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 ในปีงบประมาณ 2555 โครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทยไดรั้บจดัสรรงบประมาณจากรัฐบาล

ในการดาํเนินงานโครงการฯ จาํนวน 15,000,000 บาท (สิบห้าลา้นบาทถว้น) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้าง 

องคค์วามรู้และพฒันาแนวทางเพื่อพฒันาตน้แบบในการพฒันาศกัยภาพประชากรไทยเร่ิมตั้งแต่ปฏิสนธิไป

จนถึงวยัชราอย่างครบวงจร และเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีได้ให้กบัหน่วยงาน/สถาบนัท่ีมีหน้าท่ีหลกัในการ

พฒันาประชากร เพื่อใหเ้กิดการพฒันาประเทศให้เป็นไปอยา่งย ัง่ยืนนาํไปสู่การเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าของ

สังคมและมีคุณภาพชีวติท่ีดีเหมาะสมตามยคุสมยั 

  

 ผลผลิตโครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทย เกิดจากกระบวนการจดักิจกรรม/อบรม เพื่อหา

ตน้แบบ (เบ้ืองตน้)  ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปแบบการจดัอบรม การดาํเนินงาน/ขั้นตอนการดาํเนินงาน การทาํเอกสาร

เผยแพร่ และคู่มือต่างๆ โดยในปีงบประมาณ 2555 น้ีทางโครงการฯ ไดผ้ลิตตน้แบบ (เบ้ืองตน้) แลว้จาํนวน

ทั้งส้ิน 5 ตน้แบบ ทาํให้มีสาขาองคค์วามรู้ท่ีมีส่วนร่วมในการพฒันาตน้แบบเพิ่มข้ึน 7 สาขา นอกจากน้ีได้

ดาํเนินการปรับปรุงพฒันาตน้แบบ จาํนวนทั้งส้ิน 3 ตน้แบบ สําหรับผลผลิตอ่ืนๆ ไดแ้ก่ เอกสารเผยแพร่/

คู่มือเพิ่มเติม จาํนวน 4 ชุด (10 ช้ินงาน) สร้างเครือข่ายท่ีมีเป้าหมายเดียวกนัเพิ่มข้ึนจาํนวน 1 เครือข่าย รวม

หน่วยงานท่ีเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายเพิ่มข้ึนอีก 51 แห่ง  ประชาชนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆภายใตโ้ครงการฯ มี

ความรู้ถึงปัจจยัเส่ียงและวิธีการป้องกนัโรคเฉล่ียกว่า ร้อยละ 93 มีหน่วยงานภายนอกขอรับตน้แบบไปใช้

แลว้ จาํนวน 36 หน่วยงาน มีอบรมใหห้น่วยงานภายนอก จาํนวน 15 คร้ัง กิจกรรมทั้งหมดภายใตโ้ครงการฯ 

สามารถดาํเนินการตามแผนท่ีกาํหนดคิดเป็นร้อยละเฉล่ีย 93 โดยมีรายละเอียดผลการดาํเนินการในแต่ละ

กลุ่ม ดงัน้ี 

  

 กลุ่มเด็กและวยัรุ่น 

 สาํหรับผลผลิตในภาพรวมของกลุ่มเด็กและวยัรุ่น ในปีงบประมาณ 2555 ประกอบดว้ย  

1. ตน้แบบในการพฒันาประชากรไทย (เบ้ืองตน้) จาํนวน 2 ตน้แบบ ได้แก่ ตน้แบบการป้องกนัโรค

พนัธุกรรมเกิดซํ้ า (โรคกล้ามเน้ือเส่ือมดูเชน) และต้นแบบแนวทางการอ่านหนังสือเล่มแรกสําหรับเด็ก

เจบ็ป่วยในโรงพยาบาล 

2. ตน้แบบในการพฒันาประชากรไทย (ปรับปรุง) จาํนวน 1 ตน้แบบ คือ ตน้แบบการให้บริการงานอนามยั

ในโรงเรียนและการคดักรองสุขภาพเด็กวยัเรียนอยา่งเป็นองคร์วม  

3. พฒันาเอกสารเผยแพร่เพิ่มข้ึนจาํนวน 1 ชุด (รวมทั้งหมด 3 ช้ินงาน)ไดแ้ก่ ความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะท่ี

จาํเป็นอ่ืนๆเด็ก ASD  “เร่ือง เม่ือลูกรักเป็น ASD”  แผ่นพบัโรคกลา้มเน้ือเส่ือมพนัธุกรรมในเด็ก (ดูเชน)  

(ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 1)  และแผน่พบัความรู้เก่ียวกบัการรับประทานกรดโฟลิกก่อนตั้งครรภ ์เพื่อลดโอกาส 

เด็กพิการแต่กาํเนิด  เป็นตน้ 

บทสรุปผู้บริหาร  (Executive Summary) 



 
 

4. ขยายเครือข่ายเพิ่มข้ึน จาํนวน 38 แห่ง เช่น รพ.สต. และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในพื้นท่ีอ.ปาย จาํนวน 6 แห่ง 

ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเมืองและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในอ.เดชอุดม จาํนวน 11 แห่ง โรงพยาบาล จาํนวน 5 แห่ง 

และโรงเรียนระดบัประถมศึกษา จาํนวน 10 แห่ง เป็นตน้ 

5.จดัอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทางสาธารณสุข ประชาชน และชุมชน จาํนวน 9 คร้ัง เช่น การประชุม

วชิาการเร่ือง พฒันาศกัยภาพสมองเด็กปฐมวยัผา่นการอ่าน โดยวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิจากต่างประเทศ อบรม

สาํหรับเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขและครูอนามยัโรงเรียนเร่ือง การตรวจคดักรอง การดูแลสุขภาพเด็กในโรงเรียน

และแนวทางการส่งต่อ อบรมการพฒันาทกัษะชีวติและทกัษะสุขภาพเด็กวยัเรียนสําหรับครูชั้นประถมศึกษา

และผูป้กครองโดยใชห้นงัสือการ์ตูน และประชุมเร่ืองการดูแลพอ่แม่วยัรุ่นอยา่งเป็นองคร์วม เป็นตน้ 

6. มีหน่วยงานภายนอกขอรับตน้แบบไปใช้ รวมทั้งส้ิน 28 หน่วยงาน ได้แก่ ตน้แบบการป้องกนัโรค

พนัธุกรรมเกิดซํ้ า (โรคกล้ามเน้ือเส่ือมดูเชน)  มีโรงพยาบาลขอรับตน้แบบไปใช้ จาํนวน 9 แห่ง  และ

ต้นแบบการให้บริการงานอนามัยในโรงเรียนและการคดักรองสุขภาพเด็กวยัเรียนอย่างเป็นองค์รวม   

จาํนวน 4 แห่ง  และโรงพยาบาลจาํนวน 15 แห่ง ขอรับเอกสารเผยแพร่ภาพพลิกหนงัสือเล่มแรก และ

หนงัสือคู่มือเด็กปฐมวยั (พิมพค์ร้ังท่ี2)ไปใชใ้นพื้นท่ี เป็นตน้ 

 

 กลุ่มผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ

 สาํหรับผลผลิตในภาพรวมของกลุ่มผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุในปีงบประมาณ 2555 ประกอบดว้ย  

1. ตน้แบบในการพฒันาประชากรไทย (เบ้ืองตน้) จาํนวน 3 ตน้แบบ ไดแ้ก่ โปรแกรมการเสริมสร้างความ

แข็งแกร่งในชีวิต การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคสําหรับผูป่้วยโรคอว้น และการดูแลช่องปากของ

ผูป่้วยมะเร็งท่ีรักษาดว้ยเคมีบาํบดั  

2. ตน้แบบในการพฒันาประชากรไทย (ปรับปรุง) จาํนวน 2 ตน้แบบ คือ การดูแลภาวะโภชนาการใน

ประชากรไทย และศูนยก์ารดูแลผูป่้วยระยะประคบัประคอง  

3. พฒันาเอกสารเผยแพร่เพิ่มข้ึนจาํนวน 3 ชุด (รวมทั้งหมด 7 ช้ินงาน) ไดแ้ก่  

 -ส่ือวดีีทศัน์ตน้แบบ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคสาํหรับผูป่้วยโรคอว้น 

 -ส่ือวดีีทศัน์ตน้แบบ RAMA Model 

 -คู่มือการดูแลช่องปากดว้ยตนเองสาํหรับผูป่้วยมะเร็งท่ีไดรั้บเคมีบาํบดั 

 -รูปเล่มโปรแกรมการเสริมสร้างความแขง็แกร่งในชีวิต และส่ือCD การคลายเครียดดว้ยตนเอง  

 -ส่ือวดีีทศัน์สอนการออกกาํลงักายอยา่งเบาสาํหรับส่งเสริมการออกกาํลงักายของผูสู้งอายใุนชุมชน 

 -ส่ือวดีีทศัน์ เร่ือง “ไม่อยากแก่” 

 -หนงัสือ เร่ือง “เม่ือคนแก่ยงัไม่อยากแก่” 

4. ขยายเครือข่ายเพิ่มข้ึน จาํนวน 13 แห่ง เช่น วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จ.พิษณุโลก 

รพ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ศูนยม์ะเร็งลพบุรี และศูนยม์ะเร็งอุบลราชธานี เป็นตน้ 



 
 

5.จดัอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทางสาธารณสุข ประชาชน และชุมชน จาํนวน 6 คร้ัง ไดแ้ก่ การอบรม

พฒันาศกัยภาพผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรังให้แก่พยาบาลของศูนยบ์ริการสาธารณสุขกรุงเทพ ทั้งหมด 68 แห่ง 

การอบรมการนาํระบบการดูแลภาวะโภชนาการในชุมชน การอบรมการดูแลผูป่้วยระยะประคบัประคอง 

รพ.สามชุก และการอบรมโปรแกรมการดูแลช่องปากสาํหรับผูป่้วยมะเร็งท่ีรักษาดว้ยเคมีบาํบดั เป็นตน้ 

6. มีหน่วยงานภายนอกขอรับตน้แบบไปใช ้ไดแ้ก่ ตน้แบบการดูแลภาวะโภชนาการในชุมชน เพิ่มข้ึน 7 แห่ง 

และตน้แบบการดูแลผูป่้วยระยะประคบัประคอง เพิ่มข้ึน 1 แห่ง เป็นตน้ 

 

 นอกจากน้ีโครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทย ไดรั้บมอบหมายให้เขา้ร่วมจดับูทในงาน “มติชน 

Healthcare2012” ระหว่างวนัท่ี 21 -24 มิถุนายน 2555 ณ เพลนารีฮอลล์ ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ ซ่ึง

เป็นมหกรรมสุขภาพท่ีใหค้วามรู้แก่ประชาชนทัว่ไป และการตรวจสุขภาพเบ้ืองตน้โดยหวัขอ้ของการจดังาน 

คือ “สมองดี ชีวีสุข”  ทางโครงการฯไดพ้ื้นท่ีจดักิจกรรมจาํนวน 1 บูท โดยใช้ช่ือบูทวา่ “โครงการพฒันา

ศกัยภาพประชากรไทย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี” บริเวณทางเขา้ห้องเพลนารีฮอลล์ ถือเป็น

โอกาสอันดีท่ีจะได้ประชาสัมพนัธ์ผลงานและผลผลิตของโครงการฯ แก่ประชาชนทั่วไป ภายในบูท

โครงการฯ มีโปสเตอร์แนะนาํภาพรวมของโครงการฯ และกิจกรรมต่างๆท่ีดาํเนินการตั้งแต่เร่ิมปฏิสนธิ

จนถึงวยัชรา และการให้ความรู้แก่ประชาชน เช่น การทาํงานของสมองในเด็ก การส่งเสริมการอ่านในเด็ก

ปฐมวยั ภาวะของโรคสมองเส่ือม และสารพิษกบัชีวติประจาํวนั เป็นตน้ นอกจากน้ีภายในบูทไดจ้ดักิจกรรม

ตรวจสมรรถภาพสมองในเด็ก และการตรวจสมรรถภาพสมองเบ้ืองตน้สําหรับผูสู้งอายุ  ซ่ึงไดรั้บการตอบ

รับจากผูเ้ขา้ร่วมงานเป็นอยา่งดี รวมผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจาํนวนทั้งส้ิน 316 คน โดยผูท่ี้เขา้มาในบูทจะไดรั้บ

แจกเอกสารแนะนาํโครงการและหนังสือคู่มือต่างๆของโครงการ รวมเอกสารเผยแพร่ท่ีแจกสู่ประชาชน

ภายในงาน จาํนวนทั้งส้ิน 4,100 ช้ิน  

 การดาํเนินงานดา้นงบประมาณ สามารถเบิกจ่ายเพื่อใชใ้นการบริหารจดัการโครงการฯ และการจดั

กิจกรรมใหบ้รรลุตามเป้าหมายจาํนวน 13,263,990.91 บาท  

__________________________________________________________________________________ 
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       7. พฒันาทกัษะชีวติและทกัษะสุขภาพเด็กวยัเรียน 48 

       8. การพฒันารูปแบบการดูแลแม่วยัรุ่นอยา่งเป็นองคร์วม 54 

           กลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  

       1. การพฒันาความแขง็แกร่งในชีวติของผูใ้หญ่  62 

       2. การพฒันาศกัยภาพและรูปแบบการดูแลสุขภาพดา้นโภชนาการ 70 

       3. รูปแบบการใหค้วามรู้และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อการดูแลตนเองในผูท่ี้          

            มีนํ้าหนกัเกินและโรคอว้นลงพุง (ระยะท่ี 3) 

73 

       4. การนาํแนวทางการป้องกนัการหกลม้และฟ้ืนฟูสุขภาพผูสู้งอายใุนชุมชนสู่การปฏิบติั 78 

       5. การพฒันารูปแบบช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพญาติผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรัง 80 

       6. การออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอของผูสู้งอายท่ีุเป็นนกัวิง่ระยะไกล : การศึกษาเชิงคุณภาพ 83 

       7. การเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของผูสู้งอายท่ีุออกกาํลงักายอยา่งเบาของชมรม 

          ผูสู้งอายโุรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบา้นสาลวนั  

88 

       8. การพฒันารูปแบบการดูแลผูป่้วยสูงอายใุนโรงพยาบาลและการดูแลต่อเน่ืองท่ีบา้น 90 



      9. การสัมผสัสารตะกัว่และปรอทจากส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัทางดา้นพนัธุกรรมท่ีมีอิทธิพล   

          ต่อการรู้คิดในวยัผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุและกลุ่มผูป่้วยโรคอลัไซเมอร์ 

94 

    10. ความชุกของภาวะทุพโภชนาการในผูป่้วยไทย ท่ีเป็นโรคสมองเส่ือมชนิดอลัไซเมอร์ 96 

    11. การสาํรวจและติดตามต่อเน่ืองสมรรถภาพสมอง และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเส่ือม 

          สมรรถภาพสมองในวยัผูใ้หญ่และผูสู้งอายไุทย 

100 

    12. การดูแลผูป่้วยระยะประคบัประคองเบด็เสร็จจุดเดียว 103 

    13. การทดสอบโปรแกรมและคู่มือการดูแลช่องปากดว้ยตนเองของผูป่้วยมะเร็งท่ีไดรั้บเคมี 

          บาํบดั  
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สารบัญตาราง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ท่ี ช่ือตาราง หน้า 

1 ผลลพัธ์ตวัช้ีวดัของหน่วยงานต่างๆในการส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งครบวงจร 

 (ปีงบประมาณ2555) 

11 

2 แสดงจาํนวนครอบครัว DMD เปรียบเทียบกบัเป้าหมายจาํแนกตามปี 18 

3 แสดงจาํนวนผูป่้วย DMD จาํแนกตามปี 19 

4 แสดงจาํนวนครอบครัว DMD แยกตามประวติัการมีคนเป็นโรคมาก่อนในครอบครัว 19 

5 แสดงผลตรวจการเป็นพาหะของมารดาในครอบครัวท่ีไม่มีประวติัคนเป็นโรคมาก่อนผูป่้วย 20 

6 แสดงจาํนวนหญิงท่ีเป็นญาติฝ่ายมารดาท่ีเป็นพาหะหรือเส่ียงต่อการเป็นพาหะเปรียบเทียบกบั

จาํนวนหญิงท่ีติดตามมาตรวจไดจ้ริงจาํแนกตามปี 

20 

7 แสดงจาํนวนผลตรวจการกลายพนัธ์ุในผูป่้วยและหญิงท่ีเส่ียงต่อการเป็นพาหะแยกตาม

ประเภทของวธีิตรวจ 

21 

8 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัการใหค้าํปรึกษาทางพนัธุศาสตร์จากการติดตามครอบครัวระยะยาว 22 

9 แสดงจาํนวนการติดตามครอบครัวระยะยาว 22 

10 แสดงผลงานการผลิตส่ือและเอกสารแยกตามรายปี 28 

11 แสดงจาํนวนเครือข่ายและจาํนวนครอบครัวของการติดตามเยีย่มเครือข่ายเปรียบเทียบกบั

เป้าหมายแยกรายปี 

28 

12 ความถ่ีการอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟังใน 1 สัปดาห์ 35 

13 เปรียบเทียบร้อยละของงานบริการตรวจคดักรองสุขภาพในเขตปริมณฑลและ

กรุงเทพมหานคร 

45 

14 ร้อยละของระดบัเชาวปั์ญญาของเด็กท่ีมีปัญหาการเรียน 47 

15 ขอ้มูลทัว่ไปของแม่วยัรุ่นท่ีเขา้รับบริการท่ีคลินิกแม่วยัรุ่น   

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี     

56 

16 ขอ้มูลพื้นฐานของแม่วยัรุ่นท่ีเขา้รับบริการท่ีคลินิกแม่วยัรุ่น  

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี     

56 

17 ผลการประเมินของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการจดัตั้งคลินิกแม่วยัรุ่น และระบบการดูแลช่วยเหลือ

จากนโยบายสู่การปฏิบติัสาํหรับบุคลากรทางการแพทยแ์ละครู 

61 

18 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานภาวะซึมเศร้า ของนกัศึกษาพยาบาล (n=9) 64 

19 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียภาวะซึมเศร้า ในช่วงเวลาวดัท่ีต่างกนัโดยการ

วเิคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซํ้ า (Repeated Measures ANOVA) (n=9) 

64 

20 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียภาวะซึมเศร้าในช่วงเวลาวดัท่ีต่างกนัเป็นรายคู่ 65 



21 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความแขง็แกร่งในชีวติรายดา้นระหวา่งก่อนและหลงัเขา้

ร่วมโปรแกรมโดยรวมและรายดา้น (n = 12) 

67 

22 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความแขง็แกร่งในชีวติระหวา่ง ก่อนการใชโ้ปรแกรม  

หลงัการใชโ้ปรแกรมทนัที และหลงัการใช้โปรแกรม 1 ปี  ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

(n = 26) 

68 

23 เปรียบเทียบความแตกต่างของความแขง็แกร่งในชีวติระหวา่งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองช่วง

ก่อนการใช้โปรแกรม หลังการใช้โปรแกรมทันที และหลังการใช้โปรแกรม 1 ปี ด้วย 

Independent t-test (n = 26) 

69 

24 เปรียบเทียบสมรรถภาพทางกาย ภาวะสุขภาพ กิจกรรมการเคล่ือนไหวออกแรงและการออก

กาํลงักาย ของกลุ่มผูสู้งอายุท่ีออกกาํลงักายอยา่งเบาดว้ยฤๅษีดดัตน (จาํนวน  33 คน) กบักลุ่ม

ผูสู้งอายท่ีุไม่ไดท้าํฤๅษีดดัตน (จาํนวน 36 คน)   

89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญแผนภูมิ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ท่ี ช่ือแผนภูมิ หน้า 

1 แสดงวธีิส่งต่อจากคลินิกฝากครรภเ์ส่ียงสูง 7 

2 กระบวนการพฒันาตน้แบบการส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ในรูปแบบสหสาขาวชิาชีพ 9 

3 แนวทางการส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งครบวงจรในรูปแบบสหสาขาวชิาชีพ ปี 

2555 

10 

4 ตน้แบบการพฒันาเครือข่ายการป้องกนัโรคพนัธุกรรมเกิดซํ้ า (กลา้มเน้ือเส่ือมดูเชน) 27 

5 แนวปฏิบติัการทาํงานหนงัสือเล่มแรกท่ีหน่วยเวชศาสตร์ผูป่้วยนอกเด็กและวยัรุ่น 34 

6 แนวทางการอ่านหนงัสือเล่มแรกสาํหรับเด็กป่วยในโรงพยาบาล 37 

7 ตน้แบบงานในการใหบ้ริการงานอนามยัโรงเรียน คดักรองสุขภาพและปัญหาการเรียนอยา่ง

เป็นองคร์วม (ฉบบัปรับปรุง) 

41 

8 ผลการตรวจคดักรองทางสุขภาพเด็กนกัเรียน 43 

9 คะแนนความรู้และทศันคติของครู ก่อนและหลงัการอบรม (N=54) 51 

10 คะแนนความรู้และทศันคติของพอ่แม่และผูป้กครอง ก่อนและหลงัการอบรม (N=58) 51 

11 จาํนวนผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซด ์www.teenrama.com ปี พ.ศ. 2555 59 

12 คาํถามท่ีไดรั้บความสนใจมากท่ีสุดในเวบ็ไซต ์www.teenrama.com 59 

13 การใหบ้ริการสายด่วนสุขภาพ 24 ชมเดือนมกราคม – ธนัวาคม 2555 60 

14 การเปล่ียนแปลงของนํ้าหนกัตวัในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทบทวน (ปรับฐานโดยใช ้เพศ อาย ุ

และดชันีมวลกายขณะเร่ิมตน้) 

75 

15 การเปล่ียนแปลงนํ้าหนกัตวัในกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ตามระยะเวลา 3 เดือน 1 ปี และ2 ปี 75 

16 สัดส่วนนํ้าหนกัตวัของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมหลงัจากส้ินสุดกิจกรรม ระยะเวลา 3 เดือนและ 2 ปี 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญภาพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ท่ี ช่ือแผนภูมิ หน้า 

1 แสดงบทคดัยอ่การนาํเสนอผลงานดว้ยวาจา เร่ือง การตดัสินใจวางแผนครอบครัวของหญิงท่ี

ไดรั้บการตรวจยืนยนัวา่เป็นพาหะในครอบครัวผูป่้วยโรคกลา้มเน้ือเส่ือมดูเชน: การวิจยัเชิง

คุณภาพ 

23 

2 แสดงหน้าจอของ สปสช.ในการเก็บขอ้มูลความพิการแต่กาํเนิด ซ่ึงมีโรคกลา้มเน้ือเส่ือมดู

เชนอยูด่ว้ย 

24 

3 แสดงคู่มือปฏิบติัการในระดบัชุมชน และคู่มือปฏิบติัการในระดบัโรงพยาบาล ท่ีนาํไปใชใ้น

โครงการป้องกนัความพิการแต่กาํเนิด 

25 

4 แสดงแผน่พบัของโครงการป้องกนัความพิการแต่กาํเนิด  26 

5 แสดงเวบ็ไซต์ของหน่วยเวชพนัธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ภายใตโ้ครงการพฒันา

ศกัยภาพประชากรไทย (www.geneticrama.com) 

28 

6 แสดงถึงเคร่ืองมือตรวจคดักรองตาบอดสีเบ้ืองตน้ในเด็กวยัเรียน 42 

7 ชุดทดสอบ Executive function (ฉบบัภาษาไทย) สาํหรับพอ่แม่และคุณครู 42 

8 แสดงเวบ็ไซดค์ลินิกแม่วยัรุ่น (www.teenrama.com) 58 

9 รูปเล่มโปรแกรมการเสริมสร้างความแขง็แกร่งในชีวติและ CD การคลายเครียด 69 

10 ส่ือหนงัสือ “เม่ือคนแก่ยงัไม่อยากแก่” และส่ือวดีีทศัน์ “ไม่ยอมแก่” 79 

11 จดัประชุมเชิงปฏิบติัการสาํหรับพยาบาลท่ีดูแลผูป่้วยโรคเร้ือรังในชุมชนกรุงเทพ 81 

12 ส่ือวดีีทศัน์ ชีวติของญาติผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรัง 5 เร่ือง 82 

13 กิจกรรมการสาํรวจสมรรถภาพทางกายของผูสู้งอายแุละส่ือการออกกาํลงักายอยา่งเบา 89 

14 การติดตามความกา้วหนา้การพฒันาระบบดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยโรงพยาบาลด่านชา้งและ

เดิมบางนางบวช 

109 

15 การอบรมต้นแบบระบบการดูแลผูป่้วยระยะประคับประคอง และการพฒันาศักยภาพ

พยาบาลรามาธิบดีในหอผูป่้วยท่ีมีผูป่้วยระยะสุดทา้ย 

109 
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บทนํา 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สํานักงาน 

 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  ชั้น 8  

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

 

สภาพปัญหาความต้องการ 

 ประชากรเป็นองค์ประกอบสําคญัในการพฒันาประเทศ การมีประชากรท่ีมีคุณภาพเป็นความ

ปรารถนาสูงสุดของทุกประเทศ เน่ืองจากเป็นปัจจยัหลกัในการพฒันาสังคมและประเทศชาติ ปัจจุบนัปัญหา

การดูแลสุขภาพเกิดข้ึนในทุกช่วงวยัของประชากร ตั้งแต่ทารกในครรภ์ไดรั้บสารอาหารไม่เพียงพอในการ

พฒันาสมองให้เจริญเติบโตอยา่งเต็มท่ี พฒันาการของเด็กปฐมวยัโดยรวมลดลงจากปี 2547 เด็กวยัเรียนและ

วยัรุ่นมีปัญหาเร่ืองการบริโภคสารอาหารไม่ครบถว้นเพียงพอและเหมาะสม เกิดความชะงกังนัในดา้นการ

เจริญเติบโตทางร่างกายและสมอง กลายเป็นผูอ่้อนแอ เฉ่ือยชา และไม่ฉลาดเฉลียว นอกจากนั้นยงัมีปัญหา

พฤติกรรมเส่ียงและความรุนแรงในครอบครัวในวยัทาํงานมี รวมทั้งภาวะเส่ียงและปัญหาต่างๆ ทั้งทางดา้น

สุขภาพ กาย ใจ ของผูสู้งอายุ จากแนวโน้มของจาํนวนผูสู้งอายุไทยในปัจจุบนัท่ีเพิ่มมากข้ึน ประเทศไทย

จาํเป็นตอ้งเตรียมตวัเพื่อรับกบัสถานการณ์ปัญหาของผูสู้งอายุในอนาคตอนัใกล ้จึงมีความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ี

จะตอ้งเตรียมความพร้อมในระบบบริการต่างๆเพื่อใหผู้สู้งอายมีุคุณภาพชีวติและสุขภาวะท่ีดีท่ีสุด  

 ดงันั้น การพฒันาศกัยภาพประชากรไทยจึงตอ้งเร่ิมตั้งแต่ปฏิสนธิต่อเน่ืองไปจนถึงวยัชราอยา่งครบ-

วงจรโดยใชอ้งคค์วามรู้ทางการแพทยแ์ละหลกัการสร้างเสริมสุขภาพท่ีถูกตอ้งและทนัสมยัตลอดจนเป็นองค์-

ความรู้ท่ีไดพ้ฒันาจากหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์และสังคมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพฒันาเป็นตน้แบบในการพฒันา

ศกัยภาพประชากรไทยอยา่งเป็นองคร์วม และเผยแพร่องคค์วามรู้หรือตน้แบบนั้นให้กบัหน่วยงาน สถาบนั ท่ี

มีหน้าท่ีหลกัในการพฒันาประชากร ดาํเนินการขยายผลไปสู่ระดบัประเทศ เพื่อให้เกิดการพฒันาศกัยภาพ

ประชากรไทยอยา่งเป็นรูปธรรม          

 

เป้าหมายของโครงการพฒันาศักยภาพประชากรไทย 

เพื่อสร้างองค์ความรู้และพฒันาแนวทางเพื่อเป็นตน้แบบในการดูแลประชากรไทย โดยเร่ิมตั้งแต่

ปฏิสนธิไปจนถึงวยัชราอยา่งครบถว้น ทั้งดา้นการดูแลสุขภาพและการส่งเสริมพฒันาใหเ้ตม็ตามศกัยภาพของ

มนุษยค์นหน่ึงในทุกช่วงวยั ซ่ึงอา้งอิงจากหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์ทางการแพทย ์โดยประยุกต์

เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัท่ีสุดในการดาํเนินการ เพื่อนาํไปสู่การเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าของสังคมและมีคุณภาพ

ชีวติท่ีดีเหมาะสมตามยคุสมยั โครงการฯแบ่งการดาํเนินกิจกรรมเป็น 2 กลุ่มหลกั คือ กลุ่มเด็กและวยัรุ่น และ

กลุ่มผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ  
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กลุ่มเป้าหมาย 

สถาบนัหรือชุมชนท่ีจะนาํองคค์วามรู้ไปใชพ้ฒันาประชากรในพื้นท่ี และประชาชนทุกช่วงอาย ุ

พืน้ทีเ่ป้าหมาย   

สถาบนัหรือชุมชนทัว่ประเทศไทย    

(ในระยะแรกเป็นช่วงพฒันาตน้แบบ กลุ่มเป้าหมาย  คือ  บุคลากรในโรงพยาบาลรามาธิบดี ชุมชน

รอบโรงพยาบาลรามาธิบดี หรือชุมชนท่ีเป็นเครือข่าย) 

ผลผลติของโครงการพฒันาศักยภาพประชากรไทย  

ตน้แบบในการดูแลสุขภาพและพฒันาศกัยภาพของประชากร  ดงัน้ี 

1) บุคคลท่ีมีสุขภาพปกติจะเนน้ท่ีการส่งเสริมสุขภาพ การคน้หาและป้องกนัโรคก่อนท่ีจะเกิดภาวะ

เจบ็ป่วยข้ึน   

2) บุคคลท่ีเจบ็ป่วยจะไดรั้บระบบการดูแลอยา่งเหมาะสม   

 ในปีงบประมาณ 2555 โครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทยไดรั้บจดัสรรงบประมาณจากรัฐบาล

ในการดาํเนินงานโครงการฯ จาํนวน 15,000,000 บาท (สิบห้าลา้นบาทถว้น) ซ่ึงไดด้าํเนินกิจกรรมต่างๆ 

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

1.   กลุ่มเด็กและวยัรุ่น คือ กลุ่มบุคคลทีม่ีช่วงอายุตั้งแต่ ก่อนปฎสินธิ จนถึง 18 ปี 

 แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มหญิงตั้งครรภแ์ละทารกแรกเกิด กลุ่มเด็กปฐมวยั กลุ่มวยัเรียน และกลุ่ม

วยัรุ่น โดยมีกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งส้ิน 10 กิจกรรม ดงัน้ี 

 กลุ่มหญงิตั้งครรภ์และทารกแรกเกดิ 

- การฝากครรภรู์ปแบบใหม่รามาธิบดี 

- การพฒันาตน้แบบการส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ในรูปแบบสหสาขาวชิาชีพ 

- การพฒันาเครือข่ายการป้องกนัโรคพนัธุกรรมเกิดซํ้ า 

- การดูแลทนัตสุขภาพแก่มารดาและเด็กปฐมวยัแบบบูรณาการ 

กลุ่มเด็กปฐมวยั  

- การพฒันาทกัษะและส่งต่อเด็กพิเศษก่อนวยัเรียนสู่ชั้นเรียน: สาํหรับเด็กออทิสซึม- 

        สเปกตรัมดิสออเดอร์ 

- หนงัสือเล่มแรกรามาธิบดี (Bookstart RAMA) 

- การส่งเสริมพฒันาการเด็กผา่นการอ่านในคลีนิคสุขภาพเด็กดี 

กลุ่มวยัเรียน 

- อนามยัโรงเรียนและการคดักรองสุขภาพเด็กวยัเรียนอยา่งเป็นองคร์วม 

- การพฒันาทกัษะชีวติและทกัษะสุขภาพเด็กวยัเรียน  

  กลุ่มวยัรุ่น 

- การพฒันารูปแบบการดูแลแม่วยัรุ่นอยา่งเป็นองคร์วม 
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 2.    กลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คือ กลุ่มบุคคลทีม่ีช่วงอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึน้ไป  

  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสุขภาพดี กบั กลุ่มเจ็บป่วยและทุพพลภาพ โดยมีกิจกรรมรวม

ทั้งส้ิน 13 กิจกรรม ดงัน้ี 

  กลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทีม่ีสุขภาพดี 

- การพฒันาความแขง็แกร่งในชีวติของผูใ้หญ่  

- การพฒันาศกัยภาพและรูปแบบการดูแลสุขภาพดา้นโภชนาการ  

- การพฒันารูปแบบการใหค้วามรู้และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อการ

ดูแลตนเองในผูท่ี้มีนํ้าหนกัเกินและโรคอว้นลงพุง  

- การสัมผสัสารตะกัว่และปรอทจากส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัทางดา้นพนัธุกรรมท่ีมี

อิทธิพลต่อการรู้คิดในวยัผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุและกลุ่มผูป่้วยโรคอลัไซเมอร์ 

- การออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอของผูสู้งอายท่ีุเป็นนกัวิง่ระยะไกล : การศึกษาเชิง

คุณภาพ 

- การพฒันารูปแบบช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพญาติผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรังใน

ผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ 

- การสาํรวจและติดตามต่อเน่ืองสมรรถภาพสมอง และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเส่ือม

สมรรถภาพสมอง ในวยัผูใ้หญ่และผูสู้งอายไุทย  

- การนาํแนวทางการป้องกนัการหกลม้และฟ้ืนฟูสุขภาพผูสู้งอายใุนชุมชนสู่การปฏิบติั 

- การเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของผูสู้งอายท่ีุออกกาํลงักายอยา่งเบาของชมรม

ผูสู้งอายโุรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบา้นสาลวนั 

กลุ่มเจ็บป่วยและทุพพลภาพ 

- การพฒันารูปแบบการดูแลผูป่้วยสูงอายใุนโรงพยาบาลและการดูแลต่อเน่ืองท่ีบา้น  

- ความชุกของภาวะทุพโภชนาการในผูป่้วยไทย ท่ีเป็นโรคสมองเส่ือมชนิดอลัไซเมอร์ 

- การทดสอบโปรแกรมและคู่มือการดูแลช่องปากดว้ยตนเองของผูป่้วยมะเร็งท่ีไดรั้บ

เคมีบาํบดั 

- การดูแลผูป่้วยระยะประคบัประคองเบ็ดเสร็จจุดเดียว 

_____________________________________________________________________ 
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บทที ่1 โครงสร้างและการบริหารงานโครงการฯ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ทีป่รึกษาโครงการฯ ศ.นพ.รัชตะ  รัชตะนาวิน    (พ.ศ.2551-2554) 

   ศ.นพ.วนิิต  พวัประดิษฐ์    (พ.ศ.2555 ถึงปัจจุบนั) 

ประธานคณะกรรมการอาํนวยการโครงการฯ   

   ศ.นพ.วนิิต  พวัประดิษฐ์              (พ.ศ.2551-2554) 

   ศ.คลินิก นพ.ครรชิตเทพ  ตัน่เผา่พงษ ์ (พ.ศ.2555 ถึงปัจจุบนั) 

ผู้จัดการโครงการฯ กลุ่มเดก็และวยัรุ่น   

                                    รศ.พญ.นิชรา   เรืองดารกานนท ์  (พ.ศ.2551 ถึงปัจจุบนั)                             

   กลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายแุบบครบวงจร  

                                    อ.พญ.อรพิชญา  ไกรฤทธ์ิ    (พ.ศ.2551-2552) 

   ศ.นพ.ชชัลิต   รัตรสาร    (พ.ศ.2553 ถึงปัจจุบนั) 

รองผู้จัดการโครงการฯ อ.พญ.อรพิชญา  ไกรฤทธ์ิ     (พ.ศ.2553 ถึงปัจจุบนั) 

 

คณะกรรมการอาํนวยการโครงการฯ  (พ.ศ.2555) 

        คณบดี       ท่ีปรึกษา 

1. รองคณบดี         ประธานคณะกรรมการ   

2. รองศาสตราจารยนิ์ชรา  เรืองดารกานนท ์   รองประธานคณะกรรมการ  

3. ศาสตราจารยช์ชัลิต   รัตรสาร    รองประธานคณะกรรมการ 

4. ศาสตราจารยด์วงฤดี  วฒันศิริชยักุล   กรรมการ  

5. ศาสตราจารยรุ์จา  ภู่ไพบูลย ์  กรรมการ 

6. รองศาสตราจารยพ์ญั�ู พนัธ์บูรณะ   กรรมการ 

7. รองศาสตราจารยอุ์มาพร สุทศัน์วรวฒิุ   กรรมการ 

8. อาจารยสุ์ธาทิพย ์ เอมเปรมศิลป์   กรรมการ 

9. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ปรีดา มัน่คง    กรรมการ 

10. อาจารยสิ์รินทร  ฉนัศิริกาญจน   กรรมการ 

11. ดร.จินตนา   ศิริวราศยั   กรรมการ 

12. นางวลิาวณัย ์ ประสารอธิคม         กรรมการ 

13. นางเรวดี     รุ่งจตุรงค ์        กรรมการ 

14. อาจารยอ์รพิชญา  ไกรฤทธ์ิ     กรรมการและเลขานุการ 

15. นางสาวววิ   วงศล์ดารมย ์          ผูช่้วยเลขานุการ 

16. นายดุษฎี   มณีสุวรรณรัตน์           ผูช่้วยเลขานุการ
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โครงสร้างองค์กรของโครงการฯ 

 

ผู้ใหญ่ อายุ 18-40 ปี ผู้สูงอายุ อายุ 40 ปีขึ้นไป

กลุ่มเจ็บป่วยและทุพพลภาพ

(ก่อนปฎิสนธ-ิก่อน18ปี) (18 ปี-ก่อนเสียชีวิต)

อายุ 18 ปี ขึ้นไป

หญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด เด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน วัยรุ่น

โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย

กลุ่มเด็กและวัยรุ่น กลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุแบบครบวงจร

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะกรรมการอํานวยการโครงการฯ

กลุ่มสุขภาพดี
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บทที ่2 รายงานผลการดําเนินการโครงการพฒันาศักยภาพประชากรไทย 

  : กลุ่มเด็กและวัยรุ่น ปี 2555 (1 ต.ค. 54 – 30 ก.ย. 55)  

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

ช่ือกจิกรรม  การฝากครรภ์รูปแบบใหม่รามาธิบด ี

(Ramathibodi new model of antenatal care: RaNMAC) 

หัวหน้ากจิกรรม  นพ.พญั�ู พนัธ์บูรณะ 

หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกาํเนิด ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา  

คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 

 

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 
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ผงัแสดงลาํดับการดําเนินงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที ่1 แสดงวธีิส่งต่อจากคลนิิกฝากครรภ์เส่ียงสูง 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. สามารถลด perinatal และ maternal mortality และ morbidity เท่ากบัหรือตํ่ากวา่การดูแลการฝากครรภ ์

แบบเดิม  

2. สร้างความพึงพอใจใหก้บัสตรีผูรั้บบริการ  

3. สามารถตรวจกรองภาวะครรภเ์ส่ียงสูงไดดี้ข้ึน 

 

ผลการดําเนินงานทีสํ่าคัญ  

- ข้อมูลผลการวเิคราะห์เบือ้งต้น  

กลุ่มตวัอยา่ง/ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม จาํนวน 240 คน 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล   พบวา่ มีผูท่ี้คลอดไปแลว้จาํนวน  201 คน โดยมีผูไ้ปคลอดท่ีอ่ืนจาํนวน 4 คน  

เม่ือนาํเอาขอ้มูลจาํนวนผูท่ี้คลอดไปแลว้จาํนวน 201 คนมาอายุโดยเฉล่ียเท่ากบั 27.54 +/-4.04 ปี    

อายตุ ํ่าสุดเท่ากบั 18 ปี สูงสุดเท่ากบั 33 ปี  

 

ข้อมูลเกีย่วกบัภาวะแทรกซ้อน: 

พบภาวะแทรกซอ้นในขณะตั้งครรภอ์าทิเช่น ครรภเ์ป็นพิษ (preeclampsia) 3 (1.5%),  ภาวะเบาหวาน

(GDM) 30(14.9%)*  

โดยไม่พบ ภาวะเลือดออกในขณะตั้งครรภ ์การเจริญเติบโตชา้ในครรภ ์ทารกนํ้ าหนกัตวัมากกวา่หรือ

นอ้ยกวา่ปกติ การคลอดก่อนกาํหนด หรือการคลอดเกินกาํหนด 
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ไม่พบภาวะแทรกซ้อนในขณะคลอดเช่น ภาวะ nonreassuring fetal status  ภาวะรกลอกตวัก่อน

กาํหนด ภาวะ cephalopelvic disproportion 

พบภาวะแทรกซอ้นในช่วงหลงัคลอดเช่น ภาวะตกเลือด 3 รายคิดเป็น 1.5%  

 

สําหรับการคลอด 

พบวา่ มีอายุครรภเ์ฉล่ียเท่ากบั 39.37+/-1.09 สัปดาห์ พบวา่มี late preterm  6 รายคิดเป็นเท่ากบั 3%  

การคลอดเป็นการคลอดทางช่องคลอดปกติ (normal labour) 176 รายคิดเป็น  87.6% และการคลอดโดยวิธี 

forceps extraction   เท่ากบั 2% การคลอดโดยวิธี vacuum extraction เท่ากบั 1.5% การคลอดโดยวิธีการผา่ตดั

คลอดเท่ากบั 8.5% 

โดยไม่พบวา่มีภาวการณ์ขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด กล่าวคือไม่พบวา่มีคะแนน APGAR ท่ี1 และ 

5 ท่ีต ํ่ากวา่ 7 

นํ้าหนกัทารกแรกเกิดเท่ากบั 2, 

 

889.30+/-246.77 กรัม อายุครรภ์โดยเฉล่ียเท่ากบั 39.37 +/-1.09 สัปดาห์ อายุครรภ์ตํ่าสุดเท่ากบั 36 

สัปดาห์และสูงสุดเท่ากบั 40 สัปดาห์ 

*อน่ึงสําหรับภาวะเบาหวานในขณะตั้งครรภ์น้ีได้ใช้เกณฑ์ใหม่ของ IADSG ทาํให้ตรวจพบสตรี

ตั้งครรภท่ี์เป็นเบาหวานมากข้ึนกวา่การใชเ้กณฑเ์ก่า 

 
         กล่าวโดยสรุปแล้วการใช้รูปแบบการฝากครรภ์น้ีสามารถใช้ดูแลสตรีต้ังครรภ์ที่มีความเส่ียงต่ําได้ดีและ

จากการศึกษาจนถงึขณะน้ียงัไม่พบว่ามี maternal และ perinatal mortality แต่อยา่งไรก็ตามขอ้มูลน้ีเป็นส่วน

หน่ึงของ sample size ท่ีกาํหนดไวจึ้งจาํตอ้งศึกษาต่อไป 

 

___________________________________________________________ 
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ช่ือกจิกรรม   การพฒันาต้นแบบการส่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่อย่างครบวงจร 

ในรูปแบบสหสาขาวชิาชีพ 

หัวหน้ากจิกรรม   ผศ.ดร. จริยา วทิยะศุภร 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 

 

หลกัการและเหตุผล  

 การสร้างตน้แบบการส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งครบวงจรในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพ ของ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มุ่งเนน้การวิเคราะห์สถานการณ์และกิจกรรมการส่งเสริมการเล้ียง

ลูกดว้ยนมแม่ท่ีไดด้าํเนินการอยูใ่นปัจจุบนั จึงใหบุ้คลากรผูป้ฏิบติัในแต่ละหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นผูพ้ฒันา

งานประจาํและรวบรวมองคค์วามรู้จากงานประจาํรวมถึงปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ เพื่อกาํหนดเป็นนโยบาย

และแนวปฏิบติัอยา่งครบวงจรในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพท่ีอาศยัฐานความรู้ทั้งจากประสบการณ์ตรงของผู ้

ปฏิบติัและจากงานวจิยัหรือหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยคาดหวงัวา่นโยบายและแนวปฏิบติัดงักล่าว

น่าจะส่งผลต่อการเพิ่มคุณภาพตวัช้ีวดัผลลพัธ์ไดแ้ก่ อตัราการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ การเจริญเติบโต พฒันาการ 

ภาวะสุขภาพของเด็ก และภาวะสุขภาพของแม่เป็นตน้ จากนั้นจึงนาํนโยบายและแนวปฏิบติัไปทดลองใช ้ 

ติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน และปรับปรุงจนกวา่จะไดน้โยบายและแนวปฏิบติัท่ีให้มีประสิทธิภาพและ

ส่งผลลพัธ์ท่ีเป็นเลิศ นบัเป็นตน้แบบของการส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ดงัแผนภูมิท่ี 2   

 

 

 
 

แผนภูมิที ่2  กระบวนการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ในรูปแบบสหสาขาวชิาชีพ 

 

 

 

ดาํเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบติั

อยา่งครบวงจรในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพ 

ทั้ง ๑๑ หน่วยงาน 

ประเมินตวัช้ีวดัผลลพัธ์ ไดแ้ก่ อตัราการเล้ียงลูก

ดว้ยนมแม่ การเจริญเติบโตและพฒันาการเด็ก 

สุขภาพเด็ก และสุขภาพแม่  

ต้นแบบการส่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่อย่างครบวงจร 

ในรูปแบบสหสาขาวชิาชีพ 

การจดัการความรู้ 
สู่นโยบายและแนวปฏิบติัอยา่งครบวงจร 

ในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพ 

แกไ้ขปรับปรุงนโยบายและแนว

ปฏิบติัให้มีประสิทธิภาพ 



10 

 

วตัถุประสงค์ 

 1. จดัการความรู้จากงานประจาํและหลกัฐานเชิงประจกัษ์มากาํหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบติัใน

การส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งครบวงจรในรูปแบบสหสาขาวชิาชีพ 

2. ทดลองใช้นโยบายและแนวปฏิบติั รวมถึงการปรับปรุงเพื่อพฒันางานประจาํสู่ต้นแบบการ

ส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ท่ีสามารถนาํไปสู่การพฒันาศกัยภาพเด็กไทยโดยเร่ิมตั้งแต่แรกเกิดเป็นตน้ไป 

 3. กระตุน้ใหบุ้คลากรสุขภาพ โดยเฉพาะสูติแพทย ์กุมารแพทย ์พยาบาล หญิงตั้งครรภแ์ละครอบครัว 

ตระหนกัถึงความสาํคญัของการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 

 

ผลประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

1. เพื่อขยายความสาํเร็จของกิจกรรม ระบบหรือแนวปฏิบติัการดูแลช่วยเหลือมารดาใหส้ามารถเล้ียงลูก 

ดว้ยนมแม่อยา่งเดียวนานถึง6 เดือนและร่วมกบัการใหอ้าหารอ่ืนจนเด็กอาย ุ2 ปี 

2. มารดาท่ีมารับบริการฝากครรภท่ี์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีอตัราการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียวนาน 

ถึง 6 เดือนเพิ่มข้ึน 

3. เพื่อใหเ้ด็กท่ีไดรั้บนํ้านมแม่มีการเจริญเติบโตและพฒันาการท่ีสมวยั รวมถึงมีภาวะสุขภาพท่ีดี 

4. เพื่อไดข้อ้มูลพื้นฐาน ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการนาํเสนอนโยบายการส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที ่3  แนวทางการส่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่อย่างครบวงจรในรูปแบบสหสาขาวชิาชีพปี 2555 

 

แนวปฏิบัติระยะท่ี 1 

ท้ัง 11 หนวยงานนํา

แนวปฏิบัต ิ

   

ผลลัพธตัวช้ีวัด  

ครั้งท่ี 1 

  

 

   กลยุทธ 

-จัดประชุมเพ่ือระดม

สมอง 

-ตรวจเยีย่ม 

 

แนวปฏิบัติระยะท่ี 2 

 

ท้ัง 11 หนวยงานนํา

แนวปฏิบัต ิ

   
กลยุทธ 

-จัดประชุมเพ่ือระดมสมอง 

-จัดอบรมกระตุนความรูแก

เจาหนาท่ี 

ผลลัพธตัวช้ีวัด      

ครั้งท่ี 1 

  

 

แนวปฏิบัติระยะท่ี 3 
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ตารางที ่ 1    ผลลพัธ์ตัวช้ีวดัของหน่วยงานต่างๆในการส่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่อย่างครบวงจร  

       (ปีงบประมาณ2555) 

 

หน่วยงาน ตัวช้ีวดั ปีงบประมาณ 

2554 

ปีงบประมาณ 

2555 

ANC -การใหค้าํปรึกษา & ใหค้วามรู้แก่หญิงตั้งครรภเ์ร่ืองการเล้ียงลูก 

ดว้ยนมแม่ 

- การสอนหญิงตั้งครรภโ์ดยมีสามีเขา้ร่วมในการสอน 

*หมายเหตุ เก็บขอ้มูลระหวา่งเดือน1-15 กนัยายน 2555 

70% 

 

25% 

94%* 

 

25%* 

หอ้งคลอด -การส่งเสริมสายสัมพนัธ์มารดา-ทารก 10 นาที และกระตุน้การดูด

นมแม่ 20 นาที 

*หมายเหตุ เก็บขอ้มูลระหวา่งเดือนตุลาคม 2554- กนัยายน 2555 

จากจาํนวน N = 1633 ราย 

47.18% 65.22%* 

สูติกรรม  

 

-อตัราการให้นมแม่ไดอ้ยา่งเดียวของแม่หลงัคลอดในวนัจาํหน่าย 

*หมายเหตุ เก็บขอ้มูลระหวา่งเดือนตุลาคม 2554- กนัยายน 2555 

จากจาํนวน N = 1574 ราย 

80.62% 

 

79.10%* 

 

สูติ-นรีเวช 

 

-อตัราของแม่ท่ียงัสามารถบีบเก็บนํ้านมแม่ไวใ้หท้ารกขณะท่ีพกั

รักษาตวัท่ีหอผูป่้วย 

*หมายเหตุ เก็บขอ้มูลระหวา่งเดือนเมษายน 2555-กนัยายน 2555 

จากจาํนวน N = 28 ราย 

80% 50%* 

สูติฯพิเศษ อตัรามารดาท่ีสามารถอุม้ลูกเขา้เตา้ไดก่้อนกลบับา้น 

*หมายเหตุ เก็บขอ้มูลระหวา่งเดือนตุลาคม 2554-พฤษภาคม 2555 

จากจาํนวน N = 754 ราย 

- 81.49%* 

หอผูป่้วยเด็ก 4 -อตัราของแม่ท่ียงัสามารถบีบเก็บนํ้านมแม่ไวใ้หท้ารกขณะท่ีพกั

รักษาตวัท่ีหอผูป่้วยเด็ก 4 

*หมายเหตุ เก็บขอ้มูลระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2554- สิงหาคม 

2555 จากจาํนวน N = 589 ราย 

78.23% 81.15%* 

หอผูป่้วยเด็ก 5 -ติดตามอตัราการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียวและต่อเน่ืองขณะท่ี

พกัรักษาตวัท่ีหอผูป่้วยเด็ก 5 

*หมายเหตุ เก็บขอ้มูลระหวา่งเดือนตุลาคม 2554- กนัยายน 2555 

จากจาํนวน N = 106 ราย 

 

12.12% 8.49%* 
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NICU -อตัราของแม่ท่ียงัสามารถบีบเก็บนํ้านมแม่ไวใ้หใ้หท้ารกขณะท่ีพกั

รักษาตวัท่ีหอผูป่้วย NICU 

-อตัราการทาํแคงการูแคร์ 

*หมายเหตุ เก็บขอ้มูลระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-กรกฎาคม 2555 

จากจาํนวน N = 32 ราย 

76.1% 90.60%* 

 

46.88%* 

OPD เด็ก -ติดตามอตัราการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว 3 เดือน 

-ติดตามอตัราการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว 6 เดือน 

*หมายเหตุ เก็บขอ้มูลระหวา่งเดือนพฤษภาคม- มิถุนายน 2555 จาก

จาํนวน N = 46 ราย 

49.49% 

32.32% 

17.39%* 

19.57%* 

 

Day care -ติดตามอตัราการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว 3-6 เดือน 

*หมายเหตุ เก็บขอ้มูลระหวา่งเดือนตุลาคม 2554- ตุลาคม 2555 

จากจาํนวน N = 70 ราย 

60% 68.57%* 

คลินิกนมแม่ -ติดตามอตัราการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว 3 เดือน 

-ติดตามอตัราการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว 6 เดือน 

*หมายเหตุ เก็บขอ้มูลระหวา่งเดือนตุลาคม 2554-กนัยายน 2555 

จากจาํนวน N = 697 ราย 

4.88% 

1.54% 

8.05%* 

3.76%* 

 

 

แนวปฏิบัติการส่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ (ปรับปรุงระยะที ่3) 

1. ระยะหญงิตั้งครรภ์ : หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกสูติกรรม 

ผูป้ฏิบติั : พยาบาล 

ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงฯ 

1. เน้นให้มารดาไดฝึ้กปฏิบติั เช่น ฝึกอุม้ ฝึกเขา้เตา้ การจดัท่าให้นม ท่านอน เพื่อให้เกิดความชาํนาญ 

ไม่ตอ้งเน้นความรู้ทางวิชาการมาก เพราะสามารถหาอ่านไดท้ัว่ไป หรือใหเ้น้ือหาไปอ่านท่ีบา้งเป็น

บางส่วนได ้

2. เน้นในกลุ่มมารดาครรภ์แรก และกลุ่มท่ีไม่สามารถเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ไดส้ําเร็จในครรภ์ก่อนๆโดย

ถามความรู้สึกเก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่และสอบถามปัญหาท่ีทาํให้ไม่สามารถเล้ียงลูกดว้ยนม

แม่ได ้
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3. แบ่งใหค้วามรู้มารดา 3 คร้ัง 

3.1 คร้ังท่ี 1 (1st trimester) ซกัประวติั ถามความรู้ทัว่ไป รวมทั้งความรู้สึกต่อการเล้ียงลูกดว้ย

นมแม่ , แจกเอกสารใหก้ลบัไปอ่านเองท่ีบา้น 

3.2  คร้ังท่ี 2 (2nd trimester) ให้ความรู้เก่ียวกบัท่าอุม้ทารก ท่าการให้นม แจก CD ให้ไปดู

หรือเอกสาร Poster เพิ่มเติมความรู้ แนะนาํแหล่งประโยชน์ และ ส่ือต่าง ๆ  

3.3  คร้ังท่ี 3 (3rd trimester) ใหม้ารดาเตรียมความพร้อมเก่ียวกบัการคลอด 

4.    การเล่ียงการใชย้าระงบัปวดในหอ้งคลอด 

5. ตรวจเตา้นมเก็บเป็นขอ้มูลจากการประเมินหญิงตั้งครรภ์ เพื่อช่วยแกไ้ขในไตรมาสท่ี 3 และส่งต่อ

ข้อมูลในท่ีห้องคลอดและหน่วยหลังคลอด แต่เน่ืองจากยงัไม่มีงานวิจัยสนับสนุนเร่ืองการทาํ 

Hoffman Manuver ยงัตอ้งการขอ้มูลจากการทาํวจิยัเพิ่มเติมต่อไป 

 

2. ระยะคลอด: ห้องคลอด 

ผูป้ฏิบติั : พยาบาล 

ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงฯ 

1. ให้กลุ่มนกัศึกษาแพทยแ์ละนกัศึกษาพยาบาลท่ีมาสังเกตการคลอดมาช่วยสังเกตอาการของมารดา

และทารกขณะท่ีทาํ skin to skin contact 

2. ผลกัดนับุคลกรใหเ้ห็นความสาํคญัของการทาํ skin to skin contact ทนัทีหลงัคลอด 

3. รอใหท้ารกต่ืนตวัก่อน หลงัจากการเช็ดตวัเสร็จ แลว้ค่อยพาทารกมาดูดนมมารดา 

4. ตดัแนวปฏิบติัขอ้ 2 ออก 

5. ปรับบทบาทของพยาบาลใหม่ ใหม้าสังเกตขณะ Bonding ในช่วงแรก 

6. สอบถามความรู้สึกของมารดาหลงัไดรั้บการทาํ Bonding 

 

3. ระยะหลงัคลอด: หอผู้ป่วยสูติกรรม2 และหอผู้ป่วยพเิศษสูต-ินรีเวช 

ผูป้ฏิบติั : พยาบาล 

ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงฯ 

1. พยาบาลหลงัคลอดตอ้งมีความรู้ในการประเมินทารก ซ่ึงหากพบทารกมีปัญหาสุขภาพให้รายงาน

แพทยเ์พื่อยา้ยไปหอผูป่้วย เด็ก 4 

2. ดูแลเร่ือง Nutrition Status ของมารดา เพื่อลดความอ่อนลา้หลงัคลอด 

3. หาเทคนิคการเตรียมมารดาเพื่อใหอ้ยากเล้ียงทารก โดย ใชส่ื้อการสอน เช่น หนงัสือการ์ตูน VDO เอา

มาใหม้ารดาดูในช่วงท่ีมารดา Relax 

4. พิจารณาความเหมาะสมของการใหย้า Motilium ใหใ้ชใ้นกรณี Relactation เท่านั้น 

5. ลดการใหน้มผสมในวนัแรกในกลุ่มเด็กปกติ 
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4. ระยะการดูแลต่อเน่ืองภายหลงักลบับ้าน  

4.1 คลนิิกนมแม่ 

ผูป้ฏิบติั : พยาบาล 

ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงฯ 

1. ปรับขยายพื้นท่ี หาชั้นจดัเก็บเอกสารเพิ่มเติม 

2. ไป Round ward ในเชิงรุก ทั้ง ward หลงัคลอด OPD และ Daycare เพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาท่ีพบไดท้นัที 

เป็นการลดจาํนวนผูป่้วยมาท่ี BF Clinic 

3. รับแต่เฉพาะ Complicate Case จาก Ward เท่านั้น 

4.2 OPD เด็ก 

ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงฯ 

1. ควรมีการสนบัสนุกการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ใหมี้ความต่อเน่ือง 

1. ควรมีการใหข้อ้มูลหรือความรู้เก่ียวกบัโภชนาการในมารดาท่ีเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ เพื่อให้มีสารอาหาร

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อทารกอยา่งต่อเน่ือง 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัอาหารเสิรมในทารก เช่น  Iron Supplement 

3. ควรมีการติดตาม F/U case อย่างต่อเน่ืองในระยะยาว และมีการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อส่งเสริมให้มี

ความย ัง่ยนืในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งต่อเน่ือง 

4.3 Day care 

ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงฯ 

1. ให้ใชก้ลุ่มแม่ท่ี Day Care มาเป็นแกนนาํในการส่งเสิรมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ จดัทาํเป็น Working 

Woman Group 

2. ควรมีการจดัทาํ Mother to Mother Support Group เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มแม่รายใหม่ท่ีนาํลูกมา

ฝากเล้ียงท่ี Day Care 

4.4 หอผู้ป่วยเด็ก 4 และ NICU  

ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงฯ 

1. ควรสอนให้มารดาฝึกบีบเก็บนํ้ านมดว้ยมือ มากกวา่การพึ่งพาเคร่ืองป๊ัมนม เพื่อให้สามารถบีบเก็บ

นํ้านมไดทุ้กท่ี ทุกสถานการณ์ 

2. ในการทาํ Milk Bank คิดว่าไม่เหมาะกบับริบทในประเทศไทย เน่ืองจากไม่คุม้ค่าคุม้ทุน และมี 

Process หลายขั้นตอนมาก ซ่ึงตอ้งใชง้บประมาณจาํนวนมาก 

3. ควรมีการจดัหาท่ีพกัใหม้ารดาท่ีมาจากต่างจงัหวดั เพื่อใหส้ามารถมาใหน้มทารกไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 

4. หาวธีิการเพื่อใหม้ารดาบีบนํ้านมมาส่งใหห้อผูป่้วยใหไ้ดม้ากท่ีสุด โดยใชท้รัพยากรเท่าท่ีม่ีอยู ่

5. ควรเนน้ย ํ้าใหม้ารดาเห็นความสาํคญั และประโยชน์ของการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
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6. ควรมีการประเมินการดูดกลืน และกระตุน้การดูดกลืนในทารกเกิดก่อนกาํหนด เพื่อเป็นการเตรียม

ให้ทารกท่ีมีความเจ็บป่วยสามารถดูดนมมารดาได ้ซ่ึงในเดือน มกราคม 2556 น้ี Dr.Dian จะมาให้

ความรู้เก่ียวกบั Breast Feeding in Sick Newborn คาดว่าน่าจะไดข้อ้มูลเพิ่มเติมท่ีสามารถนาํมา

ประยกุตใ์ชใ้นหอผูป่้วยได ้

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมสาํหรับหอผูป่้วยเด็ก 4 

ควรหาแนวทางในการทาํ KMC หากมีขอ้จาํกดัดา้นสถานท่ี หรือเกรงวา่จะเกิดการ Expose ในมารดา

ท่ีมาทาํ KMC ขา้งตูอ้บ อาจปรับเปล่ียนให้บิดาเป็นผูท้าํ KMC แทนมารดาได ้ โดยมีการกระตุน้และส่งเสิรม

ใหข้อ้มูลแก่บิดา 

 

สรุปผลของกจิกรรมปี 2555  

ได้ข้อมูลและสถานการณ์จากการนําแนวปฏิบติัระยะท่ี 2 ไปใช้ และปรับปรุงจากผูป้ฏิบติัและ

ผูท้รงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญเก่ียวกบัการส่งเสริมเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ นาํไปสู่นโยบายและแนวปฏิบติัสําหรับการ

ส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งครบวงจรในรูปแบบสหสาขาวชิาชีพ ระยะท่ี 3 และผูป้ฏิบติัทุกหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งเห็นความสาํคญัของการนาํแนวปฏิบติัไปใชอ้ยา่งต่อเน่ืองจนเกิดผลลพัธ์ตามเป้าหมายของกิจกรรม 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  

1. ไดแ้นวปฏิบติัการดูแลช่วยเหลือมารดาให้สามารถเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อย่างเดียวนานถึง6 เดือนและ

ร่วมกบัการใหอ้าหารอ่ืนจนเด็กอาย ุ2 ปี    

2. มารดาท่ีมารับบริการฝากครรภ์ท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดีมีอตัราการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียวนาน

ถึง 6 เดือนเพิ่มข้ึน   

3. เพื่อไดข้อ้มูลท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการนาํเสนอนโยบายการส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่  

4. มีเครือข่ายท่ีมีเป้าหมายเดียวกนั  คือ ทีมสหสาขาวิชาชีพมีความชัดเจนของแต่ละบทบาทวิชาชีพ 

ไดแ้ก่ สูติแพทย,์กุมารแพทย,์พยาบาลแผนกสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา และพยาบาลแผนกกุมารเวชศาสตร์ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. เพิ่มบทบาทของทุกหน่วยงานใหมี้ความชดัเจนทั้งแพทยแ์ละพยาบาล เพื่อให้เป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ

อยา่งครบวงจร 

2. แต่ละหน่วยงานนาํแนวปฏิบติัมาใช้อย่างต่อเน่ือง และนาํมาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการ

ทาํงานและนาํไปสู่การขยายผลเพื่อสร้างเครือข่ายในการส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 

    

___________________________________________ 
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ช่ือกจิกรรม   การพฒันาเครือข่ายการป้องกนัโรคพนัธุกรรมเกดิซ้ํา  

(Network Development for Prevention of Reoccurrence of Genetic Disorders) 

หัวหน้ากจิกรรม   ศ.พญ. ดวงฤดี  วฒันศิริชัยกุล 

หน่วยเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 

 

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 แสดงความเช่ือมโยงระหว่างกิจกรรมการป้องกนัโรคพนัธุกรรมเกิดซํ้ าอีก (โครงการพฒันา

ศกัยภาพประชากรไทย) กบัโครงการอ่ืน  ๆท่ีหน่วยเวชพนัธุศาสตร์กาํลงัดาํเนินการ และ/หรือท่ีร่วมมือกบัโครงการ

อ่ืน  ๆภายนอกสถาบนัรามาธิบดี  

 

วตัถุประสงค์ 

1. แพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทย ์ตามโรงพยาบาลระดบัจงัหวดัหรือรพ.ศูนย ์และโรงเรียนแพทย์

ทั้งในและต่างจงัหวดัไดรั้บการอบรม เพื่อการป้องกนัโรคพนัธุกรรมและความพิการแต่กาํเนิดท่ีป้องกนัได ้ 

  2. ผูป่้วยโรคกลา้มเน้ือเส่ือมดูเชนท่ีผลตรวจยีนในเบ้ืองตน้ (multiplex PCR & MLPA)ไม่พบการ

กลายพนัธ์ุ ไดรั้บการตรวจวเิคราะห์ลาํดบัเบส (sequencing) 

 3. หญิงท่ีเส่ียงต่อการเป็นพาหะโรคกลา้มเน้ือเส่ือมดูเชนได้รับการตรวจยีน (multiplex PCR & 

MLPA) และ/หรือ sequencing ไดรั้บการติดตามทุก 3 เดือน เร่ืองการวางแผนการมีบุตรและการตรวจวินิจฉยั

ขณะตั้งครรภ ์

4. เป็นศูนยก์ลางเครือข่ายการให้บริการ การตรวจและวินิจฉัยโรคกล้ามเน้ือเส่ือมดูเชนและการ

ป้องกนัโรคพนัธุกรรมและความพิการแต่กาํเนิดท่ีป้องกนัได ้ 

 

ผลประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

1. ช่วยเหลือครอบครัวให้ไม่มีบุตรเป็นโรคพนัธุกรรมกลา้มเน้ือเส่ือมดูเชน และ/หรือโรคพนัธุกรรม

ซํ้ าอีกในครอบครัว 

2. รพ.รามาธิบดีเป็นตน้แบบของโรงเรียนแพทยท่ี์เป็นแหล่งสนบัสนุนทางวิชาการดา้นการป้องกนั

โรคพนัธุกรรมและความพิการแต่กาํเนิดท่ีป้องกนัได ้และระบบการส่งต่อและปรึกษาโรคพนัธุกรรม 

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

วิชาการ

ผู้บริหารนโยบาย สังคม สื�อ

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

วิชาการ

ผู้บริหารนโยบาย สังคม สื�อ
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ผลการดําเนินงานทีสํ่าคัญ  

• มีรพ.ท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ ส่งเลือดผูป่้วยและญาติเพื่อการตรวจยีนและคน้หาพาหะเพื่อการ

ป้องกนัโรครวม 8 รพ. (เพิ่มจากปี 2554 จาํนวน 2 รพ.)  

• จาํนวนครอบครัวทั้งหมด 20 ครอบครัว มีการตรวจยีนในผูป่้วยจาํนวนทั้งหมด 21 ราย (บาง

ครอบครัวมีผูป่้วยมากกวา่ 1 คน) และญาติเพศหญิงฝ่ายมารดาอีก 12 ราย  

• ตรวจการกลายพนัธ์ุดว้ยวิธี MLPA 20 ครอบครัว พบการกลายพนัธ์ุใน 7 ครอบครัว ไม่พบ

การกลายพนัธ์ุ 2 ครอบครัว จึงตอ้งตรวจการกลายพนัธ์ุดว้ยวิธีวิเคราะห์ลาํดบัเบส (sequencing) ต่ออีก 1 

ครอบครัว (อีก 1 ครอบครัว รอขอ้มูลเพิ่มเติม) และกาํลงัรอผลอีก 13 ครอบครัว รายละเอียดแยกยอ่ยแสดงใน

ตาราง 

 

1. จํานวนครอบครัว DMD 

ตารางที ่2  แสดงจาํนวนครอบครัว DMD เปรียบเทียบกบัเป้าหมายจาํแนกตามปี 

จาํนวนครอบครัว 2555 2554 2553 2552 รวมสะสม 

เป้าหมาย ผลผลิต เป้าหมาย ผลผลิต เป้าหมาย ผลผลิต เป้าหมาย ผลผลิต เป้าหมาย ผลผลิต 

• รวม 20 20 15 18 15 10 10 27* 60 75 

• จากรพ.รามาธิบดี - 4** - 6 - 6 - 24 - 40 

• จากรพ.อ่ืน - 16 - 12 - 4 - 3 - 35 

     1.รพ.มหาราช 

นครราชสีมา 

- 5 - 7 - 2 - 0 - 14 

     2.รพ.ลาํปาง - 2 - 0 - 1 - 3 - 6 

     3.รพ.สุรินทร์ - 1 - 1 - 0 - 0 - 2 

     4. รพ.พงังา - - - 1 - 0 - 0 - 1 

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

     6.รพ.ชลบุรี - - - 2 - 0 - 0 - 2 

     7.รพ.ธรรมศาสตร์ 

     8.สถาบนัสุขภาพเด็ก 

        แห่งชาติมหาราชินี 

     9.รพ.ศรีนครินทร์ 

ม.ขอนแก่น 

- 

- 

 

- 

- 

6 

 

2 

- 

- 

 

- 

0 

0 

 

0 

- 

- 

 

- 

1 

0 

 

0 

- 

- 

 

- 

0 

0 

 

0 

- 

- 

 

- 

1 

6 

 

2 

* เป็นผูป่้วยท่ีสะสมเดิมก่อนเร่ิมโครงการ 20 ครอบครัว 

** 1 ครอบครัวไม่นาํมานบัรวม เน่ืองจากดูจากประวติัแลว้ไม่น่าจะเป็นโรคกลา้มเน้ือเส่ือมดูเชน
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2. จํานวนผู้ป่วย DMD 

ตารางที ่3 แสดงจาํนวนผูป่้วย DMD จาํแนกตามปี 

จาํนวนผูป่้วย 2555 2554 2553 2552 รวมสะสม 

ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต เป้าหมาย ผลผลิต เป้าหมาย ผลผลิต 

• รวมจากพงศาวลี* 

• รวมท่ีส่งเลือดมาตรวจกบั

โครงการจริง 

23 

22 

23 

19 

 

6** 

13 

7 

0 

1 

1 

1 

3 

0 

0 

 

0 

12 

10 

 

6 

4 

2 

1 

NA 

NA 

NA 

NA 

1 

0 

 

0 

80 

- 

37 

31 

80 

- 

95 

82 

- จากรพ.รามาธิบดี  4 - 28 - 44 

- จากรพ.อ่ืน  18 - 3 - 38 

       1.รพ.มหาราชนครราชสีมา 5 - NA - 14 

       2.รพ.ลาํปาง 3 - 3 - 7 

       3.รพ.สุรินทร์ 2 - NA - 3 

       4. รพ.พงังา 0 - NA - 1 

       5.รพ.สุราษฎร์ธานี 0 - NA - 1 

       6.รพ.ชลบุรี 0 - NA - 3 

       7.รพ.ธรรมศาสตร์ 

       8.สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติ   

มหาราชินี 

       9.รพ.ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น 

0 

6 

 

2 

- 

- 

 

- 

NA 

NA 

 

NA 

- 

- 

 

- 

1 

6 

 

2 

* นบัเฉพาะรายท่ียงัมีชีวติอยู ่ณ ขณะครอบครัวเขา้ร่วมโครงการ;  

** proband 1 ราย เป็นหญิงจากครอบครัวท่ีมีผูป่้วยเป็นโรคกลา้มเน้ือเส่ือมดูเชนสงสยัภาวะพาหะ  

NA ยงัไม่เขา้ร่วมเครือข่าย; ตั้งแตปี่ 2553 เป็นตน้ไป ไม่กาํหนดเป้าหมายจาํนวนผูป่้วย กาํหนดแตเ่ป้าหมายจาํนวนครอบครัว 

 

 

3. จํานวนครอบครัว DMD แยกตามประวตัิการมีคนเป็นโรคมาก่อนในครอบครัว 

ตารางที ่4 แสดงจาํนวนครอบครัว DMD แยกตามประวติัการมีคนเป็นโรคมาก่อนในครอบครัว 

จาํนวนครอบครัว 2555 2554 2553 2552 รวมสะสม 

• รวม 20 18 10 27 75 

• ท่ีมีประวติัมีคนเป็นโรคมาก่อน  

(positive family history)  

7 3 1 7 18 

• ไม่มีประวติัคนเป็นโรคมาก่อน  

ผูป่้วยเป็นรายแรก  

(negative family: history or sporadic case) 

13 

 

15 9 20 57 
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 4. ผลตรวจการเป็นพาหะของมารดาในครอบครัวทีไ่ม่มีประวตัิคนเป็นโรคมาก่อนผู้ป่วย 

 ตารางที ่5 แสดงผลตรวจการเป็นพาหะของมารดาในครอบครัวท่ีไม่มีประวติัคนเป็นโรคมาก่อนผูป่้วย 

จาํนวนครอบครัว 2555 2554 2553 2552 รวมสะสม 

• รวม 13 15 9 20 57 

• ตามมารดามาตรวจไม่ได ้

• ตามมารดามาตรวจได ้

     - ผลยงัไม่เสร็จ 

     - ผลเสร็จแลว้ 

         • เป็นพาหะ 

6 

7 

4 

3 

0 

5 

10 

4 

6 

2 

0 

9 

3 

6 

2 

7 

13 

3 

10 

5 

18 

39 

14 

25 

9 

         • ไม่เป็นพาหะ  3 4 4 5 16 

 

 

  5. จํานวนหญิงที่เป็นญาติฝ่ายมารดา  

           ตารางที ่6 แสดงจาํนวนหญิงท่ีเป็นญาติฝ่ายมารดาท่ีเป็นพาหะหรือเส่ียงต่อการเป็นพาหะ 

เปรียบเทียบกบัจาํนวนหญิงท่ีติดตามมาตรวจไดจ้ริงจาํแนกตามปี  

จาํนวน 2555 2554 2553 2552 รวมสะสม 2552-55 

 มาตรวจจริง/รวม 

(%) 

มาตรวจจริง/รวม 

 (%) 

มาตรวจจริง/รวม 

(%) 

มาตรวจจริง/รวม 

(%) 

มาตรวจจริง/รวม 

(%) 

• หญิงท่ีเป็นญาติชั้นท่ี 1  

(1st degree relative) 

12/27 

(44) 

12/27 

(44)  

8/13  

(62)  

23/36  

(64)  

55/103 

(53)  

• หญิงท่ีเป็นญาติชั้นท่ี 2  

(2nd degree relative) 

0/39 

(0) 

7/54 

 (13)  

1/22  

(5)  

7/55  

(13)  

15/170  

(9)  

• หญิงท่ีเป็นญาติชั้นท่ี 3  

(3rd degree relative) และ

อ่ืนๆ 

NA 

 

NA NA NA NA/159 

รวม 10/66 

(15) 

19/81  

(23) 

9/35   

(25) 

30/91  

(33) 

432 

NA เป็นญาติลาํดบัท่ีห่างออกไปและจะไม่ตามมาตรวจ หากผลตรวจญาติชั้นท่ี 1 และ 2 ไม่บ่งช้ีความจาํเป็น จึงไม่นาํมา

คาํนวณ 
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 6. การกลายพนัธ์ุในผู้ป่วยและหญงิทีเ่ส่ียงต่อการเป็นพาหะ 

ตารางที ่7 แสดงจาํนวนผลตรวจการกลายพนัธ์ุในผูป่้วยและหญิงท่ีเส่ียงต่อการเป็นพาหะ 

แยกตามประเภทของวธีิตรวจ 

            จาํนวน (ราย/ผูท่ี้ไดรั้บการตรวจรวม) 2555 2554 2553 2552 รวมสะสม 

1. จาํนวนผู้ป่วยท่ีไดรั้บการตรวจการกลายพนัธ์ุ 

1.1 multiplex PCR 

     - พบการกลายพนัธ์ุ 

     - ไม่พบการกลายพนัธ์ุ 

1.2 MLPA 

     - พบการกลายพนัธ์ุ 

     - ไม่พบการกลายพนัธ์ุ 

     - รอผล  

1.3 sequence analysis  

     - พบการกลายพนัธ์ุ 

     - ไม่พบการกลายพนัธ์ุ 

     - รอผล 

      

 

NA 

- 

- 

22 

9 

4 

9 

1* 

0 

0 

1 

 

 

NA 

- 

- 

18 

10 

8 

0 

 8 

1 

0 

7 

 

 

NA 

- 

- 

 12 

8 

4 

0 

5 

5 

0 

0 

 

 

 23 

14 

9 

10 

7 

3 

0 

NAa 

- 

- 

- 

 

23 

14 

9 

62 

32 

17 

13 

14 

6 

0 

8 

2. จาํนวนหญิงท่ีไดรั้บการตรวจการกลายพนัธ์ุ 

2.1 multiplex PCRb 

     - พบการกลายพนัธ์ุ 

     - ไม่พบการกลายพนัธ์ุ 

2.2 MLPA  

     - พบการกลายพนัธ์ุ 

     - ไม่พบการกลายพนัธ์ุ 

     - รอผล 

2.3 sequence analysis  

     - พบการกลายพนัธ์ุ 

     - ไม่พบการกลายพนัธ์ุ 

     - รอผล  

                                                                     

 

NA 

- 

- 

13 

0 

6 

7 

0 

0 

0 

0 

 

 

NA 

- 

- 

20 

8 

12 

0 

4 

0 

1 

3 

 

 

NA 

- 

- 

7 

1 

6 

0 

3 

2 

1 

0 

 

 

NA 

- 

- 

25 

13 

12 

0 

NA 

- 

- 

- 

 

 

NA 

- 

- 

65 

22 

34 

9 

7 

2 

2 

3 

 

      NA, not applicable ไม่ไดท้าํ/ไม่ไดต้ั้งเป้า  

      a ยงัไม่ไดข้องบฯ/ เร่ิมทาํงาน sequencing 

      b multiplex PCR ไม่สามารถใชว้นิิจฉยัพาหะไดจึ้งไม่ทาํในหญิงท่ีเส่ียงต่อการเป็นพาหะ 

      * 1 ครอบครัวไม่นาํมาคาํนวณเน่ืองจากประวติัไม่ชดัเจน 
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7. การให้คําปรึกษาทางพนัธุศาสตร์ 

             ตารางที ่8 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัการใหค้าํปรึกษาทางพนัธุศาสตร์จากการติดตามครอบครัวระยะยาว 

ขอ้มูล 2555 2554 2553 2552 รวม

สะสม 

1. จาํนวนครอบครัวท่ีไดรั้บการใหค้าํปรึกษาทางพนัธุศาสตร์ (ครอบครัว) 9* 18 10 27 64 

2. จาํนวนคร้ังท่ีไดรั้บการใหค้าํปรึกษาทางพนัธุศาสตร์ (คร้ัง) 16** 70 42 140 268 

3. กรณียงัไม่ตั้งครรภแ์ละไดรั้บการใหค้าํปรึกษาทางพนัธุศาสตร์เพ่ือ  

    - วนิิจฉยั บอกการดาํเนินโรค การรักษา ดูแลทางดา้นจิต-สงัคม (คร้ัง) 

     - วางแผนครอบครัว (คร้ัง) 

     - วนิิจฉยัก่อนคลอด (คร้ัง) 

 

10 

3 

8 

 

70 

6 

5 

 

42 

10 

0 

 

140 

20 

4 

 

262 

39 

17 

4. กรณีตั้งครรภแ์ลว้และไดรั้บการใหค้าํปรึกษาทางพนัธุศาสตร์เพ่ือรับการ

ตรวจวนิิจฉยัในครรภ ์(ราย) 

     

4.1 จาํนวนหญิงท่ีเป็นพาหะ 

       - ทารกเป็นผูห้ญิงจึงตั้งครรภต์่อ (U/S พบก่อนจึงงด amniocentesis) 

       - ทารกเป็นผูห้ญิงจึงตั้งครรภต์่อ (จาก amniocentesis) 

1 

- 

1 

0 

- 

- 

0 

- 

- 

1 

1 

- 

2 

1 

1 

4.2 จาํนวนหญิงท่ีไม่เป็นพาหะ 0 1 0 2 3 

5. ผลจากการตดัสินใจของหญิงท่ีรับการตรวจวนิิจฉยัทารกในครรภ ์

5.1 ทารกปกติ 

5.2 ทารกเป็นโรค     

   - ตั้งครรภต์่อ 

   - ยติุการตั้งครรภ ์

 

1 

- 

- 

- 

 

1 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

2 

- 

- 

- 

*ครอบครัวจากปีก่อนหนา้กลบัมาปรึกษาซํ้ าอีก 3 ครอบครัว 

**ครอบครัวจากปีก่อนหนา้กลบัมาปรึกษาซํ้ าอีก 10 คร้ัง และเป็นครอบครัวใหม่ 6 คร้ัง 

 

8. การติดตามครอบครัวระยะยาว: อาการของผู้ป่วยและการตั้งครรภ์ของหญงิในครอบครัว  

เป้าหมาย 80% ของจาํนวนครอบครัว โดยติดตามทางโทรศพัทห์รือพบโดยตรง 

 

ตารางที ่9 แสดงจาํนวนการติดตามครอบครัวระยะยาว 

จาํนวน 2555 2554 2553 2552 รวมสะสม 

1.รวมครอบครัวของผูป่้วย 

     - จากรพ.รามาธิบดี 

     - จากรพ.อ่ืน 

20 

4 

16 

18 

6 

12 

10 

6 

4 

27* 

24 

3 

75 

40 

35 

2. รวมครอบครัวท่ีติดตามไดจ้ริง 

     - จากรพ.รามาธิบดี 

     - จากรพ.อ่ืน 

11 

3** 

8 

18 

6 

12 

10 

6 

4 

23 

20 

3 

62 

35 

27 
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จาํนวน 2555 2554 2553 2552 รวมสะสม 

3. รวมอตัราการติดตาม (%) 

     - จากรพ.รามาธิบดี 

     - จากรพ.อ่ืน 

55 

75 

50 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

NA* 83  

88  

77  

* มีครอบครัวท่ีสะสมมาแต่เดิม 20 ครอบครัว ก่อนเร่ิมโครงการและหลายครอบครัวไม่สามารถติดตามได ้จึงไม่นาํมานบัรวม

ในอตัราการติดตาม  

**มารดาไม่พบการกลายพนัธ์ุจึงไม่ตอ้งติดตามญาติมาตรวจเพ่ิมอีก 

 

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

• ผูป่้วยและหญิงท่ีตรวจพาหะทุกรายไดรั้บ pre-test และ post-test counseling 100% เฉพาะผูป่้วยท่ีมา

รักษาท่ีรพ.รามาธิบดี  

• ส่วนท่ีมาจากเครือข่ายยงัไม่ครบถว้นสมบูรณ์ ซ่ึงจะแกไ้ขต่อไปเพื่อพฒันาคุณภาพ 

 

10. การเผยแพร่ผลงาน 

 

     10.1 เผยแพร่ผลงานวชิาการในระดับประเทศ 

             10.1.1 การนําเสนอผลงานด้วยวาจา (oral presentation) 

      ในการประชุมวิชาการอนามยัการเจริญพนัธ์ุแห่งชาติ 

คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2555 ภายใตช่ื้อ "อนามยัการเจริญพนัธ์ุ สร้างสรรค์

สุขภาพ" ระหว่างวนัท่ี 10 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรม

มณเฑียรริเวอร์ไซด์ จงัหวดักรุงเทพมหานคร เร่ือง การตัดสินใจ

วางแผนครอบครัวของหญิงที่ได้รับการตรวจยืนยันว่าเป็นพาหะ

ในครอบครัวผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อเส่ือมดูเชน:การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(ภาพท่ี 1) 
 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1   แสดงบทคัดย่อการนาํเสนอผลงานด้วยวาจา เร่ือง การตัดสินใจวางแผนครอบครัวของหญิงท่ีได้รับ

การตรวจยืนยนัว่าเป็นพาหะในครอบครัวผู้ป่วยโรคกล้ามเนือ้เส่ือมดูเชน: การวิจัยเชิงคุณภาพ  



24 

 

              10.1.2 ตีพมิพ์ผลงานในวารสารระดับประเทศ (อยู่ในระหว่างการรอลงตีพมิพ์) 

                   ช่ือเร่ือง “การตัดสินใจวางแผนครอบครัวของหญิงท่ีได้รับการตรวจยืนยนัว่าเป็นพาหะใน

ครอบครัวผูป่้วยโรคกล้ามเน้ือเส่ือมดูเชน: การวิจยัเชิงคุณภาพ” ในรามาธิบดีพยาบาลสาร ปีท่ี 19 เดือน

พฤษภาคม - สิงหาคม 2556  

 

     10.2 การเผยแพร่ผลงานหรือขยายผลในลกัษณะอืน่ 

          10.2.1 การป้องกันโรคกล้ามเน้ือเส่ือมดูเชนและแนวทางการดูแลรักษาได้รับการบรรจุอยู่ในแผน

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

ประสาทไม่ปิด กลุ่มอาการดาวน์ ความพิการของแขนขา และกลา้มเน้ือเส่ือมดูเชน หวัหนา้โครงการใหญ่ คือ 

ศ.พญ.พรสวรรค ์วสันต)์ ซ่ึงทางรามารับผิดชอบพื้นท่ี สปสช.เขต 9 และมีแผนท่ีจะเลือกทาํใน 4 จงัหวดั คือ

นครราชสีมา, สุรินทร์ บุรีรัมย ์และชยัภูมิ เป็นพื้นท่ีนาํร่อง  

 อน่ึงแผน่พบัดูเชนไดรั้บการนาํไปพฒันาต่อเพื่อใชใ้นโครงการป้องกนัความพิการแต่กาํเนิด ของ

ศ.พญ.พรสวรรค์ ด้วย และแนวทางดําเนินงานป้องกันโรคกล้ามเน้ือเส่ือมดูเชนเกิดซํ้ าซ่ึงเกิดจากการ

สนับสนุนจากโครงการพฒันาศกัยภาพ ก็ได้รับการนาํไปขยายผลโดยประสานบางส่วนเขา้กบัโครงการ

ป้องกนัความพิการแต่กาํเนิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที ่2 แสดงหน้าจอของ สปสช.ในการเกบ็ข้อมลูความพิการแต่กาํเนิด ซ่ึงมีโรคกลา้มเน้ือ

เส่ือมดูเชนอยูด่ว้ย 
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ภาพที ่3 แสดงคู่มือปฏิบัติการในระดับชุมชน และคู่มือปฏิบัติการในระดับโรงพยาบาล ท่ีนาํไปใช้ใน

โครงการป้องกันความพิการแต่กาํเนิด 
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ภาพที ่4  แสดงแผน่พบัของโครงการป้องกนัความพิการแต่กาํเนิด ซ่ึงไดรั้บทุนจาก สสส. (หวัหนา้โครงการ

ใหญ่ คือ ศ.พญ.พรสวรรค ์วสันต)์ ซ่ึง พญ.ดวงฤดี รับผิดชอบออกแบบแผน่พบัโรคกลา้มเน้ือเส่ือมดูเชนไดน้าํ

แผน่พบัของโครงการพฒันาศกัยภาพฯ มาเป็นตน้แบบในการพฒันา 
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10.3.2 แผนภูมิที ่4 ต้นแบบการพฒันาเครือข่ายการป้องกันโรคพนัธุกรรมเกดิซ้ํา (กล้ามเนือ้เส่ือมดูเชน)

สถานีอนามัย อสม. รพช./รพท./รพศ. ทีม รพ.มหาวิทยาลัย /ห้องปฏิบัติการ/กระทรวง

ค้นหา

 และ 

วินิจฉัย

•ค้นหาผู้ป�วย เด็กชาย วัยอนุบาล-

ประถมต้น : เดินลม้บอ่ย ว่ิงขาป�ด 

น่องโต เดินเขย่ง ลกุข้ึนลําบาก (โก

เวอร์ไซน์ Gower sign)  เพือ่ส่งตัว

ไปโรงพยาบาล

•แจกแผ่นพบัคัดกรองอาการโรคดู

เชน แก่ชุมชน อสม. และโรงเรียน

•ครอบครัวที่เคยมีลูกหรือญาติเป�น

โรคคกล้ามเนื้อลีบต้ังแต่อายุ 5-10 ป�

• พบผูป้�วยเพศชายที่มีอาการสงสัย

โรคดูเชนคือ กล้ามเนือ้ขาอ่อนแรง 

น่องโต ส่งให้โรงพยาบาลที่มีกุมาร

แพทย์ และส่งเลือดตรวจเอนไซม์

กล้ามเนื้อ (CK) พบว่าสูง

•ซักประวัติครอบครัวและวาด

แผนภูมิครอบครัว อาจมี หรือไม่มี

ประวัติโรคดูเชน

• ครอบครัวที่เคยมีผู้ชายเป�นโรคค

กล้ามเนื้อลบีต้ังแต่อายุ 5-10 ป�

แพทย์รวบรวมรายช่ือ และกรอกฟอร์ม 1วินิจฉัย โรคดูเชน

• เกบ็เลือดเพื่อตรวจหาสารพนัธุกรรมที่

ผิดปกติ เลอืด 3 ซีซีใส่ในหลอดฝาม่วง 

( EDTA) โดยเก็บเลือดผู้ป�วยและมารดา 

• ให้คําแนะนําเบื้องต้นว่าสงสัยโรค ให้

รอผลตรวจและแนะนําแม่คุมกําเนิด

จนกว่าจะทราบผลและคําแนะนําขัน้

ต่อไป

• เม่ือพบหญิงต้ังครรภ์ที่มีโอกาสมียีน

แฝงจากประวัติครอบครัวให้ส่งตัวไปรพ.

มหาวิทยาลัยหรือปรึกษาตามระบบ

(โทรศัพท ์เว็บ อีเมลล์ ) โดยไม่ต้องส่งตัว

ผู้ป�วย

•ส่งเลือดและแบบฟอร์ม 1 ทาง

ไปรษณีย์ มาที่ .................

• เจ้าหน้าที่ประสานงาน รับเลือด

พร้อมแบบฟอร์ม 1 ตรวจสอบ

ความถูกต้อง และจัดเกบ็ในทะเบียน

คอมพิวเตอร์ นําสง่ห้องปฏิบัติการ

•ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์

Multiplex PCR / MLPA

± sequencing 

พบ การกลายพันธุ์

ตรวจเลือดมารดา 

• แจ้งผลสรุปให้รพ.ผู้ส่ง

•ไม่ต้องตรวจเลือดคนอ่ืน

•ตั

ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญ

•แจ้งผลของผู้ป�วยและมารดาให้

รพ.ผู้นําส่ง

• แจ้งให้ รพ. เกบ็เลือดญาติผู้หญิง

ฝ�ายมารดาที่มีโอกาสมียีนแฝงตาม 

ลําดับเลขที่ของแผนภูมิครอบครัว

 

รักษา

และ

ฟ��นฟู

• เย่ียมบ้าน/โรงเรียน 

• ปรับสภาพบ้านให้เหมาะสม

•ดูแลจิตใจผู้ป�วยและครอบครัว

•ทําความเข้าใจกับคณุครู/เพื่อน

•กายภาพบําบัด/นวดสัมผสั

•ดูแลสวัสดกิารคนพิการ

• กุมารแพทย์/กุมารแพทย์ระบบประสาท (พิจารณายาเพรดนิโซโลน แล้วแต่ราย) 

• ตรวจการทํางานของกล้ามเนื้อหัวใจและอัลตราซาวน์หัวใจ (Echo) ป�ละ 1 คร้ัง 

และให้การรักษาตามอาการ

• กายภาพบําบัด เคร่ืองกายอุปกรณ์ตามอาการของโรค 

• นัดตรวจติดตามต่อเนื่อง, เย่ียมบ้าน, ออกใบรับรองเพื่อทําบัตรคนพกิาร

• ประเมินสภาพจิตใจผู้ป�วยและครอบครัวพร้อมให้การช่วยเหลอื

•กรณี ระยะท้ายของโรค ให้ดแูลแบบ End stage of life care โดยเฉพาะด้านจิตใจ

ให้คําแนะนํา

และ

ป�องกัน

โรคเกิดซ้ํา

• ให้ความรู้ชุมชนให้ตระหนักถึง

ข้อดีของการป�องกนัการเกิดโรคดู

เชนซ้ําอกีในครอบครัว

•ประสานงานกับ รพ.เพื่อติดตาม

หาญาติผู้หญงิของมารดาที่มียีน

แฝงให้ได้รับการตรวจเลือด

•ผู้หญิงทุกคนที่มียีนแฝง ให้คําแนะนําเร่ืองโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคซ้ํา ดงันี ้

 - ผู้หญิงที่มียีนแฝง ถ้ามีลูกชายจะมีโอกาสเป�นโรค 50% ไม่เป�นโรค 50% 

และถ้ามีลูกสาวจะไม่เป�นโรคแต่มีโอกาสมียีนแฝง 50% 

- แนะนํามารดาตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดโดยการเจาะน้ําครํ่าส่งตรวจจําเพาะโรคนี้ 

• หากมารดาไม่มียีนแฝง โอกาสเสี่ยงการเกิดโรคซ้ําน้อย แต่ยังแนะนําเจาะน้ําครํ่า

ท้องถัดไปเช่นกัน ?? concensus

• ผู้หญงิที่ไม่มีมียีนแฝง สามารถต้ังครรภ์ฝากครรภ์มีบุตรไดต้ามปกติ

•กรณีมีป�ญหาการดแูลรักษา ใหป้รึกษาผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน หรือส่งตัวมาที ่รพ.

มหาวิทยาลัย

• ปรึกษาแพทย์ด้านกระดูก หากมีอาการหลังแอ่นมากหรือเดินเขย่งมาก 

• ปรึกษา แพทย์ เวชศาสตร์ฟ��นฟู เพื่อแนะนําด้านการออกกําลงักายทีเ่หมาะสม

•ปรึกษา สติูแพทย์และแพทย์เวชพันธศุาสตร์ กรณีพบหญิงต้ังครรภ์ที่มีโอกาส

เสี่ยงมียีนแฝงของโรค เพื่อทําการวินัจฉัยทารกในครรภ์

•นโยบายจากส่วนกลางพร้อมงบประมาณ และติดตามผลลัพธ์ทุกป�

• จัดอบรมบุคลากรทางการแพทย์ เร่ืองการป�องกันการเกิดโรคกล้ามเนื้อลีบดู

เชนซ้ําในครอบครัว ให้เข้าใจป�ญหา และบทบาทในการดูแลผู้ป�วยแบบองค์รวม

• ทําโครงการนําร่องให้แก ่รพช./รพท./รพศ.ทีส่นใจ เพื่อเป�นโรงพยาบาล

ตัวอย่างของโครงการและเป�นเครือข่ายในแต่ละภาคของประเทศ

• จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เร่ืองโรคกล้ามเนื้อลีบดูเชน: แผ่นพับ เว็บไซด์

ไม่พบ

ยีนแฝง

พบ

ยีน

แฝง

ไม่พบ

การกลายพันธุ์

แผนภูมิการดูแลผู้ป�วยโรคกล้ามเน้ือเส่ือมพันธุกรรม (ดูเชน)
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11. การผลติส่ือและเอกสาร  

 ตารางที ่10 แสดงผลงานการผลิตส่ือและเอกสารแยกตามรายปี 

ส่ือและเอกสาร 2555 2554 2553 2552 รวมสะสม 

เป้าหมาย ผลผลติ เป้าหมาย ผลผลติ เป้าหมาย ผลผลติ เป้าหมาย ผลผลติ เป้าหมาย ผลผลติ 

แผน่พบั (เร่ือง) 

(เอกสารแนบ 4) 

ผลิตเพ่ิม 

 2 เร่ือง 

2 เร่ืองและใช้

ต่อเน่ือง 

ผลิตเพ่ิม 

 1 เร่ือง 

ใช้

ต่อเน่ือง 

ใช้

ต่อเน่ือง 

ใช้

ต่อเน่ือง 

2 2 4 3 

บตัรประจาํตวั

ผูป่้วย/พาหะ (เร่ือง) 

ใช้

ต่อเน่ือง 

ใชต่้อเน่ือง ใช้

ต่อเน่ือง 

ใช้

ต่อเน่ือง 

ผลิตเพ่ิม 

1 เร่ือง 
ใช้

ต่อเน่ือง 
2 2 3 2 

หนงัสือ (เร่ือง) ใช้

ต่อเน่ือง 

ใชต่้อเน่ือง ผลิตเพ่ิม 

 1 เร่ือง 

1 ใช้

ต่อเน่ือง 

0 1 0 2 1 

เวบ็ไซด ์ ใช้

ต่อเน่ือง 

ใชต่้อเน่ือง ใช้

ต่อเน่ือง 

ใช้

ต่อเน่ือง 

ใช้

ต่อเน่ือง 

ใช้

ต่อเน่ือง 

1 1 1 1 

 

เวบ็ไซต์ของหน่วยเวชพนัธุศาสตร์ ช่ือ www.geneticrama.com 

มีจาํนวนผูเ้ขา้ชมประมาณ 3000 คน/ปี และมีอตัราผูเ้ขา้ชมใหม่ 80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5   แสดงเวบ็ไซต์ของหน่วยเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย 

 

12. การสร้างเครือข่ายกบักุมารแพทย์และแพทย์สาขาต่างๆในรพ./จังหวดัเครือข่าย 

 ตารางที ่11 แสดงจาํนวนเครือข่ายและจาํนวนครอบครัวของการติดตามเยีย่มเครือข่าย 

เปรียบเทียบกบัเป้าหมายแยกรายปี 

กจิกรรม 2555 2554 2553 2552 

เป้าหมาย 

(แห่ง) 

ผลผลติ 

(แห่ง) 

เป้าหมาย 

(แห่ง) 

ผลผลติ 

(แห่ง) 

เป้าหมาย 

(แห่ง) 

ผลผลติ 

(แห่ง) 

เป้าหมาย 

(แห่ง) 

ผลผลติ 

(แห่ง) 

จาํนวนเครือข่ายใหม่ NA 2 NA 4 NA 2 5 1 

การเยีย่มเครือข่าย ใชโ้ทรศพัท/์อีเมลล ์

ในการดาํเนินงาน 

ใชโ้ทรศพัท/์อีเมลล ์

ในการดาํเนินงาน 
ใชโ้ทรศพัท/์อีเมลล ์

ในการดาํเนินงาน 
1 คร้ัง/ปี/แห่ง 1 

(ลาํปาง) 

NA ไม่ไดต้ั้งเป้าหมาย, ตั้งแตปี่ 2553 เป็นตน้ไป ไม่กาํหนดเป้าหมาย 
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Project Name:   Pre-school Program with the Garden on the Rooftop Project: The effectiveness of  

pre-school program for children with mild Autism Spectrum Disorder (ASD) 

Supervisor:   Dr. Pareyaasiri  Manason 

Department of Communication Sciences and Disorders 

Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital  Mahidol University 

 

Objective: 

1. Creating a model of a pre-school program for children with ASD to certify that they are able to 

study with regular children at the same age 

2. Creating a linkage between children, family, and school administrators by providing 

accommodations and suggestions to ASD children parents with objective that the ASD children 

will behave properly every where every time. The development of the ASD children whose 

participating the program, will be enhanced by Applied Behavior Analysis methodology with 

Intensive Behavioral Educational Programming. 

3. Coordinating and caring and providing advices to ASD children parents on education and 

appropriate skill of the ASD children participating in the program. Moreover,  schools and 

education institutes will received proper advice for each particular children. 

 

Benefit: 

1. Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University will be able to fulfill the law 

about educational and potential enhancement for handicapped person, which supports on 

handicapped people educational opportunity enhancement by creating pre-school program as a 

pioneer program for higher education level for handicapped people to receive the same 

opportunity as regular people in society. 

2. This project is utilized as a pioneer project for pre-school children with ASD by concentrating 

on critical skills development to be able to continue studying at school properly. 

3. This project will generate a linkage with other education institutes to provide them knowledge 

on skill developing of the children. 
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Critical Output of the Program: 

Preliminary Analysis Result  

Across the country, provinces are reporting increases in the number of children with autism 

enrolled in the education system. Although a few specific treatment methods have been established as 

efficacious for some children with autism in controlled settings, research examining the transition of these 

treatments into early intervention programs has been minimal. The study examined provider self-reports of 

the use of interventions as well as the ability to transfer to classroom though focus groups.  

 The increase in children with autism, along with treatment studies suggesting substantial gains 

when treatment is provided at avery early age(1), has led to an increased emphasis on early intervention 

(EI). Although no specific treatment has emerged as the established standard for all children with autism, 

several methods have demonstrated efficaciousness in research settings and are now considered best 

practice. 

 Recently two movements have dealt with the proliferation of multiple treatment methods for 

children with autism. The first involves the development of best practice guidelines, which either list 

common practices used with children with autism or include a critical assess,ent of available practices. For 

example in New York(2), the best practices guildlines currently include a list of many treatments available 

for children with autism, also recommend the practices for chidren with autism ages 0-3 years(3) which did 

consider experiment evidence for treatment efficacy.  

 Although one specific treatment has not emerged as the established standard for all children with 

autism, research reviews have described several methods that have been demonstratrated to be efficacious 

with some children with autism in research settings. The most well-researched programs are treatments 

based on the principles of applied behavior analysis or ABA (4). 

 For the study, resarcher started the program of each 

child with autism by having early assessment by four specialists 

- -pediatrician, neurologist, psychitist, behavior analist. Then, 

ABA method had been employed to each child. After 6 months, 

a functional comprehensive technique called Treatment and 

Education of Autistic and related Communication handicapped 

Children (TEACCH) which mainly  uses  a  s t ructured 

environment, visual cueing, and other 0ne-on-one strategies to assist children with autism and their families 

had been practiced.  
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 After 14 months period, children in the study were successfully admited to the pre-school level. 

Researcher recieved notification about specific restrictive behaviours that have been decreased. Children 

are able to study peacefully and understandably. School administrators are welcome to apply the program 

for the preschool level.  

 

Publication 

1. The pamphlet about children with ASD “When your child diagnosed of having autism” 

2. The pamphlet about nutrition for children with ASD 

 

Seminar: 

National Seminar for Handicap Activity 

October 2012  at Rama Garden Hotel Participants  

300 people 

Arranging a National meeting for handicap, 

which held once a year, is organized by Handicap 

SSS Parliament, Chulalongkorn University, 

Thammasart University, Mahidol University, 

Kasetsart University. 

Project organizers have proposed skill 

development for pre-school ASD children program for assisting autistic children to be able to study in a 

regular school for adapting to a AEC formation in the next 3 years.  

 

____________________________________________ 
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ช่ือกจิกรรม      หนังสือเล่มแรกรามาธิบดี   (Bookstart RAMA) 

หัวหน้ากจิกรรม     น.ส. อมัพร   ถุงแก้วรุ่งเรือง 

      นางณชัชา      จงศุภางครัตน์ 

      อาจารย์ศิริพร  นิราพนัธ์ 

หลกัการและเหตุผล  

 การอ่านหนังสือให้เด็กฟังตั้งแต่เยาวว์ยันั้นเป็นกลยุทธ์และกระบวนการท่ีสําคญัในการพฒันาเด็ก 

การท่ีพอ่แม่อ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟังตั้งแต่ยงัเป็นทารกนั้นจะเป็นการสร้างความผกูพนัและความสัมพนัธภาพท่ี

อบอุ่นในครอบครัว  ผลท่ีไดจ้ากการอ่านนอกจากจะเป็นการส่งเสริมพฒันาการของเด็กในดา้นต่างๆ เช่น 

ดา้นภาษา สังคม สติปัญญา และการเคล่ือนไหวร่างกายแลว้ ยงัทาํใหเ้ด็กคุน้กบัหนงัสือตั้งแต่เล็กๆ ซ่ึงเป็นการ

ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านใหเ้ด็กอีกดว้ย 

 โครงการหนังสือเล่มแรกรามาธิบดีได้เร่ิมดาํเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553 โดยคร้ังแรกได้จดั

กิจกรรม Training the trainer คร้ังท่ี1  เพื่อให้บุคลากรท่ีทาํงานเก่ียวกบัเด็กปฐมวยัในโรงพยาบาลรามาธิบดีมี

ความรู้ความเขา้ใจ สามารถแนะนาํ สาธิต และกระตุน้ให้บิดามารดาอ่านหนงัสือเล่มแรกให้เด็กฟังไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ หลังจากนั้นได้ดําเนินกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านหนังสือเล่มแรกในเด็กทารกท่ีหน่วย        

เวชศาสตร์ผูป่้วยนอกเด็กและวยัรุ่น  หอผูป่้วยเด็กเล็ก และศูนยพ์ฒันาเด็กปฐมวยัรามาธิบดี   ต่อมาในปี  2554  

ไดข้ยายขอบเขตการอ่านหนงัสือกบัเด็กวยัหัดเดินและวยัก่อนเรียน และสร้างส่ือการสอน ไดแ้ก่ ภาพพลิก

และแผน่พบั และวดิิทศัน์สาํหรับสอนพ่อแม่ หรือผูดู้แล   และจดัอบรม Training the trainer: Bookstart คร้ังท่ี

2  แก่บุคลากรท่ีทาํงานเก่ียวกบัเด็กในโรงพยาบาลรามาธิบดี และจดัประชุมภาคประชาชนเพื่อเผยแพร่ความรู้

แก่ประชาชนทัว่ไป สําหรับในปี 2555 เป็นการดาํเนินโครงการต่อเน่ืองเพื่อให้ไดรู้ปแบบท่ีชดัเจนและเป็น

โครงการท่ีพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  สามารถขยายผลไปยงัโรงพยาบาลหรือสถานบริการสุขภาพอ่ืนท่ีสนใจได ้

 

วตัถุประสงค์ 

 1. เพื่อพฒันาตน้แบบการส่งเสริมการอ่านหนงัสือเล่มแรกในโรงพยาบาล หรือสถานบริการสุขภาพ 

แก่เด็กโดยพอ่แม่/ผูดู้แล 

2. ติดตามผลของการอ่านหนงัสือเล่มแรกให้แก่เด็กปฐมวยัท่ีมีสุขภาพดีและเด็กป่วยโดยพ่อแม่พ่อ

แม่/ผูเ้ล้ียงดู 

 

ผลประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

1. ไดโ้ครงการหนงัสือเล่มแรกท่ีเป็นโครงการตน้แบบ 

 2. ทาํใหค้รอบครัวอบอุ่นและพอ่แม่ลูกมีสัมพนัธภาพท่ีดี 

 3. ช่วยส่งเสริมพฒันาการเด็กดา้นภาษา สังคม สติปัญญา และการเคล่ือนไหวร่างกาย 

4.  เป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เยาวว์ยั 
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ผลการดําเนินงานทีสํ่าคัญ  

 กลุ่มตัวอย่าง คือ  พ่อแม่/ผูดู้แล ท่ีดูแลเด็กอายุ  4 เดือน ถึง 5 ปี ท่ีพาเด็กมารับบริการสุขภาพท่ีหน่วย

เวชศาสตร์ผูป่้วยนอกเด็กและวยัรุ่น หอผูป่้วยเด็ก และ ศูนยพ์ฒันาเด็กปฐมวยัรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี  

ดาํเนินกิจกรรมสนบัสนุนส่งเสริมพ่อแม่หรือผูดู้แลอ่านหนงัสือให้เด็กปฐมวยัฟัง โดยการให้ความรู้

เก่ียวกบัความสาํคญัและประโยชน์ของการอ่านหนงัสือให้เด็กเล็กฟัง มีการสอนสาธิตและแนะนาํเทคนิคการ

อ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟัง   แจกหนงัสือนิทานใหพ้อ่แม่ หรือผูดู้แลกลบัไปอ่านท่ีบา้น   สําหรับในศูนยพ์ฒันาเด็ก

ปฐมวยัรามาธิบดี นอกจากจะส่งเสริมสนับสนุนให้พ่อแม่อ่านหนังสือให้เด็กฟังแล้ว  พี่เล้ียงเด็กยงัอ่าน

หนงัสือใหเ้ด็กฟังทุกวนั และมีบริการใหย้มืหนงัสือนิทานกลบัไปอ่านท่ีบา้น  

 

ผลการดาํเนินงานในแต่ละแห่งมีดงัน้ี 

หน่วยเวชศาสตร์ผูป่้วยนอกเด็กและวยัรุ่น  

ปี2555  มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการซ่ึงเป็นพ่อแม่/ผูดู้แลท่ีดูแลเด็กอายุ 18-19 เดือน  จาํนวน 76 คนโดย

แบ่งเป็น 2 กลุ่มค คือ กลุ่มท่ี1 เป็นพอ่แม่/ผูดู้แล จาํนวน 36 คน ไดรั้บการสอนสาธิตการอ่านหนงัสือให้เด็กฟัง

เป็นรายกลุ่มและแจกหนงัสือ จาํนวน 3 เล่ม กลุ่มท่ี 2 จาํนวน  40  คน  ไดรั้บการแจกหนงัสือนิทานจาํนวน      

3 เล่ม แต่ไม่ไดแ้นะนาํหรือการสอนสาธิตอ่านหนงัสือให้เด็กเล็กฟัง  ไดมี้การติดตามทางโทรศพัท์ทุกราย  

และเยีย่มบา้นผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการได ้20 ราย   

เม่ือติดตามผลการดาํเนินงานทั้งจากติดต่อทางโทรศพัทแ์ละการเยี่ยมบา้น พบวา่ พ่อแม่/ผูดู้แลส่วน

ใหญ่ยงัคงอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟังอยา่งสมํ่าเสมอ เด็กให้ความสนใจกบัหนงัสือท่ีอ่าน  และการอ่านหนงัสือให้

เด็กฟังยงัเป็นการส่งเสริมสัมพนัธภาพท่ีดีในครอบครัว  

เม่ือเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานระหวา่งกลุ่มท่ีไดรั้บการสอนสาธิตการอ่านหนงัสือให้เด็กฟังและ

แจกหนงัสือนิทานกบักลุ่มท่ีไดรั้บการแจกหนงัสือนิทานเพียงอยา่งเดียวพบวา่พบวา่พฒันาการดา้นภาษาของ

ทั้งสองกลุ่มคลา้ยคลึงกนั  พ่อแม่หรือผูดู้แลกลุ่มท่ีไดรั้บการสอนอ่านหนงัสือนิทานมีการอ่านหนงัสือนิทาน

ใหเ้ด็กฟังอยา่งความสมํ่าเสมอ คิดเป็นร้อยละ 88 ส่วนกลุ่มท่ีไม่ไดรั้บการสอนวิธีการอ่านหนงัสือนิทานมีการ

อ่านหนงัสือนิทานอย่างสมํ่าเสมอคิดเป็นร้อยละ 62 จากคาํบอกเล่าของพ่อแม่/ผูดู้แลและการสังเกตกลุ่มท่ี

ได้รับการสอนอ่านพบว่า เด็กมีความสนใจในหนังสือ  เดินไปหยิบหนังสือท่ีมุมหนังสือเองและนาํมาให้

ผูป้กครองอ่าน เด็กช้ีรูปภาพในหนังสือได้ถูกตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 80  กลุ่มไม่ได้รับการสอนช้ีรูปภาพใน

หนงัสือไดถู้กตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 50 พ่อแม่/ผูดู้แลท่ีอ่านหนงัสือให้เด็กฟังอยา่งสมํ่าเสมอนั้นเป็นผูท่ี้มีทศันะ

คติท่ีดีต่อการอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟัง มีระดบัการศึกษาค่อนขา้งสูง เศรษฐานะค่อนขา้งดี 
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แผนภูมิที ่5  แนวปฏิบัติการทาํงานหนังสือเล่มแรกที่หน่วยเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวยัรุ่น 

 

 

 

 

แนวปฏบัิติการทาํงานหนังสือเล่มแรกทีห่น่วยเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวยัรุ่น 

ตดิตามเยีย่มบ้าน 

 เมือ่ครบ 6 เดอืน 

เด็กมาตรวจทีค่ลนิิกสุขภาพเด็กดี  

และคลนิิกโรคทัว่ไป 

 กลุ่มทีไ่ด้รับการสอน 

 

แจกหนังสือนิทาน 3 เล่ม 

(ติก๊ต่อก ตั้งไข่ล้ม นิทานอสิป) 

เจ้าหน้าทีส่อน/สาธิต 

การอ่านหนงัสือและเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ 

(วนัพฤหัสบดบ่ีายและวนัศุกร์เช้า) 

กลุ่มทีไ่ม่ได้รับการสอน 

             แจกหนังสือนิทาน 3 เล่ม 

          (ติก๊ต่อก ตั้งไข่ล้ม นิทานอสิป) 

    แนะนําหนังสือทีเ่หมาะสมกบัวยัเดก็ 

ตดิตามการอ่านหนังสือนิทาน 

ทางโทรศัพท์ทุก 3 เดอืน 

และทุกคร้ังทีม่นีัด  F/U   โดยการสัมภาษณ์ 
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ในปัจจุบนั  หน่วยเวชศาสตร์ผูป่้วยนอกเด็กและวยัรุ่น 

ได้พฒันากิจกรรมหนังสือเล่มแรกรามาธิบดีเป็นงานประจาํ  

โดยสอนสาธิตการอ่านหนังสือให้เด็กฟังแก่พ่อแม่หรือ

ผูป้กครองท่ีสนใจเป็นกลุ่ม  ในวนัศุกร์ ช่วงเช้า เวลา 8.00- 

8.30น.ทุกวนั และวนัพฤหสับดีทุกสัปดาห์แรกของเดือน เวลา 

12.30-13.00 น. ซ่ึงเป็นวนัท่ีมีคลินิกสุขภาพเด็กดี  นอกจากน้ี

ทุกเช้า เวลา 9.00-11.00 น. เวลา มีการจดักิจกรรมนันทการ

สาํหรับเด็กท่ีรอตรวจ และมีการแนะนาํการอ่านหนงัสือนิทาน

ใหเ้ด็กฟังแก่พอ่แม่หรือผูป้กครองท่ีสนใจเป็นรายบุคคล               การสอนอ่านทีห่น่วยเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเดก็ 

 

หอผูป่้วยเด็ก 

ปี 2555  มีพ่อแม่เด็กหรือผู ้ดูแล เข้าร่วมโครงการ  จํานวน 99  คน  มีเด็กท่ีเข้าร่วมโครงการ               

อาย ุ4 เดือน - 1 ปี จาํนวน 24 คน  อาย ุ1 -3 ปี จาํนวน 36 คน  อาย ุ3-5 ปืจาํนวน 39 คน  

จากติดตามทางโทรศพัท ์พบวา่ ติดต่อได ้52 คน (52.5%)  ติดต่อไม่ได ้43 คน (43.5 %)  เสียชีวิต 4 

คน (4 %)  ผลจากการสัมภาษณ์เก่ียวกบัการอ่านหนงัสือพบวา่  ทุกครอบครัวมีการอ่านหนงัสือให้เด็กฟัง  

โดยส่วนใหญ่อ่าน 5-7 วนัต่อสัปดาห์ ดงัตารางท่ี 12 

 

ตารางที1่2  ความถี่การอ่านหนังสือให้เด็กฟังใน 1 สัปดาห์ 

 

จํานวนวนัทีอ่่านหนังสือให้เด็กใน 1 สัปดาห์ จํานวนครอบครัว (%) 

ทุกวนั 30  (57.7 %) 

5-6 วนั 5 (9.6 %) 

3-4 วนั 15 (28.9%) 

2 วนั 3 (3.8 %) 

นอ้ยกวา่ 2 วนั 0 

  

เด็กท่ีไดรั้บการอ่านทุกวนันั้น ส่วนใหญ่จะป็นเด็กทารก อายุน้อยกวา่ 1 ปี เพราะมารดาจะเลือกเอง 

เวลาอ่านหนงัสือให้ลูกฟัง เด็กทารกจะสนใจหนงัสือ สีสันสดใส ชอบใช้น้ิวช้ีหนงัสือ ช้ีรูปภาพ ชอบดูปาก

ของคนอ่าน และทาํเสียงอูอา คลา้ยพดูตามคนอ่าน   
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เด็กท่ีไดรั้บการอ่าน 3-5 วนั/สัปดาห์ เป็นเด็กทารกและเด็กวยัหดัเดิน 

เด็กท่ีไดรั้บการอ่าน 2 วนั/สัปดาห์ เป็นเด็กท่ียงัป่วยเร้ือรัง ตอ้งพามาโรงพยาบาลเป็นระยะ และหลาย

รายเป็นเด็กท่ีสุขภาพดีข้ึน แต่เร่ิมไปโรงเรียนและมีการบา้น ซ่ึงวนัไหนทาํการบา้น  พ่อแม่ก็จะสอนการบา้น 

ไม่ได้อ่านนิทานให้ฟัง  และบางครอบครัวพ่อแม่ไปทาํงานนอกบา้นกลบัมาถึงบา้นลูกหลบั  จึงไม่ไดอ่้าน

นิทานใหฟั้ง บางครอบครัวปู่ ยา่ตายายเป็นคนอ่านใหฟั้งในช่วงท่ีพอ่แม่ออกไปทาํงานนอกบา้น    

สําหรับการหาหนงัสือเพิ่มเติมจากท่ีรับแจกจาก

โรงพยาบาลนั้น   มีซ้ือหนงัสืออ่านเพิ่มเติม  24 ครอบครัว 

( 46.1%)   ท่ีไม่ไดซ้ื้อเพิ่ม ส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็ก  เด็กยงัมี

อาการไม่คงท่ี ตอ้งพามาโรงพยาบาลบ่อย  เด็กท่ีพ่อแม่

ตอ้งไปทาํงานนอกบา้น พ่อแม่ไม่มีเวลาอ่านหนังสือให้

ฟัง  ทุกครอบครัวเล่าว่า การอ่านหนังสือให้ฟัง ทาํให้

สัมพนัธภาพระหว่างพ่อแม่กบัเด็กใกลชิ้ดกนัข้ึนมากข้ึน  

แต่อย่างไรด็ตาม เม่ือเด็กป่วยหรือมีอาการโรคมากข้ึน  

การอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟังจะนอ้ยลงมาก                                        การสอนอ่านทีห่อผู้ป่วย 

 

เม่ือส้ินสุดโครงการในปี 2555 น้ี  ไดแ้นวทางซ่ึงสามารถใช้เป็นตน้แบบการอ่านหนังสือเล่มแรก

สาํหรับเด็กป่วยในโรงพยาบาล  ดงัแผนผงัน้ี 
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แผนภูมิที ่6  แนวทางการอ่านหนังสือเล่มแรกสําหรับเด็กป่วยในโรงพยาบาล 

ใหข้อ้มูลวา่มีหนงัสือนิทานใหย้มื

อ่านท่ีชั้นหนงัสือและรถหนงัสือ 
ในหอผูป่้วย 

ไม่พร้อมเขา้ร่วมโครงการ 

สาธิตการอ่าน/ เปิดVDO

วธีิการอ่านหนงัสือนิทาน 

พร้อม/ยนิดีเขา้ร่วมโครงการ 

ไม่สามารถเคล่ือนยา้ยผูป่้วยเขา้

หอ้งนนัทนาการได ้

สามารถเคล่ือนยา้ยผูป่้วยเขา้

หอ้งนนัทนาการได ้

สอนท่ีขา้งเตียงเด็ก สอนท่ีหอ้งนนัทนาการ 

สาธิตวธีิการ 
อ่านหนงัสือนิทาน 

แจกหนงัสือนิทานท่ีเหมาะสมกบัอายเุด็ก 

สงัเกตและสอบถามการอ่านหนงัสือนิทานใหเ้ด็กฟังของครอบครัว / ผูดู้แล 

โทรศพัทติ์ดตามและสนบัสนุนใหก้าํลงัใจครอบครัว / ผูดู้แล 
ในการอ่านหนงัสือนิทานอยา่งตอ่เน่ือง 

แนะนาํหลกัการและเทคนิคในการอ่านหนงัสือ 

ผู้ป่วยเด็กอายุ 4 เดอืน  -  5 ปี 
ที่เข้ารับรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 

พยาบาล / ผูช่้วยพยาบาล / จ.น.ท.นนัทนาการ

เดก็ประเมินอาการเดก็หลงัเขา้รับการรักษาอยู่

ในโรงพยาบาลตั้งแต่วนัท่ี 2 เป็นตน้ไป 

 

ประเมินความพร้อมครอบครัว/ผูดู้แล  
 แนะนาํโครงการ ประโยชน์   
แจกแผน่พบัหนงัสือเล่มแรก 

ไม่คงที ่/ อยู่ในภาวะวกิฤต 

รอจนกวา่อาการเด็กคงท่ี  
หรือพน้ภาวะวกิฤต 

คงที ่/ ไม่อยู่ในภาวะวกิฤต 

แนวทางการอ่านหนังสือเล่มแรกสําหรับเด็กป่วยในโรงพยาบาล 
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ศูนยพ์ฒันาเด็กปฐมวยัรามาธิบดี   

ปี 2555  มีพอ่แม่เด็กเขา้ร่วมโครงการเดิม  66  คน  ยา้ยไปเขา้โรงเรียนอนุบาล 14 คน มีพ่อแม่เขา้ร่วม

โครงการเพิ่มอีก 14 คน  มีการยมืหนงัสือไปอ่านใหเ้ด็กฟังท่ีบา้นจาํนวน  5037 คร้ัง หนงัสือท่ียืมมากท่ีสุด คือ

พระจนัทร์อร่อยไหมและวนัเกิดแสนสนุก 

จากการสัมภาษณ์พ่อแม่ท่ีเขา้ร่วมโครงการขณะมารับเด็กกลบับา้น พ่อแม่เด็กมากกวา่ร้อยละ 90  มี

ความความพึงพอใจในโครงการ และมีความเห็นว่า การอ่านหนงัสือให้เด็กฟังทาํให้เด็กมีสมาธิดี สังเกตได้

จากเด็กมีความสนใจและนัง่ฟังการอ่านนิทานไดน้าน เด็กมีพฒันาการดา้นภาษาท่ีดี เพราะระหวา่งฟังนิทานก็

จะมีการซกัถาม พี่เล้ียง หรือเด็กท่ีหดัพูดจะฝึกพูดเป็นคาํๆ ตามนิทานท่ีอ่าน มีอารมณ์ท่ีร่าเริง มีความสุขขณะ

ฟังนิทาน  ดา้นสังคมมีการพูดคุยกบัเพื่อนเก่ียวกบัเน้ือเร่ืองของนิทานท่ีฟัง ดา้นกลา้มเน้ือมดัเล็ก  เด็กจะขยบั

มือตามเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน  พฒันาการดา้นกลา้มเน้ือมดัใหญ่  เด็กจะขยบัโยกตวัไปมา บางคร้ังลุกข้ึนยืนตามเร่ือง

ท่ีอ่าน  ดา้นสติปัญญา เด็กท่ีไดรั้บการฟังนิทานอยา่งต่อเน่ืองจะกลา้พูด กลา้ซกัถามในส่ิงท่ีไม่ทราบ และกลา้

ออกความคิดเห็นหรือตอบคาํถามในเน้ือเร่ืองนิทานท่ีอ่าน   

 

 

 

    

 

การอ่านหนังสือให้เด็กฟังทุกวนัที่

ศูนย์พฒันาเด็กปฐมวยัรามาธิบดี 

 

 

 

 

 
                                 การสาธิตการอ่านหนังสือให้เด็กเลก็

ฟังแก่บุคลากรทีท่าํงานเกีย่วกบัเด็ก 

 

กล่าวโดยสรุปปัจจุบนัน้ีโครงการหนงัสือเล่มแรกรามาธิบดีในหน่วยงานทั้งสามคือ หน่วยเวชศาสตร์

ผูป่้วยนอกเด็กและวยัรุ่น  หอผูป่้วยเด็ก  และศูนยพ์ฒันาเด็กปฐมวยัรามาธิบดี   ไดส้อดแทรกกิจกรรมหนงัสือ

เล่มแรกรามาธิบดีเป็นงานประจาํของหน่วยงาน 

_________________________________________________ 
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ช่ือกจิกรรม  อนามัยโรงเรียน การคัดกรองสุขภาพและปัญหาการเรียนในเด็กวยัเรียนอย่างเป็นองค์รวม    

หัวหน้ากจิกรรม  อ.พญ.สุธาทพิย์    เอมเปรมศิลป์ 

   หน่วยเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเดก็และวยัรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์   

 

หลกัการและเหตุผล 

 จากขอ้มูลการวิเคราะห์สุขภาวะเด็กวยัเรียนไทยอายุ 6-12 ปี โดยราชวิทยาลยักุมารแพทยแ์ห่ง

ประเทศไทย พบว่า  เด็กนกัเรียนไทยมีโรคอว้นเพิ่มข้ึน นอกจากน้ีเด็กยงัเส่ียงต่อภาวะโลหิตจางจากการขาด

ธาตุเหล็ก ดังจะเห็นได้จากรายงานการสํารวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทย คร้ังท่ี 5            

พ.ศ. 2546-2547 พบอตัราภาวะโลหิตจางท่ีตรวจโดยใช้ค่าฮีมาโตคริต สูงร้อยละ 13.1 และสูงร้อยละ 26.7   

เม่ือใช้ค่าฮีโมโกลบินเป็นเกณฑ์ เพิ่มจากการสํารวจคร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2538 ท่ีพบร้อยละ 20.5 ขาดธาตุเหล็กมี

ผลเสียต่อระดบัเชาวปั์ญญาและพฒันาการ จึงมีการเสริมธาตุเหล็กโดยหวงัผลแกปั้ญหาดา้นสติปัญญา ขอ้มูล

จากงานวจิยัพบวา่ การเสริมธาตุเหล็กในกลุ่มเด็กวยัเรียนไดผ้ลไม่แน่นอน  อยา่งไรก็ตามการศึกษาส่วนใหญ่

พบวา่ การให้ธาตุเหล็กในกลุ่มท่ีซีดและมี Ferritin ตํ่า สามารถแกไ้ขให้ระดบัเชาวน์ปัญญากลบัคืนมาเท่ากบั

เด็กท่ีไม่เคยมีภาวะโลหิตจางมาก่อนได ้และผลลพัธ์ดีกว่ากลุ่มท่ีไม่ไดรั้บการรักษา  เหตุผลดงักล่าวขา้งตน้   

จึงเห็นว่ากิจกรรมการตรวจคดักรองทางสุขภาพและตรวจภาวะซีดในเด็กวยัเรียนมีความสําคญั เพราะการ

ค้นพบปัญหาดังท่ีกล่าวมา นําไปสู่การดูแลสุขภาพเด็กอย่างรอบด้านโดยเฉพาะปัญหาภาวะโลหิตจาง        

หากเด็กได้รับการรักษาพร้อมคําแนะนําเบ้ืองต้นและติดตามผลอย่างมีระบบน่าจะส่งผลเชิงบวกต่อ

ปัจจยัพื้นฐานทางดา้นการศึกษา เช่น สมาธิ และการคาํนวณ 

 จากการจดักิจกรรมการตรวจสุขภาพโดยพยาบาลอนามยัโรงเรียน และตรวจเลือดเพื่อคดักรองภาวะ

ซีดในเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสามเสน โรงเรียนพญาไทและโรงเรียนก่ิงเพชร มาเป็นระยะเวลา 3 ปี 

นอกเหนือจากปัญหาสุขภาพท่ีตรวจพบไดบ้่อยเช่น ภาวะซีด อว้น หรือ สายตาสั้นแลว้ เด็กนกัเรียนยงัมีปัญหา

การเรียนร่วมดว้ยซ่ึงอาจมีปัจจยัมาจากปัญหาสุขภาพหรือจากปัญหาความบกพร่องทางการเรียนรู้ของตวัเด็กเอง จากผล

รายงานสถานการณ์และแนวโน้มของปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาวะเด็กไทย ปีพ.ศ. 2552 พบว่า      

เด็กวยั 6-11 ปีมีอตัราการอ่านออกเขียนได ้เพียงร้อยละ 86 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของพญ.รวิวรรณ      

รุ่งไพรวลัย ์และคณะ ท่ีเคยรายงานความชุกของปัญหาการอ่านในเด็กวยัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จาํนวน 

480 คน พบร้อยละ 7.8 ซ่ึงค่าใกลเ้คียงกบัรายงานของต่างประเทศท่ีพบว่าเด็กวยัเรียนประมาณร้อยละ 8         

มีความบกพร่องของทกัษะการเรียน นอกจากน้ีเด็กร้อยละ 3-5 ยงัพบปัญหา สมาธิสั้น และมีการศึกษาพบวา่

เด็กกลุ่มดังกล่าว มีความบกพร่องในการทาํงานของสมองส่วนท่ีเก่ียวกับการบริหารจดัการ (Executive 

function: EF) ซ่ึงเป็นขบวนการท่ีจะสั่งการให้เกิดพฤติกรรมตอบสนองต่างๆเม่ือส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไป 

ซ่ึงทกัษะการบริหารจดัการเป็นปัจจยัสําคญัพื้นฐานอยา่งหน่ึงต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของเด็ก เด็กกลุ่มน้ี

หากไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกตอ้งและเหมาะสมอาจส่งผลกระทบเชิงลบในระยะยาวได ้เช่น ปัญหา

พฤติรรม  การขาดเรียน หรือเรียนไม่จบ และเป็นปัญหาสังคมในท่ีสุด 
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  ดงันั้นจะเห็นไดว้า่จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ จึงเห็นวา่ควรมีการพฒันาระบบการดูและส่งต่อเด็กท่ีมี

ปัญหาการเรียนรวมถึงการพฒันาระบบคดักรอง  เพราะการคน้พบเด็กท่ีมีปัญหาการเรียนแต่เน่ินๆ และให้การ

ช่วยเหลือแก่เด็กและครอบครัว โดยการประสานงานกบัคุณครู จะนาํไปสู่การดูแลสุขภาพและส่งเสริมทกัษะ

การเรียนรู้เด็กอยา่งรอบดา้น 

 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบัการประเมินและคดักรองสุขภาพของเด็กวยัเรียนโดยพยาบาลอนามยั 

โรงเรียน    

2. สร้างนวตักรรมการบริการเพื่อพฒันาตน้แบบระบบสาธารณสุขของประเทศ และพฒันาศกัยภาพของ 

เด็กวยัเรียนอยา่งเป็นองคร์วม  

3.   เพื่อหาอตัราความชุกของภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กนกัเรียนและปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

  

เป้าหมาย  

 มีตน้แบบการใหบ้ริการอนามยัโรงเรียน ระบบคดักรองสุขภาพและปัญหาการเรียนแบบเป็นองคร์วม 

 

ผลประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

1. เด็กนกัเรียนไดรั้บบริการการตรวจคดักรองทางสุขภาพและปัญหาการเรียนท่ีครอบคลุมเป็นไปตาม 

มาตรฐาน 

2. มีโปรแกรมการเก็บขอ้มูลสุขภาพเด็กนกัเรียนและประเมินผลใหแ้ก่ผูป้กครองเป็นรายบุคคล 

3. เด็กท่ีมีปัญหาสุขภาพและปัญหาการเรียนจะไดรั้บการดูแลและติดตามอยา่งต่อเน่ือง    

โดยพยาบาลอนามยัโรงเรียน มีระบบส่งต่อและติดตามต่อเน่ือง 

 

ผลการดําเนินงานทีสํ่าคัญ 

1. ตน้แบบดา้นการใหบ้ริการงานอนามยัในโรงเรียนและการคดักรองสุขภาพและปัญหาการเรียนในเด็ก

วยัเรียนอยา่งเป็นองคร์วม (ฉบบัปรับปรุงเพื่อนาํไปใชใ้นชุมชน)  ดงัแผนภูมิท่ี 7  

2. มีเครือข่ายท่ีมีเป้าหมายในการทาํงานเพื่อพฒันาศกัยภาพของเด็กไทยในพื้นท่ีชุมชน 

3. มีเคร่ืองมือตรวจคดักรองตาบอดสีเบ้ืองตน้สาํหรับเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข ดงัภาพท่ี 6 

4. ชุดทดสอบ Executive function ฉบบัภาษาไทยสาํหรับพอ่แม่และคุณครูเพื่อใชป้ระเมินในเด็กท่ีมี

ปัญหาการเรียน ดงัภาพท่ี 7
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                                                                                                                                   เข้าร่วม 
 
                                                                          
 
 
 
                                             ไม่เข้าร่วม 
 

 
 

 
 
 
 
 

ตดิต่อโรงเรียน 
(เร่ิมการทํางานปีการศึกษาต่อไป) 

ผดิ
ป

กต
 ิ

สรุปปัญหา/ การให้        

ความช่วยเหลอื 
(ร่วมกบัผูบ้ริหารรร. และ

เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข) 
   - วางแผนการทาํงาน 

ตรวจสุขภาพและตรวจคดักรอง 

ปกต ิ

ปกต ิ

ปกต ิ

ตรวจสุขภาพเดก็ 

ตรวจคดักรอง 
(การมองเห็น, การได้ยนิ) 

ตรวจคดักรอง ภาวะซีด 
(Hb/Hct) วางแผนการ

ทาํงานและดูแล

เด็กร่วมกนั 

ผู้บริหาร

โรงเรียน 

ครู/

พยาบาล

อนามัยรร. 

ประชุมผู้ปกครอง 

ระดบัช้ันป.1 

(เทอม 1) 

คดัออก 

พยาบาลอนามัยตรวจเลือดคร้ังท่ี2 

 

ติดตามผลเด็กท่ีมีปัญหา 

ผลเลือดปกติ มีภาวะซีด 

รักษา 
กนิยาธาตุเหลก็ (4-6MKD) นาน 1 เดอืน 

โทรแจ้งผู้ปกครอง/

จดหมาย 

ส่งต่อตามสิทธ์ิ เพือ่ตรวจ

CBC/LABอ่ืนๆ 

กนิยาต่อครบ 

3 เดอืน 

ให้คาํแนะนํา   แก่ครู

พยาบาล/ครู

ช่วยเหลือเดก็นร. 

ป.3 ตรวจสุขภาพ/

การมองเห็น 

 

ป.5 ตรวจสุขภาพ/ 
การมองเห็น/ตาบอดสี 

 

ตดิตาม 
มภีาวะซีด     ผดิปกตอิืน่ๆ     

จดักจิกรรม

อบรม/ รณรงค์ 

(ปิดเทอม/เทอม 2) 

   -ให้ความรู้              
   การป้องกนั 
  -สร้างเสริมสุขภาพ 

ผูป้กครอง ผูบ้ริหาร

โรงเรียน 

รายงานผลและ

ให้คาํแนะนํา 

ส่งต่อกมุารแพทย์/

จติแพทย์เดก็และวยัรุ่น 

คดักรองเดก็ทีม่ี

ปัญหาการเรียน 

-  กมุารแพทย ์
-  จิตแพทยเ์ด็ก    
   และวยัรุ่น 
-  จกัษุแพทย ์
-  แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 
   ดา้นหู  คอ  จมูก 
-  อาจารยพ์ยาบาล 

การตรวจคดักรอง 

ดา้นการมองเห็น 

การตรวจคดักรอง 

ดา้นการไดย้นิ 

การใหค้วาม

ช่วยเหลือและให้

คาํแนะนาํ 

ทมีแพทย์

และพยาบาล 

พฒันาต้นแบบ

พยาบาล

อนามยัรร./

เจ้าหน้าที่

สาธารณสุข 

การตรวจร่างกายเด็ก

วยัเรียนและการดูแล

ปัญหาท่ีพบบ่อย 
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แผนภูมิที ่7 ต้นแบบงานในการให้บริการงานอนามัยโรงเรียน คัดกรองสุขภาพและปัญหาการเรียนอย่างเป็นองค์รวม (ฉบับปรับปรุง) 

New
Rectangle
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ภาพที ่6  แสดงถึงเคร่ืองมือตรวจคัดกรอง             ภาพที ่7  ชุดทดสอบ Executive function (ฉบับภาษาไทย) 

               ตาบอดสีเบือ้งต้นในเด็กวยัเรียน                             สําหรับพ่อแม่และคุณครู 

 

 การดาํเนินการของกิจกรรมอนามยัโรงเรียน การคดักรองสุขภาพและปัญหาการเรียนในเด็กวยัเรียน 

 อยา่งเป็นองคร์วม  แบ่งการดาํเนินการเป็น 2 กิจกรรมหลกั  คือ   

1. กิจกรรมอนามยัโรงเรียน การคดักรองสุขภาพเด็กวยัเรียนอยา่งเป็นองคร์วม 

 1.1  การตรวจคดักรองสุขภาพและภาวะโลหิตจาง 

1.2  อบรมเชิงปฏิบติัการสาํหรับเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขและครูอนามยัโรงเรียนเร่ืองการตรวจ 

               คดักรองการดูแลสุขภาพเด็กในโรงเรียนและแนวทางการส่งต่อ 

1.3 ประชุมปรับปรุงโปรแกรมการเก็บขอ้มูลสุขภาพเด็กนกัเรียนเพื่อใชน้าํร่องในชุมชน 

2. กิจกรรมปัญหาการเรียนในเด็กวยัเรียนอยา่งเป็นองคร์วม    

2.1 การคดักรองปัญหาการเรียน 

2.2  อบรมใหค้วามรู้แก่คุณครูเก่ียวกบัเด็กท่ีมีปัญหาการเรียน 

2.3  ประชุมระดมสมองเพื่อพฒันาระบบการคดักรอง ช่วยเหลือและส่งต่อเด็กท่ีมีปัญหาการเรียน 

 

1.  กจิกรรมอนามัยโรงเรียน การคัดกรองสุขภาพเด็กวยัเรียนอย่างเป็นองค์รวม 

 1.1 การตรวจคดักรองสุขภาพและภาวะโลหิตจาง 

 ผลการตรวจสุขภาพและตรวจคดักรอง 

ผลการตรวจคดักรองทางสุขภาพโดยพยาบาลอนามยัโรงเรียนในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

ประจาํปี 2555 จาํนวน 450 คน เป็นเพศชายร้อยละ55 แบ่งเป็นนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลสามเสนจาํนวน 163 

คน (ร้อยละ 36.2) นกัเรียนโรงเรียนพญาไทจาํนวน 213 คน (ร้อยละ47.3) และนกัเรียนโรงเรียนก่ิงเพชร

จาํนวน 74 คน (ร้อยละ 16.5) 
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ผลการตรวจสุขภาพและตรวจคดักรองเด็กนกัเรียนในปีน้ีพบว่าปัญหาท่ีพบบ่อยคือ ปัญหาฟันผุซ่ึง

พบมากท่ีสุดคือ 202 คน(ร้อยละ 45) โดยพบจาํนวนฟันผุเฉล่ีย 3.28 ซ่ี ปัญหาท่ีพบรองลงมาคือ ปัญหาสายตา

สั้นขา้งใดขา้งหน่ึง (subnormal vision: VA 20/40 or less at least one eye) พบ 100 คน(ร้อยละ 22) พบเด็กมี

ภาวะอว้น (BMI > 2 SD ) จาํนวน  68 คน (ร้อยละ 15) ตรวจพบเหาในเด็กจาํนวนทั้งส้ิน 61 คน (ร้อยละ 13.5) 

และพบปัญหาผวิหนงัผืน่คนั จาํนวน 27 คนหรือร้อยละ 6 ในปี

น้ี ผ ล ก า ร ต ร ว จ คัด ก ร อ ง ก า ร ไ ด้ ยิ น โ ด ย ใ ช้ เ ค ร่ื อ ง มื อ 

Otoaccoustic Emission (OAE) มีเด็กจาํนวนทั้งส้ิน 340  คนท่ี

พ่อแม่ให้การยินยอม พบเด็กจาํนวน 52  คน ท่ีตรวจไม่ผ่าน

(ร้อยละ15.3)โดยในเด็กกลุ่มน้ีไดรั้บการตรวจยืนยนัโดยกุมาร

แพทยแ์ละผูเ้ช่ียวชาญดา้นการตรวจการไดย้ินพบวา่ ร้อยละ 58 

ของเด็กท่ีตรวจคดักรองเบ้ืองตน้ไม่ผ่านข้ีหูอุดตนั (เด็กไดรั้บ

การรักษาโดยยาหยอดหูทุกคน) ร้อยละ 13.5 มีหูชั้นกลางอกัเสบ ซ่ึงสัมพนัธ์กบัประวติัการเป็นหวดั และพบ

เด็ก 2 คนทีมีประสาทหูเส่ือมเฉพาะท่ีความถ่ีสูง(high frequency sensorineural hearing loss)  ดงัแสดงใน

แผนภูมิท่ี 6 

นอกจากน้ีพยาบาลอนามยัโรงเรียนไดท้าํการตรวจคดักรองตาบอดสีในเด็กนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 5 ทั้ง 3 โรงเรียนจาํนวน 492 คน โดยใช้แผ่นทดสอบตาบอดสีอิชิฮะระ (Ishihara) พบเด็กมีตาบอดสี

จาํนวนทั้งส้ิน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 เป็นเพศชายทั้งหมด ซ่ึงค่าร้อยละท่ีพบใกลเ้คียงกบัผลงานวิจยัท่ีผา่น

มาคือ พบตาบอดสีในประชากรทัว่ไปไดร้้อยละ 3-5 

 

แผนภูมิที ่8    ผลการตรวจคัดกรองทางสุขภาพเด็กนักเรียน 
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ผลการตรวจคดักรองภาวะโลหิตจางในเด็กนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  

นอกจากน้ีมีเด็กนกัเรียนจาํนวน 250 คนจากจาํนวนทั้งส้ิน 450  คน(ร้อยละ 55) ท่ีพ่อแม่ยินยอมให้

เด็กเขา้ร่วมกิจกรรมการเจาะเลือดเพื่อคดักรองภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ซ่ึงปีน้ีผูป้กครองท่ียินดี

เขา้ร่วมโครงการมีจาํนวนลดลงจากปีท่ีผา่นมาคือร้อยละ 64 สาเหตุอาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารโรงเรียนไม่ได้

ประชาสัมพนัธ์และเชิญชวนเหมือนปีท่ีผา่นมา จากเด็กจาํนวนทั้งส้ิน 250 คน ท่ีเจาะเลือดพบวา่มี 29 คนท่ีมี

ภาวะโลหิตจาง (Hb < 11.5 mg %) คิดเป็นร้อยละ 11.6  ค่าตวัเลขใกลเ้คียงกบัปี 2554 คือพบร้อยละ 13.5 เด็ก

ทุกคนท่ีซีดไดรั้บการักษาและติดตามผล หลงัจากท่ีเด็กไดก้ารรักษาโดยรับประทานยาธาตุเหล็กนาน 1 เดือน 

พบว่ามีเด็กจาํนวนทั้งส้ิน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 62 ท่ีผล Hb กลบัมาเป็นปกติ มีเด็กจาํนวน 11 คนท่ียงัพบ

ภาวะซีดอยู ่ในจาํนวนน้ีผูป้กครองจะไดรั้บจดหมายพร้อมกบัการติดต่อทางโทรศพัทเ์พื่อแนะนาํให้พาเด็กไป

ตรวจเพิ่มเติมตามสิทธ์ิการรักษา มีเด็กเพียง 4 คนท่ี ผูป้กครองพามาตรวจเพิ่มเติมท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดี  

 ผลการตรวจเลือดท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดีทั้ง 4 คนพบวา่เด็กทุกคนยงัมีภาวะโลหิตจางอยู ่และผลการ

ตรวจคดักรองโรคธาลสัซีเมีย พบวา่ จาํนวน 3 ใน 4 คน มีภาวะแฝงโรคธาลสัซีเมียชนิด Heterozygous alpha-

thal 1 Heterozygous HbCS และ Heterozygous HbPakse เด็กทั้ง 3 คนไดรั้บคาํนะนาํให้รับประทานยาธาตุ

เหล็กต่อจนครบ 3 เดือน นอกจากน้ีพบว่ามีเด็ก 1 คนเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิด HbH diseaae with 

Heterozygous HbE ซ่ึงไม่เคยไดรั้บการวินิจฉยัและรักษาท่ีไหนมาก่อน เด็กคนน้ีไดม้ารับการรักษาต่อเน่ืองท่ี

โรงพยาบาลรามาธิบดี   

หลงัจากท่ีเด็ก 3 คนรับประทานยาธาตุเหล็กครบ 3 เดือน ไดมี้การติดตามตรวจ Hb ท่ีโรงเรียนพบวา่มี

เด็ก 2 คนท่ีมีผลเลือดกลบัมาปกติ และมี 1 คน ยงัมีภาวะซีดอยู่คือเด็กท่ีมีภาวะแฝงโรคธาลสัซีเมียชนิด 

HeterozygousCS โดยสรุป เม่ือคดัเด็กท่ีเป็นโรคธาลสัซีเมีย 1 คนออกไปจะเหลือเด็กจาํนวนทั้งส้ิน 249 คนท่ี

ไดรั้บการตรวจคดักรอง มีเด็กจาํนวนทั้งส้ิน 20 คน ท่ีพบภาวะโลหิตจางท่ีตอบสนองต่อการรักษาโดยการ

รับประทานยาธาตุเหล็ก ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดใ้นเบ้ืองตน้ไดว้า่มีเด็กวยัเรียนมีภาวะโลหิตจางจากการขาด

ธาตุเหล็ก (IDA) โดยใชเ้กณฑก์ารวนิิจฉยัจากการตอบสนองต่อการรักษาโดยคิดเป็นร้อยละ 8  

โดยสรุปจากขอ้มูลทั้งหมดแสดงใหเ้ห็นวา่เด็กวยัเรียนมีปัญหาสุขภาพหลายดา้นท่ีอาจส่งผลกระทบ

ต่อศกัยภาพการเรียนรู้ทั้งทางตรงและทางออ้มและปัญหาท่ีพบบ่อยยงัคงเหมือนกบัปีท่ีผ่านๆ มาและยงั

สอดคลอ้งกบัขอ้มูลในระดบัประเทศอาทิเช่น ปัญหาฟันผุ ปัญหาการมองเห็น โรคอว้น เหา และภาวะโลหิต

จางจากการขาดธาตุเหล็ก ยกเวน้ปัญหาการได้ยินบกพร่องท่ีไม่เคยมีการรายงานในภาพรวมมาก่อน ทั้งน้ี

หลงัจากการตรวจคดักรองทาํใหผู้ป้กครองและผูบ้ริหารโรงเรียนรับรู้และตระหนกัถึงปัญหาสุขภาพท่ีพบบ่อย

และนาํไปสู่การดูแลรักษาร่วมถึงการป้องกนัและส่งต่อ อย่างไรก็ตามการจะพฒันางานท่ีเก่ียวขอ้งในงาน

อนามยัโรงเรียนให้เกิดข้ึนไดท้ัว่ถึงและครอบคลุมทุกพื้นท่ีนั้นตอ้งอาศยัความร่วมมือกนัระหวา่งหน่วยงาน

สาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในด้านการกาํหนดแนวทางท่ีชัดเจนและการพฒันาบุคลากรท่ี

เก่ียวขอ้งกบังานอนามยัโรงเรียน ดงันั้นทางโครงการจึงมีแผนท่ีจะร่วมมือกบังานอนามยัเด็กวยัเรียน กรม

อนามยั กระทรวงสาธารณสุข ในการพฒันาศกัยภาพบุคคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอนามยัโรงเรียนโดยเฉพาะ
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ในด้านทกัษะการดูแลสุขภาพและการตรวจคดักรองปัญหาท่ีพบบ่อยรวมถึงพฒันาระบบการเก็บข้อมูล

สุขภาพเด็กวยัเรียนอยา่งเป็นระบบต่อไป 

 

1.2  อบรมเชิงปฏิบติัการสาํหรับเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขและครูอนามยัโรงเรียนเร่ืองการตรวจคดักรอง 

การดูแลสุขภาพเด็กในโรงเรียนและแนวทางการส่งต่อ 

 วนัท่ี 5-6 มิถุนายน 2555 สถานท่ี ณ หอ้งประชุมอรรถสิทธ์ิ ชั้น 5 อาคารศูนยก์ารแพทยสิ์ริกิต์ิ  

     ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวน 207 คนจาก 4 จงัหวดัคือ นนทบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทราและชลบุรี 
 

      ผลการสํารวจการให้บริการด้านการคดักรองสุขภาพเด็กวยั

เรียนโดยเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขและครูในเขตปริมณฑลทั้ง 4 จงัหวดัท่ี

เข้าร่วมประชุมพบว่า เด็กส่วนใหญ่ได้รับการประเมินเร่ืองการ

เจริญเติบโตและการวดัสายตาซ่ึงขอ้มูลสอดคลอ้งกบังานบริการในเขต

กรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2553 รองลงมาคือการตรวจสุขภาพประจาํปี

และการตรวจการไดย้ินอย่างง่าย มีเพียงส่วนน้อยท่ีไดรั้บการคดักรอง

เร่ืองความดนัโลหิต คดักรองภาวะโลหิตจางและตาบอดสี อย่างไรก็

ตามจากขอ้มูลพบว่าร้อยละของการให้บริการการตรวจกรุ๊ปเลือดสูง

มากกวา่ร้อยละของงานบริการการตรวจคดักรองภาวะโลหิตจางทั้งใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งท่ีการตรวจกรุ๊ปเลือดไม่ไดอ้ยู่

ในขอ้กาํหนดของงานบริการดา้นการตรวจสุขภาพในเด็กวยัเรียนของ

กระทรวงสาธารณสุข ดงัแสดงในตารางท่ี 13 
 

ตารางที ่13 เปรียบเทยีบร้อยละของงานบริการตรวจคัดกรองสุขภาพในเขตปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร 

  

กจิกรรมการตรวจคัดกรอง 

โรงเรียนใน เขตปริมณฑล 

( N= 125) ปี พ.ศ. 2555 

ร้อยละ 

โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร

(N= 91) ปี พ.ศ. 2553 

ร้อยละ 

การตรวจสุขภาพทัว่ไป 62 53 

ชัง่นํ้าหนกัวดัส่วนสูง 94 97 

วดัความดนัโลหิต 19 54 

ตรวจวดัสายตา 82 89 

ตรวจการไดย้นิอยา่งง่าย 64 84 

คดักรองภาวะโลหิตจาง 28 12 

ตรวจกรุ๊ปเลือด 32 56 

เอกซเรยป์อด 6 62 

ตรวจตาบอดสี 14 63 
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 1.3 ประชุมปรับปรุงโปรแกรมการเก็บขอ้มูลสุขภาพเด็กนกัเรียนเพื่อใชน้าํร่องในชุมชน 

วนัท่ี 4 กนัยายน 2555 สถานท่ี  หอ้งประชุม ชั้น 8 ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขและคุณครูท่ีสนใจนาํตน้แบการคดักรองสุขภาพและ

โปรแกรมการบนัทึกขอ้มูลสุขภาพเด็กนักเรียนไปใช้ในพื้นท่ี  จาํนวน 21 คน จากการประชุมคร้ังน้ีทาง

คณะทาํงานไดร้วบรวมคาํแนะนาํในการปรับปรุงโปรแกรมการบนัทึกขอ้มูลสุขภาพเด็กเพื่อให้สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการในพื้นท่ี อาทิเช่น ปรับเร่ืองเกณฑ์การประเมินการเจริญเติบโต เกณฑ์การวดัสายตา เพิ่มรายการ

การตรวจสุขภาพ การตรวจกรุ๊ปเลือด เป็นตน้ ในปีงบประมาณ 2556 คณะทาํงานจะมีการปรับปรุงโปรแกรม 

และนาํไปข้ึนเวบ็ไซด์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อให้โรงเรียนนาํร่องท่ีเขา้ร่วมโครงการสามารถลงขอ้มูล

สุขภาพเด็กนกัเรียนต่อไปได ้

 

2. กจิกรรมปัญหาการเรียนในเด็กวยัเรียนอย่างเป็นองค์รวม    

2.1  การคดักรองปัญหาการเรียน 

        สถานท่ี  โรงเรียนอนุบาลสามเสนและโรงเรียนอนุบาลวดัปรินายก 

มีเด็กนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี1 ถึงปีท่ี 6 จาํนวนทั้งส้ิน68 คนท่ีคุณครูส่งใบคดักรองปัญหาการ

เรียนมาท่ีโครงการในจาํนวนน้ีมีเด็กเพียง 43 คนท่ีผูป้กครองพาเด็กมารับการประเมินท่ีแผนกจิตเวชเด็กและ

วยัรุ่น โรงพยาบาลรามาธิบดีตามนดั ผลการประเมินพบวา่เด็กท่ีถูกส่งมาดว้ยปัญหาการเรียนส่วนใหญ่คิดเป็น

ร้อยละ 86 มีระดบัสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ปกติถึงดีเลิศ มีเด็กเพียงหน่ึงคนท่ีพบมีระดบัสติปัญญาบกพร่อง

เล็กนอ้ย ดงัแสดงในตารางท่ี 14 อยา่งไรก็ตามในกลุ่มท่ีไดรั้บการประเมินเชาวปั์ญญามีเด็กเพียง 21 คน(ร้อย

ละ 48)ท่ีผูป้กครองพามาติดตามพบจิตแพทยเ์ด็กและวยัรุ่น ในกลุ่มน้ีมีเด็ก 20 คนท่ีไดรั้บการวนิิจฉยัวา่มีความ

บกพร่องของทกัษะการเรียน (Learning Disability) ซ่ึงเด็กส่วนใหญ่ยงัพบวา่มีภาวะซนสมาธิสั้นร่วมดว้ย 

 จากขอ้มูลดงักล่าวจะเห็นไดว้่าเด็กท่ีคุณครูประเมินวา่มีปัญหาการเรียนส่วนใหญ่มีระดบัสติปัญญา

ปกติและมีศกัยภาพท่ีจะเรียนรู้ไดห้ากไดรั้บการวินิจฉยั ช่วยเหลืออย่างถูกตอ้งและเหมาะสม อยา่งไรก็ตาม

การจะติดตามช่วยเหลือเด็กกลุ่มน้ีใหไ้ดมี้ประสิทธิภาพนั้นตอ้งอาศยัความร่วมมือทั้งผูป้กครองและคุณครู ใน

การสร้างความเขา้ใจและเห็นความสาํคญัของการแกปั้ญหาร่วมกนั 

 จากการดาํเนินในปีท่ีผา่นมาจะเห็นวา่มีเด็กอีกจาํนวนหน่ึงท่ีผูป้กครองไม่พาเด็กมาติดตามพบแพทย์

ท่ีโรงพยาบาลอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการเช่น ผูป้กครองไม่คิดว่าลูกมีปัญหา หรือไม่อยากให้ลูกขาด

เรียน บางคนขอไปรักษาท่ีโรงพยาบาลอ่ืน เป็นตน้ ดงันั้นในปีการศึกษาถดัไป ทางคณะทาํงานผูรั้บผิดชอบ

โครงการมีแผนดาํเนินการจะไปติดตามเด็กท่ีโรงเรียนโดยประสานงานผ่านคุณครูประจาํชั้นเพื่อให้การ

ช่วยเหลือเด็กกลุ่มน้ีต่อไป 
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ตารางที ่14 ร้อยละของระดับเชาว์ปัญญาของเด็กทีม่ีปัญหาการเรียน 

 

ระดับเชาว์ปัญญา ร้อยละ (จํานวน = 43 คน) 

ดีเลิศปานกลาง (IQ=130-144) 7 (3) 

ดีเลิศเล็กนอ้ย (IQ=115-129) 16 (7) 

ปกติ (IQ=90-114) 63 (27) 

ปัญญาทึบหรือคาบเส้น (IQ=70-89) 12 (5) 

บกพร่องทางสติปัญญาเล็กนอ้ย (IQ=50-69) 2 (1) 

 

2.2 อบรมใหค้วามรู้แก่คุณครูเก่ียวกบัเด็กท่ีมีปัญหาการเรียน 

 วนัท่ี 18 สิงหาคม 2555 สถานท่ี  หอ้งประชุมโรงเรียนอนุบาลสามเสน 

 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นคุณครูจากโรงเรียนอนุบาลวดัปรินายกและโรงเรียนอนุบาลสามเสน จาํนวน       

46 คน โดยทีมวิทยากรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์      

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีวตัถุประสงค์

เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะในการดูแล

เด็กท่ีมีปัญหาทางดา้นการเรียนในการประชุมคร้ังน้ีไดมี้

การ ช้ีแจง เ ร่ือง  ปัญหา ท่ีพบในการส่งต่อเ ด็กมา ท่ี

โรงพยาบาลในปีการศึกษาท่ีผา่นมา แนะนาํแนวทางใน

การสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งกบัผูป้กครองก่อนการส่ง

ต่อเด็กมาพบแพทยแ์ละการติดตามดูแลเด็กร่วมกนัเป็นทีม 

 

 2.3  ประชุมระดมสมองเพื่อพฒันาระบบการคดักรอง ช่วยเหลือและส่งต่อเด็กท่ีมีปัญหาการเรียน 

 วนัท่ี 28 สิงหาคม 2555. สถานท่ี  ชั้น 6 อาคารปฏิบติัการเรียนรวม 

 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจากจงัหวดันครปฐม ลาํพนูและเชียงใหม่ จาํนวน  25 คน  

 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อแลกเปล่ียนแนวทางการดูแลช่วยเหลือเด็กท่ีมีปัญหาการเรียน หลงัจากการ

ประชุมคร้ังน้ีคณะทาํงานมีการวางแผนเพื่อพฒันาทาํส่ือการเรียนรู้เก่ียวกบัเด็กท่ีมีปัญหาการเรียน สําหรับเด็ก

นกัเรียน ผูป้กครองและประชาชนทัว่ไปและบุคลากรทางดา้นสาธารณสุขต่อไป 

 

________________________________________________________________ 
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ช่ือกจิกรรม  พฒันาทกัษะชีวติและทกัษะสุขภาพเด็กวยัเรียน 

  Life skill and health skill development for school age children  

หัวหน้ากจิกรรม  ศ. ดร. รุจา ภู่ไพบูลย ์

  สาขาวชิาการพยาบาลเด็ก  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 

 

หลกัการและเหตุผล   

โครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

ไดพ้ฒันาโปรแกรมการพฒันาทกัษะชีวิตและทกัษะสุขภาพ สําหรับนกัเรียนประถมศึกษาซ่ึงเป็นกลุ่มเด็กท่ี

เร่ิมเรียนรู้และพฒันาตามวยัท่ีสําคญั การฝึกทกัษะการคิด การเผชิญสถานการณ์ในสังคมปัจจุบนัท่ีมีความ

ซบัซอ้นจะช่วยใหเ้ด็กวยัเรียนสามารถป้องกนัและแกปั้ญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกบัตนทั้งทางดา้นสังคมและสุขภาพ

โดยรวม เป็นการสร้างเสริมพฒันาการแบบองคร์วมท่ีเนน้การพฒันาทกัษะชีวิตและทกัษะสุขภาพท่ีเป็นการ

พฒันาศกัยภาพมนุษยต์ั้งแต่ในวยัเรียน  โดยกิจกรรมควรมีลกัษณะเหมาะกบันกัเรียนในแต่ละชั้นปี และเน้น

การมีส่วนร่วมของครอบครัว ผูป้กครอง เพื่อให้กิจกรรมการเรียนรู้มีความต่อเน่ืองระหว่างท่ีบา้นและใน

โรงเรียน ในปีงบประมาณ 2553 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล ไดส้นบัสนุนการผลิต

ส่ือหนงัสือการ์ตูนเนน้พฒันาทกัษะชีวติและทกัษะสุขภาพ รวม 14 ตอน ภายใตโ้ครงการพฒันาศกัยภาพประชากร

ไทย เพื่อพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนประถมศึกษา เป็นเอกสารเยบ็เล่ม ท่ีผูอ่้านไม่ตอ้งพึ่งพาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ และในปีงบประมาณ 2554 ไดท้าํการศึกษานาํร่องเพื่อศึกษาผลของการนาํโปรแกรมมาใชใ้น

โรงเรียน 3 แห่ง และผลการดาํเนินงานเบ้ืองตน้เป็นท่ีน่าพอใจ 

ผูรั้บผิดชอบโครงการใคร่เสนอ โครงการการอบรมการพฒันาทกัษะชีวิตและทกัษะสุขภาพเด็กวยั

เรียนสําหรับครูชั้นประถมศึกษาและผูป้กครองโดยใช้หนงัสือการ์ตูน  เพื่อเผยแพร่โปรแกรมดงักล่าวให้กบั

ผูป้กครองและครูผูส้อนทัว่ประเทศ 

 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อพฒันาตน้แบบโปรแกรมสาํเร็จรูปเพื่อการพฒันาทกัษะชีวติสาํหรับเด็กวยัเรียน  

2. เพื่อพฒันาตน้แบบโปรแกรมสาํเร็จรูปเพื่อการพฒันาทกัษะสุขภาพสาํหรับเด็กวยัเรียน 

วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 

1) เผยแพร่โปรแกรมการพฒันาทกัษะชีวติโดยการอบรมการพฒันาทกัษะชีวติและทกัษะ

สุขภาพเด็กวยัเรียนสาํหรับครูชั้นประถมศึกษาใชห้นงัสือการ์ตูน 

2) เผยแพร่โปรแกรมการพฒันาทกัษะชีวติโดยการอบรมการพฒันาทกัษะชีวติและทกัษะ

สุขภาพเด็กวยัเรียนสาํหรับผูป้กครองนกัเรียนชั้นประถมศึกษาใชห้นงัสือการ์ตูน 

 

 



49 

 

ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ 

1) ครูไดน้าํโปรแกรมการอบรมทกัษะชีวติและทกัษะสุขภาพนกัเรียนชั้นประถมศึกษาโดยใช้

หนงัสือการ์ตูน 

2) พอ่แม่นาํโปรแกรมการอบรมทกัษะชีวติและทกัษะสุขภาพนกัเรียนชั้นประถมศึกษาโดยใช้

หนงัสือการ์ตูน 

3) นกัเรียนไดรั้บการพฒันาทกัษะชีวติและทกัษะสุขภาพโดยใชห้นงัสือการ์ตูน 

 

ผลการดําเนินงานทีสํ่าคัญ  

กลุ่มตวัอยา่ง/ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ครู จาํนวน  54 คน ผูป้กครองจาํนวน 58 คน 

สถานท่ีจดักิจกรรมอบรม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

สถานท่ีจดัอบรมนกัเรียนในโรงเรียน/หน่วยงานนาํร่อง 10 แห่ง ไดแ้ก่ 

 

1. โรงเรียนบางบวั (เพง่ตั้งตรงจิตรวทิยาคาร) สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

2. โรงเรียนโฆสิตสโมสร สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

3. โรงเรียนวดัเวตวนัธรรมาวาส สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

4. โรงเรียนประถมทวธีาภิเศก สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

5. โรงเรียนพญาไท สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

6. โรงเรียนอนุบาลสามเสน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

7. โรงเรียนวดัชนะสงคราม สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

8. โรงเรียนปิยะพงศ ์ โรงเรียนเอกชน 

9. โรงเรียนเทศบาล 1 เมืองฉะเชิงเทรา เทศบาล เมือง ฉะเชิงเทรา 

10. โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพบางนํ้าเปร้ียว สาธารณะสุขอาํเภอบางนํ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

              พบวา่มีผูเ้ขา้ร่วมอบรมครูสอนระดบัประถมศึกษา วนัท่ี 26-27 พฤษภาคม 2555 จาํนวน 54 คน เป็น 

เพศชาย 6 คน และเพศหญิง 48 คน  อายุเฉล่ีย 49.5 ปี  เป็นครูสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

กรุงเทพมหานครเกือบทั้งหมด ทั้งน้ี มีโรงเรียนเอกชนเขา้ร่วมจาํนวน 6 คน   รวมจาํนวนทั้งส้ิน  15  โรงเรียน 

และโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ 1 แห่ง  สําหรับการอบรมพ่อแม่ผูป้กครอง วนัท่ี 9 – 10 มิถุนายน 2555 มี

ผูเ้ขา้ร่วมอบรมท่ีเป็นพอ่แม่และผูป้กครองนกัเรียนประถมศึกษา  จาํนวน 58 คน จากโรงเรียนรัฐและโรงเรียน

เอกชน รวม 28 โรงเรียน เป็น เพศชาย 7คน (พ่อ ตา ลุง) และเพศหญิง 51 คน (แม่ นา้ ยาย ยา่ ป้า)  อายุเฉล่ีย 

42.8 ปี 

 จากการประเมินผลการอบรม พบวา่ผูเ้ขา้ร่วมอบรมทั้ง 2 คร้ังมีความพึงพอใจกบัการจดัอบรม ทั้ง

สองกลุ่มมีความพึงพอใจการอบรมโดยรวมในระดบั”พึงพอใจมากที่สุด” ดงัแสดงในการสรุปผลการอบรม 

ในตารางท่ี 1และ ตารางท่ี 2 และเสนอแนะใหจ้ดัอบรมโครงการน้ีแก่ครูและผูป้กครองอยา่งแพร่หลาย 

 นอกจากนั้นคณะทาํงานไดร่้วมกิจกรรมในชุมชนพุทธมณฑลหลงันํ้าท่วม จดัโดยมหาวิทยาลยัมหิดล 

ท่ีตาํบลศาลายา ตาํบลคลองโยง และตาํบลมหาสวสัด์ิ มีกิจกรรมมุมหนงัสือสําหรับเด็ก ซ่ึงไดรั้บความสนใจ

จากเด็กในชุมชนเป็นอย่างมาก รวมทั้งส่งแผ่นซีดี ภาพยนตร์การ์ตูนแอนนิเมชั่นท่ีทาํไว ้ส่งเผยแพร่ไปยงั

สถานีโทรทศัน์ ไทพีบีเอส อยูร่ะหวา่งปรับปรุงตดัยอ่ระยะเวลา เพื่อนาํเสนอออกอากาศต่อไป 

 

 

          การวเิคราะห์ผลการทดสอบความรู้และทศันคติก่อนและหลงัการอบรม 

1. กลุ่มครู 

ผลการประเมินโดยแบบสอบถาม เพื่อประเมินความรู้และทศันคติของครูท่ีร่วมการอบรมเก่ียวกบั

การพฒันาทกัษะชีวติและทกัษะสุขภาพของครู  พบวา่ครูมีความรู้ระดบัปานกลาง และมีทศันคติ

ค่อนขา้งดีเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะชีวติและทกัษะสุขภาพของครู (คะแนนเตม็ 5 คะแนน)  ก่อนและ

หลงัการอบรม (2 วนั) คะแนนความรู้และทศันคติไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

(P>0.05) ดงัแสดงใน แผนภูมิท่ี 7 ส่วนคะแนนการปฏิบติั จะมีการติดตามผลเพื่อเปรียบเทียบ ใน

ระยะเวลาห่างกนั 3 เดือน จึงยงัไม่ไดน้าํเสนอผลในคราวน้ี 

2. กลุ่มพ่อแม่และผู้ปกครอง 

ผลการประเมินโดยแบบสอบถาม เพื่อประเมินความรู้และทศันคติของครูท่ีร่วมการอบรมเก่ียวกบั

การพฒันาทกัษะชีวิตและทกัษะสุขภาพของพ่อแม่และผูป้กครอง พ่อแม่และผูป้กครองมีความรู้

ระดบัปานกลาง  และมีทศันคติค่อนขา้งดีเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะชีวิตและทกัษะสุขภาพ (คะแนน

เต็ม 5 คะแนน) พบวา่ก่อนและหลงัการอบรม (2 วนั) คะแนนความรู้และทศันคติไม่มีความแตกต่าง

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (P>0.05)  ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 8 ส่วนคะแนนการปฏิบติั จะมีการติดตาม

ผลเพื่อเปรียบเทียบ ในระยะเวลาห่างกนั 3 เดือน จึงยงัไม่ไดน้าํเสนอผลในคราวน้ี 
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แผนภูมิที ่9    คะแนนความรู้และทศันคติของครู ก่อนและหลงัการอบรม (N=54) 

 
 

แผนภูมิที ่10     คะแนนความรู้และทศันคติของพอ่แม่และผูป้กครอง ก่อนและหลงัการอบรม (N=58) 

 
  

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 ในการดาํเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นั้น พบวา่การอบรมครู และผูป้กครองทั้งสองคร้ังน้ี ยงั

ไม่ส่งผลเป็นรูปธรรมจากการประเมินโดยใชแ้บบสอบถามเก่ียวกบัความรู้และทศันคติของครูและผูป้กครอง 

ส่วนผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมพฒันาทกัษะชีวิตและทกัษะสุขภาพให้แก่เด็กนั้น ยงัอยูร่ะหวา่งการติดตาม

ผล อย่างไรก็ดีพบว่าพ่อแม่ผูป้กครองท่ีนาํการบา้นการอ่านหนงัสือการ์ตูนไปอ่านร่วมกบัเด็ก ทกัษะ:ความ

ภาคภูมิใจในตนเอง   เพื่อให้ไดแ้สดงความภาคภูมิใจและส่งเสริมเด็กในดา้นต่างๆ ผูป้กครองไดรั้บทราบ

ความคิดของเด็กระหวา่งอ่านหนงัสือ หลายคนใหข้อ้เสนอแนะวา่ควรจดัอบรมใหก้บัผูป้กครองและเด็กพร้อม

กนั และอยากให้มีการอบรมเช่นน้ีบ่อยๆ เพื่อช่วยให้สังคมไทยน่าอยู่ ดงัขอ้คิดเห็นของผูป้กครองผูห้น่ึงท่ี

เขียนไว ้ดงัน้ี 



52 

 

“ส่ิงท่ีท่านได้อบรมมาให้นี้ ดิฉันรู้สึกดีใจมากท่ีมีผู้ เล็งเห็นความเปล่ียนแปลงในสังคมนี้ ว่า

เปล่ียนแปลงในทางท่ีแย่ลงและหาทางพยายามแก้ไข เพ่ือสังคมน่าอยู่  ปลูกฝังให้เดก็รู้จักมีจิตสํานึก

ท่ีดี มีคุณธรรม เพ่ือพัฒนาประเทศไทย ไม่ถอยหลัง.. และดิฉันก็จะขอเป็นหน่ึงในนี ้โดยการจะ

อบรมเลีย้งลูกให้เป็นคนดี” 

 

ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินการในระยะต่อไป ไดแ้ก่ 

1. ควรติดตามผลการอบรมท่ีมีต่อพฤติกรรมการพฒันาทกัษะชีวติและทกัษะสุขภาพ ของครูและผูป้กครอง

เป็นเวลา 6 เดือน 1 ปี  และ 2 ปี ตามลาํดบั  

2. ครูตอ้งการการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และตอ้งการไดรั้บแรงเสริมในการคงพฤติกรรมไว ้จึงควรจดักิจกรรม

เพื่อใหค้รูไดมี้การแลกเปล่ียนประสบการณ์ หรือแสวงหาแนวทางใหม่ๆในการดาํเนินการสอนอยา่ง

ต่อเน่ือง 

3. ควรสนบัสนุนใหมี้เครือข่ายโรงเรียนนาํร่อง 10 แห่ง และโรงเรียนอ่ืนๆท่ีสนใจในการนาํส่ือท่ีผลิตโดย

โครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทย ไปใชส้อนในโรงเรียนของตน 

4. เชิญผูบ้ริหารโรงเรียนเขา้มามีส่วนร่วมในโครงการ เพื่อให้เกิดการสนบัสนุนในระดบันโยบายของ

โรงเรียน 

5. ระดมพลงัครู ผูป้กครองในการเผยแพร่ส่ือหนงัสือการ์ตูนเพื่อการพฒันาทกัษะสุขภาพและทกัษะชีวติ 

เป็นส่ือสีขาว เป็นส่ือทางเลือกท่ีครูและผูป้กครองมอบใหเ้ด็กอ่านในอนาคต 

 

การจัดกจิกรรม/การอบรม 

1. กิจกรรม การอบรมครู  

วนัท่ี 25-26 พฤษภาคม 2555 สถานท่ี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ครูประถมศึกษา  จาํนวน  54 คน  

           

 

 

 



53 

 

2. กิจกรรม อบรมพ่อแม่ผูป้กครอง 

วนัท่ี 9-10 มิถุนายน 2555 สถานท่ี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม พ่อแม่ผูป้กครอง จาํนวน 58 คน มีการจดักิจกรรมอบรมให้ความรู้ผูป้กครอง ทาํกิจกรรม

กลุ่ม และใหพ้อ่แม่แสดงบทบาทสมมุติในการอ่านหนงัสือทกัษะชีวติทกัษะสุขภาพกบัเด็ก 

 

3. กิจกรรม มุมหนงัสือการ์ตูนทกัษะชีวติทกัษะสุขภาพ (ร่วมกบัมหาวทิยาลยัมหิดล 

เดือนกุมภาพนัธ์  2555 สถานท่ี รพ.สต.มหาสวสัด์ิ คลองโยง ศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม   

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม เด็ก และพอ่แม่ผูป้กครอง จาํนวน 300 คน และกิจกรรมฟ้ืนฟูหลงันํ้าท่วมโดย

มหาวทิยาลยัมหิดลจดัข้ึนท่ีวดัสุวรรณาราม ตาํบลมหาสวสัด์ิ อาํเภอพุทธมณฑลจงัหวดันครปฐม 

 

 

 

___________________________________________ 
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ช่ือกจิกรรม   การพฒันารูปแบบการดูแลแม่วยัรุ่นอย่างเป็นองค์รวม 

หัวหน้ากจิกรรม   อ. พญ.จิราภรณ์   อรุณากูร 

หน่วยเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเดก็และวยัรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์   

 

หลกัการและเหตุผล  

การมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควรของวยัรุ่นเป็นปัญหาระดบัประเทศ ท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือย ๆ  

จากสถิติของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข พบวา่ อตัราการตั้งครรภใ์นแม่ท่ีมีอายุต ํ่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)  แสดงให้เห็นวา่สถานการณ์การตั้งครรภใ์นวยัรุ่นเป็นปัญหาท่ีรุนแรงของสังคม เพราะส่งผล

ให้คุณภาพชีวิตของทารกลดลงส่วนแม่วยัรุ่นมีปัญหาต่าง ๆ มากมาย เช่น สภาวะทางอารมณ์ไม่มัน่คงจึงมี

ความเส่ียงสูงท่ีจะเกิดความเครียดและภาวะซึมเศร้าเพราะต้องการปกปิดเร่ืองการตั้งครรภ์ต่อผูป้กครอง 

นอกจากน้ียงัมีปัญหาเร่ืองการเรียนและการทาํแทง้อีกดว้ย และยงัพบวา่ ร้อยละ 19 ของวยัรุ่นอายุระหว่าง    

15 – 19 ปีท่ีมีเพศสัมพนัธ์แลว้ ในจาํนวนน้ีร้อยละ 80 เป็นการตั้งครรภแ์บบไม่ไดต้ั้งใจและร้อยละ 30 นาํไปสู่

การทาํแทง้ ส่วนลูกท่ีคลอดออกมามกัจะมีปัญหาเก่ียวกบันํ้ าหนกัตํ่ากวา่เกณฑ์มาตรฐาน คลอดก่อนกาํหนด

หรือเสียชีวติหลงัคลอด นอกจากน้ีร้อยละ 10 จะทิ้งลูกไวใ้นโรงพยาบาลท่ีคลอด (3) ซ่ึงทาํให้คุณภาพชีวิตของ

เด็กทารกลดลง ด้านสภาวะอารมณ์ของแม่วยัรุ่น พบว่ามีความเส่ียงท่ีจะเกิดภาวะซึมเศร้า ภาวะเครียด ซ่ึง

นาํไปสู่ปัญหาต่างๆ  เช่น การปกปิดไม่ใหผู้ป้กครองทราบ เร่ืองเรียน ภาวะการเงิน การทาํแทง้  หรือฆ่าตวัตาย 

เน่ืองจากส่วนใหญ่จะเป็นการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การทาํแทง้ไม่ถูกตอ้งอาจทาํให้เกิดภาวะแทรกซ้อน

ต่างๆ  ในดา้นสังคม แม่วยัรุ่นส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสกลบัไปเรียนต่อ ตอ้งออกจากโรงเรียน หรือ ออกจากงาน 

ไม่มีอาชีพ ขาดรายได ้นาํไปสู่ภาวะท่ีความสัมพนัธ์ในครอบครัวไม่ดี การหย่าร้างสูง ทารกถูกทอดทิ้ง หรือ

ทารุณกรรม ส่งผลต่อการเกิดความกา้วร้าว และก่อปัญหาใหก้บัสังคม 

จากปัญหาดงักล่าว  คลินิกวยัรุ่น  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  จึงมีแนวคิดท่ีจะพฒันา

ตน้แบบคลินิกแม่วยัรุ่นในการดูแลแม่วยัรุ่นและทารกอยา่งครบวงจร  เพื่อให้ความรู้เร่ือง  การเล้ียงดูทารกและ

การวางแผนในการศึกษาต่อของแม่วยัรุ่น  รวมถึงพฒันาการเสริมสร้าง  Self – esteem ทกัษะชีวิต  เพศศึกษา 

การวางแผนครอบครัว และการดูแลคุณภาพชีวิตตั้งแต่ตั้งครรภจ์นถึงหลงัคลอด  และป้องกนัการตั้งครรภค์ร้ัง

ต่อไป 
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วตัถุประสงค์ 

1. การพฒันาตน้แบบการดูแลแม่วยัรุ่นและตน้แบบระบบคดักรองพฤติกรรมเส่ียงในแม่วยัรุ่น 

2.  จดักิจกรรมเผยแพร่ตน้แบบการดูแลแม่วยัรุ่นและตน้แบบระบบคดักรองพฤติกรรมเส่ียงในวยัรุ่น 

ใหก้บับุคลากรท่ีทาํงานเก่ียวกบัวยัรุ่น แพทย ์พยาบาล และอาจารยเ์ขตกรุงเทพมหานคร และ

ต่างจงัหวดั / โรงพยาบาล หรือเครือข่ายท่ีทาํงานเก่ียวกบัวยัรุ่น         

3. พฒันาคู่มือการดูแลแม่วยัรุ่นสาํหรับบุคคลการท่ีดูแลแม่วยัรุ่น 

4. จดัตั้งชมรม “ดว้ยมือแม่น้ีท่ีเขม้แขง็” ซ่ึงเป็นชมรมของมารดาวยัรุ่น เพื่อใหเ้กิดการช่วยเหลือ ให้

คาํแนะนาํ ดูแลกนัในกลุ่มของมารดาวยัรุ่นและผูป้กครอง 

 

ผลประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

1. ตน้แบบการดูแลสุขภาพของแม่วยัรุ่นในโรงพยาบาล และหน่วยงานดูแลแม่วยัรุ่นสามารถนาํไปใช้

ประโยชน์ 
2. การสร้างเครือข่ายทั้งโรงพยาบาล หน่วยงานท่ีดูแลวยัรุ่น รวมถึงความร่วมมือในการดูแลแม่วยัรุ่น 

อาจจะสามารถรวบรวมสถิติของแม่วยัรุ่นจากหน่วยงานต่างๆ 
3. การพฒันาคู่มือในการดูแลแม่วยัรุ่นเพื่อใหค้วามรู้บุคลากรท่ีดูแลแม่วยัรุ่นทุกดา้นทั้งร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ และการใหค้วามช่วยเหลือแม่วยัรุ่น 
4. แม่วยัรุ่นท่ีมารับบริการในคลินิกวยัรุ่นไดรั้บความรู้เก่ียวกบัเร่ืองการดูแลบุตร การวางแผนครอบครัว 

ตลอดจนแนวทางการศึกษาต่อ 
 

ผลการดําเนินงานทีสํ่าคัญ  

1. กจิกรรมต้นแบบการดูแลแม่วยัรุ่นอย่างเป็นองค์รวม 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม : แม่วยัรุ่นท่ีผา่นคลินิกแม่วยัรุ่น จาํนวน  64  คน 

แม่วยัรุ่นท่ีไดรั้บหนงัสือนิทานในโครงการ Book Start จาํนวน 17 คน  

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  :  

 -  ภาควชิาสูตินรีเวชวทิยา  

 -  ภาควชิากุมารเวชศาสตร์  

 -  หน่วยสังคมสงเคราะห์ และพยาบาลหน่วยเยีย่มบา้น  

วตัถุประสงค์ 

วางแผนการดูแลแม่วยัรุ่นท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดีอย่างเป็นองค์รวม ตั้ งแต่การ

ให้บริการฝากครรภ์ การให้คาํปรึกษาดูแล แม่วยัรุ่น และครอบครัว การดูแลเด็กในครรภ์ หลงัคลอด (เยี่ยม

บา้น) รวมถึงส่งเสริมการอ่านหนงัสือใหลู้กฟัง (Bookstart) ในกลุ่มแม่วยัรุ่น 
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ตารางที ่15   ข้อมูลทัว่ไปของแม่วยัรุ่นทีเ่ข้ารับบริการทีค่ลนิิกแม่วยัรุ่นโรงพยาบาลรามาธิบด ี     

 

                           จาํนวน  51 ราย โดยสุ่มจากจาํนวนทั้งหมด 225 ราย ในคลินิกแม่วยัรุ่น พ.ศ.2555   

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 ขอ้มูล อาย ุ(ปี) อายเุฉล่ีย(ปี) 

 อายแุม่วยัรุ่น 14 - 19 17 

 อายขุองสามี/แฟน 15 - 50 22 

 พกัอาศยัอยูก่บั N = 51 ร้อยละ (%) 

    · พอ่แม่ตนเอง 26 50.98 

    · พอ่แม่แฟน 8 15.69 

    · แฟน 15 29.41 

    · คนเดียว 0 0 

    · ญาติ 1 1.96 

    · อ่ืนๆ  1 1.96 

  

         ตารางที ่16   ข้อมูลพืน้ฐานของแม่วยัรุ่นทีเ่ข้ารับบริการทีค่ลนิิกแม่วยัรุ่นโรงพยาบาลรามาธิบด ี    

ขอ้มูล N = 51 ร้อยละ(%) 

เม่ือมีปัญหา แม่วยัรุ่นปรึกษากบั    

   · พอ่แม่ตนเอง 29 56.9 

   · สามี/แฟน 17 33.4 

   · เพื่อน 3 5.8 

   · อ่ืนๆ 2 3.9 

การตดัสินใจในการเล้ียงดูทารก  

   · ตนเองและพอ่เด็กในครรภ ์ 35 68.6 

   · ตนเองคนเดียว 6 11.8 

   · พอ่แม่ตนเอง 6 11.8 

   · พอ่แม่สามี/แฟน 3 5.8 

   · อ่ืนๆ ไดแ้ก่สถานสงเคราะห์ บา้นญาติ 1 2.0 
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แผนการศึกษาต่อ  

   · ศึกษาต่อ 33 64.7 

   · ไม่ศึกษาต่อ 17 33.3 

   · อ่ืนๆ เช่นประกอบอาชีพ 1 2.0 

ภาวะซึมเศร้า (Depression) 

   · มีภาวะซึมเศร้า (คะแนนมากกวา่ 22คะแนน) 10 19.6 

   · ไม่มีภาวะซึมเศร้า (คะแนนนอ้ยกวา่ 22 คะแนน) 41 80.4 

Self esteem 

   · Low self esteem (นอ้ยกวา่ 15 คะแนน) 11 21.6 

   · Normal self esteem (คะแนนระหวา่ง 15-25 คะแนน) 38 74.5 

   · High self esteem (มากกวา่ 25 คะแนน) 2 3.9 

    

2.  ติดตามเยีย่มบ้านแม่วยัรุ่น 

 พยาบาลหน่วยป้องกนัโรคและส่งเสริมสุขภาพ  ดาํเนินการเยีย่มบา้นแม่วยัรุ่นหลงัออกจาก

โรงพยาบาลแลว้ประมาณ 1 เดือนและมอบหนงัสือ Book Start แก่แม่วยัรุ่น 

 

ปี อายุตํ่าสุด 

(ปี) 

อายุสูงสุด 

(ปี) 

วยัรุ่นอายุตํ่ากว่า 19 ปี 

ทีค่ลอดบุตร (คน) 

มารดาวยัรุ่นทีไ่ด้รับ 

การเยีย่มบ้าน (คน) 

ร้อยละ 

2554 13 19 95 69 72.63 

2555 14 19 141 113 80.14 
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3. จัดตั้งชมรม "ด้วยสองมือแม่นีท้ี่เข้มแข็ง" 

กลุ่มตวัอยา่ง/ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม :  แม่วยัรุ่นทัว่ประเทศ ปัจจุบนัมีสมาชิก 29 คน  

เวบ็ไซด ์:  www.teenrama.com/teenmom.html 

วตัถุประสงค์ 

เป็นศูนยก์ลางเผยแพร่ความรู้และใหค้าํแนะนาํในการดูแลตนเองสาํหรับแม่วยัรุ่นตั้งแต่ตั้งครรภ ์– 

หลงัคลอด การคุมกาํเนิด สุขภาพของแม่วยัรุ่น และเวบ็บอร์ดสาํหรับแม่วยัรุ่น 
 
 

 
 

 

ภาพที ่7  แสดงเวบ็ไซด์คลนิิกแม่วยัรุ่น (www.teenrama.com) 

 

3. เวบ็ไซดใ์หค้วามรู้วยัรุ่น www.teenrama.com  

กลุ่มตวัอยา่ง/ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม :  วยัรุ่นอาย ุ13 ข้ึนไป และผูป้กครอง 

วตัถุประสงคข์องกิจกรรม 

• รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัวยัรุ่นไดแ้ก่ บทความ เร่ืองน่ารู้สาํหรับวยัรุ่นและผูป้กครอง  

• ใหค้าํปรึกษาและใหค้วามรู้ การบริการนดัเขา้รับบริการในคลินิกวยัรุ่น และคลินิกแม่วยัรุ่น          

ผา่น webboard โดยพยาบาล และนกัจิตวทิยา  

• ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม เอกสารใหค้วามรู้เร่ืองเพศสัมพนัธ์ การสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง 

ทกัษะชีวติ และโปรแกรมคดักรองพฤติกรรมเส่ียงสาํหรับบุคลากรท่ีทาํงานเก่ียวกบัวยัรุ่น 
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จํานวนผู้เข้าชมเว้บไซด์ www.teenrama.com
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แผนภูมิที ่11  จํานวนผู้เข้าชมเวบ็ไซด์ www.teenrama.com ปี พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําถามทีไ่ด้รับความสนใจมากทีสุ่ดจากเวบ็ไซด์  www.teenrama.com 

1. เพศสัมพนัธ์ และปัญหาเร่ืองความรัก 

2. สุขภาพทัว่ไป ไดแ้ก่ สิว ความอว้น 

3. การใชฮ้อร์โมน และ ความตอ้งการเพิ่มความสูง  

4. ปัญหาการติดเกมส์ 

5. การปรับตวัของวยัรุ่น การคบเพื่อน และความภาคภูมิใจในตนเอง 

 

แผนภูมิที ่12  คําถามทีไ่ด้รับความสนใจมากทีสุ่ดในเวบ็ไซต์ www.teenrama.com 
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4.  สาย Hotline 

แผนภูมิที ่13  การให้บริการสายด่วนสุขภาพ 24 ชมเดือนมกราคม – ธันวาคม 2555 
 

 
ปัญหาทีพ่บบ่อย 

- การตั้งครรภไ์ม่พร้อม 

- เพศสัมพนัธ์และการคุมกาํเนิด 

- พฤติกรรม 

- รายละเอียดการใหบ้ริการคลินิกวยัรุ่น โรงพยาบาลรามาธิบดี 

- ความสูง อว้น 

- สุขภาพกายและสุขภาพจิต 

 

5. กิจกรรมอบรบการจดัตั้งคลินิกแม่วยัรุ่น และระบบการดูแลช่วยเหลือจากนโยบายสู่การปฏิบติัสาํหรับ

บุคลากรทางการแพทยแ์ละครู วนัท่ี 17 กนัยายน 2555  

สถานท่ีจดักิจกรรม: หอ้งประชุม 910 BC อาคารเรียนและปฏิบติัการรวมดา้นการแพทยแ์ละโรงเรียน

พยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม :  แพทย ์พยาบาล บุคลากรท่ีทาํงานเก่ียวกบัวยัรุ่น และครู จาํนวน 150 คน 

วตัถุประสงค์ 

 เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีสาธารณสุข บุคลากรท่ีดูแลแม่วยัรุ่นไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการใหค้าํปรึกษาแก่แม่

วยัรุ่น และวยัรุ่นทัว่ไปท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงรวมถึงการดูแลแม่วยัรุ่นอยา่งเป็นองคร์วม โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่  

• การบรรยายหวัขอ้เก่ียวกบัวยัรุ่น 

 -  การเขา้ถึง เขา้ใจ คนไขว้ยัรุ่น (How to approach adolescent patients) 

 -  การตั้งครรภใ์นวยัรุ่น: ปัญหาและทางออก (Sex and Teen) 

• Workshop  : คุยเร่ืองเพศ . . .ผา่นเร่ืองจริง (Case Discussion)   
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ตารางที ่17  ผลการประเมินของผู้เข้าร่วมกจิกรรมการจัดตั้งคลนิิกแม่วยัรุ่น และระบบการดูแลช่วยเหลอืจาก 

                     นโยบายสู่การปฏิบัติสําหรับบุคลากรทางการแพทย์และครู 

 

หวัขอ้การบรรยาย / Workshop จาํนวน ผูต้อบแบบสอบถาม  (N = 107 คน) 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1. การบรรยายเร่ือง “เขา้ถึง เขา้ใจ คนไขว้ยัรุ่น” 

    (How to approach adolescent) 

- - 2 (1.9) 48 (45.3) 56 (52.8) 

2. การบรรยายเร่ือง “เม่ือเร่ืองเพศไม่ใช่แค่

เพศสัมพนัธ์” ( Sex and Teen) 

- - 2 (1.9) 47 (53.9) 58 (54.2) 

3. การบรรยายเร่ือง “ การตั้งครรภใ์นวยัรุ่น : 

ปัญหา และทางออก” ( Teenage pregnancy) 

- - 8 (7.5) 53 (49.5) 46 (43.0) 

 4. Workshop : “คุยเร่ืองเพศ...ผ่านเร่ืองจริง”                    

(Case discussion)  

- - 3 (3.1) 51 (53.1) 42 (43.8) 

 
หัวข้อทีเ่สนอในการจัดอบรมคร้ังต่อไป 

1.  วธีิการคุมกาํเนิด และการเขา้ถึงของขอ้มูล 

2. การจดัการดา้นอารมณ์ของวยัรุ่น 

3. หลกัทฤษฎีและเทคนิคการสอนเพศศึกษารอบดา้น 

4. เทคนิคการใหค้าํปรึกษาวยัรุ่นเก่ียวกบัเร่ืองเพศ 

5. กฎหมายและพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง  

6. รูปแบบการอบรมและการสอนในโรงเรียนพ่อแม่ (สอนพอ่แม่ในโรงเรียนขณะตั้งครรภ)์ 

7. แนวทางการสอนเพศศึกษาในนกัเรียนระดบัมธัยมตน้ 

8. ทกัษะในการสร้างความนบัถือตนเองในวยัรุ่น 
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บทที ่2 รายงานผลการดําเนินการโครงการพฒันาศักยภาพประชากรไทย 

  : กลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุปี 2555 (1 ต.ค. 54 – 30 ก.ย. 55)  

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

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/นกัศึกษาปริญญาโท  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ขอ้มูลพื้นฐานความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่อความแขง็แกร่งในชีวติ 

     สาํหรับนกัศึกษาปริญญาตรี  

 2. ผลการใชโ้ปรแกรมฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการสร้างความแขง็แกร่งในชีวติ สาํหรับนกัศึกษา  

     ปริญญาโท โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

ผลการดําเนินงานทีสํ่าคัญ ประกอบดว้ย 4 กิจกรรมยอ่ย ดงัน้ี    

กจิกรรมที ่1: การเสริมสร้างความแขง็แกร่งในชีวติในนกัศึกษาวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 

กจิกรรมที ่2: การเสริมสร้างความแขง็แกร่งในชีวติในนกัศึกษามหาวทิยาลยั                          

กจิกรรมที ่3: การติดตามประเมินความแขง็แกร่งในชีวติในนกัศึกษาพยาบาลศาสตร์มหาบณัฑิตท่ีเขา้ 

                   ร่วมกิจกรรมในปี 2554 

กจิกรรมที ่4: การจดัทาํรูปเล่มโปรแกรมการเสริมสร้างความแขง็แกร่งในชีวติ และCD การคลายเครียด                    
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กจิกรรมที ่1: การเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวติในนักศึกษาวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 

 

วตัถุประสงค์ 

              เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตต่อภาวะซึมเศร้าในนักศึกษา

พยาบาลวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี   

 

การดําเนินงาน  

              จดักิจกรรมโปรแกรมการเสริมสร้างความแขง็แกร่งในชีวติสาํหรับนกัศึกษาวทิยาลยัพยาบาล 

บรมราชชนนี  โดยใชเ้วลาในการดาํเนินงาน 6 สัปดาห์ 

        

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการจัดกจิกรรม  

     1. แบบสอบถามปัญหาสุขภาพเพื่อตรวจวดัหาโรคซึมเศร้าในประชากรไทย (Health Related Self 

Reported Scale [HRSR]: The Diagnostic Screening Test for Depression in Thai Population) ของดวงใจ  

กสานติกุลและคณะ (2540)  

      2. โปรแกรมการเสริมสร้างความแขง็แกร่งในชีวิต ซ่ึงพฒันาโดยพชัรินทร์ นินทจนัทร์, โสภิณ   แสง

อ่อน, และทศันา ทวคูีณ (2554) ประกอบไปดว้ยกิจกรรม 6 คร้ัง คือ 1) ความแข็งแกร่งในชีวิต 2) คน้หาความ

งดงามในตนเอง 3) ความแข็งแกร่งของฉัน 4) การจดัการกบัความเครียด 5) ความแข็งแกร่งในชีวิตใน

การศึกษา การแกปั้ญหาอย่างมีประสิทธิภาพและการเตรียมตวัเองให้พร้อมเสมอท่ีจะรับมือกบัสถานการณ์

ต่าง ๆ และ 6) การส่ือสารแบบ “I Message” 

       3. แบบประเมินหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมซ่ึงพฒันาโดยทีมผูศึ้กษา เป็นขอ้คาํถามปลายเปิด คือ “จาก

การเขา้ร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความแขง็แกร่งในชีวติท่านคิดวา่ตนเองมีการเปล่ียนแปลงอะไรบา้ง อยา่งไร”  

 

ผู้เข้าร่วมกจิกรรม   

              นกัศึกษาพยาบาล วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีชั้นปีท่ี 1 ท่ีมีภาวะซึมเศร้า (ประเมินโดย HRSR ได้

คะแนน 25 ข้ึนไป) จาํนวน 9 คน   

 

การวเิคราะห์ข้อมูล                                             

1. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความแข็งแกร่งในชีวิตก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม  หลงัเขา้ร่วม

โปรแกรม และหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม 6 เดือน  โดยใชส้ถิติ Repeated Measures ANOVA 

2. ขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบันกัศึกษาหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมใชว้ิธีอ่านทวนซํ้ า

หลายๆ คร้ังแลว้สรุปประเด็นสาํคญัของขอ้มูล  
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ผลการดําเนินกจิกรรม   

 1. ข้อมูลทัว่ไป   

 กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาคร้ังน้ีเป็นนกัศึกษาพยาบาลวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีชั้นปีท่ี 1 จาํนวน 9 

คน เป็นนกัศึกษาเพศชาย 3 คน และเพศหญิง 6 คน อายุเฉล่ีย 18.78 (SD = .97) เกรดเฉล่ีย 3.36 (SD = .29) 

บรรยากาศในครอบครัวรักใคร่กลมเกลียว 4 คน ทะเลาะเบาะแวง้กนัเป็นบางคร้ัง 4 คน และทะเลาะเบาะแวง้

กนัเป็นส่วนใหญ่ 1 คน ไดรั้บเงินจากผูป้กครองไม่เพียงพอ 1 คน เพียงพอบางคร้ัง 4 คน และเพียงพอเสมอ 4 

คน 

            2. การเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยภาวะซึมเศร้าในช่วงเวลาวัดทีต่่างกนั 

             ผลการเปรียบเทียบโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซํ้ า (Repeated Measures ANOVA) 

พบวา่ค่าเฉล่ียภาวะซึมเศร้า ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม (mean = 30.67, SD = 1.85) หลงัเขา้ร่วมโปรแกรม (mean 

= 18.33, SD = 2.47) และหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม 6 เดือน (mean = 11.22, SD = 1.96) แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติอยา่งนอ้ย 1 คู่ (F = 27.86, p<. 001) (ตารางท่ี 1 และ 2)  

 

ตารางที ่18 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานภาวะซึมเศร้า ของนกัศึกษาพยาบาล (n=9) 

 

การประเมิน ภาวะซึมเศร้า 

Mean SD 

ก่อนการเขา้ร่วมโปรแกรม 30.67 1.85 

หลงัการเขา้ร่วมโปรแกรม 18.33 2.47 

หลงัการเขา้ร่วมโปรแกรม 6 เดือน  11.22 1.96 

 

ตารางที ่19 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียภาวะซึมเศร้า ในช่วงเวลาวดัท่ีต่างกนัโดยการวิเคราะห์

ความแปรปรวนแบบวดัซํ้ า (Repeated Measures ANOVA) (n=9) 

 

Source of 

Variation 

     SS      df     MS                          F p-value 

Within Group  

Time 1742.29 2 871.15 
27.86 <.001 

Error 500.37 16 31.27 

 

เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียภาวะซึมเศร้า ในช่วงเวลาวดัท่ีต่างกันเป็นรายคู่โดยใช้วิธี 

Bonferroni พบวา่ค่าเฉล่ียภาวะซึมเศร้า ก่อนการเขา้ร่วมโปรแกรมกบัหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรม และค่าเฉล่ีย
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ภาวะซึมเศร้า ก่อนการเขา้ร่วมโปรแกรมกบัหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรม 6 เดือน แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนค่าเฉล่ียภาวะซึมเศร้าหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมกบัหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรม 6 

เดือน แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (ตารางท่ี 3) 

 

ตารางที ่20 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียภาวะซึมเศร้าในช่วงเวลาวดัท่ีต่างกนัเป็นรายคู่  

 

ช่วงเวลา (A) ช่วงเวลา (B) ความแตกต่างของ

ค่าเฉล่ีย (A-B) 

  S.E.    p 

Time 1 Time 2 12.333 3.131 <.05 

 Time 3 19.444 2.001 <.05 

Time 2 Time 1 -12.333 3.131 <.05 

 Time 3 7.111 2.653 >.05 

 

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

ร่วมโปรแกรม 6 เดือน  

               จะเห็นไดว้่าหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิต นกัศึกษาพยาบาลมี

ค่าเฉล่ียคะแนนภาวะซึมเศร้านอ้ยกว่าก่อนการเขา้ร่วมโปรแกรม ทั้งในระยะหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมทนัที 

และหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรม 6 เดือน    

 

        3. ข้อมูลเกีย่วกบัการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิข้ึนกบันักศึกษาหลังการเข้าร่วมโปรแกรม 

           หลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมนกัศึกษาใหข้อ้มูลการเปล่ียนแปลงในตนเองสรุปเป็นประเด็นสาํคญัไดด้งัน้ี 

    3.1 ความคิดความรู้สึกต่อตนเอง: รู้สึกดีต่อตวัเองและผูอ่ื้น เห็นคุณค่าในตวัเอง เขา้ใจตวัเองมากข้ึน 

มีกาํลงัใจมากข้ึน   มีความแข็งแกร่งในตวัเองเพิ่มข้ึนทั้งร่างกาย จิตใจ และความคิด รู้ปัญหาท่ีแทจ้ริง ของ

ตวัเอง ไดต้วัตนท่ีแทจ้ริงกลบัคืนมา มีสมาธิ ใจเยน็ลง รู้จุดมุ่งหมายในชีวติ   

                 3.2 ความคิดความรู้สึกต่อผู้ อ่ืน: รู้สึกดีต่อผูอ่ื้น มองโลกและบุคคลอ่ืนในแง่ดีมากกวา่เดิม เขา้ใจ

เพื่อนมากข้ึน ไวใ้จเพื่อนมากข้ึน มีท่ีปรึกษาเพิ่มข้ึน มีเพื่อนมากข้ึน  

    3.3 การปรับตัว: ยอมรับ/ปรับตวัต่อส่ิงต่างๆ รู้จกัวิธีการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมข้ึน เขา้ใจเหตุผลของ

การกระทาํต่างๆ ปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นไดดี้ข้ึน พร้อมท่ีจะเผชิญปัญหาหรืออุปสรรคดว้ยความมัน่ใจ มีความคิด

เป็นระบบใชเ้หตุผลมากกวา่อารมณ์ กลา้แสดงความคิดเห็น บอกความรู้สึกไดม้ากข้ึน เรียนรู้ถึงการวางแผน

เพื่อความสาํเร็จ และไดว้ธีิการคลายเครียดท่ีหลากหลาย  
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กจิกรรมที ่2: การเสริมสร้างความแขง็แกร่งในชีวติในนกัศึกษามหาวทิยาลยั 

 

วตัถุประสงค์:  เพื่อศึกษาผลของการใชโ้ปรแกรมการเสริมสร้างความแขง็แกร่งในชีวติในนกัศึกษา                        

                          คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์   

ผู้เข้าร่วมกจิกรรม:  นกัศึกษาคณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ จาํนวน 12 คน   

การวเิคราะห์ข้อมูล:                            

1. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความแข็งแกร่งในชีวิตก่อนหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมโดยใช้

สถิติ Dependent t-test   

2. ขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบันกัศึกษาหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมใชว้ิธีอ่านทวนซํ้ า

หลายๆ คร้ังแลว้สรุปประเด็นสาํคญัของขอ้มูล 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการจัดกจิกรรม  

1.  แบบสอบถามความแข็งแกร่งในชีวิต (The Resilience Inventory, RI) พฒันาจากแนวคิด 

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

2. โปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิต ซ่ึงพฒันาโดยพชัรินทร์ นินทจนัทร์, โสภิณ แสง

อ่อน, และทศันา ทวคูีณ (2554) 

 

ผลการดําเนินกจิกรรม   

             1. ขอ้มูลทัว่ไป  

      กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาคร้ังน้ีเป็นนักศึกษาคณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ จาํนวน 12 คน เป็นเพศ

หญิงทั้ง 12 คน อายุเฉล่ีย 20.25 (SD = .45) เกรดเฉล่ีย 2.76 (SD = .44) บรรยากาศในครอบครัวรักใคร่กลม

เกลียว 7 คน และทะเลาะเบาะแวง้กนัเป็นบางคร้ัง 5 คน ไดรั้บเงินจากผูป้กครองเพียงพอบางคร้ัง 6 คน และ

เพียงพอเสมอ 6 คน 

              2. การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียความแขง็แกร่งในชีวติ   

               ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียความแข็งแกร่งในชีวิตโดยรวมก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม 

(mean = 105.33, SD = 8.27) และหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม (mean = 113.67, SD = 8.65) โดยใชส้ถิติ Dependent 

t-test พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (t = -2.24., p = .047) และเม่ือเปรียบเทียบ รายดา้นก็พบวา่ 

ค่าเฉล่ียความแข็งแกร่งในชีวิตดา้น ‘I have’ และ ‘I am’ ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมและหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (t = -2.52 และ -2.54; p = .029 และ .027 ตามลาํดบั) ส่วนดา้น ‘I can’

แตกต่างกนัอยา่งมีไม่นยัสาํคญัทางสถิติ (t = -.938, p = .368) (ตารางท่ี 1)                
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  ตารางที ่21 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความแขง็แกร่งในชีวติรายดา้นระหวา่งก่อนและหลงัเขา้ 

                      ร่วมโปรแกรมโดยรวมและรายดา้น (n = 12)  

ความแข็งแกร่ง 

ในชีวติ 

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม  หลงัเข้าร่วมโปรแกรม t p-value 

mean SD  mean SD 

โดยรวม  105.33 8.27  113.67 8.65 -2.24 .047 

รายดา้น      

        I have 

 

38.42 

 

3.92  

 

41.67 

 

3.42 

 

-2.52 

 

.029 

        I am 37.50 3.37  41.33 3.75 -2.54 .027 

        I can 33.42 2.19  34.67 2.96 -.938 .368 

 

   3. ข้อมูลเกีย่วกบัการเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิข้ึนกบันักศึกษาหลังการเข้าร่วมโปรแกรม 

              3.1  ความคิดความรู้สึกต่อตนเอง:   รู้จกัตวัเองมากข้ึน รู้วา่ตนเองมี I have, I am, I can อยา่งไร รู้ถึง

ศกัยภาพของตวัเองมากข้ึน รู้ว่าตนเองมีความแข็งแกร่งอะไรบา้ง มองโลกในแง่ดี มองตนเองในทางบวก มี

กาํลงัใจ เป็นคนใจเยน็และมีสติมากข้ึน มองโลกในแง่ดี รู้จกัคิดบวก มีความคิดเป็นผูใ้หญ่มากข้ึน   

        3.2  ความคิดความรู้สึกต่อผู้ อ่ืน :  เขา้ใจผูอ่ื้นมากข้ึน มองผูอ่ื้นในมุมมองใหม่ ๆ เขา้ใจความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคล รู้ถึงความแขง็แกร่งของคนอ่ืน ไดรู้้จกักบัเพื่อนมากข้ึน ไวใ้จเพื่อนมากข้ึน 

            3.3  การจัดการกับปัญหา: กลา้ท่ีจะเปิดใจพูดคุยกบัผูอ่ื้นและคิดก่อนพูดมากข้ึน มีวิธีการเขา้หาผูอ่ื้น

และมีการจดัการกบัปัญหาไดดี้กวา่เดิม รู้จกัการพูดแบบให้ผูอ่ื้นเสียความรู้สึกนอ้ยท่ีสุด ไดรู้้จกัอาจารย ์และ

เพื่อน ๆ มากข้ึน ผลการเรียนดีข้ึน สามารถนาํวิธีการ หลกัการดีๆ มาประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั มีความสุข

ท่ีสามารถจดัการกบัปัญหาได ้  
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กจิกรรมที ่3: การติดตามประเมินความแข็งแกร่งในชีวติในนักศึกษาพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตทีเ่ข้าร่วม 

                         กจิกรรมในปี 2554 

 

จากการดาํเนินกิจกรรมการเสริมสร้างความแขง็แกร่งในชีวติในนกัศึกษาในปี 2554 และไดร้ายงานผลไปแลว้

นั้น ในปี 2555 ไดมี้การติดตามประเมินความแขง็แกร่งในชีวติในนกัศึกษา หลงัการใชโ้ปรแกรม 1 ปี จึงมีการ

วเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแข็งแกร่งในชีวิตระหวา่ง ก่อนการใชโ้ปรแกรม หลงัการใชโ้ปรแกรม  และ

หลงัการใชโ้ปรแกรม 1 ปี ไดผ้ลดงัน้ี  

1. การเปรียบเทยีบภายในกลุ่ม 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความแข็งแกร่งในชีวิตระหว่างก่อนการใช้โปรแกรม  หลังการใช้

โปรแกรม  และหลงัการใชโ้ปรแกรม 1 ปี พบวา่ในกลุ่มควบคุมมีความแขง็แกร่งในชีวิตไม่แตกต่างกนั   ส่วน

ในกลุ่มทดลองพบวา่ ความแขง็แกร่งในชีวิตหลงัการใชโ้ปรแกรมและหลงัการใชโ้ปรแกรม 1 ปี สูงกวา่ก่อน

การใชโ้ปรแกรมอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (t = -6.85 และ -3.65; p = .000 และ .003 ตามลาํดบั) ส่วนความ

แข็งแกร่งในชีวิตหลงัการใชโ้ปรแกรมกบัหลงัการใชโ้ปรแกรม 1 ปี ไม่แตกต่างกนั (t = 1.02, p = .329) 

(ตารางท่ี 1)   

 ตารางที ่22  เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความแขง็แกร่งในชีวติระหวา่ง ก่อนการใชโ้ปรแกรม  

หลงัการใชโ้ปรแกรมทนัที และหลงัการใชโ้ปรแกรม 1 ปี  ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (n = 26) 

  

ความแข็งแกร่งในชีวติ    Mean    SD          คู่เปรียบ 

เทยีบ 

t  p-value     

กลุ่มควบคุม (n = 13)        

      ก่อนการใชโ้ปรแกรม (Time 1) 116.77 9.41 T1-T2  -.87 .399 

      หลงัการใชโ้ปรแกรม (Time 2)    118.46 9.28 T1-T3  -.14 .889 

      หลงัการใชโ้ปรแกรม 1 ปี (Time 3)    117.08 9.23 T2-T3   .50 .625 

กลุ่มทดลอง (n = 13)         

      ก่อนการใชโ้ปรแกรม (Time 1) 115.38 9.62 T1-T2 -6.85 .000 

     หลงัการใชโ้ปรแกรม  (Time 2)    129.46 7.62 T1-T3 -3.65 .003 

     หลงัการใชโ้ปรแกรม 1 ปี (Time 3)    126.54 6.50 T2-T3  1.02 .329 

 

2. การเปรียบเทยีบระหว่างกลุ่ม 

ก่อนการใชโ้ปรแกรมกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีความแข็งแกร่งในชีวิตไม่แตกต่างกนั (t = .37, p = .714) 

แต่หลงัการใชโ้ปรแกรม และหลงัการใชโ้ปรแกรม 1 ปี พบวา่ กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีความแข็งแกร่ง

ในชีวติ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (t = -3.30 และ -3.02; p = .003 และ .006 ตามลาํดบั) (ตาราง 2) 
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ตารางที่ 23 เปรียบเทียบความแตกต่างของความแข็งแกร่งในชีวิตระหวา่งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองก่อน

การใชโ้ปรแกรม หลงัการใชโ้ปรแกรมทนัทีและหลงัการใชโ้ปรแกรม 1 ปี ดว้ย Independent t-test (n = 26) 

 

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

M SD  M SD 

ก่อนการใชโ้ปรแกรม                  116.77 9.41  115.38 9.62  0.37 .714 

หลงัการใชโ้ปรแกรม 118.46 9.28  129.46 7.62 -3.30 .003 

หลงัการใชโ้ปรแกรม 1 ปี 117.08 9.23  126.54 6.50 -3.02 .006 

                

 

กิจกรรมท่ี 4: การจดัทาํรูปเล่มโปรแกรมการเสริมสร้างความแขง็แกร่งในชีวติและ CD การคลายเครียด          

 

ภาพที ่9 รูปเล่มโปรแกรมการเสริมสร้างความแขง็แกร่งในชีวติและ CD การคลายเครียด 

 

 
 

______________________________________________________ 
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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 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 1. คู่มือการอ่านฉลากโภชนาการและการบริโภคอาหารจานเดียว จาํนวน 3 เร่ือง  

 2. ส่ือวดีีทศัน์ การอ่านฉลากโภชนาการ 1 ชุด  

 3. จุลสารโภชนาการ 3 ฉบบั   

 

ผลการดําเนินงานทีสํ่าคัญ 

การสร้างเครือข่ายการนาํ RAMA Model ไปใช้ รวม 10 จงัหวดั ทั้งในภาคกลาง (กรุงเทพฯ สมุทรปราการ 

นครปฐม สระบุรี อุทยัธานี) ภาคตะวนัออก (ระยอง) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (อุบลราชธานี  อุดรธานี  

สุรินทร์) และภาคใต ้(ประจวบคีรีขนัธ์) ดงัน้ี 
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  ระยะที่ 1 การประชุมเครือข่าย: before action review มีเครือข่ายเขา้ร่วมประชุมจาํนวน 70 คน 

ประกอบดว้ย แกนนาํชุมชน อาสาสมคัรสาธารณสุข/อาสาสมคัรประจาํหมู่บา้น และกลุ่มจิตอาสาจากชุมชน 

รวมทั้งนกัศึกษาและอาจารยจ์ากสถาบนัการศึกษาต่างๆ โดยมีกิจกรรมดงัน้ี 

          1) การนาํเสนอ RAMA Model (Raising community awareness, Aiming at target health, 

Mobilizing change and innovation, Assuring synergy and sustainability) ท่ีพฒันาข้ึนจากชุมชนนาํร่อง 

และผลการถอดบทเรียนความสําเร็จในระดับบุคคลและครอบครัวในการควบคุมนํ้ าหนักให้สําเร็จ คือ        

“ทุกอย่างอยู่ทีใ่จ ทาํให้เป็นนิสัย เคลือ่นไหวออกแรง เปลีย่นแปลงทั้งครอบครัว นํา้หนักตัวพอดี” 

           2) การแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัปัญหาสุขภาพ ความสําเร็จและปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินการ

สร้างเสริมสุขภาพดา้นโภชนาการท่ีผา่นมา รวมทั้งขอ้เสนอแนะในการดาํเนินการต่อไป 

                  3) การประเมินความพร้อม การใชแ้หล่งประโยชน์ต่างๆ และกาํหนดแนวทางในการประสานงาน 

วางแผนดาํเนินการของเครือข่ายแต่ละพื้นท่ี 

 

 ระยะที่ 2 การใช ้RAMA Model ตามบริบทของปัญหาหรือปัจจยัเส่ียงของเครือข่ายชุมชน รวมทั้ง

สถาบนัการศึกษา โดยการดาํเนินกิจกรรมเป็นความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ท่ีสําคญัคือ ชุมชน ประชาชน 

อาสาสมคัร ครู ผูป้กครอง เจา้หนา้ท่ีทีมสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล กรมอนามยัและองค์การ

บริหารส่วนทอ้งถ่ิน ในการขบัเคล่ือนท่ีเนน้การสร้างระบบการจดัการในการมีส่วนร่วมของครอบครัวและ

ชุมชน คือ “ร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมรับผดิชอบ” เพื่อการดูแลสุขภาพหรือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ดงัน้ี 

1) การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเส่ียง ไดแ้ก่ การบริโภคอาหารโดยลดการ

บริโภคอาหารหวาน มนั เค็ม โดยเฉพาะนํ้ าอดัลมและขนมขบเค้ียวเพื่อควบคุมนํ้ าหนกั

ตวัและเส้นรอบเอว ลดการบริโภคอาหารท่ีมีคอเลสเตอรอลสูง ลดการด่ืมสุราและลด

การบริโภคปลาดิบ การทาํอาหารจานสุขภาพและการออกกาํลงักายเพื่อควบคุมนํ้ าหนกั

ตวัและลดไขมนัสะสมในร่างกาย  

2) การควบคุมโรคหรือภาวะเร้ือรัง ไดแ้ก่ โรคอว้น โรคอว้นลงพุงและภาวะอว้นลงพุง การ

ควบคุมโรคความดนัโลหิตสูง และเบาหวานชนิดท่ี 2 โดยชุมชนร่วมกบัทีมสุขภาพใน

การพฒันาระบบการดูแลและสร้างเสริมโภชนาการของครอบครัว ตามแนวคิดการ

จดัการครอบครัว (Family Management)   

3) การพฒันาศกัยภาพแกนนาํนักศึกษาและอาสาสมคัรในการอ่านฉลากโภชนาการของ

ขนมขบเค้ียว เคร่ืองด่ืมและอาหารแปรรูป รวมทั้งการใชห้ลกัอาหารแลกเปล่ียน  

4) การพฒันานวตักรรม ไดแ้ก่ ส่ือวิดิทศัน์เร่ืองปลาดิบ แบบจาํลองอาหารจานสุขภาพและ

คู่มือ การประกวดเมนูอาหาร  ส่ือการสร้างเสริมสุขภาพของผูท่ี้เป็นเบาหวานและความ

ดนัโลหิตสูง การประกวดคาํขวญัและสัญลกัษณ์ เช่น ไขมนัสูงเป็นภยัเงียบ เป็นตน้  
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 ระยะที่ 3 การติดตามการจดัประชุมเครือข่าย: after action review ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดย

เครือข่ายนาํเสนอปัญหาโภชนาการท่ีชุมชนเลือกดาํเนินการ และ นาํเสนอกระบวนการ/วิธีการนาํ RAMA 

Model ไปใช้ พร้อมผลลพัธ์ในเบ้ืองตน้ โดยการประชุมมุ่งเน้นการแลกเปล่ียนเร่ืองกระบวนการในการ

ดาํเนินงาน และรูปแบบของการขบัเคล่ือน ประโยชน์และปัญหาอุปสรรคของแต่ละชุมชนซ่ึงมีความแตกต่าง

กนัตามบริบททั้งในชุมชนเขตเมือง ปริมณฑลและต่างจงัหวดั 

   

สรุปผลการดําเนินงาน 

 

1. การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเส่ียง โดยใช ้RAMA Model ประกอบดว้ยการปรับเปล่ียน

ในระดบับุคคลและครอบครัว “ทุกอยา่งอยูท่ี่ใจ ทาํให้เป็นนิสัย เคล่ือนไหวออกแรง เปล่ียนแปลงทั้ง

ครอบครัว นํ้าหนกัตวัพอดี” และชุมชน โดยเนน้การร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมรับผิดชอบ พบวา่ กลุ่มเส่ียง

อายุ 35 ปีข้ึนไป ดชันีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติมีจาํนวนเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 65.5 เป็นร้อยละ 70.1  

และเส้นรอบเอวอยูใ่นเกณฑป์กติมีจาํนวนเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 76.5 เป็นร้อยละ 79.2 

2. การควบคุมโรคหรือภาวะเร้ือรัง การติดตามผลลพัธ์ทางคลินิคของท่ีมีภาวะอว้นลงพุงในชุมชน โดย

ใช ้RAMA Model ท่ีเนน้การมีส่วนร่วมของทีมสุขภาพ ผูเ้ป็นเบาหวาน ครอบครัวและชุมชนในการ

ตั้งเป้าหมายและการทาํกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ประกอบด้วย การออกกาํลงักาย การทาํอาหารเมนู

สุขภาพของครอบครัว การสนทนาปัญหาสุขภาพและกลุ่มสันทนาการร่วมกนัทุกเดือน ศึกษาติดตาม

ในระยะ 1, 3, 6 และ 12 เดือน พบวา่ ผูเ้ป็นเบาหวานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (70 %) อายุเฉล่ีย 56.0 + 

12.0 ปี มีดชันีมวลกาย (F = 66.36, p < .001) เส้นรอบเอว (F = 58.64, p < .001) และระดบันํ้ าตาลใน

เลือดลดลง (F = 55.56, p < .001)  

3. การพฒันาศกัยภาพแกนนาํนกัศึกษาและอาสาสมคัรสาธารณสุขในการอ่านฉลากโภชนาการ โดยการ

ให้ความรู้ การให้ขอ้มูลทางวิดิทศัน์ การสาธิตและการสาธิตกลบั การเรียนรู้จากสถานการณ์จาํลอง

และการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง รวมทั้ งกิจกรรมการสร้างเสริมพลังอาํนาจ พบว่า นักศึกษา

มหาวทิยาลยัท่ีอยูใ่นวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีความรู้ (ร้อยละ 95) ทศันคติ (ร้อยละ 

97) และมีพฤติกรรมการอ่านฉลากโภชนาการเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 86)  เช่นเดียวกบัอาสาสมคัร

สาธารณสุขท่ีพบวา่ ส่วนใหญ่มีความรู้ (ร้อยละ 88) ทศันคติ (ร้อยละ 98) และมีพฤติกรรมการอ่าน

ฉลากโภชนาการเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 84) 

 

__________________________________________________ 
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ช่ือกจิกรรม รูปแบบการใหค้วามรู้และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อการดูแลตนเอง ในผูท่ี้มี 

  นํ้าหนกัเกินและโรคอว้นลงพุง (ระยะท่ี 3)  

หัวหน้ากจิกรรม  ผศ.พญ.ดรุณีวลัย ์วโรดมวิจิตร 

 

หลกัการและเหตุผล 

 สืบเน่ืองจากการจดักิจกรรมโครงการอบรมการให้ความรู้และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค

ในผูป่้วย และประชาชนในระยะท่ี 1 (ปีงบประมาณ 2553) และระยะท่ี 2 (ปีงบประมาณ 2554) ซ่ึงจดัเป็น

กิจกรรมทบทวนความรู้และการประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดฝึ้กกบัสถานการณ์

จริง ทางคณะผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะติดตามผลของการควบคุมนํ้ าหนกัตวัเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมทั้ง 2 ระยะ และกลุ่มท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมในระยะท่ี 1 เท่านั้น โดย

ตอ้งการเปรียบเทียบผลในดา้นความรู้ความเขา้ใจ การปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออกกาํลงั

กายเพื่อควบคุมนํ้าหนกัตวั และผลดีต่อสุขภาพของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม รวมทั้งการสอบถามขอ้มูลจากผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม เพื่อประเมินผลการจดักิจกรรมวา่มีขอ้ควรแกไ้ขหรือปรับปรุงอยา่งไรบา้ง ทั้งน้ีจะไดต่้อยอดในการ

นาํเอารูปแบบดงักล่าวไปใชก้บัองคก์รภายนอกคณะฯ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป  

  การจดัทาํส่ือเพื่อการสอนแสดงในรูปของ วีดีทศัน์ และคู่มือการจดักิจกรรม คณะผูว้ิจยัมีความ

ประสงคจ์ะจดัทาํส่ือสําหรับการสอนแสดง หรือสาธิต เช่น วีดีทศัน์ คู่มือการจดักิจกรรม เพื่อใชใ้นการสาธิต

หรือการจดัอบรมให้แก่ผูน้ําองค์กร หรือผูน้ําชุมชนท่ีมีความสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบของกิจกรรม และ

ตอ้งการจะนํารูปแบบดงักล่าวไปใช้ในองค์กรภายนอกคณะฯ เป็นการสร้างตน้แบบการจดักิจกรรมเพื่อ

ควบคุมนํ้าหนกัตวัต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ พฒันารูปแบบการใหค้วามรู้และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อการดูแลตนเอง 

ในผูท่ี้มีนํ้าหนกัเกินและโรคอว้นลงพุง ใหส้ามารถใชใ้นระดบัองคก์ร 

 

กลุ่มเป้าหมาย ผูท่ี้มีนํ้าหนกัเกินและโรคอว้นลงพุง (ดชันีมวลกายเฉล่ีย 29.5 กก./ตร.ม.) 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ องคก์รมีตน้แบบของกิจกรรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและการควบคุมนํ้าหนกั 

 

ผลการดําเนินงานทีสํ่าคัญ 

 1.การติดตามผลการจัดกจิกรรมทบทวนความรู้และการประยุกต์ใช้ในชีวติประจําวนั 

 การจดักิจกรรมเร่ิมข้ึนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 ซ่ึงทางคณะผูว้ิจยัไดด้าํเนินการจดักิจกรรมรูปแบบการให้

ความรู้ในระยะแรก แก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม เป็นเวลา 3 เดือน  และติดตามผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่อเน่ือง เป็นเวลา 2 

ปี จาํนวนผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรมมีทั้งส้ิน 140 คน เป็นเพศชาย 26 คน (19%) และเพศหญิง 114 คน (81%) มีอายุ
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เฉล่ีย 49.8 ปี นํ้ าหนักและดชันีมวลกายโดยเฉล่ีย 75.5 กก. และ 29.4 กก.ต่อตร.ม หลงัจากเสร็จส้ินการจดั

กิจกรรมในระยะท่ี 1 (n=130) พบว่าผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม มีนํ้ าหนกัลดลงโดยเฉล่ีย 2.8 กก. และมีค่าดชันีมวล

กาย รอบเอว รอบสะโพก เปอร์เซ็นตไ์ขมนั ค่าไขมนัในช่องทอ้ง ความดนัโลหิต ระดบัไขมนัไตรกลีเซอไรด ์

ไขมนัแอลดีแอล และระดบัอินซูลิน ในเลือด ลดลงอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<0.05) เม่ือเปรียบเทียบกบั

ค่าท่ีตรวจวดัก่อนเขา้รับการอบรม 

 ในปีท่ีสอง (2554) คณะผูว้ิจยัไดเ้ชิญชวนอาสาสมคัรกลุ่มเดิม เขา้ร่วมกิจกรรมทบทวนความรู้และ

การประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั จาํนวน 50 คน และผูท่ี้ไม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมไดใ้ห้เป็นกลุ่มควบคุม 50 

คน โดยให้กลุ่มทบทวนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มย่อย ทบทวนความรู้ดา้นโภชนาการเพื่อควบคุมนํ้ าหนกัตวั 

และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมบริโภคเพื่อควบคุมนํ้ าหนักตวั โดยมีการนัดหมายในการเขา้ร่วมกิจกรรม

ทบทวน 4 คร้ัง และใหมี้การตรวจร่างกายก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการ  

 ต่อมาในปีงบประมาณ 2555 ซ่ึงเป็นระยะติดตามผล หลงัจากส้ินสุดกิจกรรมในระยะท่ี 2 เป็นเวลา 3 

เดือน ทางผูว้จิยัไดเ้ชิญชวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด ให้เขา้มารับการตรวจร่างกาย โดยมีผูต้อบรับทั้งส้ิน 85 

คน แบ่งเป็น กลุ่มทบทวน (intervention group) ท่ีไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทบทวนความรู้ในปี 2554 จาํนวน 43 คน 

และกลุ่มควบคุม (control group) ซ่ึงเป็นผูท่ี้ไม่สามารถ/ไม่สะดวกเขา้ร่วมกิจกรรม แต่ยินดีจะมาเขา้รับการ

ตรวจร่างกายในช่วงติดตามผล จาํนวน 42 คน เน่ืองจากในกลุ่มควบคุมนั้น มีบางรายท่ีขาดการติดตามผลในปี 

2554 เน่ืองจากสถานการณ์นํ้าท่วม ทางผูว้จิยัจึงตดัสินใจใชค้่าของนํ้ าหนกัตวัตั้งแต่เร่ิมตน้เป็นตวัเปรียบเทียบ 

และใชน้ํ้าหนกัตวัสุดทา้ยท่ีสองปีหลงัจากนั้น 

 ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มท่ีสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมทบทวนความรู้ เป็นกลุ่มท่ีมีนํ้ าหนกัเร่ิมตน้ ตํ่า

กวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (76.2 + 19.2 vs. 67.2 + 11.1 กก.) ในช่วงตน้ของการเขา้ร่วม

กิจกรรมเพื่อลดนํ้าหนกันั้น สามารถลดนํ้ าหนกัไดโ้ดยไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ แต่การ

ควบคุมนํ้ าหนกัในระยะยาวนั้น กลุ่มทบทวนสามารถควบคุมนํ้ าหนกัไดดี้กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติ (P < 0.05) โดยนํ้าหนกัท่ีลดลงเฉล่ียในช่วงสองปี คิดเป็น -4 + 4.4%  และ -0.3 + 5.5% (P=0.001) ใน

กลุ่มควบคุมและกลุ่มทบทวน ตามลาํดบั นอกจากน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ส่ขอ้มูล เพศ อายุ และนํ้ าหนกัเร่ิมตน้ เพิ่มเขา้

ไปเป็นตวัแปรร่วม (covariate) ซ่ึงจากผลการศึกษายงัคงสนบัสนุนว่า กลุ่มท่ีไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทบทวนนั้น 

สามารถควบคุมนํ้าหนกัในระยะยาวไดดี้กวา่กลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p=0.028) 
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แผนภูมิที ่14 การเปล่ียนแปลงของนํ้าหนกัตวัในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทบทวน (ปรับฐานโดยใช ้เพศ อาย ุ

และดชันีมวลกายขณะเร่ิมตน้) 

 
Covariates appearing in the model are evaluated at the following values: BMI  = 27.9373, Age = 53.42, sex = 1.77 

 

ทั้งน้ีผูว้จิยัไดก้าํหนดสัดส่วนการลดนํ้าหนกัดงัน้ี (ผลแสดงดงัตารางและกราฟดา้นล่าง) 

- นํ้าหนกัท่ีเพิ่มข้ึน มากกวา่หรือเท่ากบั 5% เป็นกลุ่มท่ีมีนํ้าหนกัเพิ่มข้ึน (weight gain) 

- นํ้าหนกัท่ีเปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึนหรือลดลงไม่เกิน 5% เป็นกลุ่มท่ีมีนํ้าหนกัคงท่ี (weight maintenance) 

- นํ้าหนกัท่ีลดลง มากกวา่หรือเท่ากบั 5% เป็นกลุ่มท่ีมีนํ้าหนกัเพิ่มข้ึน (weight loss) 

 

แผนภูมิที ่15  การเปล่ียนแปลงนํ้าหนกัตวัในกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ตามระยะเวลา 3 เดือน 1 ปี และ2 ปี 
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 เน่ืองจากจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะในกลุ่มควบคุมมีจาํนวนนอ้ยท่ีสามารถติดตาม ให้เขา้

มารับการตรวจร่างกายและติดตามผลในช่วง 1 ปี ผูว้ิจยัจึงขอสรุปผลการลดนํ้ าหนกัในช่วงส้ินสุดการเขา้ร่วม

กิจกรรม 3 เดือน และ 2 ปี ของทั้งสองกลุ่ม พบวา่สัดส่วนของผูท่ี้มีการเพิ่มหรือลดของนํ้ าหนกัตวัหลงัจาก

ส้ินสุดการเขา้ร่วมกิจกรรม ไม่แตกต่างกนัระหวา่งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทบทวน แต่พบวา่ในกลุ่มทบทวน จะ

มีสัดส่วนของผูท่ี้ลดนํ้าหนกัไดม้ากกวา่ 5% ท่ี 2 ปี มากกวา่กลุ่มควบคุม ในทางตรงขา้มกลุ่มควบคุมมีสัดส่วน

ของผูท่ี้มีนํ้าหนกัตวัเพิ่มข้ึนท่ี 2 ปี มากกวา่ในกลุ่มทบทวนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P=0.034) 

 

แผนภูมิที ่16  สัดส่วนนํ้าหนกัตวัของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมหลงัจากส้ินสุดกิจกรรม ระยะเวลา 3 เดือนและ 2 ปี 

 
 

 สําหรับการประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมรูปแบบการให้ความรู้และการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อการดูแลตนเอง ในผูท่ี้มีนํ้ าหนกัเกินและโรคอว้นลงพุง (เมทาบอลิคซิน

โดรม) ระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 พบวา่ 

     - ในส่วนเน้ือหาของกิจกรรมนั้น ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ร้อยละ 85.4) 

รองลงมาพึงพอใจในระดบัมาก (ร้อยละ 14.6)  

     - ในส่วนของการนาํเอาความรู้ท่ีไดไ้ปใช ้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด    

(ร้อยละ 79.8) รองลงมาพึงพอใจในระดบัมาก (ร้อยละ 18.7) พึงพอใจในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 1.5) 

     - ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจ คู่มือและเอกสารประกอบการอบรมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ร้อยละ 

80.5) รองลงมาพึงพอใจในระดบัมาก (ร้อยละ 18.5) พึงพอใจในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 1.5)    

หลังสิ้นสุดการอบรม 3 เดือน หลังสิ้นสุดการอบรม 2 ป 
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     - ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการถ่ายทอดความรู้ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ร้อยละ 

75.7) รองลงมาพึงพอใจในระดบัมาก (ร้อยละ 23.3) และพึงพอใจในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 1) 

     - จากแบบทดสอบความรู้ พบว่าหลงัจากเขา้รับการอบรมจากโครงการ ผูเ้ขา้รับการอบรมจาํนวนร้อยละ 

83.1 มีความรู้เพิ่มข้ึนในเร่ืองของ การจดัสัดส่วนและปริมาณอาหารท่ีจะรับประทานอยา่งเหมาะสม การเลือก

ประเภทอาหารเพื่อควบคุมนํ้ าหนกัตวั การดูฉลากโภชนาการ เทคนิคการเลือกรับประทานอาหารนอกบา้น 

การดดัแปลงส่วนประกอบและวตัถุดิบในการประกอบอาหารเพื่อให้ไดพ้ลงังานตํ่า ไดอ้ยา่งเหมาะสมมากข้ึน

กวา่ก่อนเขา้ร่วมอบรม  

     - ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมจากผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

     - มีความรู้สึกประทบัใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม และเห็นวา่ควรจดักิจกรรมในลกัษณะน้ีอีกเร่ือยๆ  

     - การไดม้าเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มกบัคนอ่ืนๆ เช่นน้ี ทาํใหมี้ความกระตือรือร้นมากข้ึน  

     - การฝึกภาคปฏิบติัในช่วงทบทวน ทาํให้ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจเพิ่มข้ึน และไดท้าํกิจกรรมท่ีให้ความ

สนุกสนานดี ไม่น่าเบ่ือ  

 

2 การจัดทาํส่ือเพือ่การสอนแสดงในรูปของ วดีีทศัน์ และคู่มือการจัดกจิกรรม แบ่งเป็น 

- ส่ือวีดีทศัน์กิจกรรมระยะท่ี 1 “รูปแบบการให้ความรู้และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อ

การดูแลตนเอง ในผูท่ี้มีนํ้าหนกัเกินและโรคอว้นลงพุง (เมทาบอลิคซินโดรม)” ระยะท่ี 1 

- ส่ือวดีีทศัน์กิจกรรมระยะท่ี 2 “รูปแบบกิจกรรมทบทวนความรู้และการประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั

เพื่อการดูแลตนเอง ในผูท่ี้มีนํ้าหนกัเกินและโรคอว้นลงพุง (เมทาบอลิคซินโดรม)”  

 

_______________________________________________________________ 
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กจิกรรมที ่ การนาํแนวทางการป้องกนัการหกลม้และฟ้ืนฟูสุขภาพผูสู้งอายใุนชุมชนสู่การปฏิบติั 

หัวหน้ากจิกรรม     อาจารยแ์พทยห์ญิง จิตติมา บุญเกิด 

     

หลกัการและเหตุผล 

 ประชากรผูสู้งอายุไทยในปัจจุบนัไดเ้พิ่มจาํนวนข้ึนอยา่งรวดเร็วเช่นเดียวกนักบัผูสู้งอายุทัว่โลก ใน

ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้สัดส่วนของผูสู้งอายไุทยเม่ือเทียบกบัประชากรทั้งหมดจดัเป็นอนัดบัท่ี 2 รอง

จากประเทศสิงคโ์ปร มีการคาดการณ์วา่ผูสู้งอายไุทยพบไดถึ้งร้อยละ 14 ในปี ค.ศ.2015 และอาจสูงถึง ร้อยละ 

30 ในปี ค.ศ. 2030  

อุบติัการณ์การหกลม้ในชุมชนไทยพบได้สูงใกลเ้คียงกบัประเทศอ่ืนๆทัว่โลก โดยประมาณ ร้อยละ 30-40 

ของผูสู้งอาย ุ60 ปีข้ึนไปพบมีการหกลม้อยา่งนอ้ย 1 คร้ังใน 1 ปี และภายหลงัการหกลม้ส่งผลกระทบต่อการ

บาดเจบ็ ภาวะทุพพลภาพ หรือการเสียชีวติ ขบวนการป้องกนัการหกลม้ในโรงพยาบาลหรือในชุมชนไดมี้การ

นาํมาทดลองในงานวิจยัมากมายในต่างประเทศ แต่ในการนาํไปใช้ไดจ้ริงในชุมชนยงัค่อนขา้งน้อย มีบาง

รายงานพบน้อยกว่า ร้อยละ 10 ท่ีนําขบวนการป้องกันการหกล้มไปใช้ได้ เน่ืองจากขบวนการดังกล่าว

จาํเป็นต้องได้รับความร่วมมือและการตระหนักเห็นถึงความสําคัญจากผูสู้งอายุและชุมชน รวมไปถึง

บุคคลากรทางสาธารณสุข 

 

วตัถุประสงค์  

 พฒันาขบวนการท่ีมีประสิทธิภาพในการนาํแนวทางการป้องกนัการหกลม้และฟ้ืนฟูสุขภาพผูสู้งอายุ

ในชุมชนสู่การปฏิบติั 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

 เป็นผูสู้งอายุท่ีมีอายุมากกวา่ 60 ปี ข้ึนไป ท่ีเคยมีประวติัหกลม้ภายใน 1 ปี จาํนวน 300 คน สามารถ

ส่ือสารได ้อาศยัอยูใ่นเขตชุมชนหรือไดเ้ขา้มาตรวจรักษาท่ีคลินิกศูนยดู์แลสุขภาพในระดบัชุมชน  

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ร่าง แนวทางในการป้องกนัการหกลม้ในผูสู้งอายรุะดบัประเทศโดยอาศยัการทาํงานประสานกนั 

3 ฝ่ายไดแ้ก่ ผูสู้งอายแุละครอบครัว ทีมทางการแพทย ์และชุมชนทอ้งถ่ิน 

 

ผลการดําเนินงานทีสํ่าคัญ 

เพื่อใหบ้รรลุตามผลสรุปการศึกษา โดยเร่ิมดว้ยการใหค้วามรู้และทศันคติเชิงบวกในการส่งเสริมและ

ป้องกนัปัญหาสุขภาพในผูสู้งอายุแก่บุคคลากรทางสาธารณสุขเพื่อนาํไปสู่ขบวนการส่งเสริมสุขภาพของ

ผูสู้งอายุและครอบครัวในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ 2555 จึงได้จดัทาํส่ือ 2 ช้ิน ได้แก่      
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ส่ือหนงัสือ “เม่ือคนแก่ยงัไม่อยากแก่” และส่ือวีดีทศัน์ “ไม่ยอมแก่” โดยจะนาํส่ือท่ีไดไ้ปขยายผลสู่ชุมชน

เครือข่ายในปีงบประมาณ 2556 ต่อไป 

 

ภาพที ่10  ส่ือหนงัสือ “เม่ือคนแก่ยงัไม่อยากแก่” และส่ือวดีีทศัน์ “ไม่ยอมแก่” 

   
 

แผนงานในปีงบประมาณ 2556-2558 

กิจกรรมยอ่ยท่ี 1: ผลของขบวนการจดัอบรมและเผยแพร่ส่ือส่งเสริมสุขภาพเพื่อช่วยเพิ่มทศันคติเชิง

บวกและการตระหนกัรู้ในการป้องกนัการหกลม้และฟ้ืนฟูสุขภาพผูสู้งอายุในชุมชน (Effect of putting up 

strategies to increase awareness and attitude toward fall prevention in the community: Embedded mixed 

methods study) 

กิจกรรมยอ่ยท่ี 2: การทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการออกกาํลงักายท่ีสามารถทาํไดเ้องท่ีบา้นเพื่อ

ป้องกนัการหกล้มและเพิ่มสมรรถภาพดา้นความแข็งแรงของกล้ามเน้ือและการทรงตวัในผูสู้งอายุท่ีเร่ิมมี

ปัญหาการทรงตวั (Effectiveness of a simple designed programme of home based exercise in preventing fall 

and improving balance and strength in older people with mild to moderate balance dysfunction: A 

Randomized controlled trials) 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

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 ซ่ึง

จะนาํไปสู่การเกิดอาการ/โรคทางกายและโรคทางจิตใจได ้ทั้งน้ีเพื่อส่งเสริมให้ญาติผูดู้แลและครอบครัว

สามารถดูแลตนเองและปรับตวักบัการดูแลไดอ้ยา่งต่อเน่ือง จึงควรมีรูปแบบการช่วยเหลือญาติผูดู้แลผูป่้วย

เร้ือรังและครอบคลุมความเป็นองคร์วมของบุคคล  

 

วตัถุประสงค์  

1. จดัประชุมเชิงปฏิบติัการสาํหรับพยาบาลชุมชนใน กทม เพื่อพฒันาศกัยภาพในการช่วยเหลือและ 

สร้างเสริมสุขภาพผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรัง 

2. ปรับปรุงร่าง “รูปแบบการช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรัง”  

3. ปรับปรุง “DVD ชีวติของญาติผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรัง 5 เร่ือง” 

 

กลุ่มเป้าหมาย   พยาบาลท่ีดูแลผูป่้วยโรคเร้ือรังในชุมชน จากศูนยบ์ริการสาธารณสุขของ กทม  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ   

1.   พยาบาลท่ีดูแลผูป่้วยโรคเร้ือรังในชุมชน จากศูนยบ์ริการสาธารณสุขของ กทม ได้รับการพฒันา

ศกัยภาพเพื่อช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรัง 

2. ขอ้มูลจากการปฏิบติัของพยาบาลชุมชนใน กทม ในการช่วยเหลือผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรัง 

3. ร่าง “รูปแบบการช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรัง” ท่ีมีความชดัเจน 

4. DVD ชีวิตของญาติผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรัง 5 เร่ือง ท่ีมีสาระสําคญัของเน้ือหาเหมาะสม และความยาว

ประมาณเร่ืองละ 20 นาที 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 1.  DVD ชีวติของญาติผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรัง 5 เร่ือง 

 2.  คู่มือการดูแลตนเองและการสร้างเสริมสุขภาพสาํหรับผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรัง 

 3.  ร่าง “รูปแบบการช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรัง” 
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ผลการดําเนินงานทีสํ่าคัญ 

กจิกรรมที ่1  จดัประชุมเชิงปฏิบติัการสาํหรับพยาบาลท่ีดูแลผูป่้วยโรคเร้ือรังในชุมชน กทม 

พยาบาลท่ีดูแลผูป่้วยโรคเร้ือรังในชุมชน จากศูนยบ์ริการสาธารณสุขของ กทม จาํนวน  49  คน เขา้

ร่วมประชุม วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.00-16.00 น. ณ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อ

พฒันาศกัยภาพในการช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรัง กิจกรรมประกอบดว้ย การบรรยาย 

ชม DVD ชีวติของญาติผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรัง การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจากสาระใน DVD และเขา้กลุ่มยอ่ยให้

ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและการช่วยเหลือผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรังของ กทม สรุปไดว้า่ 

1. ปัญหาท่ีพบบ่อยในญาติผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรัง 3 ลาํดบัแรกคือ 

• ไม่มีคนดูแล  เหตุผลท่ีจนท.ศูนยบ์อกตรงกนัคือ  ญาติผูดู้แลตอ้งทาํงานนอกบา้น 

• ญาติขาดความรู้และทกัษะในการดูแลคือคนท่ีดูแลไม่ไดเ้รียน คนท่ีเรียนมาไม่มัน่ใจท่ีจะทาํ 

• ปัญหาสุขภาพของญาติผูดู้แลคือมีปัญหาสุขภาพเดิม  และปัญหาจากการดูแล 

2.   วิธีการช่วยเหลือญาติผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรังท่ีไดใ้ชแ้ละพบวา่ประสบความสําเร็จ    คือการเยี่ยมบา้น

และการประสานแหล่งประโยชน์ 

3.    แหล่งประโยชน์ในชุมชนเมือง (กทม.) ท่ีมีประโยชน์ในการช่วยเหลือญาติผูดู้แลคือ เครือข่าย

ศูนยก์ูชี้พ และอาสาสมคัรสาธารณสุข(อสส)ท่ีมีบทบาทในการช่วยเหลือ 

4.    ในอนาคตอยากให้มีแหล่งประโยชน์เพิ่มเติมในการช่วยเหลือญาติผูดู้แล ไดแ้ก่ ระบบการส่งต่อ 

เครือข่ายช่วยเหลือ สายด่วน day care หรือ respite care ในการรับดูแลแทนผูดู้แลผูป่้วยในช่วงระยะเวลาสั้นๆ 

และ website สาํหรับญาติผูดู้แล 

5.    ปัญหา/อุปสรรคในการใหค้วามช่วยเหลือญาติผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรังคือ ญาติผูดู้แลไม่มีคนช่วยเหลือ 

และเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานขาดการสนบัสนุน 

 

ภาพที ่11 จดัประชุมเชิงปฏิบติัการสาํหรับพยาบาลท่ีดูแลผูป่้วยโรคเร้ือรังในชุมชนกรุงเทพ 
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กจิกรรมที ่2  วเิคราะห์และปรับเน้ือหาใน DVD 5 เร่ือง 

ผูป้ฏิบติัการในการจดักิจกรรม 10 คน ร่วมกนัวิเคราะห์ปรับเน้ือหา และ ความยาวของแต่ละเร่ืองใน 

DVD 5 เร่ือง ไดแ้ก่ 1) ผูช้ายท่ีตายไม่ได:้  ชีวิตหัวหน้าครอบครัวท่ีดูแลลูก ภรรยา และมารดาท่ีเจ็บป่วย, 2) 

ความผกูพนั:  ชีวตินอ้งท่ีดูแลพี่ท่ีเจ็บป่วย, 3) สองมือแม่: ชีวิตพ่อแม่ท่ีดูแลลูกท่ีเจ็บป่วย, 4) ผูย้ินดี:  ชีวิตลูกท่ี

ดูแลพ่อแม่ท่ีเจ็บป่วย, และ 5) สัญญาใจ: ชีวิตภรรยาท่ีดูแลสามีท่ีเจ็บป่วย โดยการกระชบัเวลาแต่ยงัคงไวซ่ึ้ง

สาระสาํคญัของเน้ือหา เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีโสตฯ ดาํเนินการตดัต่อโดยกาํหนดความยาวของแต่ละเร่ืองประมาณ 

20 นาที 

 

ภาพที ่12 ส่ือวดีีทศัน์ ชีวติของญาติผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรัง 5 เร่ือง 

                    
 

กจิกรรมที ่3   วเิคราะห์และปรับร่าง รูปแบบการช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรัง 

ผูป้ฏิบติัการในการจดักิจกรรม 10 คน ร่วมกนันาํเสนอ วเิคราะห์ และ สรุปขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้าก

การประชุมกลุ่มของพยาบาลท่ีดูแลผูป่้วยโรคเร้ือรังในชุมชนสังกดัศูนยบ์ริการสาธารณสุขของ กทม เพื่อ

นาํไปใชใ้นการทบทวน วเิคราะห์ และปรับปรุงร่าง “รูปแบบการช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพผูดู้แลผูป่้วย

เร้ือรังในชุมชนเมือง” สาระสําคญัโดยสรุปของรูปแบบฯ หลงัปรับปรุง คือ รูปแบบดงักล่าว มุ่งท่ีปฏิสัมพนัธ์

ระหว่างญาติผูดู้แลกบัทีมบุคลากรทางสุขภาพ (เน้นพยาบาลเป็นหลกั) พยาบาลใช้ความรู้ ทกัษะ และมุ่ง

ทาํงานเชิงรุก เพื่อตอบสนองความตอ้งการของญาติผูดู้แล จดัการช่วยแหลือดว้ยวิธีต่างๆ เน้นการมีส่วนร่วม

ในการดูแลตนเอง การปรับตวัของญาติผูดู้แลและผูป่้วยในทุกขั้นตอน ความต่อเน่ือง การใช้/ ประสาน/ 

พฒันาแหล่งประโยชน์ในครอบครัวและชุมชน ผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั ไดแ้ก่ ญาติผูดู้แลมีความรู้และทกัษะในการ

ดูแลผูป่้วย มีความสามารถในการดูแลตนเองเพื่อรักษาไวซ่ึ้งสุขภาพท่ีดีระหว่างทาํหน้าท่ีผูดู้แล มีทกัษะ/

ความสามารถในการจดัการ/เผชิญปัญหา ความเครียดจากการดูแล รวมทั้งผลลพัธ์การดูแลท่ีเกิดข้ึนกบัผูป่้วยท่ี

ดูแล ไดแ้ก่ ไม่เกิดภาวะแทรกซอ้น มีความสามารถปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั เป็นตน้ 

 

_____________________________________________________________ 
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กจิกรรม การออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอของผูสู้งอายท่ีุเป็นนกัวิง่ระยะไกล : การศึกษาเชิงคุณภาพ 

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  

        เพื่อศึกษาปัจจยัและพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในการออกกาํลงักายอย่างสมํ่าเสมอตามการรับรู้ของ

ผูสู้งอายท่ีุเป็นนกัวิง่ระยะไกล 

 

กลุ่มเป้าหมาย ผูสู้งอายเุพศชายและหญิง ท่ีเป็นนกักีฬาวิง่ระยะไกล อายตุั้งแต่ 60 ปี ข้ึนไป 

 

ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ   

 ขอ้มูลพื้นฐานดา้นพฤติกรรมของกลุ่มผูสู้งอายุท่ีเป็นนกักีฬา ซ่ึงมีความสามารถในการออกกาํลงักาย

ท่ีพิเศษ ต่างจากความสามารถของผูสู้งอายุทัว่ๆไป ขอ้มูลเหล่าน้ี อาจใช้เป็นตวัเทียบเคียงท่ีสะทอ้นภาวะ

สุขภาพดีของผูสู้งอาย ุ และช้ีใหเ้ห็นวา่ผูสู้งอายมีุความสามารถท่ีหลากหลาย และมีทศันคติท่ีดีต่อผูสู้งอาย ุ

 

ผลการดําเนินงานทีสํ่าคัญ 

ผูร่้วมกิจกรรมประกอบดว้ยผูสู้งอายุเพศชายท่ีเป็นนกัวิ่งระยะไกล ท่ีคดัเลือกจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเคย

เขา้ร่วมกิจกรรม จาํนวน 27 ราย และผูสู้งอายุเพศหญิงท่ีเป็นนกัวิ่งระยะไกล ท่ีคดัเลือกจากโครงการยอ่ยของ

กลุ่มนกัวิง่ระยะไกลจาํนวน 4 ราย รวมทั้งหมด 31 ราย เกณฑก์ารคดัเลือกผูร่้วมกิจกรรม คือ 1) ผูท่ี้มีอายุ 60 ปี
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ข้ึนไป 2) เป็นผูท่ี้เคยเขา้ร่วมในการแข่งขนัวิ่งระยะไกลทุกประเภทท่ีมีระยะทางตั้งแต่ 5,000 เมตรข้ึนไป เป็น

เวลา 10 ปีข้ึนไป 3) มีการฝึกซ้อมอยา่งนอ้ย 2 คร้ังต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 24 สัปดาห์ข้ึนไปใน 1 ปี 4) สามารถ

ส่ือสารและเขา้ใจภาษาไทยไดดี้ และ 5) มีความยนิดีในการใหข้อ้มูล 

เม่ือคดัเลือกผูร่้วมกิจกรรมท่ีมีคุณสมบติัครบตามกาํหนดแลว้ ผูจ้ดักิจกรรมไดติ้ดต่อผูร่้วมกิจกรรม

ทางโทรศพัท์และสอบถามความสมคัรใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งนัดหมายวนัและเวลาท่ีสะดวก

ตามท่ีผูว้ิจยักาํหนดไวใ้ห้กลุ่มตวัอยา่งเลือก ผูร่้วมกิจกรรมไดรั้บการสัมภาษณ์โดยผูจ้ดักิจกรรม 3 คนท่ีคณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในห้องท่ีมีความเป็นส่วนตวัและไม่มีส่ิงรบกวนการสัมภาษณ์ตามแบบ

สัมภาษณ์เชิงลึกซ่ึงเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (interview guide) เก่ียวกบัพฤติกรรมการออกกาํลงักายและ

ปัจจยัท่ีส่งเสริมให้ผูสู้งอายุท่ีเป็นนักวิ่งระยะไกลสามารถออกกาํลังกายได้อย่างสมํ่าเสมอ และมีการ

บนัทึกเสียงโดยใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียง MP3 ดว้ยความยนิยอมของผูร่้วมกิจกรรม และวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา 

(content analysis)  

ผูสู้งอายุท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมคร้ังน้ีมี 31 ราย มีอายุตั้งแต่ 62-79 ปี อายุเฉล่ีย 67.3 ปี เป็นเพศชาย 27 ราย

และเพศหญิง 4 ราย อายุท่ีเร่ิมวิ่งระยะไกล 38-70 ปี เฉล่ีย 50 ปี วิ่งระยะไกลมานานประมาณ 10-25 ปี เฉล่ีย 

14.8 ปี ระยะทางท่ีฝึกซ้อมในปัจจุบนั 49 กิโลเมตรต่อสัปดาห์ และจาํนวนสนามแข่งขนัท่ีเคยเขา้ร่วม 3-1000 

สนาม เฉล่ีย 211 สนาม ซ่ึงมีทั้ง full marathon, half-marathon, mini-marathon, หรืออ่ืน ๆ ส่วนผลการ

วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหาจากการสัมภาษณ์แบ่งเป็น 2 ประเด็นหลกั คือ 1) ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการออกกาํลงั

กายอย่างสมํ่าเสมอของผูสู้งอายุท่ีเป็นนักวิ่งระยะไกล และ 2) พฤติกรรมเก่ียวกบัการออกกาํลงักายของ

ผูสู้งอายท่ีุเป็นนกัวิง่ระยะไกล ดงัต่อไปน้ี  

I. ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการออกกาํลงักายอย่างสมํ่าเสมอของผู้สูงอายุทีเ่ป็นนักวิง่ระยะไกล  

ปัจจยัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการออกกาํลงักายอย่างสมํ่าเสมอดว้ยการวิ่งระยะไกลมีหลาย

ประการ ดงัต่อไปน้ี คือ 

1. มีแรงจูงใจในการวิง่ออกกาํลงักายหรือการวิง่แข่งขนั ซ่ึงประกอบดว้ย 

1.1 สุขภาพ ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัการมีสุขภาพดีเป็นอนัดบัแรก คือ 

ตอ้งการใหมี้สุขภาพแขง็แรง บางรายเร่ิมมีความห่วงใย ใส่ใจในสุขภาพของตนเอง เม่ือรับรู้วา่ตนเองมีสุขภาพ

เส่ือมถอย เร่ิมอว้นข้ึน หรือมีโรคประจาํตวั รวมถึงมีเพื่อนหรือบุคคลากรสุขภาพเตือนเร่ืองการระวงัรักษา

สุขภาพ และแนะนาํใหอ้อกกาํลงักาย  

1.2 การมีเพื่อนออกกาํลงักายหรือเห็นตน้แบบนักวิ่ง ผูใ้ห้ขอ้มูลบางรายได้รับการ

ชกัชวน รวมทั้งเห็นนกัวิง่อ่ืนมีสุขภาพดี จึงสนใจเขา้ร่วมวิง่และวิง่ต่อเน่ืองเสมอมา  

1.3 ความสนุกสนาน มีชีวิตชีวา ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่กล่าววา่การออกกาํลงักายทาํให้

รู้สึกสนุก บางรายกล่าววา่เหตุผลแรกท่ีวิ่งเพราะความสนุกสนาน แต่บางรายอาจไม่ไดว้ิ่งเพื่อความสนุกหรือ

การเอาชนะ แต่เพื่อตอ้งการใหสุ้ขภาพแขง็แรง  

1.4 การมีเหตุการณ์ท่ีเป็นแรงกระตุน้ (trigger) เป็นระยะ นกัวิ่งสูงอายุบางรายเร่ิมตน้

การวิง่จากการไดเ้ขา้ร่วมการจดัวิง่คร้ังใหญ่และมีการประชาสัมพนัธ์ดี เช่น การเปิดสะพานพระราม 9 เป็นตน้ 
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จึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการวิง่ และเม่ือมีเพื่อนหรือเครือข่ายจากการวิ่งในการจดังานต่าง ๆ ชกัชวนเป็นระยะ จึง

ทาํใหเ้ป็นแรงกระตุน้ใหอ้อกกาํลงักายต่อเน่ือง  

1.5 การไดร้างวลั ซ่ึง อาจเป็นถว้ยรางวลั เงินรางวลั ส่ิงของต่าง ๆ ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วน

ใหญ่กล่าวว่าการได้รางวลัเป็นแรงจูงใจ หรือกาํลงัใจ แต่อาจไม่ใช่เป้าหมายหลกั บางรายกล่าวว่าไม่ได้

คาํนึงถึงรางวลั ขอให้วิ่งให้ครบก็เพียงพอแลว้ อย่างไรก็ตาม ส่ิงท่ีผูสู้งอายุนกัวิ่งใชป้ระกอบการพิจารณาใน

การลงแข่งขนั เช่น ถว้ยรางวลั เส้ือหรือส่ิงของท่ีแจกในงาน อาหารท่ีเล้ียงหลงัการแข่งขนั เป็นตน้  

1.6 การรู้สึกว่าได้ทําบุญ ผู ้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่กล่าวว่าการวิ่งเพื่อการกุศล เป็น

แรงจูงใจในการลงสนามแข่งขนัประการหน่ึงดว้ย นอกจากน้ี ผูใ้ห้ขอ้มูลหลายราย มกับริจาคถว้ยรางวลัให้

องคก์รต่างๆ ไดใ้ช้ประโยชน์ต่อไป เช่น บางรายบริจาคไปจาํนวนมากกวา่ 300 ถว้ย ซ่ึงถือวา่เป็นการทาํบุญ

กุศลดว้ย  

2. การเห็นประโยชน์ในการออกกาํลงักายดว้ยการวิง่ระยะไกล 

2.1 ด้านร่างกาย นักวิ่งสูงอายุทุกรายได้กล่าวถึงการวิ่งเป็นประจาํทาํให้สุขภาพ

แข็งแรง ในบางรายแมมี้โรคประจาํตวั เช่นความดนัโลหิตสูง โรคภูมิแพ ้เป็นตน้ จึงรู้สึกวา่การวิ่งเป็นประจาํ

ทาํให้สามารถลดการใชย้าได ้นอกจากน้ี การวิ่งทาํให้ไม่มีปัญหาทอ้งผกู หลบัสบาย และรู้สึกแข็งแรงข้ึนจึง

เป็นแรงจูงใจให้ออกกาํลงักายต่อเน่ือง ผูใ้ห้ขอ้มูลหลายรายสามารถเลิกสูบบุหร่ีหรือด่ืมเหลา้ได ้ผูใ้ห้ขอ้มูล

เกือบทุกราย กล่าววา่หลบัง่ายและไม่มีปัญหาการนอนไม่หลบั  

2.2 ด้านสุขภาพจิต นักวิ่งสูงอายุกล่าวว่าการวิ่งทาํให้ผ่อนคลายความเครียดได้ดี 

“จิตใจสบาย” บางรายกล่าววา่ในขณะวิง่ระยะไกล เป็นการทาํสมาธิไปดว้ย ทาํให้ใชค้วามคิดในการแกปั้ญหา

ในการทาํงานไดดี้บ่อยคร้ัง และรู้สึกผอ่นคลายความกงัวลลง นกัวิ่งสูงอายุหลายรายถือวา่การวิ่งไดถึ้งท่ีหมาย 

เป็น “การเอาชนะตนเอง”  และส่งเสริมใหมี้ความอดทนมากข้ึนดว้ย  

2.3 ดา้นสังคม นกัวิ่งสูงอายุกล่าวว่าการวิ่งทาํให้มีสังคมท่ีดี มีความจริงใจต่อกนั มี

กิจกรรมท่ีออกไปวิ่งแข่งตามสนามต่างๆร่วมกนั มีเพื่อนมากมาย ได้คบคา้สมาคมกบัคนหลายหลากอาชีพ

โดยมีจุดร่วมคือการวิ่ง ทาํให้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูลและความรู้ต่าง ๆ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลายคนไดรั้บ

ขอ้มูลเก่ียวกบัการวิ่ง วิธีการวิ่ง การแกปั้ญหาเก่ียวกบัการวิ่งจากเพื่อนนกัวิ่งดว้ยกนั โดยผูท่ี้มีประสบการณ์

มากกวา่เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีสาํคญันอกเหนือจากแหล่งขอ้มูลอ่ืนไดแ้ก่ web site หนงัสือและนิตยสารท่ีเก่ียวกบั

การวิ่ง ส่วนชมรมวิ่งมีส่วนช่วยทาํให้ผูใ้ห้ขอ้มูลหลายๆคนมีความสัมพนัธ์ ผกูพนั และมกัมีกิจกรรมร่วมกนั

มาตลอด ทาํใหค้งไวซ่ึ้งการวิง่ออกกาํลงักายต่อเน่ืองเสมอมา 

3. การวิ่งเป็นวิธีท่ีสะดวกและประหยดั นกัวิ่งสูงอายุเห็นว่าการวิ่งเป็นการออกกาํลงักายท่ี

เหมาะสมกับฐานะเศรษฐกิจ เวลาท่ีจาํกัด และบริบทด้านสถานท่ี จึงเลือกการวิ่งเป็นการออกกาํลังกาย

เน่ืองจากค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการวิ่งนอ้ยเม่ือเทียบกบัการออกกาํลงักายดว้ยวิธีการอ่ืนบางประเภท นกัวิ่งสูงอายุ

รายหน่ึงกล่าวถึงการวิ่งวา่ “เพียงรองเท้าดีๆ 1 คู่กเ็พียงพอแล้ว” นอกจากน้ี ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเร่ิมวิ่งตั้งแต่วยัทาํงาน 

ซ่ึงมีเวลาจาํกดัคิดวา่การวิง่เป็นการออกกาํลงักายท่ีสามารถบริหารเวลาดว้ยตนเองได ้เพราะการวิง่ใชเ้วลานอ้ย 

ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง หรือสามารถเลือกเวลาท่ีเหมาะสมกับตนเองได้ตามความสะดวก ไม่
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จาํเป็นตอ้งข้ึนกบัผูอ่ื้น รวมถึงสามารถเลือกหรือปรับเปล่ียนสถานท่ีวิ่งไปตามความสะดวกหรือเวลาท่ีมีอยู ่

เช่น รอบๆหมู่บา้น สถานท่ีทาํงาน สวนสาธารณะ หรือบนถนน ฟุตบาท เป็นตน้ เน่ืองจากการวิ่งเป็นวิธีการท่ี

ยดืหยุน่ จึงมีส่วนทาํใหผู้ใ้หข้อ้มูลสามารถออกกาํลงักายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

4. การออกกาํลงักายกลายเป็นกิจวตัรหรือเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต ผูใ้ห้ขอ้มูลกล่าววา่เม่ือหนั

มาวิง่ออกกาํลงักายเป็นประจาํ และเร่ิม “ติดว่ิง” หากไม่ไดว้ิ่ง ผูใ้ห้ขอ้มูลมกักล่าววา่จะรู้สึกหงุดหงิด แต่ถา้วิ่ง

จะรู้สึกมีความสุขสบาย 

5. แรงสนบัสนุนทางสังคม มีส่วนสําคญัในการชกันาํให้กลุ่มผูสู้งอายุนกัวิ่งคงการวิ่งออก

กาํลงักายเป็นประจาํ แรงสนบัสนุนทางสังคมประกอบด้วยครอบครัว ท่ีทาํงาน หรือกลุ่มเพื่อนนักวิ่งและ

ชมรมวิ่งต่างๆ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลายคนไดรั้บการสนบัสนุนจากครอบครัวให้วิ่งอยา่งต่อเน่ืองต่อไป หลายรายท่ีมี

คนในครอบครัววิง่ออกกาํลงักายดว้ย บางครอบครัวอาจไม่ไดร่้วมวิง่ออกกาํลงักายดว้ย แต่ก็ให้การสนบัสนุน

ในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การช่วยเตรียมเส้ือผา้ในการวิ่ง การเตรียมอาหาร การเตือนเก่ียวกบัตารางเวลาท่ีฝึกซ้อม

หรือแข่งขนั การไม่หา้มการวิง่ ตลอดจนการใหก้าํลงัใจ  

II. พฤติกรรมเกีย่วกบัการออกกาํลงักายของผู้สูงอายุทีเ่ป็นนักวิง่ระยะไกล 

จากการสัมภาษณ์ผูสู้งอายท่ีุเป็นนกัวิง่ระยะไกล พบวา่พฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกกาํลงักาย 

ประกอบดว้ย 

1. การเตรียมตวัในการออกกาํลงักาย เช่น เตรียมเคร่ืองแต่งกาย รองเทา้ การรับประทาน

อาหาร การขบัถ่าย หรือ อ่ืน ๆ เป็นตน้  

1.1 เตรียมเคร่ืองแต่งกาย เช่น รองเทา้ เส้ือผา้ ผูใ้ห้ขอ้มูลทุกรายให้ความสําคญักบั

รองเทา้มาก ผูใ้หข้อ้มูลรายหน่ึง กล่าววา่ “ถ้ารองเท้าดีเท่าไร กจ็ะทาํให้เท้าเราปลอดภัย”  ซ่ึงส่วนใหญ่จะเลือก

แบบไม่หนามาก ให้ตะเข็บอยูด่า้นนอก ส่วนการเลือกเส้ือ มกัเลือกผา้และแบบเส้ือท่ีมีการระบายอากาศไดดี้ 

ในการแข่งขนัจะเตรียมเส้ือผา้และรองเทา้ท่ีใส่สบายและใหม่กวา่การซอ้มตามปกติ   

1.2 เตรียมตวัเร่ืองการรับประทานอาหาร และเคร่ืองด่ืม ผูใ้ห้ข้อมูลทุกรายเตรียม

นํ้ าเปล่า แต่บางรายเตรียมนํ้ าเกลือแร่ หรือ นํ้ าผึ้งไปในการวิ่งดว้ย และรับประทานอาหารเบาๆ ก่อนเดินทาง

ไปสนามแข่งขัน ส่วนในการเตรียมตัวในชีวิตประจาํวนั ผูใ้ห้ข้อมูลส่วนใหญ่ระมัดระวงัในการเลือก

รับประทานอาหารเพื่อไม่ให้อ้วน ซ่ึงเป็นอุปสรรคในการวิ่ง โดยรับประทานอาหารท่ีมีไขมันตํ่า เช่น 

รับประทานอาหารประเภทผกั ผลไม ้เป็นหลกั และส่วนเน้ือสัตว ์นิยมรับประทานปลา หลีกเล่ียงอาหาร

อาหารทอด อาหารจุกจิก ไม่รับประทานเค็มและอาหารหมกัดองต่างๆ หลีกเล่ียงการรับประทานไม่เป็นเวลา

หรือรับประทานตลอดเวลา ส่วนการรับประทานผลิตภณัฑ์อาหารบาํรุง  ผูใ้ห้ขอ้มูลบางรายรับประทาน

อาหารบาํรุงสําเร็จรูป ทั้งแบบเม็ด หรือเคร่ืองด่ืมเม่ือใกลเ้วลาลงแข่งขนั แต่มกัไม่ไดรั้บประทานผลิตภณัฑ์

อาหารบาํรุงเป็นประจาํ 

1.3 เตรียมตวัเร่ืองการขบัถ่าย ผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาทอ้งผกู มกัถ่ายเป็นเวลา 

ซ่ึงก็พยายามจดัสรรเวลาขบัถ่ายให้เรียบร้อยก่อนเวลาฝึกซ้อมหรือวิ่งแข่งขนั เพื่อให้มีความพร้อมมากท่ีสุด

ก่อนการวิง่ 
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2. มีการซ้อมวิ่งเป็นประจาํอย่างเคร่งครัด ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่ซ้อมวิ่งเกือบทุกวนั ส่วน

ใหญ่จะซอ้มวิง่ตามระยะทางท่ีใกลเ้คียงกบัระยะทางท่ีจะลงแข่งขนั โดยทุกรายมีการอบอุ่นร่างกาย (warm up) 

ก่อนวิ่งเสมอ และ ลดระดบัการวิ่งเพื่อให้คืนสภาพ (cool down) ทุกคร้ัง ในการซ้อมวิ่งหากฝนตก หลายราย

ไม่หยุดซ้อมวิ่ง แต่จะซ้อมหลงัฝนหยุดแล้ว หรือชดเชยดว้ยการออกกาํลงัดว้ยวิธีอ่ืน เช่น แอโรบิคในท่ีร่ม 

เป็นตน้  

3. การตรวจสุขภาพ ผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่ไม่ไดไ้ปตรวจสุขภาพเป็นประจาํ เน่ืองจากมองวา่

ตนเองมีสุขภาพดี แต่จะไปหาแพทย ์เม่ือเจบ็ป่วย หรือบาดเจ็บจากการวิ่ง ซ่ึงเม่ือมีอาการดีข้ึนแลว้ มกักลบัไป

วิง่ออกกาํลงักายอีก 

 โดยสรุป ผูสู้งอายท่ีุเป็นนกัวิง่ระยะไกลส่วนใหญ่มีเหตุการณ์ท่ีเป็นจุดเปล่ียน ซ่ึงอาจเป็นปัจจยัภายใน

ตนเองท่ีเห็นความสาํคญัในการออกกาํลงักายดว้ยเหตุผลต่างๆ กนั ประกอบกบัมีเหตุการณ์ท่ีเป็นแรงจูงใจ จึง

ทาํให้ผูสู้งอายุเร่ิมวิ่ง เม่ือร่วมกบัการเห็นประโยชน์ดา้นต่างๆ เช่น ดา้นสุขภาพกายและสุขภาพจิต และดา้น

สังคม จึงทาํให้มีการวิ่งท่ีสมํ่าเสมอข้ึน นอกจากน้ี แรงสนบัสนุนทางสังคม ซ่ึงรวมถึง ครอบครัว เพื่อน หรือ 

องค์กรท่ีสนบัสนุน ก็มีอิทธิพลในการส่งเสริมให้ผูสู้งอายุวิ่งออกกาํลงักายอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ืองเป็น

เวลานาน  

 

_________________________________________________________________ 
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กจิกรรม การเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของผูสู้งอายท่ีุออกกาํลงักายอยา่งเบาของชมรม 

  ผูสู้งอายโุรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบา้นสาลวนั  

หัวหน้ากจิกรรม     ผศ.ดร. สุจินดา จารุพฒัน์ มารุโอ 

        

หลกัการและเหตุผล 

จากรายงานการตรวจสุขภาพประชากรไทยคร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2551-2552) พบวา่ ปัญหาสุขภาพของผูท่ี้มี

อายุ 60 ปี ข้ึนไป ได้แก่ ภาวะเร้ือรัง ปัญหากล้ามเน้ือและกระดูก และออกกาํลังกายไม่เพียงพอ กลุ่มวยั

ดงักล่าวควรไดรั้บการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพดา้นความรู้และความเขา้ใจ ให้ตระหนกัเร่ืองการออกกาํลงั

กายท่ีเหมาะสม การประเมินภาวะสุขภาพเป็นส่ิงจาํเป็น โดยเฉพาะการตรวจสมรรถภาพทางกายในผูสู้งอาย ุ 

ก่อนท่ีความเส่ือมจะเร่ิมปรากฏ และดาํเนินการป้องกนัไม่ให้มีความเส่ือมมากข้ึน ดงันั้น การหาแนวทางใน

การสร้างเสริมสุขภาพดา้นการออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอ จะทาํใหผู้สู้งอายมีุสุขภาพและคุณภาพชีวติท่ีดี 

 

วตัถุประสงค์  

 พฒันาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายใุนชุมชนดว้ยการออกกาํลงักายอยา่งต่อเน่ือง  

  

กลุ่มเป้าหมาย  ชมรมผูสู้งอายโุรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบา้นสาลวนั มีอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 สร้างเสริมสุขภาพดา้นการออกกาํลงักายผูสู้งอาย ุชมรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบา้นสาลวนั 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

เชิงคุณภาพ: แบบสัมภาษณ์กิจกรรมการเคล่ือนไหวออกแรงและการออกกาํลงักายเป็นแบบวดั 

กิจกรรมการเคล่ือนไหวและการออกกาํลงักายโดยมีขอ้คาํถาม 55 ขอ้ สามารถแบ่งระดบัได ้3 ระดบั 

ไดแ้ก่ นอ้ย ปานกลาง และมาก 

เชิงปริมาณ: เคร่ืองชัง่นํ้าหนกั เคร่ืองวดัส่วนสูง เคร่ืองวดัไขมนัและองคป์ระกอบในร่างกาย,เคร่ืองวดั

ความดนัโลหิต เคร่ืองวดัแรงเหยียดขา เคร่ืองมือวดัความอ่อนตวั เคร่ืองมือวดัความจุปอด เคร่ืองวดั

แรงบีบมือ 

 

ผลการดําเนินงานทีสํ่าคัญ 

ตารางที่ 24  เปรียบเทียบสมรรถภาพทางกาย ภาวะสุขภาพ กิจกรรมการเคล่ือนไหวออกแรงและการออก

กาํลงักาย ของกลุ่มผูสู้งอายท่ีุออกกาํลงักายอยา่งเบาดว้ยฤๅษีดดัตน (จาํนวน  33 คน) กบักลุ่มผูสู้งอายุท่ีไม่ได้

ทาํฤๅษีดดัตน (จาํนวน 36 คน)   
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ตวัแปร ทาํฤาษีดดัตน 

 Mean+ SD (n=33) 

ไม่ทาํฤาษีดดัตน  

t-value(p-value) Mean+ SD (n=36) 

นํ้าหนกั (kg) 56.93+ 8.85 60.29+ 13.93 1.19 (0.24) 

ดชันีมวลกาย (kg/m2) 24.99+ 4.67 26.99+ 10.65 0.99 (0.32) 

ไขมนั (%) 31.46+ 9.04 34.49+ 13.99 1.05 (0.29) 

อตัราการเตน้ของหวัใจ (BPM) 98.67+ 12.34 113.58 +14.77 0.45 (0.65) 

แรงบีบมือ(ซา้ย) (kg) 18.41 +6.41 22.92+ 8.90 2.42 (<0.001) 

แรงบีบมือ(ขวา) (kg) 19.25 +7.51 26.33+ 16.87 2.19 (<0.001) 

ความอ่อนตวั (cm) 13.62 +7.26 12.61 +9.11 -0.05 (0.62) 

เดิน 6 นาที (m) 438.58+ 59.85 738.26 +12.60 1.20 (0.24) 

กา้วเดินเฉล่ีย//วนั 4949.21+ 1978.84 4449.74 +1597.36 -0.98 ( 0.33) 

ผลการสัมภาษณ์ผูสู้งอายท่ีุเขา้ร่วมกิจกรรม พบวา่ สาเหตุท่ีผูสู้งอายุไม่ออกกาํลงักาย ไดแ้ก่ ไม่มีเวลา  

คิดวา่งานท่ีทาํอยูใ่ชแ้รงอยูแ่ลว้ การเดินทางมาลาํบาก เช่น ผูสู้งอายท่ีุมีภาวะโรคเร้ือรัง รวมถึงญาติตอ้งดูแลทาํ

ให้ไม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมได้สมํ่าเสมอ แต่ก็ตอ้งการวิธีออกกาํลงักายท่ีสามารถทาํท่ีบา้นได้ สําหรับ

ผูสู้งอายุมากกว่าร้อยละ 80 มีกิจกรรมออกกาํลงักายสมํ่าเสมอ เพราะเช่ือว่าการออกกาํลงักายส่งผลดี ผ่อน

คลายความเครียด ทาํให้ร่างกายแข็งแรง แต่ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายส่วนใหญ่ไม่อยูใ่นระดบัปกติ 

จึงควรส่งเสริมใหอ้อกกาํลงักายอยา่งต่อเน่ือง 

 จากการสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีสาธารณสุข พบว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบา้นสาละวนั มี

แผนงานส่งเสริมการออกกาํลงักาย โดยไดป้รับพื้นดา้นหนา้เป็นลานออกกาํลงักาย รวมทั้งผูสู้งอายุในชุมชน

เสนอใหจ้ดัทาํส่ือวดีีทศัน์ส่งเสริมสุขภาพผา่นทางมลัติมิเดียร่วมกบัส่ือทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตดา้นการออก

กาํลงักาย เพื่อให้สามารถเรียนรู้และปฏิบติัการออกกาํลงักายได้ดว้ยตวัเอง ในปีงบประมาณ 2555 จึงเชิญ

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิทยาศาสตร์การกีฬาและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมทั้งผูส้อนการทาํฤๅษีดดัตนของชุมชนบา้นสาลวนั 

ร่วมกันจดัทาํส่ือวีดีทศัน์สอนการออกกาํลงักายอย่างเบาด้วยฤๅษีดดัตน ซ่ึงคดัเฉพาะท่าท่ีเหมาะสมและ

ผูสู้งอายสุามารถทาํไดเ้องท่ีบา้นเพื่อส่งเสริมใหก้ารออกกาํลงักายเป็นเร่ืองใกลต้วั  

ภาพที ่13 กิจกรรมการสาํรวจสมรรถภาพทางกายของผูสู้งอายแุละส่ือการออกกาํลงักายอยา่งเบา 

 
 

___________________________________________________________________ 
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กจิกรรม การพฒันารูปแบบการดูแลผูป่้วยสูงอายใุนโรงพยาบาลและการดูแลต่อเน่ืองท่ีบา้น 

หัวหน้ากจิกรรม      ผศ.ดร.สุปรีดา มัน่คง  

        

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 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 1. เคร่ืองมือประเมินผู ้ป่วยสูงอายุสมบูรณ์แบบ 

 2. มาตรฐานการดูแลผู ้ป่วยสูงอายุจากโรงพยาบาลสู่บ้าน 

 3. สมุดบันทึกสุขภาพ  

 

ผลการดําเนินงานทีสํ่าคัญ 

การศึกษาผลลพัธ์รูปแบบการดูแลผูป่้วยสูงอายุจากโรงพยาบาลสู่บา้น โดยนาํมาตรฐานการวางแผน

จาํหน่ายและกระบวนการวางแผนจาํหน่ายมาใชใ้นผูป่้วยกลุ่มเส่ียงเขา้รับการรักษาซํ้ า ไดแ้ก่ ผูป่้วยโรคหลอด

เลือดสมอง โรคระบบทางเดินหายใจ และภาวะหวัใจลม้เหลว ศึกษาผลลพัธ์ดา้นตวัผูป่้วย ไดแ้ก่ 1) การเกิด
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ภาวะแทรกซ้อนของผูป่้วยสูงอายุขณะอยูโ่รงพยาบาล ไดแ้ก่ การติดเช้ือทางระบบหายใจ การติดเช้ือทางเดิน

ปัสสาวะ และเกิดแผลกดทบั 2) ความสามารถในการทาํหนา้ท่ี 3) ระยะห่างการเขา้รับการรักษาซํ้ า และ 4) 

ความพึงพอใจของผูป่้วย ผลลพัธ์ดา้นญาติผูดู้แล ไดแ้ก่ การเตรียมความพร้อม และความพึงพอใจของญาติ

ผูดู้แล ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาระบบการดูแลผูป่้วยสูงอายุอยา่งต่อเน่ืองให้การเปล่ียน

ผา่นจากโรงพยาบาลสู่บา้นเป็นไปอยา่งราบร่ืน ลดการเขา้รับการรักษาซํ้ าในโรงพยาบาลและลดปัญหาท่ีไม่

พึงประสงค ์

กลุ่มเป้าหมายเป็นผูป่้วยสูงอายุและญาติผูดู้แล จาํนวน 96 คู่ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มควบคุม 48 คู่และกลุ่ม

ทดลอง 48 คู่เกณฑค์ดัเขา้ (Inclusion criteria) ของผูป่้วยสูงอาย ุ 

1. อาย ุมากกวา่หรือเท่ากบั 70 (Age of 70 years or older) 

2. การวนิิจฉยัโรคใดโรคหน่ึงต่อไปน้ี โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โรคระบบทางเดินหายใจ 

(Respiratory problems) และภาวะหวัใจลม้เหลว (congestive heart failure) 

3. มีประวติัเขา้รับการรักษาซํ้ า (History of readmission) ภายใน 1 ปี หรือมาใชบ้ริการท่ีหน่วย

ฉุกเฉินอยา่งนอ้ย 1 คร้ังภายใน 3 เดือน 

4. มีขอ้จาํกดัในการทาํกิจวตัรประจาํวนั (Functional deficits) 

5. จาํหน่ายกลบับา้น (discharged to home) 

เกณฑค์ดัออก (Exclusion criteria)  

1.  เสียชีวติระหวา่งการศึกษา 

2.  ไม่สามารถติดต่อไดภ้ายหลงัจาํหน่าย 

 มาตรฐานการวางแผนจาํหน่ายและกระบวนการวางแผนจาํหน่าย ดงัน้ี 

 1. การประเมินผูป่้วยสูงอายุอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง และมีความเฉพาะ เป็นการดูแลท่ีมุ่ง

ครอบครัวเป็นศูนยก์ลาง ตอบสนองความตอ้งการทั้งผูป่้วยและครอบครัวรวมทั้งญาติผูดู้แล  

 2. ประเมินความตอ้งการการดูแลเม่ือจาํหน่ายออกจากโรงพยาบาล 

 3. การติดตามช่วยเหลือต่อเน่ือง ปรึกษา Home Health Care service เม่ือจาํเป็น มีการติดตามทาง

โทรศพัท์ภายใน 3 วนั หลงัจาํหน่าย และ/หรือเยี่ยมบา้น ปรึกษานกัสังคมสงเคราะห์และดูแลร่วมกนัตั้งแต่

แรกรับ  

 ขณะเดียวกนัมีการเผยแพร่ความรู้การดูแลผูป่้วยสูงอายแุก่บุคลากรทีมสุขภาพ ร่วมกบัการดาํเนินการ

ตามมาตรฐานการวางแผนจาํหน่ายโดยมี 1) Discharge planning resource nurse (DPRS) เป็นแกนในการดูแล

ผูป่้วยสูงอายุจากโรงพยาบาลสู่บ้าน มีการประชุมทีมดูแลผูป่้วยสูงอายุ เพื่อการวางแผนจาํหน่ายได้อย่าง

ราบร่ืน ผูป่้วยสูงอายไุดรั้บการแกไ้ขปัญหาตามความจาํเป็นของแต่ละบุคคล และ 2) สมุดบนัทึกสุขภาพ เป็น

เคร่ืองมือส่ือสารระหวา่งผูป่้วย/ครอบครัวและผูใ้หก้ารดูแลท่ีเป็นวชิาชีพ มุ่งผูป่้วย/ครอบครัวเป็นศูนยก์ลาง 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการจดักิจกรรม ประกอบดว้ย 1) มาตรฐานการวางแผนจาํหน่ายและกระบวนการ

วางแผนจาํหน่ายผูป่้วยสูงอายุจากโรงพยาบาลสู่บา้น 2) Discharge planning resource nurse (DPRS) และ3) 

สมุดบนัทึกสุขภาพของผูป่้วย  
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 แบบประเมิน ประกอบด้วย 1) แบบบนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลสุขภาพของผูป่้วย 1 ชุด 

พฒันาโดยผูศึ้กษา 2) แบบประเมินภาวะแทรกซ้อน: ภาวะปอดอกัเสบ การติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ และการ

เกิดแผลกดทบั 3) แบบประเมินความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั 4) แบบประเมินความพร้อมของ

ญาติผูดู้แล และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจ  

 ผลการดาํเนินการใน ปี พ.ศ. 2555 ดาํเนินการเก็บขอ้มูลในกลุ่มควบคุมทั้งหมด 36 คู่ คดัออก 6 คู่

เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งเสียชีวิตระหวา่งการเขา้รับการรักษา รวมเก็บขอ้มูลในกลุ่มทดลองได ้30 คู่ การศึกษา

ดาํเนินการต่อเน่ืองในปี พ.ศ. 2556 ดาํเนินการเก็บขอ้มูลในกลุ่มควบคุมอีก 18 คู่จนครบ 48 คู่ และเร่ิม

ดาํเนินการในกลุ่มทดลองจาํนวน 48 คู่ โดยเร่ิมกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้การดูแลผูป่้วยสูงอายุแก่บุคลากร

ทีมสุขภาพ จาํนวน 50 คน จาํนวน 2 รุ่น และดาํเนินการดูแลผูป่้วยสูงอายุและญาติผูดู้แลตามมาตรฐานการ

วางแผนจาํหน่ายและกระบวนการวางแผนจาํหน่าย เพื่อประเมินผลลพัธ์ของรูปแบบการดูแลผูป่้วยสูงอายุจาก

โรงพยาบาลสู่บา้น จนครบ 48 คู่ 

 ผลการศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูป่้วยในกลุ่มควบคุมจาํนวน 48 คู่ ประกอบดว้ย ขอ้มูลส่วนบุคคล

ของผูป่้วย ขอ้มูลดา้นการเจบ็ป่วยของผูป่้วย และขอ้มูลส่วนบุคคลของญาติผูดู้แล 

 ขอ้มูลส่วนบุคคล กลุ่มตวัอยา่งผูป่้วยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 85.4 อายุเฉล่ีย 77 ปี (SD =13) 

สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 62.5 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 43.8 รายได้

เพียงพอ ร้อยละ 93.8 ส่วนใหญ่ใชสิ้ทธิการรักษาพยาบาล ตน้สังกดั ร้อยละ 85.4  

 ขอ้มูลทางดา้นสุขภาพ กลุ่มตวัอยา่งผูป่้วยรับเขา้รับการรักษาจากหน่วยผูป่้วยฉุกเฉิน (ER) เป็นส่วน

ใหญ่ ร้อยละ 87.5 ส่วนใหญ่เขา้รับการรักษาดว้ยปัญหาระบบทางเดินหายใจ ร้อยละ 54.2 ค่าเฉล่ียระยะเวลา

การพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล 22 วนั (SD = 25, Range 5-118) เกิดภาวะแทรกซ้อนในโรงพยาบาล การติด

เช้ือระบบทางเดินปัสสาวะ มากท่ีสุด ร้อยละ 31.3 การติดเช้ือทางระบบทางเดินหายใจ ร้อยละ 20.8 และเกิด

แผลกดทบั ร้อยละ 8.3 มีการยา้ยหอผูป่้วยขณะพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล ร้อยละ 56.3 ค่าเฉล่ียจาํนวนยาท่ี

ไดรั้บก่อนเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล 8 ชนิด (SD = 3.87, Mode = 8) ขณะพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล 10 

ชนิด (SD = 3.88, Mode = 10) และช่วงจาํหน่ายกลบับา้น 11 ชนิด (SD =4.46, Mode = 12) คะแนนเฉล่ียความ

พึงพอใจต่อการบริการท่ีไดรั้บในการรักษาพยาบาลคร้ังน้ี 83.9 (SD = 8.9, Range = 67-95) แสดงวา่มีความพึง

พอใจต่อการบริการท่ีไดรั้บในระดบัปานกลาง 

 กลุ่มตวัอยา่งผูป่้วยมีสุขภาพดีข้ึน แต่ตอ้งการการดูแลอยา่งต่อเน่ืองท่ีบา้น ส่วนใหญ่ตอ้งการการดูแล

เร่ืองการรับประทานอาหารทางสายยาง 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.41 การดูดเสมหะ 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 

41.66 การทาํแผล 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.58 คะแนนเฉล่ียความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั 3.81 

(SD = 4.7) แสดงว่าผูป่้วยช่วยเหลือตนเองได้น้อย ตอ้งการความช่วยเหลือจากญาติผูดู้แล กลุ่มตวัอย่าง

ส่วนมากไดรั้บการนดัมา follow up 2-4 สัปดาห์หลงัจาํหน่ายออกจากโรงพยาบาล ส่วนใหญ่มา follow-up 

ภายใน 2 สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 43.75 ผูป่้วย 47 ราย มา Follow up ท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดี มี 1 ราย ไดรั้บ

การส่งต่อไปรับการ follow up ท่ีโรงพยาบาลใกลบ้า้น กลุ่มตวัอย่างเขา้รับการรักษาซํ้ าในโรงพยาบาล (re-
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admission) จาํนวน 8 คนร้อยละ 16.7 เน่ืองจากเกิดการติดเช้ือทางเดินหายใจ ร้อยละ 50 ค่าเฉล่ียจาํนวนวนัใน

การเขา้รับการรรักษาซํ้ า 6 วนั (SD = 5.78) 

 ขอ้มูลส่วนบุคคลของญาติผูดู้แล กลุ่มญาติผูดู้แลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 79.2 ส่วนใหญ่มี

ความสัมพนัธ์เป็นบุตรสาว ร้อยละ 47.9 ค่าเฉล่ียระยะเวลาการดูแล 5 เดือน (SD = 5.76, Range 1 เดือน-20 ปี, 

Mode = 1 ปี) สุขภาพดีไม่มีโรคประจาํตวั ร้อยละ 50 คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจต่อการบริการท่ีไดรั้บ 83.29 

(SD = 10.57, Range = 48-112) แสดงวา่มีความพึงพอใจต่อการบริการท่ีไดรั้บในระดบัปานกลาง คะแนน

เฉล่ียความพร้อมในการดูแลผูป่้วยท่ีบา้น 21.06 (SD = 5.9, Range 8-32) แสดงวา่ญาติผูดู้แลมีความพร้อมใน

การดูแลผูป่้วยท่ีบา้นในระดบัปานกลาง 

 

_______________________________________________________________ 
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กจิกรรม การสัมผสัสารตะกัว่และปรอทจากส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัทางดา้นพนัธุกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อ 

การรู้คิดในวยัผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุและกลุ่มผูป่้วยโรคอลัไซเมอร์ 

หัวหน้ากจิกรรม  ดร. จินตนา ศิริวราศยั    

      

หลกัการและเหตุผล 

 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพฒันาเทคโนโลยี การขยายตวัของภาคอุตสาหกรรม ทาํให้มีการ

ปล่อยของเสียออกสู่ส่ิงแวดลอ้มเกินขีดจาํกดั  ส่งผลให้เกิดปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มเกิดการปนเป้ือนของโลหะ

หนกัในแหล่งนํ้า/ดิน และลงสู่ห่วงโซ่อาหาร ในกรณีท่ีร่างกายมีการสัมผสักบัสารโลหะหนกัดงักล่าวขา้งตน้ 

ส่ิงท่ีสําคญัคือการประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพ (biological monitoring) การตรวจวดัระดบัตะกัว่ แคดเมียม

และปรอทในเลือด และการตรวจสารหนูในปัสสาวะ จดัเป็นตวัช้ีวดัท่ีสามารถบ่งช้ีถึงปริมาณสารโลหะหนกั

ท่ีไดรั้บเขา้สู่ร่างกาย นอกจากน้ีการศึกษาร่วมกบัความหลากหลายทางพนัธุกรรมลกัษณะต่างๆทางคลินิก จะ

ช่วยเพิ่มโอกาสในการเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของสารพนัธุกรรม กระบวนการเปล่ียนแปลงต่างๆใน

ร่างกายท่ีมีผลต่อการเกิดโรคและความรุนแรงของโรค ซ่ึงจะนาํไปสู่การคน้พบวิธีการรักษาแบบใหม่ๆ มี

รายงานการศึกษาในต่างประเทศถึงประเด็นน้ีในกลุ่มผูสู้งอายุ เน่ืองจากสารปรอททั้ งในรูปแบบของ 

elemental and methyl mercury สามารถผา่นตวักรองกั้นระหวา่งเลือดและสมอง (blood brain barrier) ได ้และ 

กลไกการเป็นพิษท่ีสําคญั คือ การท่ีสารปรอทจบักบั sulfhydryl group of critical enzymes in brain ในส่วน

ของสารตะกัว่นั้นมีรายงานในหลายประเด็น เช่น การไดรั้บสารตะกัว่ในลกัษณะเร้ือรัง มีความสัมพนัธ์กบัการ

เปล่ียนแปลงของ cognitive function ในผูห้ญิงวยัหมดประจาํเดือน และมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนของ

ปัจจยัทางดา้นพนัธุกรรม เช่น genetic polymorphism ของยีน Delta-aminolevulinate dehydratase (ALAD1 

and ALAD2) มีผลต่อ lead metabolism and accumulation in brain  ซ่ึงจะมีผลต่อ mental performance ดว้ย 

 

วตัถุประสงค์  

1. ศึกษาและประเมินภาวะเส่ียงต่อการไดรั้บสารตะกัว่ และปรอท จากส่ิงแวดลอ้มในในวยัผูใ้หญ่และ

ผูสู้งอาย ุและกลุ่มผูป่้วยโรคอลัไซเมอร์  

2. ศึกษาปัจจยัทางดา้นพนัธุกรรมของ Gene ท่ีเก่ียวขอ้งกบั heavy metals metabolism และ cognitive 

impairment  

3. ศึกษาปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางดา้นพนัธุกรรม กบัปัจจยัจากการสัมผสัสารตะกัว่และปรอทจาก

ส่ิงแวดลอ้ม (Gene-environment interaction) ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการรู้คิดในวยัผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ

และกลุ่มผูป่้วยโรคอลัไซมเ์มอร์ 

 

กลุ่มเป้าหมาย    

 บุคคลากรของคณะฯทั้งเพศชายและหญิง อาย ุ35-65 ปี จาํนวน 936 คน 
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ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ขอ้มูลพื้นฐานสําหรับประชากรไทย และเป็นแนวทางในการจดัทาํกิจกรรมความรู้ และการป้องกนั

อนัตรายจากพิษของตะกัว่ แคดเมียม ปรอท และสารหนู เพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง รวมถึงได้ขอ้มูล

พื้นฐานท่ีสําคัญในการเข้าใจกระบวนการต่างๆ ท่ีคลอบคลุมตั้งแต่การพยากรณ์ความเส่ียง (Predictive 

toxicology) การป้องกนั (Preventive toxicology) และการคน้หาวิธีการรักษาท่ีเหมาะสมเฉพาะบุคคล 

(Personalized treatment for toxicity)  

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ แบบสอบถามประเมินการไดรั้บสารพิษ/สารเคมีทั้งสามจากส่ิงแวดลอ้ม 

  ผลตรวจเลือดและปัสสาวะทางหอ้งปฏิบติัการ  

 

ผลการดําเนินงานทีสํ่าคัญ 

ในส่วนของความสัมพนัธ์ของโลหะหนกักบั Cognitive function พบว่าในกลุ่มผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ

จาํนวน 387 คน เพศชาย (n=186) มีค่าเฉล่ียระดบัตะกัว่ในเลือดสูงกวา่เพศหญิง (n=201) อยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติ เช่นเดียวกับกลุ่มผู ้ป่วยสมองเส่ือมชนิดอัลไซเมอร์ จ ํานวน 136 คน ท่ีมารับการรักษาท่ีคณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อายุเฉล่ียเท่ากบั 78.1 ปี (54-98 ปี)  ระดบัตะกัว่ในเลือดของกลุ่มผูป่้วย

เพศชาย (n=30) สูงกว่าเพศหญิง (n=106) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (3.37±1.57 vs 2.58 ± 0.97 µg/dL, 

p<0.001) ส่วนค่าเฉล่ียระดบัของปรอทในเลือดในกลุ่มผูป่้วยระหวา่งเพศหญิงกบัชายไม่ความแตกต่างกนั  

เม่ือแบ่งตามกลุ่มอายทุั้งในกลุ่มทัว่ไปและกลุ่มผูป่้วยสมองเส่ือมชนิดอลัไซเมอร์ เป็น 3 กลุ่มคือ นอ้ย

กวา่ 70 ปี อาย ุ70-80ปี และมากกวา่ 80 ปี พบวา่อายุไม่มีผลต่อค่าเฉล่ียของระดบัตะกัว่และปรอทในเลือด ใน

ส่วนของการประเมินเร่ืองของ Cognitive function ดา้นความจาํ (Recall total score : 0-32) นั้นไดมี้การแบ่ง

ระดบัปรอทและตะกัว่ในเลือดเป็น 3 tertiles พบวา่กลุ่มคนท่ีมีระดบัตะกัว่ในเลือดใน tertile 1 มีค่าของ Recall 

total score สูงกวา่กลุ่มกลุ่มคนท่ีมีระดบัตะกัว่ในเลือดใน tertile 3 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (14.83 ±7.45 vs 

11.03 ± 6.95 คะแนน, p=0.004) ส่วนการประเมินระดบัความจาํของผูป่้วย เพื่อบ่งช้ีระดบัความรุนแรงของ

อาการสมองเส่ือมดว้ย Global Deterioration Scale (GDS) เป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระยะตน้ (Mild) ระยะปาน

กลาง (Moderate) และระยะรุนแรง (Severe) โดยพบจาํนวน 46 คน (33.8%), 64 คน (47.1%) และ 26 คน 

(19.1%) ตามลาํดบั และพบความแตกต่างกนัของระดบัปรอทในเลือดกบั GDS โดยพบว่ากลุ่มท่ีมีอาการ

สมองเส่ือมระยะตน้ มีค่าเฉล่ียของระดบัปรอทในเลือดสูงกวา่กลุ่มท่ีมีอาการสมองเส่ือมระยะรุนแรงอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ (6.61±4.80 vs 3.82±1.31 µg/L, p<0.031) ในส่วนของเร่ืองปัจจยัทางดา้นพนัธุกรรม พบวา่ 

genetic variations ของ GSTs มีผลต่อระดบัปรอทและตะกัว่ ตลอดจนตวัช้ีวดัของ cognitive function ทั้งกลุ่ม

ผูใ้หญ่/ผูสู้งอาย ุและกลุ่มผูป่้วยสมองเส่ือมชนิดอลัไซเมอร์ 

 

___________________________________________________________ 
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กจิกรรม การสาํรวจความชุกของภาวะทุพโภชนาการและปัจจยัทางดา้นพนัธุกรรมในผูป่้วยไทยท่ีเป็น

โรคสมองเส่ือมชนิดอลัไซเมอร์ 

หัวหน้ากจิกรรม     อ.พญ.สิรินทร ฉนัศิริกาญจน   

        

หลกัการและเหตุผล 

 ปัจจยัหลายอยา่งมีผลทาํให้ผูป่้วยสมองเส่ือมชนิดอลัไซเมอร์ เส่ียงต่อภาวะทุพโภชนาการ เช่น การ

ใช้ยาบางชนิดเป็นเวลานานๆ อาจทาํให้เกิดการขาดสารอาหารบางชนิดท่ีมีผลเก่ียวข้องกับโรคน้ี การ

รับประทานอาหารท่ีไม่ถูกหลกัทาํให้ขาดวิตามิน-แร่ธาตุเป็นเวลานาน เช่น โคลีน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ

สารอะซีทิล-โคลีน ท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นสารส่ือข่าวในสมอง ผูป่้วยท่ีเป็นโรคน้ีจะมีปริมาณสาร อะซีทิลโคลีนใน

สมองลดนอ้ยลง และวติามินบี 12 ซ่ึงผูป่้วยโรคน้ีมกัมีระดบัวติามินบี 12 ในเลือดตํ่า นอกจากน้ี การศึกษาของ 

Gillette-Guyonnet, S. และคณะ ซ่ึงสาํรวจภาวะโภชนาการของผูป่้วยสมองเส่ือมชนิดอลัไซเมอร์โดยใช ้Mini 

Nutritional Assessment (MNA) พบว่า ปัญหานํ้ าหนกัตวัลดลงเป็นปัญหาท่ีพบไดบ้่อยในผูป่้วยโรคสมอง

เส่ือมชนิดอลัไซเมอร์ ซ่ึงปัญหาน้ีจะทวีความรุนแรงแก่การดาํเนินไปของโรคและอาจใช้เป็นตวัพยากรณ์

อตัราการตายของผูป่้วยได ้เน่ืองจากการดาํเนินไปของโรคทาํให้การพฤติกรรมการบริโภคผิดปกติไป ส่งผล

ใหก้ารบริโภคนอ้ยลง นํ้าหนกัลดลง  

 ส่วนปัจจยัทางพนัธุกรรมท่ีมีการรายงานในกลุ่มผูป่้วยอลัไซเมอร์ ไดแ้ก่ Apolipoprotein E gene โดย

มี polymorphic ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ApoE2, ApoE3, และ ApoE4  ซ่ึงปกติจะเป็น ApoE-ε3 ส่วน Dysfunctional จะ

เป็น ApoE-ε2 and ApoE-ε4 โดยความแตกต่างจะอยูท่ี่การเปล่ียนแปลงของ amino acid ท่ีตาํแหน่ง 112 และ 

118 นอกจากน้ีกลุ่มยีนท่ีเก่ียวขอ้งกบั Apo E receptors ท่ีสําคญัตวัหน่ึง ไดแ้ก่ LDL receptor-related protein-

related protein (LRP1) ซ่ึงสร้างโปรตีนท่ีสาํคญัในสมอง และทาํงานร่วมกบั APO E ในการขนส่ง cholesterol 

ไปสมอง โดยสันนิฐานวา่การเปล่ียนแปลงของ LRP1 receptors มีความสัมพนัธ์กบัการเกิด AD เน่ืองจาก

ความผดิปกติในการทาํหนา้ท่ีส่วนน้ีแลว้มีผลต่อ neurite growth และเกิดการทาํลายระบบประสาท 

สําหรับการศึกษาในกลุ่มประชากรเอเชียรวมถึงในประชากรไทยยงัมีน้อยมาก อย่างไรก็ตาม

การศึกษาส่วนใหญ่มกัทาํควบคู่ไปกบัผลของ APOE gene เช่นเดียวกบัท่ีจะดาํเนินการในการศึกษาคร้ังน้ี 

   

วตัถุประสงค์  

เพื่อทราบถึงภาวะทุพโภชนาการซ่ึงจะส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผูป่้วย รวมถึงปัจจยั

ทางดา้นพนัธุกรรมท่ีมีผลต่อความเส่ียงในการเกิดภาวะสมองเส่ือมชนิดอลัไซเมอร์  
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กลุ่มเป้าหมาย   

 อาสาสมคัรไดม้าจากกลุ่มผูป่้วยท่ีไดรั้บการวินิจฉยัจากแพทย ์วา่เป็นโรคสมองเส่ือมชนิดอลัไซเมอร์ 

ในระยะเร่ิมตน้ ระยะปานกลาง หรือระยะสุดทา้ย ตามเกณฑ์ GDS (อยูใ่นระดบั 3-7) และเป็นผูป่้วยนอกท่ีมา

รับการรักษาท่ีโรงพยาบาล 

Inclusion criteria 

1. เป็นผูป่้วยโรคสมองเส่ือมชนิดอลัไซเมอร์ 

2. เพศชายและเพศหญิง  

3. ยินดีเข้าร่วมในโครงการวิจยัโดยการลงนามในเอกสารการยินยอมให้ทาํการวิจยั (Informed 

consent form) โดยผูมี้เกณฑ์ GDS อยูใ่นระดบั 3-4 ลงนามในเอกสารการยินยอมดว้ยตนเอง และผูมี้เกณฑ ์

GDS อยูใ่นระดบั 5-7 ไดรั้บความยินยอมจากผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนผูเ้ขา้ร่วมทาํการวิจยั และลงนามใน

เอกสารการยนิยอมสาํหรับผูท่ี้ไม่สามารถแสดงความยนิยอมไดด้ว้ยตนเอง 

 

ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ข้อมลูพืน้ฐานท่ีจะเป็นแนวทางในการประยกุต์การให้โภชนบําบดัสําหรับผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาภาวะ

ทพุโภชนาการ ได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพและทนัทว่งที ตลอดจนเป็นแนวทางในการให้

ความรู้ทางโภชนาการท่ีถกูต้องและเหมาะสมกบัผู้ดแูลผู้ ป่วยสมองเส่ือมชนิดอลัไซเมอร์ 

2.ขอ้มูลปัจจยัทางดา้นพนัธุกรรมท่ีมีผลต่อโรคสมองเส่ือมชนิดอลัไซเมอร์ ซ่ึงการศึกษาในประชากร

ไทยมีนอ้ยมาก 

 

ผลการดําเนินงานทีสํ่าคัญ 

กลุ่มผูเ้ขา้โครงการไดแ้ก่ ผูป่้วยสมองเส่ือมชนิดอลัไซเมอร์ จาํนวน 136 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มผูป่้วยท่ีมารับ

การรักษาท่ีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อายุระหวา่ง 54-98 ปี อายุเฉล่ียเท่ากบั 78.1 ปี ส่วนใหญ่ 

อยูใ่นช่วงอาย ุ80-89 ปี (46.3%) เป็นเพศชาย 30 คน (22.1%) และเพศหญิง 106 คน (77.9%) ร้อยละ 36.0 จบ

การศึกษาระดบัมธัยม ร้อยละ 55.1 และ 44.9 มีรายไดจ้ากครอบครัว และบาํนาญ ตามลาํดบั ร้อยละ 54.4 พกั

อาศยัอยูก่บัคู่สมรส ส่วนประวติัการเจ็บป่วยในครอบครัวเก่ียวกบัภาวะสมองเส่ือมชนิดอลัไซเมอร์ พบวา่มี 

40 คน (29.4%) ท่ีมีคนในครอบครัวมีภาวะสมองเส่ือมชนิดอลัไซเมอร์ ไดแ้ก่บิดาหรือมารดา จาํนวน 17 คน 

(42.5%) พี่หรือนอ้ง จาํนวน 8 คน (20.0%) และญาติอ่ืนๆ จาํนวน 15 คน (37.5%)  

 การประเมินระดบัความจาํของผูป่้วยเพื่อบ่งช้ีระดบัความรุนแรงของอาการสมองเส่ือมดว้ย Global 

Deterioration Scale (GDS) เป็น 3 ระดบัไดแ้ก่ระยะตน้ (Mild) ระยะปานกลาง (Moderate) และระยะรุนแรง 

(Severe) โดยพบจาํนวน 46 คน (33.8%), 64 คน (47.1%) และ 26 คน (19.1%) ตามลาํดบั 

 การประเมินภาวะโภชนาการประกอบดว้ย แบบประเมิน Mini Nutritional Assessment (MNA ; โดย

จะแบ่งเป็นกลุ่มปกติท่ีมีคะแนนมากกวา่ 23.5, กลุ่มภาวะเส่ียงต่อภาวะทุพโภชนาการ คะแนน 17.0-23.5 และ
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กลุ่มทุพโภชนาการ คะแนนนอ้ยกวา่ 17.0) การวดัสัดส่วนของร่างกาย (ดชันีมวลกาย; Body Mass Index, เส้น

รอบเอว, และองคป์ระกอบของร่างกาย; Bioelectrical Impedance Analysis) การตรวจวิเคราะห์เลือดทาง

ชีวเคมีทัว่ไป (Hb, Hct, albumin, fasting blood glucose, total cholesterol, LDl-chol, HDL-chol, and 

triglyceride) และระดบัของวิตามินต่างๆ (Vitamin A, B1, B12, C, E, beta-carotene and folate) และการ

ประเมินการบริโภคอาหารดว้ยแบบสอบถามอาหารยอ้นหลงั 24 ชัว่โมง  

ผลการประเมินตามเกณฑค์ะแนน MNA พบวา่ ร้อยละ 50 ผูป่้วยโรคสมองเส่ือมอลัไซเมอร์ระยะรุนแรงมี

ภาวะทุพโภชนาการ ส่วนภาวะเส่ียงต่อภาวะทุพโภชนการพบเพิ่มข้ึนในผูป่้วยกลุ่มระยะปานกลาง (ร้อยละ

57.8) ค่าเฉล่ียของ MNA ในกลุ่มผูป่้วยโรคสมองเส่ือมอลัไซเมอร์ระยะรุนแรงมีความแตกต่างจากกลุ่มผูป่้วย

ระยะตน้ และระยะปานกลางอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<0.05) แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญั

ระหวา่งกลุ่มผูป่้วยระยะต่างๆกบัตวัช้ีวดัของสัดส่วนร่างกาย นอกจากน้ีพบวา่กลุ่มผูป่้วยโรคสมองเส่ือมอลัไซ

เมอร์ระยะรุนแรงมีภาวะนํ้ าหนกัตํ่ากวา่เกณฑ์มากกวา่กลุ่มระยะอ่ืนๆ (ร้อยละ31) ทั้งยงัพบภาวะนํ้ าหนกัเกิน

มากในกลุ่มผูป่้วยระยะตน้ (ร้อยละ45.6) และพบภาวะอว้นลงพุง มากกว่าร้อยละ 50 ผูป่้วยทั้งหมด การ

ประเมินการบริโภคอาหารจากแบบสอบถามอาหารยอ้นหลงั 24 ชัว่โมงไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม

ระยะอาการของผูป่้วยในเร่ืองของพลงังานและสารอาหารท่ีไดรั้บ   

  ผลวิเคราะห์เลือดทางชีวเคมีส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัอา้งอิง อยา่งไรก็ตามไม่พบความแตกต่างระหวา่ง

กลุ่มระยะอาการของผูป่้วย กบัระดบัของ Hb, และ Hct แต่พบวา่ระดบั serum albumin ในกลุ่มผูป่้วยระยะ

รุนแรงมีความแตกต่างจากกลุ่มผูป่้วยระยะตน้ และระยะปานกลางอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (p < 0.05) ใน

ส่วนของระดบัวิตามินในเลือดนั้น ไม่พบความแตกต่างทางสถิติในแต่ละกลุ่มผูป่้วยโรคสมองเส่ือมอลัไซ

เมอร์ระยะต่างๆ  

ในส่วนของปัจจยัทางดา้นพนัธุกรรม ท่ีมีผลต่อความเส่ียงในการเกิดภาวะสมองเส่ือมชนิดอลัไซ

เมอร์นั้น ไดท้าํการวิเคราะห์ Genetic variations ของยีนท่ีมีรายงานการศึกษาว่าเก่ียวขอ้งกบัการเกิดภาวะ

สมองเส่ือมชนิดอลัไซเมอร์ทั้งในส่วนของ late and early onset AD  ไดแ้ก่ Apolipoprotein E (APOE), 

Amyloid precursor protein (APP), Presenilins 1 (PSEN1) และยีนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสะสมของ beta-amyloid 

ไดแ้ก่ Clusterin (CLU) และ Complement component (3b/4b) receptor 1 (CR1) โดย genotype frequency 

ของ APOE ในกลุ่มผูป่้วยโรคสมองเส่ือมอลัไซเมอร์ ไดแ้ก่ ε2/ε3 เท่ากบั 7.4%,  ε2/ε4 เท่ากบั 2.9%,    

ε3/ε3 เท่ากบั 47.1%,  ε3/ε4 เท่ากบั 32.4%,  ε4/ε4 เท่ากบั 10.3%  และเม่ือแบ่งตามระดบัความรุนแรงของ

สมองเส่ือม genotype frequency ของ APOE ท่ีพบสูงสุด คือ ε3/ε3 โดยมีค่าในระยะตน้ (Mild) ระยะปาน

กลาง (Moderate) และระยะรุนแรง (Severe) เท่ากบั 42.6%, 49.2% และ 50% ตามลาํดบั ส่วน genotype 

frequency ของยนีอ่ืนๆ มีค่าใกลเ้คียงกบัท่ีมีรายงานการศึกษาในประชากรเอเชีย 

ผลการดาํเนินกิจกรรมโดยรวมพบว่า ในกลุ่มผูป่้วยโรคสมองเส่ือมอลัไซเมอร์ระยะรุนแรง มีภาวะทุพ

โภชนาการสูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ อย่างไรก็ตามขอ้มูลจากการศึกษาในเร่ืองน้ีน้ียงัมีขอ้จาํกดัในบางประเด็น แต่ก็

แสดงให้เห็นถึงภาวะโภชนาการทั้งขาดและเกินในผูป่้วยคนไทยท่ีมีภาวะสมองเส่ือมอลัไซเมอร์  และยงัพบ
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ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีบทบาทสาํคญัทางการแพทยใ์นกลุ่มกลุ่มผูป่้วยระยะรุนแรง การพบระดบัวิตามินในเลือด

ท่ีสูงมีความสาํคญัต่อการสร้างมาตรฐานในการให้การดูแลแบบองคร์วมทางโภชนาการร่วมกบัการรักษาเป็น

อยา่งยิ่ง เน่ืองจากภาวะทุพโภชนาการเป็นภาวะท่ีพบไดบ้่อยในผูป่้วยสมองเส่ือมอลัไซเมอร์ ผลดงักล่าวน้ี

สามารถนาํมาปรับใชก้บัทั้งผูป่้วยและผูดู้แล เพื่อสร้างโปรแกรมสําหรับให้ความรู้ทางโภชนาการ รวมถึงการ

ใหอ้าหารเสริมเพื่อสร้างภาวะโภชนาการท่ีดี และลดความชุกของภาวะทุพโภชนาการในผูป่้วยสมองเส่ือมอลั

ไซเมอร์ ดงันั้นจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป 

สรุปผลจากการดาํเนินกิจกรรมในโครงการน้ี เป็นเสมือนหน่ึงในการเร่ิมตน้ท่ีสําคญัของการพฒันา

ตน้แบบในการดูแลผูป่้วยโรคสมองเส่ือมอลัไซเมอร์ ตลอดจนการศึกษาปัจจยัทางดา้นพนัธุกรรมควบคู่ไปกบั

การประเมินภาวะทุพโภชนาการ ซ่ึงเป็นการศึกษาคร้ังแรกในกลุ่มคนไทยท่ีเป็นผูป่้วยโรคสมองเส่ือมอลัไซ

เมอร์ โดยท่ีขอ้มูลเหล่าน้ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัในประเทศไทย 
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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 ้กิจกรรม

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)  
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 5. เพื่อหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะสมองเส่ือม ผลการทดสอบทางจิตวิทยาและผล

การตรวจภาพเสมือนจริงของสมองโดยใชค้ล่ืนสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 

 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 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการจัดกจิกรรม  แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของอาสาสมคัร และการประเมิน   

 

ผลการดําเนินงานทีสํ่าคัญ 

 ผลการตรวจทาง neuropsychiatric test และ MRI พบวา่ร้อยละ 22.4 มีผลการตรวจ neuropsychiatric 

test ท่ีผดิปกติ ร้อยละ 59.4 มีผลการตรวจ MRI ท่ีผดิปกติ และร้อยละ 13.2 มีผลการตรวจท่ีผิดปกติทั้ง 2 อยา่ง 

ในกลุ่มท่ีมีความผดิปกติของการตรวจทั้ง 1 และหรือ 2 อยา่ง จะมีอายมุากกวา่กลุ่มท่ีมีผลการตรวจปกติอยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติ ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ในเร่ืองของการออกกาํลงักาย พบการออกาํลงักาย

ไม่สมํ่าเสมอ ร้อยละ 3.41, 12.20 และ 2.32 ในกลุ่มท่ีมีผล neuropsychiatric test ผิดปกติ, กลุ่มท่ีมีผล MRI 

ผิดปกติ และกลุ่มท่ีมีความผิดปกติทั้งสองอย่าง ตามลาํดบั ส่วนปัญหาในการนอนพบ ร้อยละ 9.09, 22.54 
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และ 5.68 ในกลุ่มท่ีมีผล neuropsychiatric test ผิดปกติ, กลุ่มท่ีมีผล MRI ผิดปกติ และกลุ่มท่ีมีความผิดปกติ

ทั้งสองอย่าง ตามลาํดบั ปัญหาท่ีรบกวนการนอนหลบัของกลุ่มท่ีมีผลการตรวจผิดปกติท่ีพบมากท่ีสุดไดแ้ก่

การท่ีตอ้งลุกมาปัสสาวะกลางดึก  ค่าเฉล่ียของคะแนนความจาํคร้ังแรกและความจาํของกลุ่มท่ีมีผล MRI 

ผิดปกติ ตํ่ากวา่กลุ่มท่ีมีผลการตรวจปกติ  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (first recall total score ; 1.08 คะแนน vs 

1.22 คะแนน, p=0.0001 และ recall total score ; 11.88 คะแนน vs 13.64 คะแนน, p=0.0001) ในส่วนของ

ค่าเฉล่ียของคะแนนความจาํคร้ังแรกและความจาํของกลุ่มท่ีมีผลผิดปกติทั้งสองอยา่ง (n=51) ตํ่ากวา่กลุ่มท่ีมี

ผลการตรวจปกติ (n=112) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (first recall total score ; 0.29 คะแนน vs 1.36 คะแนน, 

p=0.0001 และ recall total score ; 5.31 คะแนน vs 15.36 คะแนน, p=0.0001) การตรวจทาง biochemical 

analysis พบวา่กลุ่มท่ีมีผลการตรวจ MRI ผดิปกติ มีค่าเฉล่ียของระดบั albumin และ creatinine ตํ่ากวา่กลุ่มท่ีมี

ผลการตรวจปกติอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ  (albumin ; 42.07 vs 42.79 g/L, p=0.011 และ creatinine ; 0.87 vs 

0.91 mg/dL, p=0.043) ส่วนกลุ่มท่ีมีผลการตรวจผดิปกติทั้ง 2 อยา่งมีค่าเฉล่ียของระดบั vitamin D สูงกวา่กลุ่ม

ท่ีมีผลการตรวจปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (31.70 vs 24.40 µg/L, p=0.005)  

 ในส่วนของปัจจยัทางด้านพนัธุกรรม ท่ีมีผลต่อความเส่ียงในการเกิดภาวะสมองเส่ือม ได้ทาํการ

วิเคราะห์ Genetic variations ของยีนท่ีมีรายงานการศึกษาว่าเก่ียวขอ้งกบัการเกิดภาวะสมองเส่ือม ไดแ้ก่ 

Apolipoprotein E (APOE), Amyloid precursor protein (APP), Presenilins 1 (PSEN1) และยีนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การสะสมของ beta-amyloid ไดแ้ก่ Clusterin (CLU) และ Complement component (3b/4b) receptor 1 (CR1) 

โดย genotype frequency ของ APOE ในกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 387 คน ไดแ้ก่ ε2/ε3 เท่ากบั 15.0%,  

ε2/ε4 เท่ากบั 2.3%, ε3/ε3 เท่ากบั 60.5%, ε3/ε4 เท่ากบั 19.1%, ε4/ε4 เท่ากบั 2.1% ส่วน genotype 

frequency ของยีนอ่ืนๆ มีค่าใกล้เคียงกับท่ีมีรายงานการศึกษาในประชากรเอเชีย เม่ือพิจารณา genetic 

variation ของ APO gene กบั first recall total score พบวา่กลุ่มคนท่ีมีลกัษณะ genotype แบบ ε4/ε4 (n=8) มี

ค่าเฉล่ียของคะแนนในส่วนน้ีตํ่ากวา่กลุ่มอ่ืนๆ แต่ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ ซ่ึงอาจเป็นจากขอ้จาํกดัเร่ือง

ของจาํนวนคนท่ีค่อนขา้งนอ้ย ในส่วนของ recall total score พบวา่ genetic variation ของ APO gene ไม่มีผล

ต่อคะแนนเฉล่ียในส่วนน้ี การรายงานในเร่ืองปัจจยัทางด้านพนัธุกรรมของยีนส์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั cognitive 

function ท่ีคลอบคลุมในหลายกลไกของการเกิดความผิดปกติ ทั้งในส่วนของ neuropsychiatric parameter 

และผลของ MRI parameter เป็นการศึกษาคร้ังแรกในกลุ่มประชากรไทย และขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นขอ้มูลพื้นฐาน

ท่ีสาํคญัต่อไป 

___________________________________________________ 
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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. ผูป่้วย/ญาติผูป่้วยท่ีเขา้สู่ระยะสุดทา้ยทุกกลุ่มอายท่ีุมารับบริการท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 2. พยาบาล/จิตอาสาผูส้นใจในการใหก้ารช่วยเหลือดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. มีศูนย์การดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองเบ็ดเสร็จจุดเดียว ท่ีใหบ้ริการไดอ้ยา่งเป็น 

    รูปธรรมทั้งในโรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลเครือข่ายจงัหวดัสุพรรณบุรี  

 2. เป็นตน้แบบในการสร้างบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญในการใหค้าํปรึกษา รวมทั้งจิตอาสาท่ีมีความรู้ 

ความสามารถในการแนะนาํ ดูแลผูป่้วยท่ีเขา้สู่ระยะสุดทา้ยของชีวติ 

 3. สามารถลดภาระของการกลบัมารักษาในโรงพยาบาล หรือการส่งต่อการรักษาใน  

    โรงพยาบาลประจาํจงัหวดั 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 1. เอกสารประกอบการฝึกอบรม การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยและครอบครัว 

 2. คู่มือการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยสาํหรับประชาชน 

 3. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจดัการฝึกอบรมความรู้ในการดูแลผูป่้วยระยะ   

     สุดทา้ยสาํหรับบุคลากรทางการแพทย ์และสาํหรับประชาชน 

 4. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อบริการท่ีไดรั้บจากศูนยดู์แลผูป่้วยระยะประคบัประคอง  
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ผลการดําเนินงานทีสํ่าคัญ 

 ในปี 2555 มีการดาํเนินงานหลกั 3 กิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมโรงพยาบาลเครือข่ายพฒันาระบบการ

ดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย (โรงพยาบาลสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี) กิจกรรมติดตามความกา้วหนา้ในการพฒันา

ระบบการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยโรงพยาบาลเครือข่ายท่ีรามาธิบดีเป็นตน้แบบ (โรงพยาบาลด่านช้างและ

โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช จังหวดัสุพรรณบุรี) และ กิจกรรมพฒันาศกัยภาพพยาบาลรามาธิบดีผูท่ี้

ประจาํการในหอผูป่้วยท่ีมีผูป่้วยระยะสุดทา้ยให้เกิดความพร้อมในการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยและครอบครัว   

ดงัมีรายละเอียดผลของการดาํเนินงานแต่ละกิจกรรมดงัน้ี 

 1. กิจกรรมโรงพยาบาลเครือข่ายพฒันาระบบการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย 

    โรงพยาบาลสามชุก  เป็นโรงพยาบาลชุมชนในจงัหวดัสุพรรณบุรีท่ีสนใจและตระหนกัในเร่ืองของ

การให้บริการแก่ผูป่้วยระยะสุดทา้ยแต่ยงัไม่มีระบบการให้บริการท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรม ภายหลงัจากการท่ี

เห็นผลความกา้วหนา้ในพฒันาระบบการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยของโรงพยาบาลเครือข่ายรามาธิบดี-ด่านชา้ง  

จึงเกิดความสนใจและไดท้าํหนังสือขอเขา้ร่วมเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายพฒันาระบบการดูแลผูป่้วยระยะ

สุดทา้ยโดยมีรามาธิบดีเป็นตน้แบบในเดือน ธนัวาคม 2554   

 ศูนยดู์แลผูป่้วยระยะประคบัประคอง จึงดาํเนินกิจกรรมในเดือนเมษายน-สิงหาคม 2555ประกอบดว้ย 

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และเจตคติการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย เป็นการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ 3 วนั เร่ือง 

การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยและครอบครัว  แก่เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลสามชุกท่ีผา่นการคดัเลือกให้เป็นแกนนาํ

ในการพัฒนาระบบของโรงพยาบาล จํานวนทั้ งส้ิน 27 คน หลังส้ินสุดการอบรม มีกิจกรรมติดตาม

ความก้าวหน้าการพฒันาระบบการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย พร้อมทั้งการให้ขอ้เสนอแนะ จาํนวน 2 คร้ัง         

(2 เดือน/ คร้ัง) สรุปไดด้งัน้ี 

  เม่ือส้ินสุดกิจกรรมอบรมอบรมเชิงปฏิบติัการ ความคิดเห็นดา้นความรู้และทศันคติของผูเ้ขา้

รับการอบรมเพิ่มข้ึนทุกหวัขอ้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบันอ้ยกวา่ 0.001 ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 66.7 ) เห็น

แนวทางการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในระดับมาก มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดัอบรม 

เน้ือหาการอบรม รวมทั้งระยะเวลาท่ีใชอ้บรมและวทิยากรมีความเหมาะสมในระดบัมาก-มากท่ีสุด 

  เม่ือติดตามความกา้วหนา้การพฒันาระบบการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย คร้ังท่ี 1 โรงพยาบาล

สามชุก  ได้กาํหนดหน่วยงานทีใ่ห้การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง(OPD  ER  IPD  HHC  กลุ่มเวชปฏิบัติ

ครอบครัวและชุมชน) จดัตั้งทีมแกนนาํซ่ึงมาจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง กาํหนดกลุ่มเป้าหมายในการ

ดาํเนินงาน (ผูป่้วยระยะสุดทา้ย, ผูป่้วยโรคเร้ือรังท่ีมีภาวะแทรกซ้อน เช่น ภาวะไตวาย, ผูป่้วยโรคมะเร็งทุก

ระยะ และผูป่้วยในคลินิกเฉพาะ เช่น คลินิก COPD) กาํหนดนโยบายให้บุคลากรท่ีเขา้รับการอบรมนาํความรู้

ไปปฏิบติัในหน่วยงานตนเองท่ีให้บริการและกาํหนดผูรั้บผิดชอบในการเก็บรวบรวมและประสานขอ้มูล  

ทั้งน้ีมีจาํนวนผูป่้วยท่ีให้บริการทั้งส้ิน 35 ราย (End of life 34 รายและ Palliative  1 ราย) และพบวา่แพทย ์     

มีการดูแลรักษาแบบประคบัประคองมากข้ึน เช่น การไม่ใส่ท่อหายใจในรายท่ีมีความประสงค ์ การไม่ส่งต่อ

ผูป่้วยท่ีหมดหวงัในการรักษา เป็นตน้   
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   ความคิดเห็นในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านแบบประเมินผูป่้วยแบบองค์รวม ร้อยละ 68.2 เคย

ทดลองใชแ้บบประเมินผูป่้วยแบบองคร์วมแลว้  เห็นวา่มีความเหมาะสมในการนาํไปประยุกตใ์ชม้าก ร้อยละ 

59.1 เน้ือหาในแบบประเมินฯเหมาะสมมาก ร้อยละ 68.2 และสะดวกในการนาํไปใชม้ากและปานกลางใน

ระดบัเท่ากนั คือ ร้อยละ 45.5    

  ดา้นโปรแกรมฐานขอ้มูลผูป่้วยระยะสุดทา้ย ร้อยละ59.1 เคยทดลองใชโ้ปรแกรมฐานขอ้มูล

ผูป่้วยระยะสุดทา้ยแลว้  เห็นวา่เหมาะสมในการประยกุตใ์ชม้ากร้อยละ 36.4 ปานกลางร้อยละ 45.5 สะดวกใน

การนาํไปใชร้ะดบัมากร้อยละ 27.3 ปานกลาง ร้อยละ 54.5   

  ดา้นปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาระบบการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย ไดแ้ก่  ความรู้ความ

เขา้ใจของทีมงานสหสาขาวชิาชีพ  การขาดประสบการณ์ของเจา้หนา้ท่ี และภาระงานท่ีมากทาํให้ไม่สามารถ

ดูแลไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และบนัทึกขอ้มูลไดไ้ม่ครบถว้น  ความคิดเห็นในการแกไ้ขปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรค ไดแ้ก่  

การผนวกเขา้กับงานประจาํ  การประชุมทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวทางการดาํเนินงาน การกาํหนดและ

มอบหมายผูรั้บผิดชอบหลกั  การจดัให้มีศูนยก์ลางรวบรวมแบบประเมินผูป่้วยและบนัทึกขอ้มูลผูป่้วย  และ

การอบรมเจา้หนา้ท่ีใหมี้ความรู้สามารถใหก้ารดูแลผูป่้วยได ้

  เม่ือติดตามความกา้วหนา้การพฒันาระบบการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย คร้ังท่ี 2  โรงพยาบาล

สามชุก  มีการประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการจัดทําขึ้นให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งทราบ  

กาํหนดหอ้งมิตรภาพบาํบดั/คลินิกรักษใ์จ เป็นท่ีตั้งของศูนยก์ารดูแลผูป่้วยแบบประคบัประคอง เพื่อรวบรวม

แบบประเมินผูป่้วยฯและกาํหนดเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบลงขอ้มูลผูป่้วยในฐานขอ้มูล  มีการปรับกลุ่มเป้าหมาย

ใหช้ดัเจนข้ึน (กลุ่มผูป่้วยมะเร็งท่ีรักษาดว้ยเคมีบาํบดัและรังสีรักษา กลุ่มผูป่้วยมะเร็งท่ีอยูใ่นระยะท่ี 3 ข้ึนไป 

กลุ่มผูป่้วยโรคเร้ือรังระยะสุดทา้ย และกลุ่มผูป่้วยใส่ท่อช่วยหายใจ/มีประวติัใส่ท่อช่วยหายใจ ยกเวน้ กรณี

อุบติัเหตุ) จดัทาํเอกสารคู่มือการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยสําหรับประชาชนเผยแพร่ โดยใช้เอกสารคู่มือของ

ศูนยดู์แลผูป่้วยระยะประคบัประคอง โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นแม่แบบ  มีการพฒันาระบบฐานขอ้มูลโดย 

สร้างระบบเตือนใน Data Center ของ HOSxP และติด Sticker บนปกหนา้ของ OPD Card เพื่อแยกแยะให้

ทราบวา่เป็นผูป่้วยท่ีเขา้สู่ระบบของศูนยดู์แลผูป่้วยแบบประคบัประคอง จดัระบบการติดตามดูแลต่อเน่ืองโดย

ใชค้ะแนน Palliative Performance Scale (PPS) เป็นเกณฑ์  กาํหนดตวัช้ีวดัและติดตามผลตามตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 

จาํนวนผูป่้วยท่ีไดรั้บการดูแลแบบประคบัประคอง 136 ราย จาํนวนการติดตามเยี่ยมครอบครัวผูเ้สียชีวิต 16 

ราย  จาํนวนผูป่้วยท่ีไดรั้บการรักษา/บรรเทาอาการปวดดว้ยมอร์ฟีน 16 ราย จาํนวนผูป่้วยท่ีไดรั้บการดูแล

ต่อเน่ืองท่ีบ้าน / ชุมชน 120 ราย  มีการผสมผสานการเยี่ยมบา้นร่วมกับทีมการดูแลผูป่้วยโรคเร้ือรังของ

เครือข่ายในชุมชนและเม่ือพบผู้ป่วยในชุมชนเครือข่าย จะส่งต่อข้อมูลเข้าศูนย์การดูแลผู ้ป่วยแบบ

ประคบัประคองเพื่อดาํเนินการต่อ 

   ความคิดเห็นในดา้นต่างๆไดแ้ก่ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บและการนาํไปประยุกตใ์ช ้ส่วนใหญ่

เห็นวา่ ตน้แบบท่ีไดรั้บมีประโยชน์มาก การจดัอบรมทบทวนแนวคิด การนาํแบบประเมินผูป่้วยแบบองคร์วม

และระบบฐานขอ้มูลผูป่้วยของโรงพยาบาลรามาธิบดี สามารถไปประยกุตใ์ชใ้นระดบัมาก –มากท่ีสุด 
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 2. กิจกรรมติดตามความกา้วหนา้ในการพฒันาระบบการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยโรงพยาบาลเครือข่าย

ท่ีมีรามาธิบดีเป็นตน้แบบ   

 โรงพยาบาลด่านช้างและโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี ไดท้าํหนงัสือขอเขา้ร่วม

เป็นโรงพยาบาลเครือข่ายพฒันาระบบการดูแลผูป่้วยระยะสุดท้ายโดยมีรามาธิบดีเป็นต้นแบบในเดือน 

มีนาคม 2554  ศูนยดู์แลผูป่้วยระยะประคบัประคอง  กิจกรรมคร้ังน้ีเป็นการติดตามผลความก้าวหน้าของการ

พฒันาระบบการให้บริการผู้ป่วยระยะสุดท้ายของโรงพยาบาลเครือข่ายหลังส้ินสุดกิจกรรมดังกล่าว 1 ปี  เพื่อ

กระตุน้ให้เกิดการพฒันาและดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยจดักิจกรรมท่ีโรงพยาบาลเครือข่ายฯ แห่งละ 1 วนั  

เร่ิมจากการใหต้วัแทนแกนนาํพฒันาระบบฯโรงพยาบาลเครือข่าย เสนอผลความกา้วหนา้ของการดาํเนินงาน

ในรอบปีท่ีผา่นมา  จากนั้นมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นดา้นปัญหา/อุปสรรคของการพฒันาระบบและการ

ดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย  เม่ือส้ินสุดกิจกรรม  มีการเก็บขอ้มูลด้วยแบบสอบถามความคิดเห็น เก่ียวกบัการ

พฒันาระบบการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย  ผลการวเิคราะห์พบวา่ 

 โรงพยาบาลด่านชา้ง ในรอบ 1ปี ท่ีผา่นมามีจาํนวนผูป่้วยท่ีไดรั้บการดูแลแบบ  Palliative care ทั้งส้ิน 

104 คน เสียชีวิตในโรงพยาบาล 70 คนและท่ีบา้น 27 คน  ความกา้วหนา้ในการพฒันาระบบการดูแลผูป่้วย

ระยะทา้ย ไดแ้ก่  การพฒันา Palliative Care Form ด่านชา้ง  การพฒันาระบบฐานขอ้มูล (กาํหนดรหสัเพื่อใช้

บนัทึกขอ้มูลผูป่้วยใน Program HOSxP ซ่ึงจะPop up ทุกคร้ังท่ีผูป่้วยมาโรงพยาบาล)  การกาํหนดแนวปฏิบติั

ในการคดักรอง และแนวทางการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย แต่ยงัปฏิบติัได้ไม่ครบทุกหน่วยงาน การกาํหนด

ตวัช้ีวดัท่ีชดัเจนมากข้ึนและมีการเก็บขอ้มูลตามตวัช้ีวดั (เช่น จาํนวนผูป่้วยท่ีไดรั้บการรักษา/บรรเทาอาการ

ปวด ด้วยยามอร์ฟีนจาํนวนผูป่้วยท่ีได้รับการดูแลต่อเน่ืองท่ีบา้น/ชุมชน จาํนวนผูป่้วยท่ีได้รับบริการแบบ

ประคบัประคองและการเสียชีวิตทั้งท่ีบา้นและโรงพยาบาล จาํนวนการให้บริการดูแลภาวะเศร้าโศกของ

ครอบครัวหลงัผูป่้วยเสียชีวิต อตัราความพึงพอใจของผูป่้วยท่ีมารับบริการ อตัราผูป่้วยท่ี Good death )  มีการ

จดักิจกรรมใหผู้ป่้วยระยะทา้ยเพิ่มข้ึน (เช่น กิจกรรมนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดหรือเพื่อผอ่นคลาย  กิจกรรม

เพื่อนช่วยเพื่อน โดยแนะนําให้ผูรั้บบริการได้พูดคุยกับญาติท่ีมีประสบการณ์ในการดูแลผู ้ป่วยแบบ

ประคบัประคอง การนิมนตพ์ระมารับบิณฑบาตจากผูป่้วยทุกวนัศุกร์ การให้บริการเทปธรรมะและการถวาย

สังฆทาน การกล่าวคาํขอขมาจากเจา้หนา้ท่ีเม่ือผูป่้วยเสียชีวติ การดูแลแต่งศพ รวมถึงการติดตามและดูแลหลงั

ผูป่้วยเสียชีวิต) มีการนาํปัญหาอุปสรรคท่ีพบมาปรับปรุงกระบวนการทาํงานไดแ้ก่ การปรับกระบวนทศัน์

การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยเป็นงานประจาํท่ีตอ้งปฏิบติั ทาํให้มีเวลาให้ผูป่้วยและญาติมากข้ึน มีการติดตาม

ผูป่้วยเป็น Case Management ให้ขอ้มูลเป็นระยะๆ การเพิ่มคณะกรรมการการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยของ

โรงพยาบาลเป็นทีมการดูแลแบบสหสาขาวชิาชีพท่ีช่วยทาํใหป้ระสานงานไดร้วดเร็วและมีความเขา้ใจตรงกนั

ในการดูแลผูป่้วย  มีการฝึกทกัษะให้กบับุคลากรท่ียงัขาดประสบการณ์ในการทาํ Palliative Care และ End of 

life care โดยให้เขา้มามีส่วนร่วมในขณะท่ีแพทยพ์ูดคุยอธิบายกบัญาติ และเขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆท่ี

หน่วยงานจดัข้ึน มีการประสานงานกบัแพทย ์และฝ่ายเภสัชกรรม ในเร่ืองการจดัหายา Morphine ชนิดนํ้ า 

และชนิดเม็ดให้เพียงพอใช้ และมีการจดัตั้ งกองทุนเพื่อศูนย์ดูแลผูป่้วยด้วยศรัทธาและหัวใจ โดยมี
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วัตถุประสงค์ ช่วยเหลือผู ้ป่วยระยะสุดท้าย และการจัดอบรมให้ความรู้ เ ร่ือง การดูแลผู ้ป่วยแบบ

ประคบัประคอง จาํนวน 2 รุ่น แก่ พยาบาลโรงพยาบาลด่านช้างและพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ประจาํตาํบลในเขตอาํเภอด่านช้าง  ส่ิงท่ีโรงพยาบาลด่านช้างคาดว่าจะพฒันาต่อไปในอนาคต ไดแ้ก่ การ

กระตุน้ให้ผูป้ฏิบติัเห็นความสําคญัของการลงบนัทึกขอ้มูลผูป่้วยระยะสุดทา้ย การพฒันาจิตอาสาหรือเพื่อน

ช่วยเพื่อนให้เพิ่มมากข้ึน การประสานเภสัชกร เพื่อจดัทาํคู่มือการบริหารยาแกป้วดชนิดรุนแรง และติดตาม

ใหบ้ริการดูแลภาวะเศร้าโศกของครอบครัวหลงัผูป่้วยเสียชีวติทุกราย 

 โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช  เน่ืองจากภายหลงัส้ินสุดกิจกรรมโรงพยาบาลเครือข่ายพฒันาระบบ

การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยโดยมีรามาธิบดีเป็นตน้แบบในปี 2554 โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช มีการพฒันา

ระบบการดูแลผูป่้วยระยะทา้ยท่ีค่อนขา้งชดัเจนเป็นรูปธรรม ดงันั้นในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการ

ดาํเนินงานตามระบบท่ีพฒันาข้ึน โดยมีผูป่้วยท่ีไดรั้บการดูแลแบบ  Palliative care ทั้งส้ิน 83 คน เสียชีวิตใน

โรงพยาบาลจาํนวน 77 คน  และเสียชีวิตท่ีบา้นจาํนวน 6 คน มีการติดตามขอ้มูลตามตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ อตัราการ

เสียชีวิตผูป่้วยระยะสุดทา้ยอยา่งสงบตามธรรมชาติร้อยละ 75.7 อตัราความพึงพอใจของผูป่้วยระยะสุดทา้ย/

ญาติต่อบริการท่ีไดรั้บ ร้อยละ 89.9 อตัราผูป่้วยระยะสุดทา้ยไดรั้บการวางแผนจาํหน่ายและการดูแลต่อเน่ืองท่ี

บ้าน ร้อยละ 75.7 ความก้าวหน้าในการพฒันาระบบการดูแลผูป่้วยระยะท้าย ได้แก่ การพฒันาระบบ

ฐานขอ้มูลซ่ึงนอกจากใช ้Program HOSxP กาํหนดอกัษร E เป็นรหสัผูป่้วยระยะสุดทา้ย ซ่ึงจะPop up ทุกคร้ัง

ท่ีผูป่้วยมาโรงพยาบาลแล้ว ยงัมีการแยกเก็บเอกสารข้อมูลผูป่้วยเป็นชุดสําหรับการส่งต่อขอ้มูลการดูแล

ระหวา่งหน่วยงานในโรงพยาบาล  มีการจดักิจกรรมให้ผูป่้วยระยะทา้ยเพิ่มข้ึน ไดแ้ก่ กิจกรรมเยียวยาดา้นจิต

วิญญาณผูป่้วยระยะสุดทา้ย (เช่น กิจกรรมนิมนต์พระมารับบิณฑบาตทุกวนัพุธ การสวดมนต์ก่อนนอน  

ใหบ้ริการส่ือธรรมะ หรือเทปเพลง) กิจกรรมนวดเพื่อผอ่นคลาย โดย งานแพทยแ์ผนไทย และมีการตระหนกั

ในเร่ืองการติดตามดูแลผูป่้วยอย่างต่อเน่ือง แต่ยงัไม่ได้พฒันาเป็นระบบของโรงพยาบาลท่ีชัดเจน ส่ิงท่ี

โรงพยาบาลเดิมบางนางบวชคาดวา่จะพฒันาต่อไปในอนาคต ไดแ้ก่ การกระตุน้ให้ผูป้ฏิบติัเห็นความสําคญั

ของการลงบนัทึกขอ้มูลผูป่้วยระยะสุดทา้ย และการพฒันาแบบบนัทึกการประเมินผูป่้วยให้เหมาะกบับริบท

ของโรงพยาบาล 

 3.กิจกรรมพฒันาศกัยภาพพยาบาลรามาธิบดีผูท่ี้ประจาํการในหอผูป่้วยท่ีมีผูป่้วยระยะสุดทา้ยให้เกิด

ความพร้อมในการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยและครอบครัว 

 การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย ถือเป็นประเด็นปัญหาท่ีสําคญัทางดา้นการปฏิบติัการในคลินิกและเป็น

เร่ืองท่ีทา้ทายความสามารถของบุคลากรทางดา้นสุขภาพอยา่งมาก ในอดีตท่ีผ่านมาการจดัการเรียนการสอน

ในหลกัสูตรของพยาบาลไม่ไดมี้เน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยและครอบครัวอยา่งเพียงพอและ

ปัจจุบันพยาบาลผู้ ให้บริการผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังมีไม่เพียงพอ ศูนย์ดูแลผู้ ป่วยระยะประคับประคองจึงได้จัด

กจิกรรมอบรมคร้ังนีขึ้น้ในเดือนกนัยายน-ธนัวาคม 2555  ประกอบดว้ย กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และเจตคติ

การดูแลผูป่้วยระยะสุดท้าย เป็นการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ 2 วนั เร่ืองการดูแลผูป่้วยระยะสุดท้ายและ

ครอบครัว  แก่พยาบาลประจาํการในหอผูป่้วยท่ีมีผูป่้วยระยะสุดทา้ย จาํนวน 20 คน หลงัส้ินสุดการอบรมเชิง
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ปฏิบติัการมีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การดูแลผูป่้วยเดือนละ 1 คร้ัง จดัต่อเน่ืองกนั 3 เดือน สามารถ

สรุปผลการดาํเนินงานไดด้งัน้ี 

  หลงัส้ินสุดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และเจตคติการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย ความคิดเห็น

ดา้นความรู้และทศันคติ  เพิ่มข้ึนทุกหวัขอ้  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบันอ้ยกวา่ 0.001  โดยส่วนใหญ่พึง

พอใจต่อรูปแบบจดัอบรม เน้ือหา วทิยากรและระยะเวลาการอบรมในระดบัมาก-มากท่ีสุด 

  เม่ือส้ินสุดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การดูแลผูป่้วย คร้ังท่ี 1 ความคิดเห็นด้านการมีส่วน

ร่วมในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในหน่วยงานเพิ่มขึน้ในทุกมิติ โดยมิติท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั  0.05 ไดแ้ก่ การสนบัสนุนให้เกิดการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยในหน่วยงาน การให้ความรู้แก่ผูป่้วยและ

ญาติ  การตอบสนองปัญหาผูป่้วยดา้นร่างกาย เศรษฐกิจ สังคม จิตวิญญาณ และการให้คาํปรึกษาเร่ืองการ

วางแผนดูแลผูป่้วยในวาระสุดทา้ยของชีวติ   

  เม่ือส้ินสุดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การดูแลผูป่้วย คร้ังท่ี 2  ผูเ้ขา้อบรมเห็นวา่ไดป้ระโยชน์

จากกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ฯ  ด้านความรู้ในส่ิงที่สามารถประยุกต์ใช้ดูแลผู้ป่วย ร้อยละ 100 เช่น เทคนิค

การส่ือสาร การวางแผนในการดูแลผูป่้วย การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยของหน่วยงานอ่ืน แนวทางการให้

คาํแนะนาํแก่ผูป่้วยและครอบครัวและแนวทางการประคบัประคองจิตใจ ดา้นทัศนคติท่ีดี ร้อยละ 94.1 เช่น 

เห็นความสําคญัในการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย เกิดทศันคติดา้นบวกในการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยมากข้ึน  

เกิดทศันคติท่ีดีข้ึนต่ออาชีพพยาบาล  รู้สึกภาคภูมิใจในตนเองท่ีไดใ้ห้การดูแลอยา่งเขา้ถึงจิตใจของผูป่้วยและ

ญาติแลว้แมบ้างคร้ังผลลพัธ์จะไม่เป็นตามท่ีคาดหวงั กลา้ท่ีจะพูดคุย ให้คาํปรึกษากบัผูป่้วยระยะสุดทา้ยมาก

ข้ึน ดา้นกาํลังใจในการทาํงาน ร้อยละ 64.7  เช่น รู้สึกมัน่ใจในการทาํงานเพิ่มข้ึน เกิดแรงบนัดาลใจในการ

ดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยมากข้ึน    

  ในดา้นอุปสรรคการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยในหน่วยงานของตน ผูเ้ขา้อบรมร้อยละ 94.1 

เห็นวา่ ภาระงานท่ีรับผิดชอบมาก ทาํให้ไม่มีเวลาในการพูดคุยกบัผูป่้วยและญาติมากพอ ผูป่้วยมีแพทยดู์แล

หลายหน่วย ซ่ึงมกัมีความเห็นแตกต่างในแผนการรักษา ทาํให้ยากต่อการวางแผนดูแลและให้ขอ้มูลผูป่้วย

และญาติ  ผูป่้วยและญาติไดข้อ้มูลเก่ียวกบัโรคและการรักษาไม่เพียงพอ และไม่มีห้องสําหรับพูดคุยเป็น

ส่วนตวักบัผูป่้วยและครอบครัว เป็นตน้  

  เม่ือส้ินสุดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การดูแลผูป่้วย คร้ังท่ี 3  ผูเ้ขา้อบรมส่วนใหญ่เห็นว่า 

ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และเจตคติ ฯ พอเพียงและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ดูแลผู้ป่วย

ได้ในระดับมากและปานกลางใกล้เคียงกัน  มีความมัน่ใจในการดูแลผูป่้วย ในระดบัปานกลางและระดบัมาก

เท่ากนั ร้อยละ 50 โอกาสในการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยของผูเ้ขา้อบรมอยูใ่นระดบัปานกลางถึงมากใกลเ้คียง

กนั  ปัจจยัท่ีส่งเสริมใหมี้โอกาสดูแลผูป่้วย ไดแ้ก่ การเห็นคุณค่าในการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย หวัหนา้ให้การ

สนบัสนุนและหน่วยงานมีนโยบายสนบัสนุนงานการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยท่ีชดัเจน  
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  ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคทาํใหข้าดโอกาสดูแลผูป่้วยไดแ้ก่ ภาระงานประจาํมีมากทาํให้ไม่มีเวลา

ดูแลผูป่้วยฯ เพราะผูป่้วยแต่ละรายตอ้งใชท้กัษะและเวลามาก รู้สึกวา่งานการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยไม่เหมาะ

กบัตน  และหน่วยงานไม่มีนโยบายสนบัสนุนดา้นการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยท่ีชดัเจน   

  ดา้นการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในตวัผูเ้ขา้รับการอบรม ไดแ้ก่ ร้อยละ 83.3 เกิดความภูมิใจท่ีได้

มีโอกาสช่วยเหลือดูแลผูป่้วยและญาติกลุ่มน้ี ร้อยละ 66.7 มีความเช่ือมัน่ในตนเองมากข้ึนในการดูแลผูป่้วย

และญาติกลุ่มน้ี ร้อยละ 58.3 เห็นแนวทางการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยชดัเจนมากข้ึน และอ่ืนๆ เช่นการไดรั้บ

ความไวว้างใจและเช่ือใจจากผูร่้วมงาน การเขา้ใจผูป่้วยกลุ่มน้ีมากข้ึน เกิดความตระหนกัในการดูแลผูป่้วย

และญาติ ทั้งร่างกายและจิตใจมากข้ึน ไม่ใช่เฉพาะผูป่้วย Palliative care เท่านั้น  

  ส่ิงท่ีผูเ้ข้ารับการอบรมต้องการความช่วยเหลือ/สนับสนุนหลงัส้ินสุดกิจกรรมการอบรม 

ไดแ้ก่  การไดรั้บคาํปรึกษาเวลาเกิดปัญหาในการเขา้ไปดูแลผูป่้วยระยะประคบัประคอง และตอ้งการให้จดั

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองทุก 3 เดือน 

   

ภาพการดําเนินกจิกรรม 

ภาพที ่ 14 การติดตามความกา้วหนา้การพฒันาระบบดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยโรงพยาบาลด่านชา้งและเดิมบาง

นางบวช 

                     

 

ภาพที ่15 การอบรมตน้แบบระบบการดูแลผูป่้วยระยะประคบัประคอง และการพฒันาศกัยภาพพยาบาล

รามาธิบดีในหอผูป่้วยท่ีมีผูป่้วยระยะสุดทา้ย 

               
 

__________________________________________________________ 
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กจิกรรม การทดสอบโปรแกรมและคู่มือการดูแลช่องปากดว้ยตนเองของผูป่้วยมะเร็ง 

  ท่ีไดรั้บเคมีบาํบดั  

หัวหน้ากจิกรรม     รศ.ดร.พรรณวดี พุทธวฒันะ   

 

หลกัการและเหตุผล 

 ภาวะเยื่อบุช่องปากอกัเสบเป็นภาวะแทรกซ้อนท่ีสําคญัและพบบ่อยของการรักษาดว้ยยาเคมีบาํบดั 

ส่งผลให้ผูป่้วยมีอาการเจ็บในช่องปากอย่างรุนแรง ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ จนเกิดภาวะขาด

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  

 เพื่อพฒันาและทดสอบโปรแกรมการดูแลช่องปากดว้ยตนเองสาํหรับผูป่้วยมะเร็งท่ีไดรั้บเคมีบาํบดั 

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, 

Carboplatin, 5-Fluorouracil) เป็นผูท่ี้สามารถดูแลช่องปากดว้ยตนเองได ้เม่ือเร่ิมกิจกรรม ช่องปากปกติ ไม่มี

อาการเยือ่บุช่องปากอกัเสบ มีค่าเมด็เลือดขาวนิวโตรฟิลสมบูรณ์มากกวา่ 1500 เซลลต่์อลูกบาศกมิ์ลลิเมตร   
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ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

  มีรูปแบบการดูแลท่ีใช้กับผูป่้วยนอกท่ีได้รับเคมีบาํบัดสามารถนําไปใช้ได้ หรือมีแนวทางการ

ปรับปรุงเพิ่มเติม สาํหรับผูป่้วยท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดปัญหาเยือ่บุช่องปากอกัเสบกลุ่มอ่ืนๆต่อไป 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้  

 1. แบบบนัทึกขอ้มูลท่ีจดัทาํข้ึนแบบ Check list แลว้ผูว้ิจยัให้คะแนนตามเกณฑ์ขององคก์ารอนามยั

โลก โดยรายการของการประเมินความเจบ็ปวดใชก้ารใหค้ะแนน 0-10 (pain scale) 

 2. นํ้าเกลือ กลีเซอรีนพญายอ เจลแป๊ะตาํปึง 

 3. ร่าง คู่มือการดูแลช่องปากและขอ้เสนอแนะอาหารท่ีควรรับประทานสาํหรับผูป่้วย 

 

ผลการดําเนินงานทีสํ่าคัญ 

1) สร้างเครือข่ายการนาํโปรแกรมไปใช ้รวม 5 แห่ง  ไดแ้ก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลเลิด

สิน  โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี  โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ   

2) พฒันาอุปกรณ์การสอน ไดแ้ก่ภาพพลิก ไฟลช่์วยสอน สาํหรับพยาบาลใชส้อนผูป่้วย 

3) ลดโอกาสท่ีอาจเกิดความลาํเอียง โดยให้ผูป่้วยตวัอย่างแต่ละรายไดรั้บโปรแกรมการดูแลช่อง

ปากและไดรั้บสมุนไพรทั้ง 2 ชนิด และไดรั้บสมุนไพรหลอกดว้ยในแต่ละช่วงท่ีไดรั้บยาเคมี 

4) สุ่มลาํดบัการไดรั้บสมุนไพร(กลีเซอรีนพญายอ ผลิตโดยโรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร์ เชล

แป๊ะตาํปึง ผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) และสมุนไพรหลอก(สารละลาย

หลอกและเจลหลอก ผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล) หมุนเวียนกนัจนการไดรั้บ

แต่ละชนิดก่อนหลงั มีจาํนวนเท่ากนั (Randomized cross-over research design)  

5) ผูป่้วยตัวอย่างและพยาบาลผูเ้ก็บข้อมูล ไม่ทราบว่าในแต่ละรอบยาเคมีนั้ นๆ ผูป่้วยได้รับ

สมุนไพรชนิดใด เน่ืองจากใชก้ารระบุฉลากดว้ยรหสั (Double blinded technique) 

6) ผลท่ีได ้  ผูป่้วยตวัอยา่งท่ีเก็ยขอ้มูลไดต้ามเวลาจาก 4 โรงพยาบาล มี 120 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง (ร้อยละ 82.50) อายุ 41-60 ปี(ร้อยละ  86.70) สถานภาพสมรสคู่(ร้อยละ 60.00) ระดบั

การศึกษามธัยม และประกาศนียบตัร(ร้อยละ 39.20) มีอาชีพรับจา้ง(ร้อยละ 30.00) รายไดส่้วน

ใหญ่น้อยกว่า  8,000  บาท/เดือน (ร้อยละ 35.00) ใช้สิทธิประกนัสุขภาพในการรักษา(ร้อยละ 

54.20)       

 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นมะเร็งเตา้นม(ร้อยละ 61.70)  ได้รับยาเคมีร่วมกบัการผ่าตดั  (ร้อยละ 

54.20) ชนิดของยาเคมีท่ีไดรั้บคือ 5-FU,  Doxorubicin, Cyclophosphamide (ร้อยละ 25.00) เร่ิมศึกษาใน

วงรอบยาเคมีรอบท่ี 1 มากท่ีสุด(ร้อยละ 43.20) 

 การเปรียบเทียบ อาการเยือ่บุช่องปากอกัเสบดว้ยสถิติไคสแควร์ พบวา่ ช่วงท่ีไดรั้บกลีเซอรีน พญายอ

อตัราการเกิดอาการนอ้ยกวา่ช่วงท่ีไดรั้บกลีเซอรีนหลอก (ร้อยละ25.00และร้อยละ51.70ตามลาํดบั)  และช่วง
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ท่ีได้รับเจลแปะตาํปึงน้อยกว่าช่วงท่ีได้รับเจลหลอก(ร้อยละ29.20และร้อยละ52.50ตามลาํดับ) (p>.01)    

ขอ้มูลอาการเยื่อบุช่องปากอกัเสบอ่ืนๆทดสอบการกระจายของขอ้มูลพบวา่ไม่เป็นปกติ จึงใชส้ถิติ Friedman 

test ทดสอบหลายกลุ่มแบบวดัซํ้ าในกลุ่มเดียวกัน  พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญั จากนั้นจึง

ทดสอบรายคู่แบบพหุคูณ  พบว่า ช่วงเวลาท่ีไดรั้บกลีเซอรีนพญายอ และช่วงเวลาท่ีไดรั้บเจลแป๊ะตาํปึง เม่ือ

เทียบกบัช่วงเวลาท่ีได้รับกลีเซอรีนหลอกและเจลหลอก มีระยะเวลาเร่ิมเกิดอาการช้ากว่า ระยะเวลาการมี

อาการสั้ นกวา่ ความรุนแรงของอาการนอ้ยกว่า อาการเจ็บปวดในช่องปากน้อยกวา่อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

(p>.001)  แต่ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระหวา่งช่วงเวลาท่ีไดรั้บสมุนไพร 2 ชนิด(p>.05)  

 ผลการดาํเนินการคร้ังน้ี พยายามลดโอกาสเกิดความลาํเอียงต่างๆ ผลท่ีไดส้อดคลอ้งกบัท่ีผา่นมา แต่

พบว่าในช่วงท่ีได้รับสมุนไพรหลอกพบอัตราการเกิดอาการน้อยกว่าการดูแลตามปกติ น่าจะแสดงว่า

โปรแกรมการดูแลช่องปากดว้ยตนเองช่วยลดอตัราการเกิดอาการได ้และเม่ือใชส้มุนไพรอยา่งใดอย่างหน่ึง

คือกลีเซอรีนพญายอ หรือเจลแป๊ะตาํปึง ช่วยลดอตัราการเกิดไดอี้กประมาณคร่ึงหน่ึง แต่อตัราท่ีพบมากกว่า

การศึกษาท่ีผ่านมา อาจเน่ืองจากมีผูป่้วยบางรายไม่ใช้สมุนไพรในช่วงแรกท่ียงัไม่มีอาการ  สมุนไพรทั้ง 2 

ชนิดสามารถช่วยยืดเวลาเร่ิมเกิดอาการ ระยะเวลามีอาการ ความรุนแรงของอาการ และความเจ็บปวดในช่อง

ปากได ้แต่มีผูป่้วยตวัอย่างส่วนหน่ึงท่ีไม่มีอาการเลยในทุกช่วงเวลาท่ีศึกษา เป็นขอ้คิดว่าชนิดยาเคมีท่ีกลุ่ม

ตวัอย่างไดรั้บ น่าจะมีผลต่อเยื่อบุช่องปากน้อย จึงสามารถกาํหนดกลุ่มผูป่้วยท่ีควรนาํโปรแกรมการดูแลใน

ช่องปากดว้ยตนเองไปใชไ้ดเ้หมาะสมยิ่งข้ึน สมุนไพรทั้งสองชนิดน่าจะนาํไปใช้กบัผูป่้วยมะเร็งท่ีไดรั้บการ

รักษาท่ีมีโอกาสเส่ียงมากกวา่ท่ีจะการมีอาการเยื่อบุช่องปากอกัเสบ และอาจไม่จาํเป็นตอ้งเปรียบเทียบกบัส่ิง

ทดลองหลอก เพื่อหลีกเล่ียงผลทางจริยธรรม  
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โครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทย 

คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลยัมหิดล 
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