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 ในปีงบประมาณ 2554 โครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทยไดรั้บจดัสรรงบประมาณจากรัฐบาล

ในการดาํเนินงานโครงการฯ จาํนวน 20,000,000 บาท (ยีสิ่บลา้นบาทถว้น) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้าง  องค์

ความรู้และพฒันาแนวทางเพื่อพฒันาตน้แบบในการพฒันาศกัยภาพประชากรไทยเร่ิมตั้งแต่ปฏิสนธิไปจนถึง

วยัชราอย่างครบวงจร และเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีได้ให้กบัหน่วยงาน/สถาบนัท่ีมีหน้าท่ีหลกัในการพฒันา

ประชากร เพื่อให้เกิดการพฒันาประเทศให้เป็นไปอย่างย ัง่ยืนนาํไปสู่การเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าของสังคม

และมีคุณภาพชีวติท่ีดีเหมาะสมตามยคุสมยั 
  

 ผลผลิตโครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทย เกิดจากกระบวนการจดักิจกรรม/อบรม เพื่อหา

ตน้แบบ (เบ้ืองตน้)  ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปของกรอบแนวคิด รูปแบบการจดัอบรม รูปแบบการดาํเนินงาน/ ขั้นตอน

การดาํเนินงาน การทาํเอกสารเผยแพร่ และคู่มือต่างๆ โดยในปีงบประมาณ 2554 น้ีทางโครงการฯไดผ้ลิต

ตน้แบบ (เบ้ืองตน้)  แลว้จาํนวนทั้งส้ิน 2  ตน้แบบ แบ่งออกเป็นกลุ่มละ 1 ตน้แบบ ทาํให้มีสาขาองคค์วามรู้ท่ี

มีส่วนร่วมในการพฒันาตน้แบบเพิ่มข้ึน 6 สาขา นอกจากน้ีไดด้าํเนินการปรับปรุงพฒันาตน้แบบเดิม ท่ีไดจ้าก

ปีท่ีผา่นมา จาํนวนทั้งส้ิน 2 ตน้แบบ ซ่ึงแบ่งออกเป็นกลุ่มละ 1 ตน้แบบ เช่นกนั สําหรับผลผลิตอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึน

ได้แก่ เอกสารเผยแพร่/คู่มือเพิ่มเติม  จาํนวน 7  ชุด สร้างเครือข่ายท่ีมีเป้าหมายเดียวกันเพิ่มข้ึนจาํนวน 7 

เครือข่าย รวมหน่วยงานท่ีเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายเพิ่มข้ึนอีก 48 แห่ง  ประชาชนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆภายใต้

โครงการฯ มีความรู้ถึงปัจจยัเส่ียงและวิธีการป้องกนัโรคเฉล่ียกว่า ร้อยละ 86  มีหน่วยงานภายนอกขอรับ

ตน้แบบไปใชแ้ลว้ จาํนวน 1 หน่วยงาน มีอบรมใหห้น่วยงานภายนอก จาํนวน 21 คร้ัง กิจกรรมทั้งหมดภายใต้

โครงการฯ สามารถดาํเนินการตามแผนท่ีกาํหนดคิดเป็นร้อยละเฉล่ีย 76 โดยโครงการฯ ซ่ึงมีรายละเอียดผล

การดาํเนินการในแต่ละกลุ่ม ดงัน้ี 
  

 กลุ่มเด็กและวยัรุ่น 

ผลผลิตของกลุ่มผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุประกอบดว้ย ตน้แบบในการพฒันาประชากรไทย (เบ้ืองตน้)  

คือ ตน้แบบการดูแลสุขภาพวยัรุ่นอยา่งเป็นองคร์วม  และปรับปรุงพฒันาตน้แบบในการพฒันาประชากรไทย  

คือ ตน้แบบดา้นการให้บริการงานอนามยัในโรงเรียนและการคดักรองสุขภาพเด็กวยัเรียนอยา่งเป็นองคร์วม

และติดตามต่อเน่ือง (เป็นการปรับปรุงตน้แบบเพื่อใหไ้ดต้น้แบบท่ีสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง) โดยพฒันาตน้

แบบต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ 2553 ผ่านการรวบรวมความรู้จากสหสาขาวิชาและการวิเคราะห์ สังเคราะห์

ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลสามเสนโรงเรียน  พญาไท และ

โรงเรียนก่ิงเพชรเพื่อนาํไปใช้ในการดูแลและพฒันาศกัยภาพของกลุ่มตวัอย่าง โดยนาํตน้แบบมาเผยแพร่/ 

อบรมการดูแลสุขภาพท่ีดีใหแ้ก่นกัเรียนในโรงเรียนและมีเครือข่ายร่วมเพื่อนาํตน้แบบไปใชใ้นโรงเรียนระดบั

ประถมศึกษาต่อไป จดัทาํเอกสารเผยแพร่ จาํนวน 7 ชุด เช่น วดิีทศัน์โครงการหนงัสือเล่มแรก ในแผนกผูป่้วย

นอกเด็ก คู่มือการดูแลสุขภาพช่องปากของมารดาตั้งครรภแ์ละเด็กปฐมวยั และการพฒันาโปรแกรมการเก็บ

บทสรุปผู้บริหาร  (Executive Summary) 



 
 

ขอ้มูลดา้นสุขภาพของเด็ก เป็นตน้ โดยมีเครือข่ายท่ีมีเป้าหมายเดียวกนั 4 เครือข่าย เช่น  เครือข่ายการพฒันา

เครือข่ายการป้องกนัโรคพนัธุกรรมเกิดซํ้ า  เครือข่ายการส่งเสริมพฒันาการเด็กอยา่งครบวงจร และเครือข่าย

การพฒันาทกัษะและส่งต่อเด็กพิเศษก่อนวยัเรียนสู่ชั้นเรียน: สําหรับเด็กออทิสซึมสเปกตรัมดิสออเดอร์ เป็น

ตน้  โดยมีหน่วยงานท่ีเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายจาํนวนทั้งส้ิน 14 แห่ง เช่น  ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ  

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 11 ประดิพทัธ์  โรงพยาบาลนครราชสีมา โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  โรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์  โรงเรียนเทศบาล 3 กาญจนบุรี  โรงเรียนเชียงรายสันโค้งวิทยา และแผนงานสร้างเสริม

วฒันธรรมการอ่าน (สสส.) เป็นต้น ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างเป้าหมายในแต่ละเครือข่ายท่ีได้เข้าร่วมทาํกิจกรรม

ร่วมกัน สามารถรับรู้ถึงปัจจัยเส่ียง และวิธีป้องกันโรคโดยเฉล่ียร้อยละ 82 นอกจากน้ีมีการอบรมให้

หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก จาํนวน 2 คร้ัง เช่น  การอบรมวิชาการแก่บุคลากรทางการแพทย ์เร่ือง “การ

ป้องกนัโรคกลา้มเน้ือลีบดูเชนเกิดซํ้ า และความพิการแต่กาํเนิด” และการอบรมบุคลากรภายใน เร่ือง “หนงัสือ

เล่มแรก” คร้ังท่ี 2 แก่พยาบาลหน่วยงานต่างๆภายในคณะ  จาํนวนทั้งส้ิน  70 คน เพื่อขยายแนวคิดแก่ผูป้ฏิบติั

แก่หน่วยงานอ่ืนๆต่อไป  เป็นตน้ 
 

 กลุ่มผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ

 ผลผลิตของกลุ่มผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุประกอบดว้ย ตน้แบบในการพฒันาประชากรไทย (เบ้ืองตน้) คือ 

ตน้แบบการดูแลผูป่้วยระยะประคบัประคอง สําหรับตน้แบบในการพฒันาประชากรไทย (ปรับปรุง) คือ 

ต้นแบบการดูแลภาวะโภชนาการในคนไทย โดยปีน้ีมี 3 กิจกรรม ท่ีสามารถสร้างเครือข่ายเพิ่มเป็น 3 

เครือข่าย ไดแ้ก่ ชุมชนตาํบลบา้นสาละวนั จงัหวดันครปฐม โรงพยาบาลเลิดสิน จงัหวดักรุงเทพ โรงพยาบาล

เดิมบางนางบวช และโรงพยาบาลด่านช้าง จงัหวดัสุพรรณบุรี เป็นตน้ นอกจากน้ียงัสามารถจดัอบรมให้

ประชาชน ชุมชน โรงพยาบาล ไปแลว้จาํนวน 19 คร้ัง ไดแ้ก่ การอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง การพยาบาลผูป่้วย

ระยะสุดทา้ยและครอบครัว ให้กบัโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช และโรงพยาบาลด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี 

จาํนวน 2 คร้ัง และการอบรมพยาบาลผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ืองรังให้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวน 4 คร้ัง ใน 4 

จงัหวดั ไดแ้ก่ สระบุรี อุบลราชธานี สุพรรณบุรี และกรุงเทพ เป็นตน้  
  

 นอกจากน้ีกิจกรรมในโครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทยเข้าร่วมจดักิจกรรมงานในประชุม

วิชาการร่วม 3 สถาบนั (ศิริราช รามา จุฬา) ภาคประชาชน วนัท่ี 18 มิถุนายน 2554 ณ เมืองทองธานี ผา่นการ

นาํเสนอผลงานและจดักิจกรรมพบปะสังสรรคข์องผูป้กครองกิจกรรมหนงัสือเล่มแรก ดว้ยกิจกรรมการอ่าน

หนงัสือให้ลูกฟัง (Bookstart RAMA) ซ่ึงไดรั้บความสนใจและเขา้ร่วมกิจกรรมจากประชาชนทัว่ไปและ

บุคลากรโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นจาํนวนมาก 
  

 การดาํเนินงานดา้นงบประมาณ มีการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อใชใ้นการบริหารจดัการโครงการฯ และ

การจดักิจกรรมใหบ้รรลุตามเป้าหมาย ประมาณ 12 ลา้นบาท  

__________________________________________________________________________________ 



 
 

สารบัญ 
 

 

      หน้า 

                          

 บทสรุปสาํหรับผูบ้ริหาร (Executive Summary) 

 สารบญั                        

 บทนาํ                  1  -  4 

 บทท่ี 1 โครงสร้างองคก์ร                5  -  6 

 บทท่ี 2 ผลการดาํเนินงานกลุ่มเด็กและวยัรุ่น                          7 -  134 

 บทท่ี 3 ผลการดาํเนินงานกลุ่มผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ          135 -  304 

 

 

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญตาราง 

 

ตารางที ่                       หน้า 

 

1    แสดงจาํนวนครอบครัว DMD เปรียบเทียบกบัเป้าหมายจาํแนกตามปี    23 

2   แสดงจาํนวนผูป่้วย DMD จาํแนกตามปี       24 

3 แสดงจาํนวนครอบครัว DMD แยกตามประวติัการมีคนเป็นโรคมาก่อนในครอบครัว  24 

4 แสดงผลตรวจการเป็นพาหะของมารดาในครอบครัวท่ีไม่มีประวติัคนเป็นโรคมาก่อนผูป่้วย 25 

5 แสดงจาํนวนหญิงท่ีเป็นญาติฝ่ายมารดาท่ีเป็นพาหะหรือเส่ียงต่อการเป็นพาหะเปรียบเทียบ 25 

กบัจาํนวนหญิงท่ีติดตามมาตรวจไดจ้ริงจาํแนกตามปี       

6 แสดงจาํนวนผลตรวจการกลายพนัธ์ุในผูป่้วยและหญิงท่ีเส่ียงต่อการเป็นพาหะ  26 

7 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัการใหค้าํปรึกษาทางพนัธุศาสตร์จากการติดตามครอบครัวระยะยาว 27 

8  แสดงจาํนวนการติดตามครอบครัวระยะยาว      27 

9  แสดงผลงานการผลิตส่ือและเอกสารแยกตามรายปี      29 

10 แสดงการสร้างเครือข่ายกบักุมารแพทยแ์ละแพทยส์าขาต่างๆในรพ./จงัหวดัเครือข่าย  29 

 เปรียบเทียบกบัเป้าหมายแยกรายปี       

11  แสดงเขตท่ีอยูอ่าศยักลุ่มตวัอยา่งวยั 4-9 เดือน      40 

12 แสดงลกัษณะตาํแหน่งท่ีวางหนงัสือของผูดู้แลเด็กกบัเด็กวยั 4-9 เดือน   42 

13 แสดงเขตท่ีอยูอ่าศยักลุ่มตวัอยา่งวยั1-2 ปี       43 

14 แสดงลกัษณะตาํแหน่งท่ีวางหนงัสือของผูดู้แลเด็กกบัเด็กวยั1-2 ปี        45 

15 แสดงขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ขา้ร่วมโครงการหนงัสือเล่มแรก                              48  

16 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัพฒันาการของเด็กจากการรับรู้ของผูป้กครอง (n = 133)   50 

17 แสดงการทราบขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการหนงัสือเล่มแรก (n = 133)    50 

18 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟัง (n = 133)   51 

19 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัหลกัการอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟัง (n = 133)    51 

20 แสดงประสบการณ์การอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟัง (n = 133)     53 

21 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการเลือกหนงัสือ การจดัมุมหนงัสือ     53 

ความตั้งใจในการอ่านหนงัสือ และส่ิงท่ีอยากไดรั้บจากโครงการหนงัสือเล่มแรก (n = 24) 

22 ขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ขา้ร่วมโครงการหนงัสือเล่มแรก (n = 24)     56 

23 ขอ้มูลเก่ียวกบัการอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟังภายหลงัเขา้ร่วมโครงการหนงัสือเล่มแรก  57 

24 ขอ้มูลความสนใจและการแสดงพฤติกรรมของเด็กขณะฟังนิทาน (n = 24)   59 

25 ลกัษณะท่าทางของผูป้กครองในขณะอ่านหนงัสือนิทานใหเ้ด็กฟัง (n = 24)   60 



 
 

 

 

ตารางที ่                                   หน้า 

 

26 พฤติกรรม การแสดงออก/วธีิการของผูป้กครองขณะท่ีอ่านหนงัสือนิทานใหเ้ด็กฟัง  (n = 24) 61 

27   ปัญหา/อุปสรรคในการอ่านหนงัสือนิทานให้เด็กฟัง (n = 24)     61 

28   การใชชุ้ดหนงัสือ ส่ือเก่ียวกบัการศึกษาอ่ืนๆ ลกัษณะของเด็กและครอบครัว (n = 24)  62 

29   แสดงเทคนิค/วธีิการในการอ่านหนงัสือนิทานใหเ้ด็กฟัง (n = 24)    63 

30  แสดงจาํนวนขอ้มูล (N) จากแต่ละหน่วยงาน แยกตามภูมิภาค (จาํนวนทั้งหมด คือ 910 คน) 72 

31 แสดงการกระจายของผูต้อบแบบสอบถามแยกตามความสัมพนัธ์กบัเด็ก   73 

32 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง ความสัมพนัธ์ของผูต้อบแบบสอบถามกบัเด็ก   73 

และบทบาทในการเล้ียงดู (N=902) 

33  แสดงประวติัการเคยอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟังก่อนเขา้ร่วมโครงการฯแยกตาม   74 

 ความสัมพนัธ์กบัเด็ก 

 33.1  แสดงค่าเปรียบเทียบความสัมพนัธ์Chi-square test     74 

34   แสดงระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม (N=874)     75 

35 แสดงระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามแยกตามกลุ่มอาย ุ   76 

36 แสดงกลุ่มอายกุบัความสัมพนัธ์กบัเด็ก       77 

37 แสดงรายละเอียดของความสัมพนัธ์กบัระดบัการศึกษา     77 

38  แสดงความถ่ีและร้อยละของช่วงเวลาท่ีผูดู้แลเด็กอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟัง (Total N=678) 78 

39 แสดงร้อยละของช่วงเวลาท่ีผูดู้แลเด็กอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟัง     79 

40  แสดงความถ่ีและร้อยละของวธีิการหาหนงัสือเพิ่มเติม (N=410)    80 

41 แสดงความถ่ีและร้อยละในขอ้ท่าทางขณะอ่านหนงัสือกบัเด็ก (Total N=673)   82 

42 แสดงอุปสรรคในการอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟัง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) (Total N=419)  83 

43 แสดงการหาหนงัสือเพิ่มเติม  (Cross tabulation)      84 

44 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการมีท่ีประจาํเก็บถุงหนงัสือหรือหนงัสือกบั   84 

การหาหนงัสือเพิ่มเติม 

45 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการมีท่ีประจาํเก็บถุงหนงัสือหรือหนงัสือกบัเวลาท่ีอ่านใหเ้ด็กฟัง  85 

46 แสดงความถ่ีและร้อยละการอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟัง (N=543)     86 

47 แสดงความสมํ่าเสมอของการอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟัง      87 

48 แสดงความถ่ีและร้อยละของสาเหตุท่ีไม่ไดอ่้านหนงัสือในช่วงการติดตาม 6 เดือน (N=47) 88 

49 แสดงการปรียบเทียบระหวา่งการอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟังช่วงการติดตาม 3 เดือนกบั 6 เดือน 88 



 
 

 

 

ตารางที ่                       หน้า 

 

50 แสดงสาเหตุท่ีไม่ไดอ่้านหนงัสือใหด็้กฟังจากเดิมท่ีเคยอ่านสมํ่าเสมอ    89 

 เม่ือติดตาม 3 เดือน (N=33) 

51 แสดงความสัมพนัธ์ของกลุ่มท่ีเดิมอ่านหนงัสือช่วง 3เดือนแลว้ไม่อ่าน   89 

 ในช่วง 6 เดือนกบัความสัมพนัธ์กบัเด็ก (N=33) 

52 แสดงความถ่ีในการอ่านท่ี 3 และ 6 เดือน       90 

53 แสดงความถ่ีและร้อยละพฤติกรรมของเด็กขณะผูเ้ล้ียงดูอ่านหนงัสือใหฟั้ง (N=469)  90 

54 แสดงความถ่ีและร้อยละของหนงัสือท่ีเด็กชอบมากท่ีสุด     98 

55 แสดงความถ่ีและร้อยละของจาํนวนผูเ้ล้ียงดูท่ีหาหนงัสือเพิ่มเติมใหเ้ด็ก   101 

56 แสดงความถ่ีและร้อยละของแหล่งท่ีหาหนงัสือเพิ่มเติม     101 

57 แสดงค่าเฉล่ียของหนงัสืออ่ืนๆท่ีเพิ่มเติมสาํหรับอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟัง   106 

58 แสดงความถ่ีและร้อยละของจาํนวนหนงัสืออ่ืนท่ีเพิ่มเติม     106 

59 แสดงจาํนวนและร้อยละของเด็กนกัเรียนท่ีมีปัญหาโลหิตจางจาํแนกตามโรงเรียน  116 

60 แสดงค่าคะแนนเฉล่ียของทกัษะการคาํนวณ ( Arithmetic) ความจาํระยะสั้น   117 

และสมาธิ (Digit span) ในเด็กนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีภาวะโลหิตจาง 

61 ขอ้มูลแม่วยัรุ่นในคลินิกแม่วยัรุ่น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2553 – 2554 130 

62 จาํนวนผูรั้บบริการคลินิกวยัรุ่น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2549 – 2554 131 

63 การใหบ้ริการสายด่วนสุขภาพ 24 ชัว่โมง พ.ศ. 2552 – 2554     132 

64 จาํนวนและร้อยละของนกัศึกษามหาวทิยาลยัจาํแนกตามตวัแปรภูมิหลงั (n = 2,400)  139 

65 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรเหตุการณ์ท่ีสร้างความยุง่ยากใจของนกัศึกษา 143  

              มหาวทิยาลยั (n = 2400) 

66 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรความแขง็แกร่งในชีวติของนกัศึกษา  143 

 มหาวทิยาลยั (n = 2400) 

67 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ T-score ของตวัแปรสุขภาพจิตของนกัศึกษา  144 

 มหาวทิยาลยั (n = 2400) 

68 จาํนวนและร้อยละ ของนกัศึกษาท่ีมีคะแนนสุขภาพจิตอยูใ่นเกณฑท่ี์มีแนวโนม้จะมีปัญหา 144 

              จาํแนกรายดา้น (n = 2400) 

 

 



 
 

 

 

ตารางที ่                       หน้า 

 

69 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพยีร์สันระหวา่งตวัแปรความแขง็แกร่งในชีวิตกบั   145  

 เหตุการณ์ท่ีสร้างความยุง่ยากใจ สุขภาพจิต ความไม่เพียงพอของเงินท่ีไดรั้บ  

 และบรรยากาศในครอบครัว (n = 2,400) 

70 ผลการวเิคราะห์อิทธิพลของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งเหตุการณ์   146 

 ท่ีสร้างความยุง่ยากใจ ความแขง็แกร่งในชีวิต และสุขภาพจิตของนกัศึกษามหาวทิยาลยั (N=650) 

 

71 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตฐานความแขง็แกร่งในชีวติของนกัศึกษา   149 

 พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต (n=10) 

72 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความแขง็แกร่งในชีวติในช่วงเวลาวดัท่ี  149

 ต่างกนัโดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซํ้ า (Repeated Measures ANOVA) (n=10) 

73 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียความแขง็แกร่งในชีวติในช่วงเวลาวดัท่ีต่างกนั  150 

 เป็นรายคู่ 

74 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความแขง็แกร่งในชีวติโดยรวมก่อนและหลงั  152 

 เขา้ร่วมโปรแกรมของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง (n = 26) 

75 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความแขง็แกร่งในชีวติรายดา้นระหวา่ง   153 

 ก่อนและหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมของกลุ่มทดลอง (n = 13) 

76 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความแขง็แกร่งในชีวติโดยรวมระหวา่ง   153 

 กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองในช่วงก่อนและหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม (n = 26) 

77 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความแขง็แกร่งในชีวติรายดา้นระหวา่ง   154 

 กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองในช่วงก่อนและหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม 

78 General characteristics of study subjects (N=936)      163 

79 ปัจจยัเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจมีผลต่อระดบัปรอท แคดเมียมและตะกัว่ในเลือดของกลุ่มศึกษา   168 

80 ผลของ Genetic variation ต่อระดบัปรอทในเลือดแต่ละ tertile    173 

81 Detail of genetic polymorphisms in this study      179 

82 Overview of the selected single-nucleotide polymorphisms and their phenotypic characteristics  185 

83 Hardy-Weinberg Chi-square tests and linkage disequilibrium (LD) of SNPs among study population 188 

84 Haplotype distributions of SNPs among study population     190 

 



 
 

 

 

ตารางที ่                       หน้า 

 

85 A Comparison of Study Variables between Older Long Distance Runners   196  

 and Older Non-Runners (n = 221) 

86 แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน     200  

 ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง (n = 280)   

87 แสดงพิสัย ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความรู้ ทศันคติ และกาปฏิบติัตามการรับรู้ 201 

              ของพยาบาลในการช่วยเหลือ และสร้างเสริมสุขภาพของญาติผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรัง (n = 280)  

88 แสดง ความถ่ี และร้อยละของระดบัความรู้ ทศันคติและการปฏิบติัตามการรับรู้ของพยาบาล 201 

              ในการช่วยเหลือ และสร้างเสริมสุขภาพของญาติผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรัง (n = 280)    

89 แสดงพิสัย ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้พยาบาลในการช่วยเหลือ  202 

              และสร้างเสริมสุขภาพของญาติผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรังก่อนและหลงัเขา้ร่วมประชุม (n = 209) 

90 แสดงความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ความรู้พยาบาลในการช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพของ 202 

              ญาติผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรังก่อนและหลงัเขา้ร่วมประชุม (n = 209) 

91 ขอ้มูลส่วนบุคคลของญาติผูดู้แล (N = 28)       204 

92 ขอ้มูลเก่ียวกบัการดูแล (N = 28)        207 

93 ภาวะสุขภาพของญาติผูดู้แล (N = 28)       209 

94 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มศึกษาแยกตามเพศ (N=387)      228 

95 ค่าเฉล่ียของ BMI, MMSE และ Biochemical analysis ของกลุ่มศึกษาแยกตามเพศ  230 

96 ค่าเฉล่ียของตวัช้ีวดัดา้นการรู้คิด (Cognitive function) ของกลุ่มศึกษาทั้งหมด   231 

97 เปรียบเทียบคะแนนของตวัช้ีวดัดา้นความจาํในส่วนของการจาํคร้ังแรก (First recall)   232 

 ของกลุ่มศึกษาเพศหญิงกบัปัจจยัต่างๆ 

98 เปรียบเทียบคะแนนของตวัช้ีวดัดา้นความจาํในส่วนของการจาํคร้ังแรก (First recall)   233 

 ของกลุ่มศึกษาเพศชายกบัปัจจยัต่างๆ 

99 เปรียบเทียบคะแนนของตวัช้ีวดัดา้นความจาํในส่วนของการจาํ (Recall)    234 

 ของกลุ่มศึกษาเพศหญิงกบัปัจจยัต่างๆ 

100 เปรียบเทียบคะแนนของตวัช้ีวดัดา้นความจาํในส่วนของการจาํ (Recall)    235 

 ของกลุ่มศึกษาเพศชายกบัปัจจยัต่างๆ 

101 ขอ้มูลจาํนวนผูสู้งอายท่ีุหกลม้ในแต่ละจงัหวดัและจาํนวนผูสู้งอายท่ีุไดส้อบถามทั้งหมด 240 

102 ลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของผูสู้งอายท่ีุหกลม้ใน 1 ปี      241 



 
 

 

 

ตารางที ่                       หน้า 

 

103 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการมีแพทยป์ระจาํท่ีไดรั้บการดูแลต่อเน่ือง    245 

 ต่อการส่ือสารเหตุการณ์การหกลม้ในผูสู้งอาย ุ

104 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการมีแพทยป์ระจาํท่ีไดรั้บการดูแลต่อเน่ือง    246 

 ต่อการรู้ถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไดจ้ากการหกลม้ 

105 แสดงขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม       252 

106 แสดงขอ้มูลประเมินระดบัการเคล่ือนไหวของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม    253 

107 จาํนวนและร้อยละของ ผูป่้วย/ญาติผูป่้วย จาํแนกตามลกัษณะประชากร   258 

108 จาํนวนและร้อยละของประเภทการบริการท่ีผูต้อบแบบสอบถามไดรั้บจากศูนยฯ์     259 

109 จาํนวนและร้อยละของ เจา้หนา้ท่ี จาํแนกตามลกัษณะประชากร    264 

 

110 จาํนวนและร้อยละของความคิดเห็นดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการและช่องทางการส่งต่อผูป่้วย 264 

111 จาํนวนและร้อยละของความคิดเห็นดา้นบริการท่ีคาดหวงัวา่จะไดรั้บจากศูนย ์ฯ  265 

112 คะแนนความคิดเห็นเฉล่ียรายหวัขอ้  ดา้นความรู้และทศันคติ ก่อนและหลงัการอบรม  269 

113 คะแนนความคิดเห็นเฉล่ีย ดา้นการมีระบบและการมีส่วนร่วมในการดูแลผูป่้วย  272 

 ระยะสุดทา้ยในหน่วยงาน   

114  คะแนนความคิดเห็นดา้นความรู้และทศันคติ ก่อนและหลงัการอบรมรุ่นท่ี 1   281 

115  คะแนนความคิดเห็นดา้นความรู้และทศันคติ ก่อนและหลงัการอบรมรุ่นท่ี 2   281 

116 ความคิดเห็นเฉล่ีย รายหวัขอ้ ดา้นความรู้และทศันคติ ก่อนและหลงัการอบรม   285 

117 ค่าเฉล่ียความคิดเห็น ดา้นการมีระบบและการมีส่วนร่วมดูแลผูป่้วย     288 

 ก่อนและหลงัการอบรม 3 เดือน 

118 ค่าเฉล่ียความคิดเห็น ดา้นการมีระบบและการมีส่วนร่วมดูแลผูป่้วย     290 

 ก่อนและหลงัการอบรม 3 เดือน 

119 ความคิดเห็นเฉล่ีย รายหวัขอ้ ดา้นความรู้และทศันคติ ก่อนและหลงัการอบรม   293 

120 ค่าเฉล่ียความคิดเห็น ดา้นการมีระบบและการมีส่วนร่วมดูแลผูป่้วย     296 

 ก่อนและหลงัการอบรม 3 เดือน 

121 ค่าเฉล่ียความคิดเห็น การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยในหน่วยงาน     298 

 ก่อน และหลงัการอบรม 6 เดือน 

122 เปรียบเทียบอตัราการเกิดอาการเยือ่บุช่องปากอกัเสบ ระหวา่งผูป่้วย 3 กลุ่ม   302 



 
 

 

 

ตารางที ่                       หน้า 

 

123 เปรียบเทียบระดบัความรุนแรงของอาการเยือ่บุช่องปากอกัเสบ ระหวา่งผูป่้วย 3 กลุ่ม  303 

124 เปรียบเทียบการเกิดอาการเยื่อบุช่องปากอกัเสบ ระหวา่งผูป่้วย 3 กลุ่ม    303 

125 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของนํ้าหนกัตวั หลงัไดรั้บยาเคมีครบวงรอบท่ีศึกษาระหวา่งผูป่้วย 3 กลุ่ม 304 

126 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของอลับูมินในเลือด หลงัไดรั้บยาเคมีแต่ละวงรอบ ระหวา่งผูป่้วย 3 กลุ่ม 304 

 

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญแผนภูมิ 

 

แผนภูมิที ่                       หน้า 

 

1    ลาํดบัการวเิคราะห์ผลและการติดตามเบ้ืองตน้ จากรพ.สมุทรปราการ และรพ.รามาธิบดี 10 

2 แสดงระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามแยกตามกลุ่มท่ีเคยหรือไม่เคยอ่านหนงัสือ 75 

ใหเ้ด็กฟัง 

3  แสดงระดบัการศึกษาแยกตามกลุ่มอาย ุ      76 

4 แสดงการกระจายของอายเุด็กท่ีเขา้ร่วมโครงการ      78 

5 แสดงความถ่ีของพฤติกรรมของเด็กท่ีมีต่อหนงัสือเม่ือผูดู้แลอ่านใหฟั้ง   81 

(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

6 ลกัษณะและพฤติกรรมการใชห้นงัสือ       82 

7 แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มท่ีมีหรือไม่มีท่ีเก็บหนงัสือประจาํกบัความถ่ีในการอ่าน 85 

              หนงัสือใหเ้ด็กฟังต่อวนั 

8 แสดงความสมํ่าเสมอของการอ่านหนงัสือให้เด็กฟัง      87 

9 แสดงประโยชน์ของการอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟัง      102 

10 แสดงการเก็บถุงหนงัสือของผูดู้แลเด็กท่ีการติดตาม 6 เดือน     105 

11  แสดงการมีท่ีเก็บถุงหนงัสือเป็นท่ีประจาํ       106 

12 ตน้แบบดา้นการใหบ้ริการงานอนามยัในโรงเรียนและการคดักรองสุขภาพ   111 

เด็กวยัเรียนอยา่งเป็นองคร์วมและติดตามต่อเน่ือง(ปรับปรุง) 

13 ผลการตรวจคดักรองทางสุขภาพเด็กนกัเรียน      114 

14 แสดงจาํนวนผูใ้ชบ้ริการเวบ็ไซด ์www.teenrama.com ปี 2550 – 2554   133 

15 โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งเหตุการณ์ท่ีสร้างความยุง่ยากใจ   146  

 ความแขง็แกร่งในชีวติ และสุขภาพจิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยั (N=650) 

16 Estimated Marginal Mean ของคะแนนความแขง็แกร่งในชีวติในช่วงเวลาวดัท่ีต่างกนั  150 

17 ระดบัปรอท แคดเมียมและตะกัว่ในเลือดในเพศหญิงและชาย    167 

18 ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัปรอทในเลือดและจาํนวนฟันท่ีไดรั้บการอุดฟันดว้ยอมลักมั           170 

19 เปรียบเทียบระดบัปรอทในเลือดและจาํนวนฟันท่ีไดรั้บการอุดฟันดว้ยอมลักมั  171 

20 ระดบัปรอทในเลือดระหวา่งกลุ่มท่ีใชแ้ละไม่ใชเ้คร่ืองสาํอางประเภททาํใหผ้วิขาว  171 

21 แสดงการ Selected genes in xenobiotic and drug metabolism in this study   176

 และการศึกษา Protein alterations resulted from polymorphisms     

22 ร่างรูปแบบการช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรัง    224 



 
 

 

 

แผนภูมิที ่                       หน้า 

 

23 สถานท่ีหกลม้ ในตวับา้นและนอกตวับา้น แต่ละจงัหวดั     244 

24 สถานท่ีหกลม้นอกบา้น แยกเป็นในร้ัว นอกร้ัวแต่ละจงัหวดั     244 

25 ลกัษณะเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนขณะหกลม้       245 

26 จาํนวนความคิดเห็นดา้นความรู้และความมัน่ใจหลงัการรับบริการ    259 

27 จาํนวนความคิดเห็นดา้นความเครียดหรือความวติกกงัวล     261 

28 จาํนวนความคิดเห็นดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ จากการใหบ้ริการของศูนยฯ์   261 

29 จาํนวนความคิดเห็นดา้นความพึงพอใจต่อบริการท่ีไดรั้บ     263 

30 จาํนวนความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัผูป่้วยและญาติ หลงัรับบริการจากศูนยฯ์  266 

31 ความพึงพอใจต่อบริการท่ีไดรั้บจากศูนยดู์แลผูป่้วยระยะประคบัประคอง   266 

32 จาํนวนความคิดเห็นดา้นการเห็นแนวทางการพฒันาระบบดูแลผูป่้วย    270 

 และความสามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ช ้

33 จาํนวนผูท่ี้แสดงความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของเวลาท่ีใชก้ารอบรมวทิยากร  271 

 และความพึงพอใจต่อการจดัอบรม 

34 จาํนวนผูท่ี้แสดงความเห็นดา้นความเหมาะสมของเน้ือหาการอบรมรายหวัขอ้   271 

35 จาํนวนความเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจ ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีใชอ้บรม  272

 เน้ือหา กิจกรรมและวทิยากร  

36 จาํนวนความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของความรู้ท่ีไดรั้บจากกิจกรรมเสริมสร้าง  273

 ความรู้และเจตคติ ฯ  เพื่อใชป้ฏิบติังานดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยในหน่วยงาน. 

37 จาํนวนความเห็นดา้นความพอเพียงของความรู้ท่ีไดรั้บดูแลจากกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และ 275       

 ความสามารถในการนาํไปประยกุตใ์ชดู้แลผูป่้วย   

38 แสดงจาํนวนผูท่ี้แสดงความเห็นเก่ียวกบัความมัน่ใจและโอกาสในการดูแลผูป่้วยระยะ  276

 สุดทา้ยในหน่วยงาน 

39 จาํนวนความคิดเห็นต่อการจดัอบรม รุ่นท่ี 1      281 

40 จาํนวนความคิดเห็นต่อการจดัอบรม รุ่นท่ี 2      282 

41 จาํนวนความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของเน้ือหาการอบรมรายหวัขอ้   286 

42 จาํนวนความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของเวลาท่ีใชก้ารอบรม วทิยากร   287 

              และความพึงพอใจต่อการจดัอบรม 

43 จาํนวนความเห็นเก่ียวกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บและการนาํไปประยกุตใ์ช ้   290 



 
 

 

 

แผนภูมิที ่                       หน้า 

 

44 การดูแลผูป่้วยระยะประคบัประคอง “ศูนยก์ารดูแลผูป่้วยดว้ยหวัใจและศรัทธา”   291 

 โรงพยาบาลด่านชา้ง 

45 จาํนวนความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของเน้ือหาการอบรมรายหวัขอ้   295 

46 จาํนวนความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของเวลาท่ีใชก้ารอบรม วทิยากรและ     295   

              ความพึงพอใจต่อการจดัอบรม 

47 จาํนวนความเห็นเก่ียวกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บและการนาํไปประยกุตใ์ช ้   299 

 

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 



1 

 

 
 

สํานักงาน 

 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  ชั้น 8  

 เบอร์โทรศพัท ์ 02-200-3832 โทรสาร   02-200-3831 

 

สภาพปัญหาความต้องการ 

 ประชากรเป็นองค์ประกอบสําคญัในการพฒันาประเทศ การมีประชากรท่ีมีคุณภาพเป็นความ

ปรารถนาสูงสุดของทุกประเทศ เน่ืองจากเป็นปัจจยัหลกัในการพฒันาสังคมและประเทศชาติ ปัจจุบนัปัญหา

การดูแลสุขภาพเกิดข้ึนในทุกช่วงวยัของประชากร ตั้งแต่ทารกในครรภ์ไดรั้บสารอาหารไม่เพียงพอในการ

พฒันาสมองใหเ้จริญเติบโตอยา่งเตม็ท่ี มีรายงานการศึกษาพบวา่พฒันาการของเด็กปฐมวยัโดยรวมลดลงจาก

ปี 2547 เด็กวยัเรียนและวยัรุ่นมีปัญหาเร่ืองการบริโภคสารอาหารไม่ครบถว้นเพียงพอและเหมาะสม เกิดความ

ชะงกังนัในด้านการเจริญเติบโตทางร่างกายและสมอง กลายเป็นผูอ้่อนแอ เฉ่ือยชา และไม่ฉลาดเฉลียว 

นอกจากนั้นยงัมีปัญหาพฤติกรรมเส่ียงและไม่เหมาะสม ในวยัทาํงานมีปัญหาดา้นสุขภาพและความรุนแรงใน

ครอบครัว รวมทั้งแนวโนม้ของจาํนวนผูสู้งอายไุทยในปัจจุบนัท่ีเพิ่มมากข้ึน อาจมีภาวะเส่ียงและปัญหาต่างๆ 

ทั้งทางด้านสุขภาพ กาย ใจ เศรษฐกิจและสังคม ประเทศไทยจาํเป็นตอ้งเตรียมตวัเพื่อรับกบัสถานการณ์

ปัญหาของผูสู้งอายุในอนาคตอนัใกล ้จึงมีความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งเตรียมความพร้อมในระบบบริการ

ต่างๆเพื่อใหผู้สู้งอายมีุคุณภาพชีวติและสุขภาวะท่ีดีท่ีสุด  

 ดงันั้น การพฒันาศกัยภาพประชากรไทยจึงตอ้งเร่ิมตั้งแต่ปฏิสนธิต่อเน่ืองไปจนถึงวยัชราอยา่งครบ-

วงจรโดยใชอ้งคค์วามรู้ทางการแพทยแ์ละหลกัการสร้างเสริมสุขภาพท่ีถูกตอ้งและทนัสมยัตลอดจนเป็นองค์-

ความรู้ท่ีไดพ้ฒันาจากศาสตร์ท่ีไดค้น้ควา้จากหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์และสังคมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพฒันาเป็น

ตน้แบบในการพฒันาศกัยภาพประชากรไทยอยา่งเป็นองคร์วม และเผยแพร่องคค์วามรู้หรือตน้แบบนั้นให้กบั

หน่วยงาน สถาบนั ท่ีมีหนา้ท่ีหลกัในการพฒันาประชากร ดาํเนินการขยายผลไปสู่ระดบัประเทศ เพื่อให้เกิด

การพฒันาศกัยภาพประชากรไทยอยา่งเป็นรูปธรรม          

 

เป้าหมายของโครงการพฒันาศักยภาพประชากรไทย 

เพื่อสร้างองค์ความรู้และพฒันาแนวทางเพื่อเป็นตน้แบบในการดูแลประชากรไทย โดยเร่ิมตั้งแต่

ปฏิสนธิไปจนถึงวยัชราอยา่งครบถว้น ทั้งดา้นการดูแลสุขภาพและการส่งเสริมพฒันาใหเ้ตม็ตามศกัยภาพของ

มนุษยค์นหน่ึงในทุกช่วงวยั ซ่ึงอา้งอิงจากหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์ทางการแพทย ์โดยประยุกต์

เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัท่ีสุดในการดาํเนินการ เพื่อนาํไปสู่การเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าของสังคมและมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีเหมาะสมตามยุคสมยั โครงการไดแ้บ่งการดาํเนินกิจกรรมเป็น  2  กลุ่มหลกั  คือ  กลุ่มเด็กและวยัรุ่น  
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บทนํา 
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กลุ่มเป้าหมาย 

สถาบนัหรือชุมชนท่ีจะนาํองคค์วามรู้ไปใชพ้ฒันาประชากรในพื้นท่ี และประชาชนทุกช่วงอาย ุ

พืน้ทีเ่ป้าหมาย   

สถาบนัหรือชุมชนทัว่ประเทศไทย    

(ในระยะแรกเป็นช่วงพฒันาตน้แบบ  กลุ่มเป้าหมาย  คือ  บุคลากรในโรงพยาบาลรามาธิบดีและ

ชุมชนรอบโรงพยาบาลรามาธิบดี) 

ผลผลติของโครงการพฒันาศักยภาพประชากรไทย  

โครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทย  ดาํเนินการพฒันาตน้แบบและเผยแพร่ให้กบัประชาชน/

หน่วยงาน/สถาบนั  เพื่อนาํไปใชใ้นการดูแลและพฒันาศกัยภาพของประชากร  ดงัน้ี 

1) บุคคลท่ีมีสุขภาพปกติจะเนน้ท่ีการส่งเสริมสุขภาพ การคน้หาและป้องกนัโรคก่อนท่ี 

จะเกิดภาวะทุพพลภาพข้ึน   

2) บุคคลท่ีเจบ็ป่วยจะไดรั้บการดูแลอยา่งเหมาะสม   

ตน้แบบโครงการฯ เป็นตน้แบบท่ีพฒันาจากทีมสหสาขาวิชาและจะดาํเนินการเผยแพร่  อบรม  และ

ประยุกต์ให้เข้ากบัปัญหาของแต่ละพื้นท่ี  เพื่อให้เกิดการยอมรับจากชุมชนและสังคมท่ีจะนาํตน้แบบไป

พฒันาศกัยภาพของประชากรไทย โดยในระยะเร่ิมแรกจะเป็นตน้แบบนาํร่องท่ีพฒันาศกัยภาพอยา่งเป็นองค์

รวมโดยอาศยัหลกัการบริการทางการแพทยแ์ละการสร้างเสริมสุขภาพ ซ่ึงคลอบคลุมทั้งทางกาย(body) จิต

(mind) สังคม(society) และจิตวิญญาณ(soul) ผ่านกลุ่มตัวอย่างและการจัดกิจกรรมรวมทั้งทาํการพฒันา

ตน้แบบนาํร่องอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดเป็นตน้แบบพฒันาศกัยภาพประชากรไทย อนัจะนาํไปสู่การขยายผล

ในระดบัประชาชน ชุมชน สังคม และระบบสาธารณสุขต่อไป เพื่อให้ประชากรไทยสามารถพฒันาไดเ้ต็ม

ตามศกัยภาพ ส่งผลใหเ้กิดพลงัขบัเคล่ือนในการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื  

 ในปีงบประมาณ 2554 โครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทยไดรั้บจดัสรรงบประมาณจากรัฐบาล

ในการดาํเนินงานโครงการฯ จาํนวน 20,000,000 บาท (ยี่สิบลา้นบาทถว้น) ซ่ึงไดด้าํเนินโครงการฯ ตาม

ลกัษณะผลผลิตดงักล่าวขา้งตน้ ดว้ยการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

 

1.   กลุ่มเด็กและวยัรุ่น คือ กลุ่มบุคคลทีม่ีช่วงอายุตั้งแต่ ก่อนปฎสินธิ จนถึง 18 ปี 

 แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด  กลุ่มเด็กปฐมวยั กลุ่มวยัเรียน  และ  

กลุ่มวยัรุ่น   โดยมีกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งส้ิน 13 กิจกรรม ดงัน้ี 

กลุ่มหญงิตั้งครรภ์และทารกแรกเกดิ 

- การตรวจสารโลหะหนกัในมารดาและสายรกของทารกแรกเกิด 

- การฝากครรภรู์ปแบบใหม่รามาธิบดี 

- การตรวจหา cell free fetal DNA ในกระแสเลือดมารดา 

- การดูแลทนัตสุขภาพแก่มารดาและเด็กปฐมวยัแบบบูรณาการ 
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- การพฒันาเครือข่ายการป้องกนัโรคพนัธุกรรมเกิดซํ้ า 

- การพฒันาตน้แบบการส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ในรูปแบบสหสาขาวชิาชีพ 

กลุ่มเด็กปฐมวยั  

- การพฒันาทกัษะและส่งต่อเด็กพิเศษก่อนวยัเรียนสู่ชั้นเรียน: สาํหรับเด็กออทิสซึม- 

         สเปกตรัมดิสออเดอร์ 

- หนงัสือเล่มแรกรามาธิบดี (Bookstart RAMA) 

- การส่งเสริมพฒันาการเด็กอยา่งครบวงจร 

- การพฒันารูปแบบการส่งเสริมภาวะโภชนาการท่ีดี และการเจริญเติบโตเตม็ศกัยภาพ 

         ในเด็กปฐมวยัโรงพยาบาลรามาธิบดี 

กลุ่มวยัเรียน 

- อนามยัโรงเรียนและการคดักรองสุขภาพเด็กวยัเรียนอยา่งเป็นองคร์วม 

- การพฒันาทกัษะชีวติและทกัษะสุขภาพเด็กวยัเรียน  

  กลุ่มวยัรุ่น 

- การพฒันารูปแบบการดูแลวยัรุ่นอยา่งเป็นองคร์วม 

 

 2.    กลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คือ กลุ่มบุคคลทีม่ีช่วงอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึน้ไป  

  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสุขภาพดี กบั กลุ่มเจ็บป่วยและทุพพลภาพ โดยมีกิจกรรมรวม

ทั้งส้ิน 13 กิจกรรม ดงัน้ี 

  กลุ่มสุขภาพดี 

- การพฒันาความแขง็แกร่งในชีวติของผูใ้หญ่  

- การพฒันาศกัยภาพและรูปแบบการดูแลสุขภาพดา้นโภชนาการ  

- การพฒันารูปแบบการใหค้วามรู้และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อการ

ดูแลตนเองในผูท่ี้มีนํ้าหนกัเกินและโรคอว้นลงพุง  

- การสาํรวจและประเมินระดบัโลหะหนกัในกลุ่มผูใ้หญ่และผูสู้งอายใุนเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

- The Environmental Genomic Project : ฐานขอ้มูลความหลากหลายทางพนัธุกรรมของ 

xenobiotic  metabolism genes และ environmental exposure  

- การเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของผูสู้งอายท่ีุเป็นและไม่เป็นนกักีฬา  

- การพฒันารูปแบบช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพญาติผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรังใน

ผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ 

- การสาํรวจและติดตามต่อเน่ืองสมรรถภาพสมอง และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเส่ือม

สมรรถภาพสมอง ในวยัผูใ้หญ่และผูสู้งอายไุทย  
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- อตัราการรายงานการหกลม้และความคาดหวงัของผูสู้งอายไุทยต่อแพทยป์ระจาํตวัใน

ระบบบริการปฐมภูมิ 

- การเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของผูสู้งอายท่ีุออกกาํลงักายอยา่งเบาของชมรม

ผูสู้งอายโุรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบา้นสาลวนั 

กลุ่มเจ็บป่วยและทุพพลภาพ 

- การพฒันารูปแบบการดูแลผูป่้วยสูงอายใุนโรงพยาบาลและการดูแลต่อเน่ืองท่ีบา้น  

- การทดสอบโปรแกรมและคู่มือการดูแลช่องปากดว้ยตนเองของผูป่้วยมะเร็งท่ีไดรั้บ

เคมีบาํบดั 

- การดูแลผูป่้วยระยะประคบัประคองเบ็ดเสร็จจุดเดียว 

_____________________________________________________________________
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บทที ่1 
โครงสร้างองค์กร 

โครงสร้างองค์กร 

ผู้ใหญ่ อายุ 18-40 ปี ผู้สูงอายุ อายุ 40 ปีขึ้นไป

กลุ่มเจ็บป่วยและทุพพลภาพ

(ก่อนปฎิสนธ-ิก่อน18ปี) (18 ปี-ก่อนเสียชีวิต)

อายุ 18 ปี ขึ้นไป

หญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด เด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน วัยรุ่น กลุ่มสุขภาพดี

โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย

กลุ่มเด็กและวัยรุ่น กลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะกรรมการอํานวยการโครงการฯ
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คณะกรรมการอาํนวยการโครงการพฒันาศักยภาพประชากรไทย 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตามคาํสั่งคณะฯท่ี 339/2552 ลงวนัท่ี 17 มิถุนายน 

2552 ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการอาํนวยการโครงการฯ เพื่อให้การดาํเนินงานตรงตามผลผลิตท่ีไดก้าํหนดไว ้

และการดาํเนินกิจกรรมต่างๆเป็นไปไดอ้ยา่งราบร่ืน โดยมีรายช่ือคณะกรรมการอาํนวยการ ดงัต่อไปน้ี 

 

คณะกรรมการอาํนวยการโครงการพฒันาศักยภาพประชากรไทย 

            ศาสตราจารยรั์ชตะ  รัชตะนาวิน  ท่ีปรึกษา 

1. ศาสตราจารยว์นิิต    พวัประดิษฐ์  ประธานกรรมการ   

2. ศาสตราจารยช์ชัลิต  รัตรสาร   รองประธานกรรมการ 

3. รองศาสตราจารยนิ์ชรา   เรืองดารกานนท ์   รองประธานกรรมการ    

4. ศาสตราจารยสุ์วรรณา  เรืองกาญจนเศรษฐ์ กรรมการ 

5. ศาสตราจารยรุ์จา   ภู่ไพบูลย ์ กรรมการ 

6. รองศาสตราจารยอุ์มาพร  สุทศัวรวฒิุ  กรรมการ 

7. รองศาสตราจารยพ์ญั�ู  พนัธ์บูรณะ  กรรมการ 

8. รองศาสตราจารยป์ระคอง อินทรสมบติั  กรรมการ 

9. อาจารยสิ์รินทร   ฉนัศิริกาญจน  กรรมการ 

10. อาจารยอ์รพิชญา   ไกรฤทธ์ิ  กรรมการ 

11. ดร.จินตนา   ศิริวราศยั  กรรมการ  

12. นางเรวดี     รุ่งจตุรงค ์       กรรมการ 

13. นางวลิาวณัย ์  ประสารอธิคม        กรรมการ 

14. แพทยห์ญิงสุธาทิพย ์ เอมเปรมศิลป์  กรรมการและเลขานุการ 

15. นางสาวววิ   วงศล์ดารมย ์ ผูช่้วยเลขานุการ 

16. นายดุษฎี   มณีสุวรรณรัตน์  ผูช่้วยเลขานุการ 

 

___________________________________________________________ 
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บทที่2 

ผลการดําเนินงานกลุ่มเด็กและวยัรุ่น 
 

กลุ่มเด็กและวยัรุ่น มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างองคค์วามรู้และพฒันาแนวทางเพื่อพฒันาตน้แบบในการ

พฒันาศกัยภาพประชากรไทยโดยเร่ิมตั้งแต่ปฏิสนธิไปจนถึงวยัรุ่น และเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านั้นให้กบั

หน่วยงาน/สถาบนัท่ีมีหนา้ท่ีหลกัในการพฒันาประชากร  

 

ในปีงบประมาณ 2554 มีการดาํเนินงานจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายข้ึน โดยกิจกรรมท่ีเข้าร่วม

โครงการฯ กลุ่มเด็กและวยัรุ่น แบ่งเป็น 4 กลุ่ม โดยมีกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งส้ิน 13 กิจกรรม ดงัน้ี 

 

กลุ่มหญงิตั้งครรภ์และทารกแรกเกดิ 

- การตรวจสารโลหะหนกัในมารดาและสายรกของทารกแรกเกิด 

- การฝากครรภรู์ปแบบใหม่รามาธิบดี 

- การตรวจหา cell free fetal DNA ในกระแสเลือดมารดา 

- การดูแลทนัตสุขภาพแก่มารดาและเด็กปฐมวยัแบบบูรณาการ 

- การพฒันาเครือข่ายการป้องกนัโรคพนัธุกรรมเกิดซํ้ า 

- การพฒันาตน้แบบการส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ในรูปแบบสหสาขาวชิาชีพ 

กลุ่มเด็กปฐมวยั  

- การพฒันาทกัษะและส่งต่อเด็กพิเศษก่อนวยัเรียนสู่ชั้นเรียน: สาํหรับเด็กออทิสซึม- 

สเปกตรัมดิสออเดอร์ 

- หนงัสือเล่มแรกรามาธิบดี (Bookstart RAMA) 

- การส่งเสริมพฒันาการเด็กอยา่งครบวงจร 

- การพฒันารูปแบบการส่งเสริมภาวะโภชนาการท่ีดี และการเจริญเติบโตเตม็ศกัยภาพ 

ในเด็กปฐมวยัโรงพยาบาลรามาธิบดี 

กลุ่มวยัเรียน 

- อนามยัโรงเรียนและการคดักรองสุขภาพเด็กวยัเรียนอยา่งเป็นองคร์วม 

- การพฒันาทกัษะชีวติและทกัษะสุขภาพเด็กวยัเรียน  

กลุ่มวยัรุ่น 

- การพฒันารูปแบบการดูแลวยัรุ่นอยา่งเป็นองคร์วม 

 

โดยผลการดาํเนินงานท่ีสาํคญัของแต่ละกิจกรรมกลุ่มเด็กและวยัรุ่น  มีรายละเอียดจาํแนกตาม

กิจกรรม  ดงัน้ี 



8 

 

กจิกรรม   การตรวจสารโลหะหนักในมารดาและเด็กแรกเกดิทางรก  

(Transplacental neurodevelopment toxicants) 

หัวหน้ากจิกรรม   ศ.พญ. สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ 

 

หลกัการและเหตุผล 

ผลของงานวิจยัจากโครงการวิจยัพฒันาการแบบองค์รวมของเด็กไทย โดย  รศ.ลดัดา    เหมาะสุวรรณและ

คณะฯ ท่ีทาํการศึกษาในเด็กอายุ 1-18  ปี ทัว่ประเทศ  จาํนวน  3,150  คน  ในปี 2544   พบวา่ระดบัสติปัญญา

ของเด็กตํ่าลง  จาก  104  เป็น  96.4, 91-111, 88   และ 86  ในกลุ่มอายุ 1-2  ปี, 2-3 ปี,  3-6  ปี,   วยัเรียน และ 

วยัรุ่นตามลาํดบั 1    ก่อใหเ้กิดความวติกกงัวลในระดบัประเทศและเร่ิมมองหาสาเหตุเพื่อหาแนวทางการแกไ้ข

อยา่งเร่งด่วน     

ส่ิงแวดลอ้มนบัเป็นอีกหน่ึงสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อระดบัสติปัญญาต่อเด็กโดยเฉพาะสารพิษ

จากมารดาท่ีผา่นรกไปสู่ทารกในครรภ์  (transplacental)  และมีผลต่อ neurocognitive  ของเด็กตั้งแต่อยูใ่น

ครรภ ์เช่น โลหะหนกั ไดแ้ก่ ตะกัว่ ปรอท และแคดเมียม รวมทั้ง polychlorinated biphenyls (PCBs)   หรือ

สารกาํจดัศตัรูพืชบางตวั  เป็นตน้ ความผดิปกติของการพฒันาการของระบบประสาท ไดแ้ก่ ความผิดปกติใน

การเรียนรู้  (learning disabilities)  การขาดสมาธิ  (attention  deficit  disorder)  ภาวะปัญญาอ่อน (mental  

retardation)   หรือความผดิปกติของระบบประสาทอ่ืนๆ เช่น  ออติสติก (autism) เป็นตน้ จากขอ้มูลการศึกษา

ในสหรัฐอเมริกาพบวา่ร้อยละ 5-10   ของเด็กท่ีเกิดใหม่ในแต่ละปี มีความผิดปกติของระบบประสาทดงักล่าว

ขา้งตน้  และมีแนวโน้มว่าอตัราความชุกดงักล่าวมีจาํนวนเพิ่มทุกปี ปัจจุบนัยงัไม่ทราบสาเหตุของการเกิด

ความผิดปกติในผูป่้วยส่วนใหญ่แน่ชัด  แต่มีรายงานการศึกษาพบว่า  อาจเกิดจากการรับสัมผสัต่อสารพิษ

ระบบประสาท ในขณะท่ีเด็กเป็นตวัอ่อนอยูใ่นครรภ ์หรือในช่วงเป็นเด็กทารก หรือเด็กเล็ก   

ดงันั้นผูรั้บผิดชอบกิจกรรมเห็นสมควรว่าควรจะมีการตรวจเลือดเพื่อหาสารโลหะหนกัของมารดา

และทารก รวมทั้งปัจจยัต่างๆท่ีส่งผลต่อทารก เพื่อหาสาเหตุ และวธีิป้องกนัต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาระดบัโลหะหนกัท่ีสามารถผา่นรกจากมารดาสู่ทารกในครรภ ์ และมีผลต่อการ 

พฒันาระบบประสาทของทารก ได้แก่ ตะกัว่ (Pb) ปรอท (Hg)  แคดเมียม (Cd)ในมารดาท่ีมาคลอดท่ี           

รพ.รามาธิบดี  และ รพ.สมุทรปราการ 

2. หาความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัโลหะหนกัในเลือดมารดา และสายรก  

3. หาปัจจยัเส่ียงท่ีทาํใหร้ะดบัโลหะหนกัสูงในเลือดมารดา และสายรก 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการจัดกจิกรรม  

- แบบสอบถามโลหะหนกัท่ีมีผลต่อการพฒันาระบบประสาทท่ีผา่นทางรก 

- การตรวจเลือดจากมารดา และเลือดจากรกเพื่อหาสารโลหะหนกั ไดแ้ก่ ตะกัว่  แคดเม่ียม และ

ปรอทจากหอ้งปฏิบติัการ 
 

ผงัแสดงลาํดับการดําเนินงาน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมทีม เพื่อหาแนวทางในการ

ดาํเนินงานทั้ง 2 โรงพยาบาล 

รพ. รามาธิบดี 

( n = 400) 

รพ. สมุทรปราการ 

( n = 450) 
 
 

1. ขอ Informed – consent ฟอร์ม 

2. เก็บแบบสอบถาม 

3. เก็บเลือดของมารดาในกรณีท่ีเปิดเส้น และ เก็บ

เลือดจากรก จาํนวน 3 ซีซี 2 หลอด EDTA 

วเิคราะห์ผลจากแบบสอบถาม และผลเลือดเพื่อหา

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดสารโลหะหนกัสูงในเลือด 

สรุปผล และจดัทาํเอกสารคู่มือ หรือแผน่

พบั เพื่อใหค้วามรู้กบัหญิงตั้งครรภ ์

ปกติ ผดิปกติ 

ติดตามสุขภาพ และ

พฒันาการของทารก 

6 เดือน ทุกๆ 2 เดือน จนครบ 6 
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ผลการดําเนินงาน 
1. ผลการเก็บตวัอยา่งเลือดจากรพ.สมุทรปราการ ครบตามจาํนวน 450 คน และรพ.รามาธิบดี จาํนวน 

401 คน แต่ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนของโรงพยาบาลรามาธิบดีมีจาํนวน 207 คน และรวมถึงผลการ

ติดตามผลยงัไดก้ลบัมาไม่ครบตามจาํนวนท่ีส่งตวัอยา่งไป  จากการวเิคราะห์ขอ้มูลผลและการติดตามเบ้ืองตน้ 

ดงัแผนภูมิท่ี 1 ดงัน้ี 

 
แผนภูมิที่  1 ลําดับการวิเคราะห์ผลและการติดตามเบ้ืองต้น จากโรงพยาบาลสมุทรปราการและ

โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 1 คน ผลการเจาะเลือดคร้ังแรกปกติ แต่เม่ือติดตามผลคร้ังท่ี 2 เม่ือครบ 6 เดือน มีผลเลือดผดิปกติ 

 

F/U 6 เดือน 

29 คน* 
F/U 2 เดือน  + 

Repeat lab 6 เดือน  

(3 คร้ัง) 

N = 450 N = 401 
รพ.รามาธิบดี 

(N = 207 คน) 

รพ.สมุทรปราการ 

(N = 450 คน) 

 

N = 851 

Abnormal 
Lead – 22 (4.89%) 

Mercury – 41 (9.11%)  

normal 

Repeat 25 ราย Repeat 13 ราย 

Normal Abnormal 
Lead – 3 (1.36%) 

Mercury – 53 (25%) 

F/U 2 เดือน  + 

Repeat lab 6 เดือน  

(3 คร้ัง) 

F/U 6 เดือน 

10 คน 

Abnormal Normal  
15 คน 

ส่งต่อเขา้รับการรักษา

ตามสิทธ์ิ 

Abnormal Normal 
13 คน 

ส่งต่อเขา้รับการรักษา

ตามสิทธ์ิ 

สรุปผล / รายงานผลทั้ง 2 รพ. 
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2. จากการติดตามผลพบวา่ มีผลผดิปกติดงัน้ี 

 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ท่ีมีผลเลือดผิดปกติ จากการติดตามผลเม่ือครบ 2, 4 เดือน พบว่า ผล

กลบัมาเป็นปกติ มีเพียง 3 รายเท่านั้นท่ียงัคงมีผลเลือดผิดปกติสูง ผูจ้ดักิจกรรมไดข้อตวัอย่างเลือดของทั้ง

ครอบครัวเพื่อทาํการวิเคราะห์และหาสาเหตุของความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนมีจาํนวน 3 ครอบครัว เป็นผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมจาก โรงพยาบาลสมุทรปราการ 2 ครอบครัว (Lead 19 ug/dL) และผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจากโรงพยาบาล

รามาธิบดี 1 ครอบครัว (ผล mercury 17.1 ug/L)              

3. หลงัจากตรวจเลือด 3 คร้ัง  พบวา่ ยงัมีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 1 คนท่ีผลสารโลหะหนกัยงัมีความผิดปกติ  

ทีมงานจึงไดป้รึกษากบัผูเ้ช่ียวชาญจากสํานกัโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้ม   และประสานกบั

แพทย ์โรงพยาบาลสมุทรปราการเพื่อเยี่ยมบา้นและเก็บตวัอยา่งจากบา้น เส้ือผา้  ของเล่นเด็ก และขออนุญาต

เจาะเลือดของทั้งครอบครัวเพื่อนาํมาวเิคราะห์ 

  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________ 
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กจิกรรม   การฝากครรภ์รูปแบบใหม่รามาธิบด ี

(Ramathibodi new model of antenatal care: RaNMAC) 

หัวหน้ากจิกรรม   นพ.พญั�ู พนัธ์บูรณะ 

 

หลกัการและเหตุผล 

การฝากครรภ์ตามปกติจะแนะนาํให้สตรีตั้งครรภ์มาฝากครรภ์มาทุก 4 สัปดาห์จนถึงอายุครรภ์24 

สัปดาห์ และทุกสองสัปดาห์จนถึงอายุครรภ์ 32 สัปดาห์ ทุกสัปดาห์จนถึงคลอดจากการศึกษาของ WHO 

2001: systematic review of 7 RCT studies จากสตรีตั้งครรภท์ั้งหมดจาํนวน 57,418 รายโดยแบ่งเป็น 30,799 

ในกลุ่ม intervention  และ 26,619 ในกลุ่มควบคุมโดยผลปรากฏวา่ไม่พบความแตกต่างในทั้งสองกลุ่มใน

เร่ือง in preeclampsia, UTI, sever anemia, maternal mortality, low birthweight and perinatal mortality  จาก

การศึกษาแบบ multicentre trial จาก 53 centers จาก 4 ประเทศ: Argentina, Cuba, Saudi arabia, Thailand 

ระยะเวลา 18 เดือนจาํนวนสตรีตั้งครรภ์ 24,678  รายทั้งในกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม ไม่พบว่ามีความ

แตกต่างในเร่ือง severe anemia, preeclampsia, UTI และ low birthweight   

 

วตัถุประสงค์ 

1. วตัถุประสงคห์ลกั  

เป็นตน้แบบในการฝากครรภใ์นมารดาท่ีมีความเส่ียงตํ่า (low risk) เพื่อสามารถลดภาวะแทรกซ้อน

ของมารดาและทารกได ้

2. วตัถุประสงคร์ายปี 

2.1 ลดจาํนวนคร้ังของรับบริการฝากครรภใ์นสตรีตั้งครรภท่ี์มีความเส่ียงตํ่า (low risk) 

2.2 ปรับปรุงการดูแลการฝากครรภใ์นแต่ละคร้ังใหมี้ประสิทธิภาพ 

2.3 ลด perinatal และ maternal mortality และ morbidity ตํ่ากวา่การดูแลการฝากครรภแ์บบเดิม 

2.4 พฒันาแนวทางการตรวจกรองภาวะครรภเ์ส่ียงสูง 

 

ผงัแสดงลาํดับการดําเนินงาน  
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. สามารถลด perinatal และ maternal mortality และ morbidity เท่ากบัหรือตํ่ากวา่การดูแลการฝากครรภ ์

แบบเดิม  

2. สร้างความพึงพอใจใหก้บัสตรีผูรั้บบริการ  

3. สามารถตรวจกรองภาวะครรภเ์ส่ียงสูงไดดี้ข้ึน 

 

ผลการดําเนินงานทีสํ่าคัญ  

ขอ้มูลผลการวเิคราะห์เบ้ืองตน้  (กลุ่มตวัอยา่ง/ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม จาํนวน 87 คน) 

พบวา่ มีผูท่ี้คลอดไปแลว้จาํนวน  78 คน โดยมีผูไ้ปคลอดท่ีอ่ืนจาํนวน 2 คน  

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัภาวะแทรกซอ้น: 

- ไม่พบภาวะแทรกซอ้นในขณะตั้งครรภอ์าทิเช่น การแทง้บุตร ความดนัโลหิตสูงในขณะ 

ตั้งครรภ ์ภาวะเบาหวาน ภาวะเลือดออกในขณะตั้งครรภ ์การเจริญเติบโตชา้ในครรภ ์ทารกนํ้าหนกัตวั

มากกวา่หรือนอ้ยกวา่ปกติ การคลอดก่อนกาํหนด การคลอดเกินกาํหนด 

- ไม่พบภาวะแทรกซอ้นในขณะคลอดเช่น ภาวะ nonreassuring fetal status  ภาวะรกลอกตวัก่อน 

กาํหนด ภาวะ cephalopelvic disproportion 

 

- ไม่พบภาวะแทรกซอ้นในช่วงหลงัคลอดเช่น ภาวะตกเลือด  

- สาํหรับการคลอดเป็นการคลอดครบกาํหนดโดยมีอายคุรรภเ์ฉล่ียเท่ากบั 39.16 สัปดาห์  

การคลอดเป็นการคลอดทางช่องคลอดปกติ (normal labour) ทั้งหมด  

- นํ้าหนกัทารกโดยเฉล่ียเท่ากบั 3,025.17 กรัม และไม่พบวา่มีภาวะการขาดออกซิเจนหลงัคลอด 

 

         *  กล่าวโดยสรุปแล้วการใช้รูปแบบการฝากครรภ์น้ีสามารถใช้ดูแลสตรีต้ังครรภ์ที่มีความเส่ียงต่ําได้และ

จากการศึกษาจนถงึขณะน้ียงัไม่พบว่ามี perinatal mortality & morbidity  และ maternal  mortality & 

morbidity แต่อยา่งไรก็ตามขอ้มูลน้ีเป็นเพียงหน่ึงในส่ีของ sample size ท่ีกาํหนดไวจึ้งอยูร่ะหวา่งการศึกษา

ต่อไป 

______________________________________________________ 
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กจิกรรม   การวนิิจฉัยทารกในครรภ์ด้วย cell free fetal DNA ในเลอืดมารดา 

(Prenatal diagnosis by cell free fetal DNA in maternal blood) 

หัวหน้ากจิกรรม   นพ.พญั�ู พนัธ์บูรณะ 

 

หลกัการและเหตุผล 

การตรวจกรองและวนิิจฉยัทารกก่อนคลอดน้ีมีบทบาทสาํคญัในสูติศาสตร์ในยุคปัจจุบนั โดยพบวา่มี

โรคทางพนัธุกรรมหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นโรคเก่ียวกบัโครโมโซม และยีนสามารถตรวจกรองและการตรวจ

วินิจฉัยก่อนคลอดไดซ่ึ้งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก  สําหรับการตรวจกรองแมว้่าจะไม่เส่ียงต่อการแทง้

บุตรแต่ก็มีความแม่นยาํนอ้ยกวา่การตรวจจาํเพาะหรือการตรวจวินิจฉยัแต่การตรวจน้ีเส่ียงต่อการแทง้บุตรไม่

วา่จะเป็นการเจาะดูดช้ินเน้ือรก การดูดนํ้ าคร่ํา หรือการดูดเลือดจากสายสะดือทารก1 ดงันั้นจึงมีการพฒันาหา

วิธีการตรวจวินิจฉัยท่ีมีความแม่นยาํและไม่เส่ียงต่อการแทง้บุตรและมีความสะดวกแก่มารดาผูรั้บบริการ  มี

รายงานการตรวจพบ Extracelluar DNA ในเลือดมนุษยค์ร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2483  และอีก 50 ปีต่อมา Dr. Lo 

สามารถแสดงใหเ้ห็นวา่ fetal DNA สามารถตรวจพบไดใ้นพลาสมามารดา ซ่ึงการตรวจคร้ังแรกเป็นการตรวจ

พบ Y-chromosomal DNA ของ ทารกเพศชายในพลาสมามารดา นบัการคน้พบท่ีน่าต่ืนเตน้ของการตรวจ

วินิจฉยัทารกก่อนคลอด ในปัจจุบนัจึงมีความพยายามท่ีจะพฒันาเทคนิกในการตรวจหา cell free fetal DNA 

ใหมี้ความแม่นยาํและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

รกเป็นแหล่งของ fetal DNA ในพลาสมามารดาท่ีสําคญัโดยอาศยัความรู้ทางดา้น epigenitics ทาํให้

สามารถแยก fetal DNA ออกจาก cell free DNA ของมารดา จากการศึกษาพบวา่ fetal DNA ส่วนใหญ่มาจาก

รกเน่ืองจากรกมีภาวะ apoptosis และ necrosis จะเกิดข้ึนบ่อยโดยเฉพาะในบางภาวะเช่นภาวะโลหิตสูงใน

สตรีตั้งครรภ์ (preeclampsia) สําหรับการนาํเอาความรู้ร่ือง cell free fetal DNA มาใช้ในทางคลินิกแบ่ง

ออกเป็นใหญ่ไดส้องวิธีคือ qualitative analysis  และ  quatitative analysis Qualitative analysis จากการศึกษา

ถึงคุณภาพของ DNA ทาํให้สามารถให้การวินิจฉยัหรือไม่ให้การวินิจฉยัโรคของทารกในครรภไ์ดโ้ดยส่วน

ใหญ่จะเป็นการตรวจหา Y โครโมโซมซ่ึงมีประโยชน์ในการบอกเพศทารกในครรภซ่ึ์งมีความสําคญัในการ

วินิจฉยับางโรค เช่น congenital adrenal hyperplasia ซ่ึงจะมีการสร้างฮอร์โมนเพศชายมากนาํมาซ่ึงปัญหาใน

ทารกเพศหญิง และโรคท่ีเป็น sex-link  ไดแ้ก่ haemophilia A เป็นตน้ นอกจากน้ียงัสามารถนาํมาวินิจฉยัยีน

กลุ่มเลือด Rh antigen D ของทารกในครรภ์มารดาท่ีไม่มียีนกลุ่มเลือด Rh antigen D จากความรู้ทางดา้น 

molecular genetics ทาํให้สามารถตรวจหา multiple nucleotide  microsatellite polymorphism, trinucleotide 

repeat expansion, single allele base extension single nucleotide polymorphism (SNP) 

Quatitative analysis จากการศึกษาพบว่าปริมาณของ cell free fetal DNA ในเลือดมารดามี

ความสัมพนัธ์กบัภาวะครรภ์เป็นพิษ คลอดก่อนกาํหนด และ fetal chromosomal aneuploidy แต่เน่ืองจาก

พบว่ามีความคาบเก่ียวกนัของปริมาณเฉล่ียของ cell free fetal DNA ในครรภ์ปกติและในครรภ์ท่ีมี

ภาวะแทรกซ้อนทาํให้ sensitivity specificity ของการตรวจกรองน้ีลดลงจึงไดมี้ความพยายามท่ีจะหา fetal 
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nucleic acid markers ท่ีมีความจาํเพาะของทารกในภาวะความผิดปกตินั้น ๆ เน่ืองจาก cell free fetal DNA มี

ปริมาณน้อยมากเม่ือเทียบกบั maternal DNA โดยพบว่ามีสัดส่วนน้อยกว่า 1:20   จึงไดมี้ทาํ fetal DNA 

enrichment ไดแ้ก่ elective enrichment of fetal DNA  และ suppression of maternal DNA  เพื่อเพิ่มปริมาณ 

fetal DNA ใหม้ากพอท่ีจะนาํไปศึกษาวจิยัต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ 

- วตัถุประสงค์หลกั  

1. เพื่อคน้ควา้หาวธีิการตรวจหา cell free fetal DNA ในเลือดมารดา 

2. ศึกษาปริมาณ cell free fetal DNA ในเลือดมารดา ในช่วงไตรมาสแรกและไตรมาสท่ีสองของ 

การตั้งครรภ ์

3. ศึกษาการนาํวธีิการสกดั cell free fetal DNA แบบสาํเร็จรูปมาใช ้

- วตัถุประสงค์รอง 

1. ศึกษาถึงการนาํเอา cell free fetal DNA มาใชป้ระโยชน์ในการตรวจหาทารกกลุ่มอาการดาวน์  

2. ศึกษาถึงการนาํเอา cell free fetal DNA มาใชป้ระโยชน์ในการตรวจหาภาวะแทรกซอ้น 

ระหวา่งการตั้งครรภไ์ดแ้ก่ ภาวะความดนัโลหิตสูงในขณะตั้งครรภ ์การเจบ็ครรภก่์อนกาํหนด 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  

• พฒันาการตรวจหา cell free fetal DNA ในพลาสมาของมารดาไดส้าํเร็จ 

• ศึกษา Total cell free DNA ในเชิงปริมาณกบัภาวะแทรกซอ้นในขณะตั้งครรภเ์ช่น การเจบ็ครรภ์

คลอดก่อนกาํหนด คลอดก่อนกาํหนด ครรภเ์ป็นพิษ และ เป็นตน้ 

 

ข้ันตอนการดําเนินการ 

  ดาํเนินโครงการศึกษาโดยรวบรวมสตรีตั้งครรภท่ี์มาฝากครรภค์ร้ังแรกท่ีหน่วยฝากครรภโ์รงพยาบาล

รามาธิบดีท่ีตั้ งครรภ์อยู่ในไตรมาสแรกและไตรมาสท่ีสอง โดยผูเ้ข้าร่วมโครงการจะได้รับทราบข้อมูล

เก่ียวกบัการดาํเนินการวิจยัและเซ็นยินยอมให้ดาํเนินการวิจยั  เร่ิมดาํเนินการรวบรวมสตรีตั้งครรภ์  โดยใน

สตรีท่ีฝากครรภต์ั้งแต่ไตรมาสแรกจะไดรั้บการเจาะเลือดเพื่อนาํไปสกดั cell free fetal DNA ประมาณ 7 มล.

ในหลอดทดสอบท่ีมีสารกนัเลือดแข็งตวั  EDTA แลว้วดัปริมาณ cell free fetal DNA ในพลาสมาของมารดา

ซ่ึงเป็นช่วงท่ีทาํการเจาะเลือดเพื่อการฝากครรภ์คร้ังแรกและทาํการเจาะเลือดอีกคร้ังเม่ืออายุครรภ์ 28-32 

สัปดาห์ซ่ึงเป็นช่วงท่ีจะตอ้งเจาะเลือดเพื่อการฝากครรภค์ร้ังท่ีสอง 
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Inclusion Criteria : 

1. สตรีตั้งครรภท่ี์มีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป 

2. สตรีตั้งครรภท่ี์รับบริการการตรวจวนิิจฉยัก่อนคลอดไดแ้ก่ การทาํ CVS, Amniocentesis หรือ 

Cordocentesis 

3. สตรีตั้งครรภท่ี์ยนิยอมเขา้ร่วมโครงการวจิยัโดยการลงนาม 

Exclusion Criteria: 

1. สตรีตั้งครรภแ์ฝด 

2. สตรีตั้งครรภท่ี์แทง้บุตร 

3. สตรีตั้งครรภท่ี์ปฎิเสธหรือขอถอนตวัออกจากโครงการวิจยั 

Sample processing 

1. เจาะเก็บเลือดจากหลอดเลือดดาํจากแขนของหญิงมีครรภท่ี์ไดรั้บทราบรายละเอียดของ 

โครงการน้ีและแสดงความจาํนงขอเขา้ร่วมโครงการวจิยั โดยเก็บเลือด 5-10 มิลลิลิตร ในหลอดเลือดท่ีมี 

EDTA เป็นสารตา้นการแขง็ตวัของเลือด 

2. ป่ันแยกองคป์ระกอบของเลือดดว้ย centrifuge ท่ีความเร็วรอบ 10,000 g เพื่อแยก เซลล ์

ออกจากพลาสมา 

3. สกดัสารพนัธุกรรมจากพลาสมาท่ีป่ันแยกไดด้ว้ยนํ้ายาสาํเร็จรูป QIAmp Blood DNA  

Mini Kit (Qiagen, West Sussex, UK) จากนั้นนาํ cell free fetal DNA ท่ีสกดัไดม้าทาํการเปรียบเทียบกบั gold 

standard คือ fetal DNA จากการตรวจจาํเพาะ 

4. เลือดมารดาส่วนหน่ึงจะนาํมาตรวจหา cell free fetal DNA โดยวธีิใชแ้บบสาํเร็จรูป 

การประเมิน: การพฒันาเทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์เพือ่ตรวจหาเพศ และความผดิปกติทาง

พนัธุกรรมของทารกในครรภ์ 

• เลือกเทคนิคและเคร่ืองมือทางอณูพนัธุศาสตร์ท่ีมีความเหมาะสม และท่ีมีอยูใ่น 

หอ้งปฏิบติัการของหน่วยมนุษยพ์นัธุศาสตร์ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวทิยาลยัมหิดล เพื่อตรวจหาความผดิปกติทางพนัธุกรรมจาก cell-free DNA ท่ีสกดัจาก maternal Plasma 

ในการนาํมาประยกุตใ์ชใ้นงานบริการประจาํวนัท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดี 

• เลือกและออกแบบเคร่ืองหมายทางพนัธุกรรมท่ีใชร้ะบุเพศ เช่น Y-chromosomal short  

tandem repeat (Y-STR), Sex-determining Region Y (SRY) 

• เลือกและออกแบบเคร่ืองหมายทางพนัธุกรรมเพื่อใชต้รวจหาความผดิปกติทางพนัธุกรรมท่ี 

ตรวจพบบ่อยไดแ้ก่ trisomy 13, trisomy 18, trisomy 21 และ Thalassemia 

• วเิคราะห์ผลดว้ยวธีิทางสถิติ และศึกษา sensitivity, specificity, reproducibility ของเทคนิค 

ท่ีใชเ้พื่อนาํมาประยกุตใ์ชใ้นงานบริการประจาํวนัท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดี 
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เคร่ืองมือ 

เคร่ืองดูดจ่ายสารละลายอตัโนมติั    

One Touch  Barrier 5-330ul,Sterile,1096/rack 

QIAamp DNA Blood Mini Kit (250) 

AmpFISTR  Identifiler  PCR  Amplification  Kit 

Cell free fetal DNA Kit 

 

ผลการดําเนินงานทีสํ่าคัญ  

- ข้อมูลผลการวิเคราะห์เบือ้งต้น  (กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 98 คน) 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล   พบวา่  

• สามารถพฒันาตน้แบบการแยก cf fetal DNA จากมารดาไดส้าํเร็จ 

• สามารถนาํไปตรวจหาโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัยนีของทารกในครรภไ์ด ้ และมีความมัน่ใจในการ

แยกเพศทารกเพศชายได ้

• สามารถนาํผลของ total cell free fetal DNA มาตรวจกรองหาภาวะแทรกซอ้นไดแ้ก่การ

คลอดก่อนกาํหนด ภาวะความดนัโลหิตสูงขณะตั้งครรภเ์ป็นตน้ 

*ในขณะนี้ได้ดําเนินการประสานงานกับสถาบันในต่างประเทศในการสกัด cf fetal DNA จากเลือด

มารดาเพือ่นํามาใช้ในการวนิิจฉัยทารกกลุ่มอาการดาวน์ได้อย่างแม่นยาํขึน้ 

ในอนาคตอันใกล้เช่ือว่าสามารถนํามาใช้ในการวินิจฉัยโรคของทารกในครรภ์ได้หลายชนิด เช่น 

single gene defect โดยเฉพาะโรคธาลสัซีเมีย  

______________________________________________________ 
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กจิกรรม   การดูแลทันตสุขภาพแก่มารดาและเด็กปฐมวยัแบบบูรณาการ 

หัวหน้ากจิกรรม   ทพญ. นันทนา  ศรีอุดมพร  

 

หลกัการและเหตุผล 

เป้าหมายหลกัของการดูแลสุขภาพช่องปาก คือ การเก็บรักษาฟันให้ใช้งานตลอดชีวิต โรคท่ีเป็น

สาเหตุหลกัของการสูญเสียฟัน คือ โรคฟันผุ  หน่วยงานภาครัฐไดเ้ห็นความสําคญัของการป้องกนัโรคฟันผ ุ

จึงไดจ้ดัโครงการทนัตสาธารณสุขสาํหรับแม่และเด็กหลายโครงการ เพื่อป้องกนัการเกิดโรคฟันผุ แต่จากการ

สํารวจสภาวะทนัตสุขภาพแห่งชาติคร้ังท่ี 6 (1) พบวา่ในกลุ่มประชากรเด็กอายุ 3 ปี พบวา่มีโรคฟันผุ 61.37% 

และค่าเฉล่ียฟันผุ อุด ถอน เป็น 3.21 ซ่ีต่อคน แมว้่าแนวโนม้ของปัญหาโรคฟันผุจะดีข้ึนจากในอดีต แต่ยงัมี

กลุ่มประชากรท่ีเป็นโรคน้ีจาํนวนมาก  

โรคฟันผุในเด็กเล็กนั้นมีสาเหตุสําคญัร่วมกันหลายสาเหตุ ทั้ งจากการได้รับเช้ือ Streptococcus 

mutans ซ่ึงเป็นสาเหตุหลกัในการเกิดโรคฟันผุ อยา่งรวดเร็วในช่วงท่ีฟันเร่ิมข้ึนในช่องปาก ร่วมกบัการท่ีเด็ก

ไม่ไดรั้บการแปรงฟัน และไดรั้บอาหารท่ีมีนํ้ าตาลสูงหรือมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเส่ียงต่อการเกิดฟันผุ เช่น

การดูดนมขวดเป็นเวลานาน จากการศึกษาของ KÖhler และคณะ(2)พบว่าการตรวจพบว่าการได้รับเช้ือ 

Streptococcus mutans อย่างรวดเร็วในเด็ก จะเกิดฟันผุได้มากกว่าเด็กท่ีตรวจพบเช้ือช้ากว่า  นอกจากน้ี

การศึกษาของ Berkowitz และคณะ(3) พบว่ามารดาท่ีมีเช้ือ Streptococcus mutans ในปริมาณมากกว่า 105 

CFU/ml จะมีความถ่ีของการติดเช้ือในลูกคิดเป็น 58% ในขณะท่ีมารดาท่ีมีเช้ือ มีเช้ือ Streptococcus mutans 

ในปริมาณ 103 ถึง 105 CFU/ml จะมีความถ่ีของการติดเช้ือในลูกคิดเป็น 6% ซ่ึงนอ้ยกวา่ประมาณ 9 เท่า การท่ี

มารดามีเช้ือท่ีเป็นสาเหตุในการเกิดฟันผมุากจะมีโอกาสจะถ่ายทอดเช้ือไปสู่ลูกไดม้าก ดงันั้นการส่งเสริมและ

ป้องกนัโรคฟันผใุนเด็กเล็กจึงสามารถทาํไดโ้ดยการตรวจหาเช้ือ Streptococcus mutans ในเด็กและมารดา ซ่ึง

เป็นปัจจยัเส่ียงท่ีเป็นสาเหตุสาํคญัในการเกิดโรคฟันผเุพื่อท่ีจะใหก้ารป้องกนัท่ีมีประสิทธิภาพได ้  

นอกจากน้ีการให้ความรู้แก่มารดาและผูเ้ล้ียงดูให้ตระหนักถึงปัญหาและเห็นความสําคญัในการ

ป้องกนัโรค ก็มีส่วนสําคญัในการป้องกนัโรคฟันผุดว้ยเช่นกนั การให้ความรู้มารดาในการดูแลสุขภาพช่อง

ปากตนเองตั้งแต่ตั้ งครรภ์และการเล้ียงดูบุตรท่ีถูกตอ้ง ในการเลือกการรับประทานอาหาร หลีกเล่ียงการ

รับประทานอาหารหรือพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีเส่ียงต่อการเกิดฟันผุและการทาํความสะอาดช่อง

ปากท่ีถูกตอ้ง ก็เป็นวธีิการป้องกนัโรคฟันผท่ีุมีประสิทธิภาพอีกทางหน่ึง ในการดูแลทางทนัตกรรม จึงควรจดั

ใหมี้ระบบบริการส่งเสริมและป้องกนัการเกิดโรคฟันผุสําหรับมารดาท่ีตั้งครรภแ์ละเด็ก รวมทั้งสนบัสนุนให้

เกิดการบูรณาการระบบบริการสุขภาพแก่มารดาและเด็กจากแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญหลายสาขาวิชาชีพท่ีมี

ประสิทธิภาพ มีการพฒันาคุณภาพและมีระบบการส่งต่อท่ีเหมาะสม เพื่อให้มารดาและเด็กมีสุขภาพช่องปาก

และสุขภาพร่างกายท่ีดี นาํไปสู่การเจริญเติบโตและมีพฒันาการท่ีสมวยัต่อไป 
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วตัถุประสงค์ 

1. สร้างระบบบริการทนัตสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อพฒันาเป็นตน้แบบ (Model of care) ในการ

ดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กปฐมวยัแบบองคร์วม 

2. เพื่อเพิ่มความรู้และพฒันาศกัยภาพของมารดาในการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองและบุตร 

ใหมี้ภาวะทนัตสุขภาพท่ีดี ไม่มีฟันผ ุ 

3. เพื่อจดับริการการดูแลทนัตสุขภาพในช่องปากแก่เด็กทุกคนท่ีเขา้ร่วมโครงการ ตั้งแต่แรกเกิด

จนถึงอาย ุ3 ปี 

 

ข้ันตอนการดําเนินการ  

1. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวกบัการพฒันาการดูแลสุขภาพช่องปากของมารดาตั้งครรภแ์ละ 

เด็กปฐมวยั 

2. จดัตั้งทีมซ่ึงประกอบดว้ย 

- ทนัตแพทย ์

- กุมารแพทย ์

- สูตินรีแพทย ์

- พยาบาลประจาํแผนก 

- ผูช่้วยทนัตแพทย ์

3. การอบรมเชิงปฏิบติัการใหค้วามรู้แก่หญิงตั้งครรภ ์

- สาํรวจขอ้มูลพื้นฐานของหญิงตั้งครรภ ์

- ใหค้วามรู้แก่หญิงตั้งครรภใ์นการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง ทั้งในส่วนการทาํ 

ความสะอาดช่องปาก การหลีกเล่ียงการรับประทานอาหารท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคฟันผ ุ 

- ตรวจสุขภาพช่องปากแก่หญิงตั้งครรภ ์และแนะนาํบริการการรักษาสุขภาพช่องปากท่ี 

เหมาะสมทุก 3 เดือน 

4. ใหร้ะบบบริการการดูแลสุขภาพช่องปากแก่เด็กแรกเกิดจนอาย ุ3 ปี 

- ใหค้วามรู้แก่มารดาและผูเ้ล้ียงดูในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็ก ไดแ้ก่ วธีิการ 

ทาํความสะอาดช่องปาก วธีิการเล้ียงดู พฤติกรรมการรับประทานอาหารเพื่อหลีกเล่ียงการเกิดโรคฟันผ ุ  

- ตรวจสุขภาพช่องปากและใหบ้ริการทางทนัตกรรมท่ีเหมาะสมแก่เด็ก 

- จ่ายยาเมด็ฟลูออไรดท์างระบบเพื่อป้องกนัการเกิดโรคฟันผ ุ

5. ใหค้าํปรึกษาแนวทางการรับประทานอาหารของเด็กอาย ุ0-3 ปี จดักิจกรรมใหค้วามรู้และ 

แนะนาํวิธีการดูแลการรับประทานอาหารของเด็กปฐมวยั โดยให้ผูดู้แลทาํบนัทึกการรับประทานอาหารของ

เด็กใน 24 ชัว่โมงท่ีผา่นมา เพื่อนาํมาวิเคราะห์และให้คาํแนะนาํในการรับประทานอาหารเพื่อป้องกนัการเกิด

โรคฟันผโุดยทนัตแพทยเ์ฉพาะทางสาํหรับเด็ก 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการจัดกจิกรรม 

4. แบบสอบถามประวติัและขอ้มูลส่วนตวัของมารดาตั้งครรภ ์

5. แบบทดสอบความรู้ดา้นการดูแลทนัตสุขศึกษาก่อนและหลงัการใหค้วามรู้ 

6. เอกสาร/คู่มือประกอบการอบรม คือ หนงัสือคู่มือการดูแลทนัตสุขภาพช่องปากของมารดาตั้งครรภ์

และเด็กปฐมวยั 

 

กลุ่มเป้าหมาย  

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา คือ กลุ่มเด็กและมารดาท่ีมารับการบริการท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดี จาํนวน 200 คู่   

- เด็กและมารดามีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง ไม่มีโรคประจาํตวัใดๆ 

- มารดาท่ีฝากครรภท่ี์แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลรามาธิบดีและเด็กทารกท่ีคลอดและมารับ

วคัซีนท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

ผลประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

1.   กลุ่มเด็กอาย ุ0-3 ปี ไดรั้บการดูแลสุขภาพช่องปากอยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่มีฟันผ ุเป็นแบบอยา่ง 

ท่ีเป็นระบบในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กปฐมวยัท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.  มารดาและผูเ้ล้ียงดูมีความรู้และสามารถดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กไดดี้ข้ึน 

 

ผลการดําเนินงานทีสํ่าคัญ 

ระยะแรกของการดาํเนินกิจกรรม มีการจดักิจกรรมให้ความรู้ทนัตสาธารณสุขแก่มารดาตั้งครรภ ์ ท่ี

หน่วย OPD  แผนกสูติกรรม จาํนวน  25 คร้ัง  โดยมีการสํารวจขอ้มูลพื้นฐานของหญิงตั้งครรภ ์ ให้ความรู้แก่

หญิงตั้งครรภ์ในการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง ทั้งในส่วนการทาํความสะอาดช่องปาก การหลีกเล่ียง

การรับประทานอาหารท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคฟันผุ และตรวจสุขภาพช่องปากแก่หญิงตั้งครรภ์ และแนะนาํ

บริการการรักษาสุขภาพช่องปากท่ีเหมาะสมทุก 3 เดือน 

 นอกจากน้ีมีการจดัทาํหนังสือคู่มือการดูแลทนัตสุขภาพช่องปากของมารดาตั้งครรภ์เพื่อเป็นส่ือ

แนะนาํแก่หญิงตั้งครรภท่ี์เขา้ร่วมโครงการ 

______________________________________________________ 
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กจิกรรม   การพฒันาเครือข่ายการป้องกนัโรคพนัธุกรรมเกดิซ้ํา  

(Network Development for Prevention of Reoccurrence of Genetic Disorders) 

หัวหน้ากจิกรรม   ศ.พญ. ดวงฤดี  วฒันศิริชัยกุล 

 

หลกัการและเหตุผล  

 ความพิการแต่กาํเนิดและโรคพนัธุกรรมบางอย่างให้การรักษาได ้บางอย่างแมรั้กษาไดด้ว้ยการผ่าตดัและ

รักษาตามอาการแต่ก็ยงัมีผลสืบเน่ืองและเป็นภาระเร้ือรังท่ีตอ้งดูแลตลอดชีวิตเน่ืองจากอาการทางร่างกายหรือ

สติปัญญาบกพร่อง บางโรคเสียชีวิตเม่ืออายุ 10  - 20 ปี ซ่ึงทั้งหมดน้ีลว้นแต่สร้างความสูญเสียทั้งดา้นเศรษฐกิจ และ

สังคม ผลกระทบทางจิตใจอยา่งรุนแรง และผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ในครอบครัว จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้ง

ป้องกนัและแกไ้ข โดยบางโรค/ภาวะท่ีพบบ่อยมากควรให้การป้องกนัในวงกวา้งและเป็นโครงการเชิงรุกระดบัใหญ่ 

สาํหรับโรค/ภาวะท่ีพบบ่อยไม่มากนกัแนวทางการป้องกนัการเกิดซํ้ าในครอบครัวน่าจะเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมกวา่  

 เน่ืองจากการตรวจโรคเพื่อยนืยนัโรคพนัธุกรรม ตอ้งอาศยัความเช่ียวชาญสูง และหลายกรณีตอ้งตรวจต่อใน

ระดับยีนเพื่อนําไปสู่การวินิจฉัยพาหะให้แม่นยาํและการวินิจฉัยก่อนคลอด ซ่ึงผู ้เช่ียวชาญส่วนใหญ่และ

หอ้งปฏิบติัการตรวจโรคพนัธุกรรมในประเทศไทยมีเพียงไม่ก่ีแห่ง และท่ีภาควชิากุมารเวชศาสตร์ รพ. รามาธิบดี เป็น

หน่ึงในสถาบนัท่ีมีศกัยภาพสูงดงักล่าว ดงันั้นผูข้อทุนจึงตอ้งการขอทุนเพื่อดาํเนินการป้องกนัโรคพนัธุกรรมเกิด

ซํ้ าในครอบครัว เพื่อให้พ่อแม่ไดมี้ทางเลือกในการวางแผนครอบครัว เลือกท่ีจะมีหรือไม่มีบุตรเพิ่ม และเลือกท่ีจะ

รับการตรวจวนิิจฉยัก่อนคลอด ทั้งน้ีเป้าหมายสุดทา้ยคือ ช่วยให้เด็กเกิดมาดว้ยศกัยภาพทางพนัธุกรรมและร่างกายท่ี

ปกติพร้อมท่ีจะไดรั้บการเล้ียงดูส่งเสริมใหเ้ป็นผูใ้หญ่ท่ีเตม็ศกัยภาพต่อไปในสังคมไทย   

อน่ึง ผูข้อรับทุนมีความตั้งใจพฒันางานน้ีเพื่อประกอบเขา้กบังานอ่ืนๆท่ีผูข้อทุนไดก้าํลงัดาํเนินงานหรือ

กาํลงัจะดาํเนินงานในระยะเวลาไม่ก่ีเดือนขา้งหนา้ โดยมีเป้าหมายเช่นเดียวกนัคือ ช่วยให้เด็กเกิดมาดว้ยศกัยภาพทาง

พนัธุกรรมและร่างกายท่ีปกติพร้อมท่ีจะได้รับการเล้ียงดูส่งเสริมให้เป็นผูใ้หญ่ท่ีเต็มศกัยภาพต่อไปในสังคมไทย  

โครงการอ่ืน  ๆดงักล่าว ดงัแสดงในรูป ซ่ึงไดแ้ก่  

 1) โครงการป้องกนัความพิการแต่กาํเนิด ซ่ึงมี ศ.พญ.พรสวรรค ์วสันต ์(คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)  

เป็นประธาน  

 2) การพฒันาห้องปฏิบติัการอา้งอิงตรวจโรคพนัธุกรรม ซ่ึงผูข้อรับทุนไดด้าํเนินงานต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี  

พ.ศ. 2548 

  3) การรณรงคผ์า่นเครือข่ายต่าง  ๆ 
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รูป แสดงความเช่ือมโยงระหวา่งกิจกรรมการป้องกนัโรคพนัธุกรรมเกิดซํ้ าอีก (โครงการพฒันาศกัยภาพ

ประชากรไทย) กบัโครงการอ่ืนๆ ท่ีหน่วยเวชพนัธุศาสตร์กาํลงัดาํเนินการ และ/หรือท่ีร่วมมือกบัโครงการอ่ืน  ๆ

ภายนอกสถาบนัรามาธิบดี  

 

วตัถุประสงค์ 

1. แพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทย ์ตามโรงพยาบาลระดบัจงัหวดัหรือรพ.ศูนย ์และโรงเรียนแพทย์

ทั้งในและต่างจงัหวดัไดรั้บการอบรม เพื่อการป้องกนัโรคพนัธุกรรมและความพิการแต่กาํเนิดท่ีป้องกนัได ้ 

  2. ผูป่้วยโรคกลา้มเน้ือเส่ือมดูเชนท่ีผลตรวจยนีในเบ้ืองตน้ (multiplex PCR & MLPA)ไม่พบการ

กลายพนัธ์ุ ไดรั้บการตรวจวเิคราะห์ลาํดบัเบส (sequencing) 

 3. หญิงท่ีเส่ียงต่อการเป็นพาหะโรคกลา้มเน้ือเส่ือมดูเชนไดรั้บการตรวจยนีในเบ้ืองตน้ (multiplex 

PCR & MLPA) และไดรั้บการติดตามทุก 3 เดือน เร่ืองการวางแผนการมีบุตรและการตรวจวินิจฉยัขณะ

ตั้งครรภ ์

4. เป็นศูนยก์ลางเครือข่ายการใหบ้ริการ การตรวจและวนิิจฉยัโรคกลา้มเน้ือเส่ือมดูเชนและ           

การป้องกนัโรคพนัธุกรรมและความพิการแต่กาํเนิดท่ีป้องกนัได ้ 
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วิชาการ

ผู้บริหารนโยบาย สังคม สื�อ

Genetic & 
Translational
Research; R&D;  
Clinical Lab. 

วิชาการ

ผู้บริหารนโยบาย สังคม สื�อ
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ผลประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

1. ช่วยเหลือครอบครัวให้ไม่มีบุตรเป็นโรคพนัธุกรรมกลา้มเน้ือเส่ือมดูเชน และ/หรือโรคพนัธุกรรม

ซํ้ าอีกในครอบครัว 

2. รพ.รามาธิบดีเป็นตน้แบบของโรงเรียนแพทยท่ี์เป็นแหล่งสนบัสนุนทางวิชาการดา้นการป้องกนั

โรคพนัธุกรรมและความพิการแต่กาํเนิดท่ีป้องกนัได ้และระบบการส่งต่อและปรึกษาโรคพนัธุกรรม 

 

ผลการดําเนินงานทีสํ่าคัญ  

 ในปี 2554 มีรพ.ท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ ส่งเลือดผูป่้วยและญาติเพื่อการตรวจยีนและคน้หาพาหะเพื่อ

การป้องกนัโรครวม 6 รพ. เป็นจาํนวนครอบครัวทั้งหมด 18 ครอบครัว มีการตรวจยีนในผูป่้วยจาํนวนทั้งหมด 

23 ราย (บางครอบครัวมีผูป่้วยมากกวา่ 1 คน) และญาติเพศหญิงฝ่ายมารดาอีกไม่น้อยกวา่ 19 ราย ตรวจการ

กลายพนัธ์ุดว้ยวธีิ MLPA 18 ครอบครัว พบการกลายพนัธ์ุใน 10 ครอบครัว จึงตอ้งตรวจการกลายพนัธ์ุดว้ยวิธี

วิเคราะห์ลาํดบัเบส (sequencing) ต่ออีก 8 ครอบครัว ผลพบการกลายพนัธ์ุ 1 ครอบครัว และกาํลงัรอผลอีก      

7 ครอบครัว รายละเอียดแยกยอ่ยแสดงในตาราง 

 

1. จํานวนครอบครัว DMD 

ตารางที ่1  แสดงจาํนวนครอบครัว DMD เปรียบเทียบกบัเป้าหมายจาํแนกตามปี 

จาํนวนครอบครัว 2554 2553 2552 รวมสะสม 

เป้าหมาย ผลผลิต เป้าหมาย ผลผลิต เป้าหมาย ผลผลิต เป้าหมาย ผลผลิต 

• รวม 15 18 15 10 10 27* 40 55 

• จากรพ.รามาธิบดี - 6 - 6 - 24 - 36 

• จากรพ.อ่ืน - 12 - 4 - 3 - 19 

     1.รพ.นครราชสีมา - 7 - 2 - 0 - 9 

     2.รพ.ลาํปาง - 0 - 1 - 3 - 4 

     3.รพ.สุรินทร์ - 1 - 0 - 0 - 1 

     4. รพ.พงังา - 1 - 0 - 0 - 1 

     5.รพ.สุราษฎร์ธานี - 1 - 0 - 0 - 1 

     6.รพ.ชลบุรี - 2 - 0 - 0 - 2 

     7.รพ.ธรรมศาสตร์ - 0 - 1 - 0 - 1 

* เป็นผูป่้วยท่ีสะสมเดิมก่อนเร่ิมโครงการ 20 ครอบครัว 
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2. จํานวนผู้ป่วย DMD 

ตารางที ่2 แสดงจาํนวนผูป่้วย DMD จาํแนกตามปี 

จาํนวนผูป่้วย 2554 2553 2552 รวมสะสม 

ผลผลิต ผลผลิต เป้าหมาย ผลผลิต เป้าหมาย ผลผลิต 

• รวมจากพงศาวลี* 

• รวมท่ีเขา้ร่วมโครงการจริง 

23 

19 

6** 

13 

7 

0 

1 

1 

1 

3 

0 

12 

10 

6 

4 

2 

1 

NA 

NA 

NA 

NA 

1 

80 

- 

37 

31 

80 

- 

72 

60 

- จากรพ.รามาธิบดี  - 28 - 40 

- จากรพ.อ่ืน  - 3 - 20 

       1.รพ.นครราชสีมา - NA - 9 

       2.รพ.ลาํปาง - 3 - 4 

       3.รพ.สุรินทร์ - NA - 1 

       4. รพ.พงังา - NA - 1 

       5.รพ.สุราษฎร์ธานี - NA - 1 

       6.รพ.ชลบุรี - NA - 3 

       7.รพ.ธรรมศาสตร์ - NA - 1 

* นบัเฉพาะรายท่ียงัมีชีวติอยู ่ณ ขณะครอบครัวเขา้ร่วมโครงการ; ** proband 1 ราย เป็นหญิงท่ีสงสยัภาวะพาหะ  

NA ยงัไม่เขา้ร่วมเครือข่าย; ตั้งแตปี่ 2553 เป็นตน้ไป ไม่กาํหนดเป้าหมายจาํนวนผูป่้วย กาํหนดแตเ่ป้าหมายจาํนวนครอบครัว 

 

 

3. จํานวนครอบครัว DMD แยกตามประวตัิการมีคนเป็นโรคมาก่อนในครอบครัว 

ตารางที ่3 แสดงจาํนวนครอบครัว DMD แยกตามประวติัการมีคนเป็นโรคมาก่อนในครอบครัว 

จาํนวนครอบครัว 2554 2553 2552 รวมสะสม 

• รวม 18 10 27 55 

• ท่ีมีประวติัมีคนเป็นโรคมาก่อน (positive family history)  3 1 7 11 

• ไม่มีประวติัคนเป็นโรคมาก่อน ผูป่้วยเป็นรายแรก (negative family      

history or sporadic case) 

15 9 20 44 
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4. ผลตรวจการเป็นพาหะของมารดาในครอบครัวทีไ่ม่มีประวตัิคนเป็นโรคมาก่อนผู้ป่วย 

 ตารางที ่4 แสดงผลตรวจการเป็นพาหะของมารดาในครอบครัวท่ีไม่มีประวติัคนเป็นโรคมาก่อนผูป่้วย 

จาํนวนครอบครัว 2554 2553 2552 รวมสะสม 

• รวม 15 9 20 44 

• ตามมารดามาตรวจไม่ได ้

• ตามมารดามาตรวจได ้

     - ผลยงัไม่เสร็จ 

     - ผลเสร็จแลว้ 

         • เป็นพาหะ 

5 

10 

4 

6 

2 

0 

9 

3 

6 

2 

7 

13 

3 

10 

5 

12 

32 

10 

22 

9 

         • ไม่เป็นพาหะ  4 4 5 13 

 

 

  5. จํานวนหญิงที่เป็นญาติฝ่ายมารดา  

              ตารางที ่5   แสดงจาํนวนหญิงท่ีเป็นญาติฝ่ายมารดาท่ีเป็นพาหะหรือเส่ียงต่อการเป็นพาหะเปรียบเทียบกบั   

                                จาํนวนหญิงท่ีติดตามมาตรวจไดจ้ริงจาํแนกตามปี  

จาํนวน 2554 2553 2552 รวมสะสม 2552-54 

 มาตรวจจริง/รวม (%) มาตรวจจริง/รวม (%) มาตรวจจริง/รวม (%) มาตรวจจริง/รวม (%) 

• หญิงท่ีเป็นญาติชั้นท่ี 1  

(1st degree relative) 

12/27 

 (44)  

8/13  

(62)  

23/36  

(64)  

43/76  

(57)  

• หญิงท่ีเป็นญาติชั้นท่ี 2  

(2nd degree relative) 

7/54 

 (13)  

1/22  

(5)  

7/55  

(13)  

15/131  

(11)  

• หญิงท่ีเป็นญาติชั้นท่ี 3  

(3rd degree relative) และอ่ืนๆ 

NA NA NA NA/149 

รวม 19/81  

(23) 

9/35   

(25) 

30/91  

(33) 

356 

NA เป็นญาติลาํดบัท่ีห่างออกไปและจะไม่ตามมาตรวจ หากผลตรวจญาติชั้นท่ี 1 และ 2 ไม่บ่งช้ีความจาํเป็น จึงไม่นาํมา

คาํนวณ 
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 6. การกลายพนัธ์ุในผู้ป่วยและหญงิทีเ่ส่ียงต่อการเป็นพาหะ 

ตารางที ่6 แสดงจาํนวนผลตรวจการกลายพนัธ์ุในผูป่้วยและหญิงท่ีเส่ียงต่อการเป็นพาหะ 

แยกตามประเภทของวธีิตรวจ 

            จาํนวน (ราย/ผูท่ี้ไดรั้บการตรวจรวม) 2554 2553 2552 รวมสะสม 

1. จาํนวนผู้ป่วยท่ีไดรั้บการตรวจการกลายพนัธ์ุ 

1.1 multiplex PCR 

     - พบการกลายพนัธ์ุ 

     - ไม่พบการกลายพนัธ์ุ 

1.2 MLPA 

     - พบการกลายพนัธ์ุ 

     - ไม่พบการกลายพนัธ์ุ 

1.3 sequence analysis  

     - รอผล 

     - พบการกลายพนัธ์ุ 

     - ไม่พบการกลายพนัธ์ุ 

 

 

NA 

- 

- 

18 

10 

8 

 8 

7 

1 

- 

 

 

NA 

- 

- 

 12 

8 

4 

5 

0 

5 

0 

 

 

 23 

14 

9 

10 

7 

3 

NAa 

- 

- 

- 

 

23 

14 

9 

40 

25 

15 

13 

7 

6 

- 

2. จาํนวนหญิงท่ีไดรั้บการตรวจการกลายพนัธ์ุ 

2.1 multiplex PCRb 

     - พบการกลายพนัธ์ุ 

     - ไม่พบการกลายพนัธ์ุ 

2.2 MLPA  

     - รอผล 

     - พบการกลายพนัธ์ุ 

     - ไม่พบการกลายพนัธ์ุ 

2.3 sequence analysis  

     - รอผล 

     - พบการกลายพนัธ์ุ 

     - ไม่พบการกลายพนัธ์ุ 

                                                                     

 

NA 

- 

- 

        20 

2 

7 

       11 

         4 

3 

- 

1 

 

 

NA 

- 

- 

7 

- 

1 

6 

3 

- 

2 

1 

 

 

NA 

- 

- 

25 

- 

13 

12 

NA 

- 

- 

- 

 

 

NA 

- 

- 

52 

2 

21 

29 

7 

3 

2 

2 

 

      NA, not applicable ไม่ไดท้าํ/ไม่ไดต้ั้งเป้า  

      a ยงัไม่ไดข้องบฯ/ เร่ิมทาํงาน sequencing 

      b multiplex PCR ไม่สามารถใชว้นิิจฉยัพาหะไดจึ้งไม่ทาํในหญิงท่ีเส่ียงต่อการเป็นพาหะ 
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7. การให้คําปรึกษาทางพนัธุศาสตร์ 

             ตารางที ่7 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัการใหค้าํปรึกษาทางพนัธุศาสตร์จากการติดตามครอบครัวระยะยาว 

ขอ้มูล 2554 2553 2552 รวม

สะสม 

1. จาํนวนครอบครัวท่ีไดรั้บการใหค้าํปรึกษาทางพนัธุศาสตร์ (ครอบครัว) 18 10 27 55 

2. จาํนวนคร้ังท่ีไดรั้บการใหค้าํปรึกษาทางพนัธุศาสตร์ (คร้ัง) 70 42 140 252 

3. กรณียงัไม่ตั้งครรภแ์ละไดรั้บการใหค้าํปรึกษาทางพนัธุศาสตร์เพ่ือ  

    - วนิิจฉยั บอกการดาํเนินโรค การรักษา ดูแลทางดา้นจิต-สงัคม (คร้ัง) 

     - วางแผนครอบครัว (คร้ัง) 

     - วนิิจฉยัก่อนคลอด (คร้ัง) 

 

70 

6 

5 

 

42 

10 

0 

 

140 

20 

4 

 

252 

36 

9 

4. กรณีตั้งครรภแ์ลว้และไดรั้บการใหค้าํปรึกษาทางพนัธุศาสตร์เพ่ือรับการ

ตรวจวนิิจฉยัในครรภ ์(ราย) 

    

4.1 จาํนวนหญิงท่ีเป็นพาหะ 

       - ทารกเป็นผูห้ญิงจึงตั้งครรภต์่อ (U/S พบก่อนจึงงด amniocentesis) 

0 

- 

0 

- 

1 

1 

1 

1 

4.2 จาํนวนหญิงท่ีไม่เป็นพาหะ 1 0 2 3 

5. ผลจากการตดัสินใจของหญิงท่ีรับการตรวจวนิิจฉยัทารกในครรภ ์

5.1 ทารกปกติ 

5.2 ทารกเป็นโรค     

   - ตั้งครรภต์่อ 

   - ยติุการตั้งครรภ ์

 

1 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

1 

- 

- 

- 

 

8 .การติดตามครอบครัวระยะยาว: อาการของผู้ป่วยและการตั้งครรภ์ของหญงิในครอบครัว  

เป้าหมาย 80% ของจาํนวนครอบครัว โดยติดตามทางโทรศพัทห์รือพบโดยตรง 

ตารางที ่8 แสดงจาํนวนการติดตามครอบครัวระยะยาว 

จาํนวน 2554 2553 2552 รวมสะสม 

1. ครอบครัวของผูป่้วย 18 10      27* 55 

2. ครอบครัวท่ีติดตามไดจ้ริง 18 10      23 51 

3. อตัราการติดตาม (%) 100 100 NA* 100 (เฉล่ีย) 

* มีครอบครัวท่ีสะสมมาแต่เดิม 20 ครอบครัว ก่อนเร่ิมโครงการและหลายครอบครัวไม่สามารถติดตามได ้จึงไม่นาํมานบัรวม

ในอตัราการติดตาม  

 

9. การได้รับ pre - test counseling และ post - test counseling 

       - ผูป่้วยและหญิงท่ีตรวจพาหะทุกรายไดรั้บ pre-test counseling 100% 

       - ผูป่้วยและหญิงท่ีตรวจพาหะทุกรายไดรั้บ post-test counseling 100% 
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10. ผลงานตีพมิพ์เชิงวชิาการ 

10.1 นําเสนอผลงานเป็นบทความวชิาการและโปสเตอร์ในการประชุมองค์การระหว่างประเทศ  

 การประชุม 9th ASIA Pacific Conference on Human Genetics ณ Aberdeen City, Hong Kong 

ระหวา่งวนัท่ี 30 พฤศจิกายน –  3 ธนัวาคม 2553 

 

บทความวชิาการทีล่งตีพมิพ์ 

 
 

โปสเตอร์ในงาน 
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    10.2 การเผยแพร่ผลงานหรือขยายผลในลกัษณะอืน่ 

 การป้องกนัโรคกลา้มเน้ือเส่ือมดูเชนและแนวทางการดูแลรักษาไดรั้บการบรรจุอยูใ่นแผน

โครงการป้องกนัความพิการแต่กาํเนิด ซ่ึงไดรั้บทุนจาก สสส. (5 โรค ไดแ้ก่ ปากแหวง่/เพดานโหว ่หลอด

ประสาทไม่ปิด กลุ่มอาการดาวน์ ความพิการของแขนขา และกลา้มเน้ือเส่ือมดูเชน หวัหนา้โครงการใหญ่ คือ 

ศ.พญ.พรสวรรค ์วสันต)์ ซ่ึงทางรามารับผิดชอบพื้นท่ี สปสช.เขต 9 และมีแผนท่ีจะเลือกทาํใน จงัหวดั

นครราชสีมา เป็นพื้นท่ีนาํร่อง 

 

11. การผลติส่ือและเอกสาร 

 ตารางที ่9 แสดงผลงานการผลิตส่ือและเอกสารแยกตามรายปี 

ส่ือและเอกสาร 2554 2553 2552 รวมสะสม 

เป้าหมาย ผลผลติ เป้าหมาย ผลผลติ เป้าหมาย ผลผลติ เป้าหมาย ผลผลติ 

แผน่พบั (เร่ือง) ผลิตเพ่ิม 

1 เร่ือง 

ใช้

ต่อเน่ือง 

ใช้

ต่อเน่ือง 

ใช้

ต่อเน่ือง 

2 2 3  2 

บตัรประจาํตวัผูป่้วย/

พาหะ (เร่ือง) 

ผลิตเพ่ิม 

1 เร่ือง 

ใช้

ต่อเน่ือง 

ผลิตเพ่ิม 

1 เร่ือง 
ใช้

ต่อเน่ือง 
2 2 3 2 

หนงัสือ (เร่ือง) ผลิตเพ่ิม 

1 เร่ือง 

1 ใช้

ต่อเน่ือง 

0 1 0 2 1 

เวบ็ไซด ์ ใช้

ต่อเน่ือง 

ใช้

ต่อเน่ือง 

ใช้

ต่อเน่ือง 

ใช้

ต่อเน่ือง 

1 1 1 1 

 

 

12. การสร้างเครือข่ายกบักุมารแพทย์และแพทย์สาขาต่างๆในรพ./จังหวดัเครือข่าย 

 ตารางที ่10  แสดงการสร้างเครือข่ายกบักุมารแพทยแ์ละแพทยส์าขาต่างๆในรพ./จงัหวดัเครือข่าย 

เปรียบเทียบกบัเป้าหมายแยกรายปี 

กจิกรรม 2554 2553 2552 รวมสะสม 

เป้าหมาย ผลผลติ เป้าหมาย ผลผลติ 

Site (แห่ง) NA NA 5 1 5  1 

การเยีย่ม site  ใชโ้ทรศพัท/์อีเมลล์

ในการดาํเนินงาน 

ใชโ้ทรศพัท/์อีเมลล์

ในการดาํเนินงาน 
1 คร้ัง/ปี/แห่ง 1 

(ลาํปาง) 

1 คร้ัง/ปี/แห่ง 1 คร้ัง/ปี/แห่ง 

NA ไม่ไดต้ั้งเป้าหมาย, ตั้งแตปี่ 2553 เป็นตน้ไป ไม่กาํหนดเป้าหมาย 
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ส่วนที ่3  การจัดอบรม 

มีการอบรมวชิาการแก่บุคลากรทางการแพทย ์ประจาํปี 2554  เร่ือง “ป้องกนัโรคกล้ามเนือ้เส่ือมดูเชน

เกดิซ้ํา และความพกิารแต่กาํเนิด....คุณช่วยได้”  วนัจนัทร์ท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ณ หอ้งประชุม 810 

อาคารปฎิบติัการรวมและโรงเรียนพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม  เป็นบุคลากรทางการแพทยใ์นกรุงเทพฯและปริมณฑล  จาํนวน 58 คน 

บุคลากร แพทย ์             6          คน 

  พยาบาล            35          คน 

  นกัวทิยาศาสตร์          17           คน 

สถาบนั  รพ.รามาธิบดี          43           คน (แพทย ์4, พยาบาล 25 , นกัวทิยาศาสตร์ 14 ) 

  รพ.ศิริราช            4           คน (แพทย ์1, นกัวทิยาศาสตร์ 3) 

  รพ.พระนัง่เกลา้            7           คน (พยาบาล 7) 

  รพ.ปทุมธานี            2           คน (พยาบาล 2) 

  รพ.ฉะเชิงเทรา            1           คน (แพทย ์1)  

  รพ.ลาํปาง            1           คน (พยาบาล 1) 

ผลประเมินการจดัอบรม 

 ผูเ้ขา้รับการอบรม 58 คน ไดรั้บใบประเมินผลกลบั 45 ฉบบั (77.6%) 

 1) ระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรม   

    88.6% ของผูเ้ขา้รับการอบรม โดยภาพรวมบรรลุความคาดหวงัต่อการเขา้ร่วมการอบรมในระดบั  

มาก-มากท่ีสุด  

         มากท่ีสุด  54.5%      

  มาก   34.1%      

  ปานกลาง  11.4% 

 2) ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 

• ไดรั้บความรู้ดี จดัไดน่้าสนใจ อธิบายไดเ้ขา้ใจดี จนสามารถกระตุน้ผูเ้ขา้อบรม ใหห้นัมาสนใจ ให ้

ความสําคญักบัการร่วมรณรงค์ให้ความรู้ และการป้องกนัการเกิดโรคซํ้ าอีกในครอบครัว, ประชาชน เพื่อ

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และตระหนักเห็นแนวทางการดูแลผูป่้วยโรคพนัธุกรรมได้ดียิ่งข้ึน ชัดเจนมากข้ึน 

ขอบคุณท่ีจดัการอบรมดีๆอยา่งคราวน้ี ขอบคุณคณะผูจ้ดัเป็นอยา่งมาก (1) 

• จดัประชุมดีมาก สนุก น่าสนใจและมีความต่อเน่ือง มีความพร้อมและตั้งใจจดัมาก ๆๆ (1) 

• ขอบคุณท่านผูจ้ดัอบรม เป็นโรคเฉพาะซ่ึงไม่ค่อยเห็น เป็นพยาบาลออร์โธปิดิกส์ ทาํใหมี้ความรู้ 

ร่วมดว้ย นาํมาประยกุตใ์ชก้ารดูแลผูป่้วยต่อได ้(1) 

• Work shop เขียน pedigree ดีมาก อยากใหเ้พิ่มเวลา (2) 
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• ดีมาก เคยพบ case DMD เสียชีวติ 2 ราย แต่ก่อนไม่เคยมีความคิดในการ counseling และไม่ไดคิ้ดท่ี 

จะใหก้ารรักษาใหคุ้ณภาพชีวติดีข้ึน (1) 

• ควรมีตวัอยา่งการเขียน pedigree มากกวา่น้ี (1) 

 

การขยายผลหลังจากการฝึกอบรม 

 แพทย/์พยาบาล จาก รพ. พงังา และ รพ.สุรินทร์ ไม่ไดเ้ขา้รับการอบรม แต่ไดรั้บการบอกต่อและแผน่

พบัจากเพื่อนท่ีมาเขา้รับการอบรม และไดติ้ดต่อส่งเลือดของผูป่้วยและครอบครัว (มารดาและญาติเพศหญิง) 

เขา้มาตรวจยนีและตรวจพาหะ 

_____________________________________________________ 

ภาพกจิกรรม 

การอบรมวชิาการแก่บุคลากรทางการแพทย์ ประจําปี 2554 ที ่รพ.รามาธิบดี 27 มิถุนายน 2554 

เร่ือง  “ป้องกนัโรคกล้ามเนือ้เส่ือมดูเชนเกดิซ้ํา และความพกิารแต่กาํเนิด....คุณช่วยได้” 

 

 
 

ขณะฟังบรรยาย 
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Workshop หัดเขียนแผนภูมิครอบครัวและวเิคราะห์อตัราเส่ียงในการเกดิโรคซ้ําในครอบครัว 

 
 

 

โปสเตอร์หน้างานให้ความรู้เกีย่วกบัโรคกล้ามเนือ้เส่ือมดูเชนและโรคหายากอืน่ๆ 

 
 

_________________________________________________________ 
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กจิกรรม   การพฒันาทกัษะและส่งต่อเด็กพเิศษก่อนวัยเรียนสู่ช้ันเรียน: ประสิทธิภาพ 

ของการจัดทาํโครงการต้นแบบด้านการพฒันาทกัษะสําหรับเด็กกลุ่มอาการ 

ออทสิติกระดับปฐมภูมิก่อนวยัเรียน 

Pre-school Program with the Garden on the Rooftop Project:  

The effectiveness of pre-school program for children with mild Autism 

Spectrum Disorder (ASD) 

หัวหน้ากจิกรรม   อ.ดร.ปรียาสิริ มานะสันต์ 

 

หลกัการและเหตุผล 

 เน่ืองด้วยพนัธกิจของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดลซ่ึงเล็งเห็นถึง

ความสําคญัของเด็กและการพฒันาทกัษะเด็กในดา้นต่างๆให้เป็นไปอย่างเหมาะสมตามวยั (ตามโครงการ

พฒันาศกัยภาพประชากรไทย) เด็กพิเศษโดยฉพาะเด็กผูมี้ความบกพร่องทางดา้นการส่ือสาร เด็กออทิสติก 

และเด็กพิเศษอ่ืนๆจึงเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มเป้าหมายน้ี โครงการจดัตั้ งภาควิชาวิทยาศาสตร์การส่ือ

ความหมายและความผิดปกติของการส่ือความหมายในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของคณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี ไดเ้ปิดใหบ้ริการแก่ผูมี้ความบกพร่องทางดา้นการส่ือความหมายมาเป็นระยะเวลาเกือบ 

40 ปี ซ่ึงผูเ้ขา้มารับบริการบางส่วนท่ีมีความพิการอ่ืนร่วมดว้ย เช่น เด็กออทิสติก เด็กดาวน์ซินโดรมซ่ึงมกัมี

ปัญหาในการเขา้โรงเรียน และมกัถูกปฎิเสธในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากโรงเรียนต่างๆ ดงันั้น

โครงการจึงมีความตอ้งการขยายขอบเขตการบริการเพื่อแกไ้ขปัญหาน้ี  

โครงการพฒันาทกัษะและส่งต่อเด็กพิเศษก่อนวยัเรียนสู่ชั้นเรียนน้ี มีความประสงค์ท่ีจะจดัเตรียม

ความพร้อมและพฒันาทกัษะเด็กพิเศษประเภทต่างๆ ซ่ึงในเบ้ืองตน้ โครงการมีความประสงคจ์ะเนน้เฉพาะ

กลุ่มเด็กกลุ่มอาการออทิสติก (Autism Spectrum Disorder) อายุประมาณ 2.5 – 5 ปี เน่ืองจากเด็กเหล่าน้ีมกัจะ

ขาดโอกาสดา้นการศึกษาเม่ือเขา้สู่ระดบัการศึกษาท่ีสูงข้ึน ถึงแมว้่า เด็กASDบางส่วนจะไดเ้ขา้รับการศึกษา

จากโรงเรียนเรียนร่วม แต่เด็กเหล่าน้ีมกัจะมีปัญหาเม่ือตอ้งเรียนในระดบัขั้นสูงข้ึนไป เน่ืองจากพฒันาการ

และพฤติกรรมยงัไม่เหมาะสมในช่วงอายุ และเด็กอีกบางส่วนท่ีไม่สามารถเขา้โรงเรียนได้ เน่ืองจากขาด

ทกัษะท่ีจาํเป็นในการเรียนและอยู่ร่วมกบัคนอ่ืนในชั้นเรียน ซ่ึงโครงการน้ีจึงมีวตัถุประสงค์สําคญัในการ

เตรียมทกัษะท่ีถูกตอ้งเหมาะสมสําหรับเด็กพิเศษท่ีเขา้ร่วมโครงการ และส่งต่อไปยงัโรงเรียนต่างๆซ่ึงมีทั้ง

โรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนปกติ และโรงเรียนในพื้นท่ี 

ในระยะเร่ิมตน้ โครงการน้ีจะมีการจดัการให้คาํปรึกษาผูป้กครองและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการให้

คาํแนะนาํดา้นการศึกษาและพฒันาการท่ีเหมาะสมของเด็กพิเศษกลุ่มน้ี รวมทั้งเร่ืองของการส่งต่อเด็กพิเศษ

ไปยงัโรงเรียนซ่ึงข้ึนอยูก่บัศกัยภาพของเด็กแต่ละบุคคล ซ่ึงโดยระยะแรก จะเป็นการประกาศหาเด็กASDเพื่อ

จะเขา้ร่วมโครงการ เป็นจาํนวน 10 คน ซ่ึงทั้ง 10 คนน้ีจะไดรั้บการประเมินจากทีมผูเ้ชียวชาญในดา้นต่างๆ 

เช่น นกัแกไ้ขการพดู, กุมารแพทย ์เป็นตน้ เพื่อวเิคราะห์การจดัรูปแบบการพฒันาทกัษะอยา่งเหมาะสม  
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ในระยะท่ีสองของโครงการน้ีคือการจดัสร้างโครงการอย่างเต็มรูปแบบ โครงการน้ีมุ่งหมายเพื่อ

พฒันาทกัษะและเตรียมความพร้อมเด็กASDก่อนวยัเรียน โดยมีการประเมินก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการ 

ซ่ึงโครงการน้ีจะประยุกตใ์ชว้ิธี Applied Behavior Analysis (ABA) ซ่ึงมีการยอมรับจากงานวิจยัต่างๆวา่ช่วย

พฒันาการเรียนรู้ สังคม และทกัษะท่ีจาํเป็นเป็นระยะเวลา 1-2 ปี 

อน่ึง โครงการน้ีจะเปรียบเสมือนแหล่งขอ้มูลในดา้นการพฒันาทกัษะท่ีจาํเป็นสําหรับเด็กพิเศษใน

การส่งต่อไปเรียนยงัชั้นเรียน เด็กท่ีร่วมโครงการน้ี ในระยะแรก ( 1st series) จะกาํหนดเป็นเด็กASD ในระยะ

ท่ีสอง ( 2nd series)จะเป็นการรับเด็กCognitive Disabilitiesอ่ืนๆ และในระยะสุดทา้ยจะเป็นการรับเด็กพิเศษ

ทัว่ไป (ซ่ึงจะจดัทาํเป็นโครงการพฒันาทกัษะต่อไป) ด้วยความเช่ือท่ีว่า “Children with and without 

disabilities have rights to education and appropriate education for them is in regular schools” (United 

Nations,1994) ในการเป็นแหล่งขอ้มูลน้ี หมายถึงเป็นแหล่งขอ้มูลสําหรับบุคคลทัว่ไปท่ีมีความเช่ือมัน่และ

ตอ้งการช่วยเหลือเด็กพิเศษเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะต่างๆท่ีจาํเป็นในการดาํเนินชีวิตตามช่วงพฒันาการท่ี

เหมาะสมเพื่อส่งต่อไปศึกษายงัโรงเรียนต่างๆ เน่ืองจากเด็กพิเศษมีความจาํเป็นอยา่งมากท่ีจะตอ้งพฒันาทกัษะ

และพฒันาการในระยะเร่ิมแรกของชีวิตเพื่อเป็นการสร้างฐานท่ีเหมาะสมสําหรับการดาํเนินชีวิตในอนาคต

ต่อไป   

 

วตัถุประสงค์ 

1.   เพื่อจดัทาํรูปแบบ (model) ในการพฒันาทกัษะและพฒันาการท่ีถูกตอ้งเหมาะสมสําหรับเด็กASD

เพื่อท่ีสามารถจะไปเรียนร่วมกบัเพื่อนๆในระดบัอายเุดียวกนัได ้

       2.   เพื่อเป็นตวักลางในการเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างครอบครัวและโรงเรียน โดยเป็นตวั

ประสานในด้านการให้คาํปรึกษาแก่ผูป้กครองเก่ียวกับบุตรหลานท่ีมีลกัษณะASDให้ประพฤติตนอย่าง

เหมาะสม ทั้งทางดา้นการปฏิบติัตนท่ีบา้นและในสถานท่ีอ่ืนๆ โดยท่ีเด็กพิเศษท่ีเขา้ร่วมโครงการจะผา่นการ

ส่งเสริมพฒันาการท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิธี Applied Behavior Analysis ท่ีเนน้ intensive behavioral educational 

programming 

        3.   เพื่อดูแลและประสานงานการให้คาํปรึกษาผูป้กครองดา้นการศึกษาและทกัษะท่ีเหมาะสมของ

เด็กพิเศษท่ีเขา้ร่วม โครงการ อีกทั้งแนะนาํโรงเรียนหรือสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกบัเด็กแต่ละบุคคล 

 

ข้ันตอนการดําเนินการ (เป็นกจิกรรมระยะยาว 4 ปี) 

 1.   Initial screening - การคดัเลือกจดัหาเด็กพิเศษ (ASD) จาํนวน 10 คน พร้อมใชก้ารทดสอบ Modified 

Checklist for Autism in Toddlers (MCHAT) เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

 2.  A child development assessment – จดัหาทีมท่ีเก่ียวขอ้งมาประเมินศกัยภาพของเด็กแต่ละคน เป็น

ระยะเวลา 3 เดือน 
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 3.  ABA approach – คดัเลือก focus group โดยท่ีเด็กจะไดรั้บการฝึกหรือปรับพฤติกรรมตามวิธีการ 

Applied Behavior Analysis program คร้ังละ 2 ชัว่โมง เป็นระยะเวลา 6 เดือน  

 4. Evaluation progress– หลงัจากเด็กไดรั้บการฝึกหรือปรับพฤติกรรมแลว้ จะมีการประเมินผลก่อน

จดัการพฒันาทกัษะแบบ comprehensive treatment program เป็นระยะเวลา 1 เดือน 

 5. Comprehensive Treatment Program – เป็นโปรแกรมก่อนวยัเรียน ซ่ึงจะจดัทาํข้ึนโดยข้ึนอยูก่บัสภาพ

ความพร้อมของแต่ละบุคคล เป็นเวลา 1 ปี เม่ือเสร็จส้ินโปรแกรมน้ี เด็กจะสามารถพฒันาทกัษะท่ีถูกตอ้ง

เหมาะสมสําหรับนาํไปใช้ในการอยู่ร่วมกบัคนอ่ืนๆในสังคม รวมทั้งสามารถไปเรียนต่อในสถานศึกษาได้

ต่อไป 

 6. Further assessment – เป็นการประเมินขั้นสุดทา้ย ก่อนส่งต่อเด็กท่ีเขา้ร่วมโครงการไปยงัสถานศึกษา

ต่างๆต่อไป 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการจัดกจิกรรม 

1. อุปกรณ์การเรียนต่างๆ เช่น โต๊ะ เกา้อ้ี ไวทบ์อร์ด ปากกา ดินสอ ดินสอสี ยางลบ ไมบ้รรทดั สีชอล์ก

แท่งใหญ่  

2. อุปกรณ์การเล่นและการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ลูกบอล  รูปภาพ  

 

กลุ่มเป้าหมาย  

เด็กพิเศษท่ีมีการวนิิจฉยัในกลุ่มโรค Autism spectrum disorder อายรุะหวา่ง 2.5 – 5 ปี จาํนวน 10 คน 

 

ผลประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

1. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล สามารถตอบสนองพระราชบญัญติั

ทางการศึกษาและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการท่ีสนบัสนุนการเปิดโอกาสทางการศึกษาสาํหรับคนพิการ ใน

การจดัทาํ pre-school program เป็นโครงการนาํร่องเพื่อการจดัการศึกษาระดบัสูงข้ึนสําหรับคนท่ีมีความ

บกพร่องทางดา้นต่างๆไดมี้โอกาสรับการศึกษาอยา่งเท่าเทียมในสังคม 

2. เป็นตน้แบบในการจดัโครงการสําหรับเด็กก่อนวยัเรียนกลุ่มอาการออทิสติกระดบัปฐมภูมิ โดยเน้น

การพฒันาทกัษะท่ีจาํเป็นดา้นต่างๆเพื่อการส่งต่อไปยงัสถานศึกษาต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. เป็นการสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงกบัสถานศึกษาอ่ืนๆ ในการให้ความรู้และพฒันาทกัษะท่ีจาํเป็น

สาํหรับเด็กพิเศษเหล่าน้ีได ้
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ผลการดําเนินงานทีสํ่าคัญ   

ขั้นตอนการดาํเนินการ (ปีท่ี1) 

1. จดัเตรียมหากลุ่มตวัอยา่งท่ีถูกตอ้ง จาํนวน 10 คน 

2.ประเมินพฒันาการและศกัยภาพของเด็กแต่ละบุคคลเพื่อจดัทาํแผนการพฒันาทกัษะท่ีเหมาะสม  

3. ใชโ้ปรแกรมการปรับพฤติกรรมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเด็กในโครงการเพื่อการดาํเนินการ

ขั้นต่อไป ตามกระบวนการ Behavioral development approach  

 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล   (จากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 14 คน) 

พบว่า ผูป้กครองต่างบอกว่า เด็กมีสมาธิมากข้ึน จากท่ีไม่เคยอยู่น่ิงและไม่สามารถทาํอะไรไดน้าน 

เด็กสามารถเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนเขา้กบัชีวติประจาํวนัไดดี้ข้ึน รู้จกัแยกแยะสีและส่ิงของไดดี้ข้ึน  

 นอกจากการฝึกแลว้ผูป้กครองจะตอ้งปฏิบติัตามคาํแนะนาํอยา่งเคร่งครัดทั้งเร่ืองอาหารและเร่ืองการ 

เล้ียงดู ซ่ึงผู ้ปกครองส่วนใหญ่ยินดีท่ีจะทําตามและจากการสอบถามเด็ก มีการตอบรับท่ีดีข้ึน เช่น 

อาหารท่ีใหง้ด คือ ไขมนัสัตว ์นม และขนม เป็นหลกั  

 เด็กส่วนใหญ่ในกิจกรรมเป็นเด็กออทิสซึมระดบัปานกลาง มีประมาณ 4 คนท่ีเป็นระดบัรุนแรงนอ้ย 

ทุกคนมีปัญหาดา้นพฤติกรรมและการเขา้สังคม (เน่ืองจากชอบเล่นกบัตวัเอง และไม่สนใจสภาพแวดลอ้ม 

จด จ่ อ ส่ิ ง ใ ดไ ม่ ไ ด้น า น )  แ ต่ เ ม่ื อ ฝึ ก ป ร ะ ม า ณ  5  เ ดื อ น แ ล้ว พัฒ น า ก า รดี ข้ึ น ม า ก  ฟั ง ไ ด้น า น ข้ึ น 

และสนใจส่ิงรอบตวัมากข้ึน 

 

 
  

 

 

ภาพเด็กขณะเข้าโปรแกรมการปรับพฤติกรรม 

   

 

 

_________________________________________________________ 
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กจิกรรม   หนังสือเล่มแรกรามาธิบดี   

(Bookstart  Ramathibodi) 

หัวหน้ากจิกรรม   คุณวมิลวลัย์  วโรฬาร          

 

หลกัการและเหตุผล  

โครงการหนงัสือเล่มแรกรามาธิบดี เป็นโครงการท่ีสนบัสนุนและส่งเสริมให้พ่อแม่เห็นความสําคญั

ของการอ่านหนังสือให้ลูกฟังและเล้ียงลูกดว้ยหนงัสือตั้งแต่อยู่ในวยัทารก ซ่ึงการเล้ียงลูกด้วยหนังสือนั้น

ไม่ไดมี้เป้าหมายเพื่อการสอนใหลู้กอ่านหนงัสือออก แต่ตอ้งการให้การอ่านหนงัสือเป็นส่ือในการสร้างความ

ผกูพนัและสัมพนัธภาพท่ีอบอุ่นในครอบครัว  และผลพลอยไดจ้ากการอ่านจะเป็นการช่วยส่งเสริมพฒันาการ

ของเด็กในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นภาษา สังคม สติปัญญา และการเคล่ือนไหวร่างกาย  นอกจากน้ีการท่ีเด็กคุน้กบั

หนงัสือตั้งแต่เล็กๆ ยงัเป็นการเพาะบ่มนิสัยรักการอ่านใหเ้ด็กอีกดว้ย  

โครงการหนงัสือเล่มแรกรามาธิบดีซ่ึงเป็นกิจกรรมหน่ึงภายใตโ้ครงการพฒันาศกัยภาพประชากร

ไทยไดริ้เร่ิมกิจกรรมการส่งเสริมใหพ้อ่แม่อ่านหนงัสือเล่มแรกแก่ลูก เพื่อพฒันาเป็นโครงการตน้แบบสําหรับ

หน่วยงานภายในและภายนอกสถาบนั   เน่ืองจากกิจกรรมการอ่านหนงัสือเล่มแรกสําหรับเด็กสุขภาพดีและ

เด็กป่วยท่ีเป็นรูปแบบชดัเจนและสามารถทาํไดอ้ยา่งย ัง่ยืนโดยนั้น  ยงัไม่มีการปฏิบติัในโรงพยาบาล/สถาน

บริการทางสุขภาพแห่งใดในประเทศไทย   

โตรงการน้ีได้เร่ิมดาํเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553  โดยคร้ังแรกได้จดักิจกรรม Training the 

trainer  เพื่อให้บุคลากรท่ีทาํงานเก่ียวกบัเด็กในโรงพยาบาลรามาธิบดีมีความรู้ความเขา้ใจ สามารถแนะนาํ 

สาธิต และกระตุน้ใหบิ้ดามารดาอ่านหนงัสือเล่มแรกใหเ้ด็กฟังไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  หลงัจากนั้นไดด้าํเนิน

กิจกรรมเพื่อพฒันาตน้แบบการส่งเสริมการอ่านหนงัสือเล่มแรกในเด็กปฐมวยัในโรงพยาบาลรามาธิบดีทั้ง

เด็กสุขภาพดีและเด็กป่วย   สําหรับเด็กสุขภาพดีได้ดาํเนินโครงการท่ีหน่วยตรวจโรคผูป่้วยนอกเด็ก  ศูนย์

พฒันาเด็กปฐมวยั  และคลินิกนมแม่  ส่วนเด็กป่วยไดด้าํเนินโครงการท่ีหน่วยตรวจโรคผูป่้วยนอกเด็ก  หอ

ผูป่้วยเด็ก 5  และหอผูป่้วยเด็ก 1     นอกจากน้ีไดย้งัไดเ้ผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัหนงัสือเล่มแรกและสอนเทคนิค

การอ่านแก่ประชาชนในงานประชุมวชิาการประจาํปี 2553  ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาค

ประชาชน 

ผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมาพบว่า ไดรู้ปแบบเบ้ืองตน้สําหรับกิจกรรมหนงัสือเล่มแรก  แต่เน่ืองจาก

ในปี 2553 ระยะเวลาในการดาํเนินการค่อนข้างสั้ น จึงได้ดาํเนินโครงการต่อเน่ืองในปี 2554 เพื่อให้ได้

รูปแบบท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน และจะขยายขอบเขตการอ่านหนงัสือกบัเด็กซ่ึงเติบโตเขา้สู่วยัหดัเดินและวยัก่อนเรียน  

และจะมีการติดตามผลการดาํเนินกิจกรรมโดยการเยี่ยมบา้น เพื่อประเมินความต่อเน่ืองของกิจกรรมการอ่าน 

ตลอดจนประเมินสภาพแวดล้อมท่ีเป็นปัจจยัส่งเสริมหรืออุปสรรคปัญหาในใช้หนังสือ เพื่อหาทางแก้ไข 

นอกจากน้ียงัจะขยายผลโครงการหนังสือเล่มแรกไปยงัศูนย์สุขภาพชุมชนสวนเงิน  ศูนย์สุขภาพชุมชน

เพชรบุรี 7  และสร้างเครือข่ายไปยงัโรงพยาบาลหรือสถานบริการสุขภาพอ่ืน ๆ ในประเทศต่อไป    
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วตัถุประสงค์ 

1. พฒันาตน้แบบการส่งเสริมการอ่านหนงัสือเล่มแรกในโรงพยาบาล/สถานบริการสุขภาพแก่เด็ก 

ปฐมวยัท่ีมีสุขภาพดีและเด็กป่วย โดยพอ่แม่พ่อแม่/ผูเ้ล้ียงดู  

2. ติดตามผลความสาํเร็จของการอ่านหนงัสือเล่มแรกใหแ้ก่เด็กปฐมวยัท่ีมีสุขภาพดีและเด็กป่วยโดย 

พอ่แม่/ผูเ้ล้ียงดู  

3. สร้างเครือข่ายโครงการหนงัสือเล่มแรกไปยงัโรงพยาบาล/สถานบริการสุขภาพอ่ืน ๆ 

 

ข้ันตอนการดําเนินการ ปี 2554   

1.  พฒันาและปรับปรุงรูปแบบการอ่านหนงัสือเล่มแรกในหน่วยงานเดิมใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน โดยมี

กิจกรรม  ดงัน้ี 

     - เชิญท่ีพ่อแม่/ผูดู้แลท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย เขา้ร่วมกิจกรรม  โดยแจง้วตัถุประสงคแ์ละกิจกรรม  

     -  เม่ือพ่อแม่/ผูดู้แลยนิดีและมีความพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรม  แจกถุงชุดหนงัสือ ประเมิน 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัการอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟัง และอธิบายวธีิการและเทคนิคอ่านหนงัสือเล่มแรก   

     - สาํหรับเด็กป่วยท่ีนอนโรงพยาบาล  ติดตามและประเมินการอ่านหนงัสือของพอ่แม่/ผูดู้แลทุกวนั  

2.  ติดตามผลของโครงการโดยการโทรศพัท ์  ในเดือนแรกท่ีเขา้โครงการโทรศพัทติ์ดตามผล 2  คร้ัง  

หลงัจากนั้นโทรศพัทติ์ดตามผลทุกเดือน 

3.   พฒันาแบบประเมินการเยีย่มบา้น และเยีย่มบา้น  1  คร้ัง/ครอบครัว 

4.   ประเมินพฒันาการเด็ก 1 คร้ัง/case 

5.   จดักิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งพอ่แม่/ผูดู้แล ท่ีหน่วยตรวจผูป่้วยนอกเด็ก 1 คร้ัง 

6.   พฒันาส่ือการสอน โดยทาํวดิิทศัน์โครงการหนงัสือเล่มแรกรามาธิบดี 1 เร่ือง  

7.   สร้างหนงัสือการ์ตูนสาํหรับเด็กป่วย 1-3 เล่ม    

8.  ประชุมติดตามความกา้วหนา้ของโครงการและประเมินผลเดือนละ 1 คร้ัง 

  9.  สร้างเครือข่ายโรงพยาบาล/สถานบริการสุขภาพ และจดัอบรมเทคนิคการอ่านหนงัสือเล่มแรก

ใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจเขา้ร่วมเป็นเครือข่าย 1 คร้ัง 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการจัดกจิกรรม  

- ชุดหนงัสือเล่มแรก  

- แผน่พบักิจกรรมหนงัสือเล่มแรก 

- ภาพพลิกการสอนอ่านการหนงัสือนิทาน 

- วดิิทศัน์โครงการหนงัสือเล่มแรก 

- แบบสอบถาม 
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สถานทีด่ําเนินการ 

1.  หน่วยงานในโรงพยาบาลรามาธิบดี ไดแ้ก่ หน่วยตรวจโรคผูป่้วยนอกเด็ก  ศูนยพ์ฒันาเด็กปฐมวยั  

คลินิกนมแม่  หอผูป่้วยเด็ก 5  และหอผูป่้วยเด็ก 1     

2.  ศูนยบ์ริการสาธรณสุขในเขตความรับผดิชอบของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ไดแ้ก่ 

ศูนยสุ์ขภาพชุมชนสวนเงิน  ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเพชรบุรี 7 (อยูใ่นระยะถดัไป ปี2555) 

 

ผลการดําเนินงานทีสํ่าคัญ 

แบ่งตามพื้นท่ีท่ีจดักิจกรรม ไดเ้ป็น 3 แห่ง คือ 1) หน่วยตรวจโรคผูป่้วยนอกเด็ก  2) ศูนยพ์ฒันาเด็ก

ปฐมวยัและคลินิกนมแม่  และ3) หอผูป่้วยเด็ก 5 และหอผูป่้วยเด็ก 1     

 

1) หน่วยตรวจโรคผู้ป่วยนอกเด็ก 

แบ่งขอ้มูลเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1   การเก็บขอ้มูลหนงัสือเล่มแรกรามาธิบดี: หน่วยตรวจผูป่้วยนอกเด็ก 

และส่วนท่ี 2 กิจกรรมท่ีหน่วยตรวจโรคผูป่้วยนอกเด็กจดัข้ึน 

 

ส่วนที ่1   การเกบ็ข้อมูลหนังสือเล่มแรกรามาธิบดี: หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเด็ก 

ผลการติดตามเยีย่มบา้นและเก็บขอ้มูลหนงัสือเล่มแรกรามาธิบดี  สามารถแนะนาํการอ่านหนงัสือแก่

ผูป้กครองและแจกหนงัสือนิทานกลุ่มเด็กวยั 2-6  ปี  จาํนวน 96 ครอบครัว  มีการติดตามเยีย่มบา้นอยา่งนอ้ย 2 

คร้ัง และติดตามทางโทรศพัท ์ทุกเดือน เป็นเวลา 6 เดือน   

แบ่งผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเป็น 2 กลุ่มอาย ุคือ เด็กวยั 4-9 เดือน สามารถติดตามเยีย่มบา้นไดจ้าํนวน 30 

ครอบครัว  และเด็กวยั 1-2 ปี  สามารถติดตามเยีย่มบา้นไดจ้าํนวน  13 ครอบครัว โดยสรุปผลตามช่วงอายท่ีุ

สามารถติดตามเยีย่มบา้นได ้ ดงัน้ี 
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1.   กลุ่มตัวอย่างวยั 4-9 เดือน    ( จาํนวน  30   คน)    

จาํแนกเป็น เพศชาย  17 คน และเพศหญิง  13 คน    นอกจากน้ีแบ่งตามเขตท่ีอยูอ่าศยั (ตารางท่ี 11)    

ไดด้งัน้ีคือ     

ตารางท่ี 11   แสดงเขตท่ีอยูอ่าศยักลุ่มตวัอยา่งวยั 4-9 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการเก็บขอ้มูลการติดตามเยีย่มบา้นกลุ่มตวัอยา่งวยั 4-9 เดือน ( จาํนวน 30 คน)  สรุปขอ้มูลไดด้งัน้ี 

1.1 จาํนวนวนัท่ีอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟัง 

อ่านทุกวนั                                                จาํนวน       11 ราย  ( 36.6 %)    

อ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟัง 5-6 วนัต่อสัปดาห์ จาํนวน      9   ราย  ( 30 %)    

อ่าน 3-4  วนัต่อสัปดาห์                           จาํนวน       9   ราย  ( 30 %)    

ไม่อ่าน                                        จาํนวน       1   ราย  ( 3.3 %)    

เหตุผล คือ แม่ไม่มีเวลา  เขา้ทาํงานใหม่  และฝากเล้ียงไม่เป็นท่ี     

เขตทีอ่ยู่อาศัย จํานวน/คน 

1.ลาดพร้าว  

2.ดินแดง และ สุทธิสาร 

3.รามอินทรา    คูบ้อน 

4.ดอนเมือง 

5.บางกะปิ 

6.มกักะสัน 

8.จตุจกัร 

9.ดุสิต 

7.ยานนาวา 

10.บางซ่ือ 

10.บางจาก 

17.สาธร 

11.แจง้วฒันะ 

12.จอมทอง 

13 สายไหม 

14. จงัหวดันนทบุรี 

15.อาํเภอลาํลูกกา 

16. อาํเภอธญับุรี 

3 

6 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

รวม 30 
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1.2 จาํนวนคร้ังท่ีอ่านในแต่ละวนั  

      อ่านมากกวา่วนัละ 2 คร้ัง    จาํนวน      12   ราย   (40 %) 

อ่านวนัละ 1- 2 คร้ัง                       จาํนวน      12   ราย   (40 %) 

อ่านไม่แน่นอน  ตามอารมณ์ของเด็ก จาํนวน   6   ราย   (20 %)              

                
1.3 ช่วงเวลาท่ีอ่าน 

- อ่านตอนก่อนนอน จาํนวน   9     ราย   (30 %)                                 
เหตุผล คือพอ่แม่กลบัมาจากการทาํงานและพอมีเวลา  นอนอ่านรู้สึกสบาย  ดูรูปภาพ   

เล่าเร่ือง  และเด็กชอบฟังนิทานก่อนนอนก่อนเคล้ิมหลบั   

-     อ่านตอนเยน็         จาํนวน   8     ราย   (26.6 %)    

เหตุผลคือแม่เลิกงานมีเวลาและอ่านกบัพี่ๆ                            

-    อ่านตอนกลางวนั        จาํนวน   5    ราย    (16 %)         

-    อ่านตอนเชา้                จาํนวน   4     ราย   (13.3 %)    

-    อ่านบ่อยแต่เวลาไม่แน่นอน จาํนวน 3 ราย (10  %)  

เน่ืองจากทุกคนในบา้นช่วยกนัอ่านใหเ้ด็กฟัง   แลว้แต่อารมณ์และความตอ้งการของเด็ก                                                                                                                            

                 

1.4ระยะเวลาท่ีอ่านใหเ้ด็กฟังเฉล่ีย 

อ่านคร้ังละ 5-10นาที        จาํนวน  13    ราย   (43.3 %) 

เวลาไม่แน่นอน                      จาํนวน    8    ราย    (26 %) 

อ่านคร้ังละมากกวา่ 10 นาท่ี   จาํนวน    5    ราย    (16 %)  

อ่านคร้ังละนอ้ยกวา่ 5 นาท่ี    จาํนวน   3    ราย    (13.3 %) 

                     

1.5 ลกัษณะของผูดู้แลขณะอ่านหนงัสือ 

อุม้นัง่ตกัมากท่ีสุด        จาํนวน 14  ราย  (48 %)   

ใหเ้ด็กนัง่ขา้งๆเวลาอ่าน      จาํนวน  7   ราย  (24 %)   

ชอบนอนอ่าน        จาํนวน  2   ราย  (7%)   เหตุผลเพราะ อ่านนิทานก่อน

นอนเด็กนอนคว ํ่า ช้ีให้ดูภาพไดส้ะดวก  

ใชทุ้กท่านัง่ตามความเหมาะสมตามใจเด็ก จาํนวน   4     ราย   (14 %)   

 

1.6 หนงัสือท่ีเด็กชอบมากท่ีสุดไดแ้ก่ 

กุ๊กไก่ปวดทอ้ง     จาํนวน   18    ราย   (60 %)   

ตั้งไข่ลม้  จาํนวน    3     ราย   (10 %)   

นอ้งหมีเล่นกบัพอ่  จาํนวน    3     ราย   (10 %)   
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              เล่มอ่ืนๆไดแ้ก่ ABC ก.ไก่  ต๊ิกตอ๊ก  หนูทาํอะไรกบัแม่  ขอหนูหลบัหน่อย  ลูกเจ๊ียบ 5 ตวั ลูกหมี3ตวั 

 

      1.7 ผูป้กครองส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการอ่านหนงัสือให้เด็กฟัง  (29:1)   

จาํนวน 1ราย  ท่ีมีปัญหาเร่ืองไม่มีเวลาเน่ืองจากเขา้ทาํงานใหม่ฝากเล้ียงไม่แน่นอน  จึงไม่ได ้

อ่าน ส่วนปัญหาท่ีผูป้กครองไม่มีเวลา แต่พยายามแกไ้ขโดยอ่านช่วงก่อนนอน  และปัญหาเด็กชอบฉีกและดึง

หนงัสือขาด  การแกไ้ข คือ ติดเทปกาวหรือหาเล่มใหม่    

 

1.8 มารดาเป็นผูอ่้าน  24  ราย    (80 %)    รองลงมาคือบิดา  ยา่ ยาย  นา้ อยา่งละ 1 ราย 

 

1.9 ทุกครอบครัวซ้ือหนงัสือเพิ่มเติมเองและเด็กใหค้วามสนใจทุกครอบครัว  

 

1.10 พฤติกรรมเด็กขณะท่ีมารดา/ผูป้กครองอ่านนิทานให้ลูกฟัง  
เช่น เวลาแม่หยบิหนงัสือเขาจะมองตาม  เอามือตีแปะๆ  แรกๆเด็กจะดึงหนงัสือ ขาด  

พอนานๆจะไม่ค่อยดึงขาด และเวลาท่ีแม่อ่านเขาจะมองตามมือแม่ท่ีช้ีหนงัสือ เป็นตน้ 
 

1.11 ลกัษณะตาํแหน่งท่ีวางหนงัสือของผูดู้แลเด็กกบัเด็กวยั4-9 เดือน (ตารางท่ี 12) ท่ีพบ 

ตารางท่ี 12

 

  แสดงลกัษณะตาํแหน่งท่ีวางหนงัสือของผูดู้แลเด็กกบัเด็กวยั4-9 เดือน 

ลกัษณะตําแหน่งทีว่างหนังสือ จํานวน/ราย % 

1.วางขา้งท่ีนอน 

2.มีตูห้นงัสือ/ชั้นวางหนงัสือ 

3.แขวนขา้งฝา 

4.วางกระจายอยูท่ ัว่ๆไป 

15 

6 

4 

5 

50 

20 

13 

16 

 

1.12 เทคนิคท่ีผูป้กครองใช ้
มีหลากลหลายเทคนิค เช่น อ่านใหมี้อารมณ์สนุกสนาน  ทาํท่าทางและทาํเสียงตามเน้ือเร่ือง  อ่าน

พร้อมกนัเป็นกลุ่มหรืออ่านกบัพี่ๆ  ทาํเสียงสูงๆตํ่าๆ  ร้องเพลงประกอบและเตน้ตามจงัหวะเพลง อ่านไปเล่น

ไป แต่งเร่ืองเองจากภาพ  และเล่าใหส้นุก  มีตุก๊ตารูปสัตวป์ระกอบ  หรือเล่นกบัเงาตามเร่ืองท่ีเล่า  เป็นตน้ 
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2.   กลุ่มตัวอย่างวยั1-2 ปี    ( จาํนวน  13   คน)    

จาํแนกเป็น เพศชาย  5 คน และเพศหญิง  8 คน    นอกจากน้ีแบ่งตามเขตท่ีอยูอ่าศยั (ตารางท่ี13)ได้

ดงัน้ีคือ     

ตารางท่ี 13   แสดงเขตท่ีอยูอ่าศยักลุ่มตวัอยา่งวยั1-2 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการเก็บขอ้มูลการติดตามเยีย่มบา้นกลุ่มตวัอยา่งวยั1-2 ปี ( จาํนวน  13   คน)  สรุปขอ้มูล  ไดด้งัน้ี 

 

2.1  ครอบครัวท่ีอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟัง 

   อ่านทุกวนั                                                จาํนวน       4 ราย    ( 30.7 %)    

อ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟัง 5-6 วนัต่อสัปดาห์ จาํนวน      4   ราย    ( 30.7 %)    

อ่าน 3-4  วนัต่อสัปดาห์                           จาํนวน       3  ราย    ( 23 %)    

อ่าน 1-2 วนัต่อสัปดาห์                            จาํนวน       1  ราย    ( 7.6 %)    

อ่านนานๆคร้ัง                                         จาํนวน       1  ราย    ( 7.6 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(สาเหตุจากเป็นผูสู้งอายแุละสายตาไม่ดี มีโรคประจาํตวั)              

       

2.2  จาํนวนคร้ังท่ีอ่านในแต่ละวนั  

อ่านวนัละ 1 คร้ัง          จาํนวน   6   ราย   (46.1 %)    

อ่านมากกวา่วนัละ  2 คร้ัง                   จาํนวน   3   ราย   (23 %)    

อ่านวนัละ 2 คร้ังมี  จาํนวน                 จาํนวน   2   ราย   (15.3 %)    

อ่านไม่แน่นอน  ตามอารมณ์ของเด็ก  จาํนวน   2   ราย   (15.3 %)    

เขตทีอ่ยู่อาศัย จํานวน/คน 

1.ลาดพร้าว 

2.พญาไท 

3.มกักะสัน 

4.ดุสิต 

5.บางเขน 

6.ดอนเมือง 

7.เตาปูน 

8.บางใหญ่ 

9.อ่างศิลา  ชลบุรี 

3 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

รวม 13 
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2.3 ช่วงเวลาท่ีอ่าน 

-  อ่านตอนก่อนนอนมากท่ีสุด    จาํนวน  7  ราย  (53.8 %)    

   เหตุผล คือ พอ่แม่กลบัมาจากการทาํงานและพอมีเวลา นอนอ่านรู้สึกสบาย ดูรูปภาพ เล่า

เร่ืองและเด็กชอบฟังนิทานก่อนนอนก่อนเคล้ิมหลบั   

-  อ่านตอนกลางวนั      จาํนวน  2   ราย  (15.3 %)     

เหตุผล คือ เด็กต่ืนดี   อารมณ์ดี  เล่นได ้ผูป้กครองมีเวลาวา่ง  และเด็กเดินไปหยบิมาให้อ่าน  

-  อ่านตอนเชา้   จาํนวน  1   ราย   (7.6 %)    

- อ่านตอนเยน็       จาํนวน  1   ราย   (7.6 %)    

เหตุผล คือ แม่เลิกงานมีเวลาและอ่านกบัพี่ๆ                            

-  อ่านบ่อยแต่เวลาไม่แน่นอน       จาํนวน  2    ราย  (15.3 %)    

เน่ืองจากทุกคนในบา้นช่วยกนัอ่านให้เด็กฟัง แลว้แต่อารมณ์และความตอ้งการของเด็ก  

 

2.4 ระยะเวลาท่ีอ่านใหเ้ด็กฟังเฉล่ีย 

อ่านคร้ังละ 5-10นาที มากสุด จาํนวน   6  ราย      (46.1 %)    

อ่านคร้ังละมากกวา่ 10 นาที จาํนวน   4  ราย      (30.7 %)          

อ่านคร้ังละนอ้ยกวา่ 5 นาที จาํนวน   2  ราย      (15.3 %)    

เวลาไม่แน่นอน   จาํนวน   1  ราย      (7.6  %)   

  

2.5 ลกัษณะของผูดู้แลขณะอ่านหนงัสือ 

- ชอบนอนอ่าน  จาํนวน  2  ราย      (15.3 %)   เหตุผลเพราะรู้สึกสบาย   เด็กใกลห้ลบั  เปิด

ไดส้ะดวก          

- ใหเ้ด็กนัง่ขา้งๆเวลาอ่านจาํนวน  จาํนวน  6   ราย      (46.1 %)    เพราะสะดวกในการช้ีภาพ 

เด็กไดห้ดันัง่ หดัจบัหนงัสือพลิกไปมา ( เด็กมีปัญหาตอนคลอดทาํใหเ้ด็กแขนขาอ่อนแรง  ช่วย

กระตุน้พฒันาการ)              

- อุม้นัง่ตกั   จาํนวน  2   ราย      (15.3 %)     เหตุผลเพราะเด็กชอบนัง่ตกั    

                  -  ใชทุ้กท่านัง่ตามความเหมาะสมตามใจเด็ก     จาํนวน  3 ราย (23 %)   

                            

2.6  หนงัสือท่ีเด็กชอบมากท่ีสุด ไดแ้ก่   

กุ๊กไก่ปวดทอ้ง  จาํนวน   7   ราย      (53.8  %)                  

ตั้งไข่ลม้จาํนวน               จาํนวน   3    ราย      (23     %)                  

นอ้งหมีเล่นกบัพอ่ จาํนวน   3    ราย      (23     %)                  

                     เล่มอ่ืนๆไดแ้ก่  ABC  ก.ไก่  ต๊ิกตอ๊ก หนูทาํอะไรกบัแม่  ขอหนูหลบัหน่อย  ลูกเจ๊ียบ 5 ตวั  และ

ลูกหมี 3 ตวั  
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2.7  ผูป้กครองส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการอ่านหนงัสือให้เด็กฟัง  ยกเวน้จาํนวน 3 รายท่ีมีปัญหา คือ 

ผูแ้กครองไม่มีเวลา           1 ราย      การแกไ้ข คือ ใชเ้วลาก่อนนอน 

สายตาไม่ดี ยงัไม่ไดต้ดัแวน่   1 ราย      การแกไ้ข คือ ใหเ้ด็กๆพี่ๆนอ้งๆอ่านใหเ้ด็กฟัง 

เด็กไม่ค่อยสนใจชอบวิง่ไปมา 1 ราย    การแกไ้ข คือ นดัเขา้ตรวจพฒันาการ ตรวจการไดย้นิ  

และครอบครัวพยายามหาเวลาอยูก่บัลูกมากข้ึนอ่านมากข้ึน 

 

2.8 มารดาเป็นผูอ่้าน   8   ราย    (61 %)    รองลงมาคือ บิดา  ปู่   ยา่ ยาย  นา้ อยา่งละ 1 ราย 

 

2.9 ทุกครอบครัวซ้ือหนงัสือเพิ่มเติมเองและเด็กใหค้วามสนใจเกือบทุกครอบครัว (12:1) 

 

2.10 พฤติกรรมเด็กขณะท่ีมารดา/ผูป้กครอง อ่าน : เด็กเดินไปหยบิหนงัสืออ่านเอง  จูงมือมารดาไป

หอ้งนอนและหยบิหนงัสือ เล่าเร่ืองเดิมท่ีไดฟั้งบ่อยๆไดเ้ป็นคาํๆ หรือประโยคสั้นๆ 

 

2.11 ลกัษณะตาํแหน่งท่ีวางหนงัสือของผูดู้แลเด็กกบัเด็กวยั1-2 ปี  (ตารางท่ี 14) ท่ีพบ 

ตารางท่ี 14

 

  แสดงลกัษณะตาํแหน่งท่ีวางหนงัสือของผูดู้แลเด็กกบัเด็กวยั1-2 ปี     

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะตําแหน่งทีว่างหนังสือ จํานวน/ราย 

1.วางขา้งท่ีนอน 

2.มีตูห้นงัสือ/ชั้นวางหนงัสือ 

3.แขวนขา้งฝา 

4.วางกระจายอยูท่ ัว่ๆไป 

5 

3 

2 

3 
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ส่วนที ่2 กจิกรรมทีห่น่วยตรวจโรคผู้ป่วยนอกเด็กจัดขึน้ 

• สาธิตการอ่านหนงัสือนิทานเด็กกลุ่มใหญ่ ในหน่วยตรวจโรคผูป่้วยนอกเด็กทุกวนัพฤหสับดี 

 เวลา 7.30 น-8.00 น.   

• แนะนาํเป็นรายบุคคลเก่ียวกบัเทคนิคการอ่านหนงัสือและประโยชน์ท่ีครอบครัวไดรั้บพร้อม 

ทั้งแจกหนงัสือนิทาน และเปิดวซีีดี  

• จดักลุ่มสอน Mother Class วนัพฤหสับดีท่ี 2, 4 ของเดือน เวลา 12.30-13.30 น. แนะนาํการ 

อ่านหนงัสือใหก้บัผูป้กครองประมาณ 3-4 ครอบครัว   

• จดักิจกรรมงานคืนสู่เหยา้ร่วมกบักลุ่มงานการพยาบาลหน่วยทารกแรกเกิดวนัท่ี 24 เมษายน 

2554  หอ้งประชุมอรรถสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 

• จดั KM  Family Book start  พบปะผูป้กครองเด็กในโครงการหนงัสือเล่มแรกรามาธิบดี 

วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2554 บริเวณหนา้หอ้งประชุมอารี วลัยะเสว ีโดยเชิญรศ.พญ.นิชรา เรืองดารกานนท ์ผูจ้ดัการ

โครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทย: กลุ่มเด็กและวยัรุ่นและเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นพฒันาการเด็ก มาพูด

หวัขอ้ “หนงัสือ มหศัจรรย”์ และคุณทิพถวลิ  ปาตาคม  (นกัเขียนสมคัรเล่น) มาสาธิตเทคนิคการเล่านิทานให้

เด็กสนุกสนานโดยมีอุปกรณ์ต่างๆ มาประกอบการสอน นอกจากน้ีมี กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูป้กครอง

ท่านต่างๆ เก่ียวกบัการอ่านหนังสือนิทานให้ลูกฟัง ประโยชน์ท่ีไดรั้บ คุณค่า และประโยชน์ต่อครอบครัว       

มีผูม้าร่วมงาน จาํนวน 28 ครอบครัว (65 คน) และเจา้หนา้ท่ี 25 คน    
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2) 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลกิจกรรม0

ศูนย์พฒันาเด็กปฐมวยัและคลนิิกนมแม่ 

หนงัสือเล่มแรกกบั0

 

เด็กและผูป้กครองท่ีมาฝากเล้ียงท่ีศูนยพ์ฒันาเด็ก

ปฐมวยัและผูป้กครองท่ีมาใชบ้ริการท่ีคลินิกนมแม่ โรงพยาบาลรามาธิบดี สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลในรูป

ตารางประกอบคาํอธิบาย แบ่งเป็น 2 ตอนดงัน้ี 

 ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานและความคิดเห็นของผู้ปกครองก่อนเข้าร่วมกจิกรรม 

  1.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของผูเ้ขา้ร่วมโครงการหนงัสือเล่มแรกจาํนวน 133 ครอบครัว 

เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล (ตารางท่ี 15) 

  1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสํารวจความคิดเห็นของผูป้กครองก่อนเข้าร่วมโครงการ

เก่ียวกบั พฒันาการของเด็กจากการรับรู้ของผูป้กครอง การทราบขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการหนงัสือเล่มแรก 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการอ่านหนงัสือนิทานให้เด็กฟัง ความคิดเห็นเก่ียวกบัหลกัการ

อ่านหนงัสือนิทานให้เด็กฟัง ประสบการณ์การอ่านหนงัสือนิทานให้เด็กฟัง ความคิดเห็นเก่ียวกบัการเลือก

หนังสือนิทาน การจดัมุมหนังสือ ความตั้งใจในการอ่านหนงัสือนิทาน และส่ิงท่ีอยากไดรั้บจากโครงการ

หนงัสือเล่มแรก (ตารางท่ี 16-21 ตามลาํดบั) 

  1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมตอนท่ี1 เก่ียวกบักิจกรรมท่ีผูป้กครองและเด็กชอบทาํ

ร่วมกนัท่ีบา้น ตามช่วงอาย ุแรกเกิด - 1 ปี   1 - 2 ปี   และ2 - 3 ปี   

 

ตอนที ่2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลติดตามและการติดตามเยีย่มบ้าน 

  2.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเม่ือติดตามหลงัเขา้ร่วมโครงการหนงัสือเล่มแรกกรณีท่ีผูป้กครอง

ยินดีให้มีการติดตามเยี่ยมบา้นโดยการสอบถามผูป้กครองท่ีเขา้ร่วมโครงการหนงัสือเล่มแรกและการสังเกต

ของเจา้หนา้ท่ี จาํนวน 24 ครอบครัว เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล (ในตารางท่ี 22) 

  2.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการติดตามเยี่ยมบา้น เก่ียวกบั การอ่านหนงัสือนิทานให้เด็กฟัง 

ความสนใจและการแสดงพฤติกรรมของเด็กขณะฟังนิทาน ลกัษณะท่าทางของผูป้กครองขณะอ่านหนงัสือให้

เด็กฟัง พฤติกรรม การแสดงออก/วิธีการของผูป้กครองขณะอ่านหนงัสือให้เด็กฟัง ปัญหา/อุปสรรคในการ

อ่านหนงัสือนิทานให้เด็กฟัง การใช้ชุดหนงัสือ ส่ือเก่ียวกบัการศึกษาอ่ืนๆ ลกัษณะของเด็กและครอบครัว 

เทคนิค/วธีิการในการอ่านหนงัสือนิทานใหเ้ด็กฟัง แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลไวใ้นตารางท่ี 23-29 ตามลาํดบั  

  2.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพิ่มเติมตอนท่ี 2 เก่ียวกบั หนงัสือนิทานท่ีเด็กชอบ  หนงัสือนิทาน

ท่ีอ่านให้เด็กฟังบ่อย เหตุผลท่ีเลือกช่วงเวลาอ่านหนงัสือนิทานให้เด็กฟัง และเหตุผลท่ีเลือกใช้ท่าทางในการ

อ่านหนงัสือนิทานใหเ้ด็กฟัง 
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ตอนที ่1   ผลการวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานและความคิดเห็นของผู้ปกครองก่อนเข้าร่วมกจิกรรม 

 

ตารางที ่15  แสดงข้อมูลทัว่ไปของผู้เข้าร่วมโครงการหนังสือเล่มแรก (n = 133) 

 

ข้อมูล 

จํานวน 

(n) 

ร้อยละ 

(%) 

ค่าเฉลีย่ 

(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

ผู้ปกครอง 

     เพศ 

          - ชาย 

          - หญิง 

     อาย ุ(ปี) 

     สถานภาพสมรส 

          - คู่ 

          - หมา้ย/หยา่/แยก 

     ระดบัการศึกษา 

          - มธัยม 

          - อนุปริญญา 

          - ปริญญาตรี 

          - ปริญญาตรีข้ึนไป 

     อาชีพ 

          - รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ/พนกังานของรัฐ 

          - พนกังานบริษทั 

          - ลูกจา้งประจาํ 

          - รับจา้ง  

          - คา้ขาย 

          - แม่บา้น 

     รายได ้(บาท/เดือน) 

     จาํนวนบุตร  

          - 1 คน 

          - 2 คน 

          - 3 คน 

     ความสะดวกในการใหติ้ดตามเยีย่มบา้น 

 

 

9 

124 

 

 

129 

4 

 

4 

12 

86 

28 

 

84 

10 

25 

7 

2 

5 

 

 

76 

48 

9 

 

 

 

6.80 

93.20 

 

 

97.00 

3.00 

 

3.00 

9.00 

66.20 

21.80 

 

63.20 

7.50 

18.80 

5.30 

1.50 

3.80 

 

 

57.10 

36.10 

6.80 

 

 

 

 

 

33.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,690.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,022.09 
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ข้อมูล 

จํานวน 

(n) 

ร้อยละ 

(%) 

ค่าเฉลีย่ 

(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

          - สะดวก 

          - ไม่สะดวก 

ข้อมูลเกีย่วกบัเด็ก 

     เพศ 

          - ชาย 

          - หญิง 

     อาย ุ(เดือน) 

     ลาํดบัท่ีของบุตร 

          - คนแรก 

          - คนท่ี 2  

          - คนท่ี 3 

 

63 

70 

 

 

59 

74 

 

 

87 

42 

4 

47.40 

52.60 

 

 

44.40 

55.60 

 

 

65.40 

31.60 

3.00 

 

 

 

 

 

 

13.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.27 

 

 

จากตารางท่ี 15 พบว่าผูป้กครองท่ีตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัโครงการหนังสือเล่มแรก ส่วนใหญ่ 

เป็นเพศหญิงร้อยละ 93.20 เป็นเพศชาย ร้อยละ 6.80 อายุเฉล่ียของผูป้กครอง 33.65 ปี (SD = 5.20) มี

สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 97.00 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี 

อนุปริญญา และมธัยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 66.20, 21.80, 9.00 และ 3.00 ตามลาํดบั ประกอบอาชีพรับ

ราชการ/พนกังานของรัฐ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ  เป็นส่วนใหญ่  ร้อยละ 63.20  รองลงมา คือ ลูกจา้งประจาํ ร้อย

ละ 18.80 มีรายไดเ้ฉล่ียเดือนละ 21,690.49 บาท (SD = 14,022.09)  ส่วนใหญ่มีบุตรคนเดียว ร้อยละ 57.10 

รองลงมา คือ มีบุตร 2 คน ร้อยละ 36.10 ผูป้กครองท่ีไม่สะดวกในการให้ติดตามเยี่ยมบา้น ร้อยละ 52.60 ส่วน

ผูป้กครองท่ีมีความสะดวกให้เยี่ยมบา้น ร้อยละ 47.4  สําหรับขอ้มูลเก่ียวกบัเด็ก พบวา่เด็กส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง ร้อยละ 55.60 เพศชายร้อยละ 44.40  อายุเฉล่ียของเด็ก 13.96 เดือน (SD = 10.27) เด็กส่วนใหญ่เป็นบุตร

คนแรก ร้อยละ 65.40 รองลงมาคือเป็นบุตรคนท่ี 2 ร้อยละ 31.60  
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ตารางที ่16  แสดงข้อมูลเกีย่วกบัพฒันาการของเด็กจากการรับรู้ของผู้ปกครอง (n = 133) 

 

ข้อมูล 

ปกติ ช้ากว่าปกต ิ

จาํนวน 

(n) 

ร้อยละ 

(%) 

จาํนวน 

(n) 

ร้อยละ 

(%) 

ดา้นการทรงตวัและการเคล่ือนไหว 

ดา้นการมองเห็นและการใชมื้อหยบิควา้ของ 

ดา้นการไดย้นิและภาษา 

ดา้นสังคมและการช่วยเหลือตนเอง 

ดา้นอารมณ์และจิตใจ 

133 

133 

129 

133 

133 

100.00 

100.00 

97.00 

100.00 

100.00 

- 

- 

4.00 

- 

- 

- 

- 

3.00 

- 

- 

จากตารางท่ี 16 พบวา่ จากการประเมินพฒันาการในแต่ละดา้นของเด็กตามการรับรู้ของผูป้กครอง 

ในด้านการทรงตวัและการเคล่ือนไหว  ด้านการมองเห็นและการใช้มือหยิบควา้ของ  ด้านสังคมและการ

ช่วยเหลือตนเอง  และดา้นอารมณ์และจิตใจของเด็กมีพฒันาการปกติ ร้อยละ 100.00 ส่วนดา้นการไดย้ินและ

ภาษาของเด็กมีพฒันาการปกติ ร้อยละ 97.00  และชา้กวา่ปกติ ร้อยละ 4.00 

 

ตารางที ่17  แสดงการทราบข้อมูลเกีย่วกบัโครงการหนังสือเล่มแรก (n = 133) 

ข้อมูล จํานวน 

(n) 

ร้อยละ 

(%) 

ข้อมูลเกีย่วกบัโครงการ 

     ไม่ทราบ 

     ทราบจาก 

          - หน่วยงานต่างๆ ของ รพ.รามาธิบดี เช่น OPD  

 Day care, คลินิกนมแม่, หอผูป่้วยเด็ก 

          - นิตยสาร 

          - โทรทศัน์ 

          - อินเตอร์เน็ท 

          - เพื่อน/ญาติ 

          - โปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์ 

 

77 

 

 41  

 

1 

9 

2 

1 

2 

 

57.90 

 

30.80 

 

0.70 

6.80 

1.50 

0.70 

1.50 

จากตารางท่ี 17 พบวา่ ผูป้กครองไม่ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการหนงัสือเล่มแรก ร้อยละ 57.90 ส่วน

ผูป้กครองท่ีทราบข้อมูลเก่ียวกับโครงการหนังสือเล่มแรกส่วนใหญ่ทราบมาจากหน่วยงานต่างๆ ของ

โรงพยาบาลรามาธิบดี ร้อยละ 30.80  รองลงมาคือ ทราบมาจากทางส่ือโทรทศัน์ ร้อยละ 6.80 
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ตารางที ่18  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง (n = 133) 

ข้อมูล จํานวน 

(n) 

ร้อยละ 

(%) 

ช่วยสร้างความสัมพนัธ์ในครอบครัว 

ช่วยเสริมสร้างพฒันาการดา้นร่างกาย 

ช่วยเสริมสร้างพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ 

ช่วยเสริมสร้างพฒันาการดา้นสังคม 

ช่วยเสริมสร้างพฒันาการดา้นสติปัญญา 

ช่วยเสริมสร้างพฒันาการดา้นภาษา 

อ่ืนๆ ไดแ้ก่ สร้างนิสัยรักการอ่าน สร้างจินตนาการใหก้บั

เด็กและเกิดความคิดสร้างสรรค ์ ครอบครัวอบอุ่น 

125 

67 

128 

88 

127 

128 

7 

94.00 

49.60 

96.20 

66.20 

95.50 

96.20 

5.30 

 

จากตารางท่ี 18 พบวา่ การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการอ่านหนงัสือ    ให้เด็ก

ฟังของผูป้กครองคิดว่า ช่วยเสริมสร้างพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ และช่วยเสริมสร้างพฒันาการดา้น

ภาษามากท่ีสุด คือ ร้อยละ 96.20  รองลงมาคือ ช่วยเสริมสร้างพฒันาการด้านสติปัญญา และช่วยสร้าง

ความสัมพนัธ์ในครอบครัว  ร้อยละ 95.50 และ ร้อยละ 94.00 ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่19  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัหลกัการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง (n = 133) 

ข้อมูล จํานวน (n) ร้อยละ (%) 

การอ่านหนังสือให้เด็กฟัง 

     ควรเร่ิมเม่ือ 

          - ตั้งครรภ ์

          - แรกเกิด – 3 เดือน 

          - 3 – 6 เดือน 

          - 6 – 9 เดือน 

          - 9 – 12 เดือน 

          - 1 ปีข้ึนไป 

     ความถ่ีในการอ่าน 

          - 1 – 2 วนั/สัปดาห์ 

          - 3 – 4 วนั/สัปดาห์ 

          - 5 – 6 วนั/สัปดาห์                              

          - อ่านทุกวนั 
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37 

26 

3 

11 

5 

 

9 

6 

1 

117 

 

 

 

38.30 

27.80 

19.50 

2.30 

8.30 

3.80 

 

6.80 

4.50 

0.8 

88.00 
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ข้อมูล จํานวน (n) ร้อยละ (%) 

     ระยะเวลาในการอ่าน 

          - 5 – 15 นาที 

          - 15 – 30 นาที 

          - 30 – 45 นาที 

          - 45 – 60 นาที  

     เทคนิคการอ่าน 

          - ทาํเสียงสูงตํ่าประกอบ 

          - ทาํท่าทางประกอบ 

          - ทาํเสียงและท่าทางประกอบ 

          - ทาํเสียงและกระตุน้ใหเ้ด็กมีส่วนร่วม 

          - ทาํเสียง และท่าทางประกอบ ขณะอ่านสบตา 

โอบกอด และสัมผสัเด็ก ชกัชวนใหเ้ด็กช้ีภาพต่างๆ 

 

70 

44 

13 

6 

 

80 

4 

27 

1 

21 

 

 

52.60 

33.10 

9.80 

4.50 

 

60.20 

3.00 

20.30 

0.8 

15.80 

 

 

จากตารางท่ี 19 พบวา่ ผูป้กครองส่วนใหญ่คิดวา่ควรเร่ิมอ่านหนงัสือให้เด็กฟังตั้งแต่เด็กยงัอยู ่  ใน

ครรภ ์ร้อยละ 38.30  รองลงมา คือ เร่ิมอ่านเม่ือแรกเกิด – 3 เดือน และ 3 – 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 27.80  และ 

ร้อยละ 19.50 ตามลาํดบั ควรอ่านหนงัสือให้เด็กฟังทุกวนั ร้อยละ 88 และการอ่านแต่ละคร้ังควรใชร้ะยะเวลา 

5-15 นาที ร้อยละ 52.60 รองลงมาคือ ใชร้ะยะเวลา 15-30 นาที ร้อยละ 33.10 ซ่ึงการอ่านหนงัสือให้เด็กฟัง

ควรใชเ้ทคนิคการทาํเสียงสูงๆตํ่าๆ ประกอบการอ่าน ร้อยละ 60.20 รองลงมา คือ การทาํเสียงและทาํท่าทาง

ประกอบการอ่าน  และการทาํเสียง การทาํท่าทางประกอบ มีการสบตาขณะอ่าน การโอบกอด สัมผสัและ

ชกัชวนใหเ้ด็กช้ีภาพต่างๆ ร้อยละ  20.30  และ ร้อยละ 15.80  ตามลาํดบั 
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ตารางที ่20  แสดงประสบการณ์การอ่านหนังสือให้เด็กฟัง (n = 133) 

ข้อมูล จํานวน 

(n) 

ร้อยละ 

(%) 

การอ่านหนงัสือให้เด็กฟัง 

     ไม่เคยอ่าน 

     เคยอ่าน 

หากเคยอ่านมีความถ่ีในการอ่าน (วนั/สัปดาห์) 

      1 – 2 วนั/สัปดาห์ 

       3 – 4 วนั/สัปดาห์ 

       5 – 6 วนั/สัปดาห์ 

       อ่านทุกวนั 

 

13 

 

 

30 

32 

15 

43 

 

9.80 

 

 

22.60 

24.10 

11.30 

33.10 

  

จากตารางท่ี 20  พบวา่ ผูป้กครองไม่เคยอ่านหนงัสือให้เด็กฟัง ร้อยละ 9.80 ส่วนผูป้กครองท่ีเคยอ่าน

หนงัสือให้เด็กฟังส่วนใหญ่อ่านทุกวนั ร้อยละ 33.10  รองลงมาคือ อ่านสัปดาห์ละ 3-4 วนั และ สัปดาห์ละ   

1-2 วนั ร้อยละ 24.10  และ ร้อยละ 22.60  ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่21  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกหนังสือ การจัดมุมหนังสือ ความตั้งใจในการอ่านหนังสือ 

และส่ิงทีอ่ยากได้รับจากโครงการหนังสือเล่มแรก (n = 133) 

ข้อมูล จํานวน 

(n) 

ร้อยละ 

(%) 

การเลอืกหนังสือ 

     ตามความสนใจของเด็กชอบ 

     ภาพสวย สดใส ตวัหนงัสือชดัเจน ไม่มากเกินไป 

     เขา้ใจง่าย 

     มีสาระ 

     ภาพสวย สดใส และมีสาระ 

การจัดมุมหนังสือ 

     ไม่ควรจดั 

     ควรจดัเพราะ  

          - ทาํใหเ้ด็กรักการอ่าน 

          - สร้างบรรยากาศในการอ่านและเป็นระเบียบ 

          - ทาํใหเ้ด็กทราบท่ีเก็บ สนใจ และหยบิเองได ้

 

9 

36 

23 

27 

38 

 

8 

 

56 

16 

48 

 

6.80 

27.10 

17.30 

20.30 

28.60 

 

6.00 

 

42.10 

12.00 

36.10 
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ข้อมูล จํานวน 

(n) 

ร้อยละ 

(%) 

          - ทาํใหเ้ด็กอ่านหนงัสือเก่ง 

          - ทาํใหเ้ด็กรักการอ่านและมีระเบียบ 

          - ทาํใหท้ราบจาํนวนหนงัสือ 

ความตั้งใจในการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง 

     มากท่ีสุด 

     มาก 

     ปานกลาง 

     นอ้ย 

ส่ิงทีอ่ยากให้ทางโครงการหนังสือเล่มแรกช่วยจัดให้ 

     สนบัสนุน จดัหาหนงัสือมาแจก 

     แนะนาํการเลือกหนงัสือท่ีเหมาะสมกบัวยั 

     แนะนาํเทคนิคการอ่านหนงัสือท่ีถูกตอ้ง 

     เจา้หนา้ท่ีศูนยเ์ด็กควรอ่านหนงัสือให้เด็กฟังทุกวนั 

     ตามนโยบายของทางโครงการ 

     ติดตามประเมินพฒันาการเด็กอยา่งต่อเน่ือง 

     ไม่ระบุ 

1 

3 

1 

 

35 

68 

29 

1 

 

22 

34 

26 

1 

3 

9 

38 

0.80 

2.30 

0.80 

 

26.30 

51.10 

21.80 

0.80 

 

16.50 

25.60 

19.50 

0.80 

2.30 

6.80 

28.60 

 

จากตารางท่ี 21 พบว่า ผูป้กครองส่วนใหญ่เลือกหนังสือท่ีมีภาพสวย สดใส และมีสาระ ร้อยละ  

28.60  รองลงมาคือ หนงัสือท่ีมีภาพสวย สีสันสดใส ตวัหนงัสือชดัเจน  อ่านง่าย ตวัหนงัสือไม่มาก  ร้อยละ  

27.10 และผูป้กครองส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัการจดัมุมหนงัสือให้กบัเด็กเพราะทาํให้เด็กรักการอ่าน  ร้อยละ 

42.10  รองลงมาคือ ทาํให้เด็กทราบท่ีเก็บ สนใจ และหยิบเองได ้ ร้อยละ 36.10   ผูป้กครองมีความตั้งใจท่ีจะ

อ่านหนงัสือให้เด็กฟัง ในระดบัมาก ร้อยละ 51.10  และระดบัมากท่ีสุด   ร้อยละ 26.30   มีผูป้กครองท่ีไม่ได้

ระบุถึงส่ิงท่ีอยากให้ทางโครงการหนงัสือเล่มแรกช่วยจดัให้ ร้อยละ 28.60  สําหรับส่ิงท่ีผูป้กครองอยากให้

ทางโครงการหนังสือเล่มแรกช่วยจัดให้คือ แนะนําการเลือกหนังสือท่ีเหมาะสมกับวยั  ร้อยละ 25.60  

รองลงมา คือ แนะนาํเทคนิคการอ่านหนงัสือท่ีถูกตอ้ง  ร้อยละ 19.50   และ สนบัสนุน จดัหาหนงัสือมาแจก 

ร้อยละ 16.50 
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 ข้อมูลเพิม่เติม : กจิกรรมที่ผู้ปกครองและเด็กชอบทาํร่วมกนัทีบ้่าน (n = 133)   

 

อายุแรกเกดิ - 1 ปี 

(72 คน) 

อายุ ตั้งแต่ 1 ปีขึน้ไป - 2 ปี 

(35 คน) 

อายุตั้งแต่ 2 ปีขึน้ไป - 3 ปี  

(21คน) 

อายุ ตั้งแต่ 3 ปีขึน้ไป - 4 ปี 

(2คน) 

- เล่นของเล่น (40, 55.55%) 

- ร้องเพลง  (34, 47.22%) 

- เล่นจะ๊เอ๋  (29, 40.27%) 

- อ่านหนงัสือ/เล่านิทาน  

(26, 36.11%) 

- ดูโทรทศัน์/ว ีซี ดี 

(19,26.39%) 

- นวดตวั (13, 18.06%) 

- พดูคุยใหฟั้ง (9, 12.50%) 

- ฟังเพลง (6, 8.33%) 

- เล่นปูไต่  (3, 4.17%) 

- อุม้เดินเล่นชมส่ิงแวดลอ้ม 

(3, 4.17%) 

- อ่าน ก-ฮ  (2, 2.78%) 

- เล่นต่อบล๊อก  (2, 2.78%) 

- เตน้รํา  (1, 1.39%) 

- ท่อง ABC (1, 1.39%) 

- ใหอ้าหารปลา (1, 1.39%) 

- ตบมือ (1, 1.39%) 

- เล่นของเล่น (24,68.57%) 

- ดูโทรทศัน์/ว ีซี ดี 

(17,48.57%) 

- อ่านหนงัสือ/เล่านิทาน  

(15, 42.86%) 

- เล่นจะ๊เอ๋  (11, 31.43%) 

- ร้องเพลง  (11, 31.43%) 

- เตน้รําตามเพลง 

(4,11.43%) 

- ฟังเพลง  (3, 8.57%) 

- เล่นซ่อนหา  (2, 5.71%) 

- ป่ันจกัรยานสามลอ้   

   (2, 5.71%) 

- นวดตวั  (2, 5.71%) 

- เล่นฟุตบอล  (2, 5.71%) 

- เล่นวิง่ไล่จบั (2, 5.71%) 

- วาดรูป  (2, 5.71%) 

- เล่นต่อจ๊ิกซอร์  (1,2.86%) 

- ดูรูปภาพ (1, 2.86%) 

- นบัเลข (1, 2.86%) 

- ออกกาํลงักาย  (1, 2.86%) 

- ไหวพ้ระ (1, 2.86%) 

- ใหอ้าหารสุนขั (1,2.86%) 

- ระบายสี  (1, 2.86%) 

- เล่นของเล่น 

(13,61.90%) 

- อ่านหนงัสือ  

(13,61.90%) 

- ดูโทรทศัน์/ ว ีซี ดี 

(12,57.14%) 

- ร้องเพลง  (10, 47.62%) 

- ออกกาํลงักาย/เล่นกีฬา  

(5, 23.81%) 

- ฟังเพลง (4, 19.05%) 

- ท่อง ก – ฮ  (3, 14.28%) 

- เล่นฟุตบอล  (2, 9.52%) 

- นบัเลข  (2, 9.52%) 

- ข่ีจกัรยาน (2, 9.52%) 

- อาบนํ้า  (2, 9.52%) 

- พดูคุย  (1, 4.76) 

- เตน้รํา  (1, 4.76%) 

- เล่นจะ๊เอ๋  (1, 4.76%) 

 

- ดูโทรทศัน์ (2,100%) 

- เล่นรถของเล่น  (2,100%) 

- อ่านหนงัสือ (1, 50%) 

- ทาํงานบา้น (1, 50%) 

- ร้องเพลง  (1, 50%) 

- เล่านิทาน (1, 50%) 
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ตอนที ่2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลติดตามและการตดิตามเยีย่มบ้าน  

 

ตารางที ่22  ข้อมูลทัว่ไปของผู้เข้าร่วมโครงการหนังสือเล่มแรก (n = 24) 

 

ข้อมูล 

จํานวน 

(n) 

ร้อยละ 

(%) 

ค่าเฉลีย่ 

(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

ผู้ให้ข้อมูล 

     ความเก่ียวขอ้งกบัเด็ก 

          - มารดา 

     อาย ุ(ปี) 

     ระดบัการศึกษา 

          - มธัยมตน้ 

          - มธัยมปลาย 

          - อนุปริญญา 

          - ปริญญาตรี 

          - ปริญญาตรีข้ึนไป 

     อาชีพ 

          - รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ/พนกังานของรัฐ 

          - พนกังานบริษทั 

          - ลูกจา้งประจาํ 

ข้อมูลเด็ก 

     เพศ 

          - ชาย 

          - หญิง 

     อาย ุ(เดือน) 

การดูแลเด็ก 

     บิดามารดาดูแลเป็นหลกั 

     บิดามารดาช่วยดูแล 

          - ไม่เกิน 6 ชัว่โมง 

          - 6-8 ชัว่โมง 

 

 

 

 

24 

 

 

1 

2 

2 

16 

3 

 

22 

1 

1 

 

 

9 

15 

 

 

22 

 

1 

1 

 

 

 

 

100 

 

 

4.20 

8.30 

8.30 

66.70 

12.50 

 

91.70 

4.20 

4.20 

 

 

37.50 

62.50  

 

 

91.70 

 

4.20 

4.20 

 

 

 

 

 

34.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.54 

 

 

 

4.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.85 
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ข้อมูล 

จํานวน 

(n) 

ร้อยละ 

(%) 

ค่าเฉลีย่ 

(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

การได้รับคําแนะนําเกี่ยวกบัการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง 

     ไม่เคยไดรั้บ 

     เคย 

          - จากเจา้หนา้ท่ี Day care 

          - นิตยสาร 

          - หนงัสือส่งเสริมการอ่าน 

          - ส่ือโทรทศัน์ 

          - เพื่อน 

 

 

1 

 

19 

2 

1 

1 

1 

 

4.20 

 

79.20 

4.20 

4.20 

4.20 

4.20 

 

จากตารางท่ี 22 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัโครงการหนงัสือเล่มแรก เป็นมารดา ร้อยละ 

100.00  อายุเฉล่ีย 34.25 ปี (SD = 4.10) ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี รองลงมาคือ สูงกวา่ปริญญา

ตรี อนุปริญญา มธัยมศึกษาตอนปลาย  และมธัยมศึกษาตอนตน้ คิดเป็นร้อยละ 66.70, 12.50, 8.30, 8.30  และ 

4.20 ตามลาํดบั   ประกอบอาชีพรับราชการ/พนกังานของรัฐ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  เป็นส่วนใหญ่  ร้อยละ 

91.70  รองลงมา คือ พนกังานบริษทั และลูกจา้งประจาํ คือ ร้อยละ 4.20  สําหรับขอ้มูลเก่ียวกบัเด็กท่ีเขา้ร่วม

โครงการหนงัสือเล่มแรก ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.50 เพศชาย  ร้อยละ 37.50  อายุเฉล่ียของเด็ก 

23.54  เดือน (SD = 11.85)     ส่วนใหญ่บิดามารดาดูแลเด็กเป็นหลกั ร้อยละ 91.70 การไดรั้บคาํแนะนาํ

เก่ียวกบัการอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟังมาจากเจา้หนา้ท่ีศูนยเ์ด็กปฐมวยั (Day care) ร้อยละ 79.20 
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ตารางที ่23  ข้อมูลเกีย่วกบัการอ่านหนังสือให้เด็กฟังภายหลงัเข้าร่วมโครงการหนังสือเล่มแรก  (n = 24) 

ข้อมูล จํานวน 

(n) 

ร้อยละ 

(%) 

ผู้ทีอ่่านหนังสือให้เด็กฟัง 

     บิดา 

     มารดา 

การอ่านหนังสือหลงัเข้าร่วมโครงการ 

     อ่านใหเ้ด็กฟัง 

     ความถ่ีในการอ่านต่อสัปดาห์ 

          - 3-4 วนั 

          - 5-6 วนั 

          - ทุกวนั 

     ความถ่ีในการอ่านต่อวนั 

          - 1 คร้ัง 

          - 2 คร้ัง 

          -  2-3 คร้ัง 

          - มากกวา่ 4 คร้ัง 

     ช่วงเวลาท่ีอ่าน  

          - เชา้ 

          - เยน็ 

          - กลางคืน 

          - กลางวนัและก่อนนอน 

          - เยน็และก่อนนอน 

          - ทุกช่วงเวลา 

     ระยะเวลาท่ีใชใ้นการอ่านแต่ละคร้ัง 

          - นอ้ยกวา่ 5 นาที 

          - 5-10 นาที 

          - มากกวา่ 10 นาที 

หนังสือทีม่ีเพิม่เติมนอกจากหนังสือในโครงการ 

     มีหนงัสือเพิ่ม 

     มีหนงัสือเพิ่มมาจาก (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

          - ซ้ือ 

 

2 

22 

 

24 

 

11 

6 

7 

 

13 

5 

4 

2 

 

1 

5 

10 

2 

4 

2 

 

2 

14 

8 

 

24 

 

23 

 

8.30 

91.70 

 

100 

 

45.80 

25.00 

29.20 

 

54.20 

20.80 

16.70 

8.30 

 

4.20 

20.80 

41.70 

8.30 

16.70 

8.30 

 

8.30 

58.30 

33.30 

 

100 

 

95.80 
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ข้อมูล จํานวน 

(n) 

ร้อยละ 

(%) 

          - ไดรั้บแจก/บริจาคจากแหล่งอ่ืน 

          - ยมืจากหอ้งสมุด/ศูนยเ์ด็ก 

          - ยมื/แลกกบัเพื่อนบา้นหรือญาติ 

 

การแนะนําการอ่านหนังสือให้กบัผู้อืน่ต่อ 

     ไม่ไดแ้นะนาํ 

     แนะนาํ 

12 

6 

3 

 

5 

19 

50.00 

25.00 

12.50 

 

20.80 

79.20 

 

จากตารางท่ี 23 พบวา่ผูท่ี้อ่านหนงัสือนิทานใหเ้ด็กฟังส่วนใหญ่คือมารดาของเด็ก ร้อยละ 91.70  หลงั

เขา้ร่วมโครงการผูป้กครองอ่านหนงัสือนิทานให้เด็กฟัง ร้อยละ 100   โดยส่วนใหญ่มีความถ่ีในการอ่าน 3-4 

วนัต่อสัปดาห์ ร้อยละ   45.80  และรองลงมา คืออ่านทุกวนั ร้อยละ 29.20  ส่วนความถ่ีในการอ่านต่อวนั คือ 

วนัละ 1 คร้ัง ร้อยละ 54.20   รองลงมาคือ วนัละ 2 คร้ัง และ วนัละ 2-3 คร้ัง คิดเป็น ร้อยละ20.80 และ ร้อยละ 

16.70  ตามลาํดบั   ช่วงเวลาท่ีอ่าน คือ ตอนกลางคืน ร้อยละ 41.70 รองลงมาคือ ตอนเยน็ ร้อยละ  20.80  

(เหตุผลของการเลือกช่วงเวลาในการอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟังมีขอ้มูลอยูใ่นขอ้มูลเพิ่มเติม) 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการอ่านแต่ละคร้ัง ส่วนใหญ่ใชเ้วลา 5-10 นาที ร้อยละ 58.30  รองลงมา คือใชเ้วลามากกวา่ 

10 นาที ร้อยละ 33.30  ภายหลงัเขา้ร่วมโครงการเด็กทุกคนมีหนงัสือนิทานเพิ่ม ร้อยละ 100 หนงัสือเหล่าน้ี

ส่วนใหญ่ไดม้าจาก การซ้ือ ร้อยละ 95.80   รองลงมา คือ ไดรั้บแจก/บริจาค และ การยืมมาจากห้องสมุด/ศูนย์

เด็ก ร้อยละ 50.00  และร้อยละ 25.00   ตามลาํดบั   ส่วนใหญ่มีการแนะนาํการอ่านหนงัสือให้กบัผูอ่ื้นต่อ ร้อย

ละ 79.20  

 

ตารางที ่24  ข้อมูลความสนใจและการแสดงพฤติกรรมของเด็กขณะฟังนิทาน (n = 24) 

ข้อมูล จํานวน 

(n) 

ร้อยละ 

(%) 

แสดงความสนใจ 

การแสดงพฤติกรรมของเด็กขณะฟังหนงัสือนิทาน 

     - จอ้งมอง/ติดตาม 

     - ฟังเสียง 

     - เลียนเสียง 

     - ทาํเสียงต่างๆ 

     - จบั/ดึงหนงัสือ 

24 

 

23 

23 

19 

18 

23 

100 

 

95.80 

95.80 

79.20 

75.00 

95.80 
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ข้อมูล จํานวน 

(n) 

ร้อยละ 

(%) 

     - อม/เลียหนงัสือ 

     - ช้ีภาพ 

     - ช่วยพลิก 

     - อ่ืนๆ ไดแ้ก่ 

            - ซกัถาม 

            - เล่าเร่ือง 

8 

20 

23 

 

2 

1 

33.30 

83.30 

95.80 

 

8.30 

4.20 

 

จากตารางท่ี 24 พบวา่ ขณะเด็กฟังนิทาน เด็กจะแสดงความสนใจ ร้อยละ 100.00 โดยเด็กส่วนใหญ่

จะแสดงความสนใจด้วยการจ้องมอง/มองตาม  ฟังเสียง  จับ/ดึงหนังสือ  และช่วยพลิก ร้อยละ 95.80 

รองลงมาคือ ช้ีภาพ  เลียนเสียง และทาํเสียงต่างๆ ร้อยละ 83.30, 79.20 และ  75.00  ตามลาํดบั   

 

ตารางที ่25  ลกัษณะท่าทางของผู้ปกครองในขณะอ่านหนังสือนิทานให้เด็กฟัง (n = 24) 

ข้อมูล จํานวน 

(n) 

ร้อยละ 

(%) 

ลกัษณะท่าทางท่ีใชใ้นการอ่านหนงัสือ  

(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

     - นอนอ่าน 

     - นัง่ขา้งๆ 

     - อุม้เด็กนัง่บนตกั 

 

 

9 

13 

20 

 

 

37.50 

54.20 

83.30 

 

จากตารางท่ี 25 พบวา่ ท่าทางท่ีผูป้กครองใชใ้นการอ่านหนงัสือนิทานให้เด็กฟังส่วนใหญ่เป็นท่าอุม้

ให้เด็กนั่งบนตกั ร้อยละ 83.30  รองลงมาคือ ท่านัง่ขา้งๆ ร้อยละ 54.20 และท่านอนอ่าน ร้อยละ 37.50  

(เหตุผลของการเลือกท่าทางในการอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟังมีขอ้มูลอยูใ่นขอ้มูลเพิ่มเติม) 
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ตารางที ่26  พฤติกรรม การแสดงออก/วธีิการของผู้ปกครองขณะทีอ่่านหนังสือนิทานให้เด็กฟัง  (n = 24) 

ข้อมูล จํานวน 

(n) 

ร้อยละ 

(%) 

ลกัษณะการอ่านหนงัสือ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

     - ช้ีใหดู้รูปภาพ 

     - อ่านเน้ือเร่ืองตามหนงัสือ 

     - ร้องเพลงหรือทาํกิจกรรมอ่ืนๆประกอบการอ่าน 

     - ใส่ความรู้สึกดว้ยการทาํเสียงสูงๆตํ่าๆตามเน้ือเร่ือง 

     - ใชอุ้ปกรณ์ประกอบการอ่าน 

     - ใหเ้ด็กสัมผสัหนงัสือ โดยจบัมือเด็กช้ีหนงัสือ หรือ

พาแตะหนงัสือ หรือจบัมือเด็กพลิกหนา้หนงัสือ 

    

 

23 

19 

17 

22 

5 

23 

 

  95.80 

79.20 

70.80 

91.70 

20.80 

95.80 

จากตารางท่ี 26 พบว่าพฤติกรรม/วิธีการอ่านหนงัสือนิทานท่ีผูป้กครองใช้อ่านให้เด็กฟังส่วนใหญ่

เป็นการช้ีให้ดูรูปภาพ และการให้เด็กสัมผสัหนงัสือ โดยจบัมือเด็กช้ีหนงัสือหรือพาแตะหรือจบัมือเด็กพลิก

หนา้หนงัสือ ร้อยละ 95.80 รองลงมาคือ การใส่ความรู้สึกดว้ยการทาํเสียงสูงๆตํ่าๆ ตามเน้ือเร่ืองร้อยละ 91.70  

ส่วนวธีิการท่ีเลือกใชน้อ้ยท่ีสุดคือ การใชอุ้ปกรณ์ประกอบการอ่าน ร้อยละ 20.80   

 

ตารางที ่27  ปัญหา/อุปสรรคในการอ่านหนังสือนิทานให้เด็กฟัง (n = 24) 

ข้อมูล จํานวน 

(n) 

ร้อยละ 

(%) 

ไม่มีปัญหา 

มีปัญหา 

     - หนงัสือขาด 

     - ไม่ค่อยมีเวลา 

การแกปั้ญหา (n = 5) 

     - ซ่อมหนงัสือ 

     - ตีมือเด็กและสอนไม่ให้ฉีกหนงัสืออีก 

     - จดัสรรเวลาในการอ่านหนงัสือและเวลางาน 

     - อ่านหนงัสือขณะรถติด 

19 

 

1 

4 

 

1 

1 

2 

1 

79.20 

 

4.20 

16.70 

 

20.00 

20.00 

40.00 

20.00 
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จากตารางท่ี 27 พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา/อุปสรรคในการอ่านหนังสือนิทานให้เด็กฟัง ร้อยละ 

79.20  ส่วนผูป้กครองท่ีมีปัญหา/อุปสรรคในการอ่านหนงัสือนิทานให้เด็กฟังส่วนใหญ่ คือไม่ค่อยมีเวลา ร้อย

ละ 16.70 และแกปั้ญหาดงักล่าวดว้ยการจดัสรรเวลาในการอ่านหนงัสือและเวลางาน ร้อยละ 40.00 รองลงมา

คือ การอ่านหนงัสือในขณะรถติด ร้อยละ 20.00  

 

ตารางที ่28  การใช้ชุดหนังสือ ส่ือเกีย่วกบัการศึกษาอืน่ๆ ลกัษณะของเด็กและครอบครัว (n = 24) 

ข้อมูล จํานวน 

(n) 

ร้อยละ 

(%) 

ความครบถ้วนของหนังสือที่ได้รับจากโครงการ 

     มีถุงหนงัสือและหนงัสืออยูค่รบ 

     ถุงหนงัสือหายแต่หนงัสืออยูค่รบ 

ทีเ่กบ็หนังสือ 

     ไม่มีท่ีเก็บท่ีแน่นอน 

     มีท่ีเก็บ 

          - ชั้นวางหนงัสือ 

          - กล่องหนงัสือ 

          - โตะ๊หนงัสือ 

          - หอ้งนัง่เล่น/มุมหนงัสือ 

          - ตูห้นงัสือ 

มีหนังสืออ่านเพิม่ 

     นอ้ยกวา่ 10 เล่ม 

     11-20 เล่ม 

     21-30 เล่ม 

     31-40 เล่ม 

     มากกวา่ 40 เล่มข้ึนไป 

ส่ือเกีย่วกบัการสอนอืน่ๆ 

     รูปภาพสัตว,์ นบัเลข, พยญัชนะก-ฮ, A-Z 

     หนงัสือนิทาน การ์ตูน, นบัเลข, พยญัชนะก-ฮ, A-Z 

     เทป ซีดีนิทาน นบัเลข, พยญัชนะก-ฮ, A-Z 

     มีทั้งหนงัสือและเทป ซีดีต่างๆ 

 

 

 

21 

3 

 

3 

 

8 

4 

4 

3 

2 

 

9 

6 

3 

3 

3 

 

1 

6 

4 

13 

 

 

 

87.50 

12.50 

 

12.50 

 

33.30 

16.70 

16.70 

12.50 

8.30 

 

37.50 

25.00 

12.50 

12.50 

12.50 

 

4.20 

25.00 

16.70 

54.20 
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ข้อมูล จํานวน 

(n) 

ร้อยละ 

(%) 

ลกัษณะบ้านและส่ิงแวดล้อม 

     สะอาด เป็นระเบียบ อากาศถ่ายเทสะดวก  

     สะอาด แต่ไม่เป็นระเบียบ อากาศไม่ปลอดโปร่ง 

ความสัมพนัธ์ 

     ครอบครัวอบอุ่น ดูแลกนัใกลชิ้ด 

ลกัษณะของเด็ก 

     ร่าเริง สดช่ืน แสดงอารมณ์ตามวยั 

     ร่าเริง สดช่ืน แสดงอารมณ์ตามวยั และชอบการอ่าน

หนงัสือ      

23 

1 

 

24 

 

19 

5 

 

95.80 

4.20 

 

100 

 

79.20 

20.80 

 

จากตารางท่ี 28 พบวา่ หลงัเขา้ร่วมโครงการหนงัสือเล่มแรกเด็กส่วนใหญ่ยงัมีถุงหนงัสือและหนงัสือ

อยู่ครบ ร้อยละ 87.50   และเก็บหนังสือไวท่ี้ชั้นวางหนงัสือ ร้อยละ 33.30   รองลงมาคือ เก็บไวใ้นกล่อง

หนงัสือ และบนโตะ๊หนงัสือ  ร้อยละ 16.70   เด็กส่วนใหญ่มีหนงัสืออ่านเพิ่มจาํนวนนอ้ยกวา่ 10 เล่ม ร้อยละ  

37.50 รองลงมาคือมีหนงัสือเพิ่ม จาํนวน 11-20 เล่ม ร้อยละ 25.00  ส่ือเก่ียวกบัการสอนอ่ืนๆท่ีมีส่วนใหญ่เป็น

หนงัสือและเทป ซีดีต่างๆ เก่ียวกบันิทาน ภาพสัตวต่์างๆ พยญัชนะ การนบัเลข ร้อยละ 54.20  เด็กส่วนใหญ่

อาศยัอยู่ในบ้านและส่ิงแวดล้อมท่ีสะอาด เป็นระเบียบ อากาศถ่ายเทสะดวก ร้อยละ 95.80  และอยู่ใน

ครอบครัวท่ีอบอุ่น ดูแลใกลชิ้ด ร้อยละ 100.00 เด็กส่วนใหญ่ร่าเริง สดช่ืน แสดงอารมณ์เหมาะสมตามวยั    

ร้อยละ 79.20 และพบวา่นอกจากเด็กท่ีร่าเริง สดช่ืน มีอารมณ์เหมาะสมตามวยัแลว้ยงัมีนิสัยชอบการอ่านดว้ย 

ร้อยละ 20.80 

 

ตารางที ่29  แสดงเทคนิค/วธีิการในการอ่านหนังสือนิทานให้เด็กฟัง (n = 24) 

ข้อมูล จํานวน 

(n) 

ร้อยละ 

(%) 

ทาํเสียงสูงๆตํ่าๆและท่าทางประกอบการอ่าน 

ช้ีชวนใหเ้ด็กดูรูปภาพ 

ทาํเสียงและช้ีชวนใหเ้ด็กดูรูปภาพ 

โอบกอด และสอดแทรกคติท่ีไดจ้ากเน้ือเร่ือง 

เปิดโอกาสใหเ้ด็กเล่าเร่ืองเองบา้ง 

พาเด็กไปงานหนงัสือและใหเ้ลือกหนงัสือท่ีชอบเอง 

อ่านหนงัสือใหฟั้งทุกวนั 

13 

2 

3 

1 

3 

1 

1 

54.20 

8.30 

12.50 

4.20 

12.50 

4.20 

4.20 
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จากตารางท่ี 29 พบวา่ เทคนิค/วธีิการท่ีผูป้กครองส่วนใหญ่ใชใ้นการอ่านหนงัสือนิทานให้เด็กฟังคือ 

การทาํเสียงสูงๆตํ่าๆ และท่าทางประกอบการอ่าน ร้อยละ 54.20 รองลงมาคือ การทาํเสียงและช้ีชวนให้เด็กดู

รูปภาพ  และการเปิดโอกาสใหเ้ด็กเล่าเร่ืองเองบา้ง  ร้อยละ 12.50 

 

ข้อมูลเพิม่เติม (ระบุไม่ครบทุกราย) 

1. หนงัสือนิทานท่ีเด็กชอบ 3 อนัดบัแรก คือ   อนัดบัท่ี 1 คือ กุ๊กไก่ปวดทอ้ง(11คน)  อนัดบัท่ี 2 คือ ตั้งไข่ลม้  

(8คน)  และอนัดบัท่ี3 คือ นอ้งหมีเล่นกบัพอ่ (7คน)  

2. หนงัสือนิทานท่ีอ่านให้เด็กฟังบ่อย  3 อนัดบัแรก  คือ  อนัดบัท่ี 1 กุ๊กไก่ปวดทอ้ง (4คน) และหนูนอ้ย 

หมวกแดง (4) อนัดบัท่ี 2 คือ ตั้งไข่ลม้(3)  เด็กเล้ียงแกะ(3) และขอหนูหลบัหน่อย(3)  และอนัดบัท่ี 3 คือ 

ภาษาองักฤษ (2) นิทานเก่ียวกบัภาพสัตว ์(2) ก – ฮ (2) A-Z (2)  ลูกเจ๊ียบ 5 ตวั (2) และโกลดดี์ล๊อกหนูนอ้ยผม

ทอง (2) 

3. เหตุผลท่ีเลือกช่วงเวลาอ่านหนงัสือนิทานให้เด็กฟัง 

- เชา้ เพราะเป็นเวลาวา่ง (1) 

- เยน็ เพราะวา่งจากงาน (3)   ฟังบนรถขณะเดินทางกลบับา้น (1)  ก่อนเด็กหลบั (1) 

- ก่อนนอน  เพราะเสร็จภาระกิจ (4)  เด็กชอบฟังก่อนนอน (3)  ใหพ้อ่อ่าน (1)  มีเวลาเยอะ (1) 

4. เหตุผลท่ีเลือกใชท้่าทางในการอ่านหนงัสือนิทานใหเ้ด็กฟัง 

- นอน      เพราะเป็นเวลานอนของเด็ก (6) 

- นัง่ขา้งๆ     เพราะตอ้งการใหเ้ห็นภาพในหนงัสือและช่วยพลิก(2)  เด็กอารมณ์ดี สนใจ (1) เม่ือมี

เวลามากๆ (1) 

- อุม้เด็กนัง่บนตกั   เพราะ นัง่ไดน้านและน่ิงกวา่ท่าอ่ืนๆ (3)  เด็กเห็นภาพชดั ช่วยจบั และเปิด

หนงัสือ (3)  เด็กชอบ/เรียกร้องความสนใจ (2)  เด็กใหค้วามร่วมมือ (2) นัง่ในหอ้งนัง่เล่น (1) รู้สึกอบอุ่น (1) 

เป็นท่าท่ีเด็กสบายและสนใจฟัง (1) 
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ภาพกจิกรรมการอ่านหนังสือทีศู่นย์พฒันาเด็กปฐมวยั 

 

     
 

     
 

ภาพแสดงการประชุมช้ีแจงกจิกรรมโครงหนังสือเล่มแรกแก่ผู้ปกครอง 
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ภาพแสดงบางส่วนของการติดตามโครงการโดยเยีย่มบ้าน 

-  ตัวอย่าง Case 1 

  
 

 
 

- ตัวอย่าง Case  2  
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3) หอผู้ป่วยเด็ก 5 และหอผู้ป่วยเด็ก 1 

แบ่งผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเป็น 2 กลุ่มอาย ุคือ เด็กวยั 4 -9 เดือน  จาํนวน 51 ราย  และเด็กวยั 10เดือน –    

6ปี จาํนวน 78 ราย และสามารถติดตามเยีย่มบา้นได ้12 ราย รวมจาํนวนทั้งส้ิน 129 ราย โดยสรุปผลการเก็บ

ขอ้มูลและการติดตามไดด้งัน้ี 

 

1. บิดามารดาทุกรายไดรั้บคาํแนะนาํและสอนวธีิการอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟัง  

2.  ผลการติดตามทางโทรศพัท ์(129 ราย)  พบวา่  

เด็กทุกรายได้รับการอ่านหนังสือให้ฟังโดยบิดา มารดาเป็นผูอ่้าน ส่วนช่วงท่ีบิดามารดาออกไป

ทาํงานนอกบา้น ปู่ ย่าตายายจะเป็นคนอ่านให้ฟัง  ส่วนใหญ่ถา้เป็นวนัธรรมดาจะอ่านหนงัสือก่อนเด็กนอน   

ถา้เป็นวนัหยดุ ก็จะอ่านเพิ่มในช่วงลางวนั หลายครอบครัว พี่ของเด็กจะเป็นคนอ่านให้เด็กฟัง บางครอบครัว

ซ้ือหนงัสืออ่านเพิ่ม  โดยหนงัสือนิทานท่ีเด็กช่ืนชอบมากท่ีสุด คือ  เร่ืองกุ๊กไก่ปวดทอ้ง 

หลงัจากเขา้ร่วมกิจกรรมทุกครอบครัวเล่าวา่ หนงัสือนิทานทาํให้สัมพนัธภาพระหวา่งบิดามารดากบั

เด็กใกลชิ้ดกนัข้ึนมากข้ึน  บางครอบครัวจากเดิมไม่เคยให้บิดาอุม้ เม่ือบิดาอ่านหนงัสือให้ฟัง เด็กยอมให้บิดา

อุม้และเขา้หาบิดามากข้ึน บางครอบครัวจะใหพ้ี่นอ้งและเด็กบา้นใกลก้นัมารวมกนัแลว้อ่านนิทานให้ฟัง  บาง

ครอบครัวบอกวา่ การอ่านหนงัสือใหฟั้ง ทาํใหลู้กพดูไดเ้ร็วข้ึน การอ่านหนงัสือแลว้ให้เด็กอ่านตาม ทาํให้เด็ก

พดูชดัข้ึน  บางครอบครัวอ่านโดยให้ลูกอ่านตามแต่หลายครอบครัว เม่ือลูกป่วยหรือมีอาการโรคมากข้ึน การ

อ่านหนงัสือจะห่างลง หรือไม่ไดอ่้านเลย 

3.  ผลการเยีย่มบา้น (12 ราย)  พบวา่  

ทุกรายมีการอ่านหนังสือให้เด็กฟังอย่างสมํ่าเสมอ มีการซ้ือหนังสือการ์ตูนอ่ืน ๆ เพิ่ม ช่วงท่ีบิดา

มารดาออกไปทาํงานนอกบา้น ปู่ ยา่ตายายจะเป็นคนอ่านใหฟั้ง    
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กจิกรรมอบรม/ประชุมหนังสือเล่มแรกรามาธิบดี 

 

• ร่วมจดักิจกรรมอบรม Training the trainer  

(คร้ังท่ี2)    วนัท่ี 1 เมษายน 2554 เก่ียวกบั เทคนิคการอ่าน

หนงัสือนิทานเด็ก แก่พยาบาล ผูช่้วยพยาบาล และเจา้ท่ีทาง

สุขภาพอ่ืนๆ จาํนวน 94 คน  ท่ีอาคารเรียนและปฏิบติัการ

รวม ด้านการแพทย์และโรงเ รียนพยาบาลรามาธิบดี 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทุกคนความพึงพอใจในการจดังาน  

 

 

• ร่วมนาํเสนอผลงานและจดักิจกรรมพบปะสังสรรคข์องผูป้กครองกิจกรรมหนงัสือเล่มแรกใน 

งานประชุมวิชาการร่วม 3 สถาบนั (ศิริราช  รามา จุฬา) ภาคประชาชน ท่ีเมืองทองธานี วนัท่ี 18 มิถุนายน 

2554 มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจาํนวนประมาณ 70 ครอบครัว  และบุคคลภายนอก 

 

_________________________________________________________ 
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กจิกรรม   การส่งเสริมพฒันาการเด็กอย่างครบวงจร 

หัวหน้ากจิกรรม   รศ.พญ. นิชรา เรืองดารกานนท์ 

 

หลกัการและเหตุผล 

พฒันาการดา้นภาษาล่าชา้ (Language delay) พบบ่อยทั้งในเวชปฏิบติัและจากการสํารวจระดบัชาติ  จากผล

การสํารวจพฒันาการเด็กปฐมวยัของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามยั ปี พ.ศ. 2550  พบวา่ พฒันาการเด็กรวม

ปกติของเด็กปฐมวยั  ร้อยละ 67.7  เปรียบเทียบกบัปี 2542 และปี 2547 พบวา่  พฒันาการเด็กปฐมวยัภาพรวมปกติ หรือ

สมวยัลดลง  และพฒันาการดา้นภาษาเป็นปัญหามากกวา่ดา้นอ่ืนๆ  เห็นไดว้า่พฒันาการดา้นภาษา  เป็นปัญหาสําคญั

หน่ึงท่ีควรหาแนวทางเพื่อแกไ้ข   (กรมอนามยั ,2553) 

วธีิหน่ึงท่ีสามารถพฒันาทกัษะดา้นภาษาใหดี้ข้ึน รวมถึงพฒันาการดา้นอ่ืน  ๆดว้ย  คือ  “การอ่านหนังสือกับ

ลูก”  เป็นการส่ือสารและสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างพ่อแม่และลูก และบุคคลในครอบครัว ตั้งแต่ทารกอยู่ใน

ครรภจ์นถึงอาย ุ6 ปีเพื่อเสริมสร้างพฒันาการท่ีดี สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของ “โครงการหนังสือเล่มแรก   bookstart”  ใน

ประเทศไทย  ท่ีดาํเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 โดยไดแ้นวคิดมาจากประเทศองักฤษ และประเทศญ่ีปุ่น 

โครงการน้ีให้ความสําคญัในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก ด้วยการมุ่งเน้นให้พ่อแม่ทุกคนเห็น

ความสําคญัของการอ่านหนงัสือให้ลูกฟัง รวมทั้งการเล้ียงลูกดว้ยหนงัสือตั้งแต่เล็ก จุดมุ่งหมายท่ีสําคญัท่ีสุด

คือ การสร้างความสนุกสนาน และการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้หญ่และเด็กโดยพอ่แม่ท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ 

อ่านหนงัสือให้   ลูกฟังตั้งแต่อายุ 6  เดือนจนถึง 6 ปี และทาํตามกระบวนการท่ีโครงการฯ แนะนาํ พบว่า  เด็กมี

พฤติกรรมและพฒันาการท่ีดีในทุกดา้น  เม่ือเทียบกบักลุ่มเด็กในพื้นท่ีเดียวกนั ท่ีพ่อแม่ไม่ไดอ่้านหนังสือให้ฟัง

ตั้งแต่วยัทารก (6-9 เดือน)  นอกจากน้ีจาก ผลจากการวิจยัพบวา่ ทั้งพ่อแม่ ผูป้กครอง และนกัวิชาการพอใจกบั

โครงการน้ีมาก เพราะก่อใหเ้กิดประโยชน์ ดงัต่อไปน้ี  1. มีความตระหนกัในความสาํคญัของหนงัสือมากข้ึน 

2. มีการอ่านหนงัสือให้เด็กฟังและใชห้นงัสือกบัเด็กมากข้ึน  3. มีการซ้ือหนงัสือมากข้ึน  4. มีสมาชิกชมรม

การอ่านหนงัสือมากข้ึน  5. นอกจากน้ียงัทาํใหเ้ด็กวยัทารกเป็นสมาชิกของห้องสมุดมากข้ึน 

หนังสือ จึงเป็นส่ือท่ีสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งพอ่แม่ลูก  รวมถึงการอบรมเล้ียงดูเด็ก  การเสริมสร้าง

พื้นฐานทางดา้นร่างกาย  อารมณ์  สังคม  คุณธรรม  และสติปัญญา  ใหก้บัเด็กไดเ้ป็นอยา่งดี   

โครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทย   เล็งเห็นปัญหาพฒันาการล่าชา้ในเด็กปฐมวยั โดยเฉพาะพฒันาการ

ทางด้านภาษาท่ีล่าช้ามากท่ีสุด   การส่งเสริมให้มีการอ่านหนังสือให้เด็กฟังตั้ งแต่วยัทารกโดยบุคลากรด้าน

สาธารณสุข จึงมีความสําคญั ต่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ทั้งเด็กและครอบครัว  และเป็นเพียง

การเร่ิมตน้ของการส่งเสริมพฒันาการดา้นอ่ืน  ๆ ต่อไป  เน่ืองจากสังคมไทยในปัจจุบนัมีบริบทท่ีหลากหลายมาก เพื่อ

การขยายผลของโครงการในทางปฏิบติั  การพฒันาเครือข่ายจึงเป็นกิจกรรมท่ีมีความสําคญัลาํดบัตน้ๆ “กิจกรรมการ

ส่งเสริมพฒันาการพฒันาเด็กอย่างครบวงจร” จึงพฒันาข้ึนเพื่อดาํเนินงานกิจกรรมต่างๆสําหรับการพฒันาเด็ก 

โดยเร่ิมจากการส่งเสริมการอ่านหนงัสือให้เด็กฟังในปีแรก และในท่ีสุดจะนาํไปสู่การพฒันาเด็กไทยอยา่งเต็ม

ตามศกัยภาพท่ีแทจ้ริงต่อไป   
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วตัถุประสงค์ 

1.     เพื่อติดตามการดาํเนินการเก็บขอ้มูลในเครือข่ายนาํร่องการส่งเสริมพฒันาการเด็กอยา่งครบวงจร 

2.   เพื่อให้ความรู้เก่ียวกับแนวทางการจัดกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างครบวงจรใน

สถานพยาบาลต่อไป 

 

ข้ันตอนการดําเนินการ 

1. วางแผนและเตรียมทีมงานดาํเนินการการพฒันาเด็กอยา่งครบวงจร 

2. ติดต่อเครือข่ายหน่วยงานนาํร่อง (ศูนยอ์นามยั/โรงพยาบาล) และวางแผนร่วมกนัเพื่อหาแนว 

ปฏิบติัท่ีเป็นไปได้ในแต่ละพื้นท่ี โดยมีหน่วยงานท่ีเขา้ร่วมจาก กรุงแทพมหานคร, ภาคกลาง, ภาคตะวนัออก, 

ภาคเหนือ และ ภาคอีสาน จาํนวนทั้งส้ิน 18 แห่ง ดงัน้ี  

กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ โรงพยาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร, โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ์

สังกดัสาํนกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร, สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งมหาราชินี  สังกดักรมการแพทย ์กระทรวง

สาธารณสุข,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 1 สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 

โรงพยาบาลเวชธานี กรุงเทพมหานคร 

ภาคกลาง ไดแ้ก่ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ(์วดัไร่ขิง) สังกดักรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข  

จ.นครสวรรค,์ โรงพยาบาลนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี เป็นโรงพยาบาลทัว่ไป สังกดักระทรวงสาธารณสุข 

ภาคตะวันออก ได้แก่ จ.ชลบุรี มีโรงพยาบาลชลบุรี  เป็นโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข, ศูนยว์ิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลยับูรพา เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั บริการ

รักษาพยาบาลแก่ประชาชนในชุมชนใกลเ้คียง เช่น ชายหาดบางแสน ตาํบลแสนสุข ฯลฯ, ศูนยอ์นามยัท่ี 3 

ชลบุรี เป็นศุนยว์ชิาการ ดา้นการส่งเสริมสุขภาพระดบัเขต สังกดักรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข  

ภาคเหนือ ไดแ้ก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลยันเรศวร เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัของรัฐบาล ตั้งอยู่ท่ี 

จ.พิษณุโลก สังกดัคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร, โรงพยาบาลพญาเม็งราย   เป็นโรงพยาบาลอาํเภอ 

ให้บริการ ในเขตอาํเภอพญาเม็งรายและอาํเภอใกล้เคียง จ.เชียงราย, โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร

เชียงราย  ตั้ งอยู่ท่ี อ.เวียงชัย จ.เชียงราย, โรงพยาบาลแม่จนั เป็นโรงพยาบาลอาํเภอ ตั้ งอยู่ท่ี อ.แม่จนั               

จ.เชียงราย, โรงพยาบาลเวยีงป่าเป้า เป็นโรงพยาบาลอาํเภอ ตั้งอยูท่ี่ อ.เวยีงป่าเป้า จ.เชียงราย 

ภาคอีสาน ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  เป็นโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข, โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจาํจงัหวดัอุบลราชธานี สังกัด

กระทรวงสาธารณสุข และ ศูนยอ์นามยัท่ี 7 (อุบลราชธานี) เป็นศุนยว์ิชาการ ดา้นการส่งเสริมสุขภาพระดบั

เขต สังกดักรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข  

3. ดาํเนินกิจกรรมโดยทีมงานแต่ละโรงพยาบาล ภายใตก้รอบท่ีตกลงร่วมกนั 

4. กลุ่มเป้าหมายคือเด็กอาย ุ4-9 เดือน อาจยดืหยุน่ไดบ้า้ง แต่ไม่ควรเกิน 18 เดือนเขา้ร่วมโครงการ 

ไดโ้ดยจะมีการเก็บขอ้มูลและติดตามเด็กไปอยา่งนอ้ย 6-9 เดือน  
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5. คร้ังแรกผูเ้ขา้ร่วมโครงการจะไดรั้บถุงหนงัสือ ซ่ึงภายใน ประกอบดว้ย ซีดี 1 แผน่ใหข้อ้มูล 

วิธีการอ่านหนงัสือกบัเด็ก หนงัสือ 5 เล่ม เล่มแรกสร้างนิสัยรักการอ่านให้ลูกนอ้ย เล่มสอง คู่มือพ่อแม่หนู

ชอบหนงัสือ เล่มสามเร่ืองนอ้งหมีเล่นกบัพอ่ เพราะตอ้งการส่ือสารใหส้ังคมรับรู้วา่พ่อตอ้งเล่นกบัลูกดว้ย เล่ม

ส่ี คือ กุ๊กไก่ปวดทอ้ง ซ่ึงมีภาพและสีสันสดใส รวมทั้งบอกพิษภยัของการกินลูกกวาด เล่มห้า คือ ตั้งไขล้ม้ ซ่ึง

มีบทกลอนคาํคลอ้งจองสั้นๆ นอกจากหนงัสือก็มี ตุก๊ตาชา้งใหพ้อ่แม่เล่นกบัเด็กไดด้ว้ย  เม่ือเร่ิมแจกถุงหนงัสือ

ใหเ้ด็กแต่ละคน  เจา้หนา้ท่ีตอ้งเก็บขอ้มูลพื้นฐานคร้ังแรก และหลงัจากนั้นติดตามการเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมหลงัจากคร้ัง

แรก 3, 6, และ 9 เดือน แต่เน่ืองจากการดาํเนินงานในช่วงแรกล่าชา้กวา่กาํหนด จึงสามารถติดตามไดเ้พียง 6 เดือน และ

ในการติดตาม แต่ละพื้นท่ีสามารถเลือกท่ีจะติดตามดว้ยการเยี่ยมบา้นหรือโทรศพัทส์อบถามไดต้ามความสะดวกใน

การดาํเนินงาน 

6. รวบรวมผลการดาํเนินงานและลงเยีย่มพื้นท่ีทุกจงัหวดั (จงัหวดัละ 1 คร้ัง)  

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการจัดกจิกรรม   

ไดแ้ก่ ชุดหนงัสือเล่มแรก (Bookstart) 2,500 ชุด , แบบสอบถามขอ้มูลพื้นฐานดา้นพฒันาการเด็กและ

แบบติดตามท่ี 3 เดือน 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรทางการแพทย ์ สาธารณสุข  และประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ิน ของโรงพยาบาลจาํนวนทั้งส้ิน 

18โรงพยาบาล ดงัน้ี  โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลสถาบนัสุขภาพ

เด็กแห่งมหาราชินี โรงพยาบาลเวชธานี โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ(์วดัไร่ขิง) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ศูนยอ์นามยัท่ี 1 โรงพยาบาลมหาวิทยาลยันเรศวร โรงพยาบาลนารายณ์มหาราช  โรงพยาบาลมหาราชนคร

ราชศรีมา  โรงพยาบาลชลบุรี  ศูนยว์ทิยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวทิยาลยับูรพา  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์ 

ศูนยอ์นามยัท่ี 7 อุบลราชธานี  ศูนยน์ามยัท่ี 3 ชลบุรี โรงพยาบาลพญาเม็งราย  โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณ

สังวร  โรงพยาบาลแม่จนั  และโรงพยาบาลเวยีงป่าเป้า  

 

ผลการดําเนินงานทีสํ่าคัญ 

ผลการเก็บขอ้มูลพื้นฐานคร้ังแรกในเด็กรวมทั้งหมด 910 คน  สามารถวเิคราะห์เป็นตารางต่างๆ ดงัน้ี 
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ข้อมูลพืน้ฐาน 

1. จาํนวนขอ้มูลผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเครือข่ายการพฒันาเด็กอยา่งครบวงจร (N) จากแต่ละหน่วยงาน    

แยกตามภูมิภาค 

 

ตารางที ่30 แสดงจาํนวนขอ้มูล (N) จากแต่ละหน่วยงาน แยกตามภูมิภาค (จาํนวนทั้งหมด คือ 910 คน)  

 

เครือข่าย N ร้อยละ เครือข่าย N ร้อยละ 

กรุงเทพมหานคร   ภาคกลาง   

รพ. เจริญกรุง 43 4.7 รพ วดัไร่ขิง 36 4.0 

ศอ 1 บางเขน 97 10.7 รพ พระนารายณ์ 30 3.3 

รพ เด็ก 30 3.3    

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   ภาคเหนือ   

รพ. มหาราชนครราชสีมา 67 7.4 รพ ม นเรศวร 39 4.3 

รพ. สรรพประสิทธิประสงค ์ 48 5.3 รพ พญาเมง็ราย 64 7.0 

 ศอ7 อุบล 91 10.0 รพ แม่จนั 50 5.5 

ภาคตะวนัออก   รพ เวยีงป่าเป้า 77 8.5 

 รพ ชลบุรี 81 8.9 รพ สมเด็จพระญาณสังวร 60 6.6 

 ศูนยสุ์ขภาพ ม บูรพา 53 5.8    

 ศอ 3 ชลบุรี 44 4.8    

 

แต่ละหน่วยงานมีการเก็บข้อมูลจากผูป้กครองท่ีพาเด็กมารับบริการตามนัดท่ีโรงพยาบาลหรือศูนย์

ส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงเดิมมีจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 910 ราย แต่เน่ืองจากมีเด็ก 1 รายท่ีอายุเกิน 18 

เดือน จึงไม่ไดน้าํมาวเิคราะห์  

 

2. การเก็บขอ้มูลพื้นฐาน  (จาํนวน 909 คน) ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามหรือผูท่ี้พาเด็กมารับบริการในคร้ัง 

แรกน้ีส่วนใหญ่เป็นผูเ้ล้ียงดูหลกั  คือ ร้อยละ 75.9 (จากจาํนวนทั้งหมด 875 ราย) ความสัมพนัธ์กบัเด็กส่วน

ใหญ่เป็นมารดา คือ ร้อยละ 80.5 (จากจาํนวนทั้งหมด 902 ราย) และในกลุ่มมารดาจาํนวน 706 ราย เป็นผูดู้แล

หลกั 582 ราย (ร้อยละ 82.4) ดงัตารางท่ี 31 และ 32 
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ตารางที ่31   แสดงการกระจายของผูต้อบแบบสอบถามแยกตามความสัมพนัธ์กบัเด็ก 

สถานภาพ จํานวน ร้อยละ 

บิดา 101 11.2 

มารดา 726 80.5 

ยาย 29 3.2 

ยา่ 24 2.7 

ปู่  3 0.3 

ตา 4 0.4 

ป้า 4 0.4 

นา้ 1 0.1 

อา 2 0.2 

พี่เล้ียง 2 0.2 

แม่บุญธรรม 1 0.1 

ไม่ระบุ 5 0.6 

รวม 902 100 

   

ตารางที ่32  แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง ความสัมพนัธ์ของผูต้อบแบบสอบถามกบัเด็กและบทบาท                

                    ในการเล้ียงดู (N=902) 

ความสัมพนัธ์กบัเด็ก ผู้ดูแลหลกั ดูแลบางเวลา ไม่มีข้อมูล ทั้งหมด 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

บิดา 26 25.7 70 69.3 5 5 101 100 

มารดา 582 80.2 124 17.1 20 2.8 726 100 

ยาย 22 75.9 5 17.2 2 6.9 29 100 

ยา่ 21 87.5 3 12.5   24 100 

ปู่  1 33.3 2 66.7   3 100 

ตา 4 100     4 100 

ป้า 2 100     2 100 

นา้   1 100   1 100 

อา   2 100   2 100 

พี่เล้ียง 2 100     2 100 

แม่บุญธรรม 1 100     1 100 

ไม่ระบุ 3 60 2 40   5 100 
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อย่างไรก็ตามเม่ือทบทวนอายุของผูท่ี้ตอบแบบสอบถามพบว่าอยู่ระหว่าง 15 ถึง 77 ปี อายุเฉล่ีย

เท่ากบั 31 ปี (N=873) ร้อยละ 7.8 (68 ราย) ของผูต้อบแบบสอบถามเป็นเยาวชน คือมีอายุต ํ่ากวา่ 20 ปี ใน

จาํนวนน้ีเป็นมารดา 66 ราย และเป็นบิดา 2 ราย   

 

3. ประวติัการอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟังก่อนเขา้ร่วมโครงการฯ  (จาํนวน 878 ราย) 

พบว่า  ร้อยละ 79.6 เคยอ่านหนังสือให้เด็กฟังมาก่อน เป็นท่ีน่าสังเกตว่าในกลุ่มท่ีผูต้อบ

แบบสอบถามเป็นบิดาและญาติ จะตอบวา่เคยอ่านหนงัสือให้เด็กฟังประมาณร้อยละ 70 ตํ่ากวา่มารดาซ่ึงตอบ

วา่เคยอ่านประมาณร้อยละ 80 ต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<0.05) (เรียบเรียงจากตาราง chi-square: 

ตารางท่ี 33.1) 

 

ตารางที ่33 แสดงประวติัการเคยอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟังก่อนเขา้ร่วมโครงการฯแยกตามความสัมพนัธ์กบัเด็ก 

ผู้ตอบแบบสอบถาม เคยอ่าน ไม่เคยอ่าน รวมทั้งหมด 

บิดา 68 28 96 

มารดา 579 130 709 

ญาติ 52 21 73 

รวมทั้งหมด 699(79.62%) 179(20.38) 878(100%) 

  

 ตารางที ่ 33.1  แสดงค่าเปรียบเทยีบความสัมพนัธ์Chi-square test  

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 9.556(a) 2 .008* 

Likelihood Ratio 8.946 2 .011 

Linear-by-Linear 

Association 
.195 1 .659 

N of Valid Cases 878     

a  0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14.88. 
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4. ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม 

พบวา่ ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกว่า จาํนวน 260 คน (ร้อยละ29.7) รองลงมา 

ระดบัประถมศึกษาหรือตํ่ากวา่ จาํนวน 168 คน (ร้อยละ19.2) และอนัดบัท่ี 3 คือ ระดบัการศึกษามธัยมศึกษา

ตอนปลาย จาํนวน 158 คน (ร้อยละ 18.1) ดงัตารางท่ี 34 

 

ตารางที ่34  แสดงระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม (N=874) 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา่ 168 19.2 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 156 17.8 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 158 18.1 

ปวช ปวส อนุปริญญา 130 14.9 

ปริญญาตรีหรือสูงกวา่ 260 29.7 

ไม่ไดเ้รียนในไทย 2 0.2 

รวม 874 100 

 

4.1 เม่ือแยกกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยอ่านหนังสือให้เด็กฟัง พบว่ากลุ่มท่ีเคยอ่านจาํนวน 696 

ราย ส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงกวา่หรือเทียบเท่าปริญญาตรี ร้อยละ 33.5 ในขณะท่ีกลุ่มท่ีไม่เคยอ่าน จาํนวน 

177 ราย ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัตํ่ากวา่หรือเทียบเท่าประถมศึกษา ร้อยละ 32.7 ดงัแผนภูมิท่ี 2 
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แผนภูมทิี ่2แสดงระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามแยกตามกลุ่มท่ีเคยหรือไม่เคยอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟัง 
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4.2  เม่ือแยกกลุ่มอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ในกลุ่มวยั 20-40 ปี มีระดบัการศึกษาเฉล่ียสูงสุด 

ส่วนในกลุ่มอายุมากกว่า 40 ปีซ่ึงโดยสัดส่วนแลว้เป็นกลุ่มญาติหรือปู่ ย่าตายายมากท่ีสุดนั้น ส่วนใหญ่จบ

การศึกษาระดบัประถมศึกษาหรือตํ่ากวา่  (ตารางท่ี35-36 และแผนภูมิท่ี 3) 

 

ตารางที ่35  แสดงระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามแยกตามกลุ่มอาย ุ

 

           ระดบัการศึกษา 

 

อายุ 

ประถม 

ศึกษา 

หรือตํา่กว่า 

มธัยม 

ศึกษา

ตอนต้น 

มธัยม 

ศึกษา 

ตอน

ปลาย 

ปวช/ปวส 

อนุปริญญา 

ปริญญาตรี

หรือสูงกว่า 

ไม่ได้

เรียนใน

ไทย 

รวม 

อายนุอ้ยกวา่20 ปี 15 36 11 6 0 0 68 

20-40 ปี 102 109 138 116 243 2 710 

อายมุากกวา่ 40 ปี 48 9 8 6 14 0 85 

รวม 165 154 157 128 257 2 863 
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แผนภูมิที ่3 แสดงระดบัการศึกษาแยกตามกลุ่มอาย ุ
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ตารางที ่36   แสดงกลุ่มอายกุบัความสัมพนัธ์กบัเด็ก 

                   ความสัมพนัธ์ 

อายุ 
บิดา มารดา 

ญาติ 

และอืน่ๆ 
รวม 

อายนุอ้ยกวา่20 ปี 2 66 0 68 

20-40 ปี 82 622 15 719 

อายมุากกวา่ 40 ปี 14 15 57 86 

รวม 98 703 72 873 

 

ตารางที ่37   แสดงรายละเอียดของความสัมพนัธ์กบัระดบัการศึกษา  

ระดบัการศึกษา 

 

ความสัมพนัธ์ 

ประถม 

ศึกษาหรือ

ตํา่กว่า 

มธัยม 

ศึกษา

ตอนต้น 

มธัยม 

ศึกษา 

ตอนปลาย 

ปวช/ปวส 

อนุปริญญา 

ปริญญา

ตรีหรือสูง

กว่า 

ไม่ได้เรียน

ในไทย 

รวม 

 

บิดา 6 15 19 21 35 0 96 

มารดา 115 136 132 104 217 2 706 

อ่ืนๆ 2 0 1 1 1 0 5 

ยาย 19 4 3 0 1 0 27 

ยา่ 18 1 2 2 1 0 24 

ปู่  2 0 0 1 0 0 3 

ตา 2 0 1 0 1 0 4 

ป้า 2 0 0 0 2 0 4 

นา้ 0 0 0 0 1 0 1 

อา 0 0 0 0 1 0 1 

พี่เล้ียง 1 0 0 1 0 0 2 

แม่บุญธรรม 1 0 0 0 0 0 1 

รวม 168 156 158 130 260 2 874 

 

5. ขอ้มูลเก่ียวกบัเด็ก 

 เด็กท่ีเขา้ร่วมโครงการมีจาํนวน  910 ราย  ซ่ึงในการวิเคราะห์อายุมีจาํนวนเด็กเท่ากบั 899 ราย อายุ

ตั้งแต่ 1-18 เดือน อายุเฉล่ียเท่ากบั 7 เดือน โดยมีอายุ 6 เดือนมากท่ีสุดคือร้อยละ 23.8 รองลงมา คืออายุ 4   

(ร้อยละ 19.1) และ 9 เดือน (ร้อยละ 11.7) ตามลาํดบั (ดงัแผนภูมิท่ี 4) ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะส่วนใหญ่เป็นเด็กท่ี

ผูป้กครองพามารับบริการฉีดวคัซีนตามนดั  
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เด็กท่ีเขา้ร่วมโครงการ เป็นเพศชายกบัหญิงจาํนวนใกลเ้คียงกนั  คือจากจาํนวนเด็ก  902 รายเป็นเพศ

ชาย ร้อยละ 51.8 และ เพศหญิง ร้อยละ 48.2    

 

5.1 ลกัษณะครอบครัว  

ส่วนใหญ่เด็กเป็นลูกคนแรกของครอบครัว คือ ร้อยละ 58 (จากจาํนวน 878 ราย)  

สถานภาพสมรสของพอ่แม่เด็กส่วนใหญ่อาศยัอยูด่ว้ยกนั คือ ร้อยละ 92.5 (จากจาํนวน 881 ราย) 
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แผนภูมิที ่4 แสดงการกระจายของอายเุด็กท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

 

ข้อมูลติดตามหลงัการแจกถุงหนังสือ 3 เดือน 

การติดตาม 3 เดือน พบวา่ 595 ราย จากจาํนวนขอ้มูล 731 ราย ผูต้อบแบบสอบถามเป็นคนเดิมท่ี 

พาเด็กมารับบริการคร้ังแรก   

1. ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา พบวา่ ในจาํนวนผูดู้แลหลกัหรือผูต้อบแบบสอบถาม 717 ราย ส่วนใหญ่ 

ไดอ่้านหนงัสือใหเ้ด็กฟังคิดเป็นร้อยละ 96 โดยในจาํนวนท่ีตอบทั้งหมด 682 ราย ส่วนใหญ่อ่านให้ฟังวนัละ 1 

คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 52.9 รองลงมาคือ 2 คร้ังข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 43.4   

2. ในจาํนวน 678 ราย เวลาท่ีผูดู้แลเด็กอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟังมกัเป็นช่วงก่อนนอน และหากอ่าน 

มากกวา่ 1 คร้ังต่อวนัมกัอ่านในช่วงเวลากลางวนัและก่อนนอน (ดงัตารางท่ี 38-39) 

 

ตารางที ่38 แสดงความถ่ีและร้อยละของช่วงเวลาท่ีผูดู้แลเด็กอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟัง (Total N=678) 

ช่วงเวลาทีม่ักอ่านหนังสือให้เด็กฟัง จํานวน (N) ร้อยละ 

เชา้ 86 12.7 

กลางวนั 85 12.5 
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ช่วงเวลาทีม่ักอ่านหนังสือให้เด็กฟัง จํานวน (N) ร้อยละ 

เยน็ 123 18.1 

ก่อนนอน 224 33.0 

กลางวนั,ก่อนนอน 48 7.1 

เชา้,ก่อนนอน 29 4.3 

เชา้,เยน็ 18 2.7 

เยน็,ก่อนนอน 14 2.1 

เชา้,กลางวนั,ก่อนนอน 14 2.1 

กลางวนั,เยน็ 10 1.5 

เชา้,กลางวนั 8 1.2 

เชา้,กลางวนั,เยน็,ก่อนนอน 6 0.9 

เชา้,กลางวนั,เยน็ 5 0.7 

เชา้,เยน็,ก่อนนอน 5 0.7 

กลางวนั,เยน็,ก่อนนอน 3 0.4 

รวม 678 100.0 

 

หมายเหตุ: ช่วงเวลา เชา้ คือ 6.00-10.30 น  กลางวนั คือ 11.00-15.30 น  เยน็ คือ 16.00-18.30 น    

และ ก่อนนอน คือ 19.00 น. เป็นตน้ไป  

 

 

ตารางที ่39    แสดงร้อยละของช่วงเวลาท่ีผูดู้แลเด็กอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟัง  

 

                ช่วงเวลา 

 

เวลาทีอ่่าน 

ตอบช่วงเวลาเดียว 

(ร้อยละ) 

ตอบช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 

และตอบหลายช่วงเวลาร่วมกัน 

(ร้อยละ) 

ก่อนนอน 33.9 43.6 

เยน็ 18.7 27.3 

กลางวนั 13.2 24.2 

เชา้ 13 23.8 
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3. ในกลุ่มผูดู้แลเด็กท่ีไม่ไดอ่้านหนงัสือใหเ้ด็กฟัง ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมามีจาํนวน 29 ราย ซ่ึงให ้

เหตุผลส่วนใหญ่วา่ ไม่มีเวลา คิดเป็นร้อยละ 34.5 รองลงมา คือ เด็กเล็กเกินไป (ร้อยละ 6) สาเหตุอ่ืนๆไดแ้ก่ 

เด็กฉีกหรือขยาํ เด็กไม่สนใจ ไม่ไดอ่้านใหฟั้งเพียงแต่เปิดรูปอยา่งเดียว  และเด็กยา้ยไปต่างจงัหวดั  เป็นตน้ 

 

4. พฤติกรรมการอ่านหนงัสือกบัเด็ก   

จากขอ้สันนิษฐานในงานวิจยัก่อนหนา้น้ีท่ีวา่ เม่ือไดใ้หค้วามรู้แก่ผูป้กครองเร่ืองการอ่านหนงัสือกบั

เด็ก  จะส่งผลใหผู้ดู้แลเด็กมีการหาหนงัสือเพิ่มเติม พบวา่ ขอ้มูลชุดน้ีเม่ือติดตาม 3 เดือนหลงัไดรั้บชุดหนงัสือ 

ผูดู้แลเด็กหาหนงัสือเพิ่มเติมร้อยละ 60 จากจาํนวน 681 ราย ซ่ึงสาเหตุอาจเน่ืองจากส่วนใหญ่ยงัมีชุดหนงัสือ

จากโครงการท่ีเด็กชอบอยูแ่ลว้ อยา่งไรก็ตามควรตอ้งประเมินซํ้ าเม่ือติดตามท่ี 6 และ 9 เดือน 

 

4.1 แหล่งของการหาหนงัสือเพิ่มเติม  

     ในจาํนวน 410 รายท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ซ้ือหนงัสือเพิ่มเติมเอง (ดงัตารางท่ี 40)  

รองลงมา คือ การไดรั้บแจกหรือบริจาคจากแหล่งอ่ืน ส่วนการยืมหนงัสือจากห้องสมุดพบวา่มีนอ้ยท่ีสุด เป็น

ท่ีน่าสังเกตว่า  การท่ีผูป้กครองส่วนใหญ่ซ้ือหนงัสือเพิ่มเติมเอง หมายถึง  การท่ีผูป้กครองเห็นความสําคญั

หรือประโยชน์ของการอ่านหนงัสือให้เด็กฟัง และยอมลงทุนซ้ือหนงัสือดว้ยตนเอง  ผูดู้แลเด็กบางส่วนระบุ

วิธีการหาหนงัสือเพิ่มเติมอ่ืนๆ ไดแ้ก่ หนงัสือของพี่ หนงัสือของมารดา ถ่ายเอกสารจากนิตยสาร ผ่านป้าย

โฆษณา และหนงัสือการ์ตูน เป็นตน้ 

 

ตารางที ่40 แสดงความถ่ีและร้อยละของวธีิการหาหนงัสือเพิ่มเติม (N=410)  

 

 วธีิการหาหนังสือเพิม่เติม จํานวน ร้อยละ 

ซ้ือเพิ่มเติม 263 64.1 

แจกหรือบริจาคจากแหล่งอ่ืน 43 10.5 

ยมืจากหอ้งสมุด 14 3.4 

ยมืหรือแลกกบัเพื่อนญาติ 33 8.0 

อ่ืนๆ 26 6.3 

ซ้ือ  แจกหรือบริจาคจากแหล่งอ่ืน 12 2.9 

ซ้ือ  ยมืหอ้งสมุด 2 0.5 

ซ้ือ  ยมืหรือแลกกบัเพื่อนหรือญาติ 6 1.5 

ซ้ือ  อ่ืนๆ 4 1.0 

แจกหรือบริจาค  ยมืหรือแลกกบัเพื่อนหรือญาติ 1 0.2 

ซ้ือ  แจกหรือบริจาคจากแหล่งอ่ืน  ยมืจากหอ้งสมุด 2 0.5 
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 วธีิการหาหนังสือเพิม่เติม จํานวน ร้อยละ 

ซ้ือ  แจกหรือบริจาคจากแหล่งอ่ืน  

ยมืหรือแลกกบัเพื่อนหรือญาติ 
1 0.2 

ซ้ือ,แจก/บริจาคจากแหล่งอ่ืน,อ่ืนๆ 1 0.2 

ซ้ือ,ยมืหอ้งสมุด,อ่ืนๆ 1 0.2 

ซ้ือ  แจกหรือบริจาคจากแหล่งอ่ืน ยมืจากหอ้งสมุด              

ยมืหรือแลกกบัเพื่อนหรือญาติ 
1 0.2 

รวม 410 100.0 

 

5. หนงัสือท่ีเด็กชอบ 

      ในถุงหนงัสือจากโครงการ มีหนงัสือนิทาน 3 เร่ือง คือ ตั้งไข่ลม้ นอ้งหมีเล่นกบัพ่อ และกุ๊กไก่     

ปวดทอ้ง จากงานวิจยัพบว่า ในจาํนวน 662 ราย ส่วนใหญ่เด็กชอบหนงัสือกุ๊กไก่ปวดทอ้งมากท่ีสุด ร้อยละ 

51.1 รองลงมาคือ นอ้งหมีเล่นกบัพอ่และตั้งไข่ลม้ จาํนวนใกลเ้คียงกนั คือ ร้อยละ 12.2 และ 11.8 ตามลาํดบั 

       เล่มอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้อยู่ในถุงหนังสือและมีจาํนวนเด็กชอบมาก ได้แก่ ดุ๊กด๊ิก, ต๊ิกต่อก เป็นต้น 

หนงัสือเล่มอ่ืนๆเป็นสัดส่วนท่ีน้อย ไดแ้ก่ หนงัสือ ABC การ์ตูน  หนงัสือ ก.ไก่  นิตยสารของแม่ คาํศพัท์

ภาษาองักฤษหมีพห์ู และนางฟ้าภูติไพร เป็นตน้ 

 

6. พฤติกรรมของเด็ก  

ในจาํนวน 684 ราย เด็กส่วนใหญ่มีทีท่าสนใจ (เด็กอาจจบั อมหรือเลียหนงัสือดว้ยได)้ ในขณะท่ี 

ผูดู้แลเด็กอ่านหนงัสือให้ฟัง คือ ร้อยละ 98 มีเพียงส่วนนอ้ยท่ีไม่สนใจ คือ เบือนหนา้หนี หรือพยายามไปทาํ

หรือเล่นอยา่งอ่ืน  พฤติกรรมของเด็กท่ีมกัแสดงออกส่วนใหญ่เด็กจะจบัหรือดึงหนงัสือ จอ้งมองติดตาม และ

ฟังเสียง  ซ่ึงน่าจะอธิบายจากวยัของเด็กท่ีเขา้ร่วมโครงการท่ีอยูใ่นช่วง 3-6 เดือน  สรุปไดด้งัแผนภูมิท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมทิี ่5  แสดงความถ่ีของพฤติกรรมของเด็กท่ีมีต่อหนงัสือเม่ือผูดู้แลอ่านใหฟั้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

จ้องมอง/ติดตาม
ฟังเสียง

เลียนเสียง ทําเสียงต่างๆ
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7. ลกัษณะการอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟัง 

7.1 ลกัษณะการอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟัง 

      ในจาํนวน 673 ราย ส่วนใหญ่ผูดู้แลเด็กจะอุม้เด็กวางบนตกัแลว้อ่านหนงัสือให้เด็กฟัง คิดเป็น

ร้อยละ 47 รองลงมา คือการนัง่ขา้งๆกนัและนอนอ่าน คิดเป็นร้อยละ 27 และ 14 ตามลาํดบั ดงัตารางท่ี 41 

 

ตารางที ่41 แสดงความถ่ีและร้อยละในขอ้ท่าทางขณะอ่านหนงัสือกบัเด็ก (Total N=673)  

 

ท่าทางขณะอ่านหนังสือกบัเด็ก 

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

จํานวน ร้อยละ 

นอนอ่าน 127 18.8 

 นัง่ขา้งๆ 222 32.9 

 อุม้เด็กวางบนตกั 367 54.5 

 อ่ืนๆ 11 1.6 

 

หมายเหตุ: ท่าทางอ่ืนๆท่ีผูดู้แลเด็กใชข้ณะอ่านหนงัสือให้เด็กฟัง ไดแ้ก่ ข่ีคอพ่อ  เด็กนัง่ขา้งหน้า  นอนเล่น

คว ํ่าหนา้  ไม่มีท่าทางท่ีตายตวั  และเล่าตอนอาบนํ้าหรือใส่รถเขน็ เป็นตน้ 

 

7.2 ลกัษณะและพฤติกรรมการใชห้นงัสือ (Total N=688) แสดงดงัแผนภูมิท่ี 6 
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แผนภูมิที ่6   ลกัษณะและพฤติกรรมการใชห้นงัสือ 
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อยา่งไรก็ตามการอ่านหนงัสือให้เด็กเล็กฟังนั้น หลายครอบครัวอาจตอ้งเจออุปสรรค จึงไดส้อบถาม

ผูดู้แลเด็กว่ามีอุปสรรคใดบา้ง (ดงัตารางท่ี 42) พบว่า ส่วนใหญ่ คือ ไม่มีเวลา (ไม่ต่างจากผูท่ี้ไม่ได้อ่าน

หนงัสือใหเ้ด็กฟังหลงัจากเขา้โครงการ) แต่ถึงแมจ้ะมีอุปสรรคก็จะเห็นคนกลุ่มน้ียงัคงอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟัง  

 

ตารางที ่42 แสดงอุปสรรคในการอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟัง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) (Total N=419)  

 

อุปสรรคในการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง  จํานวน ร้อยละ 

ไม่มีเวลา 173 41.2 

 เด็กไม่สนใจ 27 6.4 

 ทาํหนงัสือขาด 89 21.2 

 เด็กเลีย/อมหนงัสือ 134 31.9 

 อ่ืน ๆ 48 11.4 

 

บริบทของแต่ละบา้นในการอ่านหนงัสือกบัเด็กแตกต่างกนัไป ทางผูท้าํการวจิยัจึงเปิดโอกาสให ้

ผูดู้แลเด็กไดแ้บ่งปันประสบการณ์ในการอ่านหนงัสือรวมถึงเทคนิคท่ีใชก้บัเด็ก สรุปไดด้งัน้ี  

1. ปรบมือและร้องเพลงประกอบ 

2. ทาํเสียงเลียนแบบสัตว ์ เสียงแปลกๆ  เสียงสูงๆตํ่าๆ หรือแทนบทบาทในหนงัสือ 

3. เลือกหนงัสือท่ีมีรูปภาพหรือสีสวยๆ 

4. หาของเล่นมาร่วมเล่นกบัเด็กดว้ย 

5. แขวนถุงหนงัสือไวใ้นท่ีท่ีนอน เพื่อลูกจะไดม้องเห็นและเรียกใหแ้ม่อ่านใหฟั้ง 

6. เล่น พดูคุยหยอกลอ้ไปดว้ยขณะอ่านหนงัสือใหฟั้ง  

7. เคาะหนงัสือใหมี้เสียงดงั 

8. ชวนพี่ของเด็กมาอ่านดว้ยกนัหรือใหพ้ี่อ่านใหน้อ้งฟัง 

9. ตอ้งอยูใ่นท่ีๆไม่มีส่ิงเร้าอ่ืนๆร่วมดว้ยจะทาํใหมี้สมาธิในการฟังมากข้ึน 

10. ปิดทีวตีอนอ่านนิทานและรีบอ่านก่อนเด็กง่วง 

11. เปิดซีดีนิทานหรือเพลงใหเ้ด็กดูและฟัง 

12. พานัง่นอกบา้นช้ีใหดู้นก 

13. ส่งเสริม ชม หาอุปกรณ์มาช่วยเสริมขณะอ่าน 

14. อ่านหนงัสือท่ีเด็กชอบมากท่ีสุดก่อนหรือใหเ้ด็กเลือกเอง 
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การติดตาม 3 เดือน (เยีย่มบ้าน) 

จากงานวิจยัน้ี การติดตาม 3 เดือน นอกจากสอบถามขณะท่ีผูดู้แลเด็กพาเด็กมารับบริการ ยงัมีการ

ติดตามทางโทรศพัทแ์ละการเยี่ยมบา้นโดยทางเครือข่ายแต่ละแห่งจะดาํเนินการเองและสังเกตส่ิงต่างๆ เช่น 

การคงอยูข่องถุงหนงัสือ จาํนวนหนงัสือท่ีหามาเพิ่มเติม ฯลฯ 

 

1. จาํนวนเด็กท่ีมีเจา้หนา้ท่ีไปเยีย่มบา้นมีทั้งหมด 119 ราย พบวา่ ส่วนใหญ่ยงัมีถุงหนงัสืออยูค่รบ  

คือ ร้อยละ 88.2 มีเพียง 1 ครอบครัวท่ีไม่มีเหลืออยู่เลย ในจาํนวน 80 ครอบครัวท่ีมีการเยี่ยมบา้น พบว่า

ประมาณ 2 ใน 3 ของครอบครัวหาหนงัสือเพิ่มเติม โดยส่วนใหญ่มีหนงัสือเพิ่ม 2-3 เล่ม   

 

ตารางที ่43   แสดงการหาหนงัสือเพิ่มเติม  (Cross tabulation) 

                          จํานวนหนังสืออืน่ 

                               ที่เพิม่เติม(เล่ม) 

หาหนังสือเพิม่เติมหรือไม่ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 15 รวม 

หา - 3 14 12 9 7 2 4 1 3 1 56 

ไม่หา 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 

รวม 24 3 14 12 9 7 2 4 1 3 1 80 

 

2. การเก็บวางหนงัสือ  

พบวา่  ในจาํนวน 119 ราย ส่วนใหญ่มีท่ีเก็บหนงัสือประจาํ ร้อยละ 62.2 เก็บไม่เป็นท่ีหรือไม่มี 

ท่ีเก็บ ร้อยละ 37.8  

      จากสมมติฐานเดิมในงาน Bookstart ท่ีวา่ การมีท่ีเก็บหนงัสือเป็นท่ีเป็นทาง จะทาํให้เด็กสามารถ

ไปเอาหนังสือมาอ่านเอง (หรือเอามาให้ผูป้กครองอ่าน) ได้ง่ายกว่าไม่มี แต่เน่ืองจากงานวิจยัช้ินน้ีไม่มีขอ้

คาํถามท่ีเก่ียวกบัเด็กโดยตรง จึงนาํผลไปเปรียบเทียบกบัพฤติกรรมของผูดู้แลเด็ก  ซ่ึงสันนิษฐานว่าหากมีท่ี

เก็บประจําน่าจะสะท้อนถึงความเอาใจใส่ในการทาํกิจกรรมการอ่านมากกว่าการท่ีไม่มีท่ีเก็บประจํา             

(ดงัตารางท่ี 44- 45 และแผนภูมิท่ี 7) 

 

ตารางที ่44   แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการมีท่ีประจาํเก็บถุงหนงัสือหรือหนงัสือกบัการหาหนงัสือเพิ่มเติม 

                                             หาหนังสือเพิม่เติมอกี 

ทีป่ระจําเกบ็ถุงหนังสือ/หนังสือ  
หา (%) ไม่หา (%) รวม 

ไม่มี/เก็บไม่เป็นท่ี 26 (36.1%) 19 (43.2%) 45 (38.8%) 

 มี  46 (63.9%) 25 (56.8%) 71 (61.2%) 

รวม 72 (100%) 44 (100%) 116(100%) 
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ตารางที ่45    แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการมีท่ีประจาํเก็บถุงหนงัสือหรือหนงัสือกบัเวลาท่ีอ่านใหเ้ด็กฟัง  

 

                             จาํนวนคร้ังที่อ่านต่อวนั 
 

ที่ประจาํเกบ็ถุงหนังสือ/หนังสือ  

1 คร้ัง 

(%) 

มากกว่าหรือ 

เท่ากบั 2 คร้ัง (%) 

อืน่ๆ 

(%) 

รวม 

(%) 

ไม่มี/เก็บไม่เป็นท่ี 22(18.8%) 22 (18.8%) 1 (0.9%) 45 (38.5%) 

 มี  35 (29.9%) 36 (30.8%) 1 (.9%) 72 (61.5%) 

รวม 57 (48.7%) 58 (49.6%) 2 (1.7%) 117 (100.0%) 
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แผนภูมทิี ่7  แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มท่ีมีหรือไม่มีท่ีเก็บหนงัสือประจาํกบัความถ่ีในการอ่าน 

                            หนงัสือใหเ้ด็กฟังต่อวนั 

 

2.1 บริเวณท่ีเก็บหนงัสือไวป้ระจาํ ส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ชั้นวางของ รองลงมา คือหอ้งนอน       

หวัเตียง ชั้นวางหนงัสือ แขวนไวก้บัเสาท่ีบา้น ในตูห้รือโตะ๊  

2.2 การหาหนงัสือเพิ่มเติมเอง ในจาํนวน 119 ราย ส่วนใหญ่ไม่มีหนงัสือเพิ่มเติม              

ร้อยละ 29.3 รองลงมา คือ จาํนวน 2 เล่มคิดเป็นร้อยละ 18.3  

 

3. ขอ้สังเกตจากเครือข่ายท่ีไปเยีย่มบา้น พบวา่ 

เน่ืองจากส่วนใหญ่ผูใ้หญ่มกัจะกลวัหนงัสือเสียหาย บางบา้นจึงเก็บไวมิ้ดชิด เช่น ให้บิดาเป็นคนเก็บ 

พฤติกรรมของผูเ้ล้ียงดูท่ีผูส้ังเกตพบ เช่น แม่มีความมุ่งมัน่ในการอ่านหนงัสือหรือการเล้ียงดูมากๆ เวลาอ่าน

แม่จะสังเกตลูกทุกคร้ังวา่ตั้งใจฟังหรือเปล่า หรือหากแม่ไม่มีเวลาจะใหค้นเล้ียงอ่านใหฟั้ง  
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ลกัษณะหนงัสือท่ีพบ มีการ์ตูนผูใ้หญ่รวมดว้ยหรือเป็นการ์ตูนมากกวา่นิทาน มีรูปการ์ตูนติดฝาผนงั  

พฤติกรรมของเด็กท่ีสังเกตพบ คือ เด็กดึงหนงัสืออ่านเอง อยากพูดตาม อารมณ์ดี เด็กไม่งอแง แม่อ่านหนงัสือ

ใหฟั้งจะน่ิงเงียบ ไม่ร้อง ตั้งใจฟังเวลาเล่านิทานใหฟั้ง ทาํเสียงตามเวลาเล่าใหฟั้ง เล้ียงง่ายกวา่พี่ๆ  เด็กขา้งบา้น

อยากไดห้นงัสือนิทานบา้ง พฒันาการดีมาก อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตพบบางครอบครัว พบวา่ เด็กยงัไม่

ยอมออกเสียง แม่ดูแลลูกพร้อมกนั 3 คน และไม่ค่อยมีเวลา เป็นตน้ 

 

ผลสรุปหลงัจากการเร่ิมทาํกิจกรรมการอ่าน(ติดตาม 3 เดือน) ส่วนใหญ่ไดรั้บผลตอบรับท่ีดี คือ 

ผูดู้แลเด็กใหค้วามสาํคญักบัการเล่นและอ่านหนงัสือกบัเด็กมากข้ึน ตลอดจนถึงการหาซ้ือหนงัสือเพิ่มเติมดว้ย

ตนเอง 

 
 
ข้อมูลติดตามหลงัการแจกถุงหนังสือ 6 เดือน  

พบวา่ ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นคนเดิมกบัคร้ังแรกท่ีพาเด็กมารับบริการ  คือร้อยละ 88.2 ใน

จาํนวน  543 รายท่ี 6 เดือนหลงัเขา้ร่วมโครงการ พบวา่ ในจาํนวน 543 รายส่วนใหญ่ผูเ้ล้ียงดูถึงร้อยละ 91.3 

อ่านหนงัสือกบัเด็กอยา่งสมํ่าเสมอ (อยา่งนอ้ย 3-4 คร้ังต่อสัปดาห์)  

 

ตารางที ่46   แสดงความถ่ีและร้อยละการอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟัง (N=543) 

 

การอ่านหนังสือให้เด็กฟัง จํานวน ร้อยละ 

อ่าน 496 91.3 

ไม่อ่าน 47 8.7 

รวม 543 100.0 

 

นอกจากน้ี พบวา่ คนท่ีบอกวา่อ่านสมํ่าเสมอ มีการตอบขอ้ถามท่ีวา่ อ่านวนัละก่ีคร้ัง เป็น 1-2 คร้ังต่อ

สัปดาห์ ซ่ึงขดักบันิยามท่ีให้ไว ้จริงๆ กลุ่มน้ีตอ้งตอบว่า ไม่ไดอ่้านสมํ่าเสมอ สมมติฐานคือหนงัสือท่ีมีเป็น

เล่มเดิมๆ แมจ้ะซ้ือเพิ่มบา้ง แต่ไม่มาก ผูป้กครองอาจเบ่ือท่ีจะอ่าน รวมทั้งเด็กเองอาจกระตือรือร้นนอ้ยลง 
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1. ความสมํ่าเสมอของการอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟัง พบวา่ ผูดู้แลเด็กท่ีระบุวา่อ่านสมํ่าเสมอนั้น  

ส่วนใหญ่อ่านวนัละ 1 คร้ังหรือเกือบทุกวนั คือร้อยละ 59.8 จากจาํนวน 497 ราย รองลงมา คือ วนัละ 2 คร้ัง

และมากกวา่ 2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 20.7 และ 17.1 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 47 และแผนภูมิท่ี 8) 

  

ตารางที ่47  แสดงความสมํ่าเสมอของการอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟัง 

อ่านหนังสือให้ฟังวนัละ จํานวน ร้อยละ 

1 คร้ัง 297 59.8 

2 คร้ัง 103 20.7 

มากกวา่ 2 คร้ัง 85 17.1 

อ่ืนๆ 2 .4 

วนัเวน้วนั 1 .2 

สัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง 4 .8 

ไม่แน่นอน 4 .8 

วนัหยดุและหลงัเลิกงาน 1 .2 

รวม 497 100.0 
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แผนภูมิที ่8  แสดงความสมํ่าเสมอของการอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟัง 
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2. กลุ่มท่ีไม่ไดอ่้านใหฟั้งสมํ่าเสมอมีจาํนวน 47 ราย พบวา่ สาเหตุหลกัคือ ไม่มีเวลา คิดเป็นร้อยละ  

66.6 รองลงมา คือ ไม่ไดอ้าศยัอยูก่บัเด็ก  หนงัสือขาดหรือหายไป และเด็กไม่สนใจ คิดเป็นร้อยละ 10.6, 6.4 

และ 6.4 ตามลาํดบั (ดงัตารางท่ี 48) 

 

ตารางที ่48  แสดงความถ่ีและร้อยละของสาเหตุท่ีไม่ไดอ่้านหนงัสือในช่วงการติดตาม 6 เดือน (N=47) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 พบสาเหตุท่ีไม่ไดอ่้านในจาํนวน 33 ราย จากเดิมท่ีเคยอ่านสมํ่าเสมอเม่ือติดตาม 3 เดือน  

พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีเวลา คิดเป็นร้อยละ 66.7  สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากท่ีผูดู้แลหรือพ่อแม่ตอ้งกลบัไป

ทาํงาน ทาํใหไ้ม่มีเวลาดูแลเด็ก (ตารางท่ี 49-50) 

 

ตารางที ่49  แสดงการปรียบเทียบระหวา่งการอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟังช่วงการติดตาม 3 เดือนกบั 6 เดือน  

 

การติดตาม 3 เดือน 

การติดตาม 6 เดือน 
อ่าน ไม่อ่าน รวม 

อ่าน 423 11 434 

ไม่อ่าน 33 11 44 

รวม 456 22 478 

 

 

 

 

สาเหตุทีไ่ม่ได้อ่าน จํานวน ร้อยละ 

ไม่มีเวลา 31 66.0 

เด็กเล็กเกิน 1 2.1 

ลืม 1 2.1 

ไม่ไดอ้าศยัอยูด่ว้ยกนั 5 10.6 

หนงัสือขาดหรือหายไป 3 6.4 

เด็กไม่สนใจ 3 6.4 

เปิด CD การ์ตูนใหดู้ 1 2.1 

ผูเ้ล้ียงดูอ่านไม่ได ้ 2 4.3 

รวม 47 100.0 
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ตารางที ่50 แสดงสาเหตุท่ีไม่ไดอ่้านหนงัสือใหด็้กฟังจากเดิมท่ีเคยอ่านสมํ่าเสมอเม่ือติดตาม 3 เดือน (N=33) 

 

สาเหตุทีไ่ม่ได้อ่าน จํานวน ร้อยละ 

 ไม่มีเวลา 22 66.7 

  ลืม 1 3.0 

  ไม่ไดอ้าศยัอยูด่ว้ยกนั 2 6.1 

  หนงัสือขาดหรือหายไป 3 9.1 

  เด็กไม่สนใจ 2 6.1 

  เปิดซีดีการ์ตูนใหดู้ 1 3.0 

  ผูเ้ล้ียงดูอ่านไม่ได ้ 2 6.1 

 รวม 33 100 

 

2.2 ในกลุ่มเด็กท่ีจากเดิมผูดู้แลอ่านหนังสือช่วง 3เดือน แล้วไม่อ่านในช่วง 6 เดือนกับ

ความสัมพนัธ์กบัเด็ก พบวา่  ส่วนใหญ่เป็นมารดา ร้อยละ 75.8  (ตารางท่ี51)  ดงัน้ี 

 

ตารางที่ 51  แสดงความสัมพนัธ์ของกลุ่มท่ีเดิมอ่านหนังสือช่วง 3เดือนแล้วไม่อ่านในช่วง 6 เดือนกับ

ความสัมพนัธ์กบัเด็ก (N=33) 

 

ความสัมพนัธ์กบัเด็ก จํานวน ร้อยละ 

บิดา 3 9.1 

มารดา 25 75.8 

ยาย 3 9.1 

ยา่ 1 3.0 

ตา 1 3.0 

รวม 33 100.0 
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2.3 ความถ่ีในการอ่านท่ี 3 และ 6 เดือน (Cross tab)  (ตารางท่ี 52) 

 

ตารางที ่52 แสดงความถ่ีในการอ่านท่ี 3 และ 6 เดือน 

 

 

3. พฤติกรรมของเด็ก  

เด็กส่วนใหญ่มีทีท่าสนใจขณะผูเ้ล้ียงดูอ่านหนงัสือใหฟั้ง คือ ร้อยละ 97.7 ในจาํนวน 469 ราย  

(ดงัตารางท่ี 53) 

 

ตารางที ่53   แสดงความถ่ีและร้อยละพฤติกรรมของเด็กขณะผูเ้ล้ียงดูอ่านหนงัสือใหฟั้ง (N=469) 

   

พฤติกรรมของเด็ก จํานวน ร้อยละ 

สนใจ 458 97.7 

ไม่สนใจ 11 2.3 

รวม 469 100.0 

 

 

นอกจากน้ีในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมาหลงัการติดตามคร้ังแรก พบว่าส่วนใหญ่ เด็กมีการเปลี่ยนแปลง

อย่างชัดเจน  ถึงร้อยละ 60.2 ในจาํนวน 467 ราย โดยการเปล่ียนแปลงท่ีพบ มีดงัน้ี 

 

 

 

        ความถี่ในการอ่านที่ 6 เดอืน 

 

ความถี่ในการอ่านที่ 3 เดอืน 1 คร้ัง 2 คร้ัง 

มากกว่า 

2 คร้ัง อืน่ๆ 

1-2 คร้ัง/

สัปดาห์ 

ไม่ 

แน่นอน 

วนัหยุด

และหลงั

เลกิงาน 

รวม 

1 คร้ัง 171 23 14 0 3 0 1 212 

2 คร้ัง 43 44 12 0 0 1 0 100 

มากกวา่ 2 คร้ัง 33 19 46 1 0 1 0 100 

อ่ืนๆ 0 1 0 1 0 0 0 2 

สัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง 2 0 0 0 0 0 0 2 

ไม่แน่นอน 1 0 2 0 0 0 0 3 

รวม 250 87 74 2 3 2 1 419 
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การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัเด็ก จํานวน 

ความสนใจและการฟัง  

• กระตือรือร้นอยากฟัง, เขาจะชอบให้อ่านให้ฟัง, จะถือหนงัสือเล่มท่ีชอบมาให้คุณแม่

อ่านใหฟั้ง แลว้จะจบัมือแม่ช้ีใหอ่้าน, จะเอาหนงัสือนิทานมาใหอ่้านบ่อยๆ 
4 

• จบั มอง มากข้ึน 1 

• ชอบจบักระดาษ หรือสมุดมาใหดู้ท่ีมีรูป 1 

• ชอบจบัชอบดูหนงัสือ, ชอบจบัหนงัสือ พดูจาออ้แอเ้ม่ือเห็นหนงัสือ 2 

• ชอบดู, สนใจมากข้ึน, สนใจเน้ือเร่ืองมาก, สัมผสัรูป 6 

• ชอบหนงัสือโดยเฉพาะหนงัสือท่ีมีรูปภาพ 1 

• ชอบหนงัสือมากข้ึน 7 

• ชอบหยบิหนงัสือ-สมุดมาดู 4 

• ชอบหาดูรูปภาพและเสียงใหม่ ๆ ท่ีแปลกตา 1 

• ดูสนใจในรูปภาพมากข้ึน 1 

• เด็กจะตั้งใจฟังแม่อ่านหนงัสือ นัง่น่ิงทุกคร้ังท่ีเปิดอ่าน แต่ซกัพกัก็คลานหนี 1 

• เด็กชอบฟัง สนใจรูปภาพ 1 

• เด็กชอบหนงัสือ 1 

• เด็กชอบหยบิจบัหนง้สือ 1 

• เด็กชอบใหอ่้านหนงัสือใหฟั้ง 1 

• เด็กเร่ิมมองหนา้พอ่แม่ 1 

• เด็กสนใจมากข้ึน, ช้ีมือตามภาพ 1 

• เด็กสนใจและทาํท่าต่างๆ ไดบ้า้งเก่ียวกบัตวัละคร หรือช้ีตามไดบ้างคร้ัง 1 

• เด็กอยากรู้อยากเห็นแสดงความสนใจมากข้ึน 1 

• เด็กอยากใหอ่้านบ่อยๆข้ึน 1 

• ถึงเวลาเล่านิทานก็จะหยบิหนงัสือมาเอง 1 

• นอ้งมีสมาธิในการฟังมากข้ึน 1 

• นอ้งสนใจการเล่านิทานของแม่มากข้ึน 1 

• นัง่ตั้งใจฟังมาก ดูเป็นเด็กสงบน่ิง มีสมาธิ 2 

• นัง่ฟัง, ดูภาพ ชอบดูหนงัสือ 1 

• นัง่ฟังเขา้ใจเน้ือเร่ืองดีข้ึน 1 

• นัง่ฟังนานข้ึน ส่งเสียงเลียนเสียงต่างๆ 1 

• น่ิงฟังมากข้ึน 1 
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การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัเด็ก จํานวน 

• บางทีเด็กเดินไปหยบิหนงัสืออ่ืนมาดูเอง 1 

• พยายามใหอ่้านใหฟั้ง 1 

• สนใจ ถามตอบ 1 

• สนใจการเล่านิทานมากข้ึน 1 

• สนใจการอ่านนิทานของแม่มากข้ึน 1 

• สนใจจาํไดว้า่เล่มไหนมีเร่ืองอะไรบา้ง 1 

• สนใจช้ีตาม 1 

• สนใจดูหนงัสือตลอดท่ีอ่านหนงัสือ 1 

• สนใจนานข้ึน, สนใจดีข้ึน 5 

• สนใจในการเล่านิทานมากข้ึน 2 

• สนใจเปิดหนงัสือ 1 

• สนใจเปิดหนงัสือ, ช้ีรูปภาพ 1 

• สนใจและตั้งใจฟังมากข้ึน  28 

• สนใจภาพต่างๆมากข้ึน 1 

• สนใจรูปภาพในหนงัสือ 1 

• สนใจเร่ืองราวท่ีอ่านมากข้ึนแสดงท่าทางตามรูปภาพในหนงัสือ 1 

• ฟังตั้งใจมากข้ึน ชอบอ่านหนงัสือ 1 

• ฟังเสียงมากข้ึน 1 

• ฟังอยา่งตั้งใจ 1 

• มกัจะหยบิหนงัสือมาใหอ้่าน 1 

• มีความสนใจมากข้ึน 1 

• สนใจหนงัสือ, เห็นแลว้หยบิมาอ่าน 4 

• สนใจหนงัสือนานข้ึน 1 

• สนใจหนงัสือมากข้ึน 7 

• เห็นหนงัสือจะหยบิจบัหนงัสือใหแ้ม่อ่านใหฟั้ง 1 

• เห็นหนงัสือจะใหอ่้านใหฟั้ง 1 

• เห็นหนงัสือแลว้สนใจ 1 

• ใหค้วามสนใจ, มีเสียงในลาํคอ สนใจส่ิงของต่าง ๆ ท่ีเหมือนในหนงัสือ 1 

• รักการอ่านหนงัสือ 1 

• รักหนงัสือ 2 
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การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัเด็ก จํานวน 

• หาหนงัสือมาดูเอง 1 

• ร้องเรียก และสนใจมากข้ึน 1 

• เห็นหนงัสือจะเขา้หาทนัที 1 

• เวลาเห็นหนงัสือนิทานจะเอามาใหอ้่าน 2 

• เวลาอ่านก็ดูและตั้งใจ 1 

• สนใจและน่ิงฟังนานข้ึน 1 

• สนใจหนงัสือและชอบอ่านใหฟั้ง 1 

• สนใจหยบิหนงัสือเปิดเอง 1 

• สนใจอ่านนิทานมากข้ึน พดูเก่ง 1 

• สนใจอ่านหนงัสือท่ีอ่านประจาํ 1 

• ลูกตั้งใจฟังมากข้ึน 1 

• หยบิหนงัสือมานัง่เปิดเอง 1 

• หยบิหนงัสือมาใหเ้อง 3 

• หยบิหนงัสือมาใหเ้อง รู้จกัสีเร็ว 1 

• หยบิหนงัสืออ่านเอง 2 

• เห็นหนงัสือแลว้หยบิมาเปิดเอง 1 

พฒันาการ  

• การพฒันาทางดา้นการส่ือสาร 1 

• เขา้ใจมากข้ึนเวลาอ่านใหฟั้ง 1 

• การออกเสียงและการเรียนรู้พฒันาการ 1 

• ฉลาดมากข้ึน 1 

• เด็กพดูไดห้ลายคาํ ตั้งใจฟังมากข้ึน 1 

• บอกความตอ้งการไดด้ว้ยการช้ี 1 

• พดูเก่ง, ทาํท่าทางได ้ 5 

• พดูเก่งข้ึน เอาหนงัสือมาเล่นบางคร้ังฉีก ทาํเสียงเหมือนเช่น ไก่ แมว หมา นก 1 

• พฒันาการทางดา้นภาษา 1 

• พฒันาการในทุกดา้นเร็ว 4 

• พดูเร็ว, พดูและออกเสียงไดเ้ร้ว 2 

• พดูเลียนแบบเสียงได ้ 1 

• มีการเลียนแบบมากข้ึน 1 
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การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัเด็ก จํานวน 

• มีพฒันาการดา้นต่างๆ ดีมากข้ึน 1 

• รู้จกัช่ือของหนงัสือ 1 

• รู้จกัสีเร็ว 1 

• รู้จกัหนงัสือ 1 

• รู้จกัหลายอยา่งเพิ่มข้ึน 1 

• รู้มากข้ึน รู้จกัสัตวต่์าง ๆ 1 

• รู้เร็วกวา่พี่ 1 

• รู้วา่เล่มไหนคืออะไร 1 

• รู้สึกวา่เด็กฉลาดข้ึน น่ิงไดม้ากข้ึน สนใจหนงัสือมาก 1 

• เร่ิมพดู ออกเสียงตาม หยบิไปเปิดอ่าน 1 

• เร่ิมออกเสียงและทาํท่าทาง 1 

• เรียนรุ้เร้ว ออกเสียงเร็ว 1 

• รับรู้ในการเล่านิทานเร่ืองท่ีเล่า 1 

• ลูกเร่ิมทาํเลียนแบบเปิดหนงัสืออ่านเอง,ใหมื้อช้ีรูปภาพ 1 

• เล่าได ้ 1 

• สามารถต่อประโยคต่อไปท่ีจะอ่านได ้ 1 

• สามารถพดูตามหนงัสือได ้ 1 

• สามารถเล่านิทานไดเ้อง 1 

• หยบิหนงัสือไดถู้ก 1 

ช้ี  

• ควา้เอาหนงัสือ เอามือช้ี, จะช้ีสัตวท่ี์ตวัเองชอบ 2 

• ช้ีตามคาํบอก 1 

• ช้ีตามภาพได ้ 1 

• ช้ีตามภาพในหนงัสือ ,สนใจมากข้ึน 1 

• ช้ีตามรูปภาพ 1 

• ช้ีตามรูปภาพในหนงัสือได ้ 1 

• ช้ีบอกภาพส่ิงต่าง ๆ ในหนงัสือได ้เช่น รูปสุนขั แมว ไก่ กระต่าย ฝึกพดูตาม           

เช่น กระต่าย พดูวา่ "ต่าย) 
1 

• ช้ีรูปตาม พดูตาม 1 

• ช้ีรูปภาพ เวลาเห็น ไก่ ปลา 1 
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การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัเด็ก จํานวน 

• ใชน้ิ้วช้ีท่ีรูปภาพตาม 1 

• เด็กช้ีภาพไดถู้กเวลาถาม 1 

• รู้จกัช้ีตาม 1 

• รู้จกัช้ีรูปจากในหนงัสือ 1 

• เร่ิมช้ีรูปภาพ 1 

• เร่ิมอยากเปิดหนงัสือเองและช้ีน้ิวตาม 1 

• สามารถช้ีตามรูปภาพทีหนงัสือ หยบิมาเปิดดูเอง 1 

• สามารถช้ีไปตามเร่ืองท่ีอ่านได ้ 1 

จับและเปิดหนังสือ  

• จบัเปิดเองได ้ 1 

• ชอบเปิดหนงัสือ ไม่ค่อยสนใจกบัเน้ือเร่ืองเหมือนดิม 1 

• เด็กสามารถเปิดหนงัสือเอง 1 

• เปิดหนงัสือทีละหนา้ 1 

• เปิดหนงัสือเอง 2 

• เปิดหนงัสือเอง  มองตาม 1 

• พลิกหนา้หนงัสือ 1 

• เอาหนงัสือไปเปิดเอง 1 

จํา  

• จาํในเน้ือหาในเล่ม  จาํบางอยา่งในหนงัสือได ้เช่น เรียกช่ือตวัละครในหนงัสือ   

จาํ หนงัสือได ้
3 

• ร่วมจาํส่ิงท่ีเราอ่าน 1 

• เลียนแบบ, ความจาํดี 1 

อารมณ์และพฤติกรรม  

• จิตใจแจ่มใส 1 

• เช่ือฟังคาํพดู 1 

• เด็กใชน้ิ้วช้ีตาม พดูตาม อารมณ์ดี 1 

• เด็กนัง่น่ิงๆไดม้ากข้ึน ไม่แยง่หนงัสือ 1 

• ตอ้งอ่านก่อนนอน 3 

• ถามทุกอยา่งท่ีนาํมา 1 

• ทาํตามเวลาสั่ง 1 
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การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัเด็ก จํานวน 

• นัง่น่ิงๆไดม้ากข้ึนเวลาอ่านหนงัสือ 1 

• อารมณ์ 1 

• อารมณ์ร่าเริง 1 

• พี่นอ้งแยง่หนงัสือกนั 1 

• อ่านก่อนนอน 1 

• อ่านหนงัสือใหฟั้งแลว้ทาํท่าดีใจต่ืนเตน้ 1 

• ใหอ่้านใหฟั้งวนัละหลายๆรอบ 1 

• อยากรู้ อยากเห็น เอามาอ่านเอง 1 

• อยากใหอ่้านหนงัสือใหฟั้งตลอดเวลาท่ีเจอหนงัสือ พดูถึงตวัละครในหนงัสือ  

รู้จกัตวัละคร 
1 

• มีสมาธิ ตั้งใจฟังคนอ่ืนท่ีพดูคุยดว้ย 1 

• มีสมาธิกบัส่ิงหน่ึงส่ิงใดมากข้ึนน อยูน่ิ่งมากข้ึน เพลิดเพลิน อารมณ์ดี 1 

• มีสมาธิเพิ่ม 2 

• มีสมาธิมากข้ึน 2 

• เม่ือเห็นตวัการ์ตูน 1 

• ยิม้ 1 

• แยง่หนงัสือไปอ่านเอง 1 

• ร่าเริงแจ่มใส 1 

• หวัเราะ ช้ีตาม นัง่ฟังนานข้ึน 1 

• หวัเราะ, ออกเสียงตาม 1 

• สมาธิดี ไม่ซน 1 

• แสดงอาการเวลาตอ้งการใหอ่้านหนงัสือใหฟั้ง 1 

• เวลาพดู กุ๊กไก่ปวดทอ้ง ก็จะเดินหยบิหนงัสือมาใหแ้ม่อ่านต่อใหฟั้ง 1 

• เวลาวางกจ้ะเอาหนงัสือมาใหอ่้านโดยไม่ตอ้งใหแ้ม่หยบิ 1 

• เวลาเห็นภาพในหนงัสือเด็กจะช้ีและพดูมากข้ึน 1 

• เวลาเห็นหนงัสือจะเปิดดูเองเป็นหนา้ๆทาํเสียงชอบใจ 1 

• สนใจส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 1 

ออกเสียง  

• ช่วยทาํเสียงตามพร้อมกบัแม่ท่ีเล่านิทาน 1 

• ชอบฟังพี่สาวอ่านหนงัสือและชอบพดูตาม 1 
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การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัเด็ก จํานวน 

• ชอบอ่าน ก.ไก่ 1 

• เด็กจะทาํเสียงตาม 1 

• เด็กพยายามอ่านตาม 1 

• เด็กมีส่วนร่วมในการอ่าน 1 

• เด็กออกเสียงตาม 1 

• ทาํเสียงตาม 1 

• ทาํเสียงเลียนแบบ 1 

• พยายามท่ีจะทาํเสียงตาม 1 

• ออกเสียงไดเ้ร้ว 1 

• ออกเสียงตาม 1 

• พดูตาม หยบิหนงัสือมาให ้ 1 

• พดูตาม/ส่งเสียงตาม 1 

• พดูตามแม่ไดบ้างคาํ 1 

• พดูตามรูปภาพ 1 

• พดูถึงเร่ืองท่ีเล่าใหฟั้ง, แสดงท่าทางประกอบตามท่ีเคยฟัง, ช้ีถุงภาพท่ีแขวน 1 

• ส่งเสียงตาม 1 

• ส่งเสียงมากข้ึน 1 

• เหมือนจะร้องเพลงตาม 1 

• เลียนเสียงเวลาอ่านใหฟั้ง 1 

เขียน  

• ชอบเขียน 1 

การเต้นหรือออกท่าทาง  

• ชอบเตน้  ทาํท่าทางต่างๆ  ชอบทาํท่าตาม 4 

• เด็กชอบทาํท่าหอมแกม้ตวัละครในหนงัสือท่ีเป็นเด็ก 1 

• ตบมือ ชอบฟัง 1 

• ท่าทางประกอบ 1 

• ทาํท่าตามเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน 1 

• ทาํท่าทางตามท่ีแม่ทาํใหดู้ 1 

• ทาํท่าประกอบ อยากจบัหนงัสือ 1 
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4. หนงัสือท่ีเด็กชอบมากท่ีสุด (จาํนวน 459 ราย) คือ กุ๊กไก่ปวดทอ้ง คิดเป็นร้อยละ47.3 รองลงมา  

คือ เล่มอ่ืนๆ  นอ้งหมีเล่นกบัพอ่และตั้งไข่ลม้ คิดเป็นร้อยละ 14.6, 11.0 และ 10.8 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 54) 

 

ตารางที ่54   แสดงความถี่และร้อยละของหนังสือทีเ่ด็กชอบมากทีสุ่ด 

 

รายช่ือหนังสือนิทาน  จํานวน ร้อยละ 

 ตั้งไข่ลม้ 50 10.8 

  นอ้งหมีเล่นกบัพอ่ 51 11.0 

  กุ๊กไก่ปวดทอ้ง 220 47.3 

  เล่มอ่ืน 68 14.6 

  ตั้งไข่ลม้, นอ้งหมีเล่นกบัพอ่ 4 0.9 

  ตั้งไข่ลม้, กุ๊กไก่ปวดทอ้ง 13 2.8 

  ตั้งไข่ลม้, เล่มอ่ืน 2 0.4 

   กุ๊กไก่ปวดทอ้ง,นอ้งหมีเล่นกบัพอ่ 16 3.5 

  นอ้งหมีเล่นกบัพอ่,อ่ืนๆ 6 1.3 

  กุ๊กไก่ปวดทอ้ง, เล่มอ่ืน 27 5.9 

  ตั้งไข่ลม้,นอ้งหมีเล่นกบัพอ่,อ่ืนๆ 1 0.2 

  ตั้งไข่ลม้, กุ๊กไก่ปวดทอ้ง, เล่มอ่ืน 4 0.9 

  กุ๊กไก่ปวดทอ้ง,นอ้งหมีเล่นกบัพอ่.เล่มอ่ืน 3 0.7 

  รวม 459 100 

 

 

   4.1 รายช่ือหนงัสืออ่ืนๆท่ีเด็กชอบมากท่ีสุด มีดงัน้ี 

รายช่ือหนังสืออืน่ๆ จํานวน 

  1 1 

  Top on Top 1 

  ก เอ๋ย ก 1 

  ก เอ๋ย ก,ขอหนูหลบัหน่อย 1 

  ก.ไก่ 1 

  ก.ไก่, เต่ากบักระต่าย 1 

  กระต่ายปลูกผกั 1 



99 

 

รายช่ือหนังสืออืน่ๆ จํานวน 

  กา้นกลว้ย 1 

  การ์ตูนท่ีซ้ือมา 1 

  กุ๋งก๋ิงตวัมอม 1 

  กุ๋งก๋ิงปวดฟัน 2 

  กุริ กุระ 1 

  ไก่นอ้ยกบัพลอยสีแดง 1 

  ขอหนูหลบัหน่อย 1 

  คา้งคาวกินกลว้ย 1 

  จบัปูดาํ 1 

  จ๋ิวแจ๋วท่องโลก กระต่ายบนดวงจนัทร์ 1 

  เจา้ชายกบ 1 

  เจา้แห่งสัตวป่์า,ววั 3 ตวั, กาดาํ 1 

  ชอบทุกเร่ือง 1 

  ดุ๊กด๊ิก 26 

  ดุ๊กด๊ิก, เมืองดอกไม,้ ก.เอ๋ย ก.ไก่, ฑูตน้อยกบัช่างทาํ

รองเทา้ 
1 

  ตด 1 

  ตวัต่อ, สิงห์โตกบัววั 1 

  ต๊ิกต่อก 11 

  เต่ากบักระต่าย 1 

  ทุกเล่ม 1 

  นกกระเรียนกบัหมาป่า 1 

  นกฮูกข้ีแย 1 

  นอ้งหมีของฉนั 1 

  นิทานตวัเลข 1 

  นิทานต่างๆท่ีมีรูปสัตว ์ 1 

  นิทานต่างๆท่ีมีรูปสีสวย 1 

  นิทานท่ีมีภาพการ์ตูนท่ีมีสีสัน 1 

  นิทานนานาชาติ 1 

  นิทานรูปภาพ 1 

  นิทานอีสป 1 
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รายช่ือหนังสืออืน่ๆ จํานวน 

  นิทานอีสป กระต่ายกบัเต่า 1 

  นิทานอีสป เจา้ลาโง่ 1 

  นิทานอีสป ห่านออกไข่เป็นทอง 1 

  นิทานอีสปเร่ืองต่างๆ 1 

  นุ่มน่ิมจอมซน 1 

  บ๊ิกซ่าข้ีโมโห 1 

  เบิกบานยามเชา้ 2 

  ป้าปุย 1 

  เป็ดนอ้ย, เจา้ชายกบ 1 

  ผกัมหสัจรรย ์ 1 

  พอ่กบัแม่ 1 

  มา้นอ้ย 1 

  แมงมุม, เต่ากบัลิง, รู้ไหมหนูชอบทาํอะไรกบัแม่ นิทาน

สัตวต่์างๆ 
1 

  ไม่ทราบช่ือเร่ือง 1 

  ยามเชา้เบิกบาน 1 

  ยามเชา้เบิกบาน,ต๊ิกตอก 1 

  ร้องเล่นเตน้เพลิน 1 

  ราชสีห์กบัหนู 1 

  รู้ไหมหนูชอบทาํอะไรกบัแม่ 1 

  ลูกเป็ดข้ีเหร่ กุ๊กไก่ปวดทอ้ง 1 

  ลูกหมูสามตวั 1 

  ลูกหมูสามตวั นิทานอีสป 1 

  ศพัยภ์าษาองักฤษมีรูปภาพ 1 

  เส้นดา้ยสีแดง 1 

  หนงัสือท่ีมีภาพสวยๆ ประกอบ 1 

  หนงัสือพยญัชนะไทย ก-ฮ 3 

  หนงัสือเพลง 1 

  หนงัสือภาพนูน มีตุก๊ตาพบัเป็นกระดาษ 1 

  หนงัสือภาษากลอน แม่จาํช่ือไม่ได ้ 1 

  หนงัสือศพัทผ์ลไม ้ 1 
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รายช่ือหนังสืออืน่ๆ จํานวน 

  หนูชอบทาํอะไรกบัแม่ 2 

  หนูเลือกได ้ 1 

  หมาป่า 1 

  หมาป่าเจา้เล่ห์ 1 

  หมีพห์ูและผองเพื่อน 2 

  หมีสามตวั 1 

  อะไรเอ่ย หมี ของขวญัแสนวเิศษ 1 

 

4.2 ผูเ้ล้ียงดูไดห้าหนงัสือเพิ่มเติมใหเ้ด็ก  จาํนวน385ราย คิดเป็นร้อยละ 81.7 จากจาํนวน 

ทั้งหมด 471 ราย (ดงัตารางท่ี55) 

 

ตารางที ่55   แสดงความถ่ีและร้อยละของจาํนวนผูเ้ล้ียงดูท่ีหาหนงัสือเพิ่มเติมใหเ้ด็ก 

หาหนังสือส่ือเพิม่เติม จํานวน ร้อยละ 

หา 385 81.7 

ไม่หา 86 18.3 

รวม 471 100 

 

4.3   ผูเ้ล้ียงดูเด็กหาหนงัสือจากแหล่งต่างๆ  โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.4  ซ้ือ  รองลงมา  

ร้อยละ15.8 ไดรั้บการบริจาคหรือแจก  เป็นตน้ ซ่ึงสามารถสรุปเป็นตารางไดด้งัน้ี  (ตารางท่ี56) 

 

ตารางที ่56  แสดงความถ่ีและร้อยละของแหล่งท่ีหาหนงัสือเพิ่มเติม 

 

แหล่งที่หาหนังสือเพิม่เติม จํานวน ร้อยละ 

 ซ้ือ 248 64.4 

  แจก/บริจาค 61 15.8 

  ยมืจากหอ้งสมุด 11 2.9 

  ยมื/แลกกบัเพื่อนหรือญาติ 32 8.3 

  อ่ืนๆ ไม่ระบุ 2 .5 

  ยมืจาก สอ. 2 .5 

  พี่ชายเช่าจากโรงเรียน 1 .3 

  ของพี่ 4 1.0 
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สร้างความสัมพันธ์

ส่งเสริมด้านภาษา

ส่งเสริมด้านภาษา

และอืน่ๆ

รักการอ่าน

ให้ความรู้แก่เด็ก

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

แหล่งที่หาหนังสือเพิม่เติม จํานวน ร้อยละ 

  ซ้ือ,แจก/บริจาค 3 .8 

  ซ้ือ,ยมืหอ้งสมุด 2 .5 

  ซ้ือ,ยมื/แลกกบัเพื่อนหรือญาติ 7 1.8 

  ซ้ือ, ของพี่ 4 1.0 

  แจก/บริจาคยมื/แลกกบัเพื่อนหรือญาติ 1 .3 

  ซ้ือ,แจก/บริจาค,ยมืจากหอ้งสมุด 2 .5 

  ซ้ือ,แจก/บริจาคยมื/แลกกบัเพื่อนหรือญาติ 3 .8 

  ซ้ือ,แลกกบัเพื่อน/ญาติ, internet 1 .3 

  ซ้ือ,แจก/บริจาค,ยมืจากหอ้งสมุด,ยมื/แลกกบัเพื่อน 1 .3 

  รวม 385 100.0 

 

5. ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมโครงการการอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟัง (เลือกตอบได ้3 ขอ้)         

ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 9 

แผนภูมิที ่9 แสดงประโยชน์ของการอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟัง 

 

ประโยชน์ของการอ่านหนงัสือ นอกจากขอ้ขา้งตน้แลว้ ผูดู้แลเด็กไดใ้หค้วามเห็นเพิ่มเติมต่างๆ สรุป

ไดด้งัน้ี 

1. เร่ืองของความสัมพนัธ์ในครอบครัว 

- สร้างความอบอุ่น  สร้างเสริมพฒันาการ และสร้างนิสัยรักการอ่าน 

- ช่วยใหมี้เวลาใกลชิ้ดกนัมากข้ึน ทาํใหลู้กรู้สึกอบอุ่น เพิ่มความมัน่ใจใหลู้กกลา้แสดงออก 

- ทาํกิจกรรมร่วมกนั 

- สมาชิกท่ีบา้นช่วยกนัอ่านและทาํท่าประกอบไปพร้อมกนั 
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2.  เร่ืองเก่ียวกบัพฒันาการทางภาษา 

- จากท่ีเด็กไม่ค่อยพดู ทาํใหพ้ดูมากข้ึนเวลาอ่านนิทานใหฟั้ง 

- เด็กพดูเร็วข้ึน เพื่อจะไดพ้ดูเร็ว 

- พดูและออกเสียงตามไดแ้ต่ยงัไม่ชดั 

- ออกเสียงเก่ง เร็ว 

- ออกเสียงตามไดแ้ลว้เวลาอ่านหนงัสือใหฟั้ง 

3. เร่ืองอ่ืนๆ  

- ช่วยในการเรียนรุ้เก่ียวกบัสี 

- ส่งเสริมใหมี้ความสัมพนัธ์กบัพอ่แม่ รู้จกัสัตวต์่าง ๆ มากข้ึน 

- สร้างนิสัย รักในการอ่าน ส่งเสริมการรู้จกัสี รูปร่าง ส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั 

- สอนใหลู้กรู้จกัสีสัน 

- เม่ือเปรียบเทียบกบัลูกพี่ลูกนอ้งวยัเดียวกนัจะเห็นวา่มีพฒันาการดีกวา่มาก 

- แม่ท่อง ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูกให้ฟัง พอท่องเสร็จแม่จะถาม สมมติวา่ ป.ปลาอยูไ่หน เขาก็จะช้ีป.ปลา 

อยา่งถูกตอ้ง แลว้ก็ปรบมือใหต้วัเอง 

- สอนผา่นการเล่น 

- การพดู รู้จกัสัตว ์ส่ิงของรอบตวัมากข้ึน มีความจาํท่ีดีข้ึน เด็กพดูชดัเจนตามท่ีแม่สอน 

- การเล่นเสริมพฒันาการ 

- เด็กดูภาพและจินตนาการและเร่ิมเรียนรู้เก่ียวกบัสี ลกัษณะของภาพ 

- ทาํใหเ้ด็กฉลาดและรู้สังเกตุ สมมติวา่ตวัละครมี 3 คน ก็จะบอกวา่พอ่ แม่ นอ้ง 

- ฝึกการสังเกต ส่ิงแวดลอ้ม 

- พฒันาการของลูกดี 

4. เร่ืองอารมณ์และพฤติกรรม ความจาํ 

- การดูและการใชส้มาธิ 

- ความคิดความจาํ สมาธิ 

- ความจาํ เช่น เราพดูศพัทแ์ลว้เด็กช้ีภาพไดถู้กตอ้ง, ช่วยในการจาํ 

- ดา้นจิตใจ และความจาํ 

- ดา้นอารมณ์ ดา้นพฤติกรรม 

- ดา้นอารมณ์ทาํใหร่้าเริง, เด็กกลา้แสดงออกและร่าเริง 

- เด็กมีสมาธิมากข้ึน, เด็กอยูน่ิ่งข้ึนมีสมาธิมากข้ึน, นอ้งมีสมาธิมากข้ึน 

- เด็กอารมณ์ดี นัง่น่ิงมาก 

- นิสัย อารมณ์ 

- บอกใหท้ราบวา่อะไรควรทาํ อะไรไม่ควรทาํ 

- ส่งเสริมจินตนาการ ทาํใหเ้ด็กร่าเริง อารมณ์แจ่มใส 
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- ช่วยส่งเสริมการรู้จกัช่วยเหลือตวัเอง 

5. การช้ีดูรูปภาพ การเปิดหรือหยบิจบัหนงัสือ การร้องเล่น การออกท่าทางและการเลียนแบบ 

- การดูรูปภาพ ดูหนงัสือ  ความสนใจหนงัสือ  การดูรูปและช้ีรูปภาพ  นอ้งสามารถดูตามภาพต่างๆ 

ช้ีตามได ้

- การแสดงท่าทาง และพฤติกรรม การพดู 

- การแสดงท่าทางเขา้จงัหวะ 

- เคาะหนงัสือเป็นทาํนอง 

- เด็กจะออกเสียงเลียนได ้ ทาํเสียงต่างๆ ประกอบการอ่าน 

- เด็กมกัชอบทาํตามท่ีเราทาํใหดู้ และพดูตามท่ีเราอ่านใหฟั้ง คาํสุดทา้ยของแต่ละประโยคนั้น ๆ 

- เด็กรู้จกัทาํท่าทางประกอบ  มีการทาํท่าทางประกอบการอ่านหนงัสือ เพราะว่าเด็กจะมีความ

สนใจมากข้ึนทุกวนั 

- ไดพ้ลิกหนา้หนงัสือ หยบิจบั 

- ร้องเพลงประกอบการอ่าน สนใจร้องเพลงตาม 

- เวลาอ่านเด็กชอบทาํตามและช้ีตวัประกอบไปดว้ย 

- ออกท่าทางตามหนงัสือท่ีอ่าน 

- ชอบเวลาอ่านหนงัสือให้ฟัง เขาจะรู้จกักบัตวัละครท่ีเราอ่านให้ฟังอยา่งเช่น ตวัน้ีคืออะไร เขาจะ

ตอบ เขาจะสนุกกบัการท่ีอ่านหนงัสือใหเ้ขาฟัง 

- เด็กจะสนใจและสามารถอ่านตามเราได ้

- เด็กท่องไดจ้นติดปาก 

- เล่านิทานเสริม  เล่าเร่ืองท่ีแต่งข้ึนมาเองโดยใหเ้ด็กเป็นตวัละครในเร่ืองนั้นดว้ย 

- การฟัง การสังเกต สมาธิ การเขียน การเร่ิมหดัพดู ออกเสียง 

- เด็กชอบหนงัสือ บางทีหยบิหนงัสือมาใหอ้่านใหฟั้ง 

- เด็กดูสนใจท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ชอบฟังเพลงชอบทาํเสียงฮือๆ เหมือนจะถามแลว้ใหต้อบ 

- เป็นเด็กท่ีชอบหนังสือมาก ถ้าเห็นหนังสือจะถือมาให้อ่านให้ฟังและจะอยู่น่ิงมากเวลาอ่าน

หนงัสือใหฟั้ง 

- เปิดหนงัสือไดที้ละหนา้ 

- มีทกัษะในการอ่านหนงัสือ 
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การติดตาม 6 เดือน (เยีย่มบ้าน) 

พบว่า  ผูดู้แลเด็กยงัคงเก็บถุงหนังสือ เป็นจาํนวน 57 ราย โดยส่วนใหญ่ยงัคงมีถุงหนังสือครบ         

คิดเป็นร้อยละ 73.7 และมี 13 ราย ท่ีมีถุงหนงัสืออยูแ่ต่ไม่ครบ ส่วนใหญ่ขาดเล่มกุ๊กไก่ปวดทอ้ง (ซ่ีงเป็นเล่ม

เดียวกบัท่ีเด็กส่วนใหญ่ชอบมากท่ีสุด)  (ดงัแผนภูมิท่ี 10) 
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แผนภูมิที ่10   แสดงการเก็บถุงหนงัสือของผูดู้แลเด็กท่ีการติดตาม 6 เดือน 

 

1. ในจาํนวน 47 ราย ท่ีมีท่ีเก็บ (ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 11) ส่วนใหญ่ เก็บไวท่ี้ตูห้นงัสือ หรือ 

ตูเ้ก็บของ นอกจากนั้น ไดแ้ก่ 

หอ้งนอน: ใกล้ๆ  เตียงนอน  ขา้งท่ีนอน  ขา้งเปลนอน  หอ้งนอน  ท่ีนอน  หลงัอู่นอน  หอ้งนอน   

หวัเตียง 

เสา:  แขวนท่ีเสา  แขวนไวท่ี้รถคูโบตา้  แขวนไวท่ี้ราวหน้าห้องนอน  แขวนไวท่ี้เสาห้องนอน   

แขวนไวเ้สาบา้น  เสากลางบา้น  หอ้ยไวข้า้งผนงัหอ้ง 

อ่ืนๆ:  เก็บใส่กล่องกระดาษไว ้ ชั้นเก็บหนงัสือทัว่ไป  ชั้นวางทีว ี  โซฟา  โต๊ะหนงัสือ  ในห้อง  

บนัไดบา้น  เปลนอน  มุมบา้น  ล้ินชกัโตะ๊ 
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แผนภูมิที ่11   แสดงการมีท่ีเก็บถุงหนงัสือเป็นท่ีประจาํ 

 

2. มีหนงัสืออ่ืนๆ เพิ่มเติม สาํหรับอ่านใหเ้ด็กฟัง จาํนวนเฉล่ีย 4 เล่ม (ดงัตารางท่ี 57)  โดยจาํนวนท่ี 

ไม่มีเพิ่มเลยกบัมีเพิ่มจาํนวน 2 เล่ม เท่ากนั คือ 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.7 (ในจาํนวน 46 ราย) (ดงัตารางท่ี 58) 

 

ตารางที ่57 แสดงค่าเฉลีย่ของหนังสืออืน่ๆทีเ่พิม่เติมสําหรับอ่านหนังสือให้เด็กฟัง 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

มีหนงัสืออ่ืนเพิ่มเติมจาํนวนก่ีเล่ม 46 23 0 23 4.15 5.051 

Valid N (listwise) 46      

 

ตารางที ่58  แสดงความถี่และร้อยละของจํานวนหนังสืออืน่ทีเ่พิม่เติม 

จํานวนหนังสืออื่นที่เพิม่เติม Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 10 1.1 21.7 21.7 

  1 2 .2 4.3 26.1 

  2 10 1.1 21.7 47.8 

  3 7 .8 15.2 63.0 

  4 5 .6 10.9 73.9 

  5 2 .2 4.3 78.3 

  6 1 .1 2.2 80.4 

ไม่มี/เก็บไม่เป็นท่ี มี 
ท่ีเก็บถุงหนงัสือ/หนงัสือประจาํ 
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จํานวนหนังสืออื่นที่เพิม่เติม Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

  7 3 .3 6.5 87.0 

  10 2 .2 4.3 91.3 

  13 1 .1 2.2 93.5 

  15 1 .1 2.2 95.7 

  20 1 .1 2.2 97.8 

  23 1 .1 2.2 100.0 

  Total 46 5.1 100.0  

Missing System 863 94.9   

Total 909 100.0   

 

ข้อสังเกตอืน่ ๆ 

• มีรูปการ์ตูนติดฝาผนงั 

• ดึงหนงัสือเอง 

• จบัหนงัสือเอง ส่งเสียงอ่านตาม 

• เด็กเร่ิมมีสมาธิมากข้ึน นัง่ฟังไดน้านข้ึน และบางคร้ังเวลามองเห็นหนงัสือจะชวนพ่อแม่ให้

อ่านใหฟั้ง 

• เด็กอารมณ์ดี ไม่งอแง สนใจเวลาแม่ทาํเสียงต่างๆ 

• เม่ือเด็กเห็นหนงัสือจะเขา้มาเปิดดูดว้ยความสนใจ ก่อนนอนแม่จะอ่านนิทานให้ฟังโดยให้

เด็กเป็นคนเปิดเอง จนปัจจุบนัเด็กจะเปิดเองทุกคืนไม่ยอมใหแ้ม่เปิด 

• เด็กรู้จกัส่ิงต่างๆรอบตวัมากข้ีน 

• เด็กไม่ซน นัง่น่ิงๆได ้

• เด็กชอบดูรูปภาพในหนงัสือ 

• เด็กชอบมองรูปภาพและมองหนงัสือ 

• เด็กเห็นถุงหนงัสือแลว้วิง่เขา้หามาหยบิไปเปิดอ่านเอง ทง้ยิม้ทั้งหวัเราะท่ีไดเ้ปิดอ่านหนงัสือ 

แต่ความสนใจมีไม่นาน เปิดไดแ้ค่ 3-4หนา้ก็จะลุกไปเล่นอยา่งอ่ืน 

• เด็กไม่สนใจหนงัสือถึงแมจ้ะเอามาวางไวต้รงหนา้ เด็กจะเตน้เวลาร้องเพลง 

• เด็กนัง่ฟังแม่อ่านนิทานจนจบเล่ม ยิม้และดีใจเวลาแม่หยิบนิทานมาอ่านให้ฟัง ออกเสียงตาม

เวลาฟังนิทาน 

• ก่อนหน้าน้ียายอ่านหนงัสือนิทานให้ฟังประจาํ แต่เม่ือเด็กโตข้ึนเร่ิมเดินและวิ่งได ้เล่นซน

มากข้ึน ทาํใหย้ายเหน่ือยและไม่สามารถทาํใหเ้ด็กอยูน่ิ่งๆไดจึ้งเลิกอ่านนิทานไป 



108 

 

กจิกรรม   อนามัยโรงเรียนและการคัดกรองสุขภาพเด็กวยัเรียนอย่างเป็นองค์รวม 

                           (Comprehensive School Health Program and Screening in School aged  

Children) 

หัวหน้ากจิกรรม   อ.พญ.สุธาทิพย ์   เอมเปรมศิลป์ 

 

หลกัการและเหตุผล 

 เน่ืองมาจากโครงการอนามยัโรงเรียนและการคดักรองสุขภาพเด็กวยัเรียนอยา่งเป็นองคร์วม ซ่ึงเป็น

หน่ึงกิจกรรมภายใตโ้ครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทย ไดมี้การพฒันาตน้แบบการตรวจคดักรองทาง

สุขภาพแก่เด็กวยัเรียนระดบัประถมศึกษา โดยการจดักิจกรรมการตรวจสุขภาพโดยพยาบาลอนามยัโรงเรียน 

และตรวจเลือดเพื่อคดักรองภาวะซีด ในเด็กนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลสามเสนและนกัเรียนโรงเรียนพญาไทใน

ปีท่ีผา่นมา ผลการตรวจคดักรองทางสุขภาพโดยพยาบาลอนามยัโรงเรียนในนกัเรียนชั้นประถมศึกษาประจาํปี 

2553  มีจาํนวนทั้งส้ิน 794 คน  เป็นนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลสามเสนจาํนวน 316 คน  คิดเป็นร้อยละ39.8  

และมีนกัเรียนโรงเรียนพญาไทจาํนวน 478 คน  คิดเป็นร้อยละ60.2  แบ่งเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

จาํนวน 246 คน (46%)  และนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  จาํนวน 245 คน (54%) 

        ผลการตรวจสุขภาพเด็กนกัเรียนในปีน้ีพบวา่ปัญหาท่ีพบบ่อยเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัขอ้มูลปี 

พ.ศ 2552 คือ ปัญหาฟันผุพบมากท่ีสุดคือ 303 คน จากเด็กจาํนวนทั้งส้ิน 792 คน คิดเป็นร้อยละ38 รองลงมา

คือ ปัญหาสายตาสั้นขา้งใดขา้งหน่ึง (subnormal vision: VA 20/30 or less at least one eye) พบ 265 คนจาก

เด็กจาํนวนทั้งส้ิน 779 คน คิดเป็นร้อยละ 34 ผลการตรวจคดักรองการไดย้ินโดยใช้เคร่ืองมือ Otoaccoustic 

Emission (OAE) มีเด็กจาํนวน 107 คนจากเด็กจาํนวนทั้งส้ิน491 คนท่ีตรวจไม่ผา่น คิดเป็นร้อยละ 21. 8 และ

พบภาวะอว้น 143 คนจากเด็กจาํนวนทั้งส้ิน 794 คน คิดเป็นร้อยละ 18 ตามลาํดบั 

 การตรวจคดักรองภาวะโลหิตจาง  มีเด็กนกัเรียนจาํนวน 494 คนจากจาํนวนทั้งหมด 853 คน ท่ีพ่อแม่

เขา้ร่วมกิจกรรมการเจาะเลือดเพื่อคดักรองภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็กคิดเป็นร้อยละ 58 ในเด็กจาํนวนน้ีมี

เด็กจาํนวนทั้งส้ิน 105 คนท่ีพบภาวะซีด (Hb < 11.5 mg %) คิดเป็นร้อยละ 21 เด็กทุกคนท่ีซีดไดรั้บการักษา

และติดตามผลการรักษา หลงัจากท่ีเด็กไดก้ารรักษาโดยรับประทานยาธาตุเหล็กนาน 1 เดือน พบว่ามีเด็ก

จาํนวนทั้งส้ิน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 61 ท่ีผล Hb กลบัมาเป็นปกติ มีเด็กจาํนวน 41 คนยงัพบภาวะซีดอยูใ่น

จาํนวนน้ี 34 คนท่ี ผูป้กครองพาเด็กมาตรวจเพิ่มเติมท่ีโรงพยาบาล โดยท่ีเด็กทุกคนยงัรับประทานยาธาตุเหล็ก

ต่อเน่ือง ผลการตรวจเลือดท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดี 34 คนพบวา่เด็ก 16 คน ผล Hb เป็นปกติ และ 18 คนยงัมี

ภาวะซีดอยู ่และค่า ferritin อยูใ่นเกณฑป์กติ (> 30 ng/ml) เกือบทุกคนมีเพียง 1 คน ท่ีค่า ferritin ตํ่ากวา่ 30 ผล

การตรวจ Thalassemia พบวา่ ปกติ 21 คน (ร้อยละ 62) มีภาวะแฝงโรคธาลสัซีเมีย 11 คน (ร้อยละ 32) และ

พบเป็นโรคธาลสัซีเมีย 2 คน ซ่ึงไดไ้ดรั้บคาํแนะนาํให้หยุดรับประทานยาธาตุเหล็กและส่งต่อเพื่อรับการักษา

ต่อเน่ือง ในเด็กจาํนวน 105 คนท่ีพบภาวะซีด หลงัไดรั้บการรักษาโดยกินยาธาตุเหล็ก นาน 3 เดือน พบวา่มี
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เด็กจาํนวนทั้งส้ิน 90 คนท่ีผลเลือดกลบัมาเป็นปกติ ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดใ้นเบ้ืองตน้ไดว้า่มีเด็กท่ีมีภาวะ

ซีดจากการขาดธาตุเหล็กโดยใชเ้กณฑก์ารวนิิจฉยัจาการตอบสนองต่อการรักษาโดยคิดเป็นร้อยละ 18  

   นอกจากน้ีไดมี้การเก็บขอ้มูลเพื่อหาผลกระทบของภาวะซีดกบัทกัษะการเรียนรู้ในเด็กวยัเรียน ผล

การประเมินทกัษะดา้นการคาํนวณ สมาธิและความจาํระยะสั้ น มีเด็กท่ีมีภาวะซีดจาํนวน 98 คนท่ีไดรั้บการ

ประเมินก่อนและหลังการรักษา ค่าเฉล่ียของคะแนนด้านทกัษะการคาํนวณของเด็กทุกคนก่อนกินยาได ้

9.7(SD=3.8) หลงักินยาได ้10.5 (SD=3.6) ค่าเฉล่ียของคะแนนดา้นความจาํระยะสั้นและสมาธิก่อนกินยาได ้

11.6(SD=2.8) หลงักินยาได ้11.9 (SD=2.6) แต่เน่ืองจากมีเด็กกลุ่มท่ีการรักษาไม่ดีข้ึนหรือยงัมีภาวะซีดอยู ่15 

คน หากวิเคราะห์ขอ้มูลเฉพาะเด็กท่ีดีข้ึนหลงัการรักษาจาํนวน 84 คน พบค่าเฉล่ียของคะแนนดา้นทกัษะการ

คาํนวณก่อนกินยาได ้9.8(SD=3.7) หลงักินยาได ้10.4 (SD=3.6) และค่าเฉล่ียของคะแนนดา้นความจาํระยะ

สั้นและสมาธิก่อนกินยาได ้11.5(SD=2.9) หลงักินยาได ้12 (SD=2.6) โดยสรุปพบวา่ค่าคะแนนเฉล่ียของ

ทกัษะการคาํนวณ สมาธิและความจาํระยะสั้นของเด็กท่ีมีภาวะซีดดีข้ึนหลงัจากรับการรักษา 

 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ จึงเห็นวา่กิจกรรมการตรวจคดักรองทางสุขภาพและตรวจภาวะซีดใน

เด็กวยัเรียนมีความสําคญั เพราะการคน้พบปัญหาดงัท่ีกล่าวมา นาํไปสู่การดูแลสุขภาพเด็กอย่างรอบด้าน

โดยเฉพาะปัญหาภาวะโลหิตจาง หากเด็กไดรั้บการรักษาพร้อมคาํแนะนาํเบ้ืองตน้และติดตามผลอยา่งมีระบบ

น่าจะส่งผลเชิงบวกต่อปัจจยัพื้นฐานทางด้านการศึกษา เช่น สมาธิ และการคาํนวณ ดงัขอ้มูลในเบ้ืองตน้ 

ดงันั้นจึงมีการขยายผลการดาํเนินงานไปสู่โรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครเพื่อเป็นโรงเรียนนาํร่องและ

ดาํเนินกิจกรรมต่อเน่ืองในโรงเรียนอนุบาลสามเสนและพญาไท 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบัการประเมินและคดักรองสุขภาพของเด็กวยัเรียนโดยพยาบาล 

อนามยัโรงเรียน    

2. สร้างนวตักรรมการบริการเพื่อพฒันาตน้แบบระบบสาธารณสุขของประเทศ และพฒันาศกัยภาพของ 

เด็กวยัเรียนอยา่งเป็นองคร์วม  

3.  เพื่อหาอตัราความชุกของภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กนักเรียน ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งและ

ผลกระทบต่อทกัษะการเรียนรู้ ความผดิปกติดา้นการมองเห็นและการไดย้นิ 

  

เป้าหมาย  

 มีตน้แบบการใหบ้ริการอนามยัโรงเรียนและระบบคดักรองสุขภาพแบบองคร์วม 

 

สถานทีด่ําเนินการ 

 เด็กนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนอนุบาลสามเสน โรงเรียน

พญาไทและโรงเรียนก่ิงเพชร จาํนวน 1,000 คน 
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ผลประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

1. เด็กนกัเรียนไดรั้บบริการการตรวจคดักรองทางสุขภาพท่ีครอบคลุมเป็นไปตามมาตรฐาน 

2. มีโปรแกรมการเก็บขอ้มูลสุขภาพเด็กนกัเรียนและประเมินผลใหแ้ก่ผูป้กครองเป็นรายบุคคล 

3. เด็กท่ีมีปัญหาสุขภาพและปัญหาการเรียนจะไดรั้บการดูแลและติดตามอยา่งต่อเน่ือง    

โดยพยาบาลอนามยัโรงเรียน มีระบบส่งต่อและติดตามต่อเน่ือง 

 

ผลการดําเนินงานทีสํ่าคัญ 

1. ตน้แบบดา้นการใหบ้ริการงานอนามยัในโรงเรียนและการคดักรองสุขภาพเด็กวยัเรียนอยา่ง 

เป็นองคร์วมและติดตามต่อเน่ือง(มีการปรับปรุงตน้แบบเพื่อใหไ้ดต้น้แบบท่ีสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง)    

ดงัแผนภูมิท่ี 12  

      2.   มีโปรแกรมการเก็บขอ้มูลการตรวจสุขภาพเด็กนกัเรียนและรายงานผลการตรวจสุขภาพพร้อม

คาํแนะนาํแก่ผูป้กครองเป็นรายบุคคล ดงัแสดงในรูปท่ี 1และรูปท่ี 2 ซ่ึงเป็นแนวคิดใหม่ท่ีไม่มีหน่วยงาน

ราชการไหนทาํมาก่อน 
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                                                                                              เข้าร่วม 
 
                                                                                
 
 
 

                                                 ไม่เข้าร่วม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ตดิต่อโรงเรียน 
(เร่ิมการทํางานปีการศึกษาต่อไป) 

ไม่
ป

กต
 ิ

ทมีแพทย์

และพยาบาล 

พฒันาต้นแบบ

พยาบาล 

ประชุมผู้ปกครอง 

ระดบัช้ันป. 1 

(เทอม 1) 

-  กมุารแพทย ์
-  จิตแพทยเ์ด็ก  

และวยัรุ่น 
-  จกัษุแพทย ์
-  แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ

ดา้นหู  คอ  จมูก 
-  อาจารยพ์ยาบาล 

ผู้บริหาร

โรงเรียน 

พยาบาล

อนามยัรร.

ในสังกดั

กทม. 

วางแผนการ

ทาํงานและดูแล

เด็กร่วมกนั 

คดัออก 

สรุปปัญหา/ การให้        

ความช่วยเหลอื 
(ร่วมกบัผูบ้ริหารรร. และ

เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข) 
   - วางแผนการทาํงาน 

จดักจิกรรม

อบรม/ รณรงค์ 

(ปิดเทอม/เทอม 2) 

   -ให้ความรู้              
   การป้องกนั 
  -สร้างเสริมสุขภาพ 

ตรวจสุขภาพและตรวจคดักรอง 

ปกต ิ

ปกต ิ

ปกต ิ

ตรวจสุขภาพเดก็ 

ตรวจคดักรอง 
(มองเห็น, ได้ยนิ) 

ตรวจคดักรอง 

ภาวะซีด(Hb) 

แนะนําการ   

ดูแลสุขภาพ 

(ขึน้อยู่กบัความสมัครใจ) 
 

รายงานผลและ

ให้คาํแนะนํา 

ผูป้กครอง ผูบ้ริหาร

โรงเรียน 

พยาบาลอนามัยตรวจ 

 

ติดตามผลเดก็ที่มีปัญหา 

Hb 

( 1 คร้ัง ในปีการศึกษา

ถดัไป) 

การมองเห็น/  

+ การได้ยนิ 

( 1 คร้ัง ตอน ป. 4) 

รักษา 

ให้คาํแนะนํา   

แก่ครูพยาบาล/

ครูช่วยเหลอื

เดก็นร. 
รพ.รามา รพ.อืน่ 

โทรแจ้ง  

ผู้ปกครอง 

การตรวจร่างกายเด็ก

วยัเรียนและการดูแล

ปัญหาท่ีพบบ่อย 

การตรวจคดักรอง 

ดา้นการมองเห็น 

การตรวจคดักรอง 

ดา้นการไดย้นิ 

การใหค้วามช่วยเหลือ

และใหค้าํแนะนาํ 

พฒันาระบบการดูแล

ช่วยเหลือเดก็ที่มี

ปัญหาการเรียน 
ดาํเนินงาน ปี 2555-57 

 

แผนภูมิที ่12  ต้นแบบด้านการให้บริการงานอนามัยในโรงเรียนและการคัดกรองสุขภาพเด็กวยัเรียนอย่างเป็นองค์รวมและติดตามต่อเน่ือง(ปรับปรุง) 
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iรรรรรรรรรรร 
 

รูปที ่1  แสดงถึงรายละเอยีดของโปรแกรมการบันทกึข้อมูลสุขภาพของเด็กและการตรวจคัดกรอง 
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รูปที ่2  แสดงถึงสรุปรายงานผลการสุขภาพและการตรวจคัดกรองเด็กนักเรียนให้แก่ผู้ปกครอง 
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3.  ผลการตรวจสุขภาพและตรวจคัดกรอง 

ผลการตรวจคดักรองทางสุขภาพโดยพยาบาลอนามยัโรงเรียนในนกัเรียนประจาํปี 2554  จาํนวน 509 

คน เพศชายคิดเป็นร้อยละ 53 แบ่งเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลสามเสนจาํนวน 149 

คน  คิดเป็นร้อยละ29.3  นกัเรียนโรงเรียนพญาไทจาํนวน 229 คน  คิดเป็นร้อยละ45  และนกัเรียนโรงเรียนก่ิง

เพชรจาํนวน 131 คน(เป็นเด็กนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 1 จาํนวน 59 คน) คิดเป็นร้อยละ 25.7 

ผลการตรวจสุขภาพเด็กนกัเรียนในปีน้ีพบวา่ปัญหาท่ีพบบ่อยสอดคลอ้งกบัขอ้มูลการสํารวจ 2 ปีท่ี

ผา่นมาคือ ปัญหาฟันผุพบมากท่ีสุดคือ 230 คน คิดเป็นร้อยละ 45 รองลงมาคือ ปัญหาสายตาสั้นขา้งใดขา้ง

หน่ึง (subnormal vision: VA 20/30 or less at least one eye) พบ 160 คิดเป็นร้อยละ 31 พบปัญหาผิวหนงัมีผื่น

คนั 88 คน คิดเป็นร้อยละ17 พบต่อมทอนซิลโตจาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 14  ผลการตรวจคดักรองการได้

ยินโดยใชเ้คร่ืองมือ Otoaccoustic Emission (OAE) มีเด็กจาํนวนทั้งส้ิน 247  คนท่ีพ่อแม่ให้การยินยอม พบ

เด็กจาํนวน 34  คน ท่ีตรวจไม่ผา่น คิดเป็นร้อยละ 13.7 ในจาํนวนน้ีมีเด็ก 1 คนท่ีไดรั้บการตรวจยืนยนัวา่มีหู

ชั้นกลางอกัเสบร่วมกบัมีนํ้ าในช่องหู(Serous Otitis Media:SOM)และไดรั้บการผา่ตดัรักษาเพื่อระบายนํ้ าใน

ช่องหู(Myringotomy)เรียบร้อยแลว้  และพบภาวะอว้น (BMI > 2 SD ) 63 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4 ตามลาํดบั 

ผลตรวจร่างกายระบบอ่ืนๆ พบวา่เด็กทุกคนไม่มีความผดิปกติ ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที ่13   ผลการตรวจคัดกรองทางสุขภาพเด็กนักเรียน 
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4.   ผลการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจางในเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่1 และ มัธยมศึกษาปีที ่1 

มีเด็กนกัเรียนจาํนวน 362 คนจากจาํนวนทั้งส้ิน 509 คน ท่ีพ่อแม่ยินยอมให้เด็กเขา้ร่วมกิจกรรมการ

เจาะเลือดเพื่อคดักรองภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็กคิดเป็นร้อยละ 64 ซ่ึงปีน้ีผูป้กครองท่ียินดีเข้าร่วม

โครงการมีจาํนวนเพิ่มมากข้ึนจากปีท่ีผ่านมา ในท่ีน้ีโรงเรียนอนุบาสามเสนมีจาํนวนผูป้กครองท่ีเขา้ร่วม

โครงการมากท่ีสุดคือ 121 คนจากเด็กทั้งส้ิน 149 คน คิดเป็นร้อยละ81 จากเด็กจาํนวนทั้งส้ิน 362 คน ท่ีเจาะ

เลือดพบวา่มี 49 คนท่ีมีภาวะโลหิตจาง (Hb < 11.5 mg %) คิดเป็นร้อยละ 13.5  เด็กทุกคนท่ีซีดไดรั้บการักษา

และติดตามผล หลงัจากท่ีเด็กไดก้ารรักษาโดยรับประทานยาธาตุเหล็กนาน 1 เดือน พบวา่มีเด็กจาํนวนทั้งส้ิน 

33 คน คิดเป็นร้อยละ 67 ท่ีผล Hb กลบัมาเป็นปกติ มีเด็กจาํนวน16 คนท่ียงัพบภาวะซีดอยูใ่นจาํนวนน้ีมีเด็ก 

11 คนท่ี ผูป้กครองพามาตรวจเพิ่มเติมท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดี  

 ผลการตรวจเลือดท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดี 11 คนพบว่าเด็ก 5 คน มีผลฮีโมโกลบินเป็นปกติ และ 6 

คนยงัมีภาวะซีดอยู ่ผลการตรวจคดักรองธาลสัซีเมีย พบวา่ จํานวน 2 ใน 6 คนที่ยังซีดอยู่เป็นโรคธาลัสซีเมีย

ชนิด Hb H ซ่ึงไม่เคยไดรั้บการวินิจฉยัและรักษาท่ีไหนมาก่อน ท่ีเหลือผลตรวจเป็นปกติ (A2A) 4 คน และมี

ภาวะแฝงโรคธาลสัซีเมีย 5 คนโดยท่ีเด็กทุกคนยงัรับประทานยาธาตุเหล็กต่อเน่ือง ยกเวน้เด็ก 2 คนท่ีเป็น

โรคธาลสัซีเมียจะไดรั้บคาํแนะนาํให้หยุดกินยาธาตุเหล็กและให้ไปรับการรักษาต่อเน่ืองท่ีโรงพยาบาลตาม

สิทธ์ิการรักษา  

เม่ือเด็กรับประทานยาครบ 3 เดือน ไดมี้การติดตามค่า Hb ท่ีโรงเรียนในเด็กท่ียงัซีดอยู่และเด็กท่ี

ไม่ไดม้าตรวจเพิ่มเติมท่ีโรงพยาบาลจาํนวน 9 คน พบวา่มีเด็ก 5 คนท่ีมีผลเลือดกลบัมาปกติ และท่ีเหลืออีก 4 

คน ยงัมีภาวะซีดอยู ่โดยสรุป เม่ือคดัเด็กท่ีเป็นโรคธาลสัซีเมีย 2 คนออกไป มีเด็กจาํนวน 43 คนจากจาํนวน

ทั้งส้ิน 47 คนท่ีมีภาวะโลหิตจางท่ีตอบสนองต่อการรักษาโดยการรับประทานยาธาตุเหล็ก ดงันั้นจึงสามารถ

สรุปไดใ้นเบ้ืองตน้ไดว้า่มีเด็กวยัเรียนมีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (IDA) โดยใชเ้กณฑ์การวินิจฉยั

จาการตอบสนองต่อการรักษาโดยคิดเป็นร้อยละ 11.9  ดงัแสดงในตารางที ่59 

 

การติดตาม   เด็กจาํนวนทั้ง 4 คน ท่ียงัมีปัญหาซีดอยูห่ลงัจากรับประทานยาธาตุเหล็กครบ 3 เดือน

แลว้ซ่ึงเด็ก 1 ใน 4 คนน้ีมีผลตรวจเลือดพบภาวะแฝงธาลสัซีเมียชนิดเบตา้ซ่ึงพบภาวะโลหิตจางร่วมดว้ยได ้

ส่วนเด็กอีก 3 คนเป็นเด็กกลุ่มท่ีพ่อแม่ไม่พาลูกมาตรวจเพิ่มเติมท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดีตามคาํแนะนาํตั้งแต่

เดือนแรก พอ่แม่เด็กกลุ่มน้ีไดรั้บการติดต่อจากแพทยผ์ูดู้แลทางโทรศพัทโ์ดยตรงเพื่อให้คาํแนะนาํและนดัให้

มาตรวจต่อเน่ืองท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือไปตามสิทธ์ิการรักษาท่ีมีเพื่อสืบคน้หาสาเหตุของภาวะโลหิต

จางต่อไป อยา่งไรก็ดีเด็กกลุ่มน้ีจะยงัไดรั้บการติดตามตรวจเลือดอีก 1 คร้ังในปีการศึกษา 2555  
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ตารางที ่59 แสดงจาํนวนและร้อยละของเด็กนกัเรียนท่ีมีปัญหาโลหิตจางจาํแนกตามโรงเรียน 
 

                            

                       โรงเรียน                  

 

 

ผลการตรวจ 

 

โรงเรียนอนุบาล 

สามเสน 

 

โรงเรียนพญาไท 

 

โรงเรียนกิง่เพชร 

 

รวม 

(ร้อยละ) 

ป. 1 

(N=121 คน) 

ป. 1 

(N=144 คน) 

ป. 1 

(N=53 คน) 

ม. 1 

(N=44 คน) 

N=362 

คร้ังที ่1โลหิตจาง(Hb <11.5)  19 19 11 0 49 ( 13.5) 

คร้ังที ่2 หลงักินยา 1 เดือน 

ผลเลือด ปกติ       (Hb > 11.5) 

             โลหิตจาง (Hb <11.5)  

 

16 

3 

 

13 

6 

 

4 

7 

 

- 

- 

 

33  (67) 

16  (33) 

คร้ังที ่3 ตรวจ CBC เฉพาะคนท่ี

ยงัมีซีด (มาตรวจ 11 จาก 16) 

ผลเลือด  ปกติ       (Hb > 11.5) 

              โลหิตจาง(Hb <11.5) 

 

 

1 

2 

 

 

2 

3 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

5 

6 

ผลการตรวจ Hb typing(n=11) 

AA2 

Hb H disease…refer** 

HbE-trait 

B-trait 

Alpha-1 trait 

Alpha-2 trait  

 

1 

1 

1 

- 

1 

1 

 

3 

- 

1 

1 

1 

1 

 

- 

1 

2 

- 

- 

2 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

4 (36.6) 

2 

4 

1 

2 

4 

คร้ังที ่4  หลงักินยาครบ 3 เดือน 

เจาะเลือดคนท่ียงัซีดอยู ่

(exclude = 2 คนท่ี refer) 

ผลเลือด  ปกติ       (Hb > 11.5) 

              โลหิตจาง (Hb <11.5) 

1 

 

 

1 

- 

4 

 

 

3 

1 

4 

 

 

1 

3 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

5 

4 

สรุป เด็กทีมีภาวะโลหิตจางท่ี

ตอบสนองต่อการรักษา(IDA) 

18 17 7 - 43 (11.9) 

(n=360) 
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          ในคร้ังน้ีได้มีการประเมินผลทักษะด้านการคาํนวณ สมาธิและความจาํระยะสั้ นในเด็กท่ีมีภาวะ     

โลหิตจาง  มีเด็กจาํนวนทั้งส้ิน 42 คนท่ีไดรั้บการประเมินก่อนและหลงัการรักษา ( ตดั 2 คน ท่ีอายุนอ้ยกว่า    

6 ปี, 2 คนท่ีเป็นโรคธาลัสซีเมียและ 3 คน มีผลประเมินไม่สมบูรณ์) ค่าเฉล่ียของคะแนนด้านทกัษะการ

คาํนวณของเด็กทุกคนก่อนกินยาได้ 4.9(SD=2.8) หลงักินยาได ้7.6 (SD=3.5) ค่าเฉล่ียของคะแนนดา้น

ความจาํระยะสั้นและสมาธิก่อนกินยาได ้9.4(SD=2.4) หลงักินยาได ้11.5 (SD=2.5) แต่เน่ืองจากมีเด็กกลุ่มท่ี

การรักษาไม่ดีข้ึนหรือยงัมีภาวะซีดอยู ่5 คน หากวเิคราะห์ขอ้มูลเฉพาะเด็กท่ีดีข้ึนหลงัการรักษาจาํนวน 37 คน 

ค่าเฉล่ียของคะแนนดา้นทกัษะการคาํนวณก่อนกินยาได ้4.7(SD=2.9) หลงักินยาได ้7.8 (SD=3.5) และค่าเฉล่ีย

ของคะแนนดา้นความจาํระยะสั้นและสมาธิก่อนกินยาได ้9.3(SD=2.5) หลงักินยาได ้11.7 (SD=2.5) ดงัแสดง

ในตารางที ่60 

หากวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบคะแนนดา้นการคาํนวณ ดา้นความจาํระยะสั้ นและสมาธิก่อนและหลงั

การรักษาในเด็กกลุ่มท่ีผล Hb กลบัมาเป็นปกติพบว่าคะแนนเฉล่ียเพิ่มสูงข้ึนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ          

ซ่ึงขอ้มูลไปในทิศทางเดียวกนักบัขอ้มูลงานวิจยัในปี 2553 นอกจากน้ียงัพบว่าในกลุ่มท่ีไม่ตอบสนองต่อ   

การรักษาหรือยงัมีภาวะซีดอยูมี่คะแนนดา้นความจาํระยะสั้นและสมาธิใกลเ้คียงเดิมหรือไม่มีการเปล่ียนแปลง 

โดยสรุปเด็กท่ีมีภาวะโลหิตจางมีค่าคะแนนเฉล่ียดา้นการคาํนวณ ดา้นความจาํระยะสั้นและสมาธิตํ่า

กวา่ค่าเฉล่ียของเกณฑ์มาตรฐาน(คะแนน=10) หลงัจากท่ีไดรั้บการรักษาโดยการกินยาธาตุเหล็กนาน 3 เดือน 

พบวา่ในกลุ่มท่ีไดรั้บรักษาจนผลเลือดกลบัมาเป็นปกติ คะแนนดา้นการคาํนวณและดา้นความจาํระยะสั้นและ

สมาธิ มีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนจากเดิมหรือก่อนการรักษา นอกจากน้ีผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าเด็กท่ีมีภาวะซีด

เร้ือรังอาจจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อทกัษะการเรียนรู้ทั้งทางดา้นการคาํนวณ ดา้นความจาํระยะสั้นและสมาธิ  

ดงันั้นเด็กวยัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ควรไดรั้บการตรวจคดักรองภาวะโลหิตจางเพื่อนาํไปสู่    

การรักษาและติดตามอยา่งเหมาะสม ซ่ึงจะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลเชิงบวกต่อทกัษะการเรียนรู้ของเด็กต่อไป 
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ตารางที ่60  แสดงค่าคะแนนเฉล่ียของทกัษะการคาํนวณ ( Arithmetic) ความจาํระยะสั้น 

                   และ สมาธิ (Digit span) ในเด็กนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีภาวะโลหิตจาง 

 

ค่า p- value  :   a   <  0.01                          c  < 0.01                                   *   = . 59 

                        b   < 0.01                          d    < 0.01                                 **  = . 83 

 

5.  ผลการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจางในเด็กทีม่ีนํา้หนักตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน (กลุ่มเส่ียง) 

ด้วยความร่วมมือกับสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยการประสานงานกับพยาบาลอนามัย

โรงเรียนศูนยส์าธารณสุขเขต 2 ท่ีรับผดิชอบดูแลโรงเรียนก่ิงเพชร ซ่ึงในภาระงานประจาํตามปกติพยาบาลจะ

ตรวจคดักรองภาวะโลหิตจางในเด็กกลุ่มเส่ียงแค่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง 4 

ปีน้ีเน่ืองจากโครงการสนบัสนุนอุปกรณ์ท่ีใชต้รวจเลือดและยาธาตุเหล็กจึงไดมี้การตรวจคดักรองเด็ก

นกัเรียนท่ีนํ้ าหนกัตํ่ากว่าเกณฑ์ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึงถือเป็นกลุ่มเส่ียง

ทั้งหมด จากการสํารวจเด็กทุกระดบัชั้นมีเด็กจาํนวน 72 คน ท่ีเขา้เกณฑ์และไดรั้บการตรวจคดักรอง พบวา่มี

เด็กนกัเรียนท่ีมีภาวะโลหิตจาง จาํนวน 18 คน คดัออก 1 คน เน่ืองจากพบวา่เป็นโรคธาลสัซีเมียอยูเ่ดิมแต่ยงั

ไม่ไดรั้บการักษาต่อเน่ือง สรุปในเด็กนกัเรียนท่ีนํ้ าหนกัตํ่ากวา่เกณฑ์พบภาวะซีด 17 คน คิดเป็นร้อยละ 24  

และ เด็กทั้งหมดไดรั้บการรักษาดว้ยยาธาตุเหล็ก จากการติดตามหลงัจากกินยาไป 1 เดือน มีเด็กจาํนวน 12 

คน คิดเป็น ร้อยละ70  ท่ีผลเลือดกลบัมาปกติ อีก 5 คนยงัพบภาวะซีดและถูกส่งมาตรวจเลือดท่ีโรงพยาบาล

รามาธิบดีผลการตรวจพบวา่เด็กทั้ง 5 คน ยงัมีภาวะซีดอยู ่ร่วมกบั ผลการตรวจธาลสัซีเมีย พบ Homogygous 

Hb E 2 ราย (1 ใน 2 รายน้ีมีภาวะแฝงชนิดแอลฟ่า 1 ร่วมดว้ย) พบ ภาวะแฝงธาลสัซีเมียชนิดแอลฟ่า 1 พบ 1 

ราย ชนิดแอลฟ่า 2 พบ 1 ราย และ ผลตรวจปกติ 1 ราย  ผูป้กครองทุกรายไดรั้บรายงายผลการตรวจเลือด

คะแนนเต็ม = 19 

(ค่าเฉลีย่= 10) 

เด็กทุกคน 

ทีไ่ด้รับการรักษา 

(n=42) 

เด็กทีผ่ล Hb 

กลบัมาปกติหลงักนิยา 

(n=37) 

เด็กทีย่งัมี 

ภาวะโลหิตจาง 

(n=5) 

ค่าเฉลีย่ SD ค่าเฉลีย่ SD ค่าเฉลีย่ SD 

ทกัษะการคํานวณ 

ก่อน 

 

4.9 

 

2.8 

 

4.7 

 

2.9 

 

6.0 

 

1.9 
 

หลงั 

 

7.6a 

 

3.5 

 

7.8 c 

 

3.5 

 

6.4* 

 

3.2 

ความจําและสมาธิ 

ก่อน 

 

9.4 

 

2.4 

 

9.3 

 

2.5 

 

10.0 

 

1.2 

หลงั 11.5b 2.5 11.7 d 2.5 10.2** 2.3 
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พร้อมคาํแนะนําและเด็กได้รับการรักษาต่อเน่ือง จะมีการติดตามประเมินผลเด็กท่ียงัมีภาวะซีดอยู่เม่ือ

รับประทานยาครบ 

ผลการติดตามเด็กท่ีโรงเรียนก่ิงเพชรท่ียงัมีภาวะโลหิตจางอยู ่5 คนจากทั้งหมด 17 คนท่ีเคยมีภาวะ

โลหิตจางและไดรั้บการรักษาโดยรับประทานยาธาตุเหล็กนาน 3 เดือน (โดย 12 คนผลเลือดกลบัมาเป็นปกติ

แลว้ตั้งแต่กินยาไป  1 เดือน) จากผลการตรวจเลือดคร้ังท่ี 3 พบวา่มีเด็กเพียง 1 คน ท่ีผลเลือดกลบัมาเป็นปกติ 

(เป็นเด็กคนท่ีผลตรวจคดักรองปกติ:A2A) เด็กอีก 4 คน ยงัมีภาวะซีดอยู่   หากวิเคราะห์รายละเอียดเป็น

รายบุคคลพบว่าใน 4 คนท่ียงัมีภาวะซีดอยู่อาจมีปัจจยัจากสาเหตุดงัน้ี คือ 2ใน4 คนน้ีมีผลตรวจเลือดเป็น 

Homozygous Hb E ซ่ึงจะพบภาวะซีดเล็กนอ้ยได ้เด็กอีก 2 ราย จากการสอบถามผูป้กครองเด็กรับประทานยา

ไม่สมํ่าเสมอและมีปัญหาภาวะโภชนาการตํ่ากวา่เกณฑจึ์งแนะนาํใหเ้ด็กรับประทานยาธาตุเหล็กต่อเน่ืองจนยา

หมดและรับประทานอาหารท่ีเหมาะสม แพทยไ์ดโ้ทรศพัทแ์จง้ผูป้กครองเด็กทั้ง 5 คน พร้อมให้คาํแนะนาํใน

การดูแลสุขภาพต่อไป โดยสรุปเด็กท่ีมีนํ้ าหนักตวัตํ่ากว่าเกณฑ์หรือเป็นกลุ่มเส่ียงพบภาวะโลหิตจางท่ี

ตอบสนองต่อการรักษาดว้ยธาตุเหล็กทั้งส้ิน(IDA) 13 คน คิดเป็นร้อยละ 18  ซ่ึงพบสูงกวา่ภาวะโลหิตจางใน

เด็กระดบัช้ินประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีพบร้อยละ11.6   

 

6. ผลการติดตามเด็กนักเรียนทีเ่คยมีภาวะโลหิตจางในปีการศึกษา 2553 

 ในปีการศึกษา 2553 ไดมี้การตรวจเลือดในเด็กระดบัชั้น ป. 1 และ ป. 4 โรงเรียนอนุบาลสามเสนและ

พญาไท มีเด็กจาํนวน 92 คนจากจาํนวนทั้งหมด 453 คน ทีเคยพบภาวะโลหิตจางคิดเป็นร้อยละ 20 ซ่ึง

ค่อนขา้งสูง ในปีน้ีทางโครงการไดมี้จดหมายเชิญชวนใหพ้อ่แม่เด็กกลุ่มดงักล่าวเขา้ร่วมโครงการติดตามภาวะ

โลหิตจาง มีเด็กจาํนวน 61 คนท่ีพ่อแม่ให้ความยินยอม จากผลการตรวจเลือดพบวา่มีเด็กจาํนวน 5 คนท่ีพบ

ภาวะโลหิตจาง คิดเป็นร้อยละ 8 ซ่ึงแนวโนม้ของปัญหาลดลงจากเดิม หากวเิคราะห์ละเอียดเป็นรายบุคคลจาก

การโทรศพัทส์ัมภาษณ์ผูป้กครองจะพบวา่เด็กท่ียงัมีปัญหาซีดอยูส่าเหตุหลกัมาจากปัจจยัดา้นพฤติกรรมการ

กินท่ีไม่เหมาะสมของเด็ก อย่างไรก็ตามเด็กทั้ง 5 คนน้ีมีผลฮีโมโกลบินกลบัมาเป็นปกติหลงัจากไดรั้บการ

รักษาด้วยยาธาตุเหล็กเป็นระยะเวลา 1 เดือน พ่อแม่กลุ่มน้ีจะได้รับคาํแนะนาํให้พาเด็กไปตรวจสุขภาพ

ประจาํปีกบัแพทยอ์ยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

 

โดยสรุปจากขอ้มูลทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าเด็กวยัเรียนยงัพบปัญหาสุขภาพหลายด้านท่ีอาจส่งผล

กระทบต่อศกัยภาพการเรียนรู้ทั้งทางตรงและทางออ้ม ดงันั้นการพฒันาระบบการตรวจสุขภาพและตรวจคดั

กรองโรคท่ีพบบ่อยโดยเฉพาะ ปัญหาการมองเห็น การไดย้ินบกพร่อง และภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุ

เหล็ก ซ่ึงถือว่ามีความสําคญัต่อทกัษะการเรียนรู้ของเด็กวยัเรียนอย่างยิ่ง รวมถึงการมีระบบประเมินเด็กท่ีมี

ปัจจยัเส่ียงและติดตาม เช่น เด็กท่ีมีปัญหาสุขภาพหรือมีโรคประจาํตวั เด็กท่ีมีนํ้ าหนกัตํ่ากวา่เกณฑ์มาตรฐาน

หรือเด็กท่ีมีปัญหาการเรียน เป็นตน้ อย่างไรก็ตามการจะพฒันางานท่ีเก่ียวขอ้งในงานอนามยัโรงเรียนให้

เกิดข้ึนไดน้ั้นตอ้งอาศยัความร่วมมือกนัระหวา่งหน่วยงานสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ ในปีท่ีผา่นมา
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ทางสํานกัอนามยั กรุงเทพมหานคร ไดเ้ห็นความสําคญัเร่ืองการตรวจคดักรองสุขภาพในเด็กวยัเรียนและนาํ

แนวคิดจากโครงการน้ีไปเพื่อประยุกต์ใช้ในพื้นท่ีและยงัมีแผนงานท่ีจะร่วมมือกบัสํานักงานหลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาติ (สปสช) เพื่อศึกษาหาค่าใชจ่้ายต่อหวัประชากร (Unit Cost) ในการตรวจสุขภาพและตรวจ

คดักรองโรคของเด็กวยัเรียนในเขตความรับผดิชอบของกรุงเทพมหานครต่อไป 

  

_________________________________________________________ 
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กจิกรรม   พฒันาทกัษะชีวติและทกัษะสุขภาพเด็กวยัเรียน 

   Life skill and health skill development for school age children  

หัวหน้ากจิกรรม   ศ. ดร. รุจา ภู่ไพบูลย์ 

 

หลกัการและเหตุผล  

นกัเรียนประถมศึกษาเป็นกลุ่มเด็กท่ีเร่ิมเรียนรู้และพฒันาตามวยัท่ีสําคญั การฝึกทกัษะการคิด การ

เผชิญสถานการณ์ในสังคมปัจจุบนัท่ีมีความซบัซอ้นจะช่วยใหเ้ด็กวยัเรียนสามารถป้องกนัและแกปั้ญหาท่ีอาจ

เกิดข้ึนกบัตนทั้งทางดา้นสังคมและสุขภาพโดยรวม เป็นการสร้างเสริมพฒันาการแบบองค์รวมท่ีเน้นการ

พฒันาทกัษะชีวิตและทกัษะสุขภาพท่ีเป็นการพฒันาศกัยภาพมนุษยต์ั้งแต่ในวยัเรียน  โดยกิจกรรมควรมี

ลกัษณะเหมาะกบันกัเรียนในแต่ละชั้นปี และเนน้การมีส่วนร่วมของครอบครัว ผูป้กครอง เพื่อให้กิจกรรมการ

เรียนรู้มีความต่อเน่ืองระหวา่งท่ีบา้นและในโรงเรียน ปัจจุบนัมีการพฒันาทกัษะชีวิตและทกัษะสุขภาพท่ีรวม

กิจกรรมดา้นการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ แต่ลกัษณะการจดักิจกรรมเนน้ท่ีการป้องกนัความรุนแรง การ

ใชส่ิ้งเสพติด เป็นตน้  นอกจากนั้นกิจกรรมทั้งหมดคาํนึงถึงความสําคญัของผูป้กครองท่ีสามารถช่วยพฒันา

เด็กท่ีบา้น โครงการน้ีตอ้งการเติมเต็มช่องว่างดงักล่าว เป็นโครงการท่ีคณะผูว้ิจยัร่วมในโครงการอนามยั

โรงเรียนสาํหรับเด็กวยัเรียน ภายใตโ้ครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทย คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี  

โครงการย่อยน้ีเน้นพฒันาคู่มือทกัษะชีวิตและทกัษะสุขภาพในลกัษณะส่ือการ์ตูนแอนนิเมชัน่(3 มิติ) ใน

รูปแบบดีวดีี และการ์ตูน 2 มิติในรูปแบบหนงัสือการ์ตูนท่ีเหมาะกบัเด็กวยัประถมศึกษา โดยนาํเคา้โครงเน้ือ

เร่ือง จากเน้ือหาและเน้ือเร่ืองท่ีพฒันา ในระยะท่ี 1 ปีพ.ศ. 2552 และพฒันาส่ือข้ึนในปี2553 และในปี2554 น้ี

เป็นการนาํส่ือท่ีไดไ้ปทดลองใชใ้นโรงเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อพฒันาตน้แบบโปรแกรมสาํเร็จรูปเพื่อการพฒันาทกัษะชีวติสาํหรับเด็กวยัเรียน  

2. เพื่อพฒันาตน้แบบโปรแกรมสาํเร็จรูปเพื่อการพฒันาทกัษะสุขภาพสาํหรับเด็กวยัเรียน 

วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของโปรแกรมพฒันาทกัษะชีวติ ระหวา่งการใชส่ื้อหนงัสือการ์ตูน  

และส่ือภาพยนตร์แอนนิเมชัน่ 3 มิติ ต่อทกัษะชีวติของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของโปรแกรมพฒันาทกัษะสุขภาพการใชส่ื้อหนงัสือการ์ตูนต่อทกัษะ 

สุขภาพของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการจัดกจิกรรม  

1. แบบสอบถามทกัษะชีวติ  

2. แบบสอบถามทกัษะสุขภาพ  
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3. หนงัสือการ์ตูนทกัษะชีวติ  11 ตอนไดแ้ก่ 

3.1 บทนาํ 

3.2 ภาคภูมิใจในตนเอง  

3.3 การคิดวเิคราะห์  

3.4 การจดัการกบัอารมณ์  

3.5 ความซ่ือสัตย ์ 

3.6 ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ 

3.7 ความพอเพียง  

3.8 ความรับผดิชอบต่อตนเอง 

3.9 ความรับผดิชอบต่อครอบครัว 

3.10 ความรับผดิชอบต่อสังคม 

3.11 การตดัสินใจ    

4. หนงัสือการ์ตูนทกัษะสุขภาพ  3 ตอนไดแ้ก่  

 4.1  การออกกาํลงักาย 

     4.2  การรับประทานอาหาร 

     4.3  การรักษาสุขอนามยั 

5. ภาพยนตร์การ์ตูนแอนนิเมชัน่(3 มิติ) จาํนวน 8 ตอน ไดแ้ก่ 

 5.1  ความภาคภูมิใจในตนเอง  

 5.2  การคิดวเิคราะห์    

 5.3  การจดัการกบัอารมณ์  

 5.4  ความซ่ือสัตย ์ 

 5.5  ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ 

 5.6  ความพอเพียง  

 5.7  ความรับผดิชอบต่อตนเอง  

 5.8  ความรับผดิชอบต่อครอบครัว 

   6. คู่มือโปรแกรมการพฒันาทกัษะชีวติและทกัษะสุขภาพ สาํหรับครู ผูป้กครองและพยาบาล 

 

ผลประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

1. เป็นแนวทางสาํหรับบุคลากรทางการศึกษา ทางสุขภาพ และผูป้กครองในการพฒันาทกัษะชีวติเด็ก

วยัเรียน 

2. เป็นแนวทางสาํหรับบุคลากรทางการศึกษา ทางสุขภาพ และผูป้กครองในการพฒันาทกัษะสุขภาพ

เด็กวยัเรียน 
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ผลการดําเนินงานทีสํ่าคัญ  

1. ดาํเนินการการศึกษานาํร่องผลของการพฒันาทกัษะชีวติและทกัษะสุขภาพของนกัเรียนโดยใช ้

ส่ือหนงัสือการ์ตูนและการศึกษานาํร่องผลของการพฒันาทกัษะชีวิตของเด็กวยัเรียนโดยใชภ้าพยนตร์การ์ตูน

แอนนิเมชัน่ (3 มิติ ) 

กลุ่มตวัอยา่ง  เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 อาย ุ9-11 ปี รวมทั้งส้ินจาํนวน 275 คน 

สถานท่ีดาํเนินการ คือ 1) โรงเรียนอนุบาลสามเสน   

                                    2)โรงเรียนสันโคง้ จรูญราษฎร์ (เชียงราย)  

                                    3)โรงเรียนเทศบาล 3 กาญจนบุรี   

2. ผลการศึกษา 

2.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการนาํโปรแกรมการสอนทกัษะสุขภาพโดยใชห้นงัสือการ์ตูนต่อ 

ความรู้และพฤติกรรมสุขภาพของเด็กนกัเรียนชั้นประถมปีท่ี 5 ท่ีโรงเรียนสันโคง้จรูญราษฎร์ (เชียงราย)  

จาํนวน 140 คน แบ่งจดักลุ่มโดยวธีิสุ่มหอ้งเรียน เป็นกลุ่มควบคุม 70 คน และ กลุ่มทดลอง 70 คน พบวา่ก่อน

ทดลองทั้งสองกลุ่มมีคะแนนความรู้และพฤติกรรมสุขภาพไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

2.1.1 ค่าเฉล่ียคะแนนความรู้ด้านสุขภาพของเด็กนักเรียนชั้นประถมปีท่ี 5 ของกลุ่ม

ทดลอง ภายหลงัไดรั้บโปรแกรมการสอนทกัษะสุขภาพ โดยใช้หนงัสือการ์ตูนสูง

กวา่ก่อนไดรั้บโปรแกรมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (t =15.50, p<.05) 

2.1.2 ค่าเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมสุขภาพของเด็กนกัเรียนชั้นประถมปีท่ี 5 ของกลุ่มทดลอง 

ภายหลงัไดรั้บโปรแกรมการสอนทกัษะสุขภาพโดยใชห้นงัสือการ์ตูนสูงกว่าก่อน

ไดรั้บโปรแกรมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (t = 5.03, p<.05) 

2.2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการนาํโปรแกรมการสอนทกัษะชีวติ โดยใชห้นงัสือการ์ตูนต่อทกัษะ 

ชีวิตของเด็กนกัเรียนชั้นประถมปีท่ี 5 ท่ีโรงเรียนอนุบาลสามเสน (กรุงเทพมหานคร)  จาํนวน 67 คน แบ่งจดั

กลุ่มโดยวิธีสุ่มห้องเรียน เป็นกลุ่มควบคุม 31 คน และ กลุ่มทดลอง 36 คน พบวา่ก่อนทดลองคะแนนทกัษะ

ชีวติของทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

2.2.1 ค่าเฉล่ียคะแนนทกัษะชีวิตของเด็กนักเรียนชั้นประถมปีท่ี 5 ของกลุ่มทดลอง

ภายหลงัได้รับโปรแกรมการสอนทกัษะชีวิตโดยใช้หนังสือการ์ตูนสูงกว่าก่อน

ไดรั้บโปรแกรมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (t =11.05, p<.001) 

2.2.2  ค่าเฉล่ียคะแนนทกัษะชีวิตของเด็กนักเรียนชั้นประถมปีท่ี 5 ของกลุ่มทดลอง 

ภายหลังได้รับโปรแกรมการสอนทกัษะชีวิตโดยใช้หนังสือการ์ตูนสูงกว่ากลุ่ม

ควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (t =11.51, p<.005) 

2.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการเปรียบเทยีบผลการนําโปรแกรมการสอนทกัษะชีวติโดยส่ือ 

แตกต่างกนั คือใชห้นงัสือการ์ตูน กบัการใชภ้าพยนตร์แอนนิเมชัน่ ต่อทกัษะชีวิตของเด็กนกัเรียนชั้นประถม

ปีท่ี 5 ท่ีโรงเรียนเทศบาล 3 (กาญจนบุรี)  จาํนวน 138 คน แบ่งจดักลุ่มโดยวิธีสุ่มห้องเรียน เป็นกลุ่มควบคุม 
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48 คน และ กลุ่มทดลองใชส่ื้อหนงัสือการ์ตูน 44 คน และ กลุ่มทดลองใชส่ื้อภาพยนตแ์อนิเมชัน่  46  คน

พบว่าก่อนทดลองคะแนนทักษะชีวิตของทั้ งสามกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ            

(F = 2.64, p>.05) พบวา่ภายหลงัการทดลอง ค่าเฉล่ียคะแนนทกัษะชีวิตของเด็กนกัเรียนชั้นประถมปีท่ี 5 ของ

ทั้งสามกลุ่ม มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (4.29, p<.05)  และจากการวิเคราะห์เพิ่มเติมโดย

สถิติเชฟเฟ (Sheffe’s test) พบว่าหลงัการทดลอง เฉพาะกลุ่มท่ีไดรั้บโปรแกรมการสอนทกัษะชีวิตโดยใช้

ภาพยนตแ์อนนิเมชัน่มีคะแนนสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<.05) 

 

สรุป 

    กิจกรรมไดด้าํเนินการตามแผนการศึกษาผลการนาํโปรแกรมการพฒันาทกัษะชีวิตและทกัษะสุขภาพ

ไปใช ้โดยไดจ้ดัทาํคู่มือโปรแกรมการสอนส่ือการสอน ท่ีเนน้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ผลการนาํไปใชเ้ป็น

ท่ีน่าพอใจ  โดยเฉพาะส่ือหนังสือการ์ตูนทั้ง 14 เล่ม สามารถพฒันาทกัษะชีวิตและทกัษะสุขภาพได้ดีใน

จงัหวดักรุงเทพฯและเชียงราย  

 อย่างไรก็ดี พบว่าส่ือการสอนภาพยนตร์แอนิเมชัน่เม่ือนาํมาเปรียนเทียบกบัการสอนโดยหนังสือ

การ์ตูนและเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุม พบว่าส่ือภาพยนตร์แอนิเมชัน่ไดผ้ลดีกว่าอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 

ทั้งน้ีปัจจุบนัโครงการมีส่ือภาพยนตร์แอนิเมชัน่สําหรับทกัษะชีวิต จาํนวน 8 ตอน ขาดอีก 2 ตอน ยงัไม่ครบ 

10 ตอน  และยงัไม่มีส่ือภาพยนตร์แอนิเมชัน่สําหรับการสอนทกัษะสุขภาพ จาํนวน 3 ตอน  ซ่ึงคณะทาํงาน

เห็นควรสนบัสนุนการทาํส่ือภาพยนตร์แอนิเมชัน่เพิ่มเติมจนครบ  นอกจากน้ีควรสนบัสนุนการเผยแพร่ส่ือทั้ง

สองประเภทไปยงัผูป้กครอง หน่วยงานต่างๆและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อการนาํไปใช ้

_________________________________________________________ 
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ภาพกจิกรรมขณะไปการศึกษานําร่องผลของการพฒันาทกัษะชีวติและทกัษะสุขภาพทีโ่รงเรียน 

 

                 

 

   

 

                                                                                     

แผ่น ซีด ีภาพยนตร์แอนนิเมช่ัน 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                            

                                                หนังสือการ์ตูน 
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กจิกรรม   การพฒันารูปแบบการดูแลวัยรุ่นอย่างเป็นองค์รวม 

(Activities leading to the development of holistic approach in Adolescent  

Health Promotion and Prevention) 

หัวหน้ากจิกรรม   ศ.พญ. สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ 

 

หลกัการและเหตุผล  

การมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควรของวยัรุ่นเป็นปัญหาระดบัประเทศ ท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือย ๆ  

จากสถิติของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข (1) พบวา่อตัราการตั้งครรภใ์นแม่ท่ีมีอายุต ํ่ากวา่ 20 ปีมีมากถึง

ร้อยละ 14.7 ซ่ึงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามยัโลกกาํหนดไวท่ี้จะต้องไม่เกินร้อยละ 10 

นอกจากน้ียงัส่งผลกระทบต่อปัญหาอตัราทารกแรกเกิดมีนํ้ าหนกัตํ่ากวา่เกณฑ์ 2,500 กรัม (2.5 กิโลกรัม)       

ท่ีพบมากถึงร้อยละ 8.7 ซ่ึงมากกวา่มาตรฐานท่ีองคก์ารอนามยัโลกกาํหนดไวจ้ะตอ้งไม่เกินร้อยละ 7 ในขณะ

น้ีประเทศไทยมีการคลอดบุตรจากแม่ท่ีเป็นวยัรุ่นในปี 2551 มีประมาณ 77,092 คน จากปี 2550 ท่ีมีเพียง 

68,385 คน  (2) แสดงใหเ้ห็นวา่สถานการณ์การตั้งครรภใ์นวยัรุ่นเป็นปัญหาท่ีรุนแรงของสังคม เพราะส่งผลให้

คุณภาพชีวติของทารกลดลงส่วนแม่วยัรุ่นมีปัญหาต่าง ๆ มากมาย เช่น สภาวะทางอารมณ์ไม่มัน่คงจึงมีความ

เส่ียงสูงท่ีจะเกิดความเครียดและภาวะซึมเศร้าเพราะตอ้งการปกปิดเร่ืองการตั้งครรภต่์อผูป้กครอง นอกจากน้ี

ยงัมีปัญหาเร่ืองการเรียนและการทาํแทง้อีกดว้ย และยงัพบวา่ ร้อยละ 19 ของวยัรุ่นอายุระหวา่ง    15 – 19 ปีท่ี

มีเพศสัมพนัธ์แลว้ ในจาํนวนน้ีร้อยละ 80 เป็นการตั้งครรภแ์บบไม่ไดต้ั้งใจและร้อยละ 30 นาํไปสู่การทาํแทง้ 

ส่วนลูกท่ีคลอดออกมามกัจะมีปัญหาเก่ียวกบันํ้ าหนกัตํ่ากวา่เกณฑ์มาตรฐาน คลอดก่อนกาํหนดหรือเสียชีวิต

หลงัคลอด นอกจากน้ีร้อยละ 10 จะทิ้งลูกไวใ้นโรงพยาบาลท่ีคลอด (3) ซ่ึงทาํให้คุณภาพชีวิตของเด็กทารก

ลดลง ดา้นสภาวะอารมณ์ของแม่วยัรุ่น พบวา่มีความเส่ียงท่ีจะเกิดภาวะซึมเศร้า ภาวะเครียด ซ่ึงนาํไปสู่ปัญหา

ต่างๆ  เช่น การปกปิดไม่ให้ผูป้กครองทราบ เร่ืองเรียน ภาวะการเงิน การทาํแทง้  หรือฆ่าตวัตาย เน่ืองจาก

ส่วนใหญ่จะเป็นการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์การทาํแทง้ไม่ถูกตอ้งอาจทาํให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆในดา้น

สังคม แม่วยัรุ่นส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสกลบัไปเรียนต่อ ตอ้งออกจากโรงเรียน หรือ ออกจากงาน ไม่มีอาชีพ 

ขาดรายได ้นาํไปสู่ภาวะท่ีความสัมพนัธ์ในครอบครัวไม่ดี การหยา่ร้างสูง ทารกถูกทอดท้ิง หรือทารุณกรรม 

ส่งผลต่อการเกิดความกา้วร้าว และก่อปัญหาใหก้บัสังคม 

 

จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ การให้บริการคลินิกแม่วยัรุ่นเป็นการจดัตั้งเพื่อรองรับปัญหาหลงัจากท่ี

วยัรุ่นมีเพศสัมพนัธ์แล้ว ดังนั้นเพื่อเป็นการลดปัญหาเพศสัมพนัธ์ในวยัรุ่น ทางกิจกรรมฯ ทาํการพฒันา

รูปแบบการให้ความรู้เร่ืองเพศศึกษาครบวงจรโดยเร่ิมตั้งแต่ การสอนเพศศึกษาในโรงเรียน คู่มือการให้

ความรู้สําหรับผูป้กครองท่ีมีบุตรในวยัรุ่น การพฒันาคู่มือสําหรับการดูแลตนเอง และการจดัอบรมเพื่อ

เผยแพร่ตน้แบบคลินิกแม่วยัรุ่นใหก้บัหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีสนใจ 
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ผลการดําเนินงานทีสํ่าคัญ  

 

1. จดักิจกรรม  “การใหค้วามรู้เพศศึกษาแนวใหม่แก่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ีหน่ึง” 

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการให้ความรู้เพศศึกษาแนวใหม่แก่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1      

ในโรงเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1 กรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบกบัการให้ความรู้เพศศึกษาตามหลกัสูตรเดิม โดย

การให้ความรู้เพศศึกษาแนวใหม่น้ีหมายถึงรูปแบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นแบบใหม่ท่ีอิงตามความสนใจ

ของวยัรุ่น ควบคู่ไปกบัเน้ือหาความรู้ทางวชิาการท่ีถูกตอ้งตามมาตรฐานเดิม 

1.1  จดัการประกวดหนงัสือการ์ตูนเพื่อเป็นส่ือการสอนสําหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยทาํการ

ประชาสัมพนัธ์ให้นกัเรียน และผูส้นใจเขา้ร่วมประกวด โดยมีคณะกรรมการตดัสินจาก แพทย ์ศึกษานิเทศก์

อาจารยแ์นะแนว อาจารย์สอนสุขศึกษาจากโรงเรียนมธัยมศึกษา และนักเรียนจากโรงเรียนศรีอยุธยาใน     

พระอุปถมัภฯ์ และ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 
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1.2 การสอนเพศศึกษาในโรงเรียน โดยใช้คาบการเรียนการสอนสุขศึกษาโดยเปรียบเทียบการสอน

แนวใหม่ กบัการสอนตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
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1.3 การจดักิจกรรมค่ายเพื่อเพิ่มความรู้เร่ืองเพศศึกษา ทกัษะชีวิต และความภาคภูมิใจในตนเอง  

เพื่อให้นักเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เขา้ร่วมกิจกรรมการสอนเพศศึกษาแนวใหม่ ไดเ้รียนรู้ และเพิ่มพูนความ

เขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองเพศศึกษา ทกัษะชีวิต และความภาคภูมิใจในตนเอง จึงไดจ้ดัค่ายเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้

ดงักล่าวให้กับนักเรียน และสอดแทรกเน้ือหาเพื่อให้เกิดการทบทวนบทเรียนท่ีได้รับจากการเรียนใน

หอ้งเรียน 
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2.    กิจกรรม    “คลินิกแม่วยัรุ่น” 

มีเป้าหมายเพื่อพฒันาต้นแบบในการดูแลแม่วยัรุ่นและทารกอย่างครบวงจร และให้ความรู้เร่ือง

เพศศึกษา การวางแผนครอบครัว การเล้ียงดูทารกและการวางแผนในการศึกษาต่อของแม่วยัรุ่น รวมถึง

พฒันาการเสริมสร้าง Self – esteem ทกัษะชีวิต และการดูแลคุณภาพชีวิตตั้งแต่ตั้งครรภจ์นถึงหลงัคลอด และ

ป้องกนัการตั้งครรภค์ร้ังต่อไป 

 

ตารางที ่61  ขอ้มูลแม่วยัรุ่นในคลินิกแม่วยัรุ่น คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2553 – 2554 

ข้อมูล พ.ศ. 2553-2554 

(N = 56) 

อายุเฉลีย่ของแม่วยัรุ่น (ปี) (Min – Max) 17.00 (12 – 20) 

พกัอาศัยอยู่กบั 

• พ่อแม่ของตนเอง 

• สาม ี/ แฟน 

• คนเดยีว 

• อืน่ๆ ได้แก่ บ้านญาต ิสถานสงเคราะห์ 

 

28 (50.0) 

13 (23.2) 

2 (3.6) 

13 (23.2) 

เมือ่มปัีญหา แม่วยัรุ่นปรึกษากบั 

• พ่อแม่ของตนเอง 

• สาม ี/ แฟน 

• เพือ่น 

• อืน่ๆ  

 

36 (64.29) 

13 (23.21) 

3 (5.36) 

4 (7.14) 

การตดัสินใจในการเลีย้งดูทารก 

• แม่วยัรุ่น และ พ่อของเดก็ในครรภ์ 

• แม่วยัรุ่นคนเดยีว 

• พ่อแม่ของแม่วยัรุ่น 

• พ่อแม่ของสาม ี/ แฟน 

• อืน่ๆ ได้แก่ สถานสงเคราะห์ บ้านญาต ิ

 

27 (52.9) 

9 (17.6) 

7 (13.7) 

3 (5.9) 

5 (9.8) 

ภาวะซึมเศร้าระหว่างตั้งครรภ์  

• มภีาวะซึมเศร้า (คะแนนมากกว่า 22 ) 

• ไม่มภีาวะซึมเศร้า (คะแนนน้อยกว่า 22 ) 

 

13 (23.21) 

43 (76.79) 

แผนการศึกษาต่อ 

• กลบัไปศึกษาต่อ 

• ไม่ศึกษาต่อ 

• อืน่ๆ  

 

40 (75.5) 

11 (20.8) 

2 (3.8) 

อายุเฉลีย่ของสาม ี/ แฟน (ปี) (Min – Max) 

 

19.00 (15 – 38) 
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ข้อมูล พ.ศ. 2553-2554 

(N = 56) 

การตดัสินใจตั้งครรภ์ต่อหลงัจากได้รับคาํปรึกษาจากคลนิิกแม่วยัรุ่น 

• ตั้งครรภ์ต่อ 

• ยุตกิารตั้งครรภ์ 

 

49 (87.5) 

7 (12.5) 

นํา้หนักของทารก  2,880 + 486.02 (1,820 – 4,080 ) 

 

 

3.  กิจกรรม คลินิกวยัรุ่นในโรงพยาบาล และ Hotline สายด่วนสุขภาพ 

 

 คลินิกวยัรุ่น รพ.รามาธิบดีให้บริการทุกวนัศุกร์ และวนัเสาร์บ่าย โดยสหสาขาวชิาชีพ ไดแ้ก่ กุมาร

แพทย ์จิตแพทย ์สูตินรีแพทย ์พยาบาล และนกัจิตวทิยา โดยใหบ้ริการกลุ่มอายท่ีุใหบ้ริการ 10 – 21 ปี 

   

ตารางที ่62  จาํนวนผูรั้บบริการคลินิกวยัรุ่น คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2549 – 2554 

 

  2549 2550 2551 2552 2553 2554* 

ผู้มารับบริการ  คน 

                        คร้ัง 

125 

405 

206 

651 

215 

631 

255 

665 

287 

705 

248 

622 

ผู้ป่วยเก่า (%) 

ผู้ป่วยใหม่  

89.5 

10.5 

87.3 

12.7 

68.9 

28.2 

83.6 

16.4 

80.3 

19.7 

82.7 

17.3 

เพศชาย (%) 51.5 49.3 50.4 48.5 47.5 50.2 

วนัศุกร์ (%) 

วนัเสาร์ 

19.5 

80.5 

30.7 

69.3 

21.8 

78.2 

20.7 

79.3 

22.0 

78.0 

38.4 

61.6 

ทัว่ไป (%) 

ส่งต่อจาก ร.ร. 

95.5 

4.5 

97.5 

2.5 

98.0 

2.0 

98.5 

1.5 

97.0 

3.0 

98.2 

1.8 

อายุเฉลีย่ (ปี) 14 + 3 13 + 2 14 + 8 14 + 2 14 + 2 14 +3 

 * เดือนมกราคม - ตุลาคม 2554 
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 Hotline สายด่วนสุขภาพ เปิดใหบ้ริการเพื่อการใหค้าํแนะนาํ ตอบปัญหาดา้นสุขภาพ และจิตอารมณ์

สาํหรับวยัรุ่น ผูป้กครอง และเป็นอีกช่องทางหน่ึงสาํหรับการใหน้ดัตรวจในคลินิกวยัรุ่นในโรงพยาบาล โดย

พยาบาล และนกัจิตวทิยา สลบักนัใหบ้ริการ 24 ชัว่โมง 

 

ตารางที ่63  การใหบ้ริการสายด่วนสุขภาพ 24 ชัว่โมง พ.ศ. 2552 – 2554 

 

ข้อมูล n (%) 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554* 

จํานวนคร้ังทีใ่ห้บริการ 220 189 231 

เพศหญงิ (จํานวนคร้ัง) 136  (61.82) 116  (61.38) 141 (62.02) 

อายุของผู้ถามข้อมูล 

< 20 ปี 

21 – 30 ปี 

31 – 40 ปี 

> 40 ปี 

 

168  

34   

3  

15  

 

(76.36) 

(15.45) 

(1.36) 

(6.82) 

 

145 

6 

8 

30 

 

(76.72) 

(3.17) 

(4.23) 

(15.87) 

 

 

170 

40 

  7 

14 

 

(73.59) 

(17.32) 

(3.03) 

(6.06) 

ปัญหาทีป่รึกษา 

เพศสัมพนัธ์ 

สุขภาพ 

พฤติกรรม 

จิตเวช 

อ่ืนๆ เช่น สัมพนัธภาพในครอบครัว 

 

65 (29.55) 

40 (18.18) 

38 (17.27) 

6 (2.73) 

51 (23.18) 

 

97 (51.32) 

29 (15.34) 

38 (20.11) 

3 (1.59) 

22 (11.64) 

 

118 (51.08) 

28 (12.12) 

44 (19.05) 

11 (4.77) 

30 (12.98) 

 

* เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2554 
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การให้บริการทางเวบ็ไซด์ www.teenrama.com 

  

 
 

แผนภูมิที ่14     แสดงจาํนวนผูใ้ชบ้ริการเวบ็ไซด ์www.teenrama.com ปี 2550 - 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,515

9,332
10,244

14,548*

12,845

0

5,000

10,000

15,000

20,000

2550 2551 2552 2553 2554

* เดือนพฤศจิกายน 2554 

จาํนวน 

 

http://www.teenrama.com/�
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4.    กิจกรรม รณรงคเ์พศศึกษาในงานประชุมวชิาการคณะแพทยศาสตร์ 3 สถาบนั(จุฬา-รามา-ศิริราช)             

ณ อิมแพค เมืองทองธานี 

 

 มีการจดันิทรรศการ ใหค้วามรู้ และตอบคาํถามเร่ืองวยัรุ่นโดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนกัเรียนมธัยมศึกษา 

นกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา และประชาชนทัว่ไป มุ่งเนน้การใหค้วามรู้ และความเขา้ใจเก่ียวกบัวยัรุ่น การดูแล

ตนเอง และ ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมใหก้บัผูส้นใจ  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 
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บทที่3 
ผลการดําเนินงานกลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

 

กลุ่มผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างองค์ความรู้และพฒันาแนวทางเพื่อเป็นตน้แบบใน

การพฒันาศกัยภาพประชากรไทยในดา้นการเสริมสร้างสุขภาพในกลุ่มคนสุขภาพดี และการดูแลสุขภาพใน

กลุ่มคนท่ีเจ็บป่วยและทุพพลภาพ โดยเร่ิมตั้งแต่วยัผูใ้หญ่ (18-40ปี) วยัผูสู้งอายุ (40 ปีข้ึนไป) จนถึงระยะ

ประคบัประคองของชีวติ (ใกลเ้สียชีวติ) และเผยแพร่ตน้แบบเหล่านั้นใหก้บัหน่วยงาน/สถาบนัท่ีมีหนา้ท่ีหลกั

ในการพฒันาประชากรเพื่อช่วยนาํไปใชข้ยายผลต่อไป  

 ในปีงบประมาณ 2554 กลุ่มผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ ดาํเนินกิจกรรมไปแลว้ทั้งส้ินจาํนวน 13 กิจกรรม 

โดยแบ่งออกเป็นกิจกรรมต่อเน่ืองจาํนวน 9 กิจกรรม และกิจกรรมท่ีเร่ิมดาํเนินการในปีงบ 2554 น้ีอีก 4 

กิจกรรม (*) ดงัน้ี  

 -   การพฒันาความแขง็แกร่งในชีวติของผูใ้หญ่  

 -   การพฒันาศกัยภาพและรูปแบบการดูแลสุขภาพดา้นโภชนาการ  

 -   การพฒันารูปแบบการให้ความรู้และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อการดูแลตนเองใน

     ผูท่ี้มีนํ้าหนกัเกินและโรคอว้นลงพุง  

 -   การสาํรวจและประเมินระดบัโลหะหนกัในกลุ่มผูใ้หญ่และผูสู้งอายใุนเขตกรุงเทพมหานครและ 

     ปริมณฑล  

 -   The Environmental Genomic Project : ฐานขอ้มูลความหลากหลายทางพนัธุกรรมของ xenobiotic       

      metabolism genes และ environmental exposure  

 -   การเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของผูสู้งอายท่ีุเป็นและไม่เป็นนกักีฬา  

 -   การพฒันารูปแบบช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพญาติผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรังในผูใ้หญ่และ   

                  ผูสู้งอาย ุ 

 -   การสาํรวจและติดตามต่อเน่ืองสมรรถภาพสมอง และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเส่ือมสมรรถภาพ 

     สมอง ในวยัผูใ้หญ่และผูสู้งอายไุทย  

 -   การพฒันารูปแบบการดูแลผูป่้วยสูงอายใุนโรงพยาบาลและการดูแลต่อเน่ืองท่ีบา้น  

 -   อตัราการรายงานการหกลม้และความคาดหวงัของผูสู้งอายไุทยต่อแพทยป์ระจาํตวัในระบบ 

     บริการปฐมภูมิ(*) 

 -   การเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของผูสู้งอายท่ีุออกกาํลงักายอยา่งเบาของชมรมผูสู้งอาย ุ

                  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบา้นสาลวนั(*) 

 -   การดูแลผูป่้วยระยะประคบัประคองเบ็ดเสร็จจุดเดียว(*) 

 -   การทดสอบโปรแกรมและคู่มือการดูแลช่องปากดว้ยตนเองของผูป่้วยมะเร็งท่ีไดรั้บเคมีบาํบดั(*) 
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ผลการดําเนินงานทีสํ่าคัญ สําหรับกลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ มีกจิกรรรมต่างๆ ดังนี้ 

กจิกรรม    การพฒันาความแขง็แกร่งในชีวติของผูใ้หญ่ 

หัวหน้ากจิกรรม      ผศ.ดร.พชัรินทร์ นินทจนัทร์  

 

หลกัการและเหตุผล 

 ความเครียดเป็นปัญหาท่ีสําคญัต่อสุขภาพของนักศึกษา สําหรับวิธีจดัการกับความเครียดนั้นก็

แตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัศกัยภาพของแต่ละบุคคล จากการศึกษาในต่างประเทศท่ีผา่นมาพบวา่บุคคลท่ีมีความ

แข็งแกร่งในชีวิต (Resilience) จะสามารถจดัการกบัความเครียดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (Grotberg, 2005; 

Kumpfer, 1999) ดงันั้นขอ้มูลท่ีจะได้รับจากการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างแข็งแกร่งในชีวิตและ

ความเครียดในนกัศึกษา จะเป็นขอ้มูลพื้นฐานสําคญัท่ีจะใชใ้นการพฒันาโปรแกรมเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง

ในชีวติของนกัศึกษาอนัจะเป็นการส่งเสริมใหน้กัศึกษาสามารถจดัการกบัความเครียดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ส่งผลต่อการประสบความสาํเร็จในดา้นการเรียน  

วตัถุประสงค์  

 1. เพื่อหาความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่อความแขง็แกร่งในชีวติสาํหรับนกัศึกษา 

   2. เพื่อหาโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการช่วยลดปัจจยัเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งจาก ขอ้.1 

กลุ่มเป้าหมาย  

 นกัศึกษาปริญญาตรี มหาวทิยาลยัมหิดล/นกัศึกษาปริญญาโท โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีประโยชน์ที่

คาดว่าจะได้รับ 

 1. ขอ้มูลพื้นฐานความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่อความแขง็แกร่งในชีวติ 

     สาํหรับนกัศึกษาปริญญาตรี มหาวทิยาลยัมหิดล 

 2. ผลการใชโ้ปรแกรมฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการสร้างความแขง็แกร่งในชีวติ สาํหรับนกัศึกษา  

     ปริญญาโท โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

ข้ันตอนการดําเนินการ 

 การดาํเนินงานประกอบไปดว้ย 3 กิจกรรมยอ่ย ดงัน้ี 

กจิกรรมที ่1: ความแขง็แกร่งในชีวติ เหตุการณ์ท่ีสร้างความยุง่ยากใจ  และสุขภาพจิตของ 

           นกัศึกษามหาวทิยาลยั (ขยายเวลาจากปีงบประมาณ 2553)  

กจิกรรมที ่2: การพฒันาโปรแกรมการเสริมสร้างความแขง็แกร่งในชีวติสาํหรับนกัศึกษา                                         

                     พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต (ขยายเวลาจากปีงบประมาณ 2553) 

กจิกรรมที ่3: การเสริมสร้างความแขง็แกร่งในชีวติในนกัศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต                                       

            (ดาํเนินงานในปีงบประมาณ 2554)   
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ผลการดําเนินงานทีสํ่าคัญ 

กจิกรรมที ่1  ความแข็งแกร่งในชีวิต เหตุการณ์ทีส่ร้างความยุ่งยากใจ  สุขภาพจิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

 กิจกรรมท่ี 1.1  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความแขง็แกร่งในชีวิตกับ เหตุการณ์ท่ีสร้างความยุ่งยาก

ใจ สุขภาพจิตและปัจจัยส่วนบุคคล ของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

  นกัศึกษาปริญญาตรี มหาวทิยาลยัมหิดล หลกัสูตร 4 ปี จาก 12 คณะ/วิทยาลยั/โรงเรียน/ส่วน

งาน ท่ียินยอมเขา้ร่วมวิจยัดว้ยความสมคัรใจโดยการลงนาม การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้  Power 

Analysis (Cohen, 1988) ตามการทดสอบสถิติ สหสัมพนัธ์ ใช ้Small Effect size = .1, Power = .99, ท่ีระดบั 

.01 ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอย่าง 2,153 คน และเพิ่มอีก 15 % = 322 คน เพื่อป้องกนัการไดรั้บแบบสอบถาม

กลบัคืนไม่ครบ รวมทั้งส้ินประมาณ 2,475 คน  ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่  ไดรั้บแบบสอบถามท่ีตอบคาํถาม

อย่างสมบูรณ์คืนจาํนวน 2,400  คน ซ่ึงมีความเพียงพอในการนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลตามการกาํหนดขนาด

ตวัอยา่งขา้งตน้     

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม 

1. แบบสอบถามข้อมูลภูมิหลงัและพฤติกรรมเส่ียง สร้างโดยทีมผูจ้ดักิจกรรม ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม

จาํนวน 26 ขอ้ ใชส้อบถามขอ้มูลผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบั เพศ  อายุ  นํ้าหนกั ส่วนสูงชั้นปีท่ีศึกษา  เกรด

เฉล่ีย  ความเพียงพอของเงินท่ีไดรั้บ การไดรั้บทุนการศึกษา การขอยืมเงินเพื่อการศึกษา  สถานภาพสมรส

ของบิดามารดา บรรยากาศในครอบครัว   ความรู้สึกเสียใจ/หมดหวงั  ความคิดท่ีจะพยายามฆ่าตวัตาย  การ

พยายามฆ่าตวัตาย  การสูบบุหร่ี  การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์การสวมหมวกนิรภยัในขณะขบัข่ี  จกัรยานยนต์

หรือซอ้นทา้ยผูอ่ื้น การใชส้ะพานลอยในการขา้มถนน การใชท้างมา้ลายในการขา้มถนน การโดยสารรถยนต์

หรือยานพาหนะต่างๆ ท่ีขบัโดยผูอ่ื้นซ่ึงด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การด่ืมแอลกอฮอล์ขณะขบัรถยนต์หรือ

ยานพาหนะอ่ืนๆ   การรับประทานอาหารจานด่วน การใชย้าลดความอว้นโดยไม่ไดรั้บคาํแนะนาํจากแพทย ์  

การเขา้ร่วมกิจกรรมออกกาํลงักาย และการใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการบนัเทิง 

 2. แบบสอบถามความแข็งแกร่งในชีวิต (The Resilience Inventory, RI) พฒันาจากแนวคิด 

Resilience  

ของ Edith Henderson Grotberg (1999) โดยพชัรินทร์ นินทจนัทร์ และคณะ (2553)  ซ่ึงมี 3 องคป์ระกอบหลกั 

คือ ‘I have’ ‘I am’ และ ‘I can’  โดยท่ี I have (ฉันมี……) เป็นแหล่งสนบัสนุนภายนอกท่ีส่งเสริมให้เกิด

ความแข็งแกร่งในชีวิต I am (ฉันเป็นคนท่ี.......) เป็นความเขม้แข็งภายในของแต่ละบุคคล และ I can (ฉัน

สามารถท่ีจะ….) เป็นปัจจยัดา้นทกัษะในการจดัการกบัปัญหาและสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล แบบสอบถามน้ี

มีขอ้คาํถามรวมทั้งส้ิน 28 ขอ้ เป็นขอ้คาํถามเก่ียวกบั ‘I have’ จาํนวน 9 ขอ้ (ขอ้ 1, 3, 5, 7, 11, 18, 23, 24, และ 

28) ‘I am’ จาํนวน 10 ขอ้ (2, 9, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 25, และ 27) และ ‘I can’ จาํนวน 9 ขอ้ (4, 6, 8, 10, 14, 

15, 20, 22, และ 26) โดยท่ีแต่ละขอ้มีให้เลือกคาํตอบเพื่อแสดงระดบัความเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย 5 ระดบั 

จาก 1 หมายถึง เห็นดว้ยน้อยท่ีสุดจนถึง 5 หมายถึง เห็นด้วยมากท่ีสุด  คะแนนความแข็งแกร่งในชีวิตคือ 
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คะแนนรวมจาก 28 ขอ้  มีค่าตั้งแต่ 28-140 คะแนน คะแนนสูงแสดงวา่มีความแข็งแกร่งในชีวิตมาก  และได้

นาํแบบประเมินไปใชใ้นกลุ่มวยัรุ่น พบวา่ มีค่าความเช่ือมัน่ (Cronbach's Alpha Coefficient) ระหวา่ง 0.905 - 

0.912 (พชัรินทร์ นินทจนัทร์และคณะ, 2553; Thanoi, et. al., 2011)              

3. แบบสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่สร้างความยุ่งยากใจ (The Negative Event Scale, NES) สร้าง

โดย  Maybery (2003) และแปลเป็นภาษาไทยและปรับเปล่ียนขอ้คาํถามให้เหมาะสมกบับริบทของวยัรุ่นไทย

โดย พิทกัษพ์ล บุญยมาลิก (Boonyamalik, 2005) โดยใชว้ิธีการแปลยอ้นกลบั (Back Translation) จาํนวน 42 

ขอ้ ขอ้คาํถามเป็นการสอบถามเก่ียวกบัความรู้สึกยุง่ยากใจต่อเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนัของ

นกัศึกษา ในช่วง 1 เดือนท่ีผา่นมา โดยใช้มาตรวดัแบบ Likert score (0-1-2-3-4-5) ซ่ึง เร่ิมจาก 0 หมายถึง 

เหตุการณ์ไม่เกิดข้ึน, 1 หมายถึง เหตุการณ์ไดเ้กิดข้ึน แต่ไม่มีความยุง่ยากใจ ไปจนถึง 5 หมายถึง เหตุการณ์ได้

เกิดข้ึนและมีความยุง่ยากใจมากท่ีสุด โดยคะแนนของเหตุการณ์ท่ีสร้างความยุง่ยากใจมาก หมายถึง ระดบัการ

รับรู้ต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในเชิงลบมีระดบัสูง  

    ความเท่ียงตรงและความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ จากงานวิจยัท่ีผา่นมาพบวา่ แบบสอบถามเหตุการณ์

ท่ีสร้างความยุง่ยากใจ มีค่าความเท่ียงตรงอยูใ่นระดบัสูง (CVI= 1.00) (Thanoi, et. al., 2010) และความค่า

ความเช่ือมัน่ (Cronbach's Alpha Coefficient) มีค่าระหวา่ง 0.94- 0.96 (Boonyamalik, 2005; Vongsirimas, et. 

al., 2009; Thanoi, et. al., 2010)                  

4. แบบวัดสุขภาพจิตในคนไทย (Thai Mental Health Questionnaire: TMHQ) พฒันาโดย สุชีรา 

ภทัรายุวรรตน์ และคณะ (2542) ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม 70 ขอ้ ใชว้ดัภาวะสุขภาพจิต 5 ดา้น คือ ดา้นความ

เจ็บป่วยทางกายท่ีเป็นผลจากภาวะทางจิตใจ (Somatization) 10 ขอ้ ดา้นภาวะซึมเศร้า (Depression) 20 ขอ้ 

ดา้นความวิตกกงัวล (Anxiety) 15 ขอ้  ดา้นภาวะทางจิต (Psychotic) 10 ขอ้  และดา้นการทาํหนา้ท่ีทางสังคม 

(Social function)  15 ขอ้ โดยท่ีแต่ละขอ้มีให้เลือกคาํตอบเพื่อแสดงระดบัอาการท่ีปรากฏ 5 ระดบั ตั้งแต่ 0 

หมายถึง ไม่มีอาการ จนถึง 5 หมายถึง มีอาการมาก การแปลผลจะตอ้งนาํคะแนนผลรวมแต่ละดา้นไปคาํนวน

หา T-Score แลว้จึงนาํไปเทียบกบัค่ามาตรฐานของเคร่ืองมือ จากการทดสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือพบวา่

ไดค้่า Cronbach's Alpha Coefficient ระหวา่ง 0.82-0.94 (สุชีรา ภทัรายวุรรตน์ และคณะ, 2542) 

 วิธีดาํเนินกิจกรรม 

  ทีมผูด้าํเนินกิจกรรมทาํหนังสือขออนุญาตดาํเนินโครงการจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ

นกัศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล จากนั้นจึงทาํหนงัสือขออนุญาตดาํเนินโครงการจากคณบดี 12 คณะ/สถาบนั/

วทิยาลยั/โรงเรียน  และติดต่อประสานงานคณาจารยท่ี์เก่ียวขอ้งของแต่ละคณะ เพื่อใหข้อ้มูลเก่ียวกบัโครงการ

และประสานงานเก่ียวกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลความแข็งแกร่งในชีวิต เหตุการณ์ท่ีสร้างความยุง่ยากใจ และ

สุขภาพจิต  ในนกัศึกษาท่ีไดรั้บคาํช้ีแจงเก่ียวกบัโครงการและสมคัรใจเขา้ร่วมกิจกรรมโดยการลงนาม  
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 ผลงานท่ีได้ 

 1. ข้อมูลภูมิหลงัของกลุ่มตัวอย่าง 

                  ในการศึกษาคร้ังน้ีภูมิหลงัของกลุ่มตวัอยา่งประกอบไปดว้ย ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลเก่ียวกบั

พฤติกรรมเส่ียง ดงัน้ี 

ตารางที ่64 จาํนวนและร้อยละของนกัศึกษามหาวทิยาลยัจาํแนกตามตวัแปรภูมิหลงั (n = 2,400) 

ตัวแปรภูมิหลัง กลุ่ม จํานวน ร้อยละ 

1. คณะ/วทิยาลยั/โรงเรียน - โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 346 14.4 

 - วทิยาลยัการจดัการ 90 3.8 

 - คณะกายภาพบาํบดั   329 13.7 

 - คณะศิลปศาสตร์ 201 8.4 

 - คณะวทิยาศาสตร์ 185 7.7 

 - วทิยาลยัศาสนศึกษา 166 6.9 

 - คณะสาธารณสุขศาสตร์   195 8.1 

 - คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ 214 8.9 

 - คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 192 8.0 

 - วทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา 120 5.0 

 - คณะวศิวกรรมศาสตร์ 155 6.5 

 - คณะเทคนิคการแพทย ์  207 8.6 

2. สาขาวชิา - วทิยาศาสตร์สุขภาพ 1,197 49.9 

 - วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 532 22.2 

 - สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 671 28.0 

3. เพศ - ชาย 692 28.8 

 - หญิง 1,708 71.2 

4. อาย ุ - นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 18 ปี 263 11.0 

(Mean = 20.07; SD = 1.64) - 19 - 20 ปี 1,277 53.2 

 - 21 - 22 ปี 828 34.5 

 - มากกวา่หรือเท่ากบั 23 ปี 32 1.3 

5. นํ้าหนกั - นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 40 กิโลกรัม 58 2.4 

(Mean = 55.98; SD = 11.76) - 41 - 50 กิโลกรัม 835 34.8 

 - 51 - 60 กิโลกรัม 915 38.1 

 - มากกวา่หรือเท่ากบั 61 กิโลกรัม 592 24.7 
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6. ส่วนสูง - นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 150 เซนติเมตร 60 2.5 

(Mean = 163.84; SD = 8.03) - 151 - 160 เซนติเมตร 921 38.4 

 - 161 - 170 เซนติเมตร 963 40.1 

 - มากกวา่หรือเท่ากบั 171 เซนติเมตร 456 19.0 

7. ชั้นปีท่ีศึกษา - ชั้นปีท่ี 1 562 23.4 

 - ชั้นปีท่ี 2 756 31.5 

 - ชั้นปีท่ี 3 591 24.6 

 - ชั้นปีท่ี 4 491 20.5 

8. เกรดเฉล่ีย - นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 2.00 70 2.9 

(Mean = 2.96; SD= 0.47) - 2.01- 2.50 367 15.3 

 - 2.51 - 3.00 881 36.7 

 - 3.01 - 3.50 774 32.3 

 - 3.51 – 4.00 308 12.8 

9. ความเพียงพอของเงินท่ีไดรั้บ - ไม่เพียงพอ 115 4.8 

 - เพียงพอบางคร้ัง 1,114 46.4 

 - เพียงพอเสมอ 1,171 48.8 

10. การไดรั้บทุนการศึกษา - ไม่ไดรั้บ 1,962 81.8 

 - ไดรั้บ 438 18.2 

11. การขอยมืเงินเพื่อการศึกษา - ไม่ไดข้อยมื 1,952 81.3 

 - ขอยมื 448 18.7 

12. สถานภาพสมรสของบิดา

มารดา 

- บิดา-มารดาอยูด่ว้ยกนั 1,941 80.9 

 - บิดา-มารดาถึงแก่กรรม 9 .4 

 - บิดาถึงแก่กรรม 123 5.1 

 - มารดาถึงแก่กรรม 36 1.5 

 - บิดา-มารดาแยกกนัอยู ่ 107 4.5 

 - บิดา-มารดาหยา่ร้าง 177 7.4 

 - ไม่ทราบวา่บิดา-มารดาอยูท่ี่ใด 7 .3 

13. บรรยากาศในครอบครัวใน

ระยะ 12 เดือน ท่ีผา่นมา 

- ทะเลาะเบาะแวง้กนัเป็นส่วนใหญ่ 50 2.1 

 - ทะเลาะเบาะแวง้กนัเป็นบางคร้ัง 773 32.2 

 - รักใคร่กลมเกลียว 1,577 65.7 
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14. ความรู้สึกเสียใจหมดหวงัจน

หยดุ ปฏิบติักิจกรรมท่ีเคยทาํเป็น

ปกติในระยะ 12 เดือนท่ีผา่นมา 

-ไม่เคย 

- เคย 

1,944 

456 

81.0 

19.0 

15. ความคิดท่ีจะพยายามฆ่าตวั

ตายอยา่งจริงจงัในระยะ 12 เดือน

ท่ีผา่นมา 

- ไม่เคย 

- เคย 

2,351 

49 

98.0 

2.0 

16. ความพยายามฆ่าตวัตายอยา่ง

จริงจงัในระยะ 12 เดือนท่ีผา่นมา 

- ไม่เคย 

- เคย 

2,377 

23 

99.0 

1.0 

17. การสูบบุหร่ีในระยะ 30 วนั 

      ท่ีผา่นมา 

- ไม่สูบ 

- สูบ 

2,305 

95 

96.0 

4.0 

18. การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

อยา่งนอ้ย 1 แกว้ ในระยะ 30 

วนัท่ีผา่นมา 

 

- ไม่ด่ืม 

- ด่ืม 

 

1,713 

687 

 

71.4 

28.6 

19. การสวมหมวกนิรภยัในขณะ

ขบัข่ีจกัรยานยนตห์รือซอ้นทา้ย

ผูอ่ื้นในระยะ 12 เดือน ท่ีผา่นมา 

- ไม่เคยขบัข่ีหรือ ซอ้นทา้ยผูอ่ื้น 

- ไม่เคยสวมหมวกนิรภยั 

- สวมหมวกนิรภยันานๆ คร้ัง 

337 

709 

4 

14.0 

29.5 

.2 

 - สวมหมวกนิรภยัเป็นบางคร้ัง 304 12.7 

 - สวมหมวกนิรภยัเกือบทุกคร้ัง 3 .1 

 - สวมหมวกนิรภยัทุกคร้ัง 525 21.9 

20. การใชส้ะพานลอยในการ

ขา้มถนน ในระยะ 12 เดือน ท่ี

ผา่นมา 

- ไม่เคย 

- บางคร้ัง 

65 

402 

2.7 

16.8 

 - เกือบทุกคร้ัง 1,039 43.2 

 - ทุกคร้ัง 894 37.3 

21. การใชท้างมา้ลายในการขา้ม

ถนน ในระยะ 12 เดือน ท่ีผา่นมา 

- ไม่เคย 

- บางคร้ัง 

65 

615 

2.7 

25.6 

 - เกือบทุกคร้ัง 1,015 42.3 

 - ทุกคร้ัง 705 29.4 

22. การโดยสารรถยนตห์รือ

ยานพาหนะ ต่างๆ ท่ีขบัโดยผูอ่ื้น

ซ่ึงด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ใน

ระยะ 30 วนั ท่ีผา่นมา 

- 0 คร้ัง 

- 1-3 คร้ัง 

- 4-5 คร้ัง 

- 6 คร้ัง หรือมากกวา่ 

2 

2,375 

22 

1 

.1 

99.0 

.9 

.0 
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23. การด่ืมแอลกอฮอล ์ขณะขบั

รถยนตห์รือยานพาหนะอ่ืนๆ ใน

ระยะ 30 วนัท่ีผา่นมา 

- 1-3 คร้ัง 

- 4-5 คร้ัง 

- 6 คร้ัง หรือมากกวา่ 

2,373 

25 

2 

98.9 

1.0 

.1 

24. การรับประทานอาหารจาน

ด่วน (fast food) ในระยะ 30 วนั 

ท่ีผา่นมา 

- 1 คร้ัง 

- 2 คร้ัง 

258 

1,175 

10.8 

49.0 

 - 3 คร้ัง 2 .1 

 - 4 คร้ัง 459 19.1 

 - 5 คร้ัง 1 .0 

 - มากกวา่ 6 คร้ัง 322 13.4 

25. การใชย้าเมด็ ผง หรือสารนํ้า

ลดความอว้นโดยไม่ไดรั้บ

คาํแนะนาํจากแพทยเ์พื่อลด  

นํ้าหนกัหรือรักษานํ้าหนกัไม่ให้

เพิ่มในระยะ 30 วนั ท่ีผา่นมา 

 

 

- ไม่เคย 

- เคย 

 

 

2,292 

108 

 

 

95.5 

4.5 

26. การเขา้ร่วมกิจกรรมออก

กาํลงักายเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 30 

นาที ซ่ึงทาํใหเ้หง่ือออกและ

หายใจแรง ในระยะ 30 วนั ท่ีผา่น

มา 

- ไม่เขา้ร่วม 

- เขา้ร่วม 

1,234 

1,166 

51.4 

48.6 

27. การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการ

บนัเทิง เช่น อินเตอร์เน็ต เล่น

เกมส์ คุยกบัเพื่อน ในวนัท่ีตอ้ง

เรียน 

- ไม่ใช ้

- ใช ้

233 

2,167 

9.7  

90.3 
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 2. เหตุการณ์ทีส่ร้างความยุ่งยากใจ  

       ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ นกัศึกษามีคะแนนเฉล่ียเหตุการณ์ท่ีสร้างความยุง่ยากใจสูงกวา่

ดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ปัญหาเก่ียวกบักระบวนการเรียน (mean = 2.46, SD = 1.27) และปัญหาดา้นขอ้จาํกดัในการ

เรียน (mean = 2.17, SD = 1.17) รองลงมาไดแ้ก่ ปัญหากบัเพื่อน (mean = 1.44, SD = 1.14) ปัญหาดา้น

สุขภาพ (mean= 1.23, SD = 1.04)  และปัญหาการเงิน (mean = 1.19, SD = 1.12) (ตารางท่ี 65)   

 

 ตารางที่ 65 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรเหตุการณ์ท่ีสร้างความยุง่ยากใจของนกัศึกษา

มหาวทิยาลยั (n = 2400) 

เหตุการณ์ทีส่ร้างความยุ่งยากใจ Min Max Mean S.D. 

1. ปัญหากบัเพื่อน  0 5.00 1.44 1.14 

2. ปัญหากบัคู่รัก  0 5.00 .89 1.25 

3. ปัญหาการเงิน  0 5.00 1.19 1.12 

4. ปัญหาเก่ียวกบักระบวนการเรียน  0 5.00 2.46 1.27 

5. ปัญหากบัครู/ อาจารย ์ 0 5.00 .51 .97 

6. ปัญหากบับิดา/ มารดา  0 5.00 .76 1.08 

7. ปัญหากบันกัศึกษาอ่ืน  0 5.00 .69 .92 

8. ปัญหากบัญาติ/ พี่นอ้ง  0 5.00 .56 .91 

9. ปัญหาดา้นสุขภาพ  0 5.00 1.23 1.04 

10. ปัญหาขอ้จาํกดัในดา้น การเรียน      0 5.00 2.17 1.17 

 

      3. ความแข็งแกร่งในชีวติ    

      ผลการวเิคราะห์ความแขง็แกร่งในชีวติพบวา่มีคะแนนเฉล่ีย 113.55 (SD = 11.26) โดยท่ี 

มีนกัศึกษาจาํนวน 1,260 คน (ร้อยละ 52.5) ท่ีมีคะแนนความแขง็แกร่งในชีวติมากกวา่ค่าเฉล่ีย (ตารางท่ี 66)  

 ตารางที่ 66 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรความแขง็แกร่งในชีวติของนกัศึกษา

มหาวทิยาลยั (n = 2400) 

ความแข็งแกร่งในชีวติ (ค่าเป็นไปได้) Min Max Mean S.D. 

1. ฉนัมี (I have)    (9-45) 9 45 37.37 4.17 

2. ฉนัเป็น (I am) (10-50) 10 50 40.98 4.22 

3. ฉนัสามารถ (I can) (9-45) 9 45 35.21 4.06 

   โดยรวม (28-140)  28 140 113.55 11.26 
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 4. สุภาพจิต 

   ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่โดยภาพรวมนกัศึกษามีคะแนนสุขภาพจิตทุกดา้นจดัอยูใ่นเกณฑ์ปรกติ 

(ตารางท่ี 67) แต่เม่ือวเิคราะห์จาํนวนนกัศึกษาท่ีมีแนวโนม้จะมีปัญหาสุขภาพจิตแต่ละดา้นก็พบวา่ นกัศึกษาท่ี

มีแนวโนม้จะมีปัญหาสุขภาพจิตดา้นความเจบ็ป่วยทางกายท่ีเป็นผลจากภาวะทางจิตใจมากท่ีสุด (ตารางท่ี 68) 

 

ตารางที ่67 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ T-score ของตวัแปรสุขภาพจิตของนกัศึกษามหาวทิยาลยั  

                (n = 2400) 

สุขภาพจิต  Min Max 

T-score 

(.ใช้แปล

ความหมาย) 

SD การแปลผล 

1. Somatization  0 4.00 1.07 .62 อยูใ่นเกณฑป์รกติ 

2. Depression  0 4.00 .79 .62 อยูใ่นเกณฑป์รกติ 

3. Anxiety  0 2.65 .84 .40 อยูใ่นเกณฑป์รกติ 

4. Psychotic  0 1.80 .27 .26 อยูใ่นเกณฑป์รกติ 

5. Social function  0 2.60 .89 .41 อยูใ่นเกณฑป์รกติ 

 

ตารางที ่68 จาํนวนและร้อยละ ของนกัศึกษาท่ีมีคะแนนสุขภาพจิตอยูใ่นเกณฑท่ี์มีแนวโนม้จะมีปัญหา 

                 จาํแนกรายดา้น (n = 2400) 

สุขภาพจิต T-score 

(เกณฑท่ี์บ่งถึงการมีแนวโนม้

จะมีปัญหา) 

จาํนวน 

(n=2400) 
ร้อยละ 

1. Somatization  > 1.30 703 29.3 

2. Depression  > 1.37 386 16.1 

3. Anxiety  > 1.38 266 11.1 

4. Psychotic  >1.35 11 .5 

5. Social function  >2.52 2 .1 
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 5. ความสัมพนัธ์ระหว่าง ความแข็งแกร่งในชีวติ กบั เหตุการณ์ทีส่ร้างความยุ่งยากใจ สุขภาพจิต  

ความไม่เพยีงพอของเงินทีไ่ด้รับ  และบรรยากาศในครอบครัว   

                   ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความแข็งแกร่งในชีวิตกับตวัแปรต่างๆ โดยใช้สถิติ 

Pearson product moment correlation พบว่า ความแข็งแกร่งในชีวิตมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัเหตุการณ์ท่ี

สร้างความยุง่ยากใจ และสุขภาพจิต อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 (r = -.322 และ -.505 ตามลาํดบั) 

และมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความเพียงพอของเงินท่ีไดรั้บและบรรยากาศในครอบครัวอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .001 (r = .111 และ .241 ตามลาํดบั) (ตารางท่ี 69)  

ตารางที ่69 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สันระหวา่งตวัแปรความแขง็แกร่งในชีวติ กบั เหตุการณ์ท่ีสร้าง

ความยุง่ยากใจ สุขภาพจิต ความไม่เพียงพอของเงินท่ีไดรั้บ และบรรยากาศในครอบครัว (n = 2,400)  

ตัวแปร r 

เหตุการณ์ท่ีสร้างความยุง่ยากใจ -.322** 

สุขภาพจิต -.505** 

ความเพียงพอของเงินท่ีไดรั้บ .111** 

บรรยากาศในครอบครัว .241** 

** p < .01           

                    จากผลการศึกษาน้ีแสดงเห็นวา่นกัศึกษาท่ีมีความเพียงพอของเงินท่ีไดรั้บ มีบรรยากาศ 

ในครอบครัวดี และมีเหตุการณ์ท่ีสร้างความยุง่ยากใจนอ้ย จะเป็นบุคคลท่ีมีแนวโนม้ท่ีมีความแขง็ 

แกร่งในชีวติสูง  และบุคคลท่ีมีความแขง็แกร่งในชีวติสูงก็มีแนวโนม้ท่ีจะมีปัญหาทางสุขภาพจิตตํ่า 

 

 กิจกรรมท่ี 1.2 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง เหตุการณ์ท่ีสร้างความยุ่งยากใจ  

 ความแขง็แกร่งในชีวิต และสุขภาพจิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย   

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

  กิจกรมน้ีนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากกิจกรรมท่ี 1.1 มาตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพนัธ์

เชิงสาเหตุระหวา่ง เหตุการณ์ท่ีสร้างความยุ่งยากใจ  ความแข็งแกร่งในชีวิต และสุขภาพจิต ซ่ึงกาํหนดขนาด

ตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ แฮร์ และคณะ (Hair  et al., 2010) คือใชข้นาดตวัอยา่งประมาณ 10- 20 คน ต่อ 1 

พารามิเตอร์อิสระท่ีตอ้งการประมาณค่า การศึกษาคร้ังน้ีมีพารามิเตอร์อิสระท่ีตอ้งการประมาณค่ารวมทั้งส้ิน 

31 พารามิเตอร์ ขนาดตวัอย่างท่ีเหมาะสมควรมีขนาด 620 คน และ เพิ่มอีก 5 % = 30 คน เพื่อป้องกัน

แบบสอบถามไม่สมบูรณ์ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 650 คน  

 ผลงานท่ีได้ 

                       ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่ง  

เหตุการณ์ท่ีสร้างความยุง่ยากใจ ความแขง็แกร่งในชีวติ  และสุขภาพจิตของนกัศึกษามหาวทิยาลยั แสดงดงั 

ตารางท่ี 70 และภาพท่ี 15   
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ตารางที ่70 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งเหตุการณ์ท่ีสร้างความยุง่ยาก

ใจ ความแขง็แกร่งในชีวติ และสุขภาพจิตของนกัศึกษามหาวทิยาลยั (N=650) 

 
แผนภูมทิี ่15 โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งเหตุการณ์ท่ีสร้างความยุง่ยากใจ ความแขง็แกร่งในชีวติ 

และสุขภาพจิตของนกัศึกษามหาวทิยาลยั (N=650)  
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  การแปลความหมายผลการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยสรุป นกัศึกษาท่ีมีความยุง่ยากใจมากเก่ียวกบั

คู่รัก การเงิน กระบวนการเรียน บิดามารดาของตน นกัศึกษาสาขาอ่ืน  ญาติพี่นอ้ง และขอ้จาํกดัในการเรียน 

จะมีความแขง็แกร่งในชีวตินอ้ย และมีปัญหาสุขภาพจิตดา้นความเจบ็ป่วยทางกายท่ีเป็นผลจากภาวะทางจิตใจ 

ดา้นภาวะซึมเศร้า ดา้นความวติกกงัวล ดา้นภาวะทางจิต และดา้นการทาํหนา้ท่ีทางสังคม 

 

  ข้อเสนอแนะ    

               1. จากผลการศึกษาท่ีแสดงเห็นวา่นกัศึกษาท่ีมีความเพียงพอของการเงินท่ีไดรั้บมีบรรยากาศ

ในครอบครัวดี และมีเหตุการณ์ท่ีสร้างความยุ่งยากใจน้อย จะเป็นบุคคลท่ีมีแนวโน้มท่ีมีความแข็งแกร่งใน

ชีวิตสูง  และบุคคลท่ีมีความแข็งแกร่งในชีวิตสูงก็มีแนวโน้มท่ีจะมีปัญหาทางสุขภาพจิตตํ่า ดังนั้น การ

เสริมสร้างให้นักศึกษามีความแข็งแกร่งในชีวิตสูงจึงมีความสําคญัอย่างยิ่งซ่ึงอาจกระทาํโดยลดปัญหาท่ี

ก่อให้เกิดความยุ่งยากใจด้านต่างๆของนักศึกษา  เสริมสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีในครอบครัว และควรมีการ

จดัระบบการช่วยเหลือนกัศึกษาท่ีมีปัญหาดา้นเศรษฐกิจใหม้ากยิง่ข้ึน  

  2. จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า นักศึกษาท่ีมีความยุ่งยากใจมากเก่ียวกับคู่รัก การเงิน

กระบวนการเรียน บิดามารดาของตน นักศึกษาสาขาอ่ืน  ญาติพี่น้อง และขอ้จาํกดัในการเรียน จะมีความ

แข็งแกร่งในชีวิตนอ้ย และมีปัญหาสุขภาพจิตมาก ในดา้นความเจ็บป่วยทางกายท่ีเป็นผลจากภาวะทางจิตใจ 

ดา้นภาวะซึมเศร้า ดา้นความวิตกกงัวล ดา้นภาวะทางจิต และดา้นการทาํหนา้ท่ีทางสังคม ดงันั้นควรส่งเสริม

ให้มีการพฒันาโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตในนักศึกษา อันจะช่วยให้นักศึกษามี

สุขภาพจิตดี เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ 

 

 กจิกรรมที ่2 การพฒันาโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวติสําหรับนักศึกษา 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม   

             การเลือกผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมใชว้ธีิเลือกโดยเฉพาะเจาะจง คือ เป็นนกัศึกษาพยาบาล

มหาบณัฑิต (ภาคพิเศษ) ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ท่ีสมคัรใจ

เขา้ร่วมกิจกรรม โดยการลงนาม จาํนวน 10 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ 

   1. แบบสอบถามความแข็งแกร่งในชีวิต (The Resilience Inventory, RI) พฒันาจากแนวคิด 

Resilience ของ Edith Henderson Grotberg (1999) โดยพชัรินทร์ นินทจนัทร์ และคณะ (2553)  ซ่ึงมี 3 

องคป์ระกอบหลกั คือ ‘I have’ ‘I am’ และ ‘I can’  โดยท่ี I have (ฉันมี……) เป็นแหล่งสนบัสนุนภายนอกท่ี

ส่งเสริมใหเ้กิดความแขง็แกร่งในชีวติ I am (ฉันเป็นคนท่ี.......) เป็นความเขม้แข็งภายในของแต่ละบุคคล และ 

I can (ฉันสามารถท่ีจะ….) เป็นปัจจยัดา้นทกัษะในการจดัการกบัปัญหาและสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล

แบบสอบถามน้ีมีขอ้คาํถามรวมทั้งส้ิน 28 ขอ้ เป็นขอ้คาํถามเก่ียวกบั ‘I have’ จาํนวน 9 ขอ้ (ขอ้ 1, 3, 5, 7, 11, 
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18, 23, 24, และ 28) ‘I am’ จาํนวน 10 ขอ้ (2, 9, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 25, และ 27) และ ‘I can’ จาํนวน 9 

ขอ้ (4, 6, 8, 10, 14, 15, 20, 22, และ 26) โดยท่ีแต่ละขอ้มีใหเ้ลือกคาํตอบเพื่อแสดงระดบัความเห็นดว้ยหรือไม่

เห็นด้วย 5 ระดบั จาก 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยท่ีสุดจนถึง 5 หมายถึง เห็นด้วยมากท่ีสุด  คะแนนความ

แขง็แกร่งในชีวิตคือ คะแนนรวมจาก 28 ขอ้  มีค่าตั้งแต่ 28-140 คะแนน คะแนนสูงแสดงวา่มีความแข็งแกร่ง

ในชีวิตมาก  และได้นําแบบประเมินไปใช้ในกลุ่มวยัรุ่น พบว่า มีค่าความเช่ือมั่น (Cronbach's Alpha 

Coefficient) ระหวา่ง 0.905 - 0.912 (พชัรินทร์ นินทจนัทร์และคณะ, 2553; Thanoi, et. al., 2011) 

   2. โปรแกรมการเสริมสร้างความแขง็แกร่งในชีวติในนกัศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 

ซ่ึงพฒันาโดยพชัรินทร์ นินทจนัทร์, โสภิณ แสงอ่อน, และทศันา ทวคูีณ (2554) ประกอบไปดว้ยกิจกรรม 6 

คร้ัง คือ 

  คร้ังที ่1: ความแขง็แกร่งในชีวติ 

   กิจกรรมท่ี 1: ประเมินความแขง็แกร่งในชีวิต 

   กิจกรรมท่ี 2: กิจกรรมละลายนํ้าแขง็ โดยใชเ้กมส์ “ตุก๊ตาลม้ลุก” 

   กิจกรรมท่ี 3:  การใหค้วามรู้เก่ียวกบัความแขง็แกร่งในชีวิต (Resilience)   

  คร้ังที ่2: คน้หาความงดงามในตนเอง 

   กิจกรรมท่ี 1:  การช่ืนชมซ่ึงกนัและกนั   

   กิจกรรมท่ี 2:  การเพิ่มพลงัชีวติดว้ยความดีของตนเอง (Reinforcing a Positive Self Image) 

  คร้ังที ่3: ความแขง็แกร่งของฉนั 

  คร้ังที ่4: การจดัการกบัความเครียด 

  คร้ังที ่5: ความแขง็แกร่งในชีวติในการศึกษาการแกปั้ญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ และการ

   เตรียมตวัเองใหพ้ร้อมเสมอท่ีจะรับมือกบัสถานการณ์ต่าง ๆ 

  คร้ังที ่6: การส่ือสารแบบ “I” Message  

  3. แบบประเมินหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมซ่ึงพฒันาโดยทีมผูศึ้กษา ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม

ปลายเปิด 2 ขอ้ คือ 1) “จากการเขา้ร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตท่านคิดวา่ตนเองมีการ

เปล่ียนแปลงอะไรบา้ง อยา่งไร” และ 2) “ขอ้เสนอแนะในการจดักิจกรรมของโปรแกรม” 

 

 วิธีดาํเนินกิจกรรม 

  การดาํเนินกิจกรรมคร้ังน้ี มีขั้นตอนดาํเนินการดงัน้ี  

 ข้ันตอนที ่1: การศึกษาความแข็งแกร่งในชีวติ ความเครียด และเหตุการณ์ทีส่ร้างความยุ่งยากใจของ

นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (ทศันา ทวคูีณ, พชัรินทร์ นินทจนัทร์, และโสภิณ แสงอ่อน, 2553)  

(ดาํเนินการในปี พ.ศ. 2553)                    

 ข้ันตอนที ่2:  การพฒันาโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวติ                                                                     
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1. ประชุมทีมวิจยัเพื่อร่วมกนัวางแผนพฒันาโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งใน

ชีวติสาํหรับนกัศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบท่ี

จะเสริมสร้างความแขง็แกร่งในชีวติ                                                                                                        

2. ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility) ของโปรแกรม ในนักศึกษาพยาบาลศาสตรมหา

บณัฑิต 10 คน ท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมกิจกรรมโดยการลงนาม โดยจดักิจกรรมในช่วงหลงั

เลิกเรียน หรือช่วงเวลาท่ีนกัศึกษาว่างจากการเรียนสัปดาห์ละ 1 คร้ังๆ ละ 1 ชัว่โมง 30 

นาที จาํนวน 6 คร้ัง                

  3.   วเิคราะห์   ปรับปรุงโปรแกรม  และสรุปผล 

 ผลงานท่ีได้ 

                  1. การเปรียบเทยีบความแข็งแกร่งในชีวติในช่วงเวลาวดัทีต่่างกนั 

                    ผลการเปรียบเทียบโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซํ้ า (Repeated Measures ANOVA) 

พบว่าค่าเฉล่ียความแข็งแกร่งในชีวิตก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิต (mean = 

111.00, SD = 1.48) หลงัเขา้ร่วมโปรแกรม (mean = 131.30, SD = 2.03) และหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม 3 เดือน 

(mean = 128.50, SD = 3.15) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติอยา่งนอ้ย 1 คู่ (F = 24.24, p<.001) (ตารางท่ี 

71 และ 72, และภาพท่ี 16) 

 ตารางที ่71 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตฐานความแขง็แกร่งในชีวิตของนกัศึกษา  

 พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต (n=10) 

การประเมิน ความแขง็แกร่งในชีวติ 

Mean SD 

ก่อนการเขา้ร่วมโปรแกรม 111.00 1.48 

หลงัการเขา้ร่วมโปรแกรม 131.30 2.03 

หลงัการเขา้ร่วมโปรแกรม 3 เดือน  128.50 3.15 

 ตารางที ่72 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความแขง็แกร่งในชีวิตในช่วงเวลาวดัท่ี 

 ต่างกนัโดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซํ้ า (Repeated Measures ANOVA) (n=10) 

Source of 

Variation 

     SS      df     MS                          F p-value 

Within Group  

Time 2420.60 1.32 1840.46 
24.24 <.001 

Error 898.733 11.837 75.926 

  หมายเหตุ Mauchly's Test of Sphericity : Epsilon (Huynh-Feldt) = .611     
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ก่อนการ 

เข้าร่วมโปรแกรม 

 

หลงัการ 

เข้าร่วมโปรแกรม 

 

หลงัการเข้าร่วม 

โปรแกรม 3 เดือน 

 

 
 

 

 แผนภูมิที ่16  Estimated Marginal Mean ของคะแนนความแขง็แกร่งในชีวิตในช่วงเวลาวดัท่ีต่างกนั 

 

  เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความแขง็แกร่งในชีวติในช่วงเวลาวดัท่ีต่างกนัเป็น

รายคู่โดยใชว้ธีิ Bonferroni พบวา่ค่าเฉล่ียความแขง็แกร่งในชีวติก่อนการเขา้ร่วมโปรแกรมกบัหลงัการเขา้ร่วม

โปรแกรม และค่าเฉล่ียความแข็งแกร่งในชีวิตก่อนการเขา้ร่วมโปรแกรมกบัหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม 3 เดือน 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนค่าเฉล่ียความแข็งแกร่งในชีวิตหลังการเข้าร่วม

โปรแกรมกบัหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรม 3 เดือน แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (ตารางท่ี 73) 

 ตารางที ่73 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียความแขง็แกร่งในชีวิตในช่วงเวลาวดัท่ีต่างกนั  

 เป็นรายคู่  

ช่วงเวลา (1) ช่วงเวลา (2) ความแตกต่างของ

ค่าเฉล่ีย (1-2) 

S.E. p 

Time 1 Time 2 -20.30 2.33 <.05 

 Time 3 -17.50 4.23 <.05 

Time 2 Time 1 20.30 2.32 <.05 

 Time 3 2.80 2.57 >.05 

 หมายเหตุ: Time 1 = ก่อนการเขา้ร่วมโปรแกรม, Time 2 = หลงัการเขา้ร่วมโปรแกรม, Time 3 = หลงั

การเขา้ร่วมโปรแกรม 3 เดือน  
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                จะเห็นได้ว่าหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตนักศึกษา

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิตมีค่าเฉล่ียคะแนนความแขง็แกร่งในชีวิตเพิ่มข้ึนกวา่ก่อนการเขา้ร่วมโปรแกรม ทั้ง

ในระยะหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมทนัที และหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรม 3 เดือน      

 ข้อเสนอแนะ    

 จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ หลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมนกัศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิตมีค่าเฉล่ีย

คะแนนความแขง็แกร่งในชีวติเพิ่มข้ึน ดงันั้นควรมีการขยายผลการใชโ้ปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง

ในชีวิตในนกัศึกษากลุ่มอ่ืนต่อไป โดยท่ีอาจจดักิจกรรมน้ีให้แก่นกัศึกษาในระดบัชั้นปีท่ี 1 อนัจะส่งผลให้

นกัศึกษาสามารถปรับตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพต่อไป 

 

 กจิกรรมที่ 3: การเสริมสร้างความแขง็แกร่งในชีวติในนกัศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม   

               นกัศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (ภาคปกติ) ชั้นปีท่ี 1   ภาค

การศึกษาท่ี 1 ท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมกิจกรรม โดยการลงนาม จาํนวน 26 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 13 คน 

กลุ่มทดลอง 13 คน  

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม  

         1. แบบสอบถามความแขง็แกร่งในชีวติ (The Resilience Inventory, RI) พฒันาจากแนวคิด  

Resilience ของ Edith Henderson Grotberg (1999) โดยพชัรินทร์ นินทจนัทร์และคณะ (2553) ซ่ึง มีขอ้คาํถาม

รวมทั้งส้ิน 28 ขอ้ โดยท่ีแต่ละขอ้มีใหเ้ลือกคาํตอบเพื่อแสดงระดบัความเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย 5 ระดบั จาก 

1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด จนถึง 5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด  คะแนนความแข็งแกร่งในชีวิตคือคะแนน

รวมจาก 28 ขอ้มีค่าตั้งแต่ 28-140 คะแนน คะแนนสูงแสดงว่ามีความแข็งแกร่งในชีวิตมาก  และไดน้าํแบบ

ประเมินไปใชใ้นกลุ่มวยัรุ่น พบวา่ มีค่าความเช่ือมัน่ (Cronbach's Alpha Coefficient) ระหวา่ง 0.905 - 0.912 

(พชัรินทร์ นินทจนัทร์และคณะ, 2553; Thanoi, et. al., 2011)  

       2. โปรแกรมการเสริมสร้างความแขง็แกร่งในชีวติในนกัศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต   

ซ่ึงพฒันาโดยพชัรินทร์ นินทจนัทร์, โสภิณ แสงอ่อน, และทศันา ทวคูีณ (2554) ประกอบไปดว้ย    

  คร้ังที ่1: ความแขง็แกร่งในชีวติ 

   กิจกรรมท่ี 1: ประเมินความแขง็แกร่งในชีวิต 

   กิจกรรมท่ี 2: กิจกรรมละลายนํ้าแขง็  โดยใชเ้กมส์  “ตุก๊ตาลม้ลุก” 

   กิจกรรมท่ี 3:  การใหค้วามรู้เก่ียวกบัความแขง็แกร่งในชีวิต (Resilience)   

     คร้ังที ่2: คน้หาความงดงามในตนเอง 

   กิจกรรมท่ี 1:  การช่ืนชมซ่ึงกนัและกนั   

   กิจกรรมท่ี 2: การเพิ่มพลงัชีวติดว้ยความดีของตนเอง (Reinforcing a Positive Self Image) 

    คร้ังที ่3: ความแขง็แกร่งของฉนั 
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    คร้ังที ่4: การจดัการกบัความเครียด 

     คร้ังที ่5: ความแขง็แกร่งในชีวติในการศึกษา  การแกปั้ญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ และ 

                    การเตรียมตวัเองใหพ้ร้อมเสมอท่ีจะรับมือกบัสถานการณ์ต่าง ๆ 

   คร้ังที ่6: การส่ือสารแบบ “I Message” 

 การดาํเนินงาน  

              จดักิจกรรมโปรแกรมการเสริมสร้างความแขง็แกร่งในชีวติสาํหรับนกัศึกษาพยาบาลศาสตรมหา- 

บณัฑิต  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี โดยใชเ้วลาในการดาํเนินงาน 2 เดือน ดงัน้ี 

         กลุ่มควบคุม: เก็บรวบรวมขอ้มูล Pre-test และ Post-test ห่างกนั 4 สัปดาห์ (เดือนท่ี 1) 

         กลุ่มทดลอง: หลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูล Post-test ของกลุ่มควบคุมเสร็จส้ิน จึงเร่ิมจดั 

กิจกรรมสาํหรับกลุ่มทดลอง 6 คร้ัง ทุกสัปดาห์ๆ ละ 1-2 คร้ัง เวลา 17.00-18.30 น. ใชเ้วลารวมทั้งส้ิน 4 

สัปดาห์(เดือนท่ี 2) 

 ผลงานท่ีทาํได้   

                ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียความแข็งแกร่งในชีวิตโดยรวมในกลุ่มควบคุม

ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม (mean = 116.77, SD = 9.41) และหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม (mean = 118.46, SD = 9.28) 

โดยใชส้ถิติ Dependent t-test พบวา่ไม่แตกต่างกนั ( t = .87, p = .399) ส่วนในกลุ่มทดลองพบวา่ค่าเฉล่ียความ

แข็งแกร่งในชีวิตก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม (mean = 115.38, SD = 9.62) และหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม (mean = 

129.46, SD = 7.62) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (t = 6.85, p = .000)  (ตารางท่ี 74) 

ตารางที ่74 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความแขง็แกร่งในชีวิตโดยรวมก่อนและหลงัเขา้ร่วม

โปรแกรมของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง (n = 26) 

กลุ่มตวัอยา่ง ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม  หลงัเขา้ร่วมโปรแกรม 
t-test p-value 

mean Min-max SD  mean Min-max SD 

กลุ่มควบคุม (n = 13)   116.77 100-131  9.41  118.46 103-130 9.28 .87 .399 

กลุ่มทดลอง (n = 13)    115.38 99-134 9.62  129.46 117-139 7.62 6.85 .000 

เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียความแข็งแกร่งในชีวิตรายดา้น (‘I have’ ‘I am’ และ ‘I can’)  

ในกลุ่มทดลองระหวา่งก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมและหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมโดยใชส้ถิติ Dependent t-test พบวา่ 

ค่าเฉล่ียความแขง็แกร่งในชีวติทุกดา้น ก่อนและหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (t 

= 4.54, 5.71, และ 6.43; p = .001, .000, และ .000 ตามลาํดบั) โดยท่ีค่าเฉล่ียของ ‘I have’ ‘I am’ และ ‘I can’ 

หลงัเขา้ร่วมโปรแกรม (mean = 41.77, 47.08, และ 40.62 ตามลาํดบั) สูงกวา่ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม (mean = 

37.46, 41.77, และ 36.15 ตามลาํดบั) ส่วนในกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกนั (t = .77, 1.81, และ -.17; p = .454, 

.096 และ .867 ตามลาํดบั) (ตารางท่ี 75)                
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ตารางที ่75 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความแขง็แกร่งในชีวิตรายดา้นระหวา่งก่อนและหลงัเขา้

ร่วมโปรแกรมของกลุ่มทดลอง (n = 13)  

ความแขง็แกร่ง 

ในชีวิตรายดา้น 
ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม  หลงัเขา้ร่วมโปรแกรม t-test p-value 

mean Min-max SD  mean Min-max SD 

กลุ่มควบคุม (n = 13)            

    I have 37.38 28-44 4.48  38.08 30-40 4.15 .77 .454 

    I am 42.77 37-48 3.42  43.92 39-49 3.09 1.81 .096 

    I can 36.62 31-41 2.76  36.46 31-40 2.96 -.17 .867 

กลุ่มทดลอง (n = 13)             

    I have 37.46 30-45 3.99  41.77 36-45 2.74 4.54 .001 

    I am 41.77 36-48 3.96  47.08 43-50 2.49 5.71 .000 

    I can 36.15 31-41 2.79  40.62 34-45 3.09 6.43 .000 

 

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียความแข็งแกร่งในชีวิตโดยรวม ก่อนการเขา้ร่วมโปรแกรม

ระหวา่งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองโดยใชส้ถิติ Independent t-test พบวา่ ค่าเฉล่ียความแขง็แกร่งในชีวติ 

ไม่แตกต่างกนั (t = -.37, p = .714) ส่วนหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรม พบวา่ ค่าเฉล่ียความแข็งแกร่งในชีวิต

ระหวา่งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (t = 3.30, p = .003)   (ตารางท่ี 76) 

 

ตารางที ่76 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความแขง็แกร่งในชีวิตโดยรวมระหวา่งกลุ่มควบคุมและ 

กลุ่มทดลองในช่วงก่อนและหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม (n = 26) 

ระยะเวลา กลุ่มควบคุม (n =13)  กลุ่มทดลอง (n =13) 
t-test p-value 

mean SD  mean SD 

ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม 116.77 9.41  115.38 9.62 -.37 .714 

หลงัเขา้ร่วมโปรแกรม 118.46 9.28  129.46 7.62 3.30 .003 

 

เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียความแข็งแกร่งในชีวิตรายดา้น (‘I have’ ‘I am’ และ ‘I can’)  

ก่อนการเขา้ร่วมโปรแกรมระหวา่งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองโดยใชส้ถิติ Independent t-test พบวา่ ค่าเฉล่ีย

ความแข็งแกร่งในชีวิตไม่แตกต่างกนั(t = .05, -.69,  -.42 ; p = .964, .497, และ .675 ตามลาํดบั) ส่วนหลงัการ

เขา้ร่วมโปรแกรม พบวา่ ค่าเฉล่ียความแขง็แกร่งในชีวติรายดา้นระหวา่งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  (t =  2.68,  2.86, และ 3.49 ; p =  .013, .009, และ  .002 ตามลาํดบั) (ตารางท่ี 77) 

 



154 

 

ตารางที ่77 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความแขง็แกร่งในชีวิตรายดา้นระหวา่งกลุ่มควบคุมและ

กลุ่มทดลองในช่วงก่อนและหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม  

ระยะเวลา กลุ่มควบคุม (n = 13)  กลุ่มทดลอง (n = 13) t-test p-value 

mean SD  mean SD 

ก่อนการเขา้ร่วมโปรแกรม        

            I have 37.38 4.48  37.46 3.99 .05 .964 

            I am 42.77 3.42  41.77 3.96 -.69 .497 

            I can 36.62 2.76  36.15 2.79 -.42 .675 

หลงัการเขา้ร่วมโปรแกรม        

           I have 38.08 4.15  41.77 2.74 2.68 .013 

           I am 43.92 3.09  47.08 2.49 2.86 .009 

           I can 36.46 2.96  40.62 3.09 3.49 .002 

    

                 3. ข้อมลูเก่ียวกับการเปล่ียนเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้กับนักศึกษาหลังการเข้าร่วมโปรแกรม  

      หลงัส้ินสุดโปรแกรมนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในตนเองพอ

สรุปไดด้งัน้ี 

        2.1  เข้าใจตนเองมองตัวเองในแง่บวกเพ่ิมขึน้และมีกาํลังใจมากขึน้: มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 

เขา้ใจตนเองมากข้ึน รู้จกัมองตวัเองในแง่บวกเพิ่มข้ึน รู้จกัให้ความสําคญักบัตวัเอง รู้จกัท่ีจะหนักลบัมามอง

ตนเอง ไม่มองขา้มส่ิงดีเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ท่ีตวัเองทาํ  เปล่ียนแปลงทศันคติท่ีมีต่อตวัเอง มองตวัเองในแง่ดี เรียนรู้

ท่ีจะรักตวัเองให้มากข้ึน เช่ือมัน่ในตวัเองมากข้ึน  มีความภาคภูมิใจในตนเองเพิ่มข้ึน รู้จกัให้กาํลงัใจตนเอง

และผูอ่ื้น 

       2.2  เข้าใจบุคคลอ่ืนมากขึน้: เขา้ใจบุคคลอ่ืนมากข้ึน มองโลกในแง่ดี  เปล่ียนแปลงทศันคติใน

การมองผูอ่ื้น  คิดถึงความรู้สึกคนอ่ืนมากข้ึน ยอมรับความแตกต่างของแต่ละคน พยายามฟังให้มากก่อน

ตดัสินใจพดู พยายามดูจงัหวะเวลาท่ีเหมาะสมและไม่พดูทาํร้ายเพื่อน  คิดและวิเคราะห์การพูด/การกระทาํทุก

คร้ังวา่จะมีผลดา้นลบหรือไม่กบับุคคลแวดลอ้ม   

                    2.3  รู้จักแสวงหาแหล่งสนับสนุน: ตระหนักว่าตนเองมีแหล่งสนับสนุนอะไรบา้ง และรู้จกั

แสวงหาเหล่งประโยชน์ของตนเอง รู้สึกมีเพื่อนท่ีเขา้ใจ รู้จกัเพื่อนสาขาอ่ืนๆ มีเครือข่ายท่ีจะช่วยเหลือ รู้ว่า

ตนเองมีมหาวิทยาลยัท่ีเอ้ือประโยชน์และสนบัสนุน มีอาจารยท่ี์คอยให้คาํปรึกษาและกลา้ท่ีจะเขา้หาอาจารย์

มากข้ึน รวมถึงรู้จกัมองตนเองวา่ตนเองมีความสามารถอะไรบา้งท่ีเป็นประโยชน์กบัตวัเองและคนรอบขา้ง 

                    2.4  รู้จักวิธีการคลายความเครียดเพ่ิมขึน้:  รู้จกัวิธีผ่อนคลายความเครียดท่ีหลากหลาย รู้จกันาํ

วธีิการจดัการกบัความเครียดมาใช ้และใหค้วามสาํคญักบัการจดัการกบัความเครียดอยา่งถูกวธีิ 
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                         2.5  มีทักษะในการส่ือสารดีขึน้: รู้จกัใช้คาํพูดในการส่ือสารท่ีสมควรมากข้ึน รู้จกัใช้ ‘I 

massage’ ในการเตรียมคาํพูดก่อนการพูดคุยหรือการปรึกษากนัในกลุ่ม   มีความกลา้ท่ีจะบอกเล่าความในใจ

กบัผูอ่ื้น ไดรู้้จกัทกัษะการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลท่ีมีความคิดต่างจากตวัเอง 

                         2.6  มีทักษะในการแก้ปัญหาเหมาะสมขึน้: มีทกัษะในการแกปั้ญหาท่ีสร้างสรรคเ์พิ่มมากข้ึน 

รู้จกัท่ีจะนาํศกัยภาพหรือความสามารถท่ีตวัเองมีอยูม่าใชใ้นการเผชิญปัญหา มีการเตรียมพร้อมวางแผนเม่ือ

อาจมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึนกบัตนเอง   อดทนต่ออุปสรรคท่ีเขา้มา และเผชิญกบัปัญหาและอุปสรรคท่ีเขา้มา

ไดเ้หมาะสม 

    จะเห็นได้ว่าโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิต ส่งผลให้ความแข็งแกร่งในชีวิตใน

นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มีการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ดังนั้ น

โปรแกรมน้ีจึงน่าจะเป็นแนวทางหน่ึงท่ีใชใ้นการเสริมสร้างนกัศึกษาให้มีความตระหนกัรู้และเสริมสร้างให้

ตนเองมีความแขง็แกร่งในชีวติ  

 ข้อเสนอแนะ    

              จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า หลงัเขา้โปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิต ส่งผลให้ความ

แขง็แกร่งในชีวติในนกัศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิตมีการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนอยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติ อยา่งไรก็ดีในการศึกษาคร้ังน้ีมิไดมี้การติดตามในระยะยาว   ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปน่าจะมีการ

ออกแบบการศึกษาท่ีติดตามประเมินความแข็งแกร่งในชีวิตระยะยาว เช่น หลงัการเขา้ร่วมโปรแกรม 3 เดือน 

6 เดือน และ 1 ปี เป็นตน้ 
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กจิกรรม   การพฒันาศกัยภาพและรูปแบบการดูแลสุขภาพดา้นโภชนาการ 

หัวหน้ากจิกรรม  รศ.ดร.นพวรรณ เปียซ่ือ    

      

หลกัการและเหตุผล 

  ปัจจุบนัวิถีชีวิตและรูปแบบการบริโภคของคนไทยเปล่ียนแปลงไป การบริโภคอาหาร

ประเภทแป้ง ไขมนั นํ้ าตาลและเกลือท่ีมากเกินความตอ้งการของร่างกายเป็นปัญหาสําคญัท่ีนาํไปสู่โรคอว้น

และโรคเร้ือรังท่ีเพิ่มข้ึน และส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์

เขา้มีบทบาทต่อพฤติกรรมสุขภาพมากข้ึน แมว้า่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไดมี้การรณรงคอ์ยา่งต่อเน่ือง 

ก็ยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาสุขภาพไดท้ั้งหมด  

  การพฒันารูปแบบการดูแลสุขภาพด้านโภชนาการให้เหมาะสมตามบริบทของบุคคล 

ครอบครัว ชุมชนและสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาจะเป็นแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพท่ีย ัง่ยืน

สาํหรับคนไทยต่อไป 

วตัถุประสงค์  

  เพื่อพฒันาศกัยภาพแกนนาํและพฒันารูปแบบการดูแลสุขภาพดา้นโภชนาการท่ีย ัง่ยนื 

สาํหรับประชากรไทย 

กลุ่มเป้าหมาย  ประชากรทัว่ไปท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปี ข้ึนไป   

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ประชาชนตระหนกัในการสร้างเสริมสุขภาพดา้นโภชนาการ 

 2. การพฒันางานเชิงสหวชิาชีพและการสร้างภาคีเครือข่าย 

 3. ขอ้มูลข่าวสารและเอกสารเผยแพร่ 

ข้ันตอนการดําเนินการ  แบ่งการดาํเนินงานออกเป็น 4 กิจกรรมยอ่ย ดงัน้ี 

 กจิกรรมที ่1 ติดตามสุขภาพและภาวะโภชนาการของบุคลากรทางการพยาบาล 

 กจิกรรมที ่2 การพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมในการดูแลทางโภชนาการของชุมชน 

 กจิกรรมที ่3 การพฒันาศกัยภาพการดูแลทางโภชนาการของแกนนาํพยาบาล ชุมชน ครู 

 กจิกรรมที ่4 การจดัทาํเอกสารเผยแพร่ ส่ือในการสร้างเสริมสุขภาพดา้นโภชนาการ 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 1. คู่มือการอ่านฉลากโภชนาการและการบริโภคอาหารจานเดียว จาํนวน 3 เร่ือง  

 2. ส่ือวดีีทศัน์ การอ่านฉลากโภชนาการ 1 ชุด  

 3. จุลสารโภชนาการ 3 ฉบบั   
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 ผลการดําเนินงานทีสํ่าคัญ 

 กจิกรรมที ่ 1 ติดตามสุขภาพและภาวะโภชนาการของบุคลากรทางการพยาบาล 

 ผลที่ได้ บุคลากรทางการพยาบาลท่ีเขา้ร่วมโครงการนับตั้งแต่ ปี 2552 จาํนวน 400 คนได้รับการ

ติดตามภาวะโภชนาการของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2554 ได้รับการติดตามรวม 2 คร้ังโดยการ

ประเมินภาวะโภชนาการในระยะเวลา 6 เดือน พบวา่เม่ือส้ินสุดโครงการ มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการจาํนวน 336 คน 

มีดชันีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติมากข้ึนจากร้อยละ 57.5 เป็นร้อยละ 69.6  เส้นรอบเอวปกติจากร้อยละ 81.4 

เป็นร้อยละ 85.2  ระดบันํ้ าตาลในเลือดปกติจากร้อยละ 85.8 เป็นร้อยละ 87.4  ระดบัคอเลสเตอรอลในเลือด

ปกติจากร้อยละ 70.6 เป็นร้อยละ 74.9 ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้งหมด      

  

 กจิกรรมที ่2 การพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมในการดูแลทางโภชนาการของชุมชน 

 ผลทีไ่ด้  

1. ภายหลงัการประชุมแต่งตั้งคณะทาํงานชุมชน ไดเ้ร่ิมการสนทนากลุ่ม (focus group) โดยการ

ระดมสมองร่วมกบัแกนนาํชุมชน อาสาสมคัรสาธารณสุข และภาคีในชุมชน ไดร่้วมตั้งเป้าหมาย 

วางแผนหาแนวทางการดูแลทางโภชนาการตามบริบทของแต่ละชุมชนและตามผลการคดักรอง

สุขภาพคร้ังล่าสุดท่ีพบปัญหาภาวะโภชนาการเกินและโรคอว้น โรคเบาหวาน โรคความดัน

โลหิตสูงและพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่เหมาะสม 

2. การดาํเนินการตามแผนร่วมกบัภาคี ประกอบด้วยการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ในชุมชน ได้

วิธีดาํเนินการคือการประกวดการทาํอาหารสุขภาพ ประกวดเตน้ฮูลาฮูป ประกวดคาํขวญั จดัทาํ

ป้ายคาํขวญั และเดินรณรงคต์า้นภยัอว้น รวมทั้งการใชเ้สียงตามสายเพื่อส่ือสารขอ้มูลสุขภาพได้

อย่างทั่วถึง และการจัดการรายกรณีโดยเจ้าหน้าท่ีทีมสุขภาพสําหรับผู ้ท่ีมีปัญหาซับซ้อน 

นอกจากน้ียงัมีการประสานกบัร้านอาหารในชุมชนร่วมรณรงคเ์พื่อสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ 

เช่น ชิมก่อนปรุง เป็นตน้ 

3. การติดตามผลการดําเนินงานในระยะ 1 เดือน นําผลการติดตามภาวะโภชนาการมาร่วม

ปรึกษาหารือเพื่อปรับเปล่ียนแนวทางการดาํเนินการให้เหมาะสมยิ่งข้ึนในระยะ 3 เดือนและ 6 

เดือนต่อไป เช่น การศึกษาดูงานเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้จากประสบการณ์ระหวา่งชุมชนสวนเงิน

และชุมชนตล่ิงชนั รวมทั้งการดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองโดยชุมชน ตามหลกั PDCA (Plan Do 

Check Act) โดยใช ้RAMA Model ท่ีพฒันาข้ึนจากชุมชน ภายหลงัส้ินสุดโครงการ  

4. ผลการสนทนากลุ่ม เก่ียวกบัวิธีการควบคุมนํ้ าหนักให้สําเร็จ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 

สรุปในภาพรวมไดว้า่ ตอ้งเร่ิมท่ีตวัเอง โดยการสนบัสนุนของครอบครัวและชุมชน “ทุกอยา่งอยู่

ท่ีใจ ทาํใหเ้ป็นนิสัย เคล่ือนไหวออกแรง เปล่ียนแปลงทั้งครอบครัว นํ้าหนกัตวัพอดี” 
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  ทุกอย่างอยู่ที่ใจ การควบคุมนํ้ าหนักตวั จะสําเร็จได้ ตอ้งเร่ิมท่ีตวัเรา คิดบวก คิดถึงการมี

สุขภาพท่ีดี มีสติ รู้ตวัเอง บงัคบัใจเอาชนะใจตวัเอง ไม่ตะบะแตก เอาใจใส่ตวัเอง สร้างแรงจูงใจให้กบัตวัเอง 

ส่วนใหญ่แลว้อาหารท่ีผูเ้ขา้ร่วมโครงการชอบมกัมีแป้งและไขมนัสูง เพราะมีรสชาติอร่อย เป็นเหตุผลหน่ึงท่ี

ทาํใหไ้ม่สามารถควบคุมอาหารได ้การควบคุมนํ้าหนกัจึงไม่ใช่เร่ืองง่าย จะทาํใหส้าํเร็จได ้ตอ้งรู้จกัข่มใจ  

  ทําให้เป็นนิสัย ปัญหาสําคญัในการควบคุมนํ้ าหนกัตวัของผูเ้ขา้ร่วมโครงการคือ หักห้ามใจ

ตวัเองไม่ได ้ดงันั้นจึงตอ้งสร้างให้เป็นนิสัยทั้งท่ีบา้นและท่ีทาํงาน ไม่ซ้ืออาหารมาเก็บไวม้ากเกินไป เพราะ

เม่ือเห็นอาหารแลว้ก็มกัจะอดใจไม่ได ้เผลอใจรับประทานอยูเ่ร่ือยไป วิธีการท่ีไดผ้ลคือ ทาํให้เป็นนิสัย โดย

รับประทานอาหารในจานเล็กๆ ตกัอาหารนอ้ยๆ ไม่ติดกบัอาหารรสจดั เช่น หวานจดั หรือเค็มจดั ปรุงอาหาร

เอง ใช้เคร่ืองปรุงรสเท่าท่ีจาํเป็น เดินสายกลาง รับประทานแต่พออ่ิม ในปริมาณไม่มากหรือนอ้ยจนเกินไป 

รับประทานครบ 3 ม้ือ การรับประทานอาหารประเภทเน้ือสัตวช่์วยให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการรู้สึกอ่ิม นอกจากน้ี

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการยงัรับรู้ว่าอาหารประเภทปลาเป็นโปรตีนท่ีดี การได้รับขอ้มูลข่าวสารช่วยให้ผูเ้ขา้ร่วม

โครงการและครอบครัวมีครรลองชีวติท่ีเรียบง่าย ท่ีสาํคญัคือไม่ด่ืมเหลา้ ไม่สูบบุหร่ี  

  เคลื่อนไหวออกแรง ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความเห็นตรงกนัว่า การปรับเปล่ียนอาหารเพียง

อยา่งเดียวไม่ไดผ้ล ตอ้งมีกิจกรรมการเคล่ือนไหวออกแรง หรือมีการขยบัร่างกายบา้ง เช่น เดิน เดินตลาดนดั 

บางรายมีการออกกาํลงักายเป็นประจาํ เพราะทาํใหส้ดช่ืนและสุขภาพดี ไม่เจบ็ป่วย  

  เปลี่ยนแปลงทั้งครอบครัว  การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

เป็นกุญแจสาํคญัในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ทั้งในดา้นการรับประทานอาหารและการเคล่ือนไหวออกแรง 

นํ้าหนักตัวพอดี ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีการเปล่ียนแปลงของภาวะโภชนาการเขา้สู่เกณฑ์ปกติ เป็นขอ้มูลเชิง

ประจกัษ ์แสดงถึงผลของการเขา้ร่วมโครงการคร้ังน้ี 
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 กจิกรรมที ่3 การพฒันาศกัยภาพการดูแลทางโภชนาการของแกนนาํกลุ่มพยาบาลชุมชนและครู 

 ผลทีไ่ด้ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเป็นพยาบาลและครูในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล กลุ่มละ 150 คน รวม

จาํนวน 300 คน กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายเร่ือง แนวโน้มปัญหาโภชนาการและแนวทางแก้ไข 

บทบาทของพยาบาล/ครูอาจารยใ์นการดูแลสุขภาพดา้นโภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการและรูปแบบ

การดูแลดา้นโภชนาการ รวมทั้งกิจกรรมกลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ การคาํนวณพลงังาน การอ่านฉลากโภชนาการ การ

จดัอาหารจานสุขภาพและการแลกเปล่ียนอาหาร ผลการดาํเนินการพบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการร้อยละ 98 มีความ

พึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด นอกจากน้ียงัเกิดเครือข่ายกบัสถาบนัอ่ืนท่ีนาํรูปแบบการดูแลทางโภชนาการไปใช ้

เช่น 1) โรงเรียนวดัตาลประสิทธาราม บางพลีนอ้ย 2) วิทยาลยัพยาบาลกองทพัอากาศ 3) วิทยาลยับรมราช

ชนนี สุพรรณบุรี 4) มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 5) มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 6) ศูนยสุ์ขภาพชุมชนวดั

ไก่เต้ียและชุมชนบา้นคู่คลอง ตล่ิงชนั 7) โรงพยาบาลหลวงพอ่เป่ิน นครปฐม 8) โรงพยาบาลดาํเนินสะดวก 9) 

โรงพยาบาลประจวบคีรีขนัธ์ 10) ศูนยสุ์ขภาพชุมชนโรงพยาบาลกงหรา พทัลุง 11) ศูนยสุ์ขภาพชุมชน

โรงพยาบาลบางบ่อ สมุทรปราการ 12) โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตาํบลบา้นสร้าง อยุธยา และ 13) ศูนย์

สุขภาพชุมชนซอยสวนเงิน เป็นตน้ 

  

 กจิกรรมที ่4 การจดัทาํเอกสารเผยแพร่ ส่ือในการสร้างเสริมสุขภาพดา้นโภชนาการ  

 ผลการดําเนินการทีสํ่าคัญ  

1. ปรับปรุงเน้ือหาของเอกสารเผยแพร่ ไดแ้ก่ 1) คู่มือการอ่านฉลากโภชนาการของขนมขบเค้ียว

และเคร่ืองด่ืม 2) คู่มือการอ่านฉลากโภชนาการของเคร่ืองปรุงรสและอาหารแปรรูป 3) คู่มือการ

บริโภคอาหารจานเดียว 4) CD การอ่านฉลากโภชนาการ 1 ชุด     

2. จดัทาํจุลสาร 3 ฉบบั ไดแ้ก่ 1) อว้น-มนั-ดนั-โรค 2) เร่ิมท่ีตวัเรา และ 3) อาหารปลอดภยัไร้พิษ 

ชุมชนไร้พุง 

3. มีการเผยแพร่ส่ือและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ดงัน้ี  

1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เร่ือง กินอยา่งไรใหห่้างไกลโรค วนัท่ี 29 มีนาคม 2554

ณ. ศูนยก์ารแพทยสิ์ริกิตต์ิ 

2) เผยแพร่ความรู้ทางหนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์  

   เร่ือง “กินอยา่งไร ห่างไกลโรค” ฉบบัวนัเสาร์ท่ี 12 มีนาคม 2554 

   เร่ือง “รู้ไดอ้ยา่งไรวา่ อว้นลงพุง” ฉบบัวนัเสาร์ท่ี 26 มีนาคม 2554 

   เร่ือง “อาหารจานเดียว กินอยา่งไรใหสุ้ขภาพดี” ฉบบัวนัเสาร์ท่ี 2 เมษายน 2554 

3) เผยแพร่ส่ือทางรายการวทิยขุองโรงพยาบาลวภิาวดี ในวนัท่ี 10 กนัยายน 2554 

4) เผยแพร่ส่ือโดยการจดันิทรรศการในชุมชนซอยสวนเงิน  ในโครงการ ชุมชนน่าอยู ่เฉลิม

พระเกียรติ 84 พรรษา วนัท่ี 9 ตุลาคม 2554 
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5) เผยแพร่ความรู้ทางรายการโทรทศัน์ รายการ Health Me Please วนัท่ี 31 ตุลาคม ถึง 

 4 พฤศจิกายน 2554 

6) การเผยแพร่ส่ือทาง website ของรามาธิบดี สสส. และอ่ืนๆ 

7) การบรรยายในชุมชน เร่ือง แนวทางการบริโภคท่ีเหมาะสม จดัโดยสาํนกังานเขตราชเทว ี

8) เผยแพร่บทความวจิยั 

อมรรัตน์ นธะสนธ์ิ วไิล ตั้งปนิธานดี สุขฟอง วงศส์ถาพรพฒัน์ พิชญา ทองโพธ์ิ นพวรรณ เปียซ่ือ. (2554). 

การพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนการสอนนกัศึกษาพยาบาลโดยใชโ้ครงการตลาดนดัสุขภาพ. รามาธิบดี

พยาบาลสาร 17(3) (อยูใ่นระหวา่งตีพิมพ)์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 

 

กจิกรรม การสาํรวจและประเมินระดบัโลหะหนกัในชุมชนเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

หัวหน้ากจิกรรม  ดร. จินตนา ศิริวราศยั    

      

หลกัการและเหตุผล 

 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพฒันาเทคโนโลยี การขยายตวัของภาคอุตสาหกรรม ทาํให้มีการ

ปล่อยของเสียออกสู่ส่ิงแวดลอ้มเกินขีดจาํกดั  ส่งผลใหเ้กิดปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความรุนแรงและยากต่อ

การแกไ้ข ตวัอยา่งของผลกระทบดงักล่าวไดแ้ก่การร่ัวไหลปนเป้ือนของโลหะหนกัในแหล่งนํ้ า/ดิน และลงสู่

ห่วงโซ่อาหาร รวมถึงการปนเป้ือนท่ีเกิดจากขบวนการในการผลิตอาหาร/การปรุงอาหาร ในกรณีท่ีร่างกายมี

การสัมผสักบัสารโลหะหนักดงักล่าวขา้งตน้ ส่ิงท่ีสําคญัคือการประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพ (biological 

monitoring) การตรวจวดัระดบัตะกัว่ แคดเมียมและปรอทในเลือด ตลอดจนการตรวจสารหนูในปัสสาวะ 

จดัเป็น biomarker of exposure ท่ีสามารถบ่งช้ีถึงปริมาณสารท่ีไดรั้บเขา้สู่ร่างกาย ขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ 

ในการวางแผนการดาํเนินการลดปัจจยัเส่ียงต่อการไดรั้บสารพิษเขา้สู่ร่างกาย ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ และ

นาํไปสู่การมีประชากรวยัผูใ้หญ่และผูสู้งอายท่ีุมีสุขภาพดี 

วตัถุประสงค์  

 เพื่อศึกษาและประเมินภาวะเส่ียงต่อการไดรั้บโลหะหนกัแคดเมียม ตะกัว่ ปรอท และสารหนู จาก

การปนเป้ือนในส่ิงแวดลอ้มในกลุ่มประชากรทัว่ไป 

กลุ่มเป้าหมาย    

 บุคคลากรของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีทั้งเพศชายและหญิง อายปุระมาณ 35-65 ปี 

จาํนวน 936 คน 

ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ขอ้มูลพื้นฐานสําหรับประชากรไทย และเป็นแนวทางในการจดัทาํโครงการความรู้ และการป้องกนั

อนัตรายจากพิษของตะกัว่ แคดเมียม ปรอท และสารหนู เพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง ตระหนกัถึงอนัตราย

ต่อสุขภาพ  

ข้ันตอนการดําเนินการ 

 วเิคราะห์และสรุปผลการดาํเนินกิจกรรมทั้งหมด 3 คร้ัง ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

 คร้ังที่ 1. การวดัระดบัโลหะหนัก : ระดบัแคดเมียม ตะกัว่และปรอทในเลือด ดชันีช้ีวดัท่ีสําคญั

สาํหรับการไดรั้บสารมลพิษท่ีปนเป้ือนในส่ิงแวดลอ้ม  

  -  ระยะเวลาในการดาํเนินกิจกรรม : เดือนสิงหาคม-กนัยายน 2552 

 คร้ังที่ 2. การวดัระดบัโลหะหนกั : ระดบัแคดเมียม ตะกัว่และปรอทในเลือด ในกลุ่มประชากรท่ีมี

ระดบัของสารโลหะหนกัทั้งสามชนิดสูงเกินค่าอา้งอิงในกลุ่มคนท่ีไม่ไดท้าํงานสัมผสักบัสารเหล่าน้ี (blood 

lead ≥ 20 µg/dL, blood cadmium ≥ 5 µg/L and blood mercury ≥ 5 µg/L) 

  -  ระยะเวลาในการดาํเนินกิจกรรม : เดือนกุมภาพนัธ์ 2553 
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 คร้ังที ่3. การจดักิจกรรมใหค้วามรู้เร่ืองสารโลหะหนกักบัชีวติประจาํวนั 

  -  ระยะเวลาในการดาํเนินกิจกรรม :  17 มีนาคม 2553 

เคร่ืองมือทีใ่ช้  - แบบสอบถามประเมินการไดรั้บสารโลหะหนกัทั้งสามชนิดจากส่ิงแวดลอ้ม 

ผลการดําเนินงานทีสํ่าคัญ   

  กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาน้ีไดแ้ก่บุคคลากรของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีทั้ง

เพศชายและหญิง อายุประมาณ 35-65 ปี จาํนวน 936 คน โดยมีอายุเฉล่ียเท่ากบั 47.2 ปี ร้อยละ 86.5 เป็นเพศ

หญิง ค่าเฉล่ียดชันีมวลกาย เท่ากบั 23.9 kg/m3 ร้อยละ 50.5 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกว่า กลุ่ม

ศึกษาส่วนใหญ่ไม่สูบบุหร่ี มีเพียงร้อยละ 3.7 เท่านั้นท่ีสูบบุหร่ี ในขณะท่ีร้อยละ 15.2 มีพฤติกรรมการบริโภค

แอลกอฮอล ์(ตารางท่ี 1) 

  ในส่วนของการตรวจระดบัโลหะหนกัในเลือดพบว่าค่าเฉล่ียระดบัแคดเมียม ตะกัว่ และ

ปรอทในเลือด เท่ากบั 0.91µg/L (range 0.20-8.05), 2.50 µg/dL  (range 1.0-52.0) และ 4.08 µg/L (0.4-27.0),  

ตามลาํดบั (ตารางท่ี 1) นอกจากน้ีมีการศึกษาปัจจยัเส่ียงท่ีคาดว่าอาจมีผลต่อการไดรั้บสารโลหะหนกัเขา้สู่

ร่างกาย เช่นการรักษาทางทนัตกรรมท่ีใช้วสัดุอุดฟันท่ีเรียกว่าอมลักมั ซ่ึงประกอบดว้ยสารปรอทบริสุทธ์ิ

ประมาณร้อยละ 50 ท่ีเหลือจะเป็นสารอ่ืนๆ ไดแ้ก่ เงิน ดีบุก ทองแดง และสังกะสี เป็นตน้ ร้อยละ 79.7 ของ

กลุ่มศึกษาไดรั้บการอุดฟันดว้ยอมลักมั โดยจาํนวนฟันท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยอมลักมัแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

จาํนวน 1-3 ซ่ี, 4-6 ซ่ี และมากกวา่ 6 ซ่ี พบร้อยละ 62.3, 27.3 และ 10.3  ตามลาํดบั ในส่วนของสารปรอทนั้น

มีการรายงานจากสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดต้รวจพบเคร่ืองสําอางท่ีมีสารห้ามใชท่ี้เป็น

อนัตรายโดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภณัฑ์ทาํให้ผิวหน้าขาว ท่ีมีตรวจพบสารประกอบของปรอทแอมโมเนีย 

ไฮโดรควโินน กรดเรทิโนอิก และจุลินทรีย ์เป็นตน้ จากการศึกษาคร้ังน้ีพบการใชเ้คร่ืองสําอางประเภทน้ีร้อย

ละ 28.3  (ตารางท่ี 78) 
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ตารางที ่78. General characteristics of study subjects (N=936) 

 Mean ± SD (range) or Percentage 

Age (years) 47.2 ± 7.7 (30-67) 

Female (%) 86.5 

BMI (kg/m2) 23.9 ± 3.9 (15-42) 

Systolic blood pressure (mmHg) 123.2 ± 17.5 (87-194) 

Diastolic blood pressure (mmHg) 76.2 ± 11.7 (43-129) 

Blood cadmium level (µg/L) 0.91 ± 0.36 (0.20-8.05) 

Blood lead level (µg/dL) 2.50 ± 1.16 (1.0-52.0) 

Blood mercury level (µg/L) 4.08  ± 2.53 (0.4-27.0) 

Education (%) 

   High school 

   High  school diploma 

   Bachelor or higher 

 

34.6 

14.9 

50.5 

Smoking status (%) 

   Non-smoker (n=864) 

   Ex-smoker (n=37) 

   Current smoker (n=35) 

 

92.3 

4.0 

3.7 

Alcohol consumption (%) 

   Non-drinker  (n=547) 

   Past-drinker (n=247) 

   Current drinker (n=142) 

 

58.4 

26.4 

15.2 

Amalgam filling (%) 

  No (n=190) 

  Yes (n=746) 

 

20.3 

79.7 

Number of amalgam filling (%) 

   1-3 (n=465) 

   4-6 (n=204) 

   >6 (n=77) 

 

62.3 

27.3 

10.3 

Use of whitening cosmetic 

    No (n=671) 

   Yes (n=265) 

 

71.7 

28.3 
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History of herbal drug use (%) 

   No(n=772) 

  Yes (n=164) 

 

82.5 

17.5 

History of occupational heavy metals exposure (subject and/or 

family member) (%) 

   No (n=820) 

  Yes  (n=116) 

 

 

87.6 

12.4 

Major transportation methods (%) 

     Motorcycle/bus (n=661) 

     Private car (n=275) 

 

70.6 

29.4 

Type of accommodation (%) 

   Town house (n=236) 

   Housing estate (n=444) 

   Apartment / condominium (n=185) 

   Commercial building (n=71) 

 

25.2 

47.4 

19.8 

7.6 

Air pollution in residential area (%) 

   No (n=332) 

   Dust/particle (n=474)  

   Vehicle smoke (n=73) 

   Chemicals (n=57) 

 

35.5 

50.6 

7.8 

6.1 

Surrounding residential area (%) 

   Housing (n=556) 

   Traffic area (n=234) 

   Factory area (n=27) 

   Rural area (garden/farm) (n=119) 

 

59.4 

25.0 

2.9 

12.7 

Traffic/highway near residence (%) 

   Very close (n=233) 

   Close (n=255) 

   Far (n=448) 

 

24.9 

27.2 

47.9 

Renovation of housing (%) 

   No (n=777) 

  Yes (n=159) 

 

83.0 

17.0 
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 Mean ± SD (range) or Percentage 

Chemical-household product use (%) 

  Insecticide spray/other forms (n=113) 

  Cleaning reagent (n=208) 

  Air refresher (n=12) 

  Unidentified products (n=603) 

 

12.1 

22.2 

1.3 

64.4 

Cooking method (%) 

   Electric stove (n=104) 

   Gas Stove (n=457) 

   Wood stove (n=27) 

   Microwave (for ready meals)  (n=348) 

 

11.1 

48.8 

2.9 

37.2 

Seafood intake (%) 

   Twice a month or less (n=136) 

   Three times a month (n=325) 

   One a week or more (n=475) 

 

14.5 

34.7 

50.7 

Coloring food consumption (%) 

  Twice a month or less (n=484) 

  Three times a month (n=101) 

  One a week or more (n=351) 

 

51.7 

10.8 

37.5 

Food with paper-packaging consumption (%) 

  Twice a month or less (n=562) 

  Three times a month (n=68) 

  One a week or more (n=306) 

 

60.0 

7.3 

32.7 

Food with ceramic container (%) 

  Twice a month or less (n=485) 

  Three times a month (n=103) 

  One a week or more (n=348) 

 

51.8 

11.0 

37.2 

 

 ในปัจจุบนัมีรายงานการปนเป้ือนของโลหะหนักท่ีเป็นพิษต่อร่างกายมนุษย ์เช่น ปรอท สารหนู 

ตะกัว่ ปนเป้ือนในยาแผนโบราณและสมุนไพรชนิดต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึน ถา้ไดรั้บเป็นประจาํจะส่งผลให้เกิดพิษ

สะสมในระยะยาวซ่ึงเป็นอนัตรายต่อร่างกาย สาเหตุของโลหะหนกัท่ีปนเป้ือนในสมุนไพรและอาหาร เกิด

จากการใชส้ารเคมีต่างๆ ในการเพาะปลูกพืช เช่น ปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลง รวมถึง กระบวนการเก็บเก่ียว การ
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เก็บรักษา และการขนส่ง ท่ีไม่ถูกตอ้ง นอกจากน้ีภาชนะหรืออุปกรณ์ รวมถึงเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิตยงัอาจ

เป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีทาํใหมี้การปนเป้ือนของโลหะหนกั อยา่งไรก็ตามในกลุ่มศึกษาน้ีมีรายงานการใชย้าแผน

โบราณ/ยาสมุนไพรร้อยละ 17.5 (ตารางท่ี 78) 

 ความเจริญของประเทศไทยทาํให้เกิดการส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก การพฒันาด้าน

การเกษตรมีการใชส่้วนผสมของยาฆ่าแมลงและปุ๋ย ดา้นการแพทยมี์การใชส้ารโลหะหนกัเป็นส่วนผสมของ

ยา  อุปกรณ์ทางการแพทยแ์ละเคร่ืองสําอาง  ตลอดจนนํ้ าทิ้งจากชุมชนเมือง  ร่วมกบัคุณสมบติัของสารโลหะ

หนกัเป็นสารท่ีคงตวั ไม่สามารถสลายตวัไดง่้ายในกระบวนการธรรมชาติ  จึงมีบางส่วนตกตะกอนสะสมอยู่

ในดิน  ตะกอนดินท่ีอยู่ในแหล่งนํ้ าจืดและทะเล   ดงันั้นการปนเป้ือนของโลหะหนักในสัตวน์ํ้ าจึงเป็นส่ิง

หลีกเล่ียงไม่ได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในอาหารทะเล เช่นมีรายงานการตรวจพบแคดเมียมในผลิตภณัฑ์ปลาหมึก

ส่งออก เป็นตน้ การศึกษาคร้ังน้ีจึงให้ความสําคญักบัการประเมินการไดรั้บสารโลหะหนกัจากอาหาร โดยมี

การประเมินเบ้ืองตน้จากความถ่ีในการบริโภคอาหารในแต่ละประเภท เช่นอาหารทะเล โดยในกลุ่มศึกษาน้ี

ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.7 มีการบริโภคอาหารทะเลสัปดาห์ละ 1 คร้ังหรือมากกว่า ส่วนสารตะกัว่นั้นมีรายงาน

การตรวจพบในสีผสมอาหาร ตลอดจนวสัดุหรือภาชนะท่ีบรรจุอาหารเช่นกระดาษ หรือถว้ยชาม (เซลามิก) ท่ี

มีสารโลหะหนกัอยู่ในขบวนการผลิตหรือในสีท่ีเคลือบ/อยู่บนผลิตภณัฑ์เหล่าน้ี การศึกษาคร้ังน้ีพบว่าส่วน

ใหญ่ร้อยละ 51.7 มีการบริโภคอาหารท่ีมีสีสันฉูดฉาดเดือนละ 2 คร้ังหรือนอ้ยกวา่ ร้อยละ 60.0 มีการบริโภค

อาหารท่ีมีการห่อดว้ยกระดาษธรรมดาเดือนละ 2 คร้ังหรือนอ้ยกว่า และร้อยละ 51.8 มีการบริโภคอาหารท่ีมี

การบรรจุในภาชนะเคลือบเดือนละ 2 คร้ังหรือนอ้ยกวา่ (ตารางท่ี 78) 

 สารมลพิษทางอากาศหลกัท่ีสําคญัคือ ฝุ่ นละออง (PM) ก๊าซโอโซน (O3) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์

(CO) ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2 ) ก๊าซออกไซด์ ของไนโตรเจน (NOx) สารตะกัว่ (Pb) และสารพิษใน

อากาศ (Air Toxic) การศึกษาคร้ังน้ีจึงมีการประเมินปัจจยัเส่ียงต่างๆท่ีกลุ่มศึกษาอาจจะไดรั้บสารโลหะหนกั

เขา้สู่ร่างกายในหลายแหล่ง เช่นบา้นพกัอาศยั ส่ิงแวดล้อมบริเวณท่ีพกัอาศยั การเดินทาง เป็นตน้ โดยผล

การศึกษา พบวา่ร้อยละ 70.6 ของกลุ่มศึกษาเดินทางดว้ยรถสาธารณะ/รถมอเตอร์ไซด์ ในส่วนของท่ีพกัอาศยั

นั้นพบวา่ร้อยละ 47.4 มีท่ีพกัแบบบา้นเด่ียว ร้อยละ 50.6 มีปัญหาเร่ืองฝุ่ นเล็กนอ้ยบริเวณท่ีพกั ร้อยละ 59.4 ท่ี

พกัอยูใ่นชุมชนท่ีเป็นหมู่บา้น ร้อยละ 25.0 อยูใ่กลเ้ขตท่ีมีการจราจรคบัคัง่ (ตารางท่ี 78) 
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แผนภูมทิี ่17 แสดงการเปรียบเทียบระดบัของสารโลหะหนกัทั้งสามชนิดระหวา่งเพศหญิงและชาย พบวา่กลุ่มศึกษาเพศชายมี

ค่าเฉล่ียของระดบัแคดเมียม (0.97 µg/L), ปรอท (4.98 µg/L) และตะกัว่ในเลือด (3.80 µg/dL) สูงกวา่กลุ่มศึกษาเพศหญิงอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติ (แคดเมียม ; 0.93 µg/L, ปรอท ; 3.94 µg/L และตะกัว่ ; 2.31 µg/dL) ซ่ึงอาจเป็นผลจากการท่ีเพศชายมี

โอกาสสมัผสัการสารโลหะหนกัจากการทาํงานหรือจากส่ิงแวดลอ้มมากกวา่เพศหญิง 

 

 
แผนภูมท่ีิ 17. ระดบัปรอท แคดเมียมและตะกัว่ในเลือดในเพศหญิงและชาย 

 

 ตารางท่ี 79. แสดงการเปรียบเทียบระดบัของโลหะหนกัทั้งสามชนิดกบัปัจจยัเส่ียงต่างๆ พบว่าการ

สูบบุหร่ีมีผลต่อระดบัตะกัว่และแคดเมียมในเลือด โดยกลุ่มคนท่ีสูบบุหร่ีมีระดบัแคดเมียมและตะกัว่ในเลือด

สูงกวา่กลุ่มคนท่ีเคยสูบและไม่สูบบุหร่ีอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ตลอดจนการด่ืมแอลกอฮอล์ก็มีผลต่อระดบั

ตะกัว่ในเลือดเช่นเดียวกนั (กลุ่มด่ืม 3.39 µg/dL vs กลุ่มเคยด่ืม 2.38 µg/dL และกลุ่มไม่ด่ืม 2.34 µg/dL, 

p<0.05) กลุ่มคนท่ีมีท่ีพกัอาศยัท่ีมีปัญหาควนัจากเคร่ืองยนต ์มีระดบัตะกัว่ในเลือดสูงกวา่กลุ่มท่ีมีท่ีพกัอยูใ่น

เขตท่ีไม่มีปัญหามลภาวะทางอากาศ (2.73 vs 2.32 µg/dL, p<0.05) ในประเด็นของสารโลหะหนกัท่ีอาจ

ปนเป้ือนมากบัอาหาร พบวา่กลุ่มคนท่ีบริโภคอาหารทะเลสัปดาห์ละ 1 คร้ังหรือมากกว่า (4.29 µg/L) และ 3 

คร้ัง/เดือน (4.02 µg/L) มีค่าเฉล่ียของระดบัปรอทในเลือดสูงกว่ากลุ่มคนท่ีบริโภค 2 คร้ัง/เดือนหรือน้อยกว่า 

(3.48 µg/L) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<0.05) ส่วนสารตะกัว่นั้น พบว่ากลุ่มคนท่ีมีการบริโภคอาหารท่ีมี

สีสันฉูดฉาดสัปดาห์ละ 1 คร้ังหรือมากกว่า (2.62 µg/dL)มีค่าเฉล่ียของระดบัตะกัว่ในเลือดสูงกวา่กลุ่มคนท่ี

บริโภค 2 คร้ัง/เดือนหรือน้อยกว่า (2.29 µg/dL) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<0.05) เช่นเดียวกบัการบริโภค

อาหารท่ีบรรจุในผลิตภณัฑ์เคร่ืองเคลือบ พบว่ากลุ่มคนท่ีมีการบริโภคสัปดาห์ละ 1 คร้ังหรือมากกว่า (2.73 

µg/dL)มีค่าเฉล่ียของระดบัตะกัว่ในเลือดสูงกว่ากลุ่มคนท่ีบริโภค 2 คร้ัง/เดือนหรือน้อยกว่า (2.38 µg/dL) 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) 
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ตารางที ่79. ปัจจยัเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจมีผลต่อระดบัปรอท แคดเมียมและตะกัว่ในเลือดของกลุ่มศึกษา (Mean ± SD) 

Risk variables Blood Hg (ug/L) Blood Cd (ug/L) Blood Pb (ug/dL) 

Smoking status (%) 

   Non-smoker (n=864) 

   Ex-smoker (n=37) 

   Current smoker (n=35) 

 

4.06 ± 2.28 

4.38 ± 3.92 

4.41± 2.44 

 

0.89 ± 0.33a 

0.94 ± 0.42a 

1.22 ± 0.68 

 

2.41 ± 1.96a 

3.27 ± 1.46a 

4.31 ± 3.94 

Alcohol consumption (%) 

   Non-drinker  (n=547) 

   Past-drinker (n=247) 

   Current drinker (n=142) 

 

4.16 ± 2.56 

3.97 ± 1.99 

4.24 ± 3.18 

 

0.90 ± 0.31 

0.91 ± 0.32 

0.97 ± 0.53 

 

2.34 ± 1.07b 

2.38 ± 0.97b 

3.39 ± 2.92 

History of herbal drug use (%) 

   No (n=772) 

  Yes (n=164) 

 

4.06 ± 2.45 

4.17 ± 2.98 

 

0.90 ± 0.35 

0.95 ± 0.39 

 

2.52 ± 2.30 

2.49 ± 1.34 

History of occupational heavy metals 

exposure (subject and/or family 

member) (%) 

   No (n=820) 

  Yes  (n=116) 

 

 

4.07 ± 2.50 

4.15 ± 2.79 

 

 

0.91 ± 0.37 

0.90 ± 2.87 

 

 

2.53 ± 1.92 

2.39 ± 1.22 

Major transportation methods (%) 

     Motorcycle/bus (n=661) 

     Private car (n=275) 

 

3.90 ± 2.43 

4.25 ± 2.74 

 

0.92 ± 0.37 

0.88 ± 0.33 

 

2.54 ± 1.98 

2.44 ± 1.07 

Type of accommodation (%) 

   Town house (n=236) 

   Housing estate (n=444) 

   Apartment / condominium (n=185) 

   Commercial building (n=71) 

 

4.14 ± 2.74 

4.03 ± 2.53 

3.90 ± 1.88 

4.25 ± 3.31 

 

0.90 ± 0.36 

0.93 ± 0.39 

0.89 ± 0.33 

0.85 ± 0.24 

 

2.40 ± 1.05 

2.47 ± 1.13 

2.71 ± 1.99 

2.60 ± 1.23 

Air pollution in residential area (%) 

   No (n=332) 

   Dust/particle (n=474)  

   Vehicle smoke (n=73) 

   Chemicals (n=57) 

 

4.31 ± 3.02 

3.93 ± 2.25 

3.94 ± 2.03 

4.15 ± 2.23 

 

0.91 ± 0.36 

0.91 ± 0.37 

0.88 ± 0.33 

0.92 ± 0.36 

 

2.32 ± 1.07 

2.55 ± 2.05 

2.73 ± 2.15c 

2.49 ± 1.61 
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Risk variables Blood Hg (ug/L) Blood Cd (ug/L) Blood Pb (ug/dL) 

Surrounding residential area (%) 

   Housing (n=556) 

   Traffic area (n=234) 

   Factory area (n=27) 

   Rural area (garden/farm) (n=119) 

 

4.08 ± 2.62 

4.19 ± 0.26 

3.97 ± 1.97 

3.88 ± 2.75 

 

0.92 ± 0.37 

0.87 ± 0.33 

0.92 ± 0.36 

0.91 ± 0.36 

 

2.56 ±1.15 

2.43 ± 1.01 

2.98 ±2.67d 

2.34 ± 1.13 

Traffic/highway near residence (%) 

   Very close (n=233) 

   Close (n=255) 

   Far (n=448) 

 

4.27 ± 2.81 

3.94 ± 2.03 

4.06 ± 2.64 

 

0.86 ± 0.28 

0.93 ± 0.34 

0.92 ± 0.40 

 

2.35 ± 1.01 

2.40 ± 1.03 

2.66 ± 1.93 

Renovation of housing (%) 

   No (n=777) 

  Yes (n=159) 

 

4.11 ± 2.55 

3.95 ± 2.47 

 

0.91 ± 0.36 

0.90 ± 0.35 

 

2.54 ± 2.34 

2.38 ± 0.92 

Cooking method (%) 

   Electric stove (n=104) 

   Gas Stove (n=457) 

   Wood stove (n=27) 

   Microwave (for ready meals)  (n=348) 

 

3.98 ± 2.51 

4.04 ± 1.90 

4.60 ± 3.92e 

4.18 ± 2.63 

 

0.81 ± 0.27 

0.92 ± 0.37 

0.92 ± 0.51 

0.92 ± 0.35 

 

2.22 ± 0.86 

2.67 ± 2.10e 

2.66 ± 0.96e 

2.48 ± 1.04 

Seafood intake (%) 

   Twice a month or less (n=136) 

   Three times a month (n=325) 

   One a week or more (n=475) 

 

3.48 ± 2.11 

4.02 ± 2.43f 

4.29 ± 2.68f 

 

0.93 ± 0.42 

0.92 ± 0.35 

0.89 ± 0.34 

 

2.50 ± 1.07 

2.61 ± 2.34 

2.45 ± 1.75 

Coloring food consumption (%) 

  Twice a month or less (n=484) 

  Three times a month (n=101) 

  One a week or more (n=351) 

 

4.11 ± 0.71 

3.91 ± 2.38 

4.10 ± 2.34 

 

0.93 ± 0.37 

0.93 ± 0.39 

0.87 ± 0.33 

 

2.29 ± 1.15 

2.43 ± 0.99 

2.62 ± 2.41g 

Food with paper-packaging 

consumption (%) 

  Twice a month or less (n=562) 

  Three times a month (n=68) 

  One a week or more (n=306) 

 

4.15 ± 2.78 

3.58 ± 1.70 

4.06 ± 2.19 

 

0.93 ± 0.36 

0.87 ± 0.33 

0.88 ± 0.36 

 

2.51 ± 2.16 

2.27 ± 0.91 

2.38 ± 1.11 
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Risk variables Blood Hg (ug/L) Blood Cd (ug/L) Blood Pb (ug/dL) 

Food with ceramic container (%) 

  Twice a month or less (n=485) 

  Three times a month (n=103) 

  One a week or more (n=348) 

 

4.11 ± 2.75 

4.29 ± 2.20 

3.98 ± 2.31 

 

0.91 ± 0.36 

0.89 ± 0.32 

0.92 ± 0.37 

 

2.38 ± 1.11 

2.48 ± 1.93 

2.73 ± 2.21h 
a,b,c,d,  Significantly different from current smoker, current drinker, no air pollution in residential 

area and surrounding rural area, respectively, p<0.05 
e,f,g,h, Significantly different from cooking with electric stove, seafood, coloring food and food with 

ceramic ontainer with twice a month or less, respectively,  p<0.05 

 

 
แผนภูมทิี ่18. ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัปรอทในเลือดและจาํนวนฟันท่ีไดรั้บการอุดฟันดว้ยอมลักมั  

 

 การศึกษาปัจจยัเส่ียงเฉพาะสําหรับสารปรอทนั้น มีการประเมินในเร่ืองของอมลักมัและการใช้

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางทาํให้ผิวขาว พบวา่ระดบัของปรอทในเลือดมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัจาํนวนฟันท่ี

ไดรั้บการอุดดว้ยอมลักมัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (r2 =0.230, p=0.000) ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 18 ซ่ึงหมายถึง

วา่ยิง่มีจาํนวนฟันท่ีไดรั้บการอุดดว้ยอมลักมัมากข้ึนก็จะมีผลต่อการเพิ่มข้ึนของระดบัปรอทในเลือด ส่วนใน

แผนภูมิท่ี 19 เป็นการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของระดับปรอทในเลือดกับจํานวนฟันท่ีได้รับการอุดฟัน

ดว้ยอมลักมั พบวา่กลุ่มคนท่ีมีการอุดฟันดว้ยอมลักมั > 6 ซ่ี (4.81 µg/L) และ 4-6 ซ่ี (4.94 µg/L) มีค่าเฉล่ียของ

ระดบัปรอทในเลือดสูงกวา่กลุ่มคนท่ีมีการอุดฟันดว้ยอมลักมั (3.68 µg/L) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<0.05) 
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นอกจากน้ีกลุ่มคนท่ีมีการใชก้ารใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางทาํใหผ้วิขาว พบวา่ระดบัของปรอทในเลือดสูงกวา่

กลุ่มท่ีไม่ใชอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (4.45 vs 3.91 µg/L, p<0.05) (แผนภูมิท่ี 20) 

 
แผนภูมิที ่19. เปรียบเทียบระดบัปรอทในเลือดและจาํนวนฟันท่ีไดรั้บการอุดฟันดว้ยอมลักมั  

 
แผนภูมิที ่20. ระดบัปรอทในเลือดระหวา่งกลุ่มท่ีใชแ้ละไม่ใชเ้คร่ืองสาํอางประเภททาํใหผ้วิขาว 

 นอกจากน้ีปัจจยัดา้น Genetic variations ของ metabolizing enzyme genes ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพิษจล

ศาสตร์และการตอบสนองต่อการเกิดภาวะพิษของสารโลหะหนกัทั้ง 3 ชนิด ไดมี้การนาํมาพิจารณาเพิ่มเติม
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ในประเด็นปัจจยัเส่ียงท่ีอาจมีผลต่อระดบัของโลหะหนกัในเลือด โดยมีการนาํเสนอผลในตารางท่ี 80. ใน

ส่วนของ GSTT1, GSTM1, GSTP1-105, GCLC และ GCLM ซ่ึงพิจารณาร่วมกบัระดบัของสารปรอทในเลือด 

(ส่วนของระดบัแคดเมียมและตะกัว่จะนาํเสนอในระยะต่อไป) ทั้งน้ีไดมี้การแบ่งระดบัปรอทในเลือดเป็น 3 

tertiles โดย tertile 1 : ระดบัปรอทในเลือด < 2.70 µg/L, tertile 2 : ระดบัปรอทในเลือด 2.70-4.20 µg/L,  และ 

tertile 3 : ระดบัปรอทในเลือด 4.21-27 µg/L  ผลการวิเคราะห์พบวา่กลุ่มคนท่ีมีลกัษณะ genotype แบบ 

GSTT1 null มีระดบัปรอทในเลือดใน tertile 2 และ 3 สูงกว่ากลุ่มคนท่ีมีลกัษณะ genotype แบบ GSTT1 

present อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (3.66 ± 0.44 µg/L vs 3.05 ± 0.44 µg/L and 7.26 ± 3.11 µg/L vs 6.10 ± 2.36 

µg/L, respectively, p< 0.05) ในส่วนผลของ GSTM1 นั้น พบวา่กลุ่มคนท่ีมีลกัษณะ genotype แบบ GSTT1 

null มีระดบัปรอทในเลือดใน tertile 2 สูงกว่ากลุ่มคนท่ีมีลกัษณะ genotype แบบ GSTM1 present อยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติ (3.89 ± 0.44 µg/L vs 3.07 ± 0.42 µg/L, p< 0.05) การเปล่ียนแปลงของ amino acid จาก 

Isoleucine เป็น Valine ท่ีเกิดจาก SNP ของ GSTP1-105 และส่งผลให้การทาํงานของ GST enzyme ลดลงนั้น 

อยา่งไรก็ตามในการศึกษาน้ีไม่พบอิทธิพลของ GSTP1-105 polymorphism ต่อการเปล่ียนแปลงระดบัปรอท

ในเลือดในทั้ง 3 tertiles นอกจากน้ีขบวนการ biotransformation ของสารปรอทนั้นจะเก่ียวขอ้งกบัโปรตีนท่ี

ช่ือ glutathione (GSH) ซ่ึง gene ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัโปรตีนน้ีอยา่งใกลชิ้ด ไดแ้ก่ GCLC และ GCLM โดย 

GCLC rs 17883901 และ GCLM rs 41303970 นั้นมีรายงานวา่ variant alleles (T) ของ gene ทั้งสองมีผลต่อ

การลดลงของระดบัของ GSH ผลจากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ กลุ่มคนท่ีมีลกัษณะ genotype แบบ GCLC CT/TT 

และ GCLM CT/TT มีระดบัปรอทในเลือดใน tertile 3 สูงกวา่กลุ่มคนท่ีมีลกัษณะ genotype แบบ GCLC CC 

และ GCLM CC อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (8.19 ± 3.04 µg/L vs 6.42 ± 2.17 µg/L, and 7.65 ± 3.19 µg/L vs 

6.04 ± 2.83 µg/L, respectively, p< 0.05) ผลการศึกษาทั้งหมดในส่วนน้ี จะเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการ

เพิ่มองค์ความรู้ทางดา้นพิษวิทยากบัการตอบสนองต่อการเกิดพิษ รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพจาการไดรั้บ

สารสารพิษในกลุ่มประชากรทัว่ไป และยงัเป็นการศึกษาแรกๆในประเทศไทยท่ีมีการศึกษาในส่วนของ 

genetic variation of GCLC และ GCLM  ตลอดจนการศึกษาในภาพรวมของ gene-gene interaction และ 

gene-environment interaction อย่างไรก็ตามผลของ genetic variations ต่อระดบัแคดเมียมและตะกัว่จะ

นาํเสนอในระยะต่อไป  
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ตารางที ่80. ผลของ Genetic variation ต่อระดบัปรอทในเลือดแต่ละ tertile 

 

Genotype Tertile 1  Tertile 2  Tertile 3  

 Blood Hg 

(< 2.70 µg/L) 

No. Blood Hg 

(2.70- 4.20µg/dL) 

No. Blood Hg 

(4.21-27.00 µg/dL) 

No. 

GSTT1       

      Null 2.17 ± 0.42 111 3.66 ± 0.44 115 7.26 ± 3.11 103 

Present 2.13 ± 0.46 186 3.05 ± 0.44a 208 6.10 ± 2.36 a  211 

GSTM1       

      Null 2.15 ± 0.45 173 3.89 ± 0.44 199 6.57 ± 2.69 180 

Present 2.13 ± 0.44 124 3.17 ± 0.42b 124 6.63 ± 3.17  134 

GSTP1-105       

Ile/Ile 2.11 ± 0.47 176 3.39 ± 0.44 190 6.44 ± 2.89 171 

Ile/Val 2.21 ± 0.39 106 3.47 ± 0.42 115 6.75 ± 2.96 132 

Val/Val 2.08 ± 0.47 15 3.42 ± 0.44 18 7.15 ± 2.51 11 

GCLC rs 17883901 

(T: variant allele) 

     

CC 2.14 ± 0.44 244 3.42 ± 0.44 272 6.42 ± 2.17 258 

CT/TT 2.18 ± 0.46 53 3.38 ± 0.47 51 8.19 ± 3.04 c 56 

GCLM rs 41303970 

(T: variant allele) 

     

CC 2.14 ± 0.45 237 3.40 ± 0.44 253 6.04 ± 2.83 250 

CT/TT 2.13 ± 0.46 60 3.50 ± 0.46 70 7.65 ± 3.19 d  64 

a,b,c,d, Significantly different from GSTT1 null genotype, GSTM1 null genotype, GCLC ; CC genotype and 

GCLM ; CC genotype, respectively, p<0.05 
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กจิกรรม The Environmental Genomic Project : ฐานขอ้มูลความหลากหลายทางพนัธุกรรมของ  

  xenobiotic metabolism genes และ environmental exposure 

หัวหน้ากจิกรรม       ดร. จินตนา ศิริวราศยั        

         

หลกัการและเหตุผล 

 ความเจบ็ป่วยและการเกิดโรคต่างๆในคน มีสาเหตุมาจากปัจจยัหลายอยา่งท่ีมีความสัมพนัธ์กนั ไดแ้ก่ 

ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นพนัธุกรรม (genetic predisposition) และปัจจยัทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น การไดรั้บ

สารพิษ หรืออยูใ่นพื้นท่ีท่ีมีปัญหาทางมลพิษ เป็นตน้ ในปัจจุบนัมีการให้ความสนใจในเร่ืองของบทบาทของ

ปัจจัยด้านพนัธุกรรมต่อความเส่ียงของการเกิดโรคทั้ งหลายกันมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัเส่ียงทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น โรคมะเร็ง โรคหอบหืด โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือด

และหัวใจ รวมถึง neurodegenerative disorders เป็นตน้ โดยเฉพาะในเร่ืองของ SNP (single nucleotide 

polymorphism) การเกิด SNP อาจไม่ส่งผลต่อการเกิดโรคโดยตรง แต่มีความสัมพนัธ์กบัการเกิดโรคหรือ

อาการผิดปกติต่างๆ ซ่ึง SNP เป็นความหลากหลายทางพนัธุกรรมท่ีพบไดบ้่อย โดยมีการประมาณวา่จะพบ 

SNP ในทุกๆหน่ึงพนัเบส แต่ยงัไม่สามารถระบุจาํนวนทั้งหมดได ้SNP เป็นความแตกต่างของลาํดบัเบสเพียง

หน่ึงตาํแหน่ง โดย 2 ใน 3 ของ SNP ท่ีพบจะเป็นการเปล่ียนจาก cytosine ไปเป็น thymine ความแตกต่างของ

ลาํดบัเบสท่ีพบแมเ้พียง 1 ตาํแหน่ง ซ่ึงอาจส่งผลถึงการแสดงออกของยีน ปริมาณและการทาํงานของโปรตีน

หรืออาจไม่ส่งผลกระทบใดๆเลย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัตาํแหน่งของ SNP บนสายดีเอน็เอ  

 การศึกษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมร่วมกบัประเมินการไดรั้บสารเคมีต่างๆจากส่ิงแวดลอ้ม

และลกัษณะต่างๆทางคลินิก จะช่วยเพิ่มโอกาสในการศึกษาเพื่อทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของสาร

พนัธุกรรม กระบวนการเปล่ียนแปลงต่างๆในร่างกายท่ีมีผลต่อการเกิดโรคและความรุนแรงของโรค ซ่ึงจะ

นาํไปสู่การคน้พบยาใหม่หรือวธีิการรักษาแบบใหม่ๆสาํหรับการรักษาโรค รวมทั้งการวินิจฉยัเพื่อการทาํนาย

โอกาสท่ีจะเป็นโรค ทาํให้เกิดการวางแผนการป้องกนัและรักษาโรคไดถู้กตอ้งมากข้ึน หากมีการสนบัสนุน

และการบริหารจดัการท่ีดีจะยิง่เพิ่มโอกาสท่ีทาํให้ประเทศไทยไดเ้ป็นเจา้ขององคค์วามรู้ท่ีจะเกิดข้ึน  เป็นการ

พฒันาต่อยอดองคค์วามรู้ท่ีมีอยู ่เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการใหบ้ริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 

 

วตัถุประสงค์  

 จดัสร้างฐานข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิของความหลากหลายทางพนัธุกรรมของกลุ่ม xenobiotic 

metabolism genes ในประชากรไทย เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์, medical genetic และ 

toxicogenomic 

กลุ่มเป้าหมาย  บุคคลากรของคณะฯทั้งเพศชายและหญิง อาย ุ35-65 ปี จาํนวน 936 คน 
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ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

 ไดข้อ้มูลพื้นฐานท่ีสาํคญัและจาํเป็นในการเพิ่มพูนความรู้และความเขา้ใจในกระบวนการต่างๆ ท่ีคล

อบคลุมตั้งแต่การพยากรณ์ความเส่ียงต่อการเกิดภาวะพิษ (Predictive toxicology) การป้องกนัการเกิดภาวะ

พิษ (Preventive toxicology) และการค้นหาวิธีการรักษาทางด้านพิษวิทยาท่ีเหมาะสมเฉพาะบุคคล 

(Personalized treatment for toxicity)  

ข้ันตอนการดําเนินการ วเิคราะห์ทางหอ้งปฏิบติัการ 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ แบบสอบถามประเมินการไดรั้บสารพิษ/สารเคมีทั้งสามจากส่ิงแวดลอ้ม  

ผลการดําเนินงานทีสํ่าคัญ   

 การรายงานผลการศึกษาเบ้ืองตน้ของโครงการน้ี จะเก่ียวขอ้งกบัคาํสาํคญัต่างๆดงัน้ี 

 1. สนิป (Single Nucleotide Polymorphism, SNP หรือ snip)  

 คือ ความแตกต่างหรือความหลากหลายทางพนัธุกรรมท่ีแต่ละบุคคลมีลาํดบัเบสต่างกนัเพียงตาํแหน่ง

เดียว ณ ตาํแหน่งเดียวกนัของยีนบนโครโมโซม SNPsเป็นความหลากหลายทางพนัธุกรรมท่ีพบไดบ้่อย 

โดยสนิปเป็นความแตกต่างของลาํดบัเบสเพียงหน่ึงตาํแหน่ง ความแตกต่างของลาํดบัเบสท่ีพบแมเ้พียง 1 

ตาํแหน่งน้ีอาจส่งผลถึงการแสดงออกของยนี ปริมาณและการทาํงานของโปรตีน หรืออาจไม่ส่งผลกระทบใด 

ๆ เลย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัตาํแหน่งของสนิปบนสายดีเอน็เอ 

                
 

 2. การวิเคราะห์หา Linkage disequilibrium (LD)  

 เป็นการบ่งชีถึ้งการถ่ายทอดอัลลีลท่ีอยู่คนละตําแหน่งบนโครโมโซมเดียวกัน ท่ีมีโอกาสท่ีจะ

ถ่ายทอดจากรุ่นหนึง่ไปยงัรุ่นหนึง่ด้วยกนั ปรากฎการณ์ท่ีสนิปส์หลายตําแหน่งถกูถ่ายทอดไปด้วยกนัในกลุ่ม

ประชากร โดยจะเรียกกลุ่มของสนิปส์เหล่านีว้่ามี Linkage disequilibrium ต่อกัน นอกจากนีจ้ะมีการ

พิจารณาจากคา่ของ Lewontin’s coefficience (D’) ท่ีคํานวณจากระยะทางและความถ่ีอลัลีลของแตล่ะ

คูส่นิปส์ ท่ีแสดงถึงการมีโอกาสถ่ายทอดไปด้วยกนัมากกวา่หรือน้อยกวา่คา่คาดหวงั 
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 3. สนิปแฮปโลไทป์ (SNP haplotype)  

 หมายถึง สนิปอลัลีล (SNP alleles) หลาย ๆ ตําแหน่งท่ีอยู่ใกล้กนับนโครโมโซมเดียวกนั ลกัษณะ

ของสนิปแฮปโลไทป์ในจีโนมของมนษุย์จะกระจายอยู่ทัว่ไปเป็นกลุ่ม เรียกว่า แฮปโลไทป์บล็อก (haplotype 

block) นั่นคือ สนิปอัลลีลท่ีอยู่ใกล้กันมีแนวโน้มท่ีจะถูกถ่ายทอดไปด้วยกนัทัง้หมดเป็นชุด การศึกษา           

แฮพโพลไทป์จึงมีความน่าเช่ือถือในการวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์กบัการเกิดโรคมากกว่าการศกึษาสนิปส์

แคตํ่าแหนง่เดียว 

ผลการวเิคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและการวเิคราะห์ผลทางสถิติมีรายละเอยีดดังนี้ 

  

 
แผนภูมิที ่21. แสดงการ Selected genes in xenobiotic and drug metabolism in this study และการศึกษาProtein 

alterations resulted from polymorphisms  

 

 ตารางท่ี 81 และแผนภูมิท่ี 21 แสดงถึงความสําคญัและหน้าท่ียีนท่ีเก่ียวข้องกบัขบวนการของ 

xenobiotic and drug metabolism ท่ีเลือกมาสําหรับการศึกษาในโครงการน้ีไดแ้ก่ CYP1A1, CYP2C9, 

CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, GSTM1, GSTT1, GSTP1, NAT2, และ EPHX1 ตลอดจนยีนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ภาวะ oxidative stress ไดแ้ก่ GCLC, GCLM, GPX1 และ NQO1 รวมทั้งส้ิน 14 ยนี 23 SNPs  
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 ตารางท่ี 82 และแผนภูมิท่ี 22. แสดงถึงรายละเอียดของแต่ละ SNP และผลต่อการทาํงานของ enzyme 

แต่ละตวัท่ีเกิดข้ึนจากเปล่ียนแปลงของเบส โดยแสดงรายละเอียดในรูปแบบของ rs number ยกเวน้ GSTM1 

และ GSTT1 ท่ีไม่มี rs number เน่ืองจากทั้งสองยีนมีการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นแบบ Deletion การเปล่ียนแปลง

การทาํงานของ enzyme ท่ีควบคุมโดยยีนแต่ละตวั จะพบทั้งในลกัษณะการทาํงานท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลง และ

ปริมาณของ enzyme ท่ีสร้างข้ึนอาจจะนอ้ยลงหรือเพิ่มข้ึน เป็นตน้ 

 ในส่วนของ Genotype และ Allele frequency ของกลุ่มศึกษาในคร้ังน้ีจาํนวน 936 คน มีการนาํเสนอ

ผลการวิเคราะห์ทั้งหมดในแผนภูมิท่ี 23 และ 24 โดยกลุ่มศึกษาจากโครงการน้ีจะเป็นขอ้มูลของคนไทย 

(Thais)     เปรียบเทียบกบัประชากรชาวเอเชีย (Asian) และประชากรชาวตะวนัตก (Caucasian) ทั้งน้ีพบวา่มี 2 

SNPs ท่ีพบ genotype เพียง 2 แบบ (homozygous wild type และ hetrerozyous แต่ไม่พบ homozygous 

mutant) ไดแ้ก่  CYP2D6 rs 3892097 และ GPX1 rs 1050450 นอกจากน้ีเม่ือเปรียบเทียบผลท่ีไดก้บัประชากร

ชาวเอเชีย พบวา่ Genotype และ Allele frequency ของ SNPs ท่ีศึกษาเกือบทั้งหมดมีค่าใกลเ้คียงกบัรายงาน

การศึกษาในประชากรชาวเอเชียท่ีผา่นมา (ชาวจีน ญ่ีปุ่น เกาหลี) แต่บางส่วนของความผนัแปรทางพนัธุกรรม

น้ีจะมีความแตกต่างจากประชากรในแถบยุโรปซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีทราบกนัดีอยูแ่ลว้ เช่น CYP1A1 rs 1048943 มี

การรายงาน variant allele frequency ในประชากรเอเชีย เท่ากบั 0.21 ซ่ึงใกลเ้คียงกบัผลจากการศึกษาน้ี 

(เท่ากบั 0.28) แต่พบว่ามีค่าสูงกว่าการรายงานในกลุ่มประชากรชาวตะวนัตก (0.03) อย่างไรก็ตามขอ้มูล

บางส่วนก็มีการายงานผลท่ีใกลเ้คียงกนัในประชากรทั้ง 3 กลุ่ม เช่น GCLC rs17883901 มีค่าของ variant 

allele frequency ในประชากรไทยจากการศึกษาคร้ังน้ี ประชากรเอเชียและประชากรแถบยุโรป เท่ากบั 0.09, 

0.13 และ 0.06 ตามลาํดบั 

 การศึกษาเร่ืองของความผนัแปรทางพนัธุกรรมในกลุ่มประชากรเช้ือชาติต่างๆนั้น จะต้องมีการ

นาํเสนอในเร่ืองของความสมดุลของ Hardy-Weinberg ของแต่ละ SNPs ท่ีทาํการศึกษา ซ่ึงนาํเสนอดว้ยค่าของ 

p-value จากการทดสอบดว้ย Chisquare test โดยค่าท่ีมากกวา่ 0.05 ถือวา่อยูใ่นสมดุลของ Hardy-Weinberg 

ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 83 ในการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่มี 2 SNPs ท่ีไม่สามารถทดสอบความสมดุลของ Hardy-

Weinberg เน่ืองจากไม่พบ variant allele frequency ซ่ึงไดแ้ก่ CYP2D6 rs 3892097 และ GPX1 rs 1050450 

นอกจากน้ีพบวา่มี 2 SNPs ท่ีทดสอบความสมดุลของ Hardy-Weinberg แลว้พบวา่ไม่อยูใ่นสมดุล (p-value < 

0.05) ไดแ้ก่ NAT2 rs1041983 และ EPHX1 rs 1051740  

 การวเิคราะห์หา Linkage disequilibrium (LD) โดยการพิจารณาค่า Lewontin’s coefficience (D’) จาก 

SNPs ท่ีคาดว่าจะมีการถ่ายทอด allele ท่ีอยูค่นละตาํแหน่งบนโครโมโซมเดียวกนั ดงัแสดงรายละเอียดใน

ตารางท่ี 83 พบว่ามี 6 genes ท่ีแสดงถึงความเช่ือมโยงกนัและคาดว่าจะมีการถ่ายทอดไปด้วยกนั ได้แก่ 

CYP1A1, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, EPHX1 และ GPX1 ส่วน NAT2 นั้นการทดสอบทางสถิติพบวา่มี

รูปแบบของความไม่สมดุลในการเช่ือมโยงกนั (D′ =0.077, p=0.086)  

 การวิเคราะห์ความเส่ียงต่อการเกิดโรค หรือการตอบสนองต่อร่างการจากการไดรั้บสารเคมี/สารพิษ

นั้นในงานวิจยัช่วงเร่ิมแรกจะมีการพิจารณาจาก SNP เพียง 1 SNP ต่อมามีขอ้มูลและรายงานวิจยัเพิ่มเติมว่า
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การวิเคราะห์ความเส่ียงต่อการเกิดโรคโดยใช ้haplotype จะสามารถให้ผลท่ีดีกว่าการวิเคราะห์โดยใช ้SNP 

เดียว ทั้งน้ีเพราะวา่ haplotype จะให้ขอ้มูลของวิวฒันาการท่ีแม่นยาํกวา่ SNP ซ่ึงการดาํเนินการในส่วนน้ีจะ

เร่ิมตน้จากการอนุมาน haplotype (Inference haplotype) ข้ึนมาจาก SNP ก่อน แลว้จึงใช ้haplotype ท่ีไดน้ั้น

ในการวเิคราะห์ต่อไป การศึกษาคร้ังน้ีไดท้าํการอนุมาน haplotype จาก 7 genes ดงัแสดงรายละเอียดในตาราง

ท่ี 84 โดยในส่วนของร้อยละท่ีพบของ haplotype block ท่ีนอ้ยกวา่ 1.0  จะมีการรวม haplotype block นั้นๆ

และนาํเสนอรวมกนัในกลุ่มของ Rare haplotype เช่นในส่วนของ CYP2D6 และ GPX1 เป็นตน้  

 ผลการวิเคราะห์ทั้งในส่วนของ SNPs และ hapoltype จากการศึกษาคร้ังน้ี จดัไดว้า่เป็นการศึกษาท่ีมี

ค่อนขา้งจาํกดัในกลุ่มประชากรคนไทย ท่ีมีจาํนวนกลุ่มตวัอย่างท่ีค่อนขา้งมาก (มากกวา 500 คน) และมี

การศึกษาจาํนวน SNPs มากถึง 23 SNPs ดงันั้นผลการศึกษาท่ีไดจ้ะสามารถเป็นตวัแทนท่ีดีของขอ้มูลของ

ประชากรไทย และแผนงานต่อไปของโครงการน้ีคือการวิเคราะห์ในเชิงลึกถึงความสัมพนัธ์ของ genetic 

variation (Genetic association), อนัตรกิริยาระหวา่งยีน (Gene-gene interaction) และอนัตรกิริยาระหวา่งยีน

กบัส่ิงแวดลอ้ม (Gene-environment interaction) โดยจะมีการติดตามกลุ่มศึกษาในระยะยาวเพื่อประเมินการ

เกิดโรคหรือผลกระทบต่อสุขภาพท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนการวิเคราะห์ในตวัอย่างเลือดหรือปัสสาวะเพิ่มเติมช่วย 

เพื่อยืนยนัความสัมพนัธ์ในส่วนของ genotype and phenotype association โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการประเมิน

ขอ้มูลทางดา้น genetic variation ทั้งในส่วนของ SNPs และ hapoltype กบัการเกิดโรค โดยเฉพาะอยา่งยิ่งโรค

ท่ีมีลกัษณะเป็น multifactorial disease เช่น โรคหัวใจหลอดเลือด, โรคเบาหวาน, โรคความจาํเส่ือม 

(dementia), โรคซึมเศร้า, โรคมะเร็ง เป็นตน้  รวมถึงการคาดคะเนหนา้ท่ีสารพนัธุกรรมโดยออ้ม เพื่อนาํไปสู่

ความเขา้ใจกลไกการแสดงออกของ gene ท่ีแทจ้ริงต่อไป (Indirect implication of its functions)   
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ตารางที ่81. Detail of genetic polymorphisms in this study 

Official symbol Official full name Brief summary 

Biotransformation   

CYP1A1 cytochrome P450, 

family 1, subfamily 

A, polypeptide 1 

 

This gene, CYP1A1, encodes a member of the 

cytochrome P450 superfamily of enzymes. The 

cytochrome P450 proteins are monooxygenases which 

catalyze many reactions involved in drug metabolism and 

synthesis of cholesterol, steroids and other lipids. This 

protein localizes to the endoplasmic reticulum and its 

expression is induced by some polycyclic aromatic 

hydrocarbons (PAHs), some of which are found in 

cigarette smoke. The enzyme's endogenous substrate is 

unknown; however, it is able to metabolize some PAHs to 

carcinogenic intermediates. The gene has been associated 

with lung cancer risk. 

CYP2C9 cytochrome P450, 

family 2, subfamily 

C, polypeptide 9 

 

This gene encodes a member of the cytochrome P450 

superfamily of enzymes. The cytochrome P450 proteins 

are monooxygenases which catalyze many reactions 

involved in drug metabolism and synthesis of cholesterol, 

steroids and other lipids. This protein localizes to the 

endoplasmic reticulum and its expression is induced by 

rifampin. The enzyme is known to metabolize many 

xenobiotics, including phenytoin, tolbutamide, ibuprofen 

and S-warfarin. Studies identifying individuals who are 

poor metabolizers of phenytoin and tolbutamide suggest 

that this gene is polymorphic. The gene is located within a 

cluster of cytochrome P450 genes on chromosome 10q24. 

CYP2C19 cytochrome P450, 

family 2, subfamily 

C, polypeptide 19 

 

This gene encodes a member of the cytochrome P450 

superfamily of enzymes. The cytochrome P450 proteins 

are monooxygenases which catalyze many reactions 

involved in drug metabolism and synthesis of cholesterol, 

steroids and other lipids. This protein localizes to the 
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endoplasmic reticulum and is known to metabolize many 

xenobiotics, including the anticonvulsive drug 

mephenytoin, omeprazole, diazepam and some 

barbiturates. Polymorphism within this gene is associated 

with variable ability to metabolize mephenytoin, known 

as the poor metabolizer and extensive metabolizer 

phenotypes. The gene is located within a cluster of 

cytochrome P450 genes on chromosome 10q24. 

CYP2D6 cytochrome P450, 

family 2, subfamily 

D, polypeptide 6 

 

This gene encodes a member of the cytochrome P450 

superfamily of enzymes. The cytochrome P450 proteins 

are monooxygenases which catalyze many reactions 

involved in drug metabolism and synthesis of cholesterol, 

steroids and other lipids. This protein localizes to the 

endoplasmic reticulum and is known to metabolize as 

many as 20% of commonly prescribed drugs. Its 

substrates include debrisoquine, an adrenergic-blocking 

drug; sparteine and propafenone, both anti-arrythmic 

drugs; and amitryptiline, an anti-depressant. The gene is 

highly polymorphic in the population; certain alleles 

result in the poor metabolizer phenotype, characterized by 

a decreased ability to metabolize the enzyme's substrates. 

The gene is located near two cytochrome P450 

pseudogenes on chromosome 22q13.1. Alternatively 

spliced transcript variants encoding different isoforms 

have been found for this gene. 

CYP2E1 cytochrome P450, 

family 2, subfamily 

E, polypeptide 1 

 

This gene encodes a member of the cytochrome P450 

superfamily of enzymes. The cytochrome P450 proteins 

are monooxygenases which catalyze many reactions 

involved in drug metabolism and synthesis of cholesterol, 

steroids and other lipids. This protein localizes to the 

endoplasmic reticulum and is induced by ethanol, the 

diabetic state, and starvation. The enzyme metabolizes 
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both endogenous substrates, such as ethanol, acetone, and 

acetal, as well as exogenous substrates including benzene, 

carbon tetrachloride, ethylene glycol, and nitrosamines 

which are premutagens found in cigarette smoke. Due to 

its many substrates, this enzyme may be involved in such 

varied processes as gluconeogenesis, hepatic cirrhosis, 

diabetes, and cancer. 

GSTM1 glutathione S-

transferase mu 1 

 

Cytosolic and membrane-bound forms of glutathione S-

transferase are encoded by two distinct supergene 

families. At present, eight distinct classes of the soluble 

cytoplasmic mammalian glutathione S-transferases have 

been identified: alpha, kappa, mu, omega, pi, sigma, theta 

and zeta. This gene encodes a glutathione S-transferase 

that belongs to the mu class. The mu class of enzymes 

functions in the detoxification of electrophilic 

compounds, including carcinogens, therapeutic drugs, 

environmental toxins and products of oxidative stress, by 

conjugation with glutathione. The genes encoding the mu 

class of enzymes are organized in a gene cluster on 

chromosome 1p13.3 and are known to be highly 

polymorphic. These genetic variations can change an 

individual's susceptibility to carcinogens and toxins as 

well as affect the toxicity and efficacy of certain drugs. 

Null mutations of this class mu gene have been linked 

with an increase in a number of cancers, likely due to an 

increased susceptibility to environmental toxins and 

carcinogens. Multiple protein isoforms are encoded by 

transcript variants of this gene. 

GSTP1 glutathione S-

transferase pi 1 

 

Glutathione S-transferases (GSTs) are a family of 

enzymes that play an important role in detoxification by 

catalyzing the conjugation of many hydrophobic and 

electrophilic compounds with reduced glutathione. Based 
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on their biochemical, immunologic, and structural 

properties, the soluble GSTs are categorized into 4 main 

classes: alpha, mu, pi, and theta. This GST family 

member is a polymorphic gene encoding active, 

functionally different GSTP1 variant proteins that are 

thought to function in xenobiotic metabolism and play a 

role in susceptibility to cancer, and other diseases. 

GSTT1 glutathione S-

transferase theta 1 

 

Glutathione S-transferase (GST) theta 1 (GSTT1) is a 

member of a superfamily of proteins that catalyze the 

conjugation of reduced glutathione to a variety of 

electrophilic and hydrophobic compounds. Human GSTs 

can be divided into five main classes: alpha, mu, pi, theta, 

and zeta. The theta class includes GSTT1 and GSTT2. 

The GSTT1 and GSTT2 share 55% amino acid sequence 

identity and both of them were claimed to have an 

important role in human carcinogenesis. The GSTT1 gene 

is located approximately 50kb away from the GSTT2 

gene. The GSTT1 and GSTT2 genes have a similar 

structure, being composed of five exons with identical 

exon/intron boundaries. 

NAT2 N-acetyltransferase 2 

(arylamine N-

acetyltransferase) 

 

This gene encodes an enzyme that functions to both 

activate and deactivate arylamine and hydrazine drugs and 

carcinogens. Polymorphisms in this gene are responsible 

for the N-acetylation polymorphism in which human 

populations segregate into rapid, intermediate, and slow 

acetylator phenotypes. Polymorphisms in this gene are 

also associated with higher incidences of cancer and drug 

toxicity. A second arylamine N-acetyltransferase gene 

(NAT1) is located near this gene (NAT2). 

EPHX1 epoxide hydrolase 1, 

microsomal 

(xenobiotic) 

Epoxide hydrolase is a critical biotransformation enzyme 

that converts epoxides from the degradation of aromatic 

compounds to trans-dihydrodiols which can be conjugated 
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 and excreted from the body. Epoxide hydrolase functions 

in both the activation and detoxification of epoxides. 

Mutations in this gene cause preeclampsia, epoxide 

hydrolase deficiency or increased epoxide hydrolase 

activity. Alternatively spliced transcript variants encoding 

the same protein have been found for this gene. 

Oxidative stress   

GCLC glutamate-cysteine 

ligase, catalytic 

subunit 

 

Glutamate-cysteine ligase, also known as gamma-

glutamylcysteine synthetase is the first rate-limiting 

enzyme of glutathione synthesis. The enzyme consists of 

two subunits, a heavy catalytic subunit and a light 

regulatory subunit. This locus encodes the catalytic 

subunit, while the regulatory subunit is derived from a 

different gene located on chromosome 1p22-p21. 

Mutations at this locus have been associated with 

hemolytic anemia due to deficiency of gamma-

glutamylcysteine synthetase and susceptibility to 

myocardial infarction. 

GCLM glutamate-cysteine 

ligase, modifier 

subunit 

 

Glutamate-cysteine ligase, also known as gamma-

glutamylcysteine synthetase, is the first rate limiting 

enzyme of glutathione synthesis. The enzyme consists of 

two subunits, a heavy catalytic subunit and a light 

regulatory subunit. Gamma glutamylcysteine synthetase 

deficiency has been implicated in some forms of 

hemolytic anemia. 

GPX1 glutathione 

peroxidase 1 

 

This gene encodes a member of the glutathione 

peroxidase family. Glutathione peroxidase functions in 

the detoxification of hydrogen peroxide, and is one of the 

most important antioxidant enzymes in humans. This 

protein is one of only a few proteins known in higher 

vertebrates to contain selenocysteine, which occurs at the 

active site of glutathione peroxidase and is coded by 
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UGA, that normally functions as a translation termination 

codon. In addition, this protein is characterized in a 

polyalanine sequence polymorphism in the N-terminal 

region, which includes three alleles with five, six or seven 

alanine (ALA) repeats in this sequence. The allele with 

five ALA repeats is significantly associated with breast 

cancer risk. Two alternatively spliced transcript variants 

encoding distinct isoforms have been found for this gene. 

NQO1 NAD(P)H 

dehydrogenase, 

quinone 1 

 

This gene is a member of the NAD(P)H dehydrogenase 

(quinone) family and encodes a cytoplasmic 2-electron 

reductase. This FAD-binding protein forms homodimers 

and reduces quinones to hydroquinones. This protein's 

enzymatic activity prevents the one electron reduction of 

quinones that results in the production of radical species. 

Mutations in this gene have been associated with tardive 

dyskinesia (TD), an increased risk of hemato-toxicity after 

exposure to benzene, and susceptibility to various forms 

of cancer. Altered expression of this protein has been seen 

in many tumors and is also associated with Alzheimer's 

disease (AD). Alternate transcriptional splice variants, 

encoding different isoforms, have been characterized. 
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ตารางที ่82. Overview of the selected single-nucleotide polymorphisms and their phenotypic characteristics 

Polymorphisms db SNP ID Reference/ 

variant 

allele 

Function Amino acid 

change 

Effect on 

enzymatic 

function 

Biotransformation      

CYP1A1 rs1048943 A/G missense 

 

I462V 

(Ile→Val) 

 

 rs4646903 C/T 3’ near gene   

CYP2C9 rs1057910 A/C missense 

 

I359L 

(Ile→Leu) 

Decreased 

enzyme 

activity 

CYP2C19 rs4986893 G/A nonsense 

(premature stop) 

W212X 

(Trp→OPA) 

None 

 rs4244285 G/A synonymous 

(splicing defect) 

P227P 

(Pro→Pro) 

None 

CYP2D6 rs3892097 G/A Intron 

(splicing defect) 

- None 

 rs1065852 C/T missense 

 

P34S 

(Pro→Ser) 

Decreased 

enzyme 

activity 

 rs1135840 C/G missense T486R 

(Thr→Ser) 

Normal 

 rs16947 G/A missense C296R 

(Cys→Arg) 

Normal 

CYP2E1 rs3813867 G/C 5’ near gene -  

 rs2031920 C/T 5’ near gene -  

GSTM1 - - deletion - Deletion, no 

enzyme 

activity 

GSTP1 rs1695 G/A missense I105L 

(Ile→Val) 
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GSTT1 - - deletion - Deletion, no 

enzyme 

activity 

Polymorphisms db SNP ID Reference/ 

variant 

allele 

Function Amino acid 

change 

Effect on 

enzymatic 

function 

NAT2 rs1799930 G/A missense R197Q 

(Arg→Gln) 

Decreased 

enzyme 

activity 

 

 rs1041983 C/T synonymous Y94Y 

(Tyr→Tyr) 

Decreased 

enzyme 

activity 

EPHX1 rs1051740 T/C missense Y113H  

(Tyr→His) 

Decreased 

enzyme 

activity 

 rs2234922 A/G missense H139R 

(His→Arg) 

Increased 

enzyme 

activity 

      

Oxidative stress 

 

     

GCLC rs17883901 C/T 5’ near gene   

GCLM rs41303970 C/T 5’ near gene   

GPX1 rs1050450 C/T missense P198L 

(Pro→Leu) 

Lower enzyme 

activity 

 rs1800668 C/T 5’UTR   

NQO1 rs1800566 C/T missense P187S 

(Pro→Ser) 

Reduced 

enzyme 

activity 
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แผนภูมิที ่23. Minor allele frequency of SNPs in biotransformation 
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แผนภูมิที ่24. Minor allele frequency of SNPs in oxidative stress 

 

ตารางที ่83. Hardy-Weinberg Chi-square tests and linkage disequilibrium (LD) of SNPs among study population 

Polymorphisms db SNP ID Reference/ 

variant allele 

P-value of  

Chi-square 

test 

D′ P-value of  

LD 

analysis 

Biotransformation      

CYP1A1 rs1048943 A/G 0.251 0.986 0.0001 

 rs4646903 C/T 0.997   

CYP2C9 rs1057910 A/C 0.814 - - 

CYP2C19 rs4986893 G/A 0.209 0.993 0.0001 

 rs4244285 G/A 0.402   

CYP2D6 rs16947 G/A 0.088 rs16947 & rs1135840 

= 0.974 

rs16947 & rs1065852 

= 0.973 

rs16947 & rs3892097 

= 0.973 

 

0.0001 

 

0.0001 

 

0.0001 

 rs1135840 C/G 0.142 rs1135840 & rs1065852 

=0.906 

 

0.0001 
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rs1135840 & rs3892097 

=0.980 

 

0.0001 

 rs1065852 C/T 0.148 rs1065852 & rs3892097 

= 0.989 

 

0.0001 

 rs3892097 G/A NA - - 

CYP2E1 rs2031920 C/T 0.846 0.994 0.0001 

 rs3813867 G/C 0.866   

GSTP1 rs1695 G/A 0.461 - - 

NAT2 rs1799930 G/A 0.956 0.077 0.086 

 rs1041983 C/T 0.000   

EPHX1 rs2234922 A/G 0.995 0.158 0.003 

 rs1051740 T/C 0.001   

Polymorphisms db SNP ID Reference/ 

variant allele 

P-value of  

Chi-square 

test 

D′ P-value of  

LD 

analysis 

Oxidative stress      

GCLC rs17883901 C/T 0.843 - - 

GCLM rs41303970 C/T 0.796 - - 

GPX1 rs1800668 C/T 0.980 0.982 0.0001 

 rs1050450 C/T NA   

NQO1 rs1800566 C/T 0.114 - - 

NA = no available data for calculation 
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ตารางที ่84. Haplotype distributions of SNPs among study population 

Polymorphisms db SNP ID Reference/ 

variant allele 

 

Haplotype Percentage (%) 

Biotransformation     

CYP1A1 rs1048943 

rs4646903 

A/G 

C/T 

AC 

GC 

AT 

GT 

20.2 

27.8 

51.8 

0.2 

CYP2C9 rs1057910 A/C NA NA 

CYP2C19 rs4986893 

rs4244285 

 

G/A 

G/A 

GG 

AG 

GA 

AA 

68.0 

28.5 

3.5 

- 

CYP2D6 rs16947 

rs1135840 

rs1065852 

rs3892097 

G/A 

C/G 

C/T 

G/A 

GCTG 

GGCG 

ACCG 

GCCG 

GGTG 

GCTA 

ACTG 

AGCG 

ACCA 

GGCA 

53.6 

27.3 

14.5 

1.6 

1.3 

1.1 

0.18 

0.07 

0 

0 

or rs16947 

rs1135840 

rs1065852 

rs3892097 

G/A 

C/G 

C/T 

G/A 

GCTG 

GGCG 

ACCG 

GCCG 

GGTG 

GCTA 

Rare haplotype 

53.6 

27.3 

14.5 

1.6 

1.3 

1.1 

0.25 
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Polymorphisms db SNP ID Reference/ 

variant allele 

Haplotype Percentage (%) 

CYP2E1 rs2031920 

rs3813867 

C/T 

G/C 

CC 

TG 

CG 

83.7 

16.2 

0.1 

GSTP1 rs1695 G/A - - 

NAT2 rs1799930 

rs1041983 

G/A 

C/T 

GC 

AC 

GT 

AT 

42.4 

27.7 

19.5 

10.4 

EPHX1 rs1051740 

rs2234922 

T/C 

A/G 

AC 

AT 

GC 

GT 

53.9 

31.4 

7.6 

7.1 

Oxidative stress     

GCLC rs17883901 C/T - - 

GCLM rs41303970 C/T - - 

GPX1 rs1800668 

rs1050450 

C/T 

C/T 

CC 

TT 

TC 

CT 

93.4 

6.3 

0.2 

0.1 

or rs1800668 

rs1050450 

C/T 

C/T 

CC 

TT 

Rare haplotype 

93.4 

6.3 

0.3 

NQO1 rs1800566 C/T - - 
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กจิกรรม การเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของผูสู้งอายท่ีุเป็นและไม่เป็นนกักีฬาวิง่ระยะไกล 

หัวหน้ากจิกรรม  ผศ.ดร. พรทิพย ์มาลาธรรม      

      

หลกัการและเหตุผล 

 จากแนวโน้มท่ีจาํนวนของผูสู้งอายุเพิ่มมากข้ึน ช้ีให้เห็นวา่ผูสู้งอายุกาํลงัจะเป็นกลุ่มประชากรกลุ่ม

ใหญ่ของประเทศ ดงันั้น การสนับสนุนให้ผูสู้งอายุมีสุขภาพท่ีดีและช่วยเหลือตนเองได้นานท่ีสุด จึงเป็น

ส่ิงจาํเป็น จากงานวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูสู้งอายุไทยท่ีมีอายุยืนยาว พบว่า ผูสู้งอายุกลุ่มท่ีมีสุขภาพ

แขง็แรงมกัมีพฤติกรรมการออกกาํลงักาย การเตรียมตวัก่อนถึงวยัสูงอายุ การทาํกิจกรรมในเวลาวา่งมากกวา่

กลุ่มท่ีมีสุขภาพไม่แข็งแรง นอกจากน้ี ยงัมีความเส่ียงท่ีเกิดโรคหลอดเลือดและหวัใจนอ้ยกวา่กลุ่มท่ีสุขภาพ

ไม่แข็งแรงดว้ย อย่างไรก็ตาม ยงัไม่มีงานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัภาวะสุขภาพของผูสู้งอายุท่ีเป็นนกักีฬาท่ีออก

กาํลงักายอยา่งหนกั เช่น การวิ่งระยะไกล ในประเทศไทยและไม่ทราบวา่ภาวะสุขภาพของผูสู้งอายุท่ีเป็นนกั

วิง่ระยะไกลมีความแตกต่างกบัผูสู้งอายท่ีุไม่เป็นนกัวิง่ระยะไกลหรือไม่ เพียงใด และเพราะเหตุใดจึงสามารถ

ออกกาํลงักายไดอ้ย่างสมํ่าเสมอ หากทราบเหตุผลและแรงจูงใจของการออกกาํลงักายก็จะเป็นประโยชน์ใน

การหาแนวทางสร้างแรงจูงใจให้ผูสู้งอายุอ่ืนๆ หันมาออกกาํลังกายมากข้ึน ทาํให้ผูสู้งอายุชดเชยกับการ

เปล่ียนแปลงตามวยัได ้มีสุขภาพและคุณภาพชีวติท่ีดี อยา่งไรก็ตามก็ตอ้งพิจารณาร่วมกบัภาวะสุขภาพของแต่

ละบุคคลเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

วตัถุประสงค์  

 1.   เพื่อเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของผูสู้งอายท่ีุเป็นและไม่เป็นนกักีฬาวิง่ระยะไกล  

 2.   เพื่อศึกษาเหตุผลท่ีผูสู้งอายท่ีุเป็นนกักีฬาวิง่ระยะไกลออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอ 

กลุ่มเป้าหมาย ผูสู้งอายเุพศชาย ท่ีเป็นและไม่เป็นนกักีฬาวิง่ระยะไกล อายตุั้งแต่ 60 ปี ข้ึนไป 

ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ   

 ขอ้มูลพื้นฐานดา้นภาวะสุขภาพของกลุ่มผูสู้งอายุท่ีเป็นนกักีฬา ซ่ึงมีความสามารถในการออกกาํลงั

กายท่ีพิเศษ ต่างจากความสามารถของผูสู้งอายุทัว่ๆไป ขอ้มูลเหล่าน้ี อาจใชเ้ป็นตวัเทียบเคียงท่ีสะทอ้นภาวะ

สุขภาพดีของผูสู้งอาย ุ และช้ีใหเ้ห็นวา่ผูสู้งอายมีุความสามารถท่ีหลากหลาย และมีทศันคติท่ีดีต่อผูสู้งอาย ุ

ข้ันตอนการดําเนินการ การจดักิจกรรมมีขั้นตอนดงัน้ี 

 กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายท่ีุเป็นนักว่ิงระยะไกล   

1. ติดต่อประสานงานกบัผูจ้ดัการการแข่งขนัวิ่งระยะไกลในแต่ละงาน ไดแ้ก่ สมาพนัธ์ชมรมวิ่งเพื่อ

สุขภาพไทย มูลนิธิสมาพนัธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย สมาคมนกัวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงค ์การพิทกัษสิ์ทธ์ิ และขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง

ตามคุณสมบติัท่ีกาํหนดไว ้แล้วเขา้พบผูสู้งอายุท่ีสมคัรเพื่อแนะนาํตวั และสร้างสัมพนัธภาพ พร้อมทั้ง

สอบถามความสมคัรใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม  
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2. แจกแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่ง 4 ชุด โดยใหผู้สู้งอายไุดก้รอกแบบสอบถามเอง แต่ผูด้าํเนิน

กิจกรรมเปิดโอกาสใหซ้กัถามเม่ือมีขอ้สงสัย และร่วมกบัการใชเ้ทปบนัทึกเสียง (โดยไดรั้บการยนิยอมแลว้) 

และการจดบนัทึก  

3. นดัหมายผูสู้งอายเุพื่อมาตรวจสมรรถภาพทางกายตามเวลาท่ีผูสู้งอายสุะดวก ไดแ้ก่ ชัง่นํ้าหนกั วดั

ส่วนสูง  วดัความดนัโลหิต  อตัราการเตน้ของหวัใจขณะพกั วดัแรงเหยยีดขา ความอ่อนตวั  วดัความจุปอด 

วดัสมรรถภาพการใชอ้อกซิเจน วดัความหนาแน่นของมวลกระดูก  

 

กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายท่ีุไม่ใช่นักว่ิงระยะไกล   

1. ติดต่อประสานงานกบัหัวหน้าสถานีอนามยัตาํบลมหาสวสัด์ิ และประธานชมรมผูสู้งอายุ เพื่อ

ช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรม ขออนุญาตในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

2. ประสานงานกับหัวหน้าสถานีอนามยัตาํบลมหาสวสัด์ิ ในการนัดหมายผูสู้งอายุเพื่อมาตรวจ

สมรรถภาพทางกาย ไดแ้ก่ ชัง่นํ้ าหนกั วดัส่วนสูง วดัความดนัโลหิต อตัราการเตน้ของหวัใจขณะพกั วดัแรง

เหยยีดขา ความอ่อนตวั วดัความจุปอด วดัสมรรถภาพการใชอ้อกซิเจน วดัความหนาแน่นของมวลกระดูก  

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1.แบบสอบถามจาํนวน 4 ชุด ไดแ้ก่ 1) ขอ้มูลส่วนบุคคลและประวติัสุขภาพ 2) แบบสอบถาม

กิจกรรมการเคล่ือนไหวออกแรงและการออกกาํลงักายสาํหรับผูสู้งอายไุทยในชุมชน 3) แบบประเมินภาวะ

สุขภาพทางจิตใจและสังคม และ 4) เหตุผลในการเป็นนกักีฬาวิง่ระยะไกลของผูสู้งอาย ุ

2.เคร่ืองมือประเมินภาวะสุขภาพทางกาย และเคร่ืองมือประเมินภาวะสุขภาพจิตสังคม 

 

ผลการดําเนินงานทีสํ่าคัญ   

 สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้221 คน แบ่งเป็นกลุ่มผูสู้งอายนุกัวิง่ 124 คน และกลุ่มผูสู้งอายท่ีุไม่ใช่

นกัวิง่ 97 คน และวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของผูสู้งอายท่ีุเป็นและไม่เป็นนกักีฬา

วิง่ระยะไกล 
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การตรวจสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุทีเ่ป็นนักวิ่งระยะไกล 

  

  
 

การตรวจสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุทีไ่ม่เป็นนักวิง่ระยะไกล 
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A Comparison of Physical Health Status between Older Long Distance Runners and 
Older Non-Runners∗

Porntip Malathum∗∗ PhD. (Nursing), Suporn Wongvatunyu** PhD. (Nursing),  
 

Wipawee Pussawiro** (BNS.), Sarapee Putkong** (MNS.),  
Orapitchaya Krairit** MD., Thavorn Kamutsri*** MSc. (Sport Science)  
 
Abstract 

The purpose of this descriptive study aimed to compare physical health status between 
long distance older runners and older non-runners. The physical health status included body 
weight, body mass index, fat percentage, resting heart rate, systolic blood pressure, diastolic 
blood pressure, body flexibility, leg strength, vital capacity, and maximal oxygen uptake (VO2 
max). Because female older runners were few and for a control of an extraneous variable, only 
male older runners were recruited in this study. The sample consisted of 221 men aged at least 
60 years who were divided into 2 groups: 124 long distance runners and 97 non-runners. The 
runner group was recruited with purposive sampling from the running events ranging from 5 
kilometers to full marathon (42.2 km) held periodically by the running-associated 
organizations from private and government sectors in Bangkok. The non-runner group was 
recruited at a district nearby Mahidol University, Nakhonpathom Province in which most of 
the sample was gardeners and they were accessible for this study.  

Body weight, body mass index, and fat percentage were measured with the Inbody 
Body Composition Analyzer; resting heart rate was measured with a stethoscope, systolic and 
diastolic blood pressure was measured with a sphygomanometer; body flexibility was 
measured with the reach and sit test; leg strength was measured with a back and leg 
dynamometer; vital capacity was measured with a handheld spirometer with a portable mouth 
piece; and lastly, VO2 max was measured with a bicycle ergometer. All instruments were 
checked and calibrated for validity. The data collection was conducted after the approval of 
the Ethical Clearance Committee on Human Rights Related to Researches Involving Human 
Subjects of Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital. For data collection, each station of the 
research instruments was conducted by trained research assistants (nurses, and staffs in Sport 
Science).  

The data analysis showed that age of the total sample ranged from 60 to 84 years with 
a mean of 66.80 years (SD = 5.74). In the older runners, their mean age (M = 66.06, SD = 
5.34) was closed to that in the older non-runners (M = 67.74, SD = 6.12). Most of the older 
runners finished high school education (41.9%), followed by bachelor degree or higher 
(33.1%), while almost all of the older non-runners finished elementary school (86.5%). In 
addition, most of the older runners were retired (41.1%) and 25% did not work, while half of 
the older non-runners (49.4%) still worked as gardeners and 27% did not work.  

For the comparison of the study variables, because all dependent variables in both 
groups were normally distributed, t-test was used. Data analysis revealed that body weight, 
body mass index, fat percentage, resting heart rate, and body flexibility in the older runner 
                                                           
∗

 This study is part of a main project and granted by Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol 

University; Poster presentation at the  9th Asia/Oceania Regional Congress of Gerontology and Geriatrics, Oct 
23-27, 2011, Melbourne, Australia  

**Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University 

*** College of Sports Science and Technology, Mahidol University  
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group were lower than those in the older non-runner group. It is noted that the higher score on 
body flexibility is favorable. On the other hand, leg strength, vital capacity, and maximal 
oxygen uptake (VO2 max) were higher than those in the older non-runner group. However, 
systolic blood pressure, diastolic blood pressure, and bone mass density in the runner group 
were not significantly different from those in the non-runner group (see Table 85).  
 

 
Table 85: A Comparison of Study Variables between Older Long Distance Runners and Older 

Non-Runners (n = 221) 
 

Variable Older Non-Runners Older Long Distance 
Runners 

Independent 
t-test 

p-value 

 Mean + SD (n = 97) Mean + SD (n =124)   

Body weight (kg) 64.22 + 10.78 61.32 + 8.52 2.17 .031 
Body mass index 

(kg/sqm) 
24.10 + 3.30 22.33 + 2.63 4.32 < .001 

Fat Percentage (%) 21.66 + 5.31 17.54 + 5.61 5.55 < .001 
Resting heart rate 

(beat/min) 
75.13 + 11.04 67.69 + 10.49 5.11 < .001 

Systolic blood pressure 
(mmHg) 

133.01 + 16.61 135.65 + 18.04 -1.11 .268 

Diastolic blood pressure 
(mmHg) 

77.33 + 11.33 76.08 + 9.57 0.89 .376 

Body flexibility (cm) 8.47 + 8.33 4.03 + 10.20 3.55 < .001 
Leg strength  

(kg/BW.kg) 

1.43 + 0.50 1.91 + 0.46 -7.34 < .001 

Vital capacity 
(ml/BW.kg) 

34.35 + 9.64 43.01 + 10.51 -6.30 < .001 

Maximal oxygen uptake 
(ml/kg.min) 

23.51 + 6.41 33.67 + 7.77 -10.22 < .001 

Bone mass density  
 

-1.61 + 1.26 -1.48 + 1.26 -.76 .450 

 
 In conclusion, this study points out that long distance running, which reflects fitness 
and endurance, is associated with several favorable health outcomes. Also, this result revealed 
that if older persons exercise their optimal potential in physical activity, they can achieve good 
health outcomes, thereby being physically fit to elite. This finding asserts that the stereotyping 
attitude as “older persons are always weak” should be reformed. However, promotion of long 
distance running for older persons should be considered about their underlying diseases or 
health problems and beware of the adverse effect that might happen such as heart disease, 
osteoarthritis, etc. Therefore, health screening to be ready for long distance running should be 
performed for safety of older persons. If physical limitation is not found, aerobic exercise is 
encouraged for optimal physical health of older persons. 
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กจิกรรม กิจกรรมการพฒันารูปแบบการช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรัง 

หัวหน้ากจิกรรม    รศ.ดร. ยพุาพิน ศิรโพธ์ิงาม      

      

หลกัการและเหตุผล 

 ในสภาพการณ์ปัจจุบันผู ้ป่วยเ ร้ือรังมีแนวโน้มเพิ่ม ข้ึนอย่างต่อเน่ือง  ผู ้ป่วยเ ร้ือรังก ลุ่มน้ี                     

ส่วนใหญ่ยงัตอ้งไดรั้บการดูแลอย่างต่อเน่ืองท่ีบา้น ซ่ึงผูท่ี้จะดูแลผูป่้วยเร้ือรังท่ีบา้นคือญาติหรือสมาชิกใน

ครอบครัว ภาระในการดูแลผูป่้วยเร้ือรังท่ีบา้นนบัว่าเป็นภาระท่ีหนัก กิจกรรมหรือภาระงานท่ีผูดู้แลตอ้ง

กระทาํให้กบัผูป่้วยตอ้งใช้ความอดทนในการดูแลอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งภาระงานท่ีผูดู้แลตอ้งทาํให้กบัผูป่้วย

ดงักล่าวมีมากมายในแต่ละวนั ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพกาย จิตใจ  สังคม  และจิตวิญญาณของผูดู้แล 

ซ่ึงจะนาํไปสู่การเกิดอาการ/โรคทางกายและโรคทางจิตใจได ้ทั้งน้ีเพื่อส่งเสริมให้ญาติผูดู้แลและครอบครัว

สามารถดูแลตนเองและปรับตวักบัการดูแลไดอ้ยา่งต่อเน่ือง จึงควรมีรูปแบบการช่วยเหลือญาติผูดู้แลผูป่้วย

เร้ือรังและครอบคลุมความเป็นองคร์วมของบุคคล  

วตัถุประสงค์  

 1. สาํรวจปัจจยัเส่ียงและคดักรองปัญหาสุขภาพของผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรัง 

 2. วเิคราะห์สถานการณ์การช่วยเหลือผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรัง 

กลุ่มเป้าหมาย  ญาติผูดู้แล/พยาบาล ผูป่้วยโรคเร้ือรัง 

ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 (ร่าง) รูปแบบฯ การช่วยเหลือและการสร้างเสริมสุขภาพสําหรับญาติผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรังข้ันตอน

การดําเนินงาน  การดาํเนินงานประกอบดว้ย 3 กิจกรรมยอ่ย ดงัน้ี 

กจิกรรม 1  การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการและสร้างเครือข่าย “พฒันาศกัยภาพพยาบาลเพื่อสร้าง    

                     เครือข่ายในการช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรัง”  

กจิกรรม 2 การจดัประชุมญาติผูดู้แลผูป่้วยโรคมะเร็ง เร่ือง ”การสร้างเสริมสุขภาพและการช่วยเหลือ 

                    ญาติผูดู้แลผูป่้วย” 

กจิกรรม 3 การจดัประชุมผูท้รงคุณวฒิุ เพื่อวพิากษร่์าง “รูปแบบการช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพ 

                    ผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรัง” 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 1. เอกสารประกอบการบรรยาย (power point 5 topic รวม 136 slide) 

 2. ขอ้คาํถาม Pre & Post test (20 ขอ้) และแบบสอบถามทศันคติ และการปฏิบติัของพยาบาลในการ

     ช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพของญาติผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรัง 

 3. คู่มือการดูแลตนเองและการสร้างเสริมสุขภาพสาํหรับผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรัง 

 4. DVD ชีวติของญาติผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรัง 1 ชุด จาํนวน 5 เร่ือง 
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ผลการดําเนินงานทีสํ่าคัญ   

 กิจกรรม 1  การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการและสร้างเครือข่าย “พฒันาศกัยภาพพยาบาลเพื่อสร้าง

เครือข่ายในการช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรัง” 

 กิจกรรมการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ “พฒันาศกัยภาพพยาบาลเพื่อสร้างเครือข่ายในการช่วยเหลือ

และสร้างเสริมสุขภาพผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรัง” กาํหนดไว ้4 คร้ัง มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

 1. พฒันาความรู้และเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัญาติผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรังท่ีบา้น 

 2. เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของญาติผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรังท่ีบา้น 

 3. มีส่วนร่วมในการใหข้อ้คิดเห็น/ เสนอแนะส่ือท่ีผูจ้ดักิจกรรมจดัทาํข้ึนและนาํไปใชไ้ดโ้ดยตรง 

 4. สร้างเครือข่ายระหวา่งพยาบาลผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัการดูแลผูป่้วยเร้ือรังและญาติ 

 กลุ่มเป้าหมาย 

 โรงพยาบาลของกรมการแพทยแ์ละศูนยบ์ริการสาธารณสุขใน ก.ท.ม. วิทยาลยัพยาบาลกรุงเทพฯ 

วิทยาลยัพยาบาลสระบุรี วิทยาลยัพยาบาลพระพุทธบาทสระบุรี วิทยาลยัพยาบาลชยันาท โรงพยาบาลพระ

พุทธบาทสระบุรี นอกจากน้ียงัรวมถึงสถานบริการทางสุขภาพท่ีให้บริการผูป่้วยโรคเร้ือรังเฉพาะท่ีพบบ่อย 

ไดแ้ก่ โรงพยาบาลศูนยม์ะเร็งอุบลราชธานี ผลการจดั4 คร้ัง ผูเ้ขา้ประชุมรวม 316 คน (ตั้งเป้าไว ้270 คน) ดงัน้ึ 

 คร้ังที่ 1 จดัท่ีวิทยาลยัพยาบาลสระบุรี วนัจนัทร์ท่ี 21 มีนาคม 2554 เวลา 8.00-16.00 น. ผูเ้ขา้ประชุม

รวม 109 คน (ตั้งเป้าไว ้100 คน) เป็นอาจารยพ์ยาบาลสังกดัวิทยาลยัพยาบาลสระบุรี วิทยาลยัพยาบาลพระ

พุทธบาทสระบุรี วิทยาลยัพยาบาลชัยนาท และพยาบาลท่ีดูแลผูป่้วยโรคเร้ือรังในหอผูป่้วยและหน่วยเวช

กรรมสังคมสังกดัโรงพยาบาลศูนยส์ระบุรี โรงพยาบาลพระพุทธบาทสระบุรี โรงพยาบาลชยันาทนเรนทร 

โรงพยาบาลชุมชน และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนในจงัหวดัสระบุรี 

 
 

 คร้ังที ่2 จดัท่ีโรงพยาบาลสมเด็จสังฆราชองคท่ี์ 17 จงัหวดัสุพรรณบุรี วนัศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2554 

เวลา 8.00-16.00 น. ผูเ้ขา้ประชุมรวม 76 คน (ตั้งเป้าไว ้50 คน) เป็นพยาบาลท่ีดูแลผูป่้วยโรคเร้ือรังในหอ

ผูป่้วยและหน่วยเวชกรรมสังคมสังกดัโรงพยาบาลสมเด็จสังฆราชองคท่ี์ 17 จงัหวดัสุพรรณบุรี โรงพยาบาล

ชุมชน และส่งเสริมสุขภาพชุมชนในจงัหวดัสุพรรณบุรี 
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 คร้ังที ่3 จดัท่ีโรงรียนพยาบาลรามาธิบดี วนัพฤหสับดีท่ี 19 พฤษภาคม 2554 เวลา 8.00-16.00น.ผูเ้ขา้

ประชุมรวม 48 คน (ตั้งเป้าไว ้70 คน) เป็นอาจารยพ์ยาบาลสังกดัวิทยาลยัพยาบาลกรุงเทพฯ พยาบาลท่ีดูแล

ผูป่้วยโรคเร้ือรังในหอผูป่้วยโรงพยาบาลของกรมการแพทยแ์ละศูนยบ์ริการสาธารณสุขใน ก.ท.ม. 

   
 

 กลุ่มที ่4 จดัท่ีโรงพยาบาลศูนยม์ะเร็งอุบลราชธานี วนัศุกร์ท่ี 27 พฤษภาคม 2554 เวลา 8.00-16.00น.ผู ้

เขา้ประชุมรวม 83 คน (ตั้งเป้าไว ้50 คน) เป็นพยาบาลท่ีดูแลผูป่้วยโรคมะเร็ง/ เร้ือรังอ่ืนๆ ในหอผูป่้วยและ

หน่วยเวชกรรมสังคมสังกดัโรงพยาบาลศูนยม์ะเร็งอุบลราชธานี โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพชุมชนในจงัหวดัอุบลราชธานี 
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ตารางที ่86. แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง (n = 280)       

ข้อมูลส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

สถานทีเ่กบ็ข้อมูล   

       สระบุรี 104 37.1 

       อุบลราชธานี 78 27.9 

       สุพรรณบุรี 51 18.2 

       โรงพยาบาลรามาธิบดีและกรุงเทพมหานคร 47 16.8 

เพศ   

           ชาย 16 5.7 

           หญิง 264 94.3 

อายุ    ค่าเฉล่ีย = 37.8 ปี (37 ปี 8 เดือน)        

          พิสยั =  20.8 3-73 ปี (20 ปี 8 เดือน ถึง 73 ปี)        

          ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 8.7   

ระดบัการศึกษา   

         ปริญญาตรี 224 80 

         ปริญญาโท 54 19.3 

         ปริญญาเอก 2 0.7 

สถานทีป่ฏิบัตงิาน   

             วทิยาลยัพยาบาล 43 15.4 

             โรงพยาบาลมหาวทิยาลยั 13 4.6 

             โรงพยาบาลศูนย/์โรงพยาบาลจงัหวดั 121 43.2 

             โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตาํบล 36 12.9 

             อ่ืนๆ 67 23.9 

ประสบการณ์การทาํงาน   

             ค่าเฉล่ีย =  14.6 (14  ปี 6 เดือน)     

             พิสยั =  8 เดือน –52 ปี    

             ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 8.8   

ประสบการณ์การเข้ารับการอบรมเกีย่วกบัการดูแลญาตผู้ิดูแลผู้ป่วย 

โรคเรื้อรัง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  

             การศึกษาอบรมท่ีสถาบนัจดัให ้ 158 56.4 

             การศึกษาดว้ยตนเอง จากตาํรา เอกสาร 126 45 

             ไม่เคยศึกษาหรือเขา้รับการอบรม 62 22.1 

 

 ผลการวิเคราะห์พบว่า ความรู้ของพยาบาลในการช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพของญาติผูดู้แล

ผูป่้วยโรคเร้ือรังก่อนเขา้ร่วมประชุม คะแนนอยูร่ะหวา่ง 3-19 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 14.5 และส่วนใหญ่มีความรู้อยู่

ในระดบัมากร้อยละ 75.4  ทศันคติของพยาบาลในการช่วยเหลือ และสร้างเสริมสุขภาพของญาติผูดู้แลผูป่้วย
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โรคเร้ือรัง คะแนนอยู่ระหว่าง 98-142  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 116.5  โดยส่วนใหญ่มีทศันคติอยู่ในระดบัดีร้อยละ 

83.6 สาํหรับการปฏิบติัตามการรับรู้ของพยาบาลในการช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพของญาติผูดู้แลผูป่้วย

โรคเร้ือรัง คะแนนอยูใ่นระหวา่ง 17-103 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 17.5 และส่วนใหญ่มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง

ร้อยละ61.1 ระดบัมากร้อยละ 32.9  ดงัตารางท่ี  87 และ 88 

 

ตารางที ่87. แสดงพิสัย ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความรู้ ทศันคติ และกาปฏิบติัตามการรับรู้ 

                 ของพยาบาลในการช่วยเหลือ และสร้างเสริมสุขภาพของญาติผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรัง (n = 280) 

ตัวแปร พสัิย ค่าเฉลีย่ ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น

มาตรฐาน 

ความรู้ 3-19 14.5 2 

ทศันคติ 98-142 116.5 7.6 

การปฏิบติั   17-103 64.6 17.5 

 

ตารางที ่88. แสดง ความถ่ี และร้อยละของระดบัความรู้ ทศันคติและการปฏิบติัตามการรับรู้ของพยาบาล 

                   ในการช่วยเหลือ และสร้างเสริมสุขภาพของญาติผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรัง (n = 280) 

ตัวแปร คะแนน ความถี่ ร้อยละ 

ความรู้    

มาก 14-20 211 75.4 

ปานกลาง   7-13 68 24.3 

นอ้ย 0-6 1 0.4 

ทศันคต ิ    

ดี 110-150 234 83.6 

ปานกลาง 70-109 46 16.4 

ควรปรับปรุง 30-69 - - 

การปฏิบัติ    

มาก   71-105 92 32.9 

ปานกลาง            36-70 171 61.1 

นอ้ย              0-35 17 6.1 

 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามความรู้ของพยาบาลในการช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพของ

ญาติผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรัง ทั้งก่อนและหลงัเขา้รับการประชุมมีจาํนวน 209 คน โดยกลุ่มตวัอย่างมีคะแนน

เฉล่ียก่อนเขา้ร่วมประชุม เท่ากบั 14.7 คะแนน (S.D.= 1.9)  คะแนนเฉล่ียหลงัเขา้ร่วมประชุม เท่ากบั 15.1 
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(S.D.=1.75) ดงัตารางท่ี 89  เม่ือทดสอบความแตกต่าง ความรู้ของพยาบาลในการช่วยเหลือและสร้างเสริม

สุขภาพของญาติผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรังก่อนและหลงัเขา้รับการประชุม ดว้ยสถิติ Wilcoxon matched pair 

signed ranks test พบวา่ค่าเฉล่ียคะแนนทดสอบความรู้ของพยาบาลในการช่วยเหลือ และสร้างเสริมสุขภาพ

ญาติผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรังก่อน และหลงัการเขา้ประชุมวชิาการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

(p < .001)  ดงัตารางท่ี 90 

 

ตารางที ่89. แสดงพิสัย ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้พยาบาลในการช่วยเหลือ 

                 และสร้างเสริมสุขภาพของญาติผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรังก่อนและหลงัเขา้ร่วมประชุม (n = 209) 

คะแนนความรู้ พสัิย ค่าเฉลีย่ ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น

มาตรฐาน 

ก่อนเขา้รับการประชุม 8-19    14.67 1.91 

หลงัเขา้รับการประชุม 9-18   15.07 1.75 

 

ตารางที ่90. แสดงความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ความรู้พยาบาลในการช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพของ 

                 ญาติผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรังก่อนและหลงัเขา้ร่วมประชุม (n = 209) 

ความแตกต่างคะแนนความรู้ 

ก่อน-หลงัการประชุม 

N 

 

Mean rank Z p-value 

Negative rank    60 71.67 -3.29 .001 

Positive rank   96 82.77   

 

 สําหรับขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประชุมกลุ่มยอ่ยในการพฒันาศกัยภาพพยาบาลเพื่อสร้างเครือข่ายในการ

ช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรังทั้ง 4 คร้ัง สรุปได้ว่า พยาบาลผูเ้ข้าร่วมประชุมมี

ประสบการณ์ในการดูแลผูป่้วยโรคเร้ือรังต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต โรคทางระบบประสาท

และความพิการ โรคสมองเส่ือมโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง และโรคถุงลมโป่งพอง เป็นตน้ 

พยาบาลส่วนใหญ่กล่าวถึงประสบการณ์ในการช่วยเหลือญาติผูดู้แลตั้งแต่การจูงใจญาติให้เห็นความสําคญั

และการมีส่วนร่วมในการดูแลผูป่้วย สอนญาติให้เรียนรู้และฝึกปฏิบติัจริงในขณะท่ีผูป่้วยยงัพกัรักษาตวัใน

โรงพยาบาล วางแผนการจาํหน่าย แนะนาํและติดต่อประสานงานกบัแหล่งประโยชน์ หรือหน่วยงานต่างๆให้

ญาติ การจดัเตรียมของเคร่ืองใช้ต่างๆให้ผูป่้วยหรือญาติเพื่อใช้ในการดูแลผูป่้วย และดูแลปัญหาเศรษฐกิจ 

พยาบาลส่วนหน่ึงมีการติดตามเยี่ยมบา้นผูป่้วยพร้อมทีมสหสาขาเพื่อช่วยเหลือญาติผูดู้แลอย่างต่อเน่ือง 

ปัญหาท่ีพบในการช่วยเหลือญาติผูดู้แลคือความไม่พร้อมในการรับผูป่้วยกลบัไปดูแลท่ีบา้น  
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 พยาบาลรู้สึกภูมิใจท่ีไดช่้วยเหลือญาติผูดู้แลและผูป่้วยให้อาการดีข้ึนและกลบับา้นได ้การช่วยเหลือ

ส่งผลให้ผูป่้วยมีความหวงัและความสุขมากข้ึน ญาติผูดู้แลเองก็มีกาํลงัใจในการดูแลผูป่้วย มีความหวงัและ

ความสุข ไม่รู้สึกถูกทอดทิ้งโดดเด่ียว 

 การทาํงานของพยาบาลในการช่วยเหลือญาติผูดู้แล ทาํให้เกิดเครือข่ายข้ึนทั้งในระดบัเจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุขและไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตําบล 

โรงพยาบาลอ่ืนๆ เป็นต้น การทํางานทําให้ต้องมีการส่ือสารและการปรับปรุงระบบการส่งต่อให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน บางแห่งมีการเขียนบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร และการแจง้ผลของการส่งต่อผูป่้วยให้

เครือข่ายรับทราบ  

 พยาบาลไดใ้ห้แสดงความเห็นถึงส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากการประชุมวา่ ทาํให้ตระหนกัถึงความสําคญัของ

ญาติผูดู้แลมากยิ่งข้ึน เขา้ใจมุมมองของญาติและเกิดแนวคิดท่ีจะช่วยเหลือผูดู้แลในรูปแบบต่างๆ เช่น การ

จดัตั้งกลุ่มช่วยเหลือตนเองให้ผูป่้วยและญาติ  กลุ่มจิตอาสาช่วยเหลือญาติในการดูแลผูป่้วย  สนใจท่ีจะหา

แนวทางในการส่งเสริมสุขภาพผูดู้แล เช่น การส่งผูดู้แลตรวจสุขภาพทุกปี  และการจดัให้มีอาสาสมคัรดูแล

ผูป่้วยในชุมชนเพื่อบรรเทาความเครียดของญาติจากการดูแล นอกจากนั้น ยงัทาํให้เกิดแนวคิดเชิงรุกโดยการ

จดัให้มีกาํลงัคนสนบัสนุนและเงินสนบัสนุนเพิ่ม  การอาํนวยความสะดวกให้ญาติในการพาผูป่้วยมาตรวจ

ติดตามอาการก็นบัวา่เป็นจาํเป็นท่ีพยาบาลเห็นความสําคญัและไดพ้ยายามจดัให้มีข้ึนในหลายหน่วยงาน เช่น

รูปแบบของ one stop service เป็นตน้ 

 การให้ความช่วยเหลือของพยาบาลในกลุ่มผูป่้วยโรคมะเร็งมีความคลา้ยคลึงกบัผูป่้วยกลุ่มโรคอ่ืนๆ 

แต่เพิ่มเติมในบางส่วนท่ีศูนยม์ะเร็งจะการแบ่งปันแหล่งประโยชน์ต่างๆ กบัโรงพยาบาลใกลเ้คียงเพื่อให้ความ

ช่วยเหลือผูป่้วยมะเร็งและญาติผูดู้แล เช่น การจดัหาอุปกรณ์ในการดูแลผูป่้วย การจดัหารถรับส่งผูป่้วย การ

ประสานหน่วยงานอาสาสมคัรเพื่ออบรมให้ความรู้และให้มีส่วนเยี่ยมและช่วยผูป่้วยตามบา้น มีการจดัตั้ง

มูลนิธิเพื่อช่วยเหลือผูป่้วยมะเร็งในเร่ืองค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์ต่างๆ การสร้างเครือข่ายพยาบาลในการ

ช่วยเหลือญาติผูดู้แลกลุ่มมะเร็งมีลักษณะของการประสานงานและจดักิจกรรมต่างๆกันร่วมกันในกลุ่ม

เครือข่าย โดยมีการจดัอบรมให้ความรู้พยาบาลในเครือข่ายปีละ 1 คร้ัง มีการปรึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของ

ผูป่้วยร่วมกันทุกเดือน จดัทาํคู่มือในการดูแลผูป่้วย จดัตั้ งกลุ่มญาติผูดู้แลในการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกัน 

รวมทั้งการประสานงานระหวา่ง PCU และโรงพยาบาล เป็นตน้ 

 

กจิกรรม 2 การจดัประชุมญาติผูดู้แลผูป่้วยโรคมะเร็ง เร่ือง ”การสร้างเสริมสุขภาพและการช่วยเหลือ  

                    ญาติผูดู้แลผูป่้วย 

การจดัประชุมญาติผูดู้แลผูป่้วยเพื่อใหค้วามช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพโดยใชแ้นวคิดและส่ือท่ี

จดัทาํข้ึนน้ี ผูจ้ดัไดเ้ลือกญาติผูดู้แลผูป่้วยเฉพาะกลุ่มโรคมะเร็งเน่ืองจากเป็นกลุ่มโรคเร้ือรังท่ีพบมาก และญาติ

ผูดู้แลผูป่้วยตอ้งใหค้วามช่วยเหลือผูป่้วยทั้งดา้นร่างกาย และ จิตสังคม ในระยะต่างๆของการรักษา 
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ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นญาติผูดู้แลจาํนวน 29 ราย ไดรั้บความรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์การดูแล

ผูป่้วยเร้ือรัง ไดรั้บการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลภาวะสุขภาพทัว่ไป สถานการณ์

ความเครียด ระดบัความเครียดและการเผชิญความเครียด รวมทั้งความตอ้งการความช่วยเหลือของผูดู้แล กลุ่ม

ตวัอยา่งทั้งหมด 29 ราย คดัออก 1 ราย เน่ืองจากเป็นผูป่้วยมะเร็ง รวมวเิคราะห์ขอ้มูล 28 ราย ดงัรายละเอียด

ในตารางท่ี 91 92 และ93 

ตารางที ่91. ข้อมูลส่วนบุคคลของญาติผู้ดูแล (N = 28) 

 

ข้อมูล  จํานวน (ร้อยละ)  

เพศ ชาย        7 (25)           

หญิง     21 (75)       

อายุ Mean        45.57  (13.06)     

Mode         26 

Range        25-74    

สัมพนัธภาพ ลูกสาว       14 (50) 

ลูกชาย        4 (14.3) 

ภรรยา        2 (7.1) 

สามี            3 (10.7) 

นอ้งสาว     3 (10.7) 

เพื่อน          1 (3.6) 

ลูกสะใภ ้    1 (3.6) 



205 

 

ข้อมูล  จํานวน (ร้อยละ)  

สถานภาพสมรส โสด          12 (42.9) 

แต่งงาน    15 (53.6) 

หมา้ย          1 (3.6) 

บุตร มี              10 (35.7) 

ไม่มี         18 (64.3) 

จํานวนบุตร ไม่มี          4 (14.3) 

1  คน        3 (10.7) 

2  คน        6 (21.4) 

3  คน        1  (3.6) 

Mean         1.28  (.99)   

Mode         2    

Range        0-3    

การศึกษา ประถมศึกษา              3 (10.7) 

ม. ตน้                         2 (7.1) 

ม. ปลาย                     2 (7.1) 

อนุปริญญา/ปวส        3 (10.7) 

ปริญญาตรี               10 (35.7) 

ปริญญาโท                 8 (28.6) 

ศาสนา พุทธ                         28 (100) 

ทาํงาน ทาํงาน                    17 (60.7) 

ไม่ไดท้าํงาน           11 (39.3) 

ชม. การทาํงาน n = 24 

Mean         5.72 (3.96)    

Mode        8 

Range       0-12 

ลางาน n = 20 
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ข้อมูล  จํานวน (ร้อยละ)  

Mean         3 (6.6) 

Mode         0 

Range        0-30 

สิทธิในการเบิก ราชการ/บาํนาญ      12 (42.9) 

รัฐวสิาหกิจ                2 (7.1) 

ประกนัสังคม            3 (10.7) 

30 บาท                    11 (39.3) 

ประกนัสุขภาพ          2 (7.1) 

จ่ายเอง                       2 (7.1) 

รายได้ มี           20 (71.4) 

ไม่มี       8 (28.6) 

รายได้ของท่าน/เดือน n = 18 

Mean 49500 (67878)  

Mode   15000 

Range   6000-300000 

ความเพยีงพอของรายได้ n = 21 

พอใช ้     14 (50) 

เหลือเก็บ  3 (10.7) 

ไม่พอใช ้  4 (14.3) 

รายได้รวม/เดือน n = 24 

Mean   70958.33 (70571.26) 

Mode   40000 

Range   8000-300000 

ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถ
เบิกได้ 

n =  14 

Mean  10857.14 (10136.43) 

Mode  1000 
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ข้อมูล  จํานวน (ร้อยละ)  

Range 1000-30000 

ลกัษณะบ้าน บา้นตวัเอง       23 (82.1) 

บา้นเช่า             1 (3.6) 

บา้นญาติ           4 (14.3) 

 

ตารางที ่92 ข้อมูลเกีย่วกบัการดูแล (N = 28) 

ข้อมูล จํานวน (ร้อยละ)  

จํานวนผู้ป่วยเร้ือรังที่
ดูแล 

Mean           1.14 (.45) 

Mode           1 

Range          1-3 

1 คน          25 (89.3) 

2 คน            2 (7.1) 

3 คน           1 (3.6) 

4 คน            2 (1.4) 

ระยะเวลาการดูแล n = 26 

Mean        1.71 ปี (2.06) 

Mode        3 ปี 

Range       1 เดือน-8 ปี 

การดูแลต่อวนั  (ชม.) n = 18 

Mean      10.22 (7.88) 

Mode        24 

Range       0-24  

ลกัษณะผู้ป่วยทีท่่านดูแล ช่วยเหลือตวัเองได ้                 20 (71.4) 

ช่วยเหลือดา้นร่างกาย               1(3.6) 

ช่วยเหลือดา้นจิตใจ                   2 (7.1) 

ช่วยเหลือร่างกายและจิตใจ       5 (17.9) 
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ข้อมูล จํานวน (ร้อยละ)  

ความมั่นใจ Mean       1.92 (7.2) 

Mode       2 

Range      0-3 

ไม่มัน่ใจ               1 (3.6) 

มัน่ใจนอ้ย             4 (14.3) 

มัน่ใจปานกลาง    19 (67.9) 

มัน่ใจมาก               3 (10.7) 

กจิกรรมการดูแล Feeding                 1 (3.6) 

Cath                       1 (3.6) 

Dressing                 5 (17.9) 

Colostomy              2 (7.1) 

Injection                 2 (7.1) 

Pain                        4 (14.3) 

Mental support      19(67.9) 

Follow-up              26 (92.9) 

จํานวนกจิกรรม Mean  2.14 (7.56) 

Mode  2 

Range 1-4 

ภาวะเจ็บป่วยของผู้ป่วย Heart             2 (7.1) 

HT                7 (25) 

DM               5 (17.9) 

Stroke           2 (7.1) 

Ortho            1 (3.6) 

Eye               3 (10.7) 

Cancer          28 (100) 

Renal failure  1 (3.6) 
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ตารางที ่93 ภาวะสุขภาพของญาติผู้ดูแล (N = 28) 

ข้อมูล จํานวน (ร้อยละ) 

สุขภาพ_ก่อน ดี         25 (89.3) 

ไม่ดี      3 (10.7) 

สุขภาพ_หลงั ดี          15 (53.6) 

แยล่ง     4 (14.3) 

อ่ืนๆ      9 (32.1) 

จาํนวนโรคประจาํตวั Mode   ไม่มี 

Range  0-3 

ไม่มี       13 (46.4) 

1 โรค     11 (39.3) 

2 โรค     3 (10.7) 

3 โรค     1 (3.6)  

โรคประจาํตวั HT        2 (7.1) 

DM       1 (3.6) 

DLP      2 (7.1) 

Ortho    2 (7.1) 

GI         1 (3.6) 

Res        4  (14.3) 

Heart     1 (3.6) 

Cancer   2 (7.1) 

สุขภาพ_3 เดือน n = 25 

Mean     5.82 (2.82) 

Range    0-10 

ระดบัความเครียด n = 24 

Mean   51.46 (29.3) 

Range  1-100 

การเผชิญความเครียด Mean    96.61 (15.44) 
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ข้อมูล จํานวน (ร้อยละ) 

Range  65-120 

การเผชิญความเครียด 

รายดา้น 

แกปั้ญหา              M=41.82 (7.62) 

อารมณ์                 M=18.82 (4.9) 

บรรเทาความรู้สึก M= 35.96 (7.34) 

ความเบือหน่าย Mean     59.53 (15.10) 

Range    30-98 

คุณภาพชีวติ_
ความสาํคญั 

Mean     197.57 (32.05) 

Range    100-239 

คุณภาพชีวติ_ความพึง
พอใจ 

n = 27 

Mean    195.04 (20.17) 

Range   146-229 

ความเหน่ือยลา้ Mean     54.75 (14.32) 

Range    32-88 

ความตอ้งการความ
ช่วยเหลือ 

Mean     58.78 (14.93) 

Range    34-83 

 

 

กจิกรรม 3 การจดัประชุมผูท้รงคุณวฒิุ เพื่อวพิากษร่์าง “รูปแบบการช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพ  

                    ผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรัง” 

 การจดัประชุมผูท้รงคุณวุฒิ 2 คร้ัง เพื่อวิพากษ์ร่าง “รูปแบบการช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพ

ผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรัง” เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2554 ณ. ห้องประชุมโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น4 (ห้อง 422) มี

ผูท้รงคุณวฒิุเขา้ร่วมวพิากษ ์จาํนวน 7 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. ศาสตราจารย ์ดร. สมจิต หนุเจริญกุล ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการพยาบาลผูป่้วยเร้ือรัง  

(อาจารยจ์ากภาควชิาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)  

2. ศาสตราจารย์. ดร. ศศิพฒัน์ ยอดเพชร ผูท้รงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ผูสู้งอายุ/ญาติผูดู้แล 

(อาจารยจ์ากคณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์) 

3.  รองศาสตราจารย ์ดร. จิราพร เกศพิชวฒันา ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการพยาบาลผูสู้งอายุ/ญาติผูดู้แล 

(อาจารยจ์ากคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 
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4. รองศาสตราจารย ์ดร.รัชนี  สรรเสริญ ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการพยาบาล ผูป่้วยเร้ือรัง /ญาติผูดู้แลใน

ชุมชน (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา) 

5. นายแพทยจ์กัรกริช โงว้ศิริ ผูจ้ดัการกองทุนบริหารจดัการโรคเร้ือรัง  

สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

6. คุณชลลดา ภกัดีประพฤทธ์ิ หวัหนา้กลุ่มงานวจิยัและพฒันาระบบบริการพยาบาล  

สาํนกัอนามยักรุงเทพมหานคร 

7. นางจุฬารัตน์ สุริยาทยั พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ (ผูป่้วยเร้ือรัง)  

โรงพยาบาลท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 

  

 ร่างรูปแบบการช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรัง มีสาระสาํคญัดงัน้ี 

 การดาํเนินงานในช่วงปี 2552-53 ไดมี้การสํารวจปัจจยัเส่ียง ปัญหาสุขภาพ ปัญหาและความตอ้งการ

ความช่วยเหลือของผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรัง วิเคราะห์สถานการณ์การช่วยเหลือผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรังใน

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ผลท่ีได้จากการดําเนินงานนํามาวิเคราะห์ รวมทั้ งข้อสรุปจากการทบทวน

วรรณกรรมทั้งในและต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการช่วยเหลือดูแลญาติผูดู้แล เพื่อเป็นขอ้มูลสําหรับ

การพฒันารูปแบบการช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรัง โดยนาํรูปแบบการดูแลผูป่้วยเร้ือรัง 

(Chronic Care Model, CCM) ของ Wagner และ คณะ (1999) มาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดเบ้ืองตน้ การนาํเสนอ

แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

 ส่วนท่ี 1 ประกอบดว้ย 1) สรุปผลการสาํรวจปัจจยัเส่ียง ปัญหาสุขภาพ ปัญหาและความตอ้งการความ

ช่วยเหลือของผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรัง, 2) สรุปผลการวิเคราะห์สถานการณ์การช่วยเหลือผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรัง

ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล, 3) สรุปขอ้คิดจากการทบทวนวรรณกรรม   

 ส่วนท่ี 2  กรอบแนวคิด และ รูปแบบการช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรัง (ร่าง) 

 ส่วนที ่1 

 1. สรุปผลการสํารวจปัจจัยเส่ียง ปัญหาสุขภาพ ปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือของผู้ดูแล

ผู้ป่วยเร้ือรัง ในปี 2552 ไดจ้ดัประชุมผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรัง 3 คร้ัง ท่ีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มี

ผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรังเขา้ประชุมรวม จาํนวน 78 คน นอกเหนือจากการได้รับความรู้และการแลกเปล่ียน

ประสบการณ์การดูแลแลว้ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดรั้บการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วน

บุคคล ภาวะสุขภาพโดยทัว่ไป  สถานการณ์ความเครียด ระดับความเครียดและวิธีการเผชิญความเครียด 

รวมทั้งความตอ้งการความช่วยเหลือของผูดู้แล อุปสรรคสําคญัในการจดัประชุมคือ มีผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรังท่ี

สมคัรเขา้ร่วมประชุมประมาณ 40% ไม่สามารถมาไดเ้น่ืองจากไม่มีผูดู้แลผูป่้วยแทนขณะมาร่วมประชุม 

ดงันั้น ในปี 2553 จึงปรับวิธีการเป็นประชุมกลุ่มยอ่ยท่ีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กลุ่มๆละ

ประมาณ 6-7 คนจาํนวน 6 คร้ัง รวม 40 คน และเยี่ยมบา้นผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรังท่ีไม่สามารถมาเขา้กลุ่มได ้

จาํนวน 30 คน (เยี่ยมเฉพาะผูดู้แลท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล) เม่ือรวมกบัผูดู้แลผูป่้วยโรค
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เร้ือรังท่ีมาเขา้ประชุมกลุ่มเม่ือปี 2552 จาํนวน 78 คน รวมเป็น 148 คน กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด แบ่งเป็นผูดู้แลท่ี

สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีโรงพยาบาล จาํนวน 118 คน ผูดู้แลท่ีอยูท่ี่บา้นและไม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมท่ี

โรงพยาบาล จาํนวน 30 คน ในจาํนวนผูดู้แลท่ีสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีโรงพยาบาลมีผูดู้แลท่ีทาํงานนอก

บา้น (working caregivers)  57 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 และผูดู้แลท่ีไม่ไดท้าํงาน (Non working caregivers) 61 

คน คิดเป็นร้อยละ51.7  

 ญาติผูดู้แลท่ีทาํงานนอกบา้นจาํนวน 57 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 84.2 เป็นบุตรสาว ร้อยละ 

59.5 สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 57.9 ทุกคนนบัถือศาสนาพุทธ ระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป ร้อยละ 78.2 

ใชสิ้ทธิขา้ราชการ/บาํนาญในการเบิกค่ารักษา ร้อยละ 61.4 รายไดเ้ฉล่ีย 25,900 บาท/เดือน ความเพียงพอของ

รายได ้พอใช ้ร้อยละ 48 ระยะเวลาในการดูแลเฉล่ีย 6.67 ปี ใชเ้วลาในการดูแลเฉล่ีย 9.71 ชัว่โมง/วนั กิจกรรม

การดูแลท่ีมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ การพาไปตรวจตามนดั ร้อยละ 86.0 การให้กาํลงัใจและประคบัประคอง

จิตใจ ร้อยละ 73.7 และการจดัการความปวด ร้อยละ 35.1 ภาวะการเจ็บป่วยของผูป่้วยท่ีดูแล 3 อนัดบัแรก คือ 

ความดนัโลหิตสูง ร้อยละ 43.9 โรคกระดูก ร้อยละ 28.1 และเบาหวาน ร้อยละ 26.3 ผูดู้แลส่วนใหญ่ประเมิน

สุขภาพตนเองก่อนให้การดูแลผูป่้วยว่าดี ร้อยละ 82.1 หลงัให้การดูแลผูดู้แลส่วนใหญ่ประเมินว่าดี ร้อยละ 

44.6 ผูดู้แลส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจาํตวั คิดเป็นร้อยละ 47.4 โรคประจาํตวั 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความดนัโลหิต

สูง ร้อยละ 15.8 ไขมนัในเลือดสูง ร้อยละ 14 และโรดกระดูกเท่ากบัอาการปวดเม่ือยร้อยละ 10 ญาติผูดู้แล

ประเมินสุขภาพตนเองภายใน 3 เดือนในระดบัปานกลาง (M = 6.25, SD = 2.22) ประเมินระดบัความเครียด

ปานกลาง (M = 48.27, SD = 26.66) ค่าเฉล่ียการเผชิญความเครียด 98.42 (14.07) ญาติผูดู้แลใชก้ารเผชิญ

ความเครียดทั้งดา้นการเผชิญหนา้กบัปัญหา การบรรเทาความเครียด และการจดัการกบัอารมณ์ผสมผสานกนั 

โดยมีสัดส่วนดา้นเผชิญหน้าแกปั้ญหามากท่ีสุด (M = 43.89) รองลงมา คือ การบรรเทาความเครียด (M = 

35.82) และ การจดัการกบัอารมณ์นอ้ยท่ีสุด (M = 18.7) การเผชิญความเครียดท่ีญาติผูดู้แลส่วนใหญ่ไดใ้ช ้คือ 

พยายามศึกษาสถานการณ์นั้นอยา่งเอาใจใส่และตั้งใจ (M = 4.03, SD = .99) การเผชิญความเครียดท่ีญาติ

ผูดู้แลส่วนใหญ่ไม่ค่อยไดใ้ช้ คือ รับประทานอาหาร สูบบุหร่ี เค้ียวหมากฝร่ังหรือหมากเพิ่มข้ึน (M = 1.24, 

SD = .69) 

 ญาติผูดู้แลท่ีไม่ไดท้าํงานจาํนวน 61 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 91.8 เป็นบุตรสาว ร้อยละ 

48.8สถานภาพสมรส คู่ ร้อยละ 44.3 มีบุตรร้อยละ 59 นบัถือศาสนาพุทธ ร้อยละ96.7 ระดบัการศึกษาตํ่ากวา่

อนุปริญญา ร้อยละ 54.2 ใชสิ้ทธิขา้ราชการ/บาํนาญในการเบิกค่ารักษา ร้อยละ 55.7 รายไดเ้ฉล่ีย 15,000 บาท/

เดือน ความเพียงพอของรายได ้พอใช ้ร้อยละ 64.3 ระยะเวลาในการดูแลเฉล่ีย 6.42 (7.56) ปี ใชเ้วลาในการ

ดูแลเฉล่ีย 14.53 (7.49) ชัว่โมง/วนั กิจกรรมการดูแลท่ีมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ การพาไปตรวจตามนดั ร้อย

ละ 73.8 การให้กาํลงัใจและประคบัประคองจิตใจ ร้อยละ 67.2 และการทาํแผล ร้อยละ 21.3  ภาวะการ

เจ็บป่วยของผูป่้วยท่ีดูแล 3 อนัดบัแรก คือ ความดนัโลหิตสูง ร้อยละ 45.9 เบาหวาน ร้อยละ 29.5 และโรด

หัวใจ เท่ากบัมะเร็ง ร้อยละ 26.2 ผูดู้แลส่วนใหญ่ประเมินสุขภาพตนเองก่อนให้การดูแลผูป่้วยว่าดี ร้อยละ 

82.0 หลงัใหก้ารดูแลผูดู้แลส่วนใหญ่ประเมินวา่ดี ร้อยละ 32.8 ผูดู้แลส่วนใหญ่มีโรคประจาํตวั 1 โรค คิดเป็น
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ร้อยละ 37.7 โรคประจาํตวั 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความดนัโลหิตสูง ร้อยละ 32.8 ไขมนัในเลือดสูง ร้อยละ 19.7 

และเบาหวานเท่ากบัโรคกระดูก ร้อยละ 18.0 ญาติผูดู้แลประเมินสุขภาพตนเองภายใน 3 เดือนในระดบัปาน

กลาง (M = 5.97, SD = 2.43) ประเมินระดบัความเครียดปานกลาง (M = 46.98, SD =28.09) ค่าเฉล่ียการเผชิญ

ความเครียด 95.66 (16.08) ญาติผูดู้แลใชก้ารเผชิญความเครียดทั้งดา้นการเผชิญหน้ากบัปัญหา การบรรเทา

ความเครียด และการจดัการกบัอารมณ์ผสมผสานกนั โดยมีสัดส่วนดา้นเผชิญหนา้แกปั้ญหามากท่ีสุด (M = 

42.61) รองลงมา คือ การบรรเทาความเครียด (M = 35.7) และ การจดัการกบัอารมณ์นอ้ยท่ีสุด (M = 17.34 ) 

การเผชิญความเครียดท่ีญาติผูดู้แลส่วนใหญ่ไดใ้ช้คือ ยอมรับสถานการณ์ตามท่ีเป็นจริง (M = 3.96, SD = 

1.18) การเผชิญความเครียดท่ีญาติผูดู้แลส่วนใหญ่ไม่ค่อยไดใ้ชคื้อ ฝันกลางวนั เหม่อลอย  (M = 1.22, SD = 

.67) 

 ญาติผูดู้แลท่ีอยู่ท่ีบา้นจาํนวน 30 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 80 เป็นบุตรสาวและภรรยา 

จาํนวน 7 คนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 23.3 สถานภาพสมรส คู่ ร้อยละ 73.3 มีบุตรร้อยละ96.7 นบัถือศาสนา

พุทธ ร้อยละ 83.3 ระดบัการศึกษาตํ่ากวา่อนุปริญญา ร้อยละ 82.3 ใชสิ้ทธิ 30 บาท ในการเบิกค่ารักษา ร้อยละ 

40.0 รายไดเ้ฉล่ีย 4,500 บาท/เดือน ความเพียงพอของรายได ้ไม่พอใชร้้อยละ 85.7 ระยะเวลาในการดูแลเฉล่ีย 

10.06 (10.77) ปี ใชเ้วลาในการดูแลเฉล่ีย 6.1 (4.07) ชัว่โมง/วนั กิจกรรมการดูแลท่ีมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ 

การให้กาํลงัใจและประคบัประคองจิตใจร้อยละ 76.7 การพาไปตรวจตามนดัร้อยละ 66.7 และการฉีดยา

เท่ากบัการจดัการความปวดร้อยละ 10 ภาวะการเจ็บป่วยของผูป่้วยท่ีดูแล 3 อนัดบัแรกคือ ความดนัโลหิตสูง

ร้อยละ 63.3 โรคหลอดเลือดสมองร้อยละ 40.0 และเบาหวานร้อยละ 36.7 ผูดู้แลส่วนใหญ่ประเมินสุขภาพ

ตนเองก่อนให้การดูแลผูป่้วยวา่ดี ร้อยละ 73.3 หลงัให้การดูแลผูดู้แลส่วนใหญ่ประเมินวา่ดี ร้อยละ 30 ผูดู้แล

ส่วนใหญ่มีโรคประจาํตวั 1 โรค คิดเป็นร้อยละ 43.3 โรคประจาํตวั 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความดนัโลหิตสูง 

ร้อยละ 26.7 ไขมนัในเลือดสูง ร้อยละ 16.7 และโรคทางระบบทางเดินหายใจ ร้อยละ 16.7 ญาติผูดู้แลประเมิน

สุขภาพตนเองภายใน 3 เดือนในระดบัปานกลาง (M=6.68, SD=1.46) ประเมินระดบัความเครียดปานกลาง 

(M=63.5, SD=21.78) ค่าเฉล่ียการเผชิญความเครียด 98.77 (SD=13.77) ญาติผูดู้แลใชก้ารเผชิญความเครียดทั้ง

ดา้นการเผชิญหนา้กบัปัญหา การบรรเทาความเครียด และการจดัการกบัอารมณ์ผสมผสานกนั โดยมีสัดส่วน

ดา้นเผชิญหนา้แกปั้ญหามากท่ีสุด (M=40.63) รองลงมาคือการบรรเทาความเครียด (M=36.7) และการจดัการ

กบัอารมณ์น้อยท่ีสุด (M=21.43) การเผชิญความเครียดท่ีญาติผูดู้แลส่วนใหญ่ไดใ้ช้คือยอมรับสถานการณ์

ตามท่ีเป็นจริง (M=4.73, SD=.69) การเผชิญความเครียดท่ีญาติผูดู้แลส่วนใหญ่ไม่ค่อยไดใ้ชคื้อโกรธ สาปแช่ง 

สบถ สาบาน (M=1.37, SD=.72) 

 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนระดบัความเครียดระหวา่งกลุ่ม กลุ่มท่ี 1 ญาติผูดู้แลท่ีทาํงานนอกบา้นจาํนวน 

57 คน กลุ่มท่ี 2 ญาติผูดู้แลท่ีไม่ไดท้าํงานจาํนวน 61 คน และกลุ่มท่ี 3 ญาติผูดู้แลท่ีอยูท่ี่บา้นจาํนวน 30 คน 

พบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (F2,139=4.34, p=.015) ญาติผูดู้แลท่ีอยูท่ี่บา้น (M=63.5, 

SD=21.78) มีความเครียดมากกวา่ญาติผูดู้แลท่ีทาํงานนอกบา้น (M= 48.27, SD= 26.66) อยา่งมีนยัสําคญัทาง
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สถิติ (p=.012) และมีความเครียดมากกวา่ญาติผูดู้แลท่ีไม่ไดท้าํงาน (M= 46.98, SD= 28.09) อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติ (p= .006) ส่วนญาติผูดู้แลท่ีทาํงานนอกบา้นมีความเครียดไม่แตกต่างกบัญาติผูดู้แลท่ีไม่ไดท้าํงาน 

 อายุระหวา่งกลุ่มมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (F 2,144 = 7.76, p = .001) อายุเฉล่ีย

ของญาติผูดู้แลท่ีไม่ไดท้าํงาน (M =57.82 (13.09) มากกวา่อายุเฉล่ียของญาติผูดู้แลท่ีทาํงานนอกบา้น (M = 

48.73 (10.96) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (p < .001) แต่อายุเฉล่ียของญาติผูดู้แลท่ีอยูท่ี่บา้น (M = 54.2, SD = 

13.96) ไม่แตกต่างจากญาติผูดู้แลท่ีไม่ไดท้าํงานและญาติผูดู้แลท่ีทาํงานนอกบา้น 

 รายไดต่้อเดือนมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (F 2,101 = 8.29, p < .001) รายไดเ้ฉล่ีย

ของญาติผูดู้แลท่ีทาํงานนอกบา้น (Mean = 29275.7, Median = 25900) มากกวา่ญาติผูดู้แลท่ีไม่ไดท้าํงาน 

(Mean = 14508.8, Median = 15000) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (p =.004) มากกว่าญาติผูดู้แลท่ีอยูท่ี่บา้น 

(Mean = 7571.4, Median = 4500) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (p < .001) ส่วนรายไดเ้ฉล่ียของญาติผูดู้แลท่ีอยูท่ี่

บา้นไม่แตกต่างจากญาติผูดู้แลท่ีไม่ไดท้าํงาน 

 จาํนวนชัว่โมงการดูแลต่อวนัมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (F 2,136 = 17.48, p= .001)

ญาติผูดู้แลท่ีไม่ไดท้าํงานมีชัว่โมงการดูแลผูป่้วยต่อวนั (M= 14.53, SD= 7.49) มากกวา่ญาติผูดู้แลท่ีทาํงาน

นอกบา้น (M = 9.71, SD= 6.64) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<.001) และญาติผูดู้แลท่ีอยูท่ี่บา้น (M= 6.1, SD= 

4.07) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<.001) และญาติผูดู้แลท่ีทาํงานนอกบา้นมีชัว่โมงการดูแลผูป่้วยต่อวนั (M = 

9.71, SD= 6.64) มากกวา่ญาติผูดู้แลท่ีอยูท่ี่บา้น (M= 6.1, SD= 4.07) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p= .018)  

 ในเร่ืองความตอ้งการการช่วยเหลือของญาติผูดู้แล พบว่าญาติผูดู้แลท่ีไม่ไดท้าํงานมีความตอ้งการ

ความช่วยเหลือจากบุคลากรทีมสุขภาพท่ีมากท่ีสุดในเร่ือง ขอ้มูลหน่วยงานหรือแหล่งประโยชน์ท่ีให้บริการ

ในการดูแล และให้ความช่วยเหลือผูป่้วยทั้งท่ีเสียเงินและไม่เสียเงินถึงร้อยละ 80.4 รองลงมา ไดแ้ก่ ตอ้งการ

ความสะดวกในการนดัหมายกบัแพทยร้์อยละ 77, ปรึกษาทางโทรศพัทร้์อยละ 73.8 และบริการช่วยเหลือทาง

การแพทยเ์ฉพาะทางร้อยละ 72.2  และผูดู้แลร้อยละ 57.4 ตอ้งการความช่วยเหลือคือเร่ืองการพาผูป่้วยเดินทาง

มาพบแพทย ์ ส่วนเร่ืองความตอ้งการความช่วยเหลือจากครอบครัว พบวา่ญาติผูดู้แลท่ีไม่ไดท้าํงานตอ้งการให้

มีคนช่วยทาํความสะอาดบา้นร้อยละ 57.4  ดูแลผูป่้วยแทนร้อยละ 55.7  อยากให้ฝึกทกัษะในการช่วยเหลือ

ผูป่้วยเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉินร้อยละ 70.8  และสามารถจดัการเม่ือผูป่้วยมีความผิดปกติทางด้านความคิด 

สติปัญญาร้อยละ 65.6 และตอ้งการความช่วยเหลือเร่ืองอุปกรณ์การแพทยร้์อยละ 49.2 อย่างไรก็ตาม  ญาติ

ผูดู้แลมีความตอ้งการความเขา้ใจ/เห็นใจจากสังคมและคนรอบขา้ง ร้อยละ 27.9 

 ญาติผูดู้แลท่ีทาํงานนอกบา้นร้อยละ 94.8 มีความตอ้งการในเร่ืองของขอ้มูลและแหล่งประโยชน์ใน

การช่วยเหลือผูป่้วยเช่นเดียวกบักลุ่มญาติผูดู้แลท่ีไม่ไดท้าํงาน รองลงมาไดแ้ก่ ตอ้งการแนวทางการช่วยเหลือ

ผูป่้วยในการทาํกิจวตัรประจาํวนัร้อยละ 93 ตอ้งการการปรึกษาจากบุลากรทีมสุขภาพ และการนดัหมายท่ี

แน่นอนกบัแพทยใ์นเร่ืองการตรวจร้อยละ 89.5 เท่ากนั และความตอ้งการอีกอยา่งหน่ึงคือการเยี่ยมบา้นจาก

แพทยแ์ละพยาบาลร้อยละ75.4 ส่วนเร่ืองความตอ้งการความช่วยเหลือจากครอบครัว ในกลุ่มน้ีตอ้งการให้มี

ใครมาช่วยทาํความสะอาดบา้นและช่วยดูแลผูป่้วยแทนเพื่อให้ตนเองจะได้พกับา้งร้อยละ 78.9 และ75.4 
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ตามลาํดบั ส่ิงท่ีสาํคญัต่อญาติผูดู้แลกลุ่มน้ีคือ ความตอ้งการในการไดเ้รียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือผูป่้วยเม่ือเกิด

ภาวะฉุกเฉินร้อยละ 93 และการจดัการเม่ือผูป่้วยมีความผิดปกติทางด้านความคิดสติปัญญาร้อยละ71.9 

ตอ้งการเรียนรู้วธีิการช่วยเหลือเม่ือผูป่้วยมีความซบัซอ้นต่างๆ เช่นการทาํแผล การฉีดยา เป็นตน้ นอกจากนั้น

ตอ้งการความเขา้ใจจากคนรอบขา้งร้อยละ 82.5 และตอ้งการความช่วยเหลือเร่ืองการเงินร้อยละ 81.7เน่ืองจาก

การดูแลผูป่้วยตอ้งใชค้่าใชจ่้ายสูงมาก  

 สําหรับกลุ่มผูดู้แลท่ีอยู่ท่ีบา้นมีความตอ้งการสูงสุดในเร่ืองความสะดวกในการนดัหมายกบัแพทย ์

ร้อยละ 96.6 และรองลงมาร้อยละ 90 มีความตอ้งการให้แพทยห์รือพยาบาลเยี่ยมผูป่้วยท่ีบา้น รวมทั้งตอ้งการ

เรียนรู้ทกัษะในการช่วยเหลือผูป่้วยเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน ซ่ึงแตกต่างกบัอีก 2 กลุ่ม ซ่ึงตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบั

แหล่งประโยชน์เป็นความตอ้งการมากท่ีสุด นอกจากน้ี ยงัมีความตอ้งการเรียนรู้เพื่อสามารถจดัการเม่ือผูป่้วย

มีความผิดปกติของความคิดและสติปัญญาร้อยละ 83.3 และร้อยละ 86.7 ตอ้งการความช่วยเหลือดา้นการเงิน 

สําหรับบริการปรึกษาทางโทรศพัท์จากแพทยแ์ละพยาบาลในกลุ่มน้ีมีความตอ้งการร้อยละ 73.3 และร้อยละ 

40 ตอ้งการทกัษะการจดัการความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวท่ีเกิดจากการดูแลผูป่้วย 

 2. ผลการวเิคราะห์สถานการณ์การช่วยเหลอืผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 

ในการวิเคราะห์สถานการณ์การช่วยเหลือผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรังนั้น ทีมผูจ้ดัทาํไดเ้ชิญทั้งผูน้าํพยาบาลและ

พยาบาลท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานเก่ียวกบัการช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรังมา

เขา้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ือง “การพฒันาศกัยภาพผูน้าํพยาบาลและพยาบาลเพื่อสร้างเครือข่ายใน

การช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรัง” ท่ีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในเดือน

มิถุนายน 2553 มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

• แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรัง  

ระหวา่งผูน้าํพยาบาลและพยาบาล 

• พฒันาศกัยภาพผูน้าํพยาบาลและพยาบาลในการช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรัง  

• สร้างเครือข่ายพยาบาลในการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรัง  

 ผูน้าํพยาบาลและพยาบาลเขา้ร่วมโครงการเป็นพยาบาลท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานเก่ียวกบัการ

ช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรังอย่างนอ้ย 1 ปี และทาํงานในแผนกผูป่้วยใน ผูป่้วย

นอกในโรงพยาบาลและศูนยสุ์ขภาพชุมชนใน กทม และปริมณฑล ซ่ึงพยาบาลท่ีคดัเลือกมาจากโรงพยาบาล 

5 ประเภท ไดแ้ก่โรงพยาบาลในสังกดัของกรุงเทพมหานคร ศูนยส์าธารณสุขของ กทม โรงพยาบาลในสังกดั

กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลมหาวทิยาลยั และโรงพยาบาลสังกดักระทรวงกลาโหม มีผูน้าํพยาบาลและ

พยาบาลเขา้ประชุมจาํนวน 86 คน การประชุมไดมี้หัวขอ้บรรยายเก่ียวกบัการช่วยเหลือผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรัง 

นอกจากน้ี ยงัมีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการช่วยเหลือและสร้างเสริม

สุขภาพผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรัง หลงัประชุมกลุ่มยอ่ยผูแ้ทนในแต่ละกลุ่มไดน้าํเสนอผลการประชุมในกลุ่มของตน

และมีการสรุปเป็นประเด็นดงัต่อไปน้ี 
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 จากประสบการณ์ของผูเ้ขา้ประชุมส่วนใหญ่ รูปแบบการสนบัสนุนหรือการให้ความช่วยเหลือแก่

ผูดู้แลท่ีปฏิบติัไดแ้ก่ 

 1. การให้ความรู้กบัญาติผูดู้แลเก่ียวกบัโรค การดูแลผูป่้วยและการเฝ้าระวงัภาวะแทรกซ้อนของโรค 

การมาตรวจตามนดัและการรับประทานยาต่อท่ีบา้น 

 2. การสอนสาธิตแบบรายบุคคลหรือกลุ่มเก่ียวกบัการปฏิบติัการการดูแลผูป่้วยเช่นการให้อาหารทาง

สายยาง การทาํแผลเจาะคอ การทาํความสะอาดร่างกาย เป็นตน้ บางแห่งจดัทาํเป็นคู่มือประกอบการสอนและ

ใหญ้าตินาํกลบับา้นดว้ย 

 3. ช่วยญาติในการจดัเตรียมอุปกรณ์ หาซ้ืออุปกรณ์ต่างๆในราคาย่อมเยาว ์หรือหาแหล่งท่ีจะให้ยืม

อุปกรณ์ไดร้วมทั้งใหย้มืของโรงพยาบาล 

 4. ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือญาติท่ีใกลบ้า้นในกรณีท่ีญาติ

ประสบปัญหาในการดูแลผูป่้วย เช่น สถานอนามัย โรงพยาบาลในเขต ประชาสงเคราะห์ และแหล่ง

ประโยชน์ท่ีสามารถขอความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน เป็นตน้  

 หน่วยงานส่วนใหญ่มีแผนการจาํหน่ายผูป่้วยแตกต่างกันไปในรายละเอียด แต่ทุกแห่งมีรูปแบบ

โดยรวมคลา้ยกนั คือ 

 1. ประเมินผูป่้วยเป็นรายบุคคลถึงปัญหาความตอ้งการดูแลในการวางแผนจาํหน่ายกลบับา้น  

 2. การหาญาติผูดู้แลหลกั ประเมินญาติและความพร้อมและโนม้นา้วจิตใจให้ญาติเป็นผูรั้บผิดชอบ

     ดูแลผูป่้วยเอง  

 3. มีการวางแผนร่วมกบัญาติ และสหสาขาในบางแห่ง (ส่วนนอ้ยและมีเพียงจาํนวน 1-2 สาขา)   

พยาบาลเป็นผูว้างแผนร่วมกบัญาติเป็นส่วนใหญ่และวางแผนในรายละเอียดปลีกยอ่ยดว้ย นอกจากน้ีพยาบาล

ยงัช่วยญาติในการจดัการกบัปัญหาต่างๆของผูดู้แล เช่น การจดัระเบียบครอบครัว คือการเป็นท่ีปรึกษาให้

ญาติในการจดัการปัญหาผูท่ี้จะรับผิดชอบดูแลผูป่้วย เป็นตน้ การช่วยญาติผูดู้แลให้มีรายได ้และท่ีสําคญัและ

ส่วนใหญ่พยาบาลตามสถานพยาบาลต่างๆปฏิบติักนัคือการรับปรึกษาทางโทรศพัท ์24 ชัว่โมง โดยให้โทรมา

ท่ีหอผูป่้วย  

 ประสบการณ์สร้างเสริมสุขภาพผูดู้แลโดยตรงยงัมีนอ้ย ท่ีมีส่วนใหญ่จะเป็นการจดักลุ่ม “เพื่อนช่วย

เพื่อน” ในหอผูป่้วย ญาติผูดู้แลท่ีมีประสบการณ์แลว้ให้คาํแนะนาํแก่ญาติผูดู้แลใหม่ในหอผูป่้วย นิมนตพ์ระ

มาสอน/เทศนา ให้ผูป่้วยและญาติ จดัให้ญาติท่ีมาดูแลผูป่้วยในหอผูป่้วยไดมี้ส่วนร่วมในการออกกาํลงักายท่ี

จดัใหก้บับุคคลากรหรือท่ีจดัตามหอผูป่้วยอยูแ่ลว้ ในบางสถานอนามยัไดแ้ก่ ศรีธญัญาจดัให้มี Walk rally ให้

ญาติผูดู้แล 1 คร้ัง/เดือน  

 ปัญหาและอุปสรรคมีหลายประเด็นท่ีพยาบาลตอ้งเผชิญ ตั้งแต่ญาติปฏิเสธการดูแลผูป่้วย ไม่ยอมรับ

กลับบ้าน ทาํให้พยาบาลต้องหาสาเหตุและแก้ไขปัญหา พยาบาลเองขาดความรู้เฉพาะโรค หรือรู้ไม่ลึก

พอท่ีจะสอนญาติ มีเวลาให้ญาติผูดู้แลไม่มาก เพราะภาระงานอ่ืนมีมาก บุคคลากรไม่เพียงพอ ขาดการ

สนบัสนุนดา้นงบประมาณ และการสนบัสนุนในดา้นต่างๆมีน้อย ไม่มีค่าตอบท่ีเหมาะสม รวมทั้งขาดการ
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สนบัสนุนระหว่างสหสาขาวิชาชีพ นอกจากนั้นยงัมีอุปสรรคในดา้นการส่งต่อผูป่้วยเน่ืองจากมาตรฐานการ

ดูแลของสถานพยาบาลท่ีส่งต่อไม่ดี มาตรฐานต่างกนั หรือไม่มีการส่งต่อท่ีต่อเน่ือง 

 พยาบาลผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีความคาดหวงัวา่ในอนาคตจะมีสถาบนัฝึกสอนผูดู้แลท่ีไดม้าตรฐานสากล 

มีใบประกาศนียบตัรเม่ือผา่นการอบรมและดาํเนินการโดยภาครัฐฯ ญาติผูใ้ห้การดูแลผูป่้วยท่ีบา้นควรไดสิ้ทธิ

พิเศษในการไดห้ยดุงานเพิ่มข้ึนเป็น 2 สัปดาห์ หรือสามารถขอยา้ยท่ีทาํงานมาใกลบ้า้นหรือทาํงานท่ีบา้นและ

ส่งทาง internet เพื่อความสะดวกในการเดินทางหรือเดินทางนอ้ยลงเป็นตน้ ผูดู้แลหลกัท่ีทาํงานควรไดรั้บการ

ลดภาษีและรวมถึงผูดู้แลรองดว้ย ควรให้ขวญัและกาํลงัใจญาติผูดู้แลโดยการมอบรางวลัหรือประกวดญาติ

ผูดู้แลดีเด่นเพื่อใหญ้าติเกิดความภาคภูมิใจและเป็นท่ียกยอ่งของสังคม  

 นอกจากน้ี ยงัศึกษาประสบการณ์ของพยาบาลสังกดัโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ในการช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพญาติผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรังในสถานการณ์ปัจจุบนั โดยสัมภาษณ์กลุ่ม 

(Focus group interview) ในเร่ืองประสบการณ์การช่วยเหลือผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรัง คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง แบบ 

purposive sampling จาํนวน 24 คน จากกลุ่มผูน้าํพยาบาลและพยาบาลจากแผนกผูป่้วยในและผูป่้วยนอก 

รวมทั้งผูน้ ําพยาบาลและพยาบาลจากศูนย์สุขภาพชุมชนในจงัหวดักรุงเทพฯและปริมณฑลท่ีมาเขา้ร่วม

กิจกรรมการพฒันาศกัยภาพผูน้าํพยาบาลและพยาบาล โดยมีคุณสมบติัของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้ร่วมในการศึกษา

คร้ังน้ี ไดแ้ก่ มีส่วนร่วมในการนาํเสนอขอ้มูลท่ีน่าสนใจในขณะเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันาศกัยภาพผูน้าํ

พยาบาลและพยาบาล และ สนใจและเต็มใจเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 24 คนท่ีไดรั้บคดัเลือก 

ได้รับติดต่อเพื่อเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม (Focus group) 4 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน เพื่อให้ขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบั

ประสบการณ์การปฏิบติัของพยาบาลในการช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพญาติผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรังใน

สถานการณ์ปัจจุบนั โดยมีการนัดวนัเวลาท่ีกลุ่มตวัอย่างสะดวกท่ีจะมาให้ข้อมูล สถานท่ีท่ีทาํกลุ่ม คือ

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เวลาท่ีใชส้ัมภาษณ์อยูร่ะหวา่ง 1-3 ชัว่โมง มีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการทาํวิจยัคร้ังน้ี

แก่กลุ่มตวัอยา่งเพื่อให้เกิดความเขา้ใจ และมีการขออนุญาตการทาํวิจยัโดยให้กลุ่มตวัอยา่งเซ็นใบยินยอมเขา้

ร่วมใหข้อ้มูลในการทาํวจิยัคร้ังน้ี รวมทั้งมีการขออนุญาตในการอดัเทป ในการทาํสนทนากลุ่มมีคณะทีมวิจยั

เขา้กลุ่มจาํนวน 3 คน ดงัน้ี ผูด้าํเนินการสนทนากลุ่ม 1 คน ผูจ้ดบนัทึกการสนทนา 1 คน และผูอ้าํนวยความ

สะดวกหรือผูส้นบัสนุนกลุ่ม 1 คน ผลการศึกษา จากการสนทนากลุ่มไดข้อ้มูลท่ีสะทอ้นถึงประสบการณ์การ

ช่วยเหลือผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรังของพยาบาลสังกัดโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็น

ประเด็นต่างๆ ท่ีน่าสนใจ (เอกสารแนบ: Situational study) ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวจะไดน้าํไปเป็นส่วนหน่ึงในการ

พฒันารูปแบบการช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรังต่อไป 

 หมายเหตุ  การดาํเนินงานช่วงปี 2552-53 ในการจดัประชุมผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรังทั้งกลุ่มใหญ่ และกลุ่ม

ยอ่ย การเยี่ยมบา้น รวมทั้งการประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ือง “การพฒันาศกัยภาพผูน้าํพยาบาลและพยาบาลเพื่อ

สร้างเครือข่ายในการช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรัง” คณะผูด้าํเนินการไดจ้ดัทาํคู่มือการ

ดูแลตนเองและการสร้างเสริมสุขภาพสําหรับผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรัง พร้อมทั้ง DVD เก่ียวกบัชีวิตผูดู้แลผูป่้วย
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เร้ือรัง 1 ชุด จาํนวน 5 เร่ือง เพื่อไวใ้ชใ้นการจดัอบรม เผยแพร่ความรู้ให้แก่พยาบาล และผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรังใน

อนาคตดว้ย 

 คู่มือการดูแลตนเองและการสร้างเสริมสุขภาพสําหรับผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรัง จดัทาํข้ึนเพื่อนาํเสนอ

ความรู้ เก่ียวกบัการดูแลตนเองขณะท่ีตอ้งดูแลผูป่้วย การสร้างเสริมสุขภาพ สนับสนุนญาติผูดู้แลให้เกิด

กาํลงัใจ ความมัน่ใจในการดูแลผูป่้วยเร้ือรังท่ีบา้น และพฒันาเจตคติท่ีดีในการดูแลผูป่้วยเร้ือรังท่ีบา้น เน้ือหา

ประกอบดว้ยสาระสําคญั และรูปภาพประกอบประมาณ 60 หนา้ ไดแ้ก่ การดูแลตนเองของผูดู้แล การสร้าง

เสริมสุขภาพ  การจดัการกบัความเครียด การช่วยเหลือในการทาํกิจวตัรประจาํวนัผูป่้วยสําหรับผูดู้แล และ

การสร้างเจตคติ ขวญัและกาํลงัใจท่ีดีในการดูแลผูป่้วยเร้ือรังท่ีบา้น เน้ือหาดงักล่าวไดรั้บการตรวจสอบความ

ถูกตอ้ง ครบถว้น และเหมาะสมจากผูจ้ดัทาํก่อนหน้าท่ีจะจดัพิมพ์ คู่มือการดูแลตนเองและการสร้างเสริม

สุขภาพสาํหรับผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรัง จดัพิมพจ์าํนวน 1,000 เล่ม เพื่อให้ผูดู้แลไดอ่้าน ศึกษา ใชเ้ป็นเคร่ืองมือ

ในการดูแลตนเองขณะท่ีตอ้งดูแลผูป่้วย และไวใ้ชใ้นการอบรมพยาบาลท่ีใหค้วามช่วยเหลือผูดู้แล  

 สําหรับ DVD ชีวิตผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรัง มีวตัถุประสงค์ในการจดัทาํเพื่อเป็นส่ือกลางให้ผูดู้แลท่ีมี

ประสบการณ์ในการดูแลได้นําเสนอประสบการณ์ของตนแก่ญาติผูดู้แลรายใหม่ เพื่อให้ญาติผูดู้แลเกิด

กาํลงัใจและความมัน่ใจวา่ตนเองสามารถดูแลผูป่้วยไดแ้ละมีเจตคติท่ีดีในการดูแลผูป่้วยเร้ือรังท่ีบา้น รวมทั้ง

ใชเ้ป็นส่ือในการอบรมพยาบาล เพื่อให้เขา้ใจถึงประสบการณ์ชีวิตของผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรังในแง่มุมท่ีแตกต่าง

กนั ตามลกัษณะเฉพาะของความสมัพนัธ์ระหวา่งผูดู้แลและผูป่้วยเร้ือรัง ในแต่ละเร่ืองมีจุดสนใจของเน้ือหาท่ี

แตกต่างกนัไดแ้ก่  ชีวิตสามีท่ีดูแลภรรยาและครอบครัวท่ีเจ็บป่วย ชีวิตนอ้งท่ีดูแลพี่ท่ีเจ็บป่วย ชีวิตพ่อแม่ท่ี

ดูแลลูกท่ีเจบ็ป่วย  ชีวติลูกท่ีดูแลพอ่แม่ท่ีเจบ็ป่วย และชีวติภรรยา/สามี ท่ีดูแลคู่ชีวติ 

 3. สรุปการทบทวนวรรณกรรมในประเทศไทยเกี่ยวกับรูปแบบ/ โปรแกรมการให้ความช่วยเหลือ

ผู้ดูแลผู้ป่วยเร้ือรังต่างๆ 

 การสํารวจงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัญาติผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรังในประเทศไทยระหวา่งปี 2531-2544 (ยุพาพิน 

ศิรโพธ์ิงาม, 2546) พบวา่มีงานวิจยัเชิงบรรยาย 63 เร่ือง และเชิงทดลอง 17 เร่ือง เม่ือแยกวิเคราะห์เฉพาะ

งานวิจยัเชิงทดลองไดแ้ก่ การพฒันารูปแบบการดูแลช่วยเหลือญาติผูดู้แล (Intervention) พบว่า กลุ่มญาติ

ผูดู้แลส่วนใหญ่ท่ีนกัวิจยัพฒันาโปรแกรมให้ความช่วยเหลือ ไดแ้ก่ ผูป่้วยผูใ้หญ่ และผูสู้งอายุท่ีมีโรคเร้ือรัง 

(มะเร็ง เอดส์ อมัพาต โรคหลอดเลือดสมอง) ท่ีเหลือเป็นกลุ่มญาติผูดู้แลผูป่้วยเด็กและจิตเวช การช่วยเหลือ 

(Intervention) ท่ีพฒันาข้ึนสาํหรับการวจิยัแยกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ การช่วยเหลือท่ีมุ่งเนน้เป็นรายบุคคล

และรายกลุ่ม พบว่าส่วนใหญ่ของการศึกษาแบบก่ึงทดลองให้การช่วยเหลือเป็นแบบรายบุคคล และมีเพียง

งานวจิยัเดียวท่ีเก็บขอ้มูลท่ีบา้นผูป่้วย นอกนั้นเก็บขอ้มูลระหวา่งท่ีญาติผูดู้แลพาผูป่้วยมารับการตรวจติดตาม

ท่ีหน่วยตรวจผูป่้วยนอกของโรงพยาบาล สําหรับลกัษณะของโปรแกรมการให้ความช่วยเหลือท่ีใช้ใน

การศึกษาพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมการให้ความช่วยเหลือท่ีทาํโดยการให้ความรู้ การสอน และการให้

คาํปรึกษา รองลงมาไดแ้ก่ การฝึกทกัษะแก่ญาติผูดู้แลเพื่อให้เกิดความมัน่ใจในการดูแล การให้ญาติมีส่วน
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ร่วมในการช่วยเหลือดูแลขณะผูป่้วยรักษาในโรงพยาบาล และการใชก้ลุ่มบาํบดั ทั้งน้ีมีโปรแกรมจาํนวนร้อย

ละ 70 ท่ีใชห้ลายวธีิร่วมกนั 

 ในการทบทวนวรรณกรรมคร้ังน้ี ศึกษาจากวิทยานิพนธ์และงานวิจยัท่ีศึกษาเชิงทดลอง เก่ียวกับ

รูปแบบ/ โปรแกรมการให้ความช่วยเหลือผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรังต่างๆ ในประเทศไทยในช่วงต่อมา ไดแ้ก่ กลุ่ม

ผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองและผูดู้แลผูป่้วยสูงอาย ุ ผูดู้แลผูป่้วยจิตเวช และผูดู้แลผูป่้วยเด็กและผูใ้หญ่ท่ี

มีภาวะโรคเร้ือรัง สรุปไดด้งัน้ี 

 ในกลุ่มผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองและผูดู้แลผูป่้วยสูงอายุจาํนวน 12 เร่ือง พบว่า รูปแบบ/ 

โปรแกรมการให้ความช่วยเหลือผูดู้แลมีทั้งมุ่งเน้นเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และเป็นการช่วยเหลือท่ีจดั

กระทาํท่ีโรงพยาบาล และท่ีบา้น การดูแลช่วยเหลือผูดู้แลส่วนใหญ่เป็นการให้ความรู้ การสอน ร่วมกบัให้

คู่มือ และการให้คาํปรึกษา ช้ีแนะ การสาธิต การฝึกทกัษะเพื่อให้ผูดู้แลเกิดความมัน่ใจในการดูแลผูป่้วยโรค

เร้ือรัง เพื่อฟ้ืนฟูสภาพและป้องกนัภาวะแทรกซ้อนของผูป่้วย และสนบัสนุนดา้นอารมณ์ของผูป่้วยโรคเร้ือรัง

อยา่งต่อเน่ืองท่ีบา้น รูปแบบการดูแลส่วนใหญ่เป็นการเตรียมผูดู้แล โดยการสอนใหค้วามรู้และฝึกทกัษะอยา่ง

เป็นระบบ โดยเร่ิมตั้งแต่การให้ญาติเขา้มามีส่วนร่วมในการ ดูแลผูป่้วยในโรงพยาบาล 2-6 คร้ัง และติดตาม

ดูแลอย่างต่อเน่ืองท่ีบา้น เฉล่ีย 2 คร้ัง ทาํให้ผูดู้แลตระหนกัถึง ความสามารถและมีความ มัน่ใจในการดูแล

ผูป่้วยโรคเร้ือรังอยา่งต่อเน่ืองท่ีบา้น ซ่ึงผลลพัธ์เน้นท่ีตวัผูป่้วยโรคเร้ือรังเป็นส่วนใหญ่ เช่น ผูป่้วยโรคเร้ือรัง

สามารถปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัไดด้ว้ยตนเอง ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน มีความพึงพอใจต่อการดูแลท่ีไดรั้บ 

เป็นตน้ ส่วนผลลพัธ์ท่ีประเมินท่ีตวัผูดู้แล ไดแ้ก่ ความรู้และทกัษะในการดูแลผูป่้วยโรคเร้ือรังท่ีบา้น การ

ปรับตวัของผูดู้แล ความพึงพอใจ ความเครียด และภาระของผูดู้แล  

 สําหรับรูปแบบการช่วยเหลือญาติผูดู้แลผูป่้วยจิตเวชจาํนวน 10 เร่ือง พบวา่ รูปแบบ/ โปรแกรมการ

ช่วยเหลือมีทั้งท่ีเป็นลกัษณะการช่วยเหลือดูแลแบบกลุ่มบาํบดัและโปรแกรมความช่วยเหลือญาติผูดู้แลใน

รูปแบบต่างๆ โดยเน้นให้การช่วยเหลือดูแลท่ีตวัญาติผูดู้แลทั้งส้ิน สถานท่ีท่ีใช้ในการทาํกลุ่มบาํบดัและการ

จดัโปรแกรมมีทั้ งท่ีหอผูป่้วยใน หน่วยตรวจผูป่้วยนอก หรือท่ีบ้าน ลักษณะกลุ่มบาํบัดเป็นกลุ่มบาํบัด

สุขภาพจิตและจิตศึกษา หรือกลุ่มประคบัประคอง ส่วนโปรแกรมความช่วยเหลือญาติผูดู้แลจะเนน้ช่วยเหลือ

ญาติผูดู้แลในการดูแลผูป่้วยแบบองค์รวม การให้ญาติมีส่วนร่วมในการดูแลผูป่้วยและการวางแผนการ

จาํหน่าย รวมทั้งการให้คาํปรึกษาทางสุขภาพและเสริมสร้างพลงัอาํนาจแก่ญาติผูดู้แล โดยส่วนใหญ่จะศึกษา

เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 8-20 คน หรือศึกษาเปรียบเทียบก่อนและหลงัเขา้

ร่วมโปรแกรม ผลสําเร็จของกลุ่มบาํบดัหรือโครงการวดัจากการรับรู้ภาระการดูแลโดยรวมของญาติผูดู้แล 

ความสามารถในการดูแลผูป่้วย ความเครียด การเผชิญความเครียด ความรู้ ทศันคติ และการปรับตวัของญาติ

ผูดู้แล เป็นตน้ ซ่ึงพบว่าการทาํกลุ่มบาํบดัหรือโปรแกรมต่างๆเหล่าน้ีให้ผลดีในการช่วยเหลือญาติผูดู้แลใน

การดูแลผูป่้วยจิตเวชไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 ส่วนวิทยานิพนธ์และงานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัผูดู้แลผูป่้วยเด็กและผูใ้หญ่ท่ีมีภาวะโรคเร้ือรังจาํนวน 

11 เร่ือง พบว่า งานวิจยัส่วนใหญ่ทั้งท่ีเป็นงานวิจยัแบบทดลองและก่ึงทดลอง มีการจดักิจกรรมให้ความรู้
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วิธีการต่างๆ แก่ผูดู้แล การมีส่วนร่วม และกิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพในการดูแลของผูดู้แลท่ีเป็น

กลุ่มเป้าหมาย แต่วตัถุประสงคห์ลกัของงานวจิยัเหล่าน้ี เป็นการเพิ่มความรู้ความสามารถของผูดู้แลผูป่้วยโรค

เร้ือรัง เพื่อให้ผูป่้วยไดรั้บการประเมินภาวะสุขภาพ การดูแลท่ีเหมาะสมถูกตอ้ง มีภาวะสุขภาพท่ีดี ปราศจาก

ภาวะแทรกซอ้น มีเพียงเร่ืองท่ีมุ่งเนน้การช่วยเหลือผูดู้แลโดยตรง โดยพบวา่การสนบัสนุนดา้นขอ้มูลและการ

ฝึกผอ่นคลายกลา้มเน้ือช่วยลดความวติกกงัวลของผูดู้แลได ้

 ขอ้คิดท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมงานวจิยัในประเทศไทย คือ  

1. มีกลุ่มญาติผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรังต่างๆ ท่ีตอ้งการความช่วยเหลือจากบุคลากรทางสุขภาพในการช่วย

ปรับตวัทั้งในเร่ืองความรู้ ทกัษะในการดูแล และความมัน่ใจในการดูแล 

2. งานวิจยัส่วนใหญ่มุ่งเนน้ผลลพัธ์ของการดูแลท่ี คุณภาพการดูแล / ตวัช้ีวดัทางคลินิกท่ีเกิดข้ึนในตวั

ผูป่้วย เช่น การเกิด/ ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน การฟ้ืนฟูสภาพร่างกายของผูป่้วย ความสามารถปฏิบติั

กิจวตัรประจาํวนัของผูป่้วย และความพึงพอใจต่อการดูแลท่ีไดรั้บ มีส่วนนอ้ยท่ีมุ่งเนน้ผลลพัธ์ท่ีเกิด

กบัผูดู้แลโดยตรง เช่น สุขภาพผูดู้แลผูป่้วย ภาระการดูแล  ความสามารถในการดูแลตนเองขณะท่ีทาํ

หนา้ท่ีผูดู้แลผูป่้วย  การจดัการความเครียด  ความวติกกงัวล เป็นตน้ สะทอ้นให้เห็นวา่ งานวิจยัท่ีผา่น

มาให้ความสําคญักบัสุขภาพของผูป่้วย แต่สําหรับสุขภาพและคุณภาพชีวิตญาติผูดู้แลยงัไม่ค่อยได้

คาํนึงถึงเท่าไรนกั   

3. วธีิการดาํเนินการมีทั้งท่ีให้การช่วยเหลือรายบุคคล รายกลุ่ม และสถานท่ีในการดาํเนินการช่วยเหลือ

ส่วนใหญ่เป็นท่ีโรงพยาบาลมากกวา่ท่ีบา้น/ ในชุมชน หรือถา้มีการดาํเนินการช่วยเหลือญาติผูดู้แลใน

ชุมชนก็มกัจะเป็นช่วงการติดตามเท่านั้น ซ่ึงถา้ตามหลกัของการดูแลผูป่้วยเร้ือรังแลว้ การติดตามใน

ระยะยาวเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากการดูแลในแต่ละระยะมีความแตกต่างกนัทั้งในความ

รุนแรงของโรค  ความสามารถของผูดู้แล และบริบทของการดูแล   

4. เน่ืองจากงานวิจยัท่ีนาํมาทบทวนดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นวิทยานิพนธ์จึงอาจเป็นรูปแบบ/ โปรแกรมท่ี

ใชช่้วงเวลาดาํเนินงาน (เก็บขอ้มูล) ช่วงสั้ นๆ หรือเป็นช่วงเปล่ียนผา่นจากโรงพยาบาลกลบัไปดูแล

ต่อท่ีบา้นเท่านั้น  นอกจากน้ียงัขาดการเช่ือมโยงกบัแหล่งประโยชน์ในชุมชนอีกดว้ย 

  

 ส่วนที ่2  กรอบแนวคิด และ รูปแบบการช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรัง (ร่าง) 

 กรอบแนวคิดในการพฒันารูปแบบการช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพสําหรับญาติผูดู้แลผูป่้วย

เร้ือรัง ดาํเนินการ โดยนาํรูปแบบการดูแลผูป่้วยเร้ือรัง (Chronic Care Model, CCM) ของ Wagner และ คณะ 

(2001) มาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดเบ้ืองตน้ องคป์ระกอบของรูปแบบดงักล่าวประกอบดว้ย  

 1.  แหล่งประโยชน์ในชุมชน และนโยบาย(Community Resource and Policy) 

 2.  ระบบสุขภาพ (Health System)  

 3.  ระบบช่วยเหลือสนบัสนุนใหผู้ป่้วยสามารถดูแลและจดัการสุขภาพของตนเองได ้ 

      (Self-management Support System) 
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 4.  การออกแบบระบบบริการ (Delivery System Support) 

 5.  การสนบัสนุนการตดัสินใจ (Decision Support) 

 6.  ระบบขอ้มูลข่าวสารทางคลินิก (Clinical Information Support) 

 องคป์ระกอบดงักล่าวมีผลต่อปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูป่้วยและทีมบุคลากรทางสุขภาพ และผลลพัธ์ใน

การดูแล แต่ทั้งน้ีปฏิสัมพนัธ์ดงักล่าวจะมีประสิทธิภาพไดต่้อเม่ือ ผูป่้วยตอ้งเป็นผูท่ี้มีความตั้งใจในการดูแล

ตนเอง มีส่วนร่วมและ ไดรั้บขอ้มูลเพียงพอ (Informed Activated Patient) ส่วนทีม/เจา้หนา้ท่ีสุขภาพจะตอ้ง

ได้รับการเตรียมความพร้อมในด้านความรู้ท่ีทนัสมยั และมุ่งทาํงานเชิงรุก (Prepared Proactive Practice 

Team) และเน่ืองจากในการคิดร่างรูปแบบฯ คร้ังน้ี เป็นรูปแบบการช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพสําหรับ

ญาติผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรัง คณะผูด้าํเนินการมีความเห็นว่าในส่วนของผูป่้วยนั้น ญาติผูดู้แลและครอบครัวควร

เป็นส่วนหน่ึงท่ีสําคญัและบูรณาการอยูใ่นระบบดว้ย (Integration of caregivers in the health care system) 

และสําหรับผลลพัธ์ในการดูแลคณะผูด้าํเนินการให้ความสําคญัใน 2 ประเด็นหลกั คือ ประเด็นแรก มุ่งเน้น

ผลลพัธ์การดูแลท่ีดีหรือผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนกับตวัผูป่้วย (Patient Outcome) ได้แก่ ภาวะสุขภาพ ไม่เกิด

ภาวะแทรกซอ้น ความสามารถปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัของผูป่้วย เป็นตน้ และประเด็นท่ีสอง มุ่งเนน้ผลลพัธ์ท่ี

เกิดข้ึนในตวัญาติผูดู้แล (Caregiver Outcome) ไดแ้ก่ ความสามารถในการดูแลตนเองของญาติผูดู้แล ทกัษะ/

ความสามารถในการจดัการ/เผชิญปัญหา ความเครียดจากการดูแล เป็นตน้ รายละเอียดแสดงในภาพ 

                              
รูปแบบการจดัการดูแลผูป่้วยเร้ือรัง ท่ีมา Wagner, et al., 2001 

 การนาํเอาความรู้เก่ียวกบัรูปแบบเชิงสังคมและการอยูร่่วมกนั (Social Ecological Model) ซ่ึงเป็น

แนวคิดด้านสาธารณสุขมาคิดร่วมด้วยจะทาํให้ครอบคลุมถึงระดบัต่างๆ ท่ีมีส่วนสําคญัเก่ียวข้องในการ

ช่วยเหลือญาติผูดู้แลและครอบครัวไดช้ดัเจนข้ึน แนวคิดน้ีแบ่งระดบัของการมีส่วนเก่ียวขอ้งอยู ่4 ระดบัไดแ้ก่ 

1) บุคคลหรือผูป่้วยเร้ือรังท่ีตอ้งการการดูแล 2) ญาติผูดู้แล/ ครอบครัว/ สมาชิกในครอบครัว 3)ส่ิงแวดลอ้มใน

การดูแล ซ่ึงรวมถึงสัมพนัธภาพระหวา่งผูป่้วยและผูดู้แล และบริบทในการดูแล 4)สังคมโดยรวมท่ีสะทอ้นถึง

นโยบาย แหล่งประโยชน์ในสังคม และระบบบริการสุขภาพ 
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             Ecological Model for Intervening with Family Caregivers ท่ีมา Gitlin, 2007 

 ดงันั้นการออกแบบการช่วยเหลือจึงตอ้งคาํนึงถึงทั้ง 4 ระดบั กล่าวคือ ในระดบับุคคลหรือผูป่้วยนั้น

ควรพิจารณาถึง การช่วยเหลือเพื่อลดความรุนแรงของโรค แนวทางการรักษาท่ีชดัเจน การเพิ่มความสามารถ

ในการดูแลตนเอง ความตอ้งการความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลต่อระดบัญาติผูดู้แลซ่ึงเป็นคู่บทบาท

ท่ีสําคญัของผูป่้วยรวมทั้งสมาชิกคนอ่ืนๆ ในครอบครัว การออกแบบช่วยเหลือญาติผูดู้แลจึงตอ้งประเมิน

ความตอ้งการการดูแลท่ีเกิดจากผูป่้วยเบ้ืองตน้ และตวัอยา่งการช่วยเหลือ (intervention) ท่ีไดผ้ล ไดแ้ก่ การให้

ความรู้เก่ียวกบัการดูแล การฝึกทกัษะการดูแล (skill training/ hands–on care), การจดักลุ่มสนบัสนุนดา้นจิต

สังคม (psycho-social support group), การโทรศพัทติ์ดตาม (telephone support group) และบริการดา้นการ

ดูแล (care management services) การเยี่ยมบา้น (home visit) แต่ทั้งน้ี งานวิจยัส่วนใหญ่พบว่า Multi-

component intervention ไดผ้ลมากท่ีสุด การออกแบบช่วยเหลือในระดบัส่ิงแวดลอ้มหรือบริบทในการดูแล

ส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึงก็คือ ทาํอย่างไรให้เกิดความรู้สึกท่ีดีในขณะดูแล เกิดความราบร่ืนคล่องตวั ไม่เกิดความ

ขดัแยง้และเป็นอุปสรรค และสุดทา้ยในระดบัสังคม/ชุมชน และนโยบายตอ้งมีการคิดรูปแบบการช่วยเหลือ

พิจารณากฎเกณฑค์วามเหมาะสมของแนวนโยบายการจดัแหล่งประโยชน์ในสังคมและการบริการท่ีเฉพาะใน

แต่ละกลุ่ม 

 นอกจากน้ี การทบทวนวรรณกรรมในต่างประเทศเก่ียวกบักรอบแนวคิดการพฒันาระบบ (รูปแบบ) 

สําหรับการช่วยเหลือญาติผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรัง พบว่า การพฒันาระบบการช่วยเหลือญาติผูดู้แลท่ีดีนั้นควรคิด

บนพื้นฐานต่อไปน้ี 1) เป็นการบริการท่ีไร้รอยต่อ (Seamless services) 2) นาํสู่การใชแ้หล่งประโยชน์อยา่งมี

ประสิทธิภาพ และ 3) ผลลพัธ์ทางบวกเกิดข้ึนกบัผูดู้แลโดยตรง โดยมีหลกัการ (Principles) สําหรับการคิด

รูปแบบบริการสาํหรับญาติผูดู้แลประกอบดว้ย  

1. บทบาทของครอบครัว (Family Role) หมายถึง บริการท่ีจดัข้ึนตอ้งคาํนึงถึงว่าครอบครัวเป็น

ผูใ้ชบ้ริการในกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลผูป่้วยเร้ือรังในระยะยาวซ่ึงเกิดข้ึนเป็นประจาํ

ทุกวนั  

2. การเขา้ถึงบริการ (Access) หมายถึง ขอ้มูลและบริการท่ีจดัให้ตอ้งมีคุณภาพท่ีดีและครอบคลุม

ทุกกลุ่มโรค/ อาย ุ/รายได ้ทุกคนสามารถเขา้ถึงได ้
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3. การประสานงาน (Co-ordination) หมายถึงตอ้งมีการประสานบริการต่างๆ สําหรับญาติผูดู้แล

และจัดให้เหมาะสมกับโครงสร้างของบริการท่ีมีอยู่เดิม เน่ืองจากมีความแตกต่างกันของ

แนวนโยบายในแต่ละสังกดั 

4. จัดเตรียมบริการท่ีครอบคลุมเบ็ดเสร็จและสามารถเลือกได้ในรูปแบบท่ีหลากหลาย

(Comprehensive service offering choice) และเหมาะกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละระยะ

ของความเจบ็ป่วยเร้ือรัง  

5. การมีส่วนร่วมของครอบครัวและผูใ้ชบ้ริการ (Participation) หมายถึงตอ้งแน่ใจไดว้า่บริการท่ีจดั

ใหผู้ดู้แลนั้นเป็นบริการท่ีสนบัสนุน เปิดโอกาสให้ผูดู้แลและครอบครัวมีส่วนร่วมอยา่งเต็มท่ีใน

การตดัสินใจในการดูแล  

6. การเคารพในศกัด์ิศรีของผูใ้ช้บริการ (Respect) หมายถึง บริการท่ีจดัให้แก่ญาติผูดู้แลและ

ครอบครัวตอ้งคาํนึงถึงศกัด์ิศรีและเอกสิทธ์ิในความเป็นบุคคล  

7. ความรับผิดชอบในส่ิงท่ีกระทาํ (Accountability) หมายถึง ความรับผิดชอบต่อรูปแบบการ

ช่วยเหลือท่ีจดัทาํนั้นตอ้งมัน่ใจวา่นาํไปสู่ผลลพัธ์ท่ีมีคุณภาพแก่ผูดู้แลและครอบครัว 

 

 จากแนวคิดรูปแบบการจดัการดูแลผูป่้วยเร้ือรัง รูปแบบเชิงสังคม และการอยู่ร่วมกัน (Social-

ecological model) และหลกัการสําหรับการคิดรูปแบบบริการสําหรับญาติผูดู้แล รวมทั้งผลการทบทวน

วรรณกรรมและผลการวิเคราะห์สถานการณ์การช่วยเหลือญาติผูดู้แล คณะดาํเนินงานจึงขอเสนอ (ร่าง) รูป

แบบฯ ดงัน้ี  

 
แผนภูมิที ่22. ร่างรูปแบบการช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรัง 
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1.  องค์ประกอบ และหน้าที ่ได้แก่ 

• ญาติผูดู้แลของผูป่้วยเร้ือรังและครอบครัว ญาติผูดู้แลแบ่งตามความรับผิดชอบการดูแลเป็น 

2 ประเภท คือ ญาติผูดู้แลหลกั และญาติผูดู้แลรอง และแบ่งตามความสัมพนัธ์กบัผูป่้วย แบ่งเป็น 

ผูดู้แลท่ีเป็น ญาติจริงๆ (ผูดู้แลท่ีมีความสัมพนัธ์เป็นญาติของผูป่้วย) และผูดู้แลท่ีจ้างมา (paid 

caregiver) ส่วนสมาชิกในครอบครัวคนอ่ืนๆ จดัว่าเป็นบุคคลซ่ึงอาจมีส่วนช่วยเหลือหรืออยู่ใน

บริบทของการดูแล ญาติผูดู้แลควรเป็นผูส้มคัรใจและได้รับความเห็นพอ้งระหว่างหมู่ญาติว่า

เหมาะสมท่ีจะเป็นผูรั้บผิดชอบให้การดูแลผูป่้วย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัลกัษณะของครอบครัวและคุณภาพ

ของสัมพนัธภาพระหว่างผูป่้วยและผูดู้แล รวมทั้งบริบทในครอบครัว ผูดู้แลควรไดรั้บการเตรียม

ความพร้อม มีส่วนร่วม และได้รับขอ้มูลเพียงพอในการดูแลจากทีมสุขภาพในด้านต่างๆ ตั้งแต่

แรกเร่ิมเขา้รับบทบาท และพฒันาทกัษะเป็นระยะ ตลอดกระบวนการดูแล  

• ทีมสุขภาพ หมายรวมถึง บุคลากร/ วชิาชีพท่ีใหบ้ริการทางสุขภาพสาํหรับผูป่้วยเร้ือรัง ไดแ้ก่ 

แพทย ์พยาบาล นกัจิตวิทยา นกัสังคมสงเคราะห์ ในองคป์ระกอบน้ีเนน้กลุ่มพยาบาลเป็นหลกั ทีม

สุขภาพมีหน้าท่ีหลักในการรักษาพยาบาลผูป่้วยโรคเร้ือรังอย่างต่อเน่ือง จัดระบบการดูแลท่ี

เหมาะสม วางแผนจาํหน่ายผูป่้วยโดยมีญาติผูดู้แลมีส่วนร่วม ประเมินความพร้อม  และพฒันา

ความสามารถใหแ้ก่ญาติผูดู้แลตั้งแต่แรกเร่ิมเขา้รับบทบาทและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา

ของการดูแล โดยมุ่งเนน้ผลลพัธ์/ ตวัช้ีวดัทั้งท่ีเกิดข้ึนกบัผูป่้วยและญาติผูดู้แล ให้คาํปรึกษา แนะนาํ

แหล่งประโยชน์ในชุมชน ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการให้ความช่วยเหลือแก่ญาติ

ผูดู้แล 

• หน่วยงาน/ สถาบนัท่ีใหบ้ริการ หมายถึงโรงพยาบาลระดบัต่างๆ ท่ีให้บริการสุขภาพ ในการ

รักษาพยาบาลผูป่้วยเร้ือรัง มีหน้าท่ีหลกัในการบริการแก่ญาติผูดู้แลในดา้นความรู้ ทกัษะในการ

ดูแล   ในแต่ละหน่วยงานควรจดัใหมี้บริการปรึกษาปัญหาการดูแลทางโทรศพัท ์อาจทาํในลกัษณะ 

Hotline/ Call Center หรืออาจให้ความรู้ผา่น Internet/ Website จดัให้มีกลุ่มช่วยเหลือตนเอง (Self 

help group/ Support group) สําหรับญาติผูดู้แลกลุ่มโรคต่างๆ ควรมีการจดัตั้งศูนยช่์วยเหลือญาติ

ผูดู้แล (Caregiver Center) เพื่อเป็นแหล่งรวมในการให้ความรู้/ ฝึกทกัษะ จดัอบรมญาติ ฝึกอบรม

บุคลากร และเป็นแหล่งรวมเคร่ืองมือ อุปกรณ์ นวตักรรมในการดูแล 

• แหล่งประโยชน์ในชุมชน หมายถึง บริการ/ สถานท่ี/ อุปกรณ์ท่ีจดัเตรียมไวใ้นชุมชนเพื่อเอ้ือ

ให้ผูดู้แลมีความสะดวก คล่องตวัในการดูแลผูป่้วยท่ีบ้าน ปัจจุบนัในการดูแลผูป่้วยเร้ือรังใน

ประเทศไทยนั้น ยงัไม่ค่อยมีแหล่งประโยชน์ในชุมชนท่ีจดัเตรียมไวใ้นกรณีท่ีญาติผูดู้แลไม่สามารถ

ดูแลไดอ้ยา่งต่อเน่ือง หรือ ในฝากดูแลในช่วงเวลาสั้นๆไดแ้ก่ Adult daycare /Respite care  
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 2. Productive Interaction and Intervention ในท่ีน้ี คือ ลกัษณะ/ วิธีการ หรือการออกแบบการ

ช่วยเหลือ (Intervention) และสาระสาํคญัของการช่วยเหลือ 

 ลกัษณะของการช่วยเหลือมี 2 ประเภท คือ การช่วยเหลือโดยทัว่ไปสําหรับผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรังทุกกลุ่ม

โรค และการช่วยเหลือสําหรับผูดู้แลผูป่้วยเฉพาะกลุ่มโรค ส่วนวิธีการในการจดัการแบ่งเป็น รายบุคคล/ ราย

กลุ่ม  วธีิเดียว/ หลายวธีิร่วมกนั รวมถึงการใชเ้ทคโนโลย ีและนวตักรรมต่างๆ  

 การออกแบบการช่วยเหลือ (Intervention design) และสาระสําคญั กล่าวถึง รูปแบบการจดั จาํนวน

คร้ังและระยะเวลาท่ีใช ้เช่น การจดั Training Course สําหรับพฒันาทกัษะญาติผูดู้แล การทาํแผนการจาํหน่าย 

(Discharge Plan) สําหรับผูป่้วยเร้ือรังและญาติท่ีมีการระบุชดัเจนเก่ียวกบัการให้ความช่วยเหลือญาติในการ

ปรับตวัเพื่อดูแลผูป่้วยเร้ือรังในระยะยาว การโทรศพัทติ์ดตาม การเยี่ยมบา้น การจดัหาคู่มือ อุปกรณ์ท่ีสําคญั

เพื่อช่วยให้ญาติไดใ้ชใ้นการดูแลตนเอง การจดัการกบัความเครียดท่ีเกิดข้ึนจากการดูแล  การดูแลตนเองของ

ญาติผูดู้แลและการสร้างเสริมสุขภาพ การใหค้าํปรึกษาแก่ญาติผูดู้แล 

 3. ผลลพัธ์การดูแล  แบ่งเป็นผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนกบัตวัผูป่้วย (Patient Outcome) ไดแ้ก่ ภาวะสุขภาพ ไม่

เกิดภาวะแทรกซ้อน ความสามารถปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัของผูป่้วย เป็นผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนในตวัญาติผูดู้แล 

(Caregiver Outcome) ไดแ้ก่ ความสามารถในการดูแลตนเองของญาติผูดู้แล ทกัษะ/ความสามารถในการ

จดัการ/ เผชิญปัญหา การจดัการความเครียดจากการดูแล การจดัการความขดัแยง้ในการดูแล 
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กจิกรรม การสาํรวจและติดตามต่อเน่ืองสมรรถภาพสมอง และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเส่ือม 

  สมรรถภาพสมอง ในวยัผูใ้หญ่และผูสู้งอายไุทย 

หัวหน้ากจิกรรม     อ.พญ.สิรินทร ฉนัศิริกาญจน  

    

หลกัการและเหตุผล 

 จากสถานการณ์ปัจจุบนัในประเทศไทย ประชากรผูสู้งอายไุทยซ่ึงมีรูปแบบทางสังคมและวฒันธรรม  

ท่ีแตกต่างจากประเทศทางตะวนัตก นอกจากน้ียงัมีแนวโน้มของการเป็นโรคทางเมตะบอลิกและโรคของ

หลอดเลือดตั้งแต่ในวยักลางคน จากปัจจยัดงักล่าวอาจะส่งผลให้ลกัษณะของสมองของผูสู้งอายุไทยอาจจะมี

ความแตกต่างจากผลการศึกษาในต่างประเทศได ้ทาํให้การมีเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะของลกัษณะการฝ่อของ

สมองในช่วงวยักลางคนถึงผูสู้งอายุในประชากรไทยอาจจะมีประโยชน์ในการวินิจฉยัแยกโรค สําหรับผูท่ี้มี

ปัญหาดา้นการบกพร่องทางพุทธิปัญญาระดบัตน้ (MCI) ผูท่ี้มีสมองเส่ือมชนิดอลัไซเมอร์และชนิดหลอด

เลือดซ่ึงมีวทิยาการกา้วหนา้ในการวดัปริมาตรและนํ้ าหนกัของบางส่วนของฮิปโปธาลามสัจากการตรวจทาง

รังสีวิทยาโดยเฉพาะการใช้ การตรวจภาพเสมือนจริงโดยใช้คล่ืนสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ได ้โครงการ

ศึกษาวิจัยน้ีจึงได้สนใจศึกษาติดตามต่อเน่ืองถึง ผลการตรวจภาพเสมือนจริงของสมองโดยใช้คล่ืน

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ร่วมกับ การทดสอบทางจิตวิทยาเก่ียวกับภาวะซึมเศร้า สมองเส่ือม  และ

การศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะสมองเส่ือม ไดแ้ก่ ภาวะโภชนาการ คุณภาพการนอนหลบั ผลการ

ตรวจทางห้องปฏิบติัการเก่ียวกบัเม็ดเลือด ชีวเคมี ลกัษณะทางพนัธุกรรม ยีนท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะสมองเส่ือม 

สมรรถภาพทางกายและกิจวตัรประจาํวนั ประวติัการเจ็บป่วยและแบบแผนการดาํเนินชีวิต ในกลุ่มวยั

กลางคนและผูสู้งอายท่ีุไม่มีภาวะสมองเส่ือมเพื่อใหมี้ค่าหรือเกณฑม์าตรฐานท่ีเฉพาะเจาะจงสําหรับประชากร

ไทยในอนาคต 

วตัถุประสงค์  

 1. เพื่อศึกษาติดตามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะสมองเส่ือม ไดแ้ก่ ภาวะโภชนาการ คุณภาพการ

นอนหลับ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ลักษณะทางพนัธุกรรม ยีนท่ีเก่ียวข้องกับภาวะสมองเส่ือม 

สมรรถภาพทางกายและกิจวตัรประจาํวนั ประวติัความเจบ็ป่วยและแบบแผนการดาํเนินชีวติ 

 2. เพื่อศึกษาติดตามเก่ียวกบัผลการทดสอบทางจิตวิทยา ไดแ้ก่ ภาวะซึมเศร้า WAIS test และการ

ทดสอบทางจิตวทิยาท่ีไดพ้ฒันาข้ึน 

 3. เพื่อศึกษาติดตามผลการตรวจภาพเสมือนจริงของสมองโดยใช้คล่ืนสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Brain 

MRI) ประกอบดว้ยอตัราการฝ่อของสมองส่วนต่าง โดยเฉพาะในส่วนของ ฮิปโปแคมปัส 

 4. เพื่อเปรียบเทียบภาคตดัขวางจากผลจากการทดสอบทางจิตวิทยา กบัผลการตรวจภาพเสมือนจริง

ของสมองโดยใชค้ล่ืนสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Brain MRI)  

 5. เพื่อหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะสมองเส่ือม ผลการทดสอบทางจิตวิทยาและผล

การตรวจภาพเสมือนจริงของสมองโดยใชค้ล่ืนสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
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 6. เพื่อศึกษาอตัราการลดขนาดของส่วนต่างๆของสมอง เปรียบเทียบกบัอตัราการเปล่ียนแปลงของ

ผลจากการทดสอบทางจิตวิทยาและปัญหาท่ีเพิ่มข้ึนของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะสมองเส่ือมในระยะเวลาท่ี

เปล่ียนแปลงไปในแต่ละคร้ังของการทดสอบ 

 7. เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นพนัธุกรรมท่ีมีผลต่อความเส่ียงในการเกิดภาวะสมองเส่ือม 

กลุ่มเป้าหมาย   

อาสาสมคัรท่ีอยูใ่นวยักลางคนถึงผูสู้งอายุ ท่ีมีอายุตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป จาํนวน 386 คน ท่ีไม่มีปัญหาเร่ืองสมอง

เส่ือม โดยจะตอ้งมีคะแนน MMSE –Thai 2002 มากกวา่หรือเท่ากบั 23, ช่วยเหลือตนเองไดแ้ละ อ่านออก

เขียนได ้

ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

 1.ดา้นการปฏิบติั 

  1.1 ไดค้่าเฉล่ียของ parameter ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถภาพสมอง ซ่ึงเป็นมาตรฐานของ

คนไทยท่ีจะใชเ้ป็นค่าอา้งอิงต่อไปในอนาคต 

  1.2 ความสัมพนัธ์ของปัญหาสุขภาพ และ สมรรถภาพสมอง 

  1.3 รูปแบบของการพฒันาศกัยภาพสมองรูปแบบต่างๆ ตามท่ีพบวา่ผดิปกติ 

 2.ดา้นการศึกษาเพื่อนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีเป็นองคค์วามรู้ในการจดัการศึกษาเก่ียวกบั

การแพทยแ์ละการสาธารณสุขต่อไปในอนาคต 

 3. ดา้นนโยบาย เพื่อสะทอ้นภาพท่ีชดัเจน เป็นระบบเก่ียวกบัปัญหาท่ีปรากฏต่อผูน้าํหรือผูส้ร้าง

นโยบายและนาํไปสู่การพฒันาปรับปรุงระบบการบริการแก่ผูสู้งอายตุ่อไปในอนาคต 

ข้ันตอนการดําเนินการ  

 1.   การเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม การเก็บตวัอยา่งเลือด การตรวจทางดา้นจิตวทิยาและการตรวจ

ภาพเสมือนจริงของสมองโดยใชค้ล่ืนสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Brain MRI) เสร็จสมบูรณ์เดือนมีนาคม 2554 

 2.   การแจง้ผลการตรวจทั้งหมดเดือนสิงหาคม 2554  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการจัดกจิกรรม  แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของอาสาสมคัร และการประเมิน   

ผลการดําเนินงานทีสํ่าคัญ 

 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มศึกษาซ่ึงนําเสนอข้อมูลแยกตามเพศดังรายละเอียดใน ตารางท่ี 94. โดย

ประกอบดว้ยกลุ่มศึกษาเพศชาย จาํนวน 186 คนและเพศหญิงจาํนวน 201 คน กลุ่มศึกษาส่วนใหญ่มีอาชีพรับ

ราชการและมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกจากน้ีผลการตรวจทางดา้น Biochemical analysis นาํเสนอใน

ตารางท่ี 95 ผลการตรวจพบวา่กลุ่มศึกษาทั้งเพศชายและหญิงมีระดบัของ total cholesterol,  LDL-cholesterol 

และ homocysteine สูงกว่าค่าปกติ ส่วนผลการตรวจอ่ืนๆอยู่ในเกณฑ์ปกติ การประเมินดา้นการรู้คิดมีการ

นาํเสนอขอ้มูลในภาพรวมเบ้ืองตน้ก่อน ใน 5 ดา้นไดแ้ก่ความตั้งใจ การประมวลขอ้มูล ความจาํ การสร้างภาพ

ผ่านการรับรู้ทางการเห็น และความคิดเชิงบริหารจดัการ ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 96. การนาํเสนอขอ้มูล

เฉพาะดา้นในรายงานฉบบัน้ี นาํเสนอเบ้ืองตน้ในเร่ืองของการจาํใน 2 ส่วน ไดแ้ก่การจาํคร้ังแรก (First recall) 
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และการจาํ (Recall) โดยมีการแบ่งคะแนนของแต่ละดา้นอออกเป็น 3 tertiles และแยกตามเพศ โดยพบวา่มี

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคะแนนในแต่ละดา้นของการจาํดงัรายละเอียดในตารางท่ี 97-100. 

ตารางที ่94. ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มศึกษาแยกตามเพศ (N=387) 

 

Characteristic เพศชาย (n=186) เพศหญิง (n=201) 

อายเุฉล่ีย (ปี) 62.51 ± 8.29 62.75 ± 7.31 

อาชีพ  (%) :  

- พอ่บา้น/แม่บา้น 

- ลูกจา้งบริษทัเอกชน 

- รับราชการ 

- ธุรกิจส่วนตวั 

- พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

- รับจา้ง 

- อ่ืนๆ 

 

8.6 

18.9 

34.6 

15.7 

7.6 

4.9 

9.7 

 

14.9 

9.5 

51.7 

6.0 

1.0 

2.5 

14.4 

ระดบัการศึกษาสูงสุด (%) :  

- ไม่ไดเ้รียน 

- ประถมศึกษา 

- มธัยมตน้ 

- มธัยมปลาย 

- อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

- ปริญญาตรี 

- สูงกวา่ปริญญาตรี 

 

0.5 

4.3 

5.9 

11.4 

11.4 

48.6 

17.8 

 

0.5 

11.9 

5.0 

11.9 

9.0 

38.3 

23.4 

แหล่งท่ีมาของรายได ้(%) :  

- เงินเดือน/บาํนาญ 

- คู่สมรส บุตร หลาน 

- อ่ืนๆ 

 

60.9 

14.1 

25.0 

 

65.7 

16.9 

17.4 

การบริโภคกาแฟ (%) :  

1. ไม่ด่ืม 

2. ด่ืม   1-2  แกว้/วนั 

       >2  แกว้/วนั 

            ระยะเวลาในการด่ืม (ปี) 

 

22.0 

59.1 

18.8 

13.53  ± 11.30 

 

6.1 

53.3 

40.6 

17.14  ± 12.67 
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Characteristic เพศชาย (n=186) เพศหญิง (n=201) 

การบริโภคชา (%) :  

1. ไม่ด่ืม 

2. ด่ืม   1-2  แกว้/วนั 

       >2  แกว้/วนั 

                    ระยะเวลาในการด่ืม (ปี) 

 

45.4 

13.5 

41.1 

14.20 ± 13.46 

 

9.5 

12.5 

77.6 

12.56 ±10.26 

การสูบบุหร่ี (%) :  

1. ไม่สูบบุหร่ี 

2. สูบบุหร่ี 

- ปริมาณท่ีสูบ (มวน/วนั) 

- ระยะเวลาท่ีสูบ (ปี) 

 

82.4 

17.6 

13.05 ± 7.20 

21.29 ± 13.81 

 

- 

- 

- 

- 

การด่ืมแอลกอฮอล ์(%) :  

1. ไม่ด่ืม 

2. ด่ืมแอลกอฮอล์ 

- ความถ่ีในการด่ืม 

1-2 คร้ัง/สัปดาห์ 

3-4 คร้ัง/สัปดาห์ 

5-6 คร้ัง/สัปดาห์ 

ทุกวนั 

 

70.2 

 

29.8 

82.7 

11.5 

5.8 

- 

 

95.4 

 

4.6 

50.0 

50.0 

- 

- 

การออกกาํลงักาย (%) :  

1. ไม่ไดอ้อกกาํลงักาย 

2. ออกกาํลงักายเป็นประจาํ(อยา่งนอ้ย 3 คร้ัง/

สัปดาห์) 

 

77.7 

22.3 

 

76.3 

23.8 
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ตารางที ่95. ค่าเฉล่ียของ BMI, MMSE และ Biochemical analysis ของกลุ่มศึกษาแยกตามเพศ  

 

 Gender Normal range 

 Male (n=186) Female(n=201)  

BMI (kg/m2) 23.25 ± 3.14 23.16 ± 3.41 18.5-23.4 

MMSE 29.05 ± 0.94 29.06 ±0.89 > 24 

Albumin (g/L) 42.16 ± 2.63 43.54 ± 2.19 34-50 

Calcium (mg/dL) 8.93 ±0.42 9.25 ± 0.43 8.1-10.4 

Inorganic phosphate (mg/dL) 3.14 ± 0.43 3.61 ± 0.46 2.5-5.0 

Glucose (mg/dL) 91.53 ± 8.75 92.51 ± 8.22 70-115 

BUN (mg/dL) 14.18 ± 3.63 13.57± 3.11 5-25 

Creatinine (mg/dL) 1.01 ± 0.16 0.77 0.11 0.7-2.0 

Triglyceride (mg/dL) 114.90 ± 66.96 114.96 ± 96.31 30-200 

Cholesterol (mg/dL) 213.75 ± 39.78 222.56 ± 39.70 150-200 

HDL (mg/dL) 52.18 ± 11.49 62.70 ± 17.92 > 40 

LDL (mg/dL) 138.76 ± 36.99 139.47 ± 36.65 < 135 

TSH (µlU/mL) 1.51 ± 0.90 1.96 ± 2.37 0.27-4.2 

Hb (g/dL) 14.30 ± 1.25 12.90 ± 1.03 12-16 

Hct (%) 43.55 ± 3.60 39.25 ± 2.90 36-48 

Homocysteine (umol/L) 19.07 ± 3.37 15.21 ± 3.21 5.00-15.00 

Vitamin D (ug/L) 32.36 ± 33.07 23.79 ± 11.08 20-70 

Vitamin B12 (pg/mL) 596.44 ± 262.71 686.57 ± 313.36 211-946 

Folate (ng/mL) 9.81 ± 5.37 13.82 ± 8.20 3.1-17.5 
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ตารางที ่96. ค่าเฉล่ียของตวัช้ีวดัดา้นการรู้คิด (Cognitive function) ของกลุ่มศึกษาทั้งหมด  

 

การรู้คิด (Cognitive function) Mean ±SD 

ความตั้งใจ (Attention) 

      Digit span 

- Digit forward 

- Digit backward 

 

 

9.65 ± 5.89 

5.88 ± 2.54 

การประมวลขอ้มูล (Information processing) 

        Digit symbol 

 

42.90 ± 14.51 

ความจาํ (Memory) 

   ความจาํเชิงเหตุการณ์ (Episodic memory) 

-  Verbal paired associates 

1. การจาํคร้ังแรก (First recall) 

2. การจาํ (Recall) 

3. การกูข้อ้มลูกลบัคืน (Recognition) 

 

 

 

1.12 ± 1.34 

12.58 ± 7.57 

23.65 ± 0.82 

การสร้างภาพผา่นการรับรู้ทางการเห็น (Visuoconstruction) 

- Block design 

 

22.42 ± 9.98 

ความคิดเชิงบริหารจดัการ (Executive function) 

1. Stroop color word test 

2. Trail making test 

2.1 Visual scanning 

2.2 Number sequencing 

2.3 Letter sequencing 

2.4 Number-letter switching 

2.5 Motor speed 

3. Tower test 

3.1 Total achievement score 

3.2 Mean first-move time 

3.3 Time-per-move-ratio 

3.4 Move accuracy ratio 

3.5 Total rule violations 

3.6 Rule-violations-per-item ratio 

4. Letter fluency 

5. Category fluency 

 

72.50 ± 27.67 

 

26.31 ± 10.01 

47.03 ± 21.09 

61.20 ± 37.60 

127.34 ± 59.85 

29.14 ± 11.82 

 

12.84 ± 5.18 

6.17 ± 3.36 

5.37 ± 3.49 

1.61 ± 0.61 

3.64 ± 4.14 

0.47 ± 0.69 

25.71 ± 9.41 

37.17 ± 9.72 
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ตารางที่ 97. เปรียบเทียบคะแนนของตวัช้ีวดัดา้นความจาํในส่วนของการจาํคร้ังแรก (First recall) ของกลุ่ม

ศึกษาเพศหญิงกบัปัจจยัต่างๆ 

 

Potential factors  First recall total score  

 Tertile 1 (0-0) 

(N=74) 

Tertile 2 (1-1) 

(N=52) 

Tertile 3 (2-8) 

(N=57) 

Age 64.76 ± 7.46* 63.90 ± 8.19* 60.21± 6.05 

Albumin (g/L) 42.01 ± 2.77* 42.60 ± 2.51 43.31 ± 2.75 

Calcium (mg/dL) 9.14 ± 0.42* 9.25 ± 0.51 9.39 ± 0.33 

Inorganic phosphate (mg/dL) 3.53 ± 0.44* 3.57 ± 0.50 3.72 ± 0.42 

Glucose (mg/dL) 91.88 ± 7.83 92.19 ± 8.92 93.49 ± 8.85 

BUN (mg/dL) 13.84 ± 2.89 12.95 ± 3.10 13.29 ± 3.29 

Creatinine (mg/dL) 0.78 ± 0.12 0.78 ± 0.11 0.75 ± 0.10 

Triglyceride (mg/dL) 108.41 ± 40.12 132.46 ± 165.72 108.56 ± 65.63 

Cholesterol (mg/dL) 219.43 ± 46.48 223.90 ± 32.04 221.34 ± 34.58 

HDL (mg/dL) 60.74 ± 14.49* 59.85 ± 13.50* 66.88 ± 15.25 

LDL (mg/dL) 139.57 ± 38.55 141.03 ± 33.80 136.26 ± 34.44 

TSH (µlU/mL) 2.19 ± 3.67 1.75 ± 0.87 1.84 ± 1.00 

Hb (g/dL) 12.80 ± 1.16 12.96 ± 1.08 12.99 ± 0.85 

Hct (%) 39.13 ± 3.18 39.36 ± 3.04 39.40 ± 2.57 

Homocysteine (umol/L) 15.61 ± 3.96 15.69 ± 2.46 14.54 ± 2.47 

Vitamin D (ug/L) 24.92 ± 7.40* 25.28 ± 17.68* 20.72 ± 7.27 

Vitamin B12 (pg/mL) 640.60 ± 322.01 749.66 ± 335.33 671.83 ± 289.27 

Folate (ng/mL) 12.78 ± 7.14 12.52 ± 6.65 15.33 ± 9.76 

* Significantly different from Tertile 3 
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ตารางที่ 98. เปรียบเทียบคะแนนของตวัช้ีวดัดา้นความจาํในส่วนของการจาํคร้ังแรก (First recall) ของกลุ่ม

ศึกษาเพศชายกบัปัจจยัต่างๆ 

 

Potential factors  First recall total score  

 Tertile 1 (0-0) 

(N=74) 

Tertile 2 (1-1) 

(N=53) 

Tertile 3 (2-8) 

(N=42) 

Age 64.31 ± 7.33* 62.62 ± 7.92* 58.83 ± 8.18 

Albumin (g/L) 41.68 ± 2.53 42.45 ± 2.46 42.33 ± 2.79 

Calcium (mg/dL) 8.87 ± 0.38 8.94 ± 0.44 9.01 ± 0.46 

Inorganic phosphate (mg/dL) 3.16 ± 0.46 3.19 ± 0.40 3.12 ± 0.40 

Glucose (mg/dL) 92.88 ± 8.79 91.23 ± 8.74 90.15 ± 8.95 

BUN (mg/dL) 14.27 ± 3.74 14.60 ± 3.38 14.00 ± 4.05 

Creatinine (mg/dL) 1.01 ± 0.15 1.00 ± 0.17 1.05 ± 0.16 

Triglyceride (mg/dL) 104.56 ± 57.61 117.22 ± 70.86 119.92 ± 62.90 

Cholesterol (mg/dL) 212.55 ± 42.30 208.76 ± 35.82 218.05 ± 39.77 

HDL (mg/dL) 52.11 ± 12.85 52.97 ± 10.65 51.12 ± 9.77 

LDL (mg/dL) 139.18 ± 36.22 132.26 ± 36.46 143.32 ± 40.69 

TSH (µlU/mL) 1.49 ± 0.83 1.34 ± 0.74* 1.81 ± 1.21 

Hb (g/dL) 14.18 ± 1.43 14.22 ± 1.19 14.40 ± 1.01 

Hct (%) 43.19 ± 3.99 43.38 ± 3.61 43.75 ± 3.03 

Homocysteine (umol/L) 19.25 ± 3.08 19.13 ± 2.87 18.68 ± 3.13 

Vitamin D (ug/L) 34.02 ± 24.53 25.95 ± 6.75 38.13 ± 60.39 

Vitamin B12 (pg/mL) 590.59 ± 217.03 637.07 ± 340.15 545.76 ± 202.25 

Folate (ng/mL) 10.41 ± 5.17 9.92 ± 6.45 9.06 ± 4.71 

* Significantly different from Tertile 3 
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ตารางที ่99. เปรียบเทียบคะแนนของตวัช้ีวดัดา้นความจาํในส่วนของการจาํ (Recall) ของกลุ่มศึกษาเพศหญิง

กบัปัจจยัต่างๆ 

 

Potential factors  Recall total score  

 Tertile 1 (0-8) 

(N=59) 

Tertile 2 (9-15) 

(N=54) 

Tertile 3 (16-36) 

(N=70) 

Age 66.12 ± 7.34* 63.24 ± 7.59* 60.44 ± 6.65 

Albumin (g/L) 41.81 ± 2.81* 42.63 ± 2.17 43.21 ± 2.92 

Calcium (mg/dL) 9.08 ± 0.44* 9.25 ± 0.46 9.39 ± 0.35 

Inorganic phosphate (mg/dL) 3.51 ± 0.43 3.65 ± 0.48 3.65 ± 0.45 

Glucose (mg/dL) 92.02 ± 8.20 92.13 ± 8.25 93.13 ± 8.90 

BUN (mg/dL) 13.99 ± 3.12 13.44 ± 3.27 12.96 ± 2.87 

Creatinine (mg/dL) 0.80 ± 0.13* 0.77 ± 0.11 0.75 ± 0.10 

Triglyceride (mg/dL) 112.66 ± 48.01 101.77 ± 48.44 127.49 ± 146.01 

Cholesterol (mg/dL) 221.26 ± 46.37 214.69 ± 33.14 226.70 ± 36.26 

HDL (mg/dL) 60.38 ± 15.32* 59.66 ± 11.82* 66.31 ± 15.54 

LDL (mg/dL) 140.48 ± 42.00 136.40 ± 28.47 139.57 ± 35.73 

TSH (µlU/mL) 1.70 ± 1.15 2.25 ± 4.16 1.96 ± 1.09 

Hb (g/dL) 12.92 ± 1.10 12.73 ± 1.21 13.03 ± 0.84 

Hct (%) 39.54 ± 3.22 38.59 ± 3.13 39.59 ± 2.47 

Homocysteine (umol/L) 16.09 ± 4.14* 15.13 ± 2.90 14.76 ± 2.24 

Vitamin D (ug/L) 25.73 ± 7.27* 25.96 ± 17.06* 20.23 ± 7.16 

Vitamin B12 (pg/mL) 718.64 ± 358.98 682.50 ± 323.71 647.65 ± 272.99 

Folate (ng/mL) 11.42 ± 5.83* 13.30 ± 7.19 15.44 ± 9.64 

* Significantly different from Tertile 3 
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ตารางที ่100. เปรียบเทียบคะแนนของตวัช้ีวดัดา้นความจาํในส่วนของการจาํ (Recall) ของกลุ่มศึกษาเพศชาย

กบัปัจจยัต่างๆ 

 

Potential factors  Recall total score  

 Tertile 1 (0-8) 

(N=68) 

Tertile 2 (9-15) 

(N=58) 

Tertile 3 (16-36) 

(N=43) 

Age 64.91 ± 7.59* 63.09 ± 7.75* 57.58 ± 6.89 

Albumin (g/L) 41.67 ± 2.39 42.22 ±  2.70 42.56 ± 2.69 

Calcium (mg/dL) 8.87 ± 0.41 8.92 ± 0.43 9.03 ± 0.41 

Inorganic phosphate (mg/dL) 3.16 ± 0.44 3.18 ± 0.45 3.11 ± 0.39 

Glucose (mg/dL) 92.27± 9.43 91.60 ± 6.80 90.87 ± 10.27 

BUN (mg/dL) 14.07 ± 3.10 15.09  ± 4.14 13.63 ± 3.84 

Creatinine (mg/dL) 1.01 ± 0.17 1.02  ± 0.15 1.02 ± 0.16 

Triglyceride (mg/dL) 108.22 ± 69.37 103.24 ± 54.44* 130.94 ± 61.92 

Cholesterol (mg/dL) 210.47 ± 35.48 210.00 ± 45.37 219.96 ± 37.72 

HDL (mg/dL) 53.91 ± 13.06* 52.03 ± 10.54 49.47 ± 9.36 

LDL (mg/dL) 133.65 ± 33.01 135.95 ± 42.75 146.06 ± 36.02 

TSH (µlU/mL) 1.48 ± 0.94 1.62 ± 1.06 1.45 ± 0.70 

Hb (g/dL) 14.13 ± 1.38 14.30 ± 1.26 14.37 ± 1.04 

Hct (%) 43.13 ± 3.98 43.52 ± 3.74 43.63 ± 2.92 

Homocysteine (umol/L) 19.59 ± 3.21* 19.04 ± 2.76 18.31 ± 2.95 

Vitamin D (ug/L) 34.14 ± 24.35 35.98 ± 52.39  25.48 ± 8.65 

Vitamin B12 (pg/mL) 596.91 ± 267.92 615.17±  287.74 560.57± 202.20 

Folate (ng/mL) 10.33 ± 6.88 9.42 ± 3.58 9.97  ± 5.19 

* Significantly different from Tertile 3 
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กจิกรรม การพฒันารูปแบบการดูแลผูป่้วยสูงอายใุนโรงพยาบาลและการดูแลต่อเน่ืองท่ีบา้น 

หัวหน้ากจิกรรม      รศ. ประคอง อินทรสมบติั   

        

หลกัการและเหตุผล 

 ผูสู้งอายเุม่ือเจบ็ป่วยเฉียบพลนัตอ้งการการรักษาพยาบาลท่ีเฉพาะและแตกต่างจากผูป่้วยกลุ่มอ่ืน การ

ดูแลผูสู้งอายุอยา่งครบวงจรและต่อเน่ืองจึงเป็นส่ิงสําคญั การพฒันารูปแบบการดูแลผูป่้วยผูสู้งอายุอยา่งครบ

วงจรและต่อเน่ืองเร่ิมตั้งแต่ช่วงพกัรักษาในโรงพยาบาลและต่อเน่ืองท่ีบา้น เป็นการประสานความร่วมมือทั้ง

ผูป่้วยสูงอายุ ครอบครัว และทีมสหสาขาวิชาชีพ  ตลอดจนบุคคลหลายๆ ฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการดูแล

สุขภาพ เพื่อป้องกนัภาวะแทรกซอ้น ส่งเสริมสุขภาพและความสามารถในการทาํหนา้ท่ีของผูสู้งอายุอยา่งเต็ม

ศกัยภาพ วางแผนจาํหน่ายเพื่อใหผู้ป่้วยสูงอายไุดรั้บการดูแลต่อเน่ืองจากโรงพยาบาลถึงบา้นและเช่ือมโยงกบั

เครือข่ายระบบบริการสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ผูสู้งอายุและครอบครัวสามารถปรับตวัและพฒันาศกัยภาพ

ในการดูแลผูสู้งอายอุยา่งต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการดูแลและผูสู้งอายแุละผูดู้แลมีคุณภาพชีวติท่ีดี  

วตัถุประสงค์  

 ศึกษาความเป็นไปไดแ้ละการนาํไปใชข้องรูปแบบการดูแลผูป่้วยสูงอายุจากโรงพยาบาลสู่บา้นใน

โรงพยาบาลรามาธิบดี 

กลุ่มเป้าหมาย   

 ผูป่้วยสูงอายท่ีุรับไวรั้กษาในโรงพยาบาล อาย ุ70 ปีข้ึนไป ตั้งแต่เดือน พ.ค.54-ส.ค.54 

ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 โปรแกรมการดูแลผูป่้วยสูงอายจุากโรงพยาบาลสู่บา้น 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 1. คดัเลือกหอผูป่้วยอายรุกรรมและศลัยกรรมท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการตามความสมคัรใจ 

 2. สร้างทีมบุคลากรหลกัประกอบดว้ยพยาบาลผูป้ระสานการวางแผนจาํหน่าย พยาบาล แพทย ์  

     เภสัชกร และนกัสังคมสงเคราะห์ 

 3. จดัโปรแกรมฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พยาบาลและผูเ้ก่ียวขอ้งเดือนละ 1 คร้ังในหวัขอ้การดูแล

     ผูป่้วยสูงอายแุละการวางแผนจาํหน่าย 

 4. พฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกระบวนการวางแผนจาํหน่าย 

 5. ประชุมทีมดูแลผูป่้วยสูงอายสุัปดาห์ละ 1 คร้ัง 

 6. ประชุมร่วมกบัญาติและผูดู้แลและหรือ ครอบครัว 

 7. จดัประชุมเผยแพร่การศึกษานาํร่อง 1คร้ัง 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 1. เคร่ืองมือประเมินผู ้ป่วยสูงอายุสมบูรณ์แบบ 

 2. มาตรฐานการดูแลผู ้ป่วยสูงอายุจากโรงพยาบาลสู่บ้าน 

 3. สมุดบันทึกสุขภาพ  

ผลการดําเนินงานทีสํ่าคัญ   

การศึกษานาํร่องรูปแบบการดูแลผูป่้วยสูงอายุจากโรงพยาบาลสู่บา้น เป็นการนาํนวตกรรมการดูแล

ระยะเปล่ียนผา่นจากโรงพยาบาลไปสู่บา้นซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีอิงหลกัฐานเชิงประจกัษไ์ปทดลองใชก้บัผูป่้วย

สูงอายท่ีุรับไวรั้กษาในโรงพยาบาล โดยให้ความสําคญักบัการจาํหน่ายผูสู้งอายุจากโรงพยาบาล เพื่อการดูแล

ต่อเน่ืองจากโรงพยาบาลสู่บา้นท่ีมีการเตรียมความพร้อมของผูป่้วยและญาติผูดู้แล ให้มีความสามารถในการ

ดูแลตนเองท่ีบา้น ติดตามช่วยเหลือ ใหข้อ้มูลเพื่อความมัน่ใจในการดูแล โดยมีพยาบาลเยี่ยมบา้น และติดตาม

ทางโทรศพัท ์การวางแผนจาํหน่ายเร่ิมตน้ตั้งแต่แรกรับไวรั้กษาในโรงพยาบาลท่ีสามารถเกิดข้ึนจริง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีรับไวดู้แล เป็นผูสู้งอายุท่ีเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2554-

สิงหาคม 2554 รับไวใ้นหอผูป่้วยอายุรกรรมชาย 1 และหอผูป่้วยศลัยกรรม จาํนวน 115 คน เป็นผูป่้วย

ศลัยกรรม 75 คน และผูป่้วยอายุรกรรม 40 คน โดยผูป่้วยศลัยกรรมไดรั้บการวินิจฉยัโรคมะเร็ง 77.33 % (58 

คน)  และไม่ใช่มะเร็ง 22.67 % (17 คน) ส่วนผูป่้วยอายุรกรรม การวินิจฉยัโรคปฐมภูมิส่วนใหญ่เป็นภาวะติด

เช้ือในกระแสเลือด 40 % และติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ 37.5 % สําหรับโรคร่วมทั้งผูป่้วยศลัยกรรมและอายุรก

รรม ไดรั้บการวนิิจฉยัในกลุ่ม endocrine, nutrition & metabolic disease62.5%และความดนัโลหิตสูง 62.5 % 

 ในระหวา่งรับไวรั้กษาในโรงพยาบาล ผูป่้วยอายุรกรรมมีการยา้ยหอผูป่้วยมากกวา่ ผูป่้วยศลัยกรรม 

โดยพบว่ามีผู ้ป่วย 27 รายจาก 40 ราย (67 %) ต้องย้ายหอผูป่้วย 2-6 แห่ง ในการเข้ารับการรักษาใน

โรงพยาบาล 1 คร้ัง เป็นการยา้ยในระดบัสูงข้ึนและลดลง เช่น รอกลบับา้นจะยา้ยไปยงัหอสังเกตอาการ ส่วน

ความต้องการการดูแลท่ีเป็นพื้นฐานมากท่ีสุดสําหรับทุกคน คือการดูแลในกิจวตัรประจาํวนั ส่วนความ

ตอ้งการการดูแลเฉพาะ การรักษาพยาบาล ไดแ้ก่ การจดัการดูแลเร่ืองยา  ซ่ึงผูสู้งอายุใช้ยาหลายชนิด 5-18 

ชนิด การดูแลสายสวนปัสสาวะ การดูแลระบบทางเดินหายใจ การบาํบดัดว้ยออกซิเจน การดูแลเคร่ืองช่วย

หายใจ (Noninvasive ventilator) การให้ยาขยายหลอดลม การฉีดยา การดูแลแผลผ่าตดั รวมทั้งการดูแลท่อ

ระบายและการดูแลเก่ียวกบัอาหารเฉพาะ 

 

กระบวนการวางแผนจาํหน่าย 

 1.  การใช ้ Discharge planning resource nurse เป็นแกนในการดูแลผูป่้วยสูงอายุจากโรงพยาบาลสู่

บา้น เป็นหัวใจสําคญัท่ีช่วยให้มีการดูแลต่อเน่ือง การติดต่อส่ือสารประสานความร่วมมือภายในวิชาชีพ

พยาบาลและระหวา่งวชิาชีพ และยงัทาํหนา้ท่ีเป็นพี่เล้ียงหรือเป็นท่ีปรึกษาใหก้บัพยาบาล ผูป่้วยและครอบครัว 

ทาํหน้าท่ีเจรจาต่อรองเพื่อให้ผูป่้วยและครอบครัวไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการและช่วยให้ไดใ้ช้แหล่ง
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ประโยชน์เต็มท่ีในกรณีผูป่้วยท่ีมีปัญหาซับซ้อน DPRS ทาํหน้าท่ีเป็นconsultant ในการให้คาํปรึกษาแก่

พยาบาลและ/ผูป่้วยและครอบครัว 

 2.  การประเมินผูสู้งอายอุยา่งเป็นระบบมีความสาํคญัมาก โดยจะตอ้งประเมินอยา่งสมบูรณ์แบบ และ

มีความเฉพาะ คือการประเมินความสามารถในกิจวตัรประจาํวนัก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 2 

สัปดาห์ เม่ือเขา้รับการรักษาและก่อนจาํหน่าย ช่วยให้ไดรู้้ความตอ้งการของผูป่้วยและรู้จกัผูป่้วยและสะทอ้น

แนวคิดการป้องกนั การส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ ส่วนการประเมินครอบครัวและญาติผูดู้แลจะตอ้งประเมิน

และบนัทึกท่ีเป็นการดูแลท่ีมุ่งครอบครัวเป็นศูนยก์ลาง ประเมินอย่างเป็นพลวตัรท่ีมีการเปล่ียนแปลงตาม

สภาวะของผูป่้วย  และมีแนวคิดการตอบสนองความตอ้งการทั้งผูป่้วยและครอบครัวรวมทั้งญาติผูดู้แล 

 3.  สมุดบนัทึกสุขภาพเป็นเคร่ืองมือส่ือสารระหวา่งผูป่้วย/ครอบครัวและผูใ้ห้การดูแลท่ีเป็นวิชาชีพ 

มุ่งผูป่้วย/ครอบครัวเป็นศูนยก์ลางและไดเ้รียนรู้สุขภาพ การรักษาพยาบาลรวมทั้งไดบ้นัทึกดว้ยตนเอง สมุด

บนัทึกสุขภาพยงัเป็นส่ือกลางท่ีใช้ในสอนให้ความรู้ ทบทวน สนทนากบัผูป่้วยและครอบครัว ตั้งแต่อยู่ใน

โรงพยาบาล เน่ืองจากปัญหาสุขภาพของผูสู้งอายซุบัซ้อน ใชย้าหลายชนิด จึงเป็นบนัทึกช่วยจาํและเพิ่มความ

สนใจ 

 4. การส่ือสารระหว่างวิชาชีพและผูป่้วยและครอบครัว เป็นหัวใจสําคญั การทบทวนปัญหาและวาง

แผนการดูแลในกรณีท่ีมีปัญหาซบัซอ้น ทั้งทางดา้นการแพทย ์จิตใจ อารมณ์ และปัญหาทางสังคม ช่วยให้เกิด

การเรียนรู้และสามารถเขา้ใจปัญหาคลอบคลุมและเป็นการวางแผนเป็นบริการเชิงรุกท่ีลดการเขา้รับการรักษา

ในโรงพยาบาลและช่วยให้ผูป่้วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิต ได้มีการส่งต่อหรือใช้แหล่งประโยชน์

เหมาะสม 

ข้อสรุป 

 การรับผูป่้วยไวรั้กษาในโรงพยาบาล และการจาํหน่ายผูป่้วยมีความสําคญัพอ ๆ กนั เป็นการปฏิบติัท่ี

ให้เกิดความต่อเน่ืองในการดูแลผูป่้วย/ครอบครัว รับรู้ถึงความปลอดภยั เม่ือจาํหน่ายออกจากโรงพยาบาล 

หรือกรณีท่ีจาํหน่ายจากโรงพยาบาลไปยงัสถานดูแล ญาติผูดู้แลมีความมัน่ใจสามารถขอความช่วยเหลือหรือ

ปรึกษาจากบุคลากรท่ีไวว้างใจ เน่ืองจากครอบครัวและผูดู้แลมีบทบาทสําคญั การประเมินอย่างเป็นระบบ

และการสนับสนุนช่วยเหลือผูดู้แลและการทาํงานเป็นทีมจะรวมอยู่ในระบบการดูแลผูป่้วยสูงอายุจาก

โรงพยาบาลสู่บา้น 
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 กจิกรรมที ่ อตัราการรายงานการหกลม้และความคาดหวงัของผูสู้งอายไุทยต่อแพทยป์ระจาํตวัใน 

  ระบบบริการปฐมภูมิ 

หัวหน้ากจิกรรม     อาจารยแ์พทยห์ญิง จิตติมา บุญเกิด 

     

หลกัการและเหตุผล 

 จากขอ้มูลระบาดวทิยาพบวา่การบาดเจบ็จากการหกลม้เป็นสาเหตุนาํไปสู่การเสียชีวิตเป็นอนัดบัท่ี 8 

และยงัเป็นเหตุสําคญัท่ีนาํไปสู่ภาวะทุพพลภาพช่วยเหลือตนเองไม่ได ้เป็นภาระต่อครอบครัว และส่งผลต่อ

การเส่ือมถอยต่อสุขภาพทางร่างกาย จิตใจและสังคม ของการหกลม้ในผูสู้งอายมุากกวา่ 65 ปีข้ึนไปท่ีอาศยัอยู่

ในชุมชนพบไดร้้อยละ 30-40 และพบไดม้ากข้ึนถึงร้อยละ 50 ในผูสู้งอายุมากกวา่ 80 ปี นอกจากน้ีผูสู้งอายุ

จาํนวนมากท่ีหกลม้แลว้ไม่ไดม้ารายงานให้แพทยท์ราบโดยเฉพาะถา้การหกลม้นั้นไม่มีการบาดเจ็บเกิดข้ึน

อย่างชดัเจนและขณะเดียวกนัแพทยผ์ูดู้แลก็ไม่ไดถ้ามเร่ืองการหกลม้ของผูป่้วยในการติดตามการรักษาโรค

ประจาํตวั ซ่ึงมกัมุ่งใหค้วามสนใจเฉพาะเร่ืองการบาดเจบ็จากการหกลม้และแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ท่ีเกิดข้ึนโดย

ไม่ไดม้องหาสาเหตุท่ีทาํใหผู้สู้งอายหุกลม้เพื่อป้องกนัการหกลม้ท่ีอาจเกิดข้ึนไดอี้ก 

 การดูแลผูสู้งอายุท่ีมีประสิทธิภาพในเชิงปฏิบติันั้นต้องอาศยัความเข้าใจในตวัผูป่้วยสูงอายุและ

ครอบครัวอย่างแทจ้ริง แพทยผ์ูดู้แลจึงสามารถท่ีจะวางแผนการช่วยเหลือไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม ใน

เร่ืองการค้นหาสาเหตุและวางแผนการป้องกันการหกล้มก็เช่นเดียวกันท่ีจาํเป็นต้องมีความเข้าใจในตัว

ผูสู้งอายุ และเขา้ใจสถานการณ์ของปัญหาในปัจจุบนัรวมถึงการสร้างบทบาทของแพทย ์เพื่อให้เกิดการ

ทาํงานเป็นทีมประสานไดอ้ยา่งเหมาะสมในระดบัชุมชน จึงเป็นท่ีมาของกิจกรรมน้ีคือ เพื่อทราบถึงอตัราการ

รายงานเร่ืองการหกล้ม ความเข้าใจในผูป่้วยสูงอายุต่อผลท่ีเกิดจากการหกล้ม รวมถึงความคาดหวงัของ

ผูสู้งอายุไทยต่อการบอกเร่ืองการหกล้มให้แพทย์ประจาํตัว ทั้ งน้ีเพื่อเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นให้รู้ถึงปัญหา

สถานการณ์ของความรู้ความเขา้ใจของผูสู้งอายุต่อการหกลม้เพื่อนาํไปสู่ การผลกัดนัให้เกิดการตระหนกัถึง

บทบาทและหนา้ท่ีของแพทยห์รือบุคคลากรทางการแพทยใ์นระบบบริการปฐมภูมิเพื่อความเขา้ใจและเขา้ถึง

ความตอ้งการของผูสู้งอายุในกรณีท่ีมีการหกล้มเพื่อนาํไปสู่แนวทางป้องกนัในระดบัทอ้งถ่ินและชุมชน 

รวมถึงบทบาทและหนา้ท่ีของผูสู้งอายแุละชุมชนในการช่วยเหลือตนเองและป้องกนัภาวะทุพพลภาพ 

วตัถุประสงค์  

 เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการริเร่ิมการใหผู้สู้งอายแุละชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการดูแลและป้องกนั

การหกลม้ในระดบัชุมชน 

กลุ่มเป้าหมาย 

 เป็นผูสู้งอายุท่ีมีอายุมากกวา่ 60 ปี ข้ึนไป ท่ีเคยมีประวติัหกลม้ภายใน 1 ปี จาํนวน 300 คน สามารถ

ส่ือสารได ้อาศยัอยูใ่นเขตชุมชนหรือไดเ้ขา้มาตรวจรักษาท่ีคลินิกศูนยดู์แลสุขภาพในระดบัชุมชน  
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ร่าง แนวทางในการป้องกนัการหกลม้ในผูสู้งอายรุะดบัประเทศโดยอาศยัการทาํงานประสานกนั 

3 ฝ่ายไดแ้ก่ผูสู้งอายแุละครอบครัว ทีมทางการแพทย ์และชุมชนทอ้งถ่ิน 

ข้ันตอนการดําเนินการ 

 ขั้นตอนท่ี 1:  นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาทดลองใชก้บัผูสู้งอายุท่ีเคยมีประวติัหกลม้ 30 คน เพื่อดู

วา่ผูป่้วยเขา้ใจคาํถามท่ีถามไดดี้หรือไม่ และผูส้ัมภาษณ์มีอุปสรรคในการตั้งคาํถามเพื่อการสัมภาษณ์อยา่งไร 

และนาํไปปรับแบบสอบถามซ่ึงเป็นคาํถามปลายเปิดท่ีสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง   

 ขั้นตอนท่ี 2: นาํแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป แบบคดักรองภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอายุอย่างยอ่ร่วม (15 

คาํถาม) และแบบสอบถามปลายเปิด (ท่ีแนบมา) ถามกบัผูสู้งอายุท่ีเคยหกลม้ใน 1 ปีท่ีผา่นมาในแต่ละพื้นท่ีท่ี

เป็นเครือข่าย ทั้งชุมชนในกรุงเทพ และชุมชนในต่างจงัหวดั จาํนวนทั้งส้ิน 300 คน  

 ขั้นตอนท่ี 3: ประเมินขอ้มูลท่ีไดจ้ากคาํถามปลายเปิดร่วมกนักบัผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในแต่ละทอ้งท่ีเพื่อ 

วิเคราะห์และสร้างแนวทางในการสัมภาษณ์เชิงลึก และเลือกผูใ้ห้สัมภาษณ์จาก ลักษณะการตอบคาํถาม

ปลายเปิดในเร่ืองเหตุผลการรายงานหรือไม่รายงานแพทยร์วมถึงความคาดหวงัของผูสู้งอายุต่อการรายงานให้

แพทยท์ราบ ในระหว่างสัมภาษณ์มีการบนัทึกเทป หลงัจากไดข้อ้มูลมาเพียงพอจากผูใ้ห้สัมภาษณ์ในแต่ละ

รายท่ีไดค้ดัเลือกมาแลว้ นาํขอ้มูลจากการบนัทึกเทปในแต่ละรายมาวเิคราะห์ร่วมกนัในทีม 

ผลการดําเนินงานทีสํ่าคัญ   

 ผลสรุปข้อมลูเชิงปริมาณ 

 จากการสํารวจผูสู้งอายุท่ีอาศยัอยูชุ่มชนต่างๆในกรุงเทพและต่างจงัหวดัทั้งหมด 5 แห่ง ไดส้อบถาม

ผูสู้งอายุทั้งหมด 855 ราย ไดผู้สู้งอายุท่ีมีอุบติัการณ์หกลม้ภายใน 1 ปีเป็นจาํนวน 310 ราย ไม่ไดมี้การเก็บ

จาํนวนผูสู้งอายุท่ีสอบถามทั้งหมดท่ีแม่ฮ่องสอนซ่ึงถา้คาํนวณความชุกของการหกลม้ท่ีไดใ้น 4 แห่งโดยไม่

คิดท่ีแม่ฮ่องสอน ไดร้้อยละของผูสู้งอายท่ีุหกลม้ภายใน 1 ปีเป็น 28.7 ซ่ึงค่อนขา้งตรงกบัรายงานวิจยัความชุก

ของการหกลม้ก่อนหนา้น้ีทั้งในและต่างประเทศ (ตารางท่ี 101) 

ตารางที ่101. ขอ้มูลจาํนวนผูสู้งอายท่ีุหกลม้ในแต่ละจงัหวดัและจาํนวนผูสู้งอายท่ีุไดส้อบถามทั้งหมด  

จังหวดั จํานวนผู้หกล้ม (ราย) จํานวน ผู้สูงอายุทีส่อบถาม (ราย) 

กทม 69 275 

นครปฐม 64 175 

สุราษฎร์ธานี 51 157 

กาฬสินธ์ุ 62 248 

แม่ฮ่องสอน 64 - 

รวม 310 855 
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  ลกัษณะผูสู้งอายุท่ีหกลม้ภายใน 1 ปี (ตารางท่ี 102) มีอายุเฉล่ีย 72 ปี เป็นผูห้ญิง ร้อยละ 74 โดยมาก

นบัถือศาสนาพุทธคิดเป็นร้อยละ 94  ระดบัการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาร้อยละ 71  รองลงมาคือไม่ไดเ้รียน

หนงัสือร้อยละ 14.8 สถานภาพในการสมรสพบวา่ผูสู้งอายุท่ีอยูเ่ป็นคู่พอๆกบัท่ีเป็นหมา้ย คือร้อยละ 48.4 ท่ี

อยูเ่ป็นคู่ และร้อยละ 42.2 ท่ีเป็นหมา้ย ผูดู้แลหลกัส่วนมากยงัเป็นคนในครอบครัว สําหรับการวา่จา้งผูดู้แลยงั

มีอยูค่่อนขา้งนอ้ยคือพบเพียงร้อยละ 1  รายไดเ้ฉล่ียของผูสู้งอายุพบมากท่ีสุดท่ีกรุงเทพประมาณ 10000 บาท

ต่อเดือน และนอ้ยท่ีสุดท่ีแม่ฮ่องสอน ประมาณ 500 บาทต่อเดือน 

 ผูสู้งอายุส่วนใหญ่ใช้สิทธิประกนัสุขภาพทัว่หน้าประมาณร้อยละ 61 อาชีพก่อนเกษียณร้อยละ 52 

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาคือคา้ขายและรับราชการคิดเป็นร้อยละ 14 โรคประจาํตวัท่ีพบมากท่ีสุด

คือ โรคความดนัโลหิตสูงร้อยละ 52 รองลงมาคือ เบาหวาน และ ไขมนัในเลือดสูง คิดเป็นร้อยละ 27 และ 25 

ตามลาํดบั โดยเฉล่ียผูสู้งอายุแต่ละรายมีโรคประจาํตวั 2โรค และพบปัญหาการมองเห็นค่อนขา้งมากเกือบ

คร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 46) และปัญหาสุขภาพฟัน ร้อยละ 40 สําหรับเร่ืองการติดตามการดูแลสุขภาพกบัแพทย์

ประจาํตวัพบนอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 44) สําหรับลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัส่วนใหญ่เป็นบา้นเด่ียวร้อยละ 43 และ

ผูสู้งอายท่ีุอาศยัตามลาํพงัคนเดียวพบร้อยละ 9.5  

 

ตารางที ่102. ลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของผูสู้งอายท่ีุหกลม้ใน 1 ปี 

ลกัษณะประชากรผู้สูงอายุที่หกล้มภายใน 1 ปี 

อายุ (mean ± SD) 

เพศ (%) 

หญิง 

ชาย 

นํา้หนัก (mean± SD) 

ระดับการศึกษา (%) 

ประถมศึกษา 

มธัยมศึกษา 

ปวช 

อนุปริญญา 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ 

การนับถือศาสนา (%) 

ศาสนาพุทธ 

 ผู้สูงอายุที่หกล้มภายใน 1 ปี (N=310) 

72 ±  7.958 

 

74.5% 

25.5% 

56.77  ±  12.4204 

 

71.6% 

5.8% 

1.3% 

1.3% 

2.9% 

1.9% 

0.3% 

14.8% 

 

94.8% 
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ศาสนาคริสต ์

ศาสนาอิสลาม 

รายได้เฉลีย่ตามพืน้ที่ทีสั่มภาษณ์  (Mode,Median) 

กรุงเทพ 

นครปฐม 

กาฬสินธ์ุ 

แม่ฮ่องสอน 

สุราษฎร์ธานี 

สิทธิการประกนัสุขภาพ (%) 

เบิกไดข้า้ราชการ 

เบิกไดรั้ฐวสิาหกิจ 

ประกนัสังคมรามา 

ประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 

ประกนัสุขภาพผูพ้ิการ 

จ่ายเอง 

อ่ืนๆ (ประกนัสังคมรพ.อ่ืน, สิทธิผูสู้งอาย)ุ 

สถานภาพทางการสมรส (%) 

สมรส 

ไม่เคยสมรส/เด่ียว 

หยา่ 

หมา้ย 

ผู้ดูแลหลกั (%) 

คู่สมรส 

ลูก 

ญาติสนิท 

ผูดู้แลวา่จา้ง 

อ่ืนๆ 

ทีอ่ยู่อาศัย (%) 

บา้นเด่ียว 

ตึกแถวหรือทาวน์เฮาส์ 

คอนโดมิเนียม 

อาศัยคนเดียว(%) 

0.6% 

1.6% 

 

10,000 

1,500 

1,000 

500 

1,500 

 

23.7% 

1.0% 

1.3% 

60.9% 

7.4% 

1.0% 

4.7% 

 

48.4% 

5.9% 

3.6% 

42.2% 

 

20.3% 

65.4% 

8.6% 

1.0% 

4.5% 

 

94.3% 

5% 

0.7% 

9.5% 



243 

 

โรคประจําตัว (%) 

ความดนัโลหิตสูง 

เบาหวาน 

ไขมนัในเลือดสูง 

ขอ้เส่ือม 

อ่ืนๆ 

จํานวนโรคประจําตัวโดยเฉลี่ย (mean± SD) 

ปัญหาการมองเห็น (%) 

ปัญหาสุขภาพฟัน (%) 

อาชีพก่อนเกษียณ (%) 

คา้ขาย 

เกษตรกรรม 

รับจา้ง 

ขา้ราชการ 

ไม่ไดท้าํงาน 

อ่ืนๆ 

การติดตามดูแลกบัแพทย์ประจําตัว (%) 

 

52.1% 

27.2% 

25.6% 

16.1% 

27.5% 

2  ±  1.200   

46.2 % 

39.7 % 

 

14.6% 

51.8 % 

9 % 

13.3 % 

11% 

0.3% 

44.0% 

 

  สถานท่ีหกลม้และลกัษณะกิจกรรมท่ีทาํอยูข่ณะท่ีหกลม้ พบวา่ส่วนมากหกลม้นอกตวับา้น 

ยกเวน้ท่ีกาฬสินธ์ุพบการหกลม้ในบา้นมากกวา่นอกบา้น ส่วนท่ีนครปฐมในบา้นและนอกบา้นใกลเ้คียงกนั 

เม่ือพิจารณาสถานท่ีหกล้มนอกตวับ้านเป็นเขตในร้ัวบ้านหรือนอกร้ัวบา้น พบว่าใกล้เคียงกันส่วนใหญ่ 

ยกเวน้ท่ีกรุงเทพและสุราษฎร์ธานีพบการหกลม้นอกร้ัวบา้นมากกวา่ในร้ัวบา้น (ดูแผนภูมิแสดงท่ี 23 และ24 

ประกอบ) กิจกรรมท่ีทาํอยูข่ณะหกลม้พบวา่ส่วนใหญ่กาํลงัเดินอยูร้่อยละ 65.7 และร้อยละ 10 ล่ืน (แผนภูมิ

แสดงท่ี 25) 
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สถานที�หกล้มแต่ละจังหวัด

35.29

54.72

25.71

64.29

35.48

64.71

45.28

74.29

35.71

64.52

0

20

40

60

80

100

กทม นครปฐม สุราษฎร์ธานี กาฬสินธุ์ แม่ฮ่องสอน

%

ในบ้าน

นอกบ้าน

 
แผนภูมิแสดงที ่23. สถานท่ีหกลม้ ในตวับา้นและนอกตวับา้น แต่ละจงัหวดั 

สถานที�หกล้มนอกบ้าน

32.56

47.83

36.00

55.00 52.50

67.44

52.17

64.00

45.00 47.50

0

20

40

60

80

100

กทม นครปฐม สุราษฎร์ธานี กาฬสินธุ์ แม่ฮ่องสอน

%
ในรั�ว

นอกรั�ว

แผนภูมิที ่24. สถานท่ีหกลม้นอกบา้น แยกเป็นในร้ัว นอกร้ัวแต่ละจงัหวดั 
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65.78

8.89
2.22

10.22
6.22

0.44
5.33

0.89
0

20

40

60

80

100

เดิน ยืน พลัดตก ลื�น วูบ วิ�ง สะดุด ขี�จักรยาน

กําลังทํา

%

 
แผนภูมิที ่25. ลกัษณะเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนขณะหกลม้ 

 ภายหลงัการหกลม้แลว้ความเขา้ใจของผูสู้งอายุท่ีรู้ถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไดจ้ากการหกล้มคิดเป็น

ร้อยละ 55.6 และไดมี้การส่ือสารเหตุการณ์การหกลม้ให้แพทยป์ระจาํในระบบบริการปฐมภูมิร้อยละ 39.3 

เหตุผลส่วนใหญ่ท่ีมีการส่ือสารให้แพทยป์ระจาํตวัรู้คือมีอาการอยู่คิดเป็นร้อยละ 92 โดยเฉพาะมีอาการ

บาดเจ็บร้อยละ 84 นอกจากนั้นคืออาการอ่ืนๆ เช่นหน้ามืด เวียนศีรษะ เป็นตน้ ส่วนเหตุผลท่ีไม่ส่ือสารให้

แพทยป์ระจาํรับรู้คือส่วนมากไม่มีอาการบาดเจ็บคิดเป็นร้อยละ 80 และคิดวา่ไม่เก่ียวขอ้งกบัโรคประจาํตวัท่ี

เป็นอยูคิ่ดเป็นร้อยละ 12 

 สาํหรับการมีแพทยป์ระจาํท่ีไดรั้บการดูแลต่อเน่ืองไม่มีความสัมพนัธ์กบัการส่ือสารเหตุการณ์การหก

ลม้ในผูสู้งอายุ (ตารางท่ี 103) แต่พบความสัมพนัธ์การมีแพทยป์ระจาํท่ีได้รับการดูแลต่อเน่ืองต่อการรู้ถึง

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไดจ้ากการหกลม้มีความสัมพนัธ์กนัแต่ไม่มากหรืออยูใ่นระดบัตํ่า ตามตารางแสดงท่ี 104 

 

ตารางที ่103. ความสัมพนัธ์ระหวา่งการมีแพทยป์ระจาํท่ีไดรั้บการดูแลต่อเน่ืองต่อการส่ือสารเหตุการณ์การ

หกลม้ในผูสู้งอาย ุ

แพทย์ประจําตัว 

การรู้ถึงผลกระทบทีเ่กดิจากการหกล้ม 

รวม เล่า ไม่เล่า 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

มี 53 45.3 64 54.7 117 

ไม่มี 52 34.9 97 65.1 149 

รวม 105 39.5 161 60.5 266 

  
2χ = 2.547 p-value = 0.110           
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 จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างการมีแพทยป์ระจาํท่ีได้รับการดูแลต่อเน่ืองต่อการส่ือสาร

เหตุการณ์การหกลม้ในผูสู้งอาย ุ พบวา่การมีแพทยป์ระจาํท่ีไดรั้บการดูแลต่อเน่ืองไม่มีความสัมพนัธ์กบัการ

ส่ือสารเหตุการณ์การหกลม้ในผูสู้งอาย ุ

ตารางที ่104 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการมีแพทยป์ระจาํท่ีไดรั้บการดูแลต่อเน่ืองต่อการรู้ถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน

ไดจ้ากการหกลม้ 

แพทย์ประจําตัว 

การรู้ถึงผลกระทบทีเ่กดิจากการหกล้ม 

รวม รู้ ไม่รู้ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

มี 73 62.4 44 37.6 117 

ไม่มี 70 47.3 78 52.7 148 

รวม 143 54.0 122 46.0 265 

  
2χ = 5.402 p-value = 0.020          Phi = 0.150 

 จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างการมีแพทย์ประจาํท่ีได้รับการดูแลต่อเน่ืองต่อการรู้ถึง

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไดจ้ากการหกลม้  พบวา่การมีแพทยป์ระจาํท่ีไดรั้บการดูแลต่อเน่ืองมีความสัมพนัธ์กบัการ

รู้ถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไดจ้ากการหกลม้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบวา่การมีแพทยป์ระจาํท่ี

ไดรั้บการดูแลต่อเน่ืองทาํให้รู้ถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไดจ้ากการหกลม้ 62.4% ในขณะท่ีการไม่มีแพทยป์ระจาํ

ทาํใหไ้ม่สามารถรู้ถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการหกลม้ได ้52.7% 

 และเม่ือศึกษาระดบัความสัมพนัธ์โดยพิจารณาค่า Phi = 0.150 สรุปไดว้า่การมีแพทยป์ระจาํท่ีไดรั้บการดูแล

ต่อเน่ืองต่อการรู้ถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไดจ้ากการหกลม้มีความสัมพนัธ์กนัแต่ไม่มาก หรืออยูใ่นระดบัตํ่า 

 ผลจากการตีความบทสัมภาษณ์เชิงลึก 

 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูสู้งอายุท่ีหกลม้ในแต่ละแห่ง ท่ีละ 10 รายพบวา่ การส่ือสารเร่ืองการหกลม้

ต่อแพทยป์ระจาํตวั สัดส่วนใกลเ้คียงกบัขอ้มูลเชิงปริมาณ คือร้อยละ 39-40 แต่จากการสัมภาษณ์ท่ีสุราษฎร์

ธานีนั้น พบวา่มีการส่ือสารกบับุคลากรอ่ืนทางสาธารณสุข หรือทางเลือก เช่น หมอบา้น อาสาสมคัรหมู่บา้น 

และมีการส่ือสารกบัหมอท่ีคลินิกส่วนตวั มากกวา่ท่ีอ่ืน คือพบ 4 รายใน 10 ราย ขณะท่ีอ่ืนพบเพียง 1-2 ราย

หรือไม่มีเลย อีกประการหน่ึงคือพบวา่ขณะท่ีขอ้มูลในแบบสอบถามเชิงปริมาณนั้นไม่ตรงกบัการสัมภาษณ์

เชิงลึกคือในเชิงปริมาณท่ีได้ไปสํารวจจากแบบสอบถามนั้นผูสู้งอายุตอบกลบัมาว่าไม่ได้ส่ือสารให้หมอ

ประจาํรู้ แต่เม่ือถามเชิงลึกพบวา่มีการส่ือสารใหบุ้คลากรอ่ืนทางสาธารณสุขหรือทางเลือกอ่ืนดงักล่าว หรือใน

ท่ีนครปฐมมีความเขา้ใจวา่เล่าให้หมอรู้ในอาการท่ีเป็นตอนหกลม้คือการส่ือสารเร่ืองหกลม้แลว้ แมว้า่ไม่ได้

พูดถึงเร่ืองการหกล้มจากการสัมภาษณ์ในท่ีละ 10 รายจะพบขอ้มูลท่ีมีความเขา้ใจในเร่ืองการส่ือสารไม่

ตรงกนัอยูท่ี่ละ 2 ราย  
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 สําหรับผูสู้งอายุมีการส่ือสารต่อทางเลือกท่ีเขา้ถึงมากกว่าเช่น อาสาสมคัร เจา้หน้าท่ีใน ร.พ.ส.ต. 

หรือหมอบา้น หมอสมุนไพรนั้นเพื่อหาวิธีหรือไดย้าในการบรรเทาอาการต่างๆไปก่อน การส่ือสารต่อแพทย์

ประจาํก็เม่ือมีอาการเจ็บปวดค่อนขา้งมาก หรือไม่หายจากวิธีท่ีไดท้าํอยู ่หรือมีกระดูกหกั ซ่ึงค่อนขา้งตรงกบั

ขอ้มูลเชิงปริมาณ  ส่วนท่ีสุราษฎร์ธานี ผูสู้งอายุและครอบครัวมีความเช่ือถือในการรักษาเร่ืองกระดูกกบั

แพทยท์างเลือกเรียกกนัว่า “หมอบา้นหรือหมอนํ้ ามนั” อยู่ค่อนขา้งมาก คิดว่าช่วยไดแ้ละสะดวกกว่าการ

เขา้เฝือกหรือการผา่ตดั 

 คุณป้าอาย ุ76 ปี หกลม้ขณะถูบา้นอยู ่ล่ืน เอามือยนัพื้น กระดูกขอ้มือหกั “ไม่ไดเ้ล่าเร่ืองหกลม้ เพราะ

ทาํกบัหมอบา้นแลว้ หมอบา้นดามไวใ้ห้ไปหาหมอบา้นก่อน เพราะว่าไม่ตอ้งผ่าตดั ป้ากลวัผ่าตดั ปกติป้าก็

รักษาท่ีโรงพยาบาลอยู ่5 ปี เร่ืองโรคความดนัโลหิตสูงและโรคหวัใจ ตอนหลงัมีเล่าให้หมอฟังอีกทีวา่ไปทาํ

กบัหมอบา้นมา ยงัไม่ค่อยหายดี อยากใหห้มอใหย้ามากิน”  

 คุณป้าอายุ 83 ปี “ลม้หลายคร้ังแลว้ คร้ังสุดทา้ยกาํลงัเขา้ห้องนํ้ า เดินยกส่ีขา เปิดห้องนํ้ าพลาดเสีย

หลกั ลูกพาไปหาหมอบา้น เพราะวา่เจ็บ ลูกสาวบอกวา่ ถา้ไปเขา้เฝือกท่ีโรงพยาบาลจะยุง่ แม่จะไม่ไหวและ

ตอ้งโวยแน่ ไปหาหมอบา้นให้เคา้นวดลงนํ้ ามนัตอนน้ีดีข้ึนแลว้ ไม่เจ็บแลว้ ท่ีโรงพยาบาลหมอบอกให้ใส่

เฝือก แต่คิดวา่แม่คงทรมานมาก”  

 ส่วนผูท่ี้ไม่ไดส่ื้อสารต่อแพทยส่์วนใหญ่คือไม่มีอาการหรือความเจ็บปวดแลว้ และคิดวา่เร่ืองหกลม้

ไม่ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองโรคประจาํตวัท่ีผูสู้งอายุติดตามการรักษาอยู่กบัแพทย ์(ในทุกๆสถานท่ีท่ีได้

สัมภาษณ์ การรับรู้ของผูสู้งอายุต่อเหตุการณ์การหกลม้และการส่ือสารจะคลา้ยกนัจากการสัมภาษณ์เชิงลึก

และเหมือนกนักบัขอ้มูลท่ีแสดงให้เห็นในเชิงปริมาณ) มีบางส่วนเล่าถึงความเกรงใจต่อแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ี

สาธารณสุขค่อนขา้งมากเน่ืองดว้ยผูป่้วยท่ีจาํเป็นตอ้งรอตรวจค่อนขา้งมากผูสู้งอายุเองรู้สึกว่าตนเองมีความ

จาํเป็นนอ้ยกวา่ และเวลาท่ีแพทยใ์หใ้นการซกัถามเร่ืองราวต่างๆค่อนขา้งนอ้ย ทาํใหรู้้สึกวา่เป็นการไปรบกวน 

และหลีกเล่ียงการเขา้รับการบริการ ไม่ค่อยอยากไปโรงพยาบาล  

 สําหรับความคาดหวงัต่อแพทยป์ระจาํเม่ือได้ส่ือสารเร่ืองหกล้มแล้วนั้นคือต้องการยารักษาเพื่อ

บรรเทาอาการเจ็บปวด มีส่วนน้อยท่ีอยากรู้สาเหตุวา่มีความเจ็บป่วยจากอะไรท่ีทาํให้หกลม้ ภายหลงัการหก

ลม้แลว้ผูสู้งอายุ 40 รายใน 50 ราย จะระวงัตวัเอง และกลวัการหกลม้ซํ้ า มีจาํนวนเกินกวา่คร่ึง (31 รายใน 50 

ราย) ท่ีมีความกลวัมากจนทาํให้การช่วยเหลือตนเองในกิจวตัรประจาํวนัท่ีเคยทาํไดล้ดลง ในผูสู้งอายุกลุ่มน้ี

เล่าว่า เน่ืองจากยงัมีอาการเช่น เจ็บปวด เวียนศีรษะ เบ่ืออาหาร ภาวะซึมเศร้า มีอาการผิดรูปของขอ้หรือ

กระดูกหกัซ่ึงส่งผลต่อการเดิน นอกจากความเจบ็ป่วยในตวัผูสู้งอายเุอง บุตรหลานจาํนวนหน่ึงก็จะห้ามไม่ให้

ผูสู้งอายุเคล่ือนไหวเหมือนเดิม เช่นห้ามไม่ให้ออกจากบา้น ไม่ให้กลบัไปทาํงาน ส่งผลให้ภายหลงัหกลม้มี

ผูสู้งอายสุ่วนมากติดบา้น และมีการเคล่ือนไหวนอ้ยลง 

 สาํหรับเร่ืองมุมมองในการป้องกนัการหกล้ม ส่วนมากไม่คิดว่า การหกล้มเป็นเร่ืองที่ป้องกันได้ คิดว่า

คงทาํอะไรไม่ได้เป็นตามวยั และเส่ือมตามธรรมชาติ แม้ระวังตัวเต็มที่แล้วก็อาจเกิดซ้ําได้อีก เกินกวา่คร่ึงรู้ถึง

ผลกระทบต่อสุขภาพ ซ่ึงค่อนขา้งตรงกนัจากขอ้มูลเชิงปริมาณและในการสัมภาษณ์เชิงลึก แต่ไม่รู้ว่าจะทาํ
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อะไรไดน้อกจากตอ้งระวงัตวัเอง ขอ้มูลท่ีไดใ้นส่วนน้ีบอกทางออ้มวา่ ผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่มีความพยายาม

อยู่มากในการที่จะพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด ไม่ไดค้าดหวงัจะไดรั้บการช่วยเหลือจากทางระบบบริการทาง

สาธารณสุขมากนกั ทุกรายบอกวา่ ไม่รู้เหมือนกนัวา่หมอจะช่วยอยา่งไรได ้มีผูสู้งอายุบางส่วนท่ีอยากให้หมอ

และหน่วยงานทางการแพทยเ์ขา้มาสนใจดูแลผูสู้งอายุให้มากข้ึนโดยเฉพาะทางจิตใจ ตอ้งการกาํลงัใจ และ

ความเขา้ใจ ความมีคุณค่าในวยัสูงอายุอยู่ โดยเฉพาะกลุ่มผูสู้งอายุท่ีมีปัญหาความเครียดในครอบครัว จะมี

ความวิตกกงัวลอย่างมากจนถึงขั้นซึมเศร้า สําหรับความคาดหวงัในเร่ืองการดูแลทางสุขภาพกายโดยทัว่ไป

ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ยงัมีความสนใจ แต่เน่ืองดว้ยโดยมากจะมีปัญหาเร่ืองการเดินทางมาโรงพยาบาลโดยเฉพาะ

ผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาการเดินและไม่มีลูกหลานอยูใ่กล ้ผูสู้งอายมีุความสนใจท่ีจะรู้ถึงวิธีในการส่งเสริมและดูแล

สุขภาพให้แข็งแรง เช่น พูดถึงการตรวจคดักรองเร่ืองตา การคดักรองเร่ืองมะเร็งต่อมลูกหมาก การได้รับ

คาํแนะนาํในเร่ืองการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง มีความเช่ือและความศรัทธาในแพทยอ์ยูค่่อนขา้งมาก คือ

จะบอกวา่ ”ถา้หมอแนะนาํเร่ืองอะไรก็จะพยายามปฏิบติัตาม เช่ือท่ีหมอพูด” แต่ไม่ค่อยอยากเขา้รับบริการ

เร่ืองการส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล มีปัจจยัหลายประการไดแ้ก่ ผูป่้วยรอตรวจมาก การเดินทางมาลาํบาก 

และบรรยากาศการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆน้อย เม่ือให้พูดถึงสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการเรียนรู้เพื่อการส่งเสริมดา้น

สุขภาพ ส่วนมาก ชอบท่ีวดั ชมรมผูสู้งอายุ และชุมชนต่างๆ สําหรับคาํแนะนําท่ีอยากได้เป็นในเร่ืองท่ี

สามารถปฏิบติัเองไดจ้ริง เช่นมีบอกวา่”อยากไดเ้มล็ดพนัธ์ุพืชหรือมีความรู้เร่ืองวา่อาหารประเภทใดหรือพนัธ์ุ

พืชใดสามารถทาํใหสุ้ขภาพแขง็แรงไดจ้ะไดไ้ปหามาเพาะปลูกเอง” อาหารเสริมต่างๆ เป็นตน้  

 เม่ือสัมภาษณ์ถึงการออกกาํลงักายภายหลงัจากหกลม้ ส่วนมากไม่ไดไ้ปออกกาํลงักายเป็นกลุ่มอยา่ง

ท่ีเคยปฏิบติั และส่วนใหญ่นิยมออกกาํลงักายเองท่ีบา้นมากกว่าการออกกาํลงักายเป็นกลุ่ม โดยเฉพาะชาว

กะเหร่ียงท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอนค่อนขา้งข้ีอายมากและไม่ชอบเขา้กลุ่มกบัชาวไทยใหญ่   

สุขภาพด้านจิตใจของผูสู้งอายุภายหลงัหกล้มตามท่ีได้สัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ข้ึนอยู่กบัความสัมพนัธ์ใน

ครอบครัวอยู่มาก จากการสัมภาษณ์ในสุราษฎร์ธานี นครปฐม กาฬสินธ์ุ และกรุงเทพ  ครอบครัวท่ีมีการ

แยกกนัอยู ่ผูสู้งอายอุยูต่ามลาํพงั หรือในบางรายตอ้งดูแลผูอ่ื้นท่ีอยูใ่นภาวะท่ีพึ่งตนเองไม่ได ้เช่น เด็ก ผูพ้ิการ 

หรือผูสู้งอายุท่ีป่วยเอง นอกจากจะรับภาระความเครียดและเหน็ดเหน่ือยจากการดูแลแลว้ ยงัตอ้งปรับตวักบั

สภาพร่างกายของตนเองท่ีถดถอยตามวยัไม่สามารถทาํอะไรไดเ้ต็มท่ี ผูสู้งอายุกลุ่มน้ีมีความวิตกกงัวลและอยู่

ในภาวะซึมเศร้าค่อนขา้งสูง อยา่งไรก็ตามพบวา่ ท่ีแม่ฮ่องสอน ปัญหาดา้นน้ีพบค่อนขา้งนอ้ยกวา่ท่ีอ่ืนจากบท

สัมภาษณ์เองและจากคาํบอกเล่าของเจา้หน้าท่ีสาธารณสุข เน่ืองดว้ยเป็นลกัษณะสังคมท่ียงัรักษาวฒันธรรม

เดิมอยูค่่อนขา้งมาก ชอบอยูต่ามวถีิธรรมชาติ ผูสู้งอายนิุยมไปวดัทุกวนัหยดุสุดสัปดาห์ วนัพระ หรือวนันกัขตั

ฤกษ ์นอกจากน้ีพบวา่ผูสู้งอายชุอบท่องบทสวดมนตอ่์านบทสวดมนตไ์ดก้นัส่วนใหญ่ แมว้า่จะเรียนจบระดบั

การศึกษาไม่ต่างจากท่ีอ่ืนๆ ไม่ค่อยพบปัญหาอาชญากรรม แมว้า่จากขอ้มูลเชิงปริมาณรายไดเ้ฉล่ียต่อหวันอ้ย

ท่ีสุด แต่ ดว้ยหลายเหตุปัจจยัดงักล่าวส่งผลให้เป็นสังคมท่ีพึ่งพิงและช่วยเหลือเก้ือกูลกนั ผูสู้งอายุในบา้นยงั

ถือวา่มีความสาํคญัและคงคุณค่าต่อครอบครัวนั้น เม่ือไม่มีลูกหลานดูแล เพื่อนบา้นและสังคมท่ีอยูใ่กลจ้ะเขา้

หาและให้การช่วยเหลือกนัอย่างเต็มท่ี ทาํให้ปัญหาทางสังคมเช่นผูสู้งอายุท่ีถูกทอดทิ้งไม่ค่อยมีการรายงาน 
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จดัไดว้่าเป็น ตวัอย่างของ สังคมนอกบา้นและวิถีทางวฒันธรรมในการดาํรงชีวิตท่ีเขา้มาช่วยบรรเทาและ

ส่งเสริมสุขภาพจิตใจของผูสู้งอายุท่ีแมว้่าจะมีปัญหาความสัมพนัธ์ในครอบครัวหรืออยู่ในภาวะท่ีตอ้งการ

พึ่งพิง  

 สรุปจากการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้ 

1. ผูสู้งอายแุละครอบครัว เป็นกลุ่มผูป่้วยท่ีจดัไดว้า่ good compliance คือสนใจท่ีอยากจะเรียนรู้และ

ปฏิบติัตาม พยายามพึ่งพาตนเองมากท่ีสุด และยอมรับกบัความเส่ือมตามธรรมชาติ มีความเป็น

เหตุผลและพึ่ งตนเองค่อนข้างสูง ไม่ได้ต้องการหรือคาดหวงัในการพึ่ งพาหน่วยงานทาง

สาธารณสุข สาํหรับขอ้อุปสรรคคือ  

- มีความเช่ือว่าสุขภาพภายหลงัการหกลม้นั้นเป็นความเส่ือมตามวยัอย่างหน่ึงท่ีไม่อาจฟ้ืนฟู

ใหดี้ข้ึนได ้ 

- ปัญหาสุขภาพทางจิตใจท่ีเกิดจากปัญหาครอบครัวและวฒันธรรมความเป็นอยูท่ี่เปล่ียนไป  

- ความกลวัการหกลม้รวมถึงการเคล่ือนไหวภายหลงัการหกลม้ท่ีนอ้ยลง  

2. ชุมชนและท้องถ่ิน มีการจัดการเร่ือง อาสาสมัครหมู่บ้าน และการประสานงานร่วมกับ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาํตาํบลในบางทอ้งท่ีค่อนขา้งเขม้แขง็ แต่ยงัขาดองคค์วามรู้และ

ความเขา้ใจเร่ืองการส่งเสริมสุขภาพแก่ผูสู้งอายุ การทาํงานในปัจจุบนัเป็นในแนวตั้งรับมากกวา่

เชิงรุก เช่นการเขา้ไปสํารวจและรายงานผูสู้งอายุท่ีติดบา้น หรือกลุ่มประชากรท่ีมีปัญหาความ

พิการ แต่ยงัไม่มีแนวทางเพื่อการฟ้ืนฟูหรือป้องกันปัญหาร่วมกนั มีการจดัการให้เกิดชมรม

ผูสู้งอายใุนเกือบทุกทอ้งท่ี ซ่ึงมีขอ้ดีคือไดก้ลุ่มผูสู้งอายุเขา้มาอยูด่ว้ยกนัซ่ึงเป็นประโยชน์ในการ

ส่ือสาร และการเขา้ร่วมสังคม การช่วยเหลือพึ่งพากนั แต่กิจกรรมในเร่ืองการส่งเสริมสุขภาพยงั

เป็นในเชิงให้ความรู้ มากกว่าโน้มน้าวให้เกิดทศันคติในการดูแลสุขภาพและนําไปปฏิบัติ

ต่อเน่ืองไดจ้ริง 

3. ทีมงานทางสาธารณสุข ในส่วนของโรงพยาบาลบางแห่งมีการจดัระบบการช่วยเหลือหรือเป็นพี่

เล้ียงให้กับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาํตาํบล แต่ยงัไม่มีแนวทางชัดเจนว่าเร่ือง

อะไรบา้ง งานในส่วนโรงพยาบาลเองเป็นในลกัษณะตั้งรับอยู่ค่อนขา้งมาก งานส่งเสริมและ

ฟ้ืนฟูสุขภาพยงัเป็นส่วนนอ้ย ผูสู้งอายมีุแพทยป์ระจาํนอ้ยกวา่คร่ึงแมว้า่มีโรคประจาํตวัโดยเฉล่ีย 

2 โรค บ่งถึงวา่ยงัมีความขาดแคลนแพทยใ์นส่วนน้ี และอาจรวมถึงการตระหนกัความสําคญัใน

แพทยป์ระจาํสาํหรับผูสู้งอายเุองยงัมีอยูน่อ้ยดว้ยเหตุความเช่ือดงัขอ้ 1 อยา่งไรก็ตามจากขอ้มูลใน

เชิงปริมาณและคุณภาพพบว่าแพทยป์ระจาํมีความสําคญัในการให้ความรู้แก่ผูสู้งอายุ แต่ด้วย

ความท่ีเวลาในการปฏิบติังานและบุคคลากรมีจาํกดั จึงทาํใหง้านในส่วนน้ียงัไม่เห็นผลเท่าท่ีควร 
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กจิกรรม การเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของผูสู้งอายท่ีุออกกาํลงักายอยา่งเบาของชมรม 

  ผูสู้งอายโุรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบา้นสาลวนั  

หัวหน้ากจิกรรม     ผศ.ดร. สุจินดา จารุพฒัน์ มารุโอ 

        

หลกัการและเหตุผล 

 สถิติจาํนวนผูสู้งอายจุากสาํนกังานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ.2553 คาดวา่มีจาํนวนเพิ่มเป็น 10.8 ลา้นคน 

ร้อยละ 15.3  ของจาํนวนประชากร และรายงานการตรวจสุขภาพประชากรไทยคร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2551-2552) 

ปัญหาสุขภาพประชากรไทย ท่ีมีอายุ 60 ปี ข้ึนไป ได้แก่ ภาวะเร้ือรัง ปัญหากล้ามเน้ือและกระดูก และ

พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพคือ ออกกาํลงักายไม่เพียงพอ กลุ่มวยัดงักล่าวควรได้รับการส่งเสริม

พฤติกรรมสุขภาพดา้นความรู้และความเขา้ใจ ให้ตระหนกัเร่ืองพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม การประเมิน

ภาวะสุขภาพเป็นส่ิงจาํเป็น โดยเฉพาะการตรวจสมรรถภาพทางกายในผูสู้งอายุ  ก่อนท่ีความเส่ือมจะเร่ิม

ปรากฏ และดาํเนินการป้องกันไม่ให้มีความเส่ือมมากข้ึนโดยทาํการควบคุมและลดปัจจยัต่างๆ เพื่อหา

แนวทางในการดาํเนินการสร้างเสริมสุขภาพดา้นการออกกาํลงักายและมีการออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอ จะ

ทาํใหผู้สู้งอายมีุสุขภาพและคุณภาพชีวติท่ีดี 

วตัถุประสงค์  

 1.   ประเมินภาวะสุขภาพ และสมรรถภาพทางกายผูสู้งอาย ุชมรมผูสู้งอายโุรงพยาบาล 

       ส่งเสริมสุขภาพบา้นสาลวนั 

 2.   ประเมินกิจกรรมการเคล่ือนไหวออกแรงและการออกกาํลงักายผูสู้งอาย ุชมรมผูสู้งอาย ุ

       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบา้นสาลวนั 

กลุ่มเป้าหมาย  ชมรมผูสู้งอายโุรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบา้นสาลวนั มีอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 พฒันาศกัยภาพผูสู้งอายใุนการสร้างเสริมสุขภาพดา้นการออกกาํลงักายผูสู้งอาย ุชมรม       

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบา้นสาลวนั 

ข้ันตอนการดําเนินการ 

 เก็บรวบรวมขอ้มูลภาวะสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย จาํนวน 3 คร้ัง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1. แบบสัมภาษณ์กิจกรรมการเคล่ือนไหวออกแรงและการออกกาํลงักายเป็นแบบวดักิจกรรมการ

เคล่ือนไหวและการออกกาํลงักายโดยมีขอ้คาํถาม 55 ขอ้ สามารถแบ่งระดบัได้ 3 ระดบั ไดแ้ก่ 

นอ้ย ปานกลาง และมาก 

2. เคร่ืองชัง่นํ้าหนกั เคร่ืองวดัส่วนสูง เคร่ืองวดัไขมนัและองคป์ระกอบในร่างกาย,เคร่ืองวดัความดนั

โลหิต เคร่ืองวดัแรงเหยยีดขา เคร่ืองมือวดัความอ่อนตวั เคร่ืองมือวดัความจุปอด เคร่ืองวดัแรงบีบ

มือ 
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ผลการดําเนินงานทีสํ่าคัญ 

 ผูด้าํเนินงานได้ติดต่อประสานงานเพื่อช้ีแจงวตัถุประสงค์ของโครงการ  ขออนุญาตในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล  ขอความร่วมมือในการทาํกิจกรรม รวมถึงการประชาสัมพนัธ์และการขอใชส้ถานท่ีนดัหมาย

ผูสู้งอายุท่ีอยู่ในชมรมตามวนัท่ีมีกิจกรรมนดัหมายของชมรม เพื่อแนะนาํตวั และสร้างสัมพนัธภาพ บอก

อธิบายวตัถุประสงค์ของโครงการ และการพิทกัษ์สิทธ์ิ พร้อมทั้งสอบถามความสมคัรใจในการเขา้ร่วม

กิจกรรม ไดท้าํการเก็บขอ้มูลกิจกรรมคร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2554 คร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 

2554 คร้ังท่ี 3 วนัท่ี 30 กรกฎาคม และ 28 สิงหาคม 2554  

 

 

 
     

  สมาชิกชมรมผูสู้งอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบา้นสาลวนัร่วมมือในการทาํกิจกรรม

ไดแ้ก่ วดัส่วนสูง ชัง่นํ้ าหนกั  ความดนัโลหิต ไขมนัและองคป์ระกอบในร่างกาย แรงเหยียดขา วดัความอ่อน

ตวั วดัความจุปอด แรงบีบมือ และกิจกรรมการเคล่ือนไหวออกแรงและการออกกาํลงักายโดยการสัมภาษณ์

และนบัจาํนวนกา้วเดิน/วนั มีจาํนวนสมาชิกขมรมผูสู้งอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบา้นสาลวนัท่ีเขา้ร่วม

กิจกรรม 75 คน อายุ 60-85 ปี (อายุต ํ่าสุด-สูงสุด หน่วยเป็น ปี) ส่วนสูง 137/178 เซนติเมตร(ส่วนสูงตํ่าสุด-
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สูงสุด หน่วยเป็นเซนติเมตร) นํ้ าหนกั 45-86 กิโลกรัม(นํ้ าหนกัตํ่าสุด-สูงสุด หน่วยเป็นกิโลกรัม) ความดนั

โลหิต 41-93/87-154 มิลลิเมตรปรอท แสดงขอ้มูลดงัน้ี 

ตารางที ่105. แสดงขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

ข้อมูลทัว่ไป จํานวน 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

รวม 

 

35 คน 

40 คน 

75 คน 

อายุ (ปี) 

60-64 

65-69 

70-74 

75-85 

รวม 

 

14 คน 

26 คน 

20  คน 

15 คน 

75 คน 

โรคประจําตัว 

ไม่มีโรคประจาํตวั 

 มีโรคประจาํตวั 

รวม 

 

27 คน 

45 คน 

72 คน                             

การออกกาํลงักาย 

มีการออกกาํลงักาย 

ไม่มีการออกกาํลงักาย 

รวม 

 

5 คน 

70 คน 

75 คน 

สถานภาพ สมรส 32 คน (ร้อยละ 42.7) โสด 6 คน (ร้อยละ 8.0) หยา่/หมา้ย 37 คน (ร้อยละ 49.3) นบั

ถือศาสนาพุทธ 75 คน (ร้อยละ 100) ระดบัการศึกษาสูงสุด ไม่ไดเ้รียน 5 คน (ร้อยละ 6.7) ประถมศึกษาท่ี 1-6 

จาํนวน 43 คน (ร้อยละ 57.3) มธัยมศึกษาท่ี 1-3 จาํนวน 5 คน (ร้อยละ 6.7) มธัยมศึกษาท่ี 4-5 จาํนวน 8 คน 

(ร้อยละ 10.7) ประกาศนียบตัรวชิาชีพ จาํนวน 5 คน (ร้อยละ 6.7) ปริญญาตรี จาํนวน 8 คน (ร้อยละ 10.7) สูง

กวา่ปริญญาตรี จาํนวน 1 คน (ร้อยละ 1.3) อาชีพเกษตรกรรม 3 คน (ร้อยละ 4.1) เกษียณราชการ 14 คน (ร้อย

ละ 19.2) แม่บา้น 30 คน (ร้อยละ 41.1) รับจา้ง 15 คน (ร้อยละ 20.5) ผูท่ี้มีปัญหาสุขภาพใน 1 เดือนท่ีผา่นมา 

45 คน (ร้อยละ 60.0) ไม่มี 27 คน (ร้อยละ 36.0) ลกัษณะการอยูอ่าศยั ส่วนใหญ่อยูก่บัครอบครัว 69 คน (ร้อย

ละ 92.0) อยู่คนเดียว 6 คน (ร้อยละ 8.0) ดชันีมวลกายเฉล่ีย 25.573 kg/m2 (ตํ่าสุด=16.1  สูงสุด=41.2 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.3271 kg/m2) ปริมาณไขมนัในร่างกายเฉล่ีย 32.477% (ตํ่าสุด=9.8  สูงสุด=51.8  ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 9.5543%) แรงบีบมือ 21.14 กิโลกรัม (ตํ่าสุด=9  สูงสุด=43  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 7.490 
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กิโลกรัม)  ความอ่อนตัว 13.149 เซนติเมตร (ตํ่าสุด=1.2  สูงสุด=31.3  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 7.2952 

เซนติเมตร)  แรงเหยียดขา 54.06 กิโลกรัม (ตํ่าสุด=22  สูงสุด=90 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 20.910 กิโลกรัม)

ประเภทของการออกกาํลงักายของสมาชิกชมรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลสาลวนั เช่น ฤๅษีดดัตน 33 

คน (ร้อยละ 47.8) เดิน 32 คน (ร้อยละ 34.8)  

ตารางที ่106. แสดงขอ้มูลประเมินระดบัการเคล่ือนไหวของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

การเคลือ่นไหวร่างกาย จาํนวน(ร้อยละ) 

กิจกรรมการเคล่ือนไหว 

    เบา 

    ปานกลาง 

รวม 

 

73 คน(97.3) 

2 คน(2.7) 

75 คน 

 จากการสัมภาษณ์สมาชิกชมรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาํตาํบลสาลวนัเพื่อประเมินกิจกรรม

การเคล่ือนไหวร่างกาย ใน 1 สัปดาห์ ไดแ้ก่ ดูแลช่วยเหลือผูอ่ื้น เตรียมหรือทาํอาหาร ลา้งจานหรือเคร่ืองครัว 

กวาดบา้น ดูดฝุ่ น เช็ดถูพื้นภายในบา้นหรือลา้งห้องนํ้ า ซกัผา้ดว้ยเคร่ือง ตากผา้ เก็บผา้ รีดผา้ ทาํความสะอาด

หน้าต่าง รางนํ้ าฝน ลา้งรถ หรือตูเ้ยน็ อายนํ้ าสัตวเ์ล้ียงหรือทาํความสะอาดกรง ซ่อมเคร่ืองไฟฟ้า เคร่ืองใช้

ภายในบา้น ซ่อมแซมเคร่ืองจกัรยนต์ หรือซ่อมแซมบา้น ทาํงานสวนเบาๆ ปานกลางถึงหนัก ทาํงานดูแล

กิจการบริษทั หรือร้านคา้ ขายของ สอนพิเศษ ช่างทาํผม ขบัแท็กซ่ี เข็นรถเก็บของเก่าขาย รับจา้งแบกหาม 

ทาํงานอาสาสมคัร ร่วมกิจกรรมทางศาสนา ทาํงานฝีมือ อ่านหนังสือหรือใช้คอมพิวเตอร์ ดูโทรทศัน์ เล่น

เกมส์ท่ีออกแรงมากและน้อย เล่นดนตรี เต้นรํา ลีลาศ หรือรําวง เดินเล่น เดินเร็ว วิ่งเหยาะหรือวิ่งเร็ว ข่ี

จกัรยานหรือป่ันจกัรยานอยู่กนัท่ี ใชเ้คร่ืองช่วยออกกาํลงักาย บริหารร่างกาย ยืดเหยียดกลา้มเน้ือ โยคะ หรือ

ไทเก็ก เตน้แอโรบิก ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ เปตองหรือโยนโบวล่ิง ปิงปอง เทนนิส แบดมินตนั 

บาสเกตบอล หรือฟุตบอลว่ายนํ้ าหรือออกกาํลงักายในนํ้ า เดินไปข้ึนรถประจาํทาง ขบัรถ รถมอเตอร์ไซด ์ 

แลว้นาํมาประมวลระดบัการเคล่ือนไหวในสัปดาห์ ไดแ้ก่เคล่ือนไหวนอ้ย ปานกลางและมาก พบวา่ ผูสู้งอายุ

มีระดบัการเคล่ือนไหวอยา่งเบา 73 คน (ร้อยละ97.2) ปานกลาง 2 คน (ร้อยละ 2.7) 

สรุปการประเมินและการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม พบว่า การประเมิน

สุขภาพและสมรรถภาพทางกายโดยประเมิน แรงบีบมือ แรงขา และความจุปอด มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการ

ทดสอบสมรรถภาพนอ้ย ขอ้มูลกิจกรรมท่ีรวบรวมไดเ้ห็นไดว้า่ผูสู้งอาย ุส่วนใหญ่มีการออกกาํลงักายมากกวา่

ร้อยละ 90 แต่เคล่ือนไหวร่างกายค่อนขา้งนอ้ย มีพฤติกรรมการออกกาํลงักายไม่เหมาะสม ควรไดรั้บการสร้าง

เสริมพฤติกรรมสุขภาพดา้นการออกกาํลงักายอยา่งต่อเน่ืองในชุมชน และเลือกการออกกาํลงักายท่ีสมาชิกใน

ชมรมสามารถเขา้ร่วมกิจกรรม 
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กจิกรรม การดูแลผูป่้วยระยะประคบัประคองเบ็ดเสร็จจุดเดียว  

หัวหน้ากจิกรรม  ผศ.พญ. ยวุเรศมคฐ ์สิทธิชาญบญัชา 

    

หลกัการและเหตุผล 

 ผูป่้วยและญาติโรคเร้ือรังต่างๆท่ีเขา้สู่ระยะสุดท้ายของชีวิต มกัมีปัญหาต่างๆท่ีต้องการการดูแล 

ช่วยเหลือ และประคบัประคองในปัญหาอ่ืนท่ีนอกเหนือจากปัญหาทางกายซ่ึงไม่อาจรักษาให้หายขาดไดอี้ก  

โดยท่ีการดูแลต่างๆเหล่าน้ีตอ้งการทีมงาน  กระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพ และเวลาท่ีเพียงพอแก่ผูป่้วยและ

ญาติของผูป่้วย 

วตัถุประสงค์ 

 1. เพื่อจดัตั้งศูนยก์ลางในการใหบ้ริการแก่ผูป่้วยระยะสุดทา้ยแบบเบด็เสร็จจุดเดียวทั้งใน 

     โรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลอ่ืนๆท่ีตอ้งการเขา้ร่วม 

 2. เพื่อสร้างบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญในการ ใหค้าํปรึกษา แนะนาํ ดูแลผูป่้วยท่ีเขา้สู่ระยะสุดทา้ย 

    ของชีวติ 

 3. เพื่อสร้างผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถในการใหก้ารดูแลผูป่้วยและญาติท่ีเขา้สู่ระยะสุดทา้ย 

    ของชีวติ (จิตอาสา หรือบุคคลท่ีสนใจ)  

กลุ่มเป้าหมาย  

1. ผูป่้วยท่ีเขา้สู่ระยะสุดทา้ยทุกกลุ่มอายท่ีุมารับบริการท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 2. ญาติผูป่้วยท่ีเขา้สู่ระยะสุดทา้ยทุกกลุ่มอายท่ีุมารับบริการท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 3. จิตอาสาผูส้นใจในการใหก้ารช่วยเหลือดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย 

 4. พยาบาลผูส้นใจ   

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. มีศูนย์การดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองเบ็ดเสร็จจุดเดียว ท่ีใหบ้ริการไดอ้ยา่งเป็น 

    รูปธรรมทั้งในโรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลเครือข่ายจงัหวดัสุพรรณบุรี  

 2. เป็นตน้แบบในการสร้างบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญในการใหค้าํปรึกษา แนะนาํ ดูแลผูป่้วยท่ีเขา้ 

    สู่ระยะสุดทา้ยของชีวติ 

 3. เป็นตน้แบบในการสร้างผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถในการใหก้ารดูแลผูป่้วยและญาติท่ี 

     เขา้สู่ระยะสุดทา้ยของชีวติ  (จิตอาสา หรือบุคคลท่ีสนใจ)    

 4. สามารถลดภาระของการกลบัมารักษาในโรงพยาบาล หรือการส่งต่อการรักษาใน  

    โรงพยาบาลประจาํจงัหวดั 
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ข้ันตอนการดําเนินการ  แบ่งการดาํเนินกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรมยอ่ย ดงัน้ี 

 กจิกรรม 1  การศึกษาขอ้มูลยอ้นหลงัการดูแลผูป่้วยระยะประคบัประคอง เพื่อเป็นฐานขอ้มูลในการ

 ดาํเนินการเปรียบเทียบผลดาํเนินงานของศูนยก์ารดูแลผูป่้วยระยะประคบัประคองเบ็ดเสร็จจุดเดียว 

 กจิกรรม 2  จดัการฝึกอบรม และมีการประเมินผลของการเขา้รับการฝึกอบรม แก่  

        1.  เจา้หนา้ท่ีพยาบาลภายในคณะฯ  

        2.  ผูส้นใจ (จิตอาสา) หรือทัว่ไป  

        3.  เจา้หนา้ท่ีพยาบาลภายนอกคณะฯ  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 1. เอกสารประกอบการฝึกอบรม การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยและครอบครัว 

 2. คู่มือการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยสาํหรับประชาชน 

 3. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจดัการฝึกอบรมความรู้ในการดูแลผูป่้วยระยะ   

     สุดทา้ยสาํหรับบุคลากรทางการแพทย ์และสาํหรับประชาชน 

 4. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อบริการท่ีไดรั้บจากศูนยดู์แลผูป่้วยระยะประคบัประคอง  

ผลการดําเนินงานทีสํ่าคัญ   

 กจิกรรม 1  การศึกษาขอ้มูลยอ้นหลงัการดูแลผูป่้วยระยะประคบัประคอง เพื่อเป็นฐานขอ้มูลใน

 การเปรียบเทียบผลดาํเนินงานของศูนยก์ารดูแลผูป่้วยระยะประคบัประคองเบ็ดเสร็จจุดเดียว 

 โครงการ ศูนยดู์แลผูป่้วยระยะประคบัประคอง  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีไดเ้ร่ิม

ใหบ้ริการผูป่้วยตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2552 เป็นตน้มา ปัจจุบนัมีผูป่้วยเขา้มารับบริการจากศูนยฯ์มากกวา่ 350 

รายแลว้ ในการพฒันาคุณภาพการให้บริการผูป่้วยระยะประคบัประคองและครอบครัวนั้น ความคิดเห็นและ

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการเป็นส่ิงท่ีมีความสําคญั ดงันั้นคณะผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษาขอ้มูลยอ้นหลงัการ

ใหบ้ริการดูแลผูป่้วยระยะประคบัประคองและครอบครัว เพื่อเป็นฐานขอ้มูลในการดาํเนินการเปรียบเทียบผล

การดาํเนินงานของศูนยดู์แลผูป่้วยระยะประคบัประคองเบ็ดเสร็จจุดเดียว  และนาํผลไปปรับปรุงคุณภาพการ

ใหบ้ริการและพฒันาระบบการบริการใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการต่อไป  

 วตัถุประสงค์  

  1.  ศึกษาประเภทและปริมาณการใหบ้ริการของศูนยดู์แลผูป่้วยระยะประคบัประคองฯ 

  2.  ศึกษาความคิดเห็นของผูป่้วย/ญาติหลงัการรับบริการ เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง ดา้น 

       ความรู้ ความมัน่ใจ ความเครียด ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากบริการ และ ความพึงพอใจต่อ

       บริการท่ีไดรั้บ 

  3.  ศึกษาความคิดเห็นของแพทยแ์ละพยาบาลท่ีส่งผูป่้วยเขา้รับบริการจากศูนยดู์แลผูป่้วย

       ระยะประคบัประคองฯ เก่ียวกบั ความถ่ีการใชบ้ริการ ช่องทางการเขา้ถึงบริการ บริการ

      ท่ีคาดหวงัจะไดรั้บ ผลท่ีเกิดข้ึนแก่ผูป่้วย/ญาติหลงัไดรั้บบริการ และ ความพึงพอใจต่อ

      บริการท่ีไดรั้บ 



256 

 

 ขอบเขตการวจัิย 

  1.  เป็นการศึกษาขอ้มูลยอ้นหลงัการดูแลผูป่้วยระยะประคบัประคองของศูนยดู์แลผูป่้วย

       ระยะประคบัประคองเบด็เสร็จจุดเดียว 

  2.  กลุ่มตวัอยา่งทุกคนยนิดีเขา้ร่วมโครงการโดยลงนามในหนงัสือยนิยอมโดยไดรั้บการ

      บอกกล่าวและเตม็ใจ   

 ตัวแปรทีศึ่กษา 

  1. ประเภทการใหบ้ริการแก่ผูป่้วยของศูนยดู์แลผูป่้วยระยะประคบัประคองฯ 

  2. ปริมาณการใหบ้ริการแก่ผูป่้วยของศูนยดู์แลผูป่้วยระยะประคบัประคองฯ แต่ละประเภท 

  3. คิดเห็นของผูป่้วย/ญาติหลงัการรับบริการของศูนยดู์แลผูป่้วยระยะประคบัประคองฯ  

   3.1 ความรู้เร่ืองโรค การดาํเนินโรคและแนวทางการรักษาผูป่้วย 

               -   ความรู้ในการดูแลผูป่้วย   

   3.2 ความมัน่ใจดา้นการดูแลผูป่้วย 

             -   ความมัน่ใจดา้นการตดัสินใจแผนการดูแลรักษาผูป่้วยในวาระสุดทา้ย  

   3.3 ความเครียดหรือความวิตกกงัวล   

   3.4 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากศูนยฯ์  

   3.5 บริการอ่ืนๆ ท่ีผูป่้วย/ญาติตอ้งการไดรั้บ   

  4.  ความพึงพอใจของผูป่้วย/ญาติต่อบริการท่ีไดรั้บ  

  5.  ความคิดเห็นของแพทยแ์ละพยาบาลท่ีส่งผูป่้วยเขา้รับบริการจากศูนยฯ์ ในดา้น 

   5.1 ความถ่ีการใชบ้ริการ  

   5.2 ช่องทางการเขา้ถึงบริการ  

   5.3 บริการท่ีคาดหวงัจะไดรั้บ  

   5.4 ผลท่ีเกิดข้ึนแก่ผูป่้วย/ญาติหลงัไดรั้บบริการ 

  6.  ความพึงพอใจของแพทยแ์ละพยาบาลต่อบริการท่ีไดรั้บ 

 คําจํากดัความทีใ่ช้  

  1. กลุ่มผูป่้วย / ญาติผูป่้วย หมายถึง  ผูป่้วย/ญาติผูป่้วย ท่ีเคยมารับบริการจาก ศูนยดู์แล 

      ผูป่้วยระยะประคบัประคองฯ เท่านั้น 

  2. กลุ่มเจา้หนา้ท่ี หมายถึง เจา้หนา้ท่ีแพทยแ์ละพยาบาล ท่ีเคยส่งผูป่้วยเขา้รับบริการจาก

       ศูนยดู์แลผูป่้วยระยะประคบัประคองฯเท่านั้น 

  3. ชุดเอกสาร หมายถึง ชุดเอกสารท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย  

     - เอกสารช้ีแจงขอ้มูล / คาํแนะนาํแก่ผูเ้ขา้ร่วมวจิยั    

     - หนงัสือยนิยอมโดยไดรั้บการบอกกล่าวและเตม็ใจ    

     - แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของศูนยฯ์  
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     - ซองเปล่าจ่าหนา้ท่ีอยูข่องโครงการ (กรณีท่ีส่งใหผู้ป่้วย/ญาติผูป่้วยจะติดแสตมป์ให้ดว้ย)       

 วธีิดําเนินการวจัิย 

   1. รูปแบบการวจัิย  

   การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัแบบสาํรวจ   

  2. ประชากรในการวจัิย 

   ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี เป็น กลุ่มผูป่้วย/ญาติผูป่้วยท่ีเคยมารับบริการจาก ศูนย์

ดูแลผูป่้วยระยะประคบัประคอง และ กลุ่มเจา้หนา้ท่ีแพทยแ์ละพยาบาลท่ีเคยส่งผูป่้วยเขา้รับบริการจากศูนยฯ์ 

ในช่วงเวลาตั้งแต่ เดือน มิถุนายน 2552- สิงหาคม 2554 

  3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย  

  1.  แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการศูนยดู์แลผูป่้วยระยะ

ประคบัประคองฯ สาํหรับผูป่้วย / ญาติผูป่้วย   เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเอง เน้ือหาของ

แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน   

  - ส่วนแรก ไดแ้ก่ ขอ้มูลส่วนบุคคลผูต้อบแบบสอบถาม ดา้นเพศและความสัมพนัธ์กบัผูป่้วย 

  -  ส่วนทีส่อง ไดแ้ก่ ขอ้มูลประเภทการบริการท่ีผูต้อบแบบสอบถามไดรั้บจากศูนยฯ์ 

  - ส่วนทีส่าม ไดแ้ก่ ความคิดเห็นหลงัการรับบริการดา้นความรู้  ความมัน่ใจ  ความเครียด  

ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการให้บริการ และบริการอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการไดรั้บ  

  - ส่วนทีส่ี่ ไดแ้ก่ ความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม หลงัรับบริการ 

  2. แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนยดู์แลผูป่้วยระยะ

ประคบัประคอง สาํหรับเจา้หนา้ท่ี เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเอง เน้ือหาของแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 

ส่วน  

  - ส่วนแรก ไดแ้ก่ ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามดา้น เพศ อาย ุสถานภาพการ

ทาํงาน และสถานท่ีปฏิบติังาน 

  -  ส่วนทีส่อง ไดแ้ก่ ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบั ขอ้มูลการใชบ้ริการและ

บริการท่ีคาดหวงัวา่จะไดรั้บจากศูนย ์ 

  - ส่วนทีส่าม ไดแ้ก่ ความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ี เก่ียวกบัผลท่ีเกิดข้ึนแก่ผูป่้วย/ญาติหลงัรับ

บริการ 

  - ส่วนทีส่ี่ ไดแ้ก่ ความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม หลงัรับบริการ 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

  การเก็บขอ้มูลกระทาํในช่วงเดือน สิงหาคม – เดือนกนัยายน 2554 โดยส่ง ชุดเอกสาร ใหแ้ก่

ผูรั้บบริการทั้ง 2 กลุ่ม  

  -  กลุ่มผูป่้วย/ญาติผูป่้วยไดจ้ดัส่งชุดเอกสารทางไปรษณีย ์จาํนวนทั้งส้ิน 297 ราย 
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  -  กลุ่มเจา้หนา้ท่ีไดจ้ดัส่งชุดเอกสารใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีเองโดยตรง จาํนวนทั้งส้ิน 27 ราย 

 การวเิคราะห์ข้อมูลทางด้านสถิต ิ

  การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติ การแจกแจงความถ่ี เป็น จาํนวนและร้อยละ   

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

 1. กลุ่มผู้ป่วย / ญาติผู้ป่วย  

  มีผูต้อบแบบสอบถามคืนกลบัมาทั้งส้ิน 126 ราย (ร้อยละ42.4 ) มีรายละเอียดขอ้มูลดงัน้ี 

  1.1. ลกัษณะกลุ่มตัวอย่าง : ผูป่้วยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 54.8  ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 88.1  เกีย่วข้องเป็นบุตรของผู้ป่วยมากทีสุ่ด (ร้อยละ 50) รองลงมาเป็นสามี-

ภรรยาและพี่-นอ้ง   มีเพียงรายเดียวท่ีเป็นผูป่้วย  ดงัแสดงใน ตารางท่ี 1   

 ตารางที ่107. จาํนวนและร้อยละของ ผูป่้วย/ญาติผูป่้วย จาํแนกตามลกัษณะประชากร 

ลกัษณะประชากร จาํนวน(คน) ร้อยละ 

เพศผูป่้วย                                                                                 เพศหญิง 57 45.2 

เพศชาย 69 54.8 

 เพศผูต้อบแบบสอบถาม                                      เพศหญิง 111 88.1 

เพศชาย 14 11.1 

ไม่ระบุเพศ 1 0.8 

ผูป่้วย/ความสัมพนัธ์กบั

ผูป่้วย         

  

บุตร 63 50.4 

สามี-ภรรยา 30 24.0 

พี่-นอ้ง 15 12.0 

ลูกสะใภ ้หลานและแม่บา้น 9 7.2 

พอ่-แม่ 7 5.6 

ผูป่้วย 1 0.8 

  1.2. ข้อมูลการบริการทีไ่ด้รับจากศูนย์ฯ   :    ผูป่้วย / ญาติผูป่้วยส่วนใหญ่ไดรั้บบริการจาก

ศูนยฯ์ อยา่งนอ้ย  5  ดา้นข้ึนไป ร้อยละ 84.1    เม่ือนาํมาวเิคราะห์รายดา้นพบวา่ บริการด้านทีไ่ด้รับมากทีสุ่ด 

ได้แก่ การให้ความรู้- แนวทางการช่วยเหลอืให้ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบและการให้คําปรึกษาเกีย่วกบัแผนการ

ดูแลการดูแล-รักษาผู้ป่วยในวาระสุดท้ายของชีวติเท่ากนั ร้อยละ 88.1  รายละเอียดแสดงไวใ้น ตารางท่ี 108  

 

ตารางที ่108. จาํนวนและร้อยละของประเภทการบริการท่ีผูต้อบแบบสอบถามไดรั้บจากศูนยฯ์    

ประเภทและปริมาณของบริการ จาํนวน(ราย) ร้อยละ 

ไดรั้บบริการครบทุกดา้น  20 15.9 

ไดรั้บบริการ 5 ดา้นข้ึนไป 106 84.1 

ไดรั้บบริการนอ้ยกวา่  5 ดา้น 20 15.9 
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ดา้น การใหค้วามรู้- แนวทางการช่วยเหลือใหผู้ป่้วยจากไปอยา่งสงบ 111 88.1 

ดา้น การใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัแผนการดูแล 111 88.1 

ดา้น การใหก้าํลงัใจญาติ หลงัผูป่้วยเสียชีวติ 100 79.4 

ดา้น การใหข้อ้มูล - ความรู้ในการดูแลสุขภาพของผูป่้วย 100 79.4 

ดา้น การติดตามดูแลผูป่้วย / ญาติ อยา่งต่อเน่ือง 94 74.6 

ดา้น การใหข้อ้มูลเร่ืองโรค การดาํเนินโรคและแนวทางการรักษาผูป่้วย 87 69.0 

ดา้น การไดรั้บเอกสาร “ การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยสาํหรับญาติ” 80 63.5 

ดา้น การใหบ้ริการปรึกษาทางโทรศพัทต์ลอด 24 ชัว่โมง 63 50.0 

ดา้น การใหค้วามช่วยเหลือในการประสานงานกบัแพทย ์ 55 43.7 

ดา้น การใหค้วามช่วยเหลือในการประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ 47 37.3 

ดา้น อ่ืนๆ  12 9.5 

  1.3 ความคิดเห็นด้านความรู้ ความมั่นใจ หลงัการรับบริการ : ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  

เห็นวา่  หลงัการรับบริการเกิดความรู้เพิ่มข้ึนระดบัมาก ทั้งในเร่ืองโรค การดาํเนินโรคและแนวทางการรักษา

ผูป่้วยและการดูแลผูป่้วย  และเกิดความมัน่ใจเพิ่มข้ึนระดบัมาก ทั้งในดา้นการดูแลผูป่้วยและการตดัสินใจ

แผนการดูแล-รักษาผูป่้วยในวาระสุดทา้ยของชีวิต ดงัแสดงใน แผนภูมิท่ี 26 

 แผนภูมิที ่26.   จาํนวนความคิดเห็นดา้นความรู้และความมัน่ใจหลงัการรับบริการ  
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เพิ่มขึ �นมาก 

เพิ่มขึ �นเล็กน้อย 

เท่าเดมิ 

 ผูท่ี้เห็นวา่ ความรู้เร่ืองโรค การดําเนินโรคและแนวทางการรักษาผู้ป่วยเท่าเดิม ใหเ้หตุผลวา่ 

  -  ไดค้น้ควา้เร่ืองโรค การดาํเนินโรค และแนวทางรักษาไวก่้อนแลว้   

  -  มีประสบการณ์ในการดูแลผูป่้วยมะเร็งมาก่อน   

  -  ไดพ้บผูใ้หบ้ริการในช่วงเวลาท่ีสั้นก่อนผูป่้วยส้ินใจ  

 ผูท่ี้เห็นวา่ ความรู้เร่ืองโรค การดําเนินโรคและแนวทางการรักษาผู้ป่วยเพิม่ขึน้ ใหเ้หตุผลวา่  

  -  เพราะไม่เคยมีความรู้ดา้นน้ีมาก่อน   

  -  ไดรั้บรู้อาการของโรค และภาวะแทรกซอ้นของโรคมากข้ึน  

  -  ทาํใหรู้้ความเป็นไปของโรค  และมัน่ใจในแนวทางการรักษาเพิ่ม 

  ผูท่ี้เห็นวา่ ความรู้เร่ืองการดูแลผู้ป่วยเท่าเดิม ใหเ้หตุผลวา่  
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  -  เพราะมีประสบการณ์ในการดูแลผูป่้วยมะเร็ง   

  -  ไดศึ้กษาและขอคาํแนะนาํจากผูท่ี้มีประสบการณ์คลา้ยคลึงกนัมาก่อนแลว้ 

 ผูท่ี้เห็นวา่ ความรู้เร่ืองการดูแลผู้ป่วยเพิม่ขึน้ ใหเ้หตุผลวา่  

  -  เพราะไม่เคยมีพื้นฐานการดูแลผูป่้วยในระยะสุดทา้ยมาก่อน   

  -  ไดรั้บความรู้ในการดูแลผูป่้วยมากข้ึนทาํใหดู้แลผูป่้วยไดดี้ข้ึน  

  -  ทาํใหท้ราบถึงอาการของโรคในระยะสุดทา้ยรวมถึงการดูแลดา้นจิตใจ เพื่อใหผู้ป่้วยมี

    ความสุขและมีกาํลงัใจในการต่อสู้โรค    

  -  ทาํใหเ้ขา้ใจและเขา้ถึงความรู้สึกของผูป่้วยไดม้ากข้ึน  

  -  สามารถเตรียมตวัและปรับเปล่ียนความเป็นอยูข่องผูป่้วยไดท้นั 

 ผูท่ี้เห็นวา่ รู้สึกมั่นใจเท่าเดิม เร่ืองการดูแลผู้ป่วย ใหเ้หตุผลวา่   

  -  เพราะมีประสบการณ์ในการดูแลผูป่้วยมะเร็ง 

  - ไดรู้้วา่อาการของโรคต่อไปจะมีอะไรบา้งและตอ้งเตรียมตวัรับอยา่งไร 

   ผูท่ี้เห็นวา่ รู้สึกมั่นใจเพิม่ขึน้เร่ืองการดูแลผู้ป่วย ใหเ้หตุผลวา่ 

  - ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัแผนการดูแลผูป่้วยมากข้ึน 

  - ไดรั้บการอธิบายอยา่งดี  เกิดความรู้เพิ่มข้ึนมากทาํใหม้ัน่ใจ 

  - รู้วธีิการดูแลผูป่้วยอยา่งถูกตอ้ง และวธีิการพดูใหก้าํลงัใจผูป่้วย 

  - เกิดความอุ่นใจ เพราะมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหค้าํปรึกษาไดต้ลอดเวลา 

  -  พยาบาลศูนยฯ์ใหก้าํลงัใจและใหค้วามรู้ท่ีถูกตอ้ง ทาํให้สามารถดูแลผูป่้วยไดอ้ยา่งมัน่ใจ 

  -  หลงัไดรั้บความรู้ ทาํให้รู้สึกวา่การดูแลผูป่้วยไม่ยาก และมีความสุขท่ีจะทาํใหส่ิ้งท่ีดีๆ

         ใหก้บัผูป่้วยในระยะสุดทา้ย 

 ผูท่ี้เห็นวา่ รู้สึกมั่นใจเท่าเดิม เร่ืองการตัดสินใจแผนการดูแล-รักษาผู้ป่วยในวาระสุดท้ายของชีวติ ให้

 เหตุผลวา่  

  -  เพราะ มีประสบการณ์ในการดูแลผูป่้วยมะเร็ง   

  -  ไดพ้บผูใ้หบ้ริการชา้เกินไป  

 ผูท่ี้เห็นวา่ รู้สึกมั่นใจเพิม่ขึน้เร่ืองการตัดสินใจแผนการดูแล-รักษาผู้ป่วยในวาระสุดท้ายของชีวติ ให้

 เหตุผลวา่  

  -  ไดรั้บคาํปรึกษาแนะนาํท่ีดีจากแพทยแ์ละและพยาบาล 

  - มีความรู้และความเขา้ใจอยา่งเพียงพอ ใหมี้ความมัน่ใจในการตดัสินใจ  

  -  มีความเขา้ใจกบัเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูป่้วย 

  -  การไดรั้บคาํแนะนาํและการใหก้าํลงัใจอยา่งสมํ่าเสมอ 
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 1.4 ด้านความเครียดหรือความวติกกงัวลหลงัการรับบริการ :  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่ 

ความเครียดหรือความวติกกงัวลหลงัการรับบริการลดน้อยลง ร้อยละ 74.4 โดยลดลงในระดบัมากร้อยละ 

40.8  ดงัแสดงใน แผนภูมิท่ี 27   

 แผนภูมิที ่27.  จาํนวนความคิดเห็นดา้นความเครียดหรือความวติกกงัวล 
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เท่าเดิม       

เพิ่มขึ �นเล็กน้อย       

เพิ่มขึ �นมาก 

 
 ผูท่ี้เห็นวา่ ความเครียดหรือความวติกกงัวลหลงัการรับบริการลดลงใหเ้หตุผลวา่  

  -  ศูนยดู์แลผูป่้วยระยะประคบัประคอง ไดใ้หค้าํแนะนาํ ปรึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

  -  ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการดูแลผูป่้วยในวาระสุดทา้ยของชีวติ 

  -  การใหก้าํลงัใจญาติ และถามอาการของผูป่้วยอยา่งต่อเน่ือง 

  -  เตรียมตวั เตรียมใจ ตั้งสติได ้เพราะไดค้าํแนะนาํท่ีดี 

  -  เขา้ใจถึงการสูญเสียและ ปล่อยวางได ้

  -  มีท่ีปรึกษาตลอดเวลาเม่ือกงัวล 

 ผูท่ี้เห็นวา่ ความเครียดหรือความวติกกงัวลหลงัการรับบริการเท่าเดิมให้เหตุผลวา่  

  -  เตรียมใจยอมรับสภาพผูป่้วยไดล่้วงหนา้แลว้   

  -  ยงัทาํใจต่อการสูญเสียคนท่ีรักไม่ได ้ 

  - เพราะมีประสบการณ์ในการดูแลผูป่้วยมะเร็ง 

 ผูท่ี้เห็นวา่ ความเครียดหรือความวติกกงัวลหลงัการรับบริการ เพิม่ขึน้ ให้เหตุผลวา่  

  -  การรับรู้ถึงเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต   

  -  เพราะยงัทาํใจไม่ได ้     

 1.5 ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการให้บริการของศูนย์ฯ  :  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่ ไดรั้บ

ประโยชน์จากการใหบ้ริการของศูนยฯ์ ในระดบัมาก-มากท่ีสุด ร้อยละ 85.7 ดงัแสดงแผนภูมิท่ี 28 

 แผนภูมิที ่28.  จาํนวนความคิดเห็นดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ จากการใหบ้ริการของศูนยฯ์  
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 ผูท่ี้เห็นวา่ ได้รับประโยชน์จากการให้บริการของศูนย์ฯ มาก ใหเ้หตุผลวา่  
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  - ไดรั้บกาํลงัใจมาตลอดทาํใหรู้้สึกอบอุ่น เหมือนมีญาติอยูท่ี่โรงพยาบาล 

  - มีกาํลงัใจมากข้ึน มีคนปรึกษาใหค้าํแนะนาํ เหมือนไม่ไดอ้ยูค่นเดียว 

  -  ความรู้ท่ีสอนใหเ้ขา้ใจง่าย  สามารถนาํมาปรับปรุงใชก้บัผูป่้วยไดเ้ป็นอยา่งดี 

  -  คาํแนะนาํท่ีไดรั้บสามารถนาํมาปฏิบติักบัผูป่้วยไดจ้ริง ช่วยผูป่้วยไดต้รงจุด 

  -  ทราบถึงวธีิการดูแลคนป่วย การเตรียมใจและใหก้าํลงัใจ และส่งผูป่้วยใหไ้ปอยา่งสงบ 

  -  ทราบวา่ผูป่้วยตอ้งจากไปแน่นอน สามารถเตรียมตวัรับสถานการณ์ได ้

  -  ทาํใหไ้ดเ้ตรียมตวัใหพ้ร้อม และทาํส่ิงท่ีดีท่ีสุดใหก้บัผูป่้วย 

  -  ไดรั้บความรู้และกาํลงัใจจากผูใ้หบ้ริการ 

  - มีท่ีปรึกษาทาํใหมี้กาํลงัใจและความเครียดลดนอ้ยลง 

  -  ทาํใหรู้้สึกวา่พยาบาลห่วงใยคนไข ้ 

 นอกจากน้ีใหค้วามเห็นวา่ บริการของศูนย์ทีก่่อให้เกดิประโยชน์มากทีสุ่ด ไดแ้ก่  

  -  การไดรั้บกาํลงัใจจากเจา้หนา้ท่ี (19 ราย)    

  -  การไดรั้บความรู้ในการดูแลผูป่้วย (19 ราย)  

  -  การไดรั้บความรู้เร่ืองแนวทางการช่วยเหลือใหผู้ป่้วยจากไปอยา่งสงบ (16ราย)   

  -  การไดรั้บความรู้เร่ืองโรค การดาํเนินโรคและแนวทางการรักษา(12 ราย)   

  -  การไดรั้บคาํปรึกษาในเร่ืองต่างๆ (5 ราย)   

  -  การใหบ้ริการปรึกษาทางโทรศพัท ์(3 ราย) 

  -  การใหค้วามช่วยเหลือในการประสานงานกบัแพทยแ์ละหน่วยงานอ่ืนๆ (3 ราย )   

  -  การไดรั้บกาํลงัใจภายหลงัผูป่้วยเสียชีวติ    

  -  การไดรั้บความเขา้ใจ ความอบอุ่นใจ ทาํใหค้ลายกงัวลและรู้สึกมีความสุขท่ีไดดู้แลผูป่้วย 

 1.6  บริการทีผู่้ป่วย/ญาติผู้ป่วย ต้องการได้รับจากศูนย์ ฯด้านอืน่ๆ  :  ไดแ้ก่  

  -  การติดตามเยีย่มผูป่้วยท่ีบา้น   

  -  การใหบ้ริการเทปธรรมะ(2ราย)  

  -  ความรู้เก่ียวกบัแนวทางปฏิบติัหลงัจากผูป่้วยเสียชีวติ  

  -  บริการต่างๆของโรงพยาบาลหรือบริษทัท่ีรับจดัพิธีการหลงัจากผูป่้วยเสียชีวติ     

  -  การใหบ้ริการยมือุปกรณ์การแพทยอ์ยา่งพอเพียง  เช่น ถงัออกซิเจน   

  -  ในรายท่ีแพทยย์ติุการรักษาแลว้  ตอ้งการรับบริการจากศูนยฯ์ใหไ้ดเ้ร็วกวา่ท่ีเป็นอยู ่  

  -  อยากใหศู้นยป์ระสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เวลาพาผูป่้วยไปโรงพยาบาล เพื่อ 

    ความสะดวกและรวดเร็วในการพบแพทย ์ผูป่้วยจะไดไ้ม่รอนานและมีเวลาพกัผอ่น   

 1.7  ความพึงพอใจของผู้ป่วย/ญาติผู้ป่วย ต่อบริการที่ได้รับจากศูนย์ฯ : ผูรั้บบริการส่วนใหญ่พอใจ

ต่อบริการที่ได้รับทุกด้าน ในระดับมาก-มากที่สุด โดยพอใจสูงสุดในด้านการต้อนรับและความใส่ใจของ
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พยาบาลผู้ให้บริการ  รองลงมาเป็นด้านการให้ความรู้- แนวทางการช่วยเหลือให้ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบและ

การให้คําปรึกษาเกีย่วกบัแผนการดูแลการดูแล-รักษาผู้ป่วยในวาระสุดท้ายของชีวติตามลาํดับ 

ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 29  

แผนภูมิที่ 29. จาํนวนความคิดเห็นดา้นความพึงพอใจต่อบริการท่ีไดรั้บ 
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A การตอ้นรับและความใส่ใจของพยาบาลผู ้

ใหบ้ริการ 

B การใหข้อ้มูลเร่ืองโรค การดาํเนินโรค

และแนวทางการรักษาผูป่้วย 

C การใหข้อ้มูล - ความรู้ในการดูแลสุขภาพของ

ผูป่้วย 

D การใหค้วามรู้ - แนวทางการช่วยเหลือ

ใหผู้ป่้วยจากไปอยา่งสงบ 

E การใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัแผนการดูแล-รักษา

ผูป่้วยในวาระสุดทา้ยของชีวิต 

F การใหบ้ริการปรึกษาทางโทรศพัท์

ตลอด 24 ชัว่โมง 

G การใหค้วามช่วยเหลือในการประสานงานกบั

แพทย ์

H การใหค้วามช่วยเหลือในการ

ประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ 

I เอกสาร “ การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยสาํหรับ

ญาติ 

J การใหก้าํลงัใจญาติ หลงัผูป่้วย

เสียชีวติ 

K การติดตามดูแลผูป่้วย / ญาติ อยา่งต่อเน่ือง   

  

 2. กลุ่มเจ้าหน้าที ่  

 มีผูต้อบแบบสอบถามคืนกลบัมาทั้งส้ิน  23 ราย (ร้อยละ85.2) มีรายละเอียดขอ้มูลดงัน้ี 

  2.1. ลกัษณะของกลุ่มตัวอย่าง :  

  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.2  อายเุฉล่ีย 38.9 ปี(ตํ่าสุด 28 ปี  

สูงสุด 68 ปี)  สถานภาพการทาํงานส่วนใหญ่เป็นแพทยแ์ละพยาบาลในจาํนวนเท่าๆกนั ร้อยละ 34.8  ดงัแสดง

ในตารางท่ี 109. 
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 ตารางที ่109.   จาํนวนและร้อยละของ เจา้หนา้ท่ี จาํแนกตามลกัษณะประชากร 

ลกัษณะประชากร จาํนวน(ราย) ร้อยละ 

เพศผูป่้วย                                 เพศหญิง 15 65.2 

                                                 เพศชาย 8 34.8 

สถานะภาพการทาํงาน แพทย ์ 8 34.8 

 พยาบาล 8 34.8 

 อาจารยแ์พทย ์ 6 26.1 

 หวัหนา้หอผูป่้วย 1 4.3 

สถานท่ีปฏิบติังาน Emergency Department 6 30.0 

 Oncology Medicine 4 20.0 

 Medicine Department 1 5.0 

 Medicine ward 1 5.0 

 Pain Unit 1 5.0 

 Radiotherapy Unit  3 15.0 

 OPD. ENT 3 15.0 

   

  2.2  ข้อมูลการใช้บริการ และบริการทีค่าดหวงัว่าจะได้รับจากศูนย์ ฯ  :   

  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีความถ่ีในการใชบ้ริการของศูนยฯ์ในระดบั ปานกลาง ร้อย

ละ 47.8 และใชช่้องทางการส่งต่อผูป่้วยโดยโทรศัพท์ถึงพยาบาลศูนย์ฯมากท่ีสุด ร้อยละ 60.9 ดงัแสดงใน

ตารางท่ี 110 

ตารางที ่110. จาํนวนและร้อยละ ของความคิดเห็นดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการ และช่องทางการส่งต่อผูป่้วย 

ขอ้มูลการใชบ้ริการ จาํนวน(ราย) ร้อยละ 

ความถ่ีของ

การใช ้

บริการศูนย ์

มาก 8 34.8 

ปานกลาง 11 47.8 

นอ้ย 4 17.4 

ช่องทางการ

ส่งต่อผูป่้วย

ใหแ้ก่ศูนย ์

โทรศพัทถึ์งพยาบาลศูนยฯ์  15 65.2 

ผา่นระบบส่งต่อของหน่วยเยี่ยมบา้น   3 13.0 

การเขียนคาํสั่งใหพ้ยาบาลช่วยประสานงานต่อ 3 13.0 

โทรศพัทถึ์งพยาบาลศูนยฯ์ + ผา่นระบบส่งต่อของหน่วย

เยีย่มบา้น   

3 13.0 
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 บริการทีค่าดหวงัว่าจะได้รับจากศูนย์ ฯ  :    

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คาดหวงับริการจากศูนยฯ์ ทั้ง 3 ดา้นรวมกนัมากท่ีสุด ร้อยละ 47.8 

ได้แก่  ด้านการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยและญาติก่อนผู้ ป่วยเสียชีวิต  การดูแลให้ผู้ป่วยและญาติคลาย

ความเครียดและความวติกกงัวล  และ การเตรียมความพร้อมผู้ป่วยและญาติก่อนกลับบ้าน เม่ือนาํมาวิเคราะห์

รายดา้นแลว้  พบวา่ ด้านการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยและญาติก่อนผู้ป่วยเสียชีวิตเป็นบริการที่คาดหวังมาก

ทีสุ่ด ร้อยละ 82.6   รองลงมาคือ การดูแลใหผู้ป่้วยและญาติคลายความเครียดและความวิตกกงัวล ร้อยละ 78.3 

การเตรียมความพร้อมผูป่้วยและญาติก่อนกลบับา้น ร้อยละ 56.5  ในตารางท่ี  111 

ตารางที ่ 111.    จาํนวนและร้อยละของความคิดเห็นดา้นบริการท่ีคาดหวงัวา่จะไดรั้บจากศูนย ์ฯ 

บริการท่ีคาดหวงัวา่จะไดรั้บจากศูนย ์ฯ จาํนวน

(ราย) 

ร้อยละ 

 

บริการท่ี

คาดหวงั 

จะไดรั้บ 

จากศูนยฯ์ 

ผูป่้วยและญาติไดรั้บการดูแลใหค้ลายความเครียดและความวติก

กงัวล (1) 

2 8.7 

ผูป่้วยและญาติไดรั้บการเตรียมความพร้อมก่อนผูป่้วยเสียชีวติ (2) 3 13.0 

ผูป่้วยและญาติไดรั้บการเตรียมความพร้อมก่อนกลบับา้น (3) 1 4.3 

ขอ้ (1)และขอ้ (2) 4 17.4 

ขอ้ (1) และเสนอขอ้อ่ืนๆเพิ่ม 1 4.3 

ขอ้ (2) และขอ้ (3) 1 4.3 

ทั้งสามขอ้ 8 34.8 

ทั้งสามขอ้ และเสนอขอ้อ่ืนๆเพิ่ม 3 13.0 

  

บริการด้านอืน่ๆ ทีเ่จ้าหน้าทีผู่้ รับบริการต้องการได้รับจากศูนย์ฯ ไดแ้ก่  

  -  ตอ้งการใหผู้ป่้วยและญาติ เขา้ใจถึงการดาํเนินของโรคและแนวทางการรักษา 

  -  ตอ้งการใหผู้ป่้วยและญาติไดรั้บติดตาม ประเมินผลหลงักลบัไปอยูบ่า้น 

  -  ตอ้งการใหผู้ป่้วยและญาติมีทางเลือกในการตดัสินใจมากข้ึน 

  - ตอ้งการใหญ้าติสามารถดูแลผูป่้วยท่ีบา้นจนเสียชีวติได ้โดยไม่ตอ้งคิดจะนาํผูป่้วย 

     เสียชีวติท่ีโรงพยาบาล   

 2.3 ความคิดเห็นเกีย่วกบัส่ิงทีเ่กดิขึน้กบัผู้ป่วยและญาติหลงัรับบริการจากศูนย์ฯ :  

  ผูต้อบแบบ สอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า  ความเครียดและความวิตกกงัวลของผูป่้วยและ

ญาติมีแนวโน้มลดลง  การตดัสินใจเก่ียวกบัแผนการดูแลผูป่้วยเม่ือใกลเ้สียชีวิตมีแนวโน้มปฏิเสธการกูชี้พ 

(CPR) เพิ่มขึ้น     ความพร้อม /ความมัน่ใจของญาติในการดูแลผูป่้วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  และการยอมรับ

ความตายของผูป่้วยและญาติมีแนวโนม้มากขึน้   แต่ส่วนใหญ่ไม่แน่ใจว่า ผูป่้วยระยะสุดทา้ยในหอผูป่้วยมี

แนวโนม้กลบับา้นไดเ้ร็วข้ึนหรือไม่  รายละเอียดแสดงไวใ้นแผนภูมิท่ี  30 
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แผนภูมทิี ่ 30.  จาํนวนความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัผูป่้วยและญาติ หลงัรับบริการจากศูนยฯ์ 
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 2.4 ความคิดเห็นด้านความพงึพอใจต่อบริการทีไ่ด้รับจากศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง :     

  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พึงพอใจต่อบริการท่ีไดรั้บ ในระดบัมาก-มากท่ีสุดทุกด้าน 

ไดแ้ก่ดา้น ความใส่ใจของพยาบาลผูใ้ห้บริการของศูนยฯ์ ความสะดวกในการส่งต่อผูป่้วยให้แก่ศูนยฯ์ความ

รวดเร็วในการข้ึนไปรับผูป่้วยท่ีหอผูป่้วยใน และ หน่วยตรวจโรคผูป่้วยนอก คุณภาพการให้บริการผูป่้วยของ

ศูนยฯ์ ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี  31   

 แผนภูมทิี ่ 31.  ความพึงพอใจต่อบริการท่ีไดรั้บจากศูนยดู์แลผูป่้วยระยะประคบัประคอง  
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 2.5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

  ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้หข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ดงัน้ี 

  1. ผูใ้หบ้ริการมีความใส่ใจในผูป่้วย มีการติดตามอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหไ้ม่ตอ้งกงัวลใจในการ

จาํหน่ายผูป่้วยจากหอผูป่้วยในกรณีท่ีญาติยงัไม่ยอมรับ    

  2. บริการของศูนยฯ์ ช่วยลดภาระงานของแพทยแ์ละพยาบาลไดม้าก ขอขอบคุณ 

  3. เสนอแนะให้มีการพฒันา ความรู้ในส่วนของการรักษาใหม่ๆ ในแต่ละโรคดว้ย (อาจ

มาร่วมฟังบรรยาย ของสาขามะเร็งวทิยา ภาควชิาอายรุศาสตร์) เพราะปัจจุบนัมียาใหม่ๆท่ีไม่ใช่เคมีอีกมาก ซ่ึง

ทาํให้ โรคดีข้ึน ไดม้ากกวา่ในอดีต   การคุยเร่ืองการงดเวน้การกูชี้พ จะไดเ้ป็นไปในทางเดียวกนักบัแพทย์

สาขามะเร็งวทิยา เช่น ยาใหม่ท่ีใชรั้กษามะเร็งปอด (CA Lung) ในผูป่้วยบางกลุ่ม สามารถยดือายไุดเ้กิน 1 ปี 

  4. การจดักิจกรรมในโครงการ การส่งเสริมความพร้อมผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรังสู่ระยะสุดทา้ย    

ควรจดักิจกรรมแยกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี มีการรับรู้  เขา้ใจการดาํเนินของโรคและมีการเตรียมตวัมาบา้ง   

และกลุ่มท่ี ปฏิเสธ  ไม่พร้อมรับ ต่อการตอ้งจากไปของผูป่้วย  เพราะบางคร้ังญาติผูป่้วย ยงัไม่พร้อมจะรับฟัง
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หรือแสดงความคิดเห็นต่อการจากไปของผูป่้วย อาจตอ้งใช้เวลาในการรับรู้และทาํความเขา้ใจต่อโรค และ

ความคาดหวงัต่อการรักษาของแพทย ์ 

  5. การดูแลผูป่้วยระยะประคบัประคอง ควรมีขอบเขต มากกวา่ ผูป่้วยในกลุ่มท่ีแพทยคิ์ดวา่

ไม่มีแผนการรักษาเพิ่มเติม แลว้ เช่น ผูป่้วยมะเร็งระยะท่ี 4 ท่ียงัมีแผนการรักษา ต่ออยู ่

  6. ควรมีการประชาสัมพนัธ์/ให้ขอ้มูลกบับุคลากรท่ีดูแลผูป่้วยมะเร็งมากกวา่น้ี ถึงช่องทาง

ในการปรึกษา หรือ ปรึกษา แลว้ทาํอะไรใหก้บัผูป่้วยและญาติบา้ง   

  7. ตอ้งการให้มีการบนัทึกการดูแล  หลงัรับปรึกษา ลงในเวชระเบียนผูป่้วยดว้ยจะไดท้ราบ

ความกา้วหนา้ในการดูแล 

  8. อยากใหมี้การส่ือสารกบัแพทยท่ี์ส่งต่อผูป่้วยเขา้รับการบริการ เป็นระยะๆ ใหม้ากข้ึน 

  

 กจิกรรม 2  จดัการฝึกอบรม และมีการประเมินผลของการเขา้รับการฝึกอบรม  

            1.  เจา้หนา้ท่ีพยาบาลภายในคณะฯ  

   เน่ืองจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นโรงพยาบาลระดบัตติยภูมิจึงมีผูป่้วย

โรคเร้ือรังท่ีเขา้มารับการรักษาพยาบาลเป็นจาํนวนมาก เม่ือการเจ็บป่วยเร้ือรังเขา้สู่ระยะสุดทา้ยมกัก่อให้เกิด

ปัญหาต่างๆนอกเหนือจากปัญหาทางกายท่ีไม่อาจรักษาให้หายขาดได ้ซ่ึงตอ้งการการดูแลช่วยเหลือแบบ

ประคบัประคอง ซ่ึงในปัจจุบนัพยาบาลผูใ้ห้บริการผูป่้วยกลุ่มน้ียงัไม่เพียงพอแก่ความตอ้งการ  ศูนยดู์แล

ผูป่้วยระยะประคบัประคองจึงไดจ้ดัทาํโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง การพยาบาลผูป่้วยระยะสุดทา้ยและ

ครอบครัวข้ึน  เพื่อพฒันาศกัยภาพพยาบาลประจาํการในหอผูป่้วยท่ีมีผูป่้วยระยะสุดทา้ยใหเ้กิดความพร้อมใน

การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยและครอบครัว    

วตัถุประสงค์    

  1. เสริมสร้างองคค์วามรู้และเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยและครอบครัว 

  2. ส่งเสริมใหเ้กิดระบบการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยท่ีเหมาะสมกบัแต่ละหน่วยงาน 

กจิกรรมโครงการ  ประกอบดว้ย 

 1. กจิกรรมเสริมสร้างความรู้และเจตคติการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย :   

  เป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  มีการบรรยายและกิจกรรมกลุ่ม  เ น้ือหาการอบรม

ประกอบด้วย  แนวคิดหลกัของการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย การบรรเทาอาการทุกข์ทรมานในผูป่้วยระยะ

สุดทา้ย การส่ือสารในการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยและครอบครัว ความตอ้งการคร้ังสุดทา้ยของชีวิต (Living 

Will)  การช่วยเหลือให้ผูป่้วยตายดีและการดูแลหลงัผูป่้วยเสียชีวิต (Good Death and Bereavement Care)   

แนวทางการประเมินผูป่้วยแบบองค์รวมและแบบประเมินผูป่้วยแบบองค์รวม     เม่ือส้ินสุดกิจกรรม

เสริมสร้างความรู้และเจตคติการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย    มีการเก็บขอ้มูลความคิดเห็นในประเด็น   ต่อไปน้ี 

  1. ดา้นความรู้ ทศันคติ ก่อนและหลงัการอบรม 
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  2. การเห็นการเห็นแนวทางการพฒันาระบบดูแลผูป่้วยระยะประคบัประคองในหอผูป่้วย 

และการนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการดูแลผูป่้วย    

  3. แหล่งประโยชน์ท่ีผูเ้ขา้รับการอบรมคาดวา่สามารถสนบัสนุนใหเ้กิดระบบการดูแลผูป่้วย 

และอุปสรรคหรือหรือโอกาสท่ีคิดวา่ควรไดรั้บการพฒันาเพื่อใหเ้กิดระบบการดูแลผูป่้วยฯ   

  4. ความเหมาะสมของการจดัอบรมในดา้น เน้ือหา วทิยากร เวลาท่ีใชอ้บรม และความพึง

พอใจต่อการจดัอบรม    

 2. กจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้การดูแลผู้ป่วย  :       

  มีการจดักิจกรรมทุกเดือน  3 คร้ัง คร้ังละ1 วนั  โดยให้ผูรั้บการอบรมนาํเสนอกรณีศึกษา

ผูป่้วยท่ีตนให้การดูแล จากนั้นผูเ้ข้ารับการอบรมร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับการดูแลผูป่้วย     

วทิยากรใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมและเสริมสร้างกาํลงัใจในการการทาํงาน  เม่ือส้ินสุดกิจกรรมแต่ละคร้ังมีการ

เก็บขอ้มูลความคิดเห็นแต่ละคร้ังดงัน้ี  

 คร้ังแรก  มีการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั 

  1. ระบบและการมีส่วนร่วมในการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยในหน่วยงาน    

  2. ความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมความเหมาะสมของแลกเปล่ียนเรียนรู้การดูแลผูป่้วย  

และความเหมาะสมของกิจกรรม ดา้นระยะเวลา เน้ือหา กิจกรรมและแลกเปล่ียนเรียนรู้วทิยากร 

  3. ความเพียงพอของความรู้ท่ีไดรั้บจากกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และเจตคติฯสาํหรับการ

ปฏิบติังานการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยในหน่วยงาน 

  4. ความช่วยเหลือท่ีตอ้งการไดรั้บเพื่อสามารถใหก้ารดูแล หรือ จดัระบบดูแลผูป่้วยระยะ 

สุดทา้ยในหน่วยงานไดอ้ยา่งมีคุณภาพ และความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรม 

คร้ังที ่2   มีการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั 

  1.  ส่ิงท่ีไดรั้บจากกิจกรรมการเรียนรู้    

  2.  ปัญหาและอุปสรรคของการดาํเนินงานการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยในหน่วยงาน และ 

คร้ังที ่3  มีการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั 

  1.  ความพอเพียงของความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 

        และและการนาํความรู้ไปประยกุตใ์ช ้    

  2.  ความมัน่ใจในการดูแลผูป่้วย การมีส่วนร่วมในการดูแลผูป่้วยฯ และโอกาสในการดูแล  

  3.  ปัจจยัและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อโอกาสในการดูแลผูป่้วย  

  4.  ระบบการดูแลผูป่้วยในหน่วยงาน 

       4.1  ระบบการดูแลผูป่้วยในหน่วยงาน  

      4.2  ระบบการดูแลผูป่้วยท่ีเหมาะสมแก่หน่วยงาน 

       4.3  ระบบการดูแลผูป่้วยท่ีเหมาะสมแก่และฝ่ายการพยาบาล  

  5.  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้ขา้รับการอบรม    
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  6.  และความตอ้งการการช่วยเหลือสนบัสนุนหลงัส้ินสุดการอบรม 

  7.  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ เพิ่มเติม 

ผลการจัดกจิกรรมเสริมสร้างความรู้และเจตคติการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย   

 ผลการวเิคราะห์พบว่า     

 มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 19 ราย เป็นเพศชาย 1 คนนอกนั้นเป็นเพศหญิง อายเุฉล่ีย  27.8 ปี อายุ

งานเฉล่ีย 5.3 ปี เป็นหวัหนา้หอผูป่้วย 1 คน นอกนั้นเป็นพยาบาลประจาํการ     

1. ความคิดเห็นด้านความรู้และทศันคติ   

 หลงัการอบรม  ความคิดเห็นด้านความรู้และทัศนคติ  เพิม่ขึน้ทุกหัวข้อ  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่

ระดับน้อยกว่าP 0.001   ดงัแสดงในตารางท่ี 112  

ตารางที ่112.   คะแนนความคิดเห็นเฉล่ียรายหวัขอ้  ดา้นความรู้และทศันคติ ก่อนและหลงัการอบรม 

หวัขอ้ประเมินความรู้และทศันคติ Mean N S.D sig. 

ความรู้ 

ขอ้ 1 

ความหมายของผูป่้วยระยะสุดทา้ย (ก่อน) 3.05 19 .621 
.028 

ความหมายของผูป่้วยระยะสุดทา้ย (หลงั) 4.05 19 .524 

ขอ้ 2 

  

แนวคิดการดูแลแบบประคบัประคอง (ก่อน) 2.89 19 .737 .007 

 แนวคิดการดูแลแบบประคบัประคอง (หลงั) 4.11 19 .658 

ขอ้ 3 

  

การบรรเทาอาการทุกขท์รมานในผูป่้วยระยะสุดทา้ย (ก่อน) 3.21 19 .713 .002 

 การบรรเทาอาการทุกขท์รมานในผูป่้วยระยะสุดทา้ย (หลงั) 4.21 19 .713 

ขอ้ 4 

  

หลกัการการส่ือสารกบัผูป่้วยระยะสุดทา้ย (ก่อน) 2.61 18 .916 
.099 

หลกัการการส่ือสารกบัผูป่้วยระยะสุดทา้ย (หลงั) 3.89 18 .676 

ขอ้ 5 

  

ประเด็นท่ีควรส่ือสารกบัผูป่้วยระยะสุดทา้ยและครอบครัว (ก่อน) 2.53 19 .905 
.000 

ประเด็นท่ีควรส่ือสารกบัผูป่้วยระยะสุดทา้ยและครอบครัว (หลงั) 3.74 19 .733 

ขอ้ 6 

  

Living Will (ก่อน) 2.63 19 .761 
.002 

Living Will (หลงั) 3.84 19 .765 

ขอ้ 7 

  

Bereavement Care (ก่อน) 2.56 18 .784 
.000 

Bereavement Care (หลงั) 3.72 18 .575 

ขอ้ 8 

  

แนวทางการประเมินผูป่้วยแบบองคร์วม (ก่อน) 2.79 19 .713 
.016 

แนวทางการประเมินผูป่้วยแบบองคร์วม (หลงั) 3.89 19 .658 

ทศันคติ 

ขอ้ 1  

การเห็นคุณค่าของตนเองในการดูแลผูป่้วยฯ (ก่อน) 3.26 19 .733 
.011 

การเห็นคุณค่าของตนเองในการดูแลผูป่้วยฯ (หลงั) 4.37 19 .684 

ขอ้ 2 

 

การเห็นคุณค่าของการพฒันาตนเองเพ่ือใหก้ารดูแลผูป่้วยฯ (ก่อน) 3.42 19 .692 
.019 

การเห็นคุณค่าของการพฒันาตนเองเพ่ือใหก้ารดูแลผูป่้วยฯ (หลงั) 4.58 19 .507 

ขอ้ 3 

  

แรงบนัดาลใจท่ีจะใหก้ารดูแลผูป่้วยฯ (ก่อน) 3.39 18 .698 
.244 

แรงบนัดาลใจท่ีจะใหก้ารดูแลผูป่้วยฯ (หลงั) 4.61 18 .502 

ขอ้ 4 

  

ความตั้งใจท่ีจะเขา้ไปดูแลช่วยเหลือผูป่้วยฯ (ก่อน) 3.42 19 .692 
.038 

ความตั้งใจท่ีจะเขา้ไปดูแลช่วยเหลือผูป่้วยฯ (หลงั) 4.42 19 .607 
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2.  ความคิดเห็นด้าน การเห็นแนวทางการเห็นทางการพฒันาระบบดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองใน

หอผู้ป่วย และการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วย   

 ผูเ้ขา้รับการอบรมส่วนใหญ่ เห็นแนวทางการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองในหอ

ผู้ป่วยในระดับมาก โดยให้เหตุผลวา่ เน่ืองจากไดรั้บการจดัระบบความคิดก่อนการทาํงาน และมีแบบนาํร่อง

เร่ืองของการดูแลผูป่้วยระยะประคบัประคองจากรุ่นพี่  และคาดว่าสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแล

ผู้ป่วยได้ในระดับมาก โดยใหเ้หตุผลวา่  เน้ือหาท่ีนาํมาบรรยายง่ายต่อการนาํไปประยุกตใ์ชเ้ป็นวิธีท่ีเกิดข้ึนได้

จริงไม่ใช่แค่ทฤษฎี  และเป็นความรู้ท่ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของญาติผูป่้วยเม่ือถึงระยะ

ประคบัประคองไดจ้ริง  ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 32 

แผนภูมทิี ่32. จาํนวนความคิดเห็นดา้นการเห็นแนวทางการพฒันาระบบดูแลผูป่้วยและความสามารถนาํ

ความรู้ไปประยกุตใ์ชแ้นวทางการพฒันาระบบดูแลผูป่้วยระยะประคบัประคองในหอผูป่้วยในระดบัมากร้อย

ละ 78.9 (15 ราย)   
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ปานกลาง
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- ผูเ้ขา้รับการอบรมคาดวา่สามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการดูแลผูป่้วยไดใ้นระดบัมากร้อยละ

57.9 (11 ราย)  ปานกลางร้อยละ 31.6 (6 ราย)  

3. ความคิดเห็น ด้าน แหล่งประโยชน์ทีค่าดว่าสามารถสนับสนุนให้เกดิระบบในการดูแลผู้ป่วยฯ   ไดแ้ก่  

หวัหนา้หอผูป่้วย  แพทยเ์จา้ของไข ้  เครือข่ายท่ีสามารถเช่ือมโยงในรูปแบบทีมสหสาขา และ ศูนยดู์แล

ผูป่้วยระยะประคบัประคอง   

4. ความคิดเห็น ด้าน- อุปสรรคหรือโอกาสทีค่ิดว่าควรได้รับการพฒันาเพือ่ให้เกดิระบบใน 

 หน่วยงาน ไดแ้ก่ การเตรียมความพร้อมของพยาบาลท่ีใหก้ารดูแลผูป่้วย ความร่วมมือในแต่ละ

หน่วยงาน  ผูป่้วยและครอบครัว    ความตระหนกัเร่ืองการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยใหต้ายดีและสงบ  และการ

สนบัสนุนใหบุ้คลากรเขา้รับการอบรม   

 

 

 

ขอ้ 5 

  

ความตระหนกัเร่ืองจริยธรรมในการดูแลผูป่้วยฯ (ก่อน) 3.63 19 .597 
.270 

ความตระหนกัเร่ืองจริยธรรมในการดูแลผูป่้วยฯ (หลงั) 4.63 19 .496 

ขอ้ 6 

  

การเห็นประโยชน์ของการนาํศาสนามาประยกุตใ์ชใ้นการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย(ก่อน) 3.47 19 .697 
.010 

การเห็นประโยชน์ของการนาํศาสนามาประยกุตใ์ชใ้นการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย(หลงั) 4.63 19 .597 
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5. ความคิดเห็นด้านเหมาะสมของเนือ้หาการอบรม วทิยากร ระยะเวลาทีใ่ช้อบรม วิทยากร 

    และความพงึพอใจต่อการจัดอบรม   

 ผูเ้ขา้รับการอบรมส่วนใหญ่พึงพอใจต่อการจดัอบรมในระดับมาก-มากท่ีสุด และมีความเห็นว่า

เน้ือหาการอบรม ระยะเวลาท่ีใชอ้บรมและวทิยากรมีความเหมาะสมในระดบัมาก-มากท่ีสุด  ดงัแสดง

ในแผนภูมิท่ี 33 และ 34 

 

แผนภูมิที ่33. จาํนวนผูท่ี้แสดงความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของเวลาท่ีใชก้ารอบรม วทิยากรและ

ความพึงพอใจต่อการจดัอบรม 
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แผนภูมิที ่34. จาํนวนผูท่ี้แสดงความเห็นดา้นความเหมาะสมของเน้ือหาการอบรมรายหวัขอ้ 
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ผลการจัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยคร้ังที ่1 

 ผลการวเิคราะห์พบว่า            

  ผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 19 ราย  เป็นเพศชาย 1 คนนอกนั้นเป็นเพศหญิง อายุเฉล่ีย 27.8 ปี 

(ตํ่าสุด 22 ปี  สูงสุด40 ปี) อายุงานเฉล่ีย 5.3 ปี(ตํ่าสุด 0.2 ปี สูงสุด18 ปี)  เป็นหวัหนา้หอผูป่้วย 1 คน นอกนั้น

เป็นพยาบาลประจาํการ       

 1. ความคิดเห็นด้านการมีระบบและการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในหน่วยงาน 

  ผลการวเิคราะห์พบวา่   หลงัการอบรม 1 เดือน ความคิดเห็นใน ด้านการมีระบบและการมีส่วนร่วม

ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในหน่วยงานเพิม่ขึน้ทุกมิติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับน้อยกว่า 0.001  

ดงัแสดงในตารางท่ี 113   
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ตารางที ่113.   คะแนนความคิดเห็นเฉล่ีย ดา้นการมีระบบและการมีส่วนร่วมในการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย 

                      ในหน่วยงาน   

หวัขอ้การประเมิน Mean N S.D Sig. 

ขอ้ 1 

  

หน่วยงานท่านมีระบบการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย (ก่อน) 3.05 19 1.026 
.000 

หน่วยงานท่านมีระบบการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย (หลงั) 3.79 19 1.032 

ขอ้ 2 

  

การสนบัสนุนใหเ้กิดการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยในหน่วยงาน(ก่อน) 2.78 19 .579 .000 

การสนบัสนุนใหเ้กิดการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยในหน่วยงาน(หลงั) 3.80 19 .626 

ขอ้ 3 

  

การใหค้วามรู้ผูป่้วยและญาติ(ก่อน) 9.05 19 2.248 .000 

การใหค้วามรู้ผูป่้วยและญาติ(หลงั)  11.68 19 2.287 

ขอ้ 4 

  

การตอบสนองปัญหาผูป่้วยดา้นร่างกาย (ก่อน) 3.05 19 .780 .000 

การตอบสนองปัญหาผูป่้วยดา้นร่างกาย (หลงั) 4.11 19 .809 

ขอ้ 5 

  

การช่วยเหลือผูป่้วยและญาติในการปรับตวัฯ (ก่อน) 2.79 19 .713 .000 

การช่วยเหลือผูป่้วยและญาติในการปรับตวัฯ (หลงั) 3.89 19 .737 

ขอ้ 6 

  

ตอบสนองปัญหาผูป่้วยและญาติดา้นเศรษฐกิจ (ก่อน) 2.95 19 .780 .000 

ตอบสนองปัญหาผูป่้วยและญาติดา้นเศรษฐกิจ (หลงั) 3.95 19 .705 

ขอ้ 7 

  

ตอบสนองปัญหาผูป่้วยและญาติดา้นจิตวญิญาณ (ก่อน) 2.79 19 .787 .000 

ตอบสนองปัญหาผูป่้วยและญาติดา้นจิตวญิญาณ (หลงั) 3.84 19 .602 

ขอ้ 8 

  

ใหก้ารปรึกษาแก่ผูป่้วยและญาติเก่ียวกบั Living Will (ก่อน) 2.42 19 .769 .000 

ใหก้ารปรึกษาแก่ผูป่้วยและญาติเก่ียวกบั Living Will (หลงั) 3.42 19 .961 

ขอ้ 9 

  

ใหก้ารปรึกษาแก่ผูป่้วยและญาติเก่ียวกบั Good Dead (ก่อน) 2.47 19 .772 
.000 

ใหก้ารปรึกษาแก่ผูป่้วยและญาติเก่ียวกบั Good Dead (หลงั) 3.47 19 .841 

2. ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมของกจิกรรมการเรียนรู้และความพงึพอใจ 

ผูเ้ขา้รับการอบรมส่วนใหญ่พึงพอใจต่อการจดัอบรม ในระดบัมาก-มากท่ีสุด และมีความเห็นวา่

ระยะเวลาท่ีใชอ้บรม  เน้ือหา กิจกรรม  และวทิยากร กิจกรรม   เน้ือหาและระยะเวลาท่ีใชอ้บรมและมีความ

เหมาะสมในระดบัมาก-มากท่ีสุด    ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 35 

แผนภูมทิี่ 35. จาํนวนความเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจ ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีใชอ้บรมเน้ือหา 

กิจกรรมและวทิยากร กิจกรรม เน้ือหาและระยะเวลาท่ีใชอ้บรม 
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3. ความเพยีงพอของความรู้ทีไ่ด้รับจากกจิกรรมเสริมสร้างความรู้และเจตคติ ฯ  เพือ่ใช้ปฏิบัติงาน 

  ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในหน่วยงาน 

 ผูเ้ขา้รับการอบรมส่วนใหญ่เห็นวา่ ความรู้ท่ีไดรั้บจากกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และเจตคติ ฯ  มีความ

พอเพียงใชป้ฏิบติังานดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยในหน่วยงานในระดบัมาก-มากท่ีสุด ร้อยละ 91.7 ดงัแสดงใน

แผนภูมิท่ี 36 

 แผนภูมิที ่36. จาํนวนความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของความรู้ท่ีไดรั้บจากกิจกรรมเสริมสร้าง 

         ความรู้และเจตคติ ฯ  เพื่อใชป้ฏิบติังานดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยในหน่วยงาน 

0

2

4

6

8

 ความเพียงพอของความรู้สําหรับการปฏิบัติงานการดูแลผู้ป่วยฯ

มากที�สุด

มาก

ปานกลาง

 
4. ความช่วยเหลือที่ต้องการได้รับเพื่อสามารถให้การดูแล หรือ จัดระบบดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย                  

  ในหน่วยงานได้อย่างมีคุณภาพ :  ผูเ้ขา้รับการอบรมส่วนใหญ่เห็นวา่  ตอ้งการอบรมความรู้เพิ่มเติม

ร้อยละ 84.6 โดยใหค้วามเห็นวา่ตอ้งการความรู้เพิ่มเติมในดา้นเทคนิคในการส่ือสารกบัผูป่้วยและญาติ ความ

ตอ้งการคร้ังสุดทา้ยของชีวิต ทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพ และธรรมะและการฝึกสติ ความตอ้งการอ่ืนๆ

ไดแ้ก่  อยากให้มีศูนยดู์แลผูป่้วยระยะประคบัประคองอย่างเป็นทางการและควรมีบุคลากรทาํงานการดูแล

ผูป่้วยระยะสุดทา้ยใหม้ากกวา่น้ีและความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรม  

 

ผลการจัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยคร้ังที ่2 

ผลการวเิคราะและความคิดเห็น มีผูรั้บการอบรมตอบแบบสอบถามทั้งส้ิน 12 ราย ทั้งหมดเป็นเพศ

หญิง อายุเฉล่ีย 33 ปี (ตํ่าสุด 24 ปี  สูงสุด 49 ปี) อายงุานเฉล่ีย 10.1 ปี (ตํ่าสุด 1 ปี  สูงสุด26 ปี) ทั้งหมดเป็น

พยาบาลประจาํการ ผลการวเิคราะห์พบวา่   

1. ความคิดเห็นด้านส่ิงที่ผู้เข้ารับการอบรมได้รับจากกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จาํแนกไดเ้ป็น 

 1.1  ด้านความรู้   

   - ไดรั้บความรู้เพิ่มข้ึน( 4 ราย)  

   - ไดแ้นวทางในการดูแลผูป่้วยท่ีหลากหลายมากข้ึน( 3 ราย)    

   - ไดเ้รียนรู้ทกัษะการเขา้ไปพดูคุยส่ือสารกบัญาติและผูป่้วย (2 ราย) 

   - ไดเ้รียนรู้การทาํงานการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยในแต่ละหน่วยงาน   

1.2  ด้านทศันคต ิ   

-  เกิดทศันคติดา้นบวกมากข้ึน (10 ราย) 

   - เห็นความสาํคญัของการเตรียมตวัผูป่้วยและญาติในระยะสุดทา้ย    
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   - ทาํใหส้ะทอ้นเห็นถึงความตายท่ีอยูใ่กลต้วัและเราเลือกท่ีจะตายดีไดร้วมทั้งตวัผูป่้วยดว้ย  

     1.3  ด้านกาํลงัใจ   

 - เกิดกาํลงัใจในการทาํงาน (11 ราย) 

   - มีไฟอยากจะทาํ และนาํไปเผยแพร่กบับุคลากรท่ีหน่วย 

 -  เกิดแรงบนัดาลใจในการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยมากข้ึน (3ราย) 

 -  เม่ือเห็นชีวิตของคนไขก้็สะทอ้นกลบัมา เพื่อตนเองมีกาํลงัใจในการดาํรงชีวติ  

 -  การเห็นผลงานของผูอ่ื้น  การแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ ทาํใหว้ามรู้สึกวา่เราก็ตอ้งทาํได ้     

2. ความคิดเห็นด้าน ปัญหาและอุปสรรคของในการดําเนินงานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในหน่วยงาน  

ผูเ้ขา้รับการอบรมส่วนใหญ่(ร้อยละ75)  เห็นวา่ การดาํเนินงานดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยใน      

หน่วยงานของตน มีปัญหาหรืออุปสรรค  จาํแนกไดเ้ป็น 

   2.1  ด้านผู้เข้ารับการอบรม   

   - ภาระงานท่ีรับผดิชอบอยู ่ทาํใหไ้ม่มีเวลาในการพดูคุยกบัผูป่้วยและญาติมากพอ( 3 ราย)  

   - ในการพดูคุยกบัญาติ  บางคร้ังรู้สึกไม่มัน่ใจในคาํถามท่ีลึกซ้ึง รู้สึกวา่วฒิุภาวะของตนยงัไม่มากพอ 

   2.2  ด้านทมีสหสาขาวชิาชีพ/แนวทางการรักษา     

   - การขาดทีมสหสาขาวชิาชีพในการดูแลผูป่้วยแบบองคร์วม 

   - การส่งปรึกษา Case  End Of  Life จะตอ้งไดรั้บการอนุญาตจากผูมี้อาํนาจก่อน 

   - ส่วนใหญ่แพทยเ์จา้ของไขไ้ม่บอกผูป่้วยและญาติวา่ถึงระยะสุดทา้ยแลว้ยงัใหก้ารดูแลแบบสู้เตม็ท่ี

    และใหค้วามหวงัแก่ผูป่้วยและญาติ  ทาํใหก้ารดูแลลาํบาก    

   2.3  ด้านผู้ป่วย / ญาติ / ผู้ดูแล    

   - ผูป่้วยพดูไม่ได ้   ช่วยเหลือตนเองไม่ได ้  ไม่สามารถบอกความตอ้งการของตนเองได ้  

   - ญาติไม่มีเวลามาเยีย่ม/ดูแลผูป่้วย    

   - ผูดู้แลไม่ใช่ญาติเป็นเด็กศูนยท่ี์จา้งมาดูแล  

3. ความต้องการเข้าร่วมกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อเน่ืองหลงัส้ินสุดโครงการ  

ผูเ้ขา้รับการอบรมร้อยละ 83.3 (10 ราย)  มีความเห็นวา่ ตอ้งการใหมี้การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้

อยา่งต่อเน่ืองหลงัส้ินสุดโครงการ เน่ืองจาก 

   - ตอ้งการพฒันาศกัยภาพในการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย ใหดี้ยิง่ๆ ข้ึน (6 ราย)   

   - จะไดมี้ท่ีปรึกษาปัญหาและวธีิแกไ้ขใน Case ท่ีเจอ (2ราย)   

   -  เป็นการไดแ้ลกเปล่ียนมุมมอง Phenomena ต่างๆ จากหลายๆหน่วยงาน เห็นความเช่ือมโยงและ

    เรียนรู้การดูแลผูป่้วยอยา่งครอบคลุมในมิติต่างๆ 
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ผลการจัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยคร้ังที ่3 

 ผลการวเิคราะห์พบว่า  

 มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 18 ราย  เป็นเพศชาย 1 คนนอกนั้นเป็นเพศหญิง    อายเุฉล่ีย 30.3 ปี 

(ตํ่าสุด 22 ปี  สูงสุด49 ปี)  อายงุานเฉล่ีย 7.2 ปี (ตํ่าสุด 0.3 ปี  สูงสุด26 ปี)     ผลการวเิคราะห์พบวา่  

 1. ความคิดเห็นด้านความพอเพยีงของความรู้และประสบการณ์ทีไ่ด้รับจากการเข้าร่วมโครงการ และ 

การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้   ความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วย  โอกาสในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในหน่วยงาน

  

 ผูเ้ขา้รับการอบรมส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ความรู้และปประสบการณ์ท่ีได้รับท่ีไดรั้บจากกิจกรรม

โครงการมีความเเพียงพอท่ีจะนาํไปใช้ดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย  และสามารถนาํความรู้ไปประยุกต์ใช้ดูแล

ผูป่้วยได้ ในระดับมาก-มากท่ีสุด ดังแสดงในแผนภูมิท่ี 37 โดยให้เหตุผลว่า ได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและ

ประสบการณ์จริงท่ีแตกต่างหลากหลาย  จึงเกิดมุมมองท่ีเป็นประโยชน์ต่อการนาํไปประยุกตใ์ช ้การอบรมทาํ

ใหเ้ห็นภาพความเช่ือมโยงและไดรั้บความคิดท่ีหลากหลายมากข้ึน และมีกาํลงัใจมากข้ึน  แต่ความมัน่ใจและ

โอกาสในการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยในหน่วยงานส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง-นอ้ย และภาพท่ี 4  

แผนภูมิที่ 37. แสดงจาํนวนผูท่ี้แสดงความเห็นเก่ียวกบัดา้นความพอเพียงของความรู้ท่ีไดรั้บหลงัการอบรม

เพื่อใชดู้แลผูป่้วยจากกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ        ความสามารถในการนาํไปประยุกตใ์ช้

ดูแลผูป่้วย 

 
2. ความคิดเห็นด้านความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยและโอกาสการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเมื่อส้ินสุดการ

อบรม   ผูเ้ขา้รับการอบรมส่วนใหญ่เห็นวา่  ความมัน่ใจในการดูแลผูป่้วยและโอกาสการดูแลผูป่้วยระยะ

สุดทา้ยในหน่วยงาน  อยูใ่นระดบัปานกลาง-นอ้ย  ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 38 โดยใหเ้หตุผลวา่ มีประสบการณ์

การดูแลผูป่้วยนอ้ยและบางคนไม่เคยปฏิบติัจริงกบัผูป่้วยเลย  
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แผนภูมทิี ่38.  แสดงจาํนวนผูท่ี้แสดงความเห็นเก่ียวกบัความมัน่ใจและโอกาสในการดูแลผูป่้วยระยะ

  สุดทา้ยในหน่วยงาน 
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3. ความคิดเห็นด้านปัจจัยและอุปสรรคทีส่่งผลต่อโอกาสในการดูแลผู้ป่วย 

3.1  ปัจจัยทีส่่งเสริมให้มีโอกาสดูแลผู้ป่วยในหน่วยงาน ไดแ้ก่  

   - การเห็นคุณค่าในการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยร้อยละ 88.9(16ราย)      

   - เน่ืองจากหวัหนา้ใหก้ารสนบัสนุนร้อยละ 72.2(13ราย)    

   - หน่วยงานมีนโยบายสนบัสนุนงานการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยท่ีชดัเจนร้อยละ 55.6 (10ราย) 

 - การมีผูป่้วยในความรับผดิชอบและเกิดความมัน่ใจในการปฏิบติัโดยมีความรู้เป็นพื้นฐาน  

3.2  อุปสรรคที่ทาํให้ขาดโอกาสดูแลผู้ป่วยในหน่วยงาน  ไดแ้ก่ 

   - ภาระงานประจาํมากทาํใหไ้ม่มีเวลาดูแลผูป่้วยฯ เพราะผูป่้วยแต่ละรายตอ้งใชท้กัษะและเวลามาก  

ร้อยละ83.3(15 ราย) 

   - หน่วยงานไม่มีนโยบายสนบัสนุนงาน การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยท่ีชดัเจน ร้อยละ22.2 (4ราย) 

- ระบบการดูแลไม่ชดัเจน  แพทยไ์ม่ร่วมมือและคิดวา่การกระทาํของพยาบาลเป็นการล่วงลํ้าบทบาท

ของแพทย ์

- วสิยัทศัน์ของแพทย ์และผูร่้วมงานบางคนท่ีแตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถาม 

- รู้สึกวา่ญาติยงัไม่ใหค้วามเช่ือถือ 

4. ความคิดเห็นด้านระบบการดูแลผู้ป่วย จําแนกเป็น 

4.1  ระบบการดูแลผู้ป่วยฯของหน่วยงาน   
   ผูต้อบแบบสอบถาม    - ส่วนใหญ่เห็นวา่หน่วยงานของตนมีระบบส่งต่อผูป่้วยใหแ้ก่หน่วยเยีย่มบา้นหรือ

ศูนยดู์แลผูป่้วยระยะประคบัประคองร้อยละ 72.2(13ราย) และ 

     มีการประเมินปัญหาของผูป่้วยเบ้ืองตน้ก่อนส่งต่อ ร้อยละ 55.6(10ราย)   
4.2  ระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายทีเ่หมาะสมของหน่วยงาน  ไดแ้ก่   

    - การมีระบบการทาํงานท่ีเช่ือมโยงกบัหน่วยเยีย่มบา้นและศูนยดู์แลผูป่้วยระยะประคบัประคอง 

ร้อยละ94.4 (17ราย)    

 -  การมีพยาบาล/กลุ่มพยาบาลท่ีรับผดิชอบหลกัในการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยของแต่ละหอผูป่้วย    

ร้อยละ70.6 (12 ราย)    
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- การมีคณะทาํงานของแต่ละงานการพยาบาลเพื่อวางแนวทางการพฒันางานการดูแลผูป่้วยระยะ

สุดทา้ย ร้อยละ64.7 (11ราย)  

 - ควรมีความตระหนกัตั้งแต่ทีมแพทย-์แพทยเ์จา้ของไข ้  ถา้ยงัเป็นไปไม่ได ้ควรมีเวลาใหพ้ยาบาล 

กลุ่มท่ีทาํงานในหอผูป่้วย (การเอ้ือเวร-เวลา) และจดัระบบงานใหมี้แนวคิดตรงกนั ปฏิบติัในแนวทางเดียวกนั   

 - ควรมีการจดัทาํ case conference ข้ึนในแต่ละ ward และใหพ้ยาบาลไดท้าํทุกคน เพราะการดูแล

ผูป่้วยระยะสุดทา้ยไม่ใช่วา่เรารับหนา้ท่ีน้ีจะดูแลเพียงคนเดียวแต่จริงๆแลว้ ตอ้งดูแลร่วมกนัทุกคน จะได้

เรียนรู้ไปดว้ยกนัวา่ ถา้มีผูป่้วยแบบน้ีแลว้เรามีแนวทางท่ีจะใหก้ารดูแลช่วยเหลืออยา่งไร 

      4.3  ระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เหมาะสมของฝ่ายการพยาบาล  ไดแ้ก่ 

    - ควรจดัตั้งคณะทาํงานการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยของฝ่ายการพยาบาล   ประกอบดว้ยตวัแทน

พยาบาล (ท่ีมีความสนใจใหก้ารดูแลผูป่้วยกลุ่มน้ี)  จากทุกหอท่ีมีผูป่้วยระยะสุดทา้ย มีหนา้ท่ีหมุนเวยีนดูแล

ผูป่้วยฯในงานการพยาบาลของตน โดยมีAPN (Palliative Care) เป็นท่ีปรึกษา ร้อยละ 88.9 (16ราย) 

   - มีคณะกรรมการ การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยของฝ่ายการฯ ประกอบดว้ย หวัหนา้งานการพยาบาล

และหวัหนา้หอผูป่้วย (ท่ีมีผูป่้วยระยะสุดทา้ย) และ APN (Palliative Care) เพื่อกาํหนดแนวทางการพฒันางาน 

ดา้น การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย ร้อยละ 83.3(15 ราย)    

   - ฝ่ายการพยาบาลควรมีการระบุนโยบายท่ีชดัเจนในการพฒันางาน ดา้นการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย

ร้อยละ77.8 (14ราย) 

 -  ตอ้งมีเครือข่ายของแพทยม์าร่วมดว้ย มิฉะนั้นจะทาํใหก้ารดูแลผูป่้วยไม่เป็นสหสาขา ขดัแยง้กนัเอง  

5.  ความคิดเห็นด้านการเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิขึน้ในตัวผู้เข้ารับการอบรม  ไดแ้ก่   

   - มีความภูมิ  / สุขใจท่ีไดมี้โอกาสช่วยเหลือดูแลผูป่้วยและญาติกลุ่มน้ี ร้อยละ 77.8 (14ราย) 

 -  มีแนวทางการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย ชดัเจนมากข้ึนร้อยละ 88.9(16ราย) โดยให้เหตุผลวา่  

• มองภาพรวมออกวา่พยาบาลท่ีทาํหนา้ท่ีดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย  ทาํหนา้ท่ีอะไรบา้ง ถา้พบ

ปัญหาแบบน้ีจะตอ้งทาํอยา่งไร 

• รู้จกัใชแ้หล่งประโยชน์ต่างๆ และส่งต่อผูป่้วยไดเ้หมาะสมข้ึน 

• เห็นรูปแบบการทาํงานในแต่ละหน่วยงาน ทาํใหเ้กิดแรงจูงใจท่ีจะจดัทาํโครงการต่างๆ ใน

หน่วยงานเพิ่มข้ึน    

      - มีความเช่ือมัน่ในตนเองมากข้ึนในการดูแลผูป่้วยและญาติกลุ่มน้ี ร้อยละ 66.7 (12ราย)โดยให้

       เหตุผลวา่ 

• สามารถประเมินโดยเจาะลึกปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัผูป่้วยและญาติไดม้ากข้ึน รับรู้ความตอ้งการท่ี

แทจ้ริง เพื่อใหก้ารช่วยเหลือไดต้รงจุด 

• สามารถทาํใหญ้าติ, คนไขไ้ดเ้ตรียมพร้อม และยอมรับรวมถึงวางแผน การดาํเนินชีวติท่ี

เหลืออยูไ่ดอ้ยา่งเหมาะสม  
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• ไดจ้ดัทาํโครงการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยในหอผูป่้วย โดยมีกลุ่มพยาบาลรับผดิชอบหลกั และ

ทาํงานเช่ือมโยงกบัหน่วยเยีย่มบา้นและศูนยดู์แลผูป่้วยระยะประคบัประคอง  

6. ความคิดเห็นด้านความต้องการการช่วยเหลอืสนับสนุนหลงัส้ินสุดการอบรม  ไดแ้ก่   

    - ตอ้งการใหศู้นยดู์แลผูป่้วยระยะประคบัประคองเป็นท่ีปรึกษาเม่ือมีปัญหาร้อยละ ( 9 ราย)     

    - ตอ้งการใหจ้ดัอบรมการดูแลผูป่้วยระยะประคบัประคองต่อเน่ือง (4 ราย)      

      - ตอ้งการใหศู้นยฯ์ เป็นเหมือนสาํนกังานหลกัท่ีกาํหนดกรอบนโยบาย/การทาํงานท่ีชดัเจน   ให้

กาํลงัใจ ใหค้าํแนะนาํ ใหข้อ้เสนอแนะ เพื่อนาํไปพฒันาและปรับปรุงบริการ   ช่วยเพิ่มเติมในส่ิงท่ีขาดหาย  

แนะนาํแหล่งประโยชน์   และสนบัสนุนดา้นส่ือ-อุปกรณ์ ท่ีเก่ียวกบัเน้ือหาองคค์วามรู้ เช่น VCD หนงัสือ  

เอกสารแจกญาติผูป่้วย เป็นตน้   

              7. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เติมจากผู้เข้ารับการอบรม ไดแ้ก่ 
1. ในการท่ีไดเ้ขา้อบรมการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยทาํใหมี้ความรู้ และมีเคร่ืองมือท่ีจะนาํไปใช้

ในการทาํงานกบัผูป่้วยใน warหอผูป่้วยd มากข้ึน กลา้คิดท่ีจะทาํและกลา้ท่ีจะทาํและพดูกบัผูป่้วย 

Pt และญาติมากข้ึน 

2. ดีใจท่ีไดเ้ขา้อบรมโครงการน้ี ขอบคุณมากๆ นอกจากจะไดดู้แลผูป่้วยแลว้ ยงันาํไปใชก้บั

ญาติ และคนในครอบครัวไดอี้กดว้ย  

3. ขอบคุณท่ีเปิดโอกาสใหไ้ดเ้ขา้มาฟังประสบการณ์ของพี่ๆ ทาํใหมี้แรงบนัดาลใจและกาํลงัใจ 

อยากท่ีจะทาํใหไ้ดเ้หมือนพี่ๆ อยากมีความรู้สึกภูมิใจ และปล้ืมปีติท่ีไดช่้วยคนอ่ืนค่ะ 

4. อยากใหจ้ดัอบรม โดยให ้1 Ward ส่งคนมาอบรมไดห้ลายๆคน เพื่อใหน้อ้งๆพยาบาลไดมี้

ความรู้ดา้น EOL มากข้ึนดว้ย เพื่อใหก้ารดูแลผูป่้วยวย EOL เป็นไปไดด้ว้ยดีมากข้ึน  

5. อยากใหจ้ดักิจกรรมต่อเน่ือง มีรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน อยากใหน้าํประเด็นปัญหาท่ีพบ

บ่อยวา่ควรตอบอยา่งไร ทาํงานไปแลว้ไม่มีความสุข ตอ้งเติมพลงัอยา่งไรใหก้บัตนเอง 

6. ชอบกิจกรรมการแลกเปล่ียนประสบการณ์การดูแลแบบประคบัประคองค่ะ ทาํใหม้องเห็น

ภาพไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน ส่วนตวัเร่ิมรู้สึกอยากเขา้มาเรียนรู้งานดา้นน้ีใหม้ากข้ึนค่ะ 

7. ควรท่ีจะจดักิจกรรมการแลกเปล่ียนประสบการณ์การดูแลแบบประคบัประคองในคร้ังต่อๆไปดว้ย 

เน่ืองจากการนาํเสนอของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแต่ละท่าน เป็นตวัอยา่งหรือเป็นแนวทางท่ีดีใหผู้เ้ขา้ร่วม

กิจกรรมท่านอ่ืนไดน้าํไปปรับใชใ้นการทาํงานของตนเอง   

8. อยากใหมี้การนาํเสนอ Case แบบน้ีอีก เพราะทาํใหไ้ดเ้รียนรู้เทคนิคหลายๆดา้น 

9. ควรจะมีการจดัอบรมมากกวา่น้ี (ทั้งองคก์ร) อยากใหมี้การอบรมเป็นระยะ  

10. อยากใหเ้พิ่มเร่ืองของทกัษะในการส่ือสารกบัผูป่้วยอยา่งไรใหมี้ประสิทธิภาพ  

11. ตอ้งการใหศู้นยดู์แลผูป่้วยระยะประคบัประคอง ช่วยเป็นท่ีปรึกษาเพิ่มเติม เม่ือตอ้งการ  

12. เพื่อเป็นการฝึกต่อไป ควรจดั EOL Conference เพื่อขอคาํเสนอแนะในการดูแลผูป่้วย Pt 

13. น่าจะมีโครงการนาํผูน้าํของแต่ละ Ward ไปดูศูนย ์End Of  Life ของท่ีอ่ืน  
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 2.  ผูส้นใจ (จิตอาสา) หรือทัว่ไป    

 ปัจจุบนับุคลากรในทีมสุขภาพยงัมีไม่เพียงพอท่ีจะให้การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยและครอบครัว   

เน่ืองจากในสังคมไทยเป็นสังคมท่ีเอ้ือเฟ้ือ   จึงมีบุคคลจาํนวนมากท่ีตอ้งการบาํเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม

ดว้ยการเป็นจิตอาสาและส่วนหน่ึงตอ้งการมีส่วนร่วมดูแลผูป่้วยในระยะสุดทา้ย แต่ยงัขาดความรู้และความ

มัน่ใจ    ศูนยดู์แลผูป่้วยระยะประคบัประคองตระหนกัและเห็นความสําคญัของการพฒันาศกัยภาพของจิต

อาสา ให้มีความพร้อมก่อนจะเขา้ไปให้ความช่วยเหลือผูป่้วยและครอบครัว    จึงไดจ้ดัทาํโครงการอบรมจิต

อาสา เร่ือง การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยและครอบครัวข้ึน โดยคาดว่ากลุ่มจิตอาสาผูเ้ขา้รับการอบรมจะมี

ความรู้ ทศันคติท่ีดีในการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยและครอบครัว 

วตัถุประสงค์    

1. เสริมสร้างองคค์วามรู้การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยในบทบาทของจิตอาสา  

2. สร้างเสริมเจตคติท่ีถูกตอ้งในการเป็นจิตอาสาใหก้ารดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยและครอบครัว 

กจิกรรมโครงการ   

 การอบรมคร้ังน้ีเป็นการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ  มีการบรรยาย  การจดักิจกรรมกลุ่มและการแสดง

บทบาทสมมุติ   เน้ือหาประกอบดว้ย  ความหมายผูป่้วยระยะประคบัประคองและระยะสุดทา้ย  คุณสมบติั

ของจิตอาสา  บทบาทจิตอาสาในการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย   การเปล่ียนแปลงดา้นร่างกายและจิตใจของ

ผูป่้วยระยะสุดทา้ยและการดูแล   ทกัษะการส่ือสาร แนวทางการช่วยให้ผูป่้วยตายดีและการดูแลผูท่ี้สูญเสีย     

ทั้งน้ีมีการจดัอบรมใหแ้ก่จิตอาสาและผูท่ี้สนใจเป็นจิตอาสาดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย  2  รุ่น  รุ่นละ 20 คน   ใช้

เวลาอบรมรุ่นละ 2 วนั   

 เม่ือส้ินสุดการอบรมแต่ละรุ่น  มีการเก็บขอ้มูลดา้นประสบการณ์การเป็นจิตอาสา  ความคิดเห็นดา้น

ความรู้  ทศันคติก่อนและหลงัการอบรม  ความเหมาะสมของเน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้ วิทยากร  ระยะเวลา 

และความพึงพอใจ ต่อการจดัอบรม   

ผลการจัดอบรมจิตอาสา รุ่นที ่1 ผลการวเิคราะห์พบว่า    
มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน  20  ราย    ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 90  อายเุฉล่ีย 54.25 ปี (ตํ่าสุด 

32 ปี  สูงสุด 75 ปี)  ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเป็นจิตอาสามาก่อน 7 ราย   มีประสบการณ์ดา้นการเป็นจิต

อาสาขา้งเตียง  6  ราย(ร้อยละ 30) และ เคยใหก้ารดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย 12  ราย (ร้อยละ 60 )  

ความคิดเห็นด้าน ความรู้และทศันคติ   

คะแนนความคิดเห็นดา้นความรู้และทศันคติในภาพรวมหลงัการอบรมเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบันอ้ยกวา่P  0.001 และท่ีระดบั0.004P < 0.005 ตามลาํดบั   

     แต่เม่ือนํามาวิเคราะห์รายข้อพบว่า  คะแนนความคิดเห็นด้านความรู้ทุกหัวข้อเพิ่มข้ึนอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัน้อยกว่า 0.05 และคะแนนความคิดเห็นด้านทศันคติในหัวขอ้ ความตระหนกัใน

เร่ืองจริยธรรมของการเป็นจิตอาสาและการยอมรับสภาพการเจ็บป่วยและการตายท่ีจะเกิดข้ึน เพิ่มข้ึนอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันอ้ยกวา่ 0.05 ดงัแสดงในตารางท่ี 114     
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เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ  P < 0.05   ส่วนคะแนนดา้นทศันคติในหวัขอ้ ความตระหนกัใน

เร่ืองจริยธรรมของการเป็นจิตอาสา  และ การยอมรับสภาพการเจ็บป่วยและการตายท่ีจะเกิดข้ึน  เพิ่มข้ึนอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติ  P < 0.05 ดงัแสดงในตารางท่ี 1                 
ส่วนคะแนนดา้นทศันคติในหัวขอ้  การตระหนักในเห็นคุณค่าของตนเองในการเป็นจิตอาสาและ

แรงจูงใจในการเป็นจิตอาสาท่ีดี เพิ่มข้ึนอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  ทั้งน้ีเน่ืองจาก จิตอาสาส่วนใหญ่ท่ีมารับ

อบรมมีประสบการณ์ในการเป็นจิตอาสามาก่อน  

ตารางที ่114. คะแนนความคิดเห็นดา้นความรู้และทศันคติ ก่อนและหลงัการอบรม รุ่นท่ี1 

 Mean N S.D Sig. 

ความรู้ ดา้นความรู้รวมก่อนอบรม 17.50 20 4.617 .000 

  ดา้นความรู้รวมหลงัอบรม 23.80 20 4.764  

ทศันคติ ดา้นทศันคติรวมก่อนอบรม 10.15 20 1.725 .004 

 ดา้นทศันคติรวมหลงัอบรม 11.30 20 1.174  

ความรู้ ขอ้1 ท่านเขา้ใจ..ความหมายของ  “ ผูป่้วยระยะประคบัประคอง (ก่อน) 2.05 20 .605 .000 

 ท่านเขา้ใจ..ความหมายของ  “ ผูป่้วยระยะประคบัประคอง ” (หลงั) 2.75 20 .550  

ขอ้2 ท่านเขา้ใจ..ความหมายของ  “ ผูป่้วยระยะสุดทา้ย ” (ก่อน) 2.20 20 .616 .001 

 ท่านเขา้ใจ..ความหมายของ  “ ผูป่้วยระยะสุดทา้ย ” (หลงั) 2.75 20 .550  

ขอ้3 ท่านเขา้ใจ..เป้าหมายของการดูแลรักษาผูป่้วยระยะสุดทา้ย (ก่อน) 2.10 20 .641 .008 

 ท่านเขา้ใจ..เป้าหมายของการดูแลรักษาผูป่้วยระยะสุดทา้ย (หลงั) 2.65 20 .587  

ขอ้4 ท่านทราบ..คุณสมบติัในการเป็นจิตอาสา (ก่อน) 2.25 20 .851 .002 

 ท่านทราบ..คุณสมบติัในการเป็นจิตอาสา (หลงั) 2.95 20 .394  

ขอ้5 ท่านทราบ..บทบาทของจิตอาสาในการดูแลผูป่้วยระยะประคบัประคอง (ก่อน) 1.85 20 .671 .000 

 ท่านทราบ..บทบาทของจิตอาสาในการดูแลผูป่้วยระยะประคบัประคอง (หลงั) 2.60 20 .681  

ขอ้6 ท่านทราบ..อาการท่ีพบบ่อยในผูป่้วยระยะสุดทา้ยและการดูแลช่วยเหลือ (ก่อน) 1.70 20 .801 .006 

 ท่านทราบ..อาการท่ีพบบ่อยในผูป่้วยระยะสุดทา้ยและการดูแลช่วยเหลือ (หลงั) 2.35 20 .813  

ขอ้7 ท่านทราบ..อาการเปล่ียนแปลงของร่างกายเม่ือใกลเ้สียชีวิต (ก่อน) 1.70 20 .801 .001 

 ท่านทราบ..อาการเปล่ียนแปลงของร่างกายเม่ือใกลเ้สียชีวิต (หลงั) 2.50 20 .761  

ขอ้8 ท่านทราบ..อาการเปล่ียนแปลงของอารมณ์ ความรู้สึกท่ีพบบ่อยในผูป่้วยระยะสุดทา้ย (ก่อน) 1.85 20 .745 .021 

 ท่านทราบ..อาการเปล่ียนแปลงของอารมณ์ ความรู้สึกท่ีพบบ่อยในผูป่้วยระยะสุดทา้ย (หลงั) 2.35 20 .813  

ขอ้9 ท่านทราบ..แนวทางการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ (ก่อน) 1.80 20 .616 .002 

 ท่านทราบ..แนวทางการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ (หลงั) 2.55 20 .686  

ทศันคติ ขอ้1 ท่านเห็นคุณค่าของตนเองในการเป็นจิตอาสา (ก่อน) 2.75 20 .550 .267 

 ท่านเห็นคุณค่าของตนเองในการเป็นจิตอาสา (หลงั) 2.90 20 .308  

ขอ้2 ท่านมีแรงจูงใจในการเป็นจิตอาสาท่ีดี (ก่อน) 2.60 20 .598 .096 

 ท่านมีแรงจูงใจในการเป็นจิตอาสาท่ีดี (หลงั) 2.85 20 .366  

ขอ้3 ท่านตระหนกัในเร่ืองจริยธรรมของการเป็นจิตอาสา (ก่อน) 2.50 20 .607 .005 

 ท่านตระหนกัในเร่ืองจริยธรรมของการเป็นจิตอาสา (หลงั) 2.85 20 .366  

ขอ้4 ท่านยอมรับสภาพของการเจบ็ป่วยและการตายท่ีจะเกิดข้ึนได ้(ก่อน) 2.30 20 .470 .002 

 ท่านยอมรับสภาพของการเจบ็ป่วยและการตายท่ีจะเกิดข้ึนได ้(หลงั) 2.70 20 .470  
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ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมของเนือ้หา กจิกรรมการเรียนรู้    วิทยากร  ระยะเวลา และความพงึ

พอใจ ต่อการจัดอบรม   

 ผูเ้ขา้รับการอบรมส่วนใหญ่พึงพอใจต่อการจดัอบรม และเห็นวา่ เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้ วทิยากร 

ระยะเวลามีความเหมาะสม ในระดบัมาก-มากท่ีสุด ดงัแสดงใน แผนภูมิท่ี 39 

แผนภูมิที ่39. จาํนวนความคิดเห็นต่อการจดัอบรม รุ่นท่ี 1 
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มาก

มากที�สุด

ผลการจัดอบรมจิตอาสา รุ่นที ่2 ผลการวเิคราะห์พบว่า   

มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน  20  ราย    ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 90  อายเุฉล่ีย 59 ปี (ตํ่าสุด 38 

ปี  สูงสุด 72 ปี)   ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเป็นจิตอาสามาก่อน 2 ราย    มีประสบการณ์ดา้นการเป็นจิต

อาสาขา้งเตียง  8  ราย(ร้อยละ 44.4) และ เคยใหก้ารดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย 13 ราย (ร้อยละ 72.2 )  

ความคิดเห็นด้าน ความรู้และทศันคติ   

คะแนนความคิดเห็นดา้นความรู้และทศันคติในภาพรวมหลงัการอบรมเพิ่มข้ึนอยา่งมีไม่มีนยัสาํคญั

ทางสถิติ  เม่ือนาํมาวิเคราะห์รายขอ้  พบวา่ส่วนใหญ่คะแนนความคิดเห็นดา้นความรู้เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ  P < 0.05   ส่วนคะแนนความคิดเห็นดา้นทศันคติเพิ่มข้ึนอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติทุกขอ้   ทั้งน้ี

เน่ืองจากผูรั้บการอบรม ส่วนใหญ่ เคยเป็นจิตอาสาและเคยใหก้ารดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยมาก่อน แต่สมคัรเขา้

รับการอบรมเน่ืองจากมีความสนใจในการช่วยเหลือผูป่้วยระยะสุดทา้ย 

ตารางที ่115. คะแนนความคิดเห็นดา้นความรู้และทศันคติ ก่อนและหลงัการอบรม รุ่นท่ี2 

 Mean N S.D Sig. 

ความรู้ ความรู้รวมก่อนอบรม 21.16 19 5.910 .187 

  ความรู้รวมหลงัอบรม 26.32 19 1.293  

ทศันคติ ดา้นทศันคติรวมก่อนอบรม 11.37 19 1.212 .056 

 ดา้นทศันคติรวมหลงัอบรม 12.00 19 .000  

ความรู้ ขอ้1 ท่านเขา้ใจ..ความหมายของ  “ ผูป่้วยระยะประคบัประคอง ” (ก่อน) 2.16 19 .958 .000 

 ท่านเขา้ใจ..ความหมายของ  “ ผูป่้วยระยะประคบัประคอง ” (หลงั) 3.00 19 .000  

ขอ้2 ท่านเขา้ใจ..ความหมายของ  “ ผูป่้วยระยะสุดทา้ย ” (ก่อน) 2.68 19 .749 .036 

 ท่านเขา้ใจ..ความหมายของ  “ ผูป่้วยระยะสุดทา้ย ” (หลงั) 3.00 19 .000  

ขอ้3 ท่านเขา้ใจ..เป้าหมายของการดูแลรักษาผูป่้วยระยะสุดทา้ย(ก่อน) 2.42 19 1.017 .001 

 ท่านเขา้ใจ..เป้าหมายของการดูแลรักษาผูป่้วยระยะสุดทา้ย (หลงั)  3.00 19 .000  

ขอ้4 ท่านทราบ..คุณสมบติัในการเป็นจิตอาสา (ก่อน) 2.79 19 .787 .083 

 ท่านทราบ..คุณสมบติัในการเป็นจิตอาสา(หลงั) 3.00 19 .000  
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ความคิดเห็นด้าน การบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม ความเหมาะสมของระยะเวลาทีจั่ดอบรม 

และส่ิงอาํนวยความสะดวกในการอบรม  ความเหมาะสมของ วทิยากรและการนําเสนอ  เอกสารและส่ือการ

สอน ระยะเวลาทีใ่ช้ในกจิกรรมเรียนรู้  

 ผูเ้ขา้รับการอบรบส่วนใหญ่มีความเห็นวา่บรรลุวตัถุประสงคใ์นการอบรมในดา้นการมีความรู้ในการ

ดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยในบทบาทของจิตอาสา   และมีเจตคติท่ีถูกตอ้งในการเป็นจิตอาสาให้การดูแลผูป่้วย

ระยะสุดทา้ยและครอบครัว  ในระดบัมาก-มากท่ีสุด และเห็นวา่ วทิยากรและการนาํเสนอ เอกสารและส่ือการ

สอน ระยะเวลาในการจดัอบรมมีความเหมาะสมในระดบัมาก-มากท่ีสุด  ดงัแสดงใน แผนภูมิท่ี 40 

แผนภูมิที ่40. จาํนวนความคิดเห็นต่อการจดัอบรม รุ่นท่ี 2 
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ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมจากการจดัอบรมจิตอาสาทั้ง 2 รุ่นไดแ้ก่ 

1. เป็นกิจกรรมท่ีดีมาก ไดรั้บความรู้และเขา้ใจในการใหม้ากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะการใหก้าํลงัใจคน 

2. เป็นการอบรมท่ีดีมาก แต่อยากใหเ้พิ่ม (หากมีเวลา) คือ การใหไ้ปเจอผูป่้วยจริงๆ 

ขอ้5 ท่านทราบ..บทบาทของจิตอาสาในการดูแลผูป่้วยระยะประคบัประคอง (ก่อน) 2.21 19 1.084 .023 

 ท่านทราบ..บทบาทของจิตอาสาในการดูแลผูป่้วยระยะประคบัประคอง (หลงั) 3.00 19 .000  

ขอ้6 ท่านทราบ..อาการท่ีพบบ่อยในผูป่้วยระยะสุดทา้ยและการดูแลช่วยเหลือ (ก่อน) 2.21 19 1.032 .259 

 ท่านทราบ..อาการท่ีพบบ่อยในผูป่้วยระยะสุดทา้ยและการดูแลช่วยเหลือ (หลงั) 2.84 19 .375  

ขอ้7 ท่านทราบ..อาการเปล่ียนแปลงของร่างกายเม่ือใกลเ้สียชีวิต (ก่อน) 2.21 19 .976 .005 

 ท่านทราบ..อาการเปล่ียนแปลงของร่างกายเม่ือใกลเ้สียชีวิต (หลงั) 2.89 19 .315  

ขอ้8 ท่านทราบ..อาการเปล่ียนแปลงของอารมณ์ ความรู้สึกท่ีพบบ่อยในผูป่้วยระยะสุดทา้ย (ก่อน) 2.21 19 1.134 .007 

 ท่านทราบ..อาการเปล่ียนแปลงของอารมณ์ ความรู้สึกท่ีพบบ่อยในผูป่้วยระยะสุดทา้ย (หลงั) 2.79 19 .419  

ขอ้9 ท่านทราบ..แนวทางการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ(ก่อน) 2.26 19 1.098 .003 

 ท่านทราบ..แนวทางการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ (หลงั) 2.79 19 .535  

ทศันคติ ขอ้1 ท่านเห็นคุณค่าของตนเองในการเป็นจิตอาสา(ก่อน) 2.84 19 .375 .045 

 ท่านเห็นคุณค่าของตนเองในการเป็นจิตอาสา (หลงั) 3.00 19 .000  

ขอ้2 ท่านมีแรงจูงใจในการเป็นจิตอาสาท่ีดี (ก่อน) 2.95 19 .405 .029 

 ท่านมีแรงจูงใจในการเป็นจิตอาสาท่ีดี (หลงั) 3.00 19 .000  

ขอ้3 ท่านตระหนกัในเร่ืองจริยธรรมของการเป็นจิตอาสา (ก่อน) 2.84 19 .501 .083 

 ท่านตระหนกัในเร่ืองจริยธรรมของการเป็นจิตอาสา (หลงั) 3.00 19 .000  

ขอ้4 ท่านยอมรับสภาพของการเจบ็ป่วยและการตายท่ีจะเกิดข้ึนได ้(ก่อน) 2.74 19 .562 .578 

 ท่านยอมรับสภาพของการเจบ็ป่วยและการตายท่ีจะเกิดข้ึนได ้(หลงั) 3.00 19 .000  
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3. ตอ้งการให้เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมการอบรม มีหลายรุ่นกวา่น้ี เพราะรุ่นหน่ึงมีคนจาํนวนไม่มาก 

เพราะท่ีจาํกดั (หอ้งเล็ก) 

4. ควรมีการอบรมเชิงปฏิบติัการแบบน้ีในคร้ังต่อไปอีก เพื่อเพิ่มทกัษะใหแ้ก่ผูอ้บรม (8ราย) 

5. ควรไดฝึ้กปฏิบติัจริง โดยพาจิตอาสาเยีย่มผูป่้วยใน (4ราย)  

6. ขอความกรุณาจดับ่อยข้ึน เพื่อใหจิ้ตอาสาไดเ้ติมเตม็ นาํไปใชไ้ดจ้ริงสาํหรับจิตอาสาท่ีกาํลงัทาํอยูต่าม

กลุ่มงานต่างๆ และชมรมต่าง เพื่อขยายความรู้ความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง ชดัเจนข้ึน 

7. อยากใหมี้การต่อยอดแลกเปล่ียนประสบการณ์กนัอยา่งต่อเน่ือง 

8. น่าจะมีอบรมระดบัเขม้ขน้ข้ึนอีก อยากใหไ้ปอบรมนอกสถานท่ีบา้ง 

9. ถา้ระยะเวลาในการอบรมมากกวา่น้ี โดยการเพิ่มเติมในเร่ืองหลกัธรรม และจะทาํใหก้ารทาํกิจกรรม

ใหดี้กวา่น้ี 

10. อยากใหจ้ดัเวลาเพิ่มอีก 1 วนั เพื่อสาธิตพาไปดูรุ่นพี่จิตอาสาปฏิบติังาน การไดดู้ของจริงจะทาํให้

เขา้ใจและปฏิบติัถูกตอ้งตามทฤษฎีท่ีนาํมาอบรม เพื่อใหมี้ความมัน่ใจและสามารถปฏิบติังานไดเ้ลย 

 

 3.  เจา้หนา้ท่ีพยาบาลภายนอกคณะฯ 

 1. รายงานผลการสร้างเครือข่ายการดูแลแบบประคับประคอง โดยมีโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็น

ต้นแบบกบัโรงพยาบาลด่านช้าง จังหวดัสุพรรณบุรี 

 โรงพยาบาลด่านชา้ง   ไดเ้ขา้ร่วมเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายพฒันาระบบการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย

โดยใหโ้รงพยาบาลรามาธิบดีเป็นตน้แบบในเดือนมีนาคม 2554   จึงไดมี้การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การ

ดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยและครอบครัว  เพื่อพฒันาศกัยภาพพยาบาลให้เกิดความพร้อมในการดูแลผูป่้วยระยะ

สุดทา้ยและครอบครัว    

วตัถุประสงค์ 

 1. เสริมสร้างองคค์วามรู้และเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยและครอบครัว 

 2. ส่งเสริมใหเ้กิดระบบการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยท่ีเหมาะสมกบับริบทของหน่วยงาน 

 

กจิกรรมโครงการ  ประกอบดว้ย 

 1. กจิกรรมเสริมสร้างความรู้และเจตคติการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย :   

 เป็นการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ จาํนวน 3 วนั   มีการบรรยายและกิจกรรมกลุ่ม  เน้ือหาการอบรม

ประกอบด้วย  แนวคิดหลกัของการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย การบรรเทาอาการทุกข์ทรมานในผูป่้วยระยะ

สุดทา้ย การส่ือสารในการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยและครอบครัว ความตอ้งการคร้ังสุดทา้ยของชีวิต (Living 

Will)  การช่วยเหลือให้ผูป่้วยตายดีและการดูแลหลงัผูป่้วยเสียชีวิต (Good Death and Bereavement Care)   
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จริยธรรมในการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย  แนวทางการประเมินผูป่้วยแบบองค์รวม  แบบประเมินผูป่้วยแบบ

องคร์วม และฐานขอ้มูลผูป่้วย(ท่ีพฒันาข้ึนใชใ้นศูนยดู์แลผูป่้วยระยะประคบัประคอง โรงพยาบาลรามาธิบดี) 

 เม่ือส้ินสุดกิจกรรมอบรมอบรมเชิงปฏิบติัการ มีการเก็บขอ้มูลความคิดเห็นในประเด็น 

       1. ดา้นความรู้ ทศันคติ  

       2. ดา้นการพฒันาระบบการดูแลผูป่้วย ในประเด็น 

 2.1  การเห็นแนวทางการจดัตั้งหน่วยงานการดูแลผูป่้วยระยะประคบัประคอง   

            2.2  การนาํรูปแบบการดูแลผูป่้วยฯของคณะแพทยศาสตร์รพ.รามาฯไปประยกุตใ์ช ้

            2.3  แหล่งประโยชน์ท่ีคาดวา่สามารถสนบัสนุนใหเ้กิดระบบในการดูแลผูป่้วยฯใน   

      หน่วยงาน   

            2.4  อุปสรรคหรือโอกาสท่ีคิดวา่ควรไดรั้บการพฒันาเพื่อให้เกิดระบบในหน่วยงาน 

       3. ดา้นความเหมาะสมของเน้ือหาการอบรม วทิยากร และความพึงพอใจต่อการจดัอบรม  

2. กจิกรรมติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

 เป็นการติดตามความกา้วหนา้การดาํเนินงานการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยพร้อมทั้งการใหข้อ้เสนอแนะ   

โดยจดักิจกรรมทุก 3 เดือน จาํนวน 2 คร้ัง 

 เมื่อส้ินสุดกจิกรรมคร้ังแรก มีการเก็บขอ้มูลในประเด็น 

 1. การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนหลงัจดัอบรม 3 เดือน  

 2. ความคิดเห็นดา้นการมีระบบและการมีส่วนร่วมดูแลผูป่้วย   

 3. ความคิดเห็นเก่ียวกบัแบบประเมินผูป่้วยแบบองคร์วมและโปรแกรมฐานขอ้มูลผูป่้วยฯ  

 4. ความคิดเห็นดา้นปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาระบบการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยและแนว

     ทางการแกไ้ข   

 เมื่อส้ินสุดกจิกรรมคร้ังทีส่อง มีการเก็บขอ้มูลในประเด็น 

 1. การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนหลงัจดัอบรม 6 เดือน 

 2. ความคิดเห็นดา้นการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยในหน่วยงาน 

 3. ความคิดเห็นดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมโครงการ 

ผลการจัดกจิกรรมเสริมสร้างความรู้และเจตคติการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  ผลการวเิคราะห์พบว่า     

 มีผูต้อบแบบสอบถามความคิดเห็น ทั้งส้ิน 18 ราย    เป็นเพศหญิงทั้งหมด    อายเุฉล่ีย 38.4  ปี (ตํ่าสุด 

22 ปี  สูงสุด51 ปี)    อายงุานเฉล่ีย 16.6 ปี (ตํ่าสุด 1 ปี  สูงสุด 28 ปี)  ส่วนใหญ่เป็นพยาบาลประจาํการ (15 

คน)   หวัหนา้หอผูป่้วย 1 คน ท่ีเหลือไม่ระบุ 
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 ความคิดเห็นด้านความรู้และทศันคติ  หลงัการอบรม เพิ่มข้ึนทุกหวัขอ้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบันอ้ยกวา่ 0.001     ดงัแสดงในตารางท่ี 116 

ตารางที ่116.  ความคิดเห็นเฉล่ีย รายหวัขอ้ ดา้นความรู้และทศันคติ ก่อนและหลงัการอบรม 

ความรู้และทศันคติ Mean N S.D Sig.  

ความรู้ 

ขอ้ 1  

ความหมายของผูป่้วยระยะสุดทา้ย (ก่อน) 2.72 18 .752 
.000 

ความหมายของผูป่้วยระยะสุดทา้ย (หลงั) 4.11 18 .323 

ขอ้2 

  

แนวคิดการดูแลแบบประคบัประคอง (ก่อน 2.50 18 .618 
.000 

แนวคิดการดูแลแบบประคบัประคอง (หลงั) 4.22 18 .428 

ขอ้3 

  

การบรรเทาอาการทุกขท์รมานในผูป่้วยระยะสุดทา้ย (ก่อน) 2.78 18 .647 
.000 

การบรรเทาอาการทุกขท์รมานในผูป่้วยระยะสุดทา้ย (หลงั) 4.06 18 .639 

ขอ้ 4 

  

หลกัการการส่ือสารกบัผูป่้วยระยะสุดทา้ย (ก่อน) 2.33 18 .686 
.000 

หลกัการการส่ือสารกบัผูป่้วยระยะสุดทา้ย (หลงั) 3.89 18 .583 

ขอ้5 

  

ประเด็นท่ีควรส่ือสารกบัผูป่้วยระยะสุดทา้ยและครอบครัว (ก่อน) 2.50 18 .786 
.000 

ประเด็นท่ีควรส่ือสารกบัผูป่้วยระยะสุดทา้ยและครอบครัว (หลงั) 4.00 18 .485 

ขอ้ 6 

  

Living Will (ก่อน) 2.11 18 .758 
.000 

Living Will (หลงั) 4.00 18 .485 

ขอ้7 

  

Good Death and Bereavement Care (ก่อน) 2.44 18 .784 
.000 

Good Death and Bereavement Care (หลงั) 4.11 18 .583 

ขอ้ 8 

  

แนวทางการประเมินผูป่้วยแบบองคร์วม (ก่อน) 2.59 17 .618 
.000 

แนวทางการประเมินผูป่้วยแบบองคร์วม (หลงั) 4.12 17 .600 

ทศันคติ 

ขอ้ 1  

การเห็นคุณค่าของตนเองในการดูแลผูป่้วยฯ (ก่อน) 3.06 18 .725 
.000 

การเห็นคุณค่าของตนเองในการดูแลผูป่้วยฯ (หลงั) 4.11 18 .323 

ขอ้ 2 

  

การเห็นคุณค่าของการพฒันาตนเองเพ่ือใหก้ารดูแลผูป่้วยฯ (ก่อน) 2.83 18 .857 
.000 

การเห็นคุณค่าของการพฒันาตนเองเพ่ือใหก้ารดูแลผูป่้วยฯ (หลงั) 4.22 18 .428 

ขอ้ 3 

  

แรงบนัดาลใจท่ีจะใหก้ารดูแลผูป่้วยฯ (ก่อน) 2.89 18 .963 
.000 

แรงบนัดาลใจท่ีจะใหก้ารดูแลผูป่้วยฯ (หลงั) 4.50 18 .514 

ขอ้ 4 

  

ความตั้งใจท่ีจะเขา้ไปดูแลช่วยเหลือผูป่้วยฯ (ก่อน) 3.39 18 .778 
.000 

ความตั้งใจท่ีจะเขา้ไปดูแลช่วยเหลือผูป่้วยฯ (หลงั) 4.56 18 .511 

ขอ้ 5 

  

ความตระหนกัเร่ืองจริยธรรมในการดูแลผูป่้วยฯ (ก่อน) 3.33 18 .686 
.000 

ความตระหนกัเร่ืองจริยธรรมในการดูแลผูป่้วยฯ (หลงั) 4.61 18 .502 

ขอ้ 6 

  

การเห็นประโยชน์ของการนาํศาสนามาประยกุตใ์ชใ้นการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย 

(ก่อน) 
3.44 18 .784 

.000 
การเห็นประโยชน์ของการนาํศาสนามาประยกุตใ์ชใ้นการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย 

(หลงั) 
4.50 18 .514 
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2. ความคิดเห็นด้านการพฒันาระบบการดูแลผู้ป่วย 

 2.1 ความคิดเห็นด้านการการจัดตั้งหน่วยงานการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง  ผูเ้ขา้รับการอบรม

เห็นแนวทางการจดัตั้งหน่วยงานในระดบัมากร้อยละ 39.9 ระดบัปานกลาง ร้อยละ 61.1     

 2.2  ความคิดเห็นด้านการนํารูปแบบการดูแลผู้ป่วยฯของคณะแพทยศาสตร์รพ.รามาฯไปประยุกต์ใช้   

       ผูเ้ขา้รับการอบรมส่วนใหญ่คาดว่าสามารถนาํรูปแบบการดูแลผูป่้วยฯของคณะแพทยศาสตร์รพ.

รามาธิบดีไปประยุกตใ์ชใ้นการจดัตั้งระบบการดูแลผูป่้วยไดใ้นระดบัมาก ถึง ร้อยละ 94.4 โดยให้เหตุผลว่า 

เป็นรูปแบบท่ีประสบผลสําเร็จมาแล้วเป็นอย่างดี มีแนวทางการดูแลผูป่้วยท่ีชัดเจนและครอบคลุมเป็น

หมวดหมู่ 

 2.3  ความคิดเห็นด้านแหล่งประโยชน์ทีค่าดว่าสามารถสนับสนุนให้เกดิระบบในหน่วยงาน  

ผูเ้ขา้รับการอบรมเห็นว่า แหล่งประโยชน์ท่ีคาดว่าสามารถสนับสนุนให้เกิดระบบในการดูแล

ผูป่้วยฯ  ไดแ้ก่  ผู้บริหารเห็นความสําคัญ แพทยผ์ูรั้กษามีแนวคิดในเร่ืองการดูแลผูป่้วยระยะประคบัประคอง

เป็นแนวทางเดียวกนักบัพยาบาล  ทีมสหสาขาวิชาชีพในรพ. หน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ ครอบครัวและญาติ

ผูป่้วย  จิตอาสา  ผูน้าํทางศาสนา  ผูน้าํชุมชน อสม. และเจา้หนา้ท่ีสถานีอนามยั 

 2.4  ความคิดเห็นด้านอุปสรรคหรือโอกาสทีค่วรได้รับการพฒันาเพือ่ให้เกดิระบบในหน่วยงาน 

        ผูเ้ขา้รับการอบรมเห็นวา่ อุปสรรคหรือโอกาสท่ีคิดวา่ควรไดรั้บการพฒันาเพื่อใหเ้กิดระบบใน

หน่วยงาน ไดแ้ก่  การตระหนกัถึงความสาํคญัในการดูแลผูป่้วยระยะประคบัประคองของผูป้ฏิบติังานความ

ต่อเน่ืองของเจา้หนา้ท่ีท่ีดูแลผูป่้วย   การใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ในการบนัทึกขอ้มูล   การจดัอบรมเพื่อ

เสริมสร้างทศันคติต่อการดูแลผูป่้วยเป็นระยะ   

 3. ความคิดเห็นด้านเหมาะสมของเนือ้หาการอบรม วทิยากร ระยะเวลาทีใ่ช้อบรมและความพงึพอใจ

ต่อการจัดอบรม   

ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่พงึพอใจต่อการจัดอบรม ในระดับมาก-มากทีสุ่ด และมีความเห็นวา่เนือ้หา

การอบรม    ระยะเวลาทีใ่ช้อบรมและวทิยากรมีความเหมาะสมในระดับมาก-มากทีสุ่ด  ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 

41 และ42 

 แผนภูมิที ่41. จาํนวนความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของเน้ือหาการอบรมรายหวัขอ้ 
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 แผนภูมิที ่42. จาํนวนความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของเวลาท่ีใชก้ารอบรม วทิยากร 

                                   และความพึงพอใจต่อการจดัอบรม 
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ผลการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย คร้ังที ่1    ผลการวเิคราะห์พบว่า 

 มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 18 ราย    เป็นเพศหญิงทั้งหมด   อายเุฉล่ีย 38.4  ปี (ตํ่าสุด 22 ปี  สูงสุด

51 ปี)  อายงุานเฉล่ีย 16.6 ปี(ตํ่าสุด 1 ปี สูงสุด 28 ปี)      ส่วนใหญ่เป็นพยาบาลประจาํการ (15 คน)  หวัหนา้

หอผูป่้วย 1 คน ท่ีเหลือไม่ระบุ    

 1. การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้หลงัจัดอบรม 3 เดือน 

  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโรงพยาบาลด่านชา้ง หลงัการเขา้มาเป็นเครือข่ายพฒันาระบบการดูแล

ผูป่้วยระยะสุดทา้ยกบัโรงพยาบาลรามาธิบดี 3 เดือน  ไดแ้ก่   

    - มีการจดัตั้งศูนยก์ารดูแลผูป่้วยประคบัประคองและการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยของโรงพยาบาล

ด่านชา้ง(ศูนยดู์แลผูป่้วย ดว้ยหวัใจ และศรัทธา)    โดยมีงานการดูแลผูป่้วยต่อเน่ืองท่ีบา้น (HHC) เป็น

ผูรั้บผดิชอบประสานงานระหวา่งหน่วยงานในโรงพยาบาล 

    - มีการกาํหนดแนวทางการดูแลผูป่้วยท่ีชดัเจนและครอบคลุมข้ึน   ทาํใหก้ารส่งต่อ  Case ใหง้าน 

HCC เป็นระบบและรวดเร็วข้ึน   

    - มีการจดัทาํระบบการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูป่้วย      

    - แพทยเ์ร่ิมมีส่วนร่วมในการกาํหนดแผนการดูแลผูป่้วยแบบ Palliative Careมากข้ึน  ญาติมีความ

เขา้ใจเร่ืองการดูแลผูป่้วยมากข้ึน  ผูป่้วยและญาติมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเร่ืองการรักษามากข้ึน  

    - มีการสร้างเครือข่ายผูน้าํศาสนา   

    - มีการกาํหนดแผนพฒันาต่อเน่ือง เช่น  การกาํหนดผูรั้บผดิชอบงาน Palliative Care  การกาํหนด

ตวัช้ีวดั  การกระตุน้ใหเ้ห็นความสาํคญัของ การดูแลผูป่้วยแบบ Palliative Care  และการบนัทึกขอ้มูล   

กาํหนดแนวทางการดูแลผูป่้วยร่วมกบัแพทยใ์หช้ดัเจน  จดัทาํระบบฐานขอ้มูล Computer ใหเ้ช่ือมโยงทุก

หน่วยงาน   และการประสานงานกบัหน่วยงานเภสัชกรรม เพื่อจดัหายา Morphine ชนิดนํ้า และชนิดเมด็ไว้

ประจาํในโรงพยาบาล  

    - ผูป่้วยท่ีศูนยดู์แลผูป่้วย ดว้ยหวัใจ และศรัทธาใหก้ารดูแล ตามแนวทางท่ีกาํหนดมีจาํนวน 13 ราย 
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2. ความคิดเห็นด้านการมีระบบและการมีส่วนร่วมดูแลผู้ป่วย   

   ค่าเฉล่ียความคิดเห็นดา้นการมีระบบและการมีส่วนร่วมดูแลผูป่้วยหลงัการอบรมเพิ่มข้ึนทุก

หวัขอ้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันอ้ยกวา่ 0.001 ดงัแสดงในตารางท่ี 117  

ตารางที ่117. ค่าเฉล่ียความคิดเห็นดา้นการมีระบบและการมีส่วนร่วมดูแลผูป่้วยก่อนและหลงัการอบรม 3 เดือน  

การมีระบบ (A)  และ การมีส่วนร่วมดูแลผูป่้วย (B) Mean N S.D Sig.  

(A) 1 หน่วยงานท่าน มีระบบ การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย (ก่อน) 2.81 16 .981 
.000 

หน่วยงานท่าน มีระบบ การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย (หลงั) 4.00 16 .632 

(B) 1 การสนบัสนุนใหเ้กิดการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยในหน่วยงาน (ก่อน) 3.06 17 1.144 
.000 

การสนบัสนุนใหเ้กิดการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยในหน่วยงาน (หลงั) 4.47 17 .514 

(B) 2 การประเมินปัญหาผูป่้วยแบบองคร์วม (ก่อน) 2.76 17 .831 
.000 

การประเมินปัญหาผูป่้วยแบบองคร์วม (หลงั) 3.88 17 .332 

(B)  3 การใหค้วามรู้ผูป่้วยและญาติ(ก่อน) 8.53 17 2.154 
.000 

การใหค้วามรู้ผูป่้วยและญาติ(หลงั) 11.53 17 1.663 

(B)  4 การตอบสนองปัญหาผูป่้วยดา้นร่างกาย (ก่อน) 3.00 17 .866 
.000 

การตอบสนองปัญหาผูป่้วยดา้นร่างกาย (หลงั) 4.06 17 .748 

(B)  5 การช่วยเหลือผูป่้วยและญาติในการปรับตวัเม่ือเผชิญปัญหาต่างๆ (ก่อน) 2.88 17 .857 
.000 

การช่วยเหลือผูป่้วยและญาติในการปรับตวัเม่ือเผชิญปัญหาต่างๆ (หลงั) 4.00 17 .707 

(B)  6 ตอบสนองปัญหาผูป่้วยและญาติดา้นเศรษฐกิจ-สงัคม (ก่อน) 2.71 17 .686 
.000 

ตอบสนองปัญหาผูป่้วยและญาติดา้นเศรษฐกิจ-สงัคม (หลงั) 3.82 17 .636 

(B)  7 ตอบสนองปัญหาผูป่้วยและญาติดา้นจิตวญิญาณ (ก่อน) 2.88 17 .781 
.000 

ตอบสนองปัญหาผูป่้วยและญาติดา้นจิตวญิญาณ (หลงั) 4.12 17 .697 

(B)  8 ใหก้ารปรึกษาแก่ผูป่้วยและญาติเก่ียวกบัLiving Will  and  Peaceful Death 

(ก่อน) 
2.35 17 .862 

.000 
ใหก้ารปรึกษาแก่ผูป่้วยและญาติเก่ียวกบัLiving Will  and  Peaceful Death 

(หลงั) 
3.82 17 .636 

 3.  ความคิดเห็นเกีย่วกบัแบบประเมินผู้ป่วยแบบองค์รวมและโปรแกรมฐานข้อมูลผู้ป่วยฯ 

 3.1 ความคิดเห็นเกีย่วกบัแบบประเมินผู้ป่วยแบบองค์รวม  

ผูเ้ขา้รับการอบรม  ร้อยละ 52.9 ไดท้ดลองใชแ้บบประเมินผูป่้วยแบบองคร์วมแลว้   ส่วนใหญ่เห็นวา่

มีความเหมาะสมในการนาํไปประยกุตใ์ชม้ากถึงมากท่ีสุด ร้อยละ 76.5  และเน้ือหาในแบบประเมินฯ  มีความ

เหมาะสมมาก ร้อยละ 76.5    

 ความคิดเห็นเกีย่วกบัโปรแกรมฐานข้อมูลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  
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ผูเ้ขา้รับการอบรม ร้อยละ17.6       ไดท้ดลองใชโ้ปรแกรมฐานขอ้มูลผูป่้วยระยะสุดทา้ยแลว้   ให้

ความเห็นวา่มีความเหมาะสมในการประยกุตใ์ชม้ากถึงมากท่ีสุดร้อยละ 53   ส่วนความสะดวกในการนาํไปใช้

อยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 52.9   

4. ความคิดเห็นด้านปัจจัยทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการพฒันาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและแนว

ทางการแก้ไข   

4.1  ปัจจัยทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการพฒันาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  ไดแ้ก่  การยอมรับระบบท่ี

พฒันาจากทุกคนในหน่วยงาน   ความรู้ความเขา้ใจของทีมงานสหสาขาวชิาชีพ    ความเขา้ใจท่ีไม่ตรงกนั

ระหวา่งเจา้หนา้ท่ี  การขาดประสบการณ์ของเจา้หนา้ท่ี   และ การขาดการประเมินการทาํงานของทีมอยา่ง

ต่อเน่ือง 

   4.2  ความคิดเห็นในการแก้ไขปัจจัยทีเ่ป็นอุปสรรค   ไดแ้ก่  การเขียนแนวทางการปฏิบติัท่ีชดัเจน  

การจดัใหมี้ทีมใหก้ารปรึกษาและสามารถใหค้วามช่วยเหลือไดต้ลอดเวลา   ความร่วมมือกนัจดัการในฐานะ

คณะกรรมการของโรงพยาบาล   การวางแผนการดูแลร่วมกบัทีม      การจดัอบรมร้อยละ 100 ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี

ทั้งหมดแบบเขม้ขน้  2 วนัเป็นอยา่งนอ้ย   และมีการพดูคุย การประสานงาน ในปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน

ในการทาํงาน 

ผลการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย คร้ังที ่2   ผลการวเิคราะห์พบว่า 

 มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 23 คน เป็นเพศหญิงทั้งหมด อายเุฉล่ีย 39.2 ปี (ตํ่าสุด 23ปี สูงสุด 52 ปี) 

อายงุานเฉล่ีย 17 ปี  (ตํ่าสุด 1 ปี สูงสุด 28 ปี)   เป็นพยาบาลประจาํการ 8 คน  หวัหนา้หอผูป่้วย 5 คน อีก 10 

คนไม่ระบุ   

 1. การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้หลงัจัดอบรม 6 เดือน 

  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโรงพยาบาลด่านชา้ง หลงัการติดตามความกา้วหนา้การดาํเนินงานการ

ดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยคร้ังแรก 3 เดือน   ไดแ้ก่   

      - การปรับเพิ่มคณะกรรมการการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยใหค้รอบคลุมเป็นทีมสหสาขาวชิาชีพ 

ไดแ้ก่ เภสัชกร นกักายภาพบาํบดั โภชนากร เพื่อการประสานงานท่ีรวดเร็วและเขา้ใจตรงกนั 

     - มีการปรับกระบวนทศัน์การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยใหอ้ยูใ่นเน้ืองานประจาํ 

     - มีการปรับกระบวนการเก็บขอ้มูลผูป่้วยระยะสุดทา้ยใหเ้ป็นระบบ 

    - ผูป่้วยท่ีศูนยดู์แลผูป่้วย ดว้ยหวัใจ และศรัทธาใหก้ารดูแล ตามแนวทางท่ีกาํหนด    มีจาํนวนเพิ่ม

มากข้ึนเป็น 40 ราย      ผูรั้บบริการมีระดบัความพึงพอใจ  ร้อยละ 93     มีผูป่้วยเสียชีวติแบบ Good death ใน

โรงพยาบาล 24ราย  ท่ีบา้น 2ราย 

 2. ความคิดเห็นด้านการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในหน่วยงาน 

      ค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกบัการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยในหน่วยงานหลงัการอบรมสูงกวา่ก่อน

การอบรมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในระดบันอ้ยกวา่  0.001 ดงัแสดงในตารางท่ี 118 
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ตารางที ่118. ค่าเฉล่ียความคิดเห็น การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยในหน่วยงาน ก่อน และหลงัการอบรม 6 เดือน 

 3. ความคิดเห็นในด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับและการนําไปประยุกต์ใช้         

     ผูเ้ขา้รับการอบรมส่วนใหญ่มีความเห็นวา่  ไดรั้บประโยชน์และการนาํไปประยกุตใ์ชจ้ากการเขา้

ร่วมเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายโดยรามาธิบดีเป็นตน้แบบ  การจดัอบรมทบทวนแนวคิดและการสร้างทศันคติ

ท่ีดีในการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย  แบบประเมินผูป่้วยแบบองคร์วมและระบบฐานขอ้มูลผูป่้วยของ

โรงพยาบาลรามาธิบดี ในระดบัมาก -มากท่ีสุด  ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 43   

แผนภูมิที ่43.  จาํนวนความเห็นเก่ียวกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บและการนาํไปประยกุตใ์ช ้

0 5 10 15

การเป็นโรงพยาบาลเครอืขา่ย

การจัดอบรม

แบบประเมนิผูป่้วยแบบองคร์วม

ฐานขอ้มลูผูป่้วย

มากที�สดุ

มาก

ปานกลาง

  
 

การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยในหน่วยงาน Mean N S.D Sig.  

ขอ้1 

  

มีนโยบายในการดูแลผูป่้วยท่ีชดัเจน (ก่อน) 3.09 22 .750 
.000 

มีนโยบายในการดูแลผูป่้วยท่ีชดัเจน (หลงั) 4.14 22 .351 

ขอ้ 2 

  

มีการสนบัสนุน ใหเ้กิดการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยในหน่วยงาน ท่ีชดัเจนเป็น

รูปธรรม (ก่อน) 
3.10 21 .768 

.000 
มีการสนบัสนุน ใหเ้กิดการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยในหน่วยงาน ท่ีชดัเจนเป็น

รูปธรรม (หลงั) 
4.24 21 .436 

ขอ้ 3 

  

มีการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยแบบครบองคร์วม (ก่อน) 3.00 23 .522 
.000 

มีการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยแบบครบองคร์วม (หลงั) 4.30 23 .470 

ขอ้ 4 

  

มีการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยอยา่งต่อเน่ืองเป็นระบบ   ( Flow Chart ) (ก่อน) 2.87 23 .694 
.000 

มีการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยอยา่งต่อเน่ืองเป็นระบบ   ( Flow Chart ) (หลงั) 4.26 23 .449 

ขอ้ 5 

  

มีการติดตามผลการใหก้ารดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย (ก่อน) 2.83 23 .650 
.000 

มีการติดตามผลการใหก้ารดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย (หลงั) 4.22 23 .422 

ขอ้ 6 

  

มีการพฒันาโครงการเก่ียวกบัการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย (ก่อน) 2.96 23 .475 
.000 

มีการพฒันาโครงการเก่ียวกบัการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย (หลงั) 4.30 23 .470 

ขอ้ 7 

  

มีระบบการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูป่้วยอยา่งชดัเจน (ก่อน) 2.78 23 .736 
.000 

มีระบบการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูป่้วยอยา่งชดัเจน (หลงั) 4.22 23 .422 
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แผนภูมิที ่44.  การดูแลผูป่้วยระยะประคบัประคอง “ ศูนยก์ารดูแลผูป่้วยดว้ยหวัใจและศรัทธา ” โรงพยาบาลด่านชา้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูป่้วยท่ีเขา้มาในโรงพยาบาล 

อยูใ่นเกณฑท่ี์จะรับเขา้ศูนย ์PCC 

ผูป่้วยรายใหม ่ ผูป่้วยรายเก่าท่ีข้ึนทะเบียน PCC  

 

ทีมใหก้ารดูแลระยะประคบัประคอง 

แก่ผูป่้วย  ครอบครัว/ญาติผูดู้แล 

หน่วยงานท่ีรับผูป่้วย 

ใหก้ารดูแลและเตรียมครอบครัว/ญาติ

ผูดู้แลใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 

หน่วยงานท่ีดูแลขอเลขลาํดบัPCC   

จากหน่วย HHC 

และบนัทึกในระบบ  Computer 

หน่วยงานท่ีรับผูป่้วยขอขอ้มูล PCC 

จาก  HHC 

บนัทึกขอ้มูลในเอกสาร 

และระบบ  Computer 

บนัทึกขอ้มูลในเอกสารให้

ครบถว้นสมบูรณ์มากข้ึน 

จาํหน่าย 

Good  death ส่งต่อ HHC  ดูแลต่อเน่ืองท่ีบา้น 

นอกเขตส่งต่อให้ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลดูแลต่อ 

ในเขตรับผดิชอบของโรงพยาบาล 

HHC/ทีมใหก้ารดูแล 
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 2. รายงานผลการสร้างเครือข่ายการดูแลแบบประคับประคอง โดยมีโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็น

ต้นแบบกบัโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช จังหวดัสุพรรณบุรี 

 โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช   ไดเ้ขา้ร่วมเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายพฒันาระบบการดูแลผูป่้วยระยะ

สุดทา้ยโดยใหโ้รงพยาบาลรามาธิบดีเป็นตน้แบบในเดือนมีนาคม 2554     จึงไดมี้การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ 

เร่ือง การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยและครอบครัวเพื่อพฒันาศกัยภาพพยาบาลให้เกิดความพร้อมในการดูแล

ผูป่้วยระยะสุดทา้ยและครอบครัว    

วตัถุประสงค์ 

 1. เสริมสร้างองคค์วามรู้และเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยและครอบครัว 

 2. ส่งเสริมใหเ้กิดระบบการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยท่ีเหมาะสมกบับริบทของหน่วยงาน 

กจิกรรมโครงการ  ประกอบดว้ย 

 1. กจิกรรมเสริมสร้างความรู้และเจตคติการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย :   

 เป็นการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ จาํนวน 3 วนั   มีการบรรยายและกิจกรรมกลุ่ม  เน้ือหาการอบรม

ประกอบดว้ย  แนวคิดหลกัของการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย การบรรเทาอาการทุกขท์รมานในผูป่้วยระยะ

สุดทา้ย การส่ือสารในการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยและครอบครัว ความตอ้งการคร้ังสุดทา้ยของชีวติ (Living 

Will)  การช่วยเหลือใหผู้ป่้วยตายดีและการดูแลหลงัผูป่้วยเสียชีวติ (Good Death and Bereavement Care)   

จริยธรรมในการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย  แนวทางการประเมินผูป่้วยแบบองคร์วม  แบบประเมินผูป่้วยแบบ

องคร์วม และฐานขอ้มูลผูป่้วย(ท่ีพฒันาข้ึนใชใ้นศูนยดู์แลผูป่้วยระยะประคบัประคอง โรงพยาบาลรามาธิบดี) 

 เม่ือส้ินสุดกิจกรรมอบรมอบรมเชิงปฏิบติัการ มีการเก็บขอ้มูลความคิดเห็นในประเด็น 

 1. ดา้นความรู้ ทศันคติ  

 2. ดา้นการพฒันาระบบการดูแลผูป่้วย ในประเด็น 

       2.1  การเห็นแนวทางการจดัตั้งหน่วยงานการดูแลผูป่้วยระยะประคบัประคอง   

       2.2  การนาํรูปแบบการดูแลผูป่้วยฯของคณะแพทยศาสตร์รพ.รามาฯไปประยกุตใ์ช ้

       2.3  แหล่งประโยชน์ท่ีคาดวา่สามารถสนบัสนุนใหเ้กิดระบบในการดูแลผูป่้วยฯในหน่วยงาน   

       2.4  อุปสรรคหรือโอกาสท่ีคิดวา่ควรไดรั้บการพฒันาเพื่อใหเ้กิดระบบในหน่วยงาน 

 3. ดา้นความเหมาะสมของเน้ือหาการอบรม วทิยากร และความพึงพอใจต่อการจดัอบรม  

 2. กจิกรรมติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

 เป็นการติดตามความกา้วหนา้การดาํเนินงานการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยพร้อมทั้งการใหข้อ้เสนอแนะ   

โดยจดักิจกรรมทุก 3 เดือน จาํนวน 2 คร้ัง 

 เมื่อส้ินสุดกจิกรรมคร้ังแรก มีการเก็บขอ้มูลในประเด็น 

 1. การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนหลงัจดัอบรม 3 เดือน  

 2. ความคิดเห็นดา้นการมีระบบและการมีส่วนร่วมดูแลผูป่้วย   
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 3. ความคิดเห็นเก่ียวกบัแบบประเมินผูป่้วยแบบองคร์วมและโปรแกรมฐานขอ้มูลผูป่้วยฯ  

 4. ความคิดเห็นดา้นปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาระบบการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยและแนว

     ทางการแกไ้ข   

 เมื่อส้ินสุดกจิกรรมคร้ังทีส่อง มีการเก็บขอ้มูลในประเด็น 

 1. การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนหลงัจดัอบรม 6 เดือน 

 2. ความคิดเห็นดา้นการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยในหน่วยงาน 

 3. ความคิดเห็นดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมโครงการ 

ผลการจัดกจิกรรมเสริมสร้างความรู้และเจตคติการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  ผลการวเิคราะห์พบว่า     

 มีผูต้อบแบบสอบถามความคิดเห็น ทั้งส้ิน 21 ราย  ทั้งหมดเป็นเพศหญิง  อายุเฉล่ีย 38.4  ปี (ตํ่าสุด 24 

ปี  สูงสุด 49 ปี)  อายงุานเฉล่ีย 16.6 ปี (ตํ่าสุด 1 ปี  สูงสุด 28 ปี)  ส่วนใหญ่เป็นพยาบาลประจาํการ ร้อยละ 

71.4(15 คน)   พยาบาล รพ.สต. 2 คนและหวัหนา้หอผูป่้วย 1 คน   

 1. ความคิดเห็นด้านความรู้และทศันคติ   :   ความคิดเห็นดา้นความรู้และทศันคติหลงัการอบรม 

เพิ่มข้ึนทุกหวัขอ้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันอ้ยกวา่  0.001   ดงัแสดงในตารางท่ี 119  

ตารางที ่119.  ความคิดเห็นเฉล่ีย รายหวัขอ้ ดา้นความรู้และทศันคติ ก่อนและหลงัการอบรม 

ความรู้และทศันคติ  Mean N S.D Sig. 

ความรู้ 

ขอ้ 1  

ความหมายของผูป่้วยระยะสุดทา้ย (ก่อน) 2.71 21 .717 
.000 

ความหมายของผูป่้วยระยะสุดทา้ย (หลงั) 4.00 21 .447 

ขอ้ 2 

  

แนวคิดการดูแลแบบประคบัประคอง (ก่อน 2.52 21 .750 
.000 

แนวคิดการดูแลแบบประคบัประคอง (หลงั) 3.95 21 .498 

ขอ้ 3 

  

การบรรเทาอาการทุกขท์รมานในผูป่้วยระยะสุดทา้ย (ก่อน) 2.57 21 .598 
.000 

การบรรเทาอาการทุกขท์รมานในผูป่้วยระยะสุดทา้ย (หลงั) 4.05 21 .498 

ขอ้ 4 

  

หลกัการการส่ือสารกบัผูป่้วยระยะสุดทา้ย (ก่อน) 2.40 20 .681 
.000 

หลกัการการส่ือสารกบัผูป่้วยระยะสุดทา้ย (หลงั) 3.80 20 .616 

ขอ้ 5 

  

ประเด็นท่ีควรส่ือสารกบัผูป่้วยระยะสุดทา้ยและครอบครัว (ก่อน) 2.33 21 .730 
.000 

ประเด็นท่ีควรส่ือสารกบัผูป่้วยระยะสุดทา้ยและครอบครัว (หลงั) 3.81 21 .680 

ขอ้ 6 

  

Living Will (ก่อน) 2.20 20 .768 
.000 

Living Will (หลงั) 3.80 20 .523 

ขอ้ 7 

  

Good Death and Bereavement Care (ก่อน) 2.19 21 .750 
.000 

Good Death and Bereavement Care (หลงั) 3.76 21 .700 

ขอ้ 8 

  

แนวทางการประเมินผูป่้วยแบบองคร์วม (ก่อน) 2.48 21 .680 
.000 

แนวทางการประเมินผูป่้วยแบบองคร์วม (หลงั) 3.86 21 .727 

ทศันคติ 

ขอ้ 1  

การเห็นคุณค่าของตนเองในการดูแลผูป่้วยฯ (ก่อน) 3.00 21 .632 
.000 

การเห็นคุณค่าของตนเองในการดูแลผูป่้วยฯ (หลงั) 4.33 21 .577 
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ขอ้ 2 

  

การเห็นคุณค่าของการพฒันาตนเองเพ่ือใหก้ารดูแลผูป่้วยฯ (ก่อน) 3.00 21 .632 
.000 

การเห็นคุณค่าของการพฒันาตนเองเพ่ือใหก้ารดูแลผูป่้วยฯ (หลงั) 4.33 21 .658 

ขอ้ 3 

  

แรงบนัดาลใจท่ีจะใหก้ารดูแลผูป่้วยฯ (ก่อน) 2.95 21 .740 
.000 

แรงบนัดาลใจท่ีจะใหก้ารดูแลผูป่้วยฯ (หลงั) 4.33 21 .577 

ขอ้ 4 

  

ความตั้งใจท่ีจะเขา้ไปดูแลช่วยเหลือผูป่้วยฯ (ก่อน) 3.14 21 .655 
.000 

ความตั้งใจท่ีจะเขา้ไปดูแลช่วยเหลือผูป่้วยฯ (หลงั) 4.38 21 .590 

ขอ้ 5 

  

ความตระหนกัเร่ืองจริยธรรมในการดูแลผูป่้วยฯ (ก่อน) 3.33 21 .658 
.000 

ความตระหนกัเร่ืองจริยธรรมในการดูแลผูป่้วยฯ (หลงั) 4.57 21 .507 

ขอ้ 6 

  

การเห็นประโยชน์ของการนาํศาสนามาประยกุตใ์ชใ้นการดูแลผูป่้วย

ระยะสุดทา้ย(ก่อน) 
3.29 21 .644 

.000 
การเห็นประโยชน์ของการนาํศาสนามาประยกุตใ์ชใ้นการดูแลผูป่้วย

ระยะสุดทา้ย(หลงั) 
4.52 21 .512 

  

2. ความคิดเห็นด้านการพฒันาระบบการดูแลผู้ป่วย 

2.1 ความคิดเห็นด้านการเห็นแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง :   

      ผูเ้ขา้รับการอบรมส่วนใหญ่เห็นแนวทางการจดัตั้งหน่วยงานในระดบัมาก ร้อยละ 57.1 ระดบัปาน

กลาง ร้อยละ 42.9  

2.2  ความคิดเห็นด้านการนํารูปแบบการดูแลผู้ป่วยฯของคณะแพทยศาสตร์รพ.รามาฯไปประยุกต์ใช้  

       ผูเ้ขา้รับการอบรมคาดวา่สามารถนาํรูปแบบการดูแลผูป่้วยฯของคณะแพทยศาสตร์รพ.รามาฯไป

ประยกุตใ์ชใ้นการจดัตั้งระบบการดูแลผูป่้วยฯไดใ้นระดบัมาก ร้อยละ 38.1 ระดบั ปานกลาง ร้อยละ 42.9 โดย

ใหเ้หตุผลวา่ หลงัอบรมรู้สึกตระหนกัและเห็นความสาํคญัของการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย และเห็นวา่ใน

โรงพยาบาลมีผูป่้วยระยะสุดทา้ยมากพอควร น่าจะนาํไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดงานประจาํ   

2.3  ความคิดเห็นด้านแหล่งประโยชน์ทีค่าดว่าสามารถสนับสนุนให้เกดิระบบในการดูแลผู้ป่วยฯใน

หน่วยงาน  

      ผูเ้ขา้รับการอบรมเห็นวา่ แหล่งประโยชน์ท่ีคาดวา่สามารถสนบัสนุนใหเ้กิดระบบในการดูแลผูป่้วย

ฯ  ไดแ้ก่  การสนับสนุน ของผู้บริหาร   เจ้าหน้าทีทุ่กท่านทีใ่ห้บริการ   ทมีให้คําปรึกษา   การประสานการดูแล

ร่วมกบัรพ.สต. และทมีสหสาขาวชิาชีพในรพ.  

2.4  ความคิดเห็นด้านอุปสรรคหรือโอกาสทีค่ิดว่าควรได้รับการพฒันาเพือ่ให้เกดิระบบในหน่วยงาน    

       ผูเ้ขา้รับการอบรมเห็นวา่ อุปสรรคหรือโอกาสท่ีคิดวา่ควรไดรั้บการพฒันาเพื่อใหเ้กิดระบบใน

หน่วยงาน ไดแ้ก่  การพฒันาดา้นจิตใจ / ความรู้ /ทกัษะของผูดู้แล / ทีมท่ีเก่ียวขอ้งในการดูแล     การรับรู้

ตนเองและการเปล่ียนแปลงภายในตนเองเพื่อการดูแลผูอ่ื้น    ความร่วมมือของแพทยเ์จา้ของไข ้และภาระงาน

ท่ีมีมาก    



295 

 

3. ความคิดเห็นด้านเหมาะสมของเนือ้หาการอบรม วทิยากร ระยะเวลาทีใ่ช้อบรมและความพงึพอใจ

ต่อการจัดอบรม   

ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่    พงึพอใจต่อการจัดอบรม ในระดับมาก-มากทีสุ่ด และมีความเห็นวา่

เนือ้หาการอบรม ระยะเวลาที่ใช้อบรมและวทิยากรมีความเหมาะสมในระดับมาก-มากทีสุ่ด  ดงัแสดงใน

แผนภูมิท่ี 45 และ 46 

แผนภูมิที ่45. จาํนวนความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของเน้ือหาการอบรมรายหวัขอ้ 
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ปานกลาง 
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มากที่ สุด 

แผนภูมิที ่46. จาํนวนความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของเวลาท่ีใชก้ารอบรม วทิยากรและ      

                     ความพึงพอใจต่อการจดัอบรม 
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ผลการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย คร้ังที ่1      ผลการวเิคราะห์พบว่า     

 มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 24 ราย    เป็นเพศหญิงทั้งหมด    อายเุฉล่ีย 38.5  ปี (ตํ่าสุด 24 ปี  สูงสุด

49 ปี )   อายงุานเฉล่ีย 16.1 ปี (ตํ่าสุด 1 ปี  สูงสุด 28 ปี)  ส่วนใหญ่เป็นพยาบาลประจาํการ ร้อยละ 75 (18 คน)  

หวัหนา้หอผูป่้วย 2 คน  ท่ีเหลือไม่ระบุ  

 1. การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้หลงัจัดอบรม 3 เดือน 

  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช หลงัการเขา้มาเป็นเครือข่ายพฒันาระบบ

การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยกบัโรงพยาบาลรามาธิบดี 3 เดือน  ไดแ้ก่   

    - มีการประชุมทีมผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดแ้ก่ OPD ,ER, LR, Surg, Med, Home Health Care, Counseling  

กายภาพบาํบดั  แพทยแ์ผนไทย  เภสัชกร    กาํหนดเกณฑก์ารพิจารณาผูป่้วยระยะประคบัประคอง  จดัทาํ

แนวทางการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยสาํหรับเจา้หนา้ท่ีเพื่อใหง่้ายต่อการปฏิบติั  และจดัทาํทะเบียนรหสั End of 

Life ท่ีใชใ้นการส่ือสารระหวา่งทีม  
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    - ประชาสัมพนัธ์เชิงรุก โดยจดัทาํโปสเตอร์ /บอร์ดการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยไวท่ี้ OPD , Med., 

Surg. และจดัทาํแผน่พบัประชาสัมพนัธ์โครงการไวท่ี้ OPD, ER, และหอผูป่้วยต่างๆ  

    - จดัทาํหนงัสือแสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะรับบริการสาธารณสุข ตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 

2550 มาตรา 12 (Living Will) 

    - วางแผนจดัอบรมการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยใหแ้ก่พยาบาล และ Nurse Aid /2รุ่น รุ่นละ 1 วนั  

    - จาํนวนผูป่้วยท่ีไดรั้บการดูแล ตามแนวทางท่ีกาํหนด มีจาํนวนทั้งส้ิน 5 ราย 

 2.  ความคิดเห็นด้านการมีระบบและการมีส่วนร่วมดูแลผู้ป่วย   

     ค่าเฉล่ียความคิดเห็นดา้นการมีระบบและการมีส่วนร่วมดูแลผูป่้วยหลงัการอบรมเพิ่มข้ึนทุกหวัขอ้

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันอ้ยกวา่ 0.001  ดงัแสดงในตารางท่ี 120  

ตารางที ่120.   ค่าเฉล่ียความคิดเห็น ดา้นการมีระบบและการมีส่วนร่วมดูแลผูป่้วย ก่อนและหลงัการอบรม 3 เดือน  

การมีระบบ (A)  และ การมีส่วนร่วมดูแลผูป่้วย (B) Mean N S.D Sig. 

(A) 1 หน่วยงานท่าน มีระบบ การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย (ก่อน) 2.33 24 .761 
.000 

หน่วยงานท่าน มีระบบ การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย (หลงั) 3.54 24 .721 

(B) 1 การสนบัสนุนใหเ้กิดการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยในหน่วยงาน (ก่อน) 2.83 24 .702 
.000 

การสนบัสนุนใหเ้กิดการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยในหน่วยงาน (หลงั) 3.71 24 .550 

(B) 2 การประเมินปัญหาผูป่้วยแบบองคร์วม (ก่อน) 3.21 24 .721 
.000 

การประเมินปัญหาผูป่้วยแบบองคร์วม (หลงั) 4.04 24 .690 

(B)  3 การใหค้วามรู้ผูป่้วยและญาติก่อนการอบรม 8.58 24 1.692 
.000 

การใหค้วามรู้ผูป่้วยและญาติหลงัการอบรม 11.29 24 1.876 

(B)  4 การตอบสนองปัญหาผูป่้วยดา้นร่างกาย (ก่อน) 2.96 24 .751 
.000 

การตอบสนองปัญหาผูป่้วยดา้นร่างกาย (หลงั) 3.92 24 .717 

(B)  5 การช่วยเหลือผูป่้วยและญาติในการปรับตวัเม่ือเผชิญปัญหาต่างๆ (ก่อน) 2.92 24 .654 
.000 

การช่วยเหลือผูป่้วยและญาติในการปรับตวัเม่ือเผชิญปัญหาต่างๆ (หลงั) 3.71 24 .806 

(B)  6 ตอบสนองปัญหาผูป่้วยและญาติดา้นเศรษฐกิจ-สงัคม (ก่อน) 2.75 24 .794 
.000 

ตอบสนองปัญหาผูป่้วยและญาติดา้นเศรษฐกิจ-สงัคม (หลงั) 3.50 24 .834 

(B)  7 ตอบสนองปัญหาผูป่้วยและญาติดา้นจิตวญิญาณ (ก่อน) 2.79 24 .721 
.000 

ตอบสนองปัญหาผูป่้วยและญาติดา้นจิตวญิญาณ (หลงั) 3.83 24 .702 

(B)  8 ใหก้ารปรึกษาแก่ผูป่้วยและญาติเก่ียวกบัLiving Will  and  Peaceful Death 

(ก่อน) 
2.58 24 .929 

.000 
ใหก้ารปรึกษาแก่ผูป่้วยและญาติเก่ียวกบัLiving Will  and  Peaceful Death 

(หลงั) 
3.67 24 .761 
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 3.  ความคิดเห็นเกีย่วกบัแบบประเมินผู้ป่วยแบบองค์รวมและโปรแกรมฐานข้อมูลผู้ป่วยฯ  

  3.1  ความคิดเห็นเกีย่วกบัแบบประเมินผู้ป่วยแบบองค์รวม  

  ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 50  ได้ทดลองใช้แบบประเมินผูป่้วยแบบองค์รวมแล้ว   มี

ความเห็นว่าแบบประเมินผูป่้วยแบบองคร์วมมีความเหมาะสมในการนาํไปประยุกตใ์ช้ในระดบั มากถึงมาก

ท่ีสุด ร้อยละ 54.1  ส่วนเน้ือหาในแบบประเมินฯ  มีความเหมาะสมมาก ถึงมากท่ีสุด ร้อยละ 41.7  

  3.2  ความคิดเห็นเกีย่วกบัโปรแกรมฐานข้อมูลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  

  ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 29.2 ไดท้ดลองใชโ้ปรแกรมฐานขอ้มูลผูป่้วยระยะสุดทา้ยแลว้   

มีความเห็นวา่   มีความเหมาะสมในการประยุกตใ์ชใ้นระดบั มากถึงมากท่ีสุดร้อยละ 45.9  ส่วนความสะดวก

ในการนาํไปใชอ้ยูใ่นระดบัมาก ร้อยละ 20.8 ระดบัปานกลาง ร้อยละ 41.7  

4. ความคิดเห็นด้านปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและแนว

ทางการแก้ไข   

  4.1  ปัจจัยทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการพฒันาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  ไดแ้ก่ ความเขา้ใจ

ในการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยของแต่ละคน  การบนัทึกรายงาน  บริบทของงาน(เร่งด่วน)  บุคลากรน้อย 

(ผูป่้วยมารับบริการเป็นจาํนวนมาก) ขาดความต่อเน่ืองในการดูแลผูป่้วยเน่ืองจากผลดัเปล่ียนกนัดูแลไม่ไดใ้ห้

การดูแลแบบระบบเจา้ของไข ้ ทาํให้สัมพนัธภาพระหว่างเจา้หน้าท่ีกบัผูป่้วยไม่มีความต่อเน่ืองก่อให้เกิด

ความไม่ไวว้างใจ   สถานท่ีและระยะเวลาในการพดูคุยกบัญาติ 

    4.2  ความคิดเห็นในการแก้ไขปัจจัยที่เป็นอุปสรรค ไดแ้ก่  การปรับความเขา้ใจในการดูแล

ผูป่้วยระยะสุดทา้ยให้เขา้ใจตรงกนัการมีเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบงานดา้นการดูแลผูป่้วยระยะประคบัประคอง

โดยตรง  พฒันาระบบการดูแลต่อเน่ือง  ปรับปรุงแบบประเมินใหเ้หมาะสมกบับริบทของโรงพยาบาล  

ผลการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย คร้ังที ่2   ผลการวเิคราะห์พบว่า 

 มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 12 คน เป็นเพศหญิงทั้งหมด อายุเฉล่ีย 36.9 ปี (ตํ่าสุด 23ปี สูงสุด 49 ปี) 

อายงุานเฉล่ีย 14.9 ปี  (ตํ่าสุด 1.3 ปี สูงสุด 28 ปี)  ส่วนใหญ่เป็นพยาบาลประจาํการร้อยละ 66.7 (8 คน)  

หวัหนา้หอผูป่้วย 2 คน  ท่ีเหลือไม่ระบุ  

 1. การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้หลงัจัดอบรม 6 เดือน 

 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช หลงัการเขา้มาเป็นเครือข่ายพฒันาระบบ

การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยกบัโรงพยาบาลรามาธิบดี 6 เดือน  ไดแ้ก่   

      - การจดัตั้งคณะทาํงานทีมการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยประกอบดว้ย พยาบาลวชิาชีพจากหน่วยงาน 

OPD, ER, LR, Surg, Med, HHC นกักายภาพบาํบดั  แพทยแ์ผนไทย  เภสัชกร PCU / รพสต. /ภาคีเครือข่าย

(อบต./เทศบาล/จิตอาสา) 

     - มีการปรับปรุงแนวทางการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยใหช้ดัเจนข้ึน 

     - มีการกาํหนดตวัช้ีวดัใช้ประเมินผลในการปฏิบติังาน  ได้แก่ อตัราผูป่้วยระยะประคบัประคอง

ไดรั้บการประเมินและจดัการความปวด ( เป้าหมายร้อยละ100 ) ,อตัราผูป่้วยระยะประคบัประคองไดรั้บการ
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ประเมินและจดัการความ เครียด ( เป้าหมายร้อยละ100),อตัราผูป่้วยระยะประคบัประคองไดรั้บการวางแผน

จาํหน่ายและการดูแลต่อเน่ืองท่ีบ้าน ( เป้าหมายร้อยละ100) , อตัราการเสียชีวิตอย่างสงบตามธรรมชาติ          

(เป้าหมายร้อยละ 90 ) , จาํนวนวนันอนโรงพยาบาลลดลง  ( เป้าหมาย <  15 วนั) , ค่าใชจ่้ายลดลง (เป้าหมาย <  

20,000 บาท /ราย) , อตัราความพึงพอใจของผูป่้วยระยะประคบัประคองและครอบครัวต่อบริการท่ีได้รับ        

( เป้าหมายร้อยละ 80) และอตัราผูป่้วยระยะประคบัประคอง/ญาติมีความรู้เร่ืองการใช้ยาบรรเทาปวด              

( เป้าหมายร้อยละ 100)        

    - ผูป่้วยท่ีไดรั้บการดูแลตามแนวทางท่ีกาํหนด    มีจาํนวนเพิ่มมากข้ึนเป็น 28 ราย  ประเมินผลตาม

ตามตวัช้ีวดัไดด้งัน้ี  ทุกรายไดรั้บการประเมินและจดัการความปวดและไดรั้บการวางแผนจาํหน่ายและการ

ดูแลต่อเน่ืองท่ีบา้น  อตัราความพึงพอใจของผูป่้วยระยะประคบัประคองและครอบครัวต่อบริการท่ีได้รับ  

ร้อยละ 89 . อตัราการเสียชีวติอยา่งสงบตามธรรมชาติร้อยละ 76  จาํนวนวนันอนโรงพยาบาลเฉล่ีย 19.37 วนั/

ราย ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลเฉล่ีย  30,724.58 บาท/ราย  ตวัช้ีวดัอ่ืนท่ีเหลืออยูใ่นระหวา่งการติดตาม 

 2. ความคิดเห็นด้านการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในหน่วยงาน 

    ค่าเฉลีย่ความคิดเห็นเกีย่วกบัการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในหน่วยงานหลงัการอบรมสูงกวา่ก่อน

การอบรมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันอ้ยกวา่ 0.001 ดงัแสดงในตารางท่ี 121 

ตารางที ่121. ค่าเฉล่ียความคิดเห็น การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยในหน่วยงาน ก่อน และหลงัการอบรม 6 เดือน 

  การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยในหน่วยงาน   Mean N S.D Sig.  

ขอ้1 

  

มีนโยบายในการดูแลผูป่้วยท่ีชดัเจน (ก่อน) 2.42 12 .669 
.000 

มีนโยบายในการดูแลผูป่้วยท่ีชดัเจน (หลงั) 4.08 12 .669 

ขอ้2 

  

มีการสนบัสนุน ใหเ้กิดการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยในหน่วยงาน ท่ีชดัเจนเป็น

รูปธรรม (ก่อน) 
2.50 12 .798 

.000 
มีการสนบัสนุน ใหเ้กิดการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยในหน่วยงาน ท่ีชดัเจนเป็น

รูปธรรม (หลงั) 
4.17 12 .718 

ขอ้ 3 

  

มีการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยแบบครบองคร์วม (ก่อน) 2.67 12 .888 
.000 

มีการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยแบบครบองคร์วม (หลงั) 4.17 12 .937 

ขอ้4 

  

มีการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยอยา่งต่อเน่ืองเป็นระบบ   ( Flow Chart ) (ก่อน) 2.17 12 .718 
.000 

มีการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยอยา่งต่อเน่ืองเป็นระบบ   ( Flow Chart ) (หลงั) 3.83 12 .835 

ขอ้ 5 

  

มีการติดตามผลการใหก้ารดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย (ก่อน) 2.08 12 .669 
.000 

มีการติดตามผลการใหก้ารดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย (หลงั) 3.83 12 .718 

ขอ้6 

  

มีการพฒันาโครงการเก่ียวกบัการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย (ก่อน) 2.42 12 .900 
.000 

มีการพฒันาโครงการเก่ียวกบัการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย (หลงั) 4.08 12 .669 

ขอ้7 

  

มีระบบการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูป่้วยอยา่งชดัเจน (ก่อน) 2.17 12 .718 
.000 

มีระบบการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูป่้วยอยา่งชดัเจน (หลงั) 4.08 12 .669 
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3. ความคิดเห็นด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการเข้าร่วมโครงการและการนําไปประยุกต์ใช้         

       ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่ ไดรั้บประโยชน์และการนาํไปประยกุตใ์ชจ้ากการเขา้ร่วม

เป็นโรงพยาบาลเครือข่ายโดยรามาธิบดีเป็นตน้แบบ การจดัอบรมทบทวนแนวคิดและการสร้างทศันคติท่ีดีใน

การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย  แบบประเมินผูป่้วยแบบองคร์วมและระบบฐานขอ้มูลผูป่้วยของโรงพยาบาล

รามาธิบดีในระดบัมาก -มากท่ีสุด  ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 47   

แผนภูมิที ่47. จาํนวนความเห็นเก่ียวกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บและการนาํไปประยกุตใ์ช ้
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กจิกรรม การทดสอบโปรแกรมและคู่มือการดูแลช่องปากดว้ยตนเองของผูป่้วยมะเร็ง 

  ท่ีไดรั้บเคมีบาํบดั  

หัวหน้ากจิกรรม     รศ.ดร.พรรณวดี พุทธวฒันะ   

 

หลกัการและเหตุผล 

 ภาวะเยื่อบุช่องปากอกัเสบเป็นภาวะแทรกซ้อนท่ีสําคญัและพบบ่อยของการรักษาดว้ยยาเคมีบาํบดั 

ส่งผลให้ผูป่้วยมีอาการเจ็บในช่องปากอย่างรุนแรง ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ จนเกิดภาวะ ขาด

สารอาหาร คุณภาพชีวติลดลง และเม่ืออาการท่ีเกิดข้ึนรุนแรงเป็นสาเหตุท่ีตอ้งเขา้พกัรักษาตวัในโรงพยาบาล 

ทาํให้เพิ่มภาระค่าใช้จ่าย มีการศึกษาผลการใช้สมุนไพรไทย มาช่วยลดภาวะแทรกซ้อนในช่องปาก  พบว่า 

การใชก้ลีเซอรีนพญายอหยดในช่องปากหลงัทาํความสะอาดปากและฟัน ทุกวนัเทียบกบัยาหลอก สามารถ

ยดืเวลาเร่ิมเกิดอาการ ลดระยะเวลาการคงอยูข่องอาการ ลดความรุนแรงของอาการเยื่อบุช่องปากอกัเสบ และ

ผูป่้วยมีความพึงพอใจสูง ในช่วงท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยยาเคมีบาํบดั (พิชานี แสนมโนวงศ,์ 2549) นอกจากน้ีมี

การนาํเจลแป๊ะตาํปึงซ่ึงมีคุณสมบติัเป็นสารตา้นอกัเสบท่ีคลา้ยกบักลีเซอรีนพญายอ และมีการทดสอบผลทาง

เภสัชวิทยาและทางคลินิกกบัผูท่ี้มีแผลเริมในช่องปาก (สมยศ จาตุรจินดาและคณะ, 2553) จึงอาจไดผ้ลดีต่อ

อาการเยือ่บุช่องปากอกัเสบจากยาเคมีดว้ย   

 สําหรับการจดัทาํแนวปฏิบติัการรักษา ยงัไม่พบการจดัระบบการดูแลและติดตามผลในคลินิกท่ีเป็น

มาตรฐาน โดยเฉพาะในกลุ่มผูป่้วยท่ีรับการรักษาแบบผูป่้วยนอก (Short stay clinic) ท่ีตอ้งดูแลตนเองท่ีบา้น  

กิจกรรมคร้ังน้ีจึงมุ่งจะพฒันาโปรแกรมการดูแลช่องปากด้วยตนเองท่ีประกอบด้วย การสร้างความใส่ใจ

ตรวจสอบและบนัทึกอาการ การเพิ่มการดูแลความสะอาดในช่องปาก และการใชส้มุนไพรไทยท่ีมีผลการวิจยั

สนบัสนุน พยาบาลช่วยสอน และจดัทาํเป็นคู่มือการดูแลช่องปากดว้ยตนเอง  ติดตามให้กาํลงัใจ เสริมสร้าง

ความมัน่ใจในการดูแลตนเองเม่ือกลบับา้น  ทดสอบโปรแกรมการดูแลช่องปากดว้ยตนเอง คาดวา่จะช่วยลด

อาการท่ีเป็นผลขา้งเคียงของการไดรั้บยาเคมีบาํบดั จะช่วยลดความเครียดทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ ส่งผล

ดีต่อภาวะโภชนาการและความแขง็แรงโดยรวม  

 

วตัถุประสงค์  

 ทดสอบความเป็นไปได้และผลในการนาํไปใช้ของแนวปฏิบติัทางการพยาบาลร่วมกบัผลิตภณัฑ์

สมุนไพร ต่อการป้องกนัการบรรเทาอาการเยือ่บุช่องปากอกัเสบ และภาวะโภชนาการ 

กลุ่มเป้าหมาย  

 ผูป่้วยมะเร็งท่ีไดรั้บการรักษาแบบผูป่้วยนอก  อาย ุ20-60 ปี จาํนวน 90 ราย กาํลงัเร่ิมรับการรักษาดว้ย

ยาเคมีบาํบดัรอบท่ี 1-5 ชนิดท่ีมีโอกาสทาํให้เกิดเยื่อบุช่องปากอกัเสบอยา่งนอ้ย 1 ชนิด (ไดแ้ก่ Metrotrexate, 

Doxorubicin, Epirubicin, Vincristine, Vinblastin, ActinomycinD, Paclitacel, Docetacel, Cisplatin, 
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Carboplatin, 5-Fluorouracil) เป็นผูท่ี้สามารถดูแลช่องปากดว้ยตนเองได ้เม่ือเร่ิมกิจกรรม ช่องปากปกติ ไม่มี

อาการเยือ่บุช่องปากอกัเสบ มีค่าเมด็เลือดขาวนิวโตรฟิลสมบูรณ์มากกวา่ 1500 เซลลต่์อลูกบาศกมิ์ลลิเมตร   

 

ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

  มีรูปแบบการดูแลท่ีใช้กับผูป่้วยนอกท่ีได้รับเคมีบาํบัดสามารถนําไปใช้ได้ หรือมีแนวทางการ

ปรับปรุงเพิ่มเติม สาํหรับผูป่้วยท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดปัญหาเยือ่บุช่องปากอกัเสบกลุ่มอ่ืนๆต่อไป 

ข้ันตอนการดําเนินการ   

 1. จดัทาํแบบประเมินภาวะเยื่อบุช่องปากอกัเสบ ตามเกณฑ์ขององค์การอนามยัโลก โดยแยกเป็น

รายการยอ่ยของอาการ เพื่อความสะดวกในการให้ผูป่้วยบนัทึกไดเ้อง พร้อมทั้งตรวจสอบความตรง ความ

เท่ียง การยอมรับ ของแบบประเมิน จากผูเ้ช่ียวชาญ 

 2. ประเมินภาวะเยือ่บุช่องปากอกัเสบ ในกลุ่มผูป่้วยมะเร็งท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยเคมีบาํบดัแบบผูป่้วย

นอก จาํนวน 40 คน เพื่อทดสอบการใช้แบบประเมิน และตรวจสอบว่า อาการเยื่อบุช่องปากอกัเสบ เป็น

ปัญหาหรือไม่ มากน้อยเพียงใด ในผูป่้วยกลุ่มน้ี ใช้วิธีติดต่อกบัผูป่้วยท่ีหน่วยให้เคมีบาํบดั แลว้ติดตามทาง

โทรศพัทใ์นวนัท่ี 7 และ 14 หลงัไดรั้บยาครบ   

     3. จดัทาํโปรแกรมการดูแล ประกอบดว้ยประเด็นหลกัเร่ืองการดูแลความสะอาดในช่องปาก การ

บว้นปาก ด่ืมนํ้า และให้ใชส้มุนไพรท่ีมีหลกัฐานยืนยนั และแนะนาํเร่ืองอาหารเบ้ืองตน้ คือกลุ่มอาหารท่ีควร

บริโภค และควรหลีกเล่ียง 

 4. ทดสอบการใชโ้ปรแกรมในคลินิก กบัผูป่้วยมะเร็งท่ีไดรั้บเคมีบาํบดั โดยมีวงรอบการให้ยา และ

กลุ่มของยาเคมีเทียบเคียงไดก้บักลุ่มแรก (จดัคู่) จาํนวน 30 คน 

 5. ปฏิบติัเช่นเดียวกบัขอ้ 4 แต่ใช ้เจลแป๊ะตาํปึง โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 20 คน  

 6. ประเมินอาการเยื่อบุช่องปากอกัเสบของผูป่้วยท่ีไดรั้บการดูแลตามแนวทางปฏิบติั ร่วมกบัการใช้

สมุนไพร โดยใหผู้ป่้วยบนัทึกอาการทุกวนั แลว้ผูศึ้กษานาํมาแปลงเป็นคะแนนตามเกณฑ์ขององคก์ารอนามยั

โลก ประเมินนํ้าหนกัตวัท่ีเปล่ียนแปลง แลว้เปรียบเทียบกบักลุ่มท่ีไดรั้บการดูแลตามปกติท่ีไดรั้บการประเมิน

อาการ (ขอ้ 1) 

 7. บนัทึกนํ้ าหนกัตวัและค่าอลับูมินในเลือดก่อนเร่ิมให้เคมีบาํบดัในวงรอบท่ีศึกษา และในวงรอบ

ถดัไป ซ่ึงมีการตรวจวดัตามปกติในผูป่้วยทุกราย 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้  

 1. แบบบนัทึกขอ้มูลท่ีจดัทาํข้ึนแบบ Check list แลว้ผูว้ิจยัให้คะแนนตามเกณฑ์ขององคก์ารอนามยั

โลก โดยรายการของการประเมินความเจบ็ปวดใชก้ารใหค้ะแนน 0-10 (pain scale) 

 2. นํ้าเกลือ กลีเซอรีนพญายอ เจลแป๊ะตาํปึง 

 3. ร่าง คู่มือการดูแลช่องปากและขอ้เสนอแนะอาหารท่ีควรรับประทานสาํหรับผูป่้วย 
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ผลการดําเนินงานทีสํ่าคัญ   

  ช่วงที่1 ประเมินภาวะเยื่อบุช่องปากอกัเสบ ในกลุ่มผูป่้วยมะเร็งท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยเคมีบาํบดัแบบ

ผูป่้วยนอก จาํนวน 40 คน เพื่อทดสอบการใช้แบบประเมินอาการ และตรวจสอบว่า อาการเยื่อบุช่องปาก

อกัเสบ เป็นปัญหาหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด ในผูป่้วยมะเร็งท่ีไดรั้บเคมีบาํบดั แบบผูป่้วยนอก ท่ีไดรั้บการดูแล

ตามปกติ   

  พบว่า เม่ือใช้เกณฑ์ประเมินขององค์การอนามยัโลกท่ีจดัระดับความรุนแรงของอาการเป็น 0-4   

ผูป่้วยท่ีศึกษามีระดบัความรุนแรงของอาการ ระดบั 1-3 ค่าเฉล่ีย 2.77(+0.69) โดยร้อยละ 62.5 เป็นผูท่ี้มีอาการ

ระดบั 2-3 เร่ิมเกิดอาการวนัท่ี 2-7 เฉล่ียวนัท่ี 3.9(+1.82) ระยะท่ีมีอาการ 2-14 วนั เฉล่ีย 6.17(+ 2.85)วนั มี

ความเจ็บปวดในช่องปากเม่ือวดัดว้ยคะแนน 0-10 ตั้งแต่ 0-8 เฉล่ีย 4.55(+1.81) คะแนน โดยพบว่า ร้อยละ

22.5 ของผูป่้วย มีคะแนนเจบ็ปวดเท่ากบัหรือมากกวา่ 5 คะแนน 

  ช่วงที่2 ใชโ้ปรแกรมการดูแลช่องปากดว้ยตนเองระยะท่ี 2.1และ 2.2 เลือกผูป่้วยท่ีไดรั้บยาทั้งชนิด

และชุดของยาเคมี ท่ีเทียบเคียงกบัช่วงท่ี 1 ให้การดูแลโดยการแนะนาํเร่ืองการดูแลความสะอาดในช่องปาก

เป็นพิเศษ การบว้นปาก อาหาร นํ้ า ส่ิงท่ีควรและไม่ควรทาํ ให้คู่มือการดูแลช่องปากดว้ยตนเอง ให้ผูป่้วย

บนัทึกอาการตามแบบบนัทึกท่ีจดัทาํ แลว้นาํมามอบให้ผูศึ้กษาเม่ือมารับยาเคมีรอบถดัไปเพื่อแปลผลเป็น

คะแนนตามเกณฑ ์ระยะท่ี 2.1ใหผู้ป่้วยใชก้ลีเซอรีนพญายอ และระยะท่ี 2.2ใชเ้จลแป๊ะตาํปึง  

  ผลการเปรียบเทียบผูป่้วยทั้ง 3 กลุ่ม คือกลุ่มท่ี 1 ไดรั้บการดูแลตามปกติ กลุ่มท่ี2.1 ไดรั้บโปรแกรม

การดูแลช่องปากดว้ยตนเองร่วมกบักลีเซอรีนพญายอ และกลุ่มท่ี2.2 ไดรั้บโปรแกรมร่วมกบัเจลแป๊ะตาํปึง 

พบวา่ ขอ้มูลพื้นฐานของผูป่้วยทั้ง 3กลุ่ม ไม่แตกต่างกนั  

  เปรียบเทียบขอ้มูลส่วนบุคคล และขอ้มูลความเจบ็ป่วยและการรักษาระหวา่งผูป่้วย 3 กลุ่ม ผูป่้วยกลุ่ม

ท่ีไดรั้บโปรแกรมการดูแลช่องปากดว้ยตนเอง  มีผูท่ี้มีอาการเยื่อบุช่องปากอกัเสบร้อยละ 20 และ 35ในกลุ่มท่ี

ไดก้ลีเซอรีนพญายอและเจลแป๊ะตาํปึงตามลาํดบัซ่ึงนอ้ยกวา่ กลุ่มท่ีไดรั้บการดูแลตามปกติท่ีเกิดอาการทุกราย 

(ร้อยละ 100) ดงัตารางท่ี 122  

 

ตารางที ่122. เปรียบเทียบอตัราการเกิดอาการเยือ่บุช่องปากอกัเสบ ระหวา่งผูป่้วย 3 กลุ่ม  

 การดูแลทีไ่ด้รับ   n 

 

     เกดิอาการ        

จํานวน       ร้อยละ   

     ไม่เกดิอาการ        

จํานวน         ร้อยละ   

Chi square        p 

ดูแลตามปกติ 40  40                100.0    0                    0.0 51.379           .000 

ใชโ้ปรแกรม+กลีเซอรีนพญายอ   30    6                  20.0  24                  80.0 48.696           .000 

ใชโ้ปรแกรม+เจลแป๊ะตาํปึง 20    7                  35.0  13                  65.0 33.191           .000 

 

ผูป่้วยกลุ่มท่ีไดรั้บโปรแกรมการดูแลช่องปากดว้ยตนเอง  มีค่าเฉล่ียของความรุนแรงของอาการนอ้ยกว่า

กลุ่มท่ีไดรั้บการดูแลตามปกติดงัตารางท่ี 123  เร่ิมเกิดอาการชา้กวา่ ระยะเวลาท่ีมีอาการนอ้ยกวา่ และมีความ
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เจบ็ปวดในช่องปากและคอนอ้ยกวา่กลุ่มท่ีไดรั้บการดูแลตามปกติ   โดยท่ีกลุ่มท่ีไดรั้บกลีเซอรีนพญายอ (2.1) 

มีผลท่ีดีกว่าแต่ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติกบักลุ่มท่ีไดรั้บเจลแป๊ะตาํปึง (2.2) ยกเวน้คะแนน

ความเจบ็ปวด ท่ีกลุ่มท่ีไดเ้จลแป๊ะตาํปึงไม่แตกต่างจากกลุ่มท่ีไดรั้บการดูแลตามปกติดงัตารางท่ี124    

 

ตารางที ่123. เปรียบเทียบระดบัความรุนแรงของอาการเยือ่บุช่องปากอกัเสบ ระหวา่งผูป่้วย 3 กลุ่ม  

การดูแล  

 

                    ระดับความรุนแรงของอาการ 

    0               1                    2                     3           

 n    %       n      %           n       %        n       %                                   

KW 

test            p                                 

 ดูแลตามปกติ  0      0       15    37.5      19     47.5        6       15         50.071     .000 

 ใชโ้ปรแกรม+กลีเซอรีนพญายอ 

 ใชโ้ปรแกรม+เจลแป๊ะตาํปึง 

24    80       4     13.3        2      6.7         0       0 

13    65       4     20.0        3    15.0         0       0 

 

 

KW-test = KrusKal-Wallis Test 

 

ตารางที ่124. เปรียบเทียบการเกิดอาการเยือ่บุช่องปากอกัเสบ ระหวา่งผูป่้วย 3 กลุ่ม  

อาการ  การดูแล  

 

Min      Max           M           SD                           F             p                                 

วนัท่ีเร่ิมเกิด    ดูแลตามปกติ 2             7            3.90        1.82 16.775     .000 

อาการ  ใชโ้ปรแกรม+กลีเซอรีนพญายอ 

 ใชโ้ปรแกรม+เจลแป๊ะตาํปึง 

6             9            7.33        1.03 

5             8            6.71        1.11 

3.889       .000 

3.230       .000 

ระยะเวลามี   ดูแลตามปกติ 2           14            6.17        2.85 14.165     .000 

อาการ(วนั )    ใชโ้ปรแกรม+กลีเซอรีนพญายอ 

 ใชโ้ปรแกรม+เจลแป๊ะตาํปึง 

1             3            1.67        0.82 

1             3            2.00        0.81 

4.338      .000 

5.667       .000 

คะแนน   ดูแลตามปกติ 1             8            4.55        1.81 9.895       .000 

ความเจบ็ปวด    ใชโ้ปรแกรม+กลีเซอรีนพญายอ 

 ใชโ้ปรแกรม+เจลแป๊ะตาํปึง 

1             3            1.50        0.83 

2             5            3.14        1.07 

2.676       .000 

2.202       .053 

  

 เม่ือเปรียบเทียบผลกระทบของการใช้โปรแกรมการดูแลช่องปากดว้ยตนเองต่อภาวะโภชนาการ โดย

เปรียบเทียบค่านํ้าหนกัตวั และค่าอลับูมินในเลือดเม่ือส้ินสุดรอบการไดรั้บยาเคมีบาํบดั ใชค้่าก่อนไดรั้บยาเคมี

บาํบดัเป็นตวัควบคุม พบว่า ผูป่้วยกลุ่มท่ีไดรั้บโปรแกรมการดูแลช่องปากดว้ยตนเอง  มีค่าเฉล่ียนํ้ าหนกัตวั 

และ ค่าอลับูมินในเลือดมากกว่า กลุ่มท่ีไดรั้บการดูแลตามปกติ  โดยกลุ่มท่ีไดรั้บกลีเซอรีนพญายอมีภาวะ

โภชนาการดีกวา่กลุ่มท่ีไดรั้บเจลแป๊ะตาํปึง แต่ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ดงั ตารางท่ี 125 

และ 126 
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ตารางที ่125. เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของนํ้าหนกัตวั หลงัไดรั้บยาเคมีครบวงรอบท่ีศึกษาระหวา่งผูป่้วย 3 กลุ่ม 

 การดูแลท่ีไดรั้บ                  นํ้าหนกัตวัเม่ือไดย้าเคมี 

      ก่อน                                  หลงั 

  M             SD                      M        SD      

  F                     p 

  ดูแลตามปกติ 55.97         6.07                   55.49     6.97 29.541          .000 

 ใชโ้ปรแกรม+กลีเซอรีน พญายอ 

  ใชโ้ปรแกรม+เจลแป๊ะตาํปึง 

56.01         6.07                   56.77     6.02 

57.45         7.32                   57.97     6.78 

 

  

ตารางที ่126.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของอลับูมินในเลือด หลงัไดรั้บยาเคมีแต่ละวงรอบ ระหวา่งผูป่้วย 3 กลุ่ม 

     การดูแลท่ีไดรั้บ   อลับูมินในเลือดเม่ือไดย้าเคมี 

     ก่อน                            หลงั 

  M            SD               M           SD      

   F                 P                 

  ดูแลตามปกติ 3.78          0.25             3.63        0.25  8.191              .001 

 ใชโ้ปรแกรม+กลีเซอรีนพญายอ 

  ใชโ้ปรแกรม+เจลแป๊ะตาํปึง 

3.85          0.31             3.93        0.38  

4.16          0.45             4.13        0.46 

 

 

โดยสรุป การดาํเนินกิจกรรมคร้ังน้ี สามารถดาํเนินการไดต้ามแผนท่ีกาํหนดไว ้ไดท้ดสอบโปรแกรม

และคู่มือการดูแลช่องปากด้วยตนเองของผูป่้วยมะเร็งท่ีได้รับเคมีบาํบดั พบว่าโปรแกรมน้ี ผูป่้วยสามารถ

ปฏิบติัได ้และพบประเด็นในการปรับปรุงโปรแกรม รูปแบบของแบบประเมินอาการเยื่อบุช่องปากอกัเสบ 

รวมทั้งคุณลกัษณะทางกายภาพของกลีเซอรีนพญายอ ซ่ึงไดน้าํมาปรับปรุงเพื่อนาํไปใช้ในการจดัพิมพคู์่มือ 

แบบประเมิน และการปฏิบติัทางการพยาบาล เพื่อประโยชน์ต่อผูป่้วยท่ีไดรั้บเคมีบาํบดัต่อไป 
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