วารสารโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธฉบับนี้ เปนฉบับ
ครบรอบ 22 ป นับเปนกาวเดินที่คอนขางยาวนาน และมั่นคง
ในฐานะของวารสารที่มุงใหขอมูลขาวสารดานสุขภาพและ
เผยแพรผลงานวิชาการ และเปนฉบับพิเศษสงทายปเกาพ.ศ.
2560 และตอนรับปใหม พ.ศ. 2561 พรอมกับการตอนรับ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธคนใหม (เมื่อ 2 เดือน
ที่ผานมา) นายแพทยศุภชัย ศุภพฤกษสกุล
หลายคนมักบอกวา เวลาเปลี่ยน อะไรๆ ก็เปลี่ยน
เพราะอยางนี้แหละครับ เนื้อในฉบับนี้ของเราเลยตอง
เปลี่ยนไปเหมือนกัน ใหทันสมัยขึ้นเหมาะกับสังคมยุคดิจิทัล
ติดตามไดใน “ตูคิวระบบบริการ”
อีกเรือ่ งทีค่ วรคาแกการอานก็คอื เรือ่ งทีท่ านผูอ ํานวยการ
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธเขียนไว เปนเรื่องของการสราง
มิติบริการสุขภาพ มีการผนึกพลังเครือขายพันธมิตร การพัฒนา
เทคโนโลยีดานสุขภาพขานรับไทยแลนด 4.0 เพื่อสูเปาหมาย
“ประชาชนมีสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข”
“สื่อสารดวยหัวใจของผูใหบริการดานสุขภาพ” โดย
คุณสุรางค บารมี นักสื่อสารมวลชนที่ใหเกียรติเรียบเรียงให

บรรณาธิการ
เรื่องของยา “ผูสูงอายุกินยาแกแพ
แกเวียนหัว ยาคลายกลามเนื้อ เสี่ยงตอ
สมองเสื่อมจริงหรือ”
ผลงานดานวิชาการ ปจจัยที่มีผลตอ
แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข โรงพยาบาลเจาพระยายมราช
สุพรรณบุรี และกรณีศึกษาเปรียบเทียบ
การพยาบาลผูปวย
ตกเลื อ ดหลั ง คลอด
เฉียบพลันที่มีภาวะ
ช็อคและครรภเปนพิษ
และยังมีหลายเรือ่ งทีบ่ รรดา
นักเขียนของเรารวบรวมไว แตนาํ มาลงไมได
ในฉบับนี้ เพราะเต็มทุกหนา
ไมเปนไรครับ ฉบับหนายังมี!!
นพ.จุมพล ฟูเจริญ
สวัสดีปใหม 2561 ครับ
บรรณาธิการ

สารบัญ
บรรณาธิการ
หนา 2
สรางมิติบริการสุขภาพ ผนึกพลังพันธมิตร พัฒนาเทคโนโลยีดานสุขภาพ
ขานรับไทยแลนด 4.0 สูเปาหมาย “ประชาชนมีสุขภาพดี เจาหนาที่มี
ความสุข”
หนา 3-5
ระบบออกบัตรคิวผูปวยนอกดวยตูใหบริการอัตโนมัติ
หนา 6
รูทัน...โรคหลอดเลือดสมอง (STORK) ปองกันได
หนา 7
ผูสูงอายุกินยาแกแพ แกเวียนหัว ยาคลายกลามเนื้อ เสี่ยงตอสมองเสื่อม
จริงหรือ
หนา 8
รพ.ประจวบฯ ลงนาม MOU ขับเคลือ่ นมาตรการองคกรเพือ่ ความปลอดภัย
ทางถนนเนน “หมวกกันน็อก 100% - ลดจุดเสี่ยง - ดื่มไมขับ - ลดเร็ว
ลดเสี่ยง” เสริมสรางความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร
ในองคกร
หนา 9-10
สื่อสารดวยหัวใจของผูใหบริการดานสุขภาพ
หนา 11
นํ้าพริกเพื่อสุขภาพ
หนา 12

ปจจัยที่มีสงผลตอแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข โรงพยาบาลเจาพระยายมราช สุพรรณบุรี
หนา 13-20
กรณีศกึ ษาเปรียบเทียบการพยาบาลผูป ว ยตกเลือดหลังคลอดเฉียบพลัน
ที่มีภาวะช็อคและครรภเปนพิษ หนา
21-28

วัตถุประสงค
1. เผยแพรความรูวิชาการขาวสารสาธารณสุข
2. พัฒนาและสงเสริมการบริหารและบริการทางการ
แพทย
3. เสริมสรางสัมพันธอนั ดีระหวางบุคลากรโรงพยาบาล
และเครือขายสาธารณสุข
4. เปนสือ่ กลางในการแลกเปลีย่ นประสบการณเทคโนโลยี

ทางการแพทยและสาธารณสุข

ทีป่ รึกษา : ผูอ าํ นวยการโรงพยาบาลประจวบคีรขี นั ธ, รองผูอ าํ นวยโรงพยาบาล 5 ฝาย, บรรณาธิการ : นพ.จุมพล ฟูเจริญ กองบรรณาธิการ
: พิสุทธิ์ ทัพพะรังสี, ทพ.นพรัตน ตั้งหลักมั่นคง, ร.อ.หญิงปรียานุช ศิริมัย, ภญ.ปญจรัตน พจนพิมล, พูลศรี อิ่มอาบ, ธันวดี
มะโนธรรม, สอิ้ง บุญอภิบาลนุกูล, กาญจนา คําแสง, อภิญญา คํารอยแสน, ปญณรส พันคง และ ยุพดี เจริญศิลป์ เจาของ :
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ พิมพที่ บริษัทหัวหินสาร จํากัด โทร. 032 - 512345 E-mail : huahinsarn2009@gmail.com
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“สรางมิติบริการสุขภาพ ผนึกพลังพันธมิตร
พัฒนาเทคโนโลยีดานสุขภาพ ขานรับไทยแลนด 4.0
สูเปาหมาย “ประชาชนมีสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข”
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560
ที่ผานมา คือวันที่ผม นายแพทย
ศุภชัย ศุภพฤกษสกุล มาดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล
ประจวบคีรขี นั ธ ผมขอบคุณทุกทาน
ที่ใหการตอนรับอยางอบอุนตั้งแต
กาวแรกที่ผมมาถึง บรรยากาศการ
ตอนรับทั้งในคํ่าคืนของวันที่ 11
ตุลาคม 2560 และเชาวันที่ 12
ตุลาคม 2560 ผมรับรูและสัมผัส
ไดถึงบรรยากาศของความอบอุน
ความพร อ มเพรี ย งของที ม งาน
ที่ ม าร ว มต อ นรั บ ภาพที่ ป ระทั บ
ติ ด ตราตรึ ง ใจคื อ ภาพการยื น
เขาแถวเรียงรายของบุคลากร เครือขายผูแทนประชาชนที่มอบดอกกุหลาบสีแดง เปนเชิงสัญลักษณของการตอนรับดวยแววตา
ที่เต็มเปยมไปดวยความจริงใจแมนกระทั่งกัลยาณมิตรที่มารวมสงผมจากโรงพยาบาลสงขลาตางบอกเปนเสียงเดียวกันวารูสึก
คลายกังวล คลายความหวงใยและเกิดความมั่นใจวาตอแตนี้ไปผูอํานวยการจะไดรับการดูแลจากชาวโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ
ดวยความรักความอบอุนและบรรยากาศองคกรที่มีแตความเขาใจ ภาพเหลานั้นจะคงติดตราตรึงใจนํามาสูความประทับใจและ
ความทรงจําของผมตราบนานเทานาน
ในวันนั้น ผมกลาวกับทุกทานวา “...ผมรูสึกดีใจที่ไดมาทํางานที่นี่ สิ่งที่ไดมาคือความโชคดีของผม ที่ไดเพื่อนใหมมากขึ้น
ณ ที่แหงนี้ และพรอมที่จะรวมกันพัฒนากาวตอไปเพื่อชาวประจวบคีรีขันธ...”
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ในวันนี้ ผมมีความตัง้ ใจทีจ่ ะทําใหโรงพยาบาลประจวบคีรขี นั ธ
กาวไกลไปกวาเดิมพรอมยกระดับขีดความสามารถเครือขาย
พันธมิตรรวมกัน และพัฒนาเทคโนโลยีดานสุขภาพ ขานรับไทย
แลนด 4.0 เพือ่ มุง สู วิสยั ทัศนทโี่ รงพยาบาลตัง้ ใจ คือ “ประชาชน
มีสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข”
การผนึกพลังพันธมิตรของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธที่
เกิดขึ้นแลว หลังจากที่ผมดํารงตําแหนง คือ กิจกรรมทอดผาปา

เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทยสําหรับหองผูปวยหนักและหองผาตัด
เพื่อขยายเตียงการบริการใหเพียงพอกับความตองการของ
ประชาชนที่ปวยหนัก ภายใตกิจกรรม “หนึ่งคน หนึ่งการให

เพื่อตอลมหายใจผูปวยหนัก” ภาพประชาชนทุกเพศทุกวัยที่
รวมกันบริจาคทรัพย เดินอุมพุมผาปากาวเขาสูโรงพยาบาล
ภาพผูบริจาคเครื่องมือแพทยที่หลั่งไหลเขามาเปนสายธาร
นํ้าใจเพื่อชาวประจวบคีรีขันธ เปนภาพที่ประทับใจและซาบซึ้ง
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ในนํ้าใจชาวประจวบคีรีขันธ สิ่งเหลานี้บงบอกถึงมิติใหม...
การสรางโรงพยาบาลของประชาชน ดวยพลังของประชาชน
และผมหวังวา “วันหนึ่ง โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธจะเปน
โรงพยาบาลของประชาชนอยางแทจริง”
อี ก แบบอย า งของการผลึ ก พลั ง พั น ธมิ ต ร คื อ การ
ประสานแรงกายแรงใจของกลุ  ม เกษตรกรในพื้ น ที่ ม าเป ด
ตลาดรักสุขภาพในโรงพยาบาล เพื่อใหโรงพยาบาลไดกาวไปสู
“โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย Food Safety Hospital”
โดยกลุมเกษตรกร มารวมกันจัดจําหนายสินคาเกษตรอินทรีย
GAP และสินคาเกษตรแปรรูป ทุกวันจันทร เวลา 06.00 น. 09.00 น. ณ ลานขางอาคารแพทยแผนไทย

การลงนามบันทึกขอตกลง MOU ระหวางผูบริหาร 14
หนวยงานนํารองกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อเปนหนวยงาน
ตนแบบดานความปลอดภัยทางถนน เพื่อลดอัตราการปวย
ตายดวยอุบัติเหตุในพื้นที่
ขณะที่การพัฒนาทางดานเทคโนโลยีเพื่อใหสอดคลอง
กับไทยแลนด 4.0 ไดนั้น โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธมีแนวคิด
การสรางสรรค และนวัตกรรม โดยใชประโยชนจากระบบ
อินเตอรเน็ต คอมพิวเตอรเครือขาย และบุคลากรที่พัฒนาใหมี
ความรูและทักษะสูงขึ้น สรางผลงานกอเกิดความสําเร็จและ
เกิดคุณคาทัง้ ตอผูร บั บริการ คนทํางาน ระบบงาน หรือโรงพยาบาล
คอนขางสูง ไดแก การพัฒนาระบบคิวการบริการในแผนก
ผูปวยนอก เปนการเชื่อมโยงระบบคิวจากคอมพิวเตอรกับ
คิวอารโคช ในระบบโทรศัพท Smart Phone ทําใหประชาชน
สามารถตรวจสอบชวงเวลา ลําดับคิว การเขาถึงบริการ ผานระบบ
โทรศัพทมือถือของตนเองได
นอกจากนั้นโรงพยาบาลยังไดพัฒนาระบบบริการโดย
ใชมาตรฐานระบบคุณภาพตาง ๆ เพื่อใหระบบบริการของ

โรงพยาบาลเปน High Value Services โดยตองมีการรับรอง
ในแตละระบบบริการ มีการตรวจสอบและผานการรับรอง
คุณภาพที่ไดมาตรฐาน ใหระบบบริการมีความนาเชื่อถือและมี
ประสิทธิภาพ และมั่นใจในระบบบริการวาผูรับบริการจะไดรับ
บริการที่ปลอดภัย อาทิ ศูนยอุบัติเหตุ ระบบบริการ 1669
ศู น ย โรคหั ว ใจ ศู น ย โรคหลอดเลื อ ดสมอง ความปลอดภั ย
ในการดู แ ลมารดาทารก และเป น ที่ น  า ยิ น ดี ที่ โรงพยาบาล
ประจวบคีรขี นั ธไดผา นการตรวจประเมินระบบมาตรฐานคุณภาพ
และผานการรับรองมาตรฐาน Hospital Accreditation ใน
เดือนตุลาคม 2560 ที่ผานมา
สวนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในระดับเครือขาย
มุงสรางการเขาถึงบริการใหประชาชนในพื้นที่ไดสานตอการ
ปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ จัดบริการใหมีแพทยเวชศาสตร
ครอบครัวดูแลประชาชนในครัวเรือน ตอยอดการดูแลระยะ
ยาว (Long term care) ใหครอบคลุมกลุมเปาหมายมากขึ้น
การดูแลผูปวยเจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ (Universal
Coverage for Emergency Patients : UCEP) ซึ่งหมายถึง
ประชาชนทุกคนไมวาสิทธิสุขภาพใดก็ตาม เมื่อเจ็บปวยฉุกเฉิน
วิกฤตภายใน 72 ชั่วโมง จะไดรับการรักษาพยาบาลอยางเต็มที่
โดยไมคิดคาใชจาย และเมื่อพนวิกฤต 72 ชั่วโมงแลวจะทําการ
สงตอไปยังโรงพยาบาลในสิทธิตอไป สรางความเชื่อมโยงการ
ดูแลผูปวยแบบไรรอยตอ มีมาตรฐานการทํางานรวมกันระหวาง
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชน และชุมชน
ใหประชาชนมีสวนในการกําหนดความตองการและความเปน
เจาของในการดูแลสุขภาพ มีความตระหนักในการสรางเสริมสุข

ภาพ และปองกันโรคไดดวยตนเอง มีภาคีเครือขายในพื้นที่ดูแล
ผูปวยรวมกัน สรางความรักและความเอื้ออาทรในกลุมเครือขาย
เปนวิสัยทัศนการทํางาน
ขณะเดียวกันไดใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยในระบบสุขภาพ (Human Resource for Health) ตาม
แนวคิด “คนดี มีคุณคา มีความสุข” โดยผลักดันใหบุคลากรใน
โรงพยาบาลรวมตัวกัน เพื่อรวมมือรวมใจสรางทั้งระบบและสราง
ทั้งความสุข อันเกิดจากการมีเพื่อนที่พรอมจะชวยเหลือกัน
สรางการทํางานที่ดีระหวางหนวยงานกับหนวยงาน การทํางาน
ทีบ่ รู ณาการผสมผสานกับการจัดการโดยใชความ “เปนเพือ่ น เปน
พี่ และ เปนนอง” สรางบรรยากาศองคกรใหบุคลากรเกิดความ
ภาคภูมิใจในงานที่ทํา ภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งขององคกร และ
ความมุงมั่นที่จะทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร สราง
ทีมระหวางหนวยงาน ระหวางวิชาชีพ ใหเกิดบรรยากาศที่
เรียกวา ปรองดอง ซึ่งนับวาเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการเปน
พลังใหทกุ คนรวมกันมุง สูจ ุดหมาย เพือ่ เกิดผลงานทีด่ สี ปู ระชาชน
เกิดความภาคภูมิใจของคนทํางาน และมีความสุขที่อยูในองคกร
ทิศทางการดําเนินการในครั้งนี้ นับเปนกาวสําคัญของ
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ ที่มุงมั่นยกระดับบริการสุขภาพสู
ไทยแลนด 4.0 ที่มีคุณภาพดานการรักษาพยาบาลและนวัตกรรม
ทางการแพทย มีความแข็งแกรงรวมกัน และเพื่อความยั่งยืนใน
การบริการดูแลรักษาไดอยางเต็มประสิทธิภาพ พรอมสรางความ
เชื่อมั่นใหกับผูเขารับการรักษาพยาบาล ที่จะไดรับบริการอยางดี
ที่สุดภายใตมาตรฐานที่สูงขึ้น.
นายแพทยศุภชัย ศุภพฤกษสกุล
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รูทัน...โรคหลอดเลือดสมอง (STROKE) ปองกันได
แพทยหญิงเนตรชนก บุญจร
อายุรแพทยโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) หรือ โรคอัมพฤกษ อัมพาต เกิดจากภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยง เกิดการทําลายเนื้อสมอง สงผลใหมี
อาการ แขน ขาขางใดขางหนึ่งชาหรือออนแรง ปากเบี้ยว พูดไมชัด กลืนลําบาก ปวดศีรษะอยางรุนแรง ซึม หรือหมดสติ สวนมากจะเกิดทันทีทันใด
อาการและความรุนแรงขึ้นอยูกับตําแหนงที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยง และการถูกทําลายของเนื้อสมอง หลังจากเกิดอาการแลว จะมีการเปลี่ยนแปลง
ไดหลายลักษณะ บางคนจะกลับเปนปกติเองภายใน 24 ชั่วโมง เรียกวา สมองขาดเลือดชั่วคราว ซึ่งถือเปนอาการเตือน บางคนอาการแยลงภายใน
1 - 3 วัน แรกจากหลอดเลือดสมองมีการอุดตันมากขึ้นหรือบางคนเกิดปญหาสมองบวม ตามมาซึ่งอาจทําใหอาการทรุดหนัก ซึ่งโดยทั่วไปมักเกิด
ภายใน 3 - 7 วันแรก หลังจากพนระยะนี้ไป จะเปนชวงการฟนตัว ซึ่งแตละคนจะมีการฟนตัวไดไมเทากัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตําแหนงที่เปนและไดรับการ
รักษาอยางทันทวงที ภายใน 4 ชั่วโมงโดยการฉีดยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดํา ถาผูปวยไดรับการดูแลรักษาที่ถูกตองและรวดเร็วตั้งแตแรก
จะสามารถลดอัตราตายหรือความพิการลงไดมาก หรือสามารถกลับมาใชชีวิตแบบคนปกติได

อาการเตือนหรืออาการสมองขาดเลือด...
1.
2.
3.
4.

ปากเบี้ยว ตามัว
แขน ขาออนแรง ขางใดขางหนึ่ง
ปากเบี้ยว พูดไมชัด
โทรขอความชวยเหลือดวน

การปฏิบัติเมื่อเปนโรคหลอดเลือดสมอง
-

หยุดกิจกรรมทุกอยางที่กําลังทําอยู
ใหนอนราบเพื่อปองกันการหกลมบาดเจ็บที่ศีรษะ
ผูปวยที่หมดสติ ใหตะแคงตัวหรือหันหนาไปขางใดขางหนึ่ง
รีบพาผูปวยไปโรงพยาบาลทันที่ไมวาจะมีอาการหนักหรือเบา

ปจจัยเสี่ยงสําคัญที่ทําใหเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คํายอชวยจําอาการเตือน FAST มาจาก
F = Face
A = Arms
S = Speech
T = Time

เวลายิ้มพบวามุมปากขางหนึ่งตก
ยกแขนไมขึ้น 1 ขาง
มีปญหาดานการพูด พูดไมชัด
ผูมีอาการดังกลาวตองรีบไปโรงพยาบาลเพื่อรับการ
รักษาโดยดวน ภายใน 4 ชั่วโมงจะไดชวยรักษาชีวิต
และสามารถฟนฟูกลับมาไดเปนปกติหรือใกลเคียง
คนปกติมากที่สุด

โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน
การสูบบุหรี่
ไขมันในเลือดสูง
การปองกันโรคหลอดเลือดสมอง
โรคหัวใจ
การไมออกกําลังกาย
- ตรวจสุขภาพเปนประจําทุกป วัดความดันโลหิตอยางนอยปละครัง้
ผูสูงอายุ
ตรวจระดับนํ้าตาลและไขมันในเลือดตามแพทยแนะนํา ถาผิดปกติ
ผูที่มีพอ แม พี่ นองเปนโรคหลอดเลือดสมอง
ตองควบคุมปฏิบัติตัว และติดตามการรักษาอยางสมํ่าเสมอ
นอกจากนี้ยังมีปจจัยเสี่ยงอื่นๆ อีก ไดแก โรคอวน โรคเลือด
- เลิกสูบบุหรี่
การดื่มสุรา ภาวะเครียด ขาดการพักผอน
- ลดนํ้าหนักถามีนํ้าหนักเกิน
- ออกกําลังกายสมํ่าเสมอถามีอาการผิดปกติ ตองรีบไปพบแพทย

วารสารโรงพยาบาลประจวบคี
วารสารโรงพยาบาลประจวบ
วารสารโรงพยาบาลประจว
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สมองเสื่อมเปนความผิดปกติที่สมองทํางานดอยลงจากเดิม
จนมีผลกระทบตอการทํางานหรือการใชชีวิต สมองเสื่อมมีผลใหการ
รับรู ความจํา การใชเหตุผล จินตนาการ ความคิด การตัดสินใจ
ซึ่งเปนความสามารถหรือความรอบรูของสมองแยลง บางอยางแย
ลงมาก บางอยางอาจจะไมแยลงนักแตเปลีย่ นจากเดิม สาเหตุทที่ าํ ให
สมองเสื่อมมีหลายสาเหตุ เชน โรคหลอดเลือดสมอง เลือดไปเลี้ยง
สมองไมสมบูรณ การติดเชื้อในสมอง การขาดสารอาหารบางชนิด
การกระทบกระเทือนที่สมอง สาเหตุที่นาใสใจอีกสาเหตุหนึ่งคือการ
ใชยาบางชนิดก็มผี ลทําใหสมองเสือ่ มได บางชนิดเปนยาสามัญประจํา
บานที่เราใชกันอยางคุนเคย

ยามีผลทําใหสมองเสื่อมไดอยางไร
สมองเสื่อมได โดยมีความสัมพันธกับขนาดของยาคือ ยิ่งใช
ยามากสมองยิ่งเสื่อมมาก นอกจากนี้ยังมีการศึกษาอื่นอีกที่พบวา
ผูปวยที่ใชยาที่มีผลลดการทํางานของสารสื่อประสาทอะเซติลโคลีน
อยางแรง โดยในชวงเวลา 1 ป ผูปวยที่มีการใชยากลุมนี้อยางนอย
60 วัน จะมีความเสี่ยงเปน 2 เทาตอการเกิดความบกพรองของ
สมรรถนะทางสมองหรือสมองเสื่อมเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมที่ไมได
ใชยา

จะทราบไดอยางไรวายาตัวใดมีผลทําใหสมองเสือ่ ม
มากนอยเทาไร
ปจจุบันมีการจัดระดับผลลดการทํางานของสารสื่อประสาท
อะเซติลโคลีน เรียกวา ACB score (anticholinergic cognitive
burden score) โดยจัดคะแนนเปน 3 ระดับ คือ 1, 2 และ 3 ถายา
ใดมีคา ACB score สูง ก็ทําใหสมองเสื่อมมาก ซึ่งยาแกแพ ยาแก
เวียนหัว ยาคลายกลามเนื้อหลายชนิด มี ACB score สูงระดับ 3
ไดแก ยาแกแพคลอเฟนิรามีน (chlorpheniramine) ยาแกแพ
บรอมเฟนิรามีน (brompheniramine) ยาแกแพไฮโดรไซซีน
(hydroxyzine) ยาแกเวียนหัวแกเมารถไดเมนไฮดริเนต (Dimen
hydrinate) ยาแกแพแกไอไดเฟนไฮดรามีน (Diphenhydramine)
ยาคลายกลามเนื้อออเฟนาดรีน (Orphenadrine) ซึ่งเปนยาที่ผูปวย
อาจมีการซื้อใชเอง
นอกจากยาดังกลาวยังมียาอีกหลายชนิดทีม่ ี ACB score ระดับ
3 แตสว นใหญเปนยาทีต่ อ งสัง่ จายโดยแพทย ซึง่ แพทยจะชัง่ นํา้ หนัก
ระหวางประโยชนในการรักษาโรคกับความเสี่ยงตอการเกิดภาวะ
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กลุมงานเภสัชกรรม

ก อ นอื่ น เรามาทํ า ความรู  จั ก สารสื่ อ ประสาทที่
ช ว ยเรื่ อ งการเรี ย นรู  แ ละการจํ า ชื่ อ “อะเซติ ล โคลี น
(acetylcholine)” ไมวาจะเปนการเรียนรูและการจํา
สิ่งใหมๆ หรือนําความรูและความจําเกาที่เคยจําไวแลว
ออกมาใช สมองจะปลอยเจาสารตัวนี้ออกมาและสงผาน
สารนี้จากเซลลประสาทตัวที่ 1 ไปยังเซลลประสาทตัวที่ 2
เพื่อกระตุนใหเกิดการเรียนรูหรือความจํา
มียาหลายชนิดที่ไปลดการทํางานของสารสื่อประ
สาทอะเซติลโคลีน และจากงานวิจัยขนาดใหญศึกษาใน
ผูส งู อายุนานถึง 10 ป ไดผลสรุปวายาทีม่ ีผลลดการทํางาน
ของสารสื่อประสาทอะเซติลโคลีนทําให
สมองเสื่อมกอนสั่งยาใหกับผูปวย ไดแก ยาตานภาวะซึมเศรา เชน
Amitriptyline, Nortriptyline ยาจิตเวช เชน Chlorpromazine,
Clozapine, Perphenazine, Quetiapine ยารักษาโรคพารกินสัน
เชน Trihexyphenidyl ยารักษาภาวะกลั้นปสสาวะไมอยู เชน
Oxybutynin, Solifenacin
ดังนั้นผูสูงอายุที่ซื้อยาแกแพ ยาแกเวียนหัวและยาคลาย
กลามเนื้อใชเองเปนกิจวัตร ควรมาพบแพทยหรือซื้อยาที่รานยาที่มี
เภสัชกรประจําราน เพื่อใหแพทยหรือเภสัชกรพิจารณาวามีความ
จําเปนตองรับประทานยาพวกนี้ตอเนื่องทุกวันหรือไม ถามีความ
จําเปนตองใชยาแพทยหรือเภสัชกรอาจพิจารณายาอื่นทีม่ คี วามเสี่ยง
ตอการเกิดสมองเสื่อมนอยกวาทดแทน

บรรณานุกรม
Campbell NL, Boustani M. Adverse cognitive effects of
medications: turning attention to reversibility. JAMA Intern
Med. 2015 Mar;175(3):408-9. PMCID: PMC4346513.
สิรินทร ฉันศิริกาญจน. ความรูเรื่อง สมองเสื่อม สําหรับประชาชน.
กรุงเทพฯ:สมาคมผูดูแลผูปวยสมองเสื่อม (ประเทศไทย)
The Aging Brain Program of the Indiana University Center
for Aging Resarch. Anticholinergic Cognitive Burden Scale.
[Internet]. Indianapolis:Regenstrief Institute, Inc; c 2008,
2012. [updated 2012; cited 2017 Sep 18].Availble from
:http://www.agingbraincare.org/uploads/products/ACB_
scale_-_legal_size.pdf

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ที่หองประชุมชั้น 4 สถานีตํารวจภูธรเมืองประจวบคีรีขัน อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ นายแพทย
อภิวัฒน บัณฑิตยชาติ รองผูอํานวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ เปนตัวแทนโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ รวมลงนามบันทึกขอตกลง
MOU ระหวางผูบริหารหนวยงานนํารองกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อเปนหนวยงานตนแบบดานความปลอดภัยทางถนนในหนวยงาน
ภาครัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยเนนหนักมาตรฐานความเสี่ยงหลัก 4 ประเด็น คือ 1) การสวมหมวกนิรภัยทั้งผูขับขี่และซอนทายรถ
จักรยานยนต 2) การคาดเข็มขัดนิรภัยทั้งผูขับและผูโดยสารรถยนต 3) ไมดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลกอนและขณะขับขี่ยานพาหนะ
ทุกชนิด และ 4) ไมขับรถเร็วเกินกวาที่กฎหมายกําหนด โดยมี นายสมพร ปจฉิมเพ็ชร ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนประธานในพิธีฯ
โดยมีการลงนามระหวางปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ กับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในองคกรกลุมเปาหมาย 13 แหง ทั้งภาครัฐ
สถานประกอบการ สถานศึกษาและทองถิ่น
นายแพทยอภิวัฒนฯ กลาววา ผูบริหารและเจาหนาที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ พรอมที่จะรวมดวยชวยกันในการลดอุบัติเหตุ
อุบัติภัยบนทองถนน สรางวินัยและจิตสํานึกรับผิดชอบในการใชรถ ใชถนน โดยผูบริหารทุกหนวยงานในโรงพยาบาลมีนโยบายเรื่อง
ความปลอดภัยทางถนนในองคกรอยางจริงจัง รวมติดตามความคืบหนาของความรวมมืออยางตอเนื่อง เพื่อแสดงความตั้งใจที่จะแกไขปญหา
อุบัติเหตุทางถนนรวมกัน มีการสรางมาตรการ องคกรตามหลักเกณฑ เริ่มตั้งแตการสํารวจขอมูลและพฤติกรรมการขับขี่ของบุคลากรใน
หนวยงาน แกไขปญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่มีระบบการจัดการที่ดีขององคกร และรวมกันกําหนดมาตรการ
ลงโทษหากมีการฝาฝน การแตงตั้งคณะทํางานการจัดประชุมสรางความเขาใจ จัดทํากฎระเบียบ
มาตรการตางๆ และดําเนินการตามมาตรการที่กําหนดเพื่อกํากับดูแลใหบุคลากรใชรถใชถนนอยาง
ปลอดภัย อาทิ มาตรการหมวกกันน็อก 100% ดืม่ ไมขบั ซึง่ จะทําใหองคกรมีมาตรการความปลอดภัย
ทางถนน บุคลากรของหนวยงานมีสวนรวมในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเกิดความ
ตระหนักและมีจิตสํานึกในการขับขี่อยางปลอดภัย รวมทั้งสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ
และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนดวย
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รัฐบาลกําหนดใหการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เปนวาระแหงชาติ เพื่อรวมกันสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
ใหเกิดแกบุคลากรในองคกรทุกภาคสวนอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน โดยขอใหประชาชนทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัดในการ
ใชรถใชถนน ตามมาตรการ 1ร 2ส 3ข และ 4ม (10 รสขม) ไดแก (1ร) ไมขับรถเร็วเกินกวากฎหมายกําหนด (2ส) ไมฝาฝนสัญญาณ
ไฟจราจร/ไมขับรถยอนเสนทาง (3ข) คาดเข็มขัดนิรภัย/พกใบขับขี่/ไมแซงในที่คับขัน และ (4ม) เมาไมขับ/สวมหมวกนิรภัย/มอเตอรไซค
ปลอดภัย/ไมใชมือถือขณะขับขี่
การสานพลังสรางมาตรการองคกรเพือ่ ความปลอดภัยทางถนนเพือ่ เปนการสนับสนุนนโยบายแหงรัฐวาดวยทศวรรษแหงความปลอดภัย
ทางถนน สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เขารวมโครงการฯ มีมาตรการดานความปลอดภัยทางถนนบังคับใชเปนการภายใน
ของหนวยงานรวมกันสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยใหเกิดขึ้นในองคกร ซึ่งจะเปนการลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต
จากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และเปนตนแบบในการขยายสูสังคมไดตอไป
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สวัสดีคะทุกทาน วันนี้ สุรางค ขอทักทายนอกหองสง สวท.
ประจวบคีรีขันธ (สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ) เปลี่ยนมาทักทายทานผูอานผานตัวอักษร บนวารสาร
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ เปนครั้งแรกในรอบ 14 ปที่มีโอกาส
เปลี่ยนบทบาทจากผูจัดรายการวิทยุ ผูประกาศขาว พิธีกร มาเปน
นักเขียนบอกเลาเรื่องราว ประสบการณ ความประทับใจ มุมมองใน
ฐานะสื่อมวลชน ในขณะเดียวกันก็เปนผูรับบริการดานสุขภาพ จาก
โรงพยาบาลแหงนี้ดวย ตองขอขอบคุณ คุณธันวดี มะโนธรรม (พี่อุ)
พี่สาวใจดีของนองๆสื่อมวลชนในจังหวัดประจวบฯ ที่มอบโอกาสนี้ให
ดิฉันมาถายทอดเรื่องราว แมจะดูเหมือนขอรองแกมบังคับก็ตามนะคะ
(อมยิ้มนิดๆ) เปนคําขอรองที่มิอาจปฏิเสธไดคะ มาคะ...เรามาเริ่มมองกัน
ทีละมุมนะคะ...
โดยสวนตัวแลว ดิฉันคิดวาแตละคนที่เขาโรงพยาบาล ไมมีใคร
เต็มใจหรอกคะ เพราะโรงพยาบาลไมใชสถานที่ทองเที่ยว พักผอน
หรือแสวงหาความบันเทิง แตพวกเราไป เพื่อรักษาโรค ไปเพราะประสบ
อุบัติเหตุ หรือแมแตไปเพื่อเยี่ยมไข ใหกําลังใจญาติ พี่นอง เพื่อนๆ
ที่ เจ็ บ ป ว ย ซึ่ ง แน น อนว า สภาพจิ ต ใจของคนที่ ไ ปรั บ บริ ก าร ไม
รื่นรมยนัก ปราการดานแรก ที่พวกเราตองเจอ นับตั้งแตยื่นบัตร รอ
คิ ว ซั ก อาการเบื้ อ งต น เพื่ อ พบแพทย ไปจนถึ ง รั บ การตรวจ รั ก ษา
จายเงิน รับยา กลับบาน (ยกเวนอาการหนักจนตอง Admit) แตละ
ขั้นตอนเหลานี้ ผูใหบริการ ซึ่งหมายถึง ตั้งแตเจาหนาที่หองบัตร
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ พยาบาล แพทย พนักงานบริการชวยเหลือ
คนไข ทุกทานมีความสําคัญเทาเทียมกัน การทํางานบริการ ที่ตองเจอ
กับบุคคลที่สุขภาพกาย ใจ ไมปกติ (ผูปวย) ตองแบกรับความคาดหวังสูง
จากผูรับบริการ บางครั้งอาจสรางความกดดัน ความเครียดใหเจาหนาที่
นํ้าเสียงที่เปลงออกมา สีหนาที่แสดงออก วาจาที่สื่อสาร การใหขอมูล
อยางเพียงพอตามสิทธิของผูปวย จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง และดิฉัน
มองวา ผูใหบริการตองใชความเมตตา และความอดทนสูงทีเดียว
เปนการทํางานที่ไมงายเลยนะคะ แตดิฉันยังมีความเชื่อมั่นคะ วาบุคลากร
ของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธหลายทานทําได ขอคารวะในหัวใจ
แหงการใหบริการของทานเหลานี้คะ แตเราก็มิอาจปฏิเสธความจริง
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ว า ยั ง มี ห ลายท า น หลายส ว น ที่ ต  อ งปรั บ ปรุ ง ทั ก ษะการ
สื่อสาร โดยเฉพาะปรับความคิด ความเคยชิน ความเปนตัวตน...อาทิ..
ฉันก็เปนของฉันแบบนี้ พูดแบบนี้...ธุระไมใชคนละแผนก...ไมทราบคะ...
จบขาวเลยนะคะ ถาผูรับบริการเจอประโยคเหลานี้ (เคยเจอกับตัวเอง
ดวยคะ)
ดังนั้น ถาเรามองในแงของการสื่อสารในระบบบริการสุขภาพที่ดี

จะชวยทําใหผูรับบริการในโรงพยาบาลสามารถดูแลสุขภาพตนเองได
อยางถูกตอง ผูใชบริการในระบบบริการสุขภาพ ตางมีความคาดหวัง
ในการรับบริการที่ดีทุกคนคะ ดิฉันจึงมองวา “การสื่อสาร ดวยคําพูดที่ดี
ทาทีเปนมิตร จึงเปนเครื่องมือสําคัญในการสื่อความเขาใจเขาถึง
ขอมูลตางๆ ซึ่งถาหากบุคลากรทุกฝาย สื่อสารไดดีมีประสิทธิภาพ
นอกจากจะสามารถประสานงานตางๆ ทําใหระบบริการสุขภาพมี
ความราบรื่น ผูปวยและญาติสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองหรือเลือก
รับบริการไดอยางเหมาะสม สามารถลดความวิตกกังวล ลดความกลัว
สรางสัมพันธภาพความไววางใจรวมกันสรางบรรยากาศที่ดีและลด
ชองวางในระบบบริการสุขภาพ ถึงแมคุณภาพการรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ จะดีเลิศขนาดไหนก็ตาม หากการสื่อสาร
ในระบบบริการสุขภาพมีความบกพรอง ก็อาจทําใหเกิดความเขาใจผิด
เกิดอุบตั กิ ารณไมพงึ ประสงค เกิดความไมสบายใจ ไมพงึ พอใจหรือรุนแรง
จนกลายเปนความขัดแยงระหวางเจาหนาที่ในระบบบริการสุขภาพกับ
ผูรับบริการ” นําไปสูปญหาการรองเรียนเรื่องตางๆ ตามมาภายหลังได
ดังที่เคยมีบทเรียนมาแลวหลายกรณี ณ โรงพยาบาลแหงนี้ สุดทาย
มองจากมุมของสื่อมวลชนและประชาชนธรรมดาคนหนึ่งทุกบทเรียน
จากขอรองเรียนที่ผานมา ดิฉันหวังเปนอยางยิ่งวา จะกอใหเกิดการเรียนรู
เพื่อปองกันมิใหกรณีเหลานั้นเกิดซํ้าอีก สังคมโลกเปลี่ยนไปทุกวันนะคะ
ชองทางเผยแพรขอมูลขาวสารทุกวันนี้มีหลากหลายและรวดเร็ว ผูรับสื่อ
กระจายสื่อไรการควบคุม ทั้งทัศนคติ ดุลยพินิจ วิจารณญาณ การปองกัน
จึงงายกวา การตามแกไข แกขาวทีหลัง เชนเดียวกับ สุขภาพคนเรา
สรางนําซอม เราสรางสุขภาพที่ดีได งายกวาการซอมสุขภาพอีกนะคะ
สวัสดีคะ.
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ถาพูดถึงอาหารพืน้ บานไทยคงไมมใี ครไมรจู กั นํ้าพริก เพราะถูกใชเปนสวนประกอบของอาหารตางๆ หรือใชในการ
รับประทานเปนกับขาว และยังไดรับความนิยมมาตัง้ แตอดีตจนถึงปจจุบนั เนือ่ งจากนํา้ พริกมีชว ยใหเจริญอาหาร เสริมสราง
สุขภาพใหแข็งแรง เพราะอุดมไปดวย วิตามิน แคลเซียม และโปรตีนคุณภาพสูงหลายชนิด ประกอบไปดวย พริก หอม
กระเทียม มะนาว ฯลฯ อีกทั้งการรับประทานผักเสริมยิ่งทําใหสบายทอง และยังทําใหระบบเลือดไหลเวียนดี มาดูกัน...มี
สมุนไพรอะไรบางในนํ้าพริก
สมุนไพรชนิดแรกจะเปนอะไรไปไมไดนอกจาก พริก
ในพริกมีสารแคปไซซิน มีสรรพคุณ ชวยระบบทางเดินหายใจ
ความดันโลหิตและหัวใจ ชวยขับเหงื่อ มีสารตานอนุมูลอิสระ
ปองกันการเกิดมะเร็งได ถารับประทานพริกเปนประจําจะทําให
ระบบยอยและการดูดซึมอาหารทํางานไดไมดี แตถารับประทาน
ในปริมาณทีพ่ อเหมาะ จะทําใหเลือดไมจบั ตัวเปนกอนเลือดไหล
เวียนไดดี สมุนไพรทีข่ าดไมไดอกี อยางคือ กระเทียมไทย กระเทียม
จัดเปนยอดสมุนไพรชนิดหนึ่ง มีคุณสมบัติสามารถปองกัน
โรคมะเร็ง รักษาโรคหัวใจ โรคติดเชื้อตางๆ เชน ลําไสอักเสบ
โรคทางเดินปสสาวะ โรคหืด โรคพยาธิในลําไส ไขขออักเสบ และ
โรคเกาต กระเทียมมีคุณสมบัติเปนยาแกอักเสบและทําลาย
แบคทีเรีย โดยไมมีผลขางเคียงตอผูปวย นอกจากนี้ยังชวยลด
คอเลสเตอรอล และลดความดันโลหิตสูง สมุนไพรอยางหอมแดง
หัวหอมเล็ก ก็มากลนดวยสรรพคุณชวย ขับลม ขับปสสาวะ
ขับเสมหะ ขับประจําเดือน แกไข แกหวัด ชวยยอยอาหาร
เจริญอาหาร และยังมีสรรพคุณลดระดับนํ้าตาลในเลือดไดดีที
เดียว มาถึง ตะไคร ตะไครเปนสมุนไพรรักษาหืด แกปวดทอง
ขับปสสาวะ แกอหิวาตกโรค สมุนไพรตัวเอกอีกชนิดก็คือ
มะนาว นํ้ามะนาวแกกระหาย แกรอนใน บํารุงธาตุ ชวยให
เจริญอาหาร แกเลือดออกตามไรฟน
นอกจากนํ้าพริกจะทําใหเราสุขภาพดีแลวเครื่องเคียงอยางผัก
ก็มีประโยชนไมนอย
ผักชนิดแรก ทุกคนตองเคยลิ้มรสชาติแนนอน เพราะ
เปนผักบานๆ เรา ผักบุงนาหรือผักบุงไทย รับประทานไดทั้ง
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สดและลวกแตจะใหดีรับประทานแบบลวกปลอดภัยกวา จะมี
รสเย็นชวยบรรเทาอาการรอนในได ใชดบั พิษรอน ชวยลดนํา้ ตาล
ในเลือดได มีวิตามินเอ ซึ่งชวยบํารุงสายตา ทําใหดวงตามีนํ้า
หลอเลี้ยง ตาเปนประกายไมแสบหรือแหง และยังชวยปองกัน
การเกิดมะเร็ง ธาตุเหล็กในผักบุงชวยบํารุงเลือด แคลเซียมและ
ฟอสฟอรัสที่มีอยูชวยบํารุงกระดูกและฟน ผักบานๆ อีกชนิด
ที่รูจักกันดี ก็คือ มะเขือพวง มะเขือพวงมีรสชาติขืนเล็กนอย
แตชวยละลายเสมหะ แกไข แกทองอืดทองเฟอได หากทาน
อยากกระปรีก้ ระเปราตองรับประทานใบเหลียง รับประทานงาย
นอกจากนํามาลวก รับประทานสด ยังสามารถนํามาผัดกับไข
รับประทานคูกับนํ้าพริกรับรองวาไดชิมแลวตองติดใจ
นํ้ า พริ ก แต ล ะชนิ ด อาจมี ร สชาติ แ ตกต า งกั น ไป
สามารถรับประทานกับผักสดๆ ไดแทบทุกชนิด และที่สําคัญ
นํ้าพริกมีปริมาณไขมันตํ่า รับประทานแลวสุขภาพดีไมทําให
อวน “นํา้ พริก” คืออาหารคูค รัวสําหรับคนไทย เปนวัฒนธรรม
ในการรับประทานของคนไทย ที่ควรสืบสานและอนุรักษให
คนรุนใหมหันมารับประทานนํ้าพริก อีกทั้งการรับประทาน
ผักควบคูไปดวยชวยเพิ่มอรรถรสและไดประโยชนจากผัก
อยากใหคนไทยหันมาบริโภคผักใหได 400 กรัมตอวันเพื่อ
สุขภาพที่ดีตลอดไป
เอกสารอางอิง http://www.thaihealth.or.th

บทคัดยอ

หัวขอการคนควาอิสระ : ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเจาพระยายมราช สุพรรณบุรี

ชื่อผูวิจัย : นางชะบา ธรรมวิชิต

การศึกษาครัง้ นีม้ วี ัตถุประสงคในการศึกษา คือ เพือ่ ศึกษาปจจัยทีส่ งผลตอแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาล
เจาพระยายมราช สุพรรณบุรี ทําการศึกษา จากกลุมตัวอยาง จํานวน 385 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน
การรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ
82.6 มีอายุระหวาง 20 - 30 ป คิดเปนรอยละ 61.3 มีประสบการณในการทํางานระหวาง 1 – 5 ป คิดเปนรอยละ 52.7 สถานภาพ โสดคิดเปน
รอยละ 54.8 สวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอยละ 40 แผนกที่ปฏิบัติงานกลุมการพยาบาล คิดเปนรอยละ 70.1 รายได
ตอ/เดือนระหวาง 5,000 - 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 60 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเจาพระยายมราช มีปจจัยที่สงผลตอ
แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเจาพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี พบวามีปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการ
ทํางานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขอยูในระดับปานกลาง มีทั้งหมด 7 หัวขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ย ดังนี้ ดานเพื่อนรวมงาน คาเฉลี่ยอยูที่ 3.40
ดานสภาพการทํางาน/ลักษณะของงาน คาเฉลี่ยอยูที่ 3.38 ดานการยอมรับนับถือและยกยอง คาเฉลี่ยอยูที่ 3.37 ดานการสื่อสารของหนวยงาน
คาเฉลี่ยอยูที่ 3.33 ดานสภาพแวดลอมในที่ทํางาน คาเฉลี่ยอยูที่ 3.32 ดานนโยบายและวิธีปฏิบัติตางๆภายในหนวยงาน คาเฉลี่ยอยูที่ 3.24 ดาน
โอกาสความกาวหนาในหนาที่การงาน คาเฉลี่ยอยูที่ 2.61 อยูในระดับมาก มีทั้งหมด 3 หัวขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ย ดังนี้ ดานความสําเร็จในการ
ทํางานของบุคคล คาเฉลี่ยอยูที่ 3.59 ดานความรับผิดชอบในการทํางาน คาเฉลี่ยอยูที่ 3.41 ดานผูบังคับบัญชา/หัวหนางาน คาเฉลี่ยอยูที่ 3.41
ดานสภาพแวดลอมในที่ทํางาน คาเฉลี่ยอยูที่ 3.32 ในระดับนอย มีทั้งหมด 1 หัวขอ ดานผลประโยชนตอบแทน คาเฉลี่ยอยูที่ 1.84 เพศ อายุ
ประสบการณในการทํางาน สถานภาพ ระดับการศึกษา แผนกที่ปฏิบัติงาน รายได/เดือน ไมมีผลตอปจจัยแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเจาพระยายมราชจังหวัดสุพรรณบุรี

Abstracts

Title of Research Paper : Factors Influencing Work Motivation of Ministry
of Public Health‘s Employee at Chaophrayayommarat hospital,
Suphanburi Province
Researcher : Mrs.Chaba Thummavichit

The aims of this study were to find out the Factors Influencing Work Motivation of Ministry of Public Health‘s
Employee at Chaophrayayommarat hospital, Suphanburi Province. A sample was selected from employee at
Chaophrayayommarat hospital 385 participants cases were included as a sample. This research was used for data analysis,
data was analyzed using questionnaire and using Purposive Sampling method .These participants were employee of Ministry
of Public Health. The statistics used in data analysis research for example find percentage, mean and standard deviation.
The biggest Sample group were female (82.6%), between 20 and 30 years of age (61.3%) 3 - 5 years of Working experience
(52.7%), Single status (54.8%), the most population were graduated Mathayomsuksa 4 - 6 (12th grade), nursing practice
or support groups (70.1%) and salary between 5,000 - 10,000 Bath per month (60%). Employees of Ministry of Public Health
at Chaophrayayommarat hospital, Suphanburi Province. The findings indicated that the factor have an effect on employee
motivation and sort order by average rating. To examine, focus on medium average rating with 7 topics. The results of the
study were as follows 1. coworker 3.40 2. Working Conditions 3.38 3. Acceptability 3.37 4.communication 3.33 5. Work –
Environment 3.32 6. An Operational Approach to Policy Analysis in department 3.24 7. growth opportunities at work 2.61.
Second to explore, focus on highest average rating with 3 topics. The results of the study were as follows 1. Private person
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Practice Success 3.59 2. responsibility 3.41 3. Director/senior 3.41 and. Next, focus on lowest average rating with 1 topics. The
results of the study were as follows 1. Compensation 1.84.
Then, gender, age, work experience, status, graduated, Operational Department and salary. Above of all had no effect
on factor about employee motivation of Ministry of Public Health at Chaophrayayommarat hospital, Suphanburi Province.

บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรทางการบริหารที่สําคัญที่สุดขององคกร ถึงแมวาในปจจุบันการนําเทคโนโลยีตางๆมาใชในองคกร แตไม
สามารถที่ทดแทนทรัพยากรมนุษยไดอยางสิ้นเชิง ทุกองคกรจึงไดเล็งเห็นความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคกรของตัวเอง โดยมี
การนํากลยุทธ การสรรหาคนดีมีความสามารถเขามาสูองคกร รูจักใชประโยชนจากบุคคล ตลอดจนการใหการพัฒนาดานตางๆ ที่เหมาะสม และ
รักษาบุคคลใหอยูคูกับองคกรใหนานที่สุด เพื่อใหองคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตั้งไวไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (จิระ
หงสลดารมภ 2535 : 5)
ในการบริหารทรัพยากรมนุษยนั้น ถึงแมองคกรตางๆ จะมีการบริหารตามกระบวนการขางตนไดดีเพียงไรก็ตามหลายๆองคกรมักจะพบ
ปญหาในการบริหารทรัพยากรมนุษยที่สําคัญประการหนึ่งคือ การลาออกจากงาน ซึ่งเปนปรากฏการณลักษณะหนึ่งที่องคกรตองสูญเสียบุคลากร
ขององคกรไป เชน ใหออก การเกษียณอายุ การลาออก เปนตน ซึ่งการใหออกและการเกษียณอายุ ถือเปนเรื่องปกติที่ทุกองคกรจะตองมี แตการ
ลาออก ถือไดวาเปนการออกจากงานที่ ไมปกติ เพราะการลาออกของคนที่ดีมีคุณภาพตามที่องคกรไดสรรหาคัดเลือกมา ไมวาจากสาเหตุใดก็ตาม
สภาพแวดลอมภายในและภายนอก การไดรับอัตราผลประโยชนตอบแทนตางๆ รวมถึงการมีโอกาสกาวหนาในการทํางาน เชนการบรรจุ การเลื่อนขั้น
ตางๆ สงผลเสียแกองคกรเปนอยางมากทั้งดานการสูญเสียคนดีมีความสามารถสูญเสียคาใชจายตางๆ ในกระบวนการสรรหา คัดเลือก การบรรจุ
แตงตั้งบุคลากรใหม การฝกอบรมและพัฒนาโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของความไมตอเนื่องในการทํางานและสูญเสียความสามารถในการบริหาร
เปนตน (สุนันทา เลาหนันท 2542 : 5)
โรงพยาบาลเจาพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีปญหาเรื่องการลาออกของพนักงานซึ่งพบปจจัยที่เกี่ยวของ
คือเรื่องของสภาพแวดลอมภายในและภายนอก การไดรับผลประโยชนตอบแทนตางๆการมีโอกาสกาวหนาในการทํางาน นโยบายและวิธีปฏิบัติตางๆ
ภายในหนวยงาน การสื่อสารของหนวยงาน เพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา/หัวหนาหนวยงาน สภาพการทํางาน/ลักษณะของงาน การยอมรับนับถือและ
ยกยอง ความรับผิดชอบในการทํางานความสําเร็จในการทํางานของบุคคล จากที่กลาวมาแลวทั้งหมดนั้น จะเห็นได วาปจจัยทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการ
ลาออก เปนปจจัยที่สําคัญที่สงผลตอแรงจูงใจในการทํางานดวยเชนกัน ดังนั้นโรงพยาบาลเจาพระยายมราชควรคํานึงถึงปจจัยเหลานี้เพื่อตอบสนอง
ความตองการของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขใหมากที่สุด ปองกันผลการปฏิบัติงานตํ่าลง ขาดงาน ลางาน มาปฏิบัติงานสาย จนกระทั่งลาออกไป
ในที่สุด
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ทําใหผูวิจัยตองการศึกษา เรื่องปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเจาพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือศึกษาปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการทํางานเพื่อ
ลดปญหาการลาออกภายในองคกร และวัตถุประสงครอง คือหาวิธีทําใหบุคลากร มีแรงจูงใจในการทํางานเพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเจาพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพือ่ ศึกษาปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเจาพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

ขอบเขตของการวิจัย
- ขอบเขตดานประชากร ประชากร คือ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในโรงพยาบาลเจาพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 385 คน
- ขอบเขตดานพื้นที่โรงพยาบาลเจาพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
- ขอบเขตดานเวลา วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ตัวแปรที่จะศึกษา
ตัวแปรตน คือ โอกาสความกาวหนาในหนาที่การงาน สภาพแวดลอมในที่ทํางาน ผลประโยชนตอบแทน นโยบายและวิธีปฏิบัติตางๆ ภายใน
หนวยงาน การสื่อสารของหนวยงาน เพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา/หัวหนางาน สภาพการทํางาน/ลักษณะของงาน การยอมรับนับถือและยกยอง
ความรับผิดชอบในการทํางาน ความสําเร็จในการทํางานของบุคคล
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ตัวแปรตาม คือ แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเจาพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบถึงปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลเจาพระยายมราช
2. หาแนวทางทําใหบุคลากรมีแรงจูงใจในการทํางานเพิ่มมากขึ้น เชน ปรับปรุงสภาพการทํางาน การจัดการทรัพยากรบุคคล เปนตน เพื่อลด
ปญหาการลาออกของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเจาพระยายมราช

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเจาพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 785 คน เก็บขอมูลเบื้องตนจาก
กลุมนํารอง จํานวน 20 คน โดยใหทําแบบสอบถามและนําผลลัพธมาหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชสูตรในการคํานวณขนาดของกลุม
ตัวอยางสําหรับการออกแบบสอบถามของ n4studies ตามสูตรคํานวณดังตอไปนี้
สูตร

n =

n = ขนาดของกลุมตัวอยาง
N = จํานวนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเจาพระยายมราช สุพรรณบุรี
Standard deviation = สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Error = ความคลาดเคลื่อนในการทํางานวิจัย
Alpha = คานัยสําคัญ
Cluster sampling = เปนการสุมตัวอยางโดยแบงประชากร
Output = จุดหมายปลายทางของการดําเนินการ
จํานวนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเจาพระยายมราช สุพรรณบุรี จํานวน 785 คน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 คาความ
คาดเคลื่อน 0.05 แอลฟา 0.05
ขนาดกลุมตัวอยาง คือ 350 คน และเพื่อปองกันความผิดพลาดจึงเพิ่มขนาดกลุมตัวอยางอีกรอยละ 10 ดังนั้น ขนาดกลุมตัวอยาง คือ
385 คน

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 82.6 มีอายุระหวาง 20 - 30 ป คิดเปนรอยละ 61.3 มีประสบการณ
ในการทํางานระหวาง 1– 5 ป คิดเปนรอยละ 52.7 สถานภาพ โสด คิดเปนรอยละ 54.8 สวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปน
รอยละ 40 แผนกที่ปฏิบัติงานกลุมการพยาบาล คิดเปนรอยละ 70.1 รายไดตอ/เดือนระหวาง 5,000 - 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 60

ระดับปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
จากวัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเจา
พระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งหมด 11 ดาน พบวามีปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในระดับปานกลาง
มีทั้งหมด 7 หัวขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ย ดังนี้ 1. ดานเพื่อนรวมงาน คาเฉลี่ยอยูที่ 3.40 2. ดานสภาพการทํางาน/ลักษณะของงาน คาเฉลี่ยอยูที่ 3.38
3.ดานการยอมรับนับถือและยกยอง คาเฉลี่ยอยูที่ 3.37 4.ดานการสื่อสารของหนวยงาน คาเฉลี่ยอยูที่ 3.33 5. ดานสภาพแวดลอมในที่ทํางาน
คาเฉลี่ยอยูที่ 3.32 6. ดานนโยบายและวิธีปฏิบัติตางๆภายในหนวยงาน คาเฉลี่ยอยูที่ 3.24 7. ดานโอกาสความกาวหนาในหนาที่การงาน คาเฉลี่ย
อยูที่ 2.61 สวนหัวขอที่อยูในระดับมาก มีทั้งหมด 3 หัวขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ย ดังนี้ 1. ดานความสําเร็จในการทํางานของบุคคล คาเฉลี่ยอยูที่
3.59 2. ดานความรับผิดชอบในการทํางาน คาเฉลี่ยอยูที่ 3.41 3. ดานผูบังคับบัญชา/หัวหนางาน คาเฉลี่ยอยูที่ 3.41 ในระดับนอย มีทั้งหมด 1
หัวขอ ดังนี้ 1.ดานผลประโยชนตอบแทน คาเฉลี่ยอยูที่ 1.84

อภิปรายผลการศึกษาและสรุปผล
ผูศึกษานําเสนอโดยเรียงตามลําดับวัตถุประสงคของการศึกษา เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสุพรรณบุรี 11 ดาน ดังนี้
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1. ดานโอกาสความกาวหนาในหนาที่การงาน
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในดานโอกาสความกาวหนาในหนาที่
การงาน โดยรวมอยูในระดับ ปานกลาง พนักงานมีความคิดเห็นวาการไดรับการเพิ่มเงินเดือน หรือรับตําแหนงที่สูงขึ้น ยังไมมีความยุติธรรม และ
ยังไมไดรับการสนับสนุนพัฒนาทักษะความรู ในดานตางๆ และยังไมไดรับการพิจารณาความดีความชอบอยางทัดเทียมกัน ดังนั้นองคกรหรือ
ตนสังกัดควรสงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนาในการปฏิบัติงาน และไดรับการพัฒนาความรู อยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มความกาวหนาในตําแหนง
หนาที่ ดังที่ เฮอรซเบิรก (1959) ที่กลาววา ความกาวหนาเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหบุคคลมีความพึงพอใจในการทํางาน

2. ดานสภาพแวดลอมในที่ทํางาน
จากการวิจัยครั้งนี้พบวา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในดาน
สภาพแวดลอมในที่ทํางานโดยรวมอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีความคิดเห็นในระดับปานกลาง พนักงานมีความคิดเห็น
วาสถานที่ปฏิบัติงานมีความพรอมและความสะดวกสบายเอื้ออํานวยในการปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ เครื่องมืออํานวยความสะดวกในการทํางาน
สถานที่ปฏิบัติงานมี แสงไฟ และอุณหภูมิเหมาะกับการปฏิบัติงาน สถานที่ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยทั้งทางรางกายและทรัพยสิน มีการจัด
บริเวณที่ทํางานใหเปนสัดสวนเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ซึ่งอารี เพชรผุด (2530) ไดกลาวถึง องคประกอบที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานแบงออกเปน 2 ดาน คือ องคประกอบดานสิ่งแวดลอม และองคประกอบสวนบุคคลดวยวาทุกคนยอมมีความแตกตางกันเพราะ
สิ่งแวดลอมและประสบการณทํางานที่ตางกัน

3. ดานผลประโยชนตอบแทน
ดานผลประโยชนตอบแทน พบวาพนักงานกระทรวงสาธารณสุขมีปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการทํางานอยูในระดับนอย อภิปรายไดวา
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ไมพอใจในการใหคาตอบแทนที่ไมเหมาะสมกับความรูความสามารถ คาตอบแทนที่ไดรับไมเหมาะสมกับปริมาณงาน
ที่ทําคาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน และดานบริการตางๆ เชน บานพัก คาเดินทาง เปนตน เงินเดือนที่ไดรับเพิ่มขึ้นในแตละปไมเหมาะสม
เพราะผลประโยชนตอบแทนเปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ทํางานในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพและอยูคูกับองคกร
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุวรรณี ทับทิมออน (2548) ที่ศึกษาปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท นิคอน (ประเทศไทย)
จํากัด พบวาดานผลประโยชนตอบแทนมีปจจัยจูงใจแรงจูงใจอยูในระดับนอย

4. ดานนโยบายและวิธีปฏิบัติตางๆ ภายในหนวยงาน
ดานนโยบายและวิธีปฏิบัติตางๆ ภายในหนวยงาน พบวา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการทํางานระดับ
ปานกลาง อภิปรายไดวาองคกรของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานในหนวยงานมีประสิทธิภาพ กฎระเบียบขอบังคับ
มีความยุติธรรม นโยบายและเปาหมายที่สงผลตอตัวพนักงานราชการสามารถปฏิบัติได นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานสงผลตอการโยกยาย
ตําแหนง การเลื่อนเงินเดือนมีความยุติธรรม มีการกําหนดแนวทางในการทํางานที่ชัดเจน เปนเพราะองคกรมีหนาที่ตองดูแลและพัฒนา ใหอยูใน
ความรับผิดชอบทั้งในเชิงพาณิชย เชิงอนุรักษ และเชิงสังคม โดยเนนสงเสริมสนับสนุนใหพนักงานราชการมีความมั่นคงในชีวิต และสามารถ
พัฒนาชีวิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชนไดอยางยั่งยืนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวาสนา พัฒนานันทชัย (2553) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ดานนโยบายและวิธีปฏิบัติตางๆ ภายในหนวยงาน พบวาอยูใน
ระดับปานกลาง

5. ดานการสื่อสารของหนวยงาน
ดานการสื่อสารของหนวยงาน พบวา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการทํางาน ระดับปานกลาง อภิปรายไดวา
องคกรของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายที่ดีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง ในการแจงขอมูลขาวสารตางๆ เชนการประชาสัมพันธ
แจงผานทางอินเตอรเน็ต มีการประชุมภายในฝายเพื่อแกไขปญหาของเจาหนาที่ในฝาย มีการเสนอแนวคิดระหวาง ผูบังคับบัญชา ผูปฏิบัติงานที่
เหมาะสมหนวยงานมีการบริหารเปนแบบครอบครัวเดียวกันซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอุกฤษฏ เกตุกัณหา (2549) ไดศึกษาแรงจูงใจในการทํางาน
ของพนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการของ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ กรุงเทพมหานคร พบวาดานการสื่อสารของหนวยงาน
อยูในระดับปานกลาง
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6. ดานเพื่อนรวมงาน
ดานเพื่อนรวมงานพบวา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีระดับปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการทํางาน อยูในระดับปานกลาง อภิปราย
ไดวา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข สามารถทํางานรวมกับเพื่อนรวมงานได เพื่อนรวมงานใหความรวมมือในการติดตอประสานงาน สามารถ
ชวยเหลือไดเมื่อไดรับความเดือดรอนมีความเขาใจซึ่งกันและกันในบางเรื่อง ไมวาจะเปนเรื่องงานหรือเรื่องสวนตัว และมีความสามัคคีกัน มีความ
เอื้อเฟอเผื่อแผกัน เปนเพราะองคกรมีการบริหารงานแบบเปนครอบครัวเดียวกันมีการใหเกียรติจริงใจ เอื้ออาทร และใหความชวยเหลือซึ่งกัน
และกันซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอุมาวรรณ วิเศษสินธุ (2549) ไดศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ เจาหนาที่สํานักขาวกรองแหงชาติ พบวา
เพื่อนรวมงานอยูในระดับปานกลาง

7. ดานผูบังคับบัญชา/หัวหนางาน
ดานผูบังคับบัญชา/หัวหนางาน พบวา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีระดับปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการทํางานอยูในระดับมาก
อภิปรายไดวาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีโอกาสที่จะพบและปรึกษาหารือกับผูบังคับบัญชาไดและใหความสนใจและเขาใจในปญหาของทานได
ผูบังคับบัญชามีความรู ความสามารถในการบริหารงานทั้งในดานการจัดการและวิชาการ ผูบังคับบัญชาใหความคุมครองและรับผิดชอบตอการ
ปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และผูบังคับบัญชาใหความเปนธรรมตอผูใตบังคับบัญชาโดยเทาเทียมกัน ผูบังคับบัญชามีลักษณะ
ของความเปนผูนําและสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดเปนที่ปรารถนาของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของสุรัตน จีคูตระกูล (2550) ที่ไดศึกษา แรงจูงใจในการ ปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษาธนาคารพาณิชยไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบวาดานผูบังคับบัญชา/หัวหนางานอยูในระดับมาก

8. ดานสภาพการทํางาน/ลักษณะของงาน
ดานสภาพการทํางาน/ลักษณะของงาน พบวา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีระดับปจจัยที่สงผลแรงจูงใจในการทํางานอยูในระดับ
ปานกลาง อภิปรายไดวาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดสําเร็จโดยไมรูสึกยากลําบากมากนัก ปริมาณงานที่ไดรับมอบ
หมายเหมาะสมกับคน เครื่องมือและวัสดุในการปฏิบัติงานมีจํานวนเพียงพอและสะดวกที่จะนํามาใชมีโอกาสแสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน
ไดอยางเต็มที่มีการพัฒนาศักยภาพและลักษณะงานที่ปฏิบัติเปดโอกาสในการพัฒนาเนื่องจากองคกรเปดโอกาสใหทุกคนแสดงความรู ความสามารถ
และเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางในการปฏิบัติงานซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุรีย สาธารณะ (2548) ได
ศึกษาปจจัยที่เปนแรงจูงใจ ใหครูผูสอนดําเนินการปฏิรูปการเรียนรูสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด พบวาดานสภาพการทํางาน/ลักษณะของงาน
อยูในระดับปานกลาง

9. ดานการยอมรับนับถือและยกยอง
ดานการยอมรับนับถือและยกยอง พบวา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีระดับปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการทํางาน อยูในระดับ
ปานกลาง อภิปรายไดวา การยอมรับจากผูบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชายอมรับความคิดเห็น ผูบังคับบัญชากลาวยกยองชมเชยผลการปฏิบัติงาน
ของทาน ไดรับการแสดงความยินดีจากเพื่อนรวมงาน เมื่อปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จ และเพื่อนรวมงานมีความพอใจในการปฏิบัติงานของทาน
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุธิดา เภาวิเศษ (2546) ไดศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ พนักงานในบริษัท ชัยนันทอิควิปเมนท จํากัด พบวา
ดานการยอมรับนับถือและยกยองอยูในระดับปานกลาง

10. ดานความรับผิดชอบในการทํางาน
ดานความรับผิดชอบในการทํางาน พบวา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีระดับปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการทํางานอยูในระดับมาก
อภิปรายไดวาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีความพึงพอใจที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานที่ไมเคยปฏิบัติมากอน พึงพอใจที่ไดรับมอบหมาย
ใหรับผิดชอบงานที่บุคคลอื่นปฏิบัติไมได มีความชัดเจนในการแบงความรับผิดชอบในการทํางาน งานที่ไดรับมอบหมายมีความสําคัญตอองคกร
เนื่องจากองคกรมีนโยบายในการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนจากผลการปฏิบัติงานของพนักงานเปนสําคัญ โดยพิจารณาจากงานที่พนักงาน
รับผิดชอบ และความสําเร็จของงานที่ไดรับมอบหมายซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวาสนา พัฒนานันทชัย (2553) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย พบวา ดานความรับผิดชอบในการทํางานอยูในระดับมาก
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11. ดานความสําเร็จในการทํางานบุคคล
ดานความสําเร็จในการทํางานบุคคล พบวาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีระดับปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการทํางานงานอยูในระดับมาก
อภิปรายไดวา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีความภูมิใจในความสําเร็จของงานที่ปฏิบัติ งานที่ไดรับมอบหมายสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว
สามารถแกไขปญหาตางๆ จากการปฏิบัติงานไดสําเร็จสามารถวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและผูบังคับบัญชามี
ความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เปนเพราะวาโรงพยาบาลเจาพระยายมราช ปรารถนาให พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตลอดจนมีความกาวหนาในหนาที่การทํางานจึงได กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการ
แบงสายการบังคับบัญชาที่ทําใหพนักงานกระทรวงสาธารณสุขสามารถเขาถึงผูบังคับบัญชาไดสะดวก และเปดโอกาสใหพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ทุกคนแสดงศักยภาพออกมาไดอยางเต็มที่ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภวรรณ รัตนโอภาส (2550) ไดศึกษาแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานที่มีตอองคกร กรณีศึกษาโรงแรมเอ-วันเดอะรอยัลครูส พัทยา พบวาดานความสําเร็จในการทํางานบุคคลอยูในระดับมาก

ขอเสนอแนะเพื่อนําไปใช
จากผลการศึกษาพบวาปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเจาพระยายมราช
จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีคาเฉลี่ยรวมอยูที่ระดับปานกลาง 7 หัวขอ คาเฉลี่ยรวมอยูที่มาก 3 ขอ และคาเฉลี่ยรวมอยูที่นอย 1 ขอ โรงพยาบาล
เจาพระยายมราช ควรมีการปรับปรุงนโยบายเพื่อกระตุนใหพนักงานกระทรวงสาธารณสุขมีแรงจูงใจในการทํางานมากยิ่งขึ้น ซึ่งแบงเปนดานตางๆ
โดยเรียงลําดับตั้งแตคาเฉลี่ยนอย คาเฉลี่ยปานกลาง และคาเฉลี่ยมาก ไดดังนี้
1. ดานผลประโยชนตอบแทน องคกรควรมีการปรับปรุงบัญชีเงินเดือนใหม เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข มากยิ่งขึ้นเพื่อใหพนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีขวัญและกําลังใจ ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนใหความเปนธรรมในการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนตามผลงานโดยการพิจารณาคาตอบแทนใหสอดคลองกับความรู ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
เปนการสงผลให พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ไดแสดงความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อแขงขันกับเพื่อนรวมงานมากขึ้นทําใหผลการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามมา
2. ดานโอกาสความกาวหนาในหนาที่การทํางาน องคกรควรมีนโยบายการเลื่อนตําแหนงที่เปนธรรมและชัดเจน โดยการกําหนดเสนทาง
ความกาวหนา (Career Path) เพื่อใหพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ไดทราบถึงโอกาสความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานที่รับผิดชอบอยาง
ชัดเจน เพื่อสรางความเชื่อมั่นในความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานใหแกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
3. ดานสภาพแวดลอมในที่ทํางาน องคกรควรคํานึงถึงสภาพแวดลอมในการทํางาน เชนการจัดสถานที่ทํางานที่เหมาะสมสะดวกตอการ
ใชงาน และควรจัดใหมีการทํางานเปนทีมเพื่อสรางความคุนเคยใหกับพนักงาน และสภาพแวดลอมทางกายภาพ แสง เสียง มีความเหมาะสม
มีระบบความปลอดภัยทั้งดานการปองกันการโจรกรรม ระบบไฟฟา และอาคาร
4. ดานนโยบายและวิธีปฏิบัติตางๆ ภายในหนวยงาน ควรมีหลักเกณฑและความชัดเจน โดยตองเปนนโยบายที่สามารถปฏิบัติได และ
งายตอการนําไปปฏิบัติ และมีความยุติธรรมตอพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนใหพนักงานกระทรวงสาธารณสุขรูสึกวาการบริหารของ
องคกรเปนแบบครอบครัวเดียวกัน
5. การสื่อสารของหนวยงาน ควรมีหลักเกณฑในการประชาสัมพันธและสื่อสารภายในหนวยงานและนอกหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ
และหนวยงานมีนโยบายที่เหมาะสม ไมโอนเอียงเขาขางใดขางหนึ่ง และมีความยุติธรรมตอพนักงานในหนวยงานทุกคน
6. เพื่อนรวมงาน องคกรควรมีการจัดประชุมสัมมนาในหนวยงานและองคกร เพื่อเสริมสรางความรักความเขาใจตอกัน ควรใหความสําคัญ
ในเรื่องการฝกอบรมเพื่อพัฒนาการทํางานและอาชีพของพนักงาน มากกวานี้เนื่องจากงานที่รับผิดชอบทําใหมีโอกาสเพิ่มพูนความรูและทักษะ
ใหมๆ และพนักงานสวนใหญมี ความเชื่อมั่นในตนเองที่จะนําความรูความสามารถมาใชในการทํางานอยางเต็มที่แตยังขาดการสนับสนุนจากองคกร
7. สภาพการทํางาน/ลักษณะของงาน องคกรควรสรางความรูความเขาใจและมอบหมายงานที่ตองรับผิดชอบใหถูกคนถูกงาน และควร
มอบหมายงานใหตรงความรูความสามารถของตัวบุคคล และควรมีอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชการทํางานอุปกรณประจําสํานักงานที่เอื้ออํานวย
ตอการปฏิบัติงานของการทํางาน
8. การยอมรับนับถือและยกยอง องคกรควรใหความสําคัญกับการยอมรับนับถือและการยกยองในการปฏิบัติงานใหมากยิ่งขึ้นไป เพราะการ
ไดรับการยกยองนับถือจะเปนการสรางแรงจูงใจในการทํางานใหดียิ่งขึ้นไป เพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจในการทํางานเพิ่มมากขึ้น
9. ดานผูบังคับบัญชา/หัวหนางาน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเจาพระยายมราช สุพรรณบุรี มีความพึงพอใจ โดยรวมอยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากผูบังคับบัญชา ใหความคุมครองและรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเปนการพัฒนา
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ใหดียิ่งขึ้นไป ผูบังคับบัญชา/หัวหนางาน ควรใหคําปรึกษาทุกเรื่องของผูอยูใตบังคับบัญชาทุกระดับเพื่อใหเกิดความไวเนื้อเชื่อใจ เพื่อเปนการสราง
ความรักความผูกพันในองคกรใหมากยิ่งขึ้นไป และควรสงเสริมใหมีการเสนอความคิดเห็นรวมกันเพื่อใหปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการทํางาน
ในหัวขอยอยขอนี้เพิ่มขึ้นจากระดับปานกลางขึ้นไปอยูในระดับมาก โดยการใหเจาหนาที่เสนอความคิดเห็นจากการปฏิบัติงานและใหเพื่อนรวมงาน
ไดมีการแนะนําและเสนอความคิดเห็นรวมกันเพื่อใหการทํางานเปนกันเองมากยิ่งขึ้นไป
10. ดานความผิดชอบในการทํางาน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเจาพระยายมราช สุพรรณบุรี มีความพึงพอใจ โดยรวมอยู
ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากการปฏิบัติงานไดสําเร็จลุลวงตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมายเพื่อเปนการพัฒนาใหดียิ่งขึ้นไปใหคาเฉลี่ยขึ้นไปอยูใน
ระดับมากที่สุด ผูบังคับบัญชาควรพยายามคิดหาวิธีการใหมๆ เพื่อใหงานประสบความสําเร็จ มีความพอใจกับความรับผิดชอบในงานที่ไดรับ
มอบหมาย และควรสงเสริมใหเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานที่ผูอื่นปฏิบัติงานไมได เพื่อใหปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการทํางาน
ในหัวขอยอยขอนี้เพิ่มขึ้นจากระดับปานกลางขึ้นไปอยูในระดับมาก โดยการใหเจาหนาที่มีอิสระในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในหัวขอที่บุคคลอื่น
ปฏิบัติไมไดใหสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว
11. ดานความสําเร็จในการทํางานของบุคคล พนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเจาพระยายมราช สุพรรณบุรี มีความพึงพอใจ
โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากเจาหนาที่มีความรักและความภูมิใจในผลงานที่ปฏิบัติอยูในปจจุบัน ไดใชความรูความสามารถในการปฏิบัติ
งานเต็มความสามารถเพื่อเปนการพัฒนาใหดียิ่งขึ้นไปใหคาเฉลี่ยขึ้นไปอยูในระดับมากที่สุด องคกรควรใหโอกาสเจาหนาที่ไดเรียนรูและศึกษางาน
เพิ่มขึ้น และมีโอกาสที่จะทําใหงานนั้นสําเร็จเพิ่มมากขึ้นไป

ขอเสนอแนะงานวิจัยครั้งตอไป
การศึกษาครั้งตอไป ควรทําการปรับปรุงศึกษาเพิ่มเติม ดังตอไปนี้
1. ควรหาหัวขอวิจัยในหัวขออื่นเชน การพัฒนาประสิทธิภาพสมรรถนะในการทํางานใหเหมาะสมกับตําแหนงงานและเงินเดือนของ
เจาหนาที่โรงพยาบาลเจาพระยายมราช
2. ผูที่สนใจในการทําวิจัยครั้งตอไปควรทําการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามทฤษฎี 2 ปจจัยของ Herzberg ในขาราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว โรงพยาบาลเจาพระยายมราชที่มีความสัมพันธในการปฏิบัติงานในปจจุบัน เพื่อจะไดขอมูลที่กวางขวาง
และหลากหลายมากขึ้นเนื่องจากขอมูลและปจจัยในการศึกษามีความแตกตางกัน
3. ควรมีการศึกษาระดับความคิดเห็นของขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับโรงพยาบาล
เจาพระยายมราชจังหวัดสุพรรณบุรีนี้โดยตรงดวย
4. ควรมีการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยการนําปจจัยที่พบวามีความแตกตางมาศึกษาเพิ่มเติมอีกครั้ง หลังจากที่นําผลมาปรับปรุง เพื่อให
ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น

บรรณานุกรม
จิระ หงสลดารมภ 2535 : 5 การนํากลยุทธ การสรรหาคนดีมีความสามารถเขามาสูองคกร.
วาสนา พัฒนานันทชัย 2553. ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) หลักสูตรศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม)
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม.
ศุภวรรณ รัตนโอภาส. 2550.แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีตอองคกร กรณีศึกษาโรงแรมเอ-วันเดอะรอยัลครูส พัทยาปญหาพิเศษ
คณะรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา.
สุธิดา เภาวิเศษ. 2546. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ พนักงานใน บริษัท ชัยนันทอิควิปเมนท จํากัด. มหาวิทยาลัยเกริก.
สุนันทา เลาหนันท 2542 : 5 การบริหารทรัพยากรมนุษย.
สุรัตน จีคูตระกูล. 2550. แรงจูงใจในการ ปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษาธนาคารพาณิชยไทยใน เขตกรุงเทพมหานคร.
สุรีย สาธารณะ. 2548. ปจจัยที่เปนแรงจูงใจใหครูผสอนดําเนินการปฏิรปการเรียนรู สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดลําปาง.ปริญญา
มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ลําปาง.
สุวรรณี ทับทิมออน ่. 2548. แนวทางการสรางแรงจงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทบางปะกงวูดจํากัด. ปญหาพิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา.
อารี เพชรผุด 2526: 132 ผลประโยชนตอบแทน หมายถึง เงินที่จายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานใหแกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข.
อุกฤษฏ เกตุกัณหา. 2549. แรงจูงใจในการ ทํางานของพนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการของ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ
กรุงเทพมหานคร.

วารสารโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ

19

อุมาวรรณ วิเศษสินธุ.2549.แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สํานักขาวกรอง แหงชาติ. คณะพัฒนาสังคมและสิงแวดลอมสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร.
Beach, D.S. (1965). Personnel management of people at work. New York. McMillan.
Browey. Z.M. A guide to manpower planning. London. McMillan.
Cronk, T., et al. (1994). Human resource management. South Melboune: Thomas Nelson.
Method. 7th edition. New York. McGraw-Hill.
Yamane, T. 1967. Elementary Sampling Theory. New Jersey: Prentice Hall.

20

วารสารโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ

กรณีศึกษาเปรียบเทียบการพยาบาลผูปวยครรภเปนพิษ
ที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดเฉียบพลัน

แวนแกว พรรณพานิช
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ

บทคัดยอ
ครรภเปนพิษโรคนี้เปนสาเหตุการตายอันดับตนๆ ของสตรีตั้งครรภทั่วโลกและในประเทศไทย อีกทั้งเปนเหตุ
ใหทารกแรกคลอดเสียชีวิตหรือทุพลภาพ สวนการตกเลือดหลังคลอดเปนภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตรที่มีความ
สําคัญ เพราะมีอัตราตายสูงเปนอันดับ 1 และเปนสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในมารดาทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศ
กําลังพัฒนา อัตราตาย 1:1000 การเกิดมีชีพ สวนประเทศพัฒนาแลว 1:100000 การเกิดมีชีพ หรือประมาณการ
วาทุกๆ 4 นาทีจะมีการเสียชีวิตของมารดาหลังคลอด 1 ราย กรณีศึกษาครั้งนี้เพื่อการทบทวนเรียนรูและพัฒนา
แนวทางการเตรียมความพรอมในการดูแลรักษาพยาบาลรวมกันระหวางสหสาขาวิชาชีพในหนวยงานหองคลอด
และหนวยงานหลังคลอด โดยศึกษาเปรียบเทียบผูปวยครรภเปนพิษตกเลือดหลังคลอดที่มีภาวะช็อค รกคาง ตอง
ใหการลวงรก และผูปวยตกเลือดหลังคลอดเฉียบพลันที่มีภาวะแทรกซอนครรภเปนพิษที่คลอดปกติในหองคลอด
รพ.ประจวบคีรีขันธ
จากกรณีศึกษาเปรียบเทียบผูปวยครรภเปนพิษตกเลือดหลังคลอดเฉียบพลัน 2 ราย กรณีศึกษารายแรกเกิด
จากสาเหตุรกและเศษรกคางโดยมีปจจัยจากการเคยขูดมดลูกและการตั้งครรภหลายครั้ง สวนกรณีรายที่ 2 พบวา
เกิดจากปจจัยการตั้งครรภหลายครั้งและการไดรับยาปองกันการชักซึ่งมีผลทําใหมดลูกหดรัดตัวไมดีนับเปน
ปจจัยที่มีความเสี่ยงสูงที่จะทําใหเกิดภาวะทุพพลภาพและเสียชีวิตหากไมไดรับการวินิจฉัยหาสาเหตุหรือปจจัยที่
ทําใหเกิดการเสียเลือดและใหการพยาบาลอยางทันทวงที ดังนั้น พยาบาลหองคลอดจึงถือเปนบุคคลสําคัญที่ตอง
ใหการประเมินคัดกรองหาสาเหตุวเิ คราะหปจ จัยทีท่ าํ ใหเกิดการตกเลือดและวางแผนใหการชวยเหลือแกไขภาวะวิกฤต
อยางเรงดวน พรอมทั้งประสานทีมสหสาขาวิชาชีพมารวมดูแลรักษาพยาบาลอยางรวดเร็วเหมาะสมทันตอเหตุการณ
ซึ่งจะชวยใหมารดาคลอดปลอดภัย ลดอัตราตายและทุพพลภาพ จึงควรอยางยิ่งที่จะไดรับการศึกษาทบทวนแลก
เปลี่ยนเรียนรู เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูสูการพัฒนาคุณภาพงานหองคลอดและงานแมและเด็ก ใหมีความพรอม
ในการใหการพยาบาลมารดาและทารกในทุกระยะของการคลอดใหลูกเกิดรอดแมปลอดภัยเปนอยางดีเปนไปตาม
ความคาดหวังของครอบครัวและสังคมตอไป

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ภาวะตกเลือดหลังคลอดเปนภาวะเสี่ยงสูงทางสูติกรรมคิดเปนรอยละ 25 ของสาเหตุสําคัญที่สุดของมารดา
ทั่วโลกเสียชีวิต (ตรีภพ เลิศบรรณพงษ, 2552) สวนภาวะครรภเปนพิษรุนแรงก็นับเปนภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร
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ทีต่ อ งใหความสําคัญเนือ่ งจากมีอตั ราตายสูงเปนอันดับ 2 – 4 ทัว่ โลก จากขอมูลยอนหลังของโรงพยาบาลประจวบคีรขี นั ธ
ป 2557 - 2560 พบวามีอุบัติการณการเกิดภาวะตกเลือดมีแนวโนมสูงขึ้น โดยมีอัตรารอยละ 0.82, 1.92, 3.44
และ 5.57 ตามลําดับ สวนขอมูลครรภเปนพิษในป 2557 พบมารดาชัก 0.5% ในชวงป 2558 - 2560 ไมพบ
ผูปวยครรภเปนพิษชัก แตยังพบมารดาหลังคลอดที่มีภาวะแทรกซอนครรภเปนพิษ ตกเลือดหลังคลอดและ
มีภาวะช็อค ซึ่งหากไมไดรับการชวยเหลือรักษาพยาบาลอยางทันทวงที อาจกอใหเกิดภาวะชักทุพพลภาพหรือ
เสียชีวิตได
ภาวะตกเลือดหลังคลอดเฉียบพลันหมายถึง ภาวะที่มีเลือดออกทางชองคลอดตั้งแต 500 มิลลิลิตรขึ้นไป
หลังสิ้นสุดการคลอดปกติภายใน 24 ชม. และสูญเสียเลือดมากกวา 1000 มิลลิลิตร ในการผาตัดคลอดโดยมี
สาเหตุสําคัญ 4 ประการ(4T) คือ 1. การหดรัดตัวไมดีของมดลูก 2. เกี่ยวกับรกและเยื่อหุมเด็ก 3. การฉีกขาด
ของชองทางคลอด 4. ระบบการแข็งตัวของเลือด(ตรีภพ เลิศบรรณพงษ, 2552) สวนภาวะครรภเปนพิษรุนแรง
เปนกลุมโรคที่มีอาการแสดง 3 ประการ ไดแก ความดันโลหิตสูงโดยคาความดันโลหิตชวงหัวใจบีบตัว (Systolic)
มากกวาหรือเทากับ 160 มิลลิเมตรปรอท และคาความดันโลหิตชวงหัวใจคลายตัว (Diastolic) มากกวาหรือเทากับ
110 มิลลิเมตรปรอท มีโปรตีนในปสสาวะมากกวาหรือเทากับ 5 กรัมใน 24 ชม. และมีอาการปวดศรีษะตาพรามัว
จุกแนนลิ้นป อยางไรก็ตามแมความดันโลหิตไมสูงมากแตผูปวยมีอาการอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ ถือวาเปน
พิษแหงครรภรุนแรง (Severe Preelampsea) ไดเชน เจ็บบริเวณยอดอกหรือชายโครงขวาหรือมีคา Enzyme
SGOT SGPT สูง ปวดศีรษะ ตาพรามัว เกิดภาวะปอดบวมนํ้า, มีคาเกล็ดเลือดตํ่ากวา 100,000 ตัวตอมิลลิลิตร
ปสสาวะออกนอยกวา 400 มิลลิลิตรตอวัน (วิทยา ถิฐาพันธ, 2559) ซึ่งถาปลอยใหโรคนี้รุนแรงมารดาอาจมี
อาการชักหมดสติหรือมีเลือดออกในสมอง ซึ่งอาจเปนสาเหตุการเสียชีวิตของมารดาและทารก
การดู แ ลให ก ารรั ก ษาพยาบาลสตรี ตั้ ง ครรภ ที่ มี ภ าวะครรภ เ ป น พิ ษ ให ค ลอดปลอดภั ย ทั้ ง มารดาและ
ทารกตองใหการวินิจฉัยอยางรวดเร็ว ใหการรักษาพยาบาลทันเวลาและวางแผนการคลอดอยางเหมาะสมรวมกับ
สหสาขาวิชาชีพ พยาบาลหองคลอดจึงเปนบุคคลสําคัญที่ตองตรวจติดตามประเมินสัญญาณชีพและเฝาระวังการ
ชักและการเกิดภาวะแทรกซอนตางๆ ของมารดาและทารก ทั้งในระยะกอนคลอด ขณะคลอด และ 2 ชั่วโมงหลัง
คลอด จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองกาวทันความรูใหมๆ ทั้งในเรื่องพยาธิสภาพและการดูแลรักษาพยาบาลที่มี
หลักฐานการยืนยันผล นอกจากนั้นจากประสบการณการใหบริการหญิงตั้งครรภที่มีการตกเลือดหลังคลอดแตละ
รายมีความแตกตางกันในสาเหตุและแนวทางการรักษา ผูศึกษาจึงสนใจในการทบทวนการดูแลใหการพยาบาลเพื่อ
หาแนวทางวางระบบและเตรียมความพรอมของทีมในการแกไขภาวะครรภฉุกเฉินไดอยางทันทวงที
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วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาแนวทางและเตรียมความพรอมในการดูแลผูปวยครรภเปนพิษและตกเลือดหลังคลอดให
ปลอดภัยจากภาวะแทรกซอนที่รุนแรงได
เพื่อทบทวนแลกเปลี่ยนเรียนรูเปรียบเทียบการพยาบาลที่ใหแกผูปวยครรภเปนพิษและตกเลือดหลัง
คลอดเฉียบพลันที่มีภาวะช็อค รกคาง และไดรับการลวงรกกับผูปวยตกเลือกหลังคลอดช็อคเฉียบพลันที่มีภาวะ
ครรภเปนพิษ

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศึกษารวบรวมขอมูลจากเวชระเบียนผูปวยจากการสังเกต การซักประวัติ การตรวจรางกาย รวมทั้งผลการ
ตรวจทางหองปฏิบัติการ การสัมภาษณผูเกี่ยวของ นําขอมูลมาจัดหมวดหมู วิเคราะหขอมูลโดยกรอบแนวคิดความรู
ทางการพยาบาลสูติศาสตรและศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ผลกรณีศึกษา
กรณีศึกษารายที่ 1
ผูปวยหญิงไทย อายุ 39 ป ตั้งครรภที่สี่ ครรภแรกและครรภที่ 2 คลอดปกติ ครรภที่ 3 แทงไดรับการขูดมดลูก
ครรภนี้ฝากครรภที่รพ.ชุมชน 10 ครั้ง ไมพบการติดเชื้อ ซิฟลิส ไวรัสตับอักเสบบีและ HIV เริ่มเจ็บครรภ 3 ชม.
กอนมารพ. แรกรับปากมดลูกเปด 1 ซม. ความบาง 80% ความดันโลหิต 163/88 มิลลิเมตรปรอท หายใจ 20
ครั้ง/นาที ชีพจร 78 ครั้ง/นาที T: 36.8°C ไมมีอาการปวดศรีษะหรือตาพรามัว ไมมีโรคประจําตัว ไมเคยแพยา
หรืออาหารระหวางรับไวดูแลรักษาในหองแรกรับคลอด Hct=38% ความกาวหนาของการคลอดเปนไปอยางรวดเร็ว
ปากมดลูกเปดหมด เวลา 6.30 น. คลอดเวลา 7.03 น. ทารกเพศชายแข็งแรง นํ้าหนักตัว 3,480 กรัม ใหการ
รักษาพยาบาลดูแลการคลอดดวย active management of third stage of labor ดวยการใหยากระตุน
การหดรัดตัวของมดลูก oxytocin 20 unit in 0.9% NSS 1000 cc drip 100 cc/min หลังคลอด BP:
150/90 มิลลิลิตรปรอท P: 82 ครั้ง/นาที R: 20 ครั้ง/นาที ทําคลอดดวยวิธี controlled cord traction
แตรกฝงลึกไมลอกตัว เสียเลือด 600 cc หลังทารกคลอด 22 นาที ความดันโลหิต 64/44 มิลลิเมตรปรอท
หายใจ 20 ครั้ง/นาที ชีพจร 98 ครั้ง/นาที รายงานสูติแพทยใหการแกไข ภาวะช็อคชวยชีวิตดวยการให 0.9%
NSS 1000 cc load อยางรวดเร็ว ใหเลือดและสวนประกอบของเลือด PRC 2 unit ประสานทีมแพทยและ
วิสัญญีพยาบาลใหการดมยาสลบเพื่อลวงรก หลังลวงรกแพทยตรวจสอบพบชิ้นสวนรกหายไปจึงทําการขูดมดลูก
เสียเลือดเพิ่ม 900 มิลลิลิตร แกไขภาวะตกเลือดดวย 0.9%NSS 2000 cc load อยางรวดเร็ว ให PRC 1 unit
เพิ่มยากระตุนการหดรัดตัวของมดลูก 0.9%NSS 1000 cc+Synto 40 unit Het=30% มดลูกหดรัดตัวดีขึ้น
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ความดันโลหิต 65/54-91/55 มิลลิเมตรปรอท รวมเสียเลือด 1500 cc ผูปวยมีอาการหนามืด ใจสั่น ความเขนขน
ออกซิเจนในเลือด 98% ใหออกซิเจน Mask with bag 10 ลิตร/นาที สวนปสสาวะคางดูการทํางานของไตให
การรักษาดวยยาปฏิชีวนะและ Transamin สงเลือดตรวจทางหองปฏิบัติการ CBC/blood Chemistry ยังคงพบ
ภาวะซีด Hct 27.4% และเลือดเปนกรด หลังยายผูปวยไปดูแลที่ตึกสูติ-นรีเวช Hct 25% แพทยใหการรักษา
เพิ่ม PRC 1 unit ผูปวยอาการดีขึ้น Hct:30% ความดันโลหิต 110/70-140/90 มิลลิเมตรปรอท ไดรับการ
ทําหมันและจําหนายพรอมบุตรโดยแพทยอนุญาต มารดาไดรับแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังคลอดและ
การดูแลทารกแรกเกิด นัดตรวจหลังคลอด 6 สัปดาห รวมเวลานอนโรงพยาบาล 5 วัน
จากการศึกษารายกรณีที่ 1 พบวาการใหการพยาบาลตั้งแตแรกรับจนกระทั่งในระยะที่ 1 และ2 ของการ
คลอด ความกาวหนาเปนไปอยางรวดเร็วใชเวลา 2 ชม. 45 นาที ทารกคลอดปลอดภัย พบปญหาในระยะที่ 3
ของการคลอด (ระยะที่ทารกคลอดแลวจนรกคลอด) เนื่องจากผูปวยตกเลือด 600 cc โดยที่รกไมลอกตัว จึงตอง
ใหการลวงรกและขูดมดลูกทําใหเสียเลือดเฉียบพลันรวม 1,500 cc มีภาวะช็อคไดรับการแกไขดวยการใหเลือด
และใหสารนํ้าจนพนภาวะวิกฤตและยายไปหอผูป วยหลังคลอด ผูศ กึ ษาพบวาผูป ว ยมีปญหาทางการพยาบาลทีส่ าํ คัญ
โดยรวมดังนี้
การวางแผนการพยาบาลและขอวินิจฉัยการพยาบาล
1. ผูปวยมีความทุกขทรมานจากการเจ็บครรภคลอด
2. ผูปวยมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ severe pre eclampsia ในระยะคลอด
3. ทารกในครรภมีความเสี่ยงตอการขาดออกซิเจน
4. ผูปวยมีภาวะช็อคจากการสูญเสียเลือด เนื่องจากรกคางและไดรับการลวงรก ขูดมดลูก
5. ผูปวยมีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนจากการไดรับเลือดและสวนประกอบของเลือด
6. ผูปวยเสี่ยงตอการตกเลือดซํ้าจากการขูดมดลูกหลังลวงรก
7. ผูปวยออนเพลียจากการสูญเสียเลือดและพลังงานจากการคลอด
8. ผูปวยและครอบครัวมีความวิตกกังวลจากภาวะวิกฤตตกเลือดหลังคลอด
9. ผูปวยขาดความรูในการดูแลตนเองหลังการผาตัดทําหมัน
10. สงเสริมการเลี้ยงดูบุตรดวยนมแมและการดูแลทารกแรกเกิดตามมาตรฐาน
กรณีศึกษาที่ 2
ผูปวยหญิงไทยอายุ 26 ป ตั้งครรภที่ 4 ครรภแรกและครรภที่ 3 คลอดปกติครบกําหนด ครรภที่ 2 แทง
ไมไดขูดมดลูก ครรภนี้ตั้งครรภ 40 สัปดาห ฝากครรภรพ.ประจวบฯ 1 ครั้งไมพบการติดเชื้อซิฟลิส ไวรัสตับ
อักเสบบีและ HIV มีภาวะซีด Hct=29.1% เริ่มเจ็บครรภ 2 ชม. กอนมาโรงพยาบาล
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แรกรับเวลา 04.25 น. ปากมดลูกเปดหมด มีลมเบง ทารกคลอดปกติ เพศหญิง เวลา 04.28 น. นํ้าหนักตัว
3,580 กรัม หลังทารกคลอดวัด BP 165/80-185/110mmHg ชีพจร 86 ครั้ง/นาที หายใจ 20 ครั้ง/นาที ไมมีไข
ไมมีอาการปวดศรีษะ ตาพรามัว ไมมีอาการจุกแนนลิ้นป ตรวจปสสาวะพบโปรตีน 1+ แพทยใหการรักษาเพื่อ
ปองกันการชักดวยยาแมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4) หลังรกคลอดปกติ ใหยากระตุนการหดรัดตัวของมดลูก
Oxytocin 20 unit ใน 5% D/N/2 1000 cc ใหการสวนปสสาวะคาสาย เฝาระวังภาวะแทรกซอนจากการไดรับยา
กันชัก หลังคลอด 2 ชม. มดลูกหดรัดตัวไมดี หลังคลึงมดลูกและไลเลือดกอนจากโพรงมดลูก เสียเลือดรวม
600 cc ความดันโลหิต 60/26 mmHg หายใจ 20 ครั้ง/นาที ชีพจร 72 ครั้ง/นาที ใหออกซิเจน Mask with bag
10 ลิตร/นาที ใหสารนํ้า 0.9% NSS 2000 cc vein load ให PRC 1 unit เพิ่มยากระตุนการหดรัดตัวของ
มดลูก มดลูกหดรัดตัวดีขึ้น รวมเสียเลือด 900 cc หลัง 12 ชม. ผูปวยมีอาการดีขึ้น ยายไปดูแลตอที่หอผูปวย
หลังคลอดไดรับการทําหมัน ไมพบภาวะแทรกซอนหลังคลอด หลังทําหมัน มดลูกหดรัดตัวดี นํ้าคาวปลาปกติ
แพทย จําหนายกลับบานพรอมบุตร ไดรับคําแนะนําเรื่องการปฏิบัติตัวหลังคลอด การดูแลทารกแรกเกิด โดยแพทย
นัดตรวจติดตาม วัดความดันโลหิต 1 สัปดาห และนัดตรวจหลังคลอด 6 สัปดาห รวมระยะเวลานอนโรงพยาบาล
4 วัน
จากกรณีศึกษารายที่ 2 พบวา ผูปวยมีความกาวหนาของการ คลอดเปนไปอยางรวดเร็ว ใชเวลาในระยะที่ 1
และระยะที่ 2 ของการคลอด 2 ชม. 28 นาที ทารกคลอดปลอดภัย รกคลอดภายในเวลา 5 นาที หลังคลอดมด
ลูกหดรัดตัวดี มารดามีปญหาครรภเปนพิษไดรับยาแมกนีเซียมซัลเฟตเพื่อปองกันการชัก หลังคลอด 2 ชม.
หลังคลอดมี มดลูกหดรัดตัวไมดี พบการตกเลือดในระยะที่ 4 ของการคลอด รวมเสียเลือดในทุกระยะของการ
คลอด 900 cc ผูศึกษาพบวามีปญหาที่สําคัญทางการพยาบาลดังนี้
การวางแผนการพยาบาลและขอวินิจฉัยการพยาบาล
1. ผูปวยซีด ขาดความรูความตระหนักในการดูแลตัวเองระหวางตั้งครรภ
2. ผูปวยมีภาวะช็อคจากการสูญเสียเลือดหลังคลอดจากมดลูกหดรัดตัวไมดี
3 เสี่ยงตอการชักหลังคลอดเนื่องจากภาวะครรภเปนพิษรุนแรง
4. มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอนจากการไดรับยากันชัก
5. เสี่ยงตอการตกเลือดซํ้าจากผลขางเคียงของยากันชัก
6. เสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนจากการไดรับเลือด
7. ผูปวยออนเพลียจากการสูญเสียเลือดและพลังงานจากการคลอด
8. ผูปวยและญาติมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะตกเลือดหลังคลอด
9. ผูปวยพรองความรูในการดูแลตนเองเกี่ยวกับภาวะครรภเปนพิษและแนวทางการรักษา
10. สงเสริมการเลี้ยงดูบุตรดวยนมแมและการดูแลทารกแรกเกิดตามมาตรฐาน
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จากการศึกษาเปรียบเทียบกรณีศึกษา 2 ราย พบวาบทบาทพยาบาลในการปองกันการตกเลือดในระยะคลอด
ที่สําคัญมีดังนี้
1. คัดกรองมารดาที่มีภาวะเสี่ยง เตรียมทีมบุคลากรทางการแพทยและเลือดกรณีที่ผูปวยมีภาวะซีด Hct<25%
2. ประเมินลักษณะทางคลีนิก สัญญาณชีพ ระดับความรูสึกตัว จํานวนการสูญเสียเลือด
3. คนหาสาเหตุของการตกเลือดตามหลัก 4 T และแกไขขจัดสาเหตุของการตกเลือด เชน นวดคลึงมดลูก
เย็บแผลกรณีมีการฉีกขาดของชองทางคลอด
4. ใชหลัก Active management of 3rd stage of Labor ดวยการบริหารยากระตุนการหดรัดตัวของมดลูก
อยางรวดเร็ว
5. ชวยทําคลอดรกโดยวิธี controlled cord traction
6. ประเมินตรวจสอบการหดรัดตัวของมดลูกและคลึงทุก 15 นาที จนมดลูกหดรัดตัวดี
7. กรณีผูปวยมีภาวะตกเลือด ช็อค ใหการรักษาพยาบาลดวยการใหเลือด สารนํ้าและยาตามแผนการรักษา
ติดตามดูความเขมขนของเลือด การแข็งตัวของเลือดใหการพยาบาลอยางใกลชิด ประสานสหสาขาวิชาชีพมารวม
ใหการรักษา แกไขสาเหตุ
8. กรณีไมสามารถยับยั้งการสูญเสียเลือด เตรียมผูปวยเพื่อใหการผาตัด
9. บันทึกรายละเอียดการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานของหนวยงาน
การพยาบาลผูปวยตกเลือดหลังคลอดเฉียบพลัน
กรณีที่เกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดเฉียบพลัน พยาบาลเปนผูที่มีบทบาทสําคัญที่จะดูแลไมใหการตกเลือด
รุนแรงมากขึ้นโดยมีแนวทางโดยรวมดังนี้
1. ติดตอประสานงานกับแพทยและสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของ
2. ใหออกซิเจน 8 - 10 ลิตรผานหนากากพรอมถุง
3. เปดหลอดเลือดดําใหนํ้าเกลือชนิด Isotonic อยางรวดเร็ว บันทึกสมดุลสารนํ้าที่ให
4. จัดทําใหผูปวยนอนราบและรักษาความอบอุนรางกาย
5. สวนปสสาวะเพื่อใหกระเพาะปสสาวะวางและประเมินปริมาณปสสาวะ
6. ประสานงานกับแพทยเพื่อจองเลือด PRC ใหสอดคลองกับปริมาณเลือดที่เสียไป
7. เจาะเลือดเพื่อสงตรวจ complete blood count และอื่นๆตามแผนการรักษา
8. ใหยากระตุนการหดรัดตัวของมดลูก พรอมนวดมดลูกทุก 15 นาทีจนกวามดลูกจะหดรัดตัวดี
9. ประเมินปริมาตรการเสียเลือดและสัญญาณชีพอยางตอเนื่องเพื่อวางแผนการรักษาพยาบาลในขั้นตอไป
ใน 2 ชม.แรกหลังคลอดทุกๆ 5 - 15 นาที สังเกตระดับความรูสึกตัว ใจสั่น หนามืด เวียนศรีษะ เหงื่อออก ตัวเย็น
เยื่อบุตา ริมฝปากและเล็บซีด
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10. ประเมินแผลฝเย็บและใหคาํ แนะนําเกี่ยวกับอาการผิดปกติทตี่ องแจงใหพยาบาลทราบ เชนมีเลือดออกมาก
ทางชองคลอด หนามืด ใจสั่น
11. บันทึกและสงตอขอมูลใหแกพยาบาลหนวยหลังคลอดเพื่อการดูแลตอเนื่อง
12. ใหขอมูลแกผูปวยและญาติเกี่ยวกับแผนการรักษาและการเฝาระวังการตกเลือดหลังคลอดตอไป

วิจารณ
จากการศึกษาเปรียบเทียบผูปวย 2 ราย พบวาปจจัยเสี่ยงตอการตกเลือดที่เหมือนกันคือ การตั้งครรภ
หลายครั้ง (ครรภที่ 4) สวนปจจัยที่ตางกันคือกรณีศึกษาที่ 1 มีประวัติไดรับการขูดมดลูก ซึ่งเปนสาเหตุทําใหเกิด
รกฝงแนน ตองทําการขูดมดลูกหลังลวงรก ตางจากกรณีศึกษารายที่ 2 ที่ไมมีประวัติการขูดมดลูก รกสามารถ
คลอดไดตามกําหนดเวลาแตสาเหตุซึ่งเปนปจจัยเสริมใหเกิดการตกเลือดหลังคลอดเนื่องจากผูปวยมีภาวะครรภ
เปนพิษ ตองไดรับยากันชัก (แมกนีเซียมซัลเฟต) ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการหดรัดตัวของมดลูกทําใหเกิดภาวะตกเลือด
หลังคลอดได อีกทั้งขณะตั้งครรภผูปวยมีภาวะซีดเดิมเมื่อมีการเสียเลือดสงผลใหเกิดภาวะช็อคไดงาย ดังนั้นการ
ติดตามเฝาระวังการหดรัดตัวของมดลูก การสูญเสียเลือดเพิ่มของผูปวยทั้ง 2 ราย ภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอด
จึงเปนสิ่งสําคัญที่พยาบาลตองใหการดูแลติดตามอยางใกลชิด และการประเมินการสูญเสียเลือดในทุกระยะของ
การคลอดอยางแมนยําจะชวยใหการวางแผนการรักษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ขอเสนอแนะ
จากกรณีศึกษาทั้ง 2 รายนี้ชี้ใหเห็นวาการเตรียมพรอมของพยาบาลหองคลอดและทีมสหสาขาวิชาชีพ
จากประสบการณการดูแลผูปวย 2 รายนี้ สิ่งสําคัญแรกที่ตองทําอยางรวดเร็วคือหาสาเหตุของการเสียเลือดตามหลัก
4T โดยการตรวจรางกายผูปวย ตรวจภายในและการตรวจรกและใหการแกไข สาเหตุโดยใชหลักสําคัญ 4 ประการ
คือการประสานงานระหวางสหสาขาวิชาชีพ การชวยชีวิตอยางรวดเร็ว การสืบคนทางหองปฏิบัติการ การหยุดสาเหตุ
ของการเสียเลือด จากการศึกษาผูปวยรายที่ 2 พบวาปจจัยที่ทําใหผูปวยตกเลือด มีภาวะช็อคเร็วขึ้นถึงแมสูญเสีย
เลือดนอยกวา 1000 cc เนื่องจากขาดความตระหนักในการดูแลครรภ (ฝากครรภ 1 ครั้ง) มีภาวะซีด ครรภเปนพิษ
ไมไดรับการฝากครรภอยางตอเนื่องทําใหมีความเสี่ยงที่จะเกิดการตกเลือดและชัก เมื่อมาถึงและคลอดอยางรวดเร็ว
ภายใน 3 นาที พยาบาลหองคลอดจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีความพรอมตลอดเวลาในการแกไขภาวะวิกฤตฉุกเฉิน
และตัดสินใจประสานทีมสหสาขาวิชาชีพใหการดูแลรักษาอยางทันทวงที ดังนั้นการรณรงคใหมีการฝากครรภ
ตามเกณฑยังคงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหมารดามีความรูและพรอมในการคลอด รวมทั้งการเตรียมพัฒนาบุคลากร
ในหองคลอดใหมีความรูและทักษะในการใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลผูปวยวิกฤต สามารถประเมินหาสาเหตุ
ของการเสียเลือด การประเมินการเสียเลือดอยางแมนยําโดยใชถงุ ตวงเลือดและประสานทีมสหสาขาวิชาชีพ มาวางแผน
รักษาพยาบาลอยางทันทวงทีจึงเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหผูปวยรอดปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี

วารสารโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ

27

บรรณานุกรม
ถวัลยวงค รัตนสิริ. บรรณธิการ. (2553). สูติศาสตรฉุนเฉิน. กรุงเทพฯ:ราชวิทยาสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย.
ประสงค ตันมหาสมุทร. บรรณาธิการ. (2558). สูตินารีเวชทันยุค. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ:พี.เอ.ลิฟวิ่ง จํากัด.
มณีภรณ โสมาสรณ. 2550. การพยาบาลสูติศาสตร เลม2. พิมพครั้งที่ 6. นนทบุรี:ยุทธรินทรการพิมพ.
มานี ปยะอนันต. บรรณาธิการ. (2553). ตําราสูติศาสตร. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ:พี.เอ.ลิฟวิ่ง จํากัด.
วิจิตรา กุสุมภ. บรรณาธิการ. (2556). การพยาบาลผูปวยภาวะวิกฤต: แบบองครวม. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ.
สหประชาพานิช.
วิทยา ถิฐาพันธ. บรรณาธิการ. (2559). ภาวะวิกฤตทางสูติกรรม. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ:พี.เอ.ลิฟวิ่ง จํากัด.
วิบูลย เรืองชัยนิคม. (2558). เวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ. กรุงเทพฯ:บริษัทยูเนียนครีเอชั่นจํากัด.
อัจฉรา พุมดวง และคณะ. (2551). การพยาบาลพื้นฐาน:ปฏิบัติการพยาบาล. กรุงเทพฯ:วิทยาลัยพยาบาล
สภากาชาดไทย.

28

วารสารโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ

