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ช่ือเร่ือง / นวดได้ นวดถูกท้องผูกหายไป 
1. หลักการและเหตุผล ความส าคัญของปัญหา (ความเป็นมาของโครงการ) 
  ภาวะท้องผูกเกิดจากหลายสาเหตุปัจจัย ที่พบบ่อยคือเกิดจากล าไส้เคลื่อนตัวช้ากว่าปกติหรือบีบตัวลดลง ทั้งนี้มีผลมา
จากขาดการเคลื่อนไหวของร่างกาย รวมไปถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และปัญหาทางอารมณ์/จิตใจ เช่น 
ความเครียด ความกังวล เป็นต้น ซึ่งภาวะท้องผูกดังกล่าว สามารถพบได้บ่อยในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลัง (Spinal 
Cord Injury) และ โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ที่เป็นกลุ่มผู้ป่วยหลักในหอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู  ภาวะท้องผูกจะส่งผลให้

ผู้ป่วยเกิดความหงุดหงิดไม่สบายตัว  นอนไม่หลับ เกิดอาการแน่นท้อง ทอ้งอืด รบัประทานอาหารได้น้อย และอาจเกิด
ปัญหาทางด้านหัวใจและหลอดเลือด จากการเบ่งอุจจาระนานๆ ซึ่งถ้าผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านโรคหัวใจและโรคหลอดเลือสมอง
อาจมีผลต่อการก าเริบของโรค และเกิดการกลับเป็นซ้ าของโรคได้ ซึ่งถ้าเมื่อผู้ป่วยมีภาวะหรืออาการดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบ
ต่อการฝึกกายภาพบ าบัดของผู้ป่วยท าให้ไม่สามารถฝึกได้ตามโปรแกรมหรือจนกระทั่งไม่สามารถฝึกต่อไปได้  

การป้องกันและรักษาภาวะท้องผูกท าได้หลายวิธี ทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเคลื่อนไหวร่างกาย การได้รับน้ า 
การรับประทานอาหารที่มีกากใยอย่างเพียงพอ และทางเลือกสุดท้ายคือการใช้ยาช่วยระบาย นอกจากนี้ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่ช่วย
แก้ไขและป้องกันภาวะท้องผูก คือการนวดท้องซึ่งเป็นขั้นตอนของการฝึกการขับถ่ายอุจจาระในผู้ป่วยที่มีปัญหาท้องผูก ซึ่งเป็น
บทบาทอิสระที่พยาบาลสามารถท าได้ การนวดท้องจะเป็นการช่วยกระตุ้นการเคลื่อนไหวของล าไส้ ท าให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้น 

การนวดท้องมีการเรียนการสอนอยู่ในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ ซ่ึงพยาบาลใน
หอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ผ่านหลักสูตรนี้มีจ านวนน้อย เมื่อเทียบกับพยาบาลที่เข้าท างานใหม่ของทุกปี และเพ่ือพัฒนาความรู้
และทักษะในการให้การพยาบาลผู้ป่วย จึงได้เกิดแนวคิดที่จะพัฒนาศักยภาพพยาบาลทุกคนในหอผู้ป่วยให้มีความรู้และมี
ทักษะในการนวดท้องขึ้นโดยใช้ท่านวดทั้งหมด 4 ท่า ที่จัดท าขึ้นโดยชมรมพยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยมาเป็น
แนวทางในการฝึกทักษะ เพ่ือช่วยจัดการและแก้ไขปัญหาภาวะท้องผูกในกลุ่มผู้ป่วยหลักในหอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยจัดให้
มีการนวดท้องให้ผู้ป่วยทุกคนที่มีประวัติท้องผูกในเวลา 16 นาฬิกาของทุกวันพร้อมกับให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วย ญาติและผู้ดูแลให้
ให้ฝึกปฏิบัติร่วมด้วย 
2.กรอบแนวคิด หรือ การวิเคราะห์สาเหตุ (Root cause analysis) 
2.1 กระบวนการท างาน (Workflow)  

  
 
 
 
     
   
 

 
 
 
 

กระบวนการรับผู้ป่วย กระบวนการดูแลผู้ป่วยขณะอยู่โรงพยาบาล กระบวนการจ าหน่ายผู้ป่วย 

ให้การพยาบาลผู้ป่วยเพื่อให้
สามารถฝึกและประเมินไดต้าม
โปรแกรม และบรรลุแผนการ
รักษาท่ีตั้งไว ้

ปัญหา...พยาบาลพร่องความรู้
และทักษะการนวดท้องใน
ผู้ป่วยท้องผูก 
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2.2 การวิเคราะห์ปัญหาของโครงการ   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.วัตถุประสงค์และกระบวนการปรับปรุง 
3.1 วัตถุประสงค์ 

โครงการ นวดได้ นวดถูกท้องผูกหายไป พัฒนาขึ้นเพ่ือพัฒนาศักยภาพของพยาบาลในหอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ให้มี
ความสามารถบริหารจัดการกับภาวะท้องผูกในผู้ป่วยและสามารถถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะให้กับผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล
ผู้ป่วยได้ และลดภาวะท้องผูกของผู้ป่วยได้โดยวิธีธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้ยาระบาย  

งบประมาณที่ใช้ในการจัดท าโครงการ     
      - จัดท าแผ่นพับเรื่อง “ท้องผูกแก้ได้ไม่ยาก” และคู่มือการนวดท้องผู้ป่วยท้องผูกส าหรับพยาบาล งบประมาณ 200 บาท 
      - วาสลีน หรือ โลชั่นทาผวิ  งบประมาณ 100 บาท 
3.2 กระบวนการปรับปรุง / วิธีการแก้ไขปรับปรุง 
             จากการน าโครงการ นวดได้ นวดถูกท้องผูกหายไป ลงปฏิบัติพบว่ามีข้อเสนอะแนะของพยาบาล ญาติผู้ป่วย ผู้ป่วย 
บอกว่าท่านวดท้องบางท่ามีความใกล้เคียงกัน ท่านวดท้องค่อนข้างยาก จ าท่าไม่ค่อยได้ จึงมีการปรับปรุงและพัฒนาแผ่นพับ 
และคู่มือการนวดท้อง เพ่ือพยาบาลที่นวดท้องผู้ป่วย รวมทั้งผู้ป่วยและญาติไม่สับสนในท่านวดท้อง 
4.แผนการด าเนินกิจกรรม (ขั้นตอนการด าเนินการ) กรุณาระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน 
ขั้นตอนการพัฒนา ก.ค. 
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1.ค้นหาข้อมูล แนวทางแก้ไขปัญหา          

2.วางแผนการท างาน และจัดหา
อุปกรณ์ 

         

3.จัดท า โครงการนวดได้ นวดถูก
ท้องผูกหายไป  

         

4.ทดลองโครงการ และเก็บข้อมูล          

5.น าข้อมูลมาวิเคราะห์ ปรับปรุง          

พยาบาลพร่องความรู้
และทักษะการนวดท้อง 

ใช้เวลานาน งานมากไม่มเีวลา 
 

ขาดประสบการณ ์ขาดการประเมิน 

ไม่มั่นใจ นวดท้องไม่ได้
ประสิทธิภาพ 

 

ขาดความรู ้
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6.จัดท า โครงการนวดได้ นวดถูก
ท้องผูกหายไป ที่ปรับปรุงแล้ว 
 

         

7.ทดลองโครงการ และเก็บข้อมูล          

4.1ขั้นตอนการด าเนินงาน 
- จัดการอบรมการสอนนวดท้องให้กับพยาบาลในหอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูแบ่งเป็น 2 รอบ/เดือน รอบละ 6 -7 คน สอนโดย
พยาบาลวิชาชีพ ที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางฟ้ืนฟูสภาพ ของศูนย์สิรินทรร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้สอนและพ่ีเลี้ยง 
หลังจากนั้นให้พยาบาลที่ได้รับการฝึกอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริงกับคนไข้ในทุกวันที่ขึ้นปฏิบัติงานเวลา ประมาณ 16 นาฬิกา 
และติดตามประเมินผลโดยผู้สอนและพ่ีเลี้ยง 
หลังท าโครงการ นวดได้ นวดถูกท้องผูกหายไป  
- ผู้ป่วยที่มีภาวะท้องผูกสามารถขับถ่ายอุจจาระได้ภายหลังการนวดท้องทุกครั้ง 
- เจ้าหน้าที่พยาบาลในหอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูสามารถนวดหน้าท้องผู้ป่วยที่มีภาวะท้องผูกได้มีประสิทธิภาพถูกต้องทุกคน                                               
5.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ผลด าเนินโครงการ (ทีร่ะบุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ในรูปแบบตารางหรือกราฟ) 

6.ผลการปรับปรุง / ผลที่คาดว่าจะได้รับเม่ือด าเนินงานเสร็จสิ้น 
ผู้ป่วยได้รับการดูแลและจัดการอาการท้องผูก พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนมีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการ

นวดท้องในการบรรเทาอาการท้องผูกในผู้ป่วย อีกท้ังญาติ ผู้ดูแล และผู้ป่วยได้รับค าแนะน าและได้รับฝึกปฏิบัติวิธีการนวดท้อง
และสามารถน าไปนวดท้องเพ่ือบรรเทาอาการท้องผูกได้เอง  
7. การเรียนรู้ที่ได้รับจากการท าโครงการและการขยายผล 

1.การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในหอผู้ป่วยซึ่งทุกคนได้มีส่วนร่วมในการท าโครงการรวมทั้งผู้ป่วยและญาติได้มีส่วนร่วม
ในการสร้างสรรค์และช่วยแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะหลังจากท าโครงการ 
 2.ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และการระดมความคิดเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น 
 3. สามารถน าไปฝึกผู้ป่วยต่อที่บ้านเพราะผู้ป่วยจ าเป็นต้องได้รับการฝึกอย่างต่อเนื่องและญาติน าแนวคิดและตัวอย่าง
กลับไปพัฒนาและฝึกผู้ป่วยได้เองที่บ้านได้   

 
 

ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย 

 

ผลด าเนินการ (เดือน/ ปี) 

ก่อน
ด าเนินการ 

หลัง 

ครั้งที่1 ครั้งที่2 ครั้งที่3 
1.ความพึงพอใจของแพทย์และเจ้าหน้าที่สหสาขาวิชาต่อ
โครงการ ในระดับ ดี-ดีมาก 

80% ไม่มี 80 90  

2.ความพึงพอใจของผู้ป่วยและและญาติต่อโครงการ  ใน
ระดับ ดี-ดีมาก 

80% ไม่มี 80 90  

3.อัตราความถูกต้องของการนวดท้องของพยาบาลที่ได้รับ
การฝึกอบรม  

100% ไม่มี 80 100  

4.อัตราการเกิดอาการท้องผูกหลังนวดท้อง 0% ไม่มี 0 0  
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4. หอผู้ป่วยอื่นที่มีผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหว แขนขาอ่อนแรง ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยหรือไม่ได้เลย สามารถ
น าโครงการนี้ไปให้ผู้ป่วยฝึกได้ 

5. เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย 
8. การควบคุม/ติดตาม/ประเมินผล/การป้องกันปัญหาเกิดซ้ า  

ติดตามและเก็บข้อมูลของโครงการนวดได้ นวดถูกท้องผูกหายไป ในผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
เพ่ือพัฒนาให้ได้โครงการนวดได้ นวดถูกท้องผูกหายไปที่มีประสิทธิภาพและสามารถใช้ได้อย่างยั่งยืน 
9. โครงการ/กิจกรรม/โอกาสพัฒนาในครั้งต่อไป  

เมื่อโครงการนวดได้ นวดถูกท้องผูกหายไป ใช้ได้ดีในหอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู ได้มีแนวจะขยายโครงการไปใช้ในหอ
ผู้ป่วยอื่นๆท่ีมีผู้ป่วยมีปัญหาท้องผูกต่อไป 

ลงช่ือ(ผู้ประดิษฐ์ )นางสาววาสิฏฐี กลางท่าไคร้  
ลงช่ือ(หัวหน้า ภาค/ฝ่าย/งาน/หน่วย) นางสาวพรปวีณ์ ชนะภัย 

สังกัดหอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู งานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู  
ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี   

วัน / เดือน / ปี 30 เม.ย. 2561 
 
 


