ผู้ป่วยจากสารเสพติดเป็นกลุ่มบุคคลที่มีผลกระทบจากพฤติกรรมการใช้สารเสพติดด้านสุขภาพกาย 

สุขภาพจิต สังคม เศรษฐกิจ และยังกระทบถึงความมั่นคงในชุมชนที่อาศัยอยู่ การพัฒนาระบบบริการลดอันตรายจาก

ยาเสพติดและการดูแลแบบองค์รวมให้ครอบคลุมทุกมิติท าให้ผู้ป่วยจากสารเสพติดเข้าถึงบริการได้สะดวก ได้รับการ

ดูแลที่เหมาะสมกับสภาวะการเจ็บป่วยและมีคุณภาพ ช่วยลดภาระในการดแูลรักษาของหน่วยงาน ลดภาระในการดูแล

ของครอบครัว ชุมชนและสังคมได้ โดยมีเป้าหมาย คือ  เพื่อพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย    

ยาเสพติดให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ  เพิ่มการเข้าถึงบริการบ าบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่          

อ.แม่สรวย และ ลดผลกระทบและลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดของประชาชนในพื้นที่ อ.แม่สรวย 

 

ค าส าคัญ: การลดอันตรายจากยาเสพตดิ (Harm reduction) การดูแลแบบองค์รวม 
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บทน า 

การใช้สารเสพติดเป็นปัญหาที่ส าคัญและมีผลกระทบหลายด้านในพื้นที่อ าเภอแม่สรวยเนื่องจากบริบทของ
พื้นที่มีสภาพภูมิศาสตร์เป็นภูเขามีเขตติดต่อกับอ าเภอที่เป็นชายแดนของจังหวัดใกล้เคียงซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลที่มีการ
ระบาดของยาเสพติดและใช้เป็นเส้นทางในการล าเลียงยาเสพติดมานานอย่างต่อเน่ืองจึงท าให้ยาเสพติดหาได้ง่ายและมี
ราคาถูก 

จากการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 – 2564 พบว่าจ านวนผู้ป่วยที่เข้าสู่ระบบบริการบ าบัดรักษาและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานตามแบบบ าบัดรักษา ในระบบ 
บสต.ของกระทรวงสาธารณสุข พบว่ามีจ านวนผู้ป่วยที่สมัครใจเข้ารับการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ จ านวน 
450 , 461 และ775 คนตามล าดับ และพบว่ามีผู้เสพ ผู้ติด สารเสพติดประเภทเฮโรอีน ยาบ้าและฝิ่นซึ่งยังไม่ได้รับการ
บ าบัดรักษาอีกเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในกลุ่มวัยแรงงานและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่ม
มากขึ้นในกลุ่มที่มีอายุน้อย รวมทั้งยังมีผู้เสพติดรายใหม่ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ในการให้บริการบ าบัดรักษา     
ผู้ประสบปัญหาจากการใช้สารเสพติดในหน่วยงานพบว่าผู้ป่วยสารเสพติดมีการเจ็บป่วยด้านสุขภาพกายด้วยโรคเรื้อรัง
ที่ต้องได้รับการรักษาเป็นระยะเวลานานร่วมด้วย เช่น โรคถุงลมโป่งพอง วัณโรคปอด ความดันโลหิตสูง เบาหวาน 
ภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดจากการใช้สารเสพติด หรือยาเมทาโดนฉีดเข้าเส้นเลือด มีการป่วยด้วยโรคด้าน
สุขภาพจิตและจิตเวชที่มีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น เช่น มีอาการป่วยด้วยโรคจิตจากสารเสพติด มีพฤติกรรมก่อ
ความรุนแรง ต่อตนเองและคนรอบข้าง โรคซึมเศร้า โรคอารมณ์สองขั้ว การพยายามฆ่าตัวตาย อีกทั้งยังก่อให้เกิด
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงต่อคนในครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดจึงได้รว่มมือกับภาคเีครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน อาทิ สสอ. รพ.สต. สสจ. 
เชียงราย โรงพยาบาลธญัญารักษ์เชียงใหม่ โรงพยาบาลสวนปรุง ต ารวจ ทหาร องคก์รปกครองสว่นท้องถ่ิน หน่วยงาน
มหาดไทย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส านักงานคุมประพฤติ ในการพัฒนาระบบบริการลดอันตรายจาก
ยาเสพติดและการบ าบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยสารเสพติดแบบองค์รวมเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวได้เข้าถึงบริการดูแล
รักษาที่มีคณุภาพ ครอบคลุม ครบถ้วนทุกมิต ิทั้งทาง กาย จติ สังคม จติวญิญาณและสภาพแวดลอ้มรอบตัว ซึ่งจะ
ส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถใชช้ีวิตในสังคมได้โดยมีคุณภาพชวีิตทีด่ี ลดภาระและผลกระทบต่อครอบครวั ชุมชน และสังคม
ได้   
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การปฏิบัติงาน มีความครอบคลุมมิติ กาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ 

3. ปรับปรุงสถานที่ให้บริการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพให้เข้าถึงสะดวก มีความพร้อมและมีความปลอดภัยต่อ

ทั้งผู้ป่วยและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 

4. เพิ่มวันให้บริการบ าบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพจาก 1 วันท าการเป็น 5 วันท าการ 

5. คัดกรอง ประเมิน ภาวะสุขภาพกาย สุขภาพจิต และปัญหาต่างๆอย่างรอบด้าน ควบคู่กับการบ าบัดรักษาฟื้นฟู

พฤติกรรมใช้สารเสพติด 

6. ให้ข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับผลการประเมินพฤติกรรมการใช้สารเสพติด ผลกระทบ ปัญหาสุขภาพกาย ปัญหา

สุขภาพจิต แผนการบ าบัด การปฏิบัติตัวเพื่อให้การบ าบัดได้ผลตามเป้าหมายของการบ าบัด 

7. ให้การปรึกษา การบ าบัดทางสุขภาพจิต จิตเวช และทางจิตวิทยาแก่ผู้ป่วยทุกราย 

8. ให้การปรึกษา การบ าบัดทางสุขภาพจิต จิตเวช และทางจิตวิทยาแก่ครอบครัว และผู้ได้รับผลกระทบจากผู้ป่วย 

9. ติดตามตรวจสอบผู้ป่วยยาเสพติดที่ไม่มารักษาตามนัด และขาดการรักษา เป็นรายวันทุกวัน  

10. พัฒนาระบบการติดตามผู้ป่วยยาเสพตดิให้กลับเข้าสู่ระบบการดูแลในกลุ่มที่ขาดการรกัษาให้มารับการบ าบัดรักษา

อย่างต่อเน่ือง  

11. บูรณาการงานบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดร่วมกับงานบริการดูแลรักษากลุ่มโรคอื่นๆ ใน

หน่วยงานและการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน  

12. ประสานสมาชิกในครอบครัว หรือผู้ดูแล แกนน าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานมหาดไทยร่วมรับรู้

และวางแผนการบ าบัด รักษา ร่วมกับทีมผู้ดูแล 

13. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานบ าบัดรักษาและฟื้นฟู

สมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่ 

14. พัฒนาระบบการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลบ าบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดให้ครบถ้วน ครอบคลุมและมี

คุณภาพตามมาตรฐานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสื่อสารระหว่างทีมผู้ดูแลในทุกหน่วยบริการ 

15. ทบทวน ประเมินผลการบ าบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อน ามาปรับปรุงระบบบริการอย่างต่อเน่ือง 

 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
 502 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

การประเมินผลการเปลีย่นแปลง 

1. มีกลุ่มงานเฉพาะทางจิตเวชและยาเสพติดซึ่งมีอัตราก าลังบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงานบ าบัดรักษาและฟื้นฟู

สมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดที่มีแนวโน้มเพิ่มจ านวนมากขึ้น 

2. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดมีสมรรถนะและทักษะเฉพาะทางที่จ าเป็นใน

การปฏิบัติงาน 

3. มีระบบบริการค้นหา คัดกรอง บ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ป่วยยาเสพติดที่ให้การดูแลรักษาได้ครอบคลุม

ทุกมิติทั้งทางกาย จิต การรักษาโรคร่วมต่าง ๆ ทางสุขภาพกาย สุขภาพจิตและจิตเวช รวมถึงการดูแลด้านสังคม 

ควบคู่กับการบ าบัดยาเสพติด 

4. ผู้ป่วยสารเสพติดในพื้นที่เข้าถึงบริการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพในสถานบริการใกล้บ้านได้สะดวก  รวดเร็ว 

5. ลดระยะเวลารอคอยของผู้ป่วยสารเสพติดจากการที่มีระบบบริการรองรับทุกวันท าการ 

6. ลดการเกิดผลกระทบและอันตรายที่รุนแรงซับซ้อนจากการใช้ยาเสพติดของผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน 

7. ผู้ป่วย ครอบครัว ผู้ดูแล ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่มีความพึงพอใจและไว้วางใจในระบบบริการ

บ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดของหน่วยงาน 

8. เกิดความร่วมมืออย่างดีของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการด าเนินงานบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ป่วยยา

เสพติด  

9. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดมีความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานเกิดการรับรู้คุณค่าในตนเองมี

ความสุขในการปฏิบัติงาน 

10. ข้อมูลผลการปฏิบัติงานบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดท าให้หน่วยงานได้รับงบประมาณ

สนับสนุนการด าเนินงานบ าบัด รักษาผู้ป่วยยาเสพติดเพิ่มข้ึน 

11. โรงพยาบาลได้รับรางวัลหน่วยงานปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่มีผลงานระดับ ดีเด่น จากศูนย์อ านวยการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด จังหวัดเชียงราย ประจ าปี พ.ศ.2564 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
 503 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

แผนภูมิที่ 1  แสดงจ านวนผู้ป่วยสารเสพติดที่มีโรคร่วมทางสุขภาพจิตและจิตเวชและเข้าถึงบริการปีงบประมาณ 

2562-2564 

       

           

 

แผนภูมิที่ 2 แสดงจ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดสารเสพติด ปีงบประมาณ  2562-2564 
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การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
 504 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

บทเรียนที่ได้รับ 

1. ภาคีเครือข่ายบางส่วนยังมีการตรีตรา มีทัศนคติด้านลบต่อผู้ป่วยสารเสพติด ท าให้การดูแล ช่วยเหลือให้ครอบคลุม

เป็นองค์รวมท าได้ยาก ควรมีการให้ข้อมูล ท าความเข้าใจกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเน่ือง 

2. ผู้ใช้สารเสพติดเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยที่ยุ่งยาก ซับซ้อนและเป็นภาระในการดูแลสูง หากได้รับ

การดูแลรักษาที่ครอบคลุมทุกมิติจะช่วยลดโอกาสในการป่วยซับซ้อนและลดภาระการดูแลได้ 

3. ควรมีการพัฒนาระบบ ช่องทางในการค้นหาและติดตามผู้ป่วยสารเสพติดที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบบริการดูแลรักษา  ให้

มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เพื่อจะได้ช่วยให้ผู้ป่วยยาเสพติดเข้าถึงบริการดูแลรักษาที่ควรได้รับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
 505 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

ความส าเร็จในการรักษาวัณโรคโดยใช้ผลการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ

รับประทานยารักษาวัณโรค ของผู้ป่วยโรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

 
พิศศุภร ริว้สุวรรณ 

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชยีงราย 

 

 

บทคัดย่อ 

การติดตามความส าเร็จในการรักษาวัณโรคโดยใช้ผลการศึกษาพฤติกรรมการรับประทานยารักษาวัณโรค และ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการรับประทานยาวัณโรคของผู้ป่วยโรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดย

กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยวัณโรคจากคลินิกวัณโรคของโรงพยาบาล จ านวน 66 ราย เมื่อเพิ่มความรู้และทัศนคติในการ

รับประทานยา จากกลุ่มผู้ป่วยที่รับประทานยาไม่ถูกต้องร้อยละ 81.80 สามารถรับประทานยาได้ถูกต้องร้อยละ 100 

โดยในปีงบประมาณ 2563 พบผู้ป่วยที่หายจากวัณโรคโดยใช้ยาสูตรแรกและใช้เวลารักษา 6 เดือน ร้อยละ 78.58  ใน

ปี 2564 เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 96.15 และในปีงบประมาณ 2565 พบมีผู้ป่วยหายจากวัณโรคร้อยละ 97.67 ไม่พบผู้ป่วย

ดื้อยา ส่วนผู้ป่วยที่ก าลังรักษาสามารถติดตามการรักษาและมารับยาต่อเน่ืองทุกราย  

ค าส าคัญ : วัณโรค (Tuberculosis), พฤติกรรมการใช้ยา, ความรู้เกีย่วกับวัณโรค, ทัศนคติเกี่ยวกับใช้ยาวัณโรค  

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
 506 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

บทน า 

ในการดูแลผู้ป่วยในคลินิกวัณโรค ฝ่ายเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคมีหน้าที่ในการจัดยาและจ่ายยาแบบ

หน่ึงหน่วยพร้อมใช้ (Unit dose system) พร้อมให้ค าแนะน าในการใช้ยาแก่ผู้ป่วย ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยา 

อันตรกิริยาระหว่างยา อาการข้างเคียงจากยา การเก็บรักษายา รวมทั้งติดตามความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย ท า

ให้ทราบถึงปัญหาอันเนื่องมาจากการใช้ยาของผู้ป่วย ได้แก่  ผู้ป่วยรับประทานยาไม่ถูกต้อง ผู้ป่วยสูงอายุขาดผู้แล

หรือไม่มีคนก ากับการรับประทานยา ท าให้มียาเหลือมาโรงพยาบาล แม้ว่าทางโรงพยาบาลจะจ่ายยาในรูปแบบหนึ่ง

หน่วยพร้อมใช้ (Unit dose system) ก็ตาม โดยยาต้านวัณโรคนั้นเป็นยาต้านจุลชีพซึ่งต้องให้ความส าคัญในการใช้ยา 

ผู้ป่วยต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาการรักษาที่แพทย์ได้ก าหนดไว้ และต้องรับประทานยาให้ตรง

เวลา เพื่อให้ผลการรักษามีประสิทธิภาพสูงที่สุด หากผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาโดยการรับประทานยาไม่

สม่ าเสมอ ไม่ตรงเวลาหรือรับประทานทานยาผิดจากค าสั่งของแพทย์อาจน าไปสู่ปัญหาที่ผู้ป่วยต้องรักษานานมากกว่า 

6 เดือน ซึ่งจะขยายเวลาการรักษาตามแผนการรักษาของแพทย์ออกไปหรือส่งผลท าให้เกิ ดเชื้อดื้อยา ท าให้มีความ

ผิดปกติของร่างกายจากผลข้างเคียงของยาได้  

ในงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลแม่สรวยจังหวัดเชียงราย มีผู้ป่วยวัณโรคทั้งหมด จ านวน 78 ราย มีผู้ป่วย

วัณโรครายใหม่และเข้ารับการลงทะเบียนรักษาในโรงพยาบาลแม่สรวย 66 ราย รักษาที่โรงพยาบาลเชียงราย จ านวน 

12 ราย เป็นผู้ป่วยกลับมาเป็นซ้ า 2 ราย มีสาเหตุการกลับมาเป็นซ้ าจากผู้ป่วยมีโรคร่วมเป็นผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีระดับ

ภูมิคุ้มกันต่ าและมีสาเหตุมาจากผู้ป่วยมีประวัติติดเชื้อวัณโรคดื้อยา (MDR) โดยเมื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ

พฤติกรรมการรับประทานยารักษาวัณโรคในผู้ป่วยโรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีกลุ่มเป้าหมายใน

การศึกษาครั้งนี้คือผู้ป่วยวัณโรคที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จ านวน 66 ราย พบว่ามี

พฤติกรรมการรับประทานยาไม่ถูกต้องร้อยละ 81.80 และผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับประทาน

ยารักษาวัณโรค พบว่าปัจจัยน า คือ ทัศนคติและการรับรู้ประโยชน์เกี่ยวกับการรับประทานยารักษาวัณโรคซึ่งมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับประทานยารักษาวัณโรคอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value 0.001)  ซึ่งหากน า

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับประทานยา  มาปรับใช้ในบริบทของโรงพยาบาลแม่สรวย  จะท าให้ความส าเร็จในการรักษาวัณ

โรคสูงขึ้น ในระยะยาวจะส่งผลลดอัตราการกลับเป็นซ้ า อัตราการดื้อยาลดลง รวมถึงลดอัตราการเสียชีวิตได้ 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อเพิ่มความส าเร็จในการรกัษาวณัโรคของผู้ป่วยโดยใช้ผลการศกึษาพฤติกรรมการรับประทานยาวัณโรค 

และปัจจัยที่มีผลต่อพฤตกิรรมการรับประทานยา 
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กิจกรรมการพัฒนา 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอยา่ง โดยใช้แบบสอบถาม ให้กลุ่มตัวอยา่งตอบเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลด้านข้อมูล

ทั่วไป ความรู้ ทัศนคติและการรับรู้ประโยชน์ต่อการใช้ยาวณัโรค และการสนับสนุนทางสังคมต่อการรับประทานยา

รักษาวณัโรค 

2.น าพฤติกรรมการรับประทานยา และปัจจัยมาวิเคราะห์  เพื่อหาความความสัมพันธ์  และเป็นข้อมูลในการเพิ่มความ

ร่วมมือในการรับประทานยาของผู้ป่วย 

3.น ามาก าหนดแนวทางการติดตามและให้ข้อมูลผู้ป่วยในการรับประทานยาวัณโรค  รวมถึงตดิตามผลการรับประทาน

ยาในนัดครั้งถัดไป  ประเมินผลการรักษาเมื่อรับประทานยาครบ  และน าขอ้มูลที่ได้มาวิเคราะห์  

 

การประเมินผลการเปลีย่นแปลง 

จากการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการรับประทานยาวัณโรคของผู้ป่วยพบว่า ผู้ป่วยร้อยละ 81.80 ยังรับประทานยา

ไม่ถูกต้อง ดังแสดงในตารางที่ 1  

ตารางที่ 1  แสดงจ านวนและร้อยละ โดยจ าแนกตามระดับพฤติกรรมการรับประทานยารักษาวัณโรคของของ

ผู้ป่วยวัณโรค โรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จ านวน(n=66)  

ปัจจัย จ านวน 

(n=66) 

ร้อยละ 

พฤติกรรมการรับประทานยารักษาวัณโรค   

พฤติกรรมการรับประทานยาถูกต้องครบถ้วน  

(32 คะแนน) 

12 18.2 

พฤติกรรมการรับประทานยาไม่ถูกต้องครบถ้วน  

(< 32 คะแนน) 

54 81.8 

ซึ่งจากการเก็บข้อมูลพบว่า ผู้ป่วยสว่นใหญ่ยังดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่ (ร้อยละ 78.8) ร่วมกับการ

รับประทานยาวัณโรค  มกีารปรับขนาดยาวัณโรคเองโดยไม่ได้แจ้งให้แพทย์ทราบ (ร้อยละ 65.20)  และหากยาหมด

ก่อนนัดจะน ายาของผู้อืน่มารับประทาน (ร้อยละ 57.60) 
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จากการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการรับประทานยาของผู้ป่วยพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์

ต่อพฤติกรรมการรับประทานยารักษาวัณโรค ของผู้ป่วยโรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ได้แก่ 

1. ปัจจัยน า หรือปัจจัยหลัก ภายในตัวบุคคล เช่น ความรู้ ความเชื่อ การรับรู้ ค่านิยม ทัศนคติของบุคคล เป็นต้น 

2. ปัจจัยเอื้ออ านวยให้เกิดพฤติกรรม เช่น ทักษะ ทรัพยากรหรือเครื่องมือสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  รวมถึงการ

เข้าถึงบริการด้านสุขภาพต่าง ๆ เป็นต้น 

3. ปัจจัยส่งเสริม ได้แก่ กฎหมายระเบียบข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณี  ต่าง ๆ ในสังคมที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่  

นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยด้านทัศนคติและการรับรู้ประโยชน์เกี่ยวกับการรับประทานยาเป็นปัจจัยน า ที่มีผล

ต่อการรับประทานยา (ตารางที่ 2) 

ตารางที ่2 แสดงจ านวนและร้อยละ โดยจ าแนกตามระดับทัศนคติและการรับรู้ประโยชน์เกี่ยวกับการรับประทาน

ยารักษาวัณโรคของผู้ป่วยวัณโรค โรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จ านวน(n=66) 

ปัจจัย 
จ านวน 

(n=66) 
ร้อยละ 

ปัจจัยน า   

ทัศนคติและการรับรู้ประโยชน์เกี่ยวกับการ

รับประทานยารักษาวัณโรค 

  

ระดับต่ า (10-41 คะแนน)                      11 16.7 

ระดับปานกลาง (42-50 คะแนน)             42 63.6 

ระดับสูง (51-60 คะแนน)                       13 19.7 

  จากตารางที่ 2 พบว่า ทัศนคติและการรับรู้ประโยชน์เกี่ยวกับการรับประทานยารักษาวัณโรคของผู้ป่วยวัณ

โรค โรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่มีระดับทัศนคติและการรับรู้ประโยชน์เกี่ยวกับการรับประทานยา

รักษาวัณโรค อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 63.6 รองลงมามีทัศนคติและการรับรู้ประโยชน์เกี่ยวกับการรับประทานยา

รักษาวัณโรค อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 19.7  

  โดยจากการเก็บข้อมูลพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เชื่อว่าหลังรับประทานยาวัณโรคครบ 2 เดือนและเสมหะเป็นลบ 

สามารถหยุดยาได้ (ร้อยละ 51.50) เชื่อว่ายาพื้นเมืองหรือสมุนไพรพื้นบ้านสามารถรักษาวัณโรคได้ดีกว่ายาแผน

ปัจจุบัน (ร้อยละ 51.50) เชื่อว่าสามารถดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับการรับประทานยาวัณโรคได้ (ร้อยละ 75.80) เชื่อว่า

สามารถรับประทานยาวัณโรควันละ 1 ครั้งเวลาใดก็ได้ (ร้อยละ 41) 
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เมื่อน าข้อมูลข้างต้นมาวิเคราะห์   ทางฝ่ายเภสัชกรรมจึงได้เพิ่มการให้ค าแนะน าเรื่องการใช้ยาวัณโรคที่

ถูกต้องให้ผู้ป่วยทุกรายรวมถึงญาติ  และติดตามประเมินผลการรับประทานยาก่อนจ่ายยาในผู้ป่วยทุกราย และติดตาม

ทุกครั้งที่มารับยา 

การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง (ตารางที่ 3) 

ปีงบประมาณ กิจกรรมที่ท า ผลลัพธ ์
2563 ดูแลโดยทีมสหสาขาวชิาชีพ - รกัษาหายโดยยาสตูรแรก รักษา

นาน 6 เดือน ร้อยละ 78.58 
- มีผู้ป่วยรกัษาไม่ครบ 6 ราย 

2564 - ประเมินความรู้ ความเข้าใจ พฤตกิรรม ทัศนคติ ปัจจัย
อื่น ๆ ที่มีผลต่อการรับประทานยา 
- ดูแลโดยทีมสหสาขาวชิาชีพ 
- ผู้ป่วยที่มารับยาไดร้ับค าแนะน าโดยเภสัชกรทุกราย ทุก
ครั้งที่มาคลินิก 

- รกัษาหาย ร้อยละ 96.15 
- รับประทานยาถูกต้อง ร้อยละ 
81.80 

2565 - ทบทวนผล และน าข้อมูลมาปรับในการให้ค าแนะน าแก่
ผู้ป่วย 
- ดูแลโดยทีมสหสาขาวชิาชีพ 
- มีผู้ป่วยที่ตอ้งเฝ้าระวังเรื่องการรับประทานยา 2 ราย 
ฝาก รพ.สต.ก ากับติดตามร่วมดว้ย 

- รกัษาหาย ร้อยละ 97.67 
- ไม่พบผู้ป่วยดื้อยา  
- รับประทานยาถูกต้องรอ้ยละ 
100 
- ผู้ ป่ วยที่ ก า ลั ง รั กษาสามารถ
ติดตามการรักษาและมารับยา
ต่อเน่ืองทุกราย  
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บทเรียนที่ได้รับ : ปัจจัย, การท างานร่วมกันของทีมสหสาขา 

1. การท างานร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยในคลินิกวัณโรคร่วมกัน ท าให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล และมี

การติดตามอย่างเป็นระบบ  

2.การประเมินความรู้ ความเข้าใจในการรับประทานยาเป็นเรื่องส าคัญ สามารถเพิ่มอัตราการรักษาวัณโรคได้ จึงควร

ทบทวนผู้ป่วยและญาติให้เข้าใจทุกครั้งก่อนรับยา  

3. การดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่ระหว่างที่รับประทานยาวัณโรค  ยังเป็นปัญหาของผู้ป่วยวัณโรคของโรงพยาบาล  

แม่สรวยที่ต้องได้รับการแก้ไขต่อไป 

 

การเทียบเคียงงานที่พัฒนากับพันธกิจ 6 ด้านของโรงพยาบาล : พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและ

มาตรฐาน 
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การพัฒนารูปแบบการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ 
อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 

 
ด ารงค ์ช่วยแก้ไข, ประภาพร  เชื้อเมืองพาน, ราตรี วัฒนาธร 

โรงพยาบาลพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 
 
บทคัดย่อ  

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและศึกษาผลการพัฒนาการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต้นแบบ อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โดยบูรณาการเข้ากับกระบวนการสอนทักษะสมองส่วนหน้า 
(Executive Function) ของครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research:PAR) คัดเลือกประชากรกลุ่มเป้าหมาย แบบเฉพาะเจาะจง(purposive sampling) คือ 
คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานและครูศูนย์เด็กพัฒนาเล็กต้นแบบ จ านวน 30 คน เริ่มด าเนินการวันที่ 1 
พฤษภาคม 2562 – กันยายน 2564 วิเคราะห์ข้อมูลโดย สถิติเชิงพรรณนา หาความถี่ ร้อยละ การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content analysis) และสรุปผลโดยวิธีการพรรณนาความ ผลการวิจัย เริ่มตั้งแต่กระบวนการวางแผน (Planning) 
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ศูนย์เด็กพัฒนาเด็กเล็กอ าเภอพญาเม็งรายมีความพร้อมทั้งด้านทรัพยากรและบุคลากร 
เนื่องจากเป็นพื้นที่ต้นแบบการเรียนการสอนทักษะสมองส่วนหน้าระดับประเทศ แต่ยังไม่มีการบูรณาการในเรื่องของ
การป้องอุบัติเหตุจราจรเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน การปฏิบัติตามแผน (Acting) มีการประชุมชี้แจงแนว
ทางการจัดโครงการให้กับคณะกรรมการ ศปถ.อ าเภอคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) และ
ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการกองการศึกษา
และครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 30 คน คัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบด าเนินการจ านวน 12 แห่ง          
การสังเกตและบันทึกผล (Observing) จากการลงพื้นที่ติดตามการด าเนินงานและประเมินผล จ านวน 2 ครั้ง         
โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ และองค์กรภายนอก พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         
ทั้ง  12 แห่ง มีการบูรณาการเรียนการสอนในเรื่องของอุบัติเหตุจราจรกับทักษะสมองส่วนหน้า(EF) มีมาตรการองค์กร
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีครู ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่เป็นทั้งทีมขับเคลื่อนและเป็น Change agent ที่มีบทบาทกลไก
ขับเคลื่อนการท างาน มีการจัดการจุดเสี่ยงจากบ้าน-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบโดยความร่วมมือของอปท.ในพื้นที่ การ
สะท้อนผล (Reflecting) จากการติดตามผลการด าเนินงาน พบว่า ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความมั่นใจ และมีความรู้
ในการบูรณาการการเรียนการสอนทักษะสมองส่วนหน้ากับอุบัติเหตุจราจร เกิดการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยใน
เรื่องอุบัติเหตุจราจรโดยอาศัยมาตรการองค์กร ท าให้มีสถิติการคาดเข็มขัดและสวมหมวกนิรภัยของผู้ปกครอง เด็ก ครู
ในศพด. เพิ่มขึ้น 95%  ในปีงบประมาณ 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ด าเนินงานได้รับคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ศึกษาดูงาน
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เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เป็นต้นแบบในการป้องกันอุบัติเหตุจราจร ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) และได้รับงบประมาณเพื่อขยายโครงการให้ครบทั้ง 22 แห่ง ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้นแบบสู่ต าบลถนนปลอดภัย หลังด าเนินงาน พื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอ าเภอพญาเม็งราย โดยเฉพาะเทศบาลต าบล
ไม้ยา เป็นพื้นที่ศึกษาดูงานเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เป็นต้นแบบในการป้องกันอุบัติเหตุจราจรของพื้นที่อื่นๆ  

หัวใจส าคัญของการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรให้ประสบความส าเร็จ คือการเชื่อมประสานกับหน่วยงาน
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. เทศบาล รวมทั้งภาคีเครือข่ายต่างๆเข้ามาหนุนเสริม ต้องใช้ความร่วมมือ
ระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเป็นกลไกส าคัญในการด าเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และใน
วงรอบต่อๆไป ต้องระบุหน้าที่ของคณะกรรมการที่ชัดเจนเผื่อมีการโยกย้ายของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน กิจกรรมที่
ด าเนินการต่อเน่ืองในพื้นที่ต้องเน้นเรื่องการสร้างความมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ให้มากขึ้น กิจกรรมที่ด าเนินการใน
พื้นที่ต้องเกิดจากความต้องการของครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชนอย่างแท้จริง จะท าให้เกิดความร่วมมือและเกิด
การด าเนินงานที่ต่อเน่ืองและยั่งยืน 
ค าส าคัญ : ทักษะสมองส่วนหน้า (Executive Function) ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ 
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บทน า   
 รายงานจากระบบการเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลศูนย์ 21 แห่งทั่วประเทศของ

ส านักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุขพบว่าร้อยละ 40 ของการบาดเจ็บในเด็กเกิดจากอุบัติเหตุจราจร (6,380 ราย
ใน 1 ปี) ในจ านวนนี้ ร้อยละ 64 เกิดจากรถจักรยานยนต์ (4,083 ราย) มีเด็กเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ทั้งสิ้น 254 
ราย เป็นการเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ 165 ราย (ร้อยละ 65) จักรยานยนต์เป็นพาหนะหลักของครอบครัวไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครอบครัวชนชั้นกลางในชนบท เด็กในครอบครัวเหล่านั้นต้องกลายเป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์ไปตาม
ความจ าเป็นของครอบครัว ในขณะ เดียวกันสังคมยอมรับการที่เด็กต้องโดยสารรถจักรยานยนต์โดยยังขาดความ
ตระหนักถึงผลที่ตามมาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  

ในเขตพื้นที่อ าเภอพญาเม็งราย แม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนไม่มาก เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นๆ
ในจังหวัดเชียงราย แต่จากการเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจร ในเด็กกลุ่มอายุต่ ากว่า 6 ปี ซึ่งเป็นเด็กในกลุ่มศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในปี 2559 มีจ านวนอุบัติเหตุจราจร 12 ราย ปี 2560 มี 16 ราย และ ปี 2561 มี 17 ราย แม้จะไม่มี
การเสียชีวิต แต่จะพบว่ามีแนวโน้มผู้บาดเจ็บของการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น และพฤติกรรมการป้องกันก่อนเกิด
อุบัติเหตุในเด็กที่ประสบอุบัติเหตุ โดยเฉพาะจักรยานยนต์ที่ไม่มีการใส่หมวกกันน็อคขณะขับขี่หรือโดยสาร นอกจากนี้
จากการส ารวจสถิติการคาดเข็มขัดและสวมหมวกนิรภัยผู้ปกครอง เด็ก ครูใน ศพด. น้อยกว่าร้อยละ50   

จากสถิติพฤติกรรมขาดการป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุในเด็กอายุต่ ากว่า 6 ปีจากการลงพื้นที่หาข้อมูลพบว่าเกิด
จากการไม่เล็งเห็นความส าคัญของการสวมหมวกกันนิรภัยให้แก่เด็กของผู้ปกครอง จากการสอบถามผู้ปกครองให้
ข้อมูลว่าระยะทางจากบ้านถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ไกล ระยะทางไกลสุดเพียง 1กิโลเมตร จึงคิดว่าไม่มีความเป็น 
รวมถึงหมวกนิรภัยเด็กหายากและมีราคาแพง จากการส ารวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมด 22 แห่ง ในอ าเภอพญาเม็ง
ราย ยังไม่มีการก าหนดมาตรการในด้านนี้ ดังนั้นแนวทางการป้องกันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในเด็กให้เกิดความยั่งยืน
ของอ าเภอพญาเม็งราย จึงน าร่องในกลุ่มช่วงอายุต่ ากว่า 6 ปี ซึ่งเป็นการต่อยอดการด าเนินงานโครงการงบประมาณ
จาก สสส./สอจร.โครงการ พญาเม็งรายน าร่อง องค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน ในปี2560 ซึ่งเป็นการด าเนิน
โครงการในกลุ่มนักเรียนมัธยมทุกโรงเรียนในอ าเภอพญาเม็งราย ประกอบกับปัจจุบันอ าเภอพญาเม็งราย เป็นต้นแบบ
ระดับประเทศในการด าเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมทักษะสมองส่วนหน้า EF (Executive Function) 
ในเด็กปฐมวัย( 0-6 ปี)  ซึ่งหากบูรณาการเข้ากับเรื่องของอุบัติเหตุจราจร แล้วร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งด้านสาธารณสุข 
การศึกษา การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคสังคมอื่นๆ เริ่มตั้งแต่เด็กเล็ก โดยเน้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากมี
งานวิจัยที่ยืนยันว่าเด็กที่มี ทักษะสมองส่วนหน้า (Executive Function) ดี จะมีภูมิคุ้มกันชีวิตที่ดี มีวินัย จะช่วยสร้าง
พฤติกรรมเชิงบวก ช่วยในการตัดสินใจในทางที่สร้างสรรค์ต่อตัวเอง และต่อคนอื่นๆ  สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ดี 
รู้จักยับยั้งควบคุมตนเอง ไม่ให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง มีความรับผิดชอบที่จะผลักดันตนเองให้ไปในทิศทางที่เป็นเป้าหมาย
ของชีวิต ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการบูรณาการในเรื่อง
ของอุบัติเหตุร่วมควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า (Executive Function) โดยดึงทุกภาคส่วน รวมถึง
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ผู้ปกครองของเด็กในพื้นที่น าร่องอ าเภอพญาเม็งราย เข้ามามีส่วนร่วม จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก ให้ เด็ก
สามารถคิดวิเคราะห์ จดจ า เลือกท าในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงตระหนักถึงความส าคัญในการป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุ
จราจร เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของชาติต่อไป 

 
วิธีการศึกษา  

การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research:PAR) คัดเลือกประชากร
กลุ่มเป้าหมาย แบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) คือ คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์เด็กเล็ก
ต้นแบบ จ านวน 30 คน เริ่มด าเนินการวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – กันยายน 2564 วิเคราะห์ข้อมูลโดย สถิติเชิง
พรรณนาหาความถี่ ร้อยละ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และสรุปผลโดยวิธีการพรรณนาความ โดยมี
ขั้นตอนการศึกษาดังนี้ 
  1. การวางแผน (Planning) คณะผู้วิจัย ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ รวบรวม
ข้อมูลการด าเนินงานเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุจราจรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงน าข้อมูลการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในเขตอ าเภอพญาเม็งราย เพื่อน าเสนอทีมเครือข่ายในการก าหนดเป้าหมายและแนว
ทางการด าเนินงานร่วมกัน 
 2. การปฏิบัติตามแผน (Acting) คัดเลือกคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยคัดเลือกตัวแทน
จากคณะท างานทักษะสมองส่วนหน้า (EF) ที่มีอยู่แล้ว พร้อมคัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ จ านวน 12 แห่ง จาก
ทั้งหมด 22 แห่ง เพื่อน าร่องในการบูรณาการการป้องกันอุบัติเหตุจราจรกับทักษะสมองส่วนหน้า (EF) ชี้แจงแนวทาง
การจัดโครงการให้กับคณะกรรมการ ศปถ.อ าเภอ และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ .) ชี้แจง
รูปแบบการด าเนินงานแก่ทีมวิจัย การสร้างองค์ความรู้ให้กับครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง รวมถึงร่วมออกแบบ
รูปแบบในการด าเนินงานร่วมกัน เช่น กิจกรรมสร้าง ครู ก. เพื่อวางแผนจัดท าแผนการสอนองค์กรต้นแบบด้านความ
ปลอดภัยทางถนนโดยบูรณาการเข้ากับการสอนเพื่อกระตุ้นพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า (Executive Function)  
กิจกรรมเสริมความรู้และจัดท ากิจกรรมกลุ่มของผู้ปกครองทุกต าบลในอ าเภอพญาเม็งราย โดยภาคีเครือข่าย ได้แก่ 
ต ารวจ ขนส่ง บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เป็นต้น  
นอกจากนั้นยังมีการประสานเครือข่ายจากองค์กรภายนอกเข้ามาร่วมหนุนเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน เช่น 
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ในการช่วยสนับสนุนจัดหา
หมวกกันน็อคที่ได้มาตรฐานส าหรับเด็กและผู้ปกครอง หรือผู้ปกครองสามารถซ้ือได้ในราคาที่ย่อมเยาว์ 
   3. การสังเกตและบันทึกผล (Observing) ผู้วิจัยลงพื้นที่ติดตามการด าเนินงานและประเมินผล จ านวน 2 
ครั้ง ในเดือนที่ 6 เดือน และ 10 โดยครั้งแรกลงพื้นที่โดย ทีมศปถ.อ าเภอ สาธารณสุข และคณะกรรมการขับเคลื่อน
การด าเนินงานศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ ครั้งที่ 2 ร่วมกับองค์กรภายนอก ได้แก่ ต ารวจ ขนส่ง บริษัทกลางคุ้มครอง
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ผู้ประสบภัยจากรถ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย  จากนั้นน าผลที่ได้จากการตรวจเยี่ยมมา
ประเมินผลโดยการประชุม น าสิ่งที่ยังไม่สามารถด าเนินการหรือแก้ไขได้มาวิเคราะห์หาสาเหตุ และปรับแนวทางการ
แก้ไขอีกครั้ง พร้อมกันนั้น ผู้วิจัยสัมภาษณ์ตัวแทนคณะกรรมขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ ถึง
วัตถุประสงค์ รูปแบบการด าเนินงาน แล้วน ามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ในส่วนของโรงพยาบาล/ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เก็บข้อมูลจ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กอายุต่ ากว่า 8 ปี บูรณาการกับข้อมูล 
3 ฐาน สาธารณสุข ต ารวจ และ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

                        4. การสะท้อนผล (Reflecting) คณะผู้วิจัยใช้ผลการสังเกตและบันทึกผล ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจราจร 
สถิติการใส่หมวกและเข็มขัดนิรภัยทั้ง ครู เด็ก ผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่อ าเภอพญาเม็งราย จัด เวที
ประชุมสรุปโครงการ โดยมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน สื่อการเรียนการสอนต่างๆเกี่ยวกับการบูรณาการทักษะ
สมองส่วนหน้า(EF)กับการป้องกันอุบัติเหตุ เวทีถอดบทเรียนและการน าเสนอผลการด าเนินงานของแต่ละศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต้นแบบ ร่วมกันทั้งอ าเภอ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการด าเนินงานของแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และถอดบทเรียนร่วมกันทั้งอ าเภอ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากประธานศปถ.อ าเภอพญาเม็งราย ให้แก่ศูนย์
เด็กเล็กที่ผลการด าเนินงานดีเด่น  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินสภาพปัญหา 

-วิเคราะห์สถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรในศพด. 

-วิเคราะห์การด าเนินงานการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในศพด. 
 

+ ชี้แจงรูปแบบการด าเนินงานการบูรณาการเรื่องอุบัติเหตุจราจรกับEF 

-วิเคราะห์ต้นทุนเดิมทีส่ามารถสานต่อได้ 

-ปรับการด าเนินงานกิจกรรมเดิมให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ 

-รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเร่ืองอุบัติเหตุจราจรบูรณาการกับEF 

 

 

ติดตามประเมินผล/สะท้อนปัญหา 

-เวทีถอดบทเรียน และสรุปผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 

-เปรียบเทียบผลการด าเนินงานก่อนและหลังด าเนินการ  

-การมีส่วนร่วมของทีม/ชุมชน/อปท./ภาคีเครือข่าย 

-ลงพื้นที่ติดตามการด าเนินงานและประเมินผล  

 

ปรับปรุงรูปแบบการด าเนินงานตามปัญหาและอุปสรรค 

 

ปฏิบัติตามรูปแบบที่ปรับปรุงแก้ไข/ติดตามตรวจเยี่ยม          

ของแต่ละกิจกรรม(Action and Observation) 

 

 

การพัฒนา

รูปแบบการ 

บูรณาการ

ป้องกันอุบัติเหตุ

จราจรในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

ต้นแบบ อ าเภอ

พญาเม็งราย 

การระบุปัญหา           

และการวางแผน 

(Plan) 

การปฏิบัติและการ
สังเกต(Action and 

Observation) 

การสะท้อนผลการ

ปฏิบัติ 

(Reflection) 

ด าเนินงานร่วมกันในการการบูรณาการเรื่องอุบัติเหตุจราจรกับEF 

- คัดเลือกคณะกรรมการขับเคลื่อนและพื้นที่ต้นแบบการด าเนินงาน 

- ชี้แจงแนวทางการจัดโครงการให้กับ ศปถ.อ าเภอ และพชอ. 

- การสร้างองค์ความรู้ให้กับครู ผู้ปกครอง ในศพด. 
- ออกแบบการจัดการเรียนการสอนเร่ืองอุบัติเหตุจราจรบูรณาการกับEF 
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ผลการศึกษา   
 1. การวางแผน (Planning) ผลการวิเคราะห์ พบว่า ศูนย์เด็กพัฒนาเด็กเล็กอ าเภอพญาเม็งรายมีความ
พร้อมด้านทรัพยากรทั้งบุคลากรเนื่องจากเป็นพื้นที่ต้นแบบการเรียนการสอนระดับประเทศในเรื่องของทักษะสมอง
ส่วนหน้า โดยเน้นทักษะองค์ประกอบ9 ด้านของ EF แต่ยังขาดการบูรณาการในเรื่องของการป้องอุบัติเหตุจราจรเข้าไป
ในหลักสูตรการเรียนการสอน และไม่ได้ให้ความส าคัญหรือมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุจราจรภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทั้งที่ผู้บริหารระดับสูงของอ าเภอให้การสนับสนุนและให้ความส าคัญกับปัญหาอุบัติเหตุจราจร มีข้อมูลสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่อ าเภอพญาเม็งรายทุกต าบล โดยการจัดเก็บของหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาล
พญาเม็งราย บูรณาการกับข้อมูล3 ฐาน แต่ไม่ได้น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร คณะผู้วิจัยจึงใช้ กระบวนการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม และการน าข้อมูลมาใช้เพื่อบริหารจัดการ โดยใช้ผลวิเคราะห์ข้อมูลมาเป็นจุดเชื่อม และเริ่มต้น
ในการขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยบูรณาการกับทักษะองค์ประกอบ9 ด้านของ 
EF  

               2. การปฏิบัติตามแผน (Acting) มีการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดโครงการให้กับคณะกรรมการ ศปถ.
อ าเภอ/คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) และประชุมคัดเลือกคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการกองการศึกษาและครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 30 คน 
คัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบจ านวน 12 แห่ง ได้แก่ ต าบลไม้ยา 2 แห่ง ต าบลเม็งราย 4 แห่ง ต าบลเม็งราย 4 
แห่ง และต าบลแม่เปา 2 แห่ง ก าหนดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก็บรวบรวมสถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
จราจร รวมถึงสถิติการใส่หมวกและเข็มขัดนิรภัยทั้ง ครู เด็ก ผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยได้รับสนับสนุน
จัดหาหมวกกันน็อคที่ได้มาตรฐานส าหรับเด็กและผู้ปกครอง จากชมรมMotor cross ของอ าเภอพญาเม็งราย รวมถึง
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และบางส่วนผู้ปกครองสามารถซ้ือได้ในราคาที่ย่อมเยาว์ พร้อมกันนั้นมีการจัด
กิจกรรมเสริมความรู้และจัดท ากิจกรรมกลุ่มของผู้ปกครองทุกต าบลในอ าเภอพญาเม็งราย จ านวน 300 คน  โดยทีม
ภาคีเครือข่าย ในเรื่อง กฎหมายและความปลอดภัยทางถนน , การปฐมพยาบาลเบื้องต้น , สิทธิและการเยียวยาเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุจราจร, จัดท าแผนผังเส้นทางปลอดภัย วิเคราะห์จัดการความเสี่ยงเส้นทางจาก บ้าน-โรงเรียน เป็นต้น 
            3.การสังเกตและบันทึกผล (Observing) จากการลงพื้นที่ติดตามการด าเนินงานและประเมินผล จ านวน      
2 ครั้ง โดยครั้งแรกลงพื้นที่โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ ครั้งที่ 2 ร่วมกับองค์กร
ภายนอก ได้แก่ ต ารวจ ขนส่ง บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 
พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 12 แห่ง มีการบูรณาการเรื่องของอุบัติเหตุจราจรกับทักษะสมองส่วนหน้า(EF) ทั้งใน
ส่วนของการจ าลองถนนแห่งการเรียนรู้อุบัติเหตุจราจร สื่อการเรียนการสอนที่บูรณาการตาม  9 ทักษะของEF           
มีมาตรการองค์กรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ให้ครู เด็ก ผู้ปกครอง มีการสวมหมวกและคาดเข็มขัดนิรภัย 100 % มีการ
เก็บสถิติการสวมหมวกและคาดเข็มขัดนิรภัยที่เป็นรูปธรรม เป็นต้น มีครู ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่เป็นทั้งทีม
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ขับเคลื่อนและเป็น Change agent ที่มีบทบาทกลไกขับเคลื่อนการท างาน มีการจัดการจุดเสี่ยงจากบ้าน-ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต้นแบบ โดยความร่วมมือของครู ผู้ปกครอง ชุมชน ในการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน  
 4. การสะท้อนผล (Reflecting) จัดเวทีถอดบทเรียนและน าเสนอผลการด าเนินงานร่วมกันทั้งอ าเภอ 
จ านวน 300 คน ประกอบด้วย ศปถ.อ าเภอ อปท. ผู้น าชุมชน ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่ายใน
จังหวัดเชียงราย เป็นต้น เพื่อสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 
จากการติดตามผลการด าเนินงาน พบว่า ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความมั่นใจ และมีความรู้ในการบูรณาการการเรียน
การสอนทักษะสมองส่วนหน้ากับอุบัติเหตุจราจร เกิดสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย แหล่งเรียนรู้ในเรื่องอุบัติเหตุจราจรที่
เหมาะสมกับช่วงวัยเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เกิดการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในเรื่องอุบัติเหตุจราจรโดยอาศัย
มาตรการองค์กร ท าให้มีสถิติการคาดเข็มขัดและสวมหมวกนิรภัยของผู้ปกครอง เด็ก ครูในศพด. เพิ่มขึ้น 95% เกิด
การท างานร่วมกันของคนในชุมชน ทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู ผู้ปกครองและคนในชุมชน 
ในเรื่องการส ารวจจุดเสี่ยง ก าหนดจุดเสี่ยง การจัดการจุดเสี่ยงจากบ้าน -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญ โดยบรรจุในเรื่องความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระเทศบัญญัติของท้องถิ่น สถิติ
การเกิดอุบัติเหตุจราจรในช่วงอายุ 0-6 ปี อ าเภอพญาเม็งราย ในปี 2564 -2565(มิ.ย.) มี 43 ราย เกิดจากรถจักรยาน 
11 ราย โดยสารรถจักรยานยนต์ 29 ราย รถกระบะ 3 ราย ไม่พบเสียชีวิต เป็นอุบัติเหตุที่เกิดระหว่างเดินทางไปศพด. 
3 ราย ปี 2564 มี 11 ราย เกิดจากรถจักรยาน 2 ราย โดยสารรถจักรยานยนต์ 7 ราย รถกระบะ 2 ราย ไม่พบเสียชีวิต 
พบเป็นอุบัติเหตุจากการโดยสารรถจักรยานยนต์ที่เกิดระหว่างเดินทางไปศพด. 1 ราย เกิดจากถนนลื่นเนื่องจากฝนตก 
เด็กบาดเจ็บเล็กน้อย มีการสวมหมวกกันน็อคทั้งผู้ปกครองและเด็ก 
 ในปีงบประมาณ 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ด าเนินงานได้รับคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ศึกษาดูงานเรื่องศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่เป็นต้นแบบในการป้องกันอุบัติเหตุจราจร ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) และได้รับงบประมาณเพื่อขยายโครงการให้ครบทั้ง 22 แห่ง ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบสู่ต าบล
ถนนปลอดภัย หลังด าเนินงาน พื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอ าเภอพญาเม็งราย โดยเฉพาะเทศบาลต าลไม้ยา เป็นพื้นที่
ศึกษาดูงานเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เป็นต้นแบบในการป้องกันอุบัติเหตุจราจรของพื้นที่อื่นๆ เช่น อบต.ป่าก่อด า     
จ.เชียงราย ศพด.ทต.ห้วยทราย จ.เชียงใหม่ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง จ.ล าพูนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนสังกัดเทศบาลทุ่งหัวช้าง จ.ล าพูน เป็นต้น 
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อภิปราย สรุป และข้อเสนอแนะ 
 การพัฒนาการด าเนินงานการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ อ าเภอพญาเม็งราย 
สถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรในช่วงอายุ 0-6 ปี อ าเภอพญาเม็งราย ในปี 2564 -2565(มิ.ย.) มี 43 ราย เกิดจาก
รถจักรยาน 11 ราย โดยสารรถจักรยานยนต์ 29 ราย รถกระบะ 3 ราย ไม่พบเสียชีวิต เป็นอุบัติเหตุที่เกิดระหว่าง
เดินทางไปศพด. 3 ราย ปี 2564 มี 11 ราย เกิดจากรถจักรยาน 2 ราย โดยสารรถจักรยานยนต์ 7 ราย รถกระบะ 2 
ราย ไม่พบเสียชีวิต พบเป็นอุบัติเหตุจากการโดยสารรถจักรยานยนต์ที่เกิดระหว่างเดินทางไปศพด. 1 ราย เกิดจาก
ถนนลื่นเนื่องจากฝนตก เด็กบาดเจ็บเล็กน้อย มีการสวมหมวกกันน็อคทั้งผู้ปกครองและเด็ก แม้จะลดการเกิดอุบัติได้
เพียงเล็กน้อย แต่ก็ได้เป็นจุดที่ท าให้ได้เริ่มวางรากฐานและหว่านเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพในการป้องกันอุบัติเหตุจราจร 
โดยอาศัยกระบวนการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า เพื่อให้เด็กเกิดความยับยั้งชั่งใจ และจ าไปใช้งานในอนาคต ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องการคาดเข็มขัดและสวมหมวกนิรภัย การปฏิบัติตามกฎจราจรต่างๆ เป็นต้น ซึ่งอาจไม่เห็นผลได้ภายใน
ระยะเวลาสั้นๆ รวมไปถึงเกิดความร่วมมือของครูศพด. ผู้ปกครอง ชุมชน ในการป้องกันอุบัติเหตุจราจร ท าให้สถิติการ
คาดเข็มขัดและสวมหมวกนิรภัยของผู้ปกครอง เด็ก ครูในศพด. เพิ่มข้ึน 95% การส ารวจจุดเสี่ยง ก าหนดจุดเสี่ยง การ
จัดการจุดเสี่ยงจากบ้าน-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญ โดยบรรจุในเรื่อง
ความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระเทศบัญญัติของท้องถ่ิน เป็นต้น 

หัวใจส าคัญของการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรให้ประสบความส าเร็จ คือการเชื่อมประสานกับ
หน่วยงานหรือองค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. เทศบาล รวมทั้งภาคีเครือข่ายต่างๆเข้ามาหนุนเสริม ต้องใช้
ความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเป็นกลไกส าคัญในการด าเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุจราจร และมีการติดตามประสานงานอย่างต่อเน่ือง การบูรณาการการเรียนการสอนทักษะสมองส่วนหน้ากับ
อุบัติเหตุจราจร เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบจะต้องมีการออกแบบการติดตามพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ
จราจรต่อเน่ืองไปจนถึงระดับประถมหรือมัธยม ในส่วนของคณะกรรมการขับเคลื่อนที่ได้รับคัดเลือก เมื่อมีการโยกย้าย
การปฏิบัติงาน ท าให้การด าเนินงานต้องหยุดชะงักหรือช้าลงจากก าหนดเดิม ดังนั้นในวงรอบต่อๆไป ต้องระบุหน้าที่
ของคณะกรรมการที่ชัดเจน กิจกรรมที่ด าเนินการต่อเน่ืองในพื้นที่ ต้องเน้นเรื่องการสร้างความมีส่วนร่วมของชุมชนใน
พื้นที่ให้มากขึ้น กิจกรรมที่ด าเนินการในพื้นที่ต้อง ต้องเกิดจากความต้องการของครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชน
อย่างแท้จริง จะท าให้เกิดความร่วมมือและเกิดการด าเนินงานที่ต่อเน่ืองและยั่งยืน 
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เอกสารอ้างอิง 
กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นกรมการส่งเสริมปกครองท้องถิ่น . มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช 2559.กรุงเทพ: กรมการส่งเสริมปกครอง
ท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย; 2559. 

ขวัญฟ้า รังสิยานนท์ และคณะ. การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างทักษะสมอง-อีเอฟ ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ 
กระบวนการมีส่วนร่วมในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยสวยดุสิต.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต;  
2562. 

พรทิพภา สุริยะ. สรุปผลการด าเนินโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบสู่โรงเรียนเพื่อความปลอดภัยทางถนน.
เชียงใหม:่ วนิดาการพิมพ์; 2563. 

สุภาวดี หาญเมธี.EFทักษะสมอง เพื่อจัดการชีวิตที่ส าเร็จ Executive Function.กรุงเทพฯ: สถาบัน อาร์แอลจี (รัก
ลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป); 2559. 

อรทัย บุญเที่ยง. ผลการศึกษาการบูรณาการจัดการเรียนรู้ทักษะทางสมองเพื่อชีวิตที่ส าเร็จ (Executive 
Function: EF) ของครูผู้ดูแลเด็กในเขตพื้นที่ก าแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร; 2562. 
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การพัฒนาระบบรองรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง (Buffer ward) สู่การเป็น Cohort ward IPD 

ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 งานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลแม่ลาว 

Development of Buffer ward to Cohort ward IPD  During the Epidemic  Covid – 19 

in Inpatient unit Maelao Hospital 

 
ศศิธร   ขันตวิงค์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนามีวัตถุประสงค์เพื่อ การพัฒนาระบบรองรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง 
(Buffer ward) สู่การเป็น Cohort ward IPD ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 งานผู้ป่วยใน โรงพยาบาล
แม่ลาว มีวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ ไวรัสโควิด-19 ( ARI / PUI ) ในระหว่างเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนเมษายน 2565  และ พัฒนาระบบรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ ไวรัสโควิด–19 ในระหว่างเดือน 
พฤษภาคม 2565 ถึงเดือน กรกฎาคม 2565 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานหอผู้ป่วยใน และทีมสหสาขาวิชาชีพ  ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ เภสัชกร นัก
กายภาพบ าบัด นักโภชนาการ พนักงานท าความสะอาดประจ าตึก และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ 2. กลุ่ม ผู้ป่วยที่มี
ความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ ไวรัสโควิด-19 ( ARI / PUI ) ที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่ลาว จ านวน 269 ราย 
และ ผู้ป่วยติดเชื้อ ไวรัสโควิด–19 จ านวน 15 ราย  โดยการศึกษาและพัฒนางานวิจัยในครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ระยะการพัฒนารูปแบบ  Buffer Ward  และระยะที่ 2 คือการพัฒนารูปแบบ Cohort ward IPD จากผล
การด าเนินงาน และพัฒนารูปแบบที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ระบาดของโรค และนโยบายที่เปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอด ท าให้ พบว่า ผลการด าเนินการพัฒนา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่
วางไว้ ส่วนหนึ่ง อาจเนื่องมาจาก โควิด 19 เป็นโรคที่ติดต่อได้ง่าย และส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง จึงท าให้เจ้าหน้าที่ มี
การปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด  ไม่พบการแพร่ระบาดในหอผู้ป่วย  ไม่พบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน 
ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจ มากกว่า ร้อยละ 80 บางส่วนอาจมีความกังวล ในเรื่องเกี่ยวกับ การที่เอาผู้ป่วยทั่วไป 
และผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง และติดเชื้อมาไว้ในหอผู้ป่วยเดียวกัน แต่จากการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และผลการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ที่ไม่พบการแพร่ระบาดในหอผู้ป่วย ท าให้ผู้ป่วยและญาติมีความกังวลลดลง  จึงสามารถน างานวิจัย
และการพัฒนานี้ ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน และน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปปฏิบัติในหน่วยงานอื่นที่พบปัญหาคล้ายคลึงกัน  
และยังสามารถ ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน และน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปปฏิบัติในหน่วยงานหากพบการแพร่ระบาดของโรค
อุบัติใหม่อื่น ๆ ที่อาจตามมา 
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บทน า 

โรคโควิด 19 (Coronavirus disease 2019, COVID-19) เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ซาร์ส -โควี- 2 
(SARS-CoV-2) ซึ่งได้มีการค้นพบการระบาดครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ตั้งแต่ช่วงปลายปี 
พ.ศ.2562 และได้มีการแพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง เชื้อนี้มีระยะฟักตัวตั้งแต่ 2 - 14 วัน 
สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนผ่านฝอยละออง จากการไอ จาม น้ ามูก น้ าลาย เสมหะของผู้ป่วย อัตราการ
แพร่กระจายเชื้อเฉลี่ย 2 - 4 คน  )Basic Reproductive Number: R0 เท่ากับ 1.4 – 3.9) ขึ้นอยู่กับความหนาแน่น
ของประชากร ผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 จะมีอาการระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ มีไข้ ไอ มีน้ ามูก 
หายใจถี่ หายใจล าบาก ในกรณีที่ อาการรุนแรงมาก อาจท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม ปอดอักเสบ ไตวาย 
หรืออาจเสียชีวิต จากอาการแสดงที่เกิดขึ้นหลายประการคล้ายคลึงกับไวรัสชนิดอื่นที่ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดิน
หายใจ โดยกลุ่มเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัย  จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก และกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 พบว่า ประชากรกว่า 200 ล้านรายทั่วโลก เป็นโรคโควิด19 
และมีประชากรกว่า 4 ล้านรายเสียชีวิตจากการติดเชื้อดังกล่าว  ส าหรับสถานการณ์ในประเทศไทยพบว่าประชากร
มากกว่า700,000รายติดเชื้อ และมี 5,000 กว่ารายเสียชีวิตจาก โรคโควิด 19  โดยในจังหวัดเชียงราย จากข้อมูลของ
ส านักงานสาธารณสุขเชียงราย  ในวันที่ 26 มิถุนายน 2565 มีจ านวนประชากรที่ติดเชื้อโควิดสะสมจ านวน 4,739 ราย 
เสียชีวิต จ านวน 111 ราย (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย; 2565)  แม้ว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคนี้จะไม่มีอาการ
รุนแรง เพียงประมาณ ร้อยละ 20 เท่านั้นที่มีอาการ ป่วย และมีอัตราการเสียชีวิตต่ ากว่าร้อยละ 1 แต่เนื่องจากเป็น
โรคใหม่จึงไม่มีภูมิคุ้มกันในคนทั่วไป ท าให้จ านวนผู้ ที่ติดเชื้อมีมาก จึงส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตจ านวนมาก และพบว่ามี
เจ้าหน้าที่ติดเชื้อจากการท างานมากกว่า 800 ราย โดยพบทั้งเจ้าหน้าที่กลุ่มที่ไม่มีอาการ  กลุ่มที่มีอาการน้อย จนถึงมี
เจา้หน้าที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อ  ท าให้ระบบสาธารณสุขรองรับสถานการณ์ได้ยากมากขึ้น ซึ่งต้องมีมาตรการป้องกัน
ต่างๆให้มีความรัดกุม ซึ่งตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 เป็นต้นมา จากสถานการณ์โควิด ส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ติดเชื้อโควิด ดังนั้นทางหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลแม่ลาว จึงต้องรับดูแลผู้ป่วยทั้ง
ในเขตอ าเภอแม่ลาว และรับผู้ป่วยที่ส่งตัวกลับจากทางโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ทั้งผู้ป่วยที่ส่งตัวไปจาก
โรงพยาบาลแม่ลาว และ รับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคทางกระดูกและข้อที่ส่งกลับมารักษาต่อเนื่ อง  ดังนั้นหอ
ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลแม่ลาว จึงได้มีการพัฒนาระบบรองรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อโควิด19 (Buffer 
ward) เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อในหน่วยงาน จากผู้ป่วยที่ส่งตัวกลับจากพื้นที่เสี่ยง และผู้ป่วยที่
เข้ารับการรักษาด้วยภาวะการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ (PUI/ARI) ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้ป่วยที่ไม่มี
ความเสี่ยง และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วย ต่อมาในช่วงเดือน มีนาคม  ปี 2565 
สถานการณ์ระบาดเริ่มคลี่คลาย ทั้งใน รพ.ศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลอื่น ๆ ทั่วไป รวมทั้งในเขต 
รพ.แม่ลาวด้วย จึงมีการเตรียมความพร้อมที่จะปิด cohort ward (บ้านดิน) ทางหอผู้ป่วยจึงได้มีการจัดประชุมเตรียม
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ความพร้อมรับสถานการณ์เพื่อเตรียมพื้นที่ส าหรับผู้ป่วย covid-19 กลุ่มสีเหลือง ที่จะต้องเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล เพื่อให้มีระบบการรองรับผู้ป่วยและมีมาตรฐานการปฏิบัติที่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติไปในทางเดียวกัน 
ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อให้หอผู้ป่วยมีระบบการรองรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อโควิด19 และผู้ติดเชื้อโควดิ 19  ที่

ชัดเจน 

2. เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ก าหนด เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่กระเชื้อ 

 

ระเบียบวิธีวิจัย  
รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (development  and research)   

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล พยาบาลหอผู้ป่วยใน ผู้ช่วยเหลือคนไข้หอผู้ป่วยใน 

พนักงานเปล พนักงานท าความสะอาด ทีมสหสาขาวิชาชพีอื่นๆ  เช่น นักกายภาพบ าบัด เภสัชกร นักโภชนาการ  

ขั้นตอนการศึกษา    

การศึกษาและพัฒนางานวิจัยในครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ระยะ คือระยะการพัฒนารูปแบบ  Buffer Ward  และ

ระยะที่ 2 คือการพัฒนารูปแบบ Cohort ward IPD โดยมีข้ันตอนและรายละเอียดดังนี้ 

 

Phase 1 (Buffer ward) 

เดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2564 

  1.  การประชุมเพื่อหารือร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่งานผู้ป่วยใน เพื่อวางแผนการจัดพื้นที่ส าหรับรับผู้ป่วยเข้า
รับการรักษา   โดยแบ่งกลุ่มผู้ป่วย ที่รับ Refer back จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เป็นผู้ป่วย High risk  
ให้ Admit ฝั่งผู้ป่วยสามัญชายทั้งหมด  ยกเลิกห้องพิเศษ ให้เป็นห้องส าหรับรองรับผู้ป่วยกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ 
(PUI / ARI) ในผู้ป่วยที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโคโรน่าไวรัส จัดให้ Admit ทางฝั่งผู้ป่วยสามัญหญิง และจัดให้มี
ฉากกั้นระหว่างผู้ป่วยทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อให้เกิดระบบ Distancing ที่ชัดเจน ผู้ป่วยทั้ง 2 ฝั่ง มีทางออกคนละฝั่ง ไม่ผ่านหน้า
เคาน์เตอร์พยาบาล  เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน จะปฏิบัติงานโดยใช้เส้นทางเป็นระบบ One way เพื่อป้องกันการ
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แพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง สู่ผู้ป่วยที่ไม่มีความเสี่ยงรายอื่น   และป้องกันการกระจายเชื้อสู่เจ้าหน้ าที่
คนอื่นๆ (ตามแผนภาพที่ 1)       
 2. การเพิ่มพูนสมรรถนะ และความรู้ของเจ้าหน้าที่ในเรื่องการปฏิบัติตามหลัก IC ทั้งในส่วนของการล้างมือ 
(Hand hygine) การใส่ – ถอด ชุด PPE อย่างถูกต้อง  การฝึกปฏิบัติการท าหน้าที่ Safety ของเจ้าหน้าที่พยาบาลใน
การตรวจ RT-PCR ในผู้ป่วย และ การฝึกปฏิบัติการท าหน้าที่ Pack specimen ของเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือคนไข้ในการ
เก็บ Specimen ที่ได้ตรวจ RT-PCR ในผู้ป่วย  โดยมีการจัดท าแผ่นป้ายการล้างมือ 7 ขั้นตอน , ขั้นตอนการใส่ – ถอด 
ชุด PPE  อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้อง รัดกุมที่สุด 

3. จัดท าแผ่นป้ายที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการขอความร่วมมือในการเข้าเยี่ยมผู้ป่วยรวมทั้งมีจุดลงทะเบียน
ส าหรับบุคลภายนอกที่เข้ามายังหอผู้ป่วยในเพื่อใช้ในการติดตามหากเกิดกรณีที่พบผู้ติดเชื้อโคโรน่าไวรัสในหอผู้ป่วยใน 

4. จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์จากเดิมที่มีประจ าในแต่ละเตียงโดยเพิ่มเติมในส่วนองทางเข้าตึกทั้งด้านหน้าและ
ด้านหลัง และมีที่วัดอุณหภูมิบริเวณทางเข้าหอผู้ป่วย  โดยทุกคนที่เข้ามายังหอผู้ป่วยในจะต้องท าการตรวจวัดอุณหภูมิ
ทุกครั้งก่อนเข้ามายังหอผู้ป่วยใน 

5. จัดระบบในการ Consult SRRT และ Swab RT – PCR ในกลุ่มผู้ป่วย High risk , PUI , ARI และ  
ญาติของผู้ป่วยกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อโควิด 

6. เจ้าหน้าที่ร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเก็บสถิติและวิเคราะห์ผลในแต่ละเดือน 
 

Phase 1 (Buffer ward) version 1.1 
เดือน กันยายน  - ตุลาคม  2564 

เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดภายใน รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์เริ่มคลี่คลาย อุบัติการณ์การติดเชื้อและ
แพร่ระบาดภายในหอผู้ป่วยเริ่มควบคุมได้ พร้อมทั้งส่วนกลางเปลี่ยนนโยบายจากการตรวจ PT – PCR เป็น ATK 
จ านวนผู้ป่วยติดเชื้อเริ่มลดลง จึงได้ปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงาน Buffer ward และการจัดผังหอผู้ป่วยไปตาม
สถานการณ์ โดยมีการด าเนินงานดังนี้ 

1. ประชุมหารือ แจ้งนโยบายจากระดับจังหวัด สู่การปรับปรุงแนวการปฏิบัติ มีการประชุมทั้งทางไลน์กรุ้ป 
ประชุมกลุ่มหลังส่งเวร (morning talk / morning conference )    

2. เน้นการจัดการแยกผู้ป่วยตามแนวทาง Buffer ward เดิม แต่ลดระดับการใส่อุปกรณ์ป้องกัน / ยกเลิก
การจัดทางเข้า ออก หอผู้ป่วยแบบ one way  

3. ตรวจ ATK ในผู้ป่วยทุกรายที่ refer back และทุกรายที่ admit ตามดุลยพินิจของแพทย์ 
4. จ ากัดคนเฝ้า เตียงละ  1 คน / งดเยี่ยมผู้ป่วย 
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Phase 1 (Buffer ward) version 1.2  
เดือน พฤศจิกายน   - ธนัวาคม   2564 

ในระยะนี้  อุบัติการณ์การติดเชื้อและแพร่ระบาดภายในจังหวัดเริ่มมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง การกระจาย
ของวัคซีนเริ่มมากขึ้น จึงได้มีการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานตามสถานการณ์และนโยบาย ดังนี้  

1. เน้นการจัดการแยกผู้ป่วยตามแนวทาง Buffer ward เดิม แต่ลดระดับการใส่อุปกรณ์ป้องกัน / ยกเลิก
การจัดทางเข้า ออก หอผู้ป่วยแบบ one way  

2. จ ากัดคนเฝ้า เตียงละ  1 คน / งดเยี่ยมผู้ป่วย 
3. ซักประวัติการได้รับวัคซีน / ประวัติการติดเชื้อ / ประวัติการเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง ของผู้ป่วยและญาติ 
4. ตรวจ ATK เฉพาะในผู้ป่วย refer back ที่มีความเสี่ยง เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ หรือ มีไข้ ไอ และ

ตรวจ ATK ในผู้ป่วย admit ตามดุลยพินิจของแพทย์  
 
Phase 1 (Buffer ward) version 1.3 (version ไข่แตก)  
เดือน มกราคม   -  เมษายน  2565 

เน่ืองจากในเดือน ธันวาคม พบผู้ป่วย refer back ที่มีผล ATK positive  ขณะ admit รวม  2 ราย (ธันวาคม 
1 ราย , มีนาคม 1 ราย) เมื่อพบผู้ป่วยผล ATK positive รายแรก หอผู้ป่วยจึงได้มีการ ท า AAR ร่วมกับทีม IC ขึ้น พบ
ปัญหาและน ามาปรับปรุงแนวทางปฏิบัติขึ้น มีผลการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

1. เน้นการจัดการแยกผู้ป่วยตามแนวทาง Buffer ward เดิม 
2. ตรวจ ATK ในผู้ป่วยทุกรายที่ refer back (ก่อนรับเข้าหอผู้ป่วย) และทุกรายที่ admit ตามดุลยพนิิจของ

แพทย์ 
Phase 2 (Cohort ward) 

1. ในเดือน  มีนาคม 2565 เริ่มมีแผนการปฏิบัติงานและนโยบายว่าจะปิด cohort  ward  จึงมีการรับ
นโยบายที่จะเตรียมเปิด  cohort ward IPD   จึงมีการประสานงาน รพ.ป่าแดด เพื่อศกึษาดูงานการ
เตรียมความพร้อมในการเปิด cohort ward IPD 

2. จดัประชุมทีม เพื่อสือ่สารนโยบายลงสู่การปฏิบัติ และหารือแนวโนม้และความเป็นไปได้ในการเตรียมรับ
ผู้ป่วย โควิด 19 กลุ่มสีเหลือง   

3. เตรียมพื้นที่ ห้องแยก 5 - 6 ในการรับผู้ป่วย 
4. จัดท าผังการรับผู้ป่วยและชี้แจงให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นทราบ (แผนภาพ ที่ 2) 
5. เริ่มรับผู้ป่วยในเดือน พฤษภาคม 2565  
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เครื่องมือและการวัด 
1. แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้รับบริการ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 

1.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ป่วย Buffer ward และ Cohort ward 
1.2 แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ป่วยทั่วไป 

2. แบบรายงานการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. รายงานจ านวนผู้ป่วย Buffer ward และ  cohort ward  
2. รายงานการตรวจ RT – PCR / ATK 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ  

ใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าจ านวนร้อยละ ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 
สถานที่และระยะเวลาการศึกษา  

สถานที่หอผู้ป่วยใน  โรงพยาบาลแม่ลาว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ระยะเวลา ระหว่างเดือน มิถุนายน 2564  ถึง 
กรกฎาคม 2565  

 
ผลการศึกษา 
ตารางที่ 1  แสดงจ านวนผู้ป่วย High risk / PUI / ARI  ที่ได้รับการตรวจ RT-PCR /ATK ตั้งแต่เดอืน มิถุนายน 2564 

ถึง เมษายน 2565 

เดือน High risk ได้รับการตรวจ RT-PCR / ATK ร้อยละ ผล covid 19 + 
มิถุนายน 32 32 100 0 
กรกฎาคม 44 44 100 0 
สิงหาคม 6 6 100 0 
กันยายน 30 30 (เริ่มนโยบายเปลี่ยนจาก ท า RT-PCR เป็น 

ATK) 
100 0 

ตุลาคม 33 33 100 0 
พฤศจิกายน 33 33 (นโยบายเปลี่ยนจากการท า ATK ทุกรายที ่

refer back เป็นท าเฉพาะในรายที่มีความเสี่ยง) 
100 0 
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เดือน High risk ได้รับการตรวจ RT-PCR / ATK ร้อยละ ผล covid 19 + 
ธันวาคม 26 26 (พบ pt ATK + 1 ราย ) ท า AAR 100 1 
มกราคม 30 30 (ท าทุกรายที ่refer back ก่อนเข้า IPD ) 100 0 
กุมภาพันธ ์ 19 19 100 0 
มีนาคม  6 6 (มีการระบาดในพื้นที่ชมุชน) 100 1 
เมษายน 10 10 (ยกเลิกการตรวจ ATK ในผู้ป่วย refer back) 100 0 
พฤษภาคม เริ่มรับผู้ป่วย cohort ward IPD 

จากตารางที่ 1 อธิบายได้ว่า จากการปฏิบัติตามมาตรฐาน Buffer ward ตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2564 – เม.ย 

2565 มีผู้ป่วยจ านวนทั้งสิ้น 269 ราย ได้รับการตรวจ RT-PCR /ATK ครบทุกราย และพบว่ามีผู้ป่วยที่มีผล ATK + 

ระหว่าง admit 2 ราย คิดเป็น ร้อยละ 0.74 ราย  ไม่พบเจ้าหน้าที่  / ผู้ป่วยและญาติติดเชื้อโควิด 19 จากหอผู้ป่วย 

ตามสรุปผลการปฏิบัติงานดังนี้  

1.จ านวนผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง (High risk) ได้รับการตรวจ RT-PCR / ATK คิดเป็นร้อยละ 100  

  2.จ านวนผู้ป่วยกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ (PUI/ARI) ได้รับการตรวจ RT-PCR / ATK คิดเป็นร้อยละ 100 

  3.จ านวนผู้ป่วยที่พบว่ามีการติดเชื้อโควิด 19 ในหอผู้ป่วยใน คิดเป็นร้อยละ 0.74 (2 /269 ราย) 

 4. จ านวนบุคลากรที่มีการติดเชื้อโควิด 19 จากการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 0 

5. ผู้ป่วยและญาติมีระดับความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 88.50 

6. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของหอผู้ป่วย คิดเป็น ร้อยละ 100 

 

ตารางที่ 2  แสดงจ านวนผู้ป่วย covid 19 กลุ่มสีเหลือง ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย Cohort ward IPD   ตั้งแต่

เดือน พฤษภาคม  -  กรกฎาคม 2565 

เดือน 
ผู้ป่วย covid 19 

ผู้ใหญ่ เด็ก รวม 
พฤษภาคม 2565 3 1 4 
มิถุนายน 2565 0 2 2 
กรกฎาคม 2565 9 0 9 
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จากตารางที่ 2 อธิบายได้ว่า จากการปฏิบัติตามมาตรฐาน Cohort ward IPD  ตั้งแต่เดือน พ.ค. 2565 ถึง 

ก.ค. 2565 มีผู้ป่วย covid 19 กลุ่มสีเหลือง ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย Cohort ward IPD  จ านวนทั้งสิ้น 15 ราย  

ไม่พบเจ้าหน้าที่ / ผู้ป่วยและญาติติดเชื้อโควิด 19 จากหอผู้ป่วย ตามสรุปผลการปฏิบัติงานดังนี้  

1. ไม่พบอุบัติการณ์การแพร่ระบาดของโรคในหอผู้ป่วย 

  2. จ านวนบุคลากรที่มกีารติดเชื้อโควิด 19 จากการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 0 

3. ผู้ป่วยและญาติมีระดบัความพึงพอใจตอ่การบริการที่ไดร้ับ คิดเป็นร้อยละ 80.50 

  4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของหอผู้ป่วย คิดเป็น ร้อยละ 100 

 

อภิปราย สรุป และข้อเสนอแนะ   

จากผลการพัฒนาพบวา่ รูปแบบการพัฒนาระบบรองรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง (Buffer ward) สู่การเป็น 

Cohort ward IPD ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคโควดิ 19 งานผู้ปว่ยใน โรงพยาบาลแม่ลาว โดยมีวตัถุประสงค์ 

คือ 

1. เพื่อให้หอผู้ป่วยมีระบบการรองรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อโควิด19 และผู้ติดเชื้อโควิด 19  ที่

ชัดเจน  

2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ก าหนด และประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่กระเชื้อ           

เมื่อผ่านการพัฒนา การปฏิบัติและเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า ผลการด าเนินการพัฒนา เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ที่ก าหนด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่วางไว้ ส่วนหนึ่ง อาจเนื่องมาจาก โควิด 19 เป็นโรคที่ติดต่อได้

ง่าย และส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง จึงท าให้เจ้าหน้าที่ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด  ไม่พบการแพร่ระบาด

ในหอผู้ป่วย  ไม่พบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจ มากกว่า ร้อยละ 80 บางส่วน

อาจมีความกังวล ในเรื่องเกี่ยวกับ การที่เอาผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง และติดเชื้อมาไว้ในหอผู้ป่วย

เดียวกัน แต่จากการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และผลการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ไม่พบการแพร่ระบาดในหอผู้ป่วย ท าให้

ผู้ป่วยและญาติมีความกังวลลดลง 

ข้อเสนอแนะและการน าผลงานไปใช้ประโยชน์  

1.สามารถน างานวิจัยการพัฒนานี้ ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน และน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปปฏิบัติในหน่วยงานอื่นที่

พบปัญหาคล้ายคลึงกัน  

2. สามารถน างานวิจัยการพัฒนานี้ ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน และน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปปฏิบัติในหน่วยงานหาก

พบการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่อื่น ๆ ที่อาจตามมา 
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เอกสารอ้างอิง 

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19 )ส าหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข. ฉบับปรับปรุง วันที่ 
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  

กรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการจดับริการเพื่อรองรับผู้ป่วย โรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) ของสถาบัน/โรงพยาบาล สังกัดกรมสุขภาพจติ. ฉบับที่1 / 2563  
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พัฒนารูปแบบการรายงานเมื่อบุคลากรเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่มต า ของมีคมบาด   
และสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งผู้ป่วยขณะปฏิบัติงาน 

 
สุนารี  ไชยเลิศ พยาบาลวิชาชพีช านาญการ  

กลุ่มงานการพยาบาล  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวดัเชียงราย 
 
บทน า 

พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ (ICN : Infection Control Nurse) มีบทบาทหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ดูแลภาวะ

สุขภาพของบุคลากรที่ได้รับอุบัติเหตุเข็มทิ่มต า ของมีคมบาด หรือสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งผู้ป่วยขณะปฏิบัติงาน  

จากข้อมูลในปีงบประมาณ 2561-2562 พบการรายงานอุบัติการณ์ทั้งหมด 235 ครั้ง  เฉลี่ย 10 ครั้ง/เดือน พยาบาล

ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อได้น าข้อมูลดังกล่าวมาทบทวนร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง พบประเด็นการ

รายงานมีข้อมูลไม่ครบถ้วน และจ านวนอุบัติการณ์ไม่ตรงกัน  อุบัติการณ์ที่รายงานมีข้อมูลครบถ้วน ร้อยละ 60.85  

และไม่รายงานอุบัติการณ์ ร้อยละ 12.5 ให้เหตุผลว่า ไม่ทราบข้ันตอนการรายงาน  ขั้นตอนการรายงานยุ่งยากซับซ้อน 

ใช้เวลาในการรายงานมาก ซึ่งท าให้ผู้ได้รับอุบัติเหตุไม่ได้รับการติดต่อ การลงมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและ

การดูแลสุขภาพหลังได้รับอุบัติเหตุไม่ครอบคลุม   ดังนั้นในปีงบประมาณ  2563 จึงได้เริ่มพัฒนารูปแบบการรายงาน

อุบัติการณ์  ซึ่งประกอบด้วย  (1)  การทบทวนแบบฟอร์มการรายงานอุบัติการณ์จากเดิมแบบฟอร์มกระดาษ เป็น

แบบฟอร์มออนไลน์ ได้แก่ Google form  โดย Scan QR code  (2)  การทดลองน าไปใช้และเปลี่ยนแปลงการ

รายงานอุบัติการณ์ทั้งโรงพยาบาล  (3)  การตรวจสอบการรายงานอุบัติการณ์  โดยพยาบาลควบคุมการติดเชื้อและ

ทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องผ่านทาง Group line  ทุกสัปดาห์  (4)  การติดตามดูแลสุขภาพบุคลากรหลังได้รับ

อุบัติเหตุ  โดยพยาบาลควบคุมการติดเชื้อใช้ข้อมูลจากการรายงาน  Google form  โทรศัพท์ติดตามสอบถามข้อมูล 

ให้ค าแนะน า และนัดหมายบุคลากรตามแนวปฏิบัติ  เพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนและครอบคลุม  ผลลัพธ์ของการพัฒนา

พบว่าในปีงบประมาณ  2563-2564  มีอุบัติการณ์ที่รายงานทั้งหมด 144 และ 129  ครั้ง  ข้อมูลที่ได้จากการรายงาน

ตรงกับจ านวนอุบัติการณ์ และข้อมูลการรายงานอุบัติการณ์ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 87.5 และ 100  ตามล าดับ 

ภายหลังน าข้อมูลที่ได้จากแบบ Google form  มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขในการลดอุบัติเหตุโดยใช้

กระบวนการน าอุบัติการณ์มาทบทวนและหาทางแก้ไขผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ ICC น าผลเผยแพร่ใน

องค์กรแพทย์ องค์กรพยาบาล และระบบ Intranet ของโรงพยาบาล  
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้บุคลากรมีการรายงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่มต า ของมีคมบาด หรือสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่ง

ปฏิบัติงานได้ครบถ้วนร้อยละ 100 

2. เพื่อให้บุคลากรมีความพึงพอใจการใช้แบบรายงานมากกว่าร้อยละ 80 

 

วิธีด าเนินงาน 

การพัฒนาการรายงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  ด าเนินการโดยอ้างอิงแนวคดิ  PDCA ดังนี้ 
1. ประเมินปัญหา  ทบทวนข้อมูลการเฝ้าระวังติดตามสุขภาพบุคลากรที่ได้รับอุบัติเหตุเข็มทิ่มต า ของมีคม

บาด หรือสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งผู้ป่วยขณะปฏิบัติงานย้อนหลัง 2 ปี 
2. ทบทวนแบบฟอร์มรายงานร่วมกับทีมที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  ICN  แพทย์ ID เภสัชกรรม และพิจารณา

ยกเลิกแบบฟอร์มรายงานกระดาษ  เปลี่ยนมาใช้แบบฟอร์มรายงาน Google form และสแกน QR 

code แทน 

3. ประสานเภสัชกรรมในการใช้ Google form และ QR code  โดยให้แนบกับซองยาและเพิ่มการแนะน า

บุคลากรเมื่อมารับยา stat dose  ทุกราย  ให้สแกน QR code รายงานอุบัติการณ์  และขอความร่วมมือ

จากเภสัชกรรมส่งรายละเอียดข้อมูลบุคลากรที่มารับยา stat dose ทุกรายส่งใน Group line เพื่อ

ตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกันกับการรายงานอุบัติการณ์จาก  QR code    

4. ประสานคณะกรรมการ ICC แก้ไขแนวปฏิบัติของรพ.ข้อที่ 5  เรื่องการรายงานอุบัติการณ์  และเผยแพร่

ให้กับบุคลากรในรพ.รับทราบอย่างทั่วถึง 

5. ICN ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับเภสัชกรรม  และโทรศัพท์สอบถามเพื่อเติมจากบุคลากร  รวมถึงให้

ค าปรึกษาและติดตามสุขภาพต่อเน่ือง  โดยอ้างอิงจากรายงานใน Google form หากพบข้อมูลไม่ถูกต้อง  

สามารถแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้ 

6. สุ่มประเมินความพึงพอใจการใช้แบบรายงาน  น าผลการปฏิบัติ  ข้อเสนอแนะ  น ามาปรับปรุงพัฒนาให้

การรายงานมีประสิทธิภาพครบถ้วนถูกต้อง สามารถน าข้อมูลส่งต่อให้กับหน่วยงานที่พบอุบัติการณ์  เพื่อ

น าไปพัฒนาในการลดอุบัติการณ์ขณะปฏิบัติงานต่อไป     

7. น าข้อมูลที่ได้จากแบบ Google form  มาวิเคราะห์ ทบทวนและหาทางแก้ไขผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการ ICC น าผลเผยแพร่ในองค์กรแพทย์ องค์กรพยาบาล และระบบ Intranet ของ

โรงพยาบาล  
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ผลการด าเนินงาน 

1. ปีงบประมาณ 2563 - 2564  มีอุบัติการณ์ทั้งหมด 144 และ 129 ครั้ง มีการรายงานอุบัติการณ์ที่

ครบถ้วนร้อยละ 87.5 และ 100  ตามล าดับ  

2. บุคลากรมีความพึงพอใจในการใช้แบบรายงานร้อยละ 90  

3. มีการน าเสนอผลทบทวนและแนวทางแก้ไขทุก 6 เดือน 

 
บทเรียนที่ได้รับ 
 การประสานงาน  ความร่วมมือระหว่างสหสาขาวิชาชีพ  เพื่อช่วยกันพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ การ
วิเคราะห์ข้อมูลและการน าข้อมูลไปใช้ 
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ภาคผนวก 
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การพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาล คลินิกวาร์ฟาริน โรงพยาบาลเทิง จังหวัดเชียงราย 
 

สารินทร ์มหาวงศนันท ์ พยาบาลวชิาชพีช านาญการ 

โรงพยาบาลเทิง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย    

 

บทน า 
ในปัจจุบันผู้รับบริการมีความต้องการและความคาดหวังในบริการที่มีคุณภาพสูง ประกอบกับนโยบาย

กระทรวงสาธารณสุขที่เพิ่มการเข้าถึงการรักษาของประชาชน ส่งผลให้สถานบริการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างให้
ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ เมื่อเข้ารับริการในสถานบริการ หาก
ผู้รับบริการได้รับการต้อนรับที่ไม่เป็นมิตร จะเกิดความไม่ไว้วางใจและไม่ชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่ (สรานันท์ อนุชน , 2556) 
อาจกล่าวได้ว่าการพัฒนาบริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเป็นการเตรียมความพร้อมขององค์กรหรือ
หน่วยงานให้สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ
ต่อบริการหนึ่งทีมุ่งเน้นการให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการการป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งเปรียบเสมือน
แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลอันถือเป็นด่านแรกที่ให้บริการและสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ นอกจากนี้
ความล่าช้าในการให้บริการ อาจลดโอกาสในการรักษาส าหรับผู้ป่วยบางราย ซึ่งอาจส่งผลต่อชีวิตของผู้รับบริการได้ 
หรืออาจส่งผลต่อชีวิตและความปลอดภัยของผู้รับบริการอีกหลายคน กระทรวงสาธารณสุข มีเป้าหมายลดระยะเวลา
รอคอยเฉลี่ยของผู้รับบริการผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง ลดลงร้อยละ 
25 ต่อปี (กระทรวงสาธารณสุข,2559)และในมาตรฐานการบริการพยาบาลผู้ป่วยนอกงานบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก
เป็นการบริการที่บุคลากรทางการพยาบาลให้บริการแก่ผู้ใช้บริการด้านสุขภาพครอบคลุมการตรวจรักษา พยาบาล 
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพ ส าหรับผู้มีสุขภาพดีผู้มีปัญหาสุขภาพ โดยการคัดกรองภาวะ
สุขภาพ แยกประเภทความเจ็บป่วยและความรุนแรงของโรค ช่วยเหลือแพทย์ในการตรวจรักษาโรค ให้การพยาบาล
ก่อน ขณะ และหลังการตรวจรักษา ให้การดูแลรักษาพยาบาล ช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลเบื้องต้นในรายที่มีอาการ
รบกวน อาการไม่คงที่และอาการรุนแรงหรือมีภาวะเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตเฉียบพลัน บริการ ให้ความรู้แก่ผู้ ใช้บริการ
และครอบครัวเกี่ยวกับการปฏิบัติตน ปรับพฤติกรรมและดูแลสุขภาพตนเอง ตลอดจนการบูรณาการปรึกษาสุขภาพ
และการนัดผู้ป่วยมาตรวจซ้ า (กองการพยาบาล,กระทรวงสาธารณสุข, 2551) ทั้งนี้คุณภาพบริการด้านสุขภาพ เป็น
ผลลัพธ์จากการปฏิบัติของบุคลากรทางสุขภาพ ที่สามารถประเมินได้จากองค์ประกอบ2องค์ประกอบ คือ คุณภาพด้าน
เทคนิคหรือเชิงวิชาชีพเช่น การน าเทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาประยุกต์ในการปฏิบัติงานและคุณภาพด้านการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับริการ เช่น การสื่อสาร การให้ข้อมูล การให้ค าแนะน า การรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการ (ประวร ไชยอ้าย, 2556) ระยะเวลารอคอยการรับบริการ เป็นปัจจัยหนึ่งทีมีความส าคัญอย่างยิ่ง เป็น
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ระยะเวลาในการรอคอยของผู้รับริการตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นบัตรจนถึงขั้นตอนการให้ค าแนะน าก่อนกลับบ้าน จาก
การศึกษาพบว่าระยะเวลารอคอยการรับริการไม่ควรนานกว่า 30 นาที (Hart, 1995) นอกจากนี้ความล่าช้าในการ
ให้บริการอาจลดโอกาสในการรักษาส าหรับผู้รับบริการบางราย ซึ่งอาจส่งผลต่อชีวิตของผู้รับบริการได้ หรืออาจส่งผล
ต่อชีวิตและความปลอดภัยของผู้รับบริการอีกหลายคน กระทรวงสาธารณสุข มีเป้าหมายลดระยะเวลารอคอยเฉลี่ย
ของผู้รับบริการผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง ลดลงร้อยละ 25 ต่อปี และ
ระยะเวลารอคอยการรับบริการที่ยาวนานจะท าให้ผู้รับบริการ ไม่พึงพอใจ และส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจดา้นอื่นๆ
ด้วยซึ่งถือว่าผู้รับริการแผนกผู้ป่วยนอกให้ความส าคัญกับระยะเวลารอคอยการรับบริการอย่างมาก ดังนั้นแผนกผู้ป่วย
นอก จึงต้องมีการค้นหาวิธีการพัฒนา เพื่อลดระยะเวลารอคอยการรับบริการ (Hart, 1995) 

โรงพยาบาลเทิง จังหวัดเชียงราย เป็นโรงพยาบาลชุมชน ระดับทุติยภูมิ ขนาด F1 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
มีขนาด 60 เตียง ให้บริการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้รับบริการในเขตอ าเภอเทิง และอ าเภอข้างเคียงเป็นหลัก   
โดยมุ่งเน้นให้การรักษา ส่งเสริม ฟื้นฟู ป้องกันโรคอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน ดูแลเอื้ออาทรและค านึงถึงศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ และเป็นโรงพยาบาลใกล้บ้านใกล้ใจ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของโรงพยาบาลคือ ดูแลรักษาอย่าง มี
คุณภาพ ประชาชนพึงพอใจ บุคลากรมีความสุข(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล ,2563)แบ่งเป็นงานผู้ป่วยในและงาน
ผู้ป่วยนอกโดยงานผู้ป่วยนอกให้บริการผู้ป่วยในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.00 -16.00 น. โดยให้การตรวจ
รักษาทุกเพศทุกวัยทุกโรค ด้วยความครอบคลุมและหลากหลายของผู้ป่วยที่มาใช้บริการจึงท าให้งานผู้ป่วยนอกมี
ความส าคัญและความจ าเป็นที่จะต้องจัดระบบบริการที่มีคุณภาพ เข้าถึงง่าย และมีความสะดวก และมีจ านวน
ผู้รับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก เฉลี่ย 350 คนต่อวัน ซึ่งการบริการพยาบาลของแผนกผู้ป่วยนอกมีข้ันตอนการให้บริการ
ดังนี้ 1)รับคิวตรวจที่ห้องเวชระเบียน 2)พยาบาลจุดคัดแยกท าการซักถามอาการและประเมินอาการเพื่อส่งต่อไปยัง
แผนกต่างๆ 3)ยื่นบัตรหรือใบนัดเวชระเบียนตรวจสอบสิทธิ์ และส่งชื่อผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการตรวจ โดยใช้โปรแกรม 
Hosp XP 4)พยาบาลหน่วยคัดกรองท าการคัดกรองเบื้องต้น ตรวจวัดสัญญาณชีพและชั่งน้ าหนัก ซักประวัติ และส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือท าหัตถการอื่นๆหากแพทย์ระบุไว้ในใบนัด 5)พยาบาลหน้าห้องตรวจโรคประเมินอาการ
ซ้ าและตรวจร่างกายเบื้องต้นก่อนเข้าตรวจ และจัดคิวเข้าห้องตรวจ 6)พยาบาลจุดบริการหลังพบแพทย์รับค าสังการ
รักษาหลังเข้าตรวจ  ออกใบนัด /ใบส่งตัว /รับเข้านอนในโรงพยาบาล และให้ค าแนะน า 10) ห้องการเงิน 11) รับยา   

ซึ่งจากสถิติพบว่า ผู้ป่วยที่มาใช้บริการและมีจ านวนผู้รับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเทิง เฉลี่ย 350 
คนต่อวัน (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล, 2563)ระยะเวลาของการใช้บริการโดยรวม (total turnaround time) 
ตั้งแต่รับบัตรจนกระทังตรวจแล้วเสร็จ เฉลี่ย  164 นาทีและจากการส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการงานผู้ป่วยนอก 
พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจร้อยละ 68.40 และเมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ64.51 ด้านบุคลากร ร้อยละ 70.77 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 70.81 และด้าน
คุณภาพการให้บริการในภาพรวม ร้อยละ 66.87 (งานแผนและยุทธศาสตร์, 2563) การส ารวจข้างต้นแสดงให้เห็นวา 
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ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในด้านขั้นตอนการให้บริการน้อยที่สุด ซึ่งมีหัวข้อประเมินประกอบด้วย (1) ขั้นตอนการ
ให้บริการ (2) ความรวดเร็ว (3) ความสะดวก และ (4) ระยะเวลาการให้บริการ นอกจากนี้ผู้ใช้บริการยังได้เสนอให้มี
การพัฒนาด้านการบริการผู้ป่วยนอก ได้แก่ การรอรับบริการนาน ขั้นตอนในการบริการมีมากก่อให้เกิดความสับสน 
บุคลากรท างานล่าช้า จ านวนเจ้าหน้าที่ให้บริการไม่เพียงพอ และสถานที่คับแคบ นอกจากนี้ยังพบว่ามีข้อร้องเรียน
เรื่องการรอรับบริการนานที่งานผู้ป่วยนอก เป็นอันดับหนึ่งของโรงพยาบาล (งานแผนและยุทธศาสตร์, 2563)  

จากปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาในฐานะหัวหน้าหน่วยงานมีความตระหนักและเห็นความส าคัญในเรื่องระยะเวลา
รอคอย ความพึงพอใจและการร้องเรียนของผู้รับบริการต่อบริการผู้ป่วยนอกอีกทั้งมาตรฐานการบริการพยาบาลผู้ป่วย
นอก ได้ก าหนดเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยนอกในมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการพยาบาล ในเรื่องการ
ร้องเรียนของผู้รับบริการและความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อบริการพยาบาล (กองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสขุ
, 2551) จึงน าข้อมูลที่ได้มาทบทวนและร่วมวิเคราะห์ในหน่วยงานโดยพบว่า ขั้นตอนและกระบวนการการเข้ารับ
บริการของผู้ป่วยนอก พบวามีขั้นตอนที่สูญเปล่าคือการเข้าคิวยื่นบัตร ใบนัด ตรวจสอบสิทธ์ รับคิวตรวจและการ
เตรียมเวชระเบียน การรอคอยการตรวจและผลการตรวจต่างๆ และพบความซ้ าซ้อนในการถามอาการและตรวจ
ร่างกายเบื้องต้นโดยพยาบาล ท าให้เกิดการรอคอยที่ไม่จ าเป็น และมีขั้นตอนที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าแต่จ าเป็นคือขั้นตอน
จัดคิวเข้าห้องตรวจ (รอพบแพทย์) และการนัดผู้ป่วยเพื่อพบแพทย์ครั้งต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลผู้ป่วยคลินิกวาร์ฟาริน โรงพยาบาลเทิง จังหวัดเชียงราย  

2. เพื่อศึกษาระยะเวลาโดยรวมของการใช้บริการพยาบาลงานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเทิง จังหวัดเชียงราย 

 

ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษานี้ด าเนินการใน คลินิกวาร์ฟารินงานผู้ป่วยนอก โดยมีพยาบาลวิชาชีพ 7 คน พนักงานผู้ช่วยเหลือ
คนไข้ 1 คน และศึกษาในผู้ป่วยคลินิกวาร์ฟารินที่เข้ารับการรักษาที่งานผู้ป่วยนอก คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 
143 ราย ในช่วงเวลาตั้งแต่ 19 เมษายน 2564-17 พฤษภาคม 2564 

 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาการพัฒนากระบวนการจัดการบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเทิง ในครั้งนี้  ผู้ศึกษาด าเนินการ

รวบรวมข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณา เป็นการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้ให้บริการในการพัฒนารูปแบบ

บริการคลินิกวาร์ฟารินซึ่งมีข้ันตอนดังนี ้
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1. จัดท าหนังสือ ถึงผู้อ านวยการ โรงพยาบาลเทิง จังหวัด เชียงราย เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และขออนุญาต 

ท าการศึกษาผู้ศึกษา ประสานหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการพัฒนา และขออนุมัติด าเนินการ 

รวมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลในหน่วยงาน เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 

 2. ชี้แจง หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลเทิง ถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษารายละเอียด การรวบรวมข้อมูล 

จ านวนและคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการเก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 

           3. ผู้จัดท าโครงการ ด าเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลโดยการด าเนินตามขั้นตอนโดยใช้แนวคิด

กระบวนการพัฒนาโฟกัสพีดีซีเอ Focus PDCA  เป็นแนวคิดหลักในการด าเนินการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย 9 ขั้นตอน 

ดังนี้ 

1)  ค้นหากระบวนการในการปรับปรุงคุณภาพ (F: Find a process to improve) โดยศึกษาปัญหาในการ

บริการพยาบาลของงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเทิง ทบทวนระยะเวลารอคอยและข้อร้องเรียนที่มีแนวโน้มสูงขึ้นและ

อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561-2563 

 2) สร้างทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเทิง (O: organize a 

team that knows the process) โดยจัดตั้งทีมงานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก ประกอบ ด้วย

พยาบาลวิชาชีพจ านวน  7 คน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จ านวน 1 คน รวมทั้งหมดจ านวน 8 คน โดยชี้แจง

วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการศึกษา และอธิบายบทบาทหน้าที่ของทีมพัฒนาคุณภาพได้และวางแผนงานร่วมกันเกี่ยวกับ

การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก และให้ความรู้เรื่องแนวคิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง Focus 

PDCA และเทคนิค ECRS แสดงในภาคผนวก จ  สู่การปฏิบัติงานพยาบาลผู้ป่วยนอก 

3) ท าความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับกระบวนการบริการพยาบาลงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเทิง  

(C: clarify current knowledge of the process) โดยประชุมกลุ่มกับทีมพัฒนา ทบทวนและท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

การปฏิบัติที่ในปัจจุบัน โดยใช้ผังงานแสดงในภาคผนวก จ รูปที่ 2  และวิเคราะห์ร่วมกันมีปัญหาอะไรหรือไม่ ทุกคน

สามารถปฏิบัติได้ครบทุกหัวข้อหรือไม่  

4) ท าความเข้าใจที่มาของความแปรปรวนที่พบในกระบวนการ (U: understand causes of process 

variation) ผู้ศึกษา และทีมพัฒนา ช่วยกันระดมสมองค้นหาปัญหาในกระบวนการบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก โดยใช้

แผนผังก้างปลา  ผู้ศึกษาด าเนินการประชุมกลุ่มและชี้แจงสถานการณ์ปัญหาข้อร้องเรียนของผู้ป่วยนอกซึ่งพบว่ามี    

ข้อร้องเรียนในเรื่องระยะเวลารอคอย มีขั้นตอนมาก ต้องเล่าอาการเจ็บป่วยซ้ ากันหลายครั้ง และอัตราความพึงพอใจ

ผู้ป่วยนอกพบว่าต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานคือร้อยละ 80 โดยได้เพียง ร้อยละ 74.22 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564       

ช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ  เสียงสะท้อนจากผู้ปฏิบัติพบว่า ไม่มีการให้บริการแยกผู้ป่วยนัดกับผู้ป่วยทั่วไปท า
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ให้เกิดข้อร้องเรียนจากผู้ป่วยนัด โดยใช้วิธีระดมสมอง (Brain storm) และใช้ผังก้างปลา (Fish bone) แสดงใน

ภาคผนวก จ รูปที่ 1 โดยวิเคราะห์สาเหตุด้านต่างๆได้ดังนี้ ด้านกระบวนการวิธีการ ด้านบุคลากร ด้านการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการและด้านผู้ป่วยจากการวิเคราะห์หาสาเหตุและผล ได้มีการระดมสมองเพื่อหาทางปรับปรุง 

 5) เลือกกระบวนการที่ต้องการปรับปรุง (S : select the process improvement) ทีมพัฒนาและทีมผู้

ปฏิบัติการ หาวิธีการแก้ปัญหาร่วมกับการทบทวนวรรณกรรม ผลงานทางวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่ได้จาก

การวิเคราะห์ปัจจัยและสาเหตุปัญหา ร่วมกันพัฒนาแนวทางการให้บริการพยาบาลผู้ป่วยนอก และพิจารณาความ

เป็นไปได้ในการปรับปรุงโดยการลงความเห็นร่วม 

6) วางแผนในการปรับปรุง (P : plan the improvement) ผู้ศึกษาและทีมพัฒนาวางแผน ร่วมกันในการ

บริการพยาบาลผู้ป่วยนอก โดยให้ความรู้เกี่ยวการจัดกระบวนการพยาบาลผู้ป่วยนอก โดยสมาชิกร่วมก าหนดข้อตกลง

ร่วมกันในการปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด การเตรียมการ และก าหนดเวลาในการด าเนินการทีมพัฒนาได้เห็นปัญหา

และต้องการปรับปรุงคุณภาพในเรื่องการลดระยะเวลารอคอยทีมพัฒนามีความเห็นในการปรับปรุงตามสาเหตุที่

วิเคราะห์ โดยจัดท าแนวทางดังนี้  

ก าหนดผังงานปฏิบัติใหม่ (ตามภาคผนวก จ รูปภาพที่ 2 และรูปภาพที่ 3 )โดยใช้เทคนิคECRS  ดังนี้  

1.1 การก าจัด (eliminate: E) ก าจัดขั้นตอนของการยื่นบัตรตรวจที่ห้องเวชระเบียนโดยใช้ระบบการ

นัดล่วงหน้าช่วยในการส่งรายชื่อผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการตรวจทางโปรแกรม Hos XP 

1.2 การรวม (combine: C) รวมข้ันตอนการคัดกรองและซักประวัติเป็นข้ันตอนเดียวกัน 

1.3 การจัดล าดับใหม่ (re-arrange: R) โดยจัดล าดับ การให้ผู้ป่วยไปเจาะเลือดที่ห้องปฏิบัติการก่อน

การซักประวัติ เพื่อให้ได้ผลการตรวจเลือดที่รวดเร็วขึ้น 

1.4 การท าให้ง่ายขึ้น (simplify: S) การปรับปรุงวิธีการท างานให้สะดวกและง่ายขึ้น โดยการจัดให้มี

ห้องตรวจของแพทย์และจุดบริการหลังตรวจเพื่อให้ใบนัดและค าแนะน าแยกเฉพาะผู้ป่วยคลินิก     

วาร์ฟาริน 

7) การน าไปใช้ (D : do the improvement to the process) ผู้ศึกษาประชุมบุคลากรในงานผู้ป่วยนอก 

แจ้งวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมมือในการปฏิบัติตาม

ข้อตกลงตามที่ร่วมกันก าหนด ระหว่างทดลองผู้ศึกษาจะดูแล ให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน า และน าแผนงานพัฒนาลง

สู่การปฏิบัติในวันที่ 21 -30 เมษายน 2564  

8) การตรวจสอบการปฏิบัติ (C : check the result, data collection and analysis)เมื่อสิ้นสุด เวลาที่
ก าหนด ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564โดยมีการประชุมผู้ด าเนินโครงการและทีมพัฒนา โดยแจ้งการประเมินผลหลังการ
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ปฏิบัติพบว่า ระยะเวลารอคอยลดลงจาก 146 นาทีเป็น 116 นาที  คิดเป็นระยะเวลาลดลงจากก่อนการปฏิบัติร้อยละ 
21 ขั้นตอนบริการพยาบาลผู้ป่วยนอกลดลง 1 ขั้นตอนจาก 4 เหลือ 3 ขั้นตอน ความพึงพอใจต่อการบริการผู้ป่วยนอก
เพิ่มข้ึนจาก ร้อยละ 74.22 เป็นร้อยละ 80.13   

9) การยืนยันการด าเนินการและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (A: act to hold the gain and continue 
improvement) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 โดยมีการประชุมผู้ด าเนินโครงการและทีมพัฒนา จากผลการปฏิบัติ
พบว่าระยะเวลาในขั้นตอนของการคัดกรองและซักประวัติที่น ามารวมกันเป็นขั้นตอนเดียว โดยจากเดิม 7.12 เหลือ 
4.97 นาที ซึ่งควรจะลดระยะเวลาตรงนี้ลงได้ จากการสอบถามผู้ปฏิบัติ พบว่า สาเหตุเกิดจาก การซักประวัติในกลุ่ม
ผู้ป่วยคลินิกวาฟารีน ต้องซักถามอาการแทรกซ้อนหลายอย่าง ประกอบกับผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ การสื่อสารโดย
การซักถามอย่างเดียวไม่สะดวก จึงได้มีการจัดท า แบบฟอร์มประเมินอาการแทรกซ้อน เมื่ออยู่ที่บ้านให้แก่ผู้ป่วยเป็น  
ผู้ประเมินและจดบันทึก (ภาคผนวก จ รูปที่ 4) และน ามาให้พยาบาลซักประวัติดูในการนัดครั้งต่อไป  โดยพยาบาล   
จุดบริการหลังพบแพทย์เป็นผู้ส่งมอบใบประเมินอาการนี้พร้อมกับใบนัดครั้งต่อไป 

โดยใช้ขั้นตอนพัฒนาแบบ PDCA 4 ขั้นตอน เพื่อด าเนินการพัฒนาต่อในรอบที่ 2 ดังนี้  
1) การวางแผนการปรับปรุง (plan) มีการจัดท า แบบฟอร์มประเมินอาการแทรกซ้อน เมื่ออยู่ที่บ้านให้แก่

ผู้ป่วยเป็นผู้ประเมินและจดบันทึก และน ามาให้พยาบาลซักประวัติดูในการนัดครั้งต่อไป โดยมีการส่งแบบฟอร์ม
ประเมินอาการแทรกซ้อนไปให้ผู้ป่วย (เฉพาะผู้ป่วยที่นัดในเดือน พฤษภาคม2564) ที่บ้านทางไปรษณีย์พร้อม
ค าแนะน าให้น ามาด้วยในการพบแพทย์ตามนัดครั้งต่อไป 

2) การปฏิบัติตามแผน (do) ในวันที่ 5-17 พฤษภาคม 2564 ได้ด าเนินตามแผนโดยใช้แนวทางในการพัฒนา
ครั้งที่ 1 ร่วมกับการใช้แบบฟอร์มประเมินอาการแทรกซ้อนของผู้ป่วย 

3) การตรวจสอบผลการปฏิบัติ (check) ในวันที่ 18 พฤษภาคม หลังปฏิบัติตามแนวทางใหม่ พบว่า 
ระยะเวลารอคอยบริการลดลงจาก การพัฒนาครั้งที่ 1 จาก 116 นาที เป็น 106 นาที และระยะเวลาการซักประวัติ
ลดลงจาก 5 นาทีเป็น 4 นาที คะแนนความพึงพอใจเพิ่มข้ึนจาก ร้อยละ 80.13 เป็น 82.79 

4) การด าเนินการเพื่อให้เกิดผลที่ดีขึ้นและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (act) ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ได้
ประชุมทีมพัฒนา เพื่อแจ้งผลการประเมินที่ได้ ผลลัพธ์ที่ดีใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อและแนวทางในการพัฒนาต่อเน่ือง  

5) รวบรวมข้อมูลน ามาประเมินผลการด าเนินโครงการและสรุปโครงการ พร้อมจัดท ารายงานการด าเนิน
โครงการ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 

6) จัดท ารายงานน าเสนอต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาลและหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล  ในวันที่ 21 
พฤษภาคม 2564 

 
 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
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วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
 540 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

ผลการศึกษา 
ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของประชากรทีมพัฒนา จ าแนกตาม เพศ อายุ ต าแหน่ง การศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาล และการเคยรับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโดยใช้ Focus PDCA (N=8) 

ลักษณะของประชากร จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 

        หญิง  

        ชาย 

อายุ (ปี )  

       35- 45 ปี 

       มากกว่า 45 ปี  

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ประจ าการ 

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  

ระยะเวลาปฏิบัติงานในงานผู้ป่วยนอก (ปี )  

      6 – 10 

     มากกว่า 10 ปี 

การเคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโดยแนวคิดPDCA 

     เคย  

    ไม่เคย  

 

8 

0 

 

6 

2 

8 

8 

 

6 

2 

 

1 

7 

 

100 

0 

 

75 

25 

100 

100 

 

75 

25 

 

12.50 

87.50 

จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของทีมพัฒนางานบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลเทิง 

จ านวน 8  คนซึ่งเป็นประชากรทีมผู้ปฏิบัติ โดยใช้แบบสอบถาม พบว่าประชากร ทั้งหมด 8 คน เป็นพยาบาลวิชาชีพ 

และเป็นเพศหญิง 7 คน ผู้ช่วยเหลือคนไข้เพศหญิง 1 คนช่วงอายุที่มากที่สุดคือระหว่าง 35-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 75  

มีระยะเวลาปฏิบัติงานในงานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเทิง ระหว่าง 6-10 ปีคิดเป็นร้อยละ 75 ส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการ

อบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโดยใช้แนวคิด PDCA  ร้อยละ87.50 
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 541 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

ส่วนที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพงานบริการผู้ป่วยนอก 

ด้านบุคลากร :  ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรค และตามผังงานใหม่ยัง เป็นการลดจ านวนบุคลากรในการให้บริการ

พยาบาลลงได้ 1 คน 

ด้านเครื่องมือ : แบบประเมินอาการแทรกซ้อนของผู้ป่วยควรมีภาพประกอบและเครื่องหมายแสดงจ านวน

ครั้งและวันที่เมื่อเกิดอาการแทรกซ้อน 

ด้านการสื่อสาร : เพิ่มการสื่อสารกับผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบ เพื่อลดความสับสนเมื่อ

เข้ารับบริการ 

ด้านอื่นๆ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : ควรมีการขยายรูปแบบบริการไปยังกลุ่มผู้ป่วยนัดอื่นๆของงานผู้ป่วย

นอก ที่มีข้ันตอนการรับบริการคล้ายคลึงกันเช่น โรคเกาท์  ธาลัสซีเมีย 

 

ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของประชากร ผู้ป่วยคลินิกวาร์ฟารินที่เข้ารับบริการในช่วงเวลา จ าแนกตาม เพศ อายุ  

อาชีพ การศึกษา  สิทธิบัตร( N 143) 

ลักษณะของประชากร จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 

        หญิง  

        ชาย 

อายุ (ปี )  

       35- 45 ปี 

        45-55 ปี  

       55-65 ปี 

      มากกว่า 65 ปี  

ระดับการศึกษาสูงสุด 

     ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 

     มัธยมศึกษาหรืออนุปริญญา 

    ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 

สิทธิบัตรค่ารักษาพยาบาล 

     บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

 

59 

84 

 

14 

32 

44 

53 

 

96 

34 

13 

 

102 

 

41.26 

58.74 

 

9.80 

22.38 

30.77 

37.05 

 

67.12 

23.78 

9.10 

 

71.33 
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 542 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

ลักษณะของประชากร จ านวน (คน) ร้อยละ 

     ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

     ประกันสังคม 

35 

6 

24.48 

4.19 

จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของประชากร ผู้ป่วยคลินิกวาร์ฟารินที่เข้ารับบริการในช่วงเวลา 

จ าแนกตาม เพศ อายุ  อาชีพ การศึกษา  สิทธิบัตร จ านวน 143  คน โดยใช้แบบสอบถาม พบว่า เป็นเพศชาย

มากกว่าเพศหญิง  ช่วงอายุที่มากที่สุดคือมากกว่า 65  ปี คิดเป็นร้อยละ 37.05  ระดับการศึกษาสูงสุด เป็นระดับ

ประถมศึกษาหรือต่ ากว่าเกินครึ่งคือ ร้อยละ 67.12 สิทธิการรักษาส่วนใหญ่อยู่ในบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร้อยละ 

71.33 

กระบวนการพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลเทิง จังหวัดเชียงราย โดยการศึกษา

ครั้งนี้ ใช้กระบวนการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามแนวคิด FOCUS-PDCA ของเดมมิ่ง ในการพัฒนาคุณภาพ มี

การด าเนินการและมีผลลัพธ์ในแต่ละขั้นตอน ผู้ศึกษาตั้งทีมพัฒนาคุณภาพให้ท าความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับ

กระบวนการบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก จ านวน 8  คน การศึกษาครั้งนี้ได้น าปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลารอคอยบริการที่

ยาวนาน และความพึงพอใจของผู้ป่วยที่มีต่องานบริการผู้ป่วยนอกที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานรวมถึงข้อ

ร้องเรียนของผู้ป่วย เรื่องระยะเวลารอคอยยาวนาน ขั้นตอนบริการมีมาก  จึงได้มีการประชุมระดมสมองท าให้ได้

สาเหตุของปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงทีละสาเหตุ ด้วยการใช้เทคนิค ECRS ในการปรับปรุงผังงานบริการ 

(ภาคผนวก จ รูปที่ 1)และน าไปทดลองปฏิบัติ 2 สัปดาห์หลังจากนั้น โดยทีมพัฒนาและหัวหน้างานนิเทศติดตาม เมื่อ

ครบก าหนดจึงตรวจสอบผลการปฏิบัติโดยประเมินจาก ระยะเวลารอคอยของแต่ละจุดบริการและระยะเวลาโดยรวม

ทั้งหมดที่ผู้ป่วยเข้ารับบริการที่งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเทิง (ภาคผนวก จ ตารางที่ 1)และคะแนนความพึงพอใจ

จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อบริการผู้ป่วยนอก(ภาคผนวก จ ตารางที่ 2) โดยศึกษาในผู้ป่วยคลินิก  

วาร์ฟารินก่อนการพัฒนาจ านวน 39 คน ในระยะพัฒนาครั้งที 1 จ านวน 53 คน พบว่าระยะเวลารอคอยของแต่ละจุด

บริการและระยะเวลาโดยรวมทั้งหมดที่ผู้ป่วยเข้ารับบริการที่งานผู้ป่วยนอกลดลง ขั้นตอนบริการพยาบาลลดลง  และ

คะแนนความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อบริการผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น แต่ยังพบว่าระยะเวลาในจุดบริการพยาบาลที่รวบกันของ

การคัดกรองและซักประวัติยังมีระยะเวลายาวนานจึงไดม้ีการจัดท าแบบประเมินอาการแทรกซ้อนของผู้ป่วยด้วยตนเอง

ที่บ้าน จึงได้มีการน าไปใช้ร่วมกับผังงานในการพัฒนาครั้งที่ 1 เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ในผู้ป่วยคลินิกวาฟารีนจ านวน 51 

คน พบว่าพบว่าระยะเวลารอคอยของแต่ละจุดบริการและระยะเวลาโดยรวมทั้งหมดที่ผู้ป่วยเข้ารับบริการที่งานผู้ป่วย

นอกลดลง ขั้นตอนบริการพยาบาลลดลง  และคะแนนความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อบริการผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น ดังแสดงใน

ตาราง 
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 543 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

ตารางที่ 3  แสดงผลเปรียบเทียบการด าเนินงาน 

หัวข้อ ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนาครั้งที่ 1 หลังการพัฒนาครั้งที่ 1 

จุดบริการ 4 
3 

(ลดลง 1 จุดบริการ) 
3 
 

ระยะเวลารอคอยโดยรวม
(นาที) 

145.87 
115.62 

(ลดลงจากก่อนการ
พัฒนาร้อยละ 20 ) 

105.67 
(ลดลงจากก่อนการพัฒนา

ร้อยละ 28 ) 
ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ป่วยต่อบริการผู้ป่วยนอก 

71.22 
 

80.13 
 

82.79 

จากการศึกษาสามารถสรุปได้วา่การพฒันากระบวนการจดัการบริการผู้ป่วยนอกที่พัฒนาขึ้นโดยใช้แนวคิดการ

พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง Focus PDCA และเทคนิค ECRS สามารถลดขั้นตอน ลดระยะการปฏิบัติงานของ

บุคลากร ส่งผลให้ระยะเวลาการใช้บริการโดยรวมของผู้ป่วยนอกลดลงได้ และผู้ป่วยมีความพึงพอใจต่อบริการเพิ่มมาก

ขึ้น 

ประเมินผลปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเทิง 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1.การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยนอก ควรมี
การศึกษาและผังงานโดยละเอียด ทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะไม่ปกติ เช่นเมื่อเกิดโรคอุบัติใหม่ 

- มีการก าหนดผังงานทั้งในภาวะปกติและภาวะไม่ปกติ 
เช่นเมื่อเกิดโรคอุบัติใหม่ 

2.พยาบาลไม่คุ้นเคยกับผังงานที่ปรับข้ึนมาใหม่ -เพิ่มการนิเทศติดตาม ประเมินผล และให้ค าแนะน า
เป็นระยะอย่างต่อเน่ือง  

3.หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่รับทราบการปรับแก้ผัง
งานบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก 

- เพิ่มการสื่อสาร แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
เมื่อมีการปรับเปลี่ยนผังงานและแนวปฏิบัติ 

 

โครงสร้างองค์การ มีรูปแบบที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่ก่อผลดีในการด าเนินโครงการที่เกื้อหนุนความก้าวหน้าของ
โครงการ ดังนี ้

1. มีการก าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการชัดเจน 
2. มีการสร้างความตระหนักให้ทีมพัฒนา  
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3. การให้ข้อมูลย้อนกลับผู้พัฒนาและผู้ปฏิบัติให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และบริหาร
จัดการ ตามศักยภาพ และทรัพยากร  

4. ร่วมกันวางแผนการแก้ปัญหาตามสภาพที่เป็นจริง ไม่ปิดกั้นความคิดเห็นของทีมพัฒนา  
5. การอ านวยความสะดวก ด้านทรัพยากรที่สนับสนุนการท างาน เช่นการจัดท าแบบฟอร์มต่าง ๆ  ระบบ

คอมพิวเตอร์  ระบบเวชระเบียน 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 

1) ด้านงบประมาณ ใช้งบประมาณน้อย ในการด าเนินโครงการครั้งนี้ใช้งบประมาณน้อย จึงท าให้การด าเนิน

โครงการเป็นไปโดยง่าย 

2) ด้านการวางแผนงานที่ดี มีการจัดท าแผนงานโครงการไว้ล่วงหน้าและมีการด าเนินกิจกรรมแผนงานตาม

โครงการในแต่ละกิจกรรมและการด าเนินงานตามเวลาที่ก าหนด ท าให้การด าเนินการโครงการเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี 

3) ด้านการด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ท าให้มีการติดตามกิจกรรมเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่อง ท าให้พบ

ปัญหาเร็วและทีมร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและสาเหตุได้เร็ว  ท าให้ผลลัพธ์ของโครงการบรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

4) การท างานเป็นทีม และแสวงหาความร่วมมือจากสหวิชาชีพ เป็นสิ่งส าคัญในการผลักดัน โครงการพัฒนา

คุณภาพให้ส าเร็จ 

 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 

1. ควรมีการศึกษาการพัฒนากระบวนการจัดการบริการผู้ป่วยนอกในผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆ โดยการประยุกต์

แนวคิด Focus PDCA และ เทคนิค ECRS  เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการจัดการบริการผู้ป่วย ที่

ครอบคลุมการบริการ 

2. ควรศึกษาผลลัพธ์ที่เกิดจาการใช้แนวคิด Focus PDCA และเทคนิค ECRSในเรื่องต้นทุน และระยะทาง 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย 

3. ควรศึกษาผลกระทบของการพัฒนาจากการประยุกต์แนวคิด Focus PDCA และเทคนิค ECRSต่อผู้ป่วย

กลุ่มอื่น 
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ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 

1. ด้านการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติสามารถน ากระบวนการจัดการบริการผู้ป่วยนอกที่พัฒนาแล้วไปปรับใช้ในการ

ลดขั้นตอนการบริการผู้ป่วยนอกที่แพทย์นัดตรวจชันสูตรอื่นๆ หรือคลินิกบริการอื่นๆ ที่ผู้ป่วยมาใช้บริการ

ในโรงพยาบาลเทิง เพื่อลดระยะเวลาการใช้บริการของผู้ป่วย 

2. ด้านการบริหารผู้บริหารสามารถน าข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ไปวางแผนพัฒนาในการบริการ

ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเทิง พร้อมทั้งสนับสนุนความรู้ ทรัพยากรแก่บุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งกระตุ้นให้

บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการพัฒนารวมทั้งการก าหนดเป็นนโยบายการพัฒนาหน่วยงาน เพื่อให้

เกิดความต่อเนื่อง และมีการจัดเวทีน าเสนอผลการพัฒนา ให้รางวัลผู้ที่มีการพัฒนางานเพื่อเป็นขวัญ

ก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาผลกระทบในกลุ่มผู้ป่วยอื่นด้วย  

2. ควรมีการพิจารณาผลกระทบจากปัจจัยอื่นเช่น การให้บริการแบบ New Normal ในช่วงมีโรคอุบัติใหม่

ระบาด 

3. ควรมีการศึกษาระยะเวลารอคอยในทุกจุดบริการของงานผู้ป่วยนอกทั้งระบบ  

 

 

การถอดบทเรียนที่ได้จากการท าโครงการ 

วิธีปฏิบัติงานของโครงการที่ก่อผลดีดังนี้ 

1) การขออนุมัติด าเนินโครงการ โดยมีโครงร่างที่ชัดเจนส่งผลให้ได้รับการอนุมัติการท าโครงการที่รวดเร็ว 

และได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและทีมผู้พัฒนา 

2) การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกิจกรรมของโครงการชัดเจน ท าให้การด าเนินโครงการเป็นไป

อย่างมีระบบ 

3) การมีส่วนร่วมในการช่วยกันระดมสมอง โดยใช้ Fishbone diagram ค้นหาสาเหตุและเลือกสาเหตุของ

ปัญหาที่ต้องการแก้ไขมากที่สุด โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ท าให้ได้

ข้อตกลงและแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ส่งผลให้บรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
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4) การให้ข้อมูลย้อนกลับผู้พัฒนาและผู้ปฏิบัติ โดยให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ท าให้

สามารถค้นหาปัญหาและอุปสรรค ที่มีผลต่อการพัฒนาโครงการ และน ามาซึ่งแนวทางในการแก้ไข

ปัญหา 
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ผลการจัดรูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง โรงพยาบาลพญาเม็งราย (Intermediate care) 
 

ธนากร สุเดชมารค, พรพรรณ พรมชัย, ณัฐวุฒิ เข่ือนเพชร 
โรงพยาบาลพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 

 

บทคัดย่อ  
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและศึกษาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง โรงพยาบาลพญาเม็งราย 

ท าการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วย Intermediate Care ทุก Case ที่รับ Refer กลับจาก โรงพยาบาลเชียงราย           
ประชานุเคราะห์  โดยมีเกณฑ์การส่งต่อที่ชัดเจน ใน 5 กลุ่มโรค ได้แก่ผู้ป่วยกลุ่ม Stroke, Traumatic brain injury, 
Wound, Hip Fracture และ Spinal cord injury การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development)  พัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วย Intermediate care อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โดยการมี
ส่วนร่วมของสหวิชาชีพ ท าการศึกษาในช่วง 1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2564 ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)  และสังเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นการวิจัยที่ก าหนดไว้ สรุปผลโดยวิธีการ
พรรณนาความ หลังการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง มีระบบการดูแลผู้ป่วยที่เป็นระบบมากขึ้น โดยเริ่ม
ตั้งแต่รับผู้ป่วยที่ส่งกลับจากรพ.ชร จะมีการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและญาติ ทีมสหสาขาวิชาชีพ
ร่วมวางแผนการดูแลและก าหนดเป้าหมายในการดูแล และวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วยร่วมกัน (Team meeting)  มีการ
จัดโปรแกรมฟื้นฟูแก่ผู้ป่วยตามค่าคะแนน Modified Barthel index รวมถึงประเมินความพร้อมของผู้ป่วยและ
ครอบครัว ประสานทีมเยี่ยมบ้านเพื่อส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน มีการเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามอาการจนครบ 6 
เดือน ตามค่าคะแนน Modified Barthel index  นอกจากนั้นได้มีการควบคุมวันนอนที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยแต่ละราย 
และก าหนดให้มีแพทย์เจ้าของไข้เพียงคนเดียว ส่งผลให้ผลลัพธ์ในการดูแลผู้ป่วยดีขึ้น ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้ดี 
สามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตัวเองได้มากขึ้น สามารถกลับบ้านได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผลลัพธ์การด าเนินงาน
จ านวนผู้ป่วย Intermediate Care ที่รับ refer back จาก รพ.ชร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึง 30 กันยายน 
2564 จ านวน 305 แยกเป็นแต่และกลุ่ม ดังนี้ กลุ่มผู้ป่วย Stroke 177 ราย พบว่ามี MBI ≥ 2 คะแนน 150 ราย คิด
เป็นร้อยละ 84.75  อีก 27 รายมี MBI คงที่ คิดเป็นร้อยละ 15.25  พบเกิดภาวะแทรกซ้อน recurrent stroke 6 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 3.4 กลุ่มTraumatic brain injury ( TBI ) 29 ราย  พบว่ามี GOS เท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นทั้ง 29 ราย คิด
เป็นร้อยละ 100  ไม่พบการเกิดภาวะแทรกซ้อน กลุ่ม wound 29 ราย  พบว่ามี GOS เท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นทั้ง 29 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 100  พบการเกิดภาวะแทรกซ้อน UTI 1 ราย กลุ่ม Hip Fracture 60 ราย เป็นผู้ป่วย Hip Fracture 
หลังผ่าตัด 44 ราย พบว่าการ Ambulation with gait aid ดีขึ้น 44 ราย อีก 16 รายเป็นผู้ป่วยที่ on skin traction 
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ยังเดินไม่ได้ ผู้ป่วยทั้ง 60 ราย ไม่พบการเกิดภาวะแทรกซ้อน กลุ่มSpinal cord injury  10 ราย พบว่ามี MBI  ≥ 2 
คะแนน ทั้ง 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 100  พบการเกิดภาวะแทรกซ้อน UTI 1 ราย 
 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ต้องอาศัยความร่วมมือของสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย ในส่วน
ด้านผู้ป่วย พบว่าการที่ผู้ป่วยที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน
ของผู้ป่วยหลังการฟื้นฟูเพิ่มข้ึน ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้ป่วยได้รับฟื้นฟูสภาพจากทีมสหสาขาวิชาชีพตามแนวทางปฏิบัติที่
ก าหนด ได้รับการสอน ฝึกปฏิบัติการท ากิจวัตรประจ าวันแก่ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้ป่วยเรียนรู้ทักษะที่สูญเสียไป 
ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้ดีขึ้น สามารถท ากิจวัตรประจ าวันต่างๆได้ดีขึ้น และเปิดโอกาสให้
ซักถามปัญหาและข้อข้องใจอย่างเต็มที่จนเกิดความมั่นใจ  ผู้ป่วยและญาติเกิดความรู้สึกพึงพอใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น   
ค าส าคัญ : การดูแลผู้ป่วย, ผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) 
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บทน า 
 การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง คือการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการทางคลินิกผ่านพ้นระยะวิกฤติ (acute phase) และมี
อาการคงที่ แต่ยังคงมีความบกพร่องทางร่างกายบางส่วนที่จ ากัดการท ากิจวัตรประจ าวันและการมีส่วนร่วมในสังคม 
จ าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary approach) อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ใน
โรงพยาบาลจนถึงชุมชน เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านร่างกาย จิตใจ การท ากิจวัตรประจ าวันและลดความพิการหรือภาวะ
ทุพพลภาพ ทั้งการกลับสู่สังคมได้เต็มศักยภาพ การออกแบบระบบบริการการดูแลผู้ป่วยระยะกลางที่เหมาะสม จะ
ช่วยให้ผู้ป่วยและญาติสามารถเข้าถึงบริการอันจะน ามาซึ่งการลดความพิการ รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวในการ
ดูแลผู้ป่วยในอนาคตได้ 

ปัจจุบันโรงพยาบาลพญาเม็งรายได้รับการส่งต่อผู้ป่วย Intermediate care จากโรงพยาบาลเชียงราย   
ประชานุเคราะห์ 5 กลุ่มโรคได้แก่กลุ่มผู้ป่วย Stroke, Traumatic brain injury, Wound, Hip Fracture และ 
Spinal cord injury โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ป่วย Stroke ผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้รับการส่งต่อกลับมาเพื่อรับการดูแล และ
ฟื้นฟูโดยจะมีแนวทางการรักษาของแพทย์แนบมาพร้อมกับใบส่งต่อผู้ป่วยที่ได้รับการลงความเห็นว่าเป็น Case 
intermediate care  เพื่อมานอนโรงพยาบาลเพื่อฟื้นฟูต่อเนื่องทุกราย และจากสถิติการดูแลผู้ป่วย Intermediate 
care ในปีงบประมาณ 2561 และ 2562 ซึ่งมีจ านวน 36 ราย และ 130 ราย ตามล าดับ พบว่าผู้ป่วย Intermediate 
care ที่ได้รับการส่งกลับมารักษาต่อในโรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยกลุ่ม Stroke ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้เมื่อเกิดการ
เจ็บป่วยแบบฉุกเฉินเฉียบพลัน จะถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลตติยภูมิเพื่อรับการดูแลแบบ Acute care เมื่อ
ผู้ป่วยพ้นภาวะวิกฤตและมีอาการคงที่ ( Intermediate care) จะได้รับการส่งต่อกลับมารับการรักษาต่อเนื่องใน
โรงพยาบาลชุมชน เพื่อช่วยลดความแออัดของผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวในโรงพยาบาลศูนย์เชียงราย ซึ่งผู้ป่วยบางรายยังมี
ความบกพร่องของร่างกายและมีข้อจ ากัดด้านความสามารถในการใช้ชีวิตประจ าวัน เพื่อให้ได้รับการดูแลและฟื้นฟูทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจ  อารมณ์สังคมและจิตวิญญาณจากทีมสหสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของ
ครอบครัวให้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยต่อเน่ืองจากโรงพยาบาลไปยังบ้านและในชุมชน   

โรงพยาบาลพญาเม็งรายจึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วย Intermediate care ขึ้น  
เนื่องจากเดิมมีการให้บริการที่ยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจน  ไม่ได้มีแผนการดูแลผู้ป่วยที่ชัดเจน ส่งผลท าให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้
ไม่เต็มที่ ฟื้นตัวช้า จึงได้วางระบบการดูแลผู้ป่วยโดยการจัดโปรแกรมฟื้นฟูแก่ผู้ป่วยตามค่าคะแนน Modified Barthel 
index มีแพทย์เจ้าของไข้ดูแลเพียงคนเดียว มีการดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกันดูแลผู้ป่วย และมีการควบคุมวัน
นอนที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุด ได้รับการ
ดูแลและฟื้นฟูโดยทีมสหสาขาวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคม ชุมชนได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
 ทีมการดูแลผู้ป่วยระยะกลางของโรงพยาบาลพญาเม็งราย ซึ่งประกอบด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ 
พยาบาล นักกายภาพ  นักกิจกรมบ าบัด แพทย์แผนไทย นักโภชนาการ เภสัชกร พยาบาลสุขภาพจิต และทีม COC ได้
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ร่วมวางแผน ดูแล ประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยร่วมกัน เพื่อความครอบคลุมของการดูแลผู้ป่วย มีการ
เตรียมความพร้อมในการจ าหน่ายและการดูแลต่อเนื่องในชุมชน ท าให้ผู้ป่วยระยะกลางสามารถดูแลตนเองได้ ลด
จ านวนผู้ป่วยติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิง ลดภาระการดูแลของครอบครัวและชุมชน ผู้ป่วยสามารถกลับสู่สั งคมโดยใช้ชีวิต
ได้อย่างเต็มศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 
วิธีการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  พัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วย 
Intermediate care อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โดยการมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพ ท าการศึกษา
ในช่วง 1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2564 ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
analysis)  และสังเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นการวิจัยที่ก าหนดไว้ สรุปผลโดยวิธีการพรรณนาความ ขั้นตอนและการ
ด าเนินการศึกษา พัฒนาการดูแลผู้ป่วยตามกระบวนการ care Process ดังนี้ 
Access& Entry: 
Intermediate Care Case : รับ Refer กลับจาก รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ โดยมีเกณฑ์การส่งต่อที่ชัดเจน 5 กลุ่ม
โรค 
Assessment : 
1.กลุ่ม Stroke 
- Modified Barthel index (BI) เพิ่มขึ้น ≥ 2   (เป้าหมาย >ร้อยละ80) เพื่อประเมินความสามารถในการดูแลตนเอง
และประเมินความก้าวหน้าในผู้ป่วยที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
- อัตราการเกิด Complication (แผลกดทับ, ข้อติด, UTI) 
2. กลุ่ม Traumatic brain injury  
- อัตราเสียชีวติหลังผ่าตดัใน 30 วัน หลังส่งกลับไป รพช. (เป้าหมาย <30%) 
-GOS score เท่าเดิมหรือดีขึ้น (เป้าหมาย ≥80) 
3.กลุ่ม Wound 
- GOS score เท่าเดิมหรือดีขึ้น (เป้าหมาย ≥80) 
- อัตราเสียชีวติผู้ป่วย NF ใน 30 วัน หลังส่งกลับไป รพช. (เป้าหมาย <30%) 
4.กลุ่ม Hip Fracture 
- Ambulation c gait aid ก่อนจ าหน่าย 100% (ในกลุ่มผู้ป่วยหลังผ่าตัด) 
- อัตราการเกดิ Complication (แผลกดทับ, ข้อติด, UTI,…) 
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5.กลุ่ม Spinal cord injury 
- Modified Barthel index (BI) เพิ่มข้ึน ≥ 2 (เป้าหมาย >ร้อยละ80) เพื่อประเมินความสามารถในการดูแล  
 ตนเองและประเมินความก้าวหน้าในผู้ป่วยที่ได้รบัการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
- อัตราการเกดิ Complication (แผลกดทับ, ข้อติด, UTI,…) 
Patient Care Plan: 
- ใช้แบบฟอร์มส าหรับส่งต่อผู้ป่วยโรค (Referal form for ischemic stroke) การดูแลผู้ป่วยแต่ละรายตั้งแต ่
  แรกรับ  
- ใช้แบบฟอร์ม standing order Stroke ในการ Admit ผู้ป่วยทุกราย 
- มีการประเมินปัญหาของผู้ป่วย โดยใช้แบบฟอร์ม Problem list & Plan และให้การดูแลตามปัญหาของ  
  ผู้ป่วย มีการร่วมกันดูแลผู้ป่วยโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 
- มีการจัดตารางการดูแลแก่ผู้ป่วยในแต่ละวันระหว่างการนอนรพ. 
Patient Care Delivery: 
- Consult ทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทุกรายตามปัญหาของผู้ป่วย  
- Consult นักกายภาพบ าบัด/นักกิจกรรมบ าบัด เพื่อฟื้นฟูสภาพทุกวัน 
- Consult แพทย์แผนไทย เพื่อนวดฟื้นฟูสภาพ/ประคบสมุนไพร 
- Consult ทีมที่เกี่ยวข้อง เช่น สุขภาพจิต , นักโภชนาการ เป็นต้น 
- ประสาน COC เพื่อติดตามเยี่ยมบ้านโดยทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  
Education & Empowerment:  
- สอนให้ความรู้ญาติและผู้ป่วยเพื่อเพิ่มทักษะในการดูแลตนเองตามปัญหาของแต่ละรายเชื่อมโยงการดูแลต่อเนื่องที่
บ้านและชุมชน 
- ให้ความรู้เรื่องโรค, การปฏิบัติตัวและการป้องกันการกลับเป็นซ้ าแก่ผู้ป่วย รวมถึงสอนผู้ป่วยและญาติ เรื่องเรื่องการ
ดูแลผู้ป่วยต่อเน่ือง เช่น การออกก าลังกายในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก การสวมใส่เสื้อผ้า การฝึกการใช้ชีวติประจ าวัน เป็นต้น 
Discharge:  
- มีการค้นหาปัญหา ส่งต่อปัญหาให้ทีม COC ก่อน D/C ทุกราย วางแผนกับญาติเพื่อปรับสภาพบ้านให้พร้อมในการ
ดูแลผู้ป่วย 
- จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ กายอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยต่อเน่ืองที่บ้าน เตรียมความพร้อมของครอบครัวและชุมชน
ในการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 
Continuity of Care: 
- ก าหนดการเย่ียมบ้านทุกรายตามแนวทาง เพื่อติดตามดูแลต่อเนื่องจนครบ 6 เดือน 
- ประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อวางแผนการดูแลผู้ป่วย ประเมินผลและสรุปติดตามผลการด าเนินงาน  
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ผลการศึกษา  
 หลังการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง มีระบบการดูแลผู้ป่วยที่เป็นระบบมากขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่รับ
ผู้ป่วยที่ส่งกลับจากรพ.ชร จะมีการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและญาติ ทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมวาง
แผนการดูแลและก าหนดเป้าหมายในการดูแล และวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วยร่วมกัน (Team meeting)  มีการจัด
โปรแกรมฟื้นฟูแก่ผู้ป่วยตามค่าคะแนน Modified Barthel index รวมถึงประเมินความพร้อมของผู้ป่วยและ
ครอบครัว ประสานทีมเยี่ยมบ้านเพื่อส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน มีการเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามอาการจนครบ 6 
เดือน ตามค่าคะแนน Modified Barthel index  นอกจากนั้นได้มีการควบคุมวันนอนที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยแต่ละราย 
และมีระบบการดูแลแบบแพทย์เจ้าของไข้ มีการดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ส่งผลให้ผลลัพธ์ในการดูแลผู้ป่วยดีขึ้น 
ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้ดี สามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตัวเองได้มากขึ้น สามารถกลับบ้านได้และมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
 ผลลัพธ์การด าเนินงานจ านวนผู้ป่วย Intermediate Care ที่รับ refer back จาก รพ.ชร ตั้งแต่วันที่           
1 ตุลาคม 2562 จนถึง 30 กันยายน 2564 จ านวน 305 แยกเป็นแต่และกลุ่ม ดังนี ้

- กลุ่มผู้ป่วย Stroke 177 ราย พบว่ามี MBI ≥ 2 คะแนน 150 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.75  อีก 27 รายมี MBI 
คงที่ คิดเป็นร้อยละ 15.25  พบเกิดภาวะแทรกซ้อน recurrent stroke 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.4  
- กลุ่มTraumatic brain injury ( TBI ) 29 ราย  พบว่ามี GOS เท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นทั้ง 29 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 100  ไม่พบการเกิดภาวะแทรกซ้อน  
- กลุ่ม wound 29 ราย  พบว่ามี GOS เท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นทั้ง 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 100  พบการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน UTI 1 ราย  
- กลุ่ม Hip Fracture 60 ราย เป็นผู้ป่วย Hip Fracture หลังผ่าตัด 44 ราย พบว่าการ Ambulation with 
gait aid ดีขึ้น 44 ราย อีก 16 รายเป็นผู้ป่วยที่ on skin traction ยังเดินไม่ได้ ผู้ป่วยทั้ง 60 ราย ไม่พบการ
เกิดภาวะแทรกซ้อน  
- กลุ่มSpinal cord injury  10 ราย พบว่ามี MBI  ≥ 2 คะแนน ทั้ง 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 100  พบการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน UTI 1 ราย 

 ผู้ป่วยกลุ่ม Intermediate Care ที่จ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลจะมีการนัดติดตามอาการโดยแพทย์ผู้ดูแล ที่ 
OPD IMC ทุกวันศุกร์ และมีการติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อให้มีการดูแลต่อเนื่องจนครบ 6 เดือน รวมถึงมีการเชื่อมโยงการ
ดูแลผู้ป่วยร่วมกับชุมชน รพ.สต.ในเครือข่าย 
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อภิปราย สรุป และข้อเสนอแนะ 
การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ต้องอาศัยความร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย 

ในส่วนด้านผู้ป่วยพบว่าการที่ผู้ป่วยที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ความสามารถในการท ากิจวัตร
ประจ าวันของผู้ป่วยหลังการฟื้นฟูเพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้ป่วยได้รับฟื้นฟูสภาพจากทีมสหสาขาวิชาชีพตาม
แนวทางปฏิบัติที่ก าหนด ได้รับการสอน ฝึกปฏิบัติการท ากิจวัตรประจ าวันแก่ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้ป่วยเรียนรู้
ทักษะที่สูญเสียไป ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้ดีขึ้น สามารถท ากิจวัตรประจ าวันต่างๆได้ดีขึ้น และ
เปิดโอกาสให้ซักถามปัญหาและข้อข้องใจอย่างเต็มที่จนเกิดความมั่นใจ  ผู้ป่วยและญาติเกิดความรู้สึกพึงพอใจและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  แต่ในส่วนของปัญหาระหว่างด าเนินงานอื่นๆก็ยังมี เช่น ด้านอัตราก าลังยังขาดสหวิชาชีพอื่นๆที่
เกี่ยวกับการฟื้นฟู เช่น นักแก้ไขการพูด นักกายอุปกรณ์ เป็นต้น  ด้านเวชภัณฑ์ ยังขาดอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่
จ าเป็น เช่น Silicone Catheter (Reusable) , Shoulder bobath sling และ Plastic AFO  นอกจากนั้นยังมีระบบ 
Tele Consult กับทีมฟื้นฟูของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์กรณีพบปัญหาในการดูแลที่ยุ่งยากซับซ้อน หรือ
ต้องการขอสนับสนุนเวชภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่จ าเป็น และได้มีการพัฒนาศักยภาพของทีมในเรื่องการ
ฝึกพูด ฝึกกลืน เพื่อให้มีความรู้ ทักษะในการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น 
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การบูรณะฟันหน้าบนและฟันหน้าล่างห่างด้วยเรซินคอมโพสิตวิธีตรง : รายงานผู้ป่วย 

 

วราภรณ์ ภรูิวรางคกูล  

กลุ่มงานทันตกรรม  โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชยีงราย 

 

บทคัดย่อ  

 ฟันหน้าห่างมีปัญหาเรื่องความสวยงามส่งผลต่อเสียต่อสภาพจิตใจผู้ป่วยเกิดความไม่มั่นใจเวลายิ้ม  และ    

การรักษาค่อนข้างยากเน่ืองจากต้องการความสวยงามสูง ซึ่งวิธีการรักษา ช่วงเวลาที่จะท าการรักษาและการคงสภาพ

หลังการรักษานั้นข้ึนอยู่กับสาเหตุของการเกิดฟันห่าง ฟันหน้าห่างในเด็กฟันชุดผสมพบได้ปกติและสามารถปิดช่องว่าง

ได้เองเมื่อฟันเขี้ยวแท้ขึ้น ดังนั้นจ าเป็นต้องหาสาเหตุที่ท าให้เกิดช่องว่างระหว่างฟันนั้นก่อนตัดสินใจท าการรักษา    

การรักษาเพื่อปิดช่องฟันห่างนั้นท าได้หลายวิธี เช่น การจัดฟัน การบูรณะด้วยพอร์ซเลนวีเนียร์หรือครอบฟัน และ  

การอุดฟันด้วยวัสดุอุดเรซินคอมโพสิต การรักษาที่ไม่ท าให้เกิดการสูญเสียเนื้อฟันได้แก่ การจัดฟันและการอุดฟันด้วย

วัสดุอุดเรซินคอมโพสิต ซึ่งการอุดฟันมีข้อดีหลายประการคือสูญเสียเนื้อฟันน้อยมากหรืออาจไม่ต้องกรอฟันเลย       

ไม่จ าเป็นต้องใช้ยาชา ใช้เวลาในการรักษาน้อยครั้งกว่า ไม่ต้องท าการบูรณะด้วยวัสดุชั่วคราว  มีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงใน

รายงานนี้ได้แสดงการรักษาผู้ป่วยที่มีช่องฟันห่างกลางฟันหน้าบนและกลางฟันหน้าล่างด้วยการอุดฟันด้วยวัสดุอุด    

เรซินคอมโพสิต เน่ืองจากผู้ป่วยรายนี้ไม่อยากจัดฟันและมีค่าใช้จ่ายที่จ ากัด 

 

ค าส าคัญ: ฟันห่าง, เรซินคอมโพสิตวิธีตรง, เรซินคอมโพสิตวีเนียร์, ทันตกรรมบูรณะ 
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Direct esthetic closure of median diastema using resin composite build-ups:  

A case report 

Warapond Puriwarangkakul 

------------------------------------------------------------------------ 
Warapond Puriwarangkaku,  

Department of Dentistry, Phan Hospital, Chiang Rai 

 

Abstract 

Median diastema is a common esthetic problem can produce discomfort for patients. 

Treatment modality, timing and retention protocol depends on the etiology of the diastema. The 

space can be a normal growth characteristic during the mixed dentition and generally is closed by 

the time the maxillary canines erupt. Therefore, priority needs to be given to diagnosing the 

etiology before making any treatment decisions. A variety of treatment options are available and 

these include orthodontic movement, prosthetic indirect restorations or direct composite resin 

build-ups. Minimally invasive procedures are orthodontic treatment and direct resin composite 

build-ups, no preparation of the tooth structure is necessary. Several advantages like the maximum 

preservation of tooth substance, no need for anesthesia, no multiple time-consuming visits, no 

provisional restorations and also comparably low costs. Clinical Consideration: This case report 

describes the clinical restorative procedure of direct resin composite build-ups for the closure of 

maxillary and mandibular midline diastemas. 

 

Keyword: diastema, direct composite resin, composite veneer, restorative dentistry 
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บทน า 

ฟันห่าง (diastema) พบมากที่สุดบริเวณระหว่างกลางฟันหน้าบน1-5 มีความชุกร้อยละ 23.2 พบในผู้หญิง

มากกว่าผู้ชายเล็กน้อย1 ฟันห่างมีปัญหาเรื่องความสวยงาม ความบกพร่องของการพูด ส่งผลต่อเสียต่อสภาพจิตใจและ

การบดเคี้ยว วิธีการรักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุของการเกิดฟันห่างเป็นส าคัญ2-6 จ าเป็นต้องหาสาเหตุของฟันห่างในผู้ป่วย

ก่อนตัดสินใจท าการรักษาซึ่งรวบรวมสาเหตุได้ดังนี้1-6,9   

1. ฟิสิโอโลจิคอล ไดแอสติมา (Physiological diastema) เป็นกลไกการเติบโตของขากรรไกร  
2. เน้ือยึดริมฝปาก (labial frenum) มีขนาดใหญ่และยึดติดกับปุมเน้ือหลังฟนตัด (incisive papilla)   
3. การหายของฟันตัดแท้ซ่ีข้าง ส่งผลให้ฟันตัดแท้ซ่ีกลางเคลื่อนออกไกลกลาง (distal drifting)  
4. ฟันเข้ียวแท้บนอยู่ผิดต าแหน่ง  
5. ความคลาดเคลื่อนของขนาดและรูปร่างฟัน (tooth size or shape discrepancy) 
6. การเอียงตัวของฟันหน้าเข้าใกล้กลางจุดสัมผัสอยู่ปลายฟันเกิดช่องว่างสามเหลี่ยมสีด าเมื่อเหงือกร่น 
7. ความคลาดเคลื่อนของขนาดฟันกับขากรรไกร (tooth size arch size discrepancy) 
8. การสบฟันกระแทกด้านหน้า (anterior traumatic bite)  
9. นิสัยหรือพฤติกรรม เช่น การดูดนิ้วหรือดูดจุกนมหลอก และนิสัยลิ้นดุนฟัน (tongue thrust)  
10. พยาธิสภาพแนวกลางขากรรไกร (midline) เช่น ฟนเกิน (mesiodens) ถุงน้ า เน้ืองอก  
11. การประสานที่ไม่สมบูรณ์และความบกพร่องของกระดูกขากรรไกร เช่น ปากแหว่งเพดานโหว่ 
12. เกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน  
13. การถ่ายทอดทางพันธุกรรม  
14. สภาวะปริทันต์ การสูญเสียกระดูกรองรับท าให้ฟันหน้าตัดแท้เคลื่อนมาด้านหน้าท าให้ฟันห่างได้ 
  

การวินิจฉัยและวางแผนการรกัษาฟันห่าง2-6,9,12-13 

การตรวจวินิจฉัยประกอบด้วยประวัติทันตกรรมและประวัติทางการแพทย์ การตรวจทางคลินิกและภาพรังสี 

การถ่ายภาพ การท าแบบจ าลองฟันและแตงขี้ผึ้งวินิจฉัย (diagnosis wax-up) จ าลองการปิดช่องว่างก่อนการรักษา

เพื่อประเมินลักษณะการบูรณะให้สวยงามและใช้งานได้ โดยข้อควรพิจารณาทางคลินิกดังนี้13-16 

1. ด้านความสวยงาม ฟันที่สวยงามต้องสอดคล้องกับเนื้อเยื่ออ่อนโดยรอบและลักษณะใบหน้าของผู้ป่วย  
2. แนวกลางฟันควรตรงกับแนวกลางของรอยยิ้มและแนวกลางใบหน้า และตั้งฉากกับเส้นระหว่างรูม่านตา 

(interpupillary line) ระนาบแนวนอนของรอยยิ้มควรขนานกับเส้นระหว่างรูม่านตา14  
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3. สัดส่วนฟัน (tooth proportion) ของฟันตัดซี่กลางอยู่ในช่วงร้อยละ 75 ถึง 85 (ภาพที่ 1) สามารถเพิ่ม
ความยาวฟันด้วยกระบวนการทางปริทันต์หรือการบูรณะ 

4. สัดส่วนฟันต่อฟัน (tooth to tooth proportion) ที่สวยกลมกลืนที่สุดคือสัดส่วนทองค า13,14 (ภาพที่ 2) 
ฟันตัดซี่กลางควรกว้างกว่าฟันตัดซี่ข้างร้อยละ 62 และฟันตัดซี่ข้างควรกว้างกว่าด้านใกล้กลางของฟัน
เข้ียวร้อยละ 62 และฟันกรามน้อยซี่แรกควรกว้างร้อยละ 62 ของฟันเข้ียวจากมุมมองด้านหน้า 

 
ภาพที่ 1 แสดงสัดส่วนฟนัที่น่าพอใจของฟันตัดบนซ่ีกลางมีค่าระหว่างร้อยละ 75 - 8513 

 
ภาพที่ 2 แสดงสัดส่วนทองค า (golden proportion)14 

 

5. ต าแหน่งปลายฟันตัด (incisal edge position) 13 ประเมินได้จากความสัมพันธ์ของปลายฟันบนกับขอบ
บนริมฝีปากล่างทั้งขณะพักและท างาน ความยาวของปลายฟันตัดเทียบกับความยาวฟันหลัง ระยะห่าง
ระหว่างริมฝีปากบนและล่าง อัตราส่วนความกว้างและความสูงของฟัน และการออกเสียง 

6. การสบฟัน (occlusion) ระยะสบเหลื่อมแนวนอนและสบเหลื่อมแนวตั้งระหว่างฟันตัดบนและล่าง  
7. ความสวยงามของเหงือก แนวขอบเหงือกควรมีความสมมาตร โดยขอบเหงือกฟันเขี้ยวและฟันตัดซี่กลาง

ควรอยู่ระดับเดียวกันแต่ฟันตัดซี่ข้างควรต่ ากว่า 1 มิลลิเมตร14,15 และจุดซีนิทของฟันตัดกลางจะอยู่ไกล
กลางต่อแนวกลางฟัน 1 มิลลิเมตร ส่วนฟันตัดข้างและฟันเขี้ยวจะตรงกับแนวกลางฟันพอดี17  

8. การสร้างยอดเหงือก (Papilla formation) โดยออกแบบจุดสัมผัสฟันห่างจากยอดกระดูกไม่เกิน 5 
มิลลิเมตร จะมีเหงือกสามเหลี่ยมระหวางฟันเกือบร้อยละ 10010,18 เพื่อหลีกเลี่ยงสามเหลี่ยมสีด า (black 
triangles)13 (ภาพที่ 3) 
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ภาพที่ 3 แสดงสัดส่วนสามเหลี่ยมสีด า (black triangles)26 

 

การรกัษาฟันห่าง2-4,9,13 

หลักการรักษาฟันห่างคือการวินิจฉัยที่ถูกต้องและเวลาการรักษาที่เหมาะสม แผนการรักษาเป็นได้ทั้งการ

สังเกตและติดตาม การจัดฟัน ศัลยกรรม ทันตกรรมบูรณะ และการคงสภาพหลังการรักษา  ฟันหน้าห่างขนาดไม่เกิน  

2 มิลลิเมตรในเด็กมักปิดเองได้เมื่อฟันเขี้ยวแท้บนขึ้นจึงยังไม่ควรท าการรักษา 2-4,9 แต่กรณีที่ฟันห่างกว้างมากอาจ

จ าเป็นต้องรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน1-3 สาเหตุจากฟันเกิน เนื้อยึดริมฝปากผิดปกติ ถุงน้ า เนื้องอก และปากแหว่ง

เพดานโหว่สามารถรักษาทางศัลยกรรมและปิดช่องว่างด้วยการจัดฟัน รวมถึงนิสัยดูดนิ้วโป้งและลิ้นดุนฟันควรได้รับ

การแก้ไขก่อนปิดช่องว่าง2 ควรรักษาโรคปริทันต์อักเสบหรือปรึกษาทันตแพทย์ปริทันต์รวมถึงควบคุมโรคทางระบบ

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง  

กรณีฟันหายไปบางซี่ ลักษณะฟันและการสบฟันผิดปกติ ขนาดฟันและขากรรไกรไม่สัมพันธ์กัน และอาจ

ร่วมกับการสบลึกในแนวดิ่งและแนวนอน การวินิจฉัยต้องการบันทึกและวิเคราะห์ทางทันตกรรมจัดฟัน แผนการรักษา

ควรพิจารณาถึงประเภทของใบหน้า ความสวยงาม ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการรักษา การรักษาฟันที่หายไปอาจท า

ได้โดยการรักษาด้วยทันตกรรมจัดฟันเพื่อปิดหรือเปิดช่องว่างแล้วใส่ฟันทดแทน หรือการรักษาร่วมกันของทันตกรรม

จัดฟันและทันตกรรมบูรณะด้วยการกระจายช่องว่างให้เหมาะสมแล้วแก้ไขด้วยการบูรณะขนาดของฟัน การวินิจฉัย

แยกโรคอย่างระมัดระวังจะท าให้ทันตแพทย์เลือกการรักษาจัดฟันและหรือบูรณะฟันที่มีประสิทธิภาพที่สุด1-6,9  

การรักษาทางทันตกรรมบูรณะ ได้แก่ การอุดเรซินคอมโพสิตโดยตรง (direct resin composite 

restorations) หรือวีเนียร์คอมโพสิตโดยตรง (direct composite veneers) และการบูรณะโดยอ้อม (indirect 

restorations) ด้วยพอร์ซเลนวีเนียร์ (porcelain veneer) เป็นทางเลือกการรักษากรณีช่องว่างมีขนาดใหญ่หรือมีฟัน

ห่างหลายต าแหน่ง ร่วมกับต้องการแก้ไขขนาด รูปร่างและสีของฟัน13-15,21-25  

ข้อบ่งชี้ส าหรับการอุดด้วยเรซินคอมโพสิตโดยวิธีตรง13-15,21,24,25 
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1. ฟันห่างขนาดเล็กถึงปานกลาง หรือกว้างระหว่าง 0.5 ถึง 2 มิลลิเมตร ซึ่งจะให้ผลการรักษาที่น่าพอใจ  
2. การรักษาแบบชั่วคราว โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ป่วยอายุน้อยซึ่งยังไม่เหมาะที่จะรักษาด้วยการรักษาแบบ

ถาวร เนื่องจากการอุดด้วยเรซินคอมโพสิตโดยวิธีตรงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เป็นขั้นตอนระหว่างรอการ
รักษาที่เหมาะสม และเป็นโอกาสที่ดีส าหรับใช้ประเมินเรื่องความสวยงาม 

3. เวลาและค่ารักษามีจ ากัด วิธีนี้มีประโยชน์อย่างมากส าหรับการปิดช่องฟันห่าง ซึ่งใช้เวลาและค่ารักษา
น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาด้วยวิธีอื่น 

ข้อดีของการอุดด้วยเรซินคอมโพสิตโดยวิธีตรง13-15,20,21,24,25 

1. เป็นการรักษาที่อนุรักษ์มาก เพราะสูญเสียเนื้อฟันน้อยที่สุดหรืออาจไม่ต้องมีการกรอแต่งฟันเลย 
2. ไม่ท าให้ผู้ป่วยเกิดความเจ็บปวด การอุดด้วยเรซินคอมโพสิตโดยวิธีตรงไม่จ าเป็นต้องใช้ยาชาเฉพาะที่ 

เน่ืองจากเป็นการรักษาที่ไม่มีความเจ็บปวดรวมถึงไม่มีความเจ็บปวดหลังการรักษา 
3. ให้ความสวยงามที่ดีมาก  
4. การรักษาสามารถผันกลับได้ กรณีผู้ป่วยอยากกลับไปมีช่องว่างระหว่างฟันเหมือนเดิม สามารถท าได้โดย

ก าจัดวัสดุอุดออก หรือต้องการเปลี่ยนเป็นการรักษาด้วยวิธีอื่น 
5. สามารถท าได้ง่าย รวดเร็ว กรณีที่ผู้ป่วยมีข้อจ ากัดเรื่องเวลา ให้การรักษาเสร็จภายในครั้งเดียว ไม่ต้องการ

กระบวนการทางห้องแลปหรือไม่มีค่าแลปเพิ่มเติม และซ่อมแซมได้ง่ายกรณีที่เกิดการแตกหักของวัสดุ
บูรณะ 

6. ค่ารักษาในการบูรณะด้วยเรซินคอมโพสิตค่อนข้างถูก 
ข้อเสียของการอุดด้วยเรซินคอมโพสิตโดยวิธีตรง13-15,20,21,24,25 

1. อายุการใช้งานสั้นกว่าพอร์ซเลนวีเนียร์ เนื่องจากการติดสี สึกกร่อน หรือแตกบิ่นเมื่อเวลาผ่านไป จึงมี
ข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลาการใช้งานและวัสดุบูรณะต้องการขัดแต่ง ซ่อมแซม หรืออาจต้องรื้อเปลี่ยนใหม่
เป็นระยะๆ 

2. เทคนิคมีความไว (sensitive technique) และอาศัยทักษะของทันตแพทย์ 
3. ต้องการเวลาการท างานข้างเก้าอี้จากการอุดวัสดุโดยตรงค่อนข้างนาน 
4. มีการยึดเกาะของคราบจุลินทรีย์ได้มากกว่าพอร์ซเลน จึงต้องเน้นย้ าเรื่องการรักษาสุขภาพช่องปากให้แก่

ผู้ป่วย เน้นการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันเป็นประจ าทุกวัน 
ข้อบ่งชี้ส าหรับการบูรณะด้วยพอร์ซเลนวีเนียร์13,14,22,23 

1. กรณีปิดช่องว่างระหว่างฟันหลายๆซี่ ในบริเวณฟันหน้า หรือช่องว่างที่มีความกว้าง เป็นข้อบ่งชี้หลักใน
การบูรณะด้วยพอร์ซเลนวีเนียร์  
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2. กรณีแก้ไขรูปร่างฟันที่ผิดปกติ เช่น ฟันรูปหมุด หรือแก้ไขรูปร่างฟันเข้ียวให้ดูเป็นฟันหน้าบนซี่ข้าง กรณีที่
เคลื่อนฟันเขี้ยวมาแทนฟันหน้าบนซ่ีข้างที่หายไป 

3. ผู้ป่วยที่ต้องการความสวยงามสูง และไม่มีข้อจ ากัดเรื่องค่ารักษา 
ข้อดีของการบูรณะด้วยพอร์ซเลนวีเนียร์13,14,22,23 

1. เป็นวิธีที่อนุรักษ์มากกว่าการบูรณะด้วยครอบฟันเพราะสูญเสียเนื้อฟันน้อยกว่า การกรอแต่งฟันจะท า
เฉพาะด้านหน้าของฟันหรือร่วมกับด้านประชิดเพียงเล็กน้อย หรืออาจไม่ต้องมีการกรอแต่งฟันเลย  

2. มีความทนทานดีเย่ียมและให้ความสวยงามมากกว่าการบูรณะด้วยเรซินคอมโพสิตในระยะยาว 
3. มีการยึดเกาะของคราบจุลินทรีย์ได้น้อย ผิวพอร์ซเลนไม่ติดสี และเข้ากันได้ดีกับเนื้อเยื่อ 

ข้อเสียของการบูรณะด้วยพอร์ซเลนวีเนียร์13,14,22,23 

1. พอร์ซเลนมีความแข็งมากกว่าฟัน อาจท าให้ฟันสึกได้มาก 
2. ค่ารักษาสูงกว่าการบูรณะด้วยเรซินคอมโพสิต 
3. สูญเสียเนื้อฟันมากกว่า และการรักษาไม่สามารถผันกลับได้ เมื่อเทียบกับการบูรณะด้วยเรซินคอมโพสิต 

แต่บางการศึกษาถือว่าสามารถผันกลับได้ กรณีท า minimal or none preparation  สามารถท าได้โดย
ก าจัดวัสดุอุดออก หรือต้องการเปลี่ยนเป็นการรักษาด้วยวิธีอื่น 

4. ต้องอาศัยประสบการณ์และความช านาญของทันตแพทย์เพื่อความส าเร็จในระยะยาว 
5. เวลาในการรักษา ใช้เวลานัดหมายหลายครั้ง 
6. ต้องการกระบวนการทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม การซ่อมแซมหรือท าใหม่ก็ยากกว่า 

 

รายงานผู้ป่วย 

ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 36 ปี มาพบทันตแพทย์เพื่อปรึกษาปัญหาฟันหน้าบนห่างและสั้น ส่วนฟันหน้าล่างที่ห่าง

ใส่ฟันปลอมเถื่อนได้ประมาณ 6 เดือน ไม่สามารถถอดออกท าความสะอาดได้และไม่สวยงาม ไม่มีอาการปวดฟันหรือ

เหงือกบวมบริเวณฟันหน้า   ผู้ป่วยไม่มีความมั่นใจไม่กล้ายิ้มเพราะฟันไม่สวย ผู้ป่วยให้ประวัติว่าฟันหน้าห่างมาตั้งแต่

เด็กและคิดว่าเป็นพันธุกรรมจากแม่ที่มีฟันหน้าห่างเช่นกัน และมักใช้ฟันหน้ากัดแทะอาหาร เช่น เนื้อสัตว์ติดกระดูก 

ไก่ทอด ข้าวโพดและผลไม้ ผู้ป่วยไม่ต้องการจัดฟันเนื่องจากอายุค่อนข้างมากแล้ว ประกอบกับการจัดฟันต้องใช้เวลา

การรักษานานและค่ารักษาที่ค่อนข้างสูง อยากรักษาวิธีที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีข้อจ ากัด 

ผู้ป่วยมีโรคประจ าตัวคือโรคจิตเภท (schizophrenia) รับการรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลพาน ทานยารักษา

จิตเภทได้แก่ เบนซ์เฮกซอล (Benzhexol) เพอฟินาซีน (Perphenazine) โคลซาปีน (Clozapine) อะมิทริบไทลีน 

(Amitriptyline) ปฏิเสธการแพ้ยา ไม่เคยได้รับการผ่าตัด ผู้ป่วยเคยอุดฟันกรามล่างและถอนฟันกรามบน ไม่ได้ใส่ฟัน
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ทดแทน มาพบทันตแพทย์เมื่อมีปัญหาไม่ได้ตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจ า ผู้ป่วยมีสภาพร่างกายแข็งแรง ความดัน

โลหิต 113/77 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 94 ครั้ง/นาที การเคลื่อนไหวและท่าทางการเดินปกติ รู้สึกตัวดี 

การตรวจภายนอกช่องปาก (ภาพที่ 1) ผู้ป่วยมีใบหน้าสมมาตร ริมฝีปากบนและล่างปิดสนิท ไม่มีความ

ผิดปกติของต่อมน้ าเหลือง  ข้อต่อขากรรไกร  กล้ามเน้ือที่ใช้ในการบดเคี้ยวและกล้ามเนื้อใบหน้าปกติไม่มีการบวมของ

ใบหน้า   

 

 
ภาพที่ 1 แสดงสภาพภายนอกช่องปาก 

 

 
ภาพที่ 2 แสดงสภาพภายในช่องปากก่อนการรกัษา 

 

การตรวจภายในช่องปาก (ภาพที่ 2)  

ขากรรไกรบน : 

- มีฟันซ่ี 11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,25,27 มีสภาวะปริทันต์ที่ดี ไม่มีฟันโยก  

- ไม่พบฟันซี่ 26 ในช่องปาก มีประวัติถอนฟัน ไม่ได้ใส่ฟันปลอม 

- ฟันซี่ 11, 21 ปลายฟันสึกถึงระดับชั้นเนื้อฟัน ไม่มีอาการปวดเสียวใดๆ ฟันไม่โยก 

- พบช่องฟันห่างระหว่างฟันซ่ี 11/21 = 1 มิลลิเมตร  

- ฟันซี่ 15(M), 24(D), 25(M,D) มีรอยผุ 

- ฟันซี่ 14(OD) มีรอยผุทะลุโพรงประสาทฟัน ให้ประวัติว่ามีอาการปวดเสียว เคาะเจ็บ ฟันไม่โยก 
ขากรรไกรล่าง : 
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- พบฟันซ่ี 31,32,33,34,35,36,37,41,42,43,44,45,46,47 ในช่องปาก มีสภาวะปริทันต์ที่ดี ไม่มีฟันโยก 

- พบฟันปลอมเถ่ือนใส่ระหว่างฟันซ่ี 31/32 ถอดออกไม่ได้ ขนาด 2 มิลลิเมตร และมีหินน้ าลาย 

- พบช่องฟันห่างระหว่างฟันซ่ี 31/32 และ 32/33 น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร  

- ซี่ 36(OD), 37(OM), 46(OD), 47(OM) มีวัสดุอุดอมัลกัมขนาดใหญ่มีรอยผุตามขอบและเนื้อฟันแตกบิ่น ไม่มี
อาการปวดเสียว เคาะไม่เจ็บ ฟันไม่โยก 
หมายเหตุ : M = mesial, O = occlusal, D = distal 

 ภาพรังสีที่ใช้ประกอบการตรวจวินิจฉัย (ภาพที่ 3) ภาพรังสี periapical 12, 11, 21, 22 และ 42, 41, 31, 

32 เพื่อวินิจฉัยพยาธิสภาพบริเวณรากฟัน และอวัยวะรอบรากฟัน ไม่พบฟันเกินหรือพยาธิสภาพอื่นๆ พบ ยอดกระดูก

ระหว่างฟัน 14/31 ต่ ากว่าฟันข้างเคียงเล็กน้อย 

    

    
ภาพที่ 3 แสดงภาพรังส ีperiapical ฟันหน้าบนและฟันหน้าล่าง 

 

การวินิจฉัย : Multiple diastema between 11/21, 41/31, 31/32, 32/33 with attrition and erosion on 11, 

21 and Improper denture between 31/41 

สาเหตุฟันห่างของผู้ป่วยเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันได้แก่ พันธุกรรม การใช้งานฟันหน้ากัดแทะอาหารที่แข็ง

และมีรสเปรี้ยวร่วมกับฟันที่มีรูปร่างสามเหลี่ยมเมื่อปลายฟันสึกจึงท าให้เกิดฟันห่าง รวมถึงการสบฟันแบบเปิด

ด้านหน้าร่วมกับกระดูกขากรรไกรขนาดใหญ่ไม่สมดุลกับฟัน ท าให้มีช่องว่างระหว่างฟันหลายต าแหน่ง 

ทันตแพทย์วางแผนการรักษาร่วมกับผู้ป่วย โดยแนะน าให้รื้อฟันปลอมเถื่อนแล้วจัดฟันเพื่อปิดฟันห่างและ

แก้ไขการกัดสบเปิดด้านหน้าแล้วท าเซรามิควีเนียร์ฟันซี่ 11 , 21 เพื่อแก้ไขรูปร่างฟันให้สวยงาม แต่เนื่องจากต้องใช้

เวลานานและค่าใช้จ่ายสูง ผู้ป่วยมีข้อจ ากัดด้านค่าใช้จ่ายจึงเลือกการรักษาโดยไม่จัดฟันและอุดด้วยเรซินคอมโพสิตวี

เนียร์ฟันซี่ 11, 21 และอุดปิดฟันห่าง 41, 31 ผู้ป่วยไม่ต้องการอุดช่องว่าง 31/32, 32/33 ที่มีขนาดเล็กมากและไม่

กังวลเรื่องความสวยงาม ทันตแพทย์จึงวางแผนการรักษาดังนี้ 

1. สอนการดูแลอนามัยช่องปาก รื้อฟันปลอมเถื่อนและขูดหินน้ าลาย 
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2. รักษาฟันห่างและแก้ไขรูปร่างฟันด้วยการอุดเรซินคอมโพสิตวีเนียร์ซี่ 11/21 และอุดเรซินคอมโพสิตปิด
ช่องฟันห่างระหว่างซี่ 31/41  

3. ซี่ 14 วางแผนการรักษาโดยการรักษารากฟัน และใส่ครอบฟัน 
4. ซี่ 15(M), 24(D), 25(M,D) อุดฟันด้วยเรซินคอมโพสิต 
5. ซี่ 36(OD), 37(OM), 46(OD), 47(OM) รื้ออมัลกัมแล้วอุดใหม่ด้วยเรซินคอมโพสิต 
6. ซี่ 26 วางแผนใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ แต่ผู้ป่วยปฏิเสธการรักษา ทันตแพทย์จึงแนะน าให้รักษาโดยการ

ใส่รากฟันเทียมในอนาคต 
การรักษา 

การรักษาครั้งที่ 1 : ตรวจสภาพช่องปาก ถ่ายภาพรังสี รื้อฟันปลอมเถ่ือน และท าการขูดหินน้ าลายเพื่อเตรียมช่องปาก

และเนื้อเยื่อปริทันต์ก่อนการอุดฟัน  

การรักษาครั้งที่ 2 : ถ่ายรูปก่อนบูรณะ เทียบสีฟันวิธี mock-up พิมพ์ฟันเพื่อสร้างแบบจ าลองฟัน และแตงขี้ผึ้ง

วินิจฉัยเพื่อให้ผู้ป่วยเห็นภาพก่อนการบูรณะและใช้สร้าง lingual matrix 

การรักษาครั้งที่ 3 : ให้ผู้ป่วยดูแบบจ าลองและตกลงรับการรักษา จากแบบจ าลองวัดขนาดซี่ฟันก่อนและหลังการ

ตกแต่งซี่ฟันด้วยข้ีผึ้งแล้วได้ขนาดฟันดังตารางที่ 1 หลังบูรณะสัดส่วนฟัน 11, 21 จะเปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 93 เป็น

ร้อยละ 83 ซึ่งอยู่ในสัดส่วนทางทันตกรรมที่น่าพอใจส าหรับฟันตัดซี่กลาง 

 

ตารางที่ 1  แสดงขนาดฟันซี่ 11, 21, 31, 41 ก่อนและหลังจ าลองขนาดฟันด้วยขี้ผึ้ง 

ซี่ฟัน 21 11 41 31 

ก่อน กว้าง (ม.ม.) 7 7 4 4 

สูง (ม.ม.) 7.5 7.5 8 8 

หลัง กว้าง(ม.ม.) 7.5 7.5 5 5 

สูง(ม.ม.) 9 9 8 8 

 

ท าการบูรณะคอมโพสิตวีเนียร์ 11, 21 และอุดปิดช่องว่าง 41/31 ทีละซี่ ด้วยการใช้ lingual matrix เป็น

แนวทางในการอุด (ภาพที่ 4-6) หลังการรักษาทันตแพทย์เน้นย้ าเรื่องการใช้งาน ไม่ให้ใช้ฟันหน้าในการกัดแทะอาหาร 

แนะน าการดูแลรักษาความสะอาด สอนการแปรงฟันให้ถูกวิธี สอนการใช้ไหมขัดฟันบริเวณซอกฟันทุกวัน นัดหมาย

ติดตามอาการและรักษาฟันซี่อื่นตามแผนการรักษา 
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ภาพที่ 4 แสดงการใช้ lingual matrix เป็นแนวทางในการอุดโดยตรงในปาก 

 

 

 
ภาพที่ 5 แสดงสภาพภายในช่องปากก่อนและหลังการรักษา 

 

 
ภาพที่ 6 แสดงสภาพภายนอกช่องปากก่อนและหลังการรกัษา 

 

การติดตามหลังการรักษาครั้งที่ 1 : ติดตามหลังการรักษา 3 เดือน พบว่าวัสดุอุดอยู่ในสภาพดีมีความมันเงา ผู้ป่วยมี

สภาวะปริทันต์ที่ดี  ไม่มีการอักเสบของเหงือกและมีเหงือกสามเหลี่ยมระหว่างฟันไม่เกิด black triangle รวมถึง
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ช่องว่างขนาดเล็กระหว่าง 31/32 ที่ไม่ได้อุดก็ดูเล็กลงด้วย ผู้ป่วยสามารถท าความสะอาดช่องปากได้ดี ให้ความร่วมมือ

ในการรักษาซี่อื่นๆอย่างต่อเน่ือง ผู้ป่วยพึงพอใจมาก มีความมั่นใจ ยิ้มมากขึ้น พูดมากขึ้นกว่าก่อนการรักษา 

การติดตามหลังการรักษาครั้งที่ 2 : ติดตามหลังการรักษา 6 เดือน พบว่าวัสดุอุดอยู่ในสภาพดีคงความมันเงา ฟัน

ยังคงชิดกันแน่นไม่ห่างออกจากกันและมีเหงือกสามเหลี่ยมสุขภาพดีไม่เกิด black triangle ไม่มีการอักเสบของเหงือก 

(ภาพที่ 8)  ผู้ป่วยมีสภาวะปริทันต์ที่ดี  ผู้ป่วยสามารถท าความสะอาดช่องปากได้ดี หลังการติดตามการรักษาได้ท าการ

ขูดหินปูนให้ผู้ป่วย 

 
ภาพที่ 8 รูปในช่องปากและนอกช่องปากหลังการรักษา 6 เดือน 

บทวิจารณ์และสรุป  

การจัดการฟันห่างต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและวางแผนการรักษาให้เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย

เพื่อเสถียรภาพของผลการรักษา การรักษาที่เหมาะสมที่สุดคือการจัดฟัน ส่วนการจัดฟันร่วมกับการบูรณะช่วยแก้ไข

รูปร่างฟันที่ผิดปกติให้มีความสวยงาม การบูรณะด้วยพอร์ซเลนวีเนียร์หรือเรซินคอมโพสิตสามารถให้ความสวยงาม

เพียงพอทั้งสองวิธี การเลือกบูรณะด้วยวิธีไหนจึงควรพิจารณาตามข้อบ่งชี้และข้อเด่นข้อด้อยของแต่ละวิธี รวมถึง

ประสบการณ์และความช านาญของทันตแพทย์ที่ให้การรักษาร่วมกับความต้องการของผู้ป่วย จากการประเมินผู้ป่วย

รายนี้ควรได้รับการจัดฟันเพื่อแก้ไขการกัดสบและจัดเรียงฟันให้สวยงามใกล้เคียงสัดส่วนทองค า และเพิ่มความยาวฟัน 

11, 21 ด้วยพอร์ซเลนวีเนียร์ การบูรณะด้วยพอร์ซเลนวีเนียร์มีความทนทานดีเยี่ยมและให้ความสวยงามมากกว่าการ

บูรณะด้วยเรซินคอมโพสิตในระยะยาว แต่ต้องใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูงจึงท าให้ผู้ป่วยปฏิเสธการรักษานี้  

การปิดฟันห่างด้วยเรซินคอมโพสิตโดยตรงจึงเป็นการรักษาที่ประหยัดและรวดเร็วต่อผู้ป่วย เนื่องจากสามารถ

ท าได้เสร็จภายในการนัดหมายเดียว ในบางกรณีที่ช่องว่างไม่ใหญ่หรือมีเพียงช่องเดียวทันตแพทย์อาจไม่ต้องพิมพ์ฟัน

และแตงข้ีผึ้งวินิจฉัย ราคาถูก สามารถขัดแต่งและซ่อมแซมได้ง่ายและใช้เวลาท างานที่น้อยกว่า13,14,22-24  กรณีที่ผู้ป่วย

ต้องการความสวยงามของวัสดุในระยะยาว ทันตแพทย์จ าเป็นที่จะต้องพูดคุยกับผู้ป่วยให้เข้าใจและอาจเปลี่ยนเป็นการ
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รักษาด้วยเซรามิกวีเนียร์แทน แต่กรณีผู้ป่วยรายนี้มีค่าใช้จ่ายที่จ ากัด ผู้ป่วยจึงเลือกการรักษาด้วยการอุดเรซินคอมโพ

สิต ซึ่งผู้ป่วยรับรู้และเข้าใจถึงข้อจ ากัดของการรักษาด้วยวิธีนี้แล้ว  

การอุดปิดช่องว่างหลายช่องหรือคอมโพสิตวีเนียร์ที่เพิ่มความยาวฟันเช่นกรณีผู้ป่วยรายนี้ ทันตแพทย์ควรท า

การพิมพ์ฟันและแตงข้ีผึ้งวินิจฉัยให้ผู้ป่วยดูก่อน เพื่อพิจารณาความสวยงามและรายละเอียดของฟันแต่ละซี่ที่จะรักษา

ก่อนการอุดฟันจริง13,14,22,23 และใช้สร้าง silicone matrix ให้ทันตแพทย์ใช้เป็นแนวทางในการอุดฟันได้อีกด้วย25 

ความยากในการปิดช่องว่างคือการมีช่องสามเหลี่ยมระหว่างฟันที่เรียกกันว่าสามเหลี่ยมสีด า (black triangles) เกิด

ปัญหาด้านความสวยงาม เศษอาหารติดรวมถึงปัญหาในการออกเสียง เทคนิคการบูรณะไม่ให้เกิดช่องสามเหลี่ยม

ระหว่างฟันคือ13,26,27 การออกแบบต าแหน่งจุดสัมผัสฟันให้ยาวและห่างจากยอดกระดูกไม่เกิน 5 มิลลิเมตร จะมียอด

เหงือกสามเหลี่ยมระหวางฟันเกือบร้อยละ 10010,18 การบูรณะด้วยคอมโพสิตวีเนียร์และการอุดคอมโพสิตปิดช่องว่าง

ในผู้ป่วยรายนี้ใช้ lingual matrix เป็นโครงแบบในการอุดคอมโพสิตด้านประชิดและปลายฟันให้ได้รูปร่างตามที่

ออกแบบไว้โดยไม่เกิดช่องสามเหลี่ยมระหว่างฟัน และช่วยลดเวลาการท างานในช่องปากให้สั้นลง ผู้ป่วยสามารถดูแล

ความสะอาดและมีสุขภาพเหงือกดี การรักษาตอบสนองทั้งด้านความสวยงามและค่าใช้จ่าย เป็นที่พึงพอใจของผู้ป่วย 
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สารพันปัญหา RT-PCR สู่การพัฒนาระบบบริการ 
 

นงคราญ กระธง นักเทคนิคการแพทยช์ านาญการ 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

 

บทน า 
          เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ท าให้เกิดแนวทางการตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19 ซึ่งวิธี     
RT-PCR (Real Time PCR) เป็นวิธีที่มีความแม่นย าที่สุดในการหาเชื้อCovid-19  การตรวจRT-PCR ของโรงพยาบาล
แม่สรวย จะเป็นการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  โดยปัญหาที่
พบส่วนใหญ่มาจากการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการตรวจ RT-PCR ที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ท าให้เกิดการ
สับสนในการท างานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่ งส่วนใหญ่จะพบว่าเจ้าหน้าที่มีความสับสน
เกี่ยวกับการจัดเก็บตัวอย่าง อุปกรณ์ในการจัดเก็บตัวอย่าง  และการรายงานผลRT-PCR ด้วยข้ันตอนที่ค่อนข้างยุ่งยาก 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางต่างๆแล้ว ท าให้การสื่อสารไม่สามารถเข้าถึงเจ้าหน้าที่ได้ทุกคน ท าให้เกิดความเครียด
ความกดดันในการท างานมากขึ้น 
 อีกหนึ่งปัญหาหลักที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการ ที่ต้องการผล RT-PCR เพื่อน าไปยื่นเคลมสินไหมทดแทน  ซึ่ง 
แต่ละบริษัทมีข้อก าหนดที่แตกต่างกันไป ท าให้ใบรายงานผลที่ได้ไม่ถูกยอมรับจากบริษัทประกันภัย 
 
วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับการเก็บตัวอยา่ง,การน าส่งตัวอย่าง RT-PCR  ภาระงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและ
ความตึงเครียดของผู้ปฏิบัติงาน 

2.เพื่อพัฒนาระบบการรายงานผลให้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการเพื่อน าไปยื่นเคลมสินไหมทดแทน
ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19 ภายในระยะเวลา 1 เดือน 
 
กิจกรรมการพัฒนา 
        เมื่อรวบรวมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทางห้องปฏิบัติการได้น า PDCA (Plan-Do-Check-Act) มาเป็นเครื่องมือใน
การแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน 
         1. วางแผนจัดท าการวางระบบการจัดเก็บ การน าส่ง และการรายงานผล RT-PCR  
         2. จัดท า Flow การจัดเก็บ การน าส่งและการรายงานผล RT-PCR น าสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบัติ 
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         3.ปฏิบัติงานตาม Flow ที่จัดท า แก้ไขตามสถานการณ์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามงานได้ตามนโยบาย
และง่ายต่อการท างาน 
         4.ท าการสรุปFlow การปฏิบัติงานที่เหมาะสมในแต่ละขั้นตอน  
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLOW การจัดเก็บ RT-PCR 

LAB เตรียมชดุอุปกรณ์จดัเก็บในหน่วยงาน 
และจุด SWAB OPD  

ทุกหน่วยงานมารับชดุอปุกรณ์จัดเก็บ/กรณี 
OPDจนท.LAB   น าอุปกรณ์ไปยังจุดSWAB 

ก่อนเก็บติดสติกเกอรท์ี่ระบุชื่อสกุล ผู้ป่วยบน
หลอด VTM  และบนถุงซิปล็อคให้เรียบร้อย 

เก็บตัวอย่างโดยใช้ NPS ใส่ในVTM  หักก้านNPS 
 ปิดฝา VTM และพันพาราฟิล์มที่ปากหลอดทกุครั้ง 

 ก่อนน าส่งห้อง LAB 

FLOW การน าส่งและ 

การรายงานผล 

น าVTMที่เก็บสิ่งส่งตรวจแล้ว  

ใส่ในกล่องส่งสิ่งส่งตรวจ น าส่งห้อง LAB

พร้อมกับใบสอบสวนโรค 

LAB เตรียมใบน าส่ง จัดเตรียมสิ่งส่งตรวจ
ประสาน พขร.น าส่ง ก่อน 13.30 น. 

 

รายงานผลภายใน 24 ชม. 
- ในหน่วยงานผา่น HosXP 
- เคลมประกัน ยื่นบัตร ปปช.รับผลที่ห้องLAB  
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รอ้ยละ 

ปัญหาที่พบ 

การประเมินผลการเปลีย่นแปลง 
        จากการเก็บข้อมูลปัญหาต่างๆ น ามาสู่การสร้าง Flow การเก็บสิ่งส่งตรวจ การน าส่งและการรายงานงานผล 
RT-PCR  ได้ผลการประเมินดังนี้ 
 

  
ก่อนการพัฒนา การพัฒนารอบที่ 1 การพัฒนารอบที่ 2 

1.การเก็บSample ไม่ถูกต้อง 80% 50% 5% 

2.ผู้รับบริการกลับมาร้องขอ
เปลี่ยนแปลงเอกสารรายงานผล 

40% 20% 5% 

 
จากตารางจะเห็นว่าหลังจากที่มีการจัดท า Flow ปัญหาที่พบลดลงอย่างเห็นได้ชัด ในส่วนของการเก็บ 

Sample ไม่ถูกต้องก่อนการพัฒนาจะเห็นว่ามีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องสูงถึงร้อย 80 หลังจากที่มีการพัฒนาโดยการจดัท า 
Flow ปัญหาดังกล่าวลดลงเหลือร้อยละ 50 ซึ่งยังพบการเก็บตัวอย่างและการน าส่งมายังห้องปฏิบัติการไม่ถูกต้อง เช่น 
ไม่ได้ติดชื่อผู้ป่วยในตัวอย่างการเก็บตัวอย่างในช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกับการน าส่งตัวอย่างไปยังรพศ.ชรหรือศวก.1/1 
เชียงราย ท าให้เวลาในการรายงานผลยาวนานขึ้น ทางห้องปฏิบัติการจึงได้น าปัญหามาวิเคราะห์อีกครั้งและแก้ปัญหา
โดยการเข้าไปเน้นย้ ากระบวนการต่าง ๆ อีกครั้ง เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น 

ในส่วนปัญหาของการรายงานผลที่พบว่า บริษัทประกันภัยบางบริษัทไม่ยอมรับใบรายงานผลที่ออกจาก ศวก.
1/1เชียงราย ซึ่งไม่มีตราประทับของโรงพยาบาลแม่สรวยหรือตราประทับของ  ศวก.1/1 เชียงราย ท าให้ผู้รับบริการ
กลับมาร้องขอเปลี่ยนแปลงเอกสารคิดเป็นร้อยละ40 หลังจากการพัฒนาโดยทาง ศวก.1/1เชียงรายจึงได้รายงานผ่าน
ระบบ ILAB Plus เมื่อใช้การรายงานผ่านระบบนี้ได้สักระยะ ก็ยังไม่ตรงตามข้อก าหนดของทางบริษัทประกันภัย ทาง
ห้องปฏิบัติการจึงได้ปรึกษาและหาแนวทางแก้ปัญหากับศวก1/1เชียงราย ได้ข้อสรุปว่า ทางศวก.1/1เชียงราย ออก
หนังสือยืนยันการใช้ใบรายงานผลให้แนบกับใบรายงานผลดังกล่าว (ดังเอกสารแนบ)เพื่อใช้รับรองผลการตรวจให้ตรง
กับข้อก าหนดของบริษัทประกันภัย  
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บทเรียนที่ได้รับ 
ในการพัฒนาระบบการท างานและการบริการมีปัจจัยหลายด้านที่ท าให้เกิดปัญหาทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย

ภายนอก กล่าวคือ ปัจจัยภายใน ได้แก่ วิธีการเก็บตัวอย่าง อุปกรณ์และสถานที่ในการเก็บตัวอย่าง ปัจจัยภายนอก 
ได้แก่ ระยะเวลาในการรายงานผลที่อยู่ในช่วงเวลาคาบเกี่ยวการน าส่ง , รูปแบบการรายงานผลจากหน่วยงานที่ส่งต่อ 
เป็นต้น จากพัฒนาระบบการท างานและการบริการท าให้หน่วยงานได้เรียนรู้ว่า 

1. จากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ท าให้เกิดการเรียนรู้เพื่อปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และปัญหาที่เกิด 
2. ในการพัฒนาระบบการท างานและบริการครั้งนี้ ท าให้เห็นว่าการท างานร่วมกันของแต่ละฝ่ายเป็นเรื่องที่

ละเอียดอ่อน การสื่อสารระหว่างกันเป็นสิ่งส าคัญไม่น้อยไปกว่าการมีแนวทางการท างานที่ชัดเจน 
3. การท างานตามแนวทางที่ถูกก าหนดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรตระหนักและบอกต่อให้เพื่อน

ร่วมงานได้รับทราบเช่นกัน 
สิ่งที่หน่วยงานจะพัฒนาต่อ คือ เก็บข้อมูลหลังจากการพัฒนาในครั้งนี้ เพื่อจะน าไปสู่การพฒันาและการ

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้Flowที่จัดท าข้ึนเป็นรูปแบบในการปฏิบัติงาน 
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จากหมอสู่แม่ สายใยรักแท้ ลูกน้อยฟันด ี

 
วิชชุดา เนตตกุล, อรยา กิ่งเกษม, บุษบา สอิ้งแก้ว 

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

 

บทคัดย่อ 

การด าเนินงานโครงการนี้ ได้ปรับปรุงการให้ความรู้ เพิ่มพูนทักษะการดูแลสุขภาพช่องปากของลูกแก่แม่ โดย

จัดกิจกรรม ฝึกปฏิบัติ เปรียบเทียบการเกิดฟันผุในเด็กอายุ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2563 ถึง ปี 2565กับการด าเนินงานส่งเสริม

สุขภาพช่องปากในคลินิกฝากครรภ์คุณภาพ และคลินิกสุขภาพเด็กดี พบว่าการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพทั้งสองกลุ่ม

วัย มีผลตอการลดลงของอัตราการเกิดฟนัผุในเด็ก 3 ปี จึงสรุปได้ว่าการด าเนินงานโครงการจากหมอสู่แม่ สายใยรักแท้ 

ลูกน้อยฟันดี มีประสิทธิผลในการเพิ่มความรูแ้ม่ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กก่อนวัยเรียน และสามารถน า

ความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพช่องปากของลูกได้อย่างถูกต้อง 
 

ค าส าคัญ : เด็กก่อนวัยเรยีน (อายุ 0-3 ปี)  คลินิกฝากครรภ์คุณภาพ (ANC)  คลินิกสุขภาพเด็กดี (WCC) 
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บทน า 

การพัฒนาคนให้มีศั กยภาพจ า เป็นต้อง เริ่ มตั้ ง แต่ปฏิสนธิ ในครรภ์มารดา  และในช่ วงปฐมวั ย  
ซึ่งเป็นช่วงอายุที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาการ เน่ืองจากเป็นช่วงวัยที่มีพัฒนาการด้าน
สมองและการเรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็ว หากเด็กได้รับการเลี้ยงดูที่ดี และมีการสร้างเสริม สุขนิสัยที่ถูกต้อง โดยพ่อ 
แม่ ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กแล้ว จะส่งผลให้เด็กมีสุขภาพที่ดีและมีพัฒนาการ ที่สมวัย 

จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน พฤติกรรมการบริโภค และการดูแลทันตสุขภาพเปลี่ยนแปลงไป ท า
ให้เด็กวัยประถมศึกษาประสบปัญหาโรคฟันผุ ซึ่งยังคงสูงอยู่ และเป็นประเด็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ ผลการส ารวจ
สภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ.2560 พบว่าเด็กอายุ 3 ปี  มีปัญหาโรคฟันผุร้อยละ 52.9 และเมื่อเด็ก
อายุ 5 ปี เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 75.6 นอกจากนี้ยังพบว่าประมาณร้อยละ 40 มีคราบจุลินทรีย์อยู่ในระดับเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคฟันผุทั้ง 2 กลุ่ม และจากการส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปาก อ าเภอแม่สรวย ปี 2561 พบเด็กอายุ 3 ปี มีฟัน
น้ านมผุ ร้อยละ 59.45 เด็กอายุ 6 ปี มีฟันแท้ผุ ร้อยละ 12.41 

การดูแลสุขภาพช่องปากตั้ งแต่ช่ วงปฐมวัยมีความส าคัญ สามารถลดโอกาสเกิดฟันถาวรผุ ได้  
การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย จึงควรเริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ที่เหมาะสมตามชุดสิทธิประโยชน์ในคลินิกฝากครรภ์คุณภาพ (ANC) 
เนื่องจากมีการศึกษาที่สนับสนุนว่าการเป็นโรคปริทันต์ขณะตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์ต่อการคลอดก่อนก าหนด เด็กมี
น้ าหนักแรกเกิดน้อย และมารดาที่มีฟันผุในปากสามารถถ่ายทอดเชื้อฟันผุไปสู่ลูกโดยทางน้ าลายได้ หญิงตั้งครรภ์จึง
ควรได้รับการคัดกรองความเสี่ยง ตรวจสุขภาพช่องปาก และบริการทันตกรรมที่เหมาะสมขณะตั้งครรภ์จนถึงคลอด ให้
ความรู้แก่มารดา บิดา ผู้ปกครอง และผู้เลี้ยงดูเด็ก ได้รับความรู้ผ่านการรับบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี (WCC) หรือ
เข้าถึงสื่อต่างๆ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากและส่งต่อไปยังลูก เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาพช่องปากที่ดีไม่มีฟันผุ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจของแม่ เกี่ยวกับการดแูลสุขภาพช่องปากของเด็กก่อนวัยเรียน (อาย ุ0-3 ปี) 
2. เพื่อส่งเสริมให้แม่ สามารถน าความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการดแูลสุขภาพช่องปากของลูกก่อนวัย

เรียน (อายุ 0-3 ปี) ได้อย่างถูกต้อง 

กิจกรรมการพัฒนา 

1. ประชุมทีมงานทบทวน วเิคราะห์ปัญหาฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียน 

2. จัดท าแผนการด าเนินงานส่งเสริม ป้องกันสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรยีน 

3. จัดเตรียมเอกสาร วัสด ุอปุกรณ์ 
4. ด าเนินงาน 

• บูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกิจกรรมฝากครรภ์คุณภาพ 
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• บูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ร่วมกับการตรวจพัฒนาการและการเจริญเติบโตในเด็กปฐมวัย 
(คลินิกสุขภาพเด็กดี) 

• จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์ มารดา บิดา ผู้ปกครอง และ ผู้เลี้ยงดู
เด็ก 

• ให้ความรู้ทั่วไปทางทันตสุขภาพ และความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากของลูกก่อนวัยเรียนช่วงอายุ  
0-3 ป ี

• หญิงตั้งครรภ์ฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ Plaque Control และขัดท าความสะอาดฟัน 
• ให้มารดา บิดา ผู้ปกครอง และผู้เลี้ยงดูเด็ก ฝึกปฏิบัติการท าความสะอาดช่องปากลูกในคลินิกสุขภาพ

เด็กดี 
• ให้บริการทาฟลูออไรด์วานิชแก่เด็กในคลินิกสุขภาพเด็กดี 

5. ติดตาม เก็บรวบรวมข้อมูล 

6. สรุปผลโครงการเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาและด าเนินงานครั้งตอ่ไป 

การประเมินผลการเปลีย่นแปลง 
 ผลการด าเนินงาน ปี 2563 ถึง เมษายน 2565 

การด าเนินงาน 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
ร้อยละเด็กกลุ่มอาย ุ3 ป ีมีฟันผุในฟันน้ านม 46.14 59.45 50.75 44.30 45.90 45.74 
ร้อยละเด็กกลุ่มอาย ุ6 ปี มีฟันผุในฟันแท ้ 7.37 12.41 8.26 5.00 4.17 1.67 
ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รบัการฝึกแปรงฟัน
แบบลงมือปฏิบัติ และ plaque control 

62.70 53.21 54.65 59.96 50.88 58.85 

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รบัการตรวจสุขภาพ
ช่องปาก และขัดท าความสะอาดฟัน 

N/A N/A N/A 17.67 7.36 15.31 

ร้อยละเด็ก 0-2 ปี ผู้ปกครองไดร้ับการฝึก
แปรงฟัน ท าความสะอาดช่องปาก แบบลงมือ
ปฏิบัติ และ plaque control 

35.76 58.06 58.44 55.12 30.45 20.21 
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บทเรียนที่ได้รับ 

ผลการด าเนินงานพบว่า จากกิจกรรมการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ และ plaque control ในคลินิกฝาก
ครรภ์คุณภาพ ปี 2560 และ 2562 ส่งผลให้เด็กอายุ 3 ปี ในปี 2563 และ 2565 มีอัตราการเกิดโรคฟันผุลดลง แต่
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ปี 2563-2564 ท าให้การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยลดลง 
ดังนั้น 

• ควรด าเนินงานและติดตามผล ในกลุ่มเป้าหมายนี้อย่างต่อเน่ือง 
• เพิ่มน้ าหนักงานบริการขัดท าความสะอาดฟันหญิงตั้งครรภ์ ในปี 2565 เพื่อป้องกันโรคปริทันต์ การคลอด

ก่อนก าหนด น้ าหนักแรกเกิดน้อย และการถ่ายทอดเชื้อฟันผุไปสู่ลูก 
• ทาฟลูออไรด์วาร์นิช ให้เด็กในคลินิกสุขภาพเด็กดี เป็นปัจจัยสร้างเสริม ในการลดอัตราการเกิดฟันผุเด็ก

ก่อนวัยเรียน 
• ควรมีการด าเนินการต่อเนื่องไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควบคู่กับการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ ผู้ดูแลเด็ก หรือผู้ปกครอง มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากตนเอง การเลี้ยงดูบุตรด้วยนม
จืด ลดการบริโภคน้ าตาล เน้นการท าความสะอาดช่องปากเด็ก และแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์
อย่างสม่ าเสมอ จะเป็นการส่งเสริมการป้องกันฟันผุเด็กก่อนวัยเรียน รวมทั้งตัวผู้ปกครองอีกด้วย 

การด าเนินโครงการ “จากหมอสู่แม่ สายใยรักแท้ ลูกน้อยฟันดี” ในครั้งนี้ได้ให้ความรู้ความเข้าใจ 
หญิงตั้งครรภ์ มารดา บิดา ผู้ปกครอง และ ผู้เลี้ยงดูเด็ก เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กก่อนวัยเรียนช่วงอายุ 
0-3 ปี และสามารถน าความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพช่องปากของลูกได้อย่างถูกต้อง นับเป็น
จุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก โดยน าบทบาทของกลุ่มงานทันตกรรมในการเป็นผู้ให้ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร ช่วยให้เกิดการพัฒนาทักษะส่วนบุคคล (Develop Personal Skills) ในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กก่อน
วัยเรียนช่วงอายุ 0-3 ปี ประชาชนพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 
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ผลของการเตือนการถอดสายสวนปัสสาวะต่อการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ 
 

นันทิยา สุขพันธ ์

งานป้องกันและควบคุมการตดิเชื้อในโรงพยาบาล  โรงพยาบาลแม่สรวย จงัหวัดเชียงราย 

 

 
บทน า 
 การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการคาสายสวนปัสสาวะ (Catheter-associated urinary 
tract infection [CA-UTI]) เป็นการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะอันเป็นผลมาจากการคาสายสวนปัสสาวะเกิน    
2 วันปฏิทินและหลังเอาสายสวนปัสสาวะปัสสาวะออกภายใน 2 วันปฏิทิน การติดเชื้อ  CA-UTI  ที่เกิดขึ้นส่งผลให้
ผู้ป่วยมีระยะเวลานอนโรงพยาบาลนานขึ้น มีโอกาสได้รับเชื้อดื้อต่อยาปฏิชีวนะ รวมถึงความทุกข์ทรมานจากการคา
สวนปัสสาวะบางรายไม่สามารถถอดสายสวนปัสสาวะออกได้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย   โรงพยาบาลสูญเสีย
ค่าใช้จ่ายในการรักษาการติดเชื้อ  บุคลากรมีภาระงานเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังแสดงถึงคุณภาพการรักษาพยาบาล 
การใส่สายสวนปัสสาวะตามข้อบ่งชี้และการถอดสายสวนปัสสาวะออกทันทีเมื่อหมดความจ าเป็น เป็นมาตรการป้องกัน 
CA-UTI ที่สามารถท าได้ง่ายแต่มักถูกลืมหรือละเลยในการปฏิบัติท าให้เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเกิด CA-UTI ได้  จาก
การศึกษาพบว่าวิธีการเตือนให้ถอดสายสวนปัสสาวะเป็นวิธีการช่วยในการกระตุ้นหรือเตือนให้มีการถอดสายสวน
ปัสสาวะเมื่อหมดความจ าเป็น และเป็นวิธีที่สามารถลดอัตราการเกิด CA-UTI ได้  
 ข้อมูลการเฝ้าระวังการติดเชื้อของโรงพยาบาลแม่สรวย พ.ศ. 2563-2564 พบอัตราการเกิด CA-UTI 2.81-

3.88 ครั้ง ต่อ 1000 วันที่คาสายสวนปัสสาวะ เป็นการติดเชื้ออันดับแรกของโรงพยาบาล งานควบคุมและป้องกันโรค

ติดเชื้อในโรงพยาบาลได้จัดท าแนวปฏิบัติการป้องกัน CA-UTI เพื่อให้หน่วยงานได้น าไปใช้  มีการจัดอบรมและการ

ส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกัน CA-UTI แก่บุคลากรทุกปี แต่ยังพบอัตราการเกิด CA-UTI สูงอยู่  จากการ

วิเคราะห์สาเหตุและการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่าปัจจัยส าคัญที่มีผลให้เกิด  CA-UTI คือการไม่ปฏิบัติตาม

แนวทางที่ก าหนดโดยเฉพาะการใส่สายสวนปัสสาวะไม่เป็นไปตามข้อบ่งชี้และการคาสายสวนปัสสาวะนานเมื่อหมด

ความจ าเป็น งานควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลจึงมีความสนใจน าวิธีการเตือนการถอดสายสวน

ปัสสาวะมาใช้เพื่อลดอัตราการติดเชื้อ CA-UTI 
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เป้าหมาย 

 ลดอัตราการเกิด CA-UTI จึงได้น าวธิีการเตือนการถอดสายสวนปัสสาวะมาใช้พบวา่สามารถลดอตัราการเกิด 
CA-UTI ในปี 2564 จาก 2.88 ครั้ง ต่อ 1000 วันที่คาสายสวนปัสสาวะ ยงัไม่พบการติดเชื้อ CA-UTI ใน ปี 2565 
(ต.ค. 64 ถึง มี.ค. 65) 
 
กิจกรรมการพัฒนา   

การพัฒนาคุณภาพครั้งนี้ใช้วิธกีารเตือนการถอดสายสวนปัสสาวะในการลดอัตราการตดิเชื้อ CA-UTI  โดยมี
การด าเนินการดังต่อไปน้ี 

1. พยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Infection Control Nurse [ICN]) ติดตามผู้ป่วยที่นอน
โรงพยาบาลและได้รับการคาสวนปัสสาวะผ่านโปรแกรม HOSxP  ทุกวัน เมื่อพบว่ามีการใส่สายสวน
ปัสสาวะไม่เป็นไปตามข้อบ่งชี้ หรือมีผู้ป่วยได้รับการคาสายสวนปัสสาวะนานเมื่อหมดความจ าเป็น  ICN 
ใช้วิธีโทรศัพท์แจ้งเตือนไปยังหอผู้ป่วยเพื่อแจ้งแพทย์พิจารณาถอดสายสวนออก 

2. พยาบาลหัวหน้าเวรรายงานแพทย์เพื่อพิจารณาถอดสายสวนออก 
3. หากผู้ป่วยยังมีความจ าเป็นที่ต้องคาสายสวนปัสสาวะต่อไป ICN จะแจ้งเตือนต่อในวันถัดไป  
4. พยาบาลถอดสายสวนปัสสาวะตามค าสั่งการรักษา  

 
การประเมินผลการเปลีย่นแปลง:  
ตารางแสดง จ านวนวันทีค่าสายสวนปัสสาวะ 

ข้อมูล ปี 2564 ปี 2565 (ต.ค. 64 – มี.ค. 65) 
 (n=110) (n=70) 
จ านวนวันที่คาสายสวนปัสสาวะ (วัน/ปี) 1067 462 
จ านวนวันที่คาสายสวนปัสสาวะเฉลี่ย  9.7 6.6 

จากตารางปี 2564 มีผู้ปว่ยที่รับนอนโรงพยาบาลมีจ านวนวันที่คาสายสวนปัสสาวะ 1067 วัน  
ปี 2565 (ต.ค. 64 – มี.ค. 65) มีผู้ป่วยที่รับนอนโรงพยาบาลมีจ านวนวันที่คาสายสวนปัสสาวะ 462 วัน 
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กราฟแสดง การตดิเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการคาสายสวนปัสสาวะ 

 
 จากกราฟแสดงให้เห็นว่าการแจ้งเตือนแพทยใ์ห้ถอดสายสวนปัสสาวะสามารถลดอัตราการติดเชื้อในปี 2564  
จาก 25.3 ครั้งต่อ 1,000 ต่อ 1000 วันที่คาสายสวนปัสสาวะ ปี 2565 (ต.ค. 64 ถึง มี.ค. 65) ยังไม่พบการติดเชื้อ CA-UTI  
 

บทเรียนที่ได้รับ  
1. การแจ้งเตือนการถอดสายสวนปัสสาวะเมื่อหมดความจ าเป็นหรือไม่เป็นไปตามข้อบ่งชี้เป็นวิธีการทีท่ าได้

ง่าย ไม่มีค่าใช้จา่ย เป็นวิธีการที่สามารถลดจ านวนวันการคาสายสวนปัสสาวะและลดอัตราการติดเชื้อได้ 
2. การแจ้งเตือนการถอดสายสวนปัสสาวะต้องใช้ความร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ 
3. การแจ้งเตือนการถอดสายสวนปัสสาวะโดยพยาบาลสามารถแสดงถึงบทบาทพยาบาลในการเป็นผู้น าการ

ตัดสินใจได้  
4. การติดเชื้อ CA-UTI มีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ควรมีการส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกนั CA-

UTI อื่นเพื่อลดปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องและสามารถป้องกันการตดิเชื้ออย่างยั่งยืน  
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การเทียบเคียงงานที่พัฒนากับพันธกิจ 6 ด้านของโรงพยาบาล  

พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
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แดงกับเขียว 
Thai CV risk score 

พนัส สิทธิยศ 

โรงพยาบาลขุนตาล จังหวัดเชียงราย 

 

บทคัดย่อ  

โรคหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมองใหญ่หรืออัมพฤกษ์อัมพาต เป็น

ปัญหาสาธารณสุขระดับประเทศ และเป็นสาเหตุการป่วย/การเสียชีวิต อันดับต้นๆของประชากรไทย เมื่อเปรียบเทียบ

สาเหตุการเสียชีวิตจากรายงานสถิติสาธารณสุขใน รอบ 5 ปี (2549-2553) พบว่า อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร 

ด้วยโรคหัวใจขาดเลือดจาก 19.4 เพิ่มเป็น 20.5 และโรคหลอดเลือดสมองใหญ่ (อัมพฤกษ์ อัมพาต) จาก 20.6 เพิ่มขึ้น

เป็น 27.5 จะเห็นได้ว่า อัตราการเสียชีวิตจากโรคดังกล่าว มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

จึงได้จัดท าแนวทางการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิด โรคหัวใจและหลอดเลือด (Guidelines for Assessment of 

Cardiovascular Risk) ใน 2 กลุ่ม เป้าหมาย ได้แก่ 3 แนวทางการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอด

เลือด Guidelines for Assessment of Cardiovascular Risk 1. กลุ่มป่วย โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 

(DM, HT) 2. กลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง (Pre-DM, Pre-HT) และผู้ที่มีภาวะอ้วน 

เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในบุคคล ที่ไม่เคยเป็นโรคหัวใจและ

หลอดเลือดมาก่อน (Primary Prevention) และจัดบริการที่เหมาะสม สอดคล้องกับโอกาสเสี่ยงรายบุคคล  

งานโรคไม่ติดต่อโรงพยาบาลขุนตาลต้องการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยอ้างอิงจาก  

web Thai CV risk score (https://www.rama.mahidol.ac.th/cardio_vascular_risk/thai_cv_risk_score) 

ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้จัดท าเพื่อประมวลผล แต่ไม่สะดวกต่อเจ้าหน้าที่รพ.ในการใช้งาน

เพราะต้องใช้ข้อมูลในการบันทึกเยอะมากและถ้าหากต้องการดูตามจ านวนการมาต้องประมวลผลหลายครั้ง ทั้ งที่ใน

โปรแกรมhosxpข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลอยู่แล้ว    

ดังนั้นผู้พัฒนาจึงเกิดความคิดที่จะจัดท าเครื่องมือนี้ขึ้นมาเพื่อความสะดวกต่อการใช้งานของเจ้าหน้าที่โดยใช้

การออกเว็บไชต์ให้แสดงผลค่า cv risk score 10 ครั้งล่าสุดและแสดงกราฟให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงช่วยให้ลด

เวลาและข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลผู้ป่วย 

เมื่อทดสอบน าข้อมูลของผู้รับบริการจ านวน 100 คน 10 ครั้งบริการย้อนหลัง น ามาประมวลผลข้อมูลใน

เว็บไซต์ของ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้เฉลี่ยเวลาต่อคน 2 นาที และเกิด
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ข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล อายุ เพศ สูบบุหรี่ เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตตัวบน โคเรสเตอรอลรวม 

(Cholesterol) วัดรอบเอว  ส่วนสูง ผิด 162 ครั้ง คิดเป็น 16.2% ของการบันทึกข้อมูลส่วนการใช้เว็บไซต์ของผู้พัฒนา 

ใช้เฉลี่ยเวลาต่อคน 10 วินาที และเกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล HN ผิด 13 ครั้ง คิดเป็น 1.3% ของการบันทึก

ข้อมูล 

จึงสรุปได้ว่าโปรแกรมที่ผู้พัฒนาจัดท าขึ้นช่วยลดเวลาและข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลเสี่ยงต่อโรคหัวใจ

และหลอดเลือด  ตลอดระยะเวลาการด าเนินงานในช่วง ตุลาคม2562 - ปัจจุบัน ทางงานโรคไม่ติดต่อได้น าระบบการ

ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดไปใช้งานกับผู้รับบริการและสะท้อนปัญหาในการใช้งานระบบหรือ

ข้อผิดพลาดของโปรแกรมเพื่อน ามาแก้ไขอย่างต่อเน่ือง 
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บทน า 

โรคหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมองใหญ่หรืออัมพฤกษ์อัมพาต เป็น
ปัญหาสาธารณสุขระดับประเทศ และเป็นสาเหตุการป่วย/การเสียชีวิต อันดับต้นๆของประชากรไทย เมื่อเปรียบเทียบ
สาเหตุการเสียชีวิตจากรายงานสถิติสาธารณสุขใน รอบ 5 ปี (2549-2553) พบว่า อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร 
ด้วยโรคหัวใจขาดเลือดจาก 19.4 เพิ่มเป็น 20.5 และโรคหลอดเลือดสมองใหญ่ (อัมพฤกษ์ อัมพาต) จาก 20.6 เพิ่มขึ้น
เป็น 27.5 จะเห็นได้ว่า อัตราการเสียชีวิตจากโรคดังกล่าว มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุของโรคกลุ่มนี้เกิดจากวิถี
ชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ได้แก่ การรับประทานที่มากเกินพอดี ไม่สมดุล รับประทานอาหารรส
หวาน มัน เค็ม รับประทาน ผักผลไม้น้อย  ใช้เครื่องอ านวยความสะดวกมากขึ้น มีกิจกรรมทางกายน้อยลง ไม่ออก
ก าลังกาย เครียด และพักผ่อนไม่เพียงพอ ประกอบกับการสูบบุหรี่ และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งปัจจัยเสี่ยง
ด้านพฤติกรรมสุขภาพดังกล่าวส่งผลให้เกิดภาวะน ้าหนักเกิน อ้วน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน และ
น าไปสู่การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด มาตรการเชิงรุกในการป้องกันและควบคุมอุบัติการณ์โรคหัวใจและหลอด
เลือด การค้นหา กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคดังกล่าวจึงเป็นสิ่งส าคัญ ที่จะท าให้ผู้ที่มี โอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและ หลอด
เลือดสามารถจัดการตนเองได้ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและปรับพฤติกรรมสุขภาพให้ถูกต้อง  เหมาะสม ส่งผลให้น ้าหนักตัว 
ระดับความดันโลหิต ระดับน ้าตาลและไขมันในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ ตลอดจนได้รับยาในรายที่มีข้อบ่งชี้ ส านักโรคไม่
ติดต่อ กรมควบคุมโรค จึงได้จัดท าแนวทางการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิด โรคหัวใจและหลอดเลือด (Guidelines 
for Assessment of Cardiovascular Risk) ใน 2 กลุ่ม เป้าหมาย ได้แก่ 3 แนวทางการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด Guidelines for Assessment of Cardiovascular Risk 1. กลุ่มป่วย โรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง (DM, HT) 2. กลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง (Pre-DM, Pre-HT) 
และผู้ที่มีภาวะอ้วน เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในบุคคล ที่ไม่เคย
เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมาก่อน (Primary Prevention) และจัดบริการที่เหมาะสม สอดคล้องกับโอกาสเสี่ยง
รายบุคคล 

วัตถุประสงค์   
เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ลดระยะเวลาและลดข้อผิดพลาดในการใช้เครื่องมือเดิมในการประเมินโอกาส

เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ในบุคคลที่ไม่เคยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมาก่อน (Primary Prevention) และ
จัดบริการ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับโอกาสเสี่ยงรายบุคคลของผู้พัฒนา 

 

วิธีการวิจัย  
1. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเพื่อหาตารางที่ใช้บันทึกผลในโปรแกรม hosxp 
2. ออกแบบโปรแกรม 
3. ทดสอบสอบโปรแกรมโดยให้ผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อทดสอบใช้งาน 
4. ปรับปรุงโปรแกรมให้ผลการประเมินถูกต้อง 
5. สอนการใช้งานโปรแกรม 
6. ปรับปรุงอย่างต่อเนืองปัจจุบันถึงเวอร์ชั่น 3 มีกราฟแสดงผล 
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ผลการวิจัย   
พบว่า เมื่อทดสอบน าข้อมูลของผู้รับบริการจ านวน 100 คน 10ครั้งบริการย้อนหลัง น ามาประมวลผลข้อมูล

ในเว็บไซต์ของ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้เฉลี่ยเวลาต่อคน 2 นาที และเกิด
ข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล อายุ เพศ สูบบุหรี่ เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตตัวบน  โคเรสเตอรอลรวม 
(Cholesterol) วัดรอบเอว  ส่วนสูง ผิด 162 ครั้ง คิดเป็น 16.2% ของการบันทึกข้อมูลส่วนการใช้เว็บไซต์ของผู้พัฒนา 
ใช้เฉลี่ยเวลาต่อคน 10 วินาที และเกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล HN ผิด 13 ครั้ง คิดเป็น 1.3% ของการบันทึก
ข้อมูล 
 
อภิปราย สรุป และข้อเสนอแนะ  

บุคลากรทางการแพทย์งานโรคไม่ติดต่อของโรงพยาบาลขุนตาลมีเครื่องมือรองรับต้องการประเมินโอกาสเสี่ยง
ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้รับบริการช่วยให้เจ้าหน้าที่มีความสะดวกแก่ในการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
และหลอดเลือด เจ้าหน้าที่สามารถเปรียบเทียบผลย้อนหลังได้ 10 ครั้งในการมาโรงพยาบาลของผู้รับบริการ ตลอด
ระยะเวลาการด าเนินงานในช่วง ตุลาคม2562 – ปัจจุบัน ทางงานโรคไม่ติดต่อได้น าระบบการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือดไปใช้งานกับผู้รับบริการและสะท้อนปัญหาในการใช้งานระบบหรือข้อผิดพลาดของโปรแกรม
เพื่อน ามาแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลในเขตจังหวัดเชียงรายได้มาดูงานและน าโปรแกรมไปใช้งานหลายแห่ง ทาง
ผู้พัฒนาได้น าแนวทางระบบไปพัฒนาระบบอื่นๆเช่น การชะลอความเสื่อมของไต 
 
เอกสารอ้างอิง  

https://k4ds.psu.ac.th/ncd/situation 
https://www.sukumvithospital.com/healthcontent.php?id=3729 
http://www.thaincd.com/ 
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ชุมชนลดเค็มต้านภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ของประชาชนในพื้นที่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

The Community with sodium reduction against chronic non-communicable disease 
in Wiangkalong Sub-district health promoting hospital 

Wiangpapao District ,Chiangrai Province 
 

เครือมาศ  ตุงใย 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเวียงกาหลง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
 

บทคัดย่อ 

 การด าเนินงานครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง วัดหลังการทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการ

ส่งเสริม ป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประชาชนในชุมชน และศึกษาผลของการสร้างแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค 

ด้วยแบบส ารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารในครัวเรือน และเครื่องตรวจวัดปริมาณเกลือในอาหาร(Salt Meter)  

กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า 

จังหวัดเชียงราย ที่มีบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จ านวน 195 ราย  โดยให้กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วม

โครงการเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์  ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2565  ซึ่งในโครงการ

ประกอบด้วยการท ากิจกรรมตามแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจ เพื่อการป้องกันโรคของโรเจอร์ ปี 1986  เครื่องมือที่ใช้ใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินความรู้ก่อน-หลังเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แบบส ารวจพฤติกรรมการบริโภค

อาหารในครัวเรือน และแบบบันทึกค่าความเค็มในอาหาร 

 ผลการด าเนินงานหลังการเข้าร่วมโครงการชุมชนลดเค็มต้านภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการ

พฤติกรรมการบริโภคโซเดียมในระดับพอดี คิดเป็นร้อยละ 73.85 กลุ่มตัวอย่างสามารถลดปริมาณการบริโภคเกลือใน

อาหาร คิดเป็นร้อยละ 47.98 กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังในการลดอัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คิดเป็นร้อยละ 

80 
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บทน า 

ปัญหาจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาส าคัญระดับโลก ซึ่งส่งผลคุกคามต่อสุขภาพของประชาชนและการ
พัฒนาประเทศ จากรายงานขององค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ.2559 พบว่าทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ประมาณ 41 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 71 ของการเสียชีวิตของประชากรโลกทั้งหมด ส าหรับประเทศไทย มี
ผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังประมาณ 3.9 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 74 ของการเสียชีวิตทั้งหมด สาเหตุส่วนใหญ่มา
จากปัจจัยการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป เช่น การมีกิจกรรมทางกายน้อยลง การบริโภคอาหารที่มี่วนประกอบของเกลือใน
ปริมาณมาก การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่  ในปีงบประมาณ 
2564  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย มีประชากรในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ จ านวน  3,415 คน  พบอัตราการเกิดผู้ป่วยรายใหม่ต่อแสนประชากรเท่ากับ 1,639.82   มีอัตราการเกิด
ผู้ป่วยรายใหม่ของโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2560  คิดเป็นร้อยละ 108.95  พบอัตราการป่วย
ตายของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงต่อแสนประชากรเท่ากับ 2,300.24  มีอัตราการป่วยตายของผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 คิดเป็นร้อยละ 59.23 

จากการทบทวนวรรณกรรมท าให้เชื่อว่า การโน้มน้าวให้บุคคลเห็นถึงความเสี่ยง ความรุนแรงของโรค รวมถึง
ผลดีของการหลีกเลี่ยงสิ่งที่ท าให้เกิดโรคนั้น เป็นแรงขับเคลื่อนภายในบุคคลที่ส่งผลท าให้เกิดการสร้างพฤติกรรมอย่าง
ใดอย่างหนึ่งที่จะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคได้  ปัจจุบันมีการใช้เครื่องมือหรือ
วิทยาการใหม่ๆ เข้ามาช่วยเหลือในการปฏิบัติงานอย่างหลากหลาย ซึ่งในการจัดท าโครงการชุมชนลดเค็มนั้น ก็มี
เครื่องมือที่ใช้ส ารวจปริมาณโซเดียมในอาหาร เรียกว่า เครื่องตรวจวัดปริมาณเกลือในอาหาร (Salt Meter) ที่ช่วยวัด
ระดับโซเดียมในอาหารของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ใช้งานง่าย และไม่ต้องส่งตรวจห้องปฏิบัติการ ผู้จัดท าจึงได้น า
เครื่องมือดังกล่าวเข้ามาประยุกต์ใช้งานร่วมกับการส่งเสริม ป้องกันสุขภาพของประชาชนในชุมชนให้พ้นจากโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาแนวทางการให้บริการส่งเสริม ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน 
2. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชน ลดการบริโภคเกลือในอาหาร 

 
วิธีการวิจัย 
 แบบการด าเนินงาน 
 การด าเนินงานครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง(Quasi experimental design) ประเมินผลหลังการทดลอง
(Posttest experimental design)  หลังจากกลุ่มตัวอย่างได้เข้าร่วมโครงการชุมชนลดเค็ม เพื่อลดปริมาณการบริโภค
เกลือในอาหาร 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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 ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย  ที่มีบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  จ านวน 195 ราย  ท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง(Purposive sampling)  ตามคุณสมบัติในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง(Inclusion criteria) 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ประเภท  คือ เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงานวิจัย และเครื่องมือที่ใช้
ในการรวบรวมข้อมูล 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงานวิจัย ประกอบด้วย 
- การให้ความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
- ผลกระทบและโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
- การป้องกันตนเองจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
- การใช้งานเครื่องตรวจวัดปริมาณเกลือในอาหาร(Salt Meter) 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
- แบบส ารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารในครัวเรือน 
- แบบประเมินความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ก่อน-หลัง) 
- แบบบันทึกค่าความเค็มในอาหาร  

 
ผลการวิจัย   
 หลังการเข้าร่วมโครงการชุมชนลดเค็มต้านภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการพฤติกรรมการ

บริโภคโซเดียมในระดับพอดี คิดเป็นร้อยละ 73.85  กลุ่มตัวอย่างสามารถลดปริมาณการบริโภคเกลือในอาหาร คิดเป็น

ร้อยละ 47.98  กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังในการลดอัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คิดเป็นร้อยละ 80 

 
อภิปราย สรุป และข้อเสนอแนะ 
 ผู้จัดท าได้น าแนวคิดในการดูแลกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน โดยใช้หลักทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการ
ป้องกันโรค วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเกิดการรับรู้ถึงความรุนแรงของโรค รับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค 
รับรู้ความสามารถของตนเองต่อการมีพฤติกรรมการป้องกันโรค และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดของทฤษฎี คือ 
ประชาชนในชุมชนเกิดพฤติกรรมการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง จึงได้ด าเนินกิจกรรมโดยอาศัยประโยชน์จากสื่อ
ออนไลน์ ในการติดต่อสื่อสารให้ก าลังใจ และสร้างแรงผลผักดันให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมการป้องกันโรคที่เหมาะสม  
ทั้งนี้เพื่อลดหรือชะลอการเกิดผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรายใหม่ 
 จากการด าเนินงานที่ผ่านมา ผู้จัดท าได้เรียนรู้ถึงแนวทางในการดูแลประชาชนในชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดการ
ท างานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ อีกทั้งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมโครงการ ท าให้เห็นถึงประโยชน์ของ
การมีพฤติกรรมการป้องกันโรคจากการร่วมแสดงความคิดเห็น กลุ่มตัวอย่างยอมรับว่า เมื่อเห็นสมาชิกในกลุ่มเริ่มมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการมีพฤติกรรมการป้องกันโรคของตนเองด้วยเช่นกัน 
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 จากผลการประเมินและสรุปผล พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ความรุนแรงของโรค รับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิด
โรค รับรู้ถึงความสามารถของตนเองต่อการมีพฤติกรรมการป้องกันโรค และสามารถตั้งเป้าหมายต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้  ซึ่งภายหลังการเข้าร่วมโครงการชุมชนลดเค็ม กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 47.98 มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่ดีขึ้น  ผู้จัดท าจึงให้ค าแนะน ากับผู้เข้าร่วมโครงการให้คงไว้ซึ่งพฤติกรรม
การป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  ส่วนกลุ่มของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่อยู่ในระดบัเท่าเดิม ผู้จัดได้ให้ค าแนะน าในเรื่องการปฏิบัติตัวตามหลัก 3อ. 
2ส. เพื่อหวังว่าผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มดังกล่าวจะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอาหารให้ดีขึ้นต่อไปใน
อนาคต 
 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนมาก เนื่องจากเป็นความรู้/กิจกรรมที่ค่อนข้างแปลกใหม่ จึงท าให้ผู้จัดท า
โครงการเข้าถึงผู้เข้าร่วมโครงการได้ไม่เต็มที่ ต้องมีผู้ช่วยในการด าเนินกิจกรรม 

2. เครื่องตรวจวัดปริมาณเกลือในอาหาร(Salt Meter) มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
3. การติดตามผลงานของกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการบางรายขาดความสม่ าเสมอ 

 
ข้อเสนอแนะโครงการ 
 จากปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าโครงการเรื่องขาดแคลนอุปกรณ์ด าเนินงาน แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
คือ การขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเครือข่าย ในการยืมเครื่องวัดปริมาณเกลือในอาหาร  (Salt 
Meter) การจัดหาเงินสนับสนุนจากเครือข่ายบริการสุขภาพ รวมไปถึงการระดมทุนของ ประชาชนในชุมชน เพื่อจัดซื้อ
อุปกรณ์มาใช้งานภายในชุมชน  ส่วนปัญหาเรื่องการติดตามผลงานของกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ แนวทางในการแก้ไข
ปัญหา คือ การตั้งข้อตกลงให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เป็นผู้รายงานผลงานของกลุ่มผู้เข้าร่วม
โครงการในละแวกของตนเอง 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานต่อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเวียงกาหลง คือ การจัดคลินิกให้
ค าปรึกษาแก่ประชาชนที่มีความสนใจ  การจัดกิจกรรมกลุ่มประมาณมีผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละกลุ่มมีจ านวน 10-15 
คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้อย่างครอบคลุมและน าความรู้ไปต่อยอดในครัวเรือนของตนเองได้  การให้
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเวียงกาหลง รับทราบแนวทางในการด าเนินงานและเป็นพี่
เลี้ยงให้กับชุมชนได้  รวมไปถึงการกระตุ้นโครงการให้ด าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างบุคคลต้นแบบหรื อการให้
รางวัลส าหรับผู้ที่สามารถท าตามเป้าหมายได้ส าเร็จ 
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ประสิทธิผลการให้ความรู้หลังการผ่าตัดโดยใช้สื่อ VDO ผ่าน QR code 

ในผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักเพื่อลดการเกิดกระดูกสะโพกหักซ้ า 

 
ขวัญชีวา ปล้องมาก  

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวดัเชียงราย 

 
บทคัดย่อ 

การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุน าไปสู่ภาวะกระดูกหัก ท าให้ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ค าแนะน า
ผู้ป่วยและญาติจึงเป็นสิ่งส าคัญ การใช้สื่อการสอนแผ่นพับเป็นสื่อที่มีความน่าสนใจน้อย  ขาดความชัดเจน  ผู้ป่วยและ
ญาติบางส่วนอ่านหนังสือไม่ได้  ท าให้ปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องเมื่อกลับไปที่บ้าน  ค าแนะน าการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด จะมี
ประโยชน์ในการน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหากระดูกหักซ้ า การให้ค าแนะน าการปฏิบัติตัวหลัง
การผ่าตัดโดยการใช้สื่อ  VDO ผ่านทาง QR code เป็นช่องทางการเรียนรู้ ที่มีความสะดวกสามารถศึกษาได้เอง  มีทั้ง
ภาพและค าบรรยายที่ชัดเจน ท าให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง ผู้วิจัยจึงท าศึกษาประสิทธิผล
ของการให้ความรู้หลังการผ่าตัดโดยใช้สื่อ VDO QR code ในผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักเพื่อลดการเกิดกระดูกสะโพกหัก
ซ้ า โดยผู้จัดท าได้จัดเตรียมข้อมูลในการให้ค าแนะน าการปฏิบัติตัวผู้ป่วยหลังการผ่าตัดกระดูกสะโพกเพื่อลดการเกิด
กระดูกสะโพกหักซ้ า แล้วน าข้อมูลมาเขียนสคริปต์ ท าการบันทึกเสียง และถ่ายท า  VDO   ปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท า QR code ทดสอบประสิทธิภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน  3 ท่าน  มีค่าความ
สอดคล้องของวัตถุประสงค์กับสื่อ VDO QR code ตามเนื้อหาในระดับดี IOC = 0.971  สามารถน าไปใช้กับผู้ป่วย
กระดูกสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสะโพกเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัด 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบย้อนหลัง (historical  controls) โดยการเก็บข้อมูลผู้ป่วย แบ่งกลุ่มการศึกษา
ออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ได้รับการสอนการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดด้วยสื่อการสอนแบบแผ่นพับ ย้อนหลังจากเวช
ระเบียน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - เดือนกันยายน 2561 จ านวน 179 ราย และกลุ่มที่ 2 จ านวน 144 ราย คือกลุ่มที่
ได้รับการสอนการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดด้วยสื่อการสอนแบบใหม่ คือ การสอนในรูปแบบของ VDO QR code โดย
กลุ่มนี้จะเก็บข้อมูลไปข้างหน้า ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 - เดือนกรกฎาคม 2563 ภายหลังจากการปรับลักษณะของ
ผู้ป่วยให้มีความคล้ายคลึงกันทางสถิติแล้วพบว่าการสอนการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดด้วยสื่อการสอน VDO QR code 
มีโอกาสท าให้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกสะโพกหักซ้ าเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ใช้การสอนแบบแผ่นพับ อย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ  

 
 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
 591 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

บทน า 
การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุน าไปสู่ภาวะกระดูกหัก ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล การให้ค าแนะน า

การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมจะมีประโยชน์ในการน าไปใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหากระดูกหักซ้ า โดย 2 ใน 3 ของผู้สูงอายุที่เคยหกล้มมีโอกาสที่จะหกล้มซ้ าได้อีก 
การหกล้มซ้ าในผู้สูงอายุจะท าให้ผู้สูงอายุไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ ต้องพึ่งพิงญาติหรือผู้ดูแล และอัตราการ
เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นมากหากเกิดการหักซ้ าของกระดูก 

 
วัตถุประสงค์  

เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการให้ความรู้หลังการผ่าตัดโดยใช้สื่อ VDO QR code ในผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก
เพื่อลดการเกิดกระดูกสะโพกหักซ้ า 

 
รูปแบบการศึกษา 

เป็นการศึกษา intervention  research, historical  controls 
 
วิธีการศึกษา  

แบ่งกลุ่มการศึกษาออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ได้รับการสอนการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดด้วยสื่อการสอนแบบ
แผ่นพับ ย้อนหลังจากเวชระเบียน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - เดือนกันยายน 2561 จ านวน 179 ราย และกลุ่มที่ 2 
จ านวน 144 ราย คือกลุ่มที่ได้รับการสอนการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดด้วยสื่อการสอนแบบใหม่ คือ การสอนในรูปแบบ
ของ VDO QR code โดยกลุ่มนี้จะเก็บข้อมูลไปข้างหน้า ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 - เดือนกรกฎาคม 2563 ติดตาม
ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสะโพกหลังแพทย์จ าหน่าย  6 เดือน โดยสืบค้นข้อมูลผู้ป่วยจากเวชระเบียน กรณีที่ไม่
สามารถติดตามผู้ป่วยจากเวชระเบียน  ผู้วิจัยจะโทรติดตามอาการหลังแพทย์จ าหน่าย 6  เดือน เปรียบเทียบการเกิด
กระดูกสะโพกหักซ้ า ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสอนการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดด้วย QR code และกลุ่มที่ได้รับการสอน
การปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดด้วยแผ่นพับ  วิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วย t-test , exact  probability , Risk regression 
 
ผลการศึกษา   

ภายหลังจากการปรับลักษณะของผู้ป่วยให้มีความคล้ายคลึงกันทางสถิติแล้วพบว่าการสอนการปฏิบัติตัวหลัง
การผ่าตัดด้วยสื่อการสอน VDO QR code มีโอกาสท าให้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกสะโพกหักซ้ าได้เมื่อเทียบกับ
กลุ่มที่ใช้การสอนแบบแผ่นพับ อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
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อภิปราย สรุปผล และข้อเสนอแนะ  

ในการให้ความรู้ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดกระดูกสะโพกโดยการศึกษาภูมิหลังของผู้ป่วย ร่วมกับการประเมินการ
รับรู้ของผู้ป่วยเป็นรายๆไป โดยผู้ป่วยบางกลุ่มที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่าย อาจเลือกใช้สื่อการสอนหลังการผ่าตัด
ด้วย VDO QR code ในขณะเดียวกันกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนได้ ขาดแคลนอุปกรณ์ อาจใช้สื่อ
การสอนแบบแผ่นพับ เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องภายหลังการผ่าตัดในการลดความเสี่ยง
การเกิดกระดูกสะโพกหักซ้ า 
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ผลการพัฒนาระบบพิมพ์หมายเลขรหัสวัคซีนโควิด-19 

ในหน่วยบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในเขตอ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

 
ทศพร เตชะอัตตกุล 

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 
บทน า 

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ได้ใช้ระบบข้อมูลบริการการรับวัคซีนโควิด-19 ผ่านเว็บไซต์                  

(co-vaccine.moph) ที่พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การจัดการ ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่กระบวนการลงทะเบียน การให้บริการฉีดวัคซีน การติดตามรายงาน

ผู้รับบริการและการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เพื่อเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลวัคซีน MOPH Immunization 

center (MOPH IC) ทั้งนี้ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคได้ด าเนินการก ากับดูแลในข้ันตอนการรับวัคซีนเข้า

คลังในระบบปฏิบัติการทั้งสองระบบ รวมทั้งการพิมพ์ฉลากรหัสวัคซีนผ่านเว็บไซต์ co-vaccine.moph ส าหรับติดที่ใบ

ยินยอมเพื่อความสะดวกในการทวนสอบการฉีดวัคซีน  แต่เน่ืองจากผู้มารับบริการน้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนดในแต่ละ

ครั้งเป็นจ านวนมากท าให้มีฉลากพิมพ์ serial number ที่เหลือใช้ ประกอบกับการให้บริการให้โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลผ่านระบบบริการสาธารณสุขขั้นปฐมภูมิ (Java Health Center Information System : JHCIS) 

สามารถเชื่อมต่อกับ MOPH IC ได้โดยตรงและไม่ต้องน าเข้ารหัสวัคซีนผ่าน co-vaccine.moph และการเตรียมฉลาก 

serial number ใช้เวลานาน ไม่สะดวกในการน าส่งระหว่างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ และโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบล จึงต้องพัฒนาระบบการพิมพ์ serial number  เพื่อให้เกิดความสะดวกในการให้บริการและ

สนับสนุนให้การใช้วัคซีนเป็นไปตามแนวทางอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อลดการใช้สติก๊เกอร์ฉลากยาส าหรับพิมพร์หสัวัคซีนติดใบยินยอม 

2. เพื่อลดระยะเวลาการเตรียมสติ๊กเกอรว์ัคซีนส าหรับการให้บริการ        
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กิจกรรมการพัฒนา 

การพัฒนาระยะที่ 1 เดือน ม.ค.-ก.พ. พ.ศ.2565 

การด าเนินกิจกรรม :  พมิพ์รหัสวัคซีนโดยใช้ฉลาก Thermal ผ่านโปรแกรม Co-vaccine 

ปัญหาที่พบ : ใช้เวลานานในการค้นหาฉลาก, ฉลากที่พิมพ์แล้วไม่ได้น ามาเก็บไว้ใช้ต่อ 

การแก้ปัญหา/การพัฒนา : จัดระบบการพิมพต์ารางทะเบียนการใช้วัคซนีประกอบการให้บริการทุกครั้ง 

ผลการพัฒนา : มีสติ๊กเกอร์สูญเสีย/ไม่ได้ใช้งานจ านวน 355 ดวง มูลคา่ 59.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.51 ของ

ปริมาณที่พิมพ์ไว้ทั้งหมด และ มีระยะเวลารอคอยน าส่งสติ๊กเกอร์ทีพ่ิมพจ์ากโรงพยาบาลไปยังหน่วยให้บริการ รพสต. 

 

การพัฒนาระยะที่ 2 :  เดือน มี.ค.-เม.ย.2565 

การด าเนินกิจกรรม : พิมพ์รหัสวัคซีนโดยใช้กระดาษ A4 ผ่านโปรแกรม Microsoft exel เพื่อลดเวลาในการลบวัคซีน

ออกจากโปรแกรม Co-vaccine และส่งไฟล์รหัสวัคซีนให้ รพสต.จดัเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนวันให้บริการ 

ปัญหาที่พบ : พิมพร์หัสวัคซีนผิดพลาด/รหัสไม่ตรงเนื่องจากการคัดลอกรหัสจากแผ่นงาน 

การแก้ปัญหา/การพัฒนา : ใช้สูตรการอ้างอิงจากแผ่นงานทะเบียนการใช้ 

ผลการพัฒนา : ยกเลิกการใช้ฉลากสติ๊กเกอร ์Thermal มาใช้กระดาษ A4 และแม็กเย็บกระดาษ ลดต้นทุนจาก

สติ๊กเกอร์วคัซีน 6 บาท/ขวด เป็น 0.76 บาท/ขวด  จ านวน 

 

การพัฒนาระยะที่ 3 : พ.ค.-มิ.ย.พ.ศ.2565 

การด าเนินกิจกรรม : ระบุล าดับขวดที่ได้ในแต่ละครั้ง 

ปัญหาที่พบ : รพสต.ไมท่ราบล าดับรหัสและล าดบัการใช้ก่อนหลังของ Serial number 

การแก้ไขปัญหา : เพิ่มรหัสล าดับขวดวัคซีนไว้ที่ดา้นขวาของฉลาก serial number 

ผลการพัฒนา : รพสต.ตรวจสอบรหัสและยืนยันล าดับขวดที่ใชพ้รอ้มส่งคนืหลังให้บริการได้ถูกต้อง  
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การวดัผลและผลการเปลี่ยนแปลง 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนของวัสดุที่ใช้ในการจัดท าฉลาก แยกตามระยะเวลาที่ด าเนินงาน  

              หัวข้อ ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 
จ านวนฉลากสติ๊กเกอร ์Thermal  
ส าหรับ serial number ที่เตรียม 
ส าหรับ รพสต.ทั้งหมด (ดวง) 

260 0 0 0 0 0 

จ านวนฉลากสติ๊กเกอร ์Thermal  
ส าหรับ serial number ที่สูญเสีย  
(ดวง) 

55 0 0 0 0 0 

จ านวนฉลากกระดาษ A4 ส าหรับ 
 serial number ที่เตรียม (แผ่น) 

0 153 163 158 150 63 

จ านวนฉลากกระดาษ A4 ส าหรับ 
 serial number ที่สูญเสีย (แผ่น) 

0 53 65 53 37 17 

ระยะเวลาที่ใช้เตรียมฉลาก serial  
Number (นาที/ขวด) 

10.02 9.12 3.2 2.52 2.5 2.25 

จากตารางที่ 1 จากการด าเนินงานให้บริการวัคซีน Covid 19 ในหน่วยบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล ระหว่างเดือนมกราคม 2565 – มิถุนายน 2565 พบว่ามีการใช้วัสดุที่ใช้ในการจัดท าฉลาก serial number 

ลดลงอย่างต่อเนื่อง จ านวนฉลากกระดาษ A4 ส าหรับ serial number ที่สูญเสีย ลดลงอย่างเห็นได้ชัด และใช้

ระยะเวลาในการเตรียมฉลาก serial Number ลดลงในระยะแรกและคงที่ในระยะหลัง 

บทเรียนที่คาดว่าได้รับ 

1. การพัฒนาระบบการทวนสอบรหัสวัคซีนโดยการใช้ฉลากกระดาษทดแทนสติ๊กเกอร์ Thermal ช่วยลด
ต้นทุนในการเตรียมฉลากวัคซีน 

2. การจัดเก็บและส่งต่อข้อมูลโดยใช้ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยระยะเวลารอคอยในระบบการบริหารจัดการ
วัคซีนระหว่างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

3. การเก็บข้อมูลปัญหาและอุปสรรคตลอดจนการแลกเปลี่ยนแนวคิดวิธีการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน
สามารถพัฒนาให้เกิดระบบงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

4. การก าหนดเป้าหมายการเตรียมฉลากให้เหมาะสมกับจ านวนผู้ที่จะมารับวัคซีนจะสามารถลดต้นทุนการ
ใช้เตรียมฉลากรหัสวัคซีนได้ 
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สื่ออิเลคทรอนิกส์ความรู้โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ภาษาเหนือ 

 
อรุณี  ไชยเมือง, ปุณญณิน  เข่ือนเพ็ชร์ 

โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

 

บทน า  
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่ส าคัญของโลกและประเทศไทย และมี

แนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  โรคเบาหวานเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย เช่น พฤติกรรมการใช้ชีวิต การรับประทานอาหาร ขาด
การออกก าลังกาย กรรมพันธุ์ เป็นต้น จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019  ส่งผลให้เกิดการปฏิรูป
ด้านสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ โดยส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการ
สนับสนุนการท างานเพิ่มขึ้น งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จึงได้พัฒนานวัตกรรม สื่ออิเลคทรอนิกส์ให้ความรู้โรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง ภาษาเหนือ ในรูปแบบวีดีทัศน์ เพื่อสร้างความรอบรู้สุขภาพ  เพิ่มการเข้าถึงการดูแลสุขภาพใน
ยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือบุคคลทั่วไป สามารถเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคและสามารถจัดการดูแลสุขภาพเพื่อควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดและระดับความดันโลหิตได้ด้วยตนเอง โดย
สามารถเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ ผ่านเครือข่าย Internet เช่น YouTube ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่  
 

วิธีการพัฒนานวัตกรรม   
          ขั้นตอนที่  1 การสร้างสื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อการน าเสนอ โดยจัดท าฐานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การ
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง วางแผนออกแบบเนื้อหาสื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อการ
น าเสนอ โดยแยกเนื้อหา (VDO Clip) เป็น  2 ส่วน ประกอบด้วย สื่อให้ความรู้โรคเบาหวานและสื่อให้ความรู้โรคความ
ดันโลหิตสูง โดยมีเนื้อหา ประกอบด้วย ความรู้เรื่องโรค การวินิจฉัยโรค  อาการ ภาวะแทรกซ้อน ปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้
เกิดโรค การปฏิบัติตนเพื่อควบคุมป้องกันโรค ด้านอาหาร การออกก าลังกาย การจัดการความเครียด การไม่สูบบุหรี่ 
ลดดื่มสุรา และการรักษาด้วยยา เมื่อพิจารณาหัวข้อวิธีการน าเสนอและการใช้สื่ออย่างสอดคล้องกันแล้ว น าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้อง  
            

ขั้นตอนที่  2 พัฒนานวัตกรรม  
           2.1 เขียนรายละเอียดเน้ือหา สร้างต้นแบบของการน าเสนอ ก่อนการพัฒนาบทเรียนจริง โดยก าหนดเนื้อหา
ลงในกรอบเนื้อหา ก าหนดภาพนิ่งประกอบค าบรรยาย บทบรรยาย รูปภาพตกแต่ง ในแต่ละหน้า รวมทั้งล าดับการ
น าเสนอและการเชื่อมโยงเนื้อหาที่มีทั้งหมด ได้แก่ ความรู้เรื่องโรค การวินิจฉัยโรค อาการ ภาวะแทรกซ้อน ปัจจัยเสี่ยง
ที่ท าให้เกิดโรค การปฏิบัติตนเพื่อควบคุมป้องกันโรค ด้านอาหาร การออกก าลังกาย การจัดการความเครียด การไม่สูบ
บุหรี่ ลดดื่มสุรา และการรักษาด้วยยา ลงในกรอบแต่ละกรอบอย่างละเอียด 
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            2.2 น ารายละเอียดทั้งหมด มาจัดล าดับเนื้อหาการน าเสนอ คัดเลือกเครื่องมือในการพัฒนาสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเลือกใช้โปรแกรมออกแบบ Microsoft PowerPoint ซึ่งเป็นโปรแกรมที่
ช่วยให้งานน าเสนอมีความน่าสนใจและเป็นสากล ในลักษณะการฉายสไลด์ (Slide Show) ในระบบปฏิบัติการ 
Window 10 
           2.3 จัดรูปแบบ (Formatting) และจัดแอนนิเมชั่น (Animation) ให้การน าเสนอดูน่าสนใจ โดยก าหนด
รูปแบบการฉายสไลด์แต่ละแผ่น ใช้เทคนิคพิเศษในการแสดงภาพและข้อความแต่ละบรรทัด เพื่อให้เห็นข้อความ
บรรยายภาพและเน้ือหาในงานน าเสนออย่างต่อเน่ืองเป็นเรื่องราว ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้   

2.4 ท าการใส่เนื้อหาได้แก่ ข้อความ รูปภาพ กราฟิก เสียง โดยใส่เสียงเพลงบรรเลงพื้นบ้าน สะล้อ ซอ ซึง 
ล้านนา ที่มีท านอง อ่อนโยน และน าเสนอค าบรรยายเป็นภาษาเหนือ หรือ “ ค าเมือง ” ที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมและ 
อัตลักษณ์ท้องถิ่นล้านนา เพื่อให้การน าเสนอมีความน่าสนใจ และเกิดการสื่อสารที่เข้าใจได้ง่าย   
 
         ขั้นตอนที่ 3  การทดสอบประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนแรก ประเมินประสิทธิภาพ และส่วนที่ 
2 ประเมินความสมบูรณ์ของสื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญ 3  ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ท่าน  พยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูง 1 ท่าน พยาบาลงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 1 ท่าน น า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุง จากนั้นน าร่องใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์ให้ความรู้โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในกลุ่มผู้ป่วย
โรคเบาหวานและ/หรือโรคความดันโลหิตสูง กลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มบุคลากรสาธารณสุข  กลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน โดยน าเสนอในรูปแบบวีดีทัศน์ ผ่านเครือข่าย Internet  เช่น YouTube  
        สุ่มประเมินความพึงพอใจต่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ความรู้โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ภาษาเหนือ ในผู้ป่วย
โรคเบาหวานและ/หรือโรคความดันโลหิตสูงจ านวน 38 คน พบว่ามีความพึงพอใจจ าแนกตามประเด็น รายข้อ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยโรคเบาหวาน และหรือโรคความดันโลหิตสูง (n=38) 

ประเด็นรายข้อ ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1.ด้านเนื้อหา มีประโยชน์ เข้าใจง่าย  20(52.63) 17(44.74) 1(2.63) 0 0 
2.ด้านการน าเสนอ น่าสนใจ  16(42.11) 20(52.63) 2(5.26) 0 0 
3.ด้านระยะเวลา มีความเหมาะสม 17(44.74) 21(55.26) 0 0 0 
4.ด้านการจัดรูปแบบ รูปภาพ 
 ตัวอักษร เสียง และภาษา 

20( 52.63) 16(42.11) 2(5.26) 0 0 

5.ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
ได้จริงและสามารถปฏิบัติได้ 

22 (57.89) 16(42.11 ) 0 0 0 
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จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า สื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ความรู้โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงภาษาเหนือ   
ท าให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานและหรือโรคความดันโลหิตสูงมีความพึงพอใจ ด้านเนื้อหา ระดับมากที่สุด (ร้อยละ 52.63) 
ด้านการน าเสนอ ระดับมาก (ร้อยละ 52.63) ด้านระยะเวลามีความเหมาะสม ระดับมาก (ร้อยละ 55.26)  ด้านการ
จัดรูปแบบ รูปภาพ ตัวอักษร เสียง และภาษาระดับมากที่สุด (ร้อยละ 52.63 ) ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ระดับมากที่สุด (ร้อยละ 57.59) 
 
สรุป  

นวัตกรรม  “สื่ออิเลคทรอนิกส์ความรู้โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ภาษาเหนือ”  เป็นเครื่องมือที่
พัฒนาขึ้นในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ที่มีการน าเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ในการด ารงชีวิต การ
เรียนการท างานอย่างแพร่หลาย ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการด าเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานและหรือโรคความดันโลหิตสูง สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ในทุกเวลา 
ทุกสถานที่ และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการดูแลสุขภาพประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงต่อไป   
 
เอกสารอ้างอิง  
1.  สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. แนว
ทางการพัฒนาเพื่อมาตรฐานคลินิกเบาหวาน. พิมพ์ครั้งที่1. ศรีเมืองการพิมพ์ จ ากัด, 2563 
2. สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย. (2562). แนวทางการรกัษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 

2562. เชียงใหม่: ทริค ธงิค์ การพิมพ์. 
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ลดผลการเพาะเชื้อเป็นลบในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องที่มีภาวะเย่ือบุช่องท้องอักเสบ 
culture negative peritonitis in CAPD less 20 % 

 
ธัญญาลักษณ ์ธราวจิิตรกุล 

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวดัเชียงราย 

 

บทน า 

ภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้ผู้ป่วยเปลี่ยนแผนการรักษาเป็นฟอกเลือดด้วยเครื่องไต

เทียมทั้งชั่วคราวและถาวร การวินิจฉัยเชื้อก่อโรคมีความส าคญัต่อการรกัษาและผลลัพธข์องการรักษา ช่วยจ ากัดการใช้

ยาปฏิชีวนะโดยไม่จ าเป็น และเป็นการลดอุบัติการณ์เชื้อดื้อยาในภาพรวมของโรงพยาบาล การตรวจไม่พบเชื้อก่อโรค

จากการเพาะเชื้อในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องที่มีภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบ เป็นปัญหาที่พบได้ถึงร้อยละ 26-32 อีกทั้ง

อัตราผลการเพาะเชื้อเป็นลบยังเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของหน่วยบริการในการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง  

 

วัตถุประสงค์ 

อัตราผลการเพาะเชื้อเป็นลบในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องที่มีภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบ น้อยกว่ารอ้ยละ 20 

 

วิธีการพัฒนานวัตกรรม   
เปรียบเทียบผลการเพาะเชื้อเป็นลบในน้ ายาล้างไตทางช่องท้องในผู้ป่วยที่เกิดภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบ ก่อน

และหลังปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการเก็บน้ ายาล้างไตส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างเคร่งครัดและติดตามผลทุก         
1 เดือน 
 
วิธีการศึกษา 

1. รวบรวมข้อมูลย้อนหลังในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องที่เกิดภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบตั้งแต่เดือน ตุลาคม 
พ.ศ. 2561 – เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

2. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวผลการเพาะเชื้อ อัตราผลการเพาะเชื้อเป็นลบ  
3. วิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทางการแก้ไข 
4. ปรับปรุงแนวทางการดูแล ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการเก็บน้ ายาล้างไตส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่าง

เคร่งครัดและติดตามผล เปรียบเทียบผลลัพธ์ตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 – เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 
2565 
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 600 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

 
รวบรวมข้อมูล 

ปีงบประมาณ 2561 2562 2563 
หน่วยงานที่เก็บ ครั้ง ร้อยละ ครั้ง ร้อยละ ครั้ง ร้อยละ 

C/S negative รวม 32 16.00 45 25.42 49 23.11 
Capd unit 19 59.38 21 46.67 14 28.57 
Ward,ER รพศ. 12 37.50 26 57.78 19 38.78 
รพช. NA NA NA NA 16 32.65 

 
การทดสอบประสิทธิภาพ  

เปรียบเทียบผลลัพธ์ก่อนศึกษาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2563 และหลังศึกษาตั้งแต่เดือน มิถุนายน 
พ.ศ. 2564 – เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 
ผลการศึกษา 

วิเคราะห์ข้อมูลหลังปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่เดือน มิ .ย. 2564 – 
ก.ค. 2565 

หัวข้อ 2564 2565(ต.ค.-ก.ค.65) 
จ านวนครั้งที่เก็บ ผลการเพาะเชื้อเป็นลบ จ านวนครั้งที่เก็บ ผลการเพาะเชื้อ

เป็นลบ 
ครั้ง ร้อยละ ครั้ง ร้อยละ ครั้ง ร้อยละ ครั้ง ร้อยละ 

จ านวนครั้งที่เก็บ
ทั้งหมด 

 
263 

 
100 70 26.62 

 
219 

 
100 63 28.76 

CAPD unit 125 47.53 26 20.80 90 41.09 13 14.44 
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 601 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

วิเคราะห์ข้อมูลแยกเป็นรายบุคคล หลังปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่
เดือน มิ.ย. 2564 – ก.ค. 2565  

หัวข้อ 2564 2565 (ต.ค.-ก.ค.65) 
จ านวนครั้งที่เก็บ ผลการเพาะเชื้อเป็น

ลบ 
จ านวนครั้งที่เก็บ ผลการเพาะเชื้อเป็น

ลบ 
ครั้ง ร้อยละ ครั้ง ร้อยละ ครั้ง ร้อยละ ครั้ง ร้อยละ 

จ านวนครั้งที่เก็บ 
ที่ CAPD unit 125 47.53 26 20.80 90 41.09 13 

 
14.44 

พยาบาล 1 14 29.17 2 14.28 40 44.44 2 5.00 
พยาบาล 2 13 27.08 1 7.69 12 13.33 1 8.33 
พยาบาล 3 11 22.92 1 9.09 22 24.44 6 27.27 
พยาบาล 4 6 12.50 0 0.00 16 17.77 4 25 
ผู้ช่วยเหลือ
พยาบาล 1 

4 8.33 1 25.00 
- - - 

- 

รวม 48 100 5 10.42 90 100 13 14.44 
 
 
 
 

วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 

 ข้อมูลก่อนปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ ข้อมูลหลังปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บสิ่งส่ง
ตรวจ 

ปีงบประมาณ 2561 2562 2563 2564 2565 
หน่วยงานที่เก็บ ครั้ง ร้อยละ ครั้ง ร้อยละ ครั้ง ร้อยละ ครั้ง ร้อยละ ครั้ง ร้อยละ 

C/S negative รวม 
ทั้งปีงบประมาณ 

32 16.00 45 25.42 49 23.11 70 26.62 63 28.76 

C/S negative 
CAPD unit 

19 59.38 21 46.67 14 28.57 26 20.80 13 14.44 

 
สรุป  

การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติขั้นตอนการเก็บน้ ายาล้างไตทางช่องทอ้งส่งตรวจอย่างเคร่งครัด ช่วยลดอัตราการเพาะ

เชื้อเป็นลบได้น้อยกว่าร้อยละ 20 ตามเป้าหมาย 
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 602 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

ข้อเสนอแนะ 

ควรปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในทุกหน่วยงานที่มีผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องเข้ารับการรักษาด้วยสาเหตุสงสัยภาวะ

เย่ือบุช่องท้องอักเสบ 

การขยายผล 

 - จัดท าคลิป VDO สาธิตขั้นตอนการเก็บน้ ายาล้างไตส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เผยแพร่ และน าไปใช้ในทุก

หน่วยงานที่มีผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องเข้ารับการรักษาด้วยสาเหตุสงสัยภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบ 

 - ติดตามผลการด าเนินงานต่อเนื่อง 

 
เอกสารอ้างอิง  

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย. แนวปฏิบัติการล้างไตทางช่องท้อง พ.ศ. 2560 , Clinical Practice 
Guideline (CPG) for Peritoneal Dialysis 2017:60-61. 

Lisa A Gorski, Lynn Hadaway, Mary E Hagle, Daphne Broadhurst, Simon Clare, Tricia 
Kleidon, et al.Infusion Therapy Standards of Practice, 8th Edition. Journal of infusion nursing : the 
official publication of the Infusion Nursing Society.2021:S1-S224. 

Philip Kam-Tao Li, Cheuk Chun Szeto, Beth Piraino, Peritoneal Dialysis-Related Infections 

Recommendations: 2010 Update. First Published July 1, 2010.:393-423. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gorski+LA&cauthor_id=33394637
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hadaway+L&cauthor_id=33394637
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hagle+ME&cauthor_id=33394637
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Broadhurst+D&cauthor_id=33394637
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Clare+S&cauthor_id=33394637
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kleidon+T&cauthor_id=33394637
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kleidon+T&cauthor_id=33394637
https://journals.sagepub.com/doi/10.3747/pdi.2010.00049?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub++0pubmed&
https://journals.sagepub.com/doi/10.3747/pdi.2010.00049?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub++0pubmed&
https://journals.sagepub.com/doi/10.3747/pdi.2010.00049?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub++0pubmed&
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603 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การน าเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
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604 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

ที่วัดส่วนสูงเคลื่อนที่ 4in1 
 

พัชรินทร์  อารีย์  , สุพรรษา  พงษ์ศักดิ์  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเวียงเหนือ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงชัย จังหวดัเชียงราย 

 
บทน า  

จากการด าเนินงานเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กในช่วงแรกเกิด – 5 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มมีการพัฒนาใน      
ด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม เด็กในวัยนี้ถ้าจะได้รับการเลี้ยงดู      
ที่เหมาะสม ก็จะท าให้เด็กนั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต ซึ่งจากนโยบายส าหรับการด าเนินงานภาวะ
โภชนาการของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ดัชนีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (ภาวะเตี้ย) ปี 64 ไม่เกินร้อยละ 10 และนโยบายการ
ด าเนินงานภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ดัชนีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (ภาวะเตี้ย) ปี 65 ภาวะเตี้ยลดลงจากปีที่
ผ่านมา ร้อยละ 30 การด าเนินงานเชิงรุกติดตามภาวะโภชนาการในหมู่บ้านโดย อสม.ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลเวียงเหนือ พบว่ามีปัญหาการด าเนินการดังนี้ 

1. ขาดความสนใจของผู้ปกครองในการเข้าร่วมประเมินภาวะโภชนาการในหมู่บ้าน 
2. เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลแต่ละหมู่บ้านไม่ได้ใช้ สเกล เดียวกันท าให้การวัดส่วนสูงมีความคลาดเคลื่อน    

 3. อสม.ยังขาดความเชี่ยวชาญใช้เครื่องมือในการวัดส่วนสูงส าหรับเด็ก(เด็กที่ยืนวัดและเด็กที่นอนวัด) 
ในการนี้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเวียงเหนือ ได้ให้ความส าคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดท า

นวัตกรรมที่วัดส่วนสูงเคลื่อนที่ 4in1 ขึ้น 
 

วิธีการพัฒนานวัตกรรม  
1. จากการขาดความสนใจของผู้ปกครองในการเข้าร่วมประเมินภาวะโภชนาการในหมู่บ้าน 
2. เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลแต่ละหมู่บ้านไม่ได้ใช้ สเกล เดียวกันท าให้การวัดส่วนสูงมีความคลาดเคลื่อน  

 
การทดสอบประสิทธิภาพ จากการด าเนินงาน ติดตามภาวะโภชนาการที่ผ่านมาสามารถติดตามเด็กในการเข้ารับ
บริการได้ครอบคลุมมากขึ้น และสามารถคัดกรองภาวะเตี้ยได้โดยมีเครื่องมือที่ใช้วัดได้มาตรฐานทุกหมู่บ้าน   

ปี 64   4 ไตรมาส ได้ร้อยละ 90.66   พบภาวะเตี้ย 9.38% 
ปี 65     ไตรมาสที่ 1 ได้ร้อยละ 92.76   พบภาวะเตี้ย 7.38% 
ปี 65    ไตรมาสที่ 2 ได้ร้อยละ 96.83   พบภาวะเตี้ย 7.20% 
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605 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

สรุป   
1. ให้เด็ก 0-5 ปีได้รับการประเมินโภชนาการที่ถูกต้องและแม่นย าโดยใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐาน สเกล

เดียวกันทุกหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ อสม.ในการประเมินภาวะโภชนาการเชิงรุก ติดตามเด็กรับบริการได้อย่าง

ครอบคลุม 
3. เพื่อง่ายต่อการให้สุขศึกษาให้กับผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปทีี่เข้ารับการประเมินภาวะโภชนาการ ตามเกณฑ์ 

 
ภาพประกอบ  
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606 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

เอกสารอ้างอิง  
1. การประเมินภาวะโภชนาการ โดยกราฟการเจรญิเติบโต ความยาวหรือสว่นสูงตามเกณฑ์อายุ ของเด็กอายุ 

0 - 5 ปี กรมอนามัย ปี พ.ศ. 2558 
2. คู่มือ การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย DSPM, ส านักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์

ทหารผ่านศึก. ตุลาคม ป ี2561.กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
 3. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก,โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผา่นศกึ.มีนาคม 2563.กลุ่มอนามัยแม่และ
เด็ก ส านักงานส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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607 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

Smart city health @ Phan  
(ระบบเมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพส าหรับเด็ก “อ าเภอพาน” ยุค 5G) 

 
วุฒิชัย  ก้อนแปง, โชคชยั  กันทะลัย, อิสเรศ  กาวิโล, กนกวรรณ เครือสุวรรณ์, จรัญพร  สรุินทร์ 

,ธัญญาภรณ ์  รตันวิชัย, อรอนงค์  พูลสวัสดิ์   
 งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย 

 

บทน า 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวันของคนเรามากขึ้น  ท าให้การใช้ชีวิตของคนเราสะดวก
รวดเร็ว  และง่ายต่อการท าสิ่งดีๆหลายๆอย่าง  การช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (Home ward) ก็เช่นกัน        
เน่ืองด้วยนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในยุค 4.0 เน้นในเรื่องการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การดูแลผู้ป่วยในกลุ่มต่างๆ  ท าให้ผู้ป่วยได้มีชีวิตที่ดีขึ้น  ได้มีความสุขกายสบายใจ  ได้อยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุข  
ท าให้ทางโรงพยาบาลพานซึ่งน าโดยท่านผู้อ านวยการโรงพยาบาลได้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  ต้องการให้ผู้ป่วยได้รับการ
ดูแลและสร้างเสริมสุขภาพโดยการเน้นบ้านคือโรงพยาบาล ( Home ward ) การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (Home ward)    
จึงเป็นการช่วยให้ผู้ป่วยและญาติ ร่วมไปถึงคนในครอบครัวได้มีการดูแลกันและกันที่บ้านได้ และในทางเดียวกันทาง
โรงพยาบาลได้มีโครงการ Home ward 4G smart life  ซึ่งได้มีการด าเนินการตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา โดยผู้จัดท า
นวัตกรรม  Smart city health @ Phan (ระบบเมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพ “อ าเภอพาน” ยุค 5G)  ได้จัดท า
นวัตกรรมต่อยอดจากโครงการ Home ward 4G smart life  เพื่อให้ระบบการดูแลผู้ป่วยในอ าเภอพานได้รับการดูแล
อย่างทันท่วงทีและการติดตามหลังจากทีมรักษาสุขภาพที่โรงพยาบาลแล้ว ระบบเมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพ“อ าเภอ
พาน” ยุค 5G จะประกอบด้วย การเข้าถึงที่รวดเร็วเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน การเข้าถึงที่แม่นย า บอกได้ถึงประสิทธิภาพ
ของระบบสุขภาพที่พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว การติดตามที่ใช้ระบบ GPS ปักหมุดต าแหน่ง     
ทุกหลังคาเรือน ท าให้เกิดระบบเมืองอัจฉริยะ รวมไปถึงองค์กรของรัฐที่ส าคัญ จะท าให้องค์กรของภาครัฐและเอกชน      
มีความสะดวก รวดเร็ว แม่นย า ด้วยการเดินทางไปถึงที่หมายผ่านระบบ GPS ใน Application Smart city health 
@ Phan (ระบบเมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพ “อ าเภอพาน” ยุค 5G) ดังนั้นทางผู้จัดท าจึงได้คิดค้นและประยุกต์ รวมถึง
พัฒนาต่อยอดการใช้ระบบน าทางอัจฉริยะผ่านระบบ google Map เกิดเป็นนวัตกรรม Application Smart city 
health @ Phan (ระบบเมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพ “อ าเภอพาน” ยุค 5G) เพื่อให้การเดินทางในระบบผังเมืองใน
อ าเภอพาน ในการเข้าถึงดูแลผู้ป่วยได้อย่างแม่นย า  ถูกต้อง  ปลอดภัย  ลดการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย  รวดเร็วต่อการ
ดูแลและรักษาผู้ป่วย 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
608 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดแูลและรักษาได้อย่างรวดเร็ว และได้มาตรฐาน 
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เดินทางออกไปดูแลผู้ป่วยเดินทางได้อย่างปลอดภัย 
3. เพื่อลดการสิ้นเปลืองด้านเวลาในการเดินทาง  
4. เพื่อลดต้นทุนทางด้านเชือ้เพลิงในการเดินทาง 
5. เพื่อใช้วางแผนในการเดนิทางและวางแผนการดแูลผู้ป่วย 
6. เพื่อใช้วางแผนในทางระบาดวิทยาจนน าไปสู่การป้องกันไม่ให้เกิดซ้ า หรือเห็นถึงความชุกของโรคได้ 
7. เพื่อให้เกิดการวางผังเมืองในระบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสดุ 

กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้ป่วยที่บ้าน เจ้าหน้าที่ทกุคน บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงองค์กรภาครัฐที่ส าคัญ 

วิธีการด าเนินงาน    
     1.   ขั้นเตรียมการ 
 1.1. จัดท านวตักรรมเพื่อขออนุมัติ 
 1.2. ก าหนดเน้ือหา  ขอบเขต  เป้าหมายของนวัตกรรม 
 1.3  วางแผนส ารวจบ้านทั้งเดินส ารวจ และปักหมุดบนแผนที่ดาวเทียม 
     2.  ขั้นด าเนินการ 
 2.1 ก าหนดแผนการด าเนินงาน 
 2.2. ด าเนินการส ารวจบ้านทุกหลังคาเรือน โดยเริ่มแต่ละหมู่บ้าน ต าบล และทั้งอ าเภอ   

2.3  ก าหนดจุดคือบ้านแต่ละหลงัคาเรือน และท าการแชร์ location  เข้าสู่ระบบ และฐานข้อมูล (Big data) 
2.4 คลิก locationในโปรแกรม line แล้วก็ท าการ copy ต าแหน่ง location นั้น  แล้วท าการ ปักหมุดใน

โปรแกรม  google map พร้อมกับใส่ชื่อ สกุล  ที่อยู่  ของบ้านแต่ละหลัง 
  2.4.1 แชร์ต าแหน่งบนแผนที่หน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก าหนด ชื่อ-สกุล ทีอ่ยู่ แล้วเก็บไว้ในฐานข้อมูล 
  2.4.2 แชร์ต าแหน่งบนแผนที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ผ่าน google street view แล้วเก็บไว้ในฐานข้อมูล 

2.5 ก าหนดจุดเริ่มต้นจากโรงพยาบาลเพื่อเดินทางไปบ้านผู้ป่วย แล้วก็คลิกให้น าทาง 
2.6 web application ก็จะน าทางให้เราเดินทางไปบ้านผู้ป่วย Home ward ได้อย่างรวดเร็ว  แม่นย า           

ลดต้นทุนทางด้านเชื้อเพลิง  เจ้าหน้าที่ปลอดภัยในการเดินทาง ลดระยะเวลาในการเดินทาง  (โปรแกรมจะค านวณ
ระยะเวลาที่จะไปถึงบ้านผู้ป่วยด้วย พร้อมกับให้เราได้เลือกเส้นทางทีด่ีที่สดุในการเดินทางอีกด้วย) 
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3. ขั้นประเมินผล 
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพาน  เดินทางดูแลผู้ป่วย รวดเร็ว แม่นย า ปลอดภัย  ลดระยะเวลาในการเดนิทางลด

การใช้พลังงานที่สิ้นเปลือง 
ทีมสุขภาพใช้ในการวางแผนงานและดูแผนที่บนดาวเทียมดว้ย google maps ได้อย่างถูกต้องและแม่นย า

มองเห็นในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ระดับต าบล ระดบัอ าเภอ 
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ด าเนินการ  

 

           
ประเมินผล            

 

 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตั้งแต่  1  กันยายน 2565  เป็นต้นไป 

สถานที่ด าเนินการ 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล โรงพยาบาลพาน  
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้ป่วยได้รับการดูแลและรักษาได้อยา่งรวดเรว็ และได้มาตรฐาน 

2. เจ้าหน้าที่ที่เดินทางออกไปดูแลผู้ป่วยที่บ้านเดินทางได้อย่างปลอดภัย 
3. ลดการสิ้นเปลืองด้านเวลาในการเดินทาง  
4. ลดต้นทุนทางดา้นเชื้อเพลิงในการเดินทาง 
5. ใช้วางแผนในการเดินทางและวางแผนการดูแลผู้ป่วย 
6. เพื่อใช้วางแผนในทางระบาดวิทยาจนน าไปสู่การป้องกันไม่ให้เกิดซ้ า หรือเห็นถึงความชุกของโรคได้ 
7. เพื่อให้เกิดการวางผังเมืองในระบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสดุ 
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แอพพลิเคชั่นในงานบริการปฐมภูมิ 

อนุสรณ์  ศรีจันทร ์ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองพาน  เทศบาลต าบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 

 
บทน า  

เนื่องด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองพาน เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลขนาดใหญ่พิ เศษ มีพื้นท่ี
ให้บริการครอบคลุมท่ัวต าบลเมืองพาน ท้ังในเขตเทศบาลต าบลเมืองพาน และเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพาน 
ประมาณ 23.66 ตารางกิโลเมตร รวมจ านวน 25 หมู่บ้าน จ านวน 5,509 ครัวเรือน ประชากรจ านวน 16,891 คน ซึ่งตรงข้าม
กับจ านวนบุคลากรสายวิชาชีพ ท่ีมีเพียง 4 อัตรา แบ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพ จ านวน 2 อัตรา และนักวิชาการสาธารณสุข 
จ านวน 2 อัตรา ท าให้บุคลากรมีภาระงานปริมาณมาก ท้ังการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟู
สภาพของผู้รับบริการ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องหาวิธีการจัดการงานภายในโรงพยาบาลฯ ให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว เพื่อจะ
ได้มีเวลาในการท าหน้าท่ีด้านสาธารณสุขอย่างเต็มท่ี  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองพานมีอาสาสมัครฯ ในสังกัด จ านวน 410 คน เพื่อท าหน้าท่ีในการเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลงการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเฉลี่ย 1 คนต่อ 10 -15 ครัวเรือน ท าให้
โรงพยาบาลฯ ต้องมีการพัฒนาเครื่องมือและวิธีการท างานของอาสาสมัครฯ เพ่ือการท างานท่ีง่าย สะดวก รวดเร็วขึ้น ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานของโรงพยาบาลฯและอาสาสมัครฯ ไปพร้อมๆ กัน 
 ปัญหาการใช้เอกสาร ในการจัดการระบบข้อมูลด้านสุขภาพของผู้รั บบริการของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข และ
อาสาสมัครฯ ซึ่งแต่ละคนมีพื้นฐานความรู้ท่ีต่างกัน ท าให้ได้ข้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือ  การท่ีต้อง
เขียนข้อมูลของผู้รับบริการซ้ าๆ ท าให้ใช้เวลาในการบันทึกข้อมูลในเอกสาร การส่งข้อมูลคืนในการลงพื้นท่ีขอ งอาสาสมัครฯ   
ให้โรงพยาบาลฯ เกิดความล่าช้า และในการประมวลผลข้อมูลที่มาจากเอกสาร มีกระบวนการท างานหลายขั้นตอน ท าให้ได้ผล
การประมวลล่าช้าเช่นกัน จึงไม่ทันเวลากับความต้องการใช้ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นท่ี  อีกท้ังปัญหาด้านต้นทุนการจัดซื้อ
กระดาษ การถ่ายเอกสาร การจัดเก็บเอกสาร การใช้เวลาในการค้นหาเอกสาร การยุ่งยากในการตรวจสอบข้อมูลย้อน       
หลัง ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งการร่ัวไหล ฉีกขาด สูญหาย  

การน าแอพพลิเคชั่น มาทดแทนการใช้เอกสาร ส าหรับการจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของผู้รับบริการของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองพาน ท้ังการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล แสดงผลข้อมูล  การติดตามเฝ้าระวังอาการ
ผู้ป่วยท่ีเข้ารับบริการ และการติดตามตรวจสอบการท างานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ท าให้สามารถลด
ต้นทุนการใช้กระดาษ ลดพื้นท่ีในการจัดเก็บเอกสาร มีความสะดวกรวดเร็วในการจัดเก็บข้อมูล รวมถึงการประมวลผลข้อมูล  
สามารถลดขั้นตอนในการท างาน และสามารถเรียกดูข้อมูลได้ทันที สามารถน าไปใช้ในติดตามตรวจสอบ และวางแผนการ
ท างานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็ว  ซึ่งแตกต่าง จาก
การจัดการข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอื่น ๆ หรือหน่วยงานราชการ  ท่ีส่วนใหญ่ใช้วิธีการจัดเก็บรวบรวม
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ข้อมูลโดยเอกสาร ท่ีมีขั้นตอนและความยุ่งยากในการจัดการข้อมูล ใช้ระยะเวลานานในการประมวลผลข้อมูล ไม่สามารถดึง
ข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้เหมือนการใช้แอพพลิเคชั่น  
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อลดขั้นตอนการท างานด้านการบริหารจัดการข้อมูลผู้รับบริการ ท าให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลฯ 
และอสม. มีเวลาในการให้บริการดา้นสาธารณสุขได้มากขึ้น 
 2. เพื่อให้สามารถรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพจากอาสาสมัครฯ จ านวน 410 คน ได้อยา่งสะดวกรวดเร็ว 
ถูกต้องแม่นย า ลดความยุ่งยากในการจดัเก็บข้อมูล และสามารถประมวลผลข้อมูลได้ทันทีแบบเรียลไทม์  
 3. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกตอ้งรวดเรว็ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการได้อยา่งทั่วถึง ท าให้โรงพยาบาลฯ ท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม 

4. เพื่อลดปัญหาดา้นการจัดการเอกสารของโรงพยาบาล 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 1. ประชาชนจ านวน 16,891 คน ที่เข้ามารับบริการจากโรงพยาบาลฯ ได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วขึ้น เช่น 
การจองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ผ่านแอพพลิเคชั่น Service Vaccine Co-vid  และสามารถ
ตรวจสอบผลการเข้ารับบริการผ่านแอพพลิเคชั่น 
 2. อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน จ านวน 410 คน สามารถส่งข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนในความ
รับผิดชอบทั้ง 10-15 ครัวเรือน ผ่านการใช้ Mobile Application ให้โรงพยาบาลฯ ได้อย่างรวดเร็วแม่นย า และมี
ประสิทธิภาพ และท าให้อาสาสมัครฯ ได้พัฒนาตนเองให้มีทักษะและความเข้าใจกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็น
อาสาสมัครที่มีศักยภาพและน่าเชื่อถือ 
 3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองพาน จ านวน 10 คน สามารถท างานบริการ
ด้านสาธารณสุขตามบทบาทหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย า ใน
การรวบรวมสถิติด้านสุขภาพของประชากรในพื้นที่ การสอบสวนโรคเพื่อการรักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้อง มีเครื่องมือ
ในการติดตามการดูแลรักษาสุขภาพของผู้เข้ารับบริการ และมีเครื่องมือในการรวบรวมผลการท างานของอาสาสมัครฯ 
ได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 

4. องค์กรภายนอก ได้แก่ โรงพยาบาลพาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลในอ าเภอพาน จ านวน 19 แห่ง ศูนย์ร่มโพธิ์วัดร้องหลอด หมู่ที่ 3 ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วอ าเภอพาน 
(HRRT) ซึ่งเป็นองค์กรเครือข่าย สามารถน าแอพพลิเคชั่น ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และวิธีการท างาน จาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองพาน ไปใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้สามารถส่งเสริมการดูแล
สุขภาพภาพรวมของอ าเภอพานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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ผลลัพธ์/ผลกระทบในการด าเนินการ 
 การพัฒนาและใช้แอพพลิเคชั่นด้านสุขภาพ มาช่วยในการจัดการด้านการแสดงผลข้อมูลด้านสุขภาพของผู้มา
รับบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองพาน ผ่านโทรศัพท์มือถือในระบบ  Android และ iOS, แท็บเล็ต 
และคอมพิวเตอร์ ท าให้สามารถลดขั้นตอนการท างานและลดความซ้ าซ้อนในการท างานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ
อาสาสมัครฯ ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และแสดงผลข้อมูล ลงได้อย่างชัดเจน 
โดยเฉพาะการส่งข้อมูลการจัดเก็บข้อมูล จากการลงพื้นที่ของอาสาสมัครฯ จ านวน 410 คน จากจ านวน 25 หมู่บ้าน 
เช่น การจัดเก็บสถิติประชากร การจัดเก็บข้อมูลสุขภาพ การติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ฯ เพื่อประมวลผลได้ทันที ซึ่งเป็น
การท างานเป็นทีม ที่ได้ผลอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และยังสามารถแชร์งาน รวมถึงการแก้ไขข้อมูลได้แบบ
เรียลไทม์  
 จะเห็นได้ว่าจากขนาดพื้นที่เขตความรับผิดชอบทั้งต าบลเมืองพาน และจ านวนบุคลากรวิชาชีพ จ านวนเพียง 
4 อัตรา ท าให้จ านวนบุคลากร ไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เป็นลักษณะงานล้นคน เมื่อมีการน าแอพพลิเคชั่นมาใช้ใน
การท างานด้านสุขภาพ ท าให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือบุคลากรวิชาชีพ สามารถคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังรู้จ านวน
ประชาชนและพื้นที่กลุ่มเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและแม่นย า เพื่อให้สามารถติดตามผู้รับบริการ และรักษาผู้ป่วยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นโรงพยาบาลฯ ยังสามารถกระตุ้นการท างานของอาสาสมัครฯ เพื่อยกระดับการท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะสามารถประมวลผลและรายงานผลได้ทันที ว่ายังขาดข้อมูลของอาสาสมัครฯ พื้นที่ใดบ้าง
ที่ยังไม่น าข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น 
 จากผลการใช้แอพพลิเคชั่น จากผู้ใช้แอพพลิเคชั่นโดยตรง ทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาล จ านวน   
11 คน และอาสาสมัครฯ จ านวน 410 คน มีความพึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชั่นเพื่อสุขภาพในระดับมาก ถึงมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 90 ท าให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาลพาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพาน ทีมเฝ้าระวัง
สอบสวนเคลื่อนที่เร็วอ าเภอพาน (HRRT) ได้รับข้อมูลการรายงานต่าง ๆ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมือง
พานได้อย่างรวดเร็ว สามารถท างานต่อในระดับอ าเภอได้สะดวก รวดเร็ว แม่นย า  
 นอกจากนั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในอ าเภอพาน จ านวน 19 แห่ง ศูนย์ร่มโพธิ์วัดร้องหลอด หมู่ที่ 
3 ยังได้ขอน าแอพพลิเคชั่นเพื่อสุขภาพที่พัฒนา โดยการถ่ายทอดความรู้จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมือง
พานไปใช้ในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง ซึ่งได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกันกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองพาน 
สะท้อนถึงความร่วมมือและแสดงถึงศักยภาพในการท างานด้านการส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวัง การป้องกันโรค การ
ช่วยเหลือและการรักษาพยาบาลข้ันต้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมอย่างชัดเจน 
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ตัวอย่างแอพพลิเคชั่น แยกตามผู้ใช้งาน 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บรกิาร  

App Service Vaccine Covid ส าหรับให้บริการฉีดวัคซีน   
App เย่ียมบ้าน ส าหรับบันทึกข้อมูลที่ตั้งบ้านผู้ป่วย รวมถึงดูประวัติย้อนหลัง 
App ตรวจสารพิษ  ให้บริการตรวจสารพิษตกคา้งในเลือดให้กับประชาชน 

ส าหรับการท างานของ อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
App Screen NCD ใช้ส าหรับการบันทึกข้อมูลคดักรองโรคไม่ตดิต่อเรื้อรงั 
App สุ่มลูกน้ า  ใช้ส าหรบัการสุ่มตรวจลกูน้ ายุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก 
App โภชนาการ บันทึกข้อมูลโภชนาการของเด็ก 0-6ปี ในหมู่บ้าน 
App ส ารวจวัคซีน  ส ารวจความต้องการรับวัคซีน Covid-19 ส าหรับประชาชน 

ส าหรับประชาชน 
App จองวัคซีนเข็ม 1  ใช้จองวัคซีน Covid -19 เข็ม 1 
App จองวัคซีนเข็ม 3  ใช้จองวัคซีน Covid -19 เข็ม 3 
App  แจ้งวันนัดรับวัคซีน 

 
ส าหรับงานอื่น ๆ   

App ยืมครุภัณฑ์การแพทย์ ส าหรับศูนย์ร่มโพธิ ์วดัร้องหลอด (ศูนย์กายอปุกรณ์) 
App SentinalPhan  ส าหรับทีมสอบสวนการระบาดของโรค Covid -19 
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 “รวดเรว็ ใส่ใจ ดูแล HI ด้วย LINE Official Account ”  
 

ชลันดา ธรรมจักร์ , ภานชุนาถ ยอดกระโทก  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศรีถ้อย  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแมส่รวย จังหวัดเชียงราย 

 
บทน า  

เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ถือเป็นโรคอุบัติใหม่ที่มีการระบาดใหญ่ทั่วโลก             
มีแนวโน้มการติดเชื้อและการเสียชีวิตของทั่วโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนอย่างรุนแรง 
ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของผู้ติดเชื้อเท่านั้น ยังส่งผลกระทบต่อ การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และ
การท่องเที่ยว 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ประเทศไทยที่มีความรุนแรงมากขึ้น  พบว่าผู้ป่วย           
ติดเชื้อ   มีแนวโน้มสูงขึ้น (พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ,2565) โดยจ านวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ในประเทศไทยยอด         
ผู้ติดเชื้อสะสม วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 9 สิงหาคม 256 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,385,971 ราย เสียชีวิตสะสม                       
9,965 ราย  (ศูนย์ข้อมูลCOVID19,2565) จากรายงานสถานการณ์โควิด-19 ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สรวย  
ระลอกตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึง 2 สิงหาคม 2565 การตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 9,150 
ราย เสียชีวิตสะสม 15 ราย ในพื้นที่ ต าบลศรีถ้อย การตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 682 ราย 
เสียชีวิตสะสม 1 ราย จ านวนผู้ติดเชื้อ ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองและเตียงในสถานบริการสุขภาพที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอ
กับความต้องการ โดยให้การดูแลรักษา ผู้ป่วยโควิด–19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการ
เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง และสภาพแวดล้อมที่พ านักมีห้องแยกจาก ผู้อื่นเป็นสัดส่วนได้ อาจพิจารณาให้รักษาและ
แยกกักตัวที่บ้าน ภายใต้การก ากับ ติดตามของทีมบุคลากรทางการแพทย์  อาจไม่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลรักษา        
ในโรงพยาบาล หรืออยู่โรงพยาบาลในระยะเวลาสั้นๆและไปพักฟื้นต่อที่บ้านหรือสถานที่ที่รัฐจัดให้ได้  (กรมการแพทย์
,2565) โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้แบ่งระดับอาการผู้ป่วยโควิด-19 ตามระดับอาการป่วยออกเป็น    
สี เขียว สี เหลือง  สีแดง  เพื่ อการดูแลรักษาอย่า  เป็นระบบ  จึงท าให้ เกิดแนวทางการดูแลผู้ป่วยโควิดที่
บ้าน Home Isolation หรือ การแยกกักตัวที่บ้านแต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ระบบการตรวจสอบ ติดตามอาการ หาก
อาการเปลี่ยนแปลงก็มีระบบส่งต่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล  

เนื่องจากผู้ป่วยยืนยันสะสม ในพื้นที่ต าบลศรีถ้อยมีจ านวนมาก และประชาชนได้แจ้งข้อมูลการตรวจ ATK 
(Antigen Test Kit) ด้วยตัวเองมายังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศรีถ้อย โดยการแจ้งผ่านอาสาสมัครประจ า
หมู่บ้าน แจ้งผ่านผู้น าชุมชน ญาติแจ้งข้อมูลให้ โทรแจ้งข้อมูล และเข้ามาแจ้งข้อมูลการตรวจพบเชื้อด้วยตนเอง        
ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื่อไปยังผู้รับบริการและบุคลากร แม้มีพื้นที่แยกส าหรับการแจ้งยังพบว่าบุคลากรทาง
การแพทย์สัมผัสโรคและจ านวนหนึ่ง เกิดการติดเชื้อหลังการสัมผัสโรค ส่งผลให้มีการกักตัวบุคลากรที่มีประวัติสัมผัส
ความเสี่ยงสูง ท าให้ขาดแคลน บุคลากรด่านหน้า จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรมีความ
ปลอดภัยและส่งผล กระทบต่อหน่วยงานน้อยที่สุด  การแจ้งข้อมูลในหลากหลายช่องทาง และมีการแจ้งให้บุคลากร
หลายคน ท าให้การรับผู้ป่วยเพื่อเข้ารักษา เกิดปัญหาพบการรับผู้ป่วยตกหล่นผู้ป่วยไม่ได้รับการดูแลและติดตามอาการ 
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การรายงานข้อมูลผู้ป่วยแต่ละช่องทางไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ปัญหาการติดตามอาการผู้ป่วยภายหลัง และ พบว่าผู้ป่วย
ในพื้นที่สูงบางรายแจ้งข้อมูลการพบเชื้อล่าช้าเน่ืองจากปัญหาการเดินทาง   

การด าเนินงานการรับผู้ป่วยเข้ารักษา ระบบ Home Isolation  พบว่ามีการท างานล้าสมัย ไม่เป็นระบบแบบ
แผน โดยเล็งเห็นว่าเป็นปัญหาต่อประชาชนที่มาขอรับบริการด้วยเหตุนี้เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อ
สามารถเข้าถึงบริการทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศรีถ้อยมีการสร้า งช่องทางการให้บริการกับประชาชนขึ้น 
โดยผ่านระบบบริการ LINE official ซึ่งเป็นบัญชี Line ประเภทหนึ่งที่ถูกออกแบบมาให้ใช้ในการให้บริการ ส าหรับ
องค์กร หน่วยงาน หรือบุคคลที่ต้องการสื่อสารกับผู้ติดตามจ านวนมาก และสามารถส่งข้อความหาผู้ติดตามพร้อมกัน
และสามารถซึ่งสามารถประยุกต์เข้ากับการบริการผู้ป่วย การติดต่อสอบถามในข้อมูลต่างๆหรือสามารถช่วยการบริการ
โดยการตอบข้อความตอบกลับอัตโนมัติที่สามารถตรวจสอบให้ตอบนอกช่วงเวลาท าการ LINE Official 
Account หรือ LINE OA ยังสามารถเป็นเครื่องมือช่วยยกระดับบริการด้านสาธารณสุขของหน่วยงานทางการแพทย์ สู่
การเป็น HealthTech แบบจริงจัง สร้างรูปแบบบริการที่ทันสมัย ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยได้รวดเร็วทันใจ และมี
ประสิทธิภาพ พร้อมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับคนไข้ เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้สะดวก ทันท่วงที   
 
วิธีการพัฒนานวัตกรรม   

1. สร้าง Account ใน  application ชื่อว่า LINE Official Account โดยเลือก ตังชื่อบัญชีว่า “เข้ารับการ
รักษาศรีถ้อย” จากนั้นกรอกข้อมูลบัญชี ประเภทธุรกิจ/การสมัคร ชื่อธุรกิจที่จดทะเบียนเลือกประเภท หน่วยงาน
ราชการ  และกรอกข้อมูลผู้สมัครให้ครบถ้วน   ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเรียบร้อยแล้วกดส่ง 
เพื่อเสร็จสิ้นการสมัคร 

2. ก าหนดสิทธิ์ผู้ ใช้งาน โดยเพิ่มบัญชี Line ของบุคลากร รพ.สต.ศรีถ้อย ให้เป็นผู้ดูแลระบบ 
(Administrator) ในการดูแล Account “เข้ารับการรักษาศรีถ้อย”  

3. สร้าง ข้อความทักทายเพื่อนใหม่ และข้อความตอบกลับ ที่ครอบคลุมกับข้อมูลที่ต้องการในใบซักประวัติ
ทั้งหมด โดยบัญชี LINE Official Account สามารถส่งได้ทั้งข้อมูลทั่วไป แบบสอบถาม รูปภาพ และวีดีโอได้ เพื่อให้
ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็วเสมือนการรับบริการแบบ ONE STOP SERVICE  

4. พัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ดูแลระบบ (Administrator) และทดลองระบบการใช้งาน 
5. ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ LINE Official ชื่อบัญชีว่า “เข้ารับการรักษาศรีถ้อย” ให้แก่ อาสาสมัครประจ า

หมู่บ้าน ก านันผู้ใหญ่บ้าน ภาคีเครือข่ายองค์การบริหารส่วนต าบลศรีถ้อย ทางเพจ  รพ.สต.ศรีถ้อย ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอแม่สรวย และ คณะกรรมการศูนย์ควบคุมโรคต าบลศรีถ้อย เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการรอดเร็วและ
ลดขั้นตอนการท างาน 
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การทดสอบประสิทธิภาพ 
ผู้ใช้บริการ  LINE Official Account “เข้ารับการรักษาศรีถ้อย” พบว่ามีการเพิ่มเพื่อน จ านวน 243 บัญชี และมีการ
แจ้งข่าวผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 เพื่อเข้ารับการรักษาในระบบ Home Isolation ผ่านช่องทาง LINE Official 
Account จ านวน 443 ราย  
  1.จากการท าแบบสอบถามความพึงพอใจนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ “รวดเร็ว ใส่ใจ ดูแล HI ด้วย LINE Official 
Account ” ใน ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลทั่วไปเพศ 

ตัวแปร( n= 50 ) จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย 20 40 
 หญิง 30 60 

จากผลการท าแบบสอบถามความพึงพอใจ ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลทั่วไปเพศ พบว่า เพศหญิงจ านวน 30 คน 
คิดเป็นร้อยละ 60 และ เพศชายจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40 
 
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลทั่วไปอายุ 

ตัวแปร( n= 50 ) จ านวน ร้อยละ 
อายุ   
 ต่ ากว่า 30 11 22 
 30- 39 ปี 

40-49 ป ี    
50-59 ปี   
60 ปีข้ึนไป 

7 
16 
9 
7 

14 
32 
18 
14 

จากผลการท าแบบสอบถามความพึงพอใจ ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลทั่วไปอายุ พบว่า ช่วงอายุ 40-49 ปี  
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32 ช่วงอายุต่ ากว่า 30 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22 และ ช่วงอายุ 50-59 ปี  
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลทั่วไปอาชีพ 
ตัวแปร( n= 50 ) จ านวน ร้อยละ 
อาชีพ   
 เกษตรกร 20 40 
 ค้าขาย   

ข้าราชการ/พนักงานรัฐ     
นักเรียน/นักศึกษา    
รับจ้างทั่วไป 
พนักงานเอกชน 

6 
13 
5 
4 
2 

12 
26 
10 
8 
4 

จากผลการท าแบบสอบถามความพึงพอใจ ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลทั่วไปอาชีพ พบว่า เกษตรกร  จ านวน 20 
คน คิดเป็นร้อยละ 40 ข้าราชการ/พนักงานรัฐ  จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 26 และ ค้าขายจ านวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลทั่วไประดับการศึกษา 

ตัวแปร( n= 50 ) จ านวน ร้อยละ 
ระดับการศึกษา   
 ประถมศึกษา  

มัธยมศึกษา 
อนุปริญญา/ปวส.  
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

14 
18 
3 
14 
1 

28 
36 
6 
28 
2 

จากผลการท าแบบสอบถามความพึงพอใจ ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลทั่วไประดับการศึกษา พบว่า มัธยมศึกษา  
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36 ประถมศึกษา จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28 และ    ปริญญาตรี จ านวน 14 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 5 แสดงขอ้มูลลักษณะส่วนบุคคลทั่วไปประเภทผู้ใช้บริการ 

ตัวแปร( n= 50 ) จ านวน ร้อยละ 
ประเภทผู้ใช้บริการ   
 ผู้ป่วย 26 52 
 ญาติผู้ป่วย      

อสม.     
11 
13 

22 
26 

จากผลการท าแบบสอบถามความพึงพอใจ ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลทั่วไปประเภทผู้ใช้บริการ  พบว่า ผู้ป่วย  
จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 52 อสม.  จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 26 และ    ญาติผู้ป่วย    จ านวน 11 คน คิด
เป็นร้อยละ 22 ตามล าดับ 
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จากการท าแบบสอบถามความพึงพอใจนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ “รวดเร็ว ใส่ใจ ดูแล HI ด้วย LINE Official Account ” ใน
ส่วนที่ 2  ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบการแจ้งข่าวผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19  
น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาแปลความหมายของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ โดยใช้ เกณฑ์ดังนี้  

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.  แปลความได้ว่า   มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.5  แปลความได้ว่า   มีความพึงพอใจระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.5  แปลความได้ว่า   มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.5  แปลความได้ว่า   มีความพึงพอใจระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1. – 1.5  แปลความได้ว่า   มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สดุ 

ได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 6 แสดงผลการวัดระดับความพึงพอใจ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  

ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย SD ระดับ 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ    
1.ขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจนและเป็นระบบ 4.22 0.84 ระดับมาก 
2.ช่องทาง LINE Official มีการติดต่อที่เข้าถึงง่าย  4.4 0.73 ระดับมาก 
3.ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละข้ันตอน 4.48 0.79 ระดับมาก 
4.มีสื่อประชาสัมพันธ์/ ขั้นตอนการรับบริการมีความชัดเจน 4.2 0.88 ระดับมาก 
5.ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.32 0.87 ระดับมาก 

รวมเฉลี่ย 4.32 0.82 ระดับมาก 
จากผลการวัดระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  พบว่า  ความสะดวกที่ได้รับจาก

การบริการแต่ละขั้นตอน ค่าเฉลี่ย 4.48 อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ ช่องทาง LINE Official มีการติดต่อที่เข้าถึง
ง่าย ค่าเฉลี่ย 4.4 อยู่ในระดับมาก และความรวดเร็วในการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.32 อยู่ในระดับมาก 
 
ตารางที่ 7 แสดงผลการวัดระดับความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย SD ระดับ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    
1.ผู้ให้บริการมีบุคลิกภาพที่ดี และใส่ใจในการให้บริการ 4.22 0.95 ระดับมาก 
2.เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 4.3 0.95 ระดับมาก 
3.ผู้ให้บริการมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ 4.28 0.97 ระดับมาก 
4.เจ้าหน้าที่แจ้งขั้นตอน และเงื่อนไขการแจ้งรายละเอียด อย่าง
ชัดเจน 

4.28 0.90 ระดับมาก 

5.เจ้าหน้าที่ให้บริการตอบกลับรวดเร็ว 4.2 0.86 ระดับมาก 
รวมเฉลี่ย 4.26 0.93 ระดับมาก 
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จากผลการวัดระดับความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามได้
เป็นอย่างดี ค่าเฉลี่ย 4.3 อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ ผู้ให้บริการมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 
4.28 อยู่ในระดับมาก และเจ้าหน้าที่แจ้งขั้นตอน และเงื่อนไขการแจ้งรายละเอียด อย่างชัดเจน ค่าเฉลี่ย 4.28 อยู่ใน
ระดับมาก 
 
ตารางที่ 8 แสดงผลการวัดระดับความพึงพอใจ ด้านคุณภาพนวัตกรรมการน าไปใช้ประโยชน์ 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย SD ระดับ 
ด้านคุณภาพนวัตกรรมการน าไปใช้ประโยชน ์    
1. ช่องทางการแจ้งข้อมูลใช้งานได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 4.32 0.89 ระดับมาก 
2. ความสะดวกและรวดเร็วของช่องทางการให้บริการและการติดต่อ 4.36 0.94 ระดับมาก 
3. ลดความแออัดและลดระยะเวลาในการรับบริการ 4.52 0.86 ระดับมากที่สดุ 
4. ช่องทาง LINE Official มคีวามทันสมัยให้บริการและการติดต่อ 4.34 0.92 ระดับมาก 
5. การตอบรับที่ดีภายหลังการขอรับบริการของช่องทางการให้บริการ 
และการติดต่อ 

4.3 1.02 ระดับมาก 

รวมเฉลี่ย 4.37 0.93 ระดับมาก 
จากผลการวัดระดับความพึงพอใจ ด้านคุณภาพนวัตกรรมการน าไปใช้ประโยชน์ ลดความแออัดและลด

ระยะเวลาในการรับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.52 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ความสะดวกและรวดเร็วของช่องทาง
การให้บริการและการติดต่อ ค่าเฉลี่ย 4.36 อยู่ในระดับมาก และช่องทาง LINE Official มีความทันสมัยให้บริการและ
การติดต่อ ค่าเฉลี่ย 4.34 อยู่ในระดับมาก 
 
ตารางที่ 9 แสดงผลการวัดระดับความพึงพอใจ แยกรายด้าน 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย SD ระดับ 
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 4.32 0.82 ระดับมาก 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.26 0.93 ระดับมาก 
3. ด้านคุณภาพนวัตกรรมการน าไปใช้ประโยชน์ 4.37 0.93 ระดับมาก 

รวมเฉลี่ย 4.32 0.89 ระดับมาก 
จากผลการวัดระดับความพึงพอใจ พบว่า ด้านคุณภาพนวัตกรรมการน าไปใช้ประโยชน์ ค่าเฉลี่ย 4.37 อยู่ใน

ระดับมาก รองลงมาได้แก่ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.32 อยู่ในระดับมาก และด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.26 อยู่ในระดับมาก 
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สรุป  
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ แจ้งรับผู้ป่วยเข้ารักษา Home Isolation ผ่านระบบ LINE 
Official Account ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศรีถ้อย จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน      
50 คน พบว่า เพศหญิงจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และ เพศชายจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40 อายุส่วน
ใหญ่อยู่ช่วงอายุ 40-49 ป ี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32 ช่วงอายุต่ ากว่า 30 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22 
และ ช่วงอายุ 50-59 ปี  จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18 อาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร  จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อย
ละ 40 ข้าราชการ/พนักงานรัฐ  จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 26 และ ค้าขายจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12 
ระดับการศึกษา พบว่า มัธยมศึกษา  จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36 ประถมศึกษา จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
28 และ  ปริญญาตรี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28 และประเภทผู้ใช้บริการ  พบว่า ผู้ป่วย  จ านวน 26 คน คิด
เป็นร้อยละ 52 อสม.  จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 26 และ    ญาติผู้ป่วย    จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22 
ตามล าดับ 
 2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ผู้ใช้บริการมีความพึง พอใจต่อ 
ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน ค่าเฉลี่ย 4.48 อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ ช่องทาง LINE 
Official มีการติดต่อที่เข้าถึงง่าย ค่าเฉลี่ย 4.4 อยู่ในระดับมาก และความรวดเร็วในการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.32 อยู่ใน
ระดับมาก  
 3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ผู้ใช้บริการมีความพึง พอใจต่อ เจ้าหน้าที่ให้
ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี ค่าเฉลี่ย 4.3 อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ ผู้ให้บริการมีความรู้
ความสามารถในการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.28 อยู่ในระดับมาก และเจ้าหน้าที่แจ้งขั้นตอน และเงื่อนไขการแจ้ง
รายละเอียด อย่างชัดเจน ค่าเฉลี่ย 4.28 อยู่ในระดับมาก 
 4. ด้านคุณภาพนวัตกรรมการน าไปใช้ประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ผู้ใช้บริการมีความพึง พอใจต่อ
ลดความแออัดและลดระยะเวลาในการรับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.52 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ความสะดวก
และรวดเร็วของช่องทางการให้บริการและการติดต่อ ค่าเฉลี่ย 4.36 อยู่ในระดับมาก และช่องทาง LINE Official มี
ความทันสมัยให้บริการและการติดต่อ ค่าเฉลี่ย 4.34 อยู่ในระดับมาก 
 5.ด้านข้อเสนอแนะ เจ้าหน้าที่ควรอธิบายขั้นตอนให้ละเอียดกว่านี้ 
 
เอกสารอ้างอิง  
คณะกรรมการก ากับดูแลรักษาโควิด-19, “แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉยั ดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อใน 

โรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ”,ฉบับปรับปรุง วันที่ 18 พฤษภาคม 2565,
กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสข. 

ศูนย์ข้อมูลCOVID19. จ ำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 19 ในประเทศไทยยอดผู้ติดเชื้อสะสม โดย ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์

โควิด19. Facebook. https://www.facebook.com/page/106036604348006/ 

search/?q=9%20%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8

%84%E0%B8%A1 
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ปฏิทินสื่อภาษา 
Translation calendar 

 
วริญญา กันยะธง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสบรวก  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
 
บทน า  

รพ สต.บ้านสบรวก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ชายแดนที่อยู่ห่างจากจุดผ่านแดนถาวร
สามเหลี่ยมทองค าประมาณ 500 เมตร โดยจุดผ่านแดนถาวรนี้เป็นจุดที่มีเขตติดต่อระหว่างประเทศไทย ลาว พม่า 
และเขตเศรษฐกิจพิเศษคิงโรมัน จึงท าให้มีชาวต่างชาติเดินทางมาข้ามแดนที่จุดผ่านแดนนี้เป็นจ านวนมาก  ส่งผลให้ 
รพ.สต.บ้านสบรวกมีชาวต่างชาติเข้ามารับบริการจ านวนมากโดยเฉพาะชาวจีนและชาวยุโรป การซักประวัติ ตรวจ
ร่างกาย การให้ค าแนะน าการรับประทานยา และการส่งต่อ ค่อนข้างมีอุปสรรคในการสื่อสาร  เพราะผู้รับบริการชาว
จีนและชาวยุโรปไม่สามารถที่จะสื่อสารภาษาไทย พูดไม่ได้ และฟังไม่เข้าใจในสิ่งที่เจ้าหน้าที่อธิบาย อีกทั้งเจ้าหน้าที่ 
รพ.สต.บ้านสบรวก ไม่สามารถพูดและฟังภาษาของชาวจีนและชาวยุโรปได้ จึงมีผลท าให้การสื่อสารไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ ท าให้การซักประวัติได้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจน ไม่ทราบรายละเอียดของการเจ็บป่วยและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
การวางแผนในการตรวจร่างกายจึงอาจท าได้แต่ไม่เหมาะสม และขาดข้อมูลในการวินิจฉัยแยกโรค ท าให้การ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยอาจไม่ถูกต้องแม่นย า  

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยพื้นฐานส าคัญส าหรับความปลอดภัยสูงสุดของผู้รับบริการ ผู้จัดท าเป็น
พยาบาลที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต.บ้านสบรวก เป็นผู้ที่ประสบปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารด้วยตัวเอง จึงค้นหา
วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพส าหรับคนที่พูดคนละภาษา พบว่าการสื่อสารที่ชัดเจนและง่ายที่สุดก็คือการสื่อสารด้วย
รูปภาพ เนื่องจากภาพมีความเป็นรูปธรรมและเป็นสื่อกลางในกระบวนการสื่อสารของมนุษย์ โดยมีการวิจัยค้นพบว่า
การรับรู้ของคนเกิดจากการเห็น 75% ซึ่งการมองเห็นภาพก่อให้เกิดการรับรู้มากที่สุด  (วชิระ ขินหนองจอก, 2562) 
ผู้จัดท าจึงได้ประดิษฐ์นวัตกรรมปฏิทินสื่อภาษาขึ้นโดยเน้นการใช้รูปภาพและข้อความที่สื่อความหมายของรูปภาพนั้นๆ
ทั้ง 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่และ
ผู้รับบริการชาวจีนรวมถึงชาวยุโรป ขนาดกะทัดรัด หยิบใช้ได้สะดวก เปิดใช้งานได้ง่ายไม่ต้องยุ่งยากเปิด google 
translate โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้รับบริการชาวจีนและชาวยุโรป    
ท าให้ได้ข้อมูลรายละเอียดการเจ็บป่วยอย่างมีประสิทธิภาพผู้รับบริการได้รับการตรวจรักษาพยาบาลที่ถูกต้องแม่นย า 
ลดระยะเวลาในการสื่อสาร เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการมีพึงพอใจ 
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วิธีการพัฒนานวัตกรรม   
1. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
2. ออกแบบรูปแบบนวัตกรรม 
3. คัดเลือกข้อความ รวบรวมค าศัพท์ และรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับการซักประวัติ อาการส าคัญที่พบ 

บ่อย โรคที่พบบ่อย รวมทั้งค าแนะน าการใช้ยา  
4. เลือกวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ ปฏิทินเก่า สติ๊กเกอร์ตกแต่ง กาว กรรไกร 
5. ประดิษฐ์นวัตกรรมปฏิทินสื่อภาษาไว้ 3 ชุด โดยชุดที่ 1 เป็นปฏิทินบอกอาการ ที่มีรูปภาพและ 

ข้อความเกี่ยวกับอาการส าคัญที่ท าให้ผู้ป่วยมาตรวจในวันนั้นซ่ึงผู้จัดท าได้คัดเลือกเฉพาะอาการที่พบว่าผู้รับบริการชาว
จีนและชาวยุโรปมาตรวจบ่อย ในปฏิทินบอกอาการมีรูปภาพแสดงอาการส าคัญที่ชัดเจนมองเห็นแล้วเข้าใจได้เลยว่า
หมายถึงอะไรพร้อมทั้งมีข้อความอธิบายรูปภาพนั้นๆด้วย ปฏิทินชุดที่ 2 เป็นปฏิทินซักประวัติ มีข้อมูลเกี่ยวกับการซัก
ประวัติการเจ็บป่วยแบบสั้นๆเข้าใจง่าย และปฏิทินชุดที่ 3 เป็นปฏิทินแนะน าการใช้ยามีข้อมูลเกี่ยวกับค าแนะน าต่างๆ
รวมทั้งค าแนะน าการใช้ยาด้วย โดยที่ปฏิทินทั้ง 3 ชุด จะมีค าแปล 3 ภาษาได้แก่ ภาษาไทย จีน และอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปอุปกรณ์ที่ใช้ประดิษฐน์วัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปนวัตกรรมปฏิทินซักประวัติ ปฏิทินบอกอาการ และปฏิทินค าแนะน าการใช้ยา 
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การทดสอบประสิทธิภาพ  

1) ประดิษฐ์อุปกรณ์ปฏิทนิซักประวัติ ปฏิทินบอกอาการ และปฏิทินค าแนะน าการใช้ยาให้มีสีสันสวยงาม 

คงทนถาวร ไม่หลุดงา่ย และประหยัดงบประมาณ  

2) น าปฏิทินซักประวัติและปฏิทินบอกอาการมาวางที่จดุห้องตรวจเพื่อใชใ้นการซักประวตัิและให้ผู้ป่วยใช้

ปฏิทินบอกอาการเพื่อแจ้งอาการส าคัญที่มาตรวจในวันนั้นโดยให้เปิดดูทลีะหน้าแล้วชี้บอกเจ้าหน้าที่ได้เลย ส่วนปฏิทิน

ค าแนะน าการใช้ยาน าไปวางที่จดุจ่ายยาเพื่อให้เจา้หน้าที่จ่ายยาได้ใช้ในการสื่อสารกับผู้รับบริการชาวจีนและชาวยุโรป 

3. ก่อนจ าหน่ายให้กลับบ้านแจกแบบประเมินความพึงพอใจการใช้นวัตกรรม 

4. ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต.บ้านสบรวก ประเมินความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรม  

5. การทดลองใช้นวตักรรมเป็นระยะเวลา 2 เดือน ได้ทดลองใช้กับผู้รับบริการจ านวน 5 ราย เป็นชาวจีน 4 

ราย เป็นชาวยุโรป 1 ราย พบว่าผูร้ับบริการมคีวามพึงพอใจรอ้ยละ 97 เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรม

ร้อยละ 100 

สรุป  
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยพื้นฐานส าคัญส าหรับความปลอดภัยสูงสุดของผู้รับบริการ การที่ผู้ให้

บริการและผู้รับบริการพูดกันคนละภาษาฟังไม่เข้าใจซึ่งกันและกันท าให้การสื่อสารไม่บรรลุวัตถุประสงค์ การซัก
ประวัติที่ได้ข้อมูลไม่ชัดเจนท าให้ขาดข้อมูลในการวินิจฉัยโรคและท าให้การรักษาพยาบาลไม่ถูกต้องไม่แม่นย า การใช้
นวัตกรรมปฏิทินสื่อภาษาช่วยให้การสื่อสารกับผู้รับบริการชาวจีนและชาวยุโรปราบรื่นขึ้น สื่อสารกันได้เข้าใจมากขึ้น 
ลดระยะเวลาในการสื่อสารลง ผู้ให้บริการและผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ 
  
เอกสารอ้างอิง  
พวงทอง อินใจ และ KOEM Chanthorn. (2564). คู่มือกำรซักประวัติผู้รับบริกำร ๓ ภำษำ (ไทย อังกฤษ และจีน ). สืบค้นจาก 

http://med.buu.ac.th/med/doc/inter/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7
%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9
B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9C%E0%B8%
B9%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8
%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%203%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20(%E0%
B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%20%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4
%E0%B8%A9%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B
8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2)%20Final%20(1).pdf 

วชิระ ขินหนองจอก. ทฤษฎีก ารรับรู้ [Online]. Available URL: https://www.gotoknow.org/posts/282194, 2562 (สิงหาคม, 
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ร่วมด้วยช่วยกัน ฝากคนไข้ไว้กับชุมชน 
 

ภัทรวดี กุมาระ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านศรีสะอาด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพญาเม็งราย จังหวดัเชียงราย 

 
บทคัดย่อ  
 ผลจากการเย่ียมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยตดิบ้านติดเตียง ในหมู่บ้านในพื้นที่ ท าให้ทราบถึงปัญหาของ
ผู้ป่วยบางคนที่มีโรคประจ าตวั เช่น โรคระบบหลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ พบว่าผู้ป่วย
บางคน เป็นผู้สูงอายุ อาศัยอยู่คนเดียว ไม่มีผู้ดูแล ไม่มีโทรศพัท์ใช ้และมฐีานะยากจน จึงท าให้คิดค้นนวัตกรรมนี้ข้ึนมา 
เพื่อเป็นการใช้นวัตกรรมร่วมกับเครือข่ายระดับหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.หมู่บ้าน และเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงกับ
ผู้ป่วย ช่วยเหลือผู้ป่วยไดท้ันท่วงทีเมื่อได้ยินเสียงกริ่งสัญญานขอความช่วยเหลือ 
 
วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อความทันท่วงที รวดเร็ว หากเกิดภาวะที่คาดไม่ถึง จากโรคเรื้อรังที่เป็นอยู่ รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน 
 2. เพื่อให้คนในชุมชน มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย โรคเรื้อรังที่มีฐานะยากจนหรือ/และอาศัยอยู่คน
เดียว ไม่มีญาติดูแล 
 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม / ใช้นวัตกรรม 
 1. ร่วมชี้แจงวัตถุประสงค์ในการใช้นวัตกรรมให้กับเครือข่ายระดับหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และประชาชนใน
พื้นที่ รวมถึงเพื่อนบ้านใกล้เคียงกับกลุ่มผู้ป่วยเป้าหมาย 
 2. ติดตั้งกระดิ่งสัญญาณเตือนภัยไว้หน้าบ้าน 
 3. แนะน าวิธีใช้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย กดปุ่มสัญญาณขอความช่วยเหลือ หากเกิด เหตุฉุกเฉิน เช่น อุบัติเหตุ 
เจ็บแน่นหน้าอกในผู้ป่วยโรคหัวใจ กล้ามเน้ือแขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยวในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และหลอดเลือด
สมอง หายใจเหนื่อยหอบ ไม่เต็มอิ่ม ในผู้ป่วยโรคหอบหืดและถุงลมโป่งพอง 
 4. แนะน าให้เอาปุ่มกดสัญญาณขอความช่วยเหลือติดไว้กับตัวตลอดเวลา 
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ผลการด าเนินการ 
 1. ความพึงพอใจในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 2. ความพึงพอใจ เครือข่ายระดับหมู่บ้าน ผู้น าชุมชน อสม.และเพื่อนบ้านจ านวน 7 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 3 คน 
รวมเป็น 21 คน คดิเป็นร้อยละ 100 
 3. ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย โรคเรื้อรัง โรคหัวใจ ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว ไม่มีโทรศัพทใ์ช้ สามารถใช้นวัตกรรมได้ดี 
และช่วยผู้ป่วยจ านวน 7 คน ในระยะเวลา 1 เดือน สามารถใช้นวัตกรรมชว่ยผู้สูงอายุโรคหัวใจอาศยัอยู่บ้านคนเดียว 
หกล้มในห้องน้ า แขนซ้ายหัก บวมผิดรูป ได้ 1 คน 
 
ภาพกิจกรรม 
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 “เกิบ สู้ชีวิต” 
Magic shoes 

 
กฤษณา  โนราช , เผ่าทพิย์  ทะลือ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปล้อง สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
 
บทน า 

 โรคหลอดเลือดสมอง เป็นภาวะที่เซลล์สมองถูกท าลาย ถือเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ส าคัญของผู้ป่วยด้วยโรค   
ไม่ติดต่อเรื้อรัง มีสาเหตุมาจากหลอดเลือดสมองตีบ อุดตัน หรือแตก ท าให้ขัดขวางการล าเลียงเลือดซึ่งน าออกซิเจน
และสารอาหารไปเลี้ยงเซลล์สมอง ส่งผลให้สมองสูญเสียการท าหน้าที่จนเกิดอาการของอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือร้ายแรง
ถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยโรคหลอดเลือดสมองนั้นถือเป็นปัญหาส าคัญปัญหาหนึ่งด้านสาธารณสุข ส่งผลกระทบอย่างมาก
ต่อภาระค่าใช้จ่ายและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย จากรายงานสถิติผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในเขตอ าเภอเทิง  ปี 2564     
มีจ าจวน 261 ราย ได้รับการฟื้นฟกายภาพบ าบัดจ านวน 82 รายและในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ต าบลปล้อง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2564 พบมีผู้ป่วยรายใหม่จ านวน 7 ราย  ได้รับการดูแลใน
ระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) โดยทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ปล้องร่วมกับทีมผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุม จากปัญหาที่พบ ผู้ป่วยมีภาวะทุพพลภาพ มีปัญหากล้ามเนื้อ
ซีกขวาอ่อนแรง เดินเองล าบาก มีแผลที่เท้าบ่อยครั้ง ผลจากการควบคุมการเคลื่อนไหวไม่ได้ เกิดผลกระทบกับการใช้
ชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวเป็นระยะเวลานาน  หลังจากทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปล้องร่วมกับ
ทีมผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมน  ได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่อยู่ในระบบสุขภาพการดูแล
ผู้สูงอายุแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวจ านวน 1 ราย พบปัญหาในการดูแลผู้ป่วยรายนี้คือกล้ามเนื้อซีกขวาอ่อนแรง   
เกิดอุบัติเหตุจาการหกล้ม 2 ครั้ง/เดือน และเกิดแผลที่เท้าเรื้อรังจาการเดิน ควบคุมการเคลื่อนไหวได้ไม่ดี ซึ่งส่งผล
กระทบทางด้านคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก    

ทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปล้องร่วมกับทีมผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมนจึง
เล็งเห็นถึงความส าคัญของการบ าบัดฟื้นฟูส าหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยระยะนี้ถือเป็นระยะทรงตัว เป็นระยะ
ที่ผู้ป่วยจะต้องท าการบ าบัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้สูญเสียสมรรถนะที่ฟื้นฟูมาได้และให้คงสภาพอยู่ตลอดไป  ดังนั้น
ทางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปล้อง  จึงได้ศึกษา และพัฒนานวัตกรรม“เกิบ สู้ชีวิต” 
(Magic shoes) เพื่อช่วยเหลือภาวะทุพพลภาพและส่งเสริมฟื้นฟูให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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วิธีการพัฒนานวัตกรรม   
เนื่องจากผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องการเดินทรงตัว และเกิดอุบัติเหตุ จึงพัฒนานวัตกรรม ช่วยเรื่องการเดินและทรง

ตัว เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ 2 ครั้ง/เดือน และเกิดบาดแผลเรื้อรังข้ึนโดยมี  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถทรงตัวและควบคุมทิศทางการเดินได้ดีขึ้น 
 2. เพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้า 
 
วิธีการและข้ันตอน 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  
2. ค้นหาปัญหาการ ดว้ยการสัมภาษณ์  
3. วิเคราะห์ปัญหาการด าเนินชีวิตประจ าวัน เพื่อวางแผนและก าหนดรูปแบบการจัดการ  
4. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในการด าเนินนวัตกรรม  
5. จัดท านวตักรรมเพื่อจดัยาส าหรับผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายดังกลา่ว  
6. จัดประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อม จนท. เพื่อให้ค าแนะน าส าหรับผู้ป่วยและญาติในการใช้นวตักรรม 
7. ชี้แจงและท าความเข้าใจกับผู้ป่วยและญาติถึงวธิีการใช้และเหตุผลที่ต้องใช้นวัตกรรม  
8. น าไปใช้ในผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยแนะน าให้ญาติผู้ดูแลในการฝึกยืน ฝึกเดินในแต่ละครั้ง  
9. ติดตาม หลังใช้นวตักรรม เพื่อให้ค าแนะน าเพิม่เติมและเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งปัญหาต่างๆ  
10. ประสานอสม. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อตดิตามอาการของผู้ป่วยตาม  
11. ติดตามประเมินการและประเมินการใช้นวัตกรรม  
12. ประเมินความพึงพอใจจากการใช ้นวัตกรรมโดยผู้ป่วยและญาติ  

วัสดุอุปกรณ์  
1. ยางในรถยนต์ 3 เมตร  
2. ตะขอ 2 ตัว                                         
3. เศษผ้าจ านวน 2 ชิ้น                          
4. ฟองน้ าจ านวน 1 ชิ้น                           
5. รองเท้า  1 คู่ 

วิธีท านวัตกรรม 
1.น ายางในรถยนตต์ัดขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 3 เมตร  
2.ตัดผา้กวา้ง 20 เซนติเมตร ยาว 3 เมตร พับครึง่แล้วเย็บประกบกันเป็นชิ้นยาวโดยเปิดปลายทั้ง2 ข้างไว้ 
3.เตรียมฟองน้ ากว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร วางกึ่งกลางผา้ที่เย็บเป็นแนวยาวเพื่อส าหรับรองไหล่ผู้ป่วย 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
630 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

4.น ายางในรถยนต์ทีต่ัดเรียบร้อยมาเย็บติดกับตะขอสอดเข้าในผ้าที่เย็บเป้นชิ้นยาว ในข้อ 2 แล้วเย็บปิดปลายทั้ง 2 ข้าง 
5. น าตะขอมาคล้องสายที่เย็บติดรองเท้าเพื่อยึดรองเท้าไว ้

ขั้นตอน/การใช้งาน 
1.น าตะขอของปลายยางยืดทั้งของด้านยืดต าแหน่งของสายรัดที่รองเท้า 
2.น าสายยางยืดคล้องไหล่ข้างที่ไม่อ่อนแรง กรณี ผู้ป่วยอ่อนแรงซีกขวา ให้ใช้สายยางยืดคล้องไหล่ข้างซ้าย 

 
คุณลักษณะ/ประโยชน์ของนวัตกรรม 

1.รองเท้าสามารถควบคุมการทรงตัวและควบคุมทิศทางการเดิน 
2.ป้องกันการเกิดแผลที่เท้า 

 
การทดสอบประสิทธิภาพ  
 

ประเด็น ก่อนใช้นวัตกรรม หลังใช้นวัตกรรม 
1.การเกิดอุบัติเหตุ - เกิดอุบัติเหตุหกล้ม 2 ครั้ง/ เดือน  

- เกิดแผลที่เท้า 
-ไม่เกิดอุบัติเหตุการหกล้ม 
-ไม่เกิดแผลที่เท้า 

2.ระยะเวลาการเดิน 3 เมตร ใช้เวลาการเดิน 3 นาที ใช้เวลาการเดิน 1 นาที 
3.ลักษณะเท้า เท้าบิดงอ เท้าบิดงอลดลง 
4.ความพึงพอใจ น้อย มากที่สุด 
 
สรุป  

หลังจากที่ผู้ป่วยได้ใช้นวัตกรรม“เกิบ สู้ชีวิต” (Magic shoes) ผู้ป่วยสามารถรักษาการทรงตัวและควบคุมทิศ
ทางการเดินได้ดีขึ้น ไม่เกิดอุบัติเหตุหกล้มและไม่เกิดแผลที่เท้า ส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

นวัตกรรม“เกิบ สู้ชีวิต” (Magic shoes) ได้มีการพัฒนาจากการใช้ยางยืดซึ่งเป็น Generationที่ 1 พบปัญหา
ว่ามียางยืดถ้าใช้ไปเป็นยะยะเวลานาน ผ่านการซักท าความสะอาดคุณภาพของยางมักเสื่อมสภาพ และ ไม่มีผ้าหุ้ม ไม่มี
ฟองน้ ารองที่ไหล่ เมื่อน ามาใช้เกิดการดึงรั้งและเกิดการเสียดสีท าให้เกิดแผลที่ไหล่ได้ จึงได้มีการพัฒนา Generationที่ 
2 โดยการน ายางในรถยนต์ซึ่งมีความยืดหยุ่นมากกว่ายางยืด มีฟองน้ ารอง ผ้าหุ้มยยางรถยนต์ เพื่อลดการดึงรั้งและ
การเสียดสีบริเวณไหล่ได้ดีขึ้น แต่หากใช้ไปในระยะเวลานานยางเสื่อมสภาพ เกิดการปริแตกได้  
 
โอกาสพัฒนา 
 นวัตกรรม“เกิบ สู้ชีวิต” (Magic shoes) ในอนาคตอาจจะมีมีปรับใช้วัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูง รูปลักษณ์ที่มี
ความสวยงามทันสมัยมากขึ้น และการน านวัตกรรมไปขยายผลการใช้กับผู้ป่วยที่มีปัญหา  Foot drop ต่อไป 
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ปัญหาและอุปสรรค 
 เนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิด 19 ท าให้การใช้นวัตกรรม“เกิบ สู้ชีวิต” (Magic shoes) มีข้อจ ากัดในเรื่อง
การใช้นวัตกรรมกับผู้ป่วยและระยะการติดตามผลการใช้นวัตกรรมมีเวลาจ ากัด รวมถึงการน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
รายอื่น 
 
เอกสารอ้างอิง  
1. ปานศิริ ไชยรังสฤษฏ์. Acute ischemic stroke. ใน: จันทราภา ศรีสวสัดิ์, บรรณาธกิาร.อายรุศาสตร์ ฉุกเฉิน. 
กรุงเทพมหานคร : น าอกัษรการพิมพ์; 2551. 
2. สถาบันประสาทวิทยา. กระทรวงสาธารณสุข. ตัวชี้วดัการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง. นนทบุรี : กรมการ
แพทย์; 2543. 
3. ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดพิจิตร. รายงานน าเสนอการตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที ่3 กรณ ีปกติ 
รอบที่ 2 ปี 2559. วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2559. พิจิตร : มปท; 2559 (เอกสารอัดส าเนา).  
4. โรงพยาบาลพิจิตร. รายงานผลการด าเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จังหวัดพิจิตร (Service Plan) สาขาโรค

หลอดเลือดสมอง. เอกสารน าเสนอ การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปี 2559. วันที่ 5-7 

กรกฎาคม 2559. พิจิตร : มปท; 2559 (เอกสารอัดส าเนา) 
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ภาพแทนเวลา 
 

ล าดวน  ปะสาวะโพธิ ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกี๋ยง ต าบลแม่ลอย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย  

 

บทน า   
วัณโรคเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศไทยมาเป็นเวลานาน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียหายทางสังคมและ

เศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวงอุบัติการณ์ของวัณโรคเคยลดลงอย่างช้า ๆ ในอดีต แต่ในระยะหลังนี้กลับเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
การแพร่ระบาดของโรคเอดส์และการดื้อยาดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงให้วามส าคัญแก่แผนงานวัณโรคแห่งชาติใน
อันที่จะพัฒนายุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการควบคุมวัณโรคโดยการด าเนินงานควบคุมวัณโรคในระยะแรกได้เน้นไปที่การ
ตรวจรักษาและการป้องกันโรคจากการทบทวนแผนงานวัณโรคแห่งชาติโดยคณะผู้เชี่ยวชาญวัณโรคจากองค์การ
อนามัยโลกมีข้อเสนอแนะที่ต้องเร่งรัดการด าเนินงานวัณโรค เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอัตราการรักษาหายและกินยาครบ
หรือที่เรียกว่าอัตราความส าเร็จของการรักษาวัณโรค (Treatment success rate) มากกว่าร้อยละ ๙๐ แนวทางการ
รักษาที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก คือ การรักษาผู้ป่วยวัณโรค โดยมีพี่เลี้ยงคอยก ากับการกินยา ต่อหน้าทุกวัน ที่เรีย กว่า 
DOTS ( Directly Observed Treatment System) ซึ่งองค์การอนามัยโลก(WHO) ได้ให้เสนอแนะให้ทุกประเทศทั่ว
โลก ใช้แนวทางการรักษาเพื่อเพิ่มอัตราความส าเร็จ ในการรักษาวัณโรคโดยพี่เลี้ยงหมายถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. 
หรือบุคคลในครอบครัวเพื่อคอยดูแลผู้ป่วยวัณโรคให้กินยาทุกวัน ให้ก าลังใจเพื่อให้ผู้ป่วยได้กินยาจนกระทั่งหายขาด 
ไม่เกิดปัญหาดื้อยาวัณโรคและการแพร่เชื้อวัณโรคในชุมชนต่อไปจ านวนผู้ป่วยวัณโรค  
  สืบเนื่องจากการที่เจ้าหน้าที่ได้ไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วย TB พบว่าผู้ป่วยรับประทานยาไม่ถูกต้อง มียาเหลืออยู่ 
จ านวนมาก ยาบางชนิดถูกรับประทานหมดก่อนเวลานัดหรือรับประทานยาผิดเวลา ผู้ป่วยไม่มีผู้ดูแล ไม่สามารถอ่าน
หนังสือได้ และญาติมักไม่มีเวลาจัดยาให้ ผู้ป่วย เนื่องจากต้องออกไปประกอบอาชีพจึงไม่มีเวลาจัดยาให้ผู้ป่วย
โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งสายตาไม่ดีและอ่านหนังสือไม่ได้ท าให้เกิด การรับประทานยาผิดบ้าง ถูกบ้างไม่ตรงตามแผนการ
รักษาของแพทย์ ซึ่งมีผลให้การเจ็บป่วยไม่ดีขึ้น โดยหา สาเหตุไม่ได้ ทาง รพ.สต.บ้านเกี๋ยง จึงได้จัดท านวัตกรรมภาพ
แทนเวลา เพื่อเตือนการกินยา ท าให้ผู้ป่วยสามารถหยิบ ยารับประทานเองได้อย่างถูกต้อง ถูกเวลา ท าให้ผู้ป่วย
รับประทานยาได้อย่างสม่ าเสมอ   
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วิธีการพัฒนา   
สร้างกระแสการใช้นวตักรรมให้มากขึ้นเพื่อให้ชุมชนเห็นความส าคัญพัฒนาแนวคิดหรือรูปแบบโดยให้ผู้ป่วย

ร่วมคิดนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อให้เกิดการมี ส่วนร่วมและตื่นตวั ต่อเน่ืองได้  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มผู้ใช้
กับกลุ่มที่ยังไม่ได้ใช ้เพื่อเผยแพร่เป็นตัวอย่างให้กลุ่มที่ยังไม่ได้ น าไปใช ้ไดร้่วมคิดและพัฒนารว่มกนั   
การทดสอบประสิทธิภาพ การประเมินความพึงพอใจของนวัตกรรม 
 
การทดสอบประสิทธิภาพ การประเมินความพึงพอใจของนวัตกรรม 

กิจกรรม 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1.ความสะดวก รวดเร็วในการหยิบยา   18 2   -    -    -  
2.การใช้ทรพัยากรอยา่งคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ไม่ฟุ่มเฟือย 17 3   -    -    -  
3.ความคงทนถาวร   16 4   -    -    -  
4.การได้รับประโยชน์ในการชว่ยเตือน  ในการกนิยา   19 1   -    -    -  
5.ความพึงพอใจของนวัตกรรมในภาพรวม   19 1   -    -    -  

 
ความพึงพอใจมากที่สุด 3  อันดับแรก  

1. การไดร้ับประโยชน์ในการชว่ยเตือนเวลาในการกินยา  
2. ความสะดวก รวดเรว็ในการหยิบยา  
3. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ไม่ฟุ่มเฟือย 
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ตารางการแสดงการใช้ยาผิดขนาดและผิดเวลาของผู้ป่วยกลุ่มตวัอย่าง 

 
สรุป  

จากการที่เจา้หน้าที่ได้ออกไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยพบว่าผู้ป่วย TB ปี 2564 จ านวน 5 ราย ทานยาถูกตอ้งไม่มีการ
ขาดยาและรักษาหายครบ จ านาน 5 ราย คดิเป็นร้อยละ 100 และในปี 2565 มีจ านวนผู้ป่วย  6  ราย รักษาหายทาน
ยาครบ จ านวน    1  คน คิดเป็นร้อยละ  16.17   ยังท าการการรักษาอยู่ จ านวน  3 ราย คิดเป็นร้อยละ 50 เสียชีวิต
ในช่วงที่ท าการรักษาอยูจ่ านวน 2 ราย คดิเป็นร้อยละ 33.33 ได้รับยาตรงตามแผนการรักษาของแพทย์ไม่มียาเหลือ
หรือขาดและจากการประเมินผลของญาติและผู้ป่วยที่ใช้ปฏิทินภาพแทนเวลาในการกินยาโดยใช้แบบสอบถามความพึง
พอใจในการใช้นวัตกรรม จ านวน 20 ราย มีความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรม แบ่งเป็น 3ระดับ 1. การได้รับประโยชน์
ในการชว่ยเตือนเวลาในการกินยา 2. ความสะดวก รวดเร็วในการหยิบยา 3. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มี
ประสิทธิภาพ ไม่ฟุ่มเฟือย 
 
 
เอกสารอ้างอิง  
https://w2.med.cmu.ac.th/nis/downloads/wp-content/uploads/2016/09/4.calender59.pdf 
http://www.sangkhahospital.com/sangkha/administrator/modules/mod_download/img/2_266_12_0
8_2017_10_56_20_ChantimaChandangam.pdf 
http://203.157.168.38/web/r2r/data/CA0386.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

จ านวนการใช้ยาผิดเวลา(คน จ านวนการใช้ยาผิดขนาด(คน) 
ก่อนการใช้ 
นวัตกรรม 

(เดือน 
เมษายน) 

ร้อยละ หลังการใช้นวัตกรรม 
(เดือน พฤษภาคม) 

ร้อยละ ก่อนการใช้นวัตกรรม 
(เดือน เมษายน) 

ร้อยละ หลังการใช้นวัตกรรม 
(เดือน พฤษภาคม) 

ร้อยละ 

20 100 4 20 17 85 3 15 

https://w2.med.cmu.ac.th/nis/downloads/wp-content/uploads/2016/09/4.calender59.pdf
http://www.sangkhahospital.com/sangkha/administrator/modules/mod_download/img/2_266_12_08_2017_10_56_20_ChantimaChandangam.pdf
http://www.sangkhahospital.com/sangkha/administrator/modules/mod_download/img/2_266_12_08_2017_10_56_20_ChantimaChandangam.pdf
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ซองก็อชใช้สะดวก 
 

ฐิติพันธ ์จันทรพ์ัน และคณะ  
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยไตเทียม โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

บทน า 

 หน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยไตเทียม มีผู้ป่วยเข้ารับการักษาในแต่ละวันเป็นจ านวนมาก  ทั้งนี้ Vascular 
Access ยังมีหลายชนิด คือ AVF (Arteriovenous Fistula), AVG (Arteriovenous Graft), DLC (Double lumen 
catheter) ,Perm cathe ท าให้ทางหน่วยงานได้พบปัญหาว่าการ off case ผู้ป่วยที่ on DLC, Perm cath ใช้เวลา
ค่อนข้างมากเนื่องจากต้องเก็บสาย DLC, Perm cath ให้เรียบร้อยและยึดหลัก sterile technique (ดังภาพที่ 1, 2 )  
ทางผู้จัดท าจึงได้ท านวัตกรรม: ซองก็อชใช้สะดวก เพื่อท าให้สะดวกรวดเร็ว ลดเวลาการ off case เป็นซองก็อช ที่ตัด
เย็บให้ได้ขนาดพอดี เพื่อความสะดวกเวลาใช้งาน 
 

                      

                   ภาพที่ 1             ภาพที่ 2 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อท าให้สะดวกรวดเร็ว ลดเวลาการ off case 

       2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ มากกว่า 80 % 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
636 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

วิธีการพัฒนานวัตกรรม   
1.อุปกรณ์ แสดงวิธีการท า “ซองก็อชใช้สะดวก”   

  1.1.ผ้าก็อส 

  1.2.เข็มเย็บผ้า,ด้าย,เข็มหมุด 

  1.3.กรรไกร  

2. แสดงวิธีการท า 

2.1.น าผ้าก็อชมาเรียงต่อกันให้ได้ขนาดและความหนาที่ต้องการ 

                             
2.2. ใช้เข็มหมุดระบุต าแหน่งที่ต้องการจากนั้นเย็บตามแบบ  
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3. .น านวัตกรรม ซองก็อชใช้สะดวก  ไปส่งอบแก๊สก่อนน าไปใช้    

                             
ตัวอย่าง การน าไปใช้ “ซองก็อชใช้สะดวก ” ที่ท าเสร็จแล้ว 
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การทดสอบประสิทธิภาพ  

เพื่อท าให้รวดเร็ว ลดเวลาการ off case เพื่อความสะดวกเวลาใช้งาน 

          ก่อน                                      หลัง               

                             

ผู้ใช้งาน ก่อนท านวัตกรรม หลังท านวัตกรรม 
1.ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ห้องไตเทียม พยาบาลต่อการ
ใช้ ซองก็อชใช้สะดวก 

40 % 98.% 

2. ความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับการใช้ ซองก็อชใช้สะดวก  50 % 100 % 
3.ระยะเวลาที่ใชใ้นการท าแผลDLC และ  Perm cath  8 นาที 3 นาท ี
 

สรุปประโยชน์ท่ีได้รับจากการพัฒนานวัตกรรม 

1. ได้นวัตกรรมใหม่ที่ใช้ในการท างานเพื่อความสะดวกรวดเรว็ขึ้น ลดเวลาการ off case 

2. ได้ฝึกคิด วิเคราะห์ ปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหาหาร่วมเพื่อนรว่มงานซ่ึงก่อให้เกิดความสามัคคีในหน่วยงาน 

3. เป็นต้นแบบเพื่อให้หน่วยงานอื่นได้น าไปประยุกต์ใช้ต่อไป  
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บาร์ต่างระดับ ช่วยบ าบัด 
ผไทพร เถียรทอง 

งานกิจกรรมบ าบัด โรงพยาบาลแม่สาย จังหวดัเชยีงราย 

บทน า  

นวัตกรรม บาร์ต่างระดับ ช่วยบ าบัด เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นมาเพิ่มเติมจากอุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอและขาด

ความหลากหลายในการบ าบัดรักษา เป็นการใช้ท่อ PVC มาประกอบให้มีระดับที่ต่างกัน 4 ระดับ เพื่อให้ผู้ป่วยได้ฝึก

การท างานของมือและช่วงไหล่ในการจับบาร์ขึ้นไปในระดับต่างๆ 

 

วิธีการพัฒนานวัตกรรม   
1. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานวิจัย 

(1.) จุดเริ่มต้นหรือที่มาของการจดัท า 

งานกิจกรรมบ าบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลแม่สายเป็นหน่วยงานที่บริการเกี่ยวกับการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพการท างานของแขนและมือในผู้ป่วยทางระบบประสาทและสมองและผู้ป่วยที่มีปัญหาการ
ท างานของแขนและมือ ในปี2563 มีจ านวนผู้ป่วยมารับบริการเพิ่มมากขึ้นท าให้อุปกรณ์ที่ใช้เป็นสื่อในการ
บ าบัดรักษาไม่เพียงพอต่อการบ าบัดรักษาและขาดความหลากหลายของสื่อในการบ าบัดรักษา จึงท าให้
ผู้จัดท าคิดผลิตสื่อการบ าบัดรักษาขึ้นมาโดยใช้วัสดุที่หาได้ในท้องที่และราคาไม่แพงเพื่อใช้ทดแทนอุปกรณ์ที่มี
ไม่เพียงพอ เพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมและใช้เป็นตัวอย่างอุปกรณ์เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถน าไปท าที่บ้าน
ได้ 

(2.) ระยะเวลาในการจดัท านวัตกรรม 

ตุลาคม 2563 ถึง ตุลาคม 2564 
(3.) ลักษณะผลงานนวัตกรรม 
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2. เป้าหมาย 

1. มีสื่อในการบ าบัดรักษาเพิ่มขึ้น 

2. เพื่อสร้างตวัอย่างของอุปกรณ์ในการฝึกการท างานของแขนและมือให้ผู้ป่วยน าไปใช้ที่บ้าน 

3. ผู้ป่วยมีความพึงพอใจในการรับบริการ 

3. หลักการและข้ันตอนการคิดค้นนวัตกรรม 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเพิ่มสื่อในการบ าบัดรักษาในการท างานของแขนและมือ 

2. เพื่อสร้างตวัอย่างของอุปกรณ์ในการฝึกการท างานของแขนและมือให้ผู้ป่วยน าไปใช้ที่บ้าน 

3. เพื่อผู้ปว่ยเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ 

วิธีปฏิบัต ิ

1. ทบทวนปัญหาร่วมกัน 

2. หาแนวทางแก้ไขและสืบค้นนวัตกรรม 

3. ติดตามและประเมินผลการใช้นวัตกรรม 

4. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ป่วย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. มีสื่อในการบ าบัดรักษาเพิ่มขึ้น 
2. ผู้ป่วยมีความพึงพอใจในบาร์ต่างระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 

การทดสอบประสิทธิภาพ ผลลัพธ ์

ด้านการเพิ่มสื่อในการบ าบัดรักษา สามารถเพิ่มสื่อในการบ าบัดรักษาได้ 1 ชิ้น  

ด้านความพึงพอใจของพยาบาลผู้ปฏิบัติงาน จากการสอบถามความพึงพอใจของของผู้ป่วยมีความพึงพอใจตอ่การใช้

นวัตกรรม “บาร์ตา่งระดบั” ร้อยละ 100 
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สรุป ประโยชน์ที่ได้รับจากนวัตกรรม/โอกาสพฒันา 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1. ได้สื่อในการบ าบัดรักษาเพิ่มขึ้น 
2. มีอุปกรณ์ตัวอยา่งส าหรบัให้ผู้ป่วยน าไปใช้ที่บ้าน 
3. ผู้ป่วยมีความพึงพอใจ 
4. พัฒนางานกิจกรรมบ าบัดให้เกิดคุณภาพและความยั่งยืน 

โอกาสพัฒนา 
เผยแพร่แก่หน่วยงานอื่น หรือโรงพยาบาลอื่นที่มคีวามสนใจ และน ามาปรบัพัฒนาให้ดียิ่งข้ึน 
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 “แผ่นประคบมือถือสมุนไพร ลดปวด สะดวกใช้” 
 “Compress Pad Herbal reduce pain convenient to use” 

 
มาลีจิตร์ ชัยเนตร , สายอรุณ  ใตฟ้้าพูล   

กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวดัเชียงราย 
 
บทน า   

จากการดูแลผู้ป่วย ผู้พิการ ที่บ้านมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเน้ือส่วนต่างๆ ของร่างกาย ปวดตึง ไม่สุขสบายจาก
การนอนนานๆ ทางโรงพยาบาลแม่ลาวจึงใช้การประคบสมุนไพรด้วยลูกประคบแก่ผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลและที่บ้าน  
พบว่าเวลานึ่งลูกประคบสมุนไพร ไม่สะดวกเนื่องจาก ก้านผ้าที่ยาว ปิดฝานึ่งไม่สนิท และนึ่งลูกประคบได้น้อย จึงคิด
นวัตกรรมจากลูกประคบ เป็นแผ่นประคบสมุนไพรสามารถนึ่งง่ายและใช้ง่าย ไม่ร้อนมือ มีเนื้อที่ของสมุนไพรที่ซึมผ่าน
ไปบ าบัดรักษาอาการปวดเมื่อยของผู้ป่วยและผู้รับบริการได้ดี และสามารถใช้เม็ดมะขามหรือเม็ดถั่วเขียวที่หาได้ง่าย
แทนได้กรณีที่ไม่มีสมุนไพร ช่วยประคบลดปวดได้ดีตามบริบทชุมชน ผู้รับบริการพึงพอใจ ผู้ให้บริการมีความสุข 
 
วัตถุประสงค์  

เพื่อความสะดวก สบาย ส าหรับผู้ป่วย  ผูพ้ิการ และผู้ดูแล ในการใช้แผ่นประคบมือถือสมุนไพร (แทนลูก
ประคบแบบเดิม) เกิดจากการใช้สมุนไพรจากภูมปิัญญาพื้นบ้าน หรือใช้เมด็มะขาม เม็ดถ่ัวแดงที่หาได้ง่ายในชุมชน 
ประคบเพื่อผ่อนคลายกล้ามเน้ือ  ลดอาการปวด  
 
วิธีการพัฒนานวัตกรรม  
การท าถุงสมุนไพร  
เดิม ท าถุงใส่สมุนไพรขนาด 10x15 cms และเย็บปิดหลังใส่สมุนไพร ใช้นึ่งใช้ 2-3 ครั้งทิ้งไป  
ต่อมา ท าถุงใส่สมุนไพรให้ใหญ่ขึ้น ขนาด 15x20 cms และเย็บถุงสมุนไพร 2 ชั้น โดยชั้นในเป็นถุงใส่สมุนไพรและน า
ใส่ถุงชั้นนอกอีกชั้นที่ติดซิปรูดเพื่อสามารถเปลี่ยนถุงสมุนไพรใช้ได้หลายครั้ง 
การท าแผ่นประคบ :  
เดิม ท าแผ่นประคบใช้ผ้าส าลีหนา 1 ชั้นมีที่คาดยึดติดหลังมือ 1 เส้น ขนาด 1 นิ้ว มีปัญหาไม่กระชับ เลื่อนไหลและ
ร้อนมือเมื่อใช้นานๆ  
ต่อมา ท าแถบผ้าคาดหลังมือติดเทปตีนตุ๊กแกขนาด 2 นิ้ว คาด 2 เส้น ท าให้กระชับหลังมือ ไม่เลื่อนไหล และใช้ผ้าส าลี
อัดใส่ฟองน้ าแบบหนาในแผ่นประคบท าให้ไม่ร้อนมากเมื่อใช้นานๆ 
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 พัฒนานวัตกรรมต่อ โดยการใช้เม็ดมะขามหรือเม็ดถั่วแดง แทนสมุนไพรกรณีที่ไม่มีสมุนไพร เนื่องจากเม็ด
มะขาม หรือเม็ดถั่วแดง สามารถหาได้ง่ายในชุมชน และร้อนนานกว่าแผ่นประคบสมุนไพร  

 
ขั้นตอนการท านวัตกรรม 
        ออกแบบนวัตกรรม แผ่นประคบมือถือสมุนไพร ลดปวด สะดวกใช้ โดยเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่          

ผ้าคอตตอน ผ้าส าลีหนา ฟองน้ าหนา เข็ม ด้าย กรรไกร ตีนตุ๊กแก ซิป โดยมีวิธีการท าแผ่นประคบ ดังนี้ 

 เตรียมผ้า ฟองน้ า ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 10x15 cms หรือ ขนาด 15x20 cms จากนั้นน าฟองน้ า
วางไว้ชั้นกลางระหว่างผ้าส าลีที่อยู่ด้านบนและด้านล่าง โดยตัดผ้าเลยแผ่นฟองน้ าออกมาประมาณ 1 cm แล้ว
เย็บติดกันให้แน่นใส่ขอบแผ่นมือถือให้เรียบร้อยสวยงาม 

 ตัดผ้า 2 เส้น ติดตีนตุ๊กแกขนาด 2 นิ้ว  ทั้งด้านบนและด้านล่าง โดยด้านบนสามารถปรับขนาดความยาวของ
ผ้าคาดตีนตุ๊กแกให้เลื่อนได้ติดแถบให้กระชับหลังมือ ด้านล่างแผ่นประคบติดตีนตุ๊กแกเปลือย 2 เส้น 

 เย็บถุงใส่สมุนไพร ขนาด 10x15 cms หรือ ขนาด 15x20 cms ด้านบนติดตีนตุ๊กแกขนาด 2 นิ้ว 2 เส้นให้
ตรงกับแผ่นประคบมือถือ เพื่อสามารถน ามาประกบกันได้พอดี ติดซิปรูด 

 เย็บถุงใส่สมุนไพรขนาด 8x12 cms หรือ ขนาด 13x18 cms ใส่สมุนไพรเข้าไปในถุงให้พอดีเย็บปิด น าในใส่
ในถุงสมุนไพรด้านนอกรูดซิปปิด  

 น าถุงสมุนไพรและแผ่นประคบสมุนไพรมาทาบติดกันจากตีนตุ๊กแก 
 

วิธีใช้ : น าถุงที่บรรจุสมุนไพรแห้งมาชุบน้ าให้หมาดๆ มาใส่ซองผ้าใส่ถุงสมุนไพร น าไปใส่ในหม้อนึ่งที่มีน้ าร้อนนาน
ประมาณ 5 นาที น าออกมาติดกับตีนตุ๊กแกแผ่นประคบมือถือ แล้วน าไปประคบให้ผู้รับบริการหรือผู้ป่วยตามต าแหน่ง
ที่ปวด ในช่วงแรกถ้าถุงสมุนไพรร้อนมากอาจใช้ผ้าขนหนูรองก่อน 1-2 ชั้นก่อน ถ้าเย็นลงก็เอาถ้าขนหนูที่รองออก 
สามารถประคบได้นาน ประมาณ 5 นาที ต่อการนึ่ง 1 ครั้ง  
กรณีใช้เม็ดมะขามหรือถั่วแดง : น าเม็ดมะขามหรือถั่วแดงมาใส่ในถุงให้พอดีไม่แน่นและไม่หลวมเกินไป ประมาณ 
400-500 กรัม รูดซิปปิด น าไปเข้าในเตาไมโครเวฟ เป็นเวลานาน 5 นาที น าออกมาติดกับแผ่นประคบมือถือ โดยใช้
ผ้าขนหนูรอง สามารถประคบได้นาน  25 นาที ต่อการอบในเตาไมโครเวฟ 1 ครั้ง  
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การทดสอบประสิทธิภาพ : น าไปใช้ประคบผู้ป่วยที่มีอาการปวดที่บ้าน 20 ราย ประเมินอาการปวดก่อนและหลังการ
ประคบ นาน 20 นาที โดยใช้ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

1. แบบประเมิน Pain scales ที่เป็นมาตรวัดความปวดชนิด (Numeric Rating Scale) ที่ระดับคะแนน 1-10 
คะแนน คะแนน 0 หมายถึงไม่ปวด คะแนน 10 หมายถึงปวดมากที่สุด วัดผลก่อนหลังการใช้แผ่นประคบมือถือ 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้แผ่นประคบมือถือ 
3. นวัตกรรม “แผ่นประคบมือถือ ลดปวด สะดวกใช้” 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงคะแนนความปวด (Pain score) ก่อนและหลังการใช้นวัตกรรม  
กลุ่มตัวอย่าง 

ล าดับที ่
คะแนนความปวด การแปลผลการใช้นวัตกรรม(อาการปวด) 

ก่อน หลัง 
1 7 4 ปวดลดลง 
2 6 3 ปวดลดลง 
3 7 4 ปวดลดลง 
4 5 2 ปวดลดลง 
5 6 3 ปวดลดลง 
6 7 5 ปวดลดลง 
7 5 2 ปวดลดลง 
8 6 2 ปวดลดลง 
9 7 3 ปวดลดลง 
10 7 5 ปวดลดลง 
11 6 2 ปวดลดลง 
12 6 3 ปวดลดลง 
13 5 0 ปวดลดลง 
14 6 3 ปวดลดลง 
15 6 2 ปวดลดลง 
16 7 7 ปวดคงเดิม 
17 5 2 ปวดลดลง 
18 5 3 ปวดลดลง 
19 6 3 ปวดลดลง 
20 7 4 ปวดลดลง 
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จากตารางพบว่ากลุ่มตัวอย่าง 20 คน มีค่าคะแนนความปวดลดลงหลังจากมีการใช้แผ่นประคบมือถือ  จ านวน  19 คน  
คิดเป็นร้อยละ 95 และกลุ่มตัวอย่าง มีคะแนนความปวดเท่าเดิมทั้งก่อนและหลังใช้แผ่นประคบมือถือ คิดเป็นร้อยละ 5   
 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างการใช้สมุนไพรและเม็ดมะขามหรือถั่วแดง 
ล าดับ รายการ แผ่นประคบสมุนไพร แผน่ประคบมะขามหรือถั่วแดง 

1 วิธีใช้ นึ่งในหม้อนึ่ง อบในเตาไมโครเวฟ 
2 ระยะเวลาเตรียม (นาที) 5 5 
3 ร้อนนานโดยประมาณ (นาที) 5 25 
4 ลักษณะความร้อน ร้อนชื้น ร้อนแห้ง 
5 ใช้ได้โดยประมาณ (ครั้ง) 4-5 8-10 

จากตารางพบว่าเวลาที่ใช้ในการเตรียมแผ่นประคบมือถือและแผ่นประคบเม็ดมะขามหรือถั่วแดง เท่ากัน คือ 
5 นาที      แต่ความร้อนของแผ่นประคบมะขามหรือถั่วแดงนานกว่าแผ่นประคบสมุนไพร 20 นาที และจ านวนครั้งใน
การน ากลับมาใช้มากกว่า 2 เท่า 
 
ตารางที่ 3  ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้แผ่นประคบสมุนไพร 

ประเด็นกิจกรรมให้บริการที่ประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ  (จ านวน /ร้อยละ ) n = 20 

แปลผล 
ความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1.ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัด 19 (95) 1 (5) 0 0 0 มากท่ีสุด 

2.ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งาน 20 (100) 0 0 0 0 มากท่ีสุด 
3.ง่ายต่อการใช้งาน 18 (90) 2 (10) 0 0 0 มากท่ีสุด 
4.ความพึงพอใจโดยภาพรวมท้ังหมด  18 (90) 2 (10) 0 0 0 มากท่ีสุด 

 
จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการพบว่า 
1.ลูกประคบเม็ดมะขามหรือเม็ดถ่ัวแดงให้ความร้อนได้นานกว่า ท าให้ลดอาการปวดกล้ามเน้ือได้ดี  
2.ชอบแผ่นประคบมือถือสมุนไพรมากกว่า เพราะมีกลิ่นหอมของสมุนไพรและรู้สึกสดชื่น 
3. ลูกประคบเม็ดมะขามหรือเม็ดถ่ัวแดง เพราะไม่ท าให้เสื้อผ้าไม่เปื้อนเวลาประคบ 
4. ลูกประคบเม็ดมะขามหรือเม็ดถ่ัวแดง เพราะสามรถน าเอาเม็ดมะขามหรือถั่งแดงมาท าใช้เองได้ ถ้าเป็นสมุนไพรต้อง
หาสมุนไพรหลายอย่างและหาซื้อสมุนไพรได้ยากกว่ากรณีอยู่ในเมือง  
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5.ชอบแผ่นประคบมือถือมากเพราะใช้สะดวก กระชับมือ และไม่ร้อนเวลาประคบด้วยตนเองหรือประคบให้ผู้อื่น เวลา
นึ่งหรืออบไวโครเวฟ ก็สะดวกกว่าลูกประคบที่มีก้านจับประคบยาว 
6. อยากให้มีการสอนและการท าในชุมชนมากๆ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อเอาไปใช้แก่ตนเองที่บ้าน 
 
สรุป  

แผ่นประคบมือถือสมุนไพร ลดปวด สะดวกใช้ สามารถใช้ได้ดีทั้งผู้ป่วยประคบด้วยตนเอง หรือมีผู้ดูแลประคบ
ให้ ลดปวด ผ่อนคลาย สะดวกใช้ ราคาประหยัด และเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้าน ช่วยสร้างความสุข และรอยยิ้มแก่ผู้ป่วย
และครอบครัว ทีมงานมีความสุขใจที่ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นช่วยลดความทุกข์ทรมานจากอาการปวด ช่วยท าให้ผู้ป่วยมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 
เอกสารอ้างอิง  
         สมคิด กาละนิโย.//(ม.ป.ป.).//ประสิทธิผลของการใช้เม็ดมะขามในการรักษาอุณหภูมิของลูกประคบ 
สมุนไพร.//สืบค้นเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒,/จาก/http://mkho.moph.go.th/research2018 /showdata.php?id=3 
      วิลาวัลย์ ไทรโรจน์รุ่ง และคณะ. (๒๕๕๓). ผลของการประคบร้อนและเย็นต่อการลดปวดในระยะเจ็บ ครรภ์
คลอด. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
     ณิชาภา พาราศิลป์, ศิรินทิพย์ ค าฟู, อรรจน์มน ธรรมไชย. (๒๕๖๐). การเปรียบเทียบผลของแผ่น ประคบร้อน
สมุนไพรไทยและแผ่นประคบร้อนในการรักษาผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง: การ ทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม. 
ศรีนครินทร์เวชสาร, ๓๒(๔), ๓๗๒-๓๗๘. 

ภาพนวัตกรรมและการใช้นวัตกรรม 
แผ่นประคบสมุนไพรมือถือ Version 1     แผ่นประคบสมุนไพรมือถือ Version 2 
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แผ่นประคบเม็ดมะขามหรือเม็ดถั่วแดงมือถือ Version 3 

 
 
 
  

 
 
 

วิธีการใช้ : การใช้แผน่ประคบมือถือสมนุไพร / เม็ดมะขาม / เม็ดถั่วแดง ลดปวด สะดวกใช้ 
สามารถประคบด้วยตนเองได้ หรอืให้คนในครอบครัวประคบให้ในต าแหน่งที่บ้าน สามารถท าเองได้ที่บ้าน  
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เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อตัโนมัติ 
Automatic Alcohol Dispenser 

 
ธรรมศกัดิ ์จอมบุญเรือง, อภิชาติ บัวระพันธ ์

งานซ่อมบ ารุง โรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
 
 
บทน า 
 เน่ืองจากปัจจุบันถึงแม้ว่า โควิด - 19 ใกล้เข้าสู่โรคประจ าถิ่นแต่ก็ยังมีโรคมากมายที่ติดต่อได้ง่ายเพียงผ่านการ
สัมผัส เป็นปัญหาที่ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ให้ได้รับการเจ็บป่วย  เนื่องมาจาก
บุคลากรทางการแพทย์และญาติมีการสัมผัสเชื้อซ่ึงมีการปนเปื้อนอยู่ตามแหล่งต่างๆ เช่น เสื้อผ้า ผ้าปูเตียง เก้าอี้ผู้ป่วย 
พื้นผิวด้านนอกอาคาร ก๊อกน้ า อ่างล้างมือ แฟ้มรายงาน เครื่องวัดความดันโลหิต และสายลัดแขนส าหรับเจาะเลือด
เป็นต้น จึงเป็นสาเหตุส าคัญของการแพร่กระจายเชื้อโรค 
  ทั้งนี้ในการจะลดการแพร่กระจ่ายของเชื้อโรคนั้นจะต้องท าการตัดวงจรการแพร่กระจายเชื้อ ตามหลักการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งมีวิธีการที่สามารถท าไดง้่ายและประหยัด ได้แก่ การท าความสะอาดมืออย่างถูกวิธี ใน
โรงพยาบาลทั่วโลกยอมรับว่าสามารถลดอัตราการติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการล้างมือนั้นจะใช้หลักการล้าง
มือแบบ 7 ขั้นตอนหรือแบบ 6 ขั้นตอนที่ปรับมาใหม่ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 
 ทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือจุดเริ่มต้นของการสร้างเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ เพราะตัวปั้มแอลกอฮอล์แบบ
เก่านั้นต้องมีการสัมผัสกับอุปกรณ์จึงท าให้สิ่งสกปรกนั้นไปติดอยู่ที่ตัวปั๊ม  เพื่อลดปัญหาการติดต่อโรคทางการสัมผัส 
ดังนั้นผู้จัดท าจึงมีความต้องการที่สร้างเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ ขึ้นมา  
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อลดปัญหาการติดต่อของเชื้อโรคผ่านทางการสัมผัสตัวปั๊มแอลกอฮอล์ 

วิธีการพัฒนานวัตกรรม  
  1. วางแผน ทีมงานได้ระดมความคิดและหาแนวทางว่าจะออกแบบอย่างไร เพื่อให้ของเหลวจากตัวปั้มไหล
ออกมาอัตโนมัติโดยไม่สัมผัส โดยเริ่มจากการน ากระป๋องเจลหรือแอลกอฮอล์ที่มีตัวปั้มมาวิเคราะห์ร่วมกัน ซึ่งมี
หลักการท างานคือ เมื่อมีอะไรบางอย่างมาสัมผัสและกดลงตัวปั้มจะมีของเหลวไหลออกมาได้ จากนั้นทีมงานก็ได้ศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต 
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2. ทดลองท าและประเมินผลเบื้องต้น จนกระทั่งได้ผลทดสอบเป็นที่น่าพอใจ 
 
  
 
 
 
 

     
รูปที่ 1 ทดลองท าประเมินผลเบื่องต้น 

 
3. เตรียมอุปกรณ์ โดยมีส่วนประกอบ ดังนี้ 

   3.1.อุปกรณ์ที่เหลือใช้ ได้แก่ ท่อ สายไฟ คลิปหนีบกระดาษ อะแดปเตอร์  แผ่นอะคริลิคใส เพาเวอร์
แบงค์  และ อื่นๆ 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
รูปที่ 2 อุปกรณ์ที่เหลือใช้ 
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3.2.อุปกรณ์ที่จัดซื้อมา ได้แก่ บอร์ดควบคุมการท างาน เซ็นเซอร์ มอเตอร์ ข้อต่อสามทาง กล่องพัก
สายไฟ 

 
 
 
 

 
รูปที่ 3 อุปกรณ์ที่จดัซื้อ 
 

3.3.อุปกรณ์ที่ใช้สร้างและประกอบวงจร ได้แก่ หัวแร้งบัดกรี ตะกั่วบัดกรี คีมตัด คัทเตอร์   สว่าน 
ดอกสว่าน กรรไกรตัดท่อพีวีซี 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

รูปที่ 4 อุปกรณ์ที่ใช้สร้างและประกอบวงจร 
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4. ด าเนินการสร้าง 
 น าอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ มาตัด/เจาะรู/ดัดโค้ง ให้ได้ขนาดตามที่เราความต้องการ จากนั้นก็ท าประกอบและต่อ
วงจรควบคุมพร้อมเซ็นเซอร์เข้าไปแล้วก็จะท าการเขียนโค้ดโปรแกรมแล้วส่งโค้ดเข้าไปในบอร์ดควบคุมเพื่อทดสอบ
การท างานขอเครื่อง 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
รูปที่ 5 การสร้าง 

 
การทดสอบประสิทธิภาพ 

CQI รอบที่ 1  ในการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติในแบบที่ 1 ซึ่งเป็นแบบใช้มือ
ทั้งสองข้าง โดยมือข้างหนึ่งเอาไปวางที่เซ็นเซอร์และมืออีข้างหนึ่งเอาไว้รับน้ ายา จากการทดลองในการใช้งานเราได้
พบว่ามีหลายคนใช้ไม่ค่อยเป็นหรือใช้งานล าบาก ทีมงานจึงได้พัฒนาเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติแบบที่ 2  โดยตัว
โครงสร้างเปลี่ยนเป็นข้อต่อสามทางและย้ายตัวเซ็นเซอร์ 

 
 
 

 
 
รูปที่ 6 การทดลองเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อตัโนมตัิแบบที่ 1 
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รูปที่ 7 การทดลองเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อตัโนมตัิแบบที่ 2 

 
CQI รอบที่ 2 หลังการทดลองใช้เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติแบบที่ 2  พบว่าท างานได้รวดเร็วเข้าใจง่าย

กว่าแบบที่ 1  มาก แต่ยังพบปัญหาน้ ายาหยดลงใส่เซ็นเซอร์ท าให้ตัวเซ็นเซอร์ได้รับความเสียหาย จึงได้พัฒนา เครื่อง
จ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติแบบที่ 3 ซึ่งเปลี่ยนจากการมอเตอร์ที่ใช้ในการกดมาเป็นพ่นหรือจ่ายน้ ายาแทนและเซ็นเซอร์
ก็ย้ายไปอยู่ด้านบนเพื่อลดความเสียหายโดยตรงได้อย่างดี 

 
 
 
 
 
 

 
 
รูปที่ 8 การทดลองเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อตัโนมตัิแบบที่ 3 

ประโยชน์ / การน าไปใช้ /ผลส าเร็จของนวัตกรรม CQI 
1. เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติใช้งานง่ายมีประสิทธิภาพ สามารถพกพาน าไปออกค่ายโดยต่อใช้งาน

ร่วมกับเพาเวอร์แบงค์ได้เลย 
2. ผู้ใช้งานมีความปลอดภัย 

  3.  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจจากการที่ได้รับผลงานในเวลาที่รวดเร็วกว่าเดิม  
  4. ประหยัดราคาถูกกว่าท้องตลาดที่ขาย โดยรวมแล้วเฉลี่ย รวมอุปกรณ์ทั้งหมด ราคา 285-500 บาท  

ราคาท้องตลาด เริ่มที่ 416-12,990 บาท  
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  5.  ช่วยลดขยะ เนื่องจากในการสร้างยังคงใช้อุปกรณ์ที่เหลือใช้มาท าการสร้าง ซึ่งเป็นการรองรับแผน
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขในด้านการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (Green & Clean Hospital) 
ได้อีกด้วย  

 อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีข้อควรระวังในการใช้เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ ควรอยู่ให้ห่างจากเปลวไฟ 
โดยเฉพาะผู้สูบบุหรี่ ควรระวังเป็นพิเศษเพราะแอลกอฮอล์อาจติดไฟได้ 

สรุป  เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติที่สร้างข้ึนนี้ สามารถน าไปใช้งานได้จริงในระดบัที่ยอมรับได้  ลดการแพร่กระจ่าย
ของเชื้อโรค ใช้งานง่ายสะดวงสบาย ดังนั้นความตั้งใจที่เราสร้างเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติขึ้นมา เพื่อใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรให้มากที่สุดเพื่อสร้างความสุข ความปลอดภัยและความพึงพอใจให้กับทุกฝ่ายทั้งผู้ให้บริการและ
ผู้รับผลงาน 
 
เอกสารอ้างอิง  
 
ChalongchaiDIY. (2563). diy เครื่องกดเจลล้างมืออัตโนมัต.ิ สืบค้นเมื่อ 10 พฤษภาคม 2565,       
          จาก https://www.youtube.com/watch?v=NCVy7WxoqPY 
PSUSci Channel. (2563).เครื่องจ่ายเจลลา้งมืออัตโนมัติ. สืบค้นเมื่อ 10 พฤษภาคม 2565,       

จาก https://www.youtube.com/watch?v=W591COVL1W0 
Audom ideA.  (2563). ท าเครื่องกดเจลลา้งมอือัตโนมัติแบบพกพา. สืบค้นเมื่อ 10 พฤษภาคม 2565,       

จาก https://www.youtube.com/watch?v=xRvFsj59aZM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/c/ChalongchaiDIY
https://www.youtube.com/channel/UCuuYwgprE4GOqr6nBXEsfEg
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“จักรยานนั่งปั่นแบบปรับระดับได้” 

สมาน มาภริมย์ และไกร ช่วยแก้ไข       
งานซ่อมบ ารุง   โรงพยาบาลขุนตาล จังหวัดเชียงราย 

 

บทน า  

จักยานปั่นมือ คือ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการออกก าลังกายชนิดแอโรบิก หลักการท างานเหมือนกับจักรยาน
ทั่วไป แต่ใช้มือปั่นแทนการใช้ขาปั่น ใช้การท างานของกล้ามเนื้อบริเวณแขน ข้อศอก ไหล่ และสะบัก ไม่มีการลง
น้ าหนักบริเวณขาเลย โดยเหมาะส าหรับบาดเจ็บบริเวณขา ไม่สามารถขยับหรือลงน้ าหนัก (ยืน เดิน) ได้ ,ผู้ป่วยทาง
ระบบประสาทที่ไม่สามารถยืนและเดินได้มั่นคง , ผู้สูงอายุที่การทรงตัวไม่ดี, ผู้ป่วยข้ออักเสบรุนแรง, ผู้ป่วยฟื้นฟู
โรคหัวใจหรือโรคปอด 

จากสถิติการใช้งานของหน่วยงานกายภาพบ าบัด  3 ปีย้อนหลัง  2562, 2563, 2564 จ านวนครั้งที่ 657, 
834, 1,032 ครั้ง ตามล าดับ มีการใช้งานเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปิดให้บริการ IMC แบบเข้มข้นจึงท าให้ผู้ป่วยทางระบบ
ประสาทและผู้สูงอายุที่การทรงตัวไม่ดีมารับบริการเพิ่มข้ึน 

จากจ านวนผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น และจักรยานป่ันมือมี 1 เครื่อง มีการติดตั้งบนโต๊ะท างานเป็นการยุ่งยากและ
ใช้พื้นที่ของที่ท างานไม่สะดวกต่อการใช้งานของผู้รับบริการ ไม่สามารถปรับระดับได้ตามความเหมาะสมของ
ผู้รับบริการ 

งานกายภาพบ าบัดจึงปรึกษากับงานซ่อมบ ารุงเพื่อประยุกต์จักรยานปั่นมือ ให้สามารถใช้งานได้สะดวกเข้าถึง
ผู้รับบริการได้หลากหลายกลุ่ม และสามารถใช้งานได้สะดวกมากขึ้น และสามารถปรับระดับความสูง-ต่ า ได้ตามความ
สูงของผู้รับบริการ 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อลดการเคลื่อนย้ายตวัของผู้ป่วย ผู้สูงอายุที่ไมส่ามารถเดินหรือยืนได้ 
 
เป้าหมาย 

1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มข้ึน 
2. เพิ่มประสิทธิในการใชง้าน และลดระยะเวลาในการรอคอยการใช้งานจกัรยานปั่นมือ 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการจกัรยานปั่นมือแบบปรับระดับได้ ของงานกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลขุนตาล 

จังหวัดเชียงราย 
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วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ท า 

1. เมโยเก่า  

2. จักรยานป่ันมือ 

 วิธีการด าเนินงาน 

1. ออกแบบจักรยานป่ันมือแบบปรับระดับได้ 

2. น าเมโยเก่ามาปรับปรงุ ดัดแปลง เป็นฐานของเครื่องบริหารแขนแบบปรับระดับได้ 

3. ท าการเชื่อต่อเครื่องบริหารแขนเดิม เข้ากับเมโย 

4. ตกแต่งให้ได้ตามรูปแบบที่ต้องการ 

งบประมาณ : ไม่มีค่าใช้จ่าย 

ระยะเวลาด าเนินงาน : 3 วัน  (วันที่ 10 พ.ค. 2564 – 13 พ.ค.  2564) 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1. เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ สามารถใช้งานจักยานปั่นมือได้อย่างสะดวกและคล่องตัวมากขึ้น  ซึ่งสามารถปรับ
ระดับความสูง-ต่ าได้  และสามารถน าไปใช้นอกสถานที่ได้ 

2. ผู้ป่วยสามารถออกก าลังกายข้างเตียงได้ ไมต่้องเคลื่อนย้ายตัวจากเตียงสู่โต๊ะออก าลังกาย ลดการสมัผัสและโอกาส
ในการรับเชื้อ Covid 19 ตามแนวทาง New Normal 

3. การน าวัสดุเหลือใช ้มาท าให้เกิดประโยชน์ 
4. ประหยัดค่าใช้จา่ยจากการซื้ออุปกรณ์ใหม่ 
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สรุปผลการด าเนินงาน 

1. สามารถลดระยะเวลารอคอยและใช้อุปกรณ์มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยปี 2564 ประมาณ 4.64 ครั้ง/วัน, ปี 
2565  ประมาณ 6.22 ครั้ง/วัน  

2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มข้ึนจากการสอบถามด้วยวาจา 
โอกาสพัฒนา 

1. พัฒนาให้จักรยานนั่งป่ันแบบปรับระดับได้สามารถเคลื่อนที่ได้สะดวกโดยการเพิ่มล้อเข้าไป 
2. ช่วยประยุกต ์ปรับปรุงอุปกรณ์ที่ใช้ให้การฟื้นฟูสมรรถภาพให้เหมาะสม ใช้งานสะดวก และลดค่าใช้จ่ายในการ

จัดซื้อใหม ่
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 “Urine per hour น้อยแค่ไหนก็ตวงได้” 

- 

พัชรีญา แปงรักษา  
งานการพยาบาลผู้ป่วยวกิฤต กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

 
บทน า  

ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต (Sepsis) เป็นผลจากการติดเชื้อและเกิดกระบวนการอักเสบ ขึ้นในร่างกายอย่าง
รุนแรงและต่อเนื่อง จากการศึกษาพบว่า ภาวะ sepsis สามารถเพิ่มระดับความรุนแรงเป็น severe sepsis และ 
septic shock จนท าให้อวัยวะต่างๆ ล้มเหลว และเสียชีวิตได้ในเวลาที่รวดเร็ว ท าให้มีอัตราการเสียชีวิตสูง ดังนั้น
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดเป็น ปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ และเป็นสาเหตุหลัก ของการเสียชีวิตมาก ถึง 1 ใน 4 ของ
ประชากร ทั่วโลก  จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานส านักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พบว่า 
ประเทศไทย มีผู้ป่วย Sepsis ประมาณ 175,000 ราย/ต่อปี และมีผู้ป่วย Sepsis เสียชีวิต ประมาณ 45,000 ราย/ต่อ
ปี ซึ่งเมื่อคิดแล้วพบว่า มีผู้ป่วย sepsis 1 ราย เกิดขึ้นทุกๆ 3 นาที และ มีผู้ป่วย sepsis เสียชีวิต 5 รายทุก 1 ชั่วโมง 
ซึ่งนับว่าเป็นความ สูญเสียอย่างมากมาย (กระทรวงสาธารณสุข. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้ อในกระแสเลือดแบบรุนแรง
ชนิด.2561. แหล่งข้อมูล: https://hdcservice.moph.go.th/hdc/main/index.php[อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 1 
พฤศจิกายน 2564]) 

 จากการเก็บข้อมูลsepsis โรงพยาบาลแม่สาย พบผู้ป่วยที่มาด้วยภาวะ Sepsis ของปี พ.ศ. 2562-2564 
ตามล าดับดังนี้ ปี2562 จ านวน 282 ราย, ปี2563 จ านวน 278 ราย, ปี2564 จ านวน 267 ราย  ซึ่งอัตราการ เสียชีวิต
ของผู้ป่วยส่วนหนึ่งเกิดจากภาวะ septic shock ที่ส่งผลให้อวัยวะต่างๆ ล้มเหลว จึงท าให้ปัจจุบันมีการก าหนดเป็น
แนวทางในการดูแล ผู้ป่วยที่เน้นกระบวนการค้นหาผู้ป่วยติดเชื้อใน กระแสเลือดตั้งแต่ระยะเริ่มแรก(early detection)
โดยใช้เครื่องมือในการช่วยคัดกรองการติดเชื้อใน กระแสโลหิตเพื่อช่วยค้นหาผู้ป่วยได้รวดเร็วและ วินิจฉัยได้ถูกต้อง
มากยิ่งขึ้น เช่นการประเมินโดยใช้  Modified Early warning score (MEWS) เป็นเครื่องมือประเมินผู้ป่วยจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ได้แก่ ระดับ ความรู้สึกตัว อุณหภูมิร่างกาย อัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจ ความ
ดันโลหิต ปริมาณความ เข้มข้นของก๊าซออกซิเจนในเลือด และปริมาณปัสสาวะ โดยแบ่ง ระดับการให้คะแนนเป็น 3 
ระดับ หากมีคะแนนสูงผู้ป่วยจะได้รับการเฝ้าระวังและติดตามที่มีความถี่มาก ขึ้นและให้การดูแลตามแนวทางที่ก าหนด 
นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารและส่งต่อผู้ป่วยที่มีโอกาส เข้าสู่ภาวะวิกฤต ตลอดจนใช้ติดตามประเมินผู้ป่วย
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที ช่วยลดอัตราการเสียชีวิต และช่วยไม่ให้ภาวะนี้มีความก้าวหน้าไปถึง
ภาวะช็อค จากการติดเชื้อ (septic shock) ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้น 

https://hdcservice.moph.go.th/hdc/main/index.php
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การประเมินปริมาณปัสสาวะเป็นส่วนหนึ่งของแบบประเมิน Modified Early warning score (MEWS)ซึ่ง
การ ประเมินปริมาณปัสสาวะที่ถูกต้องท าให้สามารถประเมิน Tissue Perfusion และติดตาม ประสิทธิภาพการ
ท างานของไต เฝ้าระวังภาวะไตวาย และรายงานแพทย์เมื่อปัสสาวะออกน้อยกว่า 0.5 ml/kg/hr. ได้ทันท่วงที                    
เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนและลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยติดเชื้ อในกระแสเลือด ได้ ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการประเมิน 
ปริมาณปัสสาวะ คือ ปัจจัยด้านตัวบุคคลผู้ประเมินและอุปกรณ์ที่ใช้จากการปฏิบัติงาน  จึงพบว่าถุงปัสสาวะรุ่นและ
ยี่ห้อที่ใช้เป็นประจ าในโรงพยาบาลแม่สายมีตัวเลขแสดงระดับ ปัสสาวะ ต่ าสุด คือ 25 มิลลิลิตร (มล.)และมีระดับ
ตัวเลข ระบุไว้เพิ่มขึ้น คือ50, 75, 100, 250 มล. ในแนว เอียงถุงและเพิ่มขึ้นทุก100 มล. จนถึง 2000 มล.ใน
แนวขนานกับก้นถุง  จากความ ไม่ละเอียดของตัวเลขที่ระบุไว้ที่ถุงปัสสาวะท าให้ไม่มั่นใจว่าปริมาณปัสสาวะที่ประเมิน
ได้ จากการอ่านค่าด้วยตาตามระดับตัวเลขนั้น มี ความถูกต้องมากน้อยเพียงใด ซึ่งหากน าาอุปกรณ์ Uno Meter  ที่มี
ตัวเลขแสดง ปริมาณปัสสาวะละเอียดมากขึ้นมาใช้(เริ่มที่5 มล.) อาจมีข้อจ ากัด คือราคาค่อนข้างสูงจึงไม่สามารถ
น ามาใช้ในผู้ป่วย sepsis ทุกรายได้ 

ดังนั้นจึงผู้ศึกษาจึงได้สนใจท า นวัตกรรม Urine per hour น้อยแค่ไหนก็ตวงได้ เพื่อช่วยให้พยาบาลและ
เจ้าหน้าที่สามารถประเมิน Tissue Perfusion และติดตาม ประสิทธิภาพการท างานของไต เฝ้าระวังภาวะไตวาย และ
รายงานแพทย์เมื่อปัสสาวะออกน้อยกว่า 0.5 ml/kg/hr. ได้ทันท่วงที เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนและลดอัตราการเสียชีวิต
ในผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ได้       
 
ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดท านวัตกรรม  

 1 ตุลาคม 2564 – 31 พฤศจิกายน 2564  
 

วิธีการพัฒนานวัตกรรม   
เป้าหมาย 

1. พยาบาลและเจ้าหน้าที่หอ ผู้ป่วยวิกฤต สามารถใช้นวัตกรรม “Urine per hour น้อยแค่ไหนก็ตวงได้” ได้ 
2. นวัตกรรมมีความเที่ยงตรง สามารถประเมินปริมาณปัสสาวะ ได้ละเอียดถึงระดับ 1 มล. 

3. บุคลากรมีความพึงพอใจที่มีต่อนวัตกรรม ร้อยละ 90 
4. หลักการและขั้นตอนการคิดค้นนวัตกรรม 
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วัตถุประสงค์ 
        1.เพื่อเจ้าหน้าที่ในหอผู้ป่วยวิกฤต สามารถประเมินปริมาณปัสสาวะ ได้เที่ยงตรงสามารถประเมินปริมาณ

ปัสสาวะ ได้ละเอียดถึงระดับ 1 มล.  

        2.เจ้าหน้าที่มีแนวทางการในการประเมินปริมาณปัสสาวะที่ชัดเจน เจ้าหน้าที่มีความมั่นใจ ในการประเมิน

ปริมาณปัสสาวะ และส่งผลให้การปฏิบัติงานสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

ลักษณะผลงานนวัตกรรม 
 นวัตกรรมคิดค้นขึ้นมาใหม่ จากการพัฒนามาจากปัญหาที่พบขณะ ท างาน ซึ่งจากการทดสอบในหอ ผู้ป่วย
วิกฤต สามารถประเมินปริมาณปัสสาวะ ได้เที่ยงตรงสามารถประเมินปริมาณปัสสาวะ ได้ละเอียดถึงระดับ 1 มล. ดังนี้ 

แบบเดิม : ประเมินปริมาณปัสสาวะในผู้ป่วยปัสสาวะออก น้อย คือ ต้องเทปัสสาวะออกจากถุงปัสสาวะ ใส่
ชามรูปไต แล้วใช้ syringe ดูดปัสสาวะขึ้นมาเพื่ออ่านค่าจากตัวเลขด้านข้าง หรืออ่านค่าโดย คาดคะเนด้วยสายตา  

แบบใหม่ : ใชน้วัตกรรม Urine per hour น้อยแค่ไหนก็ตวงได้ ซึ่ง เป็นนวัตกรรมที่พัฒนามาจากปัญหาที่พบ
ขณะ ท างาน ซึ่งจากการทดสอบในหอ ผู้ป่วยวิกฤต สามารถประเมินปริมาณปัสสาวะ ได้เที่ยงตรงสามารถประเมิน
ปริมาณปัสสาวะ ได้ละเอียดถึงระดับ 1 มล.  

ตัวอย่าง 

 
 
 
 
 

วิธีปฏิบัติ 
1. น าเสนอปัญหาในที่ประชุมหน่วยงาน ร่วมกันค้นหาปัญหา และวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 
2. จัดตั้งทีมท างาน  
3. วางแผนการท างาน ดังนี้ 

3.1 วางแผนและจัดท าแนวทางการประเมินผู้ป่วยsepsisตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย sepsis ของ

โรงพยาบาลแม่สาย  

3.2 ร่วมกันออกแบบและพัฒนานวัตกรรม  

3.3 แจ้งอธิบายแนวทางการใช้นวัตกรรม ในที่ประชุมของหน่วยงาน 
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3.4 ติดตามและประเมินผลการใช้นวัตกรรม 
3.5 ส ารวจความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน 

วิธีท า 
1.ตัดส่วนปลายของสายsuctionและกระเปาะIV Set  ดังรูป 

 
 
 

2.น าปลายของสายsuctionและกระเปาะIV Setที่ตัดเสร็จแล้วมาต่อกัน ดังรูป 
 
 
 
 
 

3.น า syringe ขนาด 50 มล.มาแล้วดึงplunger ออกมาแล้วแยกส่วนเอาจุกสีด าออกจากplungerออก ดังรูป 
 
 
 
 
 

4.น าส่วนประกอบข้อที่2มาเสียบที่จุกสีด า ดังรูป 
 
 
 
 
 
 5.น าsyringe ขนาด 50 มล.ที่แยกส่วนแล้วมาประกอบกับข้อที่ 4 โดยใช้เคเบิ้ลไทร์รัด 
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 6.น า three way มาต่อกับปลาย syringe ดังรูป 
 
 
 
 
 
 7.น า นวัตกรรม Urine per hour น้อยแค่ไหนก็ตวงได้  ไปส่งอบแก๊สก่อนน าไปใช้ 
 
 
 
 
 
การทดสอบประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. เจ้าหน้าที่ในหอผู้ป่วยวิกฤตสามารถเข้าใจวิธีการใช้ Urine per hour น้อยแค่ไหนก็ตวงได้ และน าไปใช้ ได้
ร้อยละ 90 

2. นวัตกรรมมีความเที่ยงตรง สามารถประเมินปริมาณปัสสาวะ ได้ละเอียดถึงระดับ 1 มล.จากการใช้
นวัตกรรม Urine per hour น้อยแค่ไหนก็ตวงได้ 

3. เจ้าหน้าที่ในหอผู้ป่วยวิกฤตมีความพึงพอใจที่มีต่อนวัตกรรม ร้อยละ 90 
สรุป  

การใช้นวัตกรรมของพยาบาลและเจ้าหน้าที่ สามารถใช้นวัตกรรมช่วยในการประเมินปริมาณปัสสาวะ ได้ ร้อย

ละ 94.67 และมีความพึงพอใจต่อนวัตกรรม ร้อยละ 92 นวัตกรรมมีความเที่ยงตรง สามารถประเมินปริมาณปัสสาวะ 

ได้ละเอียดถึงระดับ 1 มล.จากการใช้นวัตกรรม Urine per hour น้อยแค่ไหนก็ตวงได้ ร้อยละ 97.33 และมีค่าเฉลี่ย

รวม ร้อยละ 94.67 ของบุคลากรที่ทดลองใช้นวัตกรรม จ านวน 15 คน  
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ประโยชน์ท่ีได้รับจากนวัตกรรม/โอกาสพัฒนา 
1. มีแนวทางในการการประเมินปริมาณปัสสาวะ ในหอผู้ป่วยวิกฤตที่ชัดเจน 
2. เพิ่มความความถูกต้อง แม่นย าในการการประเมินปริมาณปัสสาวะ ของผู้ปฏิบัติงาน 
3. ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ มีความมั่นใจในการประเมินปริมาณปัสสาวะ ส่งผลให้เกิดความสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้นในการปฏิบัติงาน 
4. มีโอกาสพัฒนาโดยเผยแพร่แก่หน่วยงานอื่น หรอืโรงพยาบาลอื่นที่มีความสนใจ และน ามาปรับพัฒนาให้ดี

ยิ่งข้ึน 
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 “Enoxa อย่าซ้ า” 

ปัญญาพร หวังดุล  
งานการพยาบาลผู้ป่วยในชาย กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

 
บทน า  
  โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ( Acute coronary syndrome :ACS ) เป็นโรคที่มีสถิติการเกิดสูง และเป็น
กลุ่มโรคที่พบบ่อยในหอผู้ป่วยในชาย โดยสาเหตุส าคัญของการเกิดโรคเกิดจากการอุดตันในหลอดเลือดจนเลือด
ไหลเวียนไปเลี้ยงหัวใจได้ไม่ดีพอ การรักษาทางยาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด 
ปัจจุบันมีการน ายาละลายลิ่มเลือดกลุ่มเฮปารินน้ าหนักโมเลกุลต่ า  (Low molecular weight heparin ; LMWH ) 
เข้ามาใช้ในการรักษา ได้แก่ ยา Enoxaparin ซึ่งมีหลักการบริหารยาโดยฉีดเข้าทางชั้นใต้ผิวหนัง บริเวณส่วนท้อง
ด้านล่าง ข้างซ้าย-ขวา ควรให้ห่างจากสะดืออย่างน้อยประมาณ 5 เซนติเมตร และฉีดห่างจากต าแหน่งเดิมอย่างน้อย 2 
เซนติเมตร เพื่อป้องกันการเกิดจ้ าเลือดติดต่อกัน และง่ายต่อการสังเกตการเกิดรอยจ้ าเลือดหรือก้อนเลือด ซึ่งเป็น
ผลข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อนที่มักพบได้ง่ายในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยา Enoxaparin ซึ่งจากการปฏิบัติติงาน
พบว่ามีผู้ป่วยเกิด Hematoma ขึ้นจริง และพบว่ามีการฉีดยาซ้ าใกล้เคียงในต าแหน่งเดิม และพบว่าพยาบาลในหอ
ผู้ป่วยในชายไม่ได้มีแนวทางในการฉีดยาเดียวกัน  ดังนั้นจึงได้จัดท านวัตกรรม “Enoxa อย่าซ้ า” ขึ้น โดยมีการระบุ
ต าแหน่งในการฉีดยาที่ชัดเจนว่าเข็มที่ 1 ฉีดต าแหน่งไหน เข็มที่ 2 3 4 ฉีดต าแหน่งใด ทราบต าแหน่งที่ฉีดยาเดิม ลด
ความเสี่ยงต่อการฉีดซ้ าต าแหน่งเดิม เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยและพยาบาลในหอผู้ป่วยใน
ชายมีแนวทางในการฉีดยา Enoxaparin ในแนวทางเดียวกัน 
 
ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดท านวัตกรรม  

1 ธันวาคม 2564 – ปัจจุบัน  
 

วิธีการพัฒนานวัตกรรม   
วัตถุประสงค์ 
        1.เพื่อให้บุคลากรทราบต าแหน่งที่ฉีดยาเดิม ลดความเสี่ยงต่อการฉีดซ้ าต าแหน่งเดิม ช่วยลดความเสี่ยงต่อการ
เกิด Hematoma จากการฉีดยา 
        2. เพื่อให้บุคลากรมีแนวทางในการฉีด Enoxaparin ในแนวทางเดียวกัน 
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ลักษณะผลงานนวัตกรรม 
 - นวัตกรรมคิดค้นข้ึนมาใหม่ ซึ่งพัฒนามาจากปัญหาที่พบขณะปฏิบัติงาน จากการทดสอบในหอ ผู้ป่วยในชาย
พบว่าสามารถท าให้พยาบาลภายในหอผู้ป่วยมีแนวทางในการปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ลดอัตราการฉีดยาซ้ าใน
ต าแหน่งเดิม ดังนี้ 

แบบเดิม : - พยาบาลจะไม่มีต าแหน่งที่แน่นอนในการฉีดยา หากมีการฉีดใน dose ถัดไปจะใช้การถามผู้ป่วย
ว่าเข็มล่าสุดฉีดต าแหน่งใด และใช้การสังเกตุรอยฉีดที่พบ 

แบบใหม่ : - ใช้นวัตกรรม “Enoxa อย่าซ้ า” ซึ่งเป็นนวัตกรรมคิดค้นขึ้นมาใหม่ พัฒนามาจากปัญหาที่พบ
ขณะปฏิบัติติงาน จากการทดสอบในหอผู้ป่วยในชายพบว่าสามารถท าให้พยาบาลภายในหอผู้ป่วยมีแนวทางในการ
ปฏิบตัติิในแนวทางเดียวกัน ลดอัตราการฉีดยาซ้ าในต าแหน่งเดิมได้ 
วิธีปฏิบัติ 

1. น าเสนอปัญหาในที่ประชุมหน่วยงาน ร่วมกันค้นหาปัญหา และวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 
2. จัดตั้งทีมท างาน  
3. วางแผนการท างาน ดังนี้ 

3.1 วางแผนและจัดท านวัตกรรม 
3.2 ร่วมกันออกแบบและพัฒนานวัตกรรม  
3.3 แจ้งอธิบายแนวทางการใช้นวัตกรรม ในที่ประชุมของหน่วยงาน 
3.4 ติดตามและประเมินผลการใช้นวัตกรรม 

วัสดุอุปกรณ์ 
- กระดาษแข็ง ,สติ๊กเกอร์ตัวเลข,ไม้บรรทัด,กรรไกร,สติ๊กเกอร์ใส 

วิธีท า 
1. วาดโครงร่างบนกระดาษแข็งที่เตรียมไว้ให้เป็นวงกลม 2ขนาด วงกลมเล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร 

(สะดือ) วงกลมใหญ่รัศมีขนาด 5 เซนติเมตร ซึ่งใช้เป็นระยะในการฉีดยา 
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2. ตัดกระดาษแข็งที่วาดโครงร่างไว้ 
 
 
 
 
 

3. วางโครงร่างตามหมายเลขนาฬิกา และน าสติ๊กเกอร์ตัวเลขที่ติดไว้มาติด 

 
4. ติดสติ๊กเกอร์ตัวเลข โดยติดสลับล าดับเข็มดังรูปเพื่อเว้นระยะของการฉีดช่วยลดการเกิดรอยช้ าจากการฉีดยา 

น าสติ๊กเกอร์ใสติดเคลือบเพื่อเพิ่มความคงทนและช่วยยืดอายุการใช้งานของนวัตกรรม 

 
 
 
 
 

วิธีการน าไปใช้ 
- ใช้ร่วมกับแบบบันทึกหน้าชาร์จผู้ป่วย เพื่อช่วยบันทึกว่าเป็นเข็มที่เท่าใด ดังรูป 

- น านวัตกรรม วางทาบกับท้องผู้ป่วยที่จะได้รับการฉีดยา Enoxaparin โดยให้รูตรงกลางอยู่ตรงกับสะดือของผู้ป่วย 
ฉีดยาEnoxaparin ตามล าดับเข็มให้ตรงกับหมายเลขนวัตกรรม 
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การทดสอบประสิทธิภาพ  
1.ลดความเสี่ยงเกิด Hematoma จากการฉีดยา Enoxaparin 
2. ลดความเสี่ยงต่อการฉีดซ้ าต าแหน่งเดิม 
3. มีแนวทางในการฉีด Enoxaparin ในแนวทางเดียวกัน 

 
สรุป ประโยชน์ท่ีได้รับจากนวัตกรรม 

1. มีแนวทางในการฉีดยาEnoxaparin ในแนวทางเดียวภายในหอผู้ป่วยในชาย 
2. เพิ่มความความถูกต้อง แม่นย าในการฉีดยา ทราบต าแหน่งในการฉีดยาที่ชัดเจน 
3. มีโอกาสพัฒนาโดยเผยแพร่แก่หน่วยงานอื่น หรอืโรงพยาบาลอื่นที่มีความสนใจ และน ามาปรับพัฒนาให้ดี

ยิ่งข้ึน 
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“มือที่ 3” 

 

วณิชยา บูรณประภาพงศ์และคณะ 

งานการพยาบาลห้องผ่าตัดและวิสัญญ ีกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

 

บทน า  
หน่วยงานการพยาบาลห้องผ่าตัดและวิสัญญีโรงพยาบาลแม่สายเป็นหน่วยงานบริการให้ยาระงับความรู้สึกแก่

ผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด และท าหัตถการที่จ าเป็นต้องให้ยาระงับความรู้สึกอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการให้ยาระงับความรู้สึก
ในหน่วยงานการพยาบาลห้องผ่าตัดและวิสัญญีโรงพยาบาลแม่สายนั้น มีทั้งการให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั้งตัว 
(General anesthesia) และการให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน (Regional anesthesia) คือ การให้ยาระงับ
ความรู้สึกเฉพาะส่วน โดยจะใช้กับส่วนที่ต้องการให้รู้สึกชาหรือไม่มีความรู้สึกเจ็บปวด เพื่อให้ด าเนินการผ่ าตัดเฉพาะ
ส่วนนั้นได้ (HONESTDOCS, 2019) 

หน่วยงานการพยาบาลห้องผ่าตัดและวิสัญญีโรงพยาบาลแม่สาย พบว่าผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดและได้รับการ
ระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน (Regional anesthesia) ในปี 2562 จ านวน 457 ราย และปี 2653 จ านวน 572 ราย 
ตามล าดับ (ข้อมูลสถิติผู้ป่วยเข้ารับการบริการทางวิสัญญีโรงพยาบาลแม่สาย, 2562) ซึ่งในจ านวนผู้ป่วยที่เข้ารับ
บริการการให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน (Regional anesthesia) มีเพิ่มมากขึ้น และในการให้ยาระงับความรู้สึก
เฉพาะส่วน (Regional anesthesia) นั้นวิสัญญีแพทย์ต้องมีการใช้ Ultrasound เป็นตัวช่วยในการท าการระงับ
ความรู้สึก ซึ่งในการท าหัตถการต้องใช้ผู้ช่วยในการฉีดยาระงับความรู้สึกเข้าบริเวณต าแหน่ง 1 คน และผู้ช่วยในการถือ
สาย Ultrasound อีก 1 คน ซึ่งเป็นการใช้คนในการช่วยถึง 2 คน ทางหน่วยงานการพยาบาลห้องผ่าตัดและวิสัญญีจึง
ได้คิดค้น นวัตกรรม“มือที่ 3”ขึ้นเพื่อช่วยในการช่วยจับสาย Ultrasound เป็นการช่วยลดภาระงานของผู้ช่วยในการ
ถือ Ultrasound  
 
ระยะเวลาในการจัดท านวัตกรรม 

ตุลาคม 2563 ถึง ตุลาคม 2564 
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668 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

วิธีการพัฒนานวัตกรรม   
เป้าหมาย 

1. มีอุปกรณ์ช่วยจับสาย ultrasound 
2. ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้มีที่อุปกรณช์่วยจับสาย ultrasound 
2. เพื่อลดจ านวนเจ้าหน้าที่ในการช่วยท าหัตการการระงับความรู้สกึเฉาะส่วนที่ต้องใช้เครื่อง Ultrasound 
3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัติเกิดความพึงพอใจ 

ลักษณะผลงานนวัตกรรม 
นวัตกรรม “มือที่ 3” เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นข้ึนมาใหม่ เป็นการใช้มือจับเอนกประสงค์ มาช่วยในการจับยึดสาย 

Ultrasound ขึ้น โดยมีลักษณะดังนี้  
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669 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

วิธีปฏิบัติ 
1. ทบทวนปัญหาร่วมกัน 
2. หาแนวทางแก้ไขและสืบค้นนวัตกรรม 
3. ติดตามและประเมินผลการใช้นวัตกรรม 
4. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน 

การทดสอบประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
  1. มีที่อุปกรณ์ชว่ยจับสาย Ultrasound 
  2. จ านวนเจ้าหน้าที่ในการชว่ยท าหตัการการระงับความรู้สึกเฉาะส่วนที่ต้องใช้เครื่อง Ultrasound ลดลงจาก 

2 คน เหลือ 1 คน 
  3.ผู้ปฏิบัติงานมีความพงึพอใจมากกวา่ร้อยละ 80 

 

สรุป  

1. มีอุปกรณ์ที่ช่วยในการจบัสาย Ultrasound 
2. จ านวนเจ้าหน้าที่ในการช่วยท าหัตการการระงับความรู้สกึเฉาะส่วนที่ต้องใช้เครื่อง Ultrasound ลดลงจาก 2 

คน เหลือ 1 คน เจ้าหน้าที่สามารถท าหัตการหรือกิจกรรมการพยาบาลอื่นได้มากขึ้น 
3. จากการสอบถามความพงึพอใจของของผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อการใช้นวตักรรม “มือที่3” ร้อยละ 

100 
 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากนวัตกรรม/โอกาสพัฒนา 

1. ผู้ปฏิบัติมีความพึงพอใจ 
2. น าวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่แลว้ น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการให้การดูแลผู้ป่วย 
3. มีโอกาสพัฒนาโดยเผยแพร่แก่หน่วยงานอื่น หรอืโรงพยาบาลอื่นที่มีความสนใจ และน ามาปรับพัฒนาให้ดี

ยิ่งข้ึน  
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670 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

Website bed rate 
 

อานนท์ สินลานน์และคณะ 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลแม่สาย จังหวดัเชยีงราย 

 
บทน า  

สืบเนื่องจากปัจจุบัน หอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลแม่สายมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเตียงอย่างต่อเนื่องตลอด 24 
ชั่วโมง และพบว่าในบางช่วงเวลาพบมีเตียงเต็มในบางหอผู้ป่วยที่ต้องหมุนเวียงไปยังหอผู้ป่วยข้างเคียง ซึ่งพบปัญหาว่า
ผู้ปฏิบัติงาน ที่มีหน้าที่บริหารจัดการเตียง ไม่สามารถทราบได้ว่าหอผู้ป่วยใดมีเตียงว่างจ านวนเท่าใด ต้องท าการ
โทรศัพท์หรือส่งไลน์สอบถามข้อมูลไปยังหอผู้ป่วยในทุกหอผู้ป่วย ซึ่งท าให้ใช้เวลาในการด าเนินการจัดการบริหารเตียง
ที่มีอยู่  

หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ด าเนินการจัดท าเว็บไซต์แสดงอัตราการครองเตียงโรงพยาบาลแม่สาย
ขึ้นเพื่อแสดงจ านวนเตียงจริง จ านวนเตียงที่ใช้ และจ านวนเตียงว่าง ในแต่ละหอผู้ป่วย ของโรงพยาบาลแม่สาย  
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่ท าหน้าที่บริหารจัดการเตียง โดยเฉพาะนอกเวลาราชการ สามารถบริหารจัดการเตียง
ของโรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสม  

  
ระยะเวลาในการจัดท านวัตกรรม 

4 มกราคม 2564  ถึง 30 มิถุนายน 2564   
 

วิธีการพัฒนานวัตกรรม   
เป้าหมาย 

1. มีเครื่องมือที่ช่วยในการรายงานข้อมูลการใช้เตียงของแต่ละหอผู้ป่วย ที่เป็นลักษณะแบบ real time  

2. ผู้ปฏิบัติงาน ที่ท าหน้าที่บริหารจัดการเตียงของโรงพยาบาล มีความพึงพอใจ  

 

 

 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
671 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้มีเครื่องมือที่ช่วยในการรายงานข้อมูลการใช้เตียงของแต่ละหอผู้ป่วย ที่เป็นลักษณะแบบ real 
time  

2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ที่ท าหน้าที่บริหารจัดการเตียงของโรงพยาบาลโดยเฉพาะนอกเวลาราชการ สามารถ
บริหารจัดการเตียงของโรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสม 

3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ที่ท าหน้าที่บริหารจัดการเตียงของโรงพยาบาล เกิดความพึงพอใจ  
ลักษณะผลงานนวัตกรรม 

 นวัตกรรม “Website bed rate” เป็นเว็บไซต์ที่แสดงจ านวนเตียงจริง จ านวนเตียงที่ใช้ และ
จ านวนเตียงว่าง ในแต่ละหอผู้ป่วย ของโรงพยาบาลแม่สาย โดยข้อมูลจะสัมพันธ์กับเตียงที่ใช้จริงในโปรแกรม HOSxP 
และข้อมูลในเว็บไซต์จะท าการ Update ทุก 10 นาที โดยมีลักษณะดังนี้   

ลักษณะเตียงสีเขียว คือเตียงว่าง  
ลักษณะเตียงสีแดง คือเตียงที่มีผู้ป่วยนอนอยู่        
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672 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

วิธีปฏิบัติ 

1. ทบทวนปัญหาร่วมกัน 
2. หาแนวทางแก้ไขและสืบค้นนวัตกรรม 

2.1 ออกแบบหน้าจอผู้ใช้ 
2.2 เขียน Code เพื่อแสดงข้อมูลจ านวนเตียง 
2.3 ออกแบบแปลน หอผู้ป่วยทั้งหมด 
2.4 น าแปลนที่ออกแบบเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ เชื่อมต่อกับโปรแกรม HOSxP 
2.5 ระบุการใช้เตียงแต่ละหอผู้ป่วย 
2.6 สร้าง Code update อัตราครองเตียงทุก 10 นาที 
2.7 เปิดใช้งาน Website bed rate 

3. ติดตามและประเมินผลการใช้นวัตกรรม 
4. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  

การทดสอบประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 
1. ลดระยะเวลาในการด าเนินการจัดการบริหารเตยีงของโรงพยาบาลโดยเฉพาะนอกเวลาราชการ 
2. ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจมากกวา่ร้อยละ 80 

 

สรุปผลลัพธ ์
ด้านความลดระยะเวลา 
 สามารถลดระยะเวลาบรหิารจัดการเตียงของโรงพยาบาล โดยเฉพาะนอกเวลาราชการ 
ด้านความพึงพอใจของพยาบาลผู้ปฏิบัติงาน 

จากการสอบถามความพึงพอใจของของผู้ใช้งาน มีความพึงพอใจต่อการใช้ Website bed rate ร้อยละ 96 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากนวัตกรรม/โอกาสพัฒนา 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
- มีเครื่องมือที่ช่วยในการรายงานข้อมูลการใช้เตียงของแต่ละหอผู้ป่วย ที่เป็นลักษณะแบบ real time  
โอกาสพัฒนา 
- มีบางช่วงเวลาที่ข้อมูลไม ่Update ให้ใน 10 นาท ีเกิดจาก bug ซึ่งต้องท าการพัฒนาแก้ไขเว็บไซต์ 

Website bed rate อยา่งต่อเน่ือง 
- คิดค้นจัดท าระบบรายงานข้อมูลอื่นๆ ทางเว็บไซต์ 
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673 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

“แผ่นป้ายจัดท่าบล็อกหลัง” 
 

วณิชยา บูรณประภาพงศ์และคณะ 

กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลแม่สาย จังหวดัเชียงราย 

 
บทน า 

หน่วยงานการพยาบาลห้องผ่าตัดและวิสัญญีโรงพยาบาลแม่สายเป็นหน่วยงานบริการให้ยาระงับความรู้สึก      
แก่ผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด และท าหัตถการที่จ าเป็นต้องให้ยาระงับความรู้สึกอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการให้ยาระงับ
ความรู้สึกในหน่วยงานการพยาบาลห้องผ่าตัดและวิสัญญีโรงพยาบาลแม่สายนั้น มีทั้งการให้ยาระงับความรู้สึกแบบ
ทั้งตัว (General anesthesia) และการให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน (Regional anesthesia) คือ การให้ยาระงับ
ความรู้สึกเฉพาะส่วน โดยจะใช้กับส่วนที่ต้องการให้รู้สึกชาหรือไม่มีความรู้สึกเจ็บปวด เพื่อให้ด าเนินการผ่าตัดเฉพาะ
ส่วนนั้นได้ (HONESTDOCS, 2019) 

หน่วยงานการพยาบาลห้องผ่าตัดและวิสัญญีโรงพยาบาลแม่สาย พบว่าผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดและได้รับการ
ระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน (Regional anesthesia) ในปี 2563 จ านวน 493 ราย ซึ่งมีการท า Spinal Block ร่วมด้วย 
ซึ่งทางหน่วยงานพบปัญหาว่ามีการจัดท่าที่ไม่ถูกต้องทั้งบุคลากรและผู้ป่วย ท าให้การบล็อกหลังท าได้ยาก ทาง
หน่วยงานจึงได้จัดท านวัตกรรม “แผ่นป้ายจัดท่าบล็อกหลัง” ซึ่งในนวัตกรรมมีทั้งการจัดท่าในท่านอนตะแคงและท่า
นั่ง มีรูปประกอบและมีค าบรรยาย 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาพม่า เพื่อให้การบล็อกหลังท าได้ง่าย
และราบรื่นข้ึน  
 
ระยะเวลาในการจัดท านวัตกรรม 

กุมภาพันธ์ 2564 - มีนาคม 2564 
 

วิธีการพัฒนานวัตกรรม   
เป้าหมาย 

1. มีแผ่นป้ายจัดท่าบล็อกหลัง 
2. ผู้ปฏิบัติงานมีความพงึพอใจ 
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ลักษณะผลงานนวัตกรรม 
1. เป็นแผ่นเคลือบแข็ง มี 2 ดา้น โดนมีด้านที่เป็นรูปภาพ และดา้นที่เป็นค าบรรยายแระกอบรูปภาพ โดย

มีลักษณะดังนี้ 
ด้านหน้า 

          
  
ด้านหลัง 
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วิธีปฏิบัติ 

1. ทบทวนปัญหาร่วมกัน 
2. หาแนวทางแก้ไขและสืบค้นนวัตกรรม 
3. ติดตามและประเมินผลการใช้นวัตกรรม 
4. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน 

การทดสอบประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วดัความส าเรจ็ 

1.  อุปกรณใ์นการช่วยบล็อกหลัง คือ แผ่นป้ายจัดท่าบล็อกหลัง 
2.  ผู้ปฏิบัติงานมีความพงึพอใจมากกวา่ร้อยละ 80 

 
สรุป ผลลัพธ ์

1. อุปกรณ์ในการช่วยบล็อกหลัง คือ แผ่นป้ายจัดทา่บล็อกหลัง 
2. จากการสอบถามความพงึพอใจของของผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อการใช้นวตักรรม “แผ่นป้ายจัดท่า

บล็อกหลัง” ร้อยละ 100 
 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากนวัตกรรม/โอกาสพัฒนา 

1. ผู้ปฏิบัติมีความพึงพอใจ 
2. น าวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่แลว้ น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการให้การดูแลผู้ป่วย 
3. มีโอกาสพัฒนาโดยเผยแพร่แก่หน่วยงานอื่น หรอืโรงพยาบาลอื่นที่มีความสนใจ และน ามาปรับพัฒนาให้ดี

ยิ่งข้ึน  
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“เสียงนี้มีความหมาย”  
Alarm for help 

เฉลิมพล มณีจันสุข    

กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย ์โรงพยาบาลดอยหลวง จังหวดัเชียงราย 
 
บทน า 

Server ในทาง Computing คือโปรแกรม Computer หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการค านวณหรือประมวลผลตาม 
ที่ผู้ใช้หรือ Application ต้องการ และพร้อมให้บริการเมื่อใดก็ตามที่มีการร้องขอบริการ  รองรับการให้บริการได้
หลากหลายและสามารถแชร์ทรัพยากรร่วมกันระหว่างผู้ใช้งาน โดยประโยชน์ของการใช้ Server คือ มีประสิทธิภาพ
สูง สามารถประมวลผลหรือรองรับการใช้งาน Software และ Application พร้อมกันได้ในปริมาณมากๆ มีความ
ปลอดภัย Server ส่วนใหญ่ให้บริการภายใต้ Data Center ที่มีความน่าเชื่อถือสูง จึงถูกดูแลและบริหารจัดการจาก
ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ พร้อมตรวจสอบปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีความน่าเชื่อถือ ออกแบบมาเพื่อรองรับการ
ประมวลผลปริมาณสูง พร้อม Hardware ที่มีประสิทธิภาพ และพร้อมให้บริการได้ตลอดเวลา  จึงยากต่อการ
เกิด Downtime และการสูญเสียของข้อมูลเมื่อ Hardware มีปัญหา มีความสะดวกและมีความยืดหยุ่น รองรับการเข้า
ใ ช้ ง า น ได้ ผ่ า น เ ค รื อ ข่ า ย อิ น เ ทอ ร์ เ น็ ต  ปร าศจ ากข้ อ จ า กั ด เ รื่ อ ง อุ ปก รณ์  และก า ร เ ข้ า ถึ ง  ส าม า ร ถ
จัดการ ปรับปรุง แก้ไข และแชร์ข้อมูล พร้อมกันได้อย่างรวดเร็วและมีการจัดการง่าย  Server รองรับการ
ติดตั้ง Software ได้หลากหลายชนิด Software หรือ Application อาจมาพร้อมกับ User Interface ให้ผู้ใช้สามารถ
บริการจัดการหรือตั้งค่าได้อย่างง่ายดาย  
 ระบบ Server จึงเป็นสิ่งส าคัญขององค์กรที่ผู้ดูแลระบบต้องให้ความส าคัญ เช่น การติดตั้งอย่างถูกต้อง มี
ระบบส ารองข้อมูล มีระบบป้องกันภัยคุกคามที่ดี เพราะหากเกิดเหตุไม่คาดคิดจนส่งผลกระทบต่อระบบ Server อาจ
ท าให้ธุรกิจหรือการด าเนินงานในองค์กรสะดุดถึงขั้นไม่สามารถด าเนินต่อไปได้ ซึ่งปัญหา ณ ที่นี้รวมถึงปัญหาจาก
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าตัดไฟเนื่องจากการจ่ายไฟฟ้าผิดปกติ  ท าให้สามารถส ารองไฟฟ้าได้ประมาณ 15-30 นาที ก่อน
เครื่องดับเพราะไม่มีไฟฟ้าใช้งาน ซึ่งจะส่งผลต่อ ระบบ Server โดยตรง 

กรณีไฟฟ้าดับภายในห้องแม่ข่ายนั้น จึงเป็นบทเรียนให้งานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลดอยหลวง 
กลับมาทบทวนและเกิดเป็นนวัตกรรมด้วยแนวคิด“เสียงสัญญาณเตือน” โดยใช้หลักการที่ไม่ซับซ้อน ได้น าแนวคิดจาก
อุปกรณ์ที่มีอยู่และสามารถน าประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงยกหลักการท างานของ “ไฟฉุกเฉิน” มาประยุกต์ใช้โดย
น าไฟฉุกเฉิน ให้มีทั้งไฟส่องสว่างและ “เสียงสัญญาณเตือน” เพื่อเตือนให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าตรวจสอบ
เบ้ืองต้น และแจ้งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ ให้มาแก้ไขเหตุการณ์ฟ้าดับได้ทันเวลา สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ  
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วัตถุประสงค์    
 1. เพื่อแจ้งเตือนปัญหาไฟฟ้าดับ ลดโอกาสเสี่ยงตอ่การเสียหายของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
 2. ลดอุบัติการณ์ข้อรอ้งเรียนเกี่ยวกับความเสี่ยงและความปลอดภัยของฐานข้อมูล 
 
วันที่เริ่มต้นนวัตกรรม     9 สิงหาคม 2565         
ระยะเวลาการด าเนินการ  ปีงบประมาณ 2565 – 2567 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน  (ให้แสดงวิธีการประดิษฐ์ พร้อมรูปประกอบ อย่างน้อย 1-2 รูป) 

 

รูปที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

จากรูปที่ 1 อุปกรณ์ส ารองไฟส่องสว่าง “ไฟฉุกเฉิน” ที่ติดตั้งไว้ในห้อง Server หรือห้องแม่ข่าย การท างานของ ไฟฉุกเฉิน

จะมีไฟส่องสว่างหลอด LED เมือ่ไฟฟ้าดับส่องสว่างในทีมืดเพื่อที่สามารถเข้า Service งานภายในห้องได้ 
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รูปที่ 2 

 

จากรูปที่ 2 น าเศษวัสดุแจ็คตัวเมียจากอุปกรณ์กล้องเก่าที่ช ารุดแล้วตัดเอาเฉพาะแจ็คตัวเมียเพื่อน ามาเป็นเต้ารับส าหรับ

เสียบสายล าโพงพ่วงกับหลอดไฟ LED ให้ท างานพร้อมกัน 

รูปที่ 3 

จากรูปที่ 3 น าแจ็คตัวเมียที่ได้มา  เจาะรูดัดแปลงแจ็คตัวเมีย บนอุปกรณ์ไฟฉุกเฉิน ส าหรับเชื่อมต่อ DC ขนาด 102.1 x 
5.5.5 มม.หรือสายสัญญาณเสียงไปยังล าโพงที่ต้องการพ่วงต่อกับไฟฉุกเฉิน  
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รูปที่ 4 

 

จากรูปที่ 4 น าแจ็คตัวเมียที่ได้มา น าขั้ว +(สีแดง) และขั้ว – (สีด า) ต่อเข้ากับแผงวงจรที่จ่ายไฟไปยังหลอด LED อาศัย

หลักการท างานจ่ายกระแสไฟพร้อมกับหลอด LED  ไฟฟ้า DC 12V เพื่อให้เกิดเสียดังเตือนเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ 

รูปที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 
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จากรูปที่ 5 และรูปที่ 6 น าแจ็คตัวผู้ต่อกับล าโพงขั้ว + และขั้ว - ที่เตรียมไว้น ามาเสียบเข้ากับตัวเครื่องส ารองไฟฉุกเฉิน 

กรณีอยากปิดเสียงเตือนล าโพงต้องการใช้ไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเดียว ก็สามารถถอดปลั๊กตัวผู้ออกได้ เพื่อไม่ให้มีเสียงเตือน

รบกวนขณะ Service งานในห้องแม่ข่าย 

รูปที่ 7 

 

 

 

 

 

 

จากรูปภาพที ่7 การเชื่อมต่ออุปกรณ์พร้อมใช้งาน 
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วิธีการใช้งานส าหรับนวตักรรมสิ่งประดิษฐ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ติดตั้งไฟฉุกเฉินในห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายตามปกติ  และเพิ่มเติมส่วนล าโพงแจ้งเตือนเดินสาย
ออกมานอกห้องบริเวณทางเดินเพื่อให้ได้ยินเสียงเตือนชัดเจน 

- เสียงเตือนจะดังแจ้งเตือนต่อเมื่อ “ไฟฟ้าดับ” แสงสว่างจะส่องไปยังทีมืดพร้อมกับเสียงเตือนที่ดังขึ้น เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้เคียงหรือเจ้าหน้าที่ รปภ. สามารถเข้ามาตรวจเช็คตามแนวปฏิบัติที่ติดไว้จุดที่ติดตั้งล าโพงแจ้ง
เตือน 
 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการและผลลัพธ์ 

1.อุบัติการณ์ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเสี่ยงและความปลอดภัยของฐานข้อมูล น้อยกว่า 5 ครั้ง 
2.แจ้งเตือนปัญหาก่อนไฟฟ้าดับ 15 นาท ี

 

งบประมาณที่ใช้ 500 บาท 
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ผลของนวัตกรรม  
มีการใช้ / ประยุกต์ใช้เฉพาะหน่วยงาน  

 
สรุปผลการด าเนินการ 
 1. ปัญหา/ข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ  
  ข้อจ ากัด : แบตเตอรี่มีอายุการใช้งาน 2 ปี หากแบตเตอรี่เสื่อม จะไม่มีการแจ้งเตือน 
 2. กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น  
  เรียนรู้ที่จะต่อยอดจากอุปกรณ์ที่มีอยู่มาใช้ป้องกัน ก่อนถึงความเสียหายต่างๆของวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                  
และของฐานข้อมูล 
 
แผนการที่จะพัฒนาต่อเนื่องต่อไป  
 มีแผนพัฒนานวัตกรรม Alarm alert line notify ในปีถัดไป 
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ห่อด้วยรัก  

IV care kids 

บัณฑิตา วงค์งาม  

โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชเชียงของ จังหวัดเชยีงราย 

 

บทน า  

ผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยในชายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ส่วนใหญ่แพทย์ให้การ
รักษาด้วยการให้สารน้ าและยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) ทางหลอดเลือดด า ซึ่งหลอดเลือดด าของผู้ป่วยเด็กมีขนาดเล็ก
และเปราะบาง ต าแหน่งที่สามารถแทงเข็มได้มีน้อยและหายาก ในการเปิดเส้นแต่ละครั้งใช้เวลานานและอาจต้องแทง
เข็มมากกว่า 2 ครั้งขึ้นไป ท าให้ผู้ป่วยเด็กฝังใจกับหัตถการที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดส่งผลให้ไม่ให้ความร่วมมือในการ
รักษา หลังจากที่เปิดเส้นให้สารน้ าและยาทางหลอดเลือดด าได้แล้ว ผู้ป่วยเด็กมักจะงอแงอยู่ไม่นิ่งจากอาการเจ็บป่วยที่
เป็นอยู่ ประกอบกับความไม่สุขสบายจากเข็มที่คาไว้ในหลอดเลือดด าท าให้ผู้ป่วยเด็กดึง ปัด สะบัด หรือถีบจนเข็มหลุด
แล้วต้องถูกแทงเข็มซ้ า จ านวนครั้งของการแทงเข็มให้น้ าสารน้ าเป็นความเจ็บปวดที่มีผลกระทบต่อจิตใจเด็กและพ่อแม่
อย่างมากเป็นประสบการณ์เลวร้ายส าหรับผู้ป่วยเด็กซึ่งมีผลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน (Kennedy RM, 
Luhmann J, Zempsky WT.2008) 

การปิดปลาสเตอร์ที่แน่นหนาแข็งแรงจะช่วยให้การคาเข็มในหลอดเลือดด าอยู่ได้นานขึ้น แต่พบว่าท าให้ไม่
สามารถตรวจสอบต าแหน่งของปลายเข็มได้จนกว่าจะเกิดการบวมแดงซึ่งอาจลุกลามไปสู่ภาวะหลอดเลือดด าอักเสบ 
(phlebitis)  การปิดปลาสเตอร์ที่สามารถตรวจสอบต าแหน่งปลายเข็มได้ส่วนใหญ่ไม่แน่นหนาเพราะต้องปิดปลายเข็ม
ด้วยแผ่นเทปใสและปิดปลาสเตอร์เหนียวไว้ที่รอบๆปลายเข็มซึ่งไม่มีความแข็งแรง เวลาผู้ป่วยเด็กงอแงอยู่ไม่นิ่งปลาย
เข็มที่คาไว้ในหลอดเลือดด าอาจแทงทะลุออกนอกหลอดเลือด ท าให้มีการรั่วไหลของสารน้ าและยาออกนอกหลอด
เลือดด า หรือเข็มให้น้ าเกลืออาจกระทบกับผนังหลอดเลือด ท าให้ผนังหลอดเลือดบาดเจ็บ ระคายเคือง และเกิดการ
อักเสบ (วิมลวัลย์ วโรฬาร, 2560) น าไปสู่การแทงเข็มใหม่ซ้ าๆ การหาหลอดเลือดด าส าหรับแทงเข็มท าได้ยากเพราะ
หลอดเลือดมีขนาดเล็กมาก ต้องใช้เวลานานในการแทงเข็ม (Kanokjun K., 2012)  ท าให้ผู้ป่วยเด็กเกิดความเจ็บปวด 
หวาดกลัว ร้องไห้ งอแง และไม่ให้ความร่วมมือมากขึ้น การท าหัตถการต่างๆจึงยากขึ้นโดยเฉพาะ การ on O2 
canula การ on O2 mask และการพ่นยา ซึ่งอาจท าให้เกิดภาวะพร่องออกซิเจน ผู้ป่วยเด็กหายจากอาการเจ็บป่วย
ช้าลง ใช้ระยะเวลาในการรักษานานขึ้น และนอนโรงพยาบาลนานข้ึน  
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การการประคองปลายเข็มที่คาไว้ในหลอดเลือดด าเป็นสิ่งส าคัญมากในการดูแลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับสารน้ าและยา
ในหลอดเลือดด า มีความจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดามอวัยวะส่วนนั้นไว้เพื่อไม่ให้เกิดการหัก พับ งอ และเลื่อนหลุดของ
ปลายเข็ม ที่ผ่านมาอุปกรณ์ดามที่หอผู้ป่วยในชายใช้เป็นอุปกรณ์ที่ท าจากกล่องกระดาษตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าห่อ
ด้วยกระดาษนิตยสารเหลือใช้แล้วพันทับด้วยก๊อสม้วนอีกหลายชั้นเพื่อให้การดามมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่อุปกรณ์ดาม
ที่ท าขึ้นจากกล่องกระดาษนี้มีสัมผัสที่หยาบ แข็ง มีเหลี่ยมมุม ระคายเคืองต่อผิวผู้ป่วยเด็ก และอาจบาดผิวผู้ป่วยจน
เกิดแผลได้ การตรวจสอบต าแหน่งปลายเข็มท าได้ล าบากเพราะต้องแกะก๊อสม้วนออกทั้งหมดจึงจะเห็นต าแหน่งปลาย
เข็ม รวมทั้งการดามด้วยกล่องกระดาษเป็นการจ ากัดการเคลื่อนไหวของมือผู้ป่วยทั้งหมดซึ่งท าให้ผู้ป่วยเจ็บปวดและ
งอแงยิ่งกว่าเดิม ผู้จัดท าจึงได้คิดพัฒนาอุปกรณ์ดามขึ้นใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสามารถดามต าแหน่งปลายเข็มได้
อย่างแข็งแรงไม่เกิดการเลื่อนหลุด สามารถเปิดเพื่อตรวจสอบต าแหน่งปลายเข็มได้ง่าย ไม่ระคายเคืองผิวผู้ป่วย มีสีสัน
สวยงาม รวมทั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กมีความพึงพอใจ 
 
วิธีการพัฒนานวัตกรรม          

       

 

อุปกรณ์ที่ใชด้ามมือเมื่อให้สารน้ าแบบดั้งเดิม 
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ปัญหาที่พบของอุปกรณ์ที่ใช้ดามแบบดั้งเดิม 
1. ไม่คงทนถาวรวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ดามมือ (กระดาษลัง) ไม่คงทนถาวร 
2. เสี่ยงต่อการเลื่อนหลุดง่ายจากการที่เด็กดิ้น แกะ และดึงออก  
3. เมื่อใช้งานเป็นระยะเวลานานแล้วต าแหน่งที่คาเข็มไว้มีการรั่วซึมของสารน้ าจะท าให้ก๊อสเปียก เป่ือยยุ่ย 

กลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค 
4. สิ้นเปลืองทรัพยากร (ก๊อส) ในการพันอุปกรณด์ามให้ยึดติดกับอวัยวะสว่นที่ให้สารน้ า 
5. เสี่ยงต่อการเกิดภาวะหลอดเลือดด าอกัเสบ (phlebitis) เนื่องจากไม่สามารถเปิดดูบริเวณต าแหน่งที่คาเข็มได้  
6. อุปกรณ์ดามแบบเดิมมีสัมผัสที่หยาบ แข็ง มีเหลี่ยมมุมซึ่งระคายเคืองผิวเด็กและอาจบาดผิวเด็กจนเกิดแผลได้ 
ผู้จัดท าจึงได้น าแนวคิดการพยุงข้อมือด้วย wrist support ของนักกายภาพบ าบัด มาประยุกต์เป็น นวัตกรรม

ห่อด้วยรัก IV care kids เพื่อใช้พยุงข้อมือผู้ป่วยเด็กที่ได้รับสารน้ าทางหลอดเลือดด าหรือคาสายฉีดยา (Injection 
Plug) บริเวณข้อมือไม่ให้เลื่อนหลุด และปรับให้นวัตกรรมห่อด้วยรัก IV care kids เป็นทรงกระบอกเพื่อสามารถดาม
ส่วนอื่นๆของแขนหรือยาได้ด้วย โดยเน้นให้นวัตกรรมมีสัมผัสที่นุ่มนวลด้วยการใส่ฟองน้ าข้างในผ้าอีก 1 ชั้นเพื่อให้
อุปกรณ์ระคายเคืองผู้ป่วยเด็กให้น้อยที่สุด เลือกผ้าที่มีสีสันสวยงามเพื่อให้ผู้ป่วยเด็กรู้สึกผ่อนคลาย ติดตีนตุ๊กแกเพื่อให้
สามารถปรับขนาดสั้นยาวได้ตามขนาดของข้อมือผู้ป่วยแต่ละคน สอดไม้กดลิ้นไว้ด้านในสุดของอุปกรณ์เพื่อป้องกันการ
พับงอของข้อมือผู้ป่วย และป้องกันการหัก พับ งอของสายน้ าเกลือ และที่ส าคัญหากใช้เสร็จแล้วสามารถถอดเอาไม้กด
ลิ้นออกแล้วซักท าความสะอาดได้  
 
วิธีการด าเนินงาน 

1. ออกแบบรูปแบบนวัตกรรมส าหรับดามบริเวณมือ 
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2. ออกแบบนวัตกรรมส าหรับดามบริเวณแขน ขา หรือข้อพับต่างๆ 
 

 
 

3. เลือกวัสดุอุปกรณ ์    
- เศษผ้า 3 สี    
- เทปตีนตุ๊กแก   
- ไม้กดลิ้น 

 
 

4. ประดิษฐ์นวตักรรม IV care kids ตามขนาดดังนี ้
- ขนาด S ใช้ส าหรับเด็กอายุ 0-2 ปี 
- ขนาด M ใช้ส าหรับเด็กอายุ >2-4 ปี 
- ขนาด L ใช้ส าหรับเด็กอายุ >4-6 ปี 

 5. งบประมาณในการประดิษฐ์นวัตกรรมเฉลี่ยชิ้นละ 40 บาท  
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Size นวัตกรรม IV care kids ขนาดตามวัยตา่งๆ 

     
 

การทดสอบประสิทธิภาพ  

1. เลือกขนาดนวัตกรรม IV care kids ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยเด็กตามขนาดดังนี้ 
- ขนาด S ใช้ส าหรับเด็กอายุ 0 - 2 ป ี
- ขนาด M ใช้ส าหรับเด็กอายุ > 2 - 4 ป ี
- ขนาด L ใช้ส าหรับเด็กอายุ > 4 - 6 ป ี

2. ก าหนดการเลือกขนาดและต าแหน่งของหลอดเลือดด าที่เหมาะสม ในการให้สารน้ าทางหลอดเลอืดด าจาก
ต าแหน่งส่วนปลายไปส่วนต้น มีขนาดพอเหมาะ มีความตรง ไม่งอและอยูใ่นต าแหน่งที่เส้นไม่แตกง่าย เช่น หลังมือ 
แขน หลังเท้า 

3. หลังจากแทงเข็มให้สารน้ าแล้ว ใช้อุปกรณ ์IV care kids ดามบริเวณที่แทงเข็มให้สารน้ าให้พอด ีไม่แน่น
หรือหลวมจนเกินไป 

 

     รูปแสดงการใช้อุปกรณ์ตอนหลังแทงIV 
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4. พยาบาลเจ้าของไข้ตรวจสอบต าแหน่งที่คาเข็มไว้ทุกเวรและทุกครั้งที่ฉีดยาโดยแกะอุปกรณ ์IV care kids 
ดูได้ ว่ามีการเลื่อนหลุดหรือไม ่

   

รูปแสดงพยาบาลท าการแกะตีนตุ๊กแกดตู าแหน่งคาเข็ม 

5. เก็บข้อมูลการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า 

      

รูปแสดงตารางการเก็บข้อมูลการให้สารน้ าทางหลอดด า 

ผลการทดลองใช้นวัตกรรม 

1. เดือนมกราคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

1.1 ผู้ป่วยเด็กที่คาเข็มให้สารน้ าหรือสายฉีดยาไว้มีจ านวน 33 ราย 

1.2 จ านวนวันนอนเฉลี่ยที่ผู้ป่วยเด็กคาเข็มให้สารน้ าหรือสายฉีดยา 3.18 วัน 

1.3 ผู้ป่วยเด็กที่คาเข็มให้สารน้ าหรือสายฉีดยาได้นาน 1 วัน มี 7 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 21.21 

1.4 ผู้ป่วยเด็กที่คาเข็มให้สารน้ าหรือสายฉีดยาได้นาน 2 วัน มี 10 ราย คดิเป็นร้อยละ 30.30 

1.5 ผู้ป่วยที่คาเข็มให้สารน้ าหรือสายฉีดยาได้นาน 3 วัน มี 10 ราย คดิเป็นร้อยละ 30.30 

1.6 ผู้ป่วยเด็กที่คาเข็มให้สารน้ าหรือสายฉีดยาได้นาน 4 วัน มี 6 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 18.18 

1.7 ไม่พบอุบัติการณก์ารเกดิภาวะหลอดเลือดด าอักเสบ (phlebitis) 

2. ญาติผู้ป่วยเด็กมีความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรมร้อยละ 96.2 
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สรุป 
 การใช้นวัตกรรมห่อด้วยรัก IV care kids สามารถป้องกันการเลื่อนหลุดของเข็มให้สารน้ าหรือสายฉีดยาได้ 
โดยเฉลี่ยสามารถคาเข็มได้นาน 2 วันและ 3 วันเท่าๆกัน และคาเข็มได้นานสูงสุด 4 วัน ท าให้ลดจ านวนครั้งการแทง
เข็มเพื่อเปิดเส้นหลอดเลือดด า ผู้ป่วยเด็กรูส้ึกสุขสบายบริเวณต าแหน่งที่ผูกยึด มีความกลวัเจ้าหน้าที่พยาบาลลดลง ให้
ความรว่มมือในการรักษามากขึ้น ผู้ป่วยมีความปลอดภัยไม่เกิดภาวะหลอดเลือดด าอกัเสบ ไม่เสี่ยงต่อการตดิเชื้อจาก
สายน้ าเกลือหลุดหรือแทงน้ าเกลือใหม่บ่อยๆ ญาติผู้ป่วยมีความพึงพอใจ และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลลดลง 
เอกสารอ้างอิง  

วิมลวัลย์ วโรฬาร. (2560). หลอดเลือดด าอกัเสบในผู้ป่วยเด็ก: การป้องกนัและการดูแล.วำรสำรพยำบำลโรคหัวใจและ

ทรวงอก. สืบค้นจาก

file:///C:/Users/hp/Downloads/tapanee2500,+Journal+manager,+Aw+CVT+journal+No28-1-

2%20(1).pdf 

Kanokjun K. Intravenous cannulation procedure in pediatric patients: Nursing strategies to success. 

Journal of Nursing Science & Health. 2012;35(2):132-9. (in Thai). 

Kennedy RM, Luhmann J, Zempsky WT. Clinical implications of unmanaged needle-insertion pain 

and distress in children. Pediatrics. 2008;122:S130-3. 
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ป้าย Alert 
 

อัจฉรา  ทะระมา 

กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลเทิง จังหวดัเชยีงราย 

บทน า        

ยาความเสี่ยงสูง (High Alert Drug) คือ ยาที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดพลาดในกระบวนการรักษา  
และก่อให้เกิดอันตราย อาจถึงแก่ชีวิตหากเกิดความผิดพลาดในการใช้ยา หรือบริหารยา จึงต้องมีข้อตกลงร่วมกันใ น
ขั้นตอนการสั่งใช้ยา การจ่ายยา การบริหารยาหรือให้ยาแก่ผู้ป่วย โดยอาศัยความร่วมมือกัน  ของสหสาขาวิชาชีพ        
เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดและอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้ยานั้น 
       ตึกผู้ป่วยแยกโรคได้ให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในร่างกาย ทุกเพศ ทุกวัย  ผู้ป่วยส่วนใหญ่
เป็นเด็ก และผู้สูงอายุ ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับการท างานของระบบต่างๆ ของร่างกายที่ยังไม่สมบูรณ์ และเสื่อมตามอายุ 
เมือ่เด็ก และผู้สูงอายุได้รับยาความเสี่ยงสูงจึงมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อร่างกายในระบบต่างๆ มาก
ขึ้น ซึ่งจากการทบทวนข้อมูล จากสถิติด าเนินกร  พบว่าตึกผู้ป่วยแยกโรคยังไม่มีการเฝ้าระวังการบริหารยาที่มีความ
เสี่ยงสูงที่ชัดเจน บุคลากรทุกคนเห็นความส าคัญในการบริหารยาดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ จึงได้คิด ค้นนวัตกรรม 
เพื่อติดตาม และเฝ้าระวังการใช้ยา  High Alert Drug และ เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับ
ยาที่มีความเสี่ยงสูง 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยา High Alert Drug  
2. เพื่อให้พยาบาลตึกผู้ป่วยแยกโรคมีแนวทางในการติดตามและเฝ้าระวังการใช้ยา High Alert Drug ที่มี

ประสิทธิภาพและเป็นแนวทางเดียวกัน 
3. ป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา (Administration Error) High Alert Drug 

 

วิธีการพัฒนานวัตกรรม   

1. ทบทวนขอ้มูลความคลาดเคลื่อนจากการบริหารยาของตกึผู้ป่วยแยกโรค 
2. ทบทวนรายการยาความเสี่ยงสูงของโรงพยาบาลเทิง 
3. จัดท านวตักรรม : ป้าย Alert เพื่อติดตามและเฝา้ระวัง การใช้ยา High Alert Drug ในหน่วยงานให้เป็นไป

ตามแนวทางเดียวกัน 
4. น านวัตกรรมมาใช้ขณะบริหารยา   
5. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  
6. เก็บรวบรวมสถิติ ปรบัปรุงและพัฒนานวัตกรรมให้มีความเหมาะสมกบัการใช้งาน 
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การทดสอบประสิทธิภาพ  

น านวัตกรรม ป้าย Alert มาใส่ในรถ Emergency ข้างกล่องยา หากมีการใช้ยาตัวไหน ก็หยิบป้ายยาคู่กันมา

วางตั้งแตก่ารบริหารยา และน าไปแขวนข้างผู้ป่วยขณะได้รับยา 
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สรุป  

ผลการด าเนินการใช้นวัตกรรม ป้าย Alert มาใช้ในแผนกตึกผู้ป่วยแยกโรค หรือตึกผู้ป่วยโรคติดเชื้อ     

ทางเดินหายใจโรงพยาบาลเทิง บุคลากรสามารถเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ และติดตามสัญญาณชีพได้อย่าง

เหมาะสม  ไม่เกิดอุบัติการให้ยาผิดคน หรือผิดวิธี ตังตารางสรุปผลการด าเนินงาน 

หัวข้อการประเมิน เป้าหมาย ผลงาน 
อาการแทรกซ้อนจากการได้รับยา high alert drug 0 0 
พยาบาลสามารถตดิตามเฝ้าระวังสัญญาณชพี ได้เหมาะสม
ตรงตามมาตรฐานการไดร้ับยา high alert drug  

>80% 100 

การเกิดความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา 
(Administration Error) High Alert Drug 

0 0 

 

เอกสารอ้างอิง  

กลุ่มงานเภสัชกรรม และคุ้มครองผู้บริโภค. คู่มือการเฝ้าระวังยา High Alert Drug โรงพยาบาลเทิง  
The Healthcare Accreditation Institute (public organization). [Internet]. 2019 [Cited 

in 15 November, 2019]. Available from:https://www.ha.or.th 
Hepler CD, Strand LM. Opportunities and responsibilities in pharmaceutical care. American Journal 

of Hospital Pharmacy 1990; 47(3): 533-543. 
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กระเป๋า  Lucky  Child 
 

อ าไพ ป้องค า 

กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลเทิง จังหวดัเชยีงราย 

 

บทน า        

การเกิดภาวะขาดออกซิเจนของเด็ก และการช่วยฟื้นคืนชีพ เป็นความเสี่ยงที่ส าคัญของตึกผู้ป่วยแยกโรค
ระบบทางเดินหายใจ พบ อัตราการเกิดเป็นอันดับต้นๆ ของอุบัติการณ์ความเสี่ยงใน Risk register ของโรงพยาบาล 
การช่วยฟื้นคืนชีพเด็กอย่างมี ศักยภาพของทีมและความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ในการช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤต
ฉุกเฉินอย่างทันท่วงทีนั้น เพื่อลดความรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ป่วยเด็ก  การมีความรู้เรื่องการ
ช่วยเหลือภาวะขาดออกซิเจนในเด็ก การช่วยฟื้นคืนชีพนั้น พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องมีความรู้ ทักษะที่ดี 
รวมถึงการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยเด็ก อุปกรณ์ในการช่วยชีวิตถือ เป็นสิ่งส าคัญอย่าง
หนึ่งที่ต้องจัดเตรียมให้พร้อม หากเจ้าหน้าที่ พยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ไม่มีความรู้และทักษะที่ดีส่ งผลให้เกิดความ
ล่าช้าและประสิทธิภาพในการชว่ยเหลือเด็กในตึกผู้ป่วยแยกโรคเป็นอย่างมาก จากการส ารวจในช่วงเดือน มิถุนายน ถึง
กรกฎาคม 2565 พบผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาด้วยเรื่อง ไข้ ไอ หายใจเหนื่อยเป็นจ านวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และการ
ส ารวจของตึก พบขาดการตรวจสอบอุปกรณ์ในการให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กและหากมีการใส่ท่อช่วยหายใจเด็กยัง
พบว่าปริมาณวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องน าไปใช้หลายอย่าง กระจัดกระจายอยู่ในรถ Emergency ท าให้ไม่สะดวกและเกิด
ความเสียเวลา จึงมีการใช้หลักคิด Lean เข้ามาวิเคราะห์จุดอ่อน ของกระบวนการน าสู่การพัฒนาคิดค้นนวัตกรรม
กระเป๋า Lucky  Child  นี้ข้ึนมาเพื่อให้มีความพร้อมใช้และลดการเดินขนย้ายที่ซ้ าซ้อนในการท างาน 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้เกิดความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ในการชว่ยเหลือผู้ป่วยเด็ก 
2. เพื่อลดปริมาณของกลอ่งที่ใส่อุปกรณ์และลดการเดินเคลื่อนไหวซ้ าซ้อน 
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วิธีการพัฒนานวัตกรรม   

1. ทบทวนขอมูลอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการใส่ท่อช่วยหายใจผู้ป่วยเด็กในตึกแยกโรค 
2. อุบัติการณก์ารช่วยเหลือล่าช้า อุบัติการณ์ความไม่พร้อมของอุปกรณ์ 
3. ประชุมทีมในตึกผู้ป่วย 
4. จัดท านวัตกรรม : กระเป๋า  Lucky  Child จัดหากล่องใส่วัสดุใสมาจัดอุปกรณ์  ตดิป้ายบอกราย 

ระเอียดของอุปกรณ์ด้านในกล่อง ติดป้ายแจ้งรายละเอียดขนาดใส่ท่อช่วยหายใจ ขนาดของBlade และtube 
ที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยตามอายุขอเด็กหรือน้ าหนัก  

5. น านวัตกรรมมาใช้  
6. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  
7. เก็บรวบรวมสถิติ ปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน 

 

การทดสอบประสิทธิภาพ  

   น ามาใสใ่นรถ Emergency พยาบาลปฏิบัติงานหาอุปกรณ์การช่วยชวีติเด็กทันที ไม่ลา่ช้า 
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สรุป  

ผลการด าเนินการใช้นวัตกรรม กระเป๋า  Lucky  Child  มาใช้ในแผนกตึกผู้ป่วยแยกโรค หรือตึกผู้ป่วย     
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ โรงพยาบาลเทิง บุคลากรมีความพึงพอใจเนื่องจากสะดวก และจากการติดตาม ไม่เกิด
อุบัติการอุปกรณ์ไม่พร้อมใช้ในหน่วยงานที่ใช้นวัตกรรม 

ตัวชี้วดั เป้าหมาย ผลงาน 
อุบัติการณ์อุปกรณ์ไม่พรอ้มใช ้ 0 0 
คะแนนรวมความพึงพอใจของพยาบาลผู้ปฏิบัติ  >80% 95 % 

 

เอกสารอ้างอิง  

กรมการแพทย์ (2563). ค าแนะน าการใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคลป้องกันการติดเชื้อ (Personal 

Protective Equipment, PPE) ฉบับวันที่ 20เมษายน 2563[อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 21 มิ.ย. 

2565]. เข้าถึงได้จาก  http://covid19.dms.go.th/Content/Select_Landding_page?contentId=63 
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เครื่องช่วยเดินส าหรับผู้ป่วยฝึกเดิน บนลู่เดิน 
Walking Sling with Treadmill 

 
นพณัช บุญสุข , สมชาย เขื่อนค า 

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวดัเชียงราย 
 

บทน า  

ปัจจุบันโรคทางระบบประสาทและสมอง มีแนวโน้มการเกิดโรคที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย และมี
แนวโน้ม เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆเนื่องจากประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย มีจ านวนเพิ่มขึ้น ท าให้ในปัจจุบันประเทศไทยมี
ผู้ป่วย เป็นโรคนี้ประมาณ 5 แสนคน และผู้ที่มีความเสี่ยงจะ เป็นโรคนี้อีกไม่ต่ ากว่า 10 ล้านคน ซึ่งโรคนี้ ยังเป็นสาเหตุ
ส าคัญในการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต ท าให้ ประเทศไทยต้องสูญเสียงบประมาณจ านวนมหาศาลใน การดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ 
ผู้ป่วยต้องได้รับการท ากายภาพบ าบัดและฟื้นฟู อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ร่างกายกลับมามีสภาพร่างกาย ใกล้เคียงปกติโดย
ผูป้่วยส่วนใหญ่เมื่อได้รับการท า กายภาพบ าบัดร่างกายสามารถฟื้นตัวได้ภายในระยะ เวลา 3-6 เดือน โดยมีการฟื้นตัว
เร็วในช่วง 1-3 เดือนแรกโดยเริ่มจากการฝึกเดินโดยใช้ราวคู่แต่การท ากายภาพบ าบัดแบบนี้ยังมีปัญหาค่อนข้างมาก 
เน่ืองจาก กรณีผู้ป่วยมีอาการทางระบบประสาทค่อนข้างหนัก ผู้ป่วยจะทรงตัวไม่ได้เลย ท าให้ต้องใช้นักกายภาพบ าบัด 
จ านวนมากกว่า 2 คนในการ พยุงตัวผู้ป่วยเพื่อฝึก ยืน หรือเดินบนราวคู่ และบางครั้งจะไม่สามารถท าได้ ด้วยข้อจ ากัด
ของผู้ป่วยเอง (อาการของโรค) และข้อจ ากัดของนักกายภาพ 

หลังจากที่ได้ท าการฝึกเดินแล้วจนมีระดับความ สามารถการเดิน สามารถเดินได้โดยใช้อุปกรณ์ช่วย แล้ว
จะเป็นช่วงฟื้นฟูกล้ามเนื้อ โดยผู้ป่วยจะต้องฝึกเดินบ่อย ๆโดยใช้ อุปกรณ์ช่วยเดิน ให้มากที่สุด ซึ่งท าให้มัดกล้ามเนื้อ
แข็งแรงแต่ปัญหาที่เกิดขึ้น คือการหกล้มจากการที่อุปกรณ์ไม่มีระบบพยุงน้ าหนัก (Body Support) เนื่องจากผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองมักจะมีความพิการ หลงเหลืออยู่ ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวร่างกายและรูปแบบการเดิน ท าให้มี
ความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม เพิ่มขึ้นเป็น 2-3 เท่าเมื่อเทียบกับประชากรกลุ่มอายุเดียวกัน ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหา
การหกล้มได้นั้นก็คือ การฝึกเดินอย่างปลอดภัยเพื่อช่วยสร้างเสริมความ แข็งแรงของ กล้ามเน้ือ และป้องกันการหกล้ม 
ซึ่งวิธีนี้ได้รับการพิสูจน์ทางวิชาการแล้วว่าช่วยป้องกันการ หกล้มได้ดีที่สุด 

เครื่องช่วยเดินส าหรับผู้ที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวด้านการเดิน เช่น กลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง , กลุ่ม
ผู้ปว่ยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง, กลุ่มผู้สูงอายุ เริ่มต้นการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยฝึกเดินแบบพยุงน้ าหนักตัวบนลู่ฝึกเดิน โดย
เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการฝึกเดินของผู้ป่วยที่มารับบริการที่แผนกเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลแม่ลาว บนลู่เดิน 
treadmill ซึ่งปัญหาที่ผ่านมาพบว่าขาดอุปกรณ์พยุงในการฝึกเดินบนลู่เดิน เนื่องจากมีแนวโน้มของการเลี่ยงล้มค้อน
ข้างสูง และอุปกรณ์ที่จ าหน่ายมีราคาค่อนข้างสูง จึงเกิดแนวคิดการคิดค้นนวัตกรรมเครื่องช่วยเดินส าหรับผู้ป่วยฝึกเดิน 
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บนลู่เดิน เพื่อป้องกันการล้มของผู้ป่วยขณะฝึกเดินบนลู่เดินและช่วยให้นักกายภาพบ าบัดสามารถปรับท่าทางการเดิน
ของผู้ป่วยได้ดีขึ้น 
วิธีการพัฒนาวัตกรรม     

การพัฒนาเครื่องชว่ยเดนิส าหรับผู้ป่วยฝึกเดิน บนลู่เดินป้องกันการหกล้มซึ่งช่วยเสริมความมั่นใจในการเดิน 
ช่วยให้ผู้ป่วยกล้าทีจ่ะเดนิมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อการฝึกเดินและท่าทางการเคลื่อนไหว ต้องเสมือนการเดินปกติ เพื่อ
แก้ปัญหาที่กล่าวมา โดยตัวอุปกรณ์ทีอ่อกแบบนั้น ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1. ระบบพยุงน้ าหนัก ( Weight Support 
System) 2. ชุดสวมใส่ส าหรับพยุงตัว เพื่อให้เกิดความสบาย และถูกต้องตามหลักการฝึกเดิน 

1. ระบบพยุงน้ าหนัก (Weight Support System); ได้ออกแบบโครงช่วยฝึกเดินที่มีระบบ พยุงน้ าหนัก
แบบ Static Support โดยได้ท าการประยุกต์มาจากรูปแบบของอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า Gait training ซึ่งเป็น
อุปกรณ์ส าหรับใชพ้ยุงน้ าหนักผู้ป่วยเพื่อฝึกการเคลื่อนไหว และสามารถป้องกันการหกล้มได้โดยการใช้
งานจะเคลื่อนที่ไปตามรางที่อยู่เหนือศีรษะ ดังภาพที่ 1  

 

 
 

ภาพที ่1 แสดงระบบโครงพยุงน้ าหนัก 
  โดยโครงพยุงออกแบบให้มีขนาด กว้าง 130 ซม. ยาว 220 ซม. สูง 220 ซม. ตัวคานสามารถรับ
น้ าหนักได้มากกว่า 200 กิโลกรัม  
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ภาพที ่2 แสดงโครงพยุงออกแบบให้สามารถเข้ากับลู่เดินไฟฟ้า 
  จุดศูนย์ถ่วงมีการเซตให้จุดศูนย์ถ่วงของเชือกรับน้ าหนักอยู่ตรงกับแนวการเดินบนลู่เดิน ท าให้ขณะ
เดินผู้ป่วยจะรู้สึกสบาย และสามารถป้องกันการล้มเมื่อผู้ป่วยสะดุดล้มไดเ้ป็นอย่างดี  โดยจดุยึดสามารถเซตได้ตาม
ลักษณะการเดินของผู้ป่วย ดังภาพที่ 3 

   

 
 

ภาพที ่3 แสดงจดุยึดเพือ่สามารถเพิ่มความมั่นคงของการเดินได ้
 

ส าหรับส่วนของฐานล้อ ใช้ล้อที่สามารถปรับระดับได้ ท าให้การเคลื่อนย้ายได้สะดวกและเวลาใช้งานจะ
ให้ความมั่นคงกับตัวเครือ่งได้ดีดังภาพที ่4 

 
ภาพที ่4 สว่นของฐานล้อ 

ตัวเครื่องจะต้องสามารถช่วยพยุงน้ าหนักตวัและป้องกันการหกล้ม พร้อมทั้งสามารถช่วยผู้ป่วยให้
สามารถกา้วเดินโดยมีน้ าหนักตัวที่ลงที่ฝ่าเทา้ได้ด ีเพื่อเป็นการช่วยผ่อนแรงผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยรวมถึง ท าให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสดุในการกายภาพบ าบัดโดย ผู้ป่วยจะมีความมั่นใจในการฝึกเดิน เมื่อเทียบกับการใช้ เทคนิค
ทั่วไป เช่น การใช้โครงชว่ยฝึกเดิน parallel bar หรือไม้เท้าช่วยเดินแบบทั่วไป 
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2. ชุดสวมใส่ส าหรับพยงุตัว; ประกอบด้วย 2 แบบ 
2.1.ชุดสวมใส่ส าหรับพยุงตัว ในผู้ป่วยที่มีปัญหาการทรงตัวและเสี่ยงลม้ แนวคิดในการใช้ชดุสวมใส่

ส าหรับพยุงตัว ได้แรงบนัดาลใจมาจากชุดอุปกรณ์ในการปีนเขา ซึ่งเมื่อสวมใส่แล้วสามารถเดินไดด้ี และมีการยึด
ตาม ดังภาพที่ 5  

 

 
 

ภาพที ่5 แสดงชดุสวมใสส่ าหรับพยุงตัวในเครื่องชว่ยเดิน 
 

2.2.เข็มขัดส าหรับพยุงตัว ใชใ้นผู้ป่วยที่สามารถเดินได้ดี มีการทรงตวัขณะเดินได้ดี ใส่เพื่อป้องกันการ
ล้มขณะเดินบนลู่เดิน 

 
 

ภาพที ่6 แสดงเข็มขัดส าหรับพยุงตัว ในเครื่องช่วยเดิน 
 

การทดสอบประสิทธิภาพ  
ผู้ป่วยที่มารับการฝึกเดิน เดินได้ด้วยความปลอดภัยบนลู่เดิน โดยมีการใช้งานทั้งหมด 10 คน พบว่า สามารถ

เดินได้ด้วยความปลอดภัย และสามารถป้องกันการล้มขณะฝึกเดินได้เป็นอย่างดี 
สรุป   

พัฒนาอุปกรณ์ช่วยฝึกเดินนี้ได้ด าเนินงานที่กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู หลังจากพัฒนาเครื่องช่วยเดินส าหรับ
ผู้ป่วยเสร็จสิ้นพบว่า ผู้ป่วยมารับบริการฝึกเดิน เดินด้วยความปลอดภัยบนลู่เดิน และเกิดนวตกรรมการฝึกเดินในผู้ป่วย
ที่มีปัญหาการเดิน ดังนั้นสรุปผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการว่าบรรลุ เป้าหมายของการ
ด าเนินโครงการ ท าให้ผู้ป่วยที่ฝึกเดินมีความพึงพอใจต่อตัวอุปกรณ์ สามารถเดินได้ด้วยความปลอดภัย  และสามารถ
ป้องกันการล้มขณะฝึกเดินได้เป็นอย่างดี แต่อุปกรณ์นี้ยังมีข้อจ ากัดของขนาดที่มีขนาดใหญ่ โดยการด าเนินการครั้ง
ต่อไปจะมีการพัฒนาเครื่องช่วยเดินให้มีขนาดกะทัดรัดและปลอดภัยส าหรับผู้ป่วยให้มากยิ่งขึ้น 
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เบดแชมพูพิเศษอุบัติเหตุ 

 

พัชรา สลีสองสม , กนกพร  หันทนนท์ 

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จังหวัดเชียงราย  

 

บทน า  
หอผู้ป่วยพิเศษอุบัติเหตุ 13, 14  ให้บริการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมกระดูก

และข้อ หูตาจมูก นรีเวชกรรมและอายุรกรรม ตั้งแต่แรกรับจนถึงจ าหน่าย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยสูงอายุและนอนติด
เตียงนาน ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย รวมถึงมีข้อจ ากัดจากการรักษา เช่น การดึงถ่วงน้ าหนัก การใส่น้ าเกลือ สายสวน
ปัสสาวะ หรือท่อ/สายระบายจากแผลผ่าตัดต่างๆ เป็นต้น ท าให้ไม่สะดวกในการท ากิจวัตรประจ าวัน เช่น การสระผม 
เป็นต้น ทางหอผู้ป่วยพิเศษอุบัติเหตุได้มีการบริการสระผมให้แก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือมีข้อจ ากัดที่
ไม่สามารถจะเข้าห้องน้ ากลุ่มดังกล่าวเป็นประจ าและต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสุขสบาย ซึ่งเป็นการพยาบาล
พื้นฐานที่พยาบาลพึงปฏิบัติ1-2 และเป็นหน่ึงในวัตถปุระสงค์หลักของการให้การพยาบาล แต่พบว่าในการสระผมแต่ละ
ครั้ง มักจะมีน้ ากระเด็นลงพื้น ที่อาจจะท าให้ผู้ป่วย หรือญาติเกิดอุบัติเหตุ ลื่นล้มได้ และท าให้เจ้าหน้าที่จะต้องใช้แรง
ในการยกถังน้ าทิ้งหลังให้การบริการผู้ป่วย เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีอาการปวดหลัง  โดยมี
เจ้าหน้าที่เข้าสู่กระบวนการรักษาจากอาการปวดหลัง ทั้งหมด 2 คน 

ทางหอผู้ป่วยพิเศษอุบัติเหตุ 13, 14 ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ประชุมปรึกษา/หาแนวทางแก้ไข โดย
ได้คิดประดิษฐ์นวัตกรรมเบดแชมพูพิเศษอุบัติเหตุ ช่วยบริการสระผมให้แก่ผู้ป่วย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ผู้ป่วยหรือญาติ เกิดอุบัติเหตุ ลื่นล้มจากน้ าที่กระเด็นลงพื้น และลดภาระงานของเจ้าหน้าที่จากการสระผม 
วัตถุประสงค์รอง เพื่อเพิ่มความสุขสบาย/ความพึงใจแก่ผู้ป่วย และเพิ่มความสะดวกต่อการใช้งานของเจ้าหน้าที่ 
ตลอดจนบรรเทาหรือลดอาการปวดหลังของเจ้าหน้าที่ 
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วิธีการพัฒนานวัตกรรม  
1. ประชุมวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา พบว่า  

1.1.) ในการสระผมผู้ป่วยแต่ละครั้งจะมีน้ ากระเด็นลงพื้น ท าให้พื้นเลอะและลื่น ที่อาจเป็นสาเหตุท าให้ผู้ป่วย 
ญาติเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มได้ เนื่องจากการสระผมเจ้าหน้าที่จะเตรียมน้ าสะอาดใส่กะละมังแล้วยกมาว่างบนโต๊ะ (Mayo 
Stand, Overbed Table) มีการเติมน้ าสะอาดใส่ในกะละมังอยู่เป็นระยะขณะสระผม รวมถึงช่วงที่ใช้ขันตักน้ าเพื่อ
สระผมให้ผู้ป่วย มักจะมีน้ าหยดระหว่างทางและบริเวณเตียงผู้ป่วย  

1.2.) หลังจากสระผมผู้ป่วยเสร็จ เจ้าหน้าที่จะต้องยกถังที่บรรจุน้ าสกปรกใต้ล้อสระผมไปเทลงในท่อระบายน้ า
ทิ้งภายในห้องน้ า เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่จะต้องใช้แรงในการก้มยกถังน้ า ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ท าให้เจ้าหน้าที่มีอาการ
ปวดหลัง 
2. ประชุม คิดค้นนวัตกรรม ออกแบบนวัตกรรม และร่วมวางแผนข้ันตอนการด าเนินการ 
3. จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ ได้แก่ ฝักบัวพร้อมสายที่มีที่เปิด-เปิด อ่างสระผมพลาสติก ตะกร้า สายยาง ระบายน้ า ตัวเหล็ก
รัดสายยาง ท่อPVC ตะกร้า และโครงล้อสระผม 
4. ประสานแผนกช่างของโรงพยาบาลช่วยในการจัดท านวัตกรรมเบดแชมพูพิเศษอุบัติเหตุตามการออกแบบของหอ
ผู้ป่วยพิเศษ 
5. ประชุม เพื่ออธิบาย/สาธิต และด าเนินการใช้นวัตกรรมเบดแชมพูพิเศษอุบัติเหตุ 
6. ประเมินผลลัพธ์  

 
การทดสอบประสิทธิภาพ  

โดยการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ป่วยหลังได้รับบริการ รวมทั้งใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ/
ความสะดวก ง่ายต่อการใช้งานนวัตกรรมของเจ้าหน้าที่แต่ละคนหลังใช้งานไปแล้ว อย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยแต่ละ
แบบสอบถามจะมี 5 ระดับ ได้แก่ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

 

สรุป  

ระยะเวลาในการด าเนินการ 3 เดือน ระหว่าง 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 หลังจากมีการใช้นวัตกรรม

เบดแชมพูพิเศษอุบัติเหตุ ในผู้ป่วยจ านวน 89 คน ไม่พบอุบัติการณ์ลื่นล้มจากน้ ากระเด็นลงพื้น       คิดเป็น ร้อยละ 0 

และผู้ป่วยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 81 คน และระดับมาก 8 คน คิดเป็น ร้อยละ 91.14 และ 8.99 ตามล าดับ 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ทุกคน จ านวน 25 คน พยาบาลวิชาชีพ 14 คน ผู้ช่วยพยาบาล 1 คน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 6 คน และพนัง

งานท าความสะอาด 4 คน มีความพึงพอใจต่อการใช้งานระดับมากที่สุด 23 คน ระดับมาก 2 คน คิดเป็นร้อยละ 92.00 

และ 8.00 ตามล าดับ ความสะดวกต่อการใช้งานระดับมากที่สุด 22 คน ระดับมาก 3 คน คิดเป็นร้อยละ 88.00 และ 
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12.00 ตามล าดับ ความง่ายต่อการท าความสะอาดระดับมากที่สุด 21 คน ระดับมาก 4 คน คิดเป็นร้อยละ 84.00 และ 

16.00 ตามล าดับ รวมทั้งมีความรวมเร็วต่อการใช้งาน และความง่ายต่อการจัดเก็บรักษาหลังใช้งาน ในระดับเดียวกัน 

คือ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้หลังจากที่ใช้นวัตกรรมไม่พบเจ้าหน้าที่มีอาการปวดหลัง คิดเป็น ร้อยละ 0 

ดังนั้น เบดแชมพูพิเศษอุบัติเหตุ จึงเป็นนวัตกรรมที่สามารถน ามาใช้ได้จริงในหอผู้ป่วยพิเศษอุบัติเหตุ 13, 14 และ

สามารถน าไปเผยแพร่ใช้ในผู้ป่วยอื่นๆ ต่อไปได้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสระผมผู้ป่วยก่อนประดิษฐ์นวัตกรรม 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 นวัตกรรมเบดแชมพูพิเศษอุบัติเหตุ 
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เอกสารอ้างอิง  

1. นิตยา สมบัติแก้ว, เดือนทิพย์ เขษมโอภาส, บรรณาธิการ. การพยาบาลพื้นฐาน: หลักการและแนวคิด.  

พิมพ์ครั้งที่ 13. กรุงเทพฯ: ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย; 

2560. 
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เกื้อการุณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช; 2559. 
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Love clothe 

จิตรลดา สมรตัน์  
โรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

 

บทน า 

 ผู้ป่วยหรือผู้ที่อยู่ในภาวะพึงพึ่ง ที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะขาหรือปัญหาในการขับถ่ าย มักใช้

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่เป็นตัวช่วยเสมอ ซึ่งการดูแลเรื่องเสื้อผ้า และการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลต้องใช้เวลามาก และใช้ทักษะ

ของผู้ดูแล อีกทั้งกรณีผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย หรือไม่รู้สึกตัวในตึกผู้ป่วยที่ใสผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เจ้าหน้าที่มักใช้ผ้า

มานุ่งให้คล้ายเด็กทารกเพราะสะดวกในการดูแลการเปลี่ยนและการยกเคลื่อนย้ายตัวแต่ก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ

ผู้ป่วยอย่างมาก จากการสังเกตุเสื้อผ้าปกติไม่สามารถจัดการปัญหาดังกล่าวได้ อีกทั้งเมื่อแม่ของดิฉันกระดูกต้นขาขวา

หักเมื่อ เดือน พฤศจิกายน ปี2563 ปัญหาเหล่านี้ จึงเกิดกับตนเอง จากเดิมเพียงคิดอยากแก้ไขปัญหาที่พบแต่ยังไม่เริ่ม

แก้ไข จนวันหนึ่งแม่ที่ขาหัก นอนติดเตียง บอกว่า “แม่อยำกใส่กำงเกง” ผู้วิจัยจึงได้คิดหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวมา

ข้างต้น 

วัตถุประสงค์ และ เปาหมาย 3 c 
confidence  เพื่อให้ผู้สวมใส่มีความรู้สกึมั่นใจ สามารถใส่เสื้อผา้เหมือนคนแข็งแรงปกติได้ 
comfort  เพื่อให้ผู้สวมสบาย ขณะท ากิจกรรมต่างๆ 
convenient  เพื่อเพิ่มความสะดวกต่อให้ผู้ดูแลในการใส่เสื้อผ้า และสะดวกต่อการดูแลผู้ป่วยขณะเปลี่ยน

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ขณะhygiene care 
 
วิธีการพัฒนานวัตกรรม 

1 รวบรวมรายละเอียดปัญหาที่พบ/ลักษณะกางเกงที่ต้องการ และสอบถามความต้องการของผู้สวมใส่ดว้ย 
2 ออกแบบกางเกงในกระดาษ ม ี2 แบบ 
3 วาดแบบจ าลองในกระดาษแล้วตดัออกมาเป็นต้นแบบ 
4 หาอุปกรณ ์ได้แก่ ผา้ อุปกรณ์ส าหรับประกอบการเย็บและน าแบบรวมทั้งอุปกรณ์ไปให้ช่างเย็บ 
5 ได้กางเกงแล้วน ามาใส ่และวิเคราะห์ผล 
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การทดสอบประสิทธิภาพ 
การท ากางเกง ตอนนี้ท าไปแล้ว 4 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 พบปัญหาบอกขนาดตัวจริงของผู้ใส่ไปแต่ลืมวัดขนาดตอนใส่ผาอ้อมท าให้ใส่แล้วอดึอัด อีกทั้งตอน

ออกแบบได้ใช้ตีนตุ๊กแกเป็นตัวยึดติดผ้าเข้าด้วยกนั พบปัญหา ใส่ไม่สบาย แข็ง ครูดผิวผู้สวมใส่ตอนใส่และตอนขยับท า
ให้ผิวมีรอยแดง สายรดัเอวมีขนาดเล็กใช้ยากคือกางเกงที่ได้ 

ครั้งที่ 2 เอากางเกงเก่าตัวหลวมๆของผู้ป่วยพรอ้มแบบที่ต้องการไปให้ช่างเย็บผ้า สรุปกางเกงที่ได้มาใส่ไม่ได้
ขนาด ต้องทิ้งทั้งหมด 3 ตัว 

ครั้งที ่3 เลือกผ้าที่นิ่มใสส่บายและเอาข้อจ ากัดทีไ่ด้ไปให้ช่างคนใหม่ท า เพิ่มขนาดช่วงก้น ชว่งขา และช่วงเป้า
และใช้กระดุมเป็กแบบใช้มือเย็บ เน่ืองจากตัดกางเกงช่วงโควิท สื่อสารกนัทางโทรศพัท ์(ผู้ตัดให้คือญาติ) ผลคือกางเกง
ที่ได้ใส่สบาย แต ่ขนาดคอ่ยข้างหลวม  
 ครั้งที่ 4 ปรับมาใช้กระดมุเป็กแบบส าเร็จรูปติดตามขากางเกง ผลคือ ติดง่าย รวดเร็ว แต่กระดุมเป็กแบบนี้ถ้า
ซักกางเกงบ่อยมักเสียง่าย ซึ่งเกิดจากคุณภาพของกระดุมที่ใช้ 
สรุป 

1. ได้กางเกงที่ลักษณะเหมือนคนปกติให้แม่ได้ใส่ และผู้ดูแลมีความสะดวกในการดูแลมากขึ้น 
2. เวลาที่ใช้ในการดูแลทั้งการใส่และดูแลสุขภาวะส่วนบุคคล ลดลง (ขึ้นอยู่กับภาวะของผู้สวมใส่และทักษะผู้ดูแล) 
3 .รอยยิ้มของแม่ที่ได้ใส่กางเกงเหมือนคนปกติ และสัมพันธภาพในครอบครัวที่มาร่วมช่วยกันท า 
4. ผู้มีข้อจ ากัดด้านร่างกายเป็นกลุ่มที่มารับบริการเป็นจ านวนมากทั้งในและนอกโรงพยาบาล จ าเป็นต้องมี

อุปกรณ์และการดูแลที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง เพื่อผู้ป่วยและผู้ดูแลจะสามารถเผชิญกับปัญหาที่เข้ามาได้ ซึ่งเป็นหน้าที่
ของบุคลากรสาธารณสุขน้ันเอง 

5. การดูแลผู้ป่วย/คนที่มีข้อจ ากัดใดๆก็ตามหากมีอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ที่เหมาะส าหรับการดูแล 
ความเครียด ความยากล าบากในการดูแลจะลดลงอย่างมาก 

6. การคงไว้ซึ่งสภาพเหมือปกติให้มากที่สุดแม้เป็นเพียงลักษณะภายนอกส าหรับคนที่มีภาวะพึ่งพิงหรือมี
ข้อจ ากัดในการช่วยเหลือตัวเอง เป็นการดูแลด้านจิตใจและเพิ่มความภาคภูมิใจในตัวเองของผู้ป่วย 

7. การท ากางเกงจากที่ตนเองไม่มีความรู้เรื่องการตัดเสื้อผ้าและแบบที่ออกแบบไว้ เป็นแบบที่ช่างไม่เคยตัด 
ท าให้กางเกงที่ได้ยังมีจุดที่ต้องพัฒนาอีก เช่นเรื่องต้องมีขนาดที่หลากหลายส าหรับคนอื่น การวัดตัวต้องเผื่อขนาดเมื่อ
สวมผ้าอ้อมผู้ใหญ่แล้ว และค านึงถึงท่าทางของผู้สวมใส่เช่นหากใส่นอนบนเตียงต้องเพิ่มความยาวมากขึ้นเพราะขา
กางเกงจะร่นข้ึนไปอีกขณะนอน 

8. การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาต้องท าซ้ าๆอีกหลายรอบเพื่อผลงานที่ดียิ่งๆขึ้นไป 
9.Love clothes for 3 c เป็นอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นใช้ช่วยในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวและยังต้องพัฒนา

อย่างต่อเน่ืองไปอีก   
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กล่องใส่ขวดระบายทรวงอก ใส่ง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก 

(ICD Safety  Box) 

 

พัชร ี มัฆวาฬ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
หน่วยงานห้องผ่าตัด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

 

บทน า 

 ปัจจุบันห้องผ่าตัดมีผู้ป่วยที่จะต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจและทรวงอกทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้น
หัวใจ การผ่าตัดท าทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ และการผ่าตัด Thoracotomy เป็นต้น ซึ่งในการผ่าตัดหัวใจและทรวง
อก ผู้ป่วยจะต้องได้รับการใส่สายระบายทรวงอก( ICD) ทุกราย และในการผ่าตัดแต่ละรายผู้ป่วยจะได้รับการใส่สาย 
ICD ประมาณ 1-4 เส้น ขึ้นอยู่กับชนิดของการผ่าตัด โดยส่วนใหญ่ทางหอผู้ป่วยจะไม่มีตะแกรงหรือตะกร้าส าหรับ     
ใส่ขวด ICD ให้มา หรือบางครั้งก็จะได้เป็นถุงหิ้วพลาสติกใส่ขวด ICD เปล่ามาให้ ซึ่งหากใส่น้ าลงไปในขวดก็จะท าให้    
มีน้ าหนักมากขึ้น และหากใช้ถุงพลาสติกใส่ขวด ICD ก็อาจมีความเสี่ยงมากขึ้น เช่น ขณะหิ้วถุงขึ้น อาจท าให้ถุงขาดที่
ก้นถุงด้านล่างได้ เนื่องจากรับน้ าหนักมากเกินไป และท าให้ขวด ICD ตกแตก นอกจากนี้ยังพบว่าสถิติย้อนหลัง        
12 เดือนที่ผ่านมา มีอุบัติการณ์ขวด ICD ล้มตกแตกขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับหอผู้ป่วย 1 ครั้ง คือ ขณะพนักงานเปล
ท าการน าส่งผู้ป่วยหลังได้รับการผ่าตัด Thoracotomy และได้รับการใส่สาย ICD หลังผ่าตัด กลับตึก แต่ไม่มีตะกร้า
หรือตะแกรงใส่ขวด ICD ใช้ถุงพลาสติกใส่แทนและวางใต้ล้อเปล พอถึงทางลาดชันท าให้ขวด ICD ลื่นไถลล้มลงและตก
แตก ซึ่งส่งผลเสียต่อผู้ป่วยโดยตรง เพราะอาจท าให้ลมเข้าไปในช่องเยื่อหุ้มปอดของผู้ป่วยได้  และพนักงานเปล 
พนักงานท าความสะอาดก็จะได้รับบาดเจ็บจากการที่ขวด ICD แตกได้  
 ทางผู้จัดท าจึงได้เห็นความส าคัญที่จะคิดค้นท ากล่องที่มีความแข็งแรงและมั่นคงส าหรับใส่ขวด ICD เพื่อไม่ให้
ขวดเกิดการกระแทกหรือล้มเวลาที่มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยกล่องที่จะน ามาใช้ ดัดแปลงมาจากกล่องถุงมือ
ปราศจากเชื้อของห้องผ่าตัดที่มีความแข็งแรงมั่นคง ซึ่งโดยปกติแล้วอาจจะทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ แต่หากน ามาผลิต
กล่องใส่ขวดระบายทรวงอก (ICD Safety Box) แล้ว ก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการเคลื่อนย้าย
ขวด ICD หรือหากวางอยู่ข้างเตียงก็สามารถป้องกันการการสะดุดโดนขวด ICD ได้ เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสามารถช่วยลดต้นทุนได้ ลดการใช้ถุงพลาสติก ตามนโยบายของทางโรงพยาบาล 
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อป้องกันขวด ICD ได้รับการกระแทกหรอืลม้ เมื่อมีการเคลื่อนย้ายผูป้่วย และเพื่อเพิ่มความปลอดภัย 
 2. เพื่อให้ผู้ป่วย ญาติ และผู้ปฏิบัติงานเกิดความพงึพอใจ 
 3. ลดการใช้ถุงพลาสติก ตามนโยบายของโรงพยาบาล และลดต้นทุน 
 

วิธีการศึกษา/การด าเนินการ 
วิธีการศึกษา 
 1. รวบรวมข้อมูล สถิติการผ่าตัดทีต่้องใส่สายระบายทรวงอก ระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา 
 2. ประชุมทีมพยาบาลผา่ตัดแผนกผา่ตัดหวัใจ ทรวงอก และหลอดเลือด เสนอปัญหาที่พบ และเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหา โดยการใช้นวัตกรรมทางการพยาบาล 
 3. คิดค้นและออกแบบ นวัตกรรมทางการพยาบาล “กล่องใส่ขวดระบายทรวงอก ใส่งา่ย เคลื่อนยา้ยสะดวก” 
(ICD Safety Box) 
 4. น านวัตกรรม ICD Safety Box ไปใช้ในผู้ปว่ยผ่าตัดแผนกผา่ตัดหวัใจ ทรวงอก และหลอดเลือด ตั้งแต่เดือน 
1 ก.ย. 2564 – 28 ก.พ. 2565 จ านวน 121 ราย บันทึกข้อมูลบนพื้นฐานของงานและการด าเนนิงาน สอบถามความ
พึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์นวัตกรรม 
 1. กล่องถุงมือ sterile ที่ใช้ในห้องผ่าตดั 
 2 พลาสเตอร์ชนิดเหนียว (มีใช้ในห้องผ่าตดั) 
        
ขั้นตอนการประดิษฐ์นวตักรรม 
 1. คัดเลือกกล่องถุงมือที่มีความแข็งแรงและมั่นคง 
 2. น ากล่องถุงมือมาตัดส าหรับใส่ขวด ICD ชนิด 1 ขวด 2 ขวด และ 3 ขวด 
 3. ติดพลาสเตอร์เหนียวเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กล่อง 
 4. เลือกใช้กล่อง  ICD Safety Box ให้เหมาะสมกับจ านวนขวด ICD ที่ใช้ในการผา่ตดัแต่ละราย 
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ภาพแสดงลักษณะของ ICD Safety Box  

 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาโดยน ากลอ่งถุงมือมาดัดแปลงเป็น กล่องใส่ขวดระบายทรวงอก ใส่ง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก (ICD 
Safety  Box) โดยเริ่มตั้งแต่เดือนวันที่ 1 ก.ย. 2564 – 28 ก.พ. 2565 ซึ่งใช้ในผู้ป่วยที่ไดร้ับการผา่ตัดหัวใจและทรวง
อก จ านวน 121 ราย พบว่า 
 1. ขวด ICD ไม่เกิดการกระแทกหรือล้มแตก ขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ร้อยละ 100 ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัย 
 2. ผู้ป่วย ญาติ เจา้หน้าทีท่ี่ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด และพนักงานเปล เกิดความพึงพอใจร้อยละ 100 
เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยสามญั เกิดความพึงพอใจ ร้อยละ 98 และเจ้าหน้าที่ ICU CVT เกิดความพึงพอใจร้อยละ 96 
 3. ลดการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า โดยเฉลี่ยแล้วใช้ถุงพลาสติกประมาณสัปดาห์ละ 8-10 ใบ(1-2 ใบ/
เคส) แต่เมื่อใช้กล่อง ICD safety box ก็ไม่จ าเป็นต้องซื้อถุงพลาสติกมาใช้อีกต่อไป ซึ่งช่วยประหยัดค่าใชจ้่ายได้เดือน
ละประมาณ 40 บาท อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณขยะพลาสตกิในโรงพยาบาลด้วย  
 

อภิปราย สรุป และข้อเสนอแนะ 

สรุป 

 นวัตกรรมกล่องใส่ขวดระบายทรวงอก ใส่ง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก(ICD Safety  Box) คือการใช้กล่องถุงมือ
ปราศจากเชื้อของห้องผ่าตัด มาดัดแปลงท าเป็นกล่องใส่ขวด ICD แทนตะแกรง ตะกร้า หรือถุงพลาสติก โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย และเป็นการช่วยเพิ่มความปลอดภัยในผู้ป่วยที่ได้รับการใส่สาย ICD เนื่องจากป้องกันขวด ICD แตก โดย
ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด และพนักงานเปล เกิดความพึงพอใจร้อยละ 100 เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วย
สามัญ เกิดความพึงพอใจ ร้อยละ 98 และเจ้าหน้าที่ ICU CVT เกิดความพึงพอใจร้อยละ 96 รวมทั้งเป็นการช่วยลด
การใช้ถุงพลาสติกในโรงพยาบาล 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรพัฒนากลอ่งใส่ขวด ICD ให้สามารถแขวนกับล้อเปลได้ 
 2. กรณีที่ใส่ขวด ICD ตั้งแต่ 2 ขวดขึ้นไป ควรท าที่คั่นกล่องระหว่างขวด ICD เพื่อป้องกันไม่ให้ขวด ICD 
กระทบกันและอาจรา้วแตกได้ 
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ภาพประกอบการคิดค้นนวัตกรรม 
 

 
ภาพที ่1 แสดงขวด ICD ที่ได้มาจากหอผู้ปว่ย ซึ่งจะใส่ถุงพลาสตกิมาให ้ 

 
ภาพที ่2 แสดงขวด ICD ที่ต่อกับผู้ป่วยหลังผ่าตัดแล้ว ใส่ถุงพลาสติกวางใต้ล้อเปล 

 เพื่อส่งผู้ป่วยกลับหอผู้ป่วย(ก่อนใช้นวัตกรรม) 
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ภาพที ่3,4 แสดงการน านวัตกรรม ICD Safety Box ไปใช้ขณะเคลื่อนย้าย และขณะอยู่หอผู้ป่วย 
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เครื่องวัดอุณหภูมิตู้เย็นวัคซีน 

Vaccine Temperature Monitoring Devices 

 

สันติภาพ  สวัสด ี

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

 

บทน า  

 วัคซีน หมายถึง  ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสิ่งที่มีชีวิตหรือที่ได้จากการสังเคราะห์หรือกระบวนการอื่นใดที่น ามาใช้
ในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้นกันโรคของมนุษย์เพื่อป้องกัน  รักษาหรือลดความรุนแรงของโรค  วัคซีนเป็นวัตถุชีววัตถุที่ไว
ต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและสูญเสียคุณภาพได้ในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม  ท าให้ไม่สามารถกระตุ้นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคและอาจก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้ 1   การจัดการและดูแลตู้เย็นวัคซีน ตู้เย็นที่ใช้เก็บวัคซีนต้อง
สามารถรักษาอุณหภูมิคงที่ตลอดเวลา โดยที่อุณหภูมิในช่องแช่แข็งอยู่ระหว่าง -15 °C  ถึง -25 °C  และอุณหภูมิช่อง
ธรรมดาอยู่ระหว่าง 2 °C  ถึง 8 °C 2   

จากการสถานการณ์การระบาดของโรค Covid 19 ในช่วงปี 2563-2565 กระทรวงสาธารณสุขได้มีการ
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค  Covid 19 ให้กับประชากรกลุ่มเป้าหมายทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย  และได้กระจาย
วัคซีนไปยังสถานพยาบาลระดับต าบล ที่ผ่านมาในการควบคุมอุณหภูมิตู้เย็นเก็บวัคซีนของสถานพยาบาลท าโดยมี
เจ้าหน้าที่มาท าการบันทึก และตรวจสอบ แล้วจดบันทึกในรายงาน พบปัญหาว่าเพิ่มภาระงานให้กับเจ้าหน้าที่ รวมถึง
การตรวจสอบและบันทึกค่าอุณหภูมิตู้เย็นไม่สม่ าเสมอ ในบางสถานพยาบาลที่ไม่มีการ ให้บริการนอกเวลา หรือ
วันหยุดราชการ หากอุณหภูมิของตู้เย็นมีปัญหาไม่สามารถทราบได้ทันเวลาส่งผลให้คุณภาพของวัคซีนมีปัญหาได้ 
 ผู้พัฒนานวัตกรรมจึงได้คิดพัฒนานวัตกรรม “เครื่องวัดอุณหภูมิตู้เย็นวัคซีน” ขึ้น  โดยใช้เทคโนโลยี Internet 
of Things (IoT) เพราะตัวเซ็นเชอร์ IoT สามารถน ามาประยุกต์เข้ากับตู้เย็นวัคซีนเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิ สามารถส่ง
ข้อมูลจัดเก็บบนระบบคลาด์ ตามระยะเวลาที่ก าหนด ท าให้สามารถตรวจสอบการท างานได้ทุกที่ มีระบบรายงาน
ย้อนหลังรวมถึงระบบแจ้งเตือนความผิดปรกติท าให้ง่ายต่อการควบคุมอุณหภูมิและลดภาระการท างานของเจ้าหน้าที่  
วิธีการพัฒนานวัตกรรม   

1. ก าหนดความต้องการของระบบ 
1.1. สามารถวัดอุณหภูมิตู้เย็นวัคซีนได้ทั้งช่องแช่แข็ง และช่องธรรมดา 
1.2. มีจอแสดงผลค่าอุณหภูมิของตู้เย็นวัคซีน 
1.3. ระบบแสดงผลผ่านทาง website มีประวัติย้อนหลัง 
1.4. ระบบแจ้งเตือนการท างานผิดปกติ 
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2. จัดหาอุปกรณ์ที่ต้องใช้งาน และ ออกแบบ 
อุปกรณ์ที่ใช้มีดังนี้ 

2.1. บอร์ดควบคุม ESP8266 จ านวน 1 บอร์ด 
2.2. เซนเซอร์วัดอุณหภูมิเบอร์ ds18b20 จ านวน 2 ตัว ใช้วัดในช่องแช่แข็งและช่องแช่เย็น 
2.3. จอ LCD 1602 แบบ 12C 1 ตัว 
2.4. Adapter แปลงไฟ AC 220 V เป็น DC 5 v 1 ตัว 
2.5. อุปกรณ์อื่น ๆ  เช่นกล่องใส่ สายไฟ ปลั๊ก 

 
      บอร์ดควบคุม ESP8266 

 
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิเบอร์ 

ds18b20 

 
 
 

    
 

 
    จอ LCD 1602 แบบ 12C 
 

 
 
 
 
 
Adapter แปลงไฟ AC 220 V เป็น 

DC 5 v 

 
 
 
 
 
 
        

 
กล่องพลาสติกกันน้ า 

 

 
 
 
 
 
 
                     
                       

สายไฟ 
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3. เขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของอุกรณ์ 
3.1. เขียนโปรแกรมควบคุมการท างานผ่านโปรแกรม Arduino IDE  ใช้ภาษา LUA และภาษา C 

โดยส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทุก 10 นาที 
4. เขียนโปรแกรมเพื่อแสดงผลรายงาน และระบบแจ้งเตือน 

4.1. ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมที่แสดงผลรายงานใช้ภาษา PHP และฐานข้อมูลที่ใช้ Mysql 
server  

          https://datacro.moph.go.th/data/frontend/web/index.php?r=temperature2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. ระบบแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify  
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5. สอบเทียบค่าอุณหภูมิเครื่องมือ กับ เทอร์โมมิเตอร์ที่ผ่านการสอบเทียบมาแล้ว 
6. ติดตามการท างานและปรับปรุงระบบ 

 

การทดสอบประสิทธิภาพ  

     ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิไว้ที่ตู้เย็นวัคซีน  

 

 

 

 

 

 

1. การทดสอบความแม่นย าในการวัดอุณหภูมิเทียบกับอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน  ค่าคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิที่วัด
ได้จากเครื่องวัดอุณหภูมิไว้ที่ตู้เย็นวัคซีนที่พัฒนาขึ้นเทียบกับเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้ พบว่ามีค่าไม่ต่างกัน 

2. ทดสอบประสิทธิภาพการแสดงและบันทึกข้อมูลอุณหภูมิตู้เย็นวัคซีนผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น การบนัทึกข้อมูล
อุณหภูมิตู้เย็นวัคซีน  พบว่า เว็บแอพพลิเคชั่นสามารถแสดงข้อมูลที่วัดไดทุ้ก10 นาที สามารถส่งออกข้อมูลใน
รูปแบบ excel โดยแสดงผลวันที่ เวลา และอุณหภูมิ ทดสอบ ตั้งแต่วันที ่7 กรกฎาคม 2565 ถึง 16 สิงหาคม 
2565 ได้ทุกวันคิดเป็น รอ้ยละ 100 

3. การแจ้งเตือนความผิดปรกติของอุณหภูมิตู้เย็นผ่านline Notify ทดสอบตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ถึง 16 
สิงหาคม 2565 ช่องแช่แข็งอุณหภูมิไม่อยู่ในช่วง -15 °C  ถึง -25 °C  จ านวน 6 ครั้ง ช่องธรรมดาอุณหภูมิไม่
อยู่ระหว่าง 2 °C  ถึง 8 °C  จ านวน  314 ครั้ง   
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สรุป  

 นวัตกรรม “เครื่องวัดอุณหภูมิไว้ที่ตู้เย็นวัคซีน” ที่พัฒนาขึ้น สามารถช่วยลดภาระงานในการบันทึกข้อมูล
อุณหภูมิโดยเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาล  เจ้าหน้าที่สามารถดูข้อมูลได้ทุกที่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  ทั้งคอมพิวเตอร์
และ โทรศัพท์มือถือ Smart phone ซึ่งสอดคล้องกับ นวัตกรรมของ วทัญญู  เหล็บหนู3  ที่พบว่า สามารถลดภาระ
งานในการจดบันทึกและตรวจสอบข้อมูลได้ทุกที่ มีความสามารถแสดงผลเป็นตัวเลขแบบมีจุดทศนิยม ประมวลผล
ทันที ความแม่นย าสูง บันทึกข้อมูลอัตโนมัติในฐานข้อมูล ทุก 10 นาทีทุกวัน แจ้งเตือนผ่าน line สามารถส่งออกข้อมูล
อุณหภูมิย้อนหลังได้  
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การพัฒนารูปแบบฉลากยา Favipiravir ในการให้บริการกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 

ที่เข้ารับบริการในเขตเครือข่ายบริการสุขภาพ อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

กฤติกา สุภารินทร,์  อนุภาพ ภูหลัก, ณพรรณอร กิตติกรณ์รัตน์ และลัดดาวรรณ เขื่อนศิริ   

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

บทน า  

ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) เป็นไวรัสที่ถูกพบครั้งแรกในปี 1960 แต่ยังไม่ทราบแหล่งที่มาอย่างชัดเจนว่ามา
จากที่ใด แต่เป็นไวรัสที่สามารถติดเชื้อได้ทั้งในมนุษย์และสัตว์ ปัจจุบันมีการค้นพบไวรัสสายพันธุ์นี้แล้วทั้งหมด          
6 สายพันธุ์ ส่วนสายพันธุ์ที่ก าลังแพร่ระบาดหนักทั่วโลกตอนนี้เป็นสายพันธุ์ที่ ยังไม่เคยพบมาก่อน คือ สายพันธุ์ที่ 7   
จึงถูกเรียกว่าเป็น “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่” และในภายหลังถูกตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า “โควิด-19” (COVID-19) 
 ในประเทศไทยมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เกิดการระบาดในปี 2019 ซึ่งตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดแนวทางการรักษาโรคโควิด-19 โดยใช้ยาต้านเชื้อไวรัสที่มีการคิดค้นขึ้นมา
ใหม่หลายชนิด ทั้งนี้ยาที่มีการก าหนดให้ใช้อย่างแพร่หลายและครอบคลุมมากที่สุดคือ Favipiravir โดยแนะน าขนาด
การใช้ยา ดังนี้ วันแรกให้ Favipiravir 1800 mg ทุก 12 ชั่วโมง ต่อด้วย Favipiravir 800 mg ทุก 12 ชั่วโมง          
ในวันที่   2 – 5 ของการรักษา โดยสามารถขยายเวลาการรักษาเป็น 10 วันได้ในผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินจากแพทย์
ว่าอาการไม่ดีขึ้น 
 เครือข่ายสุขภาพ อ.เชียงของ ได้มีนโยบายในการดูแลผู้ป่วย โดยปรับเปลี่ยนอย่างต่อเรื่องต ามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เริ่มตั้งแต่ จัดตั้ง Cohort ward, Community Isolation ที่ โรงแรมฟอร์จูน ต. เวียง            
จนปัจจุบัน ได้มีการกระจายการดูแลผู้ป่วยโดย รพสต.แต่ละต าบล โดยแยกการดูและเป็นเคส เจอ แจก จบ และ HI 
และผู้ป่วย Cohort ward ที่ดูแลโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ โดยมีการเชื่อมต่อการรักษา การให้
ค าปรึกษาโดยแพทย์ เภสัชกร และการกระจายยาในรพสต.เครือข่าย เพื่อให้มีการกระจายยา Favipiravir อย่าง
รวดเร็ว ทั่วถึง ให้ผู้ป่วยโควิด-19 อ. เชียงของ ได้รับการรักษาด้วยยา Favipiravir อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ได้รับมอบหมายให้ดูแล
การกระจายยา Favipiravir ใน อ. เชียงของ โดยดูแลจัดเก็บยาตามมาตรฐาน ควบคุมดูแลการสั่งจ่ายยาส าหรับผู้ป่วย 
อ.เชียงของ ตามเงื่อนไขการใช้ยาที่อ้างอิงและปรับใช้ตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย แลรักษา และป้องกันการติด
เชื้อในโรงพยาบาล กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากกรมการแพทย์ และแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 
โรงพยาบาลศูนย์เชียงราย ทั้งนี้ เนื่องจากปริมาณผู้ป่วยใน อ.เชียงของที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการปรับเปลี่ยน
แนวทางการการดูแลผู้ป่วยจากกรมการแพทย์ ท าให้กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รพร.เชียงของพบข้อจ ากัดในการกระจายยา 
Favipiravir ให้ผู้ป่วย ซึ่งอาจท าให้ผู้ป่วยบางรายได้รับยาล่าช้า และเริ่มใช้ยาช้าลง ซึ่งอาจส่งผลต่อการรักษา และท าให้
ผู้ป่วยบางรายมีอาการติดเชื้อรุนแรงมากขึ้นได้ กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ โดยคณะผู้จัดท าจึงได้พัฒนาระบบการกระจายยา 
Favipiravir ในเครือข่าย อ.เชียงของ โดยได้รับความร่วมมือจาก รพสต. ทุกแห่ง ใน อ.เชียงของ ในการกระจายยา 
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Favipiravir รวมทั้งดูแล ติดตามอาการหลังได้รับยา เพื่อให้ผู้ป่วย  ในเครือข่าย อ. เชียงของ ได้รับการรักษาด้วยยา 
Favipiravir อย่างทั่วถึง ถูกต้องและปลอดภัยอัตราตายของประชากรลดลง 
วิธีการพัฒนานวัตกรรม   
 

การพัฒนาระยะที่ 1 จัดตั้ง Cohort Ward  
(มิถุนายน 64- สิงหาคม 2564) 

จ านวนผู้ป่วยทั้งหมด 108 ราย (เฉลี่ย รายต่อวัน) 
จ านวนผู้ป่วยที่ไดร้ับ Favipiravir ทั้งหมด 108 ราย (เฉลี่ย 1.17 รายต่อวนั) 

P 

การวางแผน 

 กระจายยาเข้า Cohort ward ระบบ One-day Dose ตามแนวทางปฏิบัติงานเดิม 

 ให้ผู้ป่วยได้ยา Favipiravir ได้รับยาขนาดแรกโดยเร็วที่สุด ปรับเข้ารอบเวลาในการ
รับประทานยาที่ก าหนดคือ 8.00, 20.00 และ 10.00, 22.00 น.  

 Favipiravir จัดยาในรูปแบบ Unit dose โดย ก าหนดให้มี ฉลากรูปภาพ ระบุวันที ่
เวลา ในการรับประทานยา เน่ืองจาก ยา Favipiravir เป็นยาต้านไวรัสชนิดใหม่ ดื้อ
ยาได้ง่ายและมีจ านวนทีจ่ ากัด ต้องมีการบริหารจัดการทีร่ัดกุม โดยมีเป้าหมายคือ 
ต้องให้ผู้ป่วยได้รับยาได้เร็วที่สดุหลังจากได้รับการวินิจฉัย ผู้ป่วยไดร้ับยาที่ตรงเวลา 
8.00 และ 20.00 ทั้งนี้ ต้องให้ผู้ป่วยได้รับยาได้เรว็ที่สุด 
 

D 
การด าเนินกิจกรรม 

 ในกลุ่มยา Supportive care จัดเป็น One-day Dose 

 พยาบาลดูแลการกินยาของผู้ป่วยตามแบบก ากับติดตามการกินยา ลงบันทึกวันและ
เวลาที่ผู้ป่วยได้รับ Favipiravir แต่ละมื้อ 
 

C 

ปัญหาที่พบ 

 เภสัชกรไม่สามารถให้ค าแนะน าการใช้ยาแก่ผู้ป่วยได้โดยตรง 

 จ านวนผู้ป่วยสะสมใน Cohort Ward เพิ่มมากขึ้น พยาบาลไม่สามารถดูแลก ากับ
การกินยาของผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึง ท าให้เกิดปัญหาผู้ป่วยรับประทานยาผิด   

 พยาบาลน ายาส่งมอบให้ผู้ป่วยได้วันละ 2 เวลา เนื่องจากเป็นการลดการสัมผัสผู้ป่วย 
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A 

การแก้ปัญหา/การพัฒนา 

  ในกลุ่มยา Supportive care จัดเป็นชุด ให้ผู้ป่วยที่ดูแลการรับประทานยาของตัวเองได้ 

  ก าหนดให้มีการจ่ายยา favipiravir ให้ผู้ป่วยครั้งละ 5 วัน ให้ผู้ป่วยที่ดูแลการ
รับประทานยาของตัวเองได้ 

 พัฒนาแบบให้ค าแนะน าการใช้ยา favipiravir ให้ผู้ป่วย และแบบบันทึกติดตามการ
รับประทานยาด้วยตัวของผู้ป่วยเอง แนบไปพร้อมกับซองยา 

 ระบบพี่เลี้ยงช่วยดูแลการกินยาให้แก่ผู้ป่วยที่เข้ามา Admit ทีหลัง  
 

การพัฒนาระยะที่ 2 จัดตั้งศูนย์ CI ประจ าอ าเภอ  
(กันยายน 64- ตุลาคม 2564) 

จ านวนผู้ป่วยทั้งหมด 249 ราย (เฉลี่ย 4.08 รายต่อวัน) 
จ านวนผู้ป่วยที่ไดร้ับ Favipiravir ทั้งหมด 236 ราย (เฉลี่ย 3.87 รายต่อวนั) 

P 
  

การวางแผน 

  มีโครงการน าผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและกลุ่มเสี่ยงที่มีภูมิล าเนาอยู่เขตอ าเภอ
เชียงของและอ าเภอใกล้เคียงที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดกลับมารักษา ณ ภูมิล าเนา จึงได้
ก าหนดให้มีรูปแบบการรักษาแบบ Community Isolation ณ โรงแรม Fortune 
อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

  จัดเป็นระบบชุดยา Supportive care 

  จัดเป็นชุดยา Favipiravir + ระบุวันเวลาที่กินยา + ใบให้ค าแนะน าการใช้ยา 

D 

การด าเนินกิจกรรม   

 การจัดยา Favipiravir ในรูปแบบ Unit dose โดยมี มี ฉลากรูปภาพ ระบุวันที่ 
เวลา ในการรับประทานยา พร้อมกับใบติดตามการรับประทานยา โดยก าหนดให้มี
การส่งมอบยาให้กับพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วย ณ CI โรงแรม Fortune ให้เร็วที่สุด 
ภายหลังที่ได้รับค าสั่งจากแพทย์ ได้แก่ 20.00 น. และ 8.00 น. หรือ 22.00 และ 
10.00 น. ของวันถัดไป  

C 
ปัญหาที่พบ 

 ยังมีผู้ป่วยกลุ่มเด็ก ซึ่งต้องให้ยาตามน้ าหนัก ซึ่งต้อง แบ่งยาท าให้เกิดความล่าช้าใน
การจัดยา การส่งมอบยาล่าช้าเกินกว่าที่ก าหนด 
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 เนื่องจากการด าเนินงานอยู่ในช่วงเวรบ่าย (16.00-19.30 น.) ที่มีผู้ปฏิบัติงานเพียง 
2 คนซึ่งต้องให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการนอกเวลา การจัดท าล้อยา การรับ 
Admit Discharge  การจัดเตรียมฉลากวัคซีน ท าให้ส่งมอบยาได้ล่าช้า ผู้ป่วยได้เริ่ม
รับประทานยาช้าเกินกว่าก าหนดเวลาจัดส่งยา 19.30  น.. 

A 
การแก้ปัญหา/การพัฒนา 

 ก าหนดให้มีการพรีแพคยา Favipiravir ในขนาดยาผู้ใหญ่ในช่วงน้ าหนัก ไม่เกิน 90 
กิโลกรัม ( 9 เม็ด + 9 เม็ด 1 ชุด และ 4 เม็ด ทุก 12 ชั่วโมง*4 วัน อีก 1 ชุด ) 

 ยกเลิกฉลากที่เป็นรูปภาพ ระบุวันที ่เวลา เพื่อลดความซ้ าซ้อนของงาน  
 

การพัฒนาระยะที่ 3 จัดตั้งศูนย์ CI ประจ าต าบล และ HI  
(พฤศจิกายน 64- กุมภาพันธ์ 2565) 

จ านวนผู้ป่วยทั้งหมด 763 ราย (เฉลี่ย 6.30 รายต่อวัน) 
จ านวนผู้ป่วยที่ไดร้ับ Favipiravir ทั้งหมด 763 ราย (เฉลี่ย 6.30 รายต่อวนั) 

P 

การวางแผน 

 เนื่องจากมีการยกเลิก  Community Isolation  ณ โรงแรม Fortune มีการ
กระจายผู้ป่วยไปอยู่ ณ Community Isolation   ( CI ) ของแต่ละต าบล  

 มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การให้ยา จากเดิมพิจารณาให้ยา Favipiravir ในกลุ่ม
ผู้ป่วยที่มีอาการมาก ( สีแดง ) เป็นให้ผู้ป่วยที่มีอาการทุกราย 

 งานควบคุมโรคส่งรายชื่อผู้ป่วยผ่าน Google sheet เวลา 10.00 น. 

 น าจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วย ไมเ่กิน 11.00 น. 

D 
การด าเนินกิจกรรม 

 กลุ่มงานเภสัชกรรมเป็นผู้ด าเนินงาน จดัยา Favipiravir ในรูปแบบยูนิตโดสให้กับ
ผู้ป่วยอยู่ โดยประสานงานผ่านงานควบคุมโรค ประสานให้กับรถ Scott ของแต่
ละต าบลมารับยา Favipiravir มารับยาที ่ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน เน่ืองจากรถ Scott 
ของแต่ละต าบล ได้น าผูป้่วยมา X ray ปอดที่ โรงพยาบาลอยู่แล้ว 

C 
ปัญหาที่พบ :  

 เนื่องจากการรับค าสั่งและการจัดยาการจัดยาท าในเวรเช้า ซึ่งมีเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานอยู่เพียง 4 คน ทั้งนี้ต้องให้บริการผู้ป่วย ที่มาเข้ารับบริการตามปกติ 
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ได้แก่ การจัดล้อยา การ Admit Discharge การรับออเดอร์ผู้ป่วยในประจ าวัน
การให้บริการผู้ป่วยจากห้องอุบัติเหตุ ห้องทันตกรรม ส่งผลให้มีการส่งมอบยา
ให้กับผู้ป่วยล่าช้า และมีเวลาในการจัดเตรียมยาให้ผู้ป่วยโควิด 1 ชั่วโมง (10.00-
11.00 น.) 

 ในช่วงสถานการณ์การเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยอย่างก้าวกระโดดจาก Cluster เขตบ้าน
ทุ่งนาน้อย  ต าบลริมโขง และบ้านเวียงหมอก    

A 

การแก้ไขปัญหา 

 ยกเลิกการจดัท า unit dose ที่เป็นซองแยกรายวัน แต่ปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบยูนิต
โดสแยกเป็น 2 ชุดคือ ชุดที่รับประทานวันแรก และชุดรับประทานวันที ่2 – 5  

 Pre-pack ชุดยา Supportive care 

 เพิ่มการ pre- pack ยา Favipiravir ในขนาดยาผู้ใหญ่ในช่วงน้ าหนัก ไม่เกิน 90 กิโลกรัม 
ในปริมาณที่มากขึ้น   

 ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจเพิ่ม  
 

การพัฒนาระยะที่ 4 : จัดตั้งศูนย์ CI ประจ าต าบล และ HI แบบ One-Stop Service 
( มีนาคม 2565 - มิถุนายน 2565) 

จ านวนผู้ป่วยทั้งหมด 7423 ราย (เฉลี่ย 79.81 รายต่อวัน) 
จ านวนผู้ป่วยที่ไดร้ับ Favipiravir ทั้งหมด 2195 ราย (เฉลี่ย 19.95 รายตอ่วัน) 

P 

การวางแผน 

 ประชุมหารือเพื่อทบทวนปัญหาเรื่องการกระจายยา Favipiravir ในกลุ่มงาน
เภสัชกรรมฯ 

 ประชุมหารือเพื่อทบทวนและปรับเปลี่ยนเกณฑ์การให้ยา Favipiravir ตาม
เงื่อนไขการใช้ยาโดยอ้างอิงและปรับใช้ตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย แล
รักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จาก
กรมการแพทย์ และแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลศูนย์
เชียงราย และก าหนดให้จ่ายยาเฉพาะในผู้ป่วยที่ตรงตามเงื่อนไขเท่านั้น 

 ประชุมรวมกับ ตวัแทน รพสต. สรุปแนวทางการกระจายยา Favipiravir จาก 
รพร.เชียงของ สู ่รพสต. โดยให้ รพสต. ตัวแทน ของแต่ละต าบลเป็น Node ใน
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การดูแลและกระจายยา Favipiravir ให้กับผู้ป่วยในรับผิดชอบ 

D 

การด าเนินกิจกรรม  

 ส่งต่อข้อมูลของผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในแต่ละต าบล ทาง Google Drive “รายชื่อ 
COVID รายวัน” โดยกลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ได้ระบุเง่ือนไขการสั่งจ่ายยา 
Favipiravir ตามมติที่ประชุม PTC รพร.เชียงของ เพื่อให้ รพสต.จา่ยยาใหผู้้ป่วย
ที่มีข้อมูลตรงตามเงื่อนไขการสั่งใช้ยา 

 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯจดัเตรียมไฟล์ข้อมูลขนาดยาตามอายุและน้ าหนักที่
เหมาะสม เอกสารค าแนะน าการใช้ยา Favipiravir ส าปรับผู้ป่วย และฉลากยา
รูปภาพส าหรับผู้ป่วยที่อ่านหนังสือไม่ออก ให้ รพสต. 

 รพสต. ส่งข้อมูลการเบิกจ่ายยาให้กับผู้ป่วยแต่ละราย ทาง ทาง Google Drive 
“รายชื่อ COVID รายวนั” โดยระบุขนาดยาที่ได้รับ, จ านวนรวมของยาที่จ่าย, 
Node ที่จ่ายยา และวัน เวลาในการเริ่มยาของผูป้่วยแต่ละราย 

 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ คียค์ าสั่งใช้ยาใน HosOS 

 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ สรุปรายชื่อผู้ป่วยที่ไดร้ับยา Favipiravir ในแต่ละวนั และ
จ านวนที่ผู้ป่วยแต่ละรายได้รับยา เพื่อส่งเบิกยาจาก รพศ.เชียงราย 

 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ สรุปจ านวนยาที่แตล่ะ Node จ่ายให้ผู้ป่วย เพื่อกระจาย
ยาคืนให้กับ Node ในวันถัดไป 

 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ สรุปจ านวนยาคงเหลือในรพ. และในเครือข่าย อ.เชียงของทั้งหมด ทุก
วัน 

C 
ปัญหาที่พบ 

 เมื่อมี Cluster รพสต. มียาส ารองไม่เพียงพอ ตอ้งประสานให้ทางโรงพยาบาล
ช่วยจัดเตรียมยาให ้

A การแก้ไขปัญหา 

 เพิ่มการส ารองยา favipiravir ที่ รพ.สต. 
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การวดัผลและการเปลี่ยนแปลง 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนผู้ป่วยโควิด-19 และจ านวนผู้ป่วยที่ได้รับยา Favipiravir อ.เชียงของ ในแต่ละเดือน ตั้งแต่ พ.ย. 64 - พ.ค. 65  
 

ช่วงระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการ
วินิจฉัยติดเช้ือไวรัสโควิด 

19 (ราย) 

จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับยา 
Favipiravir เฉพาะที่ได้รับยา

ครั้งแรก ( ราย ) 

 
คิดเป็นร้อยละ 

การพัฒนาระยะที่ 1 108 108 100 
การพัฒนาระยะที่ 2 249 236 94.77 
การพัฒนาระยะที่ 3 763 763 100 
การพัฒนาระยะที่ 4 7423 2195 29.57 

รวม 8543 3302 38.65 
 
  จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่ามีจ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยวา่ติดเชือ้ไวรัสโควิด 19 ที่เข้ารบัการรักษา    
ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ และเข้ารับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนต าบล ระหว่างที่มี
การระบาดเชื้อไวรัสโควดิ 19  ในเครือข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอเชียงของ จ านวนทั้งสิ้น 8543 ราย ไดร้ับพิจารณา
ได้รับยาตามเกณฑ์ที่ก าหนด  จ านวน 3302 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.65 ทัง้นี้ในระยะที่ 1 – 3 ของการพัฒนา ผู้ป่วยที่
ได้รับยา Favipiravir โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 98.26 ของผู้ป่วยทั้งหมด และมีร้อยละที่ลดลงในระยะที่ 4 คิดเป็นร้อย
ละ 29.57 ของผู้ป่วยทั้งหมด ซึ่งมีการก าหนดเงื่อนไขในการใช้ยาเพิ่มข้ึน 
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ตารางที่ 2 แสดงจ านวนผู้ป่วยมีผล ATK positive และเข้าเกณฑ์ ที่ได้เริ่มยา Favipiravir ในวันเดียวกันที่รายงาน 
(ค านวณร้อยละต่อผู้ป่วยที่ได้รับยา Favipiravir ทัง้หมด)  

 
จากตารางที ่ 2 พบว่าในระยะที่ 1 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับยาตรงตามก าหนดเวลา ในช่วงก่อน และหลังพัฒนา คิด

เป็น 99.65 และ 98.75 ตามล าดับ ทั้งนี้พบว่าจ านวนลดลงเล็กน้อย ส่วนในระยะที่ 2, 3 และ 4 ของการพัฒนา พบว่าร้อยละ
ของผู้ป่วยที่ได้รับยาตรงตามก าหนดเวลาเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงหลังได้รับการพัฒนา โดยเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.5, 4.2 และ 8.22 
ตามล าดับ และพบว่าร้อยละของการเกิด Compliance error มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับยา
ตรงเวลาตามก าหนดเวลา 

ร้อยละของการเกิด  
compliance error 

การพัฒนาระยะที่ 1 
ก่อน 99.65 6.12 

หลัง 98.75 2.29 

การพัฒนาระยะที่ 2 
ก่อน 87.62 3.74 

หลัง 95.12 3.56 

การพัฒนาระยะที่ 3 
ก่อน 89.56 3.78 

หลัง 93.76 3.41 

การพัฒนาระยะที่ 4 
ก่อน 90.53 2.46 

หลัง 98.75 4.56 
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 726 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

 
บทเรียนที่คาดว่าจะได้รับ 

การด าเนินงานแต่ละระยะ มีปัจจัยและผลกระทบในการด าเนินงานที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ลว้นมีเป้าหมายสูงสุด 
คือให้ผู้ป่วยได้รับยาอย่างรวดเรว็ที่สุด เพื่อประโยชน์และประสิทธิผลในการรกัษาของผู้ป่วย โดยการด าเนินงานแต่ละ
ระยะ โดยปัจจัยและผลกระทบที่ส าคัญ ได้แก่ จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการวนิิจฉัย และ ได้รับยา Favipiravir ที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ และ ปริมาณงานในแต่ละวัน โดยทัง้นี้ยังมีข้อจ ากัดที่ส าคัญ ได้แก่ อัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่
เท่าเดิม ดังนั้น หัวใจหลักที่ส าคัญในการด าเนินงาน คือการวางแผน การจดัล าดับความส าคัญของงานอย่างมีระบบ 
การลดความซ้ าซ้อนของงาน การสื่อสาร การเชือ่มโยงข้อมูลเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาระบบงานที่
ต่อเน่ือง เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาและการรักษา อัตราตายของประชากรลดลง 

ฉลากรูปแบบที่ 1 ฉลากรูปภาพ ระบุวันที่และเวลาที่รับประทานยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

เวลา เวลา20 :0 0 20 :0 0

วันที่ วันที่

4 เม็ด 21 มถินุายน 2565 4 เม็ด 21 มถินุายน 2565

เวลา เวลา20 :0 0 20 :0 0

วันที่ วันที่

4 เม็ด 22 มถินุายน 2565 4 เม็ด 22 มถินุายน 2565

เวลา เวลา20 :0 0 20 :0 0

วันที่ วันที่

4 เม็ด 23 มถินุายน 2565 4 เม็ด 23 มถินุายน 2565

เวลา เวลา20 :0 0 20 :0 0

วันที่ วันที่

9 เม็ด 24 มถินุายน 2565 9 เม็ด 24 มถินุายน 2565

เวลา เวลา20 :0 0 20 :0 0

วันที่ วันที่

9 เม็ด 25 มถินุายน 2565 9 เม็ด 25 มถินุายน 2565
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 727 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

เริ่ม 10 / 10 / 64 เวลา 20 .0 0 น

ยา Fav ipirav ir ครบ 5 วัน 

วันที ่15/ 10 / 64 เวลา 8.0 0 น

ยา Fav ipirav ir ครบ 5 วัน 

ซองที่ 1

รับประทานยาครั้งละ

รับประทานยาหลังจากซองที ่1 หมด

ซองที่ 2

รับประทานยาครั้งละ

9 เม็ด ทกุ 12 ช ัว่โมง

 4 เม็ด ทกุ 12 ช ัว่โมง

 ฉลากรูปแบบที่ 2 ฉลากอธิบายวิธีรับประทานยาแยกซองที่ 1 กับซองที่ 2 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
       ฉลากยา Fvipiravir ในขนาด Dose ยาผู้ใหญ่ที่มีช่วงน้ าหนัก ไม่เกิน 90 กิโลกรัม 
 

ฉลากเสรมิในรูปแบบท่ี 3 ใช้ในการสื่อสารระหวา่งพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยในระยะที่มีการรับผู้ป่วยรักษาใน
Cohort ward ในระยะแรก 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 
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 728 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

การพัฒนาแนวปฏิบัติการให้ความอบอุ่นผู้ป่วยขณะผ่าตัด ในหน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 

และวิสัญญี โรงพยาบาลแม่สาย 
 

วณิชยา บูรณประภาพงศ์และคณะ 

หน่วยงานการพยาบาลผูป้่วยห้องผ่าตัดและวิสัญญี โรงพยาบาลแม่สาย จงัหวัดเชียงราย 
 

บทน า  

ห้องผ่าตัดเป็นห้องที่แตกต่างจากห้องตรวจโรคทั่วๆไป คือ ต้องมีการควบคุมความสะอาดของห้องเป็นพิเศษ 

รวมไปถึงอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แรงดันอากาศ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของห้องสะอาด โดยระบบปรับ

อากาศสามารถปรับอุณหภูมิได้ในช่วง 17-27 องศาเซลเซียสโดยอุณหภูมิ 20-24 องศาเซลเซียส เป็นช่วงอุณหภูมิที่

เหมาะสมในการใช้งานปกติ และควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ ให้อยู่ในช่วง 45-55 % หรือ 30-60 % เพื่อควบคุมการ

เจริญเติบโตของเชื้อโรคในห้องผ่าตัด และให้คนท างานอยู่ในสภาวะสบาย (ชีววารสาร, ศิริราชพยาบาล 2561)  

ผู้รับบริการที่มารับบริการผ่าตัดจะมีการสูญเสียความร้อนออกจากร่างกายได้ทั้งการสูญเสียเลือด และอุณหูมิ

ภายในห้องผ่าตัด เมื่ออุณหภูมิน้อยกว่า 36 องศา ภาวะหนาวสั่นส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจท าให้

ร่างกายต้องการออกซิเจนเพิ่มขึ้นร้อยละ 200 - 600 ส่งผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดท าให้หัวใจขาดเลือดไปเลี้ยง

และมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนของระบบหัวใจเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ทาให้ความดันในลูกตาเพิ่มขึ้น ผลต่อศัลยกรรมการ

ตกแต่งบาดแผล การต่อเส้นเลือดเส้นประสาทหรือเอ็นอาจท าให้เกิดการฉีกขาด ระบบกล้ามเนื้อการหดเกร็งเพิ่มความ

ตึงตัวของกล้ามเนื้อท าให้เลือดเกิดภาวะเป็นกรด ก่อให้เกิดความเครียดความวิตกกังวลและท าให้เกิดความรูสึกไม่สุข

สบาย (สุกัญญา องอาจ, 2561)  

หน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญี โรงพยาบาลแม่สายได้พบว่ามีผู้รับบริการผ่าตัดคลอดตั้งแต่ 

วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 มีอาการหนาวสั่น 78 ราย คิดเป็นร้อยละ 28 ทาง

หน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญี โรงพยาบาลแม่สายจึงเห็นความส าคัญของการเกิดภาวะแทรกซ้อนของ

อุณหภูมิกายต่ า จึงได้พัฒนาแนวปฏิบัติการให้ความอบอุ่นผู้ป่วยขณะผ่าตัดเพื่อป้องกันการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ าใน

ผูป้่วยผ่าตัด 

 

 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
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 729 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

 

วิธีการพัฒนานวัตกรรม  : 

ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 

             
- ใช้ผา้สี่เหลี่ยมคลุมหน้าขาของผู้ป่วยทั้ง 2 ข้าง แล้ว
เอาผ้ายางคลุมทับผ้าสี่เหลี่ยม 

- ใช้ผา้ยางคลุมขาของผูป้่วยทั้ง 2 ข้าง แลว้เอาผา้
สี่เหลี่ยมคลุมทับผ้ายาง 

 

การทดสอบประสิทธิภาพ 

การวดัผลและผลการเปลี่ยนแปลง: 

- ผู้ป่วยไดร้ับการปฏิบัตกิารให้ความอบอุ่นผู้ป่วยขณะผ่าตัด 

- อุบัติการณ์ผู้ป่วยมีภาวะอุณหภูมิกายต่ าและเกดิภาวะหนาวสั่นมีน้อยกว่า 10% 

สรุป การพัฒนาคุณภาพการแนวปฏิบัติการให้ความอบอุ่นผู้ป่วยขณะผ่าตัด เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความอบอุน่ ป้องกัน

ภาวะอุณหภูมิกายต่ าจากการผา่ตดั  

 
 

 

 

 

  

 

 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 
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 730 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

การพัฒนาแนวทางการส่งตรวจ RT-PCR โรงพยาบาลแม่สาย 

จุไรรตัน์ ใจหลา้ และคณะ 
งานการพยาบาลผู้ป่วยใน โรงพยาบาลแม่สาย จงัหวัดเชียงราย 

บทน า  

สภาพการณ์ ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 มีจ านวนมากขึ้น โรงพยาบาลแม่สายเป็น
โรงพยาบาลหนึ่งที่ต้องรองรับการดูแลผู้ป่วย ทั้งในเรื่องการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ เพื่อให้สามารถวินิจฉัยโรคได้
รวดเร็ว ทันเวลา ตลอดจนการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม จากสถิติการส่งตรวจ RT-PCR ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 
2564 ถึง กันยายน 2564. ระยะเวลาการรายงานผลการตรวจ เฉลี่ย โดยทางโรงพยาบาลแม่สายก าหนดมาตรฐานการ
รอผล ไม่เกิน 24 ชั่วโมง  จากการวิเคราะห์ พบสาเหตุของปัญหา คือ  

1. แต่ละหน่วยงานมีแนวทางการส่งตรวจที่แตกตา่งกัน  ไม่เป็นไปในทางเดียวกัน 
2. เทคนิคการตรวจ Lab ไม่เหมือนกัน ไม่ได้ระบุตัวผู้ป่วย ปิดจุกไม่สนิท ท าให้ถูกปฏิเสธการตรวจ จาก รพศ ชร 
3. ขาดช่องทางการตดิตอ่ ติดตามผลการตรวจ 

วิธีการพัฒนานวัตกรรม   
1.1 ปรับแนวทางการส่งตรวจ การสื่อสารกับทีมที่เกีย่วข้อง และการรายงานผลที่เป็นแนวทางเดียวกัน 
1.2 มีระบบการก ากับตดิตามการปฏิบัติตามแนวทาง ผ่านรายงานอุบัติการณ์ HRMS on clod ประชุม PCT 

ประจ าเดือน และ Line application PCT  

ระบบเก่า 
1. เมื่อมี Order สั่งตรวจ RT-PCR แต่ละหน่วยงาน key สั่งตรวจผู้ป่วยรับใหม่ น าใบ set OR ติดหน้า 

Chart ซึ่งข้อมูลในการเตรียมผ่าตดัไม่ครบถ้วน 
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 731 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แพทย์สั่งตรวจ  

RT-PCR 

W1,W,W3,ER.ARI 

ส่งตรวจในระบบและท าการตรวจ 

รอ รถ refer ตามรอบ (ไม่ได้ก าหนด) 

เพื่อน าส่งตรวจ เชียงราย 

ส่งข้อมูลเป็นไฟด์ Exel ให้สุขาฯ 

Key Lab link ผลการตรวจ 

หน่วยงานตามผลเองที่ สขุาฯและ

ห้อง Lab 
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ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 
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 732 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

ระบบใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แพทย์สั่งตรวจ PCR 

ER IPD ARI (OPD) 

ตรวจโดยแพทย์ 

(ตามมาตรฐานการ Swab) 

ส่งข้อมูลผู้ป่วย เพื่อ Key ในระบบ (ไฟด์ Exel) ผ่าน Application LINE 

(ทุกหน่วยงานรับทราบรอบการส่ง Lab และรอบการตามผล) 

ก าหนดรอบการส่ง Lab Routine 2 รอบต่อวัน (11.00 น,16.00 น.) 

***กรณี ด่วน ให้หน่วยงานต้นทางตามรถ refer*** 

ส่งผู้ป่วย PUI Admit  W1,W2 โดยห้องแยกรองรับ หน่วยงานละ 2 ห้อง  รวมเป็น 4 ห้อง 

(Anti-room 1, ห้องพิเศษเล็ก 1) กรณี เกินกวา่นี้ประสาน Cohort ward 

ผลออกเวร รายงานแพทย์เพื่อพิจารณา Refer/ 

ย้าย Cohort ward 

ผลออก รายงานผ่าน Application LINE 
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 733 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

***การส่ง PCR ด่วน ตัวอย่างเช่น กรณีแพทย์วางแผนจะเข้าห้องผ่าตัด (ผู้ป่วยมี Pneumonia), ต้องท า H/D, ผู้ป่วย
อาการแย่ลง แต่ต้องการเริ่มยาเร็ว หรอืตามที่แพทย์พิจารณา 

การทดสอบประสิทธิภาพ 
 การวัดผลและผลการเปลี่ยนแปลง 

 
 

อุบัติการณ์การได้รับผล Lab ล่าช้า 

ผลการด าเนินงาน 
มิถุนายน 64-
สิงหาคม 64 
(ก่อนปรับ
แนวทาง) 

กันยายน 64 -
ธันวาคม 64 
(หลังปรับ
แนวทาง) 

CPL201:ผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการผิดพลาด ล่าช้า หรือไม่
สามารถปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ได้ 

1 2 

CPL202:สิ่งส่งตรวจไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือไม่มีสิ่งส่งตรวจ 1 1 
CPP203:การสื่อสารเพื่อการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการผิดพลาด/ไม่ครบถ้วน 1 0 
CPP306:(Patient Care Delivery) ผู้ป่วยได้รับการดูแลไม่ครอบคลุม/ไม่
เชื่อมโยง/ไม่สอดคล้อง ตามเกณฑ์ อาการ หรือโรค 

2 0 

 
สรุป จัดท ากระบวนการการสง่ตรวจ RT-PCR โรงพยาบาลแม่สาย เพื่อลดความผิดพลาดในการส่งตรวจ การ
รายงานผลตรวจทันเวลา การบริหารจดัการห้องความดันลบรวดเร็ว 
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 734 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

การลดขั้นตอนการท าประวัติผู้ป่วยจนถึงพบแพทย์   งานสุขภาพจิตและจิตเวช  

สุภารัตน ์  ศิระศุภกร 
งานสุขภาพจิตและจติเวช โรงพยาบาลแม่สาย จงัหวัดเชียงราย 

 

บทน า  

สภาพการณ์ งานสุขภาพจิตและจิตเวช  ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา (ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564) มี
ผู้รับบริการรายใหม่ และผู้ป่วยขาดนัด จ านวน 156 ราย พบการร้องเรียนทางวาจา 16 ราย  ว่าพบปัญหาความล่าช้า
ในขั้นตอนการติดต่องานเวชระเบียน เพื่อท าประวัติผู้ป่วยจนมาถึงพบแพทย์/พยาบาลจิตเวช   โดยมีระยะเวลาในการ
รอคอยประมาณเฉลี่ย  31.12  นาที จากการวิเคราะห์ พบสาเหตุของการรอคอยนานคือ 
 1. ด้านตัวผู้ป่วยด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่ส่วนใหญ่จะมีปัญหาด้านการสื่อสาร การรับรู้  และความคิดที่
ผิดปกติอยู่แล้ว ท าให้สับสนในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ที่ต้องผ่านข้ันตอนหลายจุดบริการ 
 2. การสื่อสารกันระหว่างเจ้าหน้าที่งานสุขภาพจิตและจิตเวช และ งานคัดกรอง ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน    
ท าให้ผู้ป่วยที่ต้องการปรึกษาคลินิกสุขภาพจิต ได้คิวตรวจเป็นผู้ป่วยทั่วไป  รอคิวซักประวัตินาน  สุดท้ายแพทย์ OPD 
ต้องส่งมาเพื่อรับบริการปรึกษาที่คลินิกสุขภาพจิต  ท าให้เกิดความล่าช้าในการรับบริการ    
 3. สถานบริการงานสุขภาพจิตและจิตเวช อยู่คนละตึกกับงานเวชระเบียนต้องเสียเวลาในการเดินไป -กลับ  
และ หากเป็นผู้ป่วยรายใหม่จะหาห้องให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชค่อนข้างยาก 
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 735 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

วิธีการพัฒนานวัตกรรม   

กิจกรรมการพัฒนา : แนวทางการแก้ไขมีดังนี ้
 

 
 

 

 

 

 

 

 

การทดสอบประสิทธิภาพ  

กระบวนการเดิม 

1.ผู้ป่วยตรงนัด มาใช้บรกิารที่ห้องตรวจจิตเวชไดเ้ลย  ผู้ป่วยรายใหม่  ผู้ปว่ยผิดนัด ให้ท าประวตัิและใบน าทาง

จากเวชระเบียนก่อนใช้บริการคลินิกจติเวช 

2. ไม่มีแนวทางการให้บริการท าประวัติผู้ป่วยสุขภาพจติและจิตเวชกับเจา้หน้าที่จุดคดักรองที่ชัดเจน 

3.การเผยแพร่ช่องทางเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจติและจิตเวช ในสื่อสังคมออนไลน์ยังไม่เพียงพอ 

 

กระบวนการใหม่ 

1. ผู้ป่วยรายใหม่ที่ต้องการขอรับค าปรึกษา ผู้ป่วยขอต่ออายุใบส่งตัว  และ ผู้ป่วยที่ขาดนัด สามารถส่งมาที่งาน

สุขภาพจิตและจติเวชได้เลยโดยไม่ต้องท าใบน าทาง เจ้าหน้าที่งานสุขภาพจติและจิตเวชโทรประสานงานเวช

ระเบียนท าประวัติให้ผู้ป่วย 

2.จัดท าแนวทางการให้บริการงานสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อใชใ้นการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่งานคดักรองและงานเวช

ระเบียน 

3.เผยแพร่ช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจติและจิตเวชในสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเน่ือง ผา่นทาง face 

book , line  จัดท าป้ายห้องให้เห็นชัดเจนขึ้น 
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 แนวทางการดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวช รพ.แม่สาย 

 

 
 

 
ผู้ป่วย 

 

จุดคัดกรอง  แยกประเภทตามแนวทางการ

แยกประเภทผู้ป่วยจิตเวช รพ.แม่สาย 

วิกฤต  เร่งด่วน 

ส่ง  ER 

ไม่เร่งด่วน  มีอาการทางจิต ไม่

วุ่นวาย NEW CASE ส่งพบแพทย์ 

OPD ยกเว้นวันอังคารส่งพบแพทย์

ท่ีคลินิกจิตเวช 

กรณีมาตามนัด หรือ ผู้ป่วยรายใหม่

ท่ีมีต้องการปรึกษาปัญหาด้าน

สุขภาพจิต  เครียด ,ซึมเศร้า นอนไม่

หลับ,ขอใบส่งตัว  ส่งพบงาน

สุขภาพจิตและจิตเวช *ไมต่้องท า

ประวัติและใบน าทาง* -ปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีแนวโน้มก้าวร้าว 

-แนวทางการรักษาโรคทางจิต (ปฏิทินตั้งโต ะ) 

-แนวทางดูแล ,การ consult  จิตแพทย์ รพศ.ชร 

-แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช 
 

ให้การรักษาตามแนวทางการรักษาโรคทางจิต 

 (ปฏิทินตั้งโต ะ ) 

ส่งผู้ป่วย/ ข้อมูล  ให้งานสุขภาพจิตและจิตเวช ทุกราย  

เพื่อให้เก็บรวบรวมข้อมูล ให้ความรู้ ด้านสุขภาพจิตและ

จิตเวชเพิ่มเติม   การนัด  และการดูแลติดตามต่อเนื่อง 

กรณี ADMIT 

***จัดให้อยู่เตียงใกล้ nurse station  ที่สามารถ

มองเห็นได้ชัดเจน   ปลอดภัย*** 

-กรณีฉุกเฉิน ปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ป่วย

ที่มีแนวโน้มก้าวร้าวโรงพยาบาลแม่สาย 

-แนวทางการรักษาโรคทางจิต (ปฏิทินตั้งโต ะ) 

-แนวทางการดูแล  , consult  จิตแพทย์ รพศ.ชร    

แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช 

  แจ้งงานสุขภาพจิตและจติเวชดูอาการที่ 

ward  ทุกราย เพ่ือวางแผนการจ าหน่าย

ร่วมกับแพทย์ผู้ดูแล   การนัด และการดูแล 

ติดตามต่อเนื่อง** 

กรณีผู้ป่วยมาเวลานอกราชการ หรือวันหยุดให้พยาบาลที่ดูแล

ผู้ป่วยทุกจุดบริการส่งข้อมูลผู้ป่วยให้งานสุขภาพจิตและจิตเวช

ในวันราชการถดัไป 
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 737 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

 

การประเมินผลการเปลีย่นแปลง 
1. ระยะเวลาท าประวตัิผูป้่วยจนมาถึงก่อนพบแพทย์/พยาบาลจติเวช คลนิิกสุขภาพจิตและจติเวช 
เดิม  ระยะรอคอยเดิมเฉลี่ย    =31.12  นาท ี
ปัจจุบัน ระยะเวลารอคอยเฉลี่ย = 3.81  นาที  
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 738 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

 
2. ไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องการรอคอยในการใช้บรกิารงานสุขภาพจติและจิตเวช 

 

สรุป การพัฒนาระบบบริการงานสุขภาพจิตและจติเวช  โดยใช้แนวคิด LEAN ท าให้ลดระยะเวลารอคอยในการท า

ประวัติผู้ป่วยจนถึงพบแพทย์/พยาบาลจิตเวช   ให้ผู้รับบริการเข้าถึงบริการงานสุขภาพจติและจิตเวชสะดวกรวดเร็ว

ยิ่งข้ึน 
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การพัฒนาระบบการรับส่งเวรแบบ Smart round 

นางออนอริญชย์ เทพสุรนิทร์ และคณะ 
กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลแม่สาย จังหวดัเชียงราย 

บทน า  

กระบวนการรับ-ส่งเวรเป็นกระบวนการส าคัญในการดูแลผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่องตรงตาม
ปัญหาและความต้องการมีความปลอดภัยได้รับการดูแลที่ครอบคลุมถูกต้องครบถ้วนเน่ืองจากกระบวนการบ าบัดรักษา
พยาบาลเป็นการท างานเป็นทีมและเป็นแบบสหวิชาชีพ การสื่อสารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพระหว่างทีมพยาบาลเป็น
สิ่งจ าเป็นและเอื้อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยแบบองค์รวมและต่อเน่ือง การรายงานการส่งเวรเป็นอีกวิธีหนึ่ง
ที่จะท าให้พยาบาลเวรถัดไปสามารถน าข้อมูลไปแก้ปัญหาตามความต้องการให้ผู้ป่วยเป็นรายบุคคลได้และเป็นการ
พัฒนาคุณภาพบริการการพยาบาล หอผู้ป่วยโควิด ได้เปิดรับให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย โควิดทุกแผนกทุกกลุ่มอายุ  
และจากสถิติการเข้ารับริการมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นเดือน กันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน 743, 650  และ 1,179 คน 
ตามล าดับ จึงท าให้การรับ-ส่งเวร ในรูปแบบเดิม แบบฟอร์มเดิม จึงพบปัญหา การส่งเวรไม่ครอบคลุม ไม่ครบประเด็น 
และใช้ระยะเวลาการรับ- ส่งเวรล่าช้า   ส่งผลกระทบต่อการดูแลผู้ป่วย พบอุบัติการณ์ ไม่ได้ CxR และไม่ได้เจาะLab 
ตามแผนการรักษา   การเริ่มปฏิบัติงานในเวรต่อ ไปล่าช้า ดังนั้นงานการพยาบาลผู้ป่วยโควิด ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญและเห็นโอกาสพัฒนาคุณภาพการส่งเวร จากการจับเวลาการส่งเวรของเวรดึกให้เวรเช้าจ านวน20ครั้งใช้
เวลาน้อยที่สุด40 นาทีมากที่สุด 90 นาทีค่าเฉลี่ย 60 นาที ซึ่งทีมพยาบาลเห็นโอกาสที่จะพัฒนาให้การส่งเวรมี
ประสิทธิภาพและลดเวลาเมื่อเวลาในการส่งเวรลดลงจะเหลือเวลาที่จะเพิ่มคุณค่าโดยการConference case หนักที่
ต้องติดตามใกล้ชิดหลังรับเวรได้เพื่อให้เห็นข้อมูลผู้ป่วยที่ชัดเจนและได้ทวนซ้ าข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวังที่ส าคัญหัวหน้าทีม
สามารถมอบหมายพยาบาลหรือผู้ช่วยเหลือให้เฝ้าระวังความเสียงได้ 
 

วิธีการพัฒนานวัตกรรม   
เป้าหมาย 

1. เพื่อลดเวลาและเพิ่มคุณภาพการส่งเวร 
2. เพื่อลตอุบัติการณ์ความสี่ยงของผู้ป่วยที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเวรไม่ครบถ้วน 
3. เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติการพยาบาล 
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กิจกรรมการพัฒนา 

 ก่อนการพัฒนา :ใช้การรับ-ส่งเวรโดยการสื่อสารแบบ SBAR และ ใช้ใบรับส่งเวรแบบเดิม  
 

 
 

(รูปที1่) 
 
1.  ประชุมเจ้าหน้าที่งานการพยาบาลผู้ป่วยโควิด -2019 แพทย์ ร่วมวิเคราะห์ปัญหา อุบัติการณ์การใน

ประเด็นของการ รับ-ส่งเวรล่าช้า ท าหัตถการไม่ครบ เช่น ไม่ได้ Repeat CxR และไม่ได้เจาะLab ตามแผนการรักษา 
พบสาเหตุจาการส่งเวร ไม่ครอบคลุม ล่าช้าจากการใช้แบบฟอร์มเดิม (ดังรูป1) ต้องใช้การเขียนข้อมูลการรับเวรด้วย
ลายมือ  ต้องเปิดดูข้อมูลคนไข้ใน Program HosXp ทีละคน ด้วยจ านวนผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงท าให้พยาบาล
จ า และบันทึกการส่งเวรไม่ครบถ้วน จึงหาแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้ Program HosXp  

2.  ประชุมระดมสมองร่วมกับนพ.ปรัชญา  ศรีสุวรรณ ปรับแบบฟอร์มสรุป Progression ของผู้ป่วยแต่ละราย
ที่จ าเป็นเพื่อใช้ส่งต่อข้อมูลในการดูแลผู้ป่วย โดยใช้ Program HosXp ได้เป็น ตารางสรุปรายชื่อผู้ป่วย Cohort ward 
โรงพยาบาลแม่สาย (ดังรูป 2) เพื่อใช้รับ-ส่งเวร และการบริหารยา  

3.  แจ้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน พยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ในการน าแบบฟอร์ม ใช้การรับ -ส่งเวรโดยการ
สื่อสารแบบ SBARควบคู่ไปกับ ใบรับส่งเวรที่พัฒนาร่วมกับแพทย์ พร้อมทั้งนิเทศติดตามโดยหัวหน้างาน และหัวหน้า
เวร ในการลงข้อมูลผู้ป่วยประจ าวันใน Program HosXp เช่น  การบันทึกสัญญาณชีพ, ค่าออกซิเจนปลายนิ้ว,การใช้
ออกซิเจน  ให้ถูกต้อง  เพื่อดึงข้อมูล ในProgram HosXp  เข้ามาในแบบฟอร์มได้ถูกต้อง 
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4. ติดตามผลการด าเนินงาน  

 
 

(รูปที2่) 

 
 

(รูปที3่) 
 

การทดสอบประสิทธิภาพ 
การวัดผลและผลการเปลี่ยนแปลง: 

 เกณฑ์การประเมิน 
1. ระยะเวลาในการรับ-ส่งเวรไม่เกิน 30 นาที 
2. อุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดกับผู้ป่วยเนื่องจาการรับ-ส่งเวรไม่ครบถ้วน 0 ครั้ง 
3. ความพึงพอใจของบุคลากร ร้อยละ 85 

 เริ่มด าเนินการแก้ปัญหาเดือนพฤศจิกายน 2564 - ธันวาคม2564 รวมระยะเวลา 1 เดือน จากการบันทึกเวลา
ในการส่งเวรพบว่าใช้เวลาน้อยที่สุด15 นาที ใช้เวลามากที่สุด 30 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับยอดผู้ป่วยโดยเฉลี่ยใช้เวลา      
25 นาที มีการทบทวนกระบวนการเป็นระยะและเพิ่มกระบวนการ วางแผนการพยาบาลร่วมกัน (pre-conference) 
หลังรับ-ส่งเวรเพื่อเป็นประโยชน์ในการส่งต่อข้อมูลและวางแผนในการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง ช่วงที่ด าเนินโครงการไม่เกิด
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อุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์กับผู้ป่วยจากการรับ-ส่งเวรไม่ครบถ้วน ผู้ป่วยได้รับการดูแลและท ากิจกรรมตามเวลาที่
ก าหนด ทีมพยาบาลมีความพึงพอใจร้อยละ 95ได้แนวทางในการส่งเวรที่ชัดเจนเป็นไปในทางเดียวกันส่งข้อมูล         
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ประชุมทีมเพื่อประเมินผลการด าเนินงาน ประเมินความพึงพอใจ (30 ธันวาคม.2564) 

 ด้านเวลา รวดเร็วขึ้นมีการเตรียมความพร้อมในการรับส่งเวร อุปกรณ์ เอกสาร 

 ด้านประสิทธิภาพ การส่งเวรเป็นระบบมากขึ้นมีข้อมูลส าคัญครบถ้วน ผู้ป่วยได้รับการดูแลรวดเร็วขึ้น
พยาบาลมีเวลาconference case ที่มีปัญหาซับซ้อนเพื่อร่วมกันวางแผนดูแลที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น
พยาบาลได้ใช้ความรู้ความสามารถมากขึ้นเดิมจะเป็นการทบทวนกิจกรรมการพยาบาลที่จะต้อง
ด าเนินการต่อซึ่งซ้ าซ้อนกับที่ผู้ส่งเวรสรุป 

 ด้านบุคลากร มีความตั้งใจฟัง มีสมาธิมากขึ้นให้เกียรติซึ่งกันและกันทั้งผู้รับและผู้ส่งเวรมีการบอกกล่าว
ตักเตือนเมื่อมีการ interrupt ในประเด็นอื่นขณะส่งเวรได้ดีเนื่องจากทีมตระหนักและปฏิบัติตามระบบมี
การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยมากขึ้นเช่น ข้อมูลความลับที่ควรรู้เฉพาะทีมการพยาบาลดูแลผู้ป่วยได้ครอบคลุม 

 
สรุป พัฒนาเอกสารการรับส่งเวรเพื่อลดระยะเวลาการส่งเวรลงและรายละเอียดการส่งเวรให้ครอบคลุมและ        
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
บทเรียนที่ได้รับ 

1. ทีมได้เรียนรู้การรับฟัง การยอมรับ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 

2. การท างานเป็นทีมความสามัคคีตระหนักและร่วมกันแก้ปัญหาในการท างานเพื่อสร้างความสุข 

3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องเพื่อหาโอกาสพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย 

4. ทีมได้ตระหนักเสมอว่าจะท างานทุกอย่างให้ง่ายขึ้นอย่างไรโดยใช้แนวคิดLean และยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 

5. การใช้ IT เข้ามาแก้ปัญหา พัฒนาระบบการบริการและการดูแลผู้ป่วย 
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การพัฒนาคุณภาพของการส่งต่อผู้ป่วยโดยพยาบาลโรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

 

ปัทมา ชัยชุมภู และ นุชสรา อึ้งอภิธรรม 
กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลแม่สาย จังหวดัเชียงราย 

บทน า  

โรงพยาบาลแม่สายได้ก าหนดตัวชีว้ัดคุณภาพที่ส าคัญของระบบการส่งต่อ ซึ่งจากรายงานอุบัติการณ์การส่งตอ่
ในปีพ.ศ. 2562-2564 จ านวน 35 ครั้ง พบเหตุการณ์พนักงานขับรถไม่เพียงพอและล่าช้า มากที่สุด จ านวน 16 ครั้ง 
รองลงมาได้แก่ ผู้ป่วยทรุดลงขณะส่งต่อต้องช่วยฟื้นคืนชีพ, อุปกรณ์และยาในรถไม่พร้อม, อุบัติเหตุขณะส่งต่อ,      
การดูแลให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า, ท าคลอดบนรถพยาบาล และล่าช้าจากรถพยาบาลไม่พร้อมหรอืเพียงพอ จ านวน 
7, 6, 3, 1, 1 และ 1 ครั้งตามล าดับ โดยโรงพยาบาลแม่สายได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยในส่วนของ
ความพร้อมของพนักงานขับรถ และอุปกรณ์ในรถพยาบาล ตั้งแต่การท าบันทึกตรวจเช็คอุปกรณ์ในรถพยาบาล การจัด
เครื่องมือการแพทย์ในรถพยาบาลให้เป็นระดับสูง แต่ยังพบอุบัติการณ์อยู่จึงได้น าอุบัติการณ์มาทบทวนอีกครั้ง    
พบว่า อุปกรณ์/เครื่องมือแพทย์ในรถไม่พร้อมใช้งาน 4) รับผู้ป่วยกลับไม่นั่งเฝ้าผู้ป่วย ไม่รัดสายนิรภัยผู้ป่วยตกเตียง 5)   
ผู้ป่วยทรุดลงระหว่างส่งต่อไม่ได้หยุดขอความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลในเครือข่ายระหว่างทางส่งต่อ (ศูนย์คุณภาพ 
โรงพยาบาลแม่สาย, 2564)  
 
วิธีการพัฒนานวัตกรรม 
1. ระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไข สถานที่เกิดขึ้นที่ไหน เกี่ยวข้องกับใคร และสาเหตุส าคัญมาจากอะไร  

ปัญหาที่ต้องการแก้ไข สถานที่เกิดขึ้นที่ไหน เกี่ยวข้องกับใคร สาเหตุส าคัญมาจากอะไร 
พนักงานขับรถไม่
เพียงพอและล่าช้า 

งานยานพาหนะ พนักงานขับรถ,หัวหน้า
งานยานพาหนะ 

จัดเวรไม่เพียงพอ, ไม่มีเวร on 
call 

สมรรถนะพยาบาลไม่
เพียงพอ 

หน่วยงานส่งต่อ กลุ่มงานการพยาบาล 1) พยาบาลดูแลขณะส่งต่อ
หมุนเวียนจากทุกหน่วยงานไม่
มีความช านาญ 2) เป็น
พยาบาลอายุงาน 1-5 ปี
เน่ืองจากหมุนเวียนบ่อย 3) 

อุปกรณ์/เครื่องมือแพทย์ งานยานพาหนะ, งานยานพาหนะ, พยาบาลส่งต่อไม่ได้ตรวจเช็ค
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ปัญหาที่ต้องการแก้ไข สถานที่เกิดขึ้นที่ไหน เกี่ยวข้องกับใคร สาเหตุส าคัญมาจากอะไร 
ในรถไม่พร้อมใช้งาน,  
ยาเวชภัณฑ์พบยาแตกใน
กระเป๋ายา พยาบาลช่วย
ฟื้นคืนชีพ หา
Adrenaline ไม่พบ 

หน่วยงานส่งต่อ หน่วยงานส่งต่อ,กลุ่ม
งานการพยาบาล 

เครื่องมือ อุปกรณ ์และยา
เวชภัณฑ์ก่อนออกรถ สืบเนื่อง
จากเรียกพยาบาลมาเตรียม 
refer ก่อน 30 นาที แต่ไม่
สามารถตรวจสอบความพรอ้มใช้
ของรถได้ เนื่องจากรถไม่มาตาม
เวลา พยาบาลส่งต่อจึงเข้าไปรับ
เวรและดูแลผู้ป่วยที่จะส่งต่อ 
เมื่อรถมาถึงจึงน าผู้ป่วยขึ้นรถ 
และออกเดินทางทันที, พยาบาล
ไม่ได้ตรวจสอบความพร้อมใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ในรถก่อนออก
รถ 

 
2. ก าหนดเป้าหมายที่สอดคลอ้งกับสิ่งที่ต้องการพัฒนา และระบุจุดเน้นของผลงานว่าได้ปรับปรุงอะไร และเกิดผลลัพธ์อะไร 
วัตถุประสงค์ : 

1) อัตราการปฏิบัติตามแนวทางการส่งต่อโดยพยาบาลมากกว่าร้อยละ 80 
2) จ านวนอุบัติการณ์ภาวะแทรกซ้อนหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ป้องกันได้ระหว่างส่งต่อ อุบัติการณ์อุปกรณ์

บนรถพยาบาลไม่พร้อมใช้ ไม่เหมาะสม และไม่ปลอดภัยส าหรับการส่งต่อผู้ป่วยเท่ากับ 0 ครั้ง 
3. กิจกรรมการพัฒนา / แนวทางปฏิบัติใหม่/นวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา 

โดยใช้กระบวนการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองที่เรียกว่า FOCUS PDCA ประกอบด้วย 9 ขั้นตอน แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี ้

1) ระยะการเตรียมความพร้อมการพัฒนาคุณภาพของการส่งต่อผู้ป่วยค้นหากระบวนการที่ต้องการปรับปรุง 
(Fine a process to improve) สร้างทีมงานให้รู้เกี่ยวกับกระบวนการ (Organize a team that knows 
the process) ท าความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับกระบวนการ (Clarify current knowledge of 
the process) ท าความเข้าใจสาเหตุของความแปรปรวนในกระบวนการ (Understand causes of process 
variation) เลือกวิธีการปรับปรุงกระบวนการ (Select the process improvement) วางแผนการปรับปรุง 
(Plan)  
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2) ระยะด าเนินการพัฒนาคุณภาพการส่งต่อผู้ป่วยโดยพยาบาล ด าเนินการพัฒนาคุณภาพโดยการปฏิบัติ (Do) 
ด าเนินการนัดหมายพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งต่อผู้ป่วย เพื่อชี้แจงแนวทางและคู่มือการส่งต่อ
โดยพยาบาล โรงพยาบาลแม่สาย  ที่ทีมจัดท าขึ้นน าสู่การปฏิบัติ   ตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check) และ
ด าเนินการให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงต่อเนื่อง (Act to hold the gain and continue improvement) 
โดยน าเสนอผลสังเกตการปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการส่งต่อผู้ป่วยโดยพยาบาล แจ้งให้ทีม
พัฒนาคุณภาพการส่งต่อผู้ป่วยโดยพยาบาลทราบและมีการอภิปรายปัญหาและสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อ
ด าเนินการหาแนวทางและวางแผนการแก้ไขต่อไป  

 
การทดสอบประสิทธิภาพ 

วิธีการประเมินผลการเปลี่ยนแปลง (ผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
1) อัตราการปฏิบัติตามแนวทางการส่งต่อโดยพยาบาลมากกว่าร้อยละ 80 
 

แนวทางการส่งต่อโดยพยาบาล 
การปฏิบัต ิ ความถูกต้อง 

ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัต ิ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

การพยาบาลก่อนส่งต่อ(Pre Transfer) 
64 

(96.96) 
2 

(1.50) 
11 

(100) 
0 
(0) 

การพยาบาลระหว่างส่งต่อ(During transfer) 
80 

(100) 
0 72 

(90.00) 
8 

(10.00) 

การพยาบาลหลังส่งต่อ(Post transfer) 
55 

(100) 
0 54 

(98.20) 
1 

(1.80) 
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2) จ านวนอุบัติการณ์ภาวะแทรกซ้อนหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ป้องกนัได้ระหว่างส่งตอ่ อุบัติการณ์อุปกรณ์
บนรถพยาบาลไม่พร้อมใช้ ไม่เหมาะสม และไม่ปลอดภัยส าหรับการส่งต่อผู้ป่วยเท่ากับ 0 ครั้ง 

 

แยกตามรหัสความเสี่ยง 
ตค.64-มค.65 2-13 พค. 65 

จ านวน
การส่งต่อ 

อุบัติการณ ์ ร้อยละ 
จ านวน

การส่งต่อ 
อุบัติการณ ์ ร้อยละ 

CPP602:มีภาวะแทรกซ้อน
หรือเหตุการณ์ไมพ่ึงประสงค์
ที่ป้องกันได้ระหว่างส่งตอ่ 

277 23 8.30 23 0 0 

GPL101 : อุปกรณ์บน
รถพยาบาลไม่พร้อมใช ้ไม่
เหมาะสมและไม่ปลอดภัย
ส าหรับการส่งต่อผู้ป่วย 

277 3 0.72 23 0 0 

GPL103 : บุคลากรเสียชีวิต
หรือบาดเจ็บจากการปฏิบัติ
หน้าที่ระหว่างการส่งต่อ
ผู้ป่วยด้วยรถพยาบาล  

277 0 0 23 0 0 
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สรุป ผลลัพธ์เกิดการเปลี่ยนแปลง/ผลกระทบที่เกิด (ในเชิงบวก และหรือการสร้างวัฒนธรรมและทัศนคติด้านความ

ปลอดภัย)   

 

บทเรียนที่ได้รับ   

ปัญหาและอุปสรรค 
 1.การคงอยู่ของความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลในการส่งต่อเป็นระยะเวลาอันสั้น ท าให้เกิดการละเลยการปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
 2.เจ้าหน้าที่พยาบาลที่ปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยโดยส่วนใหญ่มีอายุงานน้อยกว่า 5 ปี ท าให้ขาดทักษะความเชี่ยวชาญ การ
จัดการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพระดับสูง(Advance) ท าให้เกิดทักษะแต่ความเชี่ยวชาญต้องใช้ประสบการณ์  
ข้อเสนอแนะ 
 1.ในที่ประชุมทีมพัฒนาเสนอแนะการจัดท าวิดีโอความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลในการส่งต่อ  เพื่อเป็นการ
ทบทวนการปฏิบัติเป็นระยะ และเป็นแนวทางเดียวกัน 
 2.เจ้าหน้าที่พยาบาลที่ปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยต้องมีการฟื้นฟูความรู้และทักษะสม่ าเสมอ ทั้งการอบรมรายปี 
การนิเทศก ากับ และการฝึกปฏิบัติงานในงานประจ า 
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การขยายผลต่อยอดโครงการ 
1. การพยาบาลส่งต่อรายโรค ทั้งก าหนดกลุ่มโรคส าคัญ การให้ความรู ้เพิ่มสมรรถนะ และการใช้นวตักรรมใน

การส่งเสริมการปฏิบัติทีถู่กต้อง 
2. การท าสื่อวดีีทัศน์แนะน ารถพยาบาล และระบบในการส่งต่อ 
3. การจดัการความรู้เพื่อเพิม่สมรรถนะด้านการส่งตอ่โดยพยาบาล 
4. ก าหนดการใช้งานระบบ AOC เป็นหน่ึงในสมรรถนะของพยาบาลส่งต่อ 
5. การส่งเสริมการทบทวนการส่งต่อที่เป็นระบบทั้งการทบทวน 12 กิจกรรม, ทบทวนอุบัติการณ์, การตามรอย

(Trace) และการท า Trigger ผ่านการประเมินการปฏิบัติโดย AOC 
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การพัฒนานวัตกรรมการการคัดแยกระดับความรุนแรงของผู้ป่วยที่รับบริการดว้ย “ Visual severity chart ” 
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลเทิง 

The development of innovations for separating the severity of patients receiving services    
by  “ Visual severity chart ”  in emergency department at Thoeng Hospital 

 

กัลยา พิมพพ์า ,กาญจนา ราชเมืองมูล และปรีชา มะโนยศ 
โรงพยาบาลเทิง จังหวัดเชียงราย 

บทน า  

หน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลเทิง ให้บริการผู้ป่วยที่มาด้วยอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ นอกจากนี้ ยังให้บริการผู้ป่วยทั่วไปที่มาท าแผล ฉีดยาตามนัด และตรวจโรคทั่วไป
ในช่วงนอกเวลาราชการ ซึ่งในแต่ละวันมีผู้มารับบริการในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินเป็นจ านวนมากทั้งประเภท ฉุกเฉินและ
ไม่ฉุกเฉิน ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินจึงแบ่งประเภทผู้มารับบริการตามการคัดแยกระดับความฉุกเฉิน ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนดคือ MOPH ED Triage ซึ่งแบ่งการคัดแยกตามระดับความฉุกเฉิน Emergency Severity Index 
ได้ 5 ระดับ ได้แก่ผู้ป่วยประเภท ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ( Resuscitation ) ผู้ป่วย ฉุกเฉินเสี่ยง (Emergency ) ผู้ป่วย
ฉุกเฉินเร่งด่วน ( Urgent ) ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง ( Semi urgent ) และ ผู้ป่วยทั่วไป (Non urgent ) จากการที่มี
ผู้รับบริการจ านวนมากในแต่ละวัน และมีผู้ป่วยหลายประเภท พบว่า ผู้ป่วยประเภทฉุกเฉินวิกฤติเสี่ ยง ฉุกเฉินเสี่ยง 
และ ประเภทฉุกเฉินเร่งด่วน ที่มารับบริการ และนอนสังเกต อาการในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินนาน ผู้ป่วยมีอาการทรุดลง
ในขณะดูแล เน่ืองจากขาดการประเมินซ้ า และต้องให้บริการผู้ป่วยประเภทฉุกเฉินไม่รุนแรง และผู้ป่วยทั่วไป ซึงมารับ
บริการมีจ านวนมาก ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้การติดตามอาการของผู้ป่วยที่ก าลังรอตรวจหรือสังเกตอาการขาดการ
ประเมินซ้ า เน่ืองจากบุคลากรทางการพยาบาลต้องรับภาระในการดูแลผู้ป่วยจ านวนมา และยังขาดสิ่งกรุต้นเตือนหรือ
สัญลักษณ์ให้บุคลากรเกิดความตระหนักในการติดตามอาการผู้ป่วยซ้ า จากการศึกษาสถิติบริการงานอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉินโรงพยาบาลเทิง พบว่า ใน ปี 2563 มี ผู้ป่วยมารับบริการทั้งหมด 17,324 ราย มีผู้ป่วยประเภทฉุกเฉินวิกฤติ 
ฉุกเฉินเสี่ยง และฉุกเฉินเร่งด่วน รวม 3,423 ราย ผู้ป่วยประเภทฉุกเฉินไม่รุนแรงและผู้ป่วยทั่วไป 13,901 ราย           
ในปี 2564 มีผู้ป่วยมารับบริการทั้งหมด 14,371 ราย พบว่า มีผู้ป่วยประเภทฉุกเฉินวิกฤติ ฉุกเฉินเสี่ยง และฉุกเฉิน
เร่งด่วน รวม 2,562 มีผู้ป่วยทรุดลงในขณะดูแลมีอุบัติการณ์ขึ้นทุกปี ส่งผลให้ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนใน
ขณะที่มีอาการทรุดลง โดยต้องได้รับการช่วยกู้ชีวิต การใส่ท่อช่วยหายใจ การให้สารน้ าและยาเพื่อแก้ไขภาวะฉุกเฉิน
อย่างเร่งด่วนเหล่านั้น ต้องได้รับการส่งต่อ ส่งผลให้ต้องใช้ทรัพยากรทั้งบุคลากร ทรัพยากรทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ 
และใช้เวลาในการดูแลผู้ป่วยนานขึ้นส่งผลให้ผู้รับบริการอื่นได้รับบริการล่าช้าขึ้น เกิดความไม่พึงพอใจในบริการ      
จากการศึกษาย้อนหลังยังพบปัญหารการได้รับการตรวจรักษาที่ล่าช้าอีกสาเหตุหนึ่ง คือการได้รับการประเมินจากจุด
คัดกรองเพียงครั้งเดียว และส่งเข้าห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินเพื่อรอการตรวจรักษา ขาดเครื่องมือสื่อสารระหว่างทีม     
คัดกรอง ทีมพยาบาลในห้องอุบัติเหตุ และทีมแพทย์ผู้รักษาว่าผู้ป่วยใดอยู่ในสภาวะที่ต้องได้รับการดูแลเป็นล าดับแรก 
และผู้ป่วยประเภทใดที่ต้องเฝ้าระวังติดตามในแต่ละระยะ จากการทบทวนต้นเหตุของปัญหาด้วยการทบทวน
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กระบวนการดูแลและรักษาและด้วยวิธีการ root cause analysis พบว่า ขาดเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อให้บุคลากร
ทราบระดับความรุนแรงของผู้ป่วย ท าให้ผู้ป่วยที่คัดกรองระดับความรุนแรงแล้วต้องเกิดการรอเข้ารับการตรวจรักษา
โดยรวมกันทุกระดับในระบบเวชระเบียน ใบน าทางมีลักษณะที่เหมือนกันในทุกระดับ  ดังนั้นหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
และนิติเวช จึงพัฒนานวัตกรรม “ Visual severity chart ” เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารในทีมบุคลากรใน
กระบวนการดูแลผู้ป่วย ณ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เพื่อเป็นสัญลักษณ์บอกระดับความรุนแรง  ของผู้ป่วยที่มารับ
บริการ ให้ทีมได้ตระหนักและการดูแลผู้ป่วยในแต่ละระดับความรุนแรงตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย เพื่อให้ลดการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง ลดภาวะที่ผู้ป่วยมีอาการทรุดลงหรือแย่ลง ในขณะดูแลในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน และช่วยลด
ความแออัดของผู้รับบริการในงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ด้วยแนวคิดการใช้การสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ร่วมกับการคัดแยก
ระดับความรุนแรงของผู้รับบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เพื่อสื่อสารในทีมให้ตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลการ
ปฏิบัติพยาบาลและเฝ้าติดตามอาการของผู้ป่วยที่มารับบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินให้เหมาะสมตามระดับ       
ความรุนแรง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้รับบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเทิง 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อป้องกันผู้ป่วยทรุดลงในขณะดูแลที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน  
2. เพื่อป้องกันการเสียชีวิตโดยไม่คาดคิด  
3. เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้  
4. เพื่อลดระยะเวลารอคอยการรับบริการในผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรงและผู้ป่วยทั่วไป  
5. เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ  

 
วิธีการพัฒนานวัตกรรม   
 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษา และวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ 
 

- ระดมสมอง ประชุมปรึกษา ศึกษา ทบทวนกระบวนการ ปัญหา และสาเหตุในการเกิดอุบัติการณ์ในการ
ดูแลผู้ป่วย ณ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยท าการวิเคราะห์ปัญหา  root cause analysis สภาพการณ์  
และบริบทของหน่วยงาน  ประเด็นปัญหาส าคัญ  รวบรวมข้อมูล 

- ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ในการประเมินระดับความรุนแรงของผู้ป่วยที่มารับบริการ ณ งานอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน ทั้งระบบ ESI และ ระบบ MOPH Triage  

- ประชุมทีมผู้ให้บริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และทีมแพทย์ผู้ให้การรักษา ณ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลเทิง เพื่อสรุปปัญหา และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา  
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ขั้นตอนที่ 2  ระดมสมองสร้างต้นแบบนวัตกรรมและพัฒนาต้นแบบ  
โดยน าข้อมูลจากวิเคราะห์ปัญหา สภาพการณ์  และบริบทของหน่วยงาน  ประเด็นปัญหาส าคัญ  รวบรวม

ข้อมูล ประชุมหารือร่วมกับทีมน าทางคลินิก ก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด หาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค ออกแบบ
นวัตกรรม “ Visual severity chart ”และแจ้งแนวทางการจัดท า และการน าไปใช้ ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  โดยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม  แล้วสรุปแนวคิดเพื่อสร้างนวัตกรรม  
และด าเนินการตามกระบวนการพัฒนานวัตกรรม   

- ออกแบบนวัตกรรมโดยใช้กระดาษแยกสีเคลือบแข็งส าหรับรองในน าทางการบันทึกประวัติผู้ป่วยทั้งหมด 
5 สี ตามระดับความรุนแรงของผู้ป่วยที่ผ่านการคัดกรองจากพยาบาลคัดกรอง  

- ออกแบบป้ายเตือนชนิดแขวนประจ าเตียงด้วยการใช้ฟิวเจอร์บอร์ด พร้อมค าอธิบายล าดับส าหรับการ
สื่อสารในทีม 

 
ขั้นตอนที่ 3  ทดลองใช้นวัตกรรมแล้วปรับปรุง  ได้ต้นแบบนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 

ทดลองให้กลุ่มตัวอย่างน าไปใช้  และปรับปรุงต้นแบบนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง   ตรวจสอบประสิทธิภาพใน
การใช้งาน  ปรับปรุงต้นฉบับและน าไปทดลองใช้อีก จนได้ต้นแบบนวัตกรรมที่ได้คุณภาพตามเกณฑ์  ศึกษา
ประสิทธิภาพการใช้งานและความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ขั้นตอนที่ 4 น านวัตกรรมไปใช้ในกระบวนการดูแลผู้ป่วย  

- อบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพการคัดแยกระดับความรุนแรงของผู้รับบริการแก่บุคลากรทางการ
พยาบาลโรงพยาบาลเทิง  พร้อมพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ป่วย
ฉุกเฉินได้รับการดูแลตามมาตรฐาน 

- อบรมการใช้นวัตกรรม“ Visual severity chart ” และการประเมินผู้ป่วยตามระดับความรุนแรง รวมถึง
การเก็บรวบรวมข้อมูลการให้บริการ 

ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการด าเนินงาน 
รวบรวมข้อมูล สรุปผลการทดลอง และรายงานผลการน าไปใช้ โดยการติดตามรายงานอุบัติการณ์ความพร้อม

ใช้ในสถานการณ์จริง เผยแพร่ไปหน่วยงานอื่นและเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนในระดับบริการใกล้เคียงกัน 
 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  

1. ไม่มีอุบัติการณ์ผู้ป่วยมีอาการทรุดลงขณะดูแล  
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ > 85  
3. ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการคัดกรองถูกต้อง ≥ 80  
4. ร้อยละบุคคลากรทางการพยาบาลมีสมรรถนะการ Triage ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ≥ 80 
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ล าดับการพัฒนานวัตกรรม 
 

ปีที่พัฒนา ภาพนวัตกรรม รายละเอียด ข้อเสนอและ 
เพื่อการแก้ไข 

ปี 2558 (ดั้งเดิม) 

 ใบน าทาง/ใบสั่งยาผู้ป่วย 
ที่ได้รับการคัดกรองและ
ซักประวัติ แล้ ว  น า ใส่
ตะกร้ารอแพทย์ตรวจ  
- แพทย์และผู้ปฏิบัติงาน
ในห้ อ ง อุ บั ติ เ หตุ แ ล ะ
ฉุก เฉินไม่ทราบระดับ
ความรุนแรง 

เกิดอุบัติการณ์ผู้ป่วยรอ
นาน ขาดการติดตาม
อาการตามมาตรฐานการ
ดูแล  
- ค ว ร พั ฒ น า แ น ว
ทางการดูแลหรือพัฒนา
เครื่องมือในการเตือน
บุคลากรให้ใส่ใจในการ
ดูแลสังเกตอาการ 

ปี 2560 - 2561 
การพัฒนา   
“Visual 

severity chart” 
รอบที่ 1 

 

พั ฒ น า แ ผ่ น ร อ ง เ ป็ น
ก ร ะ ด า ษ สี เ ค ลื อ บ
พลาสติกแข็ง เป็น 5 สี 
ตามระดับความรุนแรง 
ตามการคัดแยก สีแดง สี
ชมพู สีเหลือง สีเขียว สี
ขาว เพื่อรองในน าทาง
ใบสั่งยา 

- ควรปรับแผ่นรองใน
น าทาง/ใบน าทาง ให้มี
ความถาวร มีน้ าหนัก
พอประมาณ ไม่ปลิวลม 
สีชัดเจน แตกต่างจาก
กระดาษ 
- ค ว ร มี แ ผ่ น เ ตื อ น
ส าหรับ identity ผู้ป่วย
ที่นอนบนเตียงเพื่อให้ทีม
ได้รู ้
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ปีที่พัฒนา ภาพนวัตกรรม รายละเอียด ข้อเสนอและ 
เพื่อการแก้ไข 

ปี 2562 - 2563
การพัฒนา      
“Visual 

severity chart” 
รอบที่ 2 

 พัฒนาแผ่นรองชาร์ท 
จากกระดาษสี เคลือบ
พ ล า ส ติ ก แ ข็ ง  เ ป็ น
กระดานไม้อัดรองขนาด 
A5 ทั้งหมด 5 สี ตาม
ระดับความรุนแรง ตาม
การคัดแยก สีแดง สีชมพู 
สีเหลือง สีเขียว สีขาว มี
น้ าหนัก ไม่ปลิวตามลม 

- มีน้ าหนักมาก  
- ไม้อัดสะสมเชื้อ 
- ท าความสะอาดยาก  
- สียังไม่ชัดเจน 

 พัฒนาแผ่นเตือนส าหรับ 
identity ผู้ป่วยที่นอน
บนเตียงเพื่อให้ทีมได้รู้ 
ให้สัมพันธ์กับการพัฒนา      
“Visual severity 
chart”แยกสีตามระดับ
ความรุนแรงโดยมีแผน
ป้ายบอกหัตถการร่วม
ด้วย  

- รายละเอียดหัตถการ
ยังไม่ครอบคลุม  

- วัสดุที่ใช้ยังไม่ถาวร 
- ควรเพิ่มชื่อของแพทย์

เ จ้ า ข อ ง ไ ข้  แ ล ะ
พยาบาลเจ้าของไข้ 
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ปีที่พัฒนา ภาพนวัตกรรม รายละเอียด ข้อเสนอและ 
เพื่อการแก้ไข 

ปี 2564 - 2565 
การพัฒนา      
“Visual 

severity chart” 
รอบที่ 3 

  พัฒนาแผ่นรองชาร์ท 
จากกระดานไม้อัดรอง
ขนาด A5 ทั้งหมด เป็น
แผ่นอคลิลิกสี 5 สี ตาม
ระดับความรุนแรง ตาม
การคัดแยก สีแดง สีชมพู 
สีเหลือง สีเขียว สีขาว มี
น้ าหนักพอดี ไม่ปลิวตาม
ลม ท าความสะอาดง่าย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป รั บ ป รุ ง แ ผ่ น เ ตื อ น
ส าหรับ identity ผู้ป่วย
ที่ น อ น บ น เ ตี ย ง  ใ ห้
สัมพันธ์กับการพัฒนา     
“Visual severity 
chart”แยกสีตามระดับ
ความรุนแรงโดยแผ่น
ป้ายบอกหัตถการปรับ
รายละเอียดการแจ้งการ
ท าหัตถการที่ครบถ้วน
มากขึ้น ทีมมองเห็นได้
ชัดเจน 
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การทดสอบประสิทธิภาพ  

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  
1. ไม่มีอุบัติการณ์ผู้ป่วยมีอาการทรุดลงขณะดูแล  
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ > 85  
3. ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการคัดกรองถูกต้อง ≥ 80  
4. ร้อยละบุคคลากรทางการพยาบาลมีสมรรถนะการ Triage ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ≥ 80 

 
สรุปผลการพัฒนา  

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ผู้ป่วยได้รับการคัดกรองถูกต้อง ≥ 80 78.25 81.17 77.22 86.22 
ความถูกต้องในการใช้นวตักรรมตรง
กับระดับความรุนแรงของผู้ป่วยที่คัด
กรอง 

100 98.00 100 100 100 

บันทึกติดตามเฝ้าระวังอาการและ
สัญญาณชีพเหมาะสมตามระดับ
ความรุนแรง 

>95 88.73 89.64 88.67 95.22 

อุบัติการณ์ผู้ป่วยมีอาการทรุดลง
ขณะดูแล 

ไม่มี 2 1 1 - 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ≥ 85 74.23 80.41 77.46 80.43 
บุ คคลากรทางการพยาบาลมี
สมรรถนะการ Triage ผ่านเกณฑ์ ที่
ก าหนด 

≥ 80 N/A 82.75 N/A 84.50 
 

 
ข้อเสนอแนะและบทเรียนที่ได้รับ 

1. พยาบาลผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องได้รับการฝึกทักษะในการคัดแยกระดับความรุนแรง (Triage) โดยมี
เครื่องมือเป็นแบบทดสอบ หรือฝึกท าโจทย์อย่างสม่ าเสมอจนเกิดความช านาญ จะช่วยส่งผลให้การคัดแยกมีความ
ถูกต้องมากขึ้น  

2. การสุ่มตรวจความถูกต้องในการคัดแยกระดับความรุนแรง (Triage) และน ามาทบทวนถึงเหตุผลในการให้
ระดับความรุนแรง  
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ปัญหาและอุปสรรค  
1. ไม่มีการทบทวนและวิเคราะห์ปัญหาในการ Triage โดยจากผู้ที่มีความรู้ด้านการรักษาที่ช านาญกว่า 
2. ความเร่งด่วนและการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 พยาบาลผู้ปฏิบัติงานยังขาดความตระหนักในการ

คัดแยกที่ถูกต้อง 
 
โอกาสพัฒนาต่อเนื่อง  

1. จัดให้มีพยาบาลผู้ปฏิบัติงานมีการคัดแยกระดับความรุนแรง (Triage) ผู้ป่วยที่มารับบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง  
2. จัดท าแนวทางการคัดแยกระดับความรุนแรง (Triage) ที่เหมาะสมในการน ามาใช้ในหน่วยงาน  
3. ควรมีการทบทวนการคัดแยกระดับความรุนแรง (Triage) อย่างสม่ าเสมอ 
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การพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยอัตโนมัติ เครื่องวัดปริมาณน้ าประปาในถังน้ าใส หอถังสูง 
ถังน้ าคลอรีน ภายใต้หลักการอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง 

The Development of automatic alarm system water meter of clear water Tank 
and chlorine filling tank Under Internet of Things Principle. 

ณัฐพงศ์  ไชยรตัน ์   
งานซ่อมบ ารุง โรงพยาบาลป่าแดด   จังหวัดเชียงราย 

บทน า  

โรงพยาบาลป่าแดด อ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ให้บริการแบบ
ผสมผสาน ทั้งด้านการรักษาพยาบาล ฟื้นฟู สภาพ ส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค ดูแลสุขภาพประชากรอ าเภอ
ป่าแดด     ซึ่งการปฏิบัติงานทางการแพทย์ในโรงพยาบาล นอกจากวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีต่างๆที่มีความส าคัญแล้วนั้น ระบบสาธารณูปโภคก็เป็นสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญต่อ การให้บริการต่อผู้มารับ
บริการทั้งสิ้น ดังนั้นระบบน้ าประปาจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่มีความส าคัญยิ่งต่อองค์กร หน่วยงาน หรือผู้มารับ
บริการ เพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคหรือบริโภค และพร้อมใช้ ตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดความเสียหายต่อระบบผลิต
น้ าประปา ไม่ได้รับการตรวจสอบ ควบคุม อาจจะท าให้เกิดปัญหาหลายด้าน เช่น ปั๊มสูบน้ าไม่ท างานเป็นเวลานาน
ในช่วงนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีผู้ดูแลระบบและไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที จึงส่งผล
ให้ปริมาณน้ า   ในถังพักน้ าใส ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  และถังน้ าส ารองมีน้ าไม่เพียงพอที่จะใช้ให้ครอบคลุมทุก
หน่วยงาน ในโรงพยาบาล ท าให้โรงยาบาลประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าใช้  

 ระบบผลิตน้ าประปาเพื่ออุปโภค บริโภค และใช้ทางการแพทย์ต่างๆ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องควบคุมและ    
มีระบบรายงานระดับน้ าในถังพักน้ าใส เพื่อให้ทราบถึงปริมาณน้ าในถังพักน้ าใส ซึ่งปัจจุบันผู้ ปฏิบัติงานผู้ดูแลระบบ
จะต้องท าการตรวจวัดจากหน้างาน เนื่องจากไม่มีเครื่องมือที่สามารถวัดปริมาณน้ า ที่มีประสิทธิ ภาพพอที่สามารถ
ตรวจวัดระดับน้ าในถังพร้อมกับระบบแจ้งเตือน เมื่อระดับน้ าในถังต่ ากว่าเกณฑ์ และระดับน้ าคลอรีนต่ า  

          หลักการอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things: IOT) ที่ได้ประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเครื่องวัดระดับ
น้ าประปาในถังพักน้ าใสนั้น ได้ใช้หลักการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี ลงบนบอร์ดโครคอนโทลเลอร์ ให้สามารถควบคุม
อุปกรณ์แจ้งเตือน เซนเซอร์วัดระบบดับน้ า ,ควบคุมการเปิด-ปิดไฟ,ล าโพงเสียง และพัฒนาต่อโดยใช้โมดูล WiFi 
เชื่อมต่อเพื่อส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตไปยังผู้ใช้งาน โดยตรงโดยผู้ใช้จะทราบปัญหา อันเนื่องจากระดับน้ าประปา
ในถังพักน้ าใสผิดปกติได้ด้วยเวลาอันรวดเร็ว และสามารถที่จะด าเนินการจัดการกับปัญหานั้นได้อย่างรวดเร็วต่อไป 

ในการนี้ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษา การพัฒนาเครื่องวัดระดับถังเก็บน้ าใสประปา และระบบแจ้งเตือน
ภัยอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการแจ้งเตือน ระดับน้ าในถังหอสูงมีระดับน้ าต่ า ระดับน้ าในถังพักน้ าในใต้ดินต่ า ระดับน้ าคลอรีน
ต่ า และบันทึกปริมาณน้ าใช้ต่อวัน ให้อยู่ในระดับเพียงพอ พร้อมใช้ ตลอด 24 ชั่วโมง น าไปสู่การลดความเสียหาย และ
เพิ่มประสิทธิภาพบริการของโรงพยาบาลต่อไป 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
 758 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อการพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยอัตโนมัติ เครื่องวัดปริมาณน้ าประปาในถังน้ าใส  หอถังสูง ถังน้ าคลอรีน 
ภายใต้หลักการอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง 
 
วิธีการพัฒนานวัตกรรม   
 ในการสร้างเครื่องวัดปริมาณน้ าประปาในถังน้ าใส  หอถังสูง ถังน้ าคลอรีน ภายใต้หลักการอินเตอร์เน็ตในทุก
สิ่ง ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะพัฒนาระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ โดยใช้โมดูล WiFi เชื่อมต่อเพื่อส่งข้อมูลผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตไปยังผู้ใช้งานโดยตรง ผู้ใช้งานจะทราบปริมาณน้ าในหอถังสูง ถังน้ าใส ถังน้ าคลอรีนและแจ้งเตือนค่า
ผิดปกติผ่านกลุ่มไลน์ผู้ใช้งาน ให้ทราบปัญหาได้ด้วยเวลาอันรวดเร็ว (Real time) และสามารถที่จะด าเนินการจัดการ
กับปัญหานั้นได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันอุปกรณ์เหล่านี้มีราคาถูกลงและสามารถหาซื้อได้ตามร้านอิเล็กทรอนิกส์ และ
ร้านคอมพิวเตอร์ทั่วไป ซึ่งจะใช้วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการสร้างนวัตกรรม ดังต่อไปนี้ 

1) Master board Mocrocontrollor Wi-Fi +โปรแกรม 
2) aspberry pi  Zero W + Hat ethernet 
3) Gafana + infucdb 
4) python 3 programing 
5) NS-001 Node Senosr 
6) Adaptor 12V 10A 

7) DC‐DC Power Module Multi Output Voltage Conversio 
8) DC Jack 5.5x2.1mm ตัวเมีย แบบขัวต่อหัวกดล็อค 
9) Relay 5v 4 channal relay module 
10) ชุดเซตท่อหด พร้อมกล่องอุปกรณ์ ส าหรับหุ้มสายไฟ 
11) ตู้ใส่วงจร กันน้ า 
12) สายไฟอ่อนต่อวงจร 30AWG 
13) Buzzer LED ไฟพร้อมสัญญาณเสียงเตือนภัย 
14) เซ็นเซอร์น้ าสวิทช์ลูกลอย 
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วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ มีดังนี้ 
1) ถังน้ าพลาสติก ขนาดความจุ 200 ลิตร 2 ถัง 
2) บอลวาล์ว pvc 1 นิ้ว 2 ตัว 
3) น้ าประปา 600ลิตร 
4) ปั๊มสูบน้ าแบบจุ่ม 1 นิ้ว 1 เครื่อง 
5) สายไฟ 220VAC  
6) โทรศัพท์มือระบบระบบแอนดรอยด์  
7) สัญญาณอินเตอร์เน็ต แบบ WIFI 
8) การพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยอัตโนมัติ เครื่องวัดปริมาณน้ าประปา ในถังน้ าใส หอถังสูง ถังน้ า

คลอรีน ภายใต้หลักการอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง 

ขั้นตอนการสร้าง  
 เครื่องวัดปริมาณน้ าประปาในถังน้ าใส  หอถังสูง ถังน้ าคลอรีน ภายใต้หลักการอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งมีขั้นตอน

การด าเนินการดังต่อไปน้ี 

 1. ออกแบบตู้ควบคุม และการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์  

 

 
 

รูปที่1 การออกแบบตู้ควบคุม 
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 2. ต่อสาย  micro USB จากคอมพิวเตอร์เข้ากับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อท าการ Install โปรแกรม 
ควบคุม และแสดงผลออนไลน์  

 
 

 
รูปที่2 Install โปรแกรมควบคุม และแสดงผลออนไลน์ 

 
 3.เขียนโปรแกรมLINE Notify เพื่อให้แจ้งเตือนผ่านไลน์กลุ่ม และแอดไลน์ผู้รับผิดชอบ 
  
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่3 แจ้งเตือนผ่านไลน์กลุ่ม  
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 4. น าบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ประกอบไว้ในตู้ควบคุม ต่อไฟเลี้ยงบอร์ด ล าโพงเสียง และ ไฟLED สถานะการ
ท างาน 
 

 
 

รูปที่4 การประกอบภายในตู้ควบคุม 
 

 5. ต่อสายเช็นเซอร์วัดระดับน้ าด้วยสายcat6ภายนอกไปยังหอถังสูง ถังน้ าใส ถังน้ าคลอรีน  

 
 

 
รูปที่5 การต่อสายเช็นเซอร์วัดระดับน้ า 
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 6.น าเครื่องไปติดตั้งในห้องควบคุมระบบประปา ต่อไฟฟา้ AC 220v และเปิดเครื่องไฟสถานะหน้าเครื่องแจ้ง

เตือนระดับน้ าใส และระดับน้ าคลอรีน ติดพร้อมใช้งาน 

 
 

รูปที่6 และเปิดเครื่องไฟสถานะหน้าเครื่องแจ้งเตือนระดับน้ าใส และระดบัน้ าคลอรีน ตดิพร้อมใชง้าน 
 
7. เชื่อมต่อ wifi โรงพยาบาลเข้ากับเครื่อง เพื่อท าการตั้งค่า การแจ้งเตือนระดับน้ า 
8. เปิดใน Application grafana ก็จะปรากฏ ค่าปริมาณ ระดับน้ า และสามารถดูย้อนหลังได้ 
ซึ่งรายละเอียดดูตามคู่มือ 

 
 

รูปที ่7 เปิดใน Application grafana 
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การทดสอบประสิทธิภาพ (ก่อนใช้งาน) 
 ในการทดลองในครั้งนี้ผู้วิจัยได้จ าลอง โดยน าถังน้ าพลาสติกเติมน้ าให้เต็มขนาดความจุ 200 ลิตร 2 ถัง ให้ถัง  
ที่ 1 แทนน้ าในถังหอสูง กับถังพักน้ าในใต้ดิน และถังที่ 2 แทนน้ าคลอรีน แล้วต่อสายเซนเซอร์ไว้ยังจุดที่ต้องการวัด
ระดับน้ าในถัง ซึงแต่ถังพักน้ าจะมีเซนเซอร์วัดระดับน้ าอยู่ 4 ระดับ ถังน้ าคลอรีนมี 2 ระดับ 3 จากนั้นท าการทดซ้ า     
3 รอบเพื่อหาความเที่ยงตรง   
หลักการพิจารณาผลจากตารางรายงานผลจะเห็นว่ามีช่องของ  X , / , 100% , 75% , 50% , 25% 
X คือ สถานะไม่ท างาน  
/ คือ สถานะท างาน  

100%   คือ  ระดับน้ าเต็มถัง 
75%     คือ  ระดับน้ าใกล้เต็มถัง 
50%     คือ  ระดับมีกึ่งหนึ่ง ของน้ าในถัง 
25%     คือ  ระดับน้ าวิกฤต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่8 อุปกรณ์ใช้ในการทดลอง 

 
 1.การทดลองเครื่องวัดปริมาณน้ าประปาในถังน้ าใส  ถังน้ าใส ถังน้ าคลอรีน ภายใต้หลักการอินเตอร์เน็ตในทุก
สิ่ง โดยน าถังน้ าพลาสติกขนาดความจุ 200 ขนาด 80x100x100 เซนติเมตร ติดตั้งเซนเซอร์ไว้ 4 ระดับ ติดตั้งเซนเซอร์
ห่างกัน 25 เซนติเมตร และใช้ปั้มน้ าแบบจุ่มเพิ่ม-ลด ระดับน้ า เมื่อระดับน้ ามีการลงเปลี่ยนแปลง ไฟจะติด ดับตาม
ติดตั้งเซนเซอร์ไว้ และหากระดับน้ าต่ ากว่าเซนเซอร์ที่ตั้งไว้ 25% เครื่องจะแจ้งเตือนอัตโนมัติด้วยเสียงล าโพง           
ไฟกระพริบ และแจ้งเตือนผ่านไลน์กลุ่มผู้รับผิดชอบ ท าการทดลองจดบันทึกการเปลี่ยนแปลง (ตารางที่ 1.1-1.4) 
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ตารางที่ 1.1 การทดลองระดับน้ าที่ 100% โดยใช้เครื่องวัดปริมาณน้ าประปาในถังน้ าใส  หอถังสูง ถังน้ าคลอรีน 
ภายใต้หลักการอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง 

ปริมาณน้ า 
ทดสอบครั้งที่1 ทดสอบครั้งที่2 ทดสอบครั้งที่3 

ไฟ เสียง ไลน ์ ไฟ เสียง ไลน ์ ไฟ เสียง ไลน ์
100% / X X / X X / X X 
75% X X X X X X X X X 
50% X X X X X X X X X 
25% X X X X X X X X X 

  
ผลการทดสอบจากตางรางที่ 1.1 จะเห็นได้ว่าเมื่อน้ าอยู่ในระดับ 100% ไฟสถานะจะติด ส่วนไฟแสดงระดับน้ า 75% 
50% 25% จะไม่ติด และไม่มีเสียงเตือน และไม่มีแจ้งไปยังไลน์กลุ่ม 
 
ตารางที่ 1.2 การทดลองระดับน้ าที่ 75%  เครื่องวัดปริมาณน้ าประปาในถังน้ าใส  หอถังสูง ถังน้ าคลอรีน ภายใต้
หลักการอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง 

ปริมาณน้ า 
ทดสอบครั้งที่1 ทดสอบครั้งที่2 ทดสอบครั้งที่3 

ไฟ เสียง ไลน ์ ไฟ เสียง ไลน ์ ไฟ เสียง ไลน ์
100% X X X X X X X X X 
75% / X X / X X / X X 
50% X X X X X X X X X 
25% X X X X X X X X X 

 
ผลการทดสอบจากตางรางที่ 1.2 จะเห็นได้ว่าเมื่อน้ าอยู่ในระดับ 75% ไฟสถานะจะติด ส่วนไฟแสดงระดับน้ า 100% 
50% 25% จะไม่ติด และไม่มีเสียงเตือน และไม่มีแจ้งไปยังไลน์กลุ่ม 
 
ตารางที่ 1.3 การทดลองระดับน้ าที่ 50%  โดยใช้เครื่องวัดปริมาณน้ าประปาในถังน้ าใส  หอถังสูง ถังน้ าคลอรีน 
ภายใต้หลักการอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง 

ปริมาณน้ า 
ทดสอบครั้งที่1 ทดสอบครั้งที่2 ทดสอบครั้งที่3 

ไฟ เสียง ไลน ์ ไฟ เสียง ไลน ์ ไฟ เสียง ไลน ์
100% X X X X X X X X X 
75% X X X X X X X X X 
50% / X X / X X / X X 
25% X X X X X X X X X 

ผลการทดสอบจากตางรางที่ 1.3 จะเห็นได้ว่าเมื่อน้ าอยู่ในระดับ 50% ไฟสถานะจะติด ส่วนไฟแสดงระดับน้ า 100% 
75% 25% จะไม่ติด และไม่มีเสียงเตือน และไม่มีแจ้งไปยังไลน์กลุ่ม 
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ตารางที่ 1.4 การทดลองระดับน้ าที่ 25%  โดยใช้เครื่องวัดปริมาณน้ าประปาในถังน้ าใส  หอถังสูง ถังน้ าคลอรีน 
ภายใต้หลักการอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง 

ปริมาณน้ า 
ทดสอบครั้งที่1 ทดสอบครั้งที่2 ทดสอบครั้งที่3 

ไฟ เสียง ไลน ์ ไฟ เสียง ไลน ์ ไฟ เสียง ไลน ์
100% X X X X X X X X X 
75% X X X X X X X X X 
50% X X X X X X X X X 
25% / / / / / / / / / 

 

ผลการทดสอบจากตางรางที่ 1.4 จะเห็นได้ว่าเมื่อน้ าอยู่ในระดับ 25% ไฟสถานะจะติด มีเสียงเตือนจากตัวเครื่อง และ
มีการแจ้งเตือนความผิดปกติในไลน์กลุ่ม ส่วนไฟแสดงระดับน้ า 100% 75% 50% จะไม่ติด 

 

2.การทดลองเครื่องวัดระดับน้ าประปาในถังพักน้ าใส หอถังสูง ถังน้ าคลอรีน  และระบบแจ้งเตือน โดยน าถังน้ า
พลาสติกขนาดความจุ 200 ขนาด 80x100x100 เซนติเมตร ติดตั้งเซนเซอร์ไว้ 3 ระดับ และใช้ปั้มน้ าแบบจุ่มเพิ่ม-ลด 
ระดับน้ า เมื่อระดับน้ ามีการลงเปลี่ยนแปลง ไฟจะติด ดับ ตามติดตั้งเซนเซอร์ไว้ และหากระดับน้ าต่ ากว่าเซนเซอร์ที่ตั้ง
ไว้ 25% เครื่องจะแจ้งเตือนอัตโนมัติด้วยเสียงล าโพง ไฟกระพริบ และแจ้งเตือนผ่านไลน์กลุ่มผู้รับผิดชอบ ท าการ
ทดลองจดบันทึกการเปลี่ยนแปลง (ตารางที่ 2.1-2.3) 
 

ตารางที่ 2.1 การทดลองระดับน้ าคลอรีนที่ 100%  โดยใช้เครื่องวัดปริมาณน้ าประปาในถังน้ าใส  หอถังสูง ถังน้ า
คลอรีน ภายใต้หลักการอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง 

ปริมาณน้ า 
ทดสอบครั้งที่1 ทดสอบครั้งที่2 ทดสอบครั้งที่3 

ไฟ เสียง ไลน ์ ไฟ เสียง ไลน ์ ไฟ เสียง ไลน ์
100% / X X / X X / X X 
75% X X X  X X X X X X 
25% X X X X X X X X X 

 

ผลการทดสอบจากตางรางที่ 2.1 จะเห็นได้ว่าเมื่อน้ าอยู่ในระดับ 75% ไฟสถานะจะติด ส่วนไฟแสดงระดับน้ า 50% 
25% จะไม่ติด และไม่มีเสียงเตือน และไม่มีแจ้งไปยังไลน์กลุ่ม 
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ตารางที่ 2.2 การทดลองระดับน้ าคลอรีนที่ 75%  โดยใช้เครื่องวัดปริมาณน้ าประปาในถังน้ าใส  หอถังสูง ถังน้ า
คลอรีน ภายใต้หลักการอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง 

 

ปริมาณน้ า 
ทดสอบครั้งที่1 ทดสอบครั้งที่2 ทดสอบครั้งที่3 

ไฟ เสียง ไลน ์ ไฟ เสียง ไลน ์ ไฟ เสียง ไลน ์
100% X X X X X X X X X 
75% / X X  / X X / X X 
25% X X X X X X X X X 

 
ผลการทดสอบจากตางรางที่ 2.2 จะเห็นได้ว่าเมื่อน้ าอยู่ในระดับ 75% ไฟสถานะจะติด ส่วนไฟแสดงระดับน้ า 100% 
25% จะไม่ติด และไม่มีเสียงเตือน และไม่มีแจ้งไปยังไลน์กลุ่ม 
 
ตารางที่ 2.3 การทดลองระดับน้ าคลอรีนที ่25%  โดยใช้เครื่องวดัปริมาณน้ าประปาในถังน้ าใส  หอถังสูง ถังน้ า
คลอรีน ภายใต้หลักการอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง 

ปริมาณน้ า 
ทดสอบครั้งที่1 ทดสอบครั้งที่2 ทดสอบครั้งที่3 

ไฟ เสียง ไลน ์ ไฟ เสียง ไลน ์ ไฟ เสียง ไลน ์
100% X X X X X X X X X 
75% X X X X X X X X X 
25% / / / / / / / / / 

 
ผลการทดสอบจากตางรางที่ 2.3 จะเห็นได้ว่าเมื่อน้ าอยู่ในระดับ 25% ไฟสถานะจะติด มีเสียงเตือนจากตัวเครื่อง และ
มีการแจ้งเตือนความผิดปกติในไลน์กลุ่ม ส่วนไฟแสดงระดับน้ า 100% 50% จะไม่ติด 
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การทดสอบประสิทธิภาพ (ภาคสนาม ในห้องควบคุมระบบน้ าประปา) 

1. น าเครื่องวดัปริมาณน้ าประปาในถังน้ าใส  หอถังสูง ถังน้ าคลอรีนภายใต้หลักการอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง ไป
ติดตั้งในห้องควบคุมระบบน้ าประปาโรงพยาบาลป่าแดด 

2. ต่อสายไฟ 220v แสะสายเช็นเซอร์วัดปริมาณน้ าไปยังหอถังสูงด้วยสาย cat6 ไปยังหอถังสูง ถังน้ าใส ถังน้ า
คลอรีน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่8 ในห้องควบคุมระบบน้ าประปาโรงพยาบาลป่าแดด 
3. จัดท าการทดลองประสิทธิภาพภาคสนามในห้องควบคุมระบบน้ าประปาและบันทึกผลการทดลอง 
4. จัดท าคู่มือการใช้งานเบื้องต้น และข้อแนะน าเมื่อมีการแจ้งเตือน เป็นรปูแบบเอกสาร และรหัส QR Code  
5. จัดอบรมให้กับผู้ที่รับผิดชอบในงานระบบประปาโรงพยาบาลป่าแดด ให้รู้จักเครื่อง และการใช้งานเบ้ืองต้น 

ตารางที่ 3 ผลการแจ้งเตือนปริมาณน้ าประปาในถังน้ าใส  หอถังสูง ถังน้ าคลอรีน โดยใช้เครื่องวัดปริมาณน้ าประปาใน
ถังน้ าใส  หอถังสูง ถังน้ าคลอรีนภายใต้หลักการอนิเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง ในสถานการณ์จริงเดือนกรกฎาคม 2565 ถึง 
วันที่ 25  สิงหาคม 2565 
 

เดือน 
จ านวนครั้งแจ้งเตือน ท่ีปริมาณน้ า 25% 

สาเหตุ วิธีการจัดการ หอถังสูง ถังน้ าใส ถังน้ า
คลอรีน 

กรกฎาคม 2 3 1 
-หน้าทรายกรองตัน จึง

ท าให้น้ ากรองไม่ทัน 
-ไม่เติมน้ าคลอรีน 

-ล้างหน้าทราย 
-เติมน้ าคลอรีน 

สิงหาคม 1 1 0 
-หน้าทรายกรองตันจึง
ท าให้น้ ากรองไม่ทัน 

-ล้างหน้าทราย 
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ผลการทดสอบภาคสนามในห้องควบคุมระบบน้ าประปา ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2565 ถึง วันที ่25  สิงหาคม 2565 
พบว่า คา่เฉลี่ยในการแจง้เตือน เฉลี่ย 4 ครั้งตอ่เดือนส่วนใหญ่และทุกครัง้ผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการแก้ไขในทันที 

 

สรุป  
การประดิษฐ์และทดสอบระบบการแจ้งเตือนภัยอัตโนมัติ เครื่องวัดปริมาณน้ าประปาในถังน้ าใส หอถังสูง     

ถังน้ าคลอรีน ภายใต้หลักการอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งผลการทดลอง สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 จากการทดลองระบบการแจ้งเตือนภัยอัตโนมัติเครื่องวัดปริมาณน้ าประปาในถังน้ าใส  หอถังสูง ถังน้ าคลอรีน 
ภายใต้หลักการอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งเป็นเครื่องมือตรวจวัดและแจ้งเตือน เมื่อพบปัญหาปริมาณน้ าต่ ากว่า 25% ของถัง
บรรจุน้ า ได้เป็นอย่างดี และสามารน าไปติดตั้งใช้งานจริงได้ทุกสถานที่ ที่ต้องการทราบปริมาณน้ าในถัง เพราะมีเชน
เซอร์วัดปริมาณน้ า และให้ผู้รับผิดชอบทราบดูผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ ได้ 24 ชั่วโมง และบันทึกค่าทึกปริมาณน้ าในถัง 
ทุก 3 ชั่วโมงอัตโนมัติ นอกจากนี้ผลการทดลองระบบแจ้งเตือน เมื่อพบปริมาณน้ าในถัง ผิดปกติ เครื่องจะมีเสียงเตือน 
และไฟ LED ติดกระพริบ และระบบแจ้งเตือนผ่านไลน์ จนกว่าปริมาณน้ าในถัง ที่วัดได้จะกลับมาเป็นค่าตามมาตรฐาน
ที่ตั้งไว้อีกครั้ง แจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบ พร้อมกับเข้ามาด าเนินการหาสาเหตุที่เกิดขึ้น และท าการแก้ไขปัญหาได้
ทันเวลา ป้องกันความเสียหายที่เกิดจากปริมาณน้ าในถังระบบประปาไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่า จากการเริ่มด าเนินการติดตั้งใช้จริง ณ ห้องควบคุมระบบน้ าประปา
โรงพยาบาลป่าแดด สามารถวัดปริมาณน้ าในถังคงเหลือ และแจ้งเตือนปริมาณน้ าต่ าผิดปกติได้เป็นอย่างดี จากการเฝ้า
ระวังในช่วง เดือน กรกฎาคม 2565 ถึง วันที่ 25  สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาสามารถตรวจวัดแจ้งเตือน กรณี ปริมาณ
น้ าในถังพักน้ าใส หอถังสูง ถังน้ าคลอรีน ผิดปกติได้ พร้อมทั้งจัดการปัญหาที่ได้เฉลี่ย 4 ครั้งต่อเดือน จึงสรุปได้ว่าระบบ
การแจ้งเตือนภัยอัตโนมัติ ระบบการแจ้งเตือนภัยอัตโนมัติ เครื่องวัดปริมาณน้ าประปาในถังน้ าใส  ถังน้ าใส ถังน้ า
คลอรีน ภายใต้หลักการอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง ใช้งานได้จริงใน ณ ห้องควบคุมระบบประปาโรงพยาบาลป่าแดด 
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เอกสารอ้างอิง 

 สุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (ค้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565) จาก  
https://foodsan.anamai.moph.go.th/webupload/13x34cba8a8c311038000343e8ab441d5ff/m_magazi
ne/32630/918/file_download/5ce882c2a20b4d99e7449e6441bed44c.pdf  
 คู่มือผู้ควบคุมการผลิตน้ าประปา ระบบประปาบาดาล สาธารณสุข (ค้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565) จาก 
http://www.phuketlocal.go.th/files/com_citizen_guide/2019-08_e2dce930fae2a4d.pdf 
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล (ค้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565) จาก http://www.dgr.go.th/th/home 
 Grafana และติดตั้งใช้งาน (ค้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565) จาhttps://iamgique.medium.com/ 
grafana%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-
430ac6444bd7 
 สอนใช้ “LINE Notify” สร้างการแจ้งเตือน (ค้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565) จาก 
https://medium.com/artisan-brain-academy/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99% 
E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89-line-notify-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E 
0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%
89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0
%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%8
7%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93-9a43196756d2 
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การพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาเลือดให้เพียงพอในงานธนาคารเลือด 

สุรีรัตน ์ วรรณสอน 
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  โรงพยาบาลแม่สาย จงัหวัดเชียงราย 

บทน า  
โรงพยาบาลแม่สายเป็นโรงพยาบาล M 1 ขนาด 120 เตียง ในปี 2562  มีปริมาณการขอเลือดจ านวน 3,555 ยูนิต  

โดยมีการปฏิเสธจ่ายเลือดทั้งหมด 37 ครั้ง (จ านวนนับเฉพาะที่มีการขอเลือดในระบบ  Hosxp  ระหว่างเดือน 
พฤศจิกายน-ธันวาคม) เนื่องจากสาเหตุเลือดพร้อมใช้ไม่เพียงพอ  แม้กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์จะมีการจัดหา เลือด
โดยการรับบริจาคโลหิต และขอสนับสนุนโลหิตจากหน่วยงานในเครือข่าย เช่น โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  
โรงพยาบาลแม่จัน และ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10  จ.เชียงใหม่  แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อปริมาณการขอใช้เลือด    
ท าให้เกิดผลกระทบต่อผู้รับบริการที่ต้องเลื่อนเวลาเติมเลือด  เลื่อนการผ่าตัด  ท าให้เสียโอกาสในการรักษา  

ดังนั้นเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จึงได้ประชุม วิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขระบบบริหาร 
จัดการและจัดหาเลือดให้เพียงพอ  โดยได้ข้อสรุปว่าควรมีการจัดท าแนวทางการตรวจสอบ  การจัดการ และการจัดหา 
เลือดพร้อมใช้ใหม่ให้เป็นระบบ ชัดเจน เข้าใจง่าย และมีการน า Social media เช่น LINE , Facebook  เข้ามาเป็น
เครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ 

วิธีการพัฒนานวัตกรรม   
สืบเนื่องจากปัญหาดังกล่าว  จึงมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาเลือดให้เพียงพอพร้อมใช้ 

ในงานธนาคารเลือด ให้มีคุณภาพมากขึ้น  โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. การนับปริมาณเลือดส ารองพร้อมใช้ 

 -  แบ่งลักษณะการนับปริมาณเลือดพร้อมใช้ให้เป็น 3 ส่วน ได้แก่  พอใช(้โซนสีเขียว), เหลือ
น้อย (โซนสีเหลือง)  และ ขาดแคลน (โซนสีแดง)  โดยก าหนดจ านวน unit แต่ละหมู่เลือดในแต่
ละโซนสีแตกต่างกันซึ่งการใช้สีเป็นตัวแบ่งโซนท าให้มองเห็นสถานะเลือดพร้อมใช้ได้ชดัเจน
มากกวา่การแสดงเป็นตัวเลข  จึงง่ายต่อการจัดการเลือด   
 - การใช้สีเป็นตัวแบ่งปริมาณเลือดพร้อมใช้ในแต่ละหมู่เลือด ท าให้ง่ายต่อการสื่อสารให้
เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆ และประชาชนทราบถึงสถานะเลือดพร้อมใช้  โดยมีการรายงานสถานะ
เลือดคงคลังในสื่อ  Social media เช่น LINE , Facebook  เป็นประจ าทุกสัปดาห์ เพื่อกระตุ้น
ให้ประชาชนมีความสนใจและตระหนักถึงความส าคัญในการบริจาคโลหิต   
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2. การจดัหาเลือดพร้อมใช ้
 กรณีที่เลือดพร้อมใช้เหลือน้อย และ ขาดแคลน จะมีการจดัการกับเลือด ตาม Action card 
ที่ได้จัดท าไว้เป็นข้อๆ  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานง่ายขึ้น 
โซนสีเหลือง ส าหรับเลือดเหลือน้อย      

o ขอสนับสนุนเลือดจากหน่วยงานใกล้เคียงได้แก่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะหแ์ละ
โรงพยาบาลแม่จัน 

o ขอสนับสนุนเลือดจากภาคบริการโลหติแห่งชาติที ่10 จ.เชียงใหม่ 
o ประชาสัมพันธ์แจ้งกจิกรรมและเชิญชวนให้บริจาคเลือดในเพจธนาคารเลอืด 

โรงพยาบาลแม่สาย  และเพจโรงพยาบาลแม่สาย 
o ประสานแกนน าผู้บริจาคเลือดให้ช่วยประชาสัมพนัธ์ 

 
โซนสีแดง ส าหรับเลือดขาดแคลน 
o ขอสนับสนุนเลือดจากหน่วยงานใกล้เคียงได้แก่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

และโรงพยาบาลแม่จัน 
o ขอสนับสนุนเลือดจากภาคบริการโลหติแห่งชาติที ่10 จ.เชียงใหม่ 
o ประชาสัมพันธ์แจ้งกจิกรรมและเชิญชวนให้บริจาคเลือดในเพจธนาคารเลอืด 

โรงพยาบาลแม่สาย  และเพจโรงพยาบาลแม่สาย 
o จัดกิจกรรม ประสานงานติดต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ  หรือออกหน่วย

รับบริจาคเลือดเฉพาะกิจ  
o ส่งเลือดตรวจคัดกรอง infectious marker ด่วน นอกเวลาท าการ 
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3. การจดัการเลือดพร้อมใชท้ี่ใกล้หมดอายุ 
 กรณีที่เลือดพร้อมใช้เพียงพอ  จะเน้นในการจดัการเลือดที่ใกลว้ันหมดอายุตาม Action 
card ที่ได้จัดท าไว้เป็นข้อๆ  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานง่ายขึ้น 
โซนสีเขียว ส าหรับเลือดเพียงพอ  

  เน้นเรื่องวันหมดอายุของเลือด เมื่อใกล้ถึงวันหมดอาย ุ2 สัปดาห์โดยมีกระบวนการจัดการเลือดดังนี ้
o แลกเลือดหมู่เลือดที่มีปริมาณมากกับหมู่เลือดที่ขาดแคลนจากโรงพยาบาลใน

เครือข่าย ได้แก่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และโรงพยาบาลแม่จัน 
o แลก unit ที่มีวันหมดอายุยาวกวา่ จากโรงพยาบาลในเครือข่าย ได้แก่ โรงพยาบาล

เชียงรายประชานุเคราะห์และโรงพยาบาลแม่จัน 
o ส่งมอบเลือดพร้อมใช้ใหแ้ก่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และโรงพยาบาล

แม่จันที่มีอัตราการใช้เลอืดมากกว่าโรงพยาบาลแม่สาย  เพื่อเพิ่มโอกาสการใช้เลือด 

 
 
การทดสอบประสิทธิภาพ 

การวัดผลและผลการเปลี่ยนแปลง 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 สถิติหลังด าเนินการ 

ปริมาณเลือดที่ไดจ้ากการรับบริจาค
เลือด 

เพิ่มข้ึน 1,514 unit 2,091 unit  2,412 unit 

ปริมาณการปฏิเสธจ่ายเลือด ลดลง - 4.7% 3.6% 
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สรุป จากการพบอุบัติการณก์ารขาดแคลนเลือด กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จึงได้ประชุม วิเคราะห์และหาแนว

ทางแก้ไขปัญหาการบริหารจดัการและจัดหาเลือด โดยมกีารจัดท าแนวทางการตรวจสอบ จัดการ และจัดหาเลือดให้

เป็นระบบ ชัดเจน เข้าใจง่าย โดยมกีารใช้สีเป็นตัวแบ่งโซนการนับปริมาณเลือดคงคลัง ท าให้ง่ายตอ่การบริหารจดัการ

เลือด และง่ายต่อการสื่อสารให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆ และประชาชนทราบถึงสถานะเลือดพร้อมใช้ และมีการน า 

social media เช่น LINE, Facebook เข้ามาเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ 
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ระบบสารสนเทศบริหารจัดการสถานท่ีกักกันโรคแห่งรัฐระดับจังหวัด  
(Local State Quarantine)  

ชื่อผู้ประดิษฐ์ นายธงชัย ตั้งจิตต์ และคณะ 
ชื่อผู้น าเสนอ นายธงชัย ตั้งจิตต ์
หน่วยงาน / สังกัด   กลุม่งานควบคุมโรค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชยีงราย  

บทน า  

การระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ เกิดขึ้นที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเมื่อวันที่ 
30 ธันวาคม 2562 มีการรายงานว่า พบการระบาดของกลุ่มโรคทางเดินหายใจแบบไม่ทราบสาเหตุ  
มีผู้ป่วยหนักและผู้เสียชีวิตจ านวนมาก หลังจากพบการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธ์ใหม่ในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนและ
องค์การอนามัยโลก ได้ออกมาระบุว่า ไวรัสชนิดดังกล่าวคือ เชื้อไวรัสโคโรนา หรือ (COVID-19) ตามการประกาศชื่อ
อย่างเป็นทางการขององค์การอนามัยโลก ส าหรับประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อรายแรก เมื่อช่วงเดือนมกราคม 2563 โดย
เป็นหญิงชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย และเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2563 ประเทศไทยมีรายงาน
ผู้ป่วยชาวไทยรายแรก อาชีพขับรถแท็กซี่ 

ในจังหวัดเชียงรายโดยบริหารสถานการณ์ ผ่านกลไกของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย โดย 
ได้ออกค าสั่งฯ ก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาการหลบหนีข้ามมาตามแนวรอยต่อประเทศ ประกาศแจ้งให้ผู้มีความ
ประสงค์กลับประเทศไทยต้องด าเนินการติดต่อ โดยเดินทางผ่านช่องทางและช่วงเวลาที่ก าหนดเท่านั้น และมีการบูร
ณาการภารกิจและงบประมาณของทุกภาคส่วนราชการ มีคณะกรรมการโรคติดต่อเป็นผู้พิจารณา ในการจัดเ ตรียม
สถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ ระดับจังหวัด (Local State Quarantine : LSQ) โดยประสานใช้สถานที่ทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพื่อป้องกันบุคคลจากพื้นที่ระบาดจากต่างประเทศเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อให้การจัดการ และ
บริหารการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสม ปลอดภัย ควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อ
แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงราย 

ในการเข้ารับการกักตัวของบุคคลในสถานที่ LSQ นั้น มีการก าหนดกิจกรรมในสถานที่กักกันทั้งด้านการ 
ตรวจหาเชื้อตามระยะที่ก าหนด การจัดท าเอกสาร กัก-ปล่อยตัว การดูแลสุขภาพรายวันโดยเน้นให้ตรวจสุขภาพด้วย
ตนเอง รวมถึงการบริหารจัดการค่าห้องพัก ค่าอาหาร การเบิกจ่ายอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อของเจ้าหน้าที่เวรยาม ซึ่ง
เป็นเหตุการณ์ใหม่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน จึงได้จัดท าระบบสารสนเทศบริหารจัดการผู้กักตัว Local State Quarantine 
เป็นระบบเว็ปแอปพลิเคชัน เพื่ออ านวยความสะดวกในการท างานของบุคลากรทางการแพทย์ ลดการสัมผัสเชื้อกับ
ผู้ป่วย และเป็นระบบในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานในทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
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วิธีการพัฒนา นวัตกรรม   

1. สอบถามความต้องการ Requirement ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ LSQ 

2. ออกแบบระบบข้อมูลที่ใช้จัดเก็บข้อมูลรายบุคคลและข้อมูลกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. ออกแบบรายงานและสรุปผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 

4. จัดที่ระบบโปรแกรมเพื่อบริหารจัดการข้อมูล 

5. จัดฝึกอบรมการใช้งานแก่บุคลากรที่อยู่ประจ าหน่วย 

การทดสอบประสิทธิภาพ  

ทดสอบประสิทธิภาพโดยการใช้งานจริงในสถานที่กักกันตัว ทั้งการลงบันทึกข้อมูลสุขภาพเองของผู้กักกันตัว 

การลงข้อมูลในส่วนของเจ้าหน้าที่บุคลากรที่อยู่ประจ าหน่วย การสรุปรายงานต่างๆแก่หน่วยที่เกี่ยวข้องในระบบ มีการ

ออกแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบกับบุคลากรที่อยู่ประจ าหน่วย เพื่อน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการ

ท างานให้ดีมากขึ้น 

 

สรุป สร้างแอปพลิเคชันเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลผู้กักตัว ให้ผู้กักตัวตรวจและลงผลการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง 

ท าให้การดูแลสุขภาพระหว่างการกักตัวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ผู้ถูกกักตัวสามารถสื่อสารรายงานสุขภาพประจ าวัน

ผ่านเว็ปแอปพลิเคชัน โดยใช้หลักการลดการสัมผัสและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด -19 มีการเชื่อมข้อมูล     

สถานกักกันโรค จังหวัดเชียงราย กับกิจกรรมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน    

3 ฝ่าย หน่วยงานสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของสถานที่ ภายใต้มาตรฐานสถานกักกันโรค     

ทั้ง 5 ด้าน ท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบลื่น อีกทั้งผู้เข้ารับการกักตัวมีความสมัครใจ ท าให้การด าเนินงาน        

มีความสะดวก และปลอดภัยต่อการแพร่กระจายเชื้อ 
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รูปที่ 1 การด าเนินงานในระยะแรกก่อนมีการสรา้งระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 2 การท างานของระบบสารสนเทศบริหารจัดการสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐระดับจังหวัด  

(Local State Quarantine) 
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รูปที่ 3 การท างานของเจ้าหน้าที่ในการติดตามข้อมูลผู้กักตัว โดยเน้นการเว้นระยะห่างแต่ยังสามารถดูแลผู้กักตัวได้ตลอดเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 การท างานของเจ้าหน้าที่แรกรับผู้กักตัวพร้อมระบบการลงทะเบียนแรกรับ 
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วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
 778 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 หน้าจอการท างานของผู้กักตัวและของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 หน้าจอการท างานการดูแลตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
 779 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7 หน้าจอการแจ้งขอรับการสนับสนุนรถจากขนส่งเพื่อเดินทางกลับของผู้กักตัว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8 หน้าจอการควบคุมก าหนดการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ของผู้ปฏิบัติงาน 

 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
 780 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

 

 

รูปที่ 9 การน าข้อมูลที่ไดจ้ากระบบไปเชื่อมต่อการประสานงานกับหน่วยงานด้านตา่งๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
 781 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

 

 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
 782 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

รูปที่ 10 คู่มือตรวจสุขภาพดว้ยตนเองของผู้กักตวั 

 

 

รูปที่ 11 การใช้งานระบบโปรแกรมร่วมกับเคร่ืองอ่านบัตร Smart Card เพื่อเว้นระยะห่างจากผู้กักตัว 

 

รูปที่ 12 รถบัสจากส านกังานขนส่ง น าผู้เข้ารับการกักกักตวั เพื่อรายงานตัว 

 

 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
 783 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

 

 

 

รูปที่ 13 การรับผู้กักตวัใหม่เข้าสู่การกักตวั อธิบายการใช้งานระบบ และระเบียบการปฏิบัติตนในสถานกักกัน 

 

 

รูปที่ 14 การตรวจหาเชือ้ COVID-19 ในผู้เข้ารับการกกัตัว 

 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
 784 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 18 โน้ตให้ก าลังใจจากผู้กักตัวแก่เจ้าหน้าทีท่ีมแพทย์และผู้ดูแลศูนย์กัก 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
 785 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

 

 

 
รูปที่ 19 สรุปจ านวนผู้เข้ารับการกักตัวโดยใช้ระบบสารสนเทศบริหารจัดการสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐระดับจังหวดั 

(Local State Quarantine) 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
 786 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

ถอดบทเรียนการจัดท าแผนที่ชุมชนคนตา่งด้าว 
และแบบแผนการเคลื่อนย้ายของคนต่างด้าวในจังหวัดเชียงราย 

   
นุชจิรา  พินทะ 

กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

บทน า  

อ าเภอแม่สายเป็นอ าเภอเหนือสุดของจังหวัดเชียงรายและเหนือสุดของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ว่าการอ าเภอเวียง
พางค า ทิศเหนือติดแม่น้ าสายซึ่งกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า ทิศตะวันออกติดต่อกับอ าเภอเชียง
แสน จังหวัดเชียงราย ทิศใต้ติดกับอ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ทิศตะวันตกติดต่อกับอ าเภอแม่ฟ้าหวง จังหวัด
เชียงราย และประเทศพม่า โดยมีด่านชายแดน ไทย-แม่สาย สามารถข้ามไปยังจังหวัดท่าขี้เหล็กของพม่าได้โดยมีแม่น้ า
สายเป็นพรมแดนทางธรรมชาติ ปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด 19 พบว่า 1) แรงงานได้มีการเปลี่ยนย้ายนายจ้างแต่
นายจ้างแจ้งย้ายเข้าและย้ายออกไม่ทันตามที่ก าหนดไว้ 2) แรงงานที่ไม่ประสงค์จะท างานต่อ แต่ด่านชายแดนปิดก่อน
ท าให้แรงงานไม่สามารถเดินทางกลับได้ 3) แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง ถูกปิดงาน หรือ ถูกสั่งพักงาน และ 4) แรงงานข้าม
ชาติและคนต่างชาติที่ไม่มีเอกสารเดินทางซึ่งแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะมีการเคลื่อนย้ายเข้าออกนอกพื้นที่
หรือหลบหนีลงใต้ดิน การเคลื่อนย้ายแรงงานและผู้ติดตามเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการป้องกันและควบคุมโรค
ระบาดในพื้นที่ เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบต าแหน่ง ที่อยู่อาศัย บ้านพักของกลุ่มเสี่ยง หรือในกรณีผู้ป่วย
ที่ไม่สามารถติดตามมารักษาได้อย่างต่อเนื่อง และการค้นหากลุ่มเสี่ ยงมีความล าบาก เนื่องจากข้อมูลพื้นฐานทาง
ระบาดวิทยาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นอกจากนี้ รูปแบบการเคลื่อนย้ายของคนต่างด้าวต้องมีการก าหนดขอบเขตและ
เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น เช่น การย้ายข้ามจังหวัด หรือชุมชนภายในจังหวัดเดิม ชุมชนหรือกิจการที่มีการเคลื่อนย้าย
สูง เช่น กิจการประมง ก่อสร้าง เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ การส ารวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชนคนต่างด้าวที่ตั้งถิ่นฐานใน
ประเทศไทย เพื่อเก็บรวบรวมแหล่งชุมชนที่ตั้ง ลักษณะชุมชน จ านวนคนต่างด้าวที่อาศัย และรายชื่อผู้น าชุมชน จึงมี
ความจ าเป็นและเห็นควรเร่งด าเนินการ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลคนต่างด้าวในชุมชน เพื่อใช้ด าเนินการส าหรับโครงการ
ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องทางด้านการเข้าถึงบริการ พฤติกรรมสุขภาพ และความเสี่ยงทางด้านสุขภาพต่างๆ ของคนต่างด้าว 
รวมทั้งเพื่อใช้ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคของกลุ่มประชากรต่างด้าวในประเทศไทยต่อไปในอนาคต โดยมี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อทราบแหล่งที่ตั้ง และจ านวนคนต่างด้าวในชุมชน และ 2) เพื่อทราบแบบแผนการ
เคลื่อนย้ายของคนต่างด้าวในชุมชนและสถานะสุขภาพ  
 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
 787 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

 
พื้นที่ในการด าเนินงาน 
อ าเภอแม่สายแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 8 ต าบล 87 หมู่บ้าน ได้แก ่

1. แม่สาย ประกอบไปด้วย 12 หมู่บ้าน 
2. ห้วยไคร้ ประกอบไปด้วย 11 หมู่บ้าน 
3. เกาะช้าง ประกอบไปด้วย 13 หมู่บ้าน 
4. โป่งผา ประกอบไปด้วย 12 หมู่บ้าน 
5. ศรีเมืองชุม ประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน 
6. เวียงพางค า ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน 
7. บ้านด้าย ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน 
8. โป่งงาม ประกอบไปด้วย 12 หมู่บ้าน 
ในการด าเนินงานเก็บข้อมูลอ าเภอแม่สาย โดยพื้นที่แบ่งออกดังนี้ 1. รพ.สต. แม่สาย, เกาะช้าง,     

รพ.แม่สาย จ านวนแห่งละ 1,000 ราย 2.รพ.สต.โป่งผา จ านวน 700 ราย 3.รพ.สต.โป่งงาม จ านวน 300 ราย           
4.รพ.สต.ผาหมี, รพ.สต.ผาฮี้ จ านวนแห่งละ 100 ราย  
 

 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
 788 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 
 
 พบว่าจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามหรือแรงงานต่างด้าว อาศัยอยูใ่นต าบลเวียงพางค ามากที่สุดร้อยละ 31.3 

รองลงมาต าบลแม่สาย ต าบลเกาะช้าง ต าบลโป่งผา และต าบลโป่งงาม รอ้ยละ 24, 20.3, 16.3 และ 8.2 ตามล าดับ 

แบบสอบถามชุดที่ 1 ผู้น าชุมชน 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
 789 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

 
 พบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นคนไทย ร้อยละ 83.7 รองลงมาเมียนมาร์ ร้อยละ 9.8 และกลุ่มชาติพันธุ์   
ร้อยละ 6.5 โดยเป็นผู้น าชุมชน ร้อยละ 48 อาสาสมัครสาธารณสุข ร้อยละ 40.7 และเจ้าของ/ผู้ดแูลหอพัก ร้อยละ 
9.8 
ลักษณะของการพกัอาศยัของชุมชนคนต่างด้าว 

 
 
 พบว่าลักษณะของการพกัอาศัยของชุมชนคนต่างด้าว พักในบ้าน/ชุมชน รอ้ยละ 54.5 รองลงมาเป็นห้องแถว/
ห้องเช่า ร้อยละ 44.7 และโรงงาน/สถานที่ก่อสรา้ง ร้อยละ 29.3 โดบที่พกัส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว ร้อยละ 89.4 
รองลงมาห้องแถว/เรือนแถว ร้อยละ 43.9 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
 790 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

แบบสอบถามชุดที่ 2 ลักษณะครอบครัวคนดา่งดา้วในชุมชน 

 
 พบว่าส่วนใหญ่มีเชื้อชาตไิทยลื้อ ร้อยละ 60.3 รองลงมาได้แก่เมียนมาร์ รอ้ยละ 32.7 และกลุ่มชาติพันธุ ์   
ร้อยละ 6 โดยมีลักษณะที่พักอาศัยของครอบครัวเป็นแบบหมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ 62.5 รองลงมาเป็นห้องแถว/ห้อง
เช่า ร้อยละ 21.1 ตามล าดับ 

ลักษณะของการพกัอาศยั 

 
 

พบว่าอาศัยอยู่กับครอบครัว ร้อยละ 82.3 อยู่กับแฟน/สามี/ภรรยา ร้อยละ 38.5 และ 34.6 อยู่คนเดียว โดย
เชื้อชาติสัญชาติของคู่สมรสร้อยละ 46 เป็นเชื้อชาติ/สัญชาติอื่นๆ รองลงมาสัญชาติ/เชื้อชาติเมียนมาร์ ร้อยละ 29
เอกสารการยืนยันบุคคล 
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 พบว่ามีเอกสารประจ าตวับุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน ร้อยละ 63.9 และบัตร หัว 6/8 ร้อยละ 37 โดย   
มีผู้ติดตาม ร้อยละ 51.9 และลักษณะอาชีพอื่น  ๆร้อยละ 49.5 และค้าขาย และก่อสร้าง ร้อยละ 33.6 และ 31 ตามล าดับ 

ประวัติการเดินทาง 

 

 ประวัติการเดินทางในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา ร้อยละ 81.5 ไม่ได้เดินทางกลับไปประเทศบ้านเกิด มีเพียงร้อย 15.3 
ที่เดินทางกลับมากกว่า 3 ครั้ง/ปี โดยการเดินทางผ่านจุดผ่านแดนถาวร รอ้ยละ 88.6 และร้อยละ 8.3 ผ่านช่องทาง
ธรรมชาต ิและจุดผ่อนปรน ร้อยละ 3.1  

การรักษาพยาบาล 
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 พบว่าร้อยละ 58.1 ใช้สทิธิการรักษาสิทธิประกันสุขภาพของบุคคลไร้รัฐ และจ่ายเงินเอง ร้อยละ 22.7  โดยใน
รอบ 1 ปี หากไม่สบายจะไปโรงพยาบาลตามสิทธ ิร้อยละ 70.3 และ รพ.สต. ร้อยละ 45.5 คลินิกเอกชนร้อยละ 23.6 ตามล าดับ 

 

  โรคไม่ตดิต่อทีพ่บมากที่สดุได้แก่ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 20.6 และเบาหวาน ร้อยละ 8.2 และในเด็กอาย ุ   

0 – 5 ปี พบวา่ไม่เคยไดร้ับการฉีดวัคซีนสูงถึงร้อยละ 43.3 มีเพียงร้อยละ 26 ที่เคยไดร้ับวัคซีน 
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  การดูแลป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการสวมมหน้ากาก ร้อยละ 97.4 ล้างมือบ่อยๆ 
ร้อยละ 76.8 และเว้นระยะห่าง ร้อยละ 58.9 และมีการจัดการเรื่องโควิดในสถานที่ท างานโดย ให้สวมหน้ากาก     
ร้อยละ 90 ล้างมือบ่อยๆ ร้อยละ 67.5 และวัดไข้/อุณหภูมิ ร้อยละ 54.7 ตามล าดับ  

ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานตามโครงการโครงการการจัดท าแผนที่ชุมชนคนต่างด้าวและแบบแผนการ
เคลื่อนย้ายของคนต่างด้าวในจังหวัดเชียงราย 

 1.การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ในพื้นที่อ าเภอแม่สายด้วยสภาพภูมิประเทศที่ติดกับประเทศ
เพื่อนบ้าน และมีช่องทางการเข้าออกประเทศ ทั้งด่านสากล จุดผ่อนปรน และช่องทางตามธรรมชาติ ท าให้มีการเดิน
ทางเข้าออกประเทศได้หลายจุดตลอดตามแนวชายแดน มีการเคลื่อนย้ายของประชากรในพื้นที่ทั้งในรูปแบบแรงงาน  
ที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหาย รวมถึงการปกปิดข้อมูลการเดินทาง ซึ่งจะเห็นได้จากกรณีการระบาดของโรคติด          
เชื้อโคโรนาไวรัส 2019 หากเป็นบุคคลที่ลักลอบเดินทางเข้าออกประเทศ ก็จะไม่ยอมเปิดเผยไทม์ไลน์ที่แท้จริง ส่งผล
ให้การด าเนินงานเป็นไปได้ค่อนข้างยาก และไม่ได้รับการร่วมมือจากประชาชนเท่าที่ควร เกิดการระบาดเป็นวงกว้างใน
พื้นที่ของอ าเภอแม่สายและอ าเภอต่างๆในจังหวัดเชียงราย อย่างต่อเนื่องตลอด 2 ปีนับตั้งแต่ มีการระบาด ท าให้
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายต้องประกาศเป็นเขตการระบาดของโรคและก าหนดมาตรการต่างๆ            
ในการด าเนินงาน เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนของอ าเภอแม่สายได้มีการร่วมมือการด าเนินงานกันอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง 
ในส่วนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของอ าเภอแม่สายต้องมีภาระงานที่เพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของการรักษา การสอบสวนโรค       
การป้องกันและควบคุมโรค การค้นหากลุ่มเสี่ยงและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพิ่มเติม เพื่อน าเข้ากระบวนการการตรวจและ
รักษาให้รวดเร็ว ค้นหาเชิงรุกและการเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยงต่าง รวมถึงการติดตามการกักตัวให้ครบ 14 วัน หลังการ
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รักษาและกลุ่มเสี่ยงที่ถูกกัก การอยู่ประจ าศูนย์กัก LQ การรณรงค์การฉีดวัคซีนโควิดในกลุ่มเป้าหมาย  มีผลกระทบ
โดยตรงต่อการเก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่ ท าให้ต้องขอขยายระยะเวลาในการเก็บและลงบันทึกข้อมูลดังกล่าว 

ข้อคันพบในเชิงบวกของการลงพื้นที่ในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 
ในพื้นที่อ าเภอแม่สาย ของเจ้าหน้าที่โดยการเดินส ารวจและติดตามผู้ป่วยและผู้สัมผัส ท าให้ทราบว่าในพื้นที่มีแหล่ง
พ านักอาศัยอยู่ของกลุ่มแรงงานต่างด้าวอีกหลายพื้นที่ ท าให้การเก็บข้อมูลได้ครอบคลุมและเป็นไปตามเป้าหมายที่  
วางไว้ และเก็บเพิ่มเพื่อชดเชยให้ รพ.สต.ที่ไม่ได้ตามเป้าที่วางไว้ เนื่องจากการระบาดของโรคและมีมาตร การ          
ปิดชายแดน ท าให้แรงงานบางส่วนที่กลับไปประเทศเมียนมาไม่สามารถกลับมาได้ สุดท้ายในภาพรวมสามารถเก็บและ
ลงบันทึกข้อมูลได้ทันก าหนดการที่ได้ขอขยายระยะเวลาไว้ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 

สรุป การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์การค้นหากลุ่มเสี่ยงมีความล าบาก เนื่องจากข้อมูลพื้นฐานทางระบาดวิทยา
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นอกจากนี้ รูปแบบการเคลื่อนย้ายของคนต่างด้าวต้องมีการก าหนดขอบเขตและเฉพาะเจาะจงมาก
ยิ่งขึ้น เช่น การย้ายข้ามจังหวัด หรือชุมชนภายในจังหวัดเดิม ชุมชนหรือกิจการที่มีการเคลื่อนย้ายสูง เช่น กิจการ
ประมง ก่อสร้าง เป็นต้น ด้วยเหตุนี้การส ารวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชนคนต่างด้าวที่ตั้งถ่ินฐานในอ าเภอแม่สาย  จังหวัด
เชียงราย เพื่อเก็บรวบรวมแหล่งชุมชนที่ตั้ง ลักษณะชุมชน จ านวนคนต่างด้าวที่อาศัย และรายชื่อผู้น าชุมชน จึงมี   
ความจ าเป็นและเห็นควรเร่งด าเนินการ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลคนต่างด้าวในชุมชน เพื่อใช้ด าเนินการส าหรับโครงการ
ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องทางด้านการเข้าถึงบริการ พฤติกรรมสุขภาพ และความเสี่ยงทางด้านสุขภาพต่างๆ ของคนต่างด้าว 
รวมทั้งเพื่อใช้ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคของกลุ่มประชากรต่างด้าวในจังหวัดเชียงรายต่อไปในอนาคต 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบแหล่งที่ตั้ง และจ านวนคนต่างด้าวในชุมชน และเพื่อทราบแบบแผนการเคลื่อนย้ายของ
คนต่างด้าวในชุมชนและสถานะสุขภาพ จากข้อค้นพบ พบว่าข้อมูลการเข้าถึงสถานบริการ สิทธิการรักษาพยาบาล 
และ    การได้รับวัคซีนของเด็ก รวมถึงการเข้าถึงวัคซีนโควิดในกลุ่มของแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามยังต่ ามาก        
จึงจ าเป็นต้องวางแผนการพัฒนารูปแบบของสถานบริการและการให้บริการเชิงรุกมากขึ้น รวมถึงการเร่งรัดการขึ้น
ทะเบียนแรงงานที่ถูกกฎหมาย เพื่อให้เข้าถึงสิทธิทางการรักษาพยาบาล เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย การใช้ Mapping     
ในการติดตามและประเมินผลทางระบาดวิทยาในการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่ ในอนาคตต้องศึกษาเพิ่มเติม
หรือต่อยอดใน เชิงคุณภาพ เรื่องลักษณะของพฤติกรรม/แนวคิด/ทัศนคติด้านสุขภาพในกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มคนต่าง
ด้าว ต่อไป 
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ONE by ONE  งดเหล้าเข้าพรรษาอ าเภอพาน 
 

ยุพดี สทุธน ูและ คณะอนุกรรมการ พชอ.  
โรงพยาบาลพาน อ.พาน จ.เชียงราย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  

บทน า  

สถิติการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในปี 2563-2564 คนไทยในประเทศมีอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
กลุ่มอายุ 15 ปีข้ึนไป ร้อยละ 28 ดื่มเฉลี่ยต่อหัว 7.7 ลิตรแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อคนต่อปี ส่วนใหญ่เป็นเบียร์ เหล้าขาว 
และสุราสี  ภาคเหนือมีอัตราการดื่มร้อยละ 33.1 จังหวัดเชียงราย ในปี 2563 สถิติการดื่มเป็นอันดับ 1 ของประเทศ
คิดเป็นร้อยละ 45.3  ในปี 2564 ดื่มเป็นอันดับ 3 ของประเทศคิดเป็นร้อยละ 41.4   ( ที่มา: การส ารวจพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่และดื่มสุราของประชากรไทย; ส านักงานสถิติแห่งชาติ ) ในปี 2563 พบร้อยละ 33 และปี2546 พบร้อยละ 38.04 
ของอุบัติเหตุบนท้องถนนมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเกี่ยวข้อง (ที่มา: ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน)   

จากผลการคัดกรองข้อมูล 43 แฟ้ม Special pp  อัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป
ของอ าเภอพานปี 2563 พบร้อยละ 43.97  ในปี 2564 พบร้อยละ 45.49 ซึ่งการดื่มอยู่ในอันดับ 2 ของจังหวัด
เชียงราย และพบว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนในปี 2563 มีบาดเจ็บ 1 ,575 รายเสียชีวิต 29 ราย ที่เกี่ยวข้องกับการ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 427 ราย ปี 2564 มีบาดเจ็บ 1 ,580 รายเสียชีวิต 28 ราย ที่เกี่ยวข้องกับการเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 540 ราย  (ที่มา: ข้อมูลอุบัติเหตุท้องถนนอ าเภอพาน, ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพาน )   

ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาสุขภาพและผลกระทบจากการดื่มสุรา ทั้งด้านสังคม การรับรู้ ความคิดเห็น ทัศนคติค่านิยม
ของประชาชนกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยวิธีการ ด าเนินการรณรงค์ กิจกรรมต่างๆ ในการป้องกัน ดูแลรักษา
ในระบบสุขภาพ การบังคับใช้กฎหมาย ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของทุกภาคส่วน 

พชอ.พานตระหนักถึงผลกระทบจากการดื่ม จึงได้ด าเนินการ ลด ละ เลิกการดื่มสุราในพื้นที่ระยะเวลาหลายปี
ต่อเนื่องโดยวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะการเพิ่มพื้นที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งานศพปลอดเหล้าปลอดบุหรี่          
การป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ของกลุ่ม  YSDN พาน ทั้งนี้เพื่อสร้างค่านิยมงดเหล้า ช่วงเข้าพรรษาโดยน าวิธีการ ต่อยอด
พัฒนานวัตกรรม งดเหล้าเข้าพรรษา ที่อาศัยหลักค าสอนทางพระศาสนา บ าเพ็ญกุศลรักษาศีล 5 เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น 
ประหยัดค่าใช้จ่าย สุขภาพจิตใจดี ครอบครัวมีความสุขมากขึ้น ถือเป็นกุศลผลบุญโดยแท้  
  
 
 
 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
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วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
 796 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม งดเหล้าเข้าพรรษา 
2. เพื่อสร้างค่านิยมและเพิ่มพื้นที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอ าเภอพาน 

 
วิธีการพัฒนานวัตกรรม  
PHAN  

1. ส ารวจปัญหาจากผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ 
2. น าเสนอปัญหาให้คณะอนุกรรมการ พชอ.ประเด็นพานเพิ่มพื้นที่ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อ 

ร่วมหาแนวทางการ ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
3. ทบทวนวิธีการในการเพิ่มพื้นที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การป้องกันนักดื่มนักสูบหน้าใหม่ของน้องๆ   

YSDN พาน งานศพปลอดเหล้าและช่วงงดเหล้าเข้าพรรษาโดยน า นวัตกรรม  ONO by ONE ชวนงดเหล้าเข้าพรรษา 
DO  

1.กิจกรรมรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษา ประชาสัมพันธ์ ลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ผ่านหน่วยงาน
ราชการ ท้องถิ่น ปกครอง วัด โรงเรียนต่างๆ ในปี 2560-2563 ผลลัพธ์ได้จ านวนผู้ลงนามเป็นจ านวนมาก ทั้งบุคคล   
ที่ดื่มและตั้งใจงดดื่มช่วงเข้าพรรษา บุคคลที่เลิกดื่มมานานก็ร่วมลงนาม ท าให้ไม่สามารถประเมินเชิงคุณภาพได้ และ  
ไม่มีการติดตามผู้ที่ลงนามได้งดถึง 3 เดือนตามที่ลงนานหรือไม่ 

2. ในปี 2564  การลงสมัครใจงดเหล้าเข้าพรรษาตาม แบบฟอร์มผู้ปฏิญาณตนบวช โดยการแจกแบบฟอร์ม   
ผู้ปฏิญาณตนบวชให้แต่ละหมู่ผ่าน รพ.สต. ผ่าน อสม. หมู่ละ 10 คน แล้วน าลง  QR code ทั้งอ าเภอเป้าหมาย 2360 
คน ผลลัพธ์มีผู้ลงสมัครโดยผ่าน QR code จ านวน 1,393 คน ก็มีทั้งบุคคลที่ดื่มและตั้งใจงดดื่มช่วงเข้าพรรษา บุคคลที่
เลิกดื่มมานานก็ร่วมลงใบสมัคร ไม่มีการติดตามผู้ที่ลงสมัคร งดถึง 3 เดือนตามที่ลงสมัครหรือไม่ 

3. ในปี 2565 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าพรรษาโดยผ่าน โครงการนายอ าเภอชวนชาวบ้านงดเหล้า 
บุหรี่ อบายมุข เข้าพรรษา ปี 2565 

3.1 การสร้างบุคคลต้นแบบจาก อสม.หัวใจเพชรที่เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ได้เชิดชู
เกียรติ มอบเกียรติบัตรคนหัวใจเพชร เข็มคนหัวใจเพชรโดยนายอ าเภอพาน 

3.2 คัดกรองประเมินการดื่มในหัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าชุมชนและเชิญชวนสมัครใจงดเหล้าเข้าพรรษาตาม
แบบฟอร์มผู้ปฏิญาณตนบวชใจ ในปี 2565  ผ่าน อสม. 1คนชวนงด 1 คน  ONE by ONE โดย  QR code ทั้งอ าเภอ
เป้าหมาย 3,313 คน ผลลัพธ์มีผู้ลงสมัครโดยผ่าน QR code จ านวน 3,586 ราย ก็มีทั้งบุคคลที่ดื่มและตั้งใจงดดื่มช่วง
เข้าพรรษา ส่วนบุคคลที่เลิกดื่มมานานก็ร่วมลงใบสมัครพบได้น้อยลง   
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 797 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

CHECK 
การทดสอบประสิทธิภาพ 
 

วิธีการ เชิงปริมาณการสมคัร 
( จ านวนลงนาม ) 

เชิงคุณภาพ 
(จ านวนงดครบ 3 เดือน) 

ลดค่าใช้จ่ายต่อเดือน 
(บาท) 

ปี 2563 
สมุดลงนามปฏิญาณตน
งดเหล้าเข้าพรรษา 

 
จ านวนมาก ( NA ) 

 
ไม่ได้ติดตามผล ( NA ) 

 
 NA 

ปี 2564 
สมัครงดเหล้าเข้าพรรษา
ตาม แบบฟอร์มผู้ปฏิญาณ
ตนบวช ก าหนดหมู่บ้านละ 
10 คน 

 
1393 คน เป้าหมาย 2360 
คน คิดเป็น 59.03 % 

 
ไม่ได้ติดตามผล ( NA ) 

 
น้อยกว่า 500 บาท/เดือน  

ปี 2565 
1. อ.ส.ม.ต้นแบบ หัวใจเพชร 
2. สมัครงดเหล้าเข้าพรรษา
ตาม แบบฟอร์มผู้ปฏิญาณ
ตนบวชใจ อสม.ชวนงด  
 ONE by ONE  

 
-123 คน 
-3586 คน เป้าหมาย 3313 
คน คิดเป็น 108.24 % 

 
-เลิกดื่มตั้งแต ่3 ป ี
-ติดตามรายเดือน จนครบ
พรรษา  

 
  NA 

-ก าลังติดตามเมื่อครบ 3 
เดือน 

 
ACT 
บทเรียนที่ได้รับ  

1. ได้องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาต่อยอดจาก นวัตกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ทุกๆปี 
2. ได้แลกเปลี่ยนวิธีการพื้นที่ จากวาระประชุมของ พชอ. แต่ละครั้ง แลกเปลี่ยนร่วมกับเครือข่ายของประชาคม 

งดเหล้าจังหวัดเชียงราย 
3. ได้พัฒนานวตักรรมงดเหลา้เข้าพรรษาเดิม เป็น อ.ม.ชม เชียร์ ชวนงดเหล้าเข้าพรรษา ONE by ONE  ไปพร้อมๆกับ 

การสร้างคา่นิยม เพิ่มพื้นที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอ าเภอพาน ประชาชนเข้าใจ เข้าถึงลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ช่วงเข้าพรรษา มีสุขภาพด ีครอบครวัมีความสุขได้กุศลผลบุญโดยแท้ 
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 798 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

ข้อเสนอแนะ 
1. โครงการนายอ าเภอชวนชาวบ้านงดเหล้า บุหรี่ อบายมุข เข้าพรรษาถือปฏิบัติทุกปี  
2. ขยายบุคคลต้นแบบจาก อสม. เป็นผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่ พนักงาน หน่วยงานของรัฐ และเอกชน อืน่ๆ 

ที่เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต ่3 ปีข้ึนไป  
3. การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ONE by ONE   ชม เชียร์ ชวนงดเหล้า จากบุคคลต้นแบบที่ 

เพิ่มข้ึนในแต่ละปี  
4. แบบฟอร์มผู้ปฏิญาณตนบวชใจ งดเหล้าเข้าพรรษาควรระบุ ผูด้ื่มสุรา เท่านั้น ไม่ควรมีหัวข้อเลือกอื่นเช่นเลิก 1 ปี 3 ป ี

ไม่เคยดื่ม ท าให้ผู้เชิญชวนสับสนข้อความในแบบฟอร์ม 
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 800 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

การพัฒนาระบบการขอใช้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร   
   

อัญชลี พลเย่ียม, นายสุชาติ เครอืเรือน และ พรรณเชษฐ์ ไชยชมภู  
งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย กลุม่งานการพยาบาล รพ.สมเด็จพระญาณสังวร 

บทคัดย่อ    
การพัฒนาระบบการขอใช้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ของโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จากเดิมขอใช้

บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยการโทรศัพท์ไปยังกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป หลังจากนั้นกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปวิทยุ
สื่อสารแจ้งพนักงานเปล เปลี่ยนเป็นระบบขอใช้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผ่านระบบ HOSxP และแจ้งเตือนใน        
แอปพลิเคชั่นไลน์ ผลการพัฒนา พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ใช้บริการร้อยละ 87.3 มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบการขอ
ใช้เปลผ่าน HOSxP มากกว่าระบบการแจ้งทางโทรศัพท์ และพนักงานเปล (ผู้ให้บริการ)  ร้อยละ 81.43 มีความพึง
พอใจต่อการพัฒนาระบบการขอใช้เปลผ่าน HOSxP มากกว่าระบบการแจ้งทางโทรศัพท์ และสามารถเก็บข้อมูล
ปริมาณงาน ระยะเวลาได้อย่างถูกต้องและสะดวก 
บทน า  

กระบวนการให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ผ่านมา หน่วยงานต้นทางที่ต้องการขอใช้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ต้องโทรศัพท์ไปยังกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปโดยแจ้งข้อมูลการขอใช้บริการ ได้แก่ หน่วยงานต้นทาง หน่วยงาน
ปลายทางประเภทเปล และอุปกรณ์ที่ต้องการ หลังจากนั้นกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปจดจ าหรือจดบันทึกข้อมูลขอใช้
บริการวิทยุสื่อสารแจ้งพนักงานเปล พนักงานเปลจดจ าหรือจดบันทึกข้อมูลการขอใช้บริการลงกระดาษ เตรียมรถและ
อุปกรณ์ ออกให้บริการรับผู้ป่วยจากหน่วยงานต้นทางไปส่งหน่วยงานปลายทาง ซึ่งจากกระบวนการดังกล่าวพบว่าเกิด
ความสูญเปล่า (Waste) ซึ่งเป็นกระบวนการร้องขอบริการพนักงานเปลโดยไม่เกิดคุณค่ากับงานและท างานซ้ าซ้อน     
ที่เกิดขึ้นมี 3 จุด คือ 1) การที่หน่วยงานต้นทางโทรแจ้งกลุ่มงานบริหารงานแล้วกลุ่มงานบริหารต้องแจ้งต่อไปยัง
พนักงานเปล และ 2) การจดบันทึก ข้อมูลการขอใช้บริการจากหน่วยงานที่ต้องใช้เวลาในการจดบันทึก และ 3)     
การสรุปปริมาณงานประจ าวัน นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการเดิม พบปัญหาที่ส าคัญ 2 ด้าน ได้แก่  

ด้านผู้ขอใช้บริการ 1) โทรศัพท์แล้วสายไม่ว่างท าให้ต้องเสียเวลารอสาย ต้องเสียเวลาโทรศัพท์หลายครั้ง 2) 
หลังจากโทรแจ้งแล้วไม่สามารถติดตามสถานะได้ว่าผู้รับสายได้แจ้งพนักงานเปลหรือไม่ 3) ข้อมูลที่ผู้ขอใช้บริการแจ้ง  
ผู้รับสายไม่ได้รับการสื่อสารไปยังพนักงานเปลหรือสื่อสารไม่ครบถ้วน ท าให้ไม่มีการเตรียมพร้อมก่อนมารับผู้ป่วย เช่น 
แจ้งว่าขอเปลนอนที่มีออกซิเจนแต่พนักงานเปลไม่ได้รับแจ้งจึงไม่ได้น าออกซิเจนมาด้วย แจ้งหน่วยงานต้นทาง
ผิดพลาด ท าให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และ 5) ไม่มีหลักฐานการขอใช้บริการเนื่องจากเป็นการแจ้งทาง
โทรศัพท์  
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          ด้านผู้ให้บริการ 1) ไม่ได้รับการแจ้งงานจากกลุ่มงานบริหาร 2) ไม่ได้รับแจ้งข้อมูลที่ต้องการ เช่น ชื่อผู้ขอ      
ใช้บริการ ชื่อผู้ป่วย เมื่อไปถึงหน่วยงานต้นทางแล้วไม่รู้ว่าจะติดต่อใคร รับผู้ป่วยคนใด ท าให้เกิดความล่าช้าในการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย 3) การรับงานทางวิทยุสื่อสารแล้วใช้วิธีจดจ าหรือน ามาจดบันทึกข้อมูลการขอใช้บริการลงกระดาษ
ท าให้เสียเวลา บางครั้งจ าหรือจดบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการท างาน 4)    
เมื่อมีการขอใช้บริการพร้อมกันหลายงาน พนักงานเปลต้องเสียเวลาโทรศัพท์ประสานงานกันว่าใครจะรับผู้ป่วยรายใด 
และ 5) การเก็บปริมาณงานในแต่ละเวรใช้วิธีจดลงสมุดซึ่งท าให้เสียเวลาและข้อมูลไม่ครบถ้วน  

วัตถุประสงค์   
 1. เพื่อพัฒนาระบบการขอใช้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้มีความสะดวก รวดเร็ว  
 2. เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานการให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ถูกต้องและสะดวก 
  

วิธีการวิจัย   

การพัฒนาครั้งที่ 1 : เริม่ 2 พฤษภาคม 2565 

 1. พนักงานเปล หัวหน้างานผู้ป่วยนอก และ IT ร่วมกันคิดระบบการขอใช้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและ     
การบันทึกข้อมูลการให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของงานเปล 
 2. จัดตั้งกลุ่มไลน์ “เปล รพ.สมเด็จพระญาณสังวร” ประกอบด้วยพนักงานเปลทั้งที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาและมา
ปฏิบัติงานหมุนเวียน หัวหน้างานผู้ป่วยนอก หัวหน้างานแต่ละหน่วยงานที่ต้องการติดตามสถานะทางไลน์  IT  

3. ก าหนดให้ทุกหน่วยงานขอใช้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผ่านระบบ HOSxP ซึ่งประกอบด้วย เวลาที่ขอเปล 
ชื่อผู้ป่วย ความเร่งด่วน/ประเภทความเร่งด่วน ประเภทเปล ประเภทการให้ออกซิเจน  หน่วยงานต้นทาง หน่วยงาน
ปลายทาง เจ้าหน้าที่ผู้ขอเปล ระบุรายละเอียดอื่น ๆ ที่ต้องการสื่อสารให้พนักงานเปล (ข้อมูลส่วนใหญ่จะขึ้นอัตโนมัติ
หรือมีตัวเลือกให้กด ไม่เสียเวลาพิมพ์)  

4. ข้อมูลการขอใช้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจะแจ้งเตือนในแอปพลิเคชั่นไลน์กลุ่ม “เปล รพ.สมเด็จพระญาณสังวร” 
พนักงานเปลทุกคนและสมาชิกในกลุ่มไลน์จะเห็นข้อมูลการขอเปล หลังจากนั้นพนักงานเปลกดรับงานโดยดูตามความ
เร่งด่วนของผู้ป่วย ตามระยะเวลาการขอเปล หรือเลือกหน่วยงานที่ใกล้กับสถานที่ที่พนักงานเปลคนนั้น ๆ ปฏิบัติงาน
อยู่หลังกดรับงานจะมีการแจ้งเตือนว่าใครเป็นผู้รับงาน รับงานเวลาเท่าไหร่ 

5. หน่วยงานต้นทางสามารถดูสถานะ ติดตามการให้บริการของพนักงานเปลผ่าน HOSxP หรือแอปพลิเคชั่นไลน ์    
ซึ่งจะแสดงเวลาที่ขอ เวลาที่รับงาน  

6. พนักงานเปลรับผู้ป่วยที่หน่วยงานต้นทาง โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ขอใช้บริการ ตรวจสอบชื่อสกุลผู้ป่วยก่อน
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังหน่วยงานปลายทาง 
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การพัฒนาครั้งที่ 2 : เริ่ม 20 พฤษภาคม 2565  
 1. ติด QR code ไว้ในแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้พนักงานเปลสแกนเมื่อไปถึงหน่วยงานต้นทางและไปถึง

หน่วยงานปลายทาง เพื่อน ามาค านวณระยะเวลารอคอยของผู้ใช้บริการและระยะเวลาในการให้บริการ   

ผลการวิจัย  

- ประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อระบบการขอใช้บริการ พบว่าเจ้าหน้าที่ร้อยละ 87.3 มีความพึง

พอใจต่อการพัฒนาระบบการขอใช้เปลผ่าน HOSxP มากกว่าระบบการแจ้งทางโทรศัพท์ โดยมีความพึงพอใจในด้าน

ความสะดวก รวดเร็วในการขอใช้บริการ ร้อยละ 81.0  ความรวดเร็วของพนักงานเปลในการให้บริการ ร้อยละ 81.0 

สามารถติดตามสถานการณ์ให้บริการได้ ร้อยละ 83.0   

- ประเมินความพึงพอใจของพนักงานเปลทั้งพนักงานประจ าและพนักงานหมุนเวียนต่อระบบการขอใช้บริการ 

พบว่า พนักงานเปล ร้อยละ 81.43 พนักงานเปลมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบการขอใช้เปลผ่าน HOSxP 

มากกว่าระบบการแจ้งทางโทรศัพท์ โดยมีความพึงพอใจในประเด็น สามารถรับงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ร้อยละ 83.33 

สามารถเห็นรายละเอียดข้อมูลการขอใช้บริการ ร้อยละ 90.0 สามารถจัดล าดับความเร่งด่วนในการให้บริการได้     

ร้อยละ 80.0 สามารถน ามาค านวณปริมาณงานที่ให้บริการในแต่ละเวรได้ง่าย ร้อยละ 90.0 และให้บริการผู้ป่วย       

ได้รวดเร็วขึ้น ร้อยละ 86.67  

- สามารถเก็บข้อมูลปริมาณงาน ระยะเวลา ภาระงานของพนักงานเปลทั้งภาพรวมและรายคนได้ 

- สามารถเก็บข้อมูลการให้บริการอื่น ๆ เช่น การให้บริการน้ าดื่ม และการช่วยขนย้ายอุปกรณ์ในหน่วยงานต่าง ๆ ได้  

 
อภิปราย สรุป และข้อเสนอแนะ    

การพัฒนาระบบการขอใช้เปลผ่าน HOSxP และแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันไลน์ส่ง  ผลดีต่อผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ 
และพนักงานเปล ควรมีการพัฒนาต่อยอดไปเป็นการมีข้อตกลงบริการ การประกันระยะเวลาในผู้ป่วยแต่ละประเภท 
และการใช้ GPS 
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การให้บริการผู้พิการที่ต้องการการพึ่งพาผ่านระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) 

ปรางค์  บัวทองค าวิเศษ 
กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองค์รวม  โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

บทคัดย่อ      

 นวัตกรรมนี้เป็นนวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้พิการที่ต้องการการ
พึ่งพาสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น เพื่อลดระยะเวลารอคอยและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงพยาบาล  
เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถติดตามการรักษาได้อย่างต่อเนื่องและเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ    ในการบริการ
ผ่านระบบโทรเวชกรรม โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้พิการที่ต้องการการพึ่งพาจ านวนทั้งสิ้น 24 รายในพื้นที่ต าบลเวียง 
อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย  ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย
โปรแกรม Telemedicine ชื่อ “My Itele” โดยบริษัท invitrace จ ากัด และแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการผ่านระบบโทรเวชกรรม  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ค่าเฉลี่ยร้อยละและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 จากการน านวัตกรรมการให้บริการผู้พิการที่ต้องการการพึ่งพาผ่านระบบโทรเวชไปทดลองใช้ในชุมชนกับ      
ผู้พิการที่ต้องการการพึ่งพาจ านวนทั้งสิ้น 24 ราย  ผลการศึกษาพบว่าระยะเวลาในการเข้ารับบริการในสถานบริการ
ปกติเฉลี่ยรายละ 90-120 นาทีต่อครั้ง ส่วนการให้บริการผ่านระบบโทรเวชพบว่าระยะเวลาเฉลี่ยรายละ 10 – 15 นาที
ต่อราย ซึ่งน้อยกว่าการให้บริการปกติ ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการผ่านระบบโทรเวชโดยรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (X‾=79.29 , SD = 1.89 ) ซึ่งแบ่งออกกเป็นรายด้านดังนี้ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ

รวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (X‾=74.7 , SD = 2.869 ) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด  (X‾=72.36 ,   

SD = 2.667 ) และด้านคุณภาพสื่อรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X‾=73.6 , SD = 2.384 ) 

ค าส าคัญ  ผู้พิการที่ต้องการการพึ่งพา, ระบบโทรเวชกรรม, Telemedicine 
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บทน า 
 กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความส าคัญในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม มีการจัดตั้งการด าเนินงานคลินิกหมอ
ครอบครัว (Primary care cluster : PCC) โดยการปรับระบบบริการให้สามารถให้บริการด้านการพยาบาลครอบครัว 
เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้ “ประชาชนอุ่นใจ มีญาติทั่วไทย เป็นทีมหมอครอบครัว”ด้วยแนวคิด      
การน าเทคโนโลยีในยุค Digital Transformation มาจัดบริการให้กับทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยทีมหมอ
ครอบครัว โดยการให้บริการครอบคลุมประชาชน 5 กลุ่มวัยและเน้นประชาชนเป็นฐาน 
 ปัจจุบันคลินิกหมอครอบครัวของโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ได้พัฒนากระบวนการด าเนินงาน ด้านต่างๆ อาทิ 
ด้านการบริหารจัดการเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม ท าให้เกิดระบบบริการร่วมกับชุมชน ได้แก่ จัดบริการพื้นฐาน               
( Essential care) ทั้งการดูแลรักษาเบื้องต้น การดูแลภาวะฉุกเฉิน การดูแลโรคเรื้อรังโดยชุมชนมีส่วนร่วม การสร้าง
ความร่วมมือกับภาคีต่างๆ และภาคเอกชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายชมรมสร้างสุขภาพต่างๆ การดูแลที่บ้าน 
(Home based care) บริการที่บ้านโดยแบ่งตามระดับความรุนแรงของผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ต้องการฟื้นฟูที่บ้าน 
ระบบดูแลต่อเนื่องระยะยาวส าหรับผู้มีภาวะพึ่งพิง (Long term care) และการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
ด าเนินการป้องกันโรคโดยทีมร่วมระหว่างเทศบาลกับโรงพยาบาลและชุมชน เป็นต้น  
 จากระบบการเยี่ยมบ้านของคลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าซึ่งมีรูปแบบที่ชัดเจน เนื่องด้วย
สถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันท าให้บุคลากรทางการแพทย์มีภาระที่ต้องรักษาผู้ป่วย
มากขึ้น  ผู้รับบริการบางส่วนเกิดข้อจ ากัดในการเดินทางไปที่โรงพยาบาลเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของ
เชื้อโรค โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ผู้พิการที่ต้องการการพึ่งพา เป็นต้น   ซึ่งจากการ
ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นพบว่านอกเหนือสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อของโรคโควิด -19 แล้วยังมีปัจจัยแฝงที่ท าให้
ผู้รับบริการกลุ่มดังกล่าวมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงบริการ ได้แก่ อยู่พื้นที่ห่างไกลสถานบริการ  ผู้ป่วยอาศัยอยู่เพียงล าพัง 
สถานะเศรษฐกิจในครอบครัว เป็นต้น  

ดังนั้นเพื่อให้ปัจจัยเหล่านี้ได้รับการแก้ไขและตอบสนองบริการทางสุขภาพขั้นพื้นฐานของผู้ป่วย คลินิกหมอ
ครอบครัวโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าจึงได้มีการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีโทรเวชมาประยุกต์ใช้ในการบริการผู้พิการ     
ที่ต้องการการพึ่งพาเพื่อลดข้อจ ากัดในการเข้าถึงบริการและลดภาระค่ายใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงพยาบาล 
ตลอดจนยังเป็นการช่วยลดความแออัดของผู้รับบริการในโรงพยาบาลและผู้ป่วยสามารถรับการปรึกษาจากแพทย์      
ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ที่สามารถใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ในยุค Digital Transformation 
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วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อให้ผู้พิการที่ต้องการการพึ่งพาสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายและรวดเรว็ขึ้น 
2) เพื่อลดระยะเวลารอคอยและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงพยาบาล  
3) เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถติดตามการรักษาได้อยา่งต่อเน่ือง 
4) เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในการบรกิารผ่านระบบโทรเวช 

กลุ่มตัวอย่าง    
ผู้พิการที่ต้องการการพึ่งพาจ านวนทั้งสิ้น 24 รายในพื้นที่ต าบลเวียง อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชยีงราย  

ได้มาจากการสุ่มอยา่งง่าย โดยมีคุณสมบัตติามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนานวัตกรรม 

1) โปรแกรม Telemedicine ชื่อ “My Itele” โดยบริษัท invitrace จ ากัด 

2) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการผา่นระบบโทรเวชกรรม  

ผู้จัดท าสร้างข้ึนจากการศึกษาเอกสารวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

จ านวน 3 ท่าน ได้คา่ความตรงตามเน้ือหา (IOC) เท่ากับ 0.91 น าไปทดสอบกับประชากรที่มีความใกล้เคียงกับกลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 30 คน ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.94 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.ขั้นตอนในการวางแผนการด าเนินงาน 

1) ส ารวจ วิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการทางานร่วมกันในทีม 

2) น าเข้าและติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการท าTelemedicine 

3) ศึกษาระบบ ขั้นตอนและการน า Telemedicine ไปใช้ร่วมกับทีมหมอครอบครัว 

4) ทดลองใช้โปรแกรม Telemedicine กับทีมหมอครอบครัวที่ลงติดตามเยี่ยมผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางโดยมี 

ค าอธิบาย ชี้แจงข้ันตอนการใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดความสะดวกและรวดเร็ว 

5) คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  
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ขั้นตอนในการทดลองนวัตกรรม 
1) แจ้ง QR Code ผ่านทาง Line Official ให้แก่ผู้น าชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ 
2) ผู้ป่วยหรือญาติ Scan QR Code และกรอกข้อมูลเบื้องต้นในการเข้าใช้งาน 
3) โทรเพื่อนัดหมายเวลาปรกึษาแพทย์กับ Admin 
4) โทรเวชหาแพทยต์ามเวลาที่นัดหมาย 

ขั้นตอนการประเมินผล 
1) ประเมินระยะเวลาในการให้บริการ 
2) ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการผา่นระบบโทรเวช 

 

ผลการศึกษา 
 จากการน านวัตกรรมการให้บริการผู้พิการที่ต้องการการพึ่งพาผ่านระบบโทรเวชไปทดลองใช้ในชุมชนกับ      
ผู้พิการที่ต้องการการพึ่งพาจ านวนทั้งสิ้น 24 ราย  ผลการศึกษาพบว่า 

1. ระยะเวลาในการเข้ารับบริการในสถานบริการปกติเฉลี่ยรายละ 90-120 นาทีต่อครั้ง ส่วนการให้บริการผ่าน
ระบบโทรเวชพบว่าระยะเวลาเฉลี่ยรายละ 10 – 15 นาทีต่อราย ซึ่งน้อยกว่าการให้บริการปกติ  

2. จากการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการผ่านระบบโทรเวชโดยรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด (X‾=79.29 , SD = 1.89 ) ซึ่งแบ่งออกกเป็นรายด้านดังนี้ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด  (X‾=74.7 , SD = 2.869 ) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด  (X‾=72.36 , SD = 2.667 

) และด้านคุณภาพสื่อรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X‾=73.6 , SD = 2.384 ) 
 
ประโยชน์/การน าไปใช้ 

1. ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายข้ึน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงพยาบาล 
รวมถึงจะช่วยลดความแออัดของผู้ป่วยในสถานบริการ ตลอดจนลดความเสี่ยงในการรับเชื้อในช่วงมรามีการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 

2. ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคจากแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว สามารถจัดเก็บ
ข้อมูลการรักษาอย่างเป็นระบบและรักษาข้อมูลต่างๆไว้เป็นความลับ 

3. ผู้ให้บริการสามารถติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือผู้ที่ต้องการการพึ่งพาได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็วผ่านระบบ
โทรเวชกรรม โดยเฉพาะในช่วงที่มีบุคลากรอย่างจ ากัด 

4. เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทางการแพทย์ ผู้ป่วยหรือบุคลากรทางการแพทย์สามารถแลกเปลี่ยนความรู้
และค าแนะน าจากแพทย์ได้โดยตรง 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้งาน / ขยายผล  
 1. ควรเพิ่มบุคคลอ้างอิง และเบอร์โทรบุคคลอ้างอิงในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนและ Location ลงในระบบเพื่อให้
ง่ายต่อการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยหรือรับส่งผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน   

2. ระบบ Internet ต้องมีความเสถียรซึ่งจะท าใหข้ณะที่ผู้ป่วยโทรเวชกับแพทย์จะได้ไม่เกิดการกระตุกอัน    
จะน ามาซึ่งการสื่อสารทีค่ลาดเคลื่อนได ้
 

การเรียนรู้ที่ได้จากการท าโครงการ/นวัตกรรมครั้งนี้ 
เกิดการเรียนรู้ว่าการใช้อุปกรณ์สื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์จะสามารถพัฒนา

รูปแบบบริการให้ตรงตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้านด้วยกันคือ 
1. ให้ค าปรึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญ สามารถวินิจฉัยสุขภาพโดยการพูดคุย และสอบถามอาการผู้ป่วย ผ่าน Video 

conference เพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัย 
2. เฝ้าระวังสุขภาพที่บ้าน โดยการน าอุปกรณ์ตรวจวัดต่าง ๆ ไปติดตั้งที่บ้านเพื่อวัดและเก็บข้อมูลสัญญาณชีพ   

ถ้าสัญญาณชีพที่ส่งมามีความผิดปกติ ผู้เชี่ยวชาญจะแจ้งให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาทันที 
3. ให้ข้อมูลสุขภาพ หรือให้ค าปรึกษาโรค โดยผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ

ปรึกษาออนไลน์กับผู้เชี่ยวชาญได้ 
4. เรียนรู้ทางการแพทย์ โดยระบบจะท าหน้าที่รวบรวมความรู้ ให้ผู้ใช้สืบค้นข้อมูลหรือเผยแพร่ข้อมูลความรู้ได้ 

ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ให้กับแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ 
 
กลวิธีการสร้างความยั่งยืนในโครงการ/นวัตกรรม  

1. อุปกรณ์ในการจัดท านวัตกรรมสามารถประยุกต์จากอุปกรณ์ที่มีและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
2. เผยแพร่นวัตกรรมและขยายนวัตกรรมไปสู่  PCU เครือข่าย และหน่วยงานอื่นๆ เช่น อสม. , 

Caregiver,   ชมรมผู้สูงอายุ, จิตอาสา 
3. จัดท าโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากอปท.ในการจัดท านวัตกรรมให้กับ PCU 
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809 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การน าเสนอผลงานภาพถ่ายเล่าเรื่อง 
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810 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

ใกล้บ้าน ใกล้ใจ ห่างไกล โรคเรื้อรัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
                               

                                                                                          
        
 

 
ชื่อ-สกุล  นายพรนเรศ สายลังกา 
ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านากการ 
หน่วยงาน / สังกัด งานอาชีวอนามัย โรงพยาบาลแม่สาย 
สถานที่ถ่ายภาพ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 10 บ้านผาแตก  
ต.เวียงพางค า อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

 

 นอกเหนือจากหน้าที่ ก็คือ การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ที่ปรารถนาให้คนในชุมชน  มีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ดี ด้วยการจัดบริการสุขภาพและให้การดูแลสุขภาพของประชาชน ตามภาวะสุขภาพและปักหาสุขภาพ 
ได้แก่ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มสุขภาพดี กลุ่มเจ็บป่วย และตามความต้องการเฉพาะด้าน  โดยเน้นบทบาทในการดูแลสุขภาพ
เชิงรุกมากกว่าเชิงรับ เน้นการให้บริการด้านการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ  
 ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจ าวัน ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นพยาบาลวิชาชีพ  ที่ท างาน
ร่วมกับคนในชุมชน จึงได้มองเห็นว่าการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะ Application Line โดยการให้คน ในชุมชนสแกน 
QR Code สามารถถามถึงปักหาสุขภาพ การดูแลสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันโรคไม่ติดต่อ โดยการ
เข้าถึงแหล่งประโยชน์จากเทคโนโลยี ที่สามารถสอบถามพยาบาลวิชาชีพใกล้บ้านได้อย่างรวดเร็วและมีความอุ่นใจ 
เปรียบเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน 
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811 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

เบ้ืองหลังความส าเร็จ (Behind the scene)  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ชื่อ-สกุล  นายวทักญ ูสตุะวงค ์
ต าแหนง่ พยาบาลวิชาชพีช านากการ 
หน่วยงาน / สังกัด การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและวิสักกี    
โรงพยาบาลแม่สาย  
สถานที่ถ่ายภาพ ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลแม่สาย 

 
ทุกครั้งผู้ป่วยและกาติจ าชื่อศัลยแพทย์ได้เสมอ แต่อาจหลงลืมชื่อทีมวิสักกี ในความเป็นจริงการท าให้ผู้ป่วย

สงบ โดยการให้ยาสลบนั้นเป็นสิ่งส าคักมาก ความสามารถในการให้การดูแลระดับพรีเมียมนี้เป็นหนึ่งในเหตุผลที่เรา
เลือกที่จะเป็นวิสักกีพยาบาล  เมื่อเริ่มดมยาสลบผู้ป่วย นั่นคือความเสี่ยง เพราะเราจะไม่มีค าว่าเกิดข้อผิดพลาดได้เลย 
เพราะนั้นอาจส่งผลถึงชีวิตผู้ป่วย ยาของเราอาจหยุดการหายใจ ดังนั้นหน้าที่ของเราคือการดูแลและเฝ้าระวังความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เรามองเห็นการเต้นของหัวใจทุกครั้ง และมองเห็นความดันโลหิตของผู้ป่วยเสมอในระหว่างการผ่าตัด  
เรียกได้ว่าเราเป็นผู้น าในการลดความเจ็บปวดและอันตรายของผู้ป่วยที่จะเกิดขึ้น เราต้องสามารถระบุสาเหตุแ ละ
ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในอนาคตได้ 

เพราะการไร้ซึ่งความเจ็บปวดและความปลอดภัยคือหัวใจหลักของการเป็นวิสักกีพยาบาล 
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812 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

ผู้ช่วยมือทอง 
 

 
 
 
 
 
 

                                   
 
 
 
     ชื่อ-สกุล นางสาวกันติชา  บัตรรัมย ์

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชพีปฏิบัติการ 
หนว่ยงาน / สังกัด งานการพยาบาลผู้คลอด โรงพยาบาลแม่สาย  
สถานที่ถ่ายภาพ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลแม่สาย 

 
ใครบอก..ว่าหมอดูแลคนไข้ได้ดีที่สุด ใครบอก..ว่าพยาบาลดูแลคนไข้ได้ดีที่สุด ในชีวิตจริงของการท างานทุก

คนล้วนมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไป ไม่มีใครที่ปฏิบัติงานเพียงผู้เดียวแล้วคนไข้จะหายดี ทุกคนล้วนมีความ
ถนัดที่ต่างกัน การท างานที่จะให้ประสบความส าเร็จและบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้มักเกิดจากการท างานเป็นทีมอยู่
เสมอ เช่นเดียวกัน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ก็คือหนึ่งในผู้ปฏิบัติงาน หนึ่งในทีมที่ร่วมดูแลคนไข้ ซึ่งคนทั่วไปอาจ
มองเห็นคนเหล่านี้อยู่น้อยมาก บ้างอาจมองไม่เห็นเลย แต่ในการท างานทุกๆวัน ผู้คนเหล่านี้คือคนที่คอยสนับสนุนการ
ท างานให้ง่ายขึ้น ช่วยเหลือแบ่งเบางานได้มากเลยทีเดียว สักกาณชีพที่เปลี่ยนไปของคนไข้ ก็ได้ทีมที่ช่วยท างานให้เรา
ทราบอาการและรายงานแพทย์ได้ทันท่วงที อีกทั่งการหาเครื่องมือ อุปกรณ์ การจัดเตรียมของเพื่อท าหัตถการคนไข้ ก็
ไม่มีใครถนัดมากกว่า..พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
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813 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

สัมผัสด้วยใจ 
 

                                                                
 

ชื่อ-สกุล นางสาวจติทิวา ทิมภราดร 
 ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 หน่วยงาน / สังกัด งานการพยาบาลผู้คลอดโรงพยาบาลแม่สาย  
 สถานที่ถ่ายภาพ   กลุม่งานการพยาบาล โรงพยาบาลแม่สาย 

 
เทคโนโลยีช่วยให้การท างานสะดวกและรวดเร็วขึ้น ในขณะเดียวกันควรใช้อย่างสมเหตุสมผล ในกรณีที่มี

ความจ าเป็นน้อย ที่ต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้ พยาบาลห้องคลอดจะลดการContinuous monitor EFM ที่เหมือนการผูก
ยึดผู้คลอดไว้กับเตียง(low tech) และเพิ่มการดูแลด้วยการสัมผัสให้ถึงตัวผู้คลอดมากขึ้น(high touch) เพื่อให้ผู้คลอด
รู้สึกถึงการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ในทุกมิติ สามารถเผชิกความเจ็บปวดได้อย่างเหมาะสมและรู้สึกปลอดภัยใน
ทุกระยะของการคลอด ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจกระบวนการคลอด และความเข้มแข็งของจิตใจซึ่งเป็นส่วน
ส าคักไม่น้อยที่ท าให้ผู้คลอดผ่านพ้นการคลอดไปได้ พยาบาลห้องคลอดเชื่อเสมอว่าความเข้มแข็งของจิตใจยังไม่มี
เทคโนโลยีใดดูแลได้ดีเท่าการใช้ใจดูแลกัน 
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814 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

“พยาบาล” อาชีพที่ฉันภาคภูมิใจ 
 

 
                                                           

 ชื่อ-สกุล นางสาวเบกจมาศ  ยอดค า 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชพีช านากการ 
หน่วยงาน / สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยในเดก็ 
โรงพยาบาลแม่สาย  
สถานที่ถ่ายภาพ โรงพยาบาลแม่สาย 

 
“โตขึ้นเราอยากเป็นอะไร” ในช่วงชีวิตวัยเด็กทุกคนคงเคยมีค าถามนี้ในความคิดหรือเคยถูกตั้งค าถามนี้กันมา

ทั้งนั้น ถ้าสามารถย้อนเวลากลับไปได้ เราจะเลือกเป็นเราในทุกวันนี้ ท างานพยาบาลแบบน้ีหรือไม่ หรือจะเลือกอาชีพ
อย่างที่ใจวาดฝัน ถ้าใช้ค าถามเดิมถามดิฉันในวันนี้ ดิฉันก็จะขอเลือกเป็นพยาบาลดังเช่นทุกวันนี้ 

เพราะสิ่งที่ฉันรักและชื่นชอบที่สุดในอาชพีนี้ คือการไดช้่วยเหลือให้ผู้คนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกตสิุข และ
ทุกๆครั้งที่มีโอกาสได้บอกลาผู้ป่วยที่มีโอกาสหายจากความเจ็บป่วยและสามารถกลับบ้านได้ ใจเราล้วนเป็นสุขอย่างยิ่ง
ทุกครั้ง และน่ีคงเป็นความภาคภูมิใจและเป็นความส าเร็จในการให้การพยาบาลของเราที่ “ครั้งหน่ึงในชีวิต  ฉันได้เป็น
พยาบาล”  ซึ่งถือเป็นความสุขอย่างไม่อาจพรรณนาได้  
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815 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

ไม่ว่าอยู่หนใด ให้บริการเสมอภาค เท่าเทียมผู้รับบริการพึงพอใจ  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                         
 
 
 
ชื่อ-สกุล  นางนรา  สังข์แสง 

                                                            ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชพีช านากการ 
  หน่วยงาน / สังกัดรพ.สต.เมืองชุม/สสอ.เวียงชัย 

สถานที่ถ่ายภาพ บ้านตดิทุ่งนาเลขที่ 34 ม.7 ต.เมืองชุม 
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 

 
ผู้ป่วยชื่อยายมา ผู้สูงอายุติดบ้าน/ติดเตียงนั่งรถเข็นป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงรักษาที่รพ.สต.อาศัยอยู่กับ

บุตรชายตอนกลางวันอยู่บ้านคนเดียว.เนื่องจากบุตรชายต้องไปท างานไม่สามารถไปรับยาที่รพ.สตได้เจ้าหน้าที่จึงได้
น าส่งยาที่บ้านทุก 2เดือนจากการสอบถามผู้ป่วยมีความต้องการฉีดวัคซีน Covid-19อยากให้เจ้าหน้าที่ไปฉีดให้ที่บ้าน
จึงให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19ให้ที่บ้านจนครบ 3 เข็ม ช่วงเวลาที่มีการระบาดของโรค  
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กายใจแข็งแรงได้ ด้วย “เย่ียมบ้านเย่ียมใจ” 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ชื่อ-สกุล  นายภรณ์ภริัฐฎา ไชยลังการ 
ต าแหน่ง นักกายภาพบ าบัดปฎิบัติการ 
 หน่วยงาน / สังกัด โรงพยาบาลเวียงแก่น  
สถานที่ถ่ายภาพ หมู่บ้านม่วง หมู่ 3 ต าบลม่วงยาย 
อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  

 
อัมพาตครึ่งซีกถือเป็นอีกหนึ่งโรคร้าย เพราะท าให้คนไข้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่เพียงแต่อาการทาง

กายที่ส่งผลต่อกล้ามเน้ืออ่อนแรงเท่านั้น ยังส่งผลถึงสภาพจิตใจของผู้ป่วยอีกด้วย หากไม่ได้รับการดูแลรักษาครบถ้วน 
พร้อมด้วยการเสริมสร้างก าลังใจที่พอเหมาะพอควรแล้วนั้น ดังนั้น การดูแลรักษาทั้งทางกายและใจ จึงส าคัก ตามค า
กล่าวที่ว่า “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว“ เป็นที่มาของการเยี่ยมบ้านเยี่ยมใจ “เย่ียมบ้าน” การเข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยถึงที่บ้าน 
ประเมินอาการผู้ป่วย ดูการทานยา การทบทวนและการฝึกออกก าลังกาย ไม่เพียงเท่านี้ รวมถึงการตรวจดู
สภาพแวดล้อมภายในบ้าน เพื่อช่วยปรับพื้นที่ให้เข้ากับการด ารงชีวิตของผู้ป่วยและผู้ดูแล การเยี่ยมใจ การปรับสภาพ
จิตใจของผู้ป่วยและผู้ดูแลให้พร้อมสู้กับอาการของโรคที่เป็นอยู่ ลดความกังวล เพิ่มแรงใจ เติมเต็มพลังด้านบวก ด้วย
การเอ่ยวาจา ร้อยยิ้ม สายตาที่เป็นมิตร ให้ผู้ป่วยได้โอบรับพลังใจ และค าแนะน า สามารถดูแลรักษาตัวเองที่บ้าน 
ให้ผลการดูแลรักษาตนเองมีความก้าวหน้า ให้ดียิ่งขึ้นไปตามระยะเวลา และควรท าต่อเน่ือง “เย่ียมบ้านเยี่ยมใจ” เสริม
พลังกายเสริมพลังใจเรื่อยๆ ไป ให้ยั่งยืนเข้าถึงผู้ป่วยทุกๆ คน  
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“ร้อนแค่ไหนก็ไม่หวั่น ดูแลกันให้ทั่วถึง”  
 
 

 
                                                                 
 
 
 
 

 
 
 
 
ชื่อ-สกุล  น.ส.ฉัฐณัฐ ขาวฟองชาก 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

       หน่วยงาน / สังกัด: ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงป่าเป้า  
สถานที่ถ่ายภาพ: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่เจดีย์ 
 

 ในวันที่สถานการณ์ COVID-19 เป็นช่วงที่พีคๆ ในเดือนมีนาคม และเมษายน 2565 ของพื้นที่ต าบล
แม่เจดีย์ ทั้งผู้ป่วยที่ต้องรักษาตัวแบบ Home Isolation (HI) และต้องกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงในพื้นที่ด้วย     ในวันนั้น และ
ทุกวันที่ทาง รพ.สต. เราตรวจ ATK ให้กับกลุ่มเสี่ยงสูง เพื่อค้นหาผู้ป่วย หลังจากที่เราตรวจ ATK กลุ่มเสี่ยงสูงเสร็จ
แล้วนั้น เราก็เดินทางด้วยพาหนะคู่ใจ และชุดท างาน(ประจ า)ใหม่ ในช่วงนั้น เพื่อไปติดตามอาการของ ผู้ป่วย COVID-
19 ที่รักษาตัวที่บ้าน แบบ Home Isolation ในหมู่บ้าน เพื่อให้ผู้ป่วยได้อุ่นใจ  ว่าทางหมออนามัยยังมาดูแลและ
ติดตามอย่างสม่ าเสมอ แม้ว่า งานประจ าเราก็ต้องท าเป็นปกติ และมีโควิด 19 เพิ่มขึ้นมาแต่ทุกคนก็ท าหน้าที่ตัวเอง
อย่างเต็มที่ ด้วยหน้าที่ ความรับผิดชอบ เราต้องท างานและท าหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด เพื่อชุมชน เพื่อความส าเร็จใน
การป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 และเราจะผ่านมันไปด้วยกัน 
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Team Work (Together) “มันกลับมาอีกแล้วค่ะ” 
 

 
                                                           

   ชื่อ-สกุล  น.ส.ฉัฐณัฐ ขาวฟองชาก 
 ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 หน่วยงาน / สังกัด: ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงป่าเป้า  
สถานที่ถ่ายภาพ: โรงเรียนคริสเตียนศึกษาสงเคราะห์นิมิตใหม่
เพื่อชีวิต ต าบลแม่เจดีย ์

  
จากรูป อาจจะดูเป็นแค่ภาพถ่ายธรรมดาแต่ในความธรรมดาของรูปนั้น มีเรื่องราวและความหมายซ่อนอยู่ เนื่องจาก 
เป็นการรวมตัวกันของทีมสหวิชาชีพ อีกครั้ง ซึ่งก่อนหน้านี้เราได้ท างานร่วมกันใน คลัสเตอร์ของบ้านโป่งป่าตอง ต.แม่
เจดีย์ใหม่ ในช่วงของเดือนเมษายน 2564 ตลอดทั้งเดือนเราได้ช่วยกันควบคุม และป้องกันโรคโควิด 19 และได้กลับมา
รวมตัวกันอีกครั้ง (แม้ว่าจะไม่อยากให้เกิดขึ้นก็ตาม) เมื่อเกิดการระบาดในคลัสเตอร์ของโรงเรียนกินนอน ในเขต ต.แม่
เจดีย์ ในเดือนกรกฎาคม 2565 ซึ่งเด็กทั้งหมด 400 กว่าคน มาจากต่างพื้นที่ จึงท าให้เกิดการระบาดภายในโรงเรียน 
และทีมนี้เป็นทีมหลักในการช่วยควบคุมและป้องกันโรคในโรงเรียน โดยการท า Bubble and Seal ทั้งหมด 442 คน 
ทั้งครูและนักเรียน เพื่อที่จะจ ากัดการเคลื่อนย้ายของคนในโรงเรียน ซึ่งตอนนั้นนอกจากจะมีทีมท างานที่ต้องเข้าออก
ภายในโรงเรียนแล้ว ยังมีทีมที่มาอยู่เวรด้านหน้าโรงเรียนอีกด้วย ซึ่งเป็นการป้องกันแก้ไขโรคแบบชุมชนมีส่วนร่วม 
และในตอนนั้น PPE N95 ยังมีไม่เพียงพอเหมือนปัจจุบัน จึงภาพภาพความประทับใจนึงของผู้เขียน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่  
รพ.สต. ที่รับผิดชอบพื้นที่ จึงอยากขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการท างานครั้งนี้ แม้ว่าจะมีมากกว่าคนในรูปก็ตาม 
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819 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

สานพลัง สร้างนวตกรรม สู่คนห้วยลึกเวียงแก่นปลอดภัย ปลอดโรคจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อันตราย (นอกกฏหมาย)   

 
                                                      

ชื่อ-สกุล  นางพรรณภรณ์ รวมจิตร 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 

       หน่วยงาน / สังกัด.รพ.สต.ห้วยลึก อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย  
สถานที่ถ่ายภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพห้วยลึก ต.มว่งยาย 
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 

 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอเวียงแก่น จ.เชียงราย ภายใต้การน าทีมของผู้อ านวยการรพ.สต.ห้วยลึก และทีมงาน

เจ้าหน้าที่รพ.สต.ห้วยลึก ร่วมกับเครือข่ายอสม. พื้นที่รพ.สต.ห้วยลึก บ้านไทยเจริก บ้านห้วยลึก  และ เภสัชกรงาน
คุ้มครองผู้บริโภค รพ.เวียงแก่น ร่วมกันพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตราย นอกกฎหมาย สินค้าไม่
ปลอดภัย ประกอบด้วย อาหาร ยา อาหารเสริม เครื่องส าอาง วัตถุอันตราย เช่น ยากันยุง ยากันแมลง เป็นต้น ใน
ชุมชน ร้านค้า บ้าน วัด โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ การเฝ้าระวังรถเร่ คนเร่ขายยา การขายยาออนไลน์ ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากกสท.ต.ม่วงยายโดยกระบวนการชวนกันท า - เพื่อนสอนเพื่อน 

กิจกรรมประกอบด้วยบทบาทหน้าที่อสม.ด้านคุ้มครองผู้บริโภคการทดสอบความรู้การอ่านฉลากยา ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการไม่หลงเชื่อค าโฆษณาชวนเชื่อการทดลองใช้ชุดทดสอบสเตียรอยด์ การใช้
เทคโนโลยีตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์ในเวปไซด์ของส านักงานอย.  การพิจารณารายการยาที่จ าหน่ายยาได้ในร้านค้ ยา
สามักประจ าบ้าน แลกเปลี่ยนความรู้ยาที่ห้ามขายในร้านค้า ยาที่ห้ามใช้ในสัตว์เลี้ยง  
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สานพลัง สร้างนวตกรรม : ยากินของพ่อ 
 

 
 
ชื่อ-สกุล  นส.ไพลิน สาระมนต์  สกุลนธิิเมธา 

   ต าแหน่ง เภสัชกรช านากการ 
        หน่วยงาน / สังกัดโรงพยาบาลเวียงแก่น 

           สถานที่ถ่ายภาพ บ้านของพ่อ บ้านยายใต้ ต.ม่วงยาย  
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 

 
ลูกสาวคนโตของครอบครัว สานพลัง สร้างนวตกรรม สู่ กระบวนการสื่อสารการให้ยาของคุณพ่อ  วัย 95 ปี 

เพื่อให้พ่อได้รับยาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไตวายเรื้อรังอย่างต่อเนื่องขณะทีมเยี่ยมบ้านสหวิชาชีพ เยี่ยม
บ้าน คุณตา...พร้อมทั้งได้เจอลูกสาวคนโต และน้องชายของเธอ...พี่สาวท่านนี้เป็นพี่สาวคนโต ..เธอต้องดูแลคุณพ่อวัย 
95 ปี และคุณสามีที่ป่วยด้วยโรคอัมพฤกษ์อัมพาต มาหลายปีแล้ว  โดยสามี เธอต้องดูแลทุกเรื่อง  ในขณะที่คุณพ่อ 
เธอดูแลเรื่องพามารับการรักษารพ.  ป้อนข้าว  ป้อนยา   ด้วยคุณพ่ออายุมาก ท่านได้ออกบ้านไปหาเพื่อนบ้านตอนตี 
3  ท าให้ เพื่อนบ้านตกใจกลัว กังวลว่าอาจท าให้รถชน และหกล้ม ช่วงก่อนหน้านี้เธอออกแบบให้คุณพ่อใช้ยาเอง แต่
ผิดพลาด คุณพ่อทานยาที่จัดให้ในกระป๋องหมดในเวลาเดียวกัน  เธอเลยหาวิธีใหม่ โดยการขอให้น้องสาว น้องชาย
คอยมานอนด้วยที่บ้านคุณพ่อ  และคอยดูแลยามค่ าคืน .ไม่ให้ท่านออกไปไหนคนเดียว..และคอยให้ยาคุณพ่อยามเธอ
ติดภารกิจจ าเป็น  พี่สาวได้หาวิธีการสื่อสารให้น้องๆ ช่วยกันจัดยาให้คุณพ่อของเธอและเขาเธอออกแบบจัดใส่ยาเป็น
ชุดๆ ตามมื้ออาหาร ผลการทดลอง ได้รับความร่วมมือจากทุกคน และคุณพ่อได้กิน หรือรับประทานยาได้สม่ าเสมอ  

 
 

 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
821 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

ฃขุนพลเวียงแก่น สานพลัง รวมพลังกลุ่ม ป้องปราม ยานอกกฎหมายในชุมชน  
 
 

                                                                 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ชื่อ-สกุล  ภก.ไพลิน สาระมนต์ สกุลนธิิเมธา 
ต าแหน่ง เภสัชกรช านากการ 

      หน่วยงาน / สังกัด.โรงพยาบาลเวียงแก่น จ.เชียงราย  
สถานที่ถ่ายภาพ บ้านไทยเจริก ต.มว่งยาย อ.เวยีงแก่น จ.เชียงราย 
 

เครือข่ายสุขภาพอ าเภอเวียงแก่น จ.เชียงราย ภายใต้การน าทีมของผู้อ านวยการรพ.สต.ห้วยลึก และทีมงาน
เจ้าหน้าที่รพ.สต.ห้วยลึก ร่วมกับเครือข่ายอสม. พื้นที่รพ.สต.ห้วยลึก บ้านไทยเจริก บ้านห้วยลึก  และ เภสัชกรงาน
คุ้มครองผู้บริโภค รพ.เวียงแก่น ร่วมกันพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตราย นอกกฎหมาย สินค้าไม่
ปลอดภัย ประกอบด้วย อาหาร ยา อาหารเสริม เครื่องส าอาง วัตถุอันตรายในชุมชน ร้านค้า บ้าน วัด โรงเรียนในพื้นที่
รับผิดชอบ การเฝ้าระวังรถเร่ คนเร่ขายยา การขายยาออนไลน์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกสท.ต.ม่วงยายโดย
กระบวนการชวนกันท า - เพื่อนสอนเพื่อนกิจกรรมประกอบอสม.ด้านคุ้มครองผู้บริโภคลงตรวจเยี่ยมร้านค้าในชุมชน 
ภายหลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทดสอบความรู้การอ่านฉลากยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร 
เพื่อการไม่หลงเชื่อค าโฆษณาชวนเชื่อการทดลองใช้ชุดทดสอบสเตียรอยด์ การใช้เทคโนโลยีตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์
ในเวปไซด์ของอย.  การพิจารณารายการยาที่จ าหน่ายยาได้ในร้านค้า แลกเปลี่ยนความรู้ยาที่ห้ามขายในร้านค้า ยาที่
ห้ามใช้ในสัตว์เลี้ยง  
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822 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

Palliative care ครั้งสุดท้าย 
 

 
 
ชื่อ-สกุล  นางสาวชบาไพร  ลิทราย 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชพีปฏิบัติการ 
หน่วยงาน / สังกัด.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลหนองป่าก่อ 
สถานที่ถ่ายภาพ บ้านผู้ป่วย Palliative care 

 
วันสุดท้ายของการเย่ียมบ้านยายรู้สึกใจหายไม่น้อย ปลายมือปลายเท้าเย็นสีม่วงคล้ า เหลือเพียงผิวหนังที่

ห่อหุ้มกระดูก ปากอ้าคา้งไว้ไม่สามารถปิดได้เอง สื่อให้นึกถึงบรรยากาศทีไม่ค่อยจะดีนัก การหายใจอยา่งโรยรินบ่ง
บอกถึงสักกาณชีพที่ผิดปกติอย่างชัดเจนไม่มีสักกาณตอบรับใดๆจากผู้ปว่ย กาติๆปลายเตียงแสดงสีหน้าเศร้าเคล้า
น้ าตา กลา่วกับผู้ป่วยอยา่งใจหาย ยายไมต่้องห่วงอะไรแล้วนะ พกัผ่อนให้สบาย อาการเจ็บปวดทั้งหลาย ไม่ตอ้งพกไป
ด้วยเสียงที่นอนลมสลับข้ึนลงได้ยินอย่างชัดเจน ผู้ดูแลหลักที่เป็นลูกคอยจับมือยายไว้โดยไม่ห่าง ผู้คนสลับกันมาเยี่ยม 
ไม่มีผู้ใดเลยท่ีจะไม่มีวนัน้ี ผูม้าเย่ียมกล่าว 
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823 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

เยี่ยมเสริมพลัง 
 

 
                                                         

ชื่อ-สกุล นางสาวชบาไพร  ลทิราย 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชพีปฏิบัติการ 
หน่วยงาน / สังกัด  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองป่าก่อ 
สถานที่ถ่ายภาพ  ห้องประชุมรพ.สต.หนองป่าก่อ 

 
เป็นอีกหนึ่งวันที่ท าให้เราได้ทบทวนการท างานของตนเองว่ามีมาตรฐาน สามารถสื่อให้ผู้อื่นเข้าใจง่าย และมี

ความชัดเจนหรือไม่ จากภาพคือ คณะท างานในเครือข่ายอ าเภอดอยหลวงในแผนกต่างๆ น าทีมโดยผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลดอยหลวงและสาธารณสุขอ าเภอดอยหลวง มาช่วยดูเรื่อง รพ.สต.ติดดาวให้กับรพ.สต.หนองป่าก่อ ตัวแทน
ของอ าเภอเล็กๆ ที่จะต้องรับการตรวจประเมินจากจังหวัด ซึ่งมีความเข้มข้นมากพอสมควร ขอขอบคุณค่ะ 
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824 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

บริการทุกที่ทุกเวลา 
 

                                                                 
 
ชื่อ-สกุล  นายสมบูรณ์  วงศ์ทิพย ์
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านากการ 
หน่วยงาน / สังกัด ส านักงานสาธารณสุขช านากการ  
สถานที่ถ่ายภาพ   ต าบลสันมะค่า  อ าเภอป่าแดด  

 
ทางส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าแดด ได้รับแจ้งจากทางศูนย์อพปร.เทศบาลต าบลสันมะค่ามีผู้ป่วย

ตกดอย ไปหาของในป่าบนดอย ทางส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าแดด และรพสต.สันมะค่ า ได้ออกไป
ช่วยเหลือผู้ป่วยร่วมกันกับอพปร.เทศบาลสันมะค่าและทีมงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่เรามีไม่มาก และไม่รู้จัก
เส้นทาง จึงร่วมด้วยช่วยกันออกตามหาผู้ป่วยบนดอยสูง โดยเส้นทางรถมาสามารถเข้าถึงได้ จึงเดินด้วยเท้า
เปล่า จนพบผู้ป่วยซึ่งมีอาการปวดข้อเท้า  เท้าผิดรูป จึงขอกาติและเจ้าหน้าที่อพปร.ใส่เปลหามออกมาจาก
ป่า ด้วยความล าบาก กว่าจะถึงที่รถอพปร.เทศบาลสันมะค่า น าส่งรพ.ป่าแดด เพื่อรักษาและส่งต่อเป็นล าดับ
ต่อไป  
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825 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

ร่วมมือร่วมใจ ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียง 
 

 
 
ชื่อ-สกุล  นางสาวสุพรรษา  พงษ์ศักดิ ์
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานทนัตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 

        หน่วยงาน / สังกัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงชัย  
สถานที่ถ่ายภาพ บ้านผู้ป่วย 

 
ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองในการด ารงชีวิตประจ าวันได้ มีเพียงแม่ที่ชราเป็นผู้ดูแล และเมื่อ
เวลาเจ็บป่วยซึ่งจะมีความยากในการเดินทางไปรักษา โดยเฉพาะด้านทันตกรรม ซึ่งเป็นการยากที่สุดเมื่อ
ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษา ทั้งเรื่องการเดินทาง การเคลื่อนย้ายและการจัดท่านอนบนเตียงท าฟัน ในจุดนี้จึงท า
ให้ ทันตแพทย์ รพ.สมเด็จพระกาณสังวรและทันตาภิบาล จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเวียงเหนือ 
ได้ร่วมมือกันเข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงแต่ละบ้าน เพื่อตรวจฟัน รักษาเบ้ืองต้น ให้ค าปรึกษา ดัดแปลงอุปกรณ์
การดูแลช่องปากเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถท าเองได้และแนะน าการดูแลสุขภาพช่องปากของแต่ละบุคคล เพื่อ
ป้องกันโรคในช่องปากของผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งสามารถช่วยลดการเจ็บป่วยด้านช่องปากแก่ผู้ ป่วยติดเตียงและ
ช่วยลดภาระของผู้ดูแลได้  
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826 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

สุขภาพดีสร้างได้ด้วยกายเรา 
 

 
 

ชื่อ-สกุล นางสาววชิราภรณ์  สมศักดิ ์
ต าแหน่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยงาน / สังกัด  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเวียงเหนือ  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงชัย 
สถานที่ถ่ายภาพ หอประชุมหมู่บ้าน 

 
สุขภาพดีเป็นสิ่งพื้นฐานที่เราสามารถดูแลรักษามันได้ เมื่อเข้าสู่ช่วงวัยสูงอายุ ส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอลง       

มีปักหาสุขภาพตามมา ซึ่งการส่งเสริมสุขภาพที่ดีด้วยการออกก าลังกายในผู้สูงอายุภายในชุมชน ถือว่าเป็นปัจจัย
ส าคักในการป้องกันการเสื่อมถอยของสภาพร่างกาย ป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ลดอัตราการเกิดโรค  ของ
ผู้สูงอายุภายในชุมชนได้ ดังนั้นการรักษาที่ดีที่สุดคือสุภาพ มิใช่โรคภัย 
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รู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องท า 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

ชื่อ-สกุล  นางสาววารุณ ี นันตา 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานทนัตสาธรณสุขปฏิบัติงาน 

 หน่วยงาน / สังกัด รพ.สต.สันตสิุข ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพาน 
   สถานที่ถ่ายภาพ โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษพทิยา ต.สันติสุข อ.พาน  

 
เพื่อสร้างรอ้ยยิ้มมีสุขภาพที่ดีอยา่งยั่งยืน มุ่งสู่สุขภาวะ การตรวจฟันขั้นตอนที่มีความส าคักที่จะท าให้สุขภาพ

ช่องปากที่ด ีเนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดcovid – 19 การท างานในช่องปากเล็กๆจึงท าได้ยากขึน้เพราะต้อง
ค านึงถึงความปลอดภัย “งานบางอย่างอาจจะยาก แต่ค าว่ายากไม่ได้หมายความวา่เป็นไปไม่ได้” 
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ฟ้าสว่าง....ที่เจียงฮาย 
 

 

 
ชื่อ-สกุล  นางสาววริันตรี กา๋ใจ 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานทนัตสาธารณสุขช านากงาน 

        หน่วยงาน / สังกัด ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอพาน 
สถานที่ถ่ายภาพ หอประชุมหมู่บ้าน  
 

“ยายมองเห็นแล้ว ขอบคุณหนูมากๆนะ ขอบคุณคุณหมอ ที่มาชว่ยยาย”  โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรม
เคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสในพื้นที่อ าเภอ
พาน ณ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าหุ่ง อ าเภอพาน จังหวดัเชียงราย โดยแพทย์หกิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ ประธาน
หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยฯ 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
829 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

ครั้งหนึ่งในชีวิต ฉันได้เป็นพยาบาล Cohort Ward 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     ชื่อ-สกุล เบกจมาศ  ยอดค า 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชพีช านากการ 

                                                                       หน่วยงาน / สังกัด โรงพยาบาลแม่สาย  
สถานที่ถ่ายภาพ Cohort Ward 

 
ชีวิตของพยาบาลที่ต้องท างานท่ามกลางเชื้อไวรัสโคโรนา มันเหมือนมี "ระเบิดเวลา" ติดตัวอยู่ตลอด เราไม่รู้

ว่ามันจะระเบิดขึ้นมาเมื่อไหร่ ซึ่งหมายถึงติดเชื้อโรคโควิดและต้องกลายเป็นผู้ป่วยเสียเอง หลังจากเป็นคนดูแลรักษา
ผู้ป่วยมานับไม่ถ้วนด้วยหน้าที่ของพยาบาล แต่ก็เชื่อมั่นในมาตรการป้องกันการติดเชื้อและการคัดกรองผู้ป่วยทางเดิน
หายใจที่รัดกุมของโรงพยาบาล ส่วนตัวเองก็จะป้องกันอย่างเต็มที่เพื่อให้ท างานได้ต่อไปโดยไม่สะดุด " เราตั้งปฏิญาณ
กับตัวเองเลยนะ ว่าเราจะติดโควิดไม่ได้ " แต่หากเกิดเหตุสุดวิสัยที่ท าให้เราติดเชื้อจากคนไข้หรือจากการปฏิบัติ
หน้าที่ เราก็ไม่เสียใจ เพราะนั่นเป็นความเสี่ยงที่พยาบาลอย่างเราพร้อมที่จะรับเสมอ 

 
 
 

 
 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
830 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

สายใยของความห่วงใย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                
 
 

ชื่อ-สกุล  น.ส.ธักชนก  บุกธิมา 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชพี 

                                                                               หน่วยงาน / สังกัด โรงพยาบาลแม่สาย  
สถานที่ถ่ายภาพ Cohort Ward 
 

“เมื่อโรคร้ายเข้ามาพรากชีวิตคนรักต้องลาจากนิรันดร์กาล” ในช่วงที่โรคโควิด2019 ระบาดหนักในเขตอ าเภอ
แม่สายได้มีคุณตาและคุณยาย เดินเคียงคู่กันมาเพื่อเข้ารับการรักษาที่ตึกผู้ป่วยโควิด ขณะรับการรักษาคุณตามีอาการ
หายใจเหนื่อยมากขึ้นและได้เสียชีวิตลง เหลือเพียงคุณยายที่ช่วยเหลือตนเองได้น้อย และใส่ออกซิเจนนั่งอยู่บนเตียง
ด้วยความเศร้า ก าลังใจที่เผชิกโรคร้ายสูกสิ้น รับประทานอาหารลดลง เห็นดังนั้นดิฉันจึงคอยเป็นก าลังใจแทน ให้ท่าน
ได้ทราบว่ายังมีคนที่คอยห่วงใยและดูแลอยู่ข้างกาย แทนลูกและหลานที่ไม่สามารถเข้ามาดูแลได้ ให้ท่านได้มีก าลังใจใน
การต่อสู้อีกครั้ง ท้ายที่สุดคุณยายก็สามารถเอาชนะโรคร้ายได้‘ความหวังดีที่ต้องการเพียงให้คุณยายได้กลับสู่อ้อมกอด
ของครอบครัวอีกครั้ง’ ภาพนั้นก็เกิดขึ้นจริง วันที่ครอบครัวรอรับคุณยายกลับบ้านยังตราตรึง เป็นก าลังใจให้เรามีแรงสู้
ในการดูแลผู้ป่วยคนอื่นต่อไป 

 
 
 

 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
831 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

หน้าที่ ที่เลือกไม่ได้ 
 

 
                                                                  

ชื่อ-สกุล น.ส.สพุรรษา ขวาเมืองพาน 
                                                                         ต าแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล 
                                                                      หน่วยงาน / สังกัด โรงพยาบาลแม่สาย  

สถานที่ถ่ายภาพ Cohort ward 
 

ในสถานการณ์ปัจจุบันเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องพบเจอกับโรคติดต่อที่ร้ายแรง เช่น โรค Covid19 เมื่อมองผ่าน
กระจกที่กั้นอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่กับคนไข้โควิดเข้าไป เป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ เลือกหน้าที่ไม่ได้เลยว่าเราจะไม่ท าสิ่งนี้ เรา
จะไม่ช่วยคนด้วยโรคนี้ ทุกคนต่างมองลงมาที่เราอย่างมีความหวัง ทุกคนอยากรักษาหาย มองเข้าไปภายในตึกที่มีคนไข้
มากกว่า 40 คน กับเจ้าหน้าที่เอกเรย์เพียงคนเดียว แต่เจ้าหน้าที่คนนั้นก็ไม่ได้รังเกียจคนไข้โรคนี้เลย กลับท าเหมือน
คนไข้ทั่วไปแม้คนไข้คนนี้จะบอกว่าอย่ายืนใกล้เขา เขาเป็นโรคโควิดแต่เจ้าหน้าที่กลับยิ้มภายใต้หน้ากาก N95 พร้อม
มองคนไข้ว่าไม่เป็นไรครับผมยินดีท าให้ ท าให้ดิฉันที่มองเข้าไปและได้ยินผ่านกระจกกั้นน้ าตาซึมว่าทุกคนมีความ
เสียสละและอยากท าเพื่อคนไข้โดยไม่เลือกโรค เลือกเพศ หรือเลือกสักชาติเลย 

 
 

 
 
 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
832 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

เพื่อเธอ 
 

 
                                                                      

ชื่อ-สกุล  นางหทัยทิพย ์ ต๊ะม๊ะวงศ ์
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชพีช านากการ 

                                                                      หน่วยงาน / สังกัด โรงพยาบาลแม่สาย  
สถานที่ถ่ายภาพ งานผูป้่วยในเด็ก 
 

ภาพเหตุการณ์ปี62ของตึกเด็ก รพ.แม่สาย ก่อนCOVID-19 จะระบาด ในช่วงนั้นโรคไข้เลือดออกระบาดหนัก
มาก มีทั้งเด็กป่วยของฝั่งไทย และประเทศเพื่อนบ้าน ที่ข้ามด่านกันมารักษาในรงพยาบาลของเราท าให้ยอดผู้ป่วยพุ่ง
สูงแตะ 50-60 เตียง/ต่อวัน เตียงนอนไม่เพียงพอในการให้บริกร ภายใต้ข้อจ ากัด ต้องใช้เตียงเสริม และเสื่อมาปูรองรับ
ผู้ป่วย เพื่อท าการดูแลรักษาให้ผู้ป่วยหายดี และกลับบ้านอย่างปลอดภัย จากภาพที่ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษา ซึ่งการ
ท าหัตถการต่าง ๆ ก็ค่อนข้างยากล าบาก แพทย์ผู้รักษาต้องคุกเข่าตรวจผู้ป่วย พยาบาลต้องนั่งท าหัตถการบนพื้ น แต่
พวกเรา ทีมเรา ยังคงให้บริการด้วยมาตรฐานของการรักษาพยาบาล ถึงแม้บางครั้งกระท าภายใต้ข้อจ ากัดต่าง ๆ ก็ตาม 
ขอเพียงรอยยิ้มของเด็ก ๆ ที่หายดี ฉันก็พร้อมที่จะท าเพื่อเธอโดยไม่ลังเล 

 
 
 

 
 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
833 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

ความกลัวที่งดงาม 
 

 
                                                                                 

ชื่อ-สกุล  นางสาวแสง  นามลก 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชพี 

                                                                               หน่วยงาน / สังกัด โรงพยาบาลแม่สาย  
สถานที่ถ่ายภาพ  Cohort Ward 
 

จากภาพเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด จากโรงงานกระเทียม ซึ่งเป็นแรงงานเมียนมาร์ มีทั้งเด็ก
เล็ก และผู้ใหก่ ประมาณ 30 กว่าคน แม้ว่าในตอนนั้นโรคโควิดจะยังเป็นโรคที่ใหม่อยู่ ท าให้เกิดความกลัวหลายๆอย่าง
เกิดขึ้น แต่ด้วยวิชาชีพของเรานี้ เราไม่เคยปฏิเสธผู้ป่วย ไม่ว่าจะมาด้วยโรคใดๆ ไม่ว่าจะต่างเชื้อชาติ ศาสนา แต่เราให้
การดูแลอย่างเท่าเทียมกัน และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แม้ว่าเราจะเหนื่อยยาก ล าบาก และต้องอดทนมาก
เพียงใดก็ตาม.... 

“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หน่ึง” 
 
 
 

 
 
 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
834 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

หมดแรงแต่ไม่หมดใจ 
 

  
 
ชื่อ-สกุล   นางสาว เสาวนีย์ มโนเสาร ์
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชพีช านากการ 
หน่วยงาน / สังกัด งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 
โรงพยาบาลแม่สาย 
สถานที่ถ่ายภาพ   ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 
 โรงพยาบาลแม่สาย 
 

 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 พวกเราชาว ER ซึ่งเป็นบุคลากรด่านหน้าที่จะเจอผู้ป่วยในทุก
รูปแบบ ทุกเวลา วันนี้ก็เช่นกัน 21.00 น.คงเป็นเวลาพักผ่อนของใครหลายคน แตส่ าหรับฉันอาหารเย็นยังไม่ได้
รับประทาน ภายใต้ชดุ PPE ที่ต้องดูแลผู้ป่วย Covid-19 เหนื่อย ร้อน หวิแต่หัวใจของการเป็นพยาบาล ฉันไม่สามารถ
จะทิ้งผู้ป่วยที่ฉันดูแลได้ ขอพักให้หายเหน่ือยแล้วเราจะร่วมสู้ด้วยกันต่อไป Covid-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
835 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

รวมใจเป็นหนึ่ง..จะสูง..จะไกล..แค่ไหน EMS ก็ไปถึง 
 

 
 
ชื่อ-สกุล   นางสาว กนกพร แจว้ิสอน 

     ต าแหน่ง นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
หน่วยงาน / สังกัด งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช  
โรงพยาบาลแม่สาย 
สถานที่ถ่ายภาพ   วัดถ้ าปุ่ม ต าบลโป่งงาม อ าเภอแม่สาย 
 

เมื่อเสียงวิทยุจากศูนย์นเรนทรเรียกให้ออกปฏิบัติงานพวกเราทีม EMS ไม่มีสิทธิที่จะเลือก เวลาสถานที่เกิด
เหตุ วันนี้ก็เช่นกัน พวกเราไปออกเหตุรับแจ้งผู้ป่วยตกนั่งร้าน เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบว่าผู้บาดเจ็บมีอาการปวดหลัง โดย
สถานที่เกิดเหตุเป็นบริเวณยอดดอยใช้ทางข้ึนลงเป็นบันไดไม้เล็กๆระยะทางลาดชันมากกว่า100 เมตร การเคลื่อนย้าย
เป็นไปด้วยความยากล าบากต้องอาศัยทีมเคลื่อนย้ายสับเปลี่ยนเป็นระยะ สถานการณ์และสถานที่บีบบังคับในการใช้
ทีมยกเคลื่อนย้ายจึงจ าเป็นต้องใช้คนที่มีอยู่ในการผลัดเปลี่ยนแม้แต่ช่างก่อสร้างรวมถึงพระสงฆ์ท่านร่วมแรงร่วมใจ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากยอดดอยน าส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัย 
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836 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

เราจะดูแลด้วยหัวใจ 
  

 
                                                                  

ชื่อ-สกุล  นางฉัตรกมล ธรรมกาศ 
                ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชพีช านากการ 

หน่วยงาน / สังกัด งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 
โรงพยาบาลแม่สาย  
สถานที่ถ่ายภาพ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช  
รพ.แม่สาย  
 

 หมอEP ในความรู้สึกของใครหลายคนก็คงคิดว่าไม่ต่างอะไรกับแพทย์ทั่วๆไป ที่ท างานห้องฉุกเฉิน ที่ดู แล
รักษา admit ส่งต่อให้แพทย์เฉพาะทางเพื่อดูแลต่อไปแต่ฟันเฟืองเล็กๆนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้คนไข้มีโอกาสรอดชีวิต
ในนาทีวิกฤติรวมถึงเวลาทองในโรคส าคักต่างๆ ต้องเรียนรู้ถึงทุกแนวทางที่มีการพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ การรักษา 
ความแม่นย าต่างๆ เมื่อมีหมอที่เก่ง สิ่งที่ขาดไม่ได้คือพยาบาลห้องฉุกเฉินที่พวกเขาเหล่านี้ก็ต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน 
ภายใต้งานที่หนัก เสี่ยง กดดัน แต่พวกเขาเหล่านี้ยังดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของวิชาชีพ 

 
 

 
 
 
 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
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837 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

 แสงแห่งศรัทธา   
 

 
 
ชื่อ – สกุล  นางสุรัสวดี  เกาฏีระ 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านากการ 
หน่วยงาน/สังกัด งานเอดส์และโรคติดต่อ 
ทางเพศสัมพันธ์ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแม่สาย 
สถานที่ถ่ายภาพ บ้านพักแรงงานชาวเมียนมาในโรงงาน
คอนกรีต บ้านสันทราย ต าบลแม่สาย   อ าเภอแม่สาย     
 

เดือนลับ ยามแผ่นดินมืดมน ดาวศรัทธา ยังส่องแสงเบื้องบน ขวากหนามล าเค็ญ ยังคงยืนเด่น โดยท้าทาย               
12 พฤษภาคม 2565  ตรงกับวันพยาบาลสากล  พระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้า แรงงานชาวเมียนมาทั้งชายหกิง

เริ่มทยอยกลับเข้าสู่ที่พักอาศัย ข้าพเจ้าและทีมมีโอกาสได้ไปให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์      
วัณโรค และไวรัสโคโรนา (โควิด-19) รวมถึงเชิกชวนให้ตรวจสุขภาพเอชไอวีด้วยความสมัครใจที่บ้านพักแรงงานใน
โรงงานท าคอนกรีต พวกเขาเหล่านั้นต่างดีใจและกล่าวขอบคุณเพราะว่าน้อยครั้งนักที่จะมีโอกาสไปโรงพยาบาล  การ
ท างานเชิงรุกของบุคลากรสาธารณสุข จึงส าคักยิ่ง เปรียบเสมือนแสงสว่างของดวงอาทิตย์  ที่ท าให้ประชาชนบนโลก
ใบนี้ ได้รับการดูแล ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟู โดยไม่ค านึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา โดยเฉพาะในเรื่องของโรคเอชไอวี/
เอดส์ ในกลุ่มประชากรข้ามชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ ที่เข้าถึงการตรวจ การรักษาและการรับยาต่อเน่ืองยังเป็นเรื่องที่ยาก  
ตราบใดที่การเดินทางไร้พรหมแดน การควบคุมการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จึงไม่ใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่
เป็นของเราทุกคนบนโลกใบนี้ และกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในอ าเภอแม่สาย  ก็เป็นกลุ่มเป้าหมายส าคักที่ควร
ได้รับการดูแล ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ 
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838 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

ไข่นั้น...ส าคัญไฉน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ชื่อ-สกุล  นางสาวเมทินี  ช่วยบ้าน 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชพีปฏิบัติการ 
หน่วยงาน / สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยไตเทยีม โรงพยาบาลแม่สาย 
สถานที่ถ่ายภาพ หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลแม่สาย 
 

เกิดค าถามทุกครั้งเมื่อผู้ป่วยโรคไตถามว่า “ท าไมคนเป็นโรคไตต้องกินไข่ขาว” ตอบได้เลยว่า “ไข่ขาว” เป็น
แหล่งที่มีโปรตีนสูง ย่อยง่าย และมีสารอาหารต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง  อีกทั้งไข่ขาวยังสามารถ
หาซื้อง่าย ราคาไม่แพง  เนื่องจากคนที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังส่วนใหก่ มักจะมีภาวะโปรตีนรั่ว และภาวะขาดโปรตีน  
ท าให้ร่างกายมีปริมาณโปรตีนเหลืออยู่น้อย  ในผู้ป่วยที่ต้องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมีโอกาสสูกเสียโปรตีนไปกับ
การฟอกเลือดทุกครั้ง  การกินไข่ขาวเป็นประจ า จึงเป็นสิ่งจ าเป็นและควรคู่กับผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
เพราะถ้าหากกินโปรตีนเข้าไปในปริมาณที่น้อยกว่าโปรตีนที่สูกเสียไปกับการฟอกเลือด  ร่างกายก็จะสลายกล้ามเนื้อ
มาใช้งาน ท าให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่ า อ่อนแอ ซูบผอมลง และไม่มีแรง 

ดังนั้น ทุกครั้งที่ผู้ป่วยมารับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ทีมแพทย์และพยาบาลไตเทียมคอยช่วย
กระตุ้นและย้ าเตือนให้ผู้ป่วยกินไข่ขาวทุกมื้ออาหาร  เพราะพวกเราเชื่อมั่นว่า หากผู้ป่วยมีโภชนาการที่ดีจะส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตที่ดี และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข “You happy life and I happy work” 
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839 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

“หากคุณเดินไม่ไหว จับมือฉันไว้ แล้วฉันจะพาไป” 
 

 
                                            

ชื่อ-สกุล นางสาวศริินภา  สิริโชตริุ่งโรจน ์
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชพีช านากการ 
หน่วยงาน / สังกัด การพยาบาลผู้ป่วยไตเทียม    
โรงพยาบาลแม่สาย 

    สถานที่ถ่ายภาพ ห้องไตเทียม โรงพยาบาลแม่สาย 
 
เพราะการก้าวเดินด้วยตนเองในผู้สูงอายุนั้นส าคัก ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ผู้รับบริการส่วนใหก่ของเราหน่วย

การพยาบาลผู้ป่วยไตเทียมนั้นเป็นผู้สูงอายุ เราจึงไม่อยากเห็นผู้สูงอายุ มีพัฒนาการถดถอย เข้าสู่ภาวะพึ่งพา  
(Dependent living) ที่เร็วเกินไป เราจึงเน้นกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ ให้ผู้ป่วยของเราได้ฝึกการท างานของร่างกาย การ
ทรงตัว การออกก าลังกาย โดยการเดินขึ้นชั่งน้ าหนัก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องท า ก่อนและหลังการฟอดเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทียม เป็นตัววัดผลลัพธ์ของการฟอกเลือดอีกอย่างหนึ่ง ในขณะเดี๋ยวกันการระวังอุบัติเหตุก็เป็นเรื่องที่ส าคักไม่แพ้
กัน เราจึงต้องใส่ใจในทุกขั้นตอนการบริการ ก่อนส่งผู้ป่วยกลับบ้านอย่างปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน นั้ นคือการ
บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ด้วยจิตวิกกาณแห่งวิชาชีพ  
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840 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

ล็อคให้อยู่นะ 
 

 
                                                             

    ชื่อ-สกุล  นางสาวหยาดอรณุ  ลาพาแว 
    ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ 

           หน่วยงาน / สังกัด รพ.สต.บ้านดอย/ สสอ.ดอยหลวง  
สถานที่ถ่ายภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านดอย 

 
ภาพนี้เป็นภาพให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหก่ในโรงพยาบาลส่งเสรอมสุขภาพต าบล บ้านดอย ตาม 

กลุ่มเป้าหมาย จนถึงคิวฉีด ของเด็กน้อยคนนี้ ทางผอ.โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล บ้านดอย กลวัว่าจะเก็บแล้วก็
ดิ้น จากการฉีดวัคซีน ทางผอ.จึงมีมาตรการจดัท่าเด็ก ไม่ให้เด็กดิ้น สรุปคอืเด็กให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่ดิ้น ไม่ร้อง  
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841 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

ออกก าลังกาย ออกก าลังใจ  
 

 
                                                           
.       ชื่อ-สกุล   น.ส.ชมพูนุช    อินทนนท์  

                                                 ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
         หน่วยงาน / สังกัด..รพ.สต.หนองป่าก่อ / สสอ.ดอยหลวง 

       สถานที่ถ่ายภาพ รพ.สต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 
 

เด็กเป็นอนาคตของชาติ เป็นรากฐานที่ส าคักของประเทศ หากมีการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน ความรู้ ให้เด็ก
สามารถดูแลตนเองได้ทั้งการออกก าลังกาย การรับประทานอาหารที่ดี และการสร้างเสริมสุขภาพจิต ให้เด็กรู้สึกภูมิใจ
ในตนเอง เชื่อมั่น และเป็นตัวอย่างที่ดี จะท าให้อนาคตของชาติมีความสมบูรณ์ทั้งกายและจิตใจ 
.  
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842 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

หวานน้อย......จ๋า 
 

 
                                                                 

ชื่อ-สกุล  นางนรา  สังข์แสง 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชพี ช านากการ 

        หน่วยงาน / สังกัด รพ.สต.เมืองชุม/สสอ.เวียงชัย  
สถานที่ถ่ายภาพ รพ.สต.เมืองชุม  อ.เวียงชัย  
จ.เชียงราย 
 

พยาบาลNCD ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยได้ท ากจิกรรมกลุ่มให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีระดับน้ าตาลในเลือดสูงมากกวา่หรือเท่ากับ 140 mgs% และได้บูรณา
การฟื้นฟูดูแลแช่เท้าด้วยสมุนไพรเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนเลือดป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนลดการเกิด
แผลที่เท้า โดยรพ.สตเปิดให้บริการแช่เท้าสมุนไพรทุก 2เดือนในคลินิก NCD  

 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
843 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

แม่เฒ่าบนดอยสงู 
 

 
 

ชื่อ-สกุล  นางอ าไพ   รกัษ์คมนา 
ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ ช านากการ 
หน่วยงาน/สังกัด  รพ.สต.ใหม่พัฒนา/สสอ.แม่จนั 
สถานที่ถ่ายภาพ  บ้านป่าดู่ หมู่ 13 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
 

 COVID-19 เป็นโรคระบาดไม่ว่าในเมือง ชนบท หรือบนดอย ก็ไม่เว้นที่จะโดนโควิดเข้าโจมตีกันทั่วหน้าดังนั้น
วัคซีนจึงเป็นการป้องกันโควิดที่ส าคักกันจากการติดเชื้อ ลดอัตราการเจ็บป่วยที่รุนแรงอย่างเช่นแม่เฒ่าที่อยู่บนดอย
บ้านป่าดู่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านอาข่าที่มีต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันไม่สามารถมารับบริการวัคซีน ณ จุดให้บริการที่จัดไว้ในพื้นที่  
พวกเราทีมงานสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ/ อสม.ก็ไม่ทอดทิ้ง ได้เดินทางไปจนถึงหมู่บ้านป่าดู่และไปให้บริการฉีด
วัคซีนCOVID-19 เข็มแรกให้แม่เฒ่าที่ก าลังเก็บฟืนในดงป่ากล้วยบนยอดดอย ท าให้ได้รับความขอบคุณและอิ่มเอมใจ
ทั้งผู้ให้และผู้รับ  “ เพราะชีวิตทุกชีวิตมีคุณค่าเสมอ”                                   
 

 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
844 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

ฝากความห่วงใยผ่านปลายเข็ม 
 

 
                                                                     

ชื่อ-สกุล    นายนรินทร ์  กัลละหะ 
                                                                    ต าแหน่ง    เจ้าพนักงานสาธารณสุข ช านากงาน 

                                                                หน่วยงาน / สังกัด  รพ.สต.เวียงเหนือ / สสอ.เวียงชัย  
                                              สถานที่ถ่ายภาพ    รพ.สต.เวียงเหนือ 

 
การส่งเสริมสุขภาพประชาชนเป็นหัวใจส าคักของงานด้านสาธารณสุข  การให้บริการในการสร้างเสริม  

ภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ประชาชนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลถือเป็นงานที่ส าคักอย่างหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี   และเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยให้
ประชาชนได้เข้าถึงการรับบริการด้วยความเชื่อมั่นและมีความไว้ใจใน “หมออนามัย” 

 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 

วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย 
 

 
845 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

หมออนามัยใกล้บ้าน 
 

 
                                                                      

ชื่อ-สกุล นางสาวรัตตกิาล  โอบอ้อม 
                                               ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชพีปฏิบัติการ 

                                                               หน่วยงาน/สังกัด รพ.สต.บ้านร่มโพธิ์ไทย/สสอ.เทิง 
                                                             สถานที่ถ่ายภาพ บ้านเล่าตาขาวหมู ่21ต.ตบัเต่า 

 
ในช่วงระบาดของโรคโควิด-19 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องท างานกันอย่างหนักเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19และ

กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ระบาดทุกหนแห่งรวมถึงบนภูเขาสูงหรือชายแดนห่างไกลชุมชนเมืองเพื่อควบคุมโรคระบาดหมอ
อนามัยคือที่พึ่งส าคักของชาวบ้าน หมออนามัยส่วนใหก่ปฏิบัติงานในพื้นที่กันดาร เสี่ยงภัย ยากล าบาก บางในพื้นที่ยัง
เป็น ป่า เขา ดง ดอย ฯลฯ แต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการให้บริการดูแลสุขภาพในช่วงที่มีสถานการณ์ระบาดโควิด-19 
“หมออนามัยใกล้บ้าน”จึงเป็นที่พึ่งพาของชาวบ้านและชุมชนเพราะเข้าถึงพื้นที่ก่อนใครในฐานะบุคลากรสาธารณสุข
หน้าด่าน โดยให้ดูแลและให้ค าแนะน าด้านสาธารณสุขป้องกันการเจ็บป่วย อีกทั้งควบคุมโรคระบาดในเขตต าบล จนถึง
การประสานงานส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีความพร้อม มีภาวะผู้น าของการท างานร่วมกับชุมชน
โดยช่วยน าพาทีมงานทุกภาคส่วนลงไปช่วยท างานเพื่อชุมชน ให้บุคลากรต่างๆได้เรียนรู้ร่วมกัน ได้สัมผัสปักหาความ
ทุกข์ยากของผู้ป่วยและน าชุมชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 
 
 
 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
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846 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

กักตัวไม่กักใจ 
 

 
 
ชื่อ-สกุล  น.ส.ชมพูนุช อินทนนท ์
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

   หน่วยงาน / สังกัด รพ.สต.หนองป่าก่อ/สสอ.ดอยหลวง 
สถานที่ถ่ายภาพ บ้านหนองกล้วย ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 
 

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ต าบลหนองป่าก่อมีมาตรการ การกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยโรคโควิด-19 
ทุกรายต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน โดยที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องเข้าไปให้สุขศึกษา ออกค าสั่งกักตัว และแนะน าการ
ปฏิบัติตัวให้แก่กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โดยที่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายยินดีให้ความร่วมมือการกักตัว กับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตัว
ตามค าแนะน า เฝ้าระวังตนเองและคนในครอบครัว พร้อมทั้งมีการรายงานผลการตรวจโควิด -19 ให้แก่เจ้าหน้าที่หลัง
กักตัวครบ 14 วัน เห็นได้ว่าประชาชนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและในชุมชน เมื่อกักตัวครบสามารถบอกต่อและ
แนะน ากลุ่มเสี่ยงรายอื่นในการปฏิบัติตัวได้เป็นอย่างดี  
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
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847 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

ก าลังใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ชื่อ-สกุล  นางสาวทิพวรรณ พรหมเรืองฤทธิ ์

                                                            ต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพปฏิบัติการ 
หน่วยงาน / สังกัด รพ.สต.แม่เจดีย์ สสอ.เวียงปา่เป้า 
สถานที่ถ่ายภาพ รพ.สต.แม่เจดีย์   
 

 “ในวันที่ท้อแท้ ขอเพียงคนหนึ่ง จะคิดถึงและคอยห่วงใย ในยามที่ชีวิต หม่นหมองร้องไห้ ขอเพียงมีใคร
ปลอบใจสักคน” ท่อนหนึ่งในบทเพลงก าลังใจ คงไม่กล่าวเกินจริงเลยเมื่อข้าพเจ้าได้พบเหตุการณ์นี้ ในวันที่อากาศร้อน
อบอ้าวของเดือนมีนาคม เสียงร้องไห้ของเด็กหกิงชาวต่างชาติตัวน้อยดังก้องสถานที่ใช้ตรวจ ATK กลุ่มเสี่ยงสูง 
เด็กหกิงเดินทางจากพม่าติดตามผู้เป็นพ่อแม่ เข้ามาท างานหารายได้ในประเทศไทย เด็กน้อยและแม่ได้เป็นกลุ่มสัมผัส
เสี่ยงสูงจากผู้เป็นพ่อที่ติดโรคโควิด-19 ผลตรวจออกมาพบว่าทั้งแม่และเด็กหกิงตัวน้อยผล Positive ทั้งสองคน สอง
แม่ลูกกอดกันร้องไห้ บอกเจ้าหน้าที่ทั้งน้ าตาว่า ไม่มีรถเดินทางไปโรงพยาบาล ผู้เป็นพ่อก็รักษาตัวอยู่ที่โรงงาน รู้สึก
กลัว ถึงแม้จะต่างเชื้อชาติ แต่ใช่ว่าจะต่างจิตใจ เจ้าหน้าที่ได้ปลอบโยนทั้งสองแม่ลูก จัดหารถไปส่งที่โรงพยาบาลเวียง
ป่าเป้าพร้อมทั้งให้ก าลังใจ โดยหวังเพียงว่าก าลังใจที่มอบให้ จากใจถึงใจนี้ จะเป็นก าลังใจให้ทั้งครอบครัวได้ต่อสู้ ผ่าน
ช่วงเวลานี้ไปได้ 
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848 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

รอยยิ้มในคราบน้ าตา 
 

    
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 ชื่อ-สกุล  นางสาวทิพวรรณ พรหมเรืองฤทธิ ์
 ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
หน่วยงาน / สังกัด รพ.สต.แม่เจดีย์ สสอ.เวียงปา่เป้า  

   สถานที่ถ่ายภาพ โรงเรียนคริสเตียนศึกษาสงเคราะห์นิมิตใหม่เพื่อชวีิต 
 

ในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 เกิดการระบาดของโรคโควิด- 19 ที่โรงเรียนคริสเตียนศึกษาสงเคราะห์
นิมิตใหม่เพื่อชีวิตซึ่งเป็นโรงเรียนประจ าให้นักเรียนพักอยู่ที่หอพักของโรงเรียนรวมคณะครู 400 กว่าชีวิต เมื่อเกิดการ
ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ใช้มาตรการ Bubble and seal ในโรงเรียน ด้วยความเป็นเด็กในวัยก าลังซน ท าให้เด็ก
นักเรียนชายตัวน้อยได้เกิดอุบัติเหตุมีแผลที่ใบหน้า เด็กน้อยได้รับการเย็บแผล ดูแลบาดแผลจนกระทั่งถึงวันตัดไหม 
เจ้าหน้าที่ได้สวมชุด PPE เพื่อเข้าไปตัดไหมให้เด็กน้อย เมื่อเด็กน้อยเห็นเกิดหน้าซีดเป็นลม เมื่อปฐมพยาบาลแล้ว
สอบถาม เด็กนักเรียนตัวน้อยยิ้มทั้งน้ าตาแล้วบอกว่า ไม่ได้กลัวเข็ม แต่กลัวชุดสีขาวๆ (ชุด PPE)  หลังสิ้นค าของเด็ก
นักเรียนตัวน้อย ก็สร้างรอยยิ้มช่วยปลอบประโลมจิตใจของเจ้าหน้าที่ในวันที่เหนื่อยล้าได้มากทีเดียว 
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849 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

เรียนรู้เร่ืองเพศ....ไม่ใช่เรื่องน่าอาย 
 
  
        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ชื่อ-สกุล  นางสาวรุ่งนภา  บุกเคลือบ 
     ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชพีช านากการ 
     หน่วยงาน / สังกัด งานเอดส์ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงแสน  
     สถานที่ถ่ายภาพ  หอประชุม เทศบาลเวียงเชียงแสน อ าเภอเชียงแสน 
 
 เรื่องเพศศึกษา ไม่ใช่เรื่องน่าอายอีกต่อไป ในสังคมยุคที่สื่อเข้าถึงเยาวชนได้ในทุกรูปแบบ นักเรียนเยาวชนมี
โทรศัพท์มือถือที่ผู้ปกครองไม่สามารถจ ากัดการเรียนรู้ได้ การสร้างความเข้าใจเรื่องการป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรจึงมีความส าคัก ในบางสถานศึกษายังมองว่าเป็นการชี้โพรงให้
กระรอกอยู่ซึ่งอาจไม่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป  โรงพยาบาลเชียงแสนจึงพัฒนารูปแบบในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องเพศศึกษา ที่สนุกสนาน เข้าใจง่ายให้แกนน าเยาวชนทุกโรงเรียนในอ าเภอเชียงแสน สามารถน าไปท าโครงการต่อ
ยอดในโรงเรียนได้ ส่งผลให้อุบัติการณ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเพศหกิงอายุน้อยกว่า 20 ปีลดลงจาก 22 รายเป็น 15 
รายในปีงบประมาณ 2564 และ 2565  

 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 
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850 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

พื้นที่ห่างไกล...หาใช่อุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

ชื่อ-สกุล  นางสาวรุ่งนภา  บุกเคลือบ 
     ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชพีช านากการ 
     หน่วยงาน / สังกัด งานเอดส์ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงแสน  
     สถานที่ถ่ายภาพ  ศาลาเอนกประสงค์บ้านธารทอง อ าเภอเชียงแสน 
 
 หมู่บ้านธารทอง ตั้งอยู่ต าบลแม่เงิน อ าเภอเชียงแสน ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลเดินทางล าบาก การขยายตัวของ
จ านวนประชากรขึ้นอย่างรวดเร็วจากวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชาวเผ่าม้ง การให้ความรู้ความเข้าในเรื่องการป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่อนข้างเข้าถึงยาก เนื่องจากมีปักหาเรื่องภาษาต้องใช้ล่าม อีกทั้งความเชื่อในเรื่องการมีบุตร
หลายคนส่งผลให้ในหมู่บ้านมีเด็กและเยาวชนจ านวนมาก ในวันแห่งความรัก  14 กุมภาพันธ์ โรงพยาบาลเชียงแสน
พร้อมด้วยองค์การแพลน ประเทศไทย ได้ร่วมมอบความรัก ขนม ของใช้ รวมถึงการแทรกประเด็นการป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เข้าใจง่าย เข้าถึงง่าย ให้แก่แกนน าเยาวชนรุ่นใหม่ในหมู่บ้าน เพื่อเป็นสื่อกลางในการขยาย
ผลให้ความรู้ในโรงเรียน ชุมชน และครอบครัวต่อไป 
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851 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

“รอยยิ้ม  จากดวงตาของนักสู้ ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 

ชื่อ-สกุล  นางสาวรัตนา  จันแปงเงิน 
     ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชพีช านากการ 
     หน่วยงาน  งานหอผู้ป่วยใน 2 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงแสน  
     สถานที่ถ่ายภาพ     หอผู้ป่วยใน 2  โรงพยาบาลเชียงแสน 
  

ส่วนหนึ่งของก าลังใจจากผู้รับบริการ ที่มอบให้ทีมบุคลากรโรงพยาบาลเชียงแสน “ขอส่งก าลังใจให้บุคลากร
ทางการแพทย์ทุกท่าน พวกคุณคือฮีโร่ของคนไทย ““ขอส่งก าลังใจให้ทีมทางการแพทย์ ทุกๆท่านนะคะอย่าลืมดูแล
สุขภาพด้วยนะคะด้วยรักจากใจชาวเชียงแสน” ทุกๆ ก าลังใจมีความหมาย…..แม้พวกเราจะท างานที่เหนื่อยและเสี่ยง
มากมายแค่ไหน ทีมบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเชียงแสน ขอขอบคุณจากใจจริง เราจะมุ่งมั่นท างาน ด้วยหัวใจ
ที่แข็งแกร่ง  และเราจะผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน 
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“เข้าถึง เข้าใจ สัมผัสได้”        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ชื่อ-สกุล  นางสาวสิรพิร ศรีจุม 
ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านากการ 
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยไคร้ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สาย 
สถานที่ถ่ายภาพ 89 ม.10 บ้านห้วยไคร้ ต าบลห้วยไคร้ อ าเภอ
แม่สาย จังหวัดเชียงราย 

          ...เคยมีคนถามว่า “ท าไมถึงเลือกเป็นพยาบาลชุมชน อยู่โรงพยาบาลในห้องแอร์ เย็นๆไม่ชอบเหรอ?  
         ทุกคนเลือกเกิดไม่ได้แต่สามารถเลือกท าในสิ่งที่รักแล้วท าให้ตนเองและผู้อื่นมีความสุขได้ โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
การที่ได้มาท างานในชุมชนท าให้เข้าถึงผู้ป่วยได้ง่าย ได้สัมผัส ได้รับรู้และเข้าใจปักหาของผู้ป่วยรวมถึงกาติได้ ดียิ่งขึ้น 
และสามารถช่วยแก้ไขปักหาด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ละครั้งที่เข้าไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยรายนี้ ซึ่ง
นอนป่วยติดเตียง อาศัยอยู่กับบุตรสาวตามล าพังสองคน ทางเข้าบ้านเป็นลูกรัง เดินทางไปโรงพยาบาลล าบาก ในการ
ท าหัตถการให้กับผู้ป่วยทุกครั้ง กาติและผู้ป่วยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในทุกๆด้าน จึงท าให้การท างานในทุกครั้ง
ผ่านไปด้วยดี มีคุณภาพ กาติและผู้ป่วยมีความพึงพอใจ   ทางที่ฉันเดินอาจไม่ได้สวยหรู ไม่ได้สบายอย่างใครเขา แต่
ฉันก็ชอบแบบที่เป็นเรา ไม่เคยเหงา คนรอบข้างสุขสบาย  
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“ไกลแค่ไหน...คือใกล้? “ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 

ชื่อ-สกุล  นางสาวรัตนา  จันแปงเงิน 
     ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านากการ 
     หน่วยงาน   งานหอผู้ป่วยใน 2  กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงแสน  
     สถานที่ถ่ายภาพ   หอผู้ป่วยใน 2 โรงพยาบาลเชยีงแสน 
 

ไกลแค่ไหนคือใกล้ .. วันนี้ขอเสนอค าว่า “ Distance” หมายถึงระยะทางในกรณีที่เป็นค านาม  แต่ถ้าเป็น
กริยาจะหมายถึง การรักษาระยะห่าง  หรือท าตัวห่างเหิน  และค าว่า  Social  Distancing คือการเว้นระยะห่างทาง
สังคม หรือ  การรักษาระยะห่างระหว่างการพบปะผู้คนหรือการเข้าสังคม 
 COVID -19 เป็นเหตุต้องรักษาระยะห่างทางกาย จะใกล้ชิดแบบในภาพนี้ไม่ได้แล้ว ...แต ่หัวใจเรายังใกล้ชิด
ผู้ป่วยและกาติเสมอ ไม่เคย เว้นระยะห่าง จากพวกท่านเลย เราจะตั้งใจรอเมื่อ COVID-19 หมดไปจากประเทศไทย
เราจะกลับมาใกลช้ิดกันทั้งกายและใจเช่นเดิมค่ะ 
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854 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

คุณพระช่วยด้วย 
 

 
         

ชื่อ-สกุล  นายปรีชา..มะโนยศ 
ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านากการ 

       หน่วยงาน / สังกัด  โรงพยาบาลเทิง  
สถานที่ถ่ายภาพ วัดพระเกิดคงคาราม อ าเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย 
 

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ โรคโควิด-19 ความปลอดภัยในชีวิตและการดูแลสุขภาพ
เป็นสิ่งที่ส าคัก โดยเฉพาะช่วงเวลาที่เกิดวิกฤติในชีวิตหนึ่ง ไม่เลือกชนชั้น วรรณะ ทุกคนมีสิทธิ์รับผลนั้น
ตลอดเวลาเมื่อถึงยามยาก หรือยามลมหายใจหยุดกะทันหัน คนทุกคนสามารถช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้ทั้งนั้น 
ซึ่งเป็นทานอันใหก่หลวง แม้กระทั่งในศาสนสถานก็เกิดขึ้นได้ ตกที่นั่งของคุณพระภิกษุสงฆ์ ที่จะให้การ
ช่วยเหลือได้ ภิกษุทั้งหลายแม้กระทั่งพระสังฆาธิการ จึงได้มารวมตัวกันฝึกฝนการช่วยฟื้นคืนชีพที่ถูกต้อง ด้วย
สมาธิที่มุ่งมันเพื่อเพื่อมนุษย์ทั้งหลายได้อยู่รอดปลอดภัย ตามค าอุทาน ที่ว่า ...คุณพระช่วยด้วย.... 
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855 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

7 โมงเช้า วันคลินิกเบาหวาน 
 

 
 
ชื่อ-สกุล  นางสาวเครือมาศ  ตุงใย 
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
หน่วยงาน/สังกัด  รพ.สต.เวียงกาหลง 
สถานที่ถ่ายภาพ  บ้านรอ่งนอด ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

  
กริ้งๆๆ เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ที่เป็นนาฬิกาปลุกชั้นเลิศในทุกๆเช้าวันพุธ เสียงปลายสายทักทายว่า“หมอจะ

เข้ามาเจาะเลือดหื้อยายกี่โมงหาจ้าว ยายมีเรื่องอยากอู้หื้อหมอฟังหลายเรื่องขนาดจ้าว”  เป็นประโยคที่ท าให้เราพึง
ระลึกเสมอว่า ประชาชนหลายคนยังคงพึ่งพิงและอยากได้รับการดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้นจากโรคภัยที่เป็นอยู่ 
เจ้าหน้าที่ทุกคนควรให้ความส าคักกับสุขภาพของประชาชนในชุมชนเป็นหลัก ดังค าปณิธานที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์
ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกมาก่าท่านเอง ถ้าท่านทรง
ธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์” 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน และนวัตกรรมและนวัตกรรมบุคลากร จงัหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) 
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856 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

ไม่เริ่มต้นในวันนี้ จะไม่มีทางส าเร็จในวันพรุ่งนี้ 
 

 
                                            

ชื่อ-สกุล  นายทวพีงษ์   วงศ์ดาว 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านากงาน 
หน่วยงาน / สังกัด  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทิง  
สถานที่ถ่ายภาพ  หมู่บ้านใหม่สุขสันต์ ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 
 

กาติผู้ป่วยตดิบ้าน ได้ยืมไม้ค้ ายันจาก รพ.สต.แมล่อย ไปให้ผู้ป่วยติดบ้านหัดเดิน เพื่อให้สามารถท ากิจวตัร
ประจ าวันดว้ยตนเอง  พร้อมกับเสริมพลังให้ก าลังใจ ไม่เริ่มต้นวันนี้ จะไม่มทีางส าเร็จในวันพรุ่งนี้ 
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857 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

ความรักความห่วงใยจากใจคนต าบลแม่ลอย 
 

 
                                              

ชื่อ-สกุล  นายทวพีงษ์   วงศ์ดาว 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านากงาน 

      หน่วยงาน / สังกัด  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทิง  
สถานที่ถ่ายภาพ  หมู่บ้านใหม่สุขสันต์ ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 
 

ในยุควิกฤต เศรษฐกิจตกต่ า ข้าวยากหมากแพง คณะพระสงฆ์ต าบลแม่ลอย อสม.บ้านเกี๋ยงสันเจริก  กองทุน
ช่วยเหลือผู้ป่วยติดบ้านตดิเตียงต าบลแม่ลอย  ออกเยี่ยมเสริมพลังให้ก าลังใจ มอบมอบแฟมเฟิส ใหใ้ช้ในชีวติประจ าวัน   
พระสงฆ์ผูกข้อมือสร้างขวักก าลังใจ   คนต าบลแม่ลอย ไม่ทิ้งกัน 
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858 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

ยืดสักนิด ชีวิตยืนยาว 

 
 
ชื่อ-สกุล . กรรณกิาร์ แกว้ปักกา 
ต าแหน่ง .นักกายภาพปฏิบัติการ 
หน่วยงาน / สังกัด.โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า 
สถานที่ถ่ายภาพ .บ้านโป่งนก ต าบลสันสลี อ าเภอเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
 

 ออกหน่วยกายภาพบ าบัดบ้านโป่งนก ต าบลสันสลี อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ระยะใกล้ไกลแค่ไหน
ทีมเราก็ไม่หวั่น คนไข้มาด้วยอาการปวดหลากหลายแตกตา่งกันไป กายภาพบ าบัดออกหน่วยรักษา ป้องกัน ฟื้นฟ ู
อาการปวดตา่งๆให้บรรเทาลง พร้อมกับให้ท่ากายบริหาร ยืดเหยียดกลา้มเน้ือให้คนไข้สามารถกลับไปท าเองได้ที่บ้าน
เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ า  
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859 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

เจ็บป่วยไม่ลุกลาม ด้วยล่ามทางไกล 
 

 
 

                                                                   ชื่อ-สกุล  นางณชกาดา  รัตนรักษพงศ์ 
                                                                   ต าแหน่ง  นักกายภาพบ าบัดช านากการ 
                                                                   หน่วยงาน/สังกดั งานกายภาพบ าบัด/รพ.เวียงป่าเป้า 
                                                                   สถานที่ถ่ายภาพ ห้องกายภาพบ าบัด รพ.เวียงป่าเป้า 
 
        ความหลากหลายทางชาติพันธุใ์นกลุ่มผู้ป่วยที่มารับบริการทางกายภาพบ าบัดเป็นปักหาหนึ่ง ในการซักประวัติ
อาการ และวางแผนการรักษา การใช้เทคโนโลยี ด้วยการโทรวดีิโอคอลหากาติที่อยู่ทางไกล ช่วยเป็นล่ามแปลภาษาให้ 
ท าให้สามารถช่วยรักษาได้ตรงตามอาการส าคักของผู้ป่วย สามารถวางแผนการรกัษาและให้โปรแกรมการออกก าลัง
กายที่บ้านได้ ผู้รับบริการพึงพอใจ ผู้ให้บริการมีความสุข  
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860 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

บริการด้วยใจอาสา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพองค์รวม 
 

 
     

ชื่อ-สกุล  นางสาวอารีรตัน์  ใจหาก 
    ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    หน่วยงาน / สังกัด บริการดา้นปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลเชียงแสน  
    สถานที่ถ่ายภาพ  ณ บ้านผู้ป่วย ต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน 
 

เนื่องด้วยช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ท าให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เปลี่ยนไปบางส่วน 
เพราะต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ของกรมควบคุมโรค เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากการแพร่
ระบาดของโรคและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที จึงใส่ชุด PPEป้องกันสารคัดหลั่งและการแพร่กระจายเชื้อโรค ซึ่งคง
ยังให้บริการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเชิงรุก ในกลุ่มสีแดง ทุกกลุ่มโรค โดยเชื่อมโยงกันตั้งแต่หน่วยบริการระดับตติยภูมิ 
ทุติยภูมิ ถึงระดับปฐมภูมิ และชุมชนในเขตรับผิดขอบของเครือข่ายบริการสุขภาพเชียงแสน ร่วมบูรณาการดู แลแบบ
เชิงสหสาขาวิชาชีพ ในโรงพยาบาล ทีมรพ.สต.และทีมชุมชน สร้างความร่วมมือและประสานงานภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพที่บ้านได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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861 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

ก าลังใจ จากใครหนอ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ชื่อ-สกุล  นางสาวศิริลามณี  ชา่งเก็บ 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
หน่วยงาน / สังกัด สสอ.เทิง 
สถานที่ถ่ายภาพ บ้านผู้ป่วยหมู่ที่ 14 ต.หงาว อ.เทิง 
 

             ในวันที่เหนื่อยล้า เคยตั้งค าถามกับตัวเองว่า ความสุขที่ได้จากการท างานอยู่ตรงไหน...  วันหนึ่งจาก
การไปเยี่ยมคุณยายวัย 98 ปี ได้ช่วยดูแล ท าแผล  กดทับให้กับท่าน เนื่องด้วยสุขภาพที่ไม่แข็งแรงนัก บวกกับอายุที่
มากเกือบ 100ปี จู่ ๆ ค าพูดหนึ่งที่คุณยายวัยเกือบ 100ปี ได้กล่าวคือ “อุ้ย...บ่ฮู้ว่าจะอุ้ยจะอยู่ได้แหมเมินเต้าใด อุ้ย
ขอบคุณหมอหลายๆ ที่ดูแลอุ้ย ลูกหลานกะบ่ใจ่ ขอหื้อหมอสู้ๆเน้อ ” พร้อมกับชูสองนิ้วให้เป็นก าลังใจและรอยยิ้มที่
ปลื้มปิติของยายออกมา สิ่งที่ได้รับในวันนั้น  ท าให้ความเหนื่อยล้าที่มีอยู่ มันเบาลง ก าลังใจของคุณยายท าให้
คนท างานอย่างเรา    มีคุณค่า รู้สึกอิ่มเอมใจ ถึงจะเหน็ดเหนื่อยบ้าง แต่เรากับรู้สึกอิ่มเอมใจ อยากจะบอกกับคุณยาย
ว่า “ก าลังใจจากคุณยายนั้น มีค่ายิ่งใหก่เสมอ” 
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862 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

ติดบ้าน ติดเตียงและติดโควิด 
 

 
 
ชื่อ-สกุล  นาย สรวิทย ์ศรีวรรณ 
ต าแหน่ง แพทย์แผนไทย 

  หน่วยงาน / สังกัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลป่าตึง 
สถานที่ถ่าย : หมู่บ้านกลุ่มชาตพิันธุ์ ลวัะ หมู่10 ต าบลป่าตึง 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย      
 

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เกิดคลัสเตอร์โควดิ-19ที่หมู่บ้านกลุ่มชาตพิันธุ์ ลวัะ หมู่10 ต าบลป่าตึง 
อ าเภอแม่จันเจ้าหน้าที่สาธาราณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลป่าตึงจึงออกตรวจ ATK ให้คนในหมู่บ้าน และ
ได้รับแจ้งว่ามีคุณยายวัย90ปี เป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง มีอาการไข้สูง มีประวัติคนในครอบครัวตดิโควิด-19 เจ้าหน้าที่
จึงเดินทางไปตรวจคุณยายที่บ้าน ด้วยความโชคดีผลตรวจ ATK ทั้ง 3 ครั้งของคุณยายเป็นผลลบ เจ้าหน้าที่จึงขอให้
กาติช่วยดูแลคุณยายและท าการแยกกักตัวเพื่อดอูาการต่อไป 
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863 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

องค์กรร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19 
 

 
       ชื่อ-สกุล  นางสาวอรสา เขื่อนเพชร 
       ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

หน่วยงาน / สังกัด บริการดา้นปฐมภูมิและองค์รวม 
โรงพยาบาลเชียงแสน  
สถานที่ถ่ายภาพ  ณ รา้นค้าส่งอุปกรณ์การเกษตร 
ต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน 
 

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เกิดคลัสเตอร์ใหก่ ณ ร้านค้าส่งอุปกรณ์การเกษตร ต าบลบ้าน
แซว อ าเภอเชียงแสน ท าให้ประชาชนบริเวณโดยรอบติดเชื้อโควิด -19 เป็นจ านวนมาก สาเหตุเกิดจากร้านค้า จ้าง
คนงานมาจากหลายพื้นที่ มีบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน และมีบริษัทจากต่างจังหวัดเข้ามาส่งสินค้าให้กับทางร้านเป็น
ประจ า จึงท าให้การแพร่ระบาดเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในสถานการณ์นี้ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ที่เข้ามา
ช่วยในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรค น าโดยนายอ าเภอเชียงแสน ผู้น าชุมชนต าบลบ้านแซว โรงพยาบาล
เชียงแสน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแซว อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านแซว และภาคีเครือข่าย
อ าเภอเชียงแสน จึงท าให้วิกฤตการณ์นี้ผ่านไปได้ โดยไม่มีผู้เสียชีวิตและควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว 
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ใกล้บ้าน.ใกล้ใจ.เราไม่ทิ้งกัน..ยุคโควิด. 
 

 
   
 ชื่อ-สกุล  นางเรณู....ดวงเนตร 
 ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ.ช านากการ 

       หน่วยงาน / สังกัด รพ.สต.บ้านด้ายหนองหล่ม สสอ.เวียงชัย  
             สถานที่ถ่ายภาพ บ้านหนองหล่ม หมู่11 .ต.เวียงชัย.อ.เวียงชัย.จ.เชียงราย 

 
         เจ้าหน้าที ่รพ.สต.บ้านด้ายหนองหล่มได้ออกให้ บริการฉีดวคัซีนป้องกันโรคโควดิ – 19 ใหก้ับ  ยาย

พรพรรณ ผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบ พกิาร แขน ขาข้างขวา นอนติดเตยีง อาศัยอยู่กับ ลกูสาว 2 คน ถึงแม้ยายจะไม่ 
สามารถมารับบริการในสถานบริการได ้แต่ เพื่อให้ผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง ได้รับวัคซีน ป้องกันโรคโควิด-19  ตามสทิธิ
ประโยชน์ และได้รับบริการดว้ยความเสมอภาค ตามค าขวัก   ใกล้บ้าน.ใกล้ใจ.เราไม่ทิ้งกัน..ยุคโควิด 
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865 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

มอเตอร์ไซค์ไม่ท าหล่น 
 

 
     

ชื่อ-สกุล  นางเรณู  ดวงเนตร 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชพี.ช านากการ 

               หน่วยงาน / สังกัด..รพ.สต.บ้านด้ายหนองหล่ม สสอ.เวียงชัย  
  สถานที่ถ่ายภาพ .รพ.สต.บ้านด้ายหนองหล่ม..ต.เวียงชัย.อ.เวียงชัย.จ.เชียงราย 

 
 

         ยายพัน ผู้ป่วยพิการขา ทั้งสองข้าง อาศัยอยู่กับ ลุงหว่าง ซึ่งเป็นสามี ได้ทราบข่าวประชาสัมพันธ์จาก อสม.ว่า
ทางรพ.สต.บ้านด้ายหนองหล่มจะรณรงค์ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด แก่ ประชาชน เพื่อ อ านวยความสะดวก และ ลด
ความแออัด ในโรงพยาบาล ตามค าขวัก ใกล้บ้านใกล้ใจ ด้วยความรัก และความห่วงใยที่ลุงหว่างมีต่อยายพันกลัวยาย
พันจะไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด – 19  จึงหาวิธีพายายพันมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด โดยใช้ให้ยายพัน นั่ง
บนรถเข็นแล้ว ใส่ในล้อพ่วงต่อรถจักรยานยนต์ แล้วค่อยๆขับพามารับบริการฉีดวัคซีน ที่รพ.สต.บ้านด้ายหนองหล่ม  
ถึงแม้จะมาด้วยความล าบาก แต่ลุงหว่างก็ท าด้วยความเต็มใจ 
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866 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

จิตอาสาเปลี่ยนคราบน้ าตาเป็นรอยย้ิม 
 

 
 
                                                            ชื่อ-สกุล  นางสาวลดัดาวัลย์  หม่องพิชัย 

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชพีช านากการ 
     หน่วยงาน / สังกัด  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทิง  

  สถานที่ถ่ายภาพ  หมูบ่้านราษฎร์ภักดี ต.ตับเตา่ อ.เทิง จ.เชียงราย 
 

ค าบรรยายภาพ  พลังบวก คือ พลังที่มหัศจรรย์ และท าให้คนเราสามารถสร้างสิ่งดี ๆ ในชีวิตได้ หากเรามีพลัง
บวก หรือมีแรงขับเคลื่อนหรือแรงจูงใจ ไม่ว่าวิกฤตที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไร เมื่อเราร่วมมือกัน เสียสละแรงกายแรงใจ 
เราก็จะผ่านมันไปได้ด้วยรอยยิ้มเสมอ เป็นพลังของการท าความดีโดยไม่หวังผลใดตอบแทน เป็นจิตใจที่มุ่งหวังให้ผู้ป่วย
และครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และนั่นคือพลังของ ‘จิตอาสา’ นั่นเอง 
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867 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

ศรัทธา ชะตา สุข 
 

 
                                                       ชื่อ-สกุล  นางสาวลัดดาวัลย์  หม่องพิชัย 

     ต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพช านากการ 
     หน่วยงาน / สังกัด  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทิง  

สถานที่ถ่ายภาพ  หมู่บ้านราษฎร์ภักดี ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 
 

ค าบรรยายภาพ  ถึงพลังเล็กๆ พลังจิตอาสาที่ร่วมมือกัน ความสามารถด้านวิชาชีพ ความรักในครอบครัว 
ช่วยเหลือเพื่อประคับประคองเพื่อนร่วมสังคมยามล าบาก เป็นการบรรเทาความทุกข์ยากแก่ผู้ด้อยโอกาสกว่า  มี
ศรัทธา สร้างศรัทธา  พร้อมต่อสู้กับชะตาชีวิตที่ทดท้อที่สุด  เป็นการสร้างสุข เป็นการส่งต่อพลังบวกและความ
ปรารถนาดี ให้ชีวิตกลับมามีความหวังและพลังใจ 
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868 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

โฮงยาไทยห่วงใยสุขภาพพระสงฆ์ 
 

 
                

                ชื่อ-สกุล  นางโสภา ปกป้องบวรกุล 
                 ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านากการ 

                                                         หน่วยงาน / สังกัด กลุม่งานสุขศึกษา รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 
                                    สถานที่ถ่ายภาพ วัดศรีเกดิ อ.เมือง จ.เชียงราย 

 
วิกฤติสุขภาพพระสงฆ์ คลื่นใต้น้ าปักหาสุขภาพที่ต้องรีบแก้ไข สาเหตุส่วนใหก่เกิดจากการท าบุกถวายอาหาร

ของกาติโยม จากข้อมูลการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ของ ปี 2565 พบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานร้อยละ 24.69 เป็น
กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 38.07  พระสงฆ์ร้อยละ 24.07 ป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
การเลือกฉันไม่ได้ กิจกรรมทางกายที่เป็นข้อจ ากัดของสงฆ์ การขาดความรู้ความเข้าใจการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง 
โดยเฉพาะพระสงฆ์ที่มีโรคประจ าตัว การขาดคนดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องการกินยา ฉันอาหารเสริมและ
สมุนไพรที่กาติโยมน ามาถวายด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดังนั้นการตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
เบ้ืองต้น รวมถึงการถวายความรู้การดูแลตนเองที่ถูกต้องเหมาะสมส าหรับพระสงฆ์ สามเณรจึงเป็นสิ่งส าคัก จากห้วง
แรกของการด าเนินการในวัดเขตอ าเภอเมืองพระสงฆ์ได้รับการตรวจสุขภาพ ร้อยละ 89.18 ได้รับการถวายความรู้เพื่อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้อง ร้อยละ 93.82 มีความรู้ความเข้าใจ เลือกบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ แต่การ
จัดการต้นเหตุส าคักของปักหาสุขภาพพระสงฆ์คือการรณรงค์ให้สาธุชนชาวพุทธปรับทัศนคติการน าอาหารถวายพระ 
สร้างทัศนคติใหม่ว่าตักบาตรอย่างไรให้ได้บุก เพื่อสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์ต่อไป 
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869 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

“มิตรภาพที่แท้ทรู คือการอยู่โดยไม่ทิ้งกัน” 
 

 

 
ชื่อ-สกุล  นางสาวปรียา  อินทะนิล 

       ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชพีช านากการ 
       หน่วยงาน / สังกัด  รพ.เวียงป่าเป้า 

สถานที่ถ่ายภาพ  โรงเรยีนอนุบาลเวียงป่าเป้า 
 

Executive Function หนึ่งอย่างที่ควรมีในเด็กยุค VUCA world  คือ “มิตรภาพ” ซึ่งมิตรภาพจะพัฒนาไป
พร้อมกับความเจริกเติบโตของเด็ก การมีมิตรภาพที่ดีและการดูแลความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นจะช่วยให้เด็กมีความ
ภาคภูมิใจในตนเองดีขึ้น  ในสังคมยุคปัจจุบันเราควรเริ่มสอนเด็กให้รู้จักมิตรภาพเมื่ออายุยังน้อย เพราะมิตรภาพ
สามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเน่ือง เป็นกระบวนการที่มีการเริ่มต้น มีการเติบโตแต่ไม่มีวันจบ จะช่วยให้เด็กปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมได้ง่ายขึ้นและเริ่มพัฒนาความมั่นใจในตนเองได้ดีขึ้นด้วย 
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870 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

ผอ.หายยยยย!   
 

 
                                  

                                   ชื่อ-สกุล  นางสาวฐิติพร..สายเขียว 
      ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชพีปฏิบัติการ 
      หน่วยงาน / สังกัด โรงพยาบาลเทิง  
   สถานที่ถ่ายภาพ โรงพยาบาลเทิง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 
เมื่อแรกเริ่มการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ โรคโควิด-19 ทุกๆคนต่างหวาดกลัวการติดเชื้อโควิด-19 ไม่เว้น

แม้กระทั่งบุคลากรสาธารณสุขในแต่ละสาขาวิชาชีพ อีกทั้งอุปกรณ์ เครื่องป้องกันตนเองยังแสนจะหายาก ต้อง
ประหยัดและใช้ให้คุ้ม เมื่อการระบาดคืบคลานเข้ามาสู่พื้นที่อ าเภอเทิงบุคลากรโรงพยาบาลยังมีความกังวลในการดูแล
และคัดกรองผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อโควิดที่มารับบริการที่เพิ่มจ านวนข้ึนเรื่อยจนใกลายเป็น Cluster ในช่วงเวลาแห่งความ
ระแวง ความหวาดกลัวนั้น ชายผู้หนึ่งได้หายไปจากโต๊ะท างาน ผู้คนในโรงพยาบาลตามหากันจนขวักไขว่ ผู้อ านวยการ! 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหายตัวไป แต่กลับมีชายลึกลับที่สวมชุด PPE ท าการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และผู้ติดเชื้อโควิด-19 
อยู่ในยลานกว้างท่ามกลางความร้อนระอุในช่วงกลางวัน เหงื่อชุ่มโชคภายใน ถึงเหนื่อยล้าก็ยังไม่ย่อท้อ ยังท าเป็น
ตัวอย่างเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลที่มีความกังวลต่อไป จนมีคนสังเกตเห็นว่า เขาคนนั้นคือผู้อ านวยการนั่นเอง 
สถานการณ์เริ่มลงตัว เจ้าหน้าที่เริ่มคลายความกังวล และให้บริการตามบทบาทหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
ปัจจุบัน ผอ.ได้ทะลายความกลัวของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพื่อให้ประชาชนปลอดภัย ไม่ข้องใจอีกแล้ว กับค าที่ว่า  ...
ผอ. หายยยยยย!.... 
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พัฒนาการสมวัย ควรใส่ใจส่งเสริม 
 

 
 

                                               ชื่อ-สกุล  นางสาวชนิกานต์   ค ามาเร็ว 
     ต าแหน่ง เจ้าพนักงานทนัตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 

หน่วยงาน / สังกัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จัน 
                    สถานที่ถ่ายภาพ โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพป่าตึง 

 
พัฒนาการเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองควรให้ความส าคัก โดยเฉพาะในช่วงแรกเกิดถึง 5  ปี เป็นช่วงที่มี

พัฒนาการสูง ผู้ปกครองควรใส่ใจอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กเจริกเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ทุกด้าน ดังนั้น
ผู้ปกครองควรทราบถึงพัฒนาการที่เหมาะสมของเด็กแต่ละช่วงวัย เรียนรู้วิธีส่งเสริมพัฒนาการ และหัดสังเกต
ความผิดปกติที่เกิดขึ้น นอกจากผู้ปกครองแล้วเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีบทบาทตรวจ    คัดกรอง ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก หากพบพัฒนาการล่าช้าก็จะกระตุ้นพัฒนาการ และติดตาม ตามช่วงอายุที่ควรประเมินอีกด้วย 
สิ่งเหล่านี้จะท าให้เด็กเจริกเติบโตอย่างแข็งแรง สมบูรณ์ และสมวัย  
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สายยางยืดที่พันอย่างแน่นแนบ ไม่อาจเทียบสายสัมพันธ์ครอบครัวที่แนบแน่น 
 

 
 

                                                           ชื่อ-สกุล  นางณชกาดา  รตันรักษพงศ ์
                                                           ต าแหน่ง  นักกายภาพบ าบัดช านากการ 
                                                           หน่วยงาน/สังกดั งานเวชกรรมฟื้นฟู/รพ.เวียงป่าเป้า 
                                                           สถานที่ถา่ยภาพ โรงเรยีนแม่ตะละ ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า 
 
            ณ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โรงเรียนบ้านแม่ตะละ ผู้มารับบริการ (คนกลาง) หลังจากรับบริการทางทัน
ตกรรมเสร็จแล้ว ก็เข้ามารับบริการทางกายภาพบ าบัดด้วยเรื่องอาการปวดเข่าเรื้อรัง นักกายภาพบ าบัดใช้ยางยืด 
floss band พันรอบข้อเข่าเพื่อลดอาการปวดเข่า และช่วยฝึกบริหารกล้ามเนื้อรอบๆข้อเข่า แนะน าการปฏิบัติตัวและ
ท่าบริหารเองที่บ้าน โดยมีครอบครัว คอยมาให้ก าลังใจและร่วมรับฟังอย่างตั้งใจ  ท าให้รู้สึกประทับใจในสายสัมพันธ์ที่
ดีในครอบครัว 
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873 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

โควิด-19 ยังอยู่......เราจะอยู่กับโควิด-19 ด้วยมาตรการป้องกันการติดเชื้อ แบบครอบจักรวาล(UP) 
 

 
 

ชื่อ-สกุล  นางสุภาพร   ใจอ้าย 
ต าแหน่ง    นักวิชาการสาธารณสุขช านากการ 
หน่วยงาน / สังกัด  รพ.สต.บ้านด้ายหนองหล่ม สสอ.เวียงชัย  
สถานที่ถ่ายภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านด้ายหนองหล่ม  
อ.เวียงชัย..จ.เชียงราย  
 

เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ที่มารับบริการรับยาต่อเนื่ อง      
ที่ รพ.สต.บ้านด้ายหนองหล่ม   ระหว่างนั่งรอตามคิวตรวจ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ได้มาให้ความรู้เรื่องสถานการณ์         
โรคโควิด-19   ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะเป็นโรคประจ าถิ่น แต่ก็ยังมีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่  มีรายงานผู้เสียชีวิต ทุกวัน   
ดังนั้น..โควิด-19 ยังอยู่กับเรา  เราต้องอยู่กับโควิด-19 หรือโรคติดเชื้อกลายพันธ์ต่างๆให้ได้  โดยปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล....และติดตามข่าวสารแบบมีสติ..... 
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ประสานมือ..ประสานพลัง..เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 

 
 

ชื่อ-สกุล    นางสุภาพร   ใจอ้าย 
ต าแหน่ง    นักวิชาการสาธารณสุขช านากการ 
หน่วยงาน / สังกัด รพ.สต.บ้านด้ายหนองหล่ม สสอ.เวียงชัย  
สถานที่ถ่ายภาพ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านด้าย
หนองหล่ม..อ.เวียงชัย..จ.เชียงราย  
 

  เป็นการจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก   โดย อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  ผู้น าหมู่บ้าน จิตอาสา และกลุ่มแกนน าหมู่บ้าน  ประสานความร่วมมือ รวมพลัง
ชุมชน รณรงค์ส ารวจลูกน้ ายุงลายและท าลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกหลังคาเรือน เฝ้าระวัง
ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยใช้มาตรการ 5 ป. 1 ข. “ไม่มีแหล่งเพาะพันธ์ยุง......ไม่มีลูกน้ า.....ไม่มียุง........ไม่มีโรค
ไข้เลือดออก ” 
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875 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย 

หนูกลัว..หนูเจ็บ 
 

 
 

                              ชื่อ-สกุล น.ส ภัทรวดี  กุมาระ 
     ต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพ ช านากการ 

 หน่วยงาน / สังกัด รพ.สต บ้านศรีสะอาด สสอ.พกาเม็งราย  
   สถานที่ถ่ายภาพ โรงเรียนบ้านหนองบัวค า หมู่ 7 ต.เม็งราย  

 อ.พกาเม็งราย 
 

 เมื่อทางเจ้าหน้าที่ รพ.สต บ้านศรีสะอาด ออกให้บริการฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียน ชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านหนอง
บัวค า หมู่ 7 ต.เม็งราย อ.พกาเม็งราย เด็กหกิง ร้องไห้ด้วยความกลัว ปากพร่ าร้องบอก..คุณหมอขา..หนูกลัวเข็ม..หนู
กลัวเจ็บ..วลีเด็ดจากคุณหมอผู้ฉีด ( พยาบาลวิชาชีพ ) “ความเจ็บปวดที่มอบให้..แฝงด้วยความห่วงใยเสมอ ”นะจ๊ะ 
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บาปบุญคุณโทษ 
 

 
 

  ชื่อ-สกุล  นางสาวณัฐรวี มโนหาก 
        ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

                                      หน่วยงาน / สังกัด กลุ่มงานสุขศึกษา รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 
                                               สถานที่ถ่ายภาพ วดัวรกิจตาราม (วัดสวนโมกขพลาราม) อ.เมือง จ.เชียงราย 

 
ณ วัดป่าที่มีต้นไม้ใหก่มากมาย รายล้อมไปด้วยล าน้ าสายเล็กๆ การออกหน่วยตรวจสุขภาพพระสงฆ์ นอกจาก

จะตรวจวดัความดันโลหติ ระดับน้ าตาลในเลือด เพื่อประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพแล้ว ยังมีสิ่งอืน่ต้องดูแล สุขภาพ
ร่างกายพระสงฆ์ที่ว่าส าคกัแล้ว สิ่งแวดล้อมภายในวัดก็ส าคักเช่นกัน ยิ่งฤดูฝนมาถึง ฝนตกชกุ น้ าท่วมขัง เป็นแหล่ง
เพาะพันธ์ยุงลายชั้นดี สายเลือดนักวิชาการสาธารณสุขก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ครอบคลุม ส ารวจลูกน้ ายุงลาย และท า
การจดัการลูกน้ าตัวน้อยๆ ลูกโม่งตวัด าๆ ตาด าๆ โดยการให้อาหารเป็นทรายอะเบท เพื่อลดความเสี่ยงไม่ให้พัฒนาเป็น
ตัวเต็มวัย ความขัดแย้งในใจ  มีมากมาย บาปบุกคุณโทษ ยอมผิดศีลฆ่าสตัว์ในวดั เพื่อปกป้องไม่ให้ยุงลายท าบาป 
ปล่อยเชื้อ “ไข้เลือดออก” 
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ประชาชนปันน้ าใจมอบของใช้ให้ผู้ถูกกักตัวในสถานการณ์โควิด-19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 ชื่อ-สกุล  นางสาวพรธิตา อภิกูลวงค ์

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
หน่วยงาน / สังกัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สาย 

สถานที่ถ่ายภาพ ชุมชนบ้านเหมืองแดงใต้ ม.1 ต.แม่สาย 
 

การระบาดของโควิด-19ระลอกใหม่ท าให้มีผู้ติดเชื้อสูงขึ้นกว่าที่ผ่านมา หมู่1บ้านเหมืองแดงใต้ ก็ถูกจัดว่าเป็น
พื้นที่ที่มีการระบาดหนักกว่าหมู่บ้านอื่นในต.แม่สาย ด้วยเหตุนี้ท าให้ประชาชนในหมู่บ้านทั้งคนไทยและพี่น้องชาวเมียน
มาร์ถูกกักตัวเพราะเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเนื่องจากการกักตัวที่ต้องใช้เวลากักตัวเป็นเวลานานร่วมเดือนท าให้ประชาชนที่
ถูกกักตัวอยู่ในชุมชนบ้านเหมืองแดงใต้ประสบปักหาและเดือดร้อนจากการถูกกักตัวท าให้ขาดรายได้ในการจุนเจือ
ครอบครัวบางส่วนไม่มีเงินแม้กระทั่งซื้ออาหารเนื่องจากเป็นกลุ่มคนหาเช้ากินค่ าและยังมีลูกน้อยที่ต้องเลี้ยงดู ทาง
ผู้ใหก่บ้าน อสม. หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในปักหาในครั้งนี้ จึงรีบระดมก าลังคนและ
ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในอ.แม่สายที่มีน้ าใจเข้ามาช่วยเหลือประชาชนที่ถูกกักตัวเข้ามาท าการบริจาคอาหารและ
ของใช้จ าเป็นให้แก่ผู้ประสบภัยในหมู่บ้าน จากน้ าใจมากมายที่ส่งถึงกลุ่มคนไทยในพื้นที่และกลุ่มเปราะบางต่างชาติ
เหล่านี้ท าให้พวกเขาซาบซึ้งในน้ าใจของพี่น้องชาวแม่สายที่หยิบยื่นน้ าใจเข้ามาช่วยเหลือในช่วงเวลายากล า บากเป็น
อย่างมาก 
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“แม่อุ้ยเขี้ยวดีก่อ หมอมาผ่อหื้อ” 
 

 
 

        ชือ่-สกุล นางสาวอรทัย  สิมะพรม 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชพีช านากการ 
หน่วยงาน / สังกัด งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลเวียง
ป่าเป้า อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวดัเชียงราย 
สถานที่ถ่ายภาพ ชุมชน หมู่ 4 ต าบลเวียง อ าเภอเวียงป่าเป้า        
จังหวัดเชียงราย 
 

ประเมินสุขภาพช่องปากและฟันผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในชุมชน ทีมประกอบด้วย ทันตแพทย์    ผู้ช่วยทัน
แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และCaregiver ปักหาที่พบเบื้องต้นพบว่ามีเหงือกอักเสบ ฟันผุ ฟันโยก ปวดฟัน ท าให้
ผูสู้งอายุรับประทานอาหารได้น้อย ส่วนใหก่ผู้สูงอายุใช้ยาสฟีันที่ไม่มีส่วนผสมของฟลูออไรด ์ผู้สูงอายุที่มีฟันปลอมไม่
ถอดฟันปลอมท าความสะอาด มกีารใส่ฟันปลอมนอน ได้ให้ค าแนะน าที่ถูกต้องแก่กาติและผู้สูงอายุทราบในการปฏิบัติ
ในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันที่ถูกต้อง เพือ่ป้องกันปักหาสุขภาพช่องปากและฟันระยะยาว ผู้สูงอายุและกาติมี
ความพึงพอใจเป็นอย่างมากในการไปให้บริการทีบ่้านเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและฟันที่บ้าน 
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ไม่ใช่ว่าไม่เลือก แต่เพราะเลือกไม่ได้ จึงจ ายอมต้องอยู่ในสภาพนี้ 
 

 
 

                                                                ชื่อ-สกุล  นางสาวรุ่งทิวา  ปักกาบุก 
          ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
          หน่วยงาน / สังกัด สาธารณสุขอ าเภอแม่สาย  
          สถานที่ถ่ายภาพ หมู่ 9 บ้านสันทราย ต.แม่สาย 
 

“ไม่ใช่ว่าไม่เลือก แต่เพราะเลือกไม่ได้ จึงจ ายอมต้องอยู่ในสภาพนี้” ส าหรับคนไร้ที่พึ่ง คือ บุคคลที่มีข้อจ ากัด
ในการใช้ชีวิต ไร้ที่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ รวมถึงบุคคลที่อยู่ในสภาวะยากล าบากและไม่อาจพึ่งพา
บุคคลอื่นได้ หนึ่งในนั้นยังคงมีลุงใบ้ บุคคลที่มีปักหาทางการสื่อสารและไม่มีหลักฐานใดๆยืนยันตัวตนว่าเป็นคนไทย ได้
อาศัยอยู่ในห้องเช่า หมู่ 9 บ้านสันทราย ต.แม่สาย โดยก่อนหน้านี้มีอาชีพรับจ้างและอาศัยอยู่ในที่ของนายจ้าง แต่เมื่อ
เวลาผ่านไปร่างกายก็เริ่มทรุดโทรมลงไม่สามารถรับจ้างท างานได้ตามปกติ อีกทั้งไม่มีกาติพี่น้องให้พึ่งพา นายจ้างเดิม
จึงน าแกมาเช่าห้องเช่าแห่งนี้ ต่อมาไม่นานลุงใบ้ได้ล้มป่วยภายในห้องที่มีแต่ขยะ เศษอาหาร และกลิ่นเหม็นสิ่งปฏิกูล 
ด้วยความเป็นห่วงจากเจ้าของห้องเช่ากลัวจะเสียชีวิตในห้องเช่า จึงได้แจ้งผู้น าชุมชน เทศบาลและรพ.สต. และ
ประสานงานกับกู้ภัยสยามร่วมใจปิยะมิตร เข้าช่วยเหลือส่งต่อเพื่อรักษากับทางรพ.แม่สาย รวมทั้งร่วมกันท าความ
สะอาดห้องเช่า และมีผู้คนใจบุกร่วมกันบริจาคอาหารและเครื่องดื่มให้ แต่คงจะช้าไปส าหรับลุงใบ้เพราะผ่านไปไม่กี่วัน
ทางโรงพยาบาลได้แจ้งการเสียชีวิตของลุงใบ้ลงแล้ว 
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“ลุงใบ้” 
 

 
                           ชื่อ-สกุล นางสาวสุชักกา ยั่งยืน 

                      ต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพปฏิบัติการ 
หน่วยงาน / สังกัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่สาย 

           สถานที่ถ่ายภาพ ม.9 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
 

“ลุงใบ”้ ชื้อนี้ได้ยินจากชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ในห้องแถวแห่งหนึ่งในต าบลแม่สาย ชาวบ้านยังได้เล่าให้ฟังอีก
ว่า ลุงใบ้ไม่มีกาติ เป็นคนต่างถ่ินมาอยู่ในอ าเภอแม่สาย ชอบเดินเก็บของเก่า เพื่อน าไปขายเลี้ยงชีพตนเอง ค่ าที่ไหนก็
จะนอนที่นั่น และได้เก็บเงินออมรอมริบจนได้เงินก้อนหน่ึง ลุงใบ้จึงตัดสินในมาเช่าห้องแถว เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย โดย
ในแต่ละเดือนจะน าเงินไปช าระให้กับเจ้าของห้องแถว แต่ปรากฏว่าช่วงเดือนที่ผ่านมามีการค้างช าระ เจ้าของห้องแถว
ได้เข้าไปส ารวจ จึงท าให้เห็นภาพน่าสลดใจ ภาพชายสูงวัยตัวผอมเล็ก นอนอยู่กับพื้น ไร้เรี่ยวแรง จึงไปแจ้งพ่อหลวง
บ้าน และขอความอนุเคราะห์มายัง รพ.สต. และเทศบาลแม่สาย ดิฉันและเจ้าหน้าที่ รพ.สต. จึงได้เข้าไปประเมิน
อาการ และปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น จากนั้นได้ประสานงานกับทีมกู้ชพกู้ภัย ทุกคนช่วยกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้ลุงใบ้ได้รับ
การรักษาอย่างปลอดภัย จนลุงใบ้ได้เข้ารับการรรักษาได้ทันท่วงที แต่ในเวลาต่อมาก็มีเรื่องน่าเศร้าใจเกิดขึ้น มีเสียง
โทรศัพท์ดังข้ึนมาแจ้งว่า ลุงใบ้ได้จากพวกเราไปอย่างสงบ มันเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ที่มีหลายความรู้สึก หาลอารมณ์ และ
ยังเป็นเรื่องราวที่น่าจดจ า 
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ท่ามกลางความมืดมิดยังมีความหวังของแสงสว่าง 
 

 
 

                  ชื่อ-สกุล  นางสาวนภาพร  ทอลา 
         ต าแหน่ง แพทยแ์ผนไทย 

                                            หน่วยงาน / สังกัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สาย  
สถานที่ถ่ายภาพ โรงงานกระเทียมเหมืองแดง ซอย 2 ต.แม่สาย 

 
ในวันที่อ าเภอแม่สายพบเคสโควิดครั้งแรกในโรงงานกระเทียมที่บ้านเหมืองแดง ซอย 2 ต าบลแม่สาย ของ

คนขับรถตู้พม่าที่อาศัยในโรงงานกระเทียม ท าให้เกิดความแตกตื่นของชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงส่งผลให้เกิดความ
กดดันต่อผู้ป่วยและเจ้าของโรงงาน ท าให้เหล่าสหวิชาชีพของ รพ.สต.แม่สาย ต้องร่วมด้วยช่วยกัน ทั้งพยาบาล 
นักวิชาการการสาธารณสุข  แพทย์แผนไทย รวมทั้งพี่ๆอสม ไม่ว่าจะเลิกงานดึก แต่พวกเราไม่เคยท้อ วันนั้นได้มีการลง
สอบสวนโรคและแยกผู้ป่วยเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ าในการควบคุมโรคและมีการน ายารักษาเบื้องต้นไปให้กับผู้ป่วย 
ท่ามกลางภาษาที่แตกต่างกันในการสื่อสารและรับสารแต่ก็โชคดีที่เรามีล่ามภาษาพม่าจากพี่สังคมนิมิตแม่สายเข้ามา
ช่วยท าให้การสอบสวนและการรักษาผ่านไปด้วยดี  และท าให้ชาวพม่าที่อาศัยในโรงงานกระเทียมต่างมีความหวัง
ขึ้นมาท่ามกลางความมืดมัวเพราะบางคนก็กลัวโดนจับหรือถูกผลักดันออกนอกประเทศ หลังจากข่าวได้กระจายออกไป
ต่างมีหลายภาคส่วนเข้ามาช่วยเหลือ  แสงสว่างจึงเกิดขึ้นอีกครั้งทุกอย่างจึงผ่านไปด้วยดี 
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ความพิการไม่ใช่ค าตอบสุดท้ายของชีวิต 
 

 
 

                         ชื่อ-สกุล  นางสาวณัฐรว ีมโนหาก 
              ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

                                                      หน่วยงาน / สังกัด กลุ่มงานสุขศึกษา รพ.เชียงรายฯ 
                                                      สถานที่ถ่ายภาพ ชุมชนรั้วเหล็กใต ้ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย  

 
คุณยายผู้พิการขาซ้ายขาด ตั้งแต่วัยรุ่น เนื่องจากอุบัติเหตุรถชน เป็นผู้รอดชีวิตในวันนั้น เมื่อ 50 ปีก่อน ทั้งที่

ในใจคิดว่า “ตายไปยังดีกว่า” คุณยายใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายชีวิตด้วยตัวคนเดียว ไร้ซึ่งลูก หลาน และกาติมาดูแล คุณ
ยายช่วยเหลือตัวเองในทุกๆ อย่าง ทั้งท ากับข้าว กวาดบ้าน ถูบ้าน ข้าวปลาอาหารก็ฝากเพื่อนบ้านซื้อ โดยการจ้างวาน
เป็นเงินเล็กๆ น้อยๆ ถึงแม้ตัวคนเดียวแต่ก็ไม่เคยท าให้คุณยายคิดน้อยใจในชีวิตแต่อย่างใด รอยยิ้ม แววตาที่สดใส เมื่อ
หมอมาเยี่ยมที่บ้าน ท าให้เรารู้สึกอบอุ่นเหมือนมาเยี่ยมกาติผู้ใหก่      คุณยายไม่เคยท าให้เรารู้สึกถึงความน่าสงสาร 
แต่กลับเป็นความรู้สึกดีใจที่เห็นความสุขของคุณยาย การอยู่คนเดียว ไม่เคยเป็นภาระใคร สุขภาพใจส าคักแล้ว  
สุขภาพกายก็ส าคักเช่นกัน ถึงแม้ว่าจะอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้ออกไปไหน คุณยายก็ยังให้ความส าคักกับการป้องกันโรคโค
วิด-19  พร้อมรับวัคซีนโควิด-19 อย่างไม่เกี่ยงงอน ไม่งอแง ที่จะฉีดแต่อย่างใด จะบอกให้รู้ไวนะ "ฉันเป็น 608 เข็ม 3 
แล้วจร้า”  
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ความสุขของเรา 
 

 
 

ชื่อ-สกุล  นางคนึงนิตย์  อินต๊ะเนตร 
ต าแหน่ง  นักวชิการสาธารณสุขช านากการ 
หน่วยงาน / สังกัด รพ.สต.บ้านอาโยะ  ต.แม่สลองใน 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
สถานที่ถ่ายภาพ บ้านแสนใจพัฒนา ม.22 ต.แม่สลองใน 
อ.แม่ฟ้าหลวง  จ.เชียงราย 
 

        ณ หมู่บ้านบนพื้นที่สูงแห่งหน่ึงในอ าเภอแม่ฟ้าหลวง  หกิงชรา  ดวงตาฝา้ฟาง  ติดบ้าน  เดินไปใหนก็แสนจะ
ล าบากเน่ืองจากข้อเข่าเสื่อมสภาพ  มีไม้เท้าชว่ยพยุงและคล าทางไปภายในบ้าน  โดยเฉพาะเวลาปวดปัสสาวะ  หรือ
ต้องการขับถ่าย  ช่วงกลางวัน ไม่มีคนคอยดูแล  เพราะต้องออกไปท างานหาเลี้ยงชีพ  ลูกต้องปิดบ้านไว้เพราะเป็นห่วง  
กลัวไดร้ับบาดเจ็บพลัดตกหกล้ม  แม้วา่จะมีไม้เท้าแล้วก็ตาม  วัยนี้กลั้นปัสสาวะไม่อยู่  กวา่จะถึงห้องน้ า  ก็หยดลง
ตามพื้นส่งกลิ่นเหม็น  ลกูสาวดีใจที่หมออนามัยสง่มอบกายอุปกรณ์เป็นที่นั่งขับถ่ายส าหรับผู้สูงอายุ  วางไว้ใกล้ๆที่แม่
อยู่  ไม่ต้องเดินไปห้องน้ า  ท าความสะอาดก็ง่าย  ส่วนคนให้รู้สึกดีใจที่ตรงกับความต้องการของผู้รบั  งานนี้เลยสุขทั้ง
ผู้ให้ถูกใจผู้ได้รับ 
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“สายใยแห่งรัก” 
 

 
 

ชื่อ-สกุล  นายบุริศรว์ุฒกิร  ทองสุข 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านากงาน 
หน่วยงาน/สังกัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ฟ้าหลวง  
อ.แมฟ่้าหลวง จ.เชียงราย 
สถานที่ถ่ายภาพ  หอประชุมที่ว่าการอ าเภอแม่ฟา้หลวง   
อ.แม่ฟ้าหลวง  จ.เชียงราย 
 

หนึ่งภาพกับล้านความรู้สึก วันหนึ่ง ณ พื้นที่อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสาน
สายใยแห่งรัก ระหว่างแม่กับลูกน้อย โดยในกิจกรรมได้มอบรางวัลเชิดชูมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ครบ 6  เดือน 
นับเป็นกิจกรรมที่แสนอบอุ่น อบอวลไปด้วยกลิ่นไอแห่งความรัก “นมแม่” เป็นอาหารที่ดีที่สุดส าหรับ   ลูกน้อย มี
สารอาหารที่มากด้วยประโยชน์ต่อร่างกายต่างๆมากมาย น้ านมแม่เปรียบเสมือนวัคซีนหยดแรกส าหรับลูกน้อย เพราะ
มีภมูิคุ้มกันโรคจ านวนมากที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย การได้กินนมแม่ตั้งแต่แรกเกิดจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ท า
ให้ทารกเติบโตได้สมบูรณ์แข็งแรง และเหนือสิ่งอื่นใด ขณะที่แม่ให้นมจะต้องโอบกอดลูกไว้    แม่ลูกสบตากัน การเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่จึงเป็นวิธีสร้างสายใยความรักความผูกพันที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งระหว่างแม่กับลูก ผู้ถ่ายรูปได้เห็นภาพนี้จึงมี
ความสุขและอบอุ่นไปกับเหล่าแม่ๆที่มาร่วมในงานในครั้งนี้ 
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ทีมงานของฉัน 
 

 
 

ชื่อ-สกุล  นางสาวรุ่งอรณุ แสงพอง 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
หน่วยงาน / สังกัด รพสต.บ้านเทอดไทย อ.แม่ฟา้หลวง 
จ.เชียงราย 
สถานที่ถ่ายภาพ เทอดไทย ป๊อก 8 ม.1 ต.เทออดไทย 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  
 

ในปี 2559 นักวิชาการสาธารณสุขจบใหม่ ได้เข้ามาท างานที่สถานีอนามัยยอดดอย จ านวนบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในขณะนั้น เมื่อเทียบกับประชากรแล้วหนักโขอยู่ ส าหรับฉันในตอนนั้นอะไรก็ดูยากเย็นแสนเข็กส าหรับ
ผู้หกิงตัวเล็กๆคนหน่ึง ฉันท้อแท้ สิ้นหวัง ขอท าแค่ให้มันผ่านไปวันๆอย่างไร้จุดหมาย แต่แล้วฉันก็ได้พบว่าฉันไม่ได้ต่อสู้
อยู่เพียงล าพัง ฉันมีทีมที่น่ารัก คอยสนับสนุนช่วยเหลือ เอื้ออาทรกันเสมอ คอยให้ก าลังใจทุกๆครั้งที่ฉันท้อแท้ คอย
พร่ าสอนในสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจ ท างานเหมือนเป็นครอบครัว จากที่เคยท้อแท้สิ้นหวัง ฉันมีความสุขกับการท างาน ฉันมี
ก าลังใจ อยากท ามันให้ดีขึ้นทุกๆวัน และที่ส าคักฉันรักงานนี้ งานท าให้ฉันได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้อื่นให้คลายความ
เจ็บป่วยได้ และอยากจะบอกว่าขอบคุณที่คอยช่วยเหลือทุกๆอย่าง ขอบคุณทีงงาน”แม่ฟ้าหลวง” 
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“การพ่นหมอกควัน ที่วิวสวยที่สุดในโลก” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ชื่อ-สกุล  นางสาวภิมพธู เป็งสม 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
หน่วยงาน / สังกัด รพ.สต.บ้านสันติคีร ี  
ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟา้หลวง จ.เชียงราย 
สถานที่ถ่ายภาพ บ้านแม่เต๋อ ม.10 ต.แม่สลองนอก 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
 

ความงดงามยามรุ่งอรุณ ที่คอยต้อนรับให้เราเดินทางสู่วันใหม่ ภายใต้อ้อมกอดของขุนเขาบ้านแม่เต๋อ  
ผสมผสานกับความห่วงใยจาก รพ.สต.บ้านสันติคีรี ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 

หมอกควันสีขาวที่พวยพุ่งออกจากเครื่องพ่น เป็นการพ่นหมอกควันก าจัดยุงลาย เพื่อป้องกันและยับยั้งการ
แพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ที่มียุงลายเป็นพาหะน าโรค ซึ่งเป็นสาเหตุการเจ็บป่วย ของพี่น้องประชากรในพื้นที่ 
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เลือด......ต่อชีวิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
  ชื่อ-สกุล  นายศกุลวัฒน์  มงคลกุลผ่องใส 
  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
  หน่วยงาน / สังกัด รพ.สต.บ้านสามัคคีใหม่ ต.แม่ฟ้าหลวง  

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
สถานที่ถ่ายภาพ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรต ิ๖๐ พรรษา 
นวมินทราชิน ีดอยตุง  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
 

เลือด ฟังดูแลว้อาจจะน่ากลัวส าหรับใครหลายคน แต่กับอีกหลายชีวติแล้วเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคักอย่างยิ่งที่
จะต่อลมหายใจให้กับอีกชีวิตหนึ่ง เลือด แมว้่าจะมีผู้บริจาคมากมายเพียงใด ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการและมีการ
ใช้เลือดอยู่ทุกวัน    การบริจาคเลือดจึงต่อลมหายใจชีวติต่อชวีิต……… 

 
 

 
 
 
 

http://www.qshcclub.com/site/department_detail.php?id=54
http://www.qshcclub.com/site/department_detail.php?id=54
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ก าลังใจสู้ภัยโควิด 
 

                    
                                                        

  ชื่อ-สกุล  นางกุสุมา ยอดสุวรรณ 
                                            ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านากการพิเศษ 

                                    หน่วยงาน / สังกัด งานส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟ ูรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 
                             สถานที่ถ่ายภาพ ชุมชน ธารน้ ากรณ์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

 
608 กลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 หลากหลายค าถาม 

หลากหลายความกังวลใจที่เป็นเสียงสะท้อนจากชุมชน ฉีดแล้วตายมั๊ย? ท าไมต้องฉีดไม่ได้ไปไหน? อยู่แค่ในบ้านไม่ได้
เจอใครจะฉีดท าไม? ประเด็นเหล่านี้ท าให้การเข้าถึงวัคซีนในกลุ่ม 608 ไม่ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งทั้งหมดเป็นการบ้านที่
สร้างความหนักใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน หลากหลายกลยุทธ์ของการท างานในพื้นที่ถูกน ามาใช้เพื่อสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องในการฉีดวัคซีน การท างานเชิงรุกนอกจากจะท าเฉพาะหน่วยงานสาธารณสุข ชุมชน ครอบครัว เป็นกลไก
ส าคักที่ท าให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย ทั้งนี้ทั้งนั้น “วัคซีนโควิด” เป็นสิ่งท้าทายสิ่งใหม่ การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่จะ
ยอมรับการฉีดวัคซีนถือเป็นเรื่องไม่ง่ายเลย ระยะเวลา 3 ปีกับการท างานอย่างหนักของทีมสร้างภูมิคุ้มกัน “วัคซีนโค
วิด” หลายคนเหนื่อยล้า แต่ความสุขใจในการให้ ความสุขใจในการช่วยเหลือ ความสุขใจในการเป็นก าลังใจ เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันหมู่ของประชาชนชาวเชียงรายโดยเฉพาะกลุ่ม 608 ถือเป็นความท้าทายและสร้างความภูมิใจของทีม
ผู้ปฏิบัติงาน ขอบคุณก าลังใจของครอบครัว ก าลังใจของหลานตัวเล็ก เพื่อสร้างภูมิคุ้มให้ยายสู้ภัยโควิด-19  
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วัคซีนใจ 
 

 
 

                                     ชื่อ-สกุล  นางสาวสุวรรณ ีทิพยโ์ชติ 
      ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชพีปฏิบัติการ 

  หน่วยงาน / สังกัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพกาเม็งราย  
สถานที่ถ่ายภาพ บ้านสันสะอาด ม.4 ต.ไม้ยา อ.พกาเม็งราย 

 
มากกวา่ 2ปี ที่เราประสบกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ-19 ประชาชนขาดการเข้าถึงจาก รพ.สต. 

หลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ลดลง เราได้เข้าไปท างานกับชุมชน ออกเย่ียมบ้าน และพูดคุย
แลกเปลี่ยนปักหา นอกจากวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ประชาชนไดร้ับแล้ว ยังได้รับวัคซีนใจ ใหม้ีก าลังใจในการ
ด าเนินชีวิตทา่มกลางการระบาดของโรคโควดิ-19ด้วย 
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เมื่อรู้ว่ามีใครรออยู่ 
 

 
 

ชื่อ-สกุล    นางพัชรินทร์   อารีย์ 
ต าแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพ ช านากการ 
หน่วยงาน / สังกัด  รพ.สต.เวียงเหนือ / สสอ.เวียงชัย  
สถานที่ถ่ายภาพ    อ าเภอเวียงชัย 
 

 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ คือเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่มีไครทราบ ไม่มีใครรู้ว่าหากเกิดขึ้นจะมีความรุนแรง
มากน้อยเพียงใด ในช่วงมรสุมปักหาทางสาธารณสุขอีกเรื่องที่เราต้องเตรียมรับมือคือ ปักหาภัยพิบัติธรรมชาติ เช่น 
วาตภัย อุทกภัย ที่ต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้าน ยิ่งโลกมีการเปลี่ยนแปลงด้วย
มนุษย์มากขึ้น การเปลี่ยนแปลทางธรรมชาติก็จะเกิดเร็วขึ้นเช่นกัน และส่งผลให้เกิดปักหาสุขภาพ ภาวะพึ่งพิง ที่
นอกจากงานสาธารณสุขที่ต้องดูแลเกี่ยวกับ สุขภาพร่างกาย จิตใจ ยังต้องดูแลถึงสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขในชุมชนด้วย 
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บ้านหลังที่สอง 
 

 
 
 
 
 
 

 
          
 
 
        ชื่อ-สกุล นางสาวชฎาพร ทพิวงค ์
              ต าแหน่ง พนักงานบริการ 

           หน่วยงาน / สังกัด ประกันสุขภาพฯ โรงพยาบาลแม่ลาว 
             สถานที่ถ่ายภาพ บ้านดินรีสอร์ท โรงพยาบาลแม่ลาว 

 
เศษใบไม้และกิ่งไม้ที่ร่วงหล่นไปตามตลอดทางเดิน บริเวณรอบบ้านที่รกไปด้วยต้นไม้ต้นหก้า ดูไปแล้วสถานที่

แห่งนี้คงจะไม่เหมาะส าหรับให้คนได้เข้ามาอยู่พักอาศัย แต่ในยามที่เกิดวิกฤตคับขันจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ท าให้มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมากและเกินก าลังที่สถานพยาบาลจะสามารถจัดหา
เตียงรองรับผู้ป่วยในสถานพยาบาลได้ บ้านดินสภาพเก่าหลังนี้จึงมีความส าคักยิ่งในสถานการณ์เช่นนี้ บ้านดินหลังนี้ก็
เปรียบเสมือนดั่งบ้านหลังที่สองของใครหลาย ๆ คน ที่เจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 และต้องเข้ามาใช้ชีวิต
ครึ่งค่อนเดือนอยู่ที่นี่เพื่อกักและรักษาตัวเองให้หายก่อนออกไปใช้ชีวิตปกติในสังคม ชุมชนต่อไป  
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วันที่ฟ้ามืดหม่น 
 

 
 

              ชื่อ-สกุล นายภานุวฒัน์ เตโจ 
             ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 

          หน่วยงาน / สังกัด ประกันสุขภาพฯ โรงพยาบาลแม่ลาว 
            สถานที่ถ่ายภาพ บ้านดินรีสอร์ท โรงพยาบาลแม่ลาว 

 
ในยามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ถึงขั้นวิกฤต มีผู้ป่วยติดเชื้อเป็นจ านวนมากและ

กระจายไปทั่วทุกหย่อมหก้า เกินกว่าสถานพยาบาลจะจัดหาเตียงหรือสถานที่ไว้รองรับให้เพียงพอกับจ านวนผู้ป่วยได้ 
ผู้ป่วยบางรายไร้ซึ่งหนทางและไม่อาจจะพาตัวเองเข้าไปในระบบการรักษาได้ จนต้องมาจบชีวิตลง เกิดเป็นภาพความ
สูกเสียอย่างมากมาย สถานการณ์เช่นน้ีคงเปรียบได้ดังกับเมฆฝนอืมครืม ด าทะมึนที่ก าลังตั้งเค้าอย่างน่ากลัวราวกับจะ
เกิดพายุลูกใหก่ ท้องฟ้ามืดครื้มจนแสงจากดวงอาทิตย์ไม่อาจจะส่องเล็ดลอดลงมาได้ ถึงอย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 จะถึงข้ันวิกฤต แต่ก็ยังมีบ้านดินรีสอร์ท โรงพยาบาลแม่ลาว ซึ่งเป็นอีกสถานที่
หน่ึงที่ยังเจิดจรัสท่ามกลางความมืด คอยให้บริการแก่ประชาชนในยามเจ็บป่วย โดยได้เปิดให้บริการในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดทุกระลอกที่ผ่านมา สามาถรองรับจ านวนผู้ป่วยเพื่อติดตามอาการเจ็บป่วยและช่วยบีบวงของการ
แพร่กระจายเชื้อให้แคบลง “ในวันที่ฟ้ามืดหม่น บ้านดินยังคงเจิดจรัสต้อนรับและให้บริการแก่ประชาชน” 
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“แสงสว่างที่กลางใจ ป้องกันภัยโควิด” 
 

 
 
   ชื่อ-สกุล  นางมาลจีิตร์  ชัยเนตร 

       ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ ช านากการ 
       หน่วยงาน กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมิและองค์รวม 
       สังกัด  โรงพยาบาลแม่ลาว อ าเภอแม่ลาว  
       สถานที่ถ่ายภาพ บ้านผูป้่วยติดเตียง (บ้านห้วยส้านยาว) 
 
 ในวันฝนตกพร าๆท้องฟ้ามืดมัว พยาบาลไร้หมวกอย่างฉัน สะพายกระติกวัคซีน ออกให้บริการแก่ผู้ป่วยติด
บ้านติดเตียง ที่เดินทางมาฉีดวัคซีนล าบากและอยู่ห่างไกล…บ้านคุณตาเป็นบ้านไม้ฝาแตะยกสูง มีบันใดค่อนข้างแคบ
และชัน   ฉันค่อยๆเดินขึ้นบันใดไปกับน้องพยาบาล รพ.สต บ้านคุณตาค่อนข้างมืด เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้ คุณตานอน
ติดเตียงอยู่ในมุ้ง  มีหลานชายอยู่ดูแลข้างๆ ฉันบอกหลานชายและคุณตาว่า วันนี้คุณหมอมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด
ให้คุณตาตามที่แจ้งไว้หลานชายได้ใช้ไฟฉายจากมือถือส่องแสงสว่างน าทางให้ฉันได้บรรจงฉีดวัคซีนให้คุณตาอย่างเบา
มือ ฉันถามคุณตาว่า“เจ็บไหมค่ะคุณตา?” คุณตาบอกว่า “ไม่เจ็บ หมอมือเบามาก ขอบคุณ คุณหมอมากที่มาฉีด
วัคซีนให้ตาถึงที่บ้าน” พร้อมกับยกมือไหว้ ฉันน้อมตัวไปหาคุณตาและยกมือไหว้ตอบคุณตาด้วยความปลาบปลื้มใจ 
อวยพรให้คุณตาหายไวๆนะคะ ถ้ามีปักหาอะไรให้หลานโทรหาหมอได้ (ให้เบอร์มือถือและใบนัดฉีดวัคซีนเข็มต่อไป) 
ถึงแม้ว่าบ้านผู้ป่วยจะมืด แต่ฉันกลับรู้สึกว่า สิ่งที่ท าในวันนี้เป็น “แสงสว่างที่กลางใจ(ฉัน) ป้องกันภัยโควิด” แก่
ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ฉันภูมิใจและสุขใจทุกครั้งที่ได้ท าหน้าที่นี้ ฉันได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแก่ผู้ป่วย   
ติดบ้าน ติดเตียง ทั่วทั้งอ าเภอแม่ลาว กว่า 200 ราย จนครบโดส        
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ร่วมกันรักษาด้วยความตั้งใจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ-สกุล  นายวิศรุต  ทพิย์อ้าย 
ต าแหน่ง นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
หน่วยงาน / สังกัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟ ูโรงพยาบาลเทิง  
สถานที่ถ่ายภาพ ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย 
 

งานเยี่ยมบ้าน ถือว่าเป็นภารกิจหน่ึงของนักกายภาพบ าบัด ที่จะต้องเข้าไปดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และ   ผู้พิการ 
ในชุมชน ขณะที่ก าลังไปยังบ้านหลังนี้ ได้กล่าวทักทายแนะน าตัว หลังจากนั้นก็ซักประวัติ ตรวจร่างกาย พบว่า ผู้ป่วยมี
ลักษณะของเท้าที่ขาด สามารถเดินได้เอง แต่เดินไม่ค่อยถูกต้อง เนื่องจากมีอาการปวดที่บริเวณปุ่มกระดูกเท้า และ
สังเกตว่ามีการใส่ถุงเท้าที่ค่อนข้างบาง จึงได้แนะน าการออกก าลังกายและสอนการพันเท้าใหม่ให้กับผู้ป่วย หลังจากนั้น
ก็พาฝึกเดิน เห็นได้ว่าอาการปวดเท้าลดลง และเดินได้ดีมากขึ้น ถือว่าการแนะน าความรู้ของเราและความตั้งใจของ
คนไข้ในการที่จะฟื้นฟูสุขภาพของตัวเอง ประสบผลเป็นอย่างดี จึงถือโอกาสร่ าลากันเพื่อที่จะเดินทางไปเยี่ยมบ้านหลัง
อื่นๆต่อไป 
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สลับงาน สลับวน สลบัคนท างาน 
 

 
 

ชื่อ-สกุล  นางณัฐวรานี แสงจันทร์วัฒนา 
ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านากการ 
หน่วยงาน / สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก   
กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลแม่ลาว 
สถานที่ถ่ายภาพ  จุดฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid -19)  อาคารห้องประชุมเฮือนแม่ฟอง  โรงพยาบาลแม่ลาว 
จังหวัดเชียงราย 
 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)ส่งพบกระทบในวงกว้างทุกภาค
ส่วน บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขเป็นก าลังส าคักส่วนหนึ่งที่ต้องเข้าไปฉีดวัคซีนให้ประชาชนในประเทศกันอย่าง
ทั่วถึงและให้ได้จ านวนมากที่สุด จึงมีการจัดระบบจัดอัตราก าลังบุคลากรทางการพยาบาล โดยสลับงาน  และ
คนท างาน  เพื่อไปช่วยกันในจุดฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)แก่ประชาชนทุกคน  
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โควิด-19ก้อมา ฟ้าผ่าก้อกลัว 
 

 
 

                                   ชื่อ-สกุล  นางสาวรุ้งลาวัลย ์ กาวิละ 
    ต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพช านากการ 

              หน่วยงาน / สังกัด โรงพยาบาลแม่ลาว 
สถานที่ถ่ายภาพ บ้านผู้ป่วยต าบลโป่งแพร่ อ.แมล่าว 

 
ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19  เป็นช่วงยากล าบากของการท างานสาธารณสุข งานอุบัติเหตุ

ฉุกเฉิน (ER) ถือเป็นด่านหน้าที่ต้องออกรับผู้ป่วย(EMS)ที่บ้าน ประกอบกับช่วงฤดูฝนที่มีพายุฝนฟ้าคนองเป็นส่วนมาก
โดยเฉพาะช่วงเลิกงานหรือหัวค่ า หลายคนรีบกลับบ้าน แต่งานอุบัติเหตุฉุกเฉินเมื่อถูกเรียกใช้บริการต้องรีบออกไปรับ
ผู้ป่วยให้ทันเวลาณจุดหมาย  วันนี้ก็เช่นเดียวกัน วันที่ฟ้าฝนไม่เป็นใจพายุฝนตกมาอย่างบ้าระห่ า ฟ้าร้องส่งเสียงค าราม
อย่างน่ากลัว ขณะที่อยู่บ้านผู้ป่วยและอยู่ระหว่างขนย้ายผู้ป่วยมายังรถฉุกเฉิน ฟ้าก็ผ่าลงมาใกล้บ้านผู้ป่วย 2 ครั้ง 
พยาบาล ทีมEMSและกาติผู้ป่วยต้องช่วยกันอย่างทุลักทุเลเพื่อน าผู้ป่วยส่งต่อมารักษายังโรงพยาบาลต่อไป ภายใต้
อุปสรรคพายฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่าและความกลัวต่างๆ ในที่สุด เราได้น าพาผู้ป่วยส่ งต่อโรงพยาบาลถึงจุดหมายได้
อย่างปลอดภัย ความกลัวใดๆ ทั้งโควิด-19 หรือพายุฝนฟ้าคะนองก็ไม่สามารถสู้พลังใจที่ดีและงดงามของทีมEMSได้.....
ผู้ป่วยรอด เจ้าหน้าที่ปลอดภัย 
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ลมหายใจท้าทายโควิด-19 
 

 
 

                                                                       ชื่อ-สกุล  นางสาวรุ้งลาวลัย์  กาวิละ 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชพีช านากการ 
หน่วยงาน / สังกัด โรงพยาบาลแม่ลาว 
สถานที่ถ่ายภาพ คลินิกพิเศษโรคไม่ตดิต่อเรื้อรัง 

 
ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด -19  เป็นช่วงยากล าบากของนักกายภาพบ าบัดในการตรวจ

สมรรถภาพปอด(SPIROMETRY) ของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและหอบหืด (COPD&ASTHMA) เนื่องจาก
โรงพยาบาลชุมชนไม่มีห้องความดันลบและจ าเป็นต้องสวมชุดPPEและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคลเพื่อป้องกันโรคโควิด-
19 ประกอบกับความจ าเป็นของSevice PlanจึงออกแบบการตรวจATKในผู้ป่วยทุกรายก่อนท าการตรวจสมรรถภาพ
ปอด การตรวจแต่ละครั้ง ผู้ป่วยต้องหายใจเข้าออกอย่างแรง มีโอกาแพร่กระจายละอองสารคัดหลั่งออกมาในอากาศ 
เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ดังนั้นนักกายภาพบ าบัดต้องใช้เสียงและแรงเชียร์ในการตรวจผู้ป่วยอย่างน้อย 
45 นาที/คน เพื่อให้แรงลมเป่าของผู้ป่วยแปลผลการตรวจออกให้ดีที่สุด ทั้งนี้นักกายภาพบ าบัดต้องใช้ความอดทนทั้ง
กายและใจภายใต้ชุดป้องกันที่ร้อนอบอ้าว เหงื่อไหลท่วมตัวและแทบจะเป็นลมในแต่ละครั้งที่ถอดชุด ทั้งเพื่อให้ผู้ป่วย
ได้รับการคัดกรอง ประเมินผลและติดตามผลการรักษาโรคที่ดีที่สุด 
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จงเดินตามความหลงไหล 
 

 
 

                                                                ชื่อ-สกุล  นายทินวัฒน์  ยศชูสกุล 
        ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
        หน่วยงาน / สังกัด สสจ.เชียงราย  
        สถานที่ถ่ายภาพ สสจ.เชียงราย  
 
  คุณอาจเป็นคนที่ท างานหนัก มุ่งมั่น เเละไม่ย่อท้อ เเต่เบ่ือเหลือเกินกับกิจวัตรซ้ าๆ ที่ท าให้รู้สกึเหนื่อยหน่าย 
เเละเหมือนขาดอะไรไปสักอย่าง คุณอยากเปลี่ยนแปลงเเละเดินไปในเส้นทางใหม่ เเต่ไม่เเน่ใจว่าตอ้งท าอย่างไรดี ใช่
ครับพวกเราก็เป็น จึงอยากจะขอแบ่งปันแนวทางรับมือ โดยเริ่มจากทัศนคติที่ด ี เลือกหรือก าหนดทัศนคติที่จะคอยย้ า
เตือนว่า คุณสามารถท าสิ่งที่รักได้เพราะนี่คือชวีติของคุณ วิธทีี่ดีที่สดุในการย้ าเตือนมุมมองนี้คือ น าตัวเองให้เข้าไปอยู่
ในสังคมเเละล้อมรอบไปด้วยหมู่คนที่ใช้ชวีิตตามทัศนคตินี้ ลองพจิารณาวา่จะเดินไปทางไหน เเละเส้นทางนั้นจะน ามา
ซึ่งหน้าที่การงานเเบบใด 
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ร่วมด้วยช่วยกันดูแลแม่อุ้ย 
 

 
 

                                                    ชื่อ-สกุล  นายสมบูรณ ์ วงศ์ทิพย ์
   ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านากการ 

 หน่วยงาน / สังกัด ส านักงานสาธารณสุขช านากการ  
สถานที่ถ่ายภาพ   ต าบลสันมะค่า  อ าเภอป่าแดด  

 
จากการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ได้ไปเยี่ยมแม่อุ้ยที่บ้านม. 10 บ้านสักใต้ต าบล   

ป่าแดด  แม่อุ้ยเดินไม่ได้  อาศัยอยู่บ้านคนเดียว ปกติอาศัยอยู่กับลูกชายและลูกสะใภ้ แต่ต่อมามีปักหากัน   
กับลูกสะใภ้ ลูกสะใภ้แยกไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งกับลูกชาย  ลูกชายมาเยี่ ยมดูแลเป็นบางครั้ง ท าให้ไม่มีใคร
ดูแลแม่อุ้ยทุกวัน  ทั้งการอาบน้ า ตัดเล็บ ซึ่งมีกลิ่นตัวค่อนข้างเหม็น เล็บยาว  ทางกลุ่มเยี่ยมบ้าน เลยช่วยกัน
ดูแลตัดเล็บให้ยาย ทางกลุ่มเยี่ยมก็ได้รับพรจากแม่อุ้ยกันทั่วหน้า 
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ค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงรำย 

    ที่   195 / ๒๕65 
                        เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจดัประชุมวิชำกำร น ำเสนอผลงำน และนวัตกรรม    
                                บุคลำกรสำธำรณสุข จังหวัดเชียงรำย ประจ ำปี 2565 

-------------------------------------------------------- 
   กระทรวงสำธำรณสุขได้วำงแผนยุทธศำสตร์ระยะ20 ปี(ด้ำนสำธำรณสุขภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ      
สู่ควำมเป็นเลิศ 4 ด้ำน คือ ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค  ด้ำนบริกำร ด้ำนบุคลำกร  และ      
ด้ำนบริหำร ด้วยธรรมำภิบำลและได้ถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติภำยใต้กำรด ำเนินงำนร่วมกันตำมค่ำนิยมองค์กร  MOPH            
เพื่อน ำไปสู่เป้ำหมำย “ประชำชนสุขภำพดี เจ้ำหน้ำที่มีควำมสุข ระบบสุขภำพยั่งยืน” กำรพัฒนำงำนวิจัย เป็นกระบวนกำร
ส ำคัญในกำรพัฒนำงำนและควบคู่ไปกับกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรในองค์กรและสนับสนุนให้เกิดผลงำนวิชำกำรโดยใช้
หลักกำรทำงวิชำกำรและกำรเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงเป็นระบบมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์กับผู้รับบริกำรเป็นส ำคัญและเป็นกำร
ยกระดับควำมรู้ ควำมสำมำรถของบุคลำกรตำมแนวคิดของกระทรวงสำธำรณสุข ดังนั้นส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงรำย
ได้ ร่วมกับสมำคมสำธำรณสุขแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงรำย จัดประชุมวิชำกำร น ำเสนอผลงำน นวัตกรรมบุคลำกร
สำธำรณสุข จังหวัดเชียงรำย ประจ ำปี ๒๕65 

เพื่อให้กำรประชุมวิชำกำรฯ  ดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภำพ   
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดประชุมวิชำกำร น ำเสนอผลงำน และนวัตกรรม บุคลำกรสำธำรณสุข จังหวัดเชียงรำย 
ประจ ำปี  ๒๕65 ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ   

1.1 นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดเชียงรำย สสจ.เชียงรำย ประธำนกรรมกำร 
๑.๒ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเชียงรำยประชำนุเครำะห์ รพศ.เชียงรำยฯ รองประธำนกรรมกำร 
๑.๓ รักษำกำรนำยแพทย์เชี่ยวชำญ (ด้ำนเวชกรรมป้องกัน)  สสจ.เชียงรำย  กรรมกำร 
๑.๔ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ (ด้ำนเวชกรรมป้องกัน) (คนที่ ๒) สสจ.เชียงรำย  กรรมกำร 
1.5 นักวิชำกำรสำธำรณสุขเชี่ยวชำญ(ด้ำนส่งเสริมพัฒนำ) สสจ.เชียงรำย กรรมกำร 
๑.6 ทันตแพทย์เชี่ยวชำญ (ด้ำนทันตสำธำรณสุข) สสจ.เชียงรำย  กรรมกำร 
๑.7 นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ สสจ.เชียงรำย กรรมกำร 
๑.8 นำยแพทย์แพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ (ผู้ช่วย นพ.สสจ) สสจ.เชียงรำย กรรมกำร 
1.9 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชนทุกแห่ง จังหวัดเชียงรำย กรรมกำร 
1.10 สำธำรณสุขอ ำเภอทุกแห่ง จังหวัดเชียงรำย กรรมกำร 
1.11 หัวหน้ำกลุ่มงำน/งำน  สสจ.เชียงรำย กรรมกำร 
1.12 นำยวิเชียร   สุวรรณรัตน์ นำยกสมำคมฯ กรรมกำร 
1.1๓ หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล  สสจ.เชียงรำย เลขำนุกำร 
1.1๔ นำยสุธรรม ค ำวะรัตน์    นักทรัพยำกรบุคคล   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที ่

ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ คณะกรรมกำรจัดประชุมวิชำกำรฯ และสนับสนุนให้กำรจัดประชุมวิชำกำรฯเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 



-๒- 
 
๒. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและด าเนินการประชุมวิชาการ   

2.1 นำงสุดำนี บูรณเบญจเสถียร นำยแพทย์เชี่ยวชำญ(ดำ้นเวชกรรมป้องกัน) ประธำนกรรมกำร 
2.2 นำยศักดิ์ดำ   ธำนินท์ สำธำรณสุขอ ำเภอเวียงชัย รองประธำน 
2.3 นำยกฤษดำ ปำส ำลี นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  กรรมกำร 
2.4 นำยรัฐนันท์ พลรัฐ นักทรัพยำกรบุคคล  กรรมกำร 
2.5 นำงมัตติกำ  ปิงเมือง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 
2.6 นำงกัญญ์วรำ  โชลิตกุล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
2.7 นำงสำวณัฐทรี  สมศรี นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร  กรรมกำร 
2.8 นำงเมธำพร  ปำละบุญมำ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร กรรมกำร 
2.9 นำยพงษ์ศธร  แก้วพลิก นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร กรรมกำร 
2.10 นำยสุรัชพงฐ์ สนองญำติ นิติกร กรรมกำร 
2.11 ทวีวัฒน์   วุฒิสำร สำธำรณสุขอ ำเภอป่ำแดด กรรมกำร 
2.1๒ นำยวิสูตร์  เสน่หำ สำธำรณสุขอ ำเภอพำน กรรมกำร 
2.13 นำงนันทิตำ  กุณรำชำ ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอแม่จัน กรรมกำร 
2.14 นำยรพีพงษ์  สิทธิขันแก้ว ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง กรรมกำร 
2.15 นำงอุไรวรรณ  ชัยมินทร์    นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร   เลขำนุกำร 
2.16 นำยสุธรรม ค ำวะรัตน์   นักทรัพยำกรบุคคล   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที ่
๑. ก ำหนดรูปแบบกำรด ำเนินงำนและก ำหนดกำรประชุมวิชำกำรฯ และ 
2.  ก ำหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์การน าเสนอผลงานวิชาการในแต่ละกลุ่มเน้ือหา 
3.  จัดท ำproceeding ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนด หลักเกณฑ์ และแนวทำงกำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำร  
4.  บรรณำธิกำรบทคัดย่อจัดท ำเป็นรูปเล่มในรูปแบบ PDF files เพื่อเผยแพร่งำนวิชำกำรประสำนงำน  
5.  จัดเตรียมรำยชื่อและป้ำยชื่อวิทยำกรและผู้เข้ำประชุม 
6.  จัดท ำใบประกำศและโล่ส ำหรับผู้น ำเสนอผลงำนวิชำกำร 
7.  จัดท ำสูจิบัตรงำนประชุมวิชำกำร 

8. ประสำนงำนกับผู้เกี่ยวข้องในเชิงวิชาการตลอดทั้งการสรุปและประเมินผลรูปแบบการน าเสนอผลงานวิชาการ 
วิเคราะห์ปัญหา  อุปสรรค  เพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุง ในการวางแผนการจัดประชุมครั้งต่อไป 

 

๓. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน/คัดกรอง Covid-19   
 3.1 นำยอนุรักษ์  ศรีใจ    หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล   ประธำนกรรมกำร 
3.2 นำงสำววิมลมำศ ริ้วสุวรรณ นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร กรรมกำร 
3.3 นำยประยูร  โปรำหำ    เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน   กรรมกำร 
3.4 นำงผุสดี  ชัยศิลปิน    เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน   กรรมกำร 
3.5 นำงสำวจิตรลดำ  เตชะสืบ    เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน   กรรมกำร 
3.6 นำงปำณิสรำ แสงคุณปัญญำ เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน กรรมกำร 
3.7 นำยณัฐกำนต์ ปวะบุตร นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 
3.8 นำยนรินทร์ สุริยนต์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 
3.9 นำยชำนนท์ กันทะขู้ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 
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3.10 นำยสันฐิติ  ขันติวงค์ ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอป่ำแดด กรรมกำร 
3.11 นำยกฤษณะพงธ์   สมพระมิตร ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอดอยหลวง กรรมกำร 
3.12 นำยชำตรี   สุทธมงคล ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอเทิง กรรมกำร 
3.13 นำยสัจจะ   บุญมำเกี๋ยง ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอพำน กรรมกำร 
3.14 นำยบรรพต  วังวล ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงชัย กรรมกำร 
3.15 นำงสุกัญญำ เนตรวงค ์  นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร เลขำนุกำร 
3.16 นำยทินวัฒน์  ยศชูสกุล นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
3.17 นำงสำวปวีณ์นุช เข่ียคุ้ย นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่ 
๑. วางแผนและก าหนดรูปแบบ วิธีการรับลงทะเบียนผู้เข้าประชุมวิชาการ และตรวจคัดกรอง Covid-19

ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ฯ 

๒. จัดระบบลงทะเบียน on line และอยูป่ระจ ำโต๊ะลงทะเบียนหน้ำงำน 

๓. ประสำนงำนระหว่ำงฝ่ำยที่เกี่ยวข้องกับผู้น ำเสนอผลงำนทุกประเภท  
 

๔. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
๔.๑ นำยวิเชียร สุวรรณรัตน์ นำยกสมำคมสำธำรณสุขแห่งประเทศไทย ประธำนกรรมกำร 
4.2 นำยสิทธิชัย  ยอดสุวรรณ สำธำรณสุขอ ำเภอเชียงของ รองประธำน 
4.3 นำยสมบูรณ์  สุภำอิน สำธำรณสุขอ ำเภอเชียงแสน กรรมกำร 
๔.4 นำงสำวเบญจวรรณ สุตะวงค์ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน กรรมกำร 
4.5 นำงสำวจิรำพร  ไชยชมภู   นักวิชำกำรเงินและบัญชี   กรรมกำร 
4.6 นำยณัฐกิตต์  เซงก๋ำ นักวิชำกำรเงินและบัญชี กรรมกำร 
4.7  นำยอนุชิต   หน่อแหวน ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอเมือง กรรมกำร 
4.8 นำงอัญชิษฐำ   ศรีเกื้อกูล ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอเทิง กรรมกำร 
4.9 นำยศุภฤกษ์  กุณรำชำ ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอแม่จัน กรรมกำร 
4.10 นำงสุทัศน์  ฉันทะ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร เลขำนุกำร 
4.11 นำยสุรชัย  พิชค ำ ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอเชียงของ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่      
1. ประสำนกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรเงินและพัสดุ 
2. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับจ่ำยเงิน 
3. จัดท ำบัญชีรำยรับ - รำยจ่ำย ในกำรจัดงำน 
4. จัดท ำเอกสำรแบบฟอร์มต่ำง ๆ เพื่อเป็นหลักฐำนประกำรกำรเบิกจ่ำย 
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๕. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์  

5.1 นำยบุญมี  แก้วจันทร์   รองนำยแพทย์สำธำรณสุขจั งหวั ด
เชียงรำย 

ประธำนกรรมกำร 

5.2 นำยพรชัย  พรสวรรค์ หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำร สสจ.เชียงรำย รองประธำนกรรมกำร 
5.3 นำยธีรพงษ์ อินต๊ะเนตร ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง กรรมกำร 
5.4 นำยอรรถพล โพธิป้อม ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง กรรมกำร 
5.5 นำงสำวบำนเย็น  แสงแก้ว ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ กรรมกำร 
5.6 นำยณัฐพล  ปัญญำปุ ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอเชียงแสน กรรมกำร 
5.7 นำยอ ำนำจ  พันธ์พิทักษ์ ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอพญำเม็งรำย กรรมกำร 
5.8 นำยนเรนฤทธิ์  บัวละวงศ์ ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอแม่สรวย กรรมกำร 
5.9 นำยวิชัย  อ้วนวุฒิ ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอขุนตำล กรรมกำร 
5.10 นำงสำววรำภรณ์ อินตำพรม ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอแม่สำย กรรมกำร 
5.11 นำยณรงค์ฤทธิ์   คงหมั้น ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ลำว กรรมกำร 
5.12 นำยนรินทร์  สุริยนต์    นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร   กรรมกำร 
5.13 นำยภูมิ  ค ำชุ่ม    นักทรัพยำกรบุคคล   กรรมกำร 
5.14 นำยธนำณัติ  ลุกลำม นักทรัพยำกรบุคคล   กรรมกำร 
5.15 นำยอำณัติ เหลี่ยมแก้ว นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร กรรมกำร 
5.16 นำยประสิทธิ์ ชัยมินทร์   หัวหน้ำงำนยำนพำหนะ สสจ.เชียงรำย กรรมกำร 
5.17 นำยช ำนำญ จิตวรำงคณำ เจ้ำพนักงำนพนักงำนธุรกำร กรรมกำร 
5.18 เจ้ำหน้ำที่ยำนพำหนะ/ซ่อมบ ำรุง   สสจ.เชียงรำย กรรมกำร 
5.19 นำยถนอมศักดิ์  ชัยมินทร์    สำธำรณสุขอ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง   เลขำนุกำร 
5.20 นำยวิชัย  ภิระบรรณ์ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่  
1. จัดสถำนที่ประชุม จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ต่ำงๆที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรประชุมวิชำกำรฯ  
2. ประสำนงำนเรื่องจัดสถำนที่ประชุม สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ และหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรจัด

ประชุมวิชำกำรฯเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
 

๖. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  

6.1 นำยฉลองชัย สกลวสันต์ ทันตแพทย์เชี่ยวชำญ  
(ด้ำนทันตสำธำรณสุข) 

ประธำนกรรมกำร 

6.2 ว่ำที่ร้อยตรีบงกำร ชัยชำญ สำธำรณสุขอ ำเภอแม่ลำว รองประธำนกรรมกำร 
6.3 นายภูริภัทร์   ธีระลักษณ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    กรรมกำร 
6.4 นางมัตติกา  ปิงเมือง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    กรรมกำร 
6.5 นางสาวกติกา  เสตะกสิกร  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กรรมกำร 
6.6 นางสาวกีฬารักษ์ ใจกล้า เภสัชกรปฏิบัติการ กรรมกำร 
6.7 นายบรรจบ  ใจระวัง   ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอเชียงแสน กรรมกำร 
6.8 นางสาวณิชณภัทร  โกเสนตอ     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    กรรมกำร 
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6.9 นางภาวนา  ใจระวัง   เภสัชกรช านาญการ กรรมกำร 
6.10 นายเชิงชาย  ชื่นชม   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     กรรมกำร 
6.11 นายณรงค์  เครือค า ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเมือง กรรมกำร 
6.12 นางอรพิน  ราชศักดิ์   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  กรรมกำร 
6.13 นางสาวทิวาทิพย์  แสนเมือง   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กรรมกำร 
6.14 นางสาวทิพญวรรณ  ชัยลังกา  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  กรรมกำร 
6.15 นางคณาลักษณ์ เตชะวงศ์  นักวิชาการสาธารณสุข กรรมกำร 
6.16 นายสมพร ทองดี  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมกำร 
6.17 นายฉัตรชัย ไวยะกา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   กรรมกำร 
6.18 นางสาวกรรณิกา ค ากาน  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน   กรรมกำร 
6.19 นางสาววิลาวัลย์  สุริยะ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมกำร 
6.20 นายนรุตม์ชัย  แก้วสอน สาธารณสุขอ าเภอเมืองเชียงราย กรรมกำร 
6.21 นำยณพวรรธน์  รัชตพิสิฐกร   เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุขช ำนำญงำน   เลขำนุกำร 
6.22 นางสาวเกศราพร  ขิใสยา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  

หน้าที ่
1. ด ำเนินกำรในพิธีกำร กิจกรรม ขั้นตอนต่ำงๆ ของกำรประชุมวิชำกำรฯ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  

2. จัดพิธีกรประจ ำห้องประชุมต่ำงๆ 

3. บริหำรจัดกำรมอบใบประกำศและโล่รำงวัลส ำหรับผู้น ำเสนอผลงำนวิชำกำรและของที่ระลึกวิทยำกร 

 

๗. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ 

7.1 นำงสำวรุจิรำ  แสนดี หัวหน้ำกลุ่มงำนทันตสำธำรณสุข ประธำนกรรมกำร 
7.2 นำงอุไรวรรณ ชัยมินทร์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร รองประธำนกรรมกำร 
7.3 นำงสำวฉัตรฤทัย น้อยกมล  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 
7.4 นำงสำวธนออน กุลดี  ทันตแพทย์ปฏิบัติกำร กรรมกำร 
7.5 นำงสำวศศิพิมพ์ สัจจะวัฒนวิมล ทันตแพทย์ปฏิบัติกำร กรรมกำร 
7.6 นำงสำวอินทิรำ เมืองมำ  เภสัชกรปฏิบัติกำร กรรมกำร 
7.7 นำงสำวธัญฌ์วรัตศ์ หมื่นตื้อ  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 
7.8 นำงสำวพัทธนันท์  ศรีอ่อนทอง   นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร กรรมกำร 
7.9 นำงสำวพัชรินทร์  ภูกองไชย  เจ้ำพนักงำนธุรกำร กรรมกำร 
7.10 นำงสำวจิรัชยำ อรทัย  นักจัดกำรงำนทั่วไป กรรมกำร 
7.11 นำงสำววรัญญำ อุปรี  เจ้ำพนักงำนธุรกำร กรรมกำร 
7.12 นำงคณัสนันท์ ศรีวรรณรมย์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
7.13 นำงสำวศิริลักษณ์ อุดทำค ำ ผู้ประสำนงำนโครงกำร กรรมกำร 
7.14 นำงสำวณัฐทรี สมศรี นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร กรรมกำร 
7.15 นำงสำวกฤตพร สันติชำติ  เภสัชกรปฏิบัติกำร กรรมกำร 
7.16 นำงสำวสุชัญญำ ชมภูแก้ว  เภสัชกรปฏิบัติกำร กรรมกำร 
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7.17 นำงสำวจิรัชญำ วรรณสอน  เภสัชกรปฏิบัติกำร กรรมกำร 
7.18 นำยอินชัย  อุ่นหน้อย สำธำรณสุขอ ำเภอเทิง กรรมกำร 
7.19 นำยสำมำรถ   แก้วพลิก สำธำรณสุขอ ำเภอแม่สรวย กรรมกำร 
7.20 นำงสำวมยุรี กันนำ นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร เลขำนุกำร 
7.21 นำงสำวภำสินี ใจแปง เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุขปฏิบัติงำน ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 
1. จัดทีมต้อนรับผู้เข้ำประชุม ดูแลอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม อำหำรกลำงวัน ส ำหรับคณะกรรมกำร วิทยำกร 

ผู้น ำเสนอผลงำนและผู้เข้ำประชุม 

2. อ ำนวยควำมสะดวกให้กิจกรรมกำรประชุมวิชำกำรฯใหเ้ป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
 

 

๘. คณะกรรมการฝ่ายสื่อมวลชน ช่างภาพและประชาสัมพันธ์  

8.1 นำยสนิท  อินทะรังษี    หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์ ประธำนกรรมกำร 
8.2 นำยสุชำติ  สำรทอง    เจ้ำพนักงำนโสตทัศนศึกษำ  กรรมกำร 
8.3 นำยอิทธิกร  ธรรมวงค์    เจ้ำพนักงำนโสตทัศนศึกษำช ำนำญงำน   กรรมกำร 
8.4 นำยอภิสิทธิ์  วงศ์ชัย    เจ้ำพนักงำนโสตทัศนศึกษำ   กรรมกำร 
8.5 นำยสันติชัย ชื่นจิต     เจ้ำพนักงำนโสตทัศนศึกษำปฏิบัติงำน กรรมกำร 
8.6 นำงสำวสิรวัศยำ ไพศำลยศกุล เจ้ำพนักงำนเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ กรรมกำร 
8.7 นำยชัชวำลย์ มณีรัตน ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กรรมกำร 
8.8 นำยคนอง  ทองสุข สำธำรณสุขอ ำเภอพญำเม็งรำย กรรมกำร 
8.9 นำยเสกสรร   สิงห์ทร สำธำรณสุขอ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ กรรมกำร 
8.10 นำยประจวบ  เจริญพร สำธำรณสุขอ ำเภอแม่จัน กรรมกำร 
8.11 นำยนพดล ทิพย์ขันธ์   เจ้ำพนักงำนเผยแพร่ประชำสัมพันธ์

ปฏิบัติงำน 
เลขำนุกำร 

8.12 นำยภัคศรันย์ นำมคุณำปกรณ์ นักประชำสัมพันธ์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    

หน้าที ่
1. จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์กำรจัดประชุมวิชำกำร 

2. ประชำสัมพันธ์กำรจัดงำนประชุมวิชำกำรฯ ผ่ำนสื่อต่ำงๆทั้งก่อนและระหว่ำงประชุมวิชำกำร 

3. ประสำนงำนสื่อมวลชนรว่มท ำข่ำวในวันจัดงำนประชุมวิชำกำร 

4. อ ำนวยควำมสะดวกแก่สือ่มวลชนที่มำร่วมท ำข่ำวในงำน  
5. ประชำสัมพันธ์ข้อมูลต่ำงๆ ระหว่ำงประชุมวิชำกำร 

6. ถ่ำยภำพงำนประชุมวิชำกำรทั้งในภำพรวมและประจ ำห้องน ำเสนอผลงำนทุกประเภท 

7. งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

๙. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  

9.1 นำยสยำมรำชย์ ฟูเจริญกัลยำ หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำยุทธศำสตร์
สำธำรณสุข 

ประธำนกรรมกำร 

9.2 นำยจักรวำล  อยู่ภู    นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร   รองประธำนกรรมกำร 
9.3 นำยวิศวะ แสงประชุม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กรรมกำร 



-๗- 
 

9.4 นำยสำธิต มุนินทร์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอรป์ฏิบัติกำร    กรรมกำร 
9.5 นำงสำวประจักษ์จิตต์ ค ำบุญส่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอรป์ฏิบัติกำร กรรมกำร 
9.6 นำยพงษ์ศธร  แก้วพลิก นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร กรรมกำร 
9.7 นำงขนิษฐำ    เทียมประเสริฐ สำธำรณสุขอ ำเภอดอยหลวง กรรมกำร 
9.8 นำยสมบูรณ์  ยำมี  สำธำรณสุขอ ำเภอแม่สำย กรรมกำร 
9.9 นำยศิรสิทธิ์  วงค์ชัย สำธำรณสุขอ ำเภอขุนตำล กรรมกำร 
9.10 นำยวสันต์   ศรีวิลัย สำธำรณสุขอ ำเภอเวียงแก่น กรรมกำร 
9.11 นำยณรงค์ฤทธิ์  เงินทอง ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอแม่สำย กรรมกำร 
9.12 นำงปรำนอม  เห็นถูก ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองเชียงรำย กรรมกำร 
9.13 นำยสรัญ    อินตะวัน นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร   เลขำนุกำร 

    
หน้าที ่   

1.  จัดท ำแบบประเมินผลกำรประชุมวิชำกำร   
2.   ด ำเนินกำรประเมินผลและรำยงำนผลต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร 

 
 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที ่          สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕65 

 



WE L   VE 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงรำย   
 เลขที่ 424 ม.5 บ้ำนหนองยำว ต.ท่ำสำย อ.เมือง จ.เชียงรำย 57000  

โทร 0-5391-0300 โทรสำร 0-5391-0345 
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