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บทสรุปผู้บริหาร 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลยัมหิดล ก่อตั้งข้ึนเม่ือปีพ.ศ. 2551 โดยได้รับการจดัสรรงบประมาณจากรัฐบาลในการ

ดาํเนินงาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างองคค์วามรู้และพฒันาตน้แบบในการพฒันาศกัยภาพประชากร

ไทยโดยเร่ิมตั้งแต่ปฏิสนธิไปจนถึงวยัชราอยา่งครบวงจร และเผยแพร่องคค์วามรู้ท่ีไดใ้ห้กบัหน่วยงาน/

สถาบนัท่ีมีหนา้ท่ีหลกั  เพื่อการขยายผลในวงกวา้ง นาํไปสู่การส่งเสริมให้ประชากรไทยมีคุณภาพชีวิต

ท่ีดีอย่างเต็มตามศกัยภาพต่อไป  โครงการฯ แบ่งการดาํเนินงานเป็น  2 กลุ่มหลกั  คือ กลุ่มวยัเด็กและ

วยัรุ่น  และกลุ่มผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ ตลอดระยะเวลา 4 ปีท่ีผ่านมา โครงการฯมีผลการดาํเนินงาน

สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

 ผลิตต้นแบบจาํนวนทั้งส้ิน 9 ต้นแบบ ได้แก่ ต้นแบบการพฒันาเครือข่ายการป้องกันโรค

พนัธุกรรมเกิดซํ้ า  ตน้แบบแนวทางการอ่านหนงัสือเล่มแรกสาํหรับเด็กเจบ็ป่วยในโรงพยาบาล ตน้แบบ

ด้านการให้บริการงานอนามัยในโรงเรียนและการคัดกรองสุขภาพเด็กวยัเรียนอย่างเป็นองค์รวม 

ตน้แบบการดูแลแม่วยัรุ่น และคลินิกแม่วยัรุ่น ตน้แบบโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิต

ของนกัเรียนและนกัศึกษา ตน้แบบการดูแลภาวะโภชนาการในชุมชน  ตน้แบบการให้ความรู้และการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อการดูแลตนเองในผูท่ี้มีนํ้ าหนกัเกินโรคอว้นลงพุง   ตน้แบบการ

ดูแลผูป่้วยระยะประคบัประคองเบ็ดเสร็จจุดเดียว  และตน้แบบการดูแลช่องปากดว้ยตนเองของผูป่้วย

มะเร็งท่ีไดรั้บเคมีบาํบดั  

 เอกสารเผยแพร่/คู่มือ  จาํนวนทั้งส้ิน 18 ชุด เช่น เอกสารเผยแพร่กิจกรรมหนังสือเล่มแรก

รามาธิบดี ประกอบดว้ย คู่มือเด็กปฐมวยั แผ่นพบัหนงัสือเล่มแรกรามาธิบดี  วีดิทศัน์กิจกรรมหนงัสือ

เล่มแรก  ภาพพลิกหนงัสือเล่มแรกรามาธิบดี   เอกสารเผยแพร่กิจกรรมการพฒันารูปแบบช่วยเหลือและ

สร้างเสริมสุขภาพญาติผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรังในผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ ประกอบดว้ย หนงัสือคู่มือการดูแล

ตนเองและการเสริมสร้างสุขภาพสาํหรับผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรัง และวดิีทศัน์ชีวติญาติผูดู้แล เป็นตน้ 

เครือข่ายท่ีทาํงานร่วมกนัหรือใหก้ารสนบัสนุน  ส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาล/ศูนยสุ์ขภาพชุมชน

เมือง/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดบัตาํบลนาํร่องทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน 80 แห่ง สถาบนัอุดมศึกษา

ระดบัต่างๆ ทั้งระดบัอนุบาล ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา และอุดมศึกษา จาํนวน 38 แห่ง          

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในทอ้งถ่ิน  จาํนวน  14 แห่ง  นอกจากน้ีมีเครือข่ายในระดบัชุมชนในพื้นท่ีกทม.และ

ปริมณฑล จาํนวน 5 แห่ง  และเครือข่ายระดับหน่วยงานสาธารณสุข เช่น กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข สาํนกัอนามยัของกรุงเทพมหานคร สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ หน่วยงานท่ีเคย

ร่วมให้การสนบัสนุนโครงการฯ ในการจดักิจกรรมต่างๆ เช่น แผนงานสร้างเสริมวฒันธรรมการอ่าน

(สสส.)   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และมูลนิธิสร้างเสริมไทย  เป็นตน้  
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 ผลสาํเร็จท่ีหน่วยงานภายนอกนาํตน้แบบไปพฒันาต่อในพื้นท่ีมีดงัน้ี คือ  

 1. พื้นท่ีอ.เดชอุดม  จ.อุบลราชธานี  (ปี 2554) นาํรูปแบบการจดักิจกรรมการส่งเสริมพฒันาการ

เด็กผ่านการอ่านในคลินิกสุขภาพเด็กดี ไปดาํเนินการเขียนของบประมาณในพื้นท่ีของตนโดยขอ

งบประมาณจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ อบต.เมืองเดช และกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ เทศบาล

เมืองเดชอุดม ในการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและจดัสรรหนงัสือนิทานสําหรับแจกเด็กท่ีเขา้มารับ

บริการท่ีรพ.สต. และสําหรับยืมคืนท่ีศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ในช่ือ “โครงการเล่านิทานให้ลูกฟังเพื่อ

เทิดพระเกียรติเน่ืองในวนัแม่ 12 สิงหาคม ถึง วนัพอ่ 5 ธนัวาคม”   

 2. พื้นท่ีโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วดัไร่ขิง) อ.สามพราน จ.นครปฐม (ปี2555)  นํา

รูปแบบการจดักิจกรรมการส่งเสริมพฒันาการเด็กผ่านการอ่านในคลินิกสุขภาพเด็กดี ไปดาํเนินการ

เขียนของบประมาณกบัท่านเจ้าอาวาสวดัไร่ขิง พระอารามหลวง ดาํเนินการจดัสรรหนังสือนิทาน

สําหรับแจกเด็กท่ีเขา้มารับบริการท่ีโรงพยาบาลและรพ.สต.  5 แห่งในอ.สามพราน ในช่ือ “โครงการ

อาํเภอเด็กรักหนงัสือ” 

 3.โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมกบัศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา นาํตน้แบบ

การพฒันาทกัษะชีวติและทกัษะสุขภาพ ไปใชก้บัทุกโรงเรียนในพื้นท่ีเทศบาล จ.ฉะเชิงเทรา  โดยไดรั้บ

การสนบัสนุนงบประมาณจากเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

 4. โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช โรงพยาบาลด่านช้าง และโรงพยาบาลสามชุก จังหวดั

สุพรรณบุรีขอรับตน้แบบ ศูนยก์ารดูแลผูป่้วยระยะประคบัประคอง ในสถานพยาบาลไปใชพ้ฒันาระบบ

ของตนเอง    ทั้งคณะทาํงาน รูปแบบการบริการ การดูแล และการส่งต่อผูป่้วยระยะประคบัประคอง 

เพื่อใหญ้าติมีสุขภาพจิตท่ีดีและมีศกัยภาพในการดาํเนินชีวติไดอ้ยา่งปกติ และผูป่้วยเสียชีวติอยา่งสงบ 

 นอกจากน้ี ทางโครงการไดจ้ดักิจกรรมใหค้วามรู้สู่ประชาชนในงานประชุมต่างๆ ท่ีสําคญั  เช่น   

งานประชุมวชิาการรามาธิบดี ประจาํปี 2553-2555 งานประชุมวชิาการร่วมคณะแพทยศาสตร์ 3 สถาบนั 

(จุฬา-รามา-ศิริราช) ปี2554 และงานมติชน Healthcare 2012 “สมองดี ชีวสุีข” เป็นตน้ 

ในการดาํเนินงานช่วงต่อไป โครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทยมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันา

หรือ นําต้นแบบท่ีพฒันาแล้ว ผลักดันไปสู่การดําเนินงานระดับนโยบายของประเทศ เพื่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อประชากรไทยในทุกกลุ่มอายตุ่อไป 

 

----------------------------------------------------------------- 
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ภาพกจิกรรมให้ความรู้สู่ประชาชน 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานประชุมวชิาการรามาธิบด ี ประจาํปี 2553  

Academic Home Coming  

24-25 กนัยายน 2553 ณ อาคารเรียนและปฏิบติัการรวม 

ดา้นการแพทย ์จดักิจกรรมการอ่านหนงัสือใหลู้กฟัง 

(Bookstart RAMA) และกิจกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 

 

งานประชุมวชิาการร่วมคณะแพทยศาสตร์ 3 สถาบนั 

(จุฬา-รามา-ศิริราช) 

15-17 มิถุนายน 2554 ณ อิมแพค เมืองทองธานี 

จดักิจกรรม รณรงคเ์พศศึกษาในวยัรุ่น  

 

งานต้อนรับผู้ได้รับรางวลัเจ้าฟ้ามหิดล 

วนัท่ี 25 มกราคม 2555 ณ หอ้งประชุมอรรถสิทธ์ิ เวชชาชีวะ   

ร่วมเป็นวทิยากรบรรยาย การนาํตน้แบบการดูแลภาวะโภชนาการ    

ไปใชใ้นชุมชน (RAMA Model) โดย รศ.ดร.นพวรรณ เปียซ่ือ 

 

งานมตชิน Healthcare 2012 “สมองด ีชีวสุีข” 

วนัท่ี 21-24 มิถุนายน 2555 ณ ศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ   

จดักิจกรรมทดสอบการทาํงานของสมองในเดก็ และการ

ทดสอบสมรรถภาพสมองเบ้ืองตน้สาํหรับผูสู้งอาย ุ
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บทนํา 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

รู้จักเรา 

 โครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทยเป็นโครงการพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี ก่อตั้งเม่ือ พ.ศ. 2551 และเร่ิมดาํเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2551 โดยมีเป้าหมายเพื่อ

สร้างตน้แบบในการดูแลประชากรไทยอยา่งเป็นองคร์วม ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนปฏิสนธิไปจนถึงวยัชรา

อยา่งครบวงจร ทั้งดา้นการดูแลสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้ประชากรไทยถือกาํเนิดอยา่ง

สมบูรณ์ทั้งพนัธุกรรม ร่างกายและจิตใจ พร้อมท่ีจะทาํหนา้ท่ีพฒันาเป็นประชาชนท่ีมีความสามารถและ

คุณภาพ สามารถแข่งขนักบัต่างประเทศได ้

 

แหล่งเงินสนับสนุน 

 สาํนกังบประมาณประจาํสาํนกันายกรัฐมนตรี  

 

หลกัในการทาํงาน 

 แบ่งการดาํเนินงานออกเป็น 3 ยทุธศาสตร์ คือ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  พฒันาองค์ความรู้หรือตน้แบบนาํร่องการดูแลสุขภาพโดยใช้หลกัสร้างเสริมสุขภาพ

และการบริการทางการแพทย ์  

ยทุธศาสตร์ท่ี 2  การจดัการองคค์วามรู้หรือตน้แบบนาํร่อง ส่ือสารขยายผล พฒันาสู่การเป็นตน้แบบใน

การดูแลประชากรไทยอยา่งแทจ้ริง  

ยทุธศาสตร์ท่ี 3  ขบัเคล่ือนตน้แบบท่ีพิสูจน์แลว้วา่เหมาะสมสู่สาธารณะและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งนาํไป

ทดลองไปปฏิบติัและขบัเคล่ือนสู่ระดบันโยบายท่ีจะสร้างเสริมสุขภาพคนไทยใหเ้ตม็ศกัยภาพ 

  

ต้นแบบในการพฒันาศักยภาพประชากรไทย   

 คือ รูปแบบการดูแลสุขภาพ ท่ีสามารถพฒันาทกัษะส่วนบุคคล ให้สามารถปฏิบติัตนเป็นผูท่ี้มี

สุขภาวะท่ีดี  และสามารถเหน่ียวนาํใหค้นรอบขา้งในสังคมทั้งในระดบัครอบครัวไปจนถึงระดบัชุมชน

มีสุขภาวะท่ีดีได ้หรือรูปแบบการบริการทางการแพทย ์ท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรให้ดีข้ึน ทั้ง

สภาพร่างกาย การเงิน และสังคม 

 

ผลลพัธ์ทีค่วรได้ 

 1. ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีทั้งทางดา้นสุขภาพกาย สุขภาพจิต     

 2. ชุมชนมีความเขม้แขง็ และส่งเสริมใหป้ระชาชนมีสุขภาวะท่ีดี 

 3. หน่วยงานในประเทศ มีตน้แบบท่ีเป็นประโยชน์ในการสร้างวถีิชีวติเพื่อการมีสุขภาพดีได ้
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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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ผลการดําเนินกจิกรรม: กลุ่มเด็กและวยัรุ่น 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ช่ือกจิกรรม  การฝากครรภ์แนวใหม่ของรามาธิบดี  

(Ramathibodi New Model of Antenatal Care: RaNMaC)   

ช่ือผู้บรรยาย   รศ.นพ.พญั�ู  พนัธ์บูรณะ 

ช่ือสถาบัน  สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกาํเนิด ภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา  

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

ปีงบประมาณทีเ่ร่ิมดําเนินกจิกรรม  ปี2553-ปัจจุบัน  

หลกัการและเหตุผล 

รูปแบบการฝากครรภท่ี์ยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัมานาน กล่าวคือ มาฝากครรภทุ์กส่ีสัปดาห์

จนอายุครรภไ์ด ้24 สัปดาห์แลว้จึงแนะนาํให้มาฝากทุกสองสัปดาห์จนถึงอายุครรภ ์32 สัปดาห์แลว้จึง

แนะนาํให้มาทุกสัปดาห์จนกวา่จะคลอด ซ่ึงการฝากครรภม์าตรฐานน้ีจะมีจาํนวนทั้งส้ิน 12 คร้ัง ทาํให้

อาจเป็นภาระต่อสตรีตั้ งครรภ์ท่ีจาํต้องเดินทางมาพบแพทย์  ดังนั้นทางองค์การอนามยัโลกจึงได้

ทาํการศึกษาแบบ international multicentre โดยทาํการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการฝากครรภแ์บบ

มาตรฐานกบัการฝากครรภ์ท่ีลดจาํนวนการฝากครรภ์ลงเหลือ 5 คร้ังผลการศึกษาไม่พบว่ามีความ

แตกต่างกนัทางดา้นภาวะแทรกซอ้นของมารดาและทารกในครรภ ์ทางภาควิชาสูติศาตร์นรีเวชวิทยาได้

เล็งเห็นถึงความสาํคญัจึงไดจ้ดัทาํโครงการ RaNMAC ข้ึนซ่ึงโดยภาพรวมจะใกลเ้คียง กบัทาง WHO แต่

ในปัจจุบนัได้มีการเปล่ียนแปลงการตรวจกรองหลายอย่างอาทิ เช่น การตรวจกรองทารกกลุ่มอาการ

ดาวน์ และ การตรวจหาภาวะเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์เป็นตน้ จึงไดน้าํมาใช้ในการตรวจกรองภาวะ

ครรภเ์ส่ียงสูงดว้ย 

วตัถุประสงค์ 

เป็นต้นแบบในการฝากครรภ์ในมารดาท่ีมีความเส่ียงตํ่า (low risk) เพื่อสามารถลด

ภาวะแทรกซอ้นของมารดาและทารกได ้

เป้าหมาย  

1. ลดจาํนวนคร้ังของการรับบริการฝากครรภใ์นสตรีตั้งครรภท่ี์มีความเส่ียงตํ่า (low risk) 

2. ปรับปรุงรูปแบบใหม่ของการดูแลการฝากครรภใ์นแต่ละคร้ังใหมี้ประสิทธิภาพ 

3. ลด perinatal และ maternal mortality และ morbidity เท่ากบัหรือตํ่ากวา่การดูแลการฝาก

ครรภแ์บบเดิม 

4. จดัเครือข่ายในการใหบ้ริการติดต่อระหวา่งผูฝ้ากครรภก์บัโรงพยาบาล 

ผลประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

1. สามารถลด perinatal และ maternal mortality และ morbidity เท่ากบัหรือตํ่ากวา่การดูแล

การฝากครรภแ์บบเดิม 

2. สร้างความพึงพอใจใหก้บัสตรีผูรั้บบริการ 
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ข้ันตอนการให้บริการ 

1. ใหค้วามรู้แก่ผูรั้บบริการถึงการบริการฝากครรภแ์นวใหม่ 

2. ผูรั้บบริการไดรั้บการตรวจกรองหาการตั้งครรภเ์ส่ียงสูง(high risk pregnancy) 

3. สาํหรับสตรีตั้งครรภท่ี์มีความเส่ียงตํ่า (low risk pregnancy) ใหม้ารับบริการฝากครรภ ์

4. ทุกคร้ังท่ีมาฝากผูรั้บบริการจะไดรั้บการตรวจและจาํแนกแยกวา่ผูฝ้ากครรภอ์ยูใ่นภาวะเส่ียงสูง

หรือไม่ทุกคร้ังและเม่ือพบว่าเป็นครรภ์ท่ีมีความเส่ียงสูงจะแนะนาํให้รับการดูแลต่อท่ีคลินิก

ครรภเ์ส่ียงสูงต่อไปดงัแผนภูมิท่ี 1 

จํานวนกลุ่มตัวอย่าง สตรีฝากครรภจ์าํนวน  300 คน 

 

Primary outcome measurement 

 The mortality rate of mothers and infants 

 The incidence of severe anemia, Preeclampsia and 

eclampsia 

 The incidence of low APGAR score at 5 min (less 

than 7) 

 The incidence of low birthweight (less than 2500 g) 

 The incidence of preterm labour 

 

Secondary outcome measurement 

 Rate of emergency C/S 

 Rate of birth trauma during delivery 

 Rate of instrumental vaginal delivery 

 NNT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที ่1 แสดงวธีิการส่งต่อจากคลนิิกครรภ์เส่ียงตํ่า 

1
st

 ANC 
  

2
nd

  ANC 
  

3
rd

  ANC 
  

4
th

  ANC 
  

5
th

  ANC 
 

HR clinic 
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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 

นํ้าหนกัทารกแรกเกิดเท่ากบั 2,889.30+/-246.77 กรัม อายุครรภโ์ดยเฉล่ียเท่ากบั 39.37 +/-1.09 

สัปดาห์ อายคุรรภต์ ํ่าสุดเท่ากบั 36 สัปดาห์และสูงสุดเท่ากบั 40 สัปดาห์ 

ข้อมูลเกีย่วกบัภาวะแทรกซ้อน: 

พบภาวะแทรกซ้อนในขณะตั้งครรภ์อาทิเช่น ครรภเ์ป็นพิษ (preeclampsia) 3 (1.5%),  ภาวะ

เบาหวาน(GDM) 30(14.9%)  

โดยไม่พบ ภาวะเลือดออกในขณะตั้งครรภ์ การเจริญเติบโตช้าในครรภ์ ทารกนํ้ าหนักตัว

มากกวา่หรือนอ้ยกวา่ปกติ การคลอดก่อนกาํหนด หรือการคลอดเกินกาํหนด 

ไม่พบภาวะแทรกซ้อนในขณะคลอดเช่น ภาวะ nonreassuring fetal status  ภาวะรกลอกตวั

ก่อนกาํหนด ภาวะ cephalopelvic disproportion 

พบภาวะแทรกซอ้นในช่วงหลงัคลอดเช่น ภาวะตกเลือด 3 รายคิดเป็น 1.5%  

สําหรับการคลอดเป็นการคลอดครบกาํหนดโดยมีอายุครรภเ์ฉล่ียเท่ากบั 39.16 สัปดาห์ การ

คลอดเป็นการคลอดทางช่องคลอดปกติ (normal labour) ทั้งหมด  

นํ้าหนกัทารกโดยเฉล่ียเท่ากบั 3,025.17 กรัม และไม่พบวา่มีภาวะการขาดออกซิเจนหลงัคลอด 

 

         * กล่าวโดยสรุปแล้วการใช้รูปแบบการฝากครรภ์น้ีสามารถใช้ดูแลสตรีต้ังครรภ์ที่มีความเส่ียงต่ํา

ได้และจากการศึกษาจนถึงขณะน้ียังไม่พบว่ามี perinatal mortality & morbidity และmaternal 

mortality & morbidity แต่อยา่งไรก็ตามขอ้มูลน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงของ sample size ท่ีกาํหนดไวจึ้ง

จาํตอ้งศึกษาต่อไป 

 

____________________________________________ 
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ช่ือกจิกรรม   การพฒันาต้นแบบการส่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่อย่างครบวงจรในรูปแบบ 

สหสาขาวชิาชีพ 

ช่ือผู้บรรยาย   ผศ.ดร.จริยา   วทิยะศุภร 

ช่ือสถาบัน    โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

ปีงบประมาณทีเ่ร่ิมดําเนินกจิกรรม พ.ศ.2553-2555   

 

วตัถุประสงค์: 1. เพื่อจดัการความรู้จากงานประจาํและหลกัฐานเชิงประจกัษม์ากาํหนดเป็นนโยบายและ

แนวปฏิบติัในการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างครบวงจรในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพ 2. เพื่อ

ทดลองใชน้โยบายและแนวปฏิบติั รวมถึงการปรับปรุงเพื่อพฒันางานประจาํสู่ตน้แบบการส่งเสริมการ

เล้ียงลูกดว้ยนมแม่ท่ีสามารถนาํไปสู่การพฒันาศกัยภาพเด็กไทยโดยเร่ิมตั้งแต่แรกเกิดเป็นตน้ไป 3. เพื่อ

กระตุน้ให้บุคลากรสุขภาพ โดยเฉพาะสูติแพทย ์กุมารแพทย ์พยาบาล หญิงตั้งครรภ์และครอบครัว 

ตระหนกัถึงความสาํคญัของการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 

กลุ่มเป้าหมาย :  1. หญิงตั้งครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์และคลอดท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดี 2. เด็กแรกเกิดท่ี

โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยติดตามจนอายุ 2 ปี 3. ทารกและเด็กปฐมวยัท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาล

รามาธิบดี ในหน่วยงานดงัต่อไปน้ี หอผูป่้วยทารกแรกเกิด (เด็ก4) หอผูป่้วยวิกฤติทารกแรกเกิด (NICU) 

หอผูป่้วยเด็กเล็ก (เด็ก 5) คลินิกนมแม่ คลินิกสุขภาพเด็กดีและคลินิกตรวจเด็กผูป่้วยนอก (OPDเด็ก) 

และศูนยพ์ฒันาเด็กปฐมวยัรามาธิบดี 

 

กจิกรรม และผลดําเนินงานของแต่ละปี  

กจิกรรมปี 2553:  

พฒันางานประจาํ โดยจดัประชุมระดมความคิดเห็นระหว่างผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อวางแผนการ

ทาํงาน และพฒันาระบบหรือแนวปฏิบติัการดูแลช่วยเหลือมารดาให้สามารถเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อย่าง

เดียวนานถึง 6 เดือนและร่วมกบัการให้อาหารอ่ืนจนเด็กอายุ 2 ปี ร่วมกบัจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ

เล้ียงลูกด้วยนมแม่ในแต่ละหน่วยงานเพื่อขยายผลระบบหรือแนวปฏิบติัท่ีได้พฒันาให้กบัมารดาให้

สามารถเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียวนานถึง 6 เดือนและร่วมกบัการให้อาหารอ่ืนจนเด็กอายุ 2 ปี โดยมี

การประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อจดัทาํนวตักรรม ส่ือการสอนและส่ือรณรงค ์และติดตาม

ผลการดาํเนินงาน  

ผลของกจิกรรมปี 2553 :  

มีอุปกรณ์ท่ีเพียงพอ มีมุมสาํหรับใหน้มแม่ในหน่วยงาน บุคลากรและผูรั้บบริการตระหนกัเห็น

ความสาํคญัและไดค้วามรู้เก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ นาํไปพฒันางานประจาํจนเกิดเป็นแนวปฏิบติั

สาํหรับการส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ อยา่งครบวงจรในรูปแบบสหสาขาวชิาชีพ ระยะท่ี 1 
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กจิกรรมปี 2554 :  

วเิคราะห์ผลจาการนาํแนวปฏิบติัระยะท่ี 1 มาใช ้ เพื่อสรุปสถานการณ์และกิจกรรมการส่งเสริม

การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ท่ีไดด้าํเนินการอยูใ่น 11 หน่วยงาน  และจดัประชุมระดมสมองจากผูป้ฏิบติั และ

ผูท้รงคุณวฒิุในสาขาสูติศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์  แลว้นาํขอ้สรุปจากการปฏิบติัจริง 

ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวฒิุในสาขาต่างๆ และขอ้มูลจากหลกัฐานเชิงประจกัษม์ากาํหนดเป็นนโยบาย

และแนวปฏิบติัการส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ ระยะท่ี 2 และนาํแนวปฏิบติัดงักล่าวไปปฏิบติัจริงใน 

11 หน่วยงาน โดยมีการติดตามเยี่ยมเพื่อช่ืนชมจุดเด่นของแต่ละหน่วยงาน  และประเมินผลลพัธ์ของ

กิจกรรมตามตวัช้ีวดั และสรุปผลการดาํเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ผลของกจิกรรมปี 2554 :  

ไดข้อ้มูลและสถานการณ์จากการนาํแนวปฏิบติัระยะท่ี 1 ไปใช ้และปรับปรุงจากผูป้ฏิบติัและ

ผูท้รงคุณวฒิุท่ีเช่ียวชาญเก่ียวกบัการส่งเสริมเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ นาํไปสู่นโยบายและแนวปฏิบติัสําหรับ

การส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งครบวงจรในรูปแบบสหสาขาวชิาชีพ ระยะท่ี 2 

 

กจิกรรมปี 2555: 

 ทั้ง 11 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งนาํแนวปฏิบติัระยะท่ี 2 มาปฏิบติั โดยมีกลยุทธ์ท่ีใช้ในกิจกรรม

คร้ังน้ี คือ จดัประชุมระดมสมองจากผูป้ฏิบติั และผูท้รงคุณวุฒิในสาขา ดงัน้ี สูติแพทย ์กุมารแพทย ์

พยาบาลสูติกรรม และพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ เพื่อนํามาแก้ไขปรับปรุงเป็นนโยบายและแนว

ปฏิบติัการส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งครบวงจรในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพ เป็นแนวปฏิบติัใน

ระยะท่ี 3และนาํแนวปฏิบติัดงักล่าวไปปฏิบติัจริงใน 11 หน่วยงาน โดยมีการติดตามเยี่ยมเพื่อช่ืนชม

จุดเด่นของแต่ละหน่วยงาน และประเมินผลลพัธ์ของกิจกรรมตามตวัช้ีวดั และสรุปผลการดาํเนิน

กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555                        

ผลของกจิกรรมปี 2555 : 

ไดข้อ้มูลและสถานการณ์จากการนาํแนวปฏิบติัระยะท่ี 2 ไปใช ้และปรับปรุงจากผูป้ฏิบติัและ

ผูท้รงคุณวฒิุท่ีเช่ียวชาญเก่ียวกบัการส่งเสริมเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ นาํไปสู่นโยบายและแนวปฏิบติัสําหรับ

การส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งครบวงจรในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพ ระยะท่ี 3 และผูป้ฏิบติัทุก

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเห็นความสําคญัของการนาํแนวปฏิบติัไปใช้อย่างต่อเน่ืองจนเกิดผลลพัธ์ตาม

เป้าหมายของกิจกรรม 
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แผนภูมิที ่2 แนวทางการส่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่อย่างครบวงจรในรูปแบบสหสาขาวชิาชีพ 

 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ :  

1. ไดแ้นวปฏิบติัการดูแลช่วยเหลือมารดาให้สามารถเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียวนานถึง6 เดือน

และร่วมกบัการใหอ้าหารอ่ืนจนเด็กอาย ุ2 ปี    

2. มารดาท่ีมารับบริการฝากครรภท่ี์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีอตัราการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว

นานถึง 6 เดือนเพิ่มข้ึน   

3. เพื่อไดข้อ้มูลท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการนาํเสนอนโยบายการส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่  

4. มีเครือข่ายท่ีมีเป้าหมายเดียวกนั  คือ ทีมสหสาขาวิชาชีพอยา่งชดัเจนของแต่ละบทบาทวิชาชีพ 

ไดแ้ก่ สูติแพทย,์กุมารแพทย,์พยาบาลแผนกสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา และพยาบาลแผนกกุมารเวชศาสตร์ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. เพิ่มบทบาทของทุกหน่วยงานให้มีความชดัเจนทั้งแพทยแ์ละพยาบาล เพื่อให้เป็นทีมสหสาขา

วชิาชีพอยา่งครบวงจร 

2. แต่ละหน่วยงานนาํแนวปฏิบติัมาใชอ้ยา่งต่อเน่ือง และนาํมาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของ 

การทาํงานและนาํไปสู่การขยายผลเพื่อสร้างเครือข่ายในการส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 

 

____________________________________________ 
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ช่ือกจิกรรม การพฒันาเครือข่ายการป้องกนัโรคพนัธุกรรมเกดิซ้ํา 

ช่ือผู้บรรยาย   ศาสตราจารย์ พญ. ดวงฤดี  วฒันศิริชัยกุล 

ช่ือสถาบัน           หน่วยเวชพนัธุศาสตร์ ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบด ี

ปีงบประมาณทีเ่ร่ิมดําเนินกจิกรรม     ปี 2552-ปัจจุบัน 

 

วตัถุประสงค์  

1) เป็นศูนย์วิชาการและวิจัยองค์ความรู้ สร้างนวตักรรมระบบและแนวทางการให้บริการดา้น

โรคพนัธุกรรมท่ีเหมาะสมแก่ประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ีเก่ียวกบัสุขภาพมารดาและเด็ก  

2) เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการให้บริการ การตรวจและวินิจฉัยโรคพันธุกรรมท่ีต้องใช้

เทคโนโลยรีะดบัสูงเพื่อป้องกนัการเกิดโรคพนัธุกรรมซํ้ าอีกในครอบครัว 

3) สร้างเครือข่ายทางวิชาการและบริการกับหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงาน

อ่ืนในส่วนกลางและส่วนทอ้งถ่ิน  

4) ส่งเสริมความเข้มแขง็ (empowerment) ให้บุคลากรในทอ้งถ่ินทั้งในและนอกระบบบริการ

สาธารณสุขมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานระดบัทอ้งถ่ิน  

กลุ่มเป้าหมาย   1)  ประชาชนทัว่ไป 2) แพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทย ์3) ผูป่้วยโรคกลา้มเน้ือเส่ือมดู

เชนและครอบครัว 

ผลการดํานินงานตั้งแต่เร่ิมจัดกจิกรรมจนถึงปัจจุบัน  

1. ผลิตและพฒันาเอกสาร ส่ิงพิมพ ์เวบ็ไซตใ์หค้วามรู้ เพื่อการป้องกนัโรคพนัธุกรรมและความพิการแต่ 

กาํเนิดท่ีป้องกนัได ้  

2. จดัอบรมให้ความรู้แก่บุคคลากรการแพทย ์เร่ืองการป้องกนัความพิการแต่กาํเนิดและการเกิดโรคซํ้ า

ในครอบครัว จาํนวน 6 คร้ัง  

 2553 – ท่ี จ.ลาํปาง บุคลากรจาก รพ.ลาํปาง 

 2554 – ท่ี รพ.รามาธิบดี บุคลากรจากรพ.รามาธิบดี รพ.ในปริมณฑลกรุงเทพและต่างจงัหวดั 

 2556 – ท่ี รพ.นครราชสีมา และท่ีโรงแรม สบาย จ.นครราชสีมา บุคลากรจาก รพ.นครราชสีมา 

รพ.สุรินทร์ รพ.บุรีรัมย ์รพ.ชยัภูมิ (2 คร้ัง แก่ key person)* 

                    – ท่ี รพ.สุรินทร์และรพ.บุรีรัมย ์(แห่งละ 1 คร้ัง แก่แพทยแ์ละพยาบาลระดบัผูป้ฏิบติัการ)*             

*หมายเหตุ รณรงค์ไปพร้อมกับโครงการปฏิบัติการระดับชาติเพ่ือวางแผนป้องกันและดูแลรักษาความ

พิการแต่กาํเนิดแห่งประเทศไทย (หัวหน้าโครงการ ศ.พญ.พรสวรรค์ วสันต์ ทุน จากสสส. เมย 2554 –

มีค 2557) 

3. ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบติัการเพื่อวินิจฉยัพาหะ ให้คาํปรึกษาแนะนาํทางพนัธุศาสตร์และตรวจ

วินิจฉัยก่อนคลอด เพื่อป้องกนัการเกิดโรคซํ้ าอีกในครอบครัว โดยใช้โรคกล้ามเน้ือเส่ือมดูเชนเป็น

โมเดลเร่ิมตน้ 
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4. ผลเผยแพร่ผลงานวชิาการซ่ึงเป็นผลจากการดาํเนินงานของกิจกรรมฯ 

 4.1 บทความวชิาการไดรั้บการตอบรับตีพิมพ ์เร่ือง “การตดัสินใจวางแผนครอบครัวของหญิงท่ี

ไดรั้บการตรวจยืนยนัวา่เป็นพาหะในครอบครัวผูป่้วยโรคกลา้มเน้ือเส่ือมดูเชน: การวิจยัเชิงคุณภาพ” 

โดย วราภรณ์ ขนุอินทร์ และคณะ ในรามาธิบดีพยาบาลสาร (accepted, in press พฤษภาคม 2556)  

 4.2 นาํเสนอผลงานดว้ยวาจา เร่ือง “การตดัสินใจวางแผนครอบครัวของหญิงท่ีไดรั้บการตรวจ

ยืนยนัว่าเป็นพาหะในครอบครัวผูป่้วยโรคกลา้มเน้ือเส่ือมดูเชน: การวิจยัเชิงคุณภาพ” โดย วราภรณ์   

ขุนอินทร์ ในการประชุมวิชาการอนามยัการเจริญพนัธ์ุแห่งชาติ คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2555 "อนามยัการเจริญ

พันธ์ุ  สร้างสรรค์สุขภาพ"  10  - 13 กรกฎาคม พ .ศ .  2555 ณ โรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ไซด ์

กรุงเทพมหานคร 

 4.3 นาํเสนอผลงานดว้ยโปสเตอร์ 2 เร่ือง ไดแ้ก่ 

  - The Study of Attitude Toward Decision on Family Planning of Females Confirmed to 

be  Carriers and Females with Unknown Carrier Status from the Duchenne Muscular Dystrophy – 

Affected Families. Khuin W, Tim-Aroon T, Taweechue K, Charoenpipop D, Limwongse C, 

Wattanasirichaigoon D. 9thAsia Pacific Conference on Human Genetics. 30 Nov – 3 Dec 2010 

Aberdeen City, Hong Kong 

- Pregnancy acceptability of female carriers of Duchenne muscular dystrophy:  

A qualitative Comparison”  W Khunin, T Tim-Aroon, D Wattanasirichaigoon 10th APCHG 5 - 8 Dec 

2012 Kuala Lumpur, Malaysia  

ผลผลติทีไ่ด้   

ผลผลติเชิงประมาณ ตั้งแต่เร่ิมดําเนินงาน ปี 2552 - ปัจจุบัน (กพ 2556) 

ตน้แบบ : การพฒันาเครือข่ายการป้องกนัโรคพนัธุกรรมเกิดซํ้ า (กลา้มเน้ือเส่ือมดูเชน)      1 ตน้แบบ 

มีการจดัทาํเอกสารเผยแพร่ คือ 

       1. เวบ็ไซต ์geneticrama.com (เร่ิมงบ 2552 ทาํต่อเน่ืองถึงปัจจุบนั) 

       2. แผน่พบัแผน่พบัโรคกลา้มเน้ือลีบดูเชน (งบ 2552-3) 

       3. แผน่พบัโรคโครโมโซมผดิปกติ (งบ 2552-3) 

       4. แผน่พบัแผน่พบัโรคกลา้มเน้ือเส่ือมพนัธุกรรมในเด็ก (ดูเชน)  

          (ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 1) (งบ 2555) 

       5. แผน่พบัความรู้เก่ียวกบัการรับประทานกรดโฟลิกก่อนตั้งครรภ ์เพื่อลด 

          โอกาสเด็กพิการแต่กาํเนิด (งบ 2555) 

       6. หนงัสือคู่มือการดูแลผูป่้วยโรคพราเดอร์-วลิล่ี (งบ 2556) 

       7. แผน่พบัชมรมกลุ่มอาการพราเดอร์-วลิล่ี ประเทศไทย (งบ 2556) 

       8. DVD การประชุมวชิาการและงานพบปะครอบครัวผูป่้วยพราเดอร์-วลิล่ี  

          ประจาํปี คร้ังท่ี 11 (งบ 2556) 

    8 รายการ 
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มีเครือข่ายใหม่ท่ีมีเป้าหมายเดียวกนั  คือ 

      1. หน่วยเวชพนัธุศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล – 

ดาํเนินการร่วมกนัทางหอ้งปฏิบติัการตรวจยนีกลา้มเน้ือเส่ือมดูเชน  

      2. รพ.ศูนยแ์ละรพ.ทัว่ไป 9 รพ. ท่ีเป็นเครือข่ายของ รพ.รามาธิบดี ในการตรวจ

คน้หาพาหะในครอบครัวและป้องกนัการเกิดโรคซํ้ าในครอบครัว ไดแ้ก่  รพ.มหาราช

นครราชสีมา รพ.ลาํปาง รพ.สุรินทร์ รพ.สุราษฎร์ธานี รพ.พงังา รพ.ชลบุรี รพ.

ธรรมศาสตร์ สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติฯ รพ.ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น 

  10  แห่ง 

ผูป่้วย/ญาติและครอบครัวกลา้มเน้ือเส่ือมดูเชนท่ีไดรั้บการตรวจพนัธุกรรม/ยนี 

- จาํนวนครอบครัว  

- ผูป่้วย/ญาติ (ผูป่้วย 95 ราย มารดาและญาติเพศหญิงท่ีเส่ียงสูงไดรั้บการตรวจ

พาหะ 109 ราย) 

 

75 

204 

 

ครอบครัว 

ราย 

การนาํเสนอผลงานเชิงวชิาการ 

    ตีพิมพบ์ทความวชิาการ 1 เร่ือง, นาํเสนอดว้ยวาจา 1 เร่ือง, โปสเตอร์ 2 เร่ือง 

     

4 

 

เร่ือง/คร้ัง 

เครือข่ายทีข่ยายผล   

 1. โรงเรียนแพทยแ์ละสถาบนัการแพทยช์ั้นสูงรวม 7 แห่ง (ปี 2554) ผา่นเครือข่ายในโครงการ

ระดบัชาติป้องกนัดูแลรักษาความพิการแต่กาํเนิด 5 โรค ของ ศ.พญ.พรสวรรค ์วสันต ์ไดแ้ก่ 1) รพ.ศิริ

ราช 2) สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 3) รพ.พระมงกุฎ 4) รพ.ธรรมศาสตร์ 5) รพ.ศรีนครินทร์ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 6) คณะแพทย ์ม. เชียงใหม่ 7) คณะแพทย ์ม.สงขลานครินทร์ 

 2. รพ.ศูนยแ์ละรพ.ทัว่ไป สปสช. 7 เขต ครอบคลุม 22 จงัหวดั ท่ีผา่นเครือข่ายในขอ้1 (ปี 2555) 

 3. สปสช. สร้างระบบเวบ็ไซทล์งทะเบียนความพิการแต่กาํเนิด 23 โรค/ภาวะ โดยมีรายละเอียด

เพิ่มเติมของ 5 โรคหลกั (กลุ่มอาการดาวน์ ปากแหวง่เพดานโหว ่หลอดประสาทไม่ปิด ความผิดปกติ

ของแขนขามือเทา้ และกลา้มเน้ือเส่ือมดูเชน) เร่ิมใชง้าน ธนัวาคม 2555 

 4. อปท. ของพื้นท่ี 22 จงัหวดัในขอ้ 2 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการขยายผลงาน 

    1)  ประชาชนในต่างจงัหวดั ไดรั้บการป้องกนัโรคพนัธุกรรมเกิดซํ้ าในครอบครัวผา่นเครือข่าย  

      2)  เกิดความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนแพทยก์บัรพ.ของกระทรวงสาธารณสุขในทอ้งถ่ิน ช่วยให้

ประชาชนเขา้ถึงบริการการรวจท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความเช่ียวชาญและเทคโนโลยีขั้นสูงโดยระบบส่งต่อส่ิง

ส่งตรวจ กระจายความรู้จากส่วนกลางให้แก่ทอ้งถ่ินในการวินิจฉัยดูแลแนะนาํผูป่้วยโรคพนัธุกรรม 

และตน้แบบการดูแลไดรั้บการนาํไปใชป้รับปรุงใหเ้ขา้กบัพื้นท่ี 

 3)  เกิดระบบเวบ็ไซทล์งทะเบียนขอ้มูลความพิการแต่กาํเนิดและโรคพนัธุกรรม เป็นคร้ังแรก

ในประเทศไทยดว้ยความเห็นชอบและดาํเนินการโดย สปสช. 

____________________________________________ 
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Title:    The Effectiveness of Preschool Program for Children with Mild/Moderate Children  

with Autism Spectrum Disorder (ASD) 

Author:   Pareyaasiri Manason, Ph.D. 

Institution:  Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 

The project begins :     2011 - present 

 

Children with autism usually demonstrate the three core symptoms as described in the DSM-

IV: impairment of social relatedness; delays and disorders of communication; and behavior patterns 

that are more restricted, repetitive, and stereotyped. Much current research suggests that the lack of 

reciprocal social interaction is the most primary symptom in autism. Young children with autism 

often do not initiate or sustain play with their peers. Thus, research also suggests that a significant 

majority of children with autism are not using language for functional communication at the time of 

their initial diagnosis. At the same time, these children also have a tendency to be preoccupied with a 

small numbers of activities, interests, or objects. The nature of their play tends to be restricted and 

repetitive as well. With all three cores of the behaviors, these children with autism usually are 

unaccepted from the appropriate education system until they can function properly. 

Early intervention program for pre-school children with autism is currently a scientifically 

complex topic. While Applied Behavioral Analysis (ABA) and Treatment and Education of Autistic 

and related Communication Handicapped Children (TEACCH) have demonstrated positive effects in 

both short term and long term studies; but for Thai children with autism, these two approaches were 

still in doubt. Without the prior appropriate early intervention program, most of Thai children with 

autism are left out from schools. The evidence suggests that early intervention program using both 

approaches are indeed beneficial for pre-school children with autism, often improving developmental 

functioning and decreasing maladaptive behaviors and symptom severity at the level of group 

analysis. 
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The aim of the study is to examine the effectiveness of early intervention program with the 

use of two approaches on pre-school children with autism for twenty-four months. Twelve of mild to 

moderate children with autism were participated. Intervention development, school observation, and 

data collection were conducted. Results showed that with the appropriate approach that were used 

specifically for each child using both ABA and TEACCH, these children are able to attend schools 

successfully. 

 

Keywords: Autism, Early-intervention, ABA, TEACCH 

 

____________________________________________ 
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ช่ือกจิกรรม  หนังสือเล่มแรกรามาธิบดี  (Bookstart Ramathibodi) 

ช่ือผู้บรรยาย  ผ.ศ. ช่ืนฤดี  คงศักดิ์ตระกูล 

ช่ือสถาบัน  สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  

คณะแพทยศาตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ปีงบประมาณทีเ่ร่ิมดําเนินกจิกรรม ปี 2552 – 2555   

 

วัตถุประสงค์ เพื่อพฒันาตน้แบบการส่งเสริมการอ่านหนงัสือเล่มแรกในโรงพยาบาล/สถาน

บริการสุขภาพ แก่เด็กโดยพอ่แม่/ผูดู้แล 

 

กลุ่มตัวอย่าง  พ่อแม่/ผูดู้แล ท่ีดูแลเด็กอายุ  4 เดือน ถึง 5 ปี ท่ีพาเด็กมารับบริการสุขภาพท่ี

หน่วยเวชศาสตร์ผู ้ป่วยนอกเด็กและวยัรุ่น หอผู ้ป่วยเด็ก และ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวยัรามาธิบดี          

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2553 ถึงเดือนตุลาคม 2555  

 

ผลการดําเนินงานตั้งแต่เร่ิมจัดกจิกรรมจนถึงปัจจุบัน  ไดมี้การสนบัสนุนส่งเสริมพ่อแม่/ผูดู้แล

อ่านหนงัสือให้เด็กปฐมวยัฟัง โดยการให้ความรู้เก่ียวกบัความสําคญัของการอ่านหนงัสือให้เด็กเล็กฟัง 

มีการสอนสาธิตการอ่านหนงัสือเด็ก   แจกถุงหนงัสือเล่มแรกให้พ่อแม่/ผูดู้แล   สําหรับในศูนยพ์ฒันา

เด็กปฐมวยัรามาธิบดี นอกจากจะส่งเสริมสนบัสนุนให้พ่อแม่อ่านหนงัสือให้เด็กฟังแลว้  พี่เล้ียงเด็กยงั

อ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟังทุกวนั และมีบริการให้ยืมหนงัสือนิทานกลบัไปอ่านท่ีบา้น ผลการดาํเนินงานใน

แต่ละแห่งมีดงัน้ี 

 

หน่วยเวชศาสตร์ผูป่้วยนอกเด็กและวยัรุ่น    

ปี 2553  มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการซ่ึงเป็นพอ่แม่/ผูดู้แลเด็กอายุ  4 -9 เดือน จาํนวน 22 ราย มีการเยี่ยม

บา้นกลุ่มตวัอยา่งหลงัเขา้ร่วมโครงการ 2 สัปดาห์ จาํนวน 10 ราย   

ปี 2554  มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการซ่ึงเป็นพ่อแม่/ผูดู้แลท่ีดูแลเด็กอายุ  4 เดือน ถีง 6 ปีจาํนวน 219  

ราย  เยี่ยมบา้นหลงัเขา้โครงการ 6 สัปดาห์ และเยี่ยมคร้ังท่ีสองหลงัเขา้โครงการ 30 สัปดาห์ จาํนวน    

43 ราย 

ปี 2555  มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการซ่ึงเป็นพ่อแม่/ผูดู้แลท่ีดูแลเด็กอายุ 18-19 เดือน จาํนวน 76 คน 

โดยแบ่งเป็นกลุ่มท่ี1 เป็นพ่อแม่/ผูดู้แล จาํนวน 36 คน ไดรั้บการสอนสาธิตการอ่านหนงัสือให้เด็กฟัง

เป็นรายกลุ่มและแจกหนงัสือ ประมาณ  3 คร้ัง กลุ่มท่ี 2 จาํนวน  40  คน  ไดรั้บการแจกหนงัสือนิทาน

จาํนวน 3 คร้ังแต่ไม่ไดมี้การแนะนาํหรือการสอนสาธิตอ่านหนงัสือให้เด็กเล็กฟัง  และมีการเยี่ยมบา้น  

ผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการ 43 ราย   

เม่ือติดตามผลการดาํเนินงานทั้งจากการเยี่ยมบา้น และติดต่อทางโทรศทัพ ์พบวา่ พ่อแม่/ผูดู้แล

ส่วนใหญ่ยงัคงอ่านหนงัสือใหเ้ด็กฟังอยา่งสมํ่าเสมอ  เด็กให้ความสนใจกบัหนงัสือท่ีอ่าน  และการอ่าน
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หนงัสือให้เด็กฟังยงัเป็นการส่งเสริมสัมพนัธภาพท่ีดีในครอบครัว เม่ือเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน

ระหว่างกลุ่มท่ีไดรั้บการสอนสาธิตการอ่านหนงัสือให้เด็กฟังและแจกหนงัสือนิทาน กบักลุ่มท่ีไดรั้บ

การแจกหนงัสือนิทานเพียงอย่างเดียวพบวา่พฒันาการดา้นภาษาของทั้งสองกลุ่มคลา้ยคลึงกนั  พ่อแม่/

ผูดู้แลกลุ่มท่ีไดรั้บการสอนอ่านหนงัสือนิทานมีการอ่านหนงัสือนิทานให้เด็กฟังอย่างความสมํ่าเสมอ 

คิดเป็นร้อยละ 88 ส่วนกลุ่มท่ีไม่ไดรั้บการสอนวิธีการอ่านหนงัสือนิทานมีการอ่านหนงัสือนิทานอยา่ง

สมํ่าเสมอคิดเป็นร้อยละ 62 จากคาํบอกเล่าของพ่อแม่/ผูดู้แล และการสังเกตกลุ่มท่ีไดรั้บการสอนอ่าน

พบว่า เด็กมีความสนใจในหนังสือ เดินไปหยิบหนังสือท่ีมุมหนังสือเองและนาํมาให้ผูป้กครองอ่าน   

เด็กช้ีรูปภาพในหนงัสือไดถู้กตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 80 กลุ่มไม่ไดรั้บการสอนคิดเป็นร้อยละ 50 พ่อแม่/

ผูดู้แลท่ีอ่านหนงัสือให้เด็กฟังอย่างสมํ่าเสมอนั้นเป็นผูท่ี้มีทศันะคติท่ีดีต่อการอ่านหนงัสือให้เด็กฟัง มี

ระดบัการศึกษาค่อนขา้งสูง   เศรษฐานะค่อนขา้งดี 

 

 - หอผูป่้วยเด็ก 

ปี 2553    มีพอ่แม่/ผูดู้แล เขา้ร่วมโครงการ  จาํนวน 30  คน  

ปี 2554    มีพอ่แม่เด็ก/ผูดู้แลเขา้ร่วมโครงการจาํนวน 128 คนและเยีย่มบา้น 1คร้ัง จาํนวน11ราย 

ปี 2555    มีพอ่แม่เด็ก/ผูดู้แล เขา้ร่วมโครงการ จาํนวน 60 คน 

จาการเยี่ยมบา้นและติดตามทางโทรศพัท ์พบวา่เด็กส่วนใหญ่ไดรั้บการอ่านหนงัสือให้ฟังจาก

ครอบครัว โดยผูอ่้านเป็นพ่อหรือแม่ บางครอบครัวปู่ ย่าตายายจะเป็นคนอ่านให้ฟังในช่วงท่ีพ่อแม่

ออกไปทาํงานนอกบา้น   บางครอบครัวซ้ือหนงัสืออ่านเพิ่ม ทุกครอบครัวเล่าวา่ การอ่านหนงัสือให้ฟัง 

ทาํให้สัมพนัธภาพระหว่างพ่อแม่กบัเด็กใกลชิ้ดกนัข้ึนมากข้ึน  บางครอบครัวให้ขอ้มูลวา่ จากเดิมเด็ก

ไม่เคยให้บิดาอุ้ม เม่ือบิดาอ่านหนังสือให้ฟัง เด็กยอมให้บิดาอุ้มและเข้าหาบิดามากข้ึน   การอ่าน

หนังสือให้ฟัง ทาํให้ลูกพูดได้เร็วข้ึน การอ่านหนังสือแล้วให้เด็กอ่านตาม ทาํให้เด็กพูดชัดข้ึน  แต่

อยา่งไรด็ตาม เม่ือเด็กป่วยหรือมีอาการโรคมากข้ึน  การอ่านหนงัสือให้เด็กฟังจะนอ้ยลงหรือไม่ไดอ่้าน

เลย 

 

- ศูนยพ์ฒันาเด็กปฐมวยัรามาธิบดี   

ปี 2553  มีพอ่แม่เด็ก เขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 79  คน มีการยืมหนงัสือไปอ่านให้เด็กฟังท่ีบา้น

จาํนวน  623 คร้ัง  

ปี 2554 มีพ่อแม่เด็ก เขา้ร่วมโครงการเพิ่มอีก 52 คน มีการยืมหนงัสือไปอ่านให้เด็กฟังท่ีบา้น

จาํนวน  623 คร้ัง  หนงัสือท่ียมืมากท่ีสุดคือพินอคคิโอ 

ปี 2555 มีพ่อแม่เด็ก เขา้ร่วมโครงการเพิ่มอีก 14 คน  มีการยืมหนงัสือไปอ่านให้เด็กฟังท่ีบา้น

จาํนวน  5037 คร้ัง หนงัสือท่ียมืมากท่ีสุด คือพระจนัทร์อร่อยไหมและวนัเกิดแสนสนุก 

จากการสัมภาษณ์พ่อแม่ท่ีเขา้ร่วมโครงการขณะมารับเด็กกลบับา้น พ่อแม่เด็กมากกว่าร้อยละ 

90   มีความความพึงพอใจในโครงการ และมีความเห็นวา่ การอ่านหนงัสือให้เด็กฟังทาํให้เด็กมีสมาธิดี 
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สังเกตไดจ้ากเด็กมีความสนใจและนัง่ฟังการอ่านนิทานไดน้าน เด็กมีพฒันาการดา้นภาษาท่ีดี เพราะ

ระหว่างฟังนิทานก็จะมีการซักถาม พี่เล้ียง หรือเด็กท่ีหัดพูดจะฝึกพูดเป็นคาํๆ ตามนิทานท่ีอ่าน มี

อารมณ์ท่ีร่าเริง มีความสุขขณะฟังนิทาน  ด้านสังคมก็จะมีการพูดคุยกบัเพื่อนเก่ียวกบัเน้ือเร่ืองของ

นิทานท่ีฟัง  ดา้นกลา้มเน้ือมดัเล็ก เ ด็กจะขยบัมือตามเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน พฒันาการดา้นกลา้มเน้ือมดัใหญ่ 

เด็กจะขยบั โยกตวัไปมา บางทีลุกข้ึนยืนตามเร่ืองท่ีอ่าน  ดา้นสติปัญญา เด็กท่ีไดรั้บการฟังนิทานอยา่ง

ต่อเน่ืองจะกลา้พดู กลา้ซกัถามในส่ิงท่ีไม่ทราบ และกลา้ออกความคิดเห็นหรือตอบคาํถามในเน้ือเร่ือง   

ปัจจุบนัน้ีโครงการหนงัสือเล่มแรกรามาธิบดีในหน่วยงานทั้งสามคือ หน่วยเวชศาสตร์ผูป่้วย

นอกเด็กและวยัรุ่น  หอผูป่้วยเด็ก  และศูนยพ์ฒันาเด็กปฐมวยัรามาธิบดี   ไดด้าํเนินกิจกรรมหนงัสือเล่ม

แรกรามาธิบดีเป็นงานประจาํของหน่วยงาน  และท่ีหน่วยเวชศาสตร์ผูป่้วยนอกเด็กและวยัรุ่น  และหอ

ผูป่้วยเด็ก  ไดเ้ปล่ียนการแจกถุงชุดถุงหนงัสือเล่มแรกเป็นการแจกตวัอยา่งหนงัสือท่ีเหมาะสมกบัวยัคร้ัง

ละ 1-2 เล่ม   

 

ผลผลติทีไ่ด้  

1. ไดต้น้แบบในการพฒันาประชากร 3 ตน้แบบคือ 

- ตน้แบบการส่งเสริมการอ่านหนงัสือเล่มแรกแก่เด็กสุขภาพดีสําหรับหน่วยเวชศาสตร์ผูป่้วย

นอกเด็กและวยัรุ่น     

- ตน้แบบการส่งเสริมการอ่านหนงัสือเล่มแรกแก่เด็กป่วยสาํหรับหอผูป่้วยเด็ก     

- ต้นแบบการส่งเสริมการอ่านหนังสือเล่มแรกสําหรับเด็กปฐมวยัท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กปฐมวยั

รามาธิบดี   

2.  มีการจดัทาํแผ่นพบัหนังสือเล่มแรกรามาธิบดี  ภาพพลิกหนังสือเล่มแรกรามาธิบดี  ซีดีเผยแพร่

เทคนิคการอ่านนิทานกบัเด็กปฐมวยั    ซ่ึงไดเ้ผยแพร่แก่พอ่แม่  บุคลาการสุขภาพทั้งในและนอกสถาบนั 

3.  มีการจดัอบรมเก่ียวกับการส่งเสริมการอ่านหนังสือให้เด็กปฐมวยัแก่บุคลากรภายในท่ีทาํงาน

เก่ียวกบัเด็ก  2  คร้ัง 

4.  มีการจดักิจกรรมการเผยแพร่ความรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูป้กครอง 4 คร้ัง โดยเป็นภายใน

สถาบนั 2 คร้ังและภายนอกสถาบนั 2 คร้ัง  

 

____________________________________________ 
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ช่ือกจิกรรม   การส่งเสริมพัฒนาการเด็กผ่านการอ่านในคลนิิกสุขภาพเด็กดี 

ช่ือผู้บรรยาย รศ.พญ.นิชรา  เรืองดารกานนท์ 

ช่ือสถาบัน หน่วยพฒันาการเด็ก ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

ปีงบประมาณทีเ่ร่ิมดําเนินกจิกรรม 2554 – ปัจจุบัน 

 

วตัถุประสงค์  

1. ส่งเสริมพฒันาการของเด็กปฐมวยัผา่นกิจกรรมการอ่านในสถานบริการสาธารณสุข  ตลอดจนสร้าง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในครอบครัวของเด็ก   

2. ขยายผลรูปแบบการส่งเสริมพฒันาเด็กผ่านการอ่านในคลินิกเด็กสุขภาพดี ด้วยโปรแกรม  

Reach Out and Read (ROR) แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง   

3. เช่ือมโยงการส่งเสริมการอ่านสําหรับเด็กปฐมวยัจากงานบริการในสถานบริการสาธารณสุขสู่

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในชุมชน   

4. สร้างความตระหนกัให้สังคมทัว่ไปเห็นความสําคญัของการพฒันาเด็กในช่วงปฐมวยั และ

ศกัยภาพในการเรียนรู้ของเด็กดว้ยกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

1. เด็กปฐมวยั (ช่วงอาย ุ1 เดือน - 2 ปี) ท่ีเขา้รับบริการท่ี คลินิกสุขภาพเด็กดี  

2. ผูป้กครองท่ีพาเด็กมารับบริการฉีดวคัซีนและท่ีเขา้มารับบริการยืมหนงัสือนิทานท่ีศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็ก 

3. บุคลากรทางการแพทยใ์นพื้นท่ีท่ีดาํเนินการ 

4. บุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในพื้นท่ีท่ีดาํเนินการ 

 

ผลการดําเนินการทีสํ่าคัญ 

1. พฒันาส่ือส่ิงพิมพ ์ และส่ือออนไลน์ เช่น เวบ็ไซต์ www.readtolive.org  และ facebook : 

readtolive  เพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพนัธ์และใหค้วามรู้แก่บุคคลทัว่ไป 

2. จดัการประชุมวิชาการ “พฒันาสมองเด็กปฐมวยัผ่านการอ่าน” โดย Dr. Barry Zuckerman       

ผูริ้เร่ิมก่อตั้อROR ในประเทศสหรัฐอเมริกา  ระหวา่งวนัท่ี 26- 28 มีนาคม 2555  ณ ห้องประชุมรักตะ

กนิษฐ 2  อาคารรักตะกนิษฐ  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิตเพื่อใหค้วามรู้แก่บุคลากรทางการแพทยแ์ละ

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กปฐมวยั  
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3. จดัประชุมระดมสมองและพฒันาแนวทางการการส่งเสริมการอ่านในเด็กปฐมวยัในสถาน

บริการสาธารณสุข ร่วมกบัเครือข่าย   

ปี2554  ประชุมพฒันาเครือข่ายการพฒันาเด็กอยา่งครบวงจรเพื่อหาเครือข่ายท่ีสนใจ

เขา้ร่วมกิจกรรมและแนวทางการดาํเนินงานพื้นท่ี 

ปี2555  ประชุมระดมสมองแลกเปล่ียนประสบการณ์การดาํเนินงานในพื้นท่ีและแนว

ทางการปฏิบัติในหน่วยงานตนเองอย่างย ัง่ยืน (สนับสนุนงบประมาณการจัดอบรมโดย

แผนงานสร้างเสริมวฒันธรรมการอ่าน : สสส.) 

4.  ดาํเนินการแจกหนงัสือนิทานแก่เด็กท่ีเขา้มารับวคัซีนท่ีคลินิกสุขภาพเด็กดีในโรงพยาบาลและ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดบัตาํบล (รพ.สต.) ท่ีเขา้ร่วมเป็นเครือข่าย  รวมทั้งส้ิน 37 แห่ง โดย

บุคลากรทางการแพทย ์(กุมารแพทยห์รือพยาบาล) เป็นผูใ้ห้คาํแนะนาํและสอนเทคนิควิธีการอ่านหนงัสือ

นิทานตามรูปแบบของ Reach Out and Read (ROR)  แก่พ่อแม่ระหวา่งพาเด็กเขา้ตรวจในห้องตรวจ แพทยจ์ะ

แจกหนงัสือนิทานให้เด็ก 1 เล่ม  และให้พ่อแม่กลบัไปอ่านหนงัสือให้ลูกฟัง   เม่ือเด็กกลบัมารับบริการฉีด

วคัซีนท่ีคลินิกสุขภาพเด็กดีคร้ังต่อไป บุคลากรทางการแพทย ์(กุมารแพทยห์รือพยาบาล) จะให้หนงัสือนิทาน

แก่เด็กเพิ่มอีก 1 เล่ม  

5.  เพิ่มแหล่งทางเลือกสาํหรับพ่อแม่ท่ีตอ้งการหาหนงัสือนิทานให้ลูกเพิ่มเติม  จึงจดัแหล่งยืมคืน

หนังสือนิทานในชุมชนท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลและศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  (อยู่ระหว่าง

ดาํเนินการเก็บขอ้มูล) 

6.  เช่ือมโยงการส่งเสริมการอ่านสําหรับเด็กปฐมวยัจากงานบริการในสถานบริการสาธารณสุขสู่ศูนย์

พฒันาเด็กเล็กในชุมชน  ดงัเช่นในพื้นท่ีอ.เดชอุดม  จ.อุบลราชธานี ประกอบดว้ย รพ.สต. 3 แห่ง และ

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 6 แห่ง โดยมีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชุดมเป็นหน่วยงานเช่ือมโยงขอ้มูลใน

พื้นท่ี (2555) และพื้นท่ีอ.เวยีงชยั จ.เชียงราย  ประกอบดว้ย รพ.สต. 9 แห่ง และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 5แห่ง 

โดยมีโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวรเป็นหน่วยงานเช่ือมโยงขอ้มูลในพื้นท่ี (2556) 

7.  ได้รับการสนับสนุนหนังสือนิทานจากหน่วยงานท่ีเล็งเห็นความสําคัญของการส่งเสริม

พฒันาการเด็กผา่นการอ่านในคลินิกสุขภาพเด็กดี  ประกอบดว้ย แผนงานสร้างเสริมวฒันธรรมการอ่าน 

(สสส.)  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และมูลนิธิสร้างเสริมไทย 

 

เครือข่ายทีนํ่าไปขยายผลในพืน้ที ่

1. พื้นท่ีอ.เดชอุดม  จ.อุบลราชธานี  (ปี 2554) นาํรูปแบบการจดักิจกรรมการส่งเสริมพฒันาการ

เด็กผ่านการอ่านในคลินิกสุขภาพเด็กดี ไปดาํเนินการเขียนของบประมาณในพื้นท่ีของตนโดยขอ

งบประมาณจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ อบต.เมืองเดช และกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ เทศบาล

เมืองเดชอุดม ในการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและจดัสรรหนงัสือนิทานสําหรับแจกเด็กท่ีเขา้มารับ

บริการท่ีรพ.สต. และสําหรับยืมคืนท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในช่ือ “โครงการเล่านิทานให้ลูกฟังเพื่อ

เทิดพระเกียรติเน่ืองใน วนัแม่ 12 สิงหาคม ถึง วนัพอ่ 5 ธนัวาคม”   
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2. พื้นท่ีโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ ์(วดัไร่ขิง) อ.สามพราน จ.นครปฐม (ปี2555) นาํรูปแบบ

การจดักิจกรรมการส่งเสริมพฒันาการเด็กผ่านการอ่านในคลินิกสุขภาพเด็กดี ไปดาํเนินการเขียนขอ

งบประมาณกบัท่านเจา้อาวาสวดัไร่ขิง พระอารามหลวง ดาํเนินการจดัสรรหนงัสือนิทานสําหรับแจก

เด็กท่ีเขา้มารับบริการท่ีโรงพยาบาลและรพ.สต.  5 แห่งในอ.สามพราน ในช่ือ “โครงการอาํเภอเด็กรัก

หนงัสือ” 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากกจิกรรม 

1. เด็กปฐมวยัและครอบครัวไดรั้บประโยชน์จากการเขา้ร่วมกิจกรรมการอ่าน 

2. เกิดแนวทางการดาํเนินงานการส่งเสริมการอ่านโดยบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข

ในรูปแบบ Reach Out and Read   

3. เกิดภาคีสนบัสนุนและร่วมมือกบัเครือข่ายการส่งเสริมพฒันาการเด็กอยา่งบูรณาการร่วมกนั 

4.     เกิดความต่ืนตวัในชุมชนเร่ืองการส่งเสริมการอ่านในเด็กปฐมวยัและความเช่ือมโยงระหว่าง

หน่วยงานสาธารณสุขกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในชุมชนและหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กปฐมวยั 

 

____________________________________________ 
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ช่ือกจิกรรม   อนามัยโรงเรียน การคัดกรองสุขภาพและปัญหาการเรียนในเด็กวยัเรียนอย่างเป็นองค์รวม  

        Comprehensive School health 

ช่ือผู้บรรยาย  พ.ญ. สุธาทพิย์ เอมเปรมศิลป์ 

ช่ือสถาบัน     หน่วยเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่น ภาควิชากมุารเวชศาสตร์   

        คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

ปีงบประมาณทีเ่ร่ิมดําเนินกจิกรรม  ปี 2552 -ปัจจุบัน 

 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างองค์ความรู้เก่ียวกบัการประเมินและคดักรองสุขภาพของเด็กวยัเรียนโดยพยาบาล

อนามยัโรงเรียน    

2. สร้างนวตักรรมการบริการเพื่อพฒันาต้นแบบระบบสาธารณสุขของประเทศ และพฒันา

ศกัยภาพของเด็กวยัเรียนอยา่งเป็นองคร์วม  

3. เพื่อหาอตัราความชุกของภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กนกัเรียนและปัญหาสุขภาพ 

 

กลุ่มตัวอย่าง 

 เด็กนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลสามเสน โรงเรียนพญาไท และโรงเรียนก่ิงเพชร  

 

ผลประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

1. เด็กนักเรียนได้รับบริการการตรวจคดักรองทางสุขภาพและปัญหาการเรียนท่ีครอบคลุม

เป็นไปตามมาตรฐาน 

2. คุณครูประจาํชั้น ผูบ้ริหารโรงเรียนและผูป้กครองรับทราบภาวะสุขภาพของเด็กนกัเรียน 

3. เด็กท่ีมีปัญหาสุขภาพและปัญหาการเรียนจะไดรั้บการดูแลและติดตามอยา่งต่อเน่ือง    

โดยพยาบาลอนามยัโรงเรียน มีระบบส่งต่อและติดตามต่อเน่ือง 

 

ผลการดําเนินงานทีสํ่าคัญ 

1. ตน้แบบดา้นการใหบ้ริการการตรวจคดักรองสุขภาพและปัญหาการเรียนในเด็กวยัเรียนอยา่ง

เป็นองคร์วม ดงัแสดงในรูปท่ี 1 

2. มีโปรแกรมการเก็บขอ้มูลสุขภาพเด็กนกัเรียนและประเมินผลใหแ้ก่ผูป้กครองเป็นรายบุคคล 

3. มีเครือข่ายท่ีมีเป้าหมายในการทาํงานเพื่อพฒันาศกัยภาพของเด็กไทยในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร

และชุมชน จงัหวดันนทบุรีและฉะเชิงเทรา 

4. คู่มือการตรวจคดักรองสุขภาพและการดูแลปัญหาท่ีพบบ่อยในเด็กวยัเรียนสาํหรับครูและ

พยาบาล 

5. เคร่ืองมือตรวจคดักรองตาบอดสีเบ้ืองตน้สาํหรับเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข  
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                                                                                  เข้าร่วม 

 

                                                                         

                                                    ไม่เข้าร่วม 

 

 

 

ติดต่อโรงเรียน 

(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

เดก็ร่วมกนั 

ผู้บริหาร

โรงเรียน 

ครู/

พยาบาล

อนามัยรร. 

ประชุมผู้ปกครอง 

ระดบัช้ันป.1 

(เทอม 1) 

คดัออก 

พยาบาลอนามัยตรวจเลือดคร้ังที่2 

 

ติดตามผลเดก็ที่มีปัญหา 

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 

 

ติดตาม 

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 

ทีมแพทย์และ

พยาบาล 

พฒันาต้นแบบ

พยาบาล

อนามัยรร./

เจ้าหน้าที่

สาธารณสุข 

การตรวจร่างกายเด็ก

วยัเรียนและการดูแล

ปัญหาท่ีพบบ่อย 

 

แผนภูมทิี ่3 ต้นแบบงานในการให้บริการงานอนามัยโรงเรียน คัดกรองสุขภาพและปัญหาการเรียนอย่างเป็นองค์รวม 25 



 
 

26 

 

กจิกรรมที ่1  เร่ืองการตรวจคัดกรองสุขภาพและภาวะโลหิตจางในเด็กวยัเรียน  (ปี2552-ปัจจุบัน) 

1. ผลการตรวจสุขภาพและตรวจคัดกรอง 

ผลการตรวจคดักรองสุขภาพโดยพยาบาลอนามยัโรงเรียนในนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

โรงเรียนอนุบาลสามเสน โรงเรียนพญาไทและโรงเรียนก่ิงเพชร มีเด็กจาํนวนทั้งส้ิน 2,243 คนโดยเฉล่ีย

พยาบาลตรวจสุขภาพเด็กปีละ 560 คน 

ผลการตรวจสุขภาพและตรวจคดักรองเด็กนกัเรียนพบวา่ปัญหาท่ีพบบ่อยคือ ปัญหาฟันผุซ่ึงพบ

มากท่ีสุดคือ เฉลี่ยร้อยละ 42 (ร้อยละ38-45)โดยพบจาํนวนฟันผุเฉลี่ย 3.28 + 3.3 ซ่ี ปัญหาท่ีพบ

รองลงมาคือ ปัญหาสายตาสั้นขา้งใดขา้งหน่ึง (subnormal vision: VA 20/40 or less at least one eye) 

พบร้อยละ 22 เด็กมีภาวะโรคอว้น (BMI > +2 SD ) เฉลี่ยร้อยละ 15 (ร้อยละ12-18) ตรวจพบเหาในเด็ก 

ร้อยละ 13.5 ผลการตรวจคดักรองการไดย้ินโดยใช้เคร่ืองมือ Otoacoustic Emissions (OAE) มีเด็กท่ี

ตรวจไม่ผา่น เฉลี่ยร้อยละ 17 (ร้อยละ13.7-21.8) ในปีพ.ศ 2555 เด็กกลุ่มน้ีไดรั้บการตรวจยืนยนัโดย

กุมารแพทยแ์ละผูเ้ช่ียวชาญดา้นการตรวจการไดย้นิท่ีโรงเรียนพบวา่ ร้อยละ 58 ของเด็กท่ีตรวจคดักรอง

เบ้ืองตน้ไม่ผา่นมีข้ีหูอุดตนัซ่ึงเด็กไดรั้บการรักษาโดยยาหยอดหูทุกคน ร้อยละ 13.5 มีหูชั้นกลางอกัเสบ 

ซ่ึงสัมพนัธ์กบัประวติัการเป็นหวดั และพบเด็ก 2 คนทีมีประสาทหูเส่ือมเฉพาะท่ีความถ่ีสูง(high 

frequency sensorineural hearing loss) ไดแ้นะนาํใหผู้ป้กครองพาเด็กมาติดตามท่ีโรงพยาบาลเป็นระยะ  

ปีพ.ศ. 2555 พยาบาลอนามยัโรงเรียนไดเ้ร่ิมทาํการตรวจคดักรองตาบอดสีในเด็กนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 ทั้ง 3 โรงเรียนจาํนวน 492 คน โดยใชแ้ผน่ทดสอบตาบอดสีอิชิฮะระ (Ishihara) พบ

เด็กมีตาบอดสีจาํนวนทั้งส้ิน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 เป็นเพศชายทั้งหมด ซ่ึงค่าร้อยละท่ีพบใกลเ้คียง

กบัผลงานวจิยัท่ีผา่นมาคือ พบตาบอดสีในประชากรทัว่ไปไดร้้อยละ 3-5 

2.ผลการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจางในเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่1  

กิจกรรมการเจาะเลือดเพื่อคดักรองภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก โดยภาวะโลหิตจางใน

เด็กวยัเรียนหมายถึง ค่าฮีโมโกลบินท่ีนอ้ยกวา่ 11.5 mg % อา้งอิงตามองคก์ารอนามยัโรค ผลการตรวจ

พบภาวะโลหิตจางโดยเฉล่ียร้อยละ 15 (ร้อยละ 11.6-21.7) เด็กทุกคนท่ีซีดได้รับการักษาโดย

รับประทานยาธาตุเหล็กขนาด 4 mg/kg/day นาน 1 เดือนร่วมกบัรับประทานยาถ่ายพยาธิและติดตามผล

ท่ีโรงเรียน หลงัจากท่ีเด็กไดก้ารรักษาพบวา่มีเด็กประมาณ 2 ใน 3 ของทุกปีท่ีผลตรวจเลือดกลบัมาเป็น

ปกติ จะสรุปว่าเด็กกลุ่มน้ีมีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (IDA) โดยใช้เกณฑ์การวินิจฉัยจาก

การตอบสนองต่อการรักษา แพทยจ์ะให้รับประทานยาธาตุเหล็กต่อจนครบ 3 เดือน ส่วนเด็กท่ียงัมี

ปัญหาซีดอยู ่แพทยจ์ะแนะนาํผูป้กครองพามาตรวจเพิ่มเติมท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดี  

 ตั้งแต่เร่ิมกิจกรรมมีเด็กท่ีผูป้กครองพามาติดตามท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดีทั้งส้ิน 49 คนพบวา่มี

เด็ก 5 คนคิดเป็นร้อยละ 10 ท่ี เป็นโรคธาลสัซีเมีย ชนิดท่ีพบบ่อยคือ HbH disease รองลงมาคือ 

AEbart’s disease ซ่ึงเด็กไม่เคยไดรั้บการวินิจฉยัและรักษาท่ีใดมาก่อน เด็กกลุ่มน้ีไดม้ารับการรักษา

ต่อเน่ืองท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือไปตามสิทธ์การรักษาพยาบาล นอกจากน้ีพบเด็กจาํนวน 19 คน คิด
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เป็นร้อยละ 39 ท่ีตรวจพบภาวะแฝงโรคธาลสัซีเมีย เด็กนกัเรียนท่ียงัพบภาวะซีดอยู่แต่ไม่มีขอ้ห้ามใน

การให้ยาธาตุเหล็ก แพทยจ์ะให้ยารับประทานต่อจนครบ 3 เดือน พร้อมให้คาํแนะนาํในการดูแล

สุขภาพและเอกสารเร่ืองธาลสัซีเมียแก่ผูป้กครอง หลงัจากรับประทานยา 3 เดือน พยาบาลไดติ้ดตาม

ตรวจฮีโมโกลบินท่ีโรงเรียน หากผลตรวจเลือดกลบัมาเป็นปกติ จะสรุปวา่เด็กกลุ่มน้ีมีภาวะโลหิตจาง

จากการขาดธาตุเหล็ก (IDA) เช่นเดียวกบักลุ่มแรกท่ีตอบสนองภายใน 1 เดือน โดยสรุปจากการทาํ

กิจกรรมต่อเน่ืองมา 4 ปี พบภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (IDA) ในเด็กวยัเรียนโดยเฉล่ีย ร้อย

ละ 10.8 (ร้อยละ 5- 18.6 ) 

 ในปีพ.ศ. 2554 ไดมี้การประเมินผลกระทบดา้นทกัษะการคาํนวณ สมาธิและความจาํระยะสั้น 

(ค่าเฉล่ียคะแนนของเกณฑม์าตรฐาน=10 คะแนนเตม็=19) ในเด็กท่ีมีภาวะโลหิตจาง มีเด็กจาํนวนทั้งส้ิน     

42 คน ท่ีไดรั้บการประเมินก่อนและหลงัการรักษา เน่ืองจากมีเด็กกลุ่มท่ีการรักษาไม่ดีข้ึนหรือยงัมีภาวะ

ซีดอยู ่5 คน หากวิเคราะห์ขอ้มูลเฉพาะเด็กท่ีดีข้ึนหลงัการรักษาจาํนวน 37 คน พบค่าเฉล่ียของคะแนน

ดา้นทกัษะการคาํนวณก่อนกินยาได ้4.7(SD=2.9) หลงักินยาได ้7.8 (SD=3.5) และค่าเฉล่ียของคะแนน

ดา้นความจาํระยะสั้นและสมาธิก่อนกินยาได ้9.3(SD=2.5) หลงักินยาได ้11.7 (SD=2.5)  

เม่ือวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบคะแนนดา้นการคาํนวณ ดา้นความจาํระยะสั้นและสมาธิก่อนและ

หลังการรักษาในเด็กกลุ่มท่ีผลฮีโมโกลบินกลับมาเป็นปกติพบว่าคะแนนเฉล่ียเพิ่มสูงข้ึนอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติ ซ่ึงขอ้มูลไปในทิศทางเดียวกนักบัผลการประเมินในปี 2553 นอกจากน้ียงัพบวา่ใน

กลุ่มท่ีไม่ตอบสนองต่อการรักษาหรือยงัมีภาวะซีดอยูมี่คะแนนดา้นความจาํระยะสั้นและสมาธิใกลเ้คียง

เดิมหรือไม่มีการเปล่ียนแปลง 

โดยสรุปเด็กท่ีมีภาวะโลหิตจางหากไดรั้บรักษาจนผลเลือดกลบัมาเป็นปกติ คะแนนดา้นการ

คาํนวณและดา้นความจาํระยะสั้นและสมาธิ มีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนจากเดิมหรือก่อนการรักษา นอกจากน้ี

ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าภาวะซีดเร้ือรังในเด็กอาจจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อทกัษะการเรียนรู้ทั้ ง

ทางดา้นการคาํนวณ ความจาํระยะสั้นและสมาธิ  

จากขอ้มูลทั้งหมดแสดงใหเ้ห็นวา่เด็กวยัเรียนมีปัญหาสุขภาพหลายดา้นท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ

ศกัยภาพการเรียนรู้ทั้งทางตรงและทางออ้ม ทั้งน้ีหลงัจากการตรวจคดักรองสุขภาพและสรุปรายงานผล

ทาํใหผู้ป้กครองและผูบ้ริหารโรงเรียนรับรู้และตระหนกัถึงปัญหาสุขภาพท่ีพบบ่อย ซ่ึงนาํไปสู่การดูแล

รักษา การป้องกนัและส่งต่ออยา่งมีประสิทธิภาพ ตวัอยา่งเช่น การปรับเปล่ียนรายการอาหารกลางวนัท่ี

โรงเรียน อย่างไรก็ตามการจะพฒันางานท่ีเก่ียวขอ้งในงานอนามยัโรงเรียนให้เกิดข้ึนได้ทัว่ถึงและ

ค ร อ บ ค ลุ ม ทุ ก พื้ น ท่ี นั้ น ต้อ ง อ า ศัย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กัน ร ะ ห ว่ า ง ห น่ ว ย ง า น ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ

กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในดา้นการกาํหนดแนวทางท่ีชดัเจนและการพฒันาบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน

บริการดา้นสุขภาพเด็กวยัเรียนต่อไป  
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กจิกรรมที ่2  อบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าทีส่าธารณสุขและครูอนามัยโรงเรียน 

        เร่ือง การตรวจคัดกรอง การดูแลสุขภาพเด็กในโรงเรียนและแนวทางการส่งต่อ 

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

 

วตัถุประสงค ์

1.เพื่อเพิ่มพนูความรู้และทกัษะการตรวจคดักรองทางสุขภาพและแนวทางการดูแลปัญหาท่ีพบ

บ่อยในเด็กวยัเรียน การช่วยเหลือและส่งต่อ 

 2. เก็บรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานของงานบริการดา้นการตรวจสุขภาพในเขตปริมณฑล 

  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวน 207 คน จาก 4 จงัหวดัคือ นนทบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทราและชลบุรี 

      ผลการสาํรวจการใหบ้ริการดา้นการคดักรองสุขภาพเด็กวยัเรียนโดยเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขและ

ครูในเขตปริมณฑลทั้ง 4 จงัหวดัท่ีเขา้ร่วมประชุมพบว่า เด็กส่วนใหญ่ได้รับการประเมินเร่ืองการ

เจริญเติบโตและการวดัสายตาซ่ึงขอ้มูลสอดคลอ้งกบังานบริการในเขตกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2553 

รองลงมาคือการตรวจสุขภาพประจาํปีและการตรวจการไดย้ินอยา่งง่าย มีเพียงส่วนนอ้ยท่ีไดรั้บการคดั

กรองเร่ือง ความดนัโลหิต คดักรองภาวะโลหิตจางและตาบอดสี ดงัแสดงในตารางท่ี 2 จากการประชุม

คร้ังน้ีพบว่าสาเหตุสําคญัท่ีทาํให้งานบริการตรวจคดักรองสุขภาพเด็กวยัเรียนไม่ครอบคลุมและไม่

เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้อาจเน่ืองมาจากบุคคลากรท่ีเก่ียวขอ้งไม่มีองคค์วามรู้และขาดทกัษะ 

รวมถึงไม่ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์การตรวจ 

 

ตารางที ่1 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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 กจิกรรมที ่3 การคัดกรองละช่วยเหลอืเด็กทีม่ีปัญหาการเรียน  (ปี2555-ปัจจุบัน) 

    สถานท่ี  โรงเรียนอนุบาลสามเสนและโรงเรียนอนุบาลวดัปรินายก 

มีเด็กนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี1 ถึงปีท่ี 6 จาํนวนทั้งส้ิน68 คน ท่ีคุณครูส่งใบคดักรองเร่ือง

ปัญหาการเรียนมาท่ีโครงการ แต่ในจาํนวนน้ีมีเด็กเพียง 43 คน ท่ีผูป้กครองพาเด็กมารับการประเมินท่ี

แผนกจิตเวชเด็กและวยัรุ่น โรงพยาบาลรามาธิบดี ผลการประเมินพบวา่เด็กท่ีถูกคุณครูส่งมาดว้ยปัญหา

การเรียนส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 86 มีระดบัสติปัญญาอยูใ่นเกณฑ์ปกติถึงดีเลิศ มีเด็กเพียงหน่ึงคนท่ีมี

ระดบัสติปัญญาบกพร่องเล็กนอ้ย ดงัแสดงในตารางท่ี 3 อยา่งไรก็ตามในกลุ่มท่ีไดรั้บการประเมินเชาว์

ปัญญา มีเด็กเพียง 21 คน(ร้อยละ 48) ท่ีผูป้กครองพามาติดตามพบกบัจิตแพทยเ์ด็กและวยัรุ่น ในกลุ่มน้ี

มีเด็ก 20 คนท่ีไดรั้บการวินิจฉยัวา่มีความบกพร่องของทกัษะการเรียน(Learning Disability: LD) และ

เด็กกลุ่มน้ีส่วนใหญ่ยงัพบวา่มีภาวะซนสมาธิสั้นร่วมดว้ย 

 จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าเด็กท่ีคุณครูประเมินว่ามีปัญหาการเรียนนั้นส่วนมากมีระดับ

สติปัญญาปกติและมีศกัยภาพท่ีจะเรียนรู้ไดห้ากไดรั้บการวินิจฉยัอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม อยา่งไรก็ตาม

การจะช่วยเหลือเด็กกลุ่มน้ีให้ได้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมนั้ นต้องอาศยัความร่วมมือกันทั้ ง

ผูป้กครองและคุณครู ดงันั้นบุคคลากรทางการพทยแ์ละครูการศึกษาพิเศษจะมีบทบาทสําคญัในการ

สร้างองคค์วามรู้และแนวทางในการช่วยเหลือและติดตามต่อไป  

 

ตารางที ่2 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) 

 

____________________________________________ 
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ช่ือกจิกรรม   พฒันาทกัษะชีวติและทกัษะสุขภาพเด็กวยัเรียน 

                     Life skill and health skill development for school age children  

ช่ือผู้บรรยาย ศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ 

ช่ือสถาบัน     โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปีงบประมาณทีเ่ร่ิมดําเนินกจิกรรม    2552 -ปัจจุบัน 

  

นกัเรียนประถมศึกษาเป็นกลุ่มเด็กท่ีเร่ิมเรียนรู้และพฒันาตามวยัท่ีสําคญั การฝึกทกัษะการคิด 

การเผชิญสถานการณ์ในสังคมปัจจุบนัท่ีมีความซับซ้อนจะช่วยให้เด็กวยัเรียนสามารถป้องกนัและ

แกปั้ญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกบัตนทั้งทางดา้นสังคมและสุขภาพโดยรวม เป็นการสร้างเสริมพฒันาการแบบ

องคร์วมท่ีเนน้การพฒันาทกัษะชีวิตและทกัษะสุขภาพท่ีเป็นการพฒันาศกัยภาพมนุษยต์ั้งแต่ในวยัเรียน  

โดยกิจกรรมควรมีลกัษณะเหมาะกับนักเรียนในแต่ละชั้นปี และเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว 

ผูป้กครอง เพื่อใหกิ้จกรรมการเรียนรู้มีความต่อเน่ืองระหวา่งท่ีบา้นและในโรงเรียน ปัจจุบนัมีการพฒันา

ทกัษะชีวิตและทกัษะสุขภาพท่ีรวมกิจกรรมดา้นการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ แต่ลกัษณะการจดั

กิจกรรมเนน้ท่ีการป้องกนัความรุนแรง การใชส่ิ้งเสพติด เป็นตน้  นอกจากนั้นกิจกรรมทั้งหมดคาํนึงถึง

ความสําคญัของผูป้กครองท่ีสามารถช่วยพฒันาเด็กท่ีบา้น โครงการน้ีตอ้งการเติมเต็มช่องวา่งดงักล่าว 

เป็นโครงการท่ีคณะผูว้ิจยัร่วมในโครงการอนามยัโรงเรียนสําหรับเด็กวยัเรียน ภายใตโ้ครงการพฒันา

ศกัยภาพประชากรไทย คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี โครงการยอ่ยน้ีเนน้พฒันาคู่มือทกัษะชีวิตและ

ทกัษะสุขภาพในลกัษณะส่ือการ์ตูนแอนนิเมชั่น(3มิติ) ในรูปแบบดีวีดีและการ์ตูน 2 มิติในรูปแบบ

หนังสือการ์ตูนท่ีเหมาะกับเด็กวยัประถมศึกษา โดยนาํเคา้โครงเน้ือเร่ือง จากเน้ือหาและเน้ือเร่ืองท่ี

พฒันา ในระยะท่ี 1 ปีพ.ศ. 2552 เน้ือหาท่ีกาํหนดไดจ้ากการประชุมเชิงปฏิบติัการร่วมกนัระหว่าง

นกัวิชาการ ครู ผูป้กครองและพยาบาลอนามยัโรงเรียน ต่อมาจึงดาํเนินการพฒันาส่ือในปี2553ตาม

เน้ือหาทกัษะชีวิตและทกัษะสุขภาพท่ีกาํหนด และในปี2554 นําส่ือท่ีได้ไปทดลองใช้ในโรงเรียน

ระดบัชั้นประถมศึกษา โดยมีการศึกษาวิจยัก่ึงทดลองท่ีมีการเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มควบคุมและกลุ่ม

ทดลองในนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

ปี 2555 เป็นระยะการขยายผล โดยมีการจดัอบรมครูประถมศึกษาให้สามารถนาํโปรแกรมและ

ส่ือรูปแบบดีวดีี และการ์ตูน 2 มิติในรูปแบบหนงัสือการ์ตูนไปใชใ้นโรงเรียน และอบรมพ่อแม่เพื่อการ

นาํไปสอนเด็กท่ีบา้น สาํหรับในปี2556 เป็นระยะขยายผลท่ีมีการสร้างเครือข่ายโรงเรียนนาํร่อง 10 แห่ง 

ในกรุงเทพมหานครและฉะเชิงเทรา 
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วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อพฒันาตน้แบบโปรแกรมสาํเร็จรูปเพื่อการพฒันาทกัษะชีวติสาํหรับเด็กวยัเรียน  

2. เพื่อพฒันาตน้แบบโปรแกรมสาํเร็จรูปเพื่อการพฒันาทกัษะสุขภาพสาํหรับเด็กวยัเรียน 

3. เพื่อขยายผลการนาํโปรแกรมสาํเร็จรูปเพื่อการพฒันาทกัษะสุขภาพสาํหรับเด็กวยัเรียนและ 

     ประยกุตใ์ชใ้นโรงเรียนและท่ีบา้น 

 

      วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 

1. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมพฒันาทกัษะชีวิต โดยการใชส่ื้อหนงัสือการ์ตูนต่อทกัษะชีวิต

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

2. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมพฒันาทกัษะชีวิต โดยการใช ้และส่ือภาพยนตร์แอนนิเมชัน่ 3 

มิติ ต่อทกัษะชีวติของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

3. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมพฒันาทกัษะสุขภาพการใชส่ื้อหนงัสือการ์ตูนต่อทกัษะสุขภาพ

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  

4. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมพฒันาทกัษะชีวิตสําหรับผูป้กครอง โดยการใช้ส่ือหนังสือ

การ์ตูน ต่อทกัษะชีวติของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการจัดกจิกรรม  

1. แบบสอบถามทกัษะชีวติ และแบบสอบถามทกัษะสุขภาพ  

2. หนงัสือการ์ตูนทกัษะชีวติ  11 ตอน ไดแ้ก่ บทนาํ  ความภาคภูมิใจในตนเอง  การคิดวเิคราะห์  

การจดัการกบัอารมณ์  ความซ่ือสัตย ์ ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ ความพอเพียง ความรับผดิชอบต่อตนเอง 

ความรับผดิชอบต่อครอบครัว ความรับผดิชอบต่อสังคม การตดัสินใจ    

3. หนงัสือการ์ตูนทกัษะสุขภาพ 3 ตอนไดแ้ก่ การออกกาํลงักาย การรับประทานอาหาร การรักษา

สุขอนามยั 

4. ภาพยนตร์การ์ตูนแอนนิเมชัน่ (3 มิติ) จาํนวน 8 ตอน ไดแ้ก่ ความภาคภูมิใจในตนเอง  การคิด

วิเคราะห์  การจดัการกบัอารมณ์ ความซ่ือสัตย ์ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ความพอเพียง ความรับผิดชอบต่อ

ตนเอง ความรับผดิชอบต่อครอบครัว 

5. คู่มือโปรแกรมการพฒันาทกัษะชีวติและทกัษะสุขภาพ สาํหรับครู ผูป้กครองและพยาบาล 
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ผลการศึกษา  

พบวา่ 

1. โปรแกรมพฒันาทกัษะชีวิต โดยการใช้ส่ือหนงัสือการ์ตูน มีผลทาํให้ทกัษะชีวิตของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

2. โปรแกรมพฒันาทกัษะสุขภาพ โดยการใชส่ื้อหนงัสือการ์ตูน มีผลทาํใหท้กัษะสุขภาพของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

3. โปรแกรมพฒันาทกัษะชีวติสําหรับผูป้กครอง โดยการใชส่ื้อหนงัสือการ์ตูน มีผลทาํให้ทกัษะชีวิต

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาเพิ่มข้ึนอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ พฤติกรรมของผูป้กครองมีการ

ตอบสนองและเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

4. ขณะน้ีอยู่ระหว่างการประเมินผลการทาํโปรแกรมสําเร็จรูปไปใชใ้นโรงเรียนนาํร่อง 10 แห่งใน

กรุงเทพมหานคร และฉะเชิงเทรา และระหวา่งประเมินผลการใชส่ื้อภาพยนตร์แอนนิเมชัน่ 3 มิติ 

ต่อทกัษะชีวติและความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

5. โครงการนาํร่อง 10โรงเรียน มีผลใหเ้กิดเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนในพื้นท่ีเขตการศึกษาประถมศึกษา   

เขต 1 กรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลพุทธโสธร โรงเรียนเทศบาล1 ฉะเชิงเทรา  

6. สาํหรับจงัหวดัฉะเชิงเทรามีการนาํแนวคิดมาขยายผล อบรมโปรแกรมพฒันาทกัษะชีวติและทกัษะ 

สุขภาพ (เดือนมีนาคม 2556) ให้แก่ครูโรงเรียนผูส้อนเด็กชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนเทศบาล

ทั้งหมด ในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจาก

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

7. สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร สังกดัคณะกรรมการพื้นฐาน

การศึกษา (สพฐ.) ทาํหนงัสือขอรับตน้แบบหนงัสือการ์ตูน 14 เล่ม เพื่อการพฒันาทกัษะชีวิตทกัษะ

สุขภาพ   เพื่อให้โรงเรียนทัว่ไปนาํไปใชป้ระกอบการสอนทกัษะชีวิตและทกัษะสุขภาพ  โดยทาง

โครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทยไดน้าํส่ือดงักล่าวผลิตเป็นส่ือออนไลน์  สามารถดาวโหลด

ไดแ้ละเผยแพร่ในเวปไซดข์องโครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทยฯ   

(http://www.ra.mahidol.ac.th/sdmc/service/ResearchDevelopThaiPopulation-th) 

 

____________________________________________ 
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ช่ือกจิกรรม    การพฒันารูปแบบการดูแลวยัรุ่นอย่างเป็นองค์รวม 

ช่ือผู้บรรยาย   อ.พญ.จิราภรณ์   อรุณากูร 

ช่ือสถาบัน      หน่วยเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่น ภาควิชากมุารเวชศาสตร์  

                         คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

ปีงบประมาณทีเ่ร่ิมดําเนินกจิกรรม   2552 – ปัจจุบัน 

 

 วยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมากทั้งทางร่างกาย จิตอารมณ์ และสังคมส่งผลให้มีความ

เส่ียงสูงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ  คนหนุ่มสาวอายุ 10-24 ปี มีจาํนวนถึงร้อยละ 27 ของประชากร

ทั้งหมด ปัญหาในเร่ืองสุขภาพของคนกลุ่มน้ีจึงเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีสําคญัของประเทศ ปัญหาการ

เจ็บป่วย การตาย และปัญหาสังคมในคนกลุ่มน้ีมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมบางประการ ซ่ึงเรียกกนัว่า 

พฤติกรรมเส่ียง (risk behaviors) เช่น การขบัรถประมาท การใชสุ้ราและสารเสพติด การมีเพศสัมพนัธ์

อยา่งไม่ระมดัระวงั เป็นตน้ ปัญหาสุขภาพท่ีเกิดจากพฤติกรรมเส่ียงอาจส่งผลทั้งในระยะสั้นและระยะ

ยาว 

จากรายงานของกรมอนามยั ปีพ.ศ. 2545 พบโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ (STD)ในวยัรุ่นสูงถึง

ร้อยละ 28.7 ของผูป่้วยทั้งหมด โดยเฉพาะอยา่งยิง่โรคเอดส์ในวยัรุ่นพบถึงร้อยละ 15 ของผูป่้วยทั้งหมด 

สาํหรับการตั้งครรภใ์นอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี (teenage pregnancy) รายงานจากสาํนกันโยบายและยุทธศาสตร์ 

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2547 – 2554 อตัราการคลอดบุตรในกลุ่มแม่วยัรุ่นอายุต ํ่ากวา่ 20 ปี พบวา่ 

อตัราการคลอดบุตรสูงข้ึนจากร้อยละ 13.9 เป็น16.5 แม่วยัรุ่นกลุ่มน้ีจะมีโรคแทรกซ้อนสูงกว่าการ

ตั้งครรภท่ี์มีอายมุากกวา่ 20 ปี ไดแ้ก่ เด็กเกิดก่อนกาํหนด และมีนํ้ าหนกันอ้ย (low birth weight)  ถึงร้อย

ละ 12-42 นาํไปสู่ปัญหาการทอดทิ้งเด็กในโรงพยาบาลขาดการเล้ียงดู และทารุณกรรมเด็ก นอกจากน้ียงั

พบวา่แม่กลุ่มน้ีมีการติดเช้ือ HIV ถึงร้อยละ 10-12 และ 1 ใน 3 มีปัญหาการเสพยาบา้ร่วมดว้ย 

จากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัวยัรุ่นในประเทศไทยท่ีกล่าวมาจึงมีความสําคญัอย่างมากตั้งแต่

ระดบัปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ เพื่อให้วยัรุ่นทั้งท่ีมีปัญหาและวยัรุ่นทัว่ไปมีสุขภาวะท่ีดีทั้งร่างกาย 

อารมณ์       จิตวญิญาณ   
 

วตัถุประสงค์  

1. การพฒันาตน้แบบการดูแลวยัรุ่นและตน้แบบระบบคดักรองพฤติกรรมเส่ียงในวยัรุ่น 

2. การพฒันาตน้แบบการดูแลแม่วยัรุ่นและตน้แบบระบบคดักรองพฤติกรรมเส่ียงในแม่วยัรุ่น 

3. จดักิจกรรมเผยแพร่ตน้แบบการดูแลแม่วยัรุ่นและตน้แบบระบบคดักรองพฤติกรรมเส่ียงใน

วยัรุ่น ใหก้บับุคลากรท่ีทาํงานเก่ียวกบัวยัรุ่น แพทย ์พยาบาล และอาจารยเ์ขตกรุงเทพมหานคร 

และต่างจงัหวดั / โรงพยาบาล หรือเครือข่ายท่ีทาํงานเก่ียวกบัวยัรุ่น         

4. พฒันางานวจิยัท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมเส่ียงในวยัรุ่น แม่วยัรุ่น ระบบการดูแลวยัรุ่น และแม่วยัรุ่น 
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กลุ่มตัวอย่าง  

• แม่วยัรุ่นท่ีอายุต ํ่ากวา่ 20 ปี ท่ีเขา้รับบริการในคลินิกแม่วยัรุ่น คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล

รามาธิบดี 

• วยัรุ่นอายตุ ํ่ากวา่ 24 ปีท่ีเขา้รับบริการคลินิกวยัรุ่น คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

• โรงเรียนมธัยมศึกษาจาํนวน 5 โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ โรงเรียนกุนนทีรุทธาราม

วทิยาคม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถมัภฯ์ โรงเรียน

รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบงั และโรงเรียนเซนตจ์อห์น(มธัยม)  

• บุคคลากรทางการแพทยไ์ดแ้ก่ แพทย ์พยาบาล เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข อาจารย ์บุคลากรท่ีทาํงาน

เก่ียวกบัวยัรุ่นในมูลนิธิ / องคก์รอิสระ   

 

ผลการดําเนินงานตั้งแต่เร่ิมจัดกจิกรรมจนถึงปัจจุบัน 

 

1. ตน้แบบการดูแลวยัรุ่นใน

โรงเรียน และโรงพยาบาล 

• พฒันาแบบคดักรองพฤติกรรมเส่ียงในวยัรุ่น 

• การพฒันาระบบการดูแลวยัรุ่นอยา่งเป็นองคร์วมโดยสหสาขาวชิาชีพ 

• การใหบ้ริการ Hotline สายด่วนสุขภาพ  

• เวบ็ไซด ์www.teenrama.com 

2. ตน้แบบการดูแลแม่วยัรุ่นและ

ตน้แบบระบบคดักรอง

พฤติกรรมเส่ียงในแม่วยัรุ่น 

• การพฒันาระบบการดูแลแม่วยัรุ่นอยา่งเป็นองคร์วมโดยสหสาขาวชิาชีพ 

• การจดักิจกรรมเผยแพร่ตน้แบบการดูแลแม่วยัรุ่นฯ ใหก้บับุคลากรท่ี

ทาํงานเก่ียวกบัวยัรุ่น แพทย ์พยาบาล และอาจารยเ์ขตกรุงเทพมหานคร 

และต่างจงัหวดั / โรงพยาบาล หรือเครือข่ายท่ีทาํงานเก่ียวกบัวยัรุ่น 

• การพฒันาคู่มือในการดูแลแม่วยัรุ่นสาํหรับบุคลากร 

• ชมรม “ดว้ยมือแม่น้ีท่ีเขม้แข็ง” ซ่ึงเป็นชมรมของแม่วยัรุ่น เพื่อใหเ้กิดการ

ช่วยเหลือ แนะนาํ และดูแลกนัในกลุ่มแม่วยัรุ่นและผูป้กครอง 

3. รูปแบบการใหค้วามรู้กบั

นกัเรียนแกนนาํเก่ียวกบั

เพศศึกษา 

• การอบรมและพฒันาแกนนาํนกัเรียนในโรงเรียนใหเ้ป็นเยาวชนตน้แบบ 

• กิจกรรมรณรงคแ์ละส่งเสริมความรู้เร่ืองเพศศึกษารอบดา้น 

• ค่ายแกนนาํเยาวชนเพื่อพฒันาความรู้เพศศึกษา ทกัษะชีวติ ความ

ภาคภูมิใจในตนเอง 

4. งานวจิยัท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรม

เส่ียงในวยัรุ่น แม่วยัรุ่น ระบบ

การดูแลวยัรุ่น และแม่วยัรุ่น 

• การติดตามผลพฒันาการและการเจริญเติบโตของทารกแรกเกิด 

กรณีศึกษาเปรียบเทียบแม่วยัรุ่น และแม่ผูใ้หญ่ 

• รูปแบบการสอนเพศศึกษาแนวใหม่แก่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1 

• การเปรียบเทียบผลของคลินิกวยัรุ่นในกลุ่มแม่วยัรุ่นท่ีผา่นและไม่ผา่น

การดูแลโดยคลินิกวยัรุ่น 
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ผลผลติทีไ่ด้   

1. ตน้แบบการดูแลแม่วยัรุ่นและตน้แบบระบบคดักรองพฤติกรรมเส่ียงในแม่วยัรุ่น 

2. ตน้แบบการดูแลวยัรุ่นและตน้แบบระบบคดักรองพฤติกรรมเส่ียงในวยัรุ่น 

3. งานวจิยัท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมเส่ียงในวยัรุ่น แม่วยัรุ่น ระบบการดูแลวยัรุ่น และแม่วยัรุ่น 

 

เครือข่ายทีข่ยายผล   

หน่วยงานภายนอกขอรับตน้แบบการพฒันาไปใช ้ไดแ้ก่                              

• สาํนกับริหารกลาง กรมพฒันาสังคม และสวสัดิการ สถาบนัพฒันาสังคม กระทรวงการพฒันา

สังคมและความมัน่คงของมนุษย ์

• สาํนกัอนามยัการเจริญพนัธ์ุ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลตามมาตรฐาน

บริการสุขภาพท่ีเป็นมิตรกบัวยัรุ่นและเยาวชน)  

• สถาบนัสุขภาพจิตเด็กและวยัรุ่นราชนครินทร์ กระทรวงสาธารณสุข  

• ศูนยอ์นามยัท่ี 7 จงัหวดัอุบลราชธานี 

• สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัมหาสารคาม 

• โรงพยาบาลศูนย ์จงัหวดัสุรินทร์ 

• สาํนกังานสาธารณสุข จงัหวดัอ่างทอง 

• ศูนยอ์นามยัท่ี 6 จงัหวดัขอนแก่น 

• สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต1 จงัหวดัเพชรบุรี   

• โรงเรียน เทศบาล 3 เทศบาลนุสรณ์ จงัหวดัสุรินทร์ 

• เครือข่ายท่ีมีเป้าหมายเดียวกนั และมีแผนนาํตน้แบบไปใช ้ 

ไดแ้ก่ โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมการอบรมจาํนวน 25 โรงเรียน ศูนยบ์ริการสาธารณสุข  จาํนวน 56 

ศูนยบ์ริการ และโรงพยาบาลรัฐและเอกชน จาํนวน 18 โรงพยาบาล มูลนิธิและองคก์ร จาํนวน 12 

องคก์ร  

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการขยายผลงาน  

1. ความร่วมมือ และการขยายเครือข่ายท่ีทาํงานเก่ียวกบัการดูแลแม่วยัรุ่น และวยัรุ่น 

2. การพฒันาองคค์วามรู้เก่ียวกบัการดูแลแม่วยัรุ่น พฤติกรรมเส่ียงของวยัรุ่น และสามารถนาํไป

ประยกุตใ์ชเ้พื่อพฒันาตน้แบบการดูแลฯ ไดเ้หมาะสม 

 

____________________________________________ 
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ผลการดําเนินกจิกรรม: กลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ช่ือกจิกรรม         การพฒันาความแข็งแกร่งในชีวติ (Resilience) ของวยัผู้ใหญ่ตอนต้น                 

ช่ือผู้บรรยาย ผศ.ดร.พชัรินทร์ นินทจันทร์ 

ช่ือสถาบัน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)  

  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   

ปีงบประมาณทีเ่ร่ิมดําเนินกจิกรรม 2552 

 

วตัถุประสงค์หลกัของกจิกรรม 

               1. เพื่อศึกษาความแขง็แกร่งในชีวิตและตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง  

               2. เพื่อพฒันาคู่มือการเสริมสร้างความแขง็แกร่งในชีวติ   

               3. เพื่อพฒันาโปรแกรมการเสริมสร้างความแขง็แกร่งในชีวติ 

 

สรุปผลการดําเนินงานตั้งแต่เร่ิมดําเนินการจนถึงปัจจุบันและผลผลติทีไ่ด้  

            ในสังคมปัจจุบนัทุกชีวิตตอ้งเผชิญกับการเปล่ียนแปลงต่างๆ มากมายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 

สังคม เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม อนัจะส่งผลให้บุคคลตอ้งใช้พลงักายและพลงัใจอย่างมากในการ

ปรับตวั  โดยเฉพาะอยา่งยิง่บุคคลท่ีอยูใ่นวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีนอกจากจะตอ้งปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลง

เหล่าน้ีแลว้  ยงัตอ้งปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงตามวยั  การศึกษาเล่าเรียน การใชชี้วติร่วมกบับุคคลอ่ืนท่ี

ไม่คุน้เคยทั้งในสถานศึกษาและองคก์รต่างๆ  ซ่ึงอาจส่งผลต่อภาวะสุขภาพจิตของบุคคลได ้อยา่งไรก็ดี

ในภาวการณ์ท่ีบุคคลตอ้งเผชิญกบัเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความยุ่งยากใจต่างๆ น้ีจะมีบุคคลกลุ่มหน่ึงท่ี

สามารถยนืหยดัใชพ้ลงักาย และพลงัใจในการต่อสู้ใหต้นเองผา่นพน้จากภาวการณ์นั้นๆ และเรียนรู้จาก

ประสบการณ์อนัจะนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงในทางบวก คุณสมบติัเหล่าน้ี เรียกวา่ “ความแข็งแกร่งใน

ชีวิต (Resilience)” ซ่ึงตามแนวคิด ของ Edith Henderson Grotberg ความแข็งแกร่งในชีวิตมี 3 

องคป์ระกอบหลกั คือ 1) I have (ฉนัมี...) 2) I am (ฉนัเป็นคนท่ี...) และ 3) I can (ฉนัสามารถท่ีจะ….) 

เม่ือบุคคลเผชิญกบัเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเครียดหรือวิกฤตในชีวิต บุคคลก็จะดึงองค์ประกอบ

เหล่าน้ีมาใชใ้นการจดัการกบัเหตุการณ์นั้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดการเรียนรู้ อนัจะนาํไปสู่การ

เปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน เติบโตข้ึนและเขา้ใจชีวติมากข้ึน   การศึกษาตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัความแข็งแกร่งใน

ชีวติ และการพฒันาคู่มือและโปรแกรมการเสริมสร้างความแขง็แกร่งในชีวติจึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่   

 การพฒันาความแข็งแกร่งในชีวิตของวยัผูใ้หญ่ตอนต้นน้ี ประกอบไปด้วยกิจกรรมท่ีใช้

กระบวนการวจิยัศึกษาถึงตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัความแขง็แกร่งในชีวติ การพฒันาแบบประเมิน และการ

พฒันาโปรแกรม โดยมีขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 

 



 
 

37 

 

  1. การพฒันาแบบประเมินความแขง็แกร่งในชีวติ (Resilience Inventory) 

  2. การศึกษาเพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของ ความแขง็แกร่งในชีวติ   

      ความเครียด บรรยากาศในครอบครัว ความเพียงพอของเงินท่ีไดรั้บ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   

      ของนกัศึกษาพยาบาล 

  3. การศึกษาเพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่ง เพศ บรรยากาศใน 

      ครอบครัว สถานะทางการเงิน ความแขง็แกร่งในชีวติ และพฤติกรรมเส่ียง 

  4. การศึกษาเพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งเหตุการณ์ท่ีสร้างความ 

      ยุง่ยากใจ บรรยากาศในครอบครัว ความแขง็แกร่งในชีวติ และสุขภาพจิตของนกัศึกษาพยาบาล  

  5. การศึกษาลกัษณะการปรับตวัทางสังคมของนกัศึกษาพยาบาล และผลของกลุ่มส่งเสริมการปรับตวั 

      ทางสังคมโดยใชเ้ทคนิคละครจิตบาํบดัในนกัศึกษาพยาบาล 

  6. การศึกษาความสัมพนัธ์ของความแขง็แกร่งในชีวติ  เหตุการณ์ท่ีสร้างความยุง่ยากใจ  และสุขภาพจิต 

      ของนกัศึกษามหาวทิยาลยั  

  7. การพฒันาคู่มือการเสริมสร้างความแขง็แกร่งในชีวติ 

  8. การพฒันาโปรแกรมการเสริมสร้างความแขง็แกร่งในชีวติ  

  9. การจดักิจกรรมเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความแขง็แกร่งในชีวติในนกัศึกษา 

      พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต นกัศึกษามหาวทิยาลยั และนกัศึกษาพยาบาลวทิยาลยัพยาบาล  

 

     การศึกษาความแข็งแกร่งในชีวิตและตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งนั้น ทีมผูด้าํเนินโครงการไดร่้วมกนั

พฒันาเคร่ืองมือท่ีใช ้ในการประเมินความแข็งแกร่งในชีวิตตามแนวคิดของ Edith Henderson Grotberg 

ซ่ึงจากการทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบประเมินได ้ค่า Cronbach’s alpha coefficient เท่ากบั .86-.91 

และจากการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบความแข็งแกร่งในชีวิตพบว่า 

องค์ประกอบความแข็งแกร่งในชีวิตมีความตรงเชิงโครงสร้างโดยวดัไดจ้าก 3 ตวัช้ีวดั คือ ‘I have’        

‘I am’ และ ‘I can’ ซ่ึงมีค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง .964 - .967 และมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<.01)  

เคร่ืองมือน้ีได้มีการนาํไปใช้ในการศึกษากลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ เด็กด้อยโอกาส นักเรียนระดับ

มธัยมศึกษา ประชาชนในชุมชน นกัศึกษามหาวทิยาลยัระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท เป็นตน้ จากผล

การศึกษาในกลุ่มเป้าหมายดงักล่าวก็แสดงให้เห็นว่าความแข็งแกร่งในชีวิตมีความเก่ียวขอ้งกบัตวัแปร

ต่างๆ ทั้งในแง่ท่ีเป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในทางบวกและทางลบ  ปัจจยัทาํนาย  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ทางตรงหรือมีอิทธิพลทางอ้อมได้แก่ ความเครียด ซึมเศร้า ปัญหาสุขภาพจิต พฤติกรรมเส่ียง และ

เหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความยุง่ยากใจดา้นต่างๆ (the negative life events) จากผลการศึกษาเหล่าน้ีคณะผู ้

ศึกษาได้นํามาวิ เคราะห์และร่วมกันพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตตาม

กระบวนการวจิยั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมโปรแกรมไดเ้กิดการเรียนรู้ และมีการพฒันาตนเอง

ใหส้ามารถเผชิญต่อเหตุการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดความยุง่ยากใจหรือภาวะวิกฤตในชีวิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ทั้งในดา้นการดาํเนินชีวติประจาํวนั  การเรียน การคงไวซ่ึ้งสัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืน รวมถึงการจดัการ
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กบัความเครียดของตนเอง อนัจะเป็นการป้องกนัปัญหาสุขภาพจิตท่ีจะเกิดข้ึนกบับุคคล  โปรแกรมการ

เสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตน้ี มีการนาํไปทดลองใช้และได ้มีการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ ทั้ง

ของผู ้ท่ีนําไปใช้และผู ้เข้าร่วมโปรแกรม ซ่ึงผลจากการนําโปรแกรมไปทดลองใช้ในนักศึกษา

มหาวทิยาลยัระดบัปริญญาตรี ระดบัปริญญาโท วทิยาลยัพยาบาล และนกัเรียน ก็พบวา่ หลงัการเขา้ร่วม

โปรแกรมนกัเรียน/นกัศึกษา มีคะแนนความแข็งแกร่งในชีวิตสูงข้ึนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  มีการ

เปล่ียนแปลงไปในทางบวก ไดแ้ก่  

 1) เขา้ใจตนเอง มองตวัเองในแง่บวก และมีกาํลงัใจมากข้ึน เรียนรู้ท่ีจะรักตวัเองให้มากข้ึน เช่ือมัน่ใน

ตวัเองมากข้ึนมี ความภาคภูมิใจในตวัเองเพิ่มข้ึน รู้จกัใหก้าํลงัใจตนเองและผูอ่ื้น  

 2) เขา้ใจบุคคลอ่ืนมากข้ึนและรู้จกัแสวงหาแหล่งสนับสนุนของตนเองว่าตนเองมีแหล่งสนับสนุน

อะไรบา้ง รวมถึงรู้จกัมองตนเองวา่ตนเองมี ความสามารถอะไรท่ีจะเป็นประโยชน์กบัตวัเองและสังคม 

 3) รู้จ ักวิธีการคลายความเครียดท่ีหลากหลาย รู้จกันําวิธีการจดัการกับความเครียดมาใช้ และให้

ความสาํคญักบัการจดัการกบัความเครียดอยา่งถูกวธีิ  

 4) มีทกัษะในการส่ือสารดีข้ึน รู้จกัทกัษะการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลท่ีมีความคิดต่างจากตวัเอง และ  

 5) มีทกัษะในการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมข้ึน รู้จกัท่ีจะนาํศกัยภาพหรือความสามารถท่ีตวัเองมีอยูม่าใชใ้น

การเผชิญปัญหา มีการเตรียมพร้อมวางแผนเม่ืออาจมี เหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึนกับตนเอง อดทนต่อ

อุปสรรคท่ีเขา้มา และเผชิญกบัปัญหาและอุปสรรคท่ีเขา้มาไดเ้หมาะสม 
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ช่ือผู้บรรยาย  รศ.ดร.นพวรรณ เปียซ่ือ  

ช่ือสถาบัน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน)  

  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ปีงบประมาณทีเ่ร่ิมดําเนินกจิกรรม  2552 

 

วตัถุประสงค์หลกัของกจิกรรม 

1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ดา้นโภชนาการและติดตามภาวะโภชนาการของชุมชน  

2. เพื่อพฒันาศกัยภาพแกนนาํในการดูแลสุขภาพดา้นโภชนาการในชุมชน 

3. เพื่อพฒันาแบบจาํลองในการดูแลสุขภาพดา้นโภชนาการท่ีย ัง่ยนืของชุมชน 

 

สรุปผลการดําเนินงานตั้งแต่เร่ิมดําเนินการจนถึงปัจจุบันและผลผลติทีไ่ด้  

ระยะที่ 1 การศึกษาสถานการณ์ดา้นโภชนาการและติดตามภาวะโภชนาการของชุมชน โดยการสํารวจ

ภาวะสุขภาพและภาวะโภชนาการของนกัศึกษา ครู บุคลากรทีมสุขภาพ และประชาชน พบว่า มีการ

ดาํเนินการตามบริบท โดยใชรู้ปแบบท่ีหลากหลายในการวิเคราะห์ปัญหาทั้งเชิงลึกและเชิงกวา้ง เพื่อให้

ไดข้อ้มูลเชิงประจกัษ์จากหลายแหล่ง เช่น การวิจยั การใชข้อ้มูลเชิงสถิติท่ีมีอยู ่ผนวกกบัการแสวงหา

ขอ้มูลเพิ่มเติมจากการสนทนากลุ่ม การใช้เวทีสาธารณะ การทาํประชาคม และการประเมินติดตาม

ปัญหา พบปัญหาและปัจจยัเส่ียงทางโภชนาการแตกต่างกนัตามอายุ เพศ วิถีชีวิต และลกัษณะของ

ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม เช่น ภาวะเร้ือรังในชุมชน โดยเฉพาะ ความดนัโลหิตสูง และเบาหวานชนิดท่ี 2 

พฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียวท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการไม่เพียงพอ เป็นตน้   

ระยะที่ 2 การพฒันาศกัยภาพแกนนาํนักศึกษา ครู พยาบาลและอาสาสมคัรในการดูแลสุขภาพด้าน

โภชนาการในชุมชน ผลการพฒันาศกัยภาพแกนนาํในการสร้างเสริมสุขภาพและการติดตามผล พบว่า 

แกนนาํทุกกลุ่มสามารถนาํความรู้ไปใช้ มีความพึงพอใจมากถึงมากท่ีสุดต่อกิจกรรมพฒันาศกัยภาพ

มากกวา่ร้อยละ 95 และมีความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

ระยะที ่3 การพฒันาแบบจาํลอง “RAMA Model” ในการดูแลสุขภาพดา้นโภชนาการ  

 “RAMA Model” เป็นแบบจาํลอง ในการดูแลด้านอาหารและโภชนาการของชุมชนท่ีได้รับการ

พฒันาข้ึนสืบเน่ืองจาก วถีิชีวติและพฤติกรรมสุขภาพของคนไทยในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไป ท่ีสําคญัคือ 

รูปแบบการบริโภคอาหารประเภทแป้ง ไขมนั นํ้ าตาลและเกลือท่ีมากเกินความตอ้งการของร่างกายเป็น

ปัจจยัท่ีนําไปสู่โรคอ้วนและโรคเร้ือรังเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง และส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับปัจจยัทาง

ส่ิงแวดล้อม รวมทั้ งส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์เข้ามีบทบาทต่อพฤติกรรมสุขภาพมากข้ึน แม้ว่า

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไดมี้การรณรงค์อย่างต่อเน่ือง ก็ยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาสุขภาพได้

ทั้งหมด โครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทยจึงไดส้นบัสนุนให้มีการพฒันารูปแบบการดูแลสุขภาพ
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ดา้นอาหารและโภชนาการโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการประเมินปัญหาและการจดัการ

ปัญหาโดยการดาํเนินการพบองคป์ระกอบสาํคญั 4 ดา้น ดงัน้ี  

   1. Raising community awareness (R) เป็นการสร้างความตระหนกัของชุมชน เช่น การเดิน

รณรงคห์รือเวทีสาธารณะ เป็นตน้ 

   2. Aiming at targeted health (A) เป็นการตั้งเป้าหมายสุขภาพร่วมกนัตามสถานการณ์ปัญหา

และความตอ้งการของชุมชน 

 3. Mobilizing change and innovation (M) เป็นการขบัเคล่ือนในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

และการพฒันานวตักรรมการดูแลสุขภาพของชุมชนร่วมกบัภาคีเครือข่าย ซ่ึงอาจเป็นรูปแบบต่างๆ ดงัน้ี 

 -การวางแผน-การปฏิบติั-การตรวจสอบในการปฏิบติั-และการปรับปรุงหรือพฒันา  

              (plan-do-check-act)  

 -การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (knowledge sharing) ทั้งภายในและภายนอกชุมชน/สถาบนั 

 -การจดัการความรู้ (knowledge management) ทั้งภายในและภายนอกชุมชน/สถาบนั  

 -การรวมกลุ่มจดักิจกรรม (group activity) เช่น ชมรมผูสู้งอาย ุกลุ่มออกกาํลงักาย  

              กลุ่มทาํอาหารและกลุ่มสนทนาปัญหาสุขภาพ 

 -การจดัการรายกรณี (case management) หรือการจดัการรายครอบครัว (knowledge   

              management) ในกรณีท่ีมีปัญหาซบัซอ้น  

ตวัอย่างกิจกรรมในการขบัเคล่ือนท่ีชุมชนและเครือข่ายร่วมกนัดาํเนินการ ได้แก่ การประกวดการ

ทาํอาหารสุขภาพ ประกวดการออกกาํลงักาย ประกวดวาดภาพอาหารเพื่อสุขภาพ ประกวดคาํขวญัลด

โรคอว้น และเดินรณรงคต์า้นภยัอว้น เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองอาหารและฉลากโภชนาการและเกมส์

อาหาร รวมทั้งการใชเ้สียงตามสายเพื่อส่ือสารขอ้มูลสุขภาพ การประสานกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง เช่น ร้านอาหาร

ในชุมชนร่วมรณรงค์เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ การรณรงค์ “ชิมก่อนปรุง” และประกาศเป็น

ร้านอาหารสุขภาพตวัอยา่งของชุมชน  

นอกจากน้ี การขบัเคล่ือนในระดับบุคคลและครอบครัว จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ยงัพบปัจจยัสู่

ความสําเร็จในการควบคุมนํ้ าหนัก คือ “ทุกอย่างอยู่ ท่ีใจ ทําให้เป็นนิสัย เคล่ือนไหวออกแรง 

เปล่ียนแปลงทั้งครอบครัว นํ้าหนกัตวัพอดี” ดงัน้ี 

1) ทุกอย่างอยู่ที่ใจ การควบคุมนํ้ าหนัก จะสําเร็จได้ ตอ้งเร่ิมท่ีตวัเอง โดยการคิดดี (คิดเชิง

บวก) คิดถึงการมีสุขภาพท่ีดี มีสติ รู้ตวัเอง บงัคบัใจเอาชนะใจตวัเอง ไม่ตะบะแตก เอาใจ

ใส่ตวัเอง สร้างแรงจูงใจให้กบัตวัเอง คนส่วนใหญ่ชอบอาหารหวาน มนั เค็ม เพราะมี

รสชาติอร่อย เป็นเหตุผลหน่ึงท่ีทาํให้ไม่สามารถควบคุมอาหารได ้การควบคุมนํ้ าหนกัจึง

ไม่ใช่เร่ืองง่าย จะทาํใหส้าํเร็จได ้ตอ้งรู้จกัข่มใจ  

2) ทาํให้เป็นนิสัย ปัญหาสาํคญัในการควบคุมนํ้าหนกัคือ หกัหา้มใจตวัเองไม่ได ้ดงันั้นจึงตอ้ง

สร้างให้เป็นนิสัยทั้งท่ีบ้านและท่ีทาํงาน ไม่ซ้ืออาหารมาเก็บไวใ้นปริมาณมากเกินไป 

เพราะจะทาํให้อดใจไม่ได ้เผลอรับประทานอยูเ่ร่ือยไป วิธีการท่ีไดผ้ลคือ ทาํให้เป็นนิสัย 
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โดยรับประทานอาหารในจานขนาดเล็ก เพื่อจาํกดัปริมาณ ไม่ติดกบัอาหารรสจดั เช่น 

หวานจัด หรือเค็มจัด ปรุงอาหารเอง ใช้เค ร่ืองปรุงรสเท่าท่ีจ ํา เป็น เดินสายกลาง 

รับประทานแต่พออ่ิม ในปริมาณท่ีเหมาะสม รับประทานครบ 3 ม้ือ การรับประทาน

อาหารโปรตีนท่ีมีคุณภาพ จะช่วยให้รู้สึกอ่ิม การรับประทานอาหารประเภทปลาซ่ึงเป็น

แหล่งโปรตีนท่ีดี และท่ีสาํคญัคือไม่รับประทานอาหารดิบ ไม่ด่ืมเหลา้ ไม่สูบบุหร่ี  

3) เคลื่อนไหวออกแรง การปรับเปล่ียนอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้ผล ตอ้งมีกิจกรรมการ

เคล่ือนไหวออกแรง หรือมีการขยบัร่างกายด้วย เช่น การเดิน การเดินตลาดนดัก็ช่วยได ้

การออกกาํลงักายเป็นประจาํจะช่วยใหส้ดช่ืนและสุขภาพดี ไม่เจบ็ป่วย 

4)  เปลี่ยนแปลงทั้ งครอบครัว  การมีส่วนร่วมของครอบครัว เป็นกุญแจสําคัญในการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในบริบทของสังคมไทย ทั้งในดา้นการรับประทานอาหารและการ

เคล่ือนไหวออกแรง 

5) นํา้หนักตัวพอดี จากการปฏิบติัดงักล่าว ช่วยให้การควบคุมนํ้ าหนกัไดผ้ล โดยมีนํ้ าหนกัตวั

ท่ีพอดี 

 

 4. Assuring synergy and sustainability (A) เป็นการรวมพลงัของชุมชนในการปฏิบติัและ

ติดตามอยา่งต่อเน่ือง เพื่อสุขภาพท่ีย ัง่ยนื 

จะเห็นไดว้า่ RAMA Model เป็นรูปแบบท่ีทาํให้เกิดความเช่ือมโยงอย่างเป็นองค์รวมตามบริบทของ

บุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ถือเป็นกุญแจสาํคญัในการแกปั้ญหา  

 

ระยะที่ 4 การทดสอบและติดตามประเมินผลการใชแ้บบจาํลอง “RAMA Model” ในการดูแลสุขภาพ

ดา้นโภชนาการของชุมชน และการขยายผล ผลการทดสอบแบบจาํลอง “RAMA Model” โดยการศึกษา

เชิงทดลอง พบว่า พฤติกรรมสุขภาพและภาวะโภชนาการของกลุ่มทดลองมีการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือเปรียบเทียบกับชุมชนในกลุ่มควบคุมท่ีใช้รูปแบบปกติ สรุปได้ว่า 

แบบจาํลอง RAMA Model มีประสิทธิภาพ ซ่ึงขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งการขยายผล เพื่อให้สามารถใชเ้ป็น

แนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสมและย ัง่ยืนสําหรับคนไทย นาํไปสู่การพึ่งตนเอง ความ

เป็นอยู ่รวมทั้งส่ิงแวดลอ้มท่ีดี และเป็นการพฒันาชุมชนและสังคมท่ีเขม้แขง็ต่อไป 
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3. นพวรรณ เปียซ่ือ, สกุณา เนียมเงิน, ประไพศรี ศิริจกัรวาล, พรรณวดี พุธวฒันะ, อรสา พนัธ์ภกัดี, สุ

รัตน์ โคมินทร์. คู่มือการอ่านฉลากโภชนาการของเคร่ืองปรุงรสและอาหารแปรรูป, 2556. โครงการ

พฒันาศกัยภาพประชากรไทย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล. จุดทอง: 

กรุงเทพฯ  (พิมพค์ร้ังท่ี 4)  

4. ซีดีความรู้เร่ือง สารอาหารและการอ่านฉลากโภชนาการ 

5. วดีีทศัน์ รณรงคก์ารไม่บริโภคปลาดิบ  

6. แบบจาํลองอาหารจานสุขภาพ 

7. ส่ือการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ือง การสร้างเสริมสุขภาพของผูท่ี้เป็นเบาหวานและความดนัโลหิตสูง 

 

การเผยแพร่ความรู้สู่สังคม 

1. บทความทางหนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ 

เร่ือง “กินอยา่งไร ห่างไกลโรค” ฉบบัวนัเสาร์ท่ี 12 มีนาคม 2554 

เร่ือง “รู้ไดอ้ยา่งไรวา่ อว้นลงพุง” ฉบบัวนัเสาร์ท่ี 26 มีนาคม 2554 

เร่ือง “อาหารจานเดียว กินอยา่งไรใหสุ้ขภาพดี” ฉบบัวนัเสาร์ท่ี 2 เมษายน 2554 

2. ร่วมรายการโทรทศัน์ 

รายการ Health me please วนัท่ี 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2554  

รายการ Rama Channel ในปี 2555 เร่ือง 1) การควบคุมนํ้าหนกัและ 2) การอ่านฉลากโภชนาการ 

3. ร่วมรายการวทิย ุจดัโดยโรงพยาบาลวภิาวดี เร่ืองอาหารและโภชนาการ วนัท่ี 10 กนัยายน 2554 

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

ชุมชนไร้พุง 

5. เผยแพร่ส่ือทาง Website ของรามาธิบดี สสส. และอ่ืนๆ 

6. บรรยายในชุมชน เร่ือง แนวทางการบริโภคท่ีเหมาะสม จดัโดยสาํนกังานเขตราชเทว ี

7. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เร่ือง กินอยา่งไรให้ห่างไกลโรค วนัท่ี 29 มีนาคม 2554 ณ. 

ศูนยก์ารแพทยสิ์ริกิต์ิ 

8. กิจกรรมการจดันิทรรศการในชุมชนซอยสวนเงิน  ในโครงการ ชุมชนน่าอยู ่เฉลิมพระเกียรติ 

84 พรรษา วนัท่ี 9 ตุลาคม 2554 

9. กิจกรรมประเมินภาวะโภชนาการและให้คาํแนะนาํดา้นโภชนาการ กบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมในการ

ประชุมของชมรมชีวิตใหม่รามาธิบดีและ บรรยายเร่ือง อาหารและสุขภาพ วนัท่ี 11 สิงหาคม 

2555 

10. ร่วมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ือง ความสําเร็จในการขบัเคล่ือนของชุมชน ในการประชุมคุณภาพ

ระบบบริการสุขภาพ ท่ีโรงแรมรามาการ์เดน้ กรุงเทพมหานคร 2555 
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การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมนานาชาติ (World Conference on Health Promotion, Thailand; 

International Conference of Public Health Nursing, Jordan;  Asia Pacific Conference on Nutrition, 

Japan)    

1. Association of knowledge on nutrition labels, attitudes, and behavior of nutrition label read 

for snacks and beverages in school-aged children with obesity 

2. Knowledge on nutrition labels, attitudes toward reading nutrition labels, and behavior of 

reading nutrition labels of snacks and beverages in nursing students 

3. Nutritional knowledge, food behaviors, and nutritional status in older Thai adults  

4. RAMA Model: A model for nutrition health promotion in community 

5. Effects of nutrition counseling program on nutritional status of nursing staffs with 

overweight or dyslipidemia: A follow-up study 

6. Effects of program promoting nutrition label read on knowledge, attitude and behavior of 
nutrition label read, and nutritional status among health volunteers in an urban community 

7. Effects of program promoting community participation on nutritional status of community 

dwellers with overweight and pre-diabetes 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

46 

 

ช่ือกจิกรรม รูปแบบการให้ความรู้และการปรับเปลีย่นพฤติกรรมการบริโภคเพือ่การดูแลตนเอง  

  ในผู้ทีม่ีนํา้หนักเกนิและโรคอ้วนลงพุง (เมทาบอลคิซินโดรม)  

ช่ือผู้บรรยาย  ผศ.พญ.ดรุณวีลัย์ วโรดมวจิิตร  

ช่ือสถาบัน หน่วยโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์  ภาควิชาอายรุศาสตร์   

  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี          

ปีงบประมาณทีเ่ร่ิมดําเนินกจิกรรม  2553 

 

วตัถุประสงค์หลกัของกจิกรรม 

1. เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมตระหนกัถึงความสาํคญัในการดูแลตนเองดา้นโภชนาการ เพื่อป้องกนั   

 และรักษาโรค 

2. เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมเกิดการเรียนรู้และปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยา่ง 

 ถูกตอ้งเหมาะสม 

3. เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมนาํความรู้ และประสบการณ์ท่ีไดรั้บไปปฏิบติั สามารถแนะนาํคนใน 

 ครอบครัวใหป้ฏิบติัตามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4. เพื่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์อนัดีและมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ ระหวา่งบุคลากรทาง 

 การแพทยแ์ละผูป่้วยในเร่ืองโภชนาการและการดูแลตนเอง 

5. เพื่อสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูม้าใชบ้ริการโรงพยาบาลรามาธิบดี วา่เป็นโรงพยาบาลท่ีใหบ้ริการ 

 รักษาพยาบาลท่ีดีและเป็นแหล่งใหค้วามรู้เก่ียวกบัสุขภาพอนามยัแก่ประชาชน 

6.     เพื่อใหเ้ป็นไปตามวสิัยทศัน์ของคณะแพทยฯ์ในการเป็นผูน้าํดา้นสร้างเสริมสุขภาพ 

 

สรุปผลการดําเนินงานตั้งแต่เร่ิมดําเนินการจนถึงปัจจุบันและผลผลติทีไ่ด้  

แผนผงัเวลาของกจิกรรมรูปแบบการให้ความรู้และการปรับเปลีย่นพฤติกรรมการบริโภคเพือ่การดูแล

ตนเองในผู้ทีม่ีนํา้หนักเกนิและโรคอ้วนลงพุง ปี 2553-2555 
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ลาํดับ กจิกรรมหลกั 
ระยะเวลา 

กจิกรรม 
แผนผงัเวลา 

ปีงบประมาณ 2553 

1 การจดัตั้งคณะทาํงานและวางแผนการดาํเนินงานต่างๆ 3 เดือน ระยะที ่1 

กิจกรรมการพัฒนารูปแบบ

ก า ร ใ ห้ ค ว า ม รู้ แ ล ะ ก า ร

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

บริโภคเพื่อการดูแลตนเอง 

ในผู้ที่มีนํ้าหนักเกินและโรค

อ้วนลงพุง 

2 

เปิดรับผูส้นใจเขา้ร่วมกิจกรรม (ตรวจร่างกาย,เจาะเลือด, 

ชัง่นํ้าหนกั, วดัสัดส่วนของร่างกาย, ทาํแบบสอบถาม

ขอ้มูลเบ้ืองตน้, ประวติัสุขภาพ, ประวติัการรับประทาน

อาหารและพฤติกรรมการรับประทานอาหาร) 

3 เดือน 

3 ดาํเนินการจดักิจกรรมยอ่ย 5 คร้ัง ในปี 2553 4 เดือน 

4 นาํขอ้มูลมาวเิคราะห์ผล/สรุป และรายงานผลการศึกษา 2 เดือน 

ปีงบประมาณ 2554 

5 การจดัตั้งคณะทาํงานและวางแผนการดาํเนินงานต่างๆ 3 เดือน ระยะที ่2  

กิจกรรมทบทวนความ รู้

แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น

ชีวติประจําวนั  

 

6 

เปิดรับผูส้นใจเขา้ร่วมกิจกรรมจากกลุ่มเป้าหมายเดิม 50 

คน (ตรวจร่างกาย,เจาะเลือด, ชัง่นํ้าหนกั, วดัสัดส่วนของ

ร่างกาย, ทาํแบบสอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้, ประวติัสุขภาพ

, ประวติัการรับประทานอาหารและพฤติกรรมการ

รับประทานอาหาร) 

3 เดือน 

7 ดาํเนินการจดักิจกรรมยอ่ย 4 คร้ัง ในปี 2554 4 เดือน 

8 นาํขอ้มูลมาวเิคราะห์ผล/สรุป และรายงานผลการศึกษา 2 เดือน 

ปีงบประมาณ 2555 

9 การจดัตั้งคณะทาํงานและวางแผนการดาํเนินงานต่างๆ 1 เดือน ระยะที ่3  

ก า ร ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร จั ด

กจิกรรม และการจัดทาํส่ือ 

เพือ่การสอนแสดง 

 

10 

เปิดรับผูส้นใจเขา้ร่วมกิจกรรมจากกลุ่มเป้าหมายเดิม 100 

คน (ตรวจร่างกาย,เจาะเลือด, ชัง่นํ้าหนกั, วดัสัดส่วนของ

ร่างกาย, ทาํแบบสอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้, ประวติัสุขภาพ

, ประวติัการรับประทานอาหารและพฤติกรรมการ

รับประทานอาหาร) 

1 เดือน 

11 

ดาํเนินการจดักิจกรรม 2 หวัขอ้ ในปี 2555 

กิจกรรมท่ี 1: การติดตามผลการจดักิจกรรมทบทวน

ความรู้และการประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 

กิจกรรมท่ี 2: การจดัทาํส่ือเพื่อการสอนแสดงในรูปของ 

วดีีทศัน์ และคู่มือการจดักิจกรรม 

4 เดือน 

12 นาํขอ้มูลมาวเิคราะห์ผล/สรุป และรายงานผลการศึกษา 1 เดือน 
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กจิกรรมหลกั เป้าหมาย ผลของกจิกรรม 

1. กจิกรรม ปี 2553  

รูปแบบการใหค้วามรู้และการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการบริโภคเพ่ือการดูแลตนเอง ในผูท่ี้มี

นํ้ าหนกัเกินและโรคอว้นลงพงุ   (เมทาบอลิคซิน

โดรม) ระยะท่ี 1 

- คณะทาํงานประชุมเพ่ือดาํเนินการพฒันารูปแบบ

การใหค้วามรู้ดา้นโภชนาการ ท่ีมีประสิทธิภาพ

และเหมาะสมกบัวถีิชีวติของคนไทย 

- รับสมคัรผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ท่ีมีภาวะนํ้ าหนกัเกิน

และอว้นลงพุง เพ่ือเขา้ร่วมกิจกรรมต่อเน่ืองท่ีร.พ.

ร า ม า ธิ บ ดี  โ ด ย ใ ช้ รู ป แ บ บ ก า ร ใ ห้ ค ว า ม รู้ ท่ี

คณะทาํงานพฒันาข้ึน กิจกรรมจดัในระยะเวลา  3 

เดือน ระยะเวลาระหวา่งเดือน มิ.ย.-ก.ย. 2553 (มี

เป้าหมายรับจาํนวน 100 คน แต่เน่ืองจากมีผูใ้ห้

ความสนใจมาก จึงสมคัรเขา้มาทั้งส้ิน 140 คน)  

1. พฒันารูปแบบการใหค้วามรู้ดา้นโภชนาการเพ่ือการดูแล

ตนเองและปรับเปล่ียนพฤติกรรม  

2. จดัทาํเอกสารประกอบการอบรม เพ่ือใชใ้นการจดักิจกรรม

และเผยแพร่   

3.จดักิจกรรมใหแ้ก่ผูป่้วยของร.พ.รามาธิบดีและผูส้นใจ ท่ีมี

นํ้ าหนกัเกินและอว้นลงพงุ ณ ร.พ.รามาธิบดี จาํนวน 140 คน 

โดยมีการจดักิจกรรมใหแ้ก่ผูป่้วยต่อเน่ือง ดงัน้ี 

- คร้ังท่ี 1 “กินใหส้นุก มีสุขกบัการลดนํ้ าหนกั : 7-ขั้นบนัได

สู่ความสาํเร็จ” 

- คร้ังท่ี 2 “แป้ง นํ้ าตาล เกลือ หนกักายและหนกัใจ” 

- คร้ังท่ี 3 “โปรตีน ไขมนั มิตรแทห้รือวา่ศตัรู” 

- คร้ังท่ี 4 “รู้ขยบั-Fit&Firm” 

- คร้ังท่ี 5 “ลดอยา่งย ัง่ยนื” 

กิจกรรมในคร้ังน้ีจดัใหมี้การตรวจร่างกายผูเ้ขา้รับการอบรม 

2 คร้ัง คือ ก่อนและหลงัการอบรม  

 

 

1. มีรูปแบบการใหค้วามรู้ดา้นโภชนาการสาํหรับผูท่ี้มีนํ้ าหนกัเกินและอว้นลงพงุ 

1 ตน้แบบ ท่ีสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง 

2. เอกสารของโครงการอบรม มีดงัน้ี 

-คู่มือ “กินใหส้นุก มีสุขกบัการควบคุมนํ้ าหนกั”  

-เอกสารแผน่พบัความรู้ดา้นโภชนาการ 

-Display สาํหรับสอนแสดง 

3. ผลการจดักิจกรรมใหแ้ก่ผูป่้วยและผูส้นใจ จาํนวน 140 คน 

    (ผูห้ญิง 114 คน/ ผูช้าย 26 คน)  

- ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม มีนํ้ าหนกัตวัลดลงเฉล่ีย 2.8 กก. (โดยมีผูท่ี้นํ้ าหนักลดมาก

ท่ีสุด 21.5 กก. จนถึงมีผูน้ํ้ าหนกัเพ่ิมข้ึน 2.2 กก.) และผลของค่าดชันีมวลกาย รอบ

เอว รอบสะโพก เปอร์เซ็นต์ไขมนั ค่าไขมนัในช่องทอ้ง ความดนัโลหิต ระดับ

ไขมนัไตรกลีเซอไรด์ ไขมนัแอลดีแอล และระดบัอินซูลิน ในเลือด ลดลงอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าท่ีตรวจวดัก่อนเขา้รับการอบรม 

- จากแบบทดสอบความรู้ พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมร้อยละ 83 มีความรู้เพ่ิมข้ึน

มากกว่าก่อนเขา้รับการอบรมในเร่ือง ผลเสียของความอว้นต่อสุขภาพ  ปริมาณ

อาหารแลกเปล่ียนสาํหรับการควบคุมนํ้ าหนกั และการรู้จกัเลือกและวางแผนการ

รับประทานอาหาร 

- นอกจากผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจะไดรั้บการตรวจร่างกาย ในช่วงก่อน-หลงัการอบรม

แลว้นั้น ทางคณะทาํงานมีการวางแผนติดตามผลการควบคุมนํ้ าหนกัหลงัจากผ่าน

การอบรมไปแลว้  3, 6, 12 เดือน อีกดว้ย  

สรุปผลการดาํเนินงานท่ีสาํคญัโดยรวมและผลผลิตท่ีได ้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 (เร่ิมดาํเนินกิจกรรม) จนถึงปีงบประมาณ 2555 
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กจิกรรมหลกั เป้าหมาย ผลของกจิกรรม 

2. กจิกรรม ปี 2554 

กิจกรรมทบทวนความรู้และการประยกุตใ์ชใ้นชีวติ 

ประจาํวนั  

- รับสมคัรผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม จากกลุ่มท่ีเคยได้เขา้รับ

การอบรมจากโครงการ ในปี งบประมาณ 2553 

จาํนวน 50 คน โดยความสมคัรใจ จากนั้นดาํเนินการ

นัดหมายให้เข้ารับการตรวจร่างกาย และเข้าร่วม

กิจกรรมตามท่ีโครงการกาํหนดในระยะ เวลา 4 เดือน 

(ทั้งน้ีมีเหตุการณ์อุทกภยัในกรุงเทพฯร่วมด้วย จึงทาํ

ให้มีผลกบัช่วงเวลาท่ีติดตามการศึกษา และการติดต่อ

นดัหมายผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทาํไดล้าํบาก) 

1. พฒันารูปแบบกิจกรรมใหค้วามรู้ดา้นโภชนาการเพ่ือ

ป้องกนัและรักษาภาวะอว้นลงพงุ ทั้งในระยะสั้นและระยะ

ยาว ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

2. จดัทาํเอกสารประกอบการอบรม  

3. จัดกิจกรรมให้แก่ผู ้ป่วยกลุ่มท่ีเคยเข้ารับการอบรมใน

ปีงบประมาณ 2553 จาํนวน 50 คนโดยมีกิจกรรมต่อเน่ือง 4 

คร้ัง ในระยะเวลา 4 เดือน  

- คร้ังท่ี 1 เทคนิคการรับประทานบุฟเฟ่ต์อย่างมืออาชีพ (นาํ

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมออกเดินทางไปรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์

นอกสถานท่ี) 

- คร้ังท่ี 2 การออกกาํลงักายเพ่ือควบคุมนํ้ าหนกั 

- คร้ังท่ี 3 การเลือกซ้ืออาหารเพ่ือควบคุมนํ้ าหนกั (นาํผูป่้วย

ออกเดินทางไปฝึกเลือกซ้ืออาหารท่ีซุปเปอร์มาร์เก็ต) 

- คร้ังท่ี 4 การประกอบอาหารเมนูพลงังานตํ่า 

ในระยะของการจดักิจกรรม จดัใหมี้การตรวจร่างกายแก่ผูเ้ขา้

รับการอบรม 2 คร้ัง (ก่อน-หลงัการอบรม)   

1.มีรูปแบบกิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการสําหรับผูท่ี้มีนํ้ าหนักเกินและ

อว้นลงพงุ ในระยะสั้นและระยะยาว จาํนวน 1 ตน้แบบ ท่ีสามารถนาํไปใชไ้ด้

จริง 

2.มีเอกสารประกอบการทาํกิจกรรม 

3.ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม จาํนวน 50 คน (เป็นหญิง 42 คน และชาย 8 คน) สามารถ

ควบคุมนํ้ าหนกัตวัไดใ้นเกณฑดี์   

- ผลจากการตรวจร่างกายพบว่า ค่าดัชนีมวลกาย รอบเอว รอบสะโพก 

เปอร์เซ็นต์ไขมนั ระดับไขมนัไตรกลีเซอไรด์ ไขมนัแอลดีแอล และระดับ

อินซูลิน  มีความแตกต่ างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p<0.05) เ ม่ือ

เปรียบเทียบกบัค่าท่ีตรวจวดัก่อนเขา้รับการอบรม และสัดส่วนของผูท่ี้ลด

นํ้ าหนกัลงจากค่าเร่ิมตน้ตั้งแต่ร้อยละ 5 ข้ึนไป มีร้อยละ 38.4 

- ผลจากการประเมินความรู้ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 82.5 มีความรู้เพ่ิมข้ึน

มากกวา่ก่อนเขา้รับการอบรมในเร่ืองของ เทคนิคการเลือกรับประทานอาหาร

บุฟเฟ่ต์/ การเลือกประเภทอาหาร และการดูฉลากโภชนาการ/ การดดัแปลง

ส่วนประกอบของวตัถุดิบในการประกอบอาหาร/ การเลือกประเภทของการ

ออกกาํลงักายใหเ้หมาะสมกบัตนเอง 

- บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้เน่ืองจาก ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มทบทวน ยงั

สามารถควบคุมนํ้ าหนกัไดเ้ม่ือจบโครงการอบรมระยะท่ี 1 ไปแลว้เป็นเวลา 1 

ปี แม้จะมีนํ้ าหนักตัวเพ่ิมข้ึนมาในช่วงเทศกาลต่างๆ แต่สามารถควบคุม

นํ้ าหนกัตวัไม่ใหก้ลบัมาเพ่ิมข้ึนเกินนํ้ าหนกัตวัก่อนเขา้โครงการได ้

สรุปผลการดาํเนินงานท่ีสาํคญัโดยรวมและผลผลิตท่ีได ้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 (เร่ิมดาํเนินกิจกรรม) จนถึงปีงบประมาณ 2555 
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กจิกรรมหลกั เป้าหมาย ผลของกจิกรรม 

3. กจิกรรมปี 2555 

รูปแบบการให้ความรู้และการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

การบริโภคเพ่ือการดูแลตนเอง ในผูท่ี้มีนํ้ าหนักเกิน

และโรคอว้นลงพงุ     (เมทาบอลิคซินโดรม) ระยะท่ี 3 

3.1 การติดตามผลการจดักิจกรรมทบทวนความรู้และ

การประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 

- ดาํเนินการเก็บขอ้มูลจากผูเ้ขา้รับการอบรม 2 กลุ่ม 

คือ กลุ่มท่ี 1 หมายถึงผูท่ี้เข้ารับการอบรมระยะท่ี 1 

ระยะเรียนรู้ ซ่ึงจัดในปี 2553 และระยะท่ี 2 ระยะ

ทบทวน ซ่ึงจดัในปี 2554 และกลุ่มท่ี 2 เป็นผูเ้ขา้รับการ

อบรมในระยะท่ี 1 เท่านั้น จาํนวนกลุ่มละ 50 คน (รวม

ทั้งหมด 100 คน) ตามความสมคัรใจ  

3.2 การจดัทาํส่ือเพ่ือการสอนแสดงในรูปของวดีีทศัน ์

- ประสานกบัทางฝ่ายโสตทศันศึกษา ในการนําส่วน

ของวดีีโอและภาพถ่ายกิจกรรม ท่ีไดจ้ากการบนัทึกไว้

ในการจดักิจกรรมแต่ละคร้ัง มาจดัทาํส่ือ 

- ดาํเนินการจดัทาํส่ือวดิีทศัน์  

 

1. ติดตามผลการจดักิจกรรมทบทวนความรู้และการ

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั จากผูเ้ขา้รับการอบรม 2 กลุ่ม

โดยตรวจร่างกายและประเมินภาวะโภชนาการ ในหวัขอ้

ต่างๆ ดงัน้ี 

- การตรวจวดัองคป์ระกอบของร่างกาย ดว้ยเคร่ือง BIA 

(Bioelectrical Impedance Analysis) 

- การชัง่นํ้ าหนกั วดัเสน้รอบเอว-รอบสะโพก, วดัความดนั  

- การตรวจเลือด (ดูระดบันํ้ าตาล ไขมนัในเลือด และ

อินซูลิน)  

- การทาํแบบสอบถามขอ้มูลสุขภาพ แบบประเมินความรู้ 

แบบประเมินผลการจดักิจกรรม 

2. จดัทาํส่ือเพ่ือการสอนแสดงในรูปของวดีีทศัน์ สาํหรับการ

นาํไปใชส้อนแสดง หรือสาธิต ใหแ้ก่ผูน้าํองคก์รหรือผูน้าํ

ชุมชนท่ีมีความสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบของกิจกรรม และ

ตอ้งการจะนาํรูปแบบดงักล่าวไปใชใ้นองคก์รภายนอกคณะฯ 

เป็นการสร้างตน้แบบการจดักิจกรรมเพ่ือควบคุมนํ้ าหนกัตวั

ต่อไป 

1. ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 85 คน แบ่งเป็น กลุ่มท่ี 1 จาํนวน 43 คน กลุ่มท่ี 

2 จาํนวน 42 คน  

- ผลการตรวจร่างกาย พบวา่จากผูเ้ขา้รับการอบรม 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 ซ่ึงไดเ้ขา้

ร่วมกิจกรรมทบทวน สามารถควบคุมนํ้ าหนกัไดดี้กวา่กลุ่มควบคุม อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ โดยนํ้ าหนกัท่ีลดลงเฉล่ียในช่วง 2 ปี คิดเป็น       -4 + 4.4% 

และกลุ่มท่ีไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทบทวนมีสดัส่วนของผูท่ี้สามารถลดนํ้ าหนกัได้

มากกวา่ 5% ท่ีระยะเวลา 2 ปี  มากกวา่กลุ่มควบคุม แต่ค่าของรอบเอว รอบ

สะโพก เปอร์เซ็นตไ์ขมนั ระดบัไขมนัไตรกลีเซอไรด ์ไขมนัแอลดีแอล และ

ระดบัอินซูลิน ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

- หลงัจากเขา้ร่วมกิจกรรมของโครงการ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมร้อยละ 83.1 มี

ความรู้เพ่ิมข้ึนในเร่ืองของ การจัดสัดส่วนอาหารอย่างเหมาะสม การเลือก

อาหารเพ่ือควบคุมนํ้ าหนกัตวั การดูฉลากโภชนาการ เทคนิคการรับประทาน

อาหารนอกบา้น การดดัแปลงการประกอบอาหารเพ่ือให้ไดพ้ลงังานตํ่า ได้

อยา่งเหมาะสมมากข้ึนกวา่ก่อนเขา้ร่วมอบรม  

2. มีส่ือเพ่ือการสอนแสดงในรูปของวดีีทศัน ์ใชส้าํหรับเผยแพร่  

- กิจกรรมรูปแบบการให้ความรู้และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค

เพ่ือการดูแลตนเองในผูท่ี้มีนํ้ าหนกัเกินและโรคอว้นลงพุง (เมทาบอลิคซินโด

รม) 

- กิจกรรมทบทวนความรู้และการประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 

สรุปผลการดาํเนินงานท่ีสาํคญัโดยรวมและผลผลิตท่ีได ้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 (เร่ิมดาํเนินกิจกรรม) จนถึงปีงบประมาณ 2555 
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ปัญหาและอุปสรรค 

1. การจดักิจกรรมในระยะท่ี 2 (ปี 2554) และติดตามผลการตรวจร่างกายจากผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ในช่วง

ระหวา่งเดือนส.ค.-ธ.ค. 2554 ซ่ึงเป็นระยะหลงัจากจดักิจกรรมทบทวนไปแลว้นั้น การติดตามกระทาํได้

ลาํบากและไดจ้าํนวนไม่มากตามท่ีตั้งเป้าหมายไวแ้ต่แรก โดยเฉพาะในกลุ่มควบคุม เน่ืองมาจากการเกิด

สถานการณ์มหาอุทกภยัในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี 2554 ร่วมดว้ย  

2. ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดยส่วนใหญ่ มีความรู้ในเร่ืองการเลือกรับประทานอาหาร และการออกกาํลงักาย

แลว้ แต่ยงัไม่สามารถนาํไปปฏิบติัตวัอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหก้ารควบคุมนํ้ าหนกัในระยะยาวทาํไดไ้ม่ย ัง่ยืน 

พบว่านํ้ าหนกัตวัเร่ิมเพิ่มข้ึนในช่วงปีท่ี 2 โดยเฉพาะกลุ่มท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทบทวน เพื่อกระตุน้

เตือนในเร่ืองของการควบคุมอาหารและนํ้ าหนัก พบว่า จะมีแนวโน้มนํ้ าหนักตวัเพิ่มข้ึน ดงันั้นการ

ติดตามผลในกลุ่มผูป่้วย จึงน่าจะมีทั้งการจดักิจกรรมทบทวนความรู้ และจดัให้มีการตรวจร่างกายแก่

ผูป่้วย ซ่ึงทั้งน้ีข้ึนอยูก่บังบประมาณท่ีหน่วยงานและองคก์รไดรั้บวา่มากน้อยเพียงใด ความร่วมมือจาก

ผูป่้วย คณะทาํงานและบุคลากรท่ีเขา้มาร่วมทาํงาน ท่ีสาํคญัคือนโยบายระดบัองคก์ร และระดบัประเทศ

ในเร่ืองของโภชนาการดว้ย 

3. วิทยากรและคณะทาํงานผูป้ฏิบติั ในกิจกรรมกลุ่มยอ่ยนั้น ยงัมีประสบการณ์การทาํกลุ่มบาํบดัเพื่อ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมน้อย ควรต้องมีการศึกษา ค้นควา้ ทฤษฎี และกลวิธีต่างๆ เพิ่มเติม โดยอาจ

วางแผนมีการไปเยี่ยมชมดูงาน หรือฝึกอบรมทางดา้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรม เพื่อเพิ่มองค์ความรู้

และแนวทางการจดักิจกรรมเสริมพลงัสุขภาพ (Empowerment) จากหน่วยงานอ่ืนท่ีมีประสบการณ์

ความชาํนาญในเร่ืองน้ีต่อไป 

4. การเผยแพร่รูปแบบการให้ความรู้ไปสู่องค์กรอ่ืนๆ ในลกัษณะเป็นโครงการต่อเน่ืองนั้น องค์กรท่ี

ติดต่อเขา้มามกัจะตอ้งการจดักิจกรรมการอบรมแก่บุคลากรเพียงแค่คร้ังเดียว และเนน้เพียงการบรรยาย 

ทาํให้ยงัไม่มีองค์กรท่ีจะนาํรูปแบบไปใช้ในขณะน้ี ซ่ึงอนัท่ีจริงแลว้ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมนั้น 

ตอ้งอาศยัการฝึกปฏิบติั เนน้ย ํ้าเร่ืองความรู้ความเขา้ใจ และตอ้งทบทวนซํ้ าๆ  

 

ส่ิงทีค่วรพฒันาอย่างต่อเน่ือง 

1. การพฒันารูปแบบการให้ความรู้ เพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผูป่้วย 

อาจจะตอ้งเพิ่มเติมในเร่ืองของการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมดว้ย   

2. การสร้างตน้แบบระดบับุคคล ระดบัครอบครัว ระดับชุมชนในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ

รับประทานอาหาร เพื่อดูแลสุขภาพ 

3. คิดคน้กระบวนการและนวตักรรมใหม่ เพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบัการควบคุมอาหารและนํ้าหนกัตวั  

 

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

 

 

สรุปผลการดําเนินงานที่สาํคญั
โดยรวมและผลผลติที่ได้ ตัง้แตป่ีงบประมาณ

 2553 (เริ่มดําเนินกิจกรรม) จนถงึปีงบประมาณ
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ช่ือกจิกรรม  การนําแนวทางการป้องกนัการหกล้มและฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนสู่การปฏิบัติ 

ช่ือผู้บรรยาย  อ.พญ.จิตติมา บุญเกดิ 

ช่ือสถาบัน ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ปีงบประมาณทีเ่ร่ิมดําเนินกจิกรรม  2554 

 

วตัถุประสงค์หลกัของกจิกรรม  พฒันาขบวนการท่ีมีประสิทธิภาพในการนาํแนวทางการป้องกนัการ

หกลม้และฟ้ืนฟูสุขภาพผูสู้งอายใุนชุมชนสู่การปฏิบติั 

 

สรุปผลการดําเนินงานตั้งแต่เร่ิมดําเนินการจนถึงปัจจุบันและผลผลติทีไ่ด้  

 ในปีงบประมาณ 2554 ไดท้าํการศึกษาสถานการณ์การหกลม้ในชุมชนของผูสู้งอายุไทย (Falls 

in community-dwelling Thai elders: An explanatory sequential mixed methods study for Fall 

Prevention) ในกลุ่มผูสู้งอายท่ีุทาํการศึกษา ทั้งหมด 5 แห่ง ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร จงัหวดัสมุทรสาคร 

จงัหวดักาฬสินธ์ุ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยใชว้ิธี An explanatory sequential mixed 

methods study จากจาํนวนผูสู้งอายุ 1080 คน พบวา่เคยมีการหกลม้เกิดข้ึนภายใน 1 ปี จาํนวน 310 คน 

คิดเป็นร้อยละ 28.7 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานความชุกของการหกลม้ทั้งในและต่างประเทศ  

 จากผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบวา่การหกลม้ในผูสู้งอายไุทยส่วนใหญ่พบเป็นเพศหญิง ร้อยละ 

74 สถานท่ีท่ีหกลม้พบเป็นนอกบา้นร้อยละ 56.3 และในบา้นร้อยละ 44.7 โดยหกลม้ขณะท่ีเดินอยู ่ร้อย

ละ 65.7 ผูสู้งอายุเพียงร้อยละ 39 ท่ีมีการส่ือสารเร่ืองการหกลม้ให้แพทยใ์นระบบบริการปฐมภูมิทราบ 

โดยร้อยละ 84 ของผูสู้งอายุท่ีบอกแพทย ์เน่ืองจากยงัคงมีอาการเจ็บปวดหลงัจากหกลม้อยู ่และสาเหตุ

อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ปัญหาการมองเห็น การมีโรคประจาํตวัมากกวา่ 2 โรคข้ึนไป และโรคหวัใจ (chi square = 

231.44, p<.001) เป็นตน้ 

 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกในผูสู้งอายุทั้งหมด 50 คน พบวา่ ความเช่ือ

และทศันคติ ในเร่ืองการหกลม้เป็น “เร่ืองของวยัชราท่ีทุกคนไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้เหมือน เกิด แก่ 

เจ็บ ตาย”  ร่วมไปกบัอุปสรรคในการไดรั้บการบริการส่งเสริมสุขภาพหรือคาํแนะนาํการดูแลสุขภาพ

ในวยัสูงอายุ เหตุผลดงักล่าว ส่งผลให้ผูสู้งอายุ และครอบครัว มองไม่เห็นความสําคญัของการป้องกนั

การหกลม้ เช่น ไม่ส่ือสารเร่ืองการหกลม้ ไม่ระวงัเร่ืองความปลอดภยัของส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจทาํให้หกลม้ 

และเม่ือได้สอบถามถึงผลกระทบต่อชีวิตท่ีเกิดข้ึนภายหลังการหกล้มพบว่า ผูสู้งอายุท่ียงัไม่เสีย

ความสามารถในการช่วยเหลือดูแลตวัเอง (จาํนวน 40 คนใน 50 คน) มีความสนใจในเร่ืองการดูแล

สุขภาพและการป้องกนั แต่ดว้ยอุปสรรคในเร่ืองการเขา้ถึงบริการเชิงรุก ร่วมกบัปัญหาการเดินทาง ทาํ

ให้การเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ น้อยลง สําหรับผูสู้งอายุท่ีภายหลงัหกลม้แลว้เกิดภาวะถดถอยเร่ืองการ

ช่วยเหลือตวัเอง และมีปัญหาการหกลม้หลายคร้ัง (10 คนใน 50 คน) ยงัไม่ไดรั้บการดูแลรักษาอย่าง

เหมาะสมเพื่อหาสาเหตุท่ีแกไ้ขได ้ 

 



 
 

53 

 

 สรุปผลการศึกษาท่ีได ้คือ การนาํแนวทางการป้องกนัการหกลม้และฟ้ืนฟูสุขภาพผูสู้งอายุใน

ชุมชนสู่การปฏิบติัตอ้งประกอบไปดว้ย 

 1. การให้ความรู้แก่ผูสู้งอายุและครอบครัวในชุมชนให้ตระหนกัถึงความสําคญัในการป้องกนั

การหกลม้โดยวิธีการสร้างทศันคติเชิงบวกในการดูแลสุขภาพ เช่น สุขภาพท่ีแข็งแรงมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

เป็นเร่ืองท่ีปฏิบติัได ้และสามารถนาํไปสู่ป้องกนัการหกลม้ 

 2. การให้ความรู้และทศันคติเชิงบวกในการส่งเสริมและป้องกนัปัญหาสุขภาพในผูสู้งอายุแก่

บุคคลากรทางสาธารณสุขเพื่อนาํไปสู่ขบวนการส่งเสริมสุขภาพของผูสู้งอายุและครอบครัวในชุมชนท่ี

มีประสิทธิภาพ 

 3. การวิจยัเพิ่มเติมในเร่ืองรูปแบบการออกกาํลงักายท่ีมีประสิทธิภาพและนําไปใช้ในทาง

ปฏิบติัได้สําหรับผูสู้งอายุท่ีบา้นเพื่อเพิ่มสมรรถภาพความแข็งแรงของกล้ามเน้ือและการทรงตวัใน

ผูสู้งอายนุาํไปสู่การป้องกนัการหกลม้ของผูสู้งอายใุนชุมชน  

เพื่อใหบ้รรลุตามผลสรุปการศึกษา ในปีงบประมาณ 2555 จึงไดจ้ดัทาํส่ือ 2 ช้ิน ไดแ้ก่ ส่ือหนงัสือ “เม่ือ

คนแก่ยงัไม่อยากแก่” และส่ือวีดีทศัน์ “ไม่ยอมแก่” โดยจะนาํส่ือท่ีไดไ้ปขยายผลสู่ชุมชนเครือข่ายใน

ปีงบประมาณ 2556 ต่อไป 

   
 

แผนงานในปีงบประมาณ 2556-2558 

 กิจกรรมย่อยท่ี 1: ผลของขบวนการจดัอบรมและเผยแพร่ส่ือส่งเสริมสุขภาพเพื่อช่วยเพิ่ม

ทศันคติเชิงบวกและการตระหนกัรู้ในการป้องกนัการหกลม้และฟ้ืนฟูสุขภาพผูสู้งอายุในชุมชน (Effect 

of putting up strategies to increase awareness and attitude toward fall prevention in the community: 

Embedded mixed methods study) 

 กิจกรรมยอ่ยท่ี 2: การทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการออกกาํลงักายท่ีสามารถทาํไดเ้องท่ีบา้น

เพื่อป้องกนัการหกลม้และเพิ่มสมรรถภาพดา้นความแขง็แรงของกลา้มเน้ือและการทรงตวัในผูสู้งอายุท่ี

เร่ิมมีปัญหาการทรงตวั (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) 

 

----------------------------------------------------------  
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ช่ือกจิกรรม     พฒันารูปแบบการช่วยเหลอืและสร้างเสริมสุขภาพญาติผู้ดูแลผู้ป่วยเร้ือรังในชุมชนเมือง 

ช่ือผู้บรรยาย    รศ.ดร.ยุพาพนิ ศิรโพธ์ิงาม 

ช่ือสถาบัน       โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย)ุ   

                       คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ปีงบประมาณทีเ่ร่ิมดําเนินกจิกรรม 2552 

 

วตัถุประสงค์หลกัของกจิกรรม 

 พฒันารูปแบบการช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพญาติผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรังในชุมชนเมือง 

 

สรุปผลการดําเนินงานตั้งแต่เร่ิมดําเนินการจนถึงปัจจุบันและผลผลติทีไ่ด้  

 ขั้นตอนท่ี 1 การสาํรวจปัจจยัเส่ียง ปัญหาสุขภาพ ปัญหาและความตอ้งการความช่วยเหลือของ

ญาติผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรังในชุมชนเมือง จากการประชุมร่วมญาติผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรังจาํนวน 148 

คน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด แบ่งเป็นญาติผูดู้แลท่ีสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีโรงพยาบาลจาํนวน 118 

คน ญาติผูดู้แลท่ีอยูท่ี่บา้นและไม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีโรงพยาบาล จาํนวน 30 คน ในจาํนวนผูดู้แล

ท่ีสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีโรงพยาบาล 118 คน มีญาติผูดู้แลท่ีทาํงานนอกบา้น (working caregivers) 

57 คน (48.3%) และญาติผูดู้แลท่ีไม่ได้ทาํงาน (Non-working caregivers) 61 คน (51.7%) เม่ือ

เปรียบเทียบคะแนนระดบัความเครียด พบวา่ ญาติผู้ดูแลที่อยู่ที่บ้านมีความเครียดมากกว่าญาติผูดู้แลท่ี

ทาํงานนอกบา้น (p=.012) และมีความเครียดมากกวา่ญาติผูดู้แลท่ีไม่ไดท้าํงานอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ 

(p=.006) ส่วนญาติผูดู้แลท่ีทาํงานนอกบา้นมีความเครียดไม่แตกต่างกบัญาติผูดู้แลท่ีไม่ไดท้าํงาน ใน

ส่วนความต้องการของญาติผู้ดูแล ได้แก่ ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วย ด้านความรู้

ในการดูแลตนเอง และแหล่งประโยชน์สนับสนุนการดูแล 

 

 ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์สถานการณ์การช่วยเหลือญาติผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรังในชุมชนเมือง 

(กรุงเทพฯ และปริมณฑล) โดยจัดการประชุมร่วมกับผูน้ําพยาบาลและพยาบาลท่ีปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลของกรุงเทพฯ และปริมณฑลท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานเก่ียวกบัการช่วยเหลือและ

สร้างเสริมสุขภาพผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรังจาํนวน 86 คน มีการบรรยายเก่ียวกบัการช่วยเหลือญาติผูดู้แล

ผูป่้วยเร้ือรัง และแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการช่วยเหลือญาติผูดู้แล

ผูป่้วยเร้ือรัง ซ่ึงได้สรุปรูปแบบการให้ความช่วยเหลือที่ปฏิบัติแก่ญาติผู้ ดูแล ไดแ้ก่ การจดัทาํแผนการ

จาํหน่ายผูป่้วยร่วมกบัญาติผูดู้แล การให้ความรู้ การสอนสาธิตแบบรายบุคคลหรือกลุ่ม ช่วยจดัเตรียม

อุปกรณ์เคร่ืองมือแพทยท่ี์ใชใ้นการดูแลผูป่้วย ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีสามารถให้ความ

ช่วยเหลือญาติท่ีใกลบ้า้น และแหล่งประโยชน์อ่ืนท่ีสามารถขอความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน ปัญหา

และอุปสรรค ไดแ้ก่ ญาติปฏิเสธการดูแลผูป่้วยต่อท่ีบา้น บุคคลากรไม่เพียงพอ มีเวลาให้ญาติผูดู้แลไม่
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มาก เป็นตน้ และจากผลสัมภาษณ์กลุ่มเพื่อใหข้อ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัประสบการณ์การปฏิบติัของพยาบาล

ในการช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพญาติผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรังในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สรุปได้ว่า การช่วยเหลือผูดู้แลผูป่้วยอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการบริหารจดัการโดยการเตรียม

พยาบาลกลุ่มหน่ึงในโรงพยาบาลท่ีมีความรู้ มีทกัษะท่ีจาํเป็นรวมทั้งการสร้างเครือข่ายการดูแลและส่ง

ต่อ ท่ีสามารถทาํงานเชิงรุกในช่วยเหลือผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรังในประเด็นต่อไปน้ี  

 1) ทศันคติท่ีดีในการใหค้วามช่วยเหลือดูแลแก่ญาติผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรัง  

 2) ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองญาติผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรัง และวธีิการใหค้วามช่วยเหลือ  

 3) ความชาํนาญและทกัษะในการช่วยเหลือผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรัง  

 4) การสร้างเครือข่ายเพื่อสนบัสนุนการใหค้วามช่วยเหลือดูแลแก่ญาติผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรัง  

 

 ขั้นตอนท่ี 3 การทบทวนวรรณกรรม  ศึกษาจากวิทยานิพนธ์และงานวิจยัท่ีศึกษาเชิงทดลอง 

เก่ียวกบัรูปแบบ/ โปรแกรมการให้ความช่วยเหลือผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรังต่างๆ ในประเทศไทย ไดแ้ก่ กลุ่ม

ผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองและผูดู้แลผูป่้วยสูงอายุ ผูดู้แลผูป่้วยจิตเวช และผูดู้แลผูป่้วยเด็กและ

ผูใ้หญ่ท่ีมีภาวะโรคเร้ือรัง ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 1) ญาติผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรังต่างตอ้งการความช่วยเหลือจากบุคลากรทางสุขภาพในการช่วย

ปรับตวัทั้งในเร่ืองความรู้ ทกัษะในการดูแล และความมัน่ใจในการดูแล  

 2) งานวิจยัส่วนใหญ่มุ่งเนน้ผลลพัธ์ของการดูแลท่ีคุณภาพการดูแล/ตวัช้ีวดัทางคลินิกท่ีเกิดข้ึน

ในตวัผูป่้วย เช่น การเกิด/ไม่เกิดภาวะแทรกซอ้น การฟ้ืนฟูสภาพร่างกายของผูป่้วย ความสามารถปฏิบติั

กิจวตัรประจาํวนัของผูป่้วย และความพึงพอใจต่อการดูแลท่ีไดรั้บ มีส่วนนอ้ยท่ีมุ่งเนน้ผลลพัธ์ท่ีเกิดกบั

ผูดู้แลโดยตรง เช่น สุขภาพผูดู้แลผูป่้วย ภาระการดูแล ความสามารถในการดูแลตนเองขณะท่ีทาํหนา้ท่ี

ผูดู้แลผูป่้วย การจดัการความเครียด ความวิตกกงัวล เป็นตน้ สะทอ้นให้เห็นว่า งานวิจยัท่ีผ่านมาให้

ความสําคญักบัสุขภาพของผูป่้วย แต่สําหรับสุขภาพและคุณภาพชีวิตญาติผูดู้แลยงัไม่ค่อยไดค้าํนึงถึง

เท่าไรนกั  

 3) วิธีการดาํเนินการมีทั้งท่ีให้การช่วยเหลือรายบุคคล รายกลุ่ม และสถานท่ีในการดาํเนินการ

ช่วยเหลือส่วนใหญ่เป็นท่ีโรงพยาบาลมากกว่าท่ีบา้น/ในชุมชน การช่วยเหลือญาติผูดู้แลในชุมชนมกั

เป็นการติดตามระยะสั้ น ซ่ึงถ้าตามหลกัของการดูแลผูป่้วยเร้ือรังแล้ว การติดตามในระยะยาวเป็น

ส่ิงจาํเป็นอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากการดูแลในแต่ละระยะมีความแตกต่างกนัทั้งในความรุนแรงของโรค 

ความสามารถของผูดู้แล และบริบทของการดูแล  

 4) เน่ืองจากงานวิจยัท่ีนาํมาทบทวนดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นวิทยานิพนธ์จึงอาจเป็นรูปแบบ/ 

โปรแกรมท่ีใช้ช่วงเวลาดาํเนินงาน (เก็บขอ้มูล) ช่วงสั้ นๆ หรือเป็นช่วงเปล่ียนผ่านจากโรงพยาบาล

กลบัไปดูแลต่อท่ีบา้นเท่านั้น 
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 ขั้นตอนท่ี 4 การจดัทาํคู่มือการดูแลตนเองและการสร้างเสริมสุขภาพสําหรับผูดู้แลผูป่้วยโรค

เร้ือรัง พร้อมทั้ง DVD เก่ียวกบัชีวิตผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรัง 1 ชุด จาํนวน 5 เร่ือง เพื่อไวใ้ช้ในการจดั

อบรม เผยแพร่ความรู้ให้แก่พยาบาล และญาติผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรัง โดยคู่มือมีสาระสําคญั และรูปภาพ

ประกอบจาํนวน 60 หน้า เน้ือหาประกอบดว้ยการนาํเสนอความรู้เก่ียวกบัการดูแลตนเองขณะท่ีตอ้ง

ดูแลผูป่้วย การสร้างเสริมสุขภาพ การจดัการกบัความเครียด การช่วยเหลือในการทาํกิจวตัรประจาํวนั

ผูป่้วยสําหรับผูดู้แล และพฒันาเจตคติท่ีดีในการดูแลผูป่้วยเร้ือรังท่ีบา้น สําหรับ DVD ชีวิตผูดู้แลผูป่้วย

เร้ือรัง มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นส่ือกลางให้ผูดู้แลท่ีมีประสบการณ์ในการดูแลไดน้าํเสนอประสบการณ์

ของตนแก่ญาติผูดู้แลรายใหม่ เพื่อใหญ้าติผูดู้แลเกิดกาํลงัใจและความมัน่ใจวา่ตนเองสามารถดูแลผูป่้วย

ไดแ้ละมีเจตคติท่ีดีในการดูแลผูป่้วยเร้ือรังท่ีบา้น รวมทั้งใชเ้ป็นส่ือในการอบรมพยาบาล เพื่อให้เขา้ใจ

ถึงประสบการณ์ชีวติของผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรังในแง่มุมท่ีแตกต่างกนั ตามลกัษณะเฉพาะของความสัมพนัธ์

ระหวา่งผูดู้แลและผูป่้วยเร้ือรัง ในแต่ละเร่ืองมีจุดสนใจของเน้ือหาท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ ชีวิตสามีท่ีดูแล

ภรรยาและครอบครัวท่ีเจบ็ป่วย ชีวตินอ้งท่ีดูแลพี่ท่ีเจบ็ป่วย ชีวติพอ่แม่ท่ีดูแลลูกท่ีเจบ็ป่วย ชีวิตลูกท่ีดูแล

พอ่แม่ท่ีเจบ็ป่วย และชีวติภรรยา/สามี ท่ีดูแลคู่ชีวติ 

 

 ขั้นตอนท่ี 5 การจดัทาํร่าง “รูปแบบการช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรัง” 

 
แผนภูมิที ่4 ร่างรูปแบบการช่วยเหลอืและสร้างเสริมสุขภาพผู้ดูแลผู้ป่วยเร้ือรัง 

(ร่าง) รูปแบบน้ีมุ่งเนน้ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งทีมบุคลากรทางสุขภาพ (เนน้ท่ีพยาบาล) กบัญาติผูดู้แลและ

ผูป่้วย และผลลพัธ์ในการดูแล พยาบาลตอ้งไดรั้บการเตรียมความพร้อมในดา้นความรู้ ทศันคติท่ีดี และ

มุ่งทาํงานเชิงรุกในการช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพญาติผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรัง ดว้ยวิธีการต่างๆ เพื่อให้

ญาติผูดู้แลผูป่้วยไดรั้บขอ้มูลเพียงพอ มีส่วนร่วมในการจดัการทุกขั้นตอนอย่างต่อเน่ือง ภายใตแ้หล่ง

ประโยชน์ท่ีมีอยู่ในชุมชน สําหรับผลลพัธ์ในการดูแลมุ่งเน้นทั้งผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนกบัตวัผูป่้วย (Patient 

Outcome) ไดแ้ก่ ภาวะสุขภาพ ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ความสามารถปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัของผูป่้วย 

และผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนในตวัญาติผูดู้แล (Caregiver Outcome) ไดแ้ก่ ความสามารถในการดูแลตนเองของ

ญาติผูดู้แล ทกัษะ/ความสามารถในการจดัการ/เผชิญปัญหา ความเครียดจากการดูแล 

----------------------------------------------------------  
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ช่ือกจิกรรม ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุทีเ่ป็นนักวิง่ระยะไกล 

ช่ือผู้บรรยาย อ.ดร.ศุภร วงศ์วทญั�ู 

ช่ือสถาบัน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย)ุ 

  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ปีงบประมาณทีเ่ร่ิมดําเนินกจิกรรม 2553 

 

วตัถุประสงค์หลกัของกจิกรรม 

 ศึกษาภาวะสุขภาพของผูสู้งอายุท่ีเป็นนกัวิ่งระยะไกล และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกกาํลงั

กายอยา่งสมํ่าเสมอของผูสู้งอายท่ีุเป็นนกัวิง่ระยะไกล 

 

สรุปผลการดําเนินงานตั้งแต่เร่ิมดําเนินการจนถึงปัจจุบันและผลผลติทีไ่ด้  

 ภาวะสุขภาพของผูสู้งอายมีุความแตกต่างกนัหลายระดบัตั้งแต่ทุพพลภาพ พึ่งพาผูอ่ื้น ช่วยเหลือ

ตวัเองไดจ้นถึงผูสู้งอายุท่ีมีร่างกายแข็งแรงสามารถเป็นนกักีฬาในทีมแข่งขนัได ้การวิ่งระยะไกลเป็น

การออกกาํลงักายระดบัหนกัท่ีตอ้งใชค้วามแขง็แรงและความอดทนสูง อยา่งไรก็ตาม ภาวะสุขภาพของ

ผูสู้งอายท่ีุเป็นนกัวิง่ระยะไกล ยงัไม่มีขอ้มูลชดัเจนวา่เป็นอยา่งไรและมีสุขภาพดีกวา่ผูสู้งอายุท่ีไม่ใช่นกั

วิง่หรือไม่ อยา่งไร 

 ในปีงบประมาณ 2553-2554 จึงศึกษาการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของผูสู้งอายุท่ีเป็นและไม่

เป็นนกัวิ่งระยะไกล ซ่ึงรวมถึงภาวะสุขภาพทางกาย (ไดแ้ก่ นํ้ าหนกั ดชันีมวลกาย อตัราการเตน้ของ

หวัใจขณะพกั ความดนัโลหิตซิสโตลิค ความดนัโลหิตไดแอสโตลิค ความอ่อนตวั แรงเหยียดขา ความจุ

ปอด สมรรถภาพการใชอ้อกซิเจน และความหนาแน่นของมวลกระดูก) และภาวะสุขภาพดา้นจิตสังคม 

(ไดแ้ก่ การรับรู้ภาวะสุขภาพโดยรวมและ การรับรู้ความผาสุกในชีวิต) ในกลุ่มผูสู้งอายุชายท่ีเป็นนกัวิ่ง

ระยะไกล อายตุั้งแต่ 60-84 ปี ไม่มีโรคประจาํตวัรุนแรงหรือเจ็บป่วยเฉียบพลนั จาํนวน 221 ราย ซ่ึงเป็น

ผูสู้งอายุท่ีเป็นนักวิ่งระยะไกลจากผูท่ี้เข้าร่วมการแข่งขนักีฬาประเภทวิ่งระยะไกลท่ีจดัโดยสมาคม 

ชมรม หรือมูลนิธิต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 124 ราย และผูสู้งอายุท่ีไม่เป็นนกัวิ่งระยะไกล

จาํนวน 97 ราย จากชุมชนแห่งหน่ึงในตาํบลศรีสวสัด์ิ อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ผูร่้วม

กิจกรรมไดรั้บการตรวจร่างกาย ดว้ยเคร่ืองมือแบบเคล่ือนยา้ยชุดเดียวกนั โดยกลุ่มท่ีเป็นนกัวิ่งระยะไกล

ไดรั้บการตรวจร่างกายท่ีศูนยเ์สริมพลงัสร้างสุขภาพท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดีในวนัท่ีไม่มีการแข่งขนัวิ่ง

ระยะไกล เพื่อให้ผลการตรวจร่างกายเป็นค่าท่ีอยู่ในภาวะปกติ ส่วนกลุ่มท่ีไม่ใช่นกัวิ่งไดรั้บการตรวจ

ร่างกายท่ีสถานีอนามยัตาํบลศรีสวสัด์ิ ในอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม  

 จากการเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีตรวจสุขภาพโดยใช ้t-test พบวา่ ค่าเฉล่ียของนํ้าหนกั ดชันีมวลกาย  

อตัราการเตน้ของหวัใจขณะพกั  แรงเหยียดขา  ความจุปอด และสมรรถภาพการใชอ้อกซิเจน ตลอดจน

การรับรู้ภาวะสุขภาพโดยรวมของผูสู้งอายุกลุ่มนกัวิ่งระยะไกลดีกวา่กลุ่มไม่ใช่นกัวิ่งอย่างมีนยัสําคญั
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ทางสถิติ แต่ความอ่อนตวัของผูสู้งอายุกลุ่มท่ีไม่ใช่นกัวิ่งระยะไกลดีกวา่กลุ่มนกัวิ่งระยะไกล อยา่งไรก็

ตาม ความดนัโลหิตซิสโตลิคและไดแอสโตลิค ความหนาแน่นของมวลกระดูก และการรับรู้ความผาสุก

ในชีวิตของสองกลุ่มไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 16 ของผูสู้งอายุท่ี

เป็นนกัวิ่งระยะไกล เคยหยุดวิ่งเน่ืองจากไดรั้บบาดเจ็บจากการวิ่ง ไดแ้ก่ ปวดเข่า ขอ้เทา้ กลา้มเน้ือ เอ็น

ร้อยหวายอกัเสบ และลม้ระหว่างการวิ่งทาํให้เกิดแผลตามร่างกาย แต่หลงัจากได้รับการรักษาแลว้ก็

กลบัมาวิง่ระยะไกลเช่นเคย  

 ในปีงบประมาณ 2555 จึงทาํการศึกษาในเชิงคุณภาพ ว่าเพราะเหตุใดผูสู้งอายุท่ีเป็นนักวิ่ง

ระยะไกล จึงสามารถออกกาํลังกายได้อย่างสมํ่าเสมอ ทั้งท่ีส่วนหน่ึงเคยได้รับบาดเจ็บจากการวิ่ง

ระยะไกล โดยศึกษา ปัจจยัและพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในการออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอตามการรับรู้

ของผูสู้งอายนุกัวิ่งระยะไกล ผูสู้งอายุนกัวิ่งระยะไกลเพศชายท่ีเคยเขา้ร่วมกิจกรรมจาํนวน 27 ราย และ

ผูสู้งอายนุกัวิง่ระยะไกลเพศหญิงท่ีคดัเลือกจากโครงการยอ่ยของกลุ่มนกัวิง่ระยะไกลจาํนวน 4 ราย รวม

ทั้งหมด 31 ราย อายุตั้งแต่ 62-79 ปี โดยเร่ิมวิ่งระยะไกลเม่ืออายุนอ้ยสุด 38 ปี และมากท่ีสุดอายุ 70 ปี 

ระยะเวลาท่ีเร่ิมวิ่งระยะไกลมาจนถึงปัจจุบนันอ้ยสุด 10 ปี และมากท่ีสุด 25 ปี ระยะทางท่ีฝึกซ้อมใน

ปัจจุบนั 49 กิโลเมตรต่อสัปดาห์ และจาํนวนสนามแข่งขนัท่ีเคยเขา้ร่วม 3-1000 สนาม ครบทุกประเภท 

marathon ซ่ึงหลงัไดรั้บการสัมภาษณ์ เชิงลึกเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (interview guide) และ

วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา (content analysis) พบวา่ ผูสู้งอายุท่ีเป็นนกัวิ่งระยะไกลส่วนใหญ่มีเหตุการณ์

ท่ีเป็นจุดเปล่ียน ซ่ึงอาจเป็นปัจจยัภายในตนเองท่ีเห็นความสําคญัในการออกกาํลงักายดว้ยเหตุผลต่างๆ 

กนั ประกอบกบัมีเหตุการณ์ท่ีเป็นแรงจูงใจ จึงทาํให้ผูสู้งอายุเร่ิมวิ่ง และเม่ือเห็นประโยชน์ดา้นต่างๆ

ประกอบ เช่น ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต และด้านสังคม จึงทําให้มีการวิ่งท่ีสมํ่าเสมอข้ึน 

นอกจากน้ี แรงสนบัสนุนทางสังคม ซ่ึงรวมถึง ครอบครัว เพื่อน หรือ องคก์รท่ีสนบัสนุน ก็มีอิทธิพลใน

การส่งเสริมใหผู้สู้งอายวุิง่ออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ืองเป็นเวลานาน 

 

----------------------------------------------------------  
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ช่ือกจิกรรม  การเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุที่ออกกําลังกายอย่างเบาของชมรม

ผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสาลวนั 

 

ช่ือผู้บรรยาย ผศ.ดร.สุจินดา จารุพฒัน์ มารุโอ 

ช่ือสถาบัน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน) 

  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ปีงบประมาณทีเ่ร่ิมดําเนินกจิกรรม 2554 

 

วตัถุประสงค์หลกัของกจิกรรม 

พฒันาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายใุนชุมชนดว้ยการออกกาํลงักายอยา่งต่อเน่ือง  

 

สรุปผลการดําเนินงานตั้งแต่เร่ิมดําเนินการจนถึงปัจจุบันและผลผลติทีไ่ด้  

 ในปีงบประมาณ 2554 เร่ิมหาแนวทางโดยการศึกษาภาวะสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย  

กิจกรรมการเคล่ือนไหว และการออกกาํลงักายในชุมชนท่ีมีกิจกรรมการออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอ 

คือ ชุมชนผูสู้งอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบ้านสาลวนั จ.นครปฐม  มีผูสู้งอายุเข้าร่วม

กิจกรรม จาํนวน 75 คน  โดยการประเมินสมรรถภาพทางกาย ไดแ้ก่ แรงบีบมือ วดัแรงเหยียดขา ความ

อ่อนตวั ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ การทดสอบภาวะสุขภาพ ได้แก่ ความดนัโลหิต ดชันีมวลกาย 

ไขมนัและองคป์ระกอบในร่างกาย การตอบแบบสอบถามกิจกรรมการเคล่ือนไหวออกแรงและการออก

กาํลงักายโดยการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาเบ้ืองตน้ พบวา่ ผูสู้งอายุ มีอายุระหวา่ง 60 - 84 ปี ส่วนสูง 140-

180 เซนติเมตร นํ้ าหนัก 45-86 กิโลกรัม มีโรคประจาํตวั 45 คน ความดันโลหิต 60-100/110-150 

มิลลิเมตรปรอท ดชันีมวลกายเฉล่ีย 25.6 ± 4.3 กิโลกรัม/ตารางเมตร ปริมาณไขมนัเฉล่ีย ร้อยละ 32.5 ± 

9.6 แรงบีบมือเฉล่ีย 21.1± 7.5 กิโลกรัม ความอ่อนตวัเฉล่ีย 13.1 ± 7.3 เซนติเมตร แรงเหยียดขาเฉล่ีย 

54.1 ± 20.9 กิโลกรัม ประเภทการออกกาํลงักาย ไดแ้ก่ ฤๅษีดดัตน ร้อยละ 47.8 การเดิน ร้อยละ 34.8 

ระดบักิจกรรมการเคล่ือนไหวแบบเบา ร้อยละ 97.3 แบบปานกลาง ร้อยละ 2.7 

 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถภาพทางกาย ภาวะสุขภาพ กิจกรรมการเคล่ือนไหวออก

แรงและการออกกาํลงักาย ของกลุ่มผูสู้งอายุท่ีออกกาํลงักายอยา่งเบาดว้ยฤๅษีดดัตน (จาํนวน 33 คน) 

กบักลุ่มผูสู้งอายท่ีุไม่ไดท้าํฤๅษีดดัตน (จาํนวน 36 คน) ดงัตารางท่ี 3 
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ตวัแปร ทาํฤๅษีดดัตน 

 Mean+ SD (n=33) 

ไม่ทาํฤๅษีดดัตน  

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 ไม่

มีเวลา คิดวา่งานท่ีทาํอยูใ่ช้แรงอยู่แลว้ การเดินทางมาลาํบาก เช่น ผูสู้งอายุท่ีมีภาวะโรคเร้ือรัง รวมถึง

ญาติตอ้งดูแลทาํใหไ้ม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมไดส้มํ่าเสมอ แต่ก็ตอ้งการวิธีออกกาํลงักายท่ีสามารถทาํ

ท่ีบา้นได ้สําหรับผูสู้งอายุมากกวา่ร้อยละ 80 มีกิจกรรมออกกาํลงักายสมํ่าเสมอ เพราะเช่ือว่าการออก

กาํลงักายส่งผลดี ผอ่นคลายความเครียด ทาํให้ร่างกายแข็งแรง แต่ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

ส่วนใหญ่ไม่อยูใ่นระดบัปกติ จึงควรส่งเสริมใหอ้อกกาํลงักายอยา่งต่อเน่ือง จากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ี

สาธารณสุข พบวา่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบา้นสาละวนั มีแผนงานส่งเสริมการออกกาํลงักาย 

โดยได้ปรับพื้นด้านหน้าเป็นลานออกกาํลงักาย รวมทั้งผูสู้งอายุในชุมชนเสนอให้จดัทาํส่ือวีดีทศัน์

ส่งเสริมสุขภาพผ่านทางมลัติมิเดียร่วมกบัส่ือทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตดา้นการออกกาํลงักาย เพื่อให้

สามารถเรียนรู้และปฏิบติัการออกกาํลงักายไดด้ว้ยตวัเอง ในปีงบประมาณ 2555 จึงเชิญผูเ้ช่ียวชาญดา้น

วิทยาศาสตร์การกีฬาและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมทั้งผูส้อนการทาํฤๅษีดดัตนของชุมชนบา้นสาลวนั ร่วมกนั

จดัทาํส่ือวดีีทศัน์สอนการออกกาํลงักายอยา่งเบาดว้ยฤๅษีดดัตน ซ่ึงคดัเฉพาะท่าท่ีเหมาะสมและผูสู้งอายุ

สามารถทาํไดเ้องท่ีบา้นเพื่อส่งเสริมใหก้ารออกกาํลงักายเป็นเร่ืองใกลต้วั  

  
 

----------------------------------------------------------  
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ช่ือกจิกรรม   การดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจรและต่อเน่ือง: การดูแลผู้ป่วยสูงอายุจากโรงพยาบาลสู่บ้าน 

ช่ือผู้บรรยาย  ผศ.ดร.สุปรีดา มั่นคง 

ช่ือสถาบัน     โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย)ุ    

                   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ปีงบประมาณทีเ่ร่ิมดําเนินกจิกรรม  2552 

 

วตัถุประสงค์หลกัของกจิกรรม  พฒันาโปรแกรมการวางแผนจาํหน่ายผูป่้วยสูงอายอุยา่งเป็นระบบ 

 

สรุปผลการดําเนินงานตั้งแต่เร่ิมดําเนินการจนถึงปัจจุบันและผลผลติทีไ่ด้   

 การพฒันาโปรแกรมการวางแผนจาํหน่ายผูป่้วยสูงอายุอยา่งเป็นระบบ มีระบบส่งต่อผูป่้วยจาก

หอผูป่้วยในให้ไดรั้บบริการการดูแลสุขภาพและบริการทางสังคมท่ีบา้นอย่างปลอดภยัและมีคุณภาพ

โดยใช้ทีม  สหสาขาวิชาและส่งต่อเครือข่ายชุมชน การดาํเนินงานในปีงบประมาณ 2552 แบ่งเป็น 3 

ขั้นตอน ดงัน้ี  

 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสถานการณ์การดูแลผูป่้วยสูงอายุอยา่งต่อเน่ืองจากโรงพยาบาลถึงบา้น โดย

สังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทบทวนเวชระเบียนผูป่้วยสูงอายุท่ีไดรั้บการดูแลต่อเน่ืองท่ีบา้นระยะเวลา 

1 ปียอ้นหลงั (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง เมษายน พ.ศ. 2552) จาํนวน 100 ราย โดยใชแ้บบ

รวบรวมขอ้มูลจากเวชระเบียนและแบบประเมินสรุปการติดตามเยี่ยมบา้น (Home care discharge 

summary)  

 ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาขอ้มูลการสัมภาษณ์ญาติผูดู้แลผูสู้งอายุ จาํนวน 10 ราย พบว่า ญาติผูดู้แลมี

ความตอ้งการขอ้มูลในการดูแลผูสู้งอายุอย่างต่อเน่ืองท่ีบา้น การเตรียมความพร้อม อุปกรณ์ทาง

การแพทยก่์อนกลบับา้น เพื่อสร้างความมัน่ใจในการดูแลผูสู้งอายอุยา่งต่อเน่ืองท่ีบา้น  

 ขั้นตอนท่ี 3 ขอ้มูลการสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีพยาบาล จาํนวน 10 ราย ประกอบดว้ย ผูป้ฏิบติัการ

พยาบาลขั้นสูง (APN) พยาบาลแผนกผูป่้วยใน พยาบาลหน่วยประสานงานระหว่างบ้านและ

โรงพยาบาล รวมทั้งพยาบาลระดบัหัวหนา้งาน สังกดักองการพยาบาล สํานกัอนามยักรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษา พบวา่ เจา้หนา้ท่ีพยาบาลยงัตอ้งการมาตรฐานการดูแลผูป่้วยในการวางแผนจาํหน่าย เพื่อ

การส่ือสารขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพและครบถว้น ทาํให้ระบบการส่งต่อจากแผนกผูป่้วยในกบัหน่วย

เยีย่มบา้นมีความรวดเร็วตอบสนองทนัเวลา และยงัตอ้งการการกาํหนดเวลาการเยี่ยมผา่นระบบส่ือสาร

หรือการดูแลท่ีบ้านท่ีแน่นอนหลังจากสังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากระยะท่ี 1 ร่วมกับการทบทวน

วรรณกรรม ในปีงบประมาณ 2553 จึงจดัทาํ(ร่าง)โปรแกรมการดูแลผูสู้งอายุอย่างครบวงจรและ

ต่อเน่ืองจากโรงพยาบาลสู่บา้น ประกอบดว้ย  
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 1) ระบุผูสู้งอายท่ีุมีความเส่ียงสูงในการเขา้รับการรักษาซํ้ าในโรงพยาบาล  

 2) มาตรฐานการวางแผนจาํหน่ายและกระบวนการจาํหน่าย ประกอบดว้ย การประชุมร่วม

ระหว่างทีมสุขภาพ การประชุมร่วมกบัญาติ เพื่อการมีส่วนร่วมในการวางแผนจาํหน่าย ช่วยเหลือ

สนบัสนุน นอกจากน้ีการมีสมุดบนัทึกสุขภาพสําหรับผูป่้วยสูงอาย ุ (Personal health book) เพื่อเป็น

เคร่ืองมือส่ือสารขอ้มูลท่ีจาํเป็นและเรียนรู้ความตอ้งการการดูแล  

 3) การส่งต่อพยาบาลหน่วยเยีย่มบา้น  

 4) การดูแลผูสู้งอายุระยะเปล่ียนผา่นจากโรงพยาบาลถึงบา้น (care transition) ซ่ึงเป็นแนวทาง

ในการวางแผนจาํหน่ายผูสู้งอายุอยา่งเป็นระบบ สร้างระบบการส่ือสารและการประสานความร่วมมือ

ระหวา่งสาขาวชิาชีพ และระหวา่งสถาบนั ชุมชน และบา้นในเขตกรุงเทพมหานคร  

 ผูศึ้กษาและคณะนาํเสนอผลการศึกษาพร้อมรับฟังขอ้เสนอแนะจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อนาํมา

ปรับปรุงโปรแกรมการดูแลผูสู้งอายุอยา่งครบวงจรและต่อเน่ืองให้เหมาะสมกบัการนาํไปปฏิบติัมาก

ยิ่งข้ึน ไดแ้ก่ กลุ่มผูบ้ริหารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จาํนวน 10 ราย โดยเห็นดว้ยกบั

กระบวนการ และใหข้อ้เสนอแนะวา่พยาบาลควรเป็นผูป้ระสานงานในทีมการดูแล และกลุ่มพยาบาลผู ้

ปฏิบติั จาํนวน 50 ราย ซ่ึงเห็นดว้ยกบักระบวนการของโปรแกรมเช่นกนั โดยให้ขอ้เสนอแนะวา่ควรมี

พยาบาลผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการดูแลผูสู้งอายุทาํหน้าท่ีเป็นผูป้ระสานงานหลกั ผู้ศึกษาและคณะจึงนํา 

Discharge planning resource nurse (DPRS) เป็นแกนในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุจากโรงพยาบาลสู่บ้าน 

เร่ิมวางแผนจําหน่ายเร่ิมต้นตั้ งแต่แรกรับไว้รักษาในโรงพยาบาล และสมุดบันทึกสุขภาพใช้เป็น

เคร่ืองมือส่ือสารระหว่างผู้ ป่วย/ครอบครัว และผู้ให้การดูแลที่เป็นวิชาชีพ มุ่งผู้ป่วย/ครอบครัวเป็น

ศูนย์กลาง 

  ในปีงบประมาณ 2554 เป็นการนาํนวตักรรมการดูแลระยะเปล่ียนผ่านจากโรงพยาบาลไปสู่

บ้าน ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ไปทดลองใช้กับผูป่้วยสูงอายุท่ีรับไวรั้กษาใน

โรงพยาบาล โดยศึกษาผลลัพธ์ของการจําหน่ายผู้ สูงอายุจากโรงพยาบาล เพื่อการดูแลต่อเน่ืองจาก

โรงพยาบาลสู่บา้นท่ีมีการเตรียมความพร้อมของผูป่้วยและญาติผูดู้แล ให้มีความสามารถในการดูแล

ตนเองท่ีบา้น ติดตามช่วยเหลือ ใหข้อ้มูลเพื่อความมัน่ใจในการดูแล ดงัน้ี 

1. การระบุผูป่้วยท่ีมีความเส่ียงในการเขา้รับการรักษาซํ้ าในโรงพยาบาล ไดแ้ก่ โรคท่ีมีอตัรา

การเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลซํ้ าสูง ไดแ้ก่ กระดูกสะโพกหกั ปอดอกัเสบ โรคหลอด

เลือดสมอง โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง และภาวะหวัใจลม้เหลว นอกจากน้ีมีปัจจยัอ่ืนทั้งประวติั

การเขา้รักษาแผนกฉุกเฉินบ่อย จาํนวนวนันอนโรงพยาบาลเกิน 10 วนั และผูท่ี้มีปัญหา

ทางดา้นสังคม เป็นตน้ 

2. การประเมินผูป่้วยสูงอายุอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ประเมินอย่างเป็นพลวตัรท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงตามสภาวะของผูป่้วย  และมีแนวคิดการตอบสนองความตอ้งการทั้งผูป่้วย

และครอบครัวรวมทั้งญาติผูดู้แล จะตอ้งประเมินอยา่งสมบูรณ์แบบและมีความเฉพาะ คือ  
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2.1 การประเมินความสามารถในกิจว ัตรประจําว ันก่อนเข้า รับการรักษาใน

โรงพยาบาลอยา่งนอ้ย 2 สัปดาห์ เม่ือเขา้รับการรักษาและก่อนจาํหน่าย ช่วยให้ได้

รู้ความตอ้งการของผูป่้วยและรู้จกัผูป่้วยและสะทอ้นแนวคิดการป้องกนั และการ

ส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุ

2.2 การประเมินครอบครัวและญาติผูดู้แลจะตอ้งประเมินและบนัทึกท่ีเป็นการดูแลท่ี

มุ่งครอบครัวเป็นศูนยก์ลาง  

3. ประเมินความตอ้งการการดูแลเม่ือจาํหน่ายออกจากโรงพยาบาล 

4. การติดตามช่วยเหลือต่อเน่ือง ปรึกษา Home Health Care service ในกรณีท่ีจาํเป็น มีการ

ติดตามทางโทรศพัท์ภายใน 3 วนั หลงัจาํหน่าย และ/หรือเยี่ยมบา้น ปรึกษานักสังคม

สงเคราะห์และดูแลร่วมกนัตั้งแต่แรกรับ ทั้งน้ีการส่ือสารระหว่างวิชาชีพและผูป่้วยและ

ครอบครัวถือเป็นหวัใจสาํคญั  

 ผลการศึกษานาํร่องทาํให้ไดก้ระบวนการวางแผนจาํหน่ายท่ีเป็นมาตรฐาน รวมทั้งไดเ้น้ือหา

การดูแลผูป่้วยสูงอายุ การเขา้ใจถึงบทบาทของครอบครัว/ผูดู้แล การแบ่งงานในครอบครัวและพื้นฐาน

สังคม วฒันธรรม ความเช่ือ โดยผ่าน Discharge planning resource nurse (DPRN) และสมุดบนัทึก

สุขภาพ ดงันั้นรูปแบบการดูแลผูสู้งอายุระยะเปล่ียนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บา้นน่าจะนาํไปใช้ไดก้วา้ง

ข้ึน  

 ในปีงบประมาณ 2555 เป็นการศึกษาผลลัพธ์ด้านตัวผู้ป่วยและญาติผู้ ดูแล เพื่อเปรียบเทียบ

ผูป่้วยท่ีไม่ไดรั้บโปรแกรม (แผนปีงบประมาณ 2555) และผูป่้วยท่ีไดรั้บโปรแกรม (แผนปีงบประมาณ 

2556) กลุ่มตวัอย่างอย่างละ 48 คู่ รวมทั้ง 2 กลุ่มเป็น 96 คู่ โดยนาํโปรแกรมการวางแผนจาํหน่ายและ

กระบวนการวางแผนจาํหน่ายมาใช้ในผูป่้วยกลุ่มเส่ียงเขา้รับการรักษาซํ้ า เช่น ผูป่้วยโรคหลอดเลือด

สมอง โรคระบบทางเดินหายใจ และภาวะหวัใจลม้เหลว โดยศึกษาผลลพัธ์ ไดแ้ก่  

 1) การเกิดภาวะแทรกซ้อนของผูป่้วยสูงอายุขณะอยูโ่รงพยาบาล ไดแ้ก่ การติดเช้ือทางระบบ

หายใจ การติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ และเกิดแผลกดทบั 

 2) ความสามารถในการทาํหนา้ท่ี 

 3) ระยะห่างการเขา้รับการรักษาซํ้ า 

 4) ความพึงพอใจของผูป่้วยและผลลพัธ์ดา้นญาติผูดู้แล  

 ผลการศึกษาในกลุ่มผูป่้วยและญาติผู ้ดูแลท่ีไม่ได้รับโปรแกรม (ควบคุม) จํานวน 48คู่ 

ประกอบดว้ย ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูป่้วย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 85.4 อายุเฉล่ีย 77 ปี (SD =13) 

สถานภาพสมรส ร้อยละ 62.5 จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 43.8 มีรายไดเ้พียงพอ ร้อยละ 

93.8 ส่วนใหญ่ใชสิ้ทธิการรักษาพยาบาลตน้สังกดั ร้อยละ 85.4  

 ขอ้มูลทางดา้นสุขภาพของผูป่้วย เขา้รับการรักษาจากหน่วยผูป่้วยฉุกเฉิน (ER) ร้อยละ 87.5 

สาเหตุเกิดจากปัญหาระบบทางเดินหายใจ ร้อยละ 54.2 ค่าเฉล่ียระยะเวลาพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล

นาน 22 วนั (SD = 25, Range 5-118) มีภาวะแทรกซ้อนในโรงพยาบาล ไดแ้ก่ การติดเช้ือระบบทางเดิน
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ปัสสาวะ ร้อยละ 31.3 การติดเช้ือทางระบบทางเดินหายใจ ร้อยละ 20.8 และเกิดแผลกดทบั ร้อยละ 8.3 

มีการยา้ยหอผูป่้วยขณะพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล ร้อยละ 56.3 ค่าเฉล่ียจาํนวนยาท่ีไดรั้บก่อนเขา้รับ

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

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

พอใจต่อการบริการท่ีไดรั้บในการรักษาพยาบาลคร้ังน้ีเป็น 83.9 คะแนน (SD = 8.9, Range = 67-95) จดั

วา่พอใจในระดบัปานกลาง 

 กลุ่มตวัอย่างผูป่้วยมีสุขภาพดีข้ึน แต่ตอ้งการการดูแลอย่างต่อเน่ืองท่ีบา้น ส่วนใหญ่ตอ้งการ

การดูแลเร่ืองการทานอาหารทางสายยาง ร้อยละ 60.41 การดูดเสมหะ ร้อยละ 41.66 การทาํแผล ร้อยละ 

39.58 คะแนนเฉล่ียความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัเป็น 3.81 คะแนน (SD = 4.7) แสดงวา่

ผูป่้วยช่วยเหลือตนเองไดน้อ้ย ตอ้งการความช่วยเหลือจากญาติผูดู้แล กลุ่มตวัอย่างส่วนมากไดรั้บการ

นดัติดตามอาการภายใน 2-4 สัปดาห์หลงัจาํหน่ายออกจากโรงพยาบาล โดยร้อยละ 43.75 จะมาตามนดั

ภายใน 2 สัปดาห์ มีเพียง 1 ราย ท่ีถูกส่งต่อไปรับการติดตามอาการท่ีโรงพยาบาลใกลบ้า้น กลุ่มตวัอยา่ง

เขา้รับการรักษาซํ้ าในโรงพยาบาล (re-admission) ร้อยละ 16.7 เน่ืองจากเกิดการติดเช้ือทางเดินหายใจ 

ร้อยละ 50 ค่าเฉล่ียจาํนวนวนัในการเขา้รับการรักษาซํ้ านาน 6 วนั (SD = 5.78) 

 ข้อมูลส่วนบุคคลของญาติผู ้ดูแล กลุ่มญาติผู ้ดูแลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ79.2 มี

ความสัมพนัธ์เป็นบุตรสาว ร้อยละ 47.9 ค่าเฉล่ียระยะเวลาในการดูแลนาน 5 เดือน (SD = 5.76, Range 1 

เดือน-20 ปี, Mode = 1 ปี) สุขภาพดีไม่มีโรคประจาํตวั ร้อยละ 50 คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจต่อการ

บริการท่ีไดรั้บเป็น 83.29 คะแนน (SD = 10.57, Range = 48-112) จดัว่าพอใจในระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียความพร้อมในการดูแลผูป่้วยท่ีบา้นเป็น 21.06 คะแนน (SD = 5.9, Range 8-32) แสดงวา่

ญาติผูดู้แลมีความพร้อมในการดูแลผูป่้วยท่ีบา้นในระดบัปานกลาง 

 

 

----------------------------------------------------------  
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ช่ือกจิกรรม การจัดการและการลดความเส่ียงการเกดิโรคเร้ือรังในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  

 ประกอบด้วย 3 กจิกรรมย่อย ดังนี ้

 1) การสํารวจและประเมินระดับโลหะหนัก : ระดับแคดเมียม ตะกั่วและปรอทในเลือด ดัชนีช้ี

วดัทีสํ่าคัญสําหรับการได้รับสารมลพษิทีป่นเป้ือนในส่ิงแวดล้อม  

 2) The Environmental Genomic Project : ฐานข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมของ 

xenobiotic metabolizing genes และ environmental exposure 

 3) การสัมผสัสารตะกัว่และปรอทจากส่ิงแวดล้อม และปัจจัยทางด้านพันธุกรรมที่มีอิทธิพลต่อ

การรู้คิดในวยัผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วยโรคอลัไซเมอร์ 

 

หัวข้อในการบรรยาย An Interplay of Genetic and Environmental Factors: Heavy Metals and 

Impact on Health and Cognitive Function. 

 

ช่ือผู้บรรยาย ดร.จินตนา ศิริวราศัย 

ช่ือสถาบัน หน่วยเภสัชวิทยาและพษิวิทยาคลินิก ภาควิชาอายรุศาสตร์  

  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ปีงบประมาณทีเ่ร่ิมดําเนินกจิกรรม 2552 

 

วตัถุประสงค์หลกัของกจิกรรม 

 1.   ศึกษาและประเมินภาวะเส่ียงต่อการไดรั้บสารตะกัว่ แคดเมียม และปรอท จากส่ิงแวดลอ้ม

ในกลุ่มประชากรทัว่ไปท่ีไม่ไดท้าํงานสัมผสักบัสารเหล่าน้ี          

 2.   ศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผสัสารตะกัว่ แคดเมียม และปรอท จากส่ิงแวดลอ้ม

ในกลุ่มประชากรทัว่ไปท่ีไม่ไดท้าํงานสัมผสักบัสารเหล่าน้ี 

 3.  ศึกษาปัจจยัทางดา้นพนัธุกรรมของ Gene ท่ีเก่ียวขอ้งกบั heavy metals metabolism และ 

cognitive impairment  

 4.   ศึกษาปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางดา้นพนัธุกรรม กบัปัจจยัจากการสัมผสัสารตะกัว่และ

ปรอทจากส่ิงแวดลอ้ม (Gene-environment interaction) ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการรู้คิดในวยัผูใ้หญ่และ

ผูสู้งอาย ุและกลุ่มผูป่้วยโรคอลัไซเมอร์ 

 

สรุปผลการดําเนินงานตั้งแต่เร่ิมดําเนินการจนถึงปัจจุบันและผลผลติทีไ่ด้   

 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการจาํนวน 936 คน อายเุฉล่ียเท่ากบั 47.2 ปี (35-65 ปี) ร้อยละ 86.5 เป็นเพศหญิง 

การตรวจระดับโลหะหนักในเลือดพบค่าเฉล่ียระดับแคดเมียม ตะกั่ว และปรอทในเลือด เท่ากับ 

0.91µg/L (range 0.20-8.05), 2.50 µg/dL (range 1.0-52.0) และ 4.08 µg/L (0.4-27.0),  ตามลาํดบั กลุ่ม
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ศึกษาเพศชายมีค่าเฉล่ียของระดบัแคดเมียม (0.97 µg/L), ปรอท (4.98 µg/L) และตะกัว่ในเลือด (3.80 

µg/dL) สูงกวา่กลุ่มศึกษาเพศหญิงอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (แคดเมียม ; 0.93 µg/L, ปรอท ; 3.94 µg/L 

และตะกัว่ ; 2.31 µg/dL) ซ่ึงอาจเป็นผลจากการท่ีเพศชายมีโอกาสสัมผสัการสารโลหะหนกัจากการ

ทาํงานหรือจากส่ิงแวดล้อมมากกว่าเพศหญิง นอกจากน้ีพบว่าการสูบบุหร่ีมีผลต่อระดับตะกั่วและ

แคดเมียมในเลือด โดยกลุ่มคนท่ีสูบบุหร่ีมีระดบัแคดเมียมและตะกัว่ในเลือด สูงกว่ากลุ่มคนท่ีเคยสูบ

และไม่สูบบุหร่ีอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ตลอดจนการด่ืมแอลกอฮอล์ก็มีผลต่อระดบัตะกัว่ในเลือด

เช่นเดียวกนั กลุ่มคนท่ีบริโภคอาหารทะเลสัปดาห์ละ 1 คร้ังหรือมากกวา่ (4.29 µg/L) และ 3 คร้ัง/เดือน 

(4.02 µg/L) มีค่าเฉล่ียของระดบัปรอทในเลือดสูงกวา่กลุ่มคนท่ีบริโภค 2 คร้ัง/เดือนหรือนอ้ยกวา่ (3.48 

µg/L) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05)  

 ในส่วนของ The Environmental Genomic Project : ฐานขอ้มูลความหลากหลายทางพนัธุกรรม

ของ xenobiotic metabolism genes และ environmental exposure นั้น ไดมี้การศึกษารวมทั้งส้ิน 14 

genes ประกอบดว้ย  23 SNPs ไดแ้ก่ CYP1A1, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, GSTM1, 

GSTT1, GSTP1, NAT2, และ EPHX1 ตลอดจนยีนท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะ oxidative stress ไดแ้ก่ GCLC, 

GCLM, GPX1 และ NQO1 ขอ้มูลของ Genotype และ Allele frequency ของกลุ่มศึกษาในคร้ังน้ี มีค่า

ใกลเ้คียงกบัรายงานการศึกษาในประชากรชาวเอเชียท่ีผา่นมา (ชาวจีน ญ่ีปุ่น เกาหลี) แต่บางส่วนของ

ความผนัแปรทางพนัธุกรรมน้ี จะมีความแตกต่างจากประชากรในแถบยุโรป เช่น CYP1A1 rs 1048943 

มีการรายงาน variant allele frequency ของ SNPs น้ีในประชากรเอเชีย เท่ากบั 0.21 ซ่ึงใกลเ้คียงกบัผล

จากการศึกษาน้ี (เท่ากบั 0.28) แต่พบว่ามีค่าสูงกว่ากลุ่มประชากรชาวตะวนัตก (0.03) อย่างไรก็ตาม

ขอ้มูลบางส่วนก็มีการายงานผลท่ีใกลเ้คียงกนัในประชากรทั้ง 3 กลุ่ม เช่น GCLC rs17883901 มีค่าของ 

variant allele frequency ในประชากรไทยจากการศึกษาคร้ังน้ี ประชากรเอเชียและประชากรแถบยุโรป 

เท่ากบั 0.09, 0.13 และ 0.06 ตามลาํดบั 

 การวิเคราะห์ในส่วนของ Genetic variations ของ metabolizing enzyme genes ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

พิษจลศาสตร์และการตอบสนองต่อการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพจากการรับสัมผสักบัโลหะหนกั เช่น 

สารปรอทกบั GSTT1, GSTM1, GSTP1-105, GCLC และ GCLM โดยไดมี้การแบ่งระดบัปรอทในเลือด

เป็น 3 tertiles โดย tertile 1 : ระดบัปรอทในเลือด < 2.70 µg/L, tertile 2 : ระดบัปรอทในเลือด 2.70-

4.20 µg/L,  และ tertile 3 : ระดบัปรอทในเลือด 4.21-27 µg/L  ผลการวิเคราะห์ พบวา่ กลุ่มคนท่ีมี

ลกัษณะ genotype แบบ GSTT1 null มีระดบัปรอทในเลือดใน tertile 2 และ3 สูงกวา่กลุ่มคนท่ีมีลกัษณะ 

genotype แบบ GSTT1 present อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (3.66 ± 0.44 µg/L vs 3.05 ± 0.44 µg/L and 

7.26 ± 3.11 µg/L vs 6.10 ± 2.36 µg/L, respectively, p< 0.05) ในส่วนผลของ GSTM1 นั้น พบวา่กลุ่ม

คนท่ีมีลกัษณะ genotype แบบ GSTT1 null มีระดบัปรอทในเลือดใน tertile 2 สูงกว่ากลุ่มคนท่ีมี

ลกัษณะ genotype แบบ GSTM1 present อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (3.89 ± 0.44 µg/L vs 3.07 ± 0.42 

µg/L, p< 0.05) อย่างไรก็ตามในการศึกษาน้ีไม่พบอิทธิพลของ GSTP1-105 polymorphism ต่อการ

เปล่ียนแปลงระดบัปรอทในเลือดในทั้ง 3 tertiles นอกจากน้ีขบวนการ biotransformation ของสาร
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ปรอทนั้นจะเก่ียวขอ้งกบัโปรตีนท่ีช่ือ glutathione (GSH) ซ่ึงควบคุมการสร้างโดย GCLC และ GCLM  

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

ทั้งสองมีผลต่อการลดลงของระดับของ GSH ผลจากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า กลุ่มคนท่ีมีลักษณะ 

genotype แบบ GCLC CT/TT และ GCLM CT/TT มีระดบัปรอทในเลือดใน tertile 3 สูงกวา่กลุ่มคนท่ีมี

ลกัษณะ genotype แบบ GCLC CC และ GCLM CC อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (8.19 ± 3.04 µg/L vs 

6.42 ± 2.17 µg/L, and 7.65 ± 3.19 µg/L vs 6.04 ± 2.83 µg/L, respectively, p< 0.05) แต่ไม่พบความ

แตกต่างทางสถิติระหวา่งระดบัตะกัว่ในเลือดกบั genetic variations ของ GSTT1, GSTM1, GSTP1-

105, GCLC และ GCLM   

 ในส่วนของความสัมพนัธ์ของโลหะหนกักบั Cognitive function พบว่าในกลุ่มผูใ้หญ่และ

ผูสู้งอาย ุจาํนวน 387 คน เพศชาย (n=186) มีค่าเฉล่ียระดบัตะกัว่ในเลือดสูงกวา่เพศหญิง (n=201) อยา่ง

มีนยัสําคญัทางสถิติ เช่นเดียวกบักลุ่มผูป่้วยสมองเส่ือมชนิดอลัไซเมอร์ จาํนวน 136 คน ท่ีมารับการ

รักษาท่ีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อายเุฉล่ียเท่ากบั 78.1 ปี (54-98 ปี)  ระดบัตะกัว่ในเลือด

ของกลุ่มผูป่้วยเพศชาย (n=30) สูงกวา่เพศหญิง (n=106) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (3.37±1.57 vs 2.58 ± 

0.97 µg/dL, p<0.001) ส่วนค่าเฉล่ียระดบัของปรอทในเลือดในกลุ่มผูป่้วยระหวา่งเพศหญิงกบัชายไม่มี

ความแตกต่างกนั การประเมินระดบัความจาํของผูป่้วย เพื่อบ่งช้ีระดบัความรุนแรงของอาการสมอง

เส่ือมดว้ย Global Deterioration Scale (GDS) เป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระยะตน้ (Mild) ระยะปานกลาง 

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

(19.1%) ตามลาํดบั และพบความแตกต่างกนัของระดบัปรอทในเลือดกบั GDS โดยพบวา่กลุ่มท่ีมีอาการ

สมองเส่ือมระยะตน้ มีค่าเฉล่ียของระดบัปรอทในเลือดสูงกว่ากลุ่มท่ีมีอาการสมองเส่ือมระยะรุนแรง

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (6.61±4.80 vs 3.82±1.31 µg/L, p<0.031)  

 ในส่วนของเร่ืองปัจจยัทางดา้นพนัธุกรรม พบวา่ genetic variations ของ GSTs มีผลต่อระดบั

ปรอทและตะกัว่ ตลอดจนตวัช้ีวดัของ cognitive function ทั้งกลุ่มผูใ้หญ่/ผูสู้งอายุ และกลุ่มผูป่้วยสมอง

เส่ือมชนิดอลัไซเมอร์ 

 ผลการดาํเนินกิจกรรมท่ีได้ทั้ งหมดน้ี จะเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ทางด้านพิษวิทยากับการ

ตอบสนองต่อการเกิดพิษ รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากการไดรั้บสารพิษในกลุ่มประชากรทัว่ไป 

และกลุ่มผูป่้วยเฉพาะโรค ซ่ึงเป็นการศึกษาแรกๆในประเทศไทยท่ีมีการศึกษาในส่วนของ gene-gene 

interaction และ gene-environment interaction ในประเด็นของ genetic variations กบัความเส่ียง/ความ

ไวต่อการเกิดโรค (Susceptibility) โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคท่ีมีลกัษณะเป็น multi-factorial disease เช่น 

โรคหวัใจหลอดเลือด, โรคเบาหวาน, โรคความจาํเส่ือม (dementia), โรคซึมเศร้า, โรคมะเร็ง เป็นตน้   

 

----------------------------------------------------------  
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ช่ือกจิกรรม  การดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจรและต่อเน่ือง : การสํารวจความชุกของภาวะทุพ

โภชนาการและปัจจัยทางด้านพนัธุกรรมในผู้ป่วยไทยทีเ่ป็นโรคสมองเส่ือมชนิดอลัไซเมอร์  

หัวข้อในการบรรยาย Multi-Dimensions in Alzheimer’s disease Patients in Ramathibodi Hospital

  

ช่ือผู้บรรยาย อ.พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน 

ช่ือสถาบัน หน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอาย ุ ภาควิชาอายรุศาสตร์  

  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ปีงบประมาณทีเ่ร่ิมดําเนินกจิกรรม 2553 

วตัถุประสงค์หลกัของกจิกรรม 

1. เพื่อศึกษาความชุกของการเกิดภาวะทุพโภชนาการในผูป่้วยสมองเส่ือมชนิดอลัไซเมอร์ ท่ี

ส่งผลต่อสุขภาพ และคุณภาพชีวติของผูป่้วย  

2. เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นพนัธุกรรมท่ีมีผลต่อความเส่ียงในการเกิดภาวะสมองเส่ือมชนิดอลั

ไซเมอร์ 

 

สรุปผลการดําเนินงานตั้งแต่เร่ิมดําเนินการจนถึงปัจจุบันและผลผลติทีไ่ด้  

 ผูป่้วยสมองเส่ือมชนิดอลัไซเมอร์ ท่ีมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดี จาํนวน 136 คน 

อายรุะหวา่ง 54-98 ปี อายเุฉล่ีย 78.1 ปี ส่วนใหญ่ อยูใ่นช่วงอายุ 80-89 ปี (ร้อยละ 46.3) เป็นชาย 30 คน 

(ร้อยละ 22.1) จบการศึกษาระดบัมธัยม ร้อยละ 36.0 มีรายไดจ้ากครอบครัว ร้อยละ 55.1 และบาํนาญ

ร้อยละ  44.9 พกัอาศยัอยู่กบัคู่สมรส ร้อยละ 54.4 ส่วนประวติัการเจ็บป่วยในครอบครัวเก่ียวกบัภาวะ

สมองเส่ือมชนิด    อลัไซเมอร์ พบว่ามี 40 คน (ร้อยละ 29.4) ได้แก่บิดาหรือมารดา จาํนวน 17 คน    

(ร้อยละ 42.5) พี่หรือนอ้ง จาํนวน 8 คน (ร้อยละ 20) และญาติอ่ืนๆ จาํนวน 15 คน (ร้อยละ 37.5)  

 การประเมินระดบัความจาํของผูป่้วยเพื่อบ่งช้ีระดบัความรุนแรงของอาการสมองเส่ือมด้วย 

Global Deterioration Scale (GDS) พบวา่อยูใ่นระยะตน้ (Mild) 46 คน (ร้อยละ 33.8)  ระยะปานกลาง 

(Moderate) 64 คน (ร้อยละ 47.1) และระยะรุนแรง (Severe) 26 คน (ร้อยละ 19.1)  

 การประเมินภาวะโภชนาการประกอบดว้ย แบบประเมิน Mini Nutritional Assessment (MNA 

; โดยจะแบ่งเป็นกลุ่มปกติท่ีมีคะแนนมากกว่า 23.5, กลุ่มภาวะเส่ียงต่อภาวะทุพโภชนาการ คะแนน 

17.0-23.5 และกลุ่มทุพโภชนาการ คะแนนนอ้ยกวา่ 17.0) การวดัสัดส่วนของร่างกาย (ดชันีมวลกาย; 

Body Mass Index, เส้นรอบเอว, และองคป์ระกอบของร่างกาย; Bioelectrical Impedance Analysis) การ

ตรวจวิเคราะห์เลือดทางชีวเคมีทัว่ไป (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) และการประเมินการบริโภคอาหารดว้ยแบบสอบถามอาหารยอ้นหลงั 24 ชัว่โมง 

พบวา่  
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 ผูป่้วยโรคสมองเส่ือมอลัไซเมอร์ระยะรุนแรง ร้อยละ 50 มีภาวะทุพโภชนาการส่วนภาวะเส่ียง

ต่อภาวะทุพโภชนการพบเพิ่มข้ึนในผูป่้วยกลุ่มระยะปานกลาง (ร้อยละ 57.8) ค่าเฉล่ียของ MNA ใน

กลุ่มผูป่้วยโรคสมองเส่ือมอลัไซเมอร์ระยะรุนแรงมีความแตกต่างจากกลุ่มผูป่้วยระยะตน้ และระยะปาน

กลางอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<0.05) แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัระหว่างกลุ่มผูป่้วย

ระยะต่างๆกบัตวัช้ีวดัของสัดส่วนร่างกาย นอกจากน้ีพบวา่กลุ่มผูป่้วยโรคสมองเส่ือมอลัไซเมอร์ระยะ

รุนแรงมีภาวะนํ้ าหนกัตํ่ากวา่เกณฑ์มากกวา่กลุ่มระยะอ่ืนๆ (ร้อยละ 31) ทั้งยงัพบภาวะนํ้ าหนกัเกินมาก

ในกลุ่มผูป่้วยระยะตน้ (ร้อยละ 45.6) และพบภาวะอว้นลงพุง มากกวา่ร้อยละ 50 ของผูป่้วยทั้งหมด การ

ประเมินการบริโภคอาหารจากแบบสอบถามอาหารยอ้นหลงั 24 ชัว่โมงไม่พบความแตกต่างระหว่าง

กลุ่มระยะอาการของผูป่้วยในเร่ืองของพลงังานและสารอาหารท่ีไดรั้บ   

  ผลวิเคราะห์เลือดทางชีวเคมีส่วนใหญ่อยู่ในระดบัอา้งอิง อย่างไรก็ตามไม่พบความแตกต่าง

ระหวา่งกลุ่มระยะอาการของผูป่้วย กบัระดบัของ Hb และ Hct แต่พบวา่ระดบั serum albumin ในกลุ่ม

ผูป่้วยระยะรุนแรงมีความแตกต่างจากกลุ่มผูป่้วยระยะตน้ และระยะปานกลางอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ 

(p < 0.05) ในส่วนของระดบัวติามินในเลือดนั้น ไม่พบความแตกต่างทางสถิติในแต่ละกลุ่มผูป่้วยสมอง

เส่ือมระยะต่างๆ ในส่วนของปัจจยัทางดา้นพนัธุกรรม ท่ีมีผลต่อความเส่ียงในการเกิดภาวะสมองเส่ือม

ชนิดอลัไซเมอร์นั้น ไดท้าํการวิเคราะห์ Genetic variations ของยีนท่ีมีรายงานการศึกษาวา่เก่ียวขอ้งกบั

การเกิดภาวะสมองเส่ือมชนิดอลัไซเมอร์ทั้งในส่วนของ late and early onset AD  ไดแ้ก่ Apolipoprotein 

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

ของ 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%  และเม่ือแบ่ง

ตามระดบัความรุนแรงของสมองเส่ือม genotype frequency ของ APOE ท่ีพบสูงสุด คือ ε3/ε3 โดยมีค่า

ในระยะตน้ (Mild) ระยะปานกลาง (Moderate) และระยะรุนแรง (Severe) เท่ากบั 42.6%, 49.2% และ 

50% ตามลาํดบั ส่วน genotype frequency ของยีนอ่ืนๆ มีค่าใกล้เคียงกบัท่ีมีรายงานการศึกษาใน

ประชากรเอเชีย 

 ผลการดาํเนินกิจกรรมโดยรวม พบวา่ ในกลุ่มผูป่้วยโรคสมองเส่ือมอลัไซเมอร์ระยะรุนแรง มี

ภาวะทุพโภชนาการสูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ อยา่งไรก็ตามการพบระดบัวิตามินในเลือดท่ีสูงมีความสําคญัต่อ

การสร้างมาตรฐานในการให้การดูแลแบบองค์รวมทางโภชนาการร่วมกบัการรักษาเป็นอย่างยิ่ง ผล

ดังกล่าวน้ีสามารถนํามาปรับใช้กับทั้งผูป่้วยและผูดู้แล เพื่อสร้างโปรแกรมสําหรับให้ความรู้ทาง

โภชนาการ รวมถึงการให้อาหารเสริมเพื่อสร้างภาวะโภชนาการท่ีดี และลดความชุกของภาวะทุพ

โภชนาการในผูป่้วยสมองเส่ือม    อลัไซเมอร์ ซ่ึงเป็นการศึกษาคร้ังแรกในกลุ่มคนไทยท่ีเป็นผูป่้วยโรค

สมองเส่ือมอลัไซเมอร์ โดยท่ีขอ้มูลเหล่าน้ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัในประเทศไทย  

 

----------------------------------------------------------  
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ช่ือกจิกรรม  การดูแลผู้ สูงอายุอย่างครบวงจรและต่อเน่ือง : การสํารวจและติดตามต่อเน่ือง

สมรรถภาพสมอง และปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเส่ือมสมรรถภาพสมอง ในวยัผู้ใหญ่และผู้สูงอายุไทย  

 

หัวข้อในการบรรยาย  Important Aspects of Cognitive Function in Thai Elderly Population 

 

ช่ือผู้บรรยาย อ.พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน 

ช่ือสถาบัน หน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอาย ุ ภาควิชาอายรุศาสตร์ 

  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

ปีงบประมาณทีเ่ร่ิมดําเนินการ 2552 

 

วตัถุประสงค์หลกัของกจิกรรม 

- 1. เพื่อศึกษาติดตามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะสมองเส่ือม ไดแ้ก่ ภาวะโภชนาการ 

คุณภาพการนอนหลับ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ลักษณะทางพนัธุกรรม ยีนท่ี

เก่ียวขอ้งกับภาวะสมองเส่ือม สมรรถภาพทางกายและกิจวตัรประจาํวนั ประวติัความ

เจบ็ป่วยและแบบแผนการดาํเนินชีวติ 

- 2. เพื่อศึกษาติดตามเก่ียวกบัผลการทดสอบทางจิตวิทยา ไดแ้ก่ ภาวะซึมเศร้า WAIS test 

และการทดสอบทางจิตวทิยาท่ีไดพ้ฒันาข้ึน 

- 3. เพื่อศึกษาติดตามผลการตรวจภาพเสมือนจริงของสมองโดยใชค้ล่ืนสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 

(Brain MRI) ประกอบดว้ยอตัราการฝ่อของสมองส่วนต่าง โดยเฉพาะในส่วนของ ฮิปโป

แคมปัส 

- 4. เพื่อเปรียบเทียบภาคตดัขวางจากผลจากการทดสอบทางจิตวิทยา กับผลการตรวจ

ภาพเสมือนจริงของสมองโดยใชค้ล่ืนสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Brain MRI)  

- 5. เพื่อหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะสมองเส่ือม ผลการทดสอบทาง

จิตวทิยาและผลการตรวจภาพเสมือนจริงของสมองโดยใชค้ล่ืนสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 

- 6. เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นพนัธุกรรมท่ีมีผลต่อความเส่ียงในการเกิดภาวะสมองเส่ือม 

 

สรุปผลการดําเนินงานตั้งแต่เร่ิมดําเนินการจนถึงปัจจุบันและผลผลติทีไ่ด้   

 กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยเพศชาย จาํนวน 186 คนและเพศหญิงจาํนวน 201 คน 

ส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการและมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการตรวจทางด้าน Biochemical 

analysis พบว่ากลุ่มศึกษาทั้งเพศชายและหญิงมีระดบัของ total cholesterol, LDL-cholesterol และ 

homocysteine สูงกว่าค่าปกติ ส่วนผลการตรวจอ่ืนๆอยู่ในเกณฑ์ปกติ การประเมินด้านการรู้คิด 

(Cognitive function) ประกอบดว้ย 5 ดา้นไดแ้ก่ความตั้งใจ การประมวลขอ้มูล ความจาํ การสร้างภาพ
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ผา่นการรับรู้ทางการเห็น และความคิดเชิงบริหารจดัการ ในส่วนของการจาํคร้ังแรก (First recall) และ

การจาํ (Recall) มีการแบ่งคะแนนของแต่ละดา้นออกเป็น 3 tertiles และแยกตามเพศ โดยพบวา่ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อคะแนนของการจาํคร้ังแรกสําหรับกลุ่มเพศหญิงได้แก่ อายุ ระดับ albumin, calcium, 

inorganic phosphate, HDL, vitamin D ส่วนเพศชาย ไดแ้ก่ อายุ และระดบั TSH ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

คะแนนของการจาํสําหรับกลุ่มเพศหญิงไดแ้ก่ อายุ ระดบั albumin, calcium, creatinine, homocystiene, 

HDL, vitamin D และ folate ส่วนเพศชาย ไดแ้ก่ ระดบั homocystiene, HDL, triglyceride และอาย ุ

 ผลตรวจทาง neuropsychiatric test และMRI พบว่าร้อยละ 22.4 มี neuropsychiatric test ท่ี

ผดิปกติ ร้อยละ 59.4 มีผลการตรวจ MRI ท่ีผดิปกติ และร้อยละ 13.2 มีผลการตรวจท่ีผิดปกติทั้ง 2 อยา่ง 

ในกลุ่มท่ีมีความผดิปกติของการตรวจทั้ง 1 และหรือ 2 อยา่ง จะมีอายุมากกวา่กลุ่มท่ีมีผลการตรวจปกติ

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ในเร่ืองของการออกกาํลงักาย พบการ

ออกกาํลงักายไม่สมํ่าเสมอ ร้อยละ 3.41, 12.20 และ 2.32 ในกลุ่มท่ีมีผล neuropsychiatric test ผิดปกติ, 

กลุ่มท่ีมีผล MRI ผิดปกติ และกลุ่มท่ีมีความผิดปกติทั้งสองอยา่ง ตามลาํดบั ส่วนปัญหาในการนอนพบ 

ร้อยละ 9.09, 22.54 และ 5.68 ในกลุ่มท่ีมีผล neuropsychiatric test ผิดปกติ, กลุ่มท่ีมีผล MRI ผิดปกติ 

และกลุ่มท่ีมีความผิดปกติทั้งสองอย่าง ตามลาํดบั ปัญหาท่ีรบกวนการนอนหลบัของกลุ่มท่ีมีผลการ

ตรวจผิดปกติท่ีพบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การท่ีตอ้งลุกมาปัสสาวะกลางดึก ค่าเฉล่ียของคะแนนความจาํคร้ัง

แรกและความจาํของกลุ่มท่ีมีผล MRI ผิดปกติ  ตํ่ากว่ากลุ่มท่ีมีผลการตรวจปกติ อยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติ (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) ในส่วนของค่าเฉล่ียของคะแนนความจาํคร้ังแรกและความจาํของ

กลุ่มท่ีมีผลผิดปกติทั้งสองอยา่ง (n=51) ตํ่ากวา่กลุ่มท่ีมีผลการตรวจปกติ (n=112) อยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติ (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 ผิดปกติ มีค่าเฉล่ียของระดบั albumin และ creatinine ตํ่ากว่ากลุ่มท่ีมีผลการตรวจปกติอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติ  (albumin ; 42.07 vs 42.79 g/L, p=0.011 และ creatinine ; 0.87 vs 0.91 mg/dL, 

p=0.043) ส่วนกลุ่มท่ีมีผลการตรวจผิดปกติทั้ง 2 อยา่งมีค่าเฉล่ียของระดบั vitamin D สูงกวา่กลุ่มท่ีมีผล

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

 ในส่วนของปัจจยัทางดา้นพนัธุกรรม ท่ีมีผลต่อความเส่ียงในการเกิดภาวะสมองเส่ือม ไดท้าํ

การวิเคราะห์ Genetic variations ของยีนท่ีมีรายงานการศึกษาว่าเก่ียวขอ้งกบัการเกิดภาวะสมองเส่ือม 

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

เก่ียวขอ้งกบัการสะสมของ 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%  นอกจากน้ียงัพบ genotype frequency ของยีนส์ท่ีควบคุมการสร้าง homocysteiene ไดแ้ก่ 

MTFHR โดยพบ wild type (GG) 65.6%, heterozygous allele 29.2% และ mutant allele 5.2% 
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ตามลาํดบั ส่วน genotype frequency ของยีนอ่ืนๆ มีค่าใกลเ้คียงกบัท่ีมีรายงานการศึกษาในประชากร

เอเชีย เม่ือพิจารณา genetic variation ของ APO gene กบั first recall total score พบวา่ กลุ่มคนท่ีมี

ลกัษณะ genotype แบบ ε4/ε4 (n=8) มีค่าเฉล่ียของคะแนนในส่วนน้ีตํ่ากว่ากลุ่มอ่ืนๆ แต่ไม่มีความ

แตกต่างกนัทางสถิติ ซ่ึงอาจเป็นจากขอ้จาํกดัเร่ืองของจาํนวนคนท่ีค่อนขา้งนอ้ย ในส่วนของ recall total 

score พบวา่ genetic variation ของ APO gene ไม่มีผลต่อคะแนนเฉล่ียในส่วนน้ี การรายงานในเร่ือง

ปัจจยัทางดา้นพนัธุกรรมของยนีส์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั cognitive function ท่ีคลอบคลุมในหลายกลไกของการ

เกิดความผิดปกติ ทั้งในส่วนของ neuropsychiatric parameter และผลของ MRI parameter เป็น

การศึกษาคร้ังแรกในกลุ่มประชากรไทย และขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีสาํคญัต่อไป 

 

----------------------------------------------------------  
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ช่ือกจิกรรม ศูนย์การดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองเบ็ดเสร็จจุดเดียว 

ช่ือผู้บรรยาย  ผศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา 

ช่ือสถาบัน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ปีงบประมาณทีเ่ร่ิมดําเนินกจิกรรม 2554 

 

วตัถุประสงค์หลกัของกจิกรรม 

1.เพื่อจดัตั้งศูนยก์ลางในการใหบ้ริการแก่ผูป่้วยระยะสุดทา้ยแบบเบด็เสร็จจุดเดียว  

2.เพื่อสร้างบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญในการ ใหค้าํปรึกษา แนะนาํ ดูแลผูป่้วยท่ีเขา้สู่ระยะสุดทา้ยของชีวติ 

3. เพื่อสร้างผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถในการใหก้ารดูแลผูป่้วยและญาติท่ีเขา้สู่ระยะสุดทา้ยของชีวติ    

    (จิตอาสา หรือบุคคลท่ีสนใจ)    

 

สรุปผลการดําเนินงานตั้งแต่เร่ิมดําเนินการจนถึงปัจจุบันและผลผลติทีไ่ด้   

 ผลการดําเนินงานทีสํ่าคัญโดยรวม จาํแนกไดเ้ป็น 4 ประเด็น ไดแ้ก่    

1. การศึกษาขอ้มูลความคิดเห็นการให้บริการของศูนยดู์แลผูป่้วยระยะประคบัประคอง  ความพึง

พอใจของผูรั้บบริการ และเปรียบเทียบประเภทการเสียชีวติของผูป่้วยโรคมะเร็งในกลุ่มท่ีไดรั้บ

บริการและไม่ไดรั้บบริการจากศูนย ์ฯ    

 ผลผลิตที่ได้  : มีการการศึกษาขอ้มูลความคิดเห็นและความพึงพอใจของของผูท่ี้ใชบ้ริการจาก

ศูนยดู์แลผูป่้วยระยะประคบัประคอง  ทั้งกลุ่มท่ีเป็นผูป่้วย/ญาติ และกลุ่มเจา้หน้าท่ีท่ีส่งผูป่้วยเขา้รับ

บริการ ทาํการศึกษาเปรียบเทียบ ประเภทการเสียชีวิตของผูป่้วยโรคมะเร็งในกลุ่มท่ีไดรั้บบริการจาก

ศูนยฯ์และกลุ่มท่ีไม่ไดรั้บบริการจากศูนย ์ฯ ในปี 2554  พบวา่ ในส่วนของผู้ป่วยและญาติให้ความเห็น

วา่หลงัการรับบริการ มีความรู้ เร่ืองโรค การดาํเนินโรคและแนวทางการรักษาผูป่้วยเพิ่มข้ึนร้อยละ 92.8 

มีความรู้ในการดูแลผูป่้วยเพิ่มข้ึนร้อยละ 91.9 มีความมัน่ใจดา้นการดูแลผูป่้วยเพิ่มข้ึนร้อยละ 91 มีความ

มั่นใจด้านการตัดสินใจแผนการดูแลรักษาผู ้ป่วยในวาระสุดท้ายของชีวิต เพิ่มข้ึนร้อยละ 86.5  

ความเครียดหรือความวิตกกังวล ลดนอ้ยลง ร้อยละ 74.4  และส่วนใหญ่พึงพอใจต่อบริการท่ีไดรั้บทุก

ดา้น ในระดบัมากถึงมากท่ีสุด ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ รับบริการ พบวา่ ส่วนใหญ่ใชช่้องทางการส่งต่อ

ผูป่้วยโดยโทรศพัท์ถึงพยาบาลศูนยฯ์ ร้อยละ 65.2  บริการที่คาดหวังมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการเตรียม

ความพร้อมผูป่้วยและญาติก่อนผูป่้วยเสียชีวติเป็น ร้อยละ 82.6  รองลงมาคือ การดูแลให้ผูป่้วยและญาติ

คลายความเครียดและความวติกกงัวล ร้อยละ 78.3  และพึงพอใจต่อบริการท่ีไดรั้บในระดบัมากถึงมาก

ท่ีสุดทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความใส่ใจของพยาบาลผูใ้ห้บริการ  ความสะดวกในการส่งต่อผูป่้วย ความ

รวดเร็วในการข้ึนไปให้บริการผูป่้วยและคุณภาพของการให้บริการผูป่้วย และส่วนใหญ่เห็นว่าหลัง

ผู้ป่วย/ญาติได้รับบริการจากศูนย์ฯความเครียดและความวิตกกงัวลของผูป่้วยและญาติมีแนวโนม้ลดลง  

การตดัสินใจเก่ียวกบัแผนการดูแลผูป่้วยเม่ือใกล้เสียชีวิตมีแนวโน้มปฏิเสธการกูชี้พ (CPR) เพิ่มข้ึน  
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ความพร้อม /ความมัน่ใจของญาติในการดูแลผูป่้วยมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนและการยอมรับความตายของ

ผูป่้วยและญาติมีแนวโนม้มากข้ึน ผลการศึกษาเปรียบเทยีบ ประเภทการเสียชีวติของผู้ป่วยโรคมะเร็งใน

กลุ่มที่ได้รับบริการจากศูนย์ฯและกลุ่มที่ไม่ได้รับบริการจากศูนย์ ฯ พบว่า อตัราการเสียชีวิตอยา่งสงบ

ตามธรรมชาติของกลุ่มผูป่้วยโรคมะเร็งท่ีได้รับบริการจากศูนย์ ฯสูงกว่ากลุ่มท่ีไม่ได้รับบริการจาก

ศูนยฯ์  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   

2. การพฒันาศกัยภาพพยาบาลประจาํการในหอผูป่้วยท่ีมีผูป่้วยระยะสุดทา้ยให้เกิดความพร้อมใน

การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยและครอบครัว   

 ผลผลิตที่ได้  มีการจดักิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการดูแลผูป่้วยระยะสุดท้ายและ

ครอบครัว  ให้แก่พยาบาลรามาธิบดีจาํนวน 2 รุ่น รุ่นแรกจาํนวน 25 คนในปี 2554 และรุ่นท่ี 2 จาํนวน 

20 คน ในปี 2555 

3. การเป็นตน้แบบแก่โรงพยาบาลเครือข่ายพฒันาระบบการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย และ การ

ติดตามความกา้วหนา้ในการพฒันาระบบการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยของโรงพยาบาลเครือข่าย  

 ผลผลิตที่ได้  ในปี 2554 มีโรงพยาบาลท่ีขอเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายพฒันาระบบการดูแลผูป่้วย

ระยะสุดท้ายโดยมีรามาธิบดีเป็นต้นแบบ จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช 

โรงพยาบาลด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี และมีการติดตามความกา้วหน้าในการพฒันาระบบการดูแล

ผูป่้วยระยะสุดทา้ยโรงพยาบาลเครือข่าย ทั้ง 2 แห่งในปี 2555 นอกจากน้ีมีโรงพยาบาลท่ีขอเขา้ร่วมเป็น

เครือข่ายพฒันาระบบการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยท่ีมีรามาธิบดีเป็นตน้แบบในปี 2555 จาํนวน 1 แห่ง 

ไดแ้ก่ โรงพยาบาลสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี    

4. การพฒันาศักยภาพจิตอาสาให้มีความพร้อมก่อนจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือผูป่้วยและ

ครอบครัว   

 ผลผลิตที่ได้  มีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเร◌ื◌่องการดูแลผู ้ป่วยระยะสุดท้ายและ

ครอบครัว  ใหแ้ก่ จิตอาสาและผูท่ี้สนใจเป็นจิตอาสา จาํนวน 2 รุ่น รุ่นละ 20 คน ในปี 2554  

 

 

----------------------------------------------------------  
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ช่ือกจิกรรม  การทดสอบโปรแกรมและคู่มือการดูแลช่องปากด้วยตนเองในผู้ป่วยมะเร็งระหว่างรับ

การรักษา เพือ่บรรเทาอาการเยือ่บุช่องปากอกัเสบ 

ช่ือผู้บรรยาย  รศ.ดร.พรรณวดี พุทธวฒันะ 

ช่ือสถาบัน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย)ุ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ปีงบประมาณทีเ่ร่ิมดําเนินกจิกรรม    2554 

 

วตัถุประสงค์หลกัของกจิกรรม  เพื่อพฒันาและทดสอบโปรแกรมการดูแลช่องปากดว้ยตนเองสําหรับ

ผูป่้วยมะเร็งท่ีไดรั้บเคมีบาํบดั 

 

สรุปผลการดําเนินงานตั้งแต่เร่ิมดําเนินการจนถึงปัจจุบันและผลผลติทีไ่ด้   

ในปีงบประมาณ 2554 ได้แบ่งการดําเนินงานออกเป็น 2 ข้ันตอน ดังนี ้  

 ขั้นตอนท่ี 1 การพฒันาโปรแกรมการดูแลช่องปากดว้ยตนเอง ประกอบดว้ย  

1.1 แผนการสอน ผูป่้วยมะเร็งท่ีไดรั้บยาเคมีบางชนิดท่ีอาจเส่ียงต่อการเกิดอาการ

เยือ่บุช่องปากอกัเสบในขนาดมาตรฐาน ให้เขา้ใจความจาํเป็นของการดูแลใน

ช่องปากระหว่างรับยาเคมี ไดแ้ก่ ทาํความสะอาดในช่องปากเป็นพิเศษ คือ 

การแปรงฟันท่ีถูกวิธี  เพิ่มจาํนวนคร้ังของการแปรงฟัน การบ้วนปากด้วย

นํ้าเกลือ การเลือกแปรงสีฟัน/ยาสีฟัน การใชห้รืองดใชฟั้นปลอม ไหมขดัฟัน 

การเลือกอาหาร ชนิด ปริมาณอาหาร วธีิบนัทึกอาการในช่องปาก 

1.2 คู่มือสาํหรับผูป่้วย 

1.3 แบบบนัทึกอาการในช่องปาก 

1.4 การใหใ้ชส้มุนไพร 

 ขั้นตอนท่ี 2 การทดสอบโปรแกรม คู่มือ และแบบบนัทึก ในโรงพยาบาลแผนกเคมีบาํบดัแบบ

ผูป่้วยนอก โรงพยาบาลเลิดสิน กบัผูป่้วยมะเร็งท่ีไดรั้บยาท่ีมีรายงานไวว้า่มีโอกาสเกิดอาการเยื่อบุช่อง

ปากไดแ้บบชนิดใดชนิดหน่ึง หรือหลายชนิดร่วมกนั โดยเปรียบเทียบผูป่้วยท่ีไดรั้บการดูแลตามปกติ

เป็นกลุ่มควบคุมจาํนวน 40 ราย (เพื่อสํารวจเป็นเบ้ืองตน้วา่อาการเยื่อบุช่องปากอกัเสบ พบไดใ้นผูป่้วย

กลุ่มน้ีเม่ือผูป่้วยดูแลตนเองตามท่ีได้รับคาํแนะนําจากแพทย์และพยาบาลท่ีปฏิบัติตามปกติ ใช้วิธี

โทรศพัทถ์ามอาการ 2 คร้ังในช่วงระหวา่งการไดรั้บยาเคมี 2 รอบท่ีผูป่้วยกลบัไปอยูท่ี่บา้น แลว้บนัทึก

ในแบบบนัทึกอาการ) กบักลุ่มผูป่้วยท่ีได้รับโปรแกรม จาํนวน 50 ราย แบ่งออกเป็นกลุ่มท่ีได้รับ

ผลิตภณัฑส์มุนไพรกลีเซอรีนพญายอ จาํนวน 30 ราย และกลุ่มท่ีไดรั้บผลิตภณัฑส์มุนไพรเจลแป๊ะตาํปึง 

จาํนวน 20 ราย โดยจดัคู่ให้ตรงกบักลุ่มผูป่้วยควบคุมในเร่ืองวงรอบของการไดรั้บยาเคมี กลุ่มอายุ และ

การรักษาร่วมรังสีรักษา หรือการผ่าตดั โดยการสอนตามแผนการสอน คู่มือ และแบบบนัทึกอาการ 
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สอนการใชผ้ลิตภณัฑ์สมุนไพร โดยการหยดหรือทา ในช่องปากทุกวนัๆละ 3 คร้ัง ตั้งแต่ถดัจากวนัท่ี

ไดรั้บยาเคมี เม่ือมีอาการในช่องปากใหห้ยดบนบริเวณท่ีมีอาการวนัละ 5 คร้ัง ให้ผูป่้วยบนัทึกอาการใน

ช่องปากดว้ยตนเองทุกวนั เพื่อกระตุน้ความเอาใจใส่ตรวจและดูแลช่องปาก มีการโทรศพัทติ์ดตามให้

กาํลงัใจ ตรวจสอบความสามารถในการบนัทึกอาการ และตอบขอ้ซกัถามต่างๆ 3 คร้ังระหวา่งการไดรั้บ

ยาเคมี 2 รอบท่ีผูป่้วยกลบัไปอยูท่ี่บา้น เก็บแบบบนัทึกอาการ เม่ือผูป่้วยมารับยาในรอบถดัไป 

หลงัจากแปลผลจากแบบบนัทึกตามเกณฑ์ขององค์การอนามยัโลก พบว่า กลุ่มท่ีไดรั้บโปรแกรมการ

ดูแลช่องปาก ร่วมกับการใช้สมุนไพร มีอาการเยื่อบุช่องปากอกัเสบน้อยกว่ากลุ่มท่ีได้รับการดูแล

ตามปกติ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ทั้งอตัราการเกิดอาการนอ้ยกวา่ เร่ิมเกิดอาการชา้กวา่ ระยะเวลาการ

เกิดอาการสั้นกวา่ ความเจบ็ปวดในช่องปากนอ้ยกวา่ มีนํ้ าหนกัท่ีลดลงนอ้ยกวา่ และค่าอลับูมินในเลือด

ก่อนไดย้ารอบถดัไปดีกวา่อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบผลท่ีไดจ้ากการใชส้มุนไพรทั้ง 

2 ชนิดพบวา่กลีเซอรีนพญายอ มีค่าต่างๆ ดีกวา่เจลแป๊ะตาํปึงเล็กนอ้ย แต่ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติ  

 สาํหรับขอ้จาํกดัจากการศึกษาทั้ง 3 กลุ่ม พบวา่ ผูป่้วยแต่ละกลุ่มอาจไดรั้บยาเคมีต่างกนัทั้งชนิด

และขนาด อาจมีความแตกต่างระหวา่งบุคคล การไดรั้บโปรแกรมและการใชส้มุนไพรหลายคร้ังต่อวนั

อาจเพิ่มความชุ่มช้ืนของเยื่อบุช่องปาก และลดอาการได ้ซ่ึงอาจไม่ใช่ผลของสมุนไพร สมควรทดสอบ

โดยใช้ส่ิงทดลองปลอม รวมทั้งการท่ีจาํนวนผูป่้วยแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั การดาํเนินการแต่ละกลุ่มไม่

พร้อมกนั จึงไดป้รับแผนการดาํเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ 2555 ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 1. เพิ่มเครือข่ายการนาํโปรแกรมไปใช ้รวม 5 แห่ง ไดแ้ก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาล

มะเร็งลพบุรี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ   

 2. พฒันาอุปกรณ์การสอน ไดแ้ก่ ภาพพลิก ไฟลช่์วยสอน สาํหรับพยาบาลใชส้อนผูป่้วย 

 3. ลดโอกาสท่ีอาจเกิดความลาํเอียง โดยให้ผูป่้วยตวัอย่างแต่ละรายไดรั้บโปรแกรมการดูแล

ช่องปากและได้รับสมุนไพรทั้ง 2 ชนิด และได้รับสมุนไพรหลอกด้วยในแต่ละช่วงท่ีได้รับยาเคมี 

จดัการสุ่มลาํดบัการไดรั้บสมุนไพร (กลีเซอรีนพญายอ ผลิตโดยโรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร์ เจล

แป๊ะตาํปึง ผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล) และสมุนไพรหลอก (สารละลายหลอกและ

เจล หลอก ผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) หมุนเวียนกันจนการได้รับแต่ละชนิด

ก่อนหลงั มีจาํนวนเท่ากนั (Randomized cross-over research design) ผูป่้วยตวัอยา่งและพยาบาลผูเ้ก็บ

ขอ้มูล ไม่ทราบวา่ในแต่ละรอบยาเคมีนั้นๆ ผูป่้วยไดรั้บสมุนไพรชนิดใด เน่ืองจากใชก้ารระบุฉลากดว้ย

รหสั (Double blinded technique) 

 ผลท่ีได ้ผูป่้วยตวัอยา่งท่ีเก็บขอ้มูลไดต้ามเวลาจาก 4 โรงพยาบาล มี 120 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศ

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

มธัยม และประกาศนียบตัร (ร้อยละ 39.20) มีอาชีพรับจา้ง (ร้อยละ 30.00) รายไดส่้วนใหญ่น้อยกว่า 

8,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 35.00) ใชสิ้ทธิประกนัสุขภาพในการรักษา (ร้อยละ 54.20)       
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กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นมะเร็งเตา้นม (ร้อยละ 61.70) ไดรั้บยาเคมีร่วมกบัการผา่ตดั (ร้อยละ 54.20) 

ชนิดของยาเคมีท่ีไดรั้บคือ 5-FU, Doxorubicin, Cyclophosphamide (ร้อยละ 25.00) เร่ิมศึกษาในวงรอบ

ยาเคมีรอบท่ี 1 มากท่ีสุด (ร้อยละ 43.20) 

           การเปรียบเทียบ อาการเยือ่บุช่องปากอกัเสบดว้ยสถิติไคสแควร์พบวา่ ช่วงท่ีไดก้ลีเซอรีนพญายอ  

อตัราการเกิดอาการนอ้ยกวา่ช่วงท่ีไดรั้บกลีเซอรีนหลอก (ร้อยละ 25.00 และร้อยละ 51.70 ตามลาํดบั) 

และช่วงท่ีไดรั้บเจลแปะตาํปึง อตัราเกิดอาการนอ้ยกวา่ช่วงท่ีไดรั้บเจลหลอก (ร้อยละ 29.20 และร้อยละ 

52.50 ตามลาํดบั) (p>.01) ขอ้มูลอาการเยื่อบุช่องปากอกัเสบอ่ืนๆทดสอบการกระจายของขอ้มูล พบวา่ 

ไม่เป็นปกติ จึงใช้สถิติ Friedman test ทดสอบหลายกลุ่มแบบวดัซํ้ าในกลุ่มเดียวกนั พบว่า มีความ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั จากนั้นจึงทดสอบรายคู่แบบพหุคูณ พบวา่ ช่วงเวลาท่ีไดรั้บกลีเซอรีนพญา

ยอ และช่วงเวลาท่ีไดรั้บเจลแป๊ะตาํปึง เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาท่ีไดรั้บกลีเซอรีนหลอกและเจลหลอก มี

ระยะเวลาเร่ิมเกิดอาการชา้กวา่ ระยะเวลาการมีอาการสั้ นกว่า ความรุนแรงของอาการน้อยกว่า อาการ

เจ็บปวดในช่องปากน้อยกว่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>.001) แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติระหวา่งช่วงเวลาท่ีไดรั้บสมุนไพร 2 ชนิด (p>.05)  

 ผลการดําเนินการคร้ังน้ี พยายามลดโอกาสเกิดความลําเอียงต่างๆ และพบว่าผลท่ีได้ยงั

สอดคลอ้งกบัท่ีผลการทดสอบในปีงบประมาณ 2554 อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์ขอ้มูลเพิ่มเติม 

พบวา่       

 1. ในช่วงท่ีไดรั้บสมุนไพรหลอกอตัราการเกิดอาการนอ้ยกวา่การดูแลตามปกติ น่าจะแสดงวา่

โปรแกรมการดูแลช่องปากดว้ยตนเองมีส่วนช่วยลดอตัราการเกิดอาการได ้และเม่ือใชส้มุนไพรอยา่งใด

อยา่งหน่ึง ไดแ้ก่ กลีเซอรีนพญายอ หรือเจลแป๊ะตาํปึง ก็สามารถช่วยลดอตัราการเกิดไดอี้กส่วนหน่ึง  

 2. ผูป่้วยตวัอยา่งส่วนหน่ึงท่ีไม่มีอาการเลยในทุกช่วงเวลาท่ีศึกษา จึงคาดว่าชนิดของยาเคมีท่ี

กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บ น่าจะมีผลต่อเยือ่บุช่องปากนอ้ย ทาํให้การกาํหนดกลุ่มผูป่้วยท่ีควรนาํโปรแกรมการ

ดูแลในช่องปากไปใชด้ว้ยตนเองนั้นมีความเหมาะสมยิง่ข้ึน  

 

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

 

 

 

 

 

 



 
 

78 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

เอกสารเผยแพร่ของโครงการฯ 

 

 

 

เวบ็ไซดโ์ครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทย 

www.ra.mahidol.ac.th/sdmc/ 
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กลุ่มเด็กและวยัรุ่น 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผน่พบัแนะนาํการดูแลผูป่้วยกลา้มเน้ือลีบ

ดูเชนและพนัธุกรรมโครโมโซม 

แผน่พบัการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งต่อเน่ือง  

(หอผูป่้วยเด็ก 5) 

ชุดแผน่พบั ภาพพลิกและวดิีทศันห์นงัสือ

เล่มแรกรามาธิบดี 

คู่มือเด็กปฐมวยั 

เวบ็ไซตใ์หค้วามรู้โรคพนัธุกรรม 

www.geneticrama.com 

เวบ็ไซตใ์หค้วามรู้การส่งพฒันาการเด็กผา่นการอ่าน 

www.readtolive.org 
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ชุดคู่มือ หนงัสือนิทานและวดีิทศัน์พฒันาทกัษะชีวติและทกัษะสุขภาพเด็กวยัเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการตรวจคดักรองการดูแลสุขภาพ

เด็กในโรงเรียนและแนวทางการส่งต่อ

สาํหรับครู  และพยาบาลอนามยัโรงเรียน 

หนงัสือเคร่ืองมือตรวจ 

คดักรองตาบอดสีเบ้ืองตน้ 

โปรแกรมคอมพิวตอร์ 

เก็บขอ้มูลดา้นสุขภาพของเด็ก 

คู่มือใหค้วามรู้เพศศึกษาแนวใหม่สาํหรับวยัรุ่น 



 
 

81 

 

กลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเสริมสร้างความแขง็แกร่ง

ในชีวติของนกัเรียนและนกัศึกษา 

คู่มือการเสริมสร้างความแขง็แกร่งในชีวติ ส่ือเสียงคลายเครียด 

ชุดหนงัสือคู่มือและส่ือวดีิทศัน์การดูแลสุขภาพดา้นโภชนาการ 
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_______________________________________________________ 

หนงัสือคู่มือและส่ือวดีิทศัน์การดูแลตนเอง

และการเสริมสร้างสุขภาพสาํหรับผูดู้แล

ผูป่้วยโรคเร้ือรัง 

คู่มือกินใหส้นุกมีสุขกบัการลดนํ้าหนกั 

ส่ือวดีีทศัน์ส่งเสริมการออกกาํลงักาย 

อยา่งเบาสาํหรับผูสู้งอาย ุ

คู่มือและส่ือวดีิทศัน์เม่ือคนแก่ยงัไม่อยากแก่ 

คู่มือการดูแลช่องปาก 
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โครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทย 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวทิยาลยัมหิดล 
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