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 วารสารโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธฉบับนี้ เปนฉบับ                 วารสารโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธฉบับน้ี เปนฉบับ                
ครบรอบ ครบรอบ 2222 ป นับเปนกาวเดินที่คอนขางยาวนาน และมั่นคง ป นับเปนกาวเดินที่คอนขางยาวนาน และมั่นคง
ในฐานะของวารสารที่มุ งใหขอมูลขาวสารดานสุขภาพและ             ในฐานะของวารสารที่มุ งใหขอมูลขาวสารดานสุขภาพและ             

เผยแพรผลงานวิชาการ และเปนฉบับพิเศษสงทายปเกาพ.ศ. เผยแพรผลงานวิชาการ และเปนฉบับพิเศษสงทายปเกาพ.ศ. 
25602560 และตอนรับปใหม พ.ศ.  และตอนรับปใหม พ.ศ. 25612561 พรอมกับการตอนรับ               พรอมกับการตอนรับ              
ผูอํานวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธคนใหม ผูอํานวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธคนใหม (เมื่อ (เมื่อ 22 เดือน เดือน
ที่ผานมา)ที่ผานมา) นายแพทยศุภชัย ศุภพฤกษสกุล นายแพทยศุภชัย ศุภพฤกษสกุล

 หลายคนมักบอกวา เวลาเปลี่ยน อะไรๆ ก็เปลี่ยน หลายคนมักบอกวา เวลาเปลี่ยน อะไรๆ ก็เปลี่ยน
 เพราะอยางนี้แหละครับ เนื้อในฉบับนี้ของเราเลยตอง เพราะอยางนี้แหละครับ เนื้อในฉบับนี้ของเราเลยตอง
เปลี่ยนไปเหมือนกัน ใหทันสมัยขึ้นเหมาะกับสังคมยุคดิจิทัล เปลี่ยนไปเหมือนกัน ใหทันสมัยข้ึนเหมาะกับสังคมยุคดิจิทัล 
ติดตามไดใน ติดตามไดใน “ตูคิวระบบบริการ” “ตูคิวระบบบริการ”   
 อกีเรือ่งทีค่วรคาแกการอานกค็อืเรือ่งทีท่านผูอาํนวยการ อกีเร่ืองท่ีควรคาแกการอานก็คอืเร่ืองท่ีทานผูอํานวยการ
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธเขียนไว เปนเรื่องของการสราง           โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธเขียนไว เปนเรื่องของการสราง           
มิติบริการสุขภาพ มีการผนึกพลังเครือขายพันธมิตร การพัฒนามิติบริการสุขภาพ มีการผนึกพลังเครือขายพันธมิตร การพัฒนา
เทคโนโลยีดานสุขภาพขานรับไทยแลนด เทคโนโลยีดานสุขภาพขานรับไทยแลนด 4.04.0 เพื่อสูเปาหมาย  เพ่ือสูเปาหมาย 
“ประชาชนมีสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข”“ประชาชนมีสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข”
 “สื่อสารดวยหัวใจของผูใหบริการดานสุขภาพ” “สื่อสารดวยหัวใจของผูใหบริการดานสุขภาพ” โดย         โดย        
คุณสุรางค บารมีคุณสุรางค บารม ีนักสื่อสารมวลชนที่ใหเกียรติเรียบเรียงให นักสื่อสารมวลชนที่ใหเกียรติเรียบเรียงให

 เรื่องของยา  เร่ืองของยา “ผูสูงอายุกินยาแกแพ          “ผูสูงอายุกินยาแกแพ          
แกเวียนหัว ยาคลายกลามเนื้อ เสี่ยงตอ            แกเวียนหัว ยาคลายกลามเน้ือ เส่ียงตอ            
สมองเสื่อมจริงหรือ”สมองเสื่อมจริงหรือ”
 ผลงานดานวิชาการ ปจจัยที่มีผลตอ ผลงานดานวิชาการ ปจจัยท่ีมีผลตอ
แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานกระทรวงแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข โรงพยาบาลเจาพระยายมราชสาธารณสุข โรงพยาบาลเจาพระยายมราช
สุพรรณบุรี และกรณีศึกษาเปรียบเทียบสุพรรณบุรี และกรณีศึกษาเปรียบเทียบ
การพยาบาลผู ปวย  การพยาบาลผูปวย  
ตกเลือดหลังคลอดตกเลือดหลังคลอด
เฉียบพลันที่มีภาวะเฉียบพลันที่มีภาวะ
ชอ็คและครรภเปนพษิ ชอ็คและครรภเปนพิษ 
 และยงัมหีลายเรือ่งทีบ่รรดา และยงัมหีลายเรือ่งท่ีบรรดา
นกัเขยีนของเรารวบรวมไว แตนาํมาลงไมไดนกัเขียนของเรารวบรวมไว แตนาํมาลงไมได
ในฉบับนี้ เพราะเต็มทุกหนาในฉบับนี้ เพราะเต็มทุกหนา
 ไมเปนไรครับ ฉบับหนายังมี!!  ไมเปนไรครับ ฉบับหนายังมี!! 
 สวัสดีปใหม  สวัสดีปใหม 25612561 ครับ ครับ

2     วารสารโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ    

ปจจัยท่ีมีสงผลตอแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข โรงพยาบาลเจาพระยายมราช สุพรรณบุรี
 หนา 13-20
กรณีศกึษาเปรียบเทยีบการพยาบาลผูปวยตกเลือดหลงัคลอดเฉยีบพลนั
ที่มีภาวะช็อคและครรภเปนพิษ หนา 21-28
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“สรางมิติบริการสุขภาพ ผนึกพลังพันธมิตร “สรางมิติบริการสุขภาพ ผนึกพลังพันธมิตร 

พัฒนาเทคโนโลยีดานสุขภาพ ขานรับไทยแลนด 4.0 พัฒนาเทคโนโลยีดานสุขภาพ ขานรับไทยแลนด 4.0 
สูเปาหมาย “ประชาชนมีสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข”สูเปาหมาย “ประชาชนมีสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข”

 เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2560          

ที่ผานมา คือวันที่ผม นายแพทย        

ศุภชัย ศุภพฤกษสกุล มาดํารง

ตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล

ประจวบครีขีนัธ ผมขอบคณุทุกทาน

ที่ใหการตอนรับอยางอบอุนตั้งแต

กาวแรกท่ีผมมาถึง บรรยากาศการ

ตอนรับทั้งในค่ําคืนของวันที่ 11 

ตุลาคม 2560 และเชาวันที่ 12 

ตุลาคม 2560 ผมรับรูและสัมผัส       

ไดถึงบรรยากาศของความอบอุน 

ความพรอมเพรียงของทีมงาน           

ที่มารวมตอนรับภาพที่ประทับ            

ติดตราตรึงใจคือภาพการยืน                    

เขาแถวเรียงรายของบุคลากร เครือขายผูแทนประชาชนที่มอบดอกกุหลาบสีแดง เปนเชิงสัญลักษณของการตอนรับดวยแววตา             

ที่เต็มเปยมไปดวยความจริงใจแมนกระทั่งกัลยาณมิตรที่มารวมสงผมจากโรงพยาบาลสงขลาตางบอกเปนเสียงเดียวกันวารูสึก             

คลายกังวล คลายความหวงใยและเกิดความมั่นใจวาตอแตนี้ไปผูอํานวยการจะไดรับการดูแลจากชาวโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ

ดวยความรักความอบอุนและบรรยากาศองคกรที่มีแตความเขาใจ ภาพเหลาน้ันจะคงติดตราตรึงใจนํามาสูความประทับใจและ           

ความทรงจําของผมตราบนานเทานาน 

 ในวันน้ัน ผมกลาวกับทุกทานวา “...ผมรูสึกดีใจท่ีไดมาทํางานท่ีนี่ สิ่งท่ีไดมาคือความโชคดีของผม ที่ไดเพื่อนใหมมากข้ึน               

ณ ที่แหงนี้ และพรอมที่จะรวมกันพัฒนากาวตอไปเพื่อชาวประจวบคีรีขันธ...” 
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 ในวันน้ี ผมมีความตัง้ใจทีจ่ะทําใหโรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ             

กาวไกลไปกวาเดิมพรอมยกระดับขีดความสามารถเครือขาย

พันธมิตรรวมกัน และพัฒนาเทคโนโลยีดานสุขภาพ ขานรับไทย

แลนด 4.0 เพือ่มุงสู    วสิยัทัศนทีโ่รงพยาบาลต้ังใจ คอื “ประชาชน

มีสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข” 

 การผนึกพลังพันธมิตรของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธที่

เกิดขึ้นแลว หลังจากที่ผมดํารงตําแหนง คือ กิจกรรมทอดผาปา

เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทยสําหรับหองผูปวยหนักและหองผาตัด 

เพ่ือขยายเตียงการบริการใหเพียงพอกับความตองการของ         

ประชาชนที่ปวยหนัก ภายใตกิจกรรม “หน่ึงคน หน่ึงการให           

เพื่อตอลมหายใจผูปวยหนัก” ภาพประชาชนทุกเพศทุกวัยที่           

รวมกันบริจาคทรัพย เดินอุมพุมผาปากาวเขาสูโรงพยาบาล                

ภาพผูบริจาคเครื่องมือแพทยที่หลั่งไหลเขามาเปนสายธาร               

นํ้าใจเพ่ือชาวประจวบคีรีขันธ เปนภาพท่ีประทับใจและซาบซ้ึง    

ในน้ําใจชาวประจวบคีรีขันธ สิ่งเหลาน้ีบงบอกถึงมิติใหม...                 

การสรางโรงพยาบาลของประชาชน ดวยพลังของประชาชน               

และผมหวังวา “วันหนึ่ง โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธจะเปน          

โรงพยาบาลของประชาชนอยางแทจริง”  

 อีกแบบอยางของการผลึกพลังพันธมิตร คือการ                 

ประสานแรงกายแรงใจของกลุมเกษตรกรในพื้นที่มาเปด                  

ตลาดรักสุขภาพในโรงพยาบาล เพ่ือใหโรงพยาบาลไดกาวไปสู 

“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   

 ขณะท่ีการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีเพ่ือใหสอดคลอง          

กับไทยแลนด 4.0 ไดนั้น โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธมีแนวคิด

การสรางสรรค และนวัตกรรม โดยใชประโยชนจากระบบ 

อินเตอรเน็ต คอมพิวเตอรเครือขาย และบุคลากรที่พัฒนาใหมี

ความรูและทักษะสูงข้ึน สรางผลงานกอเกิดความสําเร็จและ          

เกิดคณุคาทัง้ตอผูรบับรกิาร คนทํางาน ระบบงาน หรอืโรงพยาบาล

คอนขางสูง ไดแก การพัฒนาระบบคิวการบริการในแผนก                   

ผูปวยนอก เปนการเชื่อมโยงระบบคิวจากคอมพิวเตอรกับ                   

คิวอารโคช ในระบบโทรศัพท Smart Phone ทําใหประชาชน

สามารถตรวจสอบชวงเวลา ลาํดบัควิ การเขาถงึบริการ ผานระบบ

โทรศัพทมือถือของตนเองได  

 นอกจากน้ันโรงพยาบาลยังไดพัฒนาระบบบริการโดย           

ใชมาตรฐานระบบคุณภาพตาง ๆ เพื่อใหระบบบริการของ                
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โรงพยาบาลเปน High Value Services โดยตองมีการรับรอง        

ในแตละระบบบริการ มีการตรวจสอบและผานการรับรอง         

คุณภาพที่ไดมาตรฐาน ใหระบบบริการมีความนาเช่ือถือและมี

ประสิทธิภาพ และมั่นใจในระบบบริการวาผูรับบริการจะไดรับ

บริการท่ีปลอดภัย อาทิ ศูนยอุบัติเหตุ ระบบบริการ 1669                

ศูนยโรคหัวใจ ศูนยโรคหลอดเลือดสมอง ความปลอดภัย                    

ในการดูแลมารดาทารก และเปนท่ีนายินดีที่โรงพยาบาล

ประจวบครีขีนัธไดผานการตรวจประเมนิระบบมาตรฐานคณุภาพ

และผานการรับรองมาตรฐาน Hospital Accreditation ใน          

เดือนตุลาคม 2560 ที่ผานมา 

 สวนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในระดับเครือขาย         

มุงสรางการเขาถึงบริการใหประชาชนในพื้นที่ไดสานตอการ         

ปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ จัดบริการใหมีแพทยเวชศาสตร

ครอบครัวดูแลประชาชนในครัวเรือน ตอยอดการดูแลระยะ             

ยาว (Long term care) ใหครอบคลุมกลุมเปาหมายมากข้ึน         

การดูแลผูปวยเจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกท่ี (Universal 

Coverage for Emergency Patients : UCEP) ซึ่งหมายถึง

ประชาชนทุกคนไมวาสิทธิสุขภาพใดก็ตาม เม่ือเจ็บปวยฉุกเฉิน

วิกฤตภายใน 72 ชั่วโมง จะไดรับการรักษาพยาบาลอยางเต็มที่

โดยไมคิดคาใชจาย และเมื่อพนวิกฤต 72 ชั่วโมงแลวจะทําการ  

สงตอไปยังโรงพยาบาลในสิทธิตอไป สรางความเชื่อมโยงการ             

ดูแลผูปวยแบบไรรอยตอ  มีมาตรฐานการทํางานรวมกันระหวาง

โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพชุมชน  และชมุชน  

ใหประชาชนมีสวนในการกําหนดความตองการและความเปน

เจาของในการดูแลสุขภาพ  มีความตระหนักในการสรางเสริมสุข

ภาพ และปองกันโรคไดดวยตนเอง มีภาคีเครือขายในพื้นที่ดูแล  

ผูปวยรวมกัน สรางความรักและความเอื้ออาทรในกลุมเครือขาย

เปนวิสัยทัศนการทํางาน   

 ขณะเดียวกันไดใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยในระบบสุขภาพ (Human Resource for Health) ตาม

แนวคิด “คนดี มีคุณคา มีความสุข” โดยผลักดันใหบุคลากรใน

โรงพยาบาลรวมตัวกัน เพ่ือรวมมือรวมใจสรางท้ังระบบและสราง

ทั้งความสุข อันเกิดจากการมีเพ่ือนท่ีพรอมจะชวยเหลือกัน           

สรางการทํางานที่ดีระหวางหนวยงานกับหนวยงาน การทํางาน        

ทีบ่รูณาการผสมผสานกับการจัดการโดยใชความ “เปนเพือ่น  เปน

พี่ และ เปนนอง” สรางบรรยากาศองคกรใหบุคลากรเกิดความ

ภาคภูมิใจในงานท่ีทํา ภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งขององคกร และ

ความมุงมั่นที่จะทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร สราง

ทีมระหวางหนวยงาน ระหวางวิชาชีพ ใหเกิดบรรยากาศท่ี            

เรียกวา ปรองดอง ซึ่งนับวาเปนปจจัยท่ีสําคัญที่สุดในการเปน

พลังใหทกุคนรวมกนัมุงสูจุดหมาย เพ่ือเกดิผลงานท่ีดสีูประชาชน

เกิดความภาคภูมิใจของคนทํางาน และมีความสุขที่อยูในองคกร  

 ทิศทางการดําเนินการในครั้งน้ี นับเปนกาวสําคัญของ          

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ ที่มุงมั่นยกระดับบริการสุขภาพสู

ไทยแลนด 4.0 ที่มีคุณภาพดานการรักษาพยาบาลและนวัตกรรม

ทางการแพทย มีความแข็งแกรงรวมกัน และเพ่ือความยั่งยืนใน

การบริการดูแลรักษาไดอยางเต็มประสิทธิภาพ พรอมสรางความ

เช่ือมั่นใหกับผูเขารับการรักษาพยาบาล 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 

อาการและความรุนแรงข้ึนอยูกับตําแหนงที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยง และการถูกทําลายของเน้ือสมอง หลังจากเกิดอาการแลว จะมีการเปลี่ยนแปลง        
ไดหลายลักษณะ บางคนจะกลับเปนปกติเองภายใน 24 ชั่วโมง เรียกวา สมองขาดเลือดชั่วคราว ซึ่งถือเปนอาการเตือน บางคนอาการแยลงภายใน       

1 - 3 วัน แรกจากหลอดเลือดสมองมีการอุดตันมากข้ึนหรือบางคนเกิดปญหาสมองบวม ตามมาซ่ึงอาจทําใหอาการทรุดหนัก ซึ่งโดยทั่วไปมักเกิด        
ภายใน 3 - 7 วันแรก หลังจากพนระยะนี้ไป จะเปนชวงการฟนตัว ซึ่งแตละคนจะมีการฟนตัวไดไมเทากัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตําแหนงที่เปนและไดรับการ

รักษาอยางทันทวงที ภายใน 4 ชั่วโมงโดยการฉีดยาละลายล่ิมเลือดทางหลอดเลือดดํา ถาผูปวยไดรับการดูแลรักษาท่ีถูกตองและรวดเร็วต้ังแตแรก         
จะสามารถลดอัตราตายหรือความพิการลงไดมาก หรือสามารถกลับมาใชชีวิตแบบคนปกติได

อาการเตือนหรืออาการสมองขาดเลือด...

 1. ปากเบี้ยว ตามัว
 2. แขน ขาออนแรง ขางใดขางหนึ่ง
 3. ปากเบี้ยว พูดไมชัด
 4. โทรขอความชวยเหลือดวน

การปฏิบัติเมื่อเปนโรคหลอดเลือดสมอง

 - หยุดกิจกรรมทุกอยางที่กําลังทําอยู
 - ใหนอนราบเพื่อปองกันการหกลมบาดเจ็บที่ศีรษะ
 - ผูปวยที่หมดสติ ใหตะแคงตัวหรือหันหนาไปขางใดขางหนึ่ง
 - รีบพาผูปวยไปโรงพยาบาลทันที่ไมวาจะมีอาการหนักหรือเบา

ปจจัยเสี่ยงสําคัญที่ทําใหเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

 1. โรคความดันโลหิตสูง 
 2. โรคเบาหวาน 
 3. การสูบบุหรี่ 
 4. ไขมันในเลือดสูง 
 5. โรคหัวใจ 
 6. การไมออกกําลังกาย 

 7. ผูสูงอายุ 
 8. ผูที่มีพอ แม พี่ นองเปนโรคหลอดเลือดสมอง
 นอกจากนี้ยังมีปจจัยเสี่ยงอื่นๆ อีก ไดแก โรคอวน โรคเลือด     

การดื่มสุรา ภาวะเครียด ขาดการพักผอน

การปองกันโรคหลอดเลือดสมอง

 - ตรวจสขุภาพเปนประจาํทกุป วดัความดันโลหติอยางนอยปละครัง้ 

ตรวจระดับน้ําตาลและไขมันในเลือดตามแพทยแนะนํา ถาผิดปกติ                  

ตองควบคุมปฏิบัติตัว และติดตามการรักษาอยางสมํ่าเสมอ
 - เลิกสูบบุหรี่
 - ลดนํ้าหนักถามีนํ้าหนักเกิน

 - ออกกําลังกายสมํ่าเสมอถามีอาการผิดปกติ ตองรีบไปพบแพทย

คํายอชวยจําอาการเตือน FAST มาจาก
F = Face เวลายิ้มพบวามุมปากขางหนึ่งตก
A = Arms ยกแขนไมขึ้น 1 ขาง
S = Speech มีปญหาดานการพูด พูดไมชัด

T = Time ผูมีอาการดังกลาวตองรีบไปโรงพยาบาลเพื่อรับการ
 รักษาโดยดวน ภายใน 4 ชั่วโมงจะไดชวยรักษาชีวิต
 และสามารถฟนฟูกลับมาไดเปนปกติหรือใกลเคียง
 คนปกติมากที่สุด
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 สมองเส่ือมเปนความผิดปกติที่สมองทํางานดอยลงจากเดิม      
จนมีผลกระทบตอการทํางานหรือการใชชีวิต สมองเสื่อมมีผลใหการ
รับรู ความจํา การใชเหตุผล จินตนาการ ความคิด การตัดสินใจ              
ซึ่งเปนความสามารถหรือความรอบรูของสมองแยลง บางอยางแย       
ลงมาก บางอยางอาจจะไมแยลงนกัแตเปลีย่นจากเดิม สาเหตทุีท่าํให
สมองเสื่อมมีหลายสาเหตุ เชน โรคหลอดเลือดสมอง เลือดไปเล้ียง
สมองไมสมบูรณ การติดเช้ือในสมอง การขาดสารอาหารบางชนิด 
การกระทบกระเทือนท่ีสมอง  สาเหตุที่นาใสใจอีกสาเหตุหน่ึงคือการ
ใชยาบางชนดิก็มผีลทําใหสมองเสือ่มได บางชนิดเปนยาสามญัประจาํ
บานที่เราใชกันอยางคุนเคย

ยามีผลทําใหสมองเสื่อมไดอยางไร
 สมองเสื่อมได โดยมีความสัมพันธกับขนาดของยาคือ ยิ่งใช      
ยามากสมองย่ิงเส่ือมมาก นอกจากนี้ยังมีการศึกษาอ่ืนอีกที่พบวา        
ผูปวยท่ีใชยาที่มีผลลดการทํางานของสารส่ือประสาทอะเซติลโคลีน  
อยางแรง โดยในชวงเวลา 1 ป ผูปวยท่ีมีการใชยากลุมนี้อยางนอย    
60 วัน จะมีความเสี่ยงเปน 2 เทาตอการเกิดความบกพรองของ
สมรรถนะทางสมองหรือสมองเสื่อมเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมที่ไมได
ใชยา  

จะทราบไดอยางไรวายาตัวใดมีผลทําใหสมองเสือ่ม
มากนอยเทาไร
 ปจจุบันมีการจัดระดับผลลดการทํางานของสารส่ือประสาท    

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)  
ยาคลายกลามเน้ือออเฟนาดรีน (Orphenadrine) ซึ่งเปนยาท่ีผูปวย
อาจมีการซื้อใชเอง   
 นอกจากยาดงักลาวยงัมยีาอกีหลายชนดิทีม่ ีACB score  ระดับ 
3  แตสวนใหญเปนยาท่ีตองสัง่จายโดยแพทย  ซึง่แพทยจะชัง่น้ําหนกั
ระหวางประโยชนในการรักษาโรคกับความเสี่ยงตอการเกิดภาวะ     

¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ¡Ô¹ÂÒá¡Œá¾Œ á¡ŒàÇÕÂ¹ËÑÇ ÂÒ¤ÅÒÂ¡ÅŒÒÁà¹×éÍ ¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ¡Ô¹ÂÒá¡Œá¾Œ á¡ŒàÇÕÂ¹ËÑÇ ÂÒ¤ÅÒÂ¡ÅŒÒÁà¹×éÍ 
àÊÕèÂ§μ‹ÍÊÁÍ§àÊ×èÍÁ ¨ÃÔ§ËÃ×Í ???àÊÕèÂ§μ‹ÍÊÁÍ§àÊ×èÍÁ ¨ÃÔ§ËÃ×Í ???

กลุมงานเภสัชกรรม

สมองเสื่อมกอนส่ังยาใหกับผูปวย ไดแก ยาตานภาวะซึมเศรา เชน 
Amitriptyline, Nortriptyline ยาจิตเวช เชน Chlorpromazine, 
Clozapine, Perphenazine, Quetiapine  ยารักษาโรคพารกินสัน 
เชน Trihexyphenidyl ยารักษาภาวะกลั้นปสสาวะไมอยู เชน            
Oxybutynin, Solifenacin 
 ดังน้ันผูสูงอายุที่ซื้อยาแกแพ ยาแกเวียนหัวและยาคลาย          
กลามเน้ือใชเองเปนกิจวัตร ควรมาพบแพทยหรือซ้ือยาที่รานยาท่ีมี
เภสัชกรประจําราน เพ่ือใหแพทยหรือเภสัชกรพิจารณาวามีความ

จําเปนตองรับประทานยาพวกน้ีตอเน่ืองทุกวันหรือไม ถามีความ
จาํเปนตองใชยาแพทยหรือเภสัชกรอาจพิจารณายาอ่ืนท่ีมคีวามเส่ียง
ตอการเกิดสมองเสื่อมนอยกวาทดแทน
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 กอนอื่นเรามาทําความรู จักสารสื่อประสาทที่              
ชวยเรื่องการเรียนรู และการจํา ชื่อ “อะเซติลโคลีน                
(acetylcholine)” ไมวาจะเปนการเรียนรูและการจํา         
สิ่งใหมๆ หรือนําความรูและความจําเกาที่เคยจําไวแลว
ออกมาใช  สมองจะปลอยเจาสารตัวนี้ออกมาและสงผาน
สารนี้จากเซลลประสาทตัวที่ 1 ไปยังเซลลประสาทตัวที่ 2 
เพื่อกระตุนใหเกิดการเรียนรูหรือความจํา  
 มียาหลายชนิดที่ไปลดการทํางานของสารส่ือประ
สาทอะเซติลโคลีน และจากงานวิจัยขนาดใหญศึกษาใน        
ผูสงูอายุนานถึง 10 ป ไดผลสรุปวายาท่ีมีผลลดการทํางาน

ของสารสื่อประสาทอะเซติลโคลีนทําให
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 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ที่หองประชุมชั้น 4 สถานีตํารวจภูธรเมืองประจวบคีรีขัน อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ที่หองประชุมชั้น 4 สถานีตํารวจภูธรเมืองประจวบคีรีขัน อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ นายแพทย          นายแพทย          
อภิวัฒน บัณฑิตยชาติอภิวัฒน บัณฑิตยชาติ รองผูอํานวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ เปนตัวแทนโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ รวมลงนามบันทึกขอตกลง  รองผูอํานวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ เปนตัวแทนโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ รวมลงนามบันทึกขอตกลง 
MOU ระหวางผูบริหารหนวยงานนํารองกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อเปนหนวยงานตนแบบดานความปลอดภัยทางถนนในหนวยงาน        MOU ระหวางผูบริหารหนวยงานนํารองกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ เพ่ือเปนหนวยงานตนแบบดานความปลอดภัยทางถนนในหนวยงาน        
ภาครัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยเนนหนักมาตรฐานความเสี่ยงหลัก 4 ประเด็น คือ 1) การสวมหมวกนิรภัยทั้งผูขับขี่และซอนทายรถภาครัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยเนนหนักมาตรฐานความเส่ียงหลัก 4 ประเด็น คือ 1) การสวมหมวกนิรภัยท้ังผูขับข่ีและซอนทายรถ
จักรยานยนต 2) การคาดเข็มขัดนิรภัยทั้งผูขับและผูโดยสารรถยนต 3) ไมดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลกอนและขณะขับขี่ยานพาหนะ                      จักรยานยนต 2) การคาดเข็มขัดนิรภัยทั้งผูขับและผูโดยสารรถยนต 3) ไมดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลกอนและขณะขับขี่ยานพาหนะ                      
ทุกชนิด  และ 4) ไมขับรถเร็วเกินกวาที่กฎหมายกําหนด โดยมี ทุกชนิด  และ 4) ไมขับรถเร็วเกินกวาที่กฎหมายกําหนด โดยมี นายสมพร ปจฉิมเพ็ชรนายสมพร ปจฉิมเพ็ชร ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนประธานในพิธีฯ   ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนประธานในพิธีฯ  
โดยมีการลงนามระหวางปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ กับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในองคกรกลุมเปาหมาย 13 แหง ทั้งภาครัฐ          โดยมีการลงนามระหวางปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ กับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในองคกรกลุมเปาหมาย 13 แหง ทั้งภาครัฐ          
สถานประกอบการ สถานศึกษาและทองถิ่นสถานประกอบการ สถานศึกษาและทองถิ่น
  นายแพทยอภิวัฒนฯนายแพทยอภิวัฒนฯ กลาววา ผูบริหารและเจาหนาที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ พรอมที่จะรวมดวยชวยกันในการลดอุบัติเหตุ กลาววา ผูบริหารและเจาหนาท่ีโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ พรอมท่ีจะรวมดวยชวยกันในการลดอุบัติเหตุ
อุบัติภัยบนทองถนน สรางวินัยและจิตสํานึกรับผิดชอบในการใชรถ ใชถนน โดยผูบริหารทุกหนวยงานในโรงพยาบาลมีนโยบายเรื่อง             อุบัติภัยบนทองถนน สรางวินัยและจิตสํานึกรับผิดชอบในการใชรถ ใชถนน โดยผูบริหารทุกหนวยงานในโรงพยาบาลมีนโยบายเรื่อง             

ความปลอดภัยทางถนนในองคกรอยางจริงจัง รวมติดตามความคืบหนาของความรวมมืออยางตอเนื่อง เพื่อแสดงความตั้งใจที่จะแกไขปญหาความปลอดภัยทางถนนในองคกรอยางจริงจัง รวมติดตามความคืบหนาของความรวมมืออยางตอเน่ือง เพ่ือแสดงความต้ังใจท่ีจะแกไขปญหา
อุบัติเหตุทางถนนรวมกัน มีการสรางมาตรการ องคกรตามหลักเกณฑ เริ่มตั้งแตการสํารวจขอมูลและพฤติกรรมการขับขี่ของบุคลากรใน     อุบัติเหตุทางถนนรวมกัน มีการสรางมาตรการ องคกรตามหลักเกณฑ เร่ิมต้ังแตการสํารวจขอมูลและพฤติกรรมการขับข่ีของบุคลากรใน     

หนวยงาน แกไขปญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่มีระบบการจัดการที่ดีขององคกร และรวมกันกําหนดมาตรการหนวยงาน แกไขปญหาจุดเส่ียงในพ้ืนท่ีมีระบบการจัดการท่ีดีขององคกร และรวมกันกําหนดมาตรการ
ลงโทษหากมีการฝาฝน การแตงตั้งคณะทํางานการจัดประชุมสรางความเขาใจ จัดทํากฎระเบียบลงโทษหากมีการฝาฝน การแตงตั้งคณะทํางานการจัดประชุมสรางความเขาใจ จัดทํากฎระเบียบ
มาตรการตางๆ และดําเนินการตามมาตรการที่กําหนดเพื่อกํากับดูแลใหบุคลากรใชรถใชถนนอยางมาตรการตางๆ และดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดเพื่อกํากับดูแลใหบุคลากรใชรถใชถนนอยาง
ปลอดภยั อาท ิมาตรการหมวกกนันอ็ก 100%  ดืม่ไมขบั ซึง่จะทาํใหองคกรมมีาตรการความปลอดภยัปลอดภัย อาทิ มาตรการหมวกกันน็อก 100%  ดืม่ไมขบั ซึง่จะทําใหองคกรมีมาตรการความปลอดภัย
ทางถนน บุคลากรของหนวยงานมีสวนรวมในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเกิดความ             ทางถนน บุคลากรของหนวยงานมีสวนรวมในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเกิดความ             
ตระหนักและมีจิตสํานึกในการขับขี่อยางปลอดภัย รวมทั้งสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บตระหนักและมีจิตสํานึกในการขับขี่อยางปลอดภัย รวมทั้งสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ

และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนดวยและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนดวย
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 รัฐบาลกําหนดใหการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เปนวาระแหงชาติ เพื่อรวมกันสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน                   รัฐบาลกําหนดใหการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เปนวาระแหงชาติ เพื่อรวมกันสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน                  
ใหเกิดแกบุคลากรในองคกรทุกภาคสวนอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน โดยขอใหประชาชนทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัดในการ         ใหเกิดแกบุคลากรในองคกรทุกภาคสวนอยางเปนรูปธรรมและย่ังยืน โดยขอใหประชาชนทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัดในการ         
ใชรถใชถนน ตามมาตรการ 1ร 2ส 3ข และ 4ม (10 รสขม) ไดแก (1ร) ไมขับรถเร็วเกินกวากฎหมายกําหนด (2ส) ไมฝาฝนสัญญาณ                     ใชรถใชถนน ตามมาตรการ 1ร 2ส 3ข และ 4ม (10 รสขม) ไดแก (1ร) ไมขับรถเร็วเกินกวากฎหมายกําหนด (2ส) ไมฝาฝนสัญญาณ                     
ไฟจราจร/ไมขับรถยอนเสนทาง (3ข) คาดเข็มขัดนิรภัย/พกใบขับขี่/ไมแซงในที่คับขัน และ (4ม) เมาไมขับ/สวมหมวกนิรภัย/มอเตอรไซคไฟจราจร/ไมขับรถยอนเสนทาง (3ข) คาดเข็มขัดนิรภัย/พกใบขับขี่/ไมแซงในที่คับขัน และ (4ม) เมาไมขับ/สวมหมวกนิรภัย/มอเตอรไซค
ปลอดภัย/ไมใชมือถือขณะขับขี่  ปลอดภัย/ไมใชมือถือขณะขับขี่  
 การสานพลงัสรางมาตรการองคกรเพือ่ความปลอดภยัทางถนนเพือ่เปนการสนบัสนนุนโยบายแหงรฐัวาดวยทศวรรษแหงความปลอดภยั การสานพลังสรางมาตรการองคกรเพือ่ความปลอดภัยทางถนนเพือ่เปนการสนบัสนุนนโยบายแหงรฐัวาดวยทศวรรษแหงความปลอดภัย
ทางถนน สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เขารวมโครงการฯ มีมาตรการดานความปลอดภัยทางถนนบังคับใชเปนการภายใน               ทางถนน สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เขารวมโครงการฯ มีมาตรการดานความปลอดภัยทางถนนบังคับใชเปนการภายใน               
ของหนวยงานรวมกันสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยใหเกิดขึ้นในองคกร ซึ่งจะเปนการลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต          ของหนวยงานรวมกันสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยใหเกิดข้ึนในองคกร ซึ่งจะเปนการลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต          
จากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และเปนตนแบบในการขยายสูสังคมไดตอไปจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และเปนตนแบบในการขยายสูสังคมไดตอไป
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 สวัสดีคะทุกทาน วันนี้  สวัสดีคะทุกทาน วันน้ี สุรางค สุรางค ขอทักทายนอกหองสง สวท.ขอทักทายนอกหองสง สวท.
ประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ (สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัด(สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ)ประจวบคีรีขันธ) เปลี่ยนมาทักทายทานผูอานผานตัวอักษร บนวารสาร  เปล่ียนมาทักทายทานผูอานผานตัวอักษร บนวารสาร 
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ เปนครั้งแรกในรอบ 14 ปที่มีโอกาส                โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ เปนครั้งแรกในรอบ 14 ปที่มีโอกาส                

เปลี่ยนบทบาทจากผูจัดรายการวิทยุ ผูประกาศขาว พิธีกร มาเปน               เปล่ียนบทบาทจากผูจัดรายการวิทยุ ผูประกาศขาว พิธีกร มาเปน               
นักเขียนบอกเลาเรื่องราว ประสบการณ ความประทับใจ มุมมองใน             นักเขียนบอกเลาเร่ืองราว ประสบการณ ความประทับใจ มุมมองใน             
ฐานะสื่อมวลชน ในขณะเดียวกันก็เปนผูรับบริการดานสุขภาพ จาก                 ฐานะสื่อมวลชน ในขณะเดียวกันก็เปนผูรับบริการดานสุขภาพ จาก                 
โรงพยาบาลแหงนี้ดวย ตองขอขอบคุณ โรงพยาบาลแหงน้ีดวย ตองขอขอบคุณ คุณธันวดี มะโนธรรมคุณธันวดี มะโนธรรม (พี่อุ)                 (พี่อุ)                

พี่สาวใจดีของนองๆสื่อมวลชนในจังหวัดประจวบฯ ที่มอบโอกาสนี้ให          พี่สาวใจดีของนองๆสื่อมวลชนในจังหวัดประจวบฯ ที่มอบโอกาสน้ีให          
ดิฉันมาถายทอดเรื่องราว แมจะดูเหมือนขอรองแกมบังคับก็ตามนะคะ        ดิฉันมาถายทอดเร่ืองราว แมจะดูเหมือนขอรองแกมบังคับก็ตามนะคะ        

(อมยิ้มนิดๆ) (อมยิ้มนิดๆ)  เปนคําขอรองที่มิอาจปฏิเสธไดคะ มาคะ...เรามาเริ่มมองกัน เปนคําขอรองที่มิอาจปฏิเสธไดคะ มาคะ...เรามาเริ่มมองกัน
ทีละมุมนะคะ...ทีละมุมนะคะ...
 โดยสวนตัวแลว ดิฉันคิดวาแตละคนที่เขาโรงพยาบาล ไมมีใคร โดยสวนตัวแลว ดิฉันคิดวาแตละคนท่ีเขาโรงพยาบาล ไมมีใคร

เต็มใจหรอกคะ เพราะโรงพยาบาลไมใชสถานที่ทองเที่ยว พักผอน                  เต็มใจหรอกคะ เพราะโรงพยาบาลไมใชสถานที่ทองเท่ียว พักผอน                  
หรือแสวงหาความบันเทิง แตพวกเราไป เพื่อรักษาโรค ไปเพราะประสบหรือแสวงหาความบันเทิง แตพวกเราไป เพื่อรักษาโรค ไปเพราะประสบ

อุบัติเหตุ หรือแมแตไปเพื่อเยี่ยมไข ใหกําลังใจญาติ พี่นอง เพื่อนๆ                     อุบัติเหตุ หรือแมแตไปเพ่ือเยี่ยมไข ใหกําลังใจญาติ พี่นอง เพื่อนๆ                     
ที่เจ็บปวย ซึ่งแนนอนวา สภาพจิตใจของคนที่ไปรับบริการ ไม                           ที่เจ็บปวย ซึ่งแนนอนวา สภาพจิตใจของคนที่ไปรับบริการ ไม                           
รื่นรมยนัก ปราการดานแรก ที่พวกเราตองเจอ นับตั้งแตยื่นบัตร รอ             รื่นรมยนัก ปราการดานแรก ที่พวกเราตองเจอ นับต้ังแตยื่นบัตร รอ             
คิวซักอาการเบื้องตนเพื่อพบแพทย ไปจนถึงรับการตรวจ รักษา                     คิวซักอาการเบื้องตนเพื่อพบแพทย ไปจนถึงรับการตรวจ รักษา                     

จายเงิน รับยา กลับบาน จายเงิน รับยา กลับบาน (ยกเวนอาการหนักจนตอง Admit) (ยกเวนอาการหนักจนตอง Admit) แตละ               แตละ               
ขั้นตอนเหลานี้ ผูใหบริการ ซึ่งหมายถึง ตั้งแตเจาหนาที่หองบัตร                      ขั้นตอนเหลานี้ ผูใหบริการ ซึ่งหมายถึง ตั้งแตเจาหนาที่หองบัตร                      
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ  พยาบาล แพทย พนักงานบริการชวยเหลือ          เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ  พยาบาล แพทย พนักงานบริการชวยเหลือ          

คนไข ทุกทานมีความสําคัญเทาเทียมกัน การทํางานบริการ ที่ตองเจอ          คนไข ทุกทานมีความสําคัญเทาเทียมกัน การทํางานบริการ ที่ตองเจอ          
กับบุคคลที่สุขภาพกาย ใจ ไมปกติกับบุคคลที่สุขภาพกาย ใจ ไมปกต ิ(ผูปวย) (ผูปวย) ตองแบกรับความคาดหวังสูง ตองแบกรับความคาดหวังสูง

จากผูรับบริการ บางครั้งอาจสรางความกดดัน ความเครียดใหเจาหนาที่ จากผูรับบริการ บางครั้งอาจสรางความกดดัน ความเครียดใหเจาหนาที่ 
นํ้าเสียงที่เปลงออกมา สีหนาที่แสดงออก วาจาที่สื่อสาร การใหขอมูล         นํ้าเสียงที่เปลงออกมา สีหนาที่แสดงออก วาจาท่ีสื่อสาร การใหขอมูล         
อยางเพียงพอตามสิทธิของผูปวย จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง และดิฉัน           อยางเพียงพอตามสิทธิของผูปวย จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง และดิฉัน           
มองวา ผูใหบริการตองใชความเมตตา และความอดทนสูงทีเดียว               มองวา ผูใหบริการตองใชความเมตตา และความอดทนสูงทีเดียว               
เปนการทํางานที่ไมงายเลยนะคะ แตดิฉันยังมีความเชื่อมั่นคะ วาบุคลากรเปนการทํางานท่ีไมงายเลยนะคะ แตดิฉันยังมีความเช่ือม่ันคะ วาบุคลากร

ของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธหลายทานทําได ขอคารวะในหัวใจ              ของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธหลายทานทําได ขอคารวะในหัวใจ              
แหงการใหบริการของทานเหลานี้คะ แตเราก็มิอาจปฏิเสธความจริง                  แหงการใหบริการของทานเหลาน้ีคะ แตเราก็มิอาจปฏิเสธความจริง                  
ที่เกิดขึ้น วายังมีหลายทาน หลายสวน ที่ตองปรับปรุงทักษะการ                  ที่เกิดขึ้น วายังมีหลายทาน หลายสวน ที่ตองปรับปรุงทักษะการ                  
สื่อสาร โดยเฉพาะปรับความคิด ความเคยชิน ความเปนตัวตน...อาทิ..          สื่อสาร โดยเฉพาะปรับความคิด ความเคยชิน ความเปนตัวตน...อาทิ..          
ฉันก็เปนของฉันแบบนี้ พูดแบบนี้...ธุระไมใชคนละแผนก...ไมทราบคะ...ฉันก็เปนของฉันแบบน้ี พูดแบบนี้...ธุระไมใชคนละแผนก...ไมทราบคะ...

จบขาวเลยนะคะ ถาผูรับบริการเจอประโยคเหลานี้ จบขาวเลยนะคะ ถาผูรับบริการเจอประโยคเหลานี้ (เคยเจอกับตัวเอง           (เคยเจอกับตัวเอง           
ดวยคะ)ดวยคะ)
 ดังนั้น ถาเรามองในแงของการสื่อสารในระบบบริการสุขภาพที่ดี    ดังนั้น ถาเรามองในแงของการสื่อสารในระบบบริการสุขภาพที่ดี   

จะชวยทําใหผูรับบริการในโรงพยาบาลสามารถดูแลสุขภาพตนเองได            จะชวยทําใหผูรับบริการในโรงพยาบาลสามารถดูแลสุขภาพตนเองได            
อยางถูกตอง ผูใชบริการในระบบบริการสุขภาพ ตางมีความคาดหวัง              อยางถูกตอง ผูใชบริการในระบบบริการสุขภาพ ตางมีความคาดหวัง              
ในการรับบริการที่ดีทุกคนคะ ดิฉันจึงมองวา ในการรับบริการที่ดีทุกคนคะ ดิฉันจึงมองวา “การสื่อสาร ดวยคําพูดที่ดี “การสื่อสาร ดวยคําพูดที่ดี 
ทาทีเปนมิตร จึงเปนเครื่องมือสําคัญในการสื่อความเขาใจเขาถึง              ทาทีเปนมิตร จึงเปนเคร่ืองมือสําคัญในการสื่อความเขาใจเขาถึง              

ขอมูลตางๆ ซึ่งถาหากบุคลากรทุกฝาย สื่อสารไดดีมีประสิทธิภาพขอมูลตางๆ ซึ่งถาหากบุคลากรทุกฝาย สื่อสารไดดีมีประสิทธิภาพ
นอกจากจะสามารถประสานงานตางๆ ทําใหระบบริการสุขภาพมี      นอกจากจะสามารถประสานงานตางๆ ทําใหระบบริการสุขภาพมี      
ความราบรื่น ผูปวยและญาติสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองหรือเลือกความราบร่ืน ผูปวยและญาติสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองหรือเลือก
รับบริการไดอยางเหมาะสม สามารถลดความวิตกกังวล ลดความกลัว รับบริการไดอยางเหมาะสม สามารถลดความวิตกกังวล ลดความกลัว 

สรางสัมพันธภาพความไววางใจรวมกันสรางบรรยากาศที่ดีและลด             สรางสัมพันธภาพความไววางใจรวมกันสรางบรรยากาศท่ีดีและลด             
ชองวางในระบบบริการสุขภาพ ถึงแมคุณภาพการรักษาพยาบาลใน  ชองวางในระบบบริการสุขภาพ ถึงแมคุณภาพการรักษาพยาบาลใน  

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ จะดีเลิศขนาดไหนก็ตาม หากการสื่อสารโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ จะดีเลิศขนาดไหนก็ตาม หากการสื่อสาร
ในระบบบริการสุขภาพมีความบกพรอง ก็อาจทําใหเกิดความเขาใจผิดในระบบบริการสุขภาพมีความบกพรอง ก็อาจทําใหเกิดความเขาใจผิด
เกดิอบุตักิารณไมพงึประสงค เกดิความไมสบายใจ ไมพงึพอใจหรอืรนุแรงเกดิอุบตักิารณไมพงึประสงค เกดิความไมสบายใจ ไมพงึพอใจหรอืรนุแรง

จนกลายเปนความขัดแยงระหวางเจาหนาที่ในระบบบริการสุขภาพกับจนกลายเปนความขัดแยงระหวางเจาหนาท่ีในระบบบริการสุขภาพกับ
ผูรับบริการ”ผูรับบริการ” นําไปสูปญหาการรองเรียนเรื่องตางๆ ตามมาภายหลังได          นําไปสูปญหาการรองเรียนเร่ืองตางๆ ตามมาภายหลังได         

ดังที่เคยมีบทเรียนมาแลวหลายกรณี ณ โรงพยาบาลแหงนี้ สุดทาย               ดังท่ีเคยมีบทเรียนมาแลวหลายกรณี ณ โรงพยาบาลแหงน้ี สุดทาย               
มองจากมุมของสื่อมวลชนและประชาชนธรรมดาคนหนึ่งทุกบทเรียน          มองจากมุมของส่ือมวลชนและประชาชนธรรมดาคนหน่ึงทุกบทเรียน          
จากขอรองเรียนที่ผานมา ดิฉันหวังเปนอยางยิ่งวา จะกอใหเกิดการเรียนรู จากขอรองเรียนที่ผานมา ดิฉันหวังเปนอยางยิ่งวา จะกอใหเกิดการเรียนรู 
เพื่อปองกันมิใหกรณีเหลานั้นเกิดซํ้าอีก สังคมโลกเปลี่ยนไปทุกวันนะคะ เพ่ือปองกันมิใหกรณีเหลาน้ันเกิดซ้ําอีก สังคมโลกเปลี่ยนไปทุกวันนะคะ 

ชองทางเผยแพรขอมูลขาวสารทุกวันนี้มีหลากหลายและรวดเร็ว ผูรับสื่อ ชองทางเผยแพรขอมูลขาวสารทุกวันนี้มีหลากหลายและรวดเร็ว ผูรับสื่อ 
กระจายสื่อไรการควบคุม ทั้งทัศนคติ ดุลยพินิจ วิจารณญาณ การปองกัน กระจายสื่อไรการควบคุม ทั้งทัศนคติ ดุลยพินิจ วิจารณญาณ การปองกัน 
จึงงายกวา การตามแกไข แกขาวทีหลัง เชนเดียวกับ สุขภาพคนเรา          จึงงายกวา การตามแกไข แกขาวทีหลัง เชนเดียวกับ สุขภาพคนเรา          

สรางนําซอม เราสรางสุขภาพที่ดีได งายกวาการซอมสุขภาพอีกนะคะ สรางนําซอม เราสรางสุขภาพท่ีดีได งายกวาการซอมสุขภาพอีกนะคะ 
สวัสดีคะ.สวัสดีคะ.



12     วารสารโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ    

 ถาพูดถึงอาหารพ้ืนบานไทยคงไมมใีครไมรูจกั นํ้าพริก เพราะถูกใชเปนสวนประกอบของอาหารตางๆ หรือใชในการ
รบัประทานเปนกับขาว และยงัไดรับความนยิมมาต้ังแตอดีตจนถงึปจจุบนั เน่ืองจากนํา้พรกิมีชวยใหเจรญิอาหาร เสรมิสราง
สุขภาพใหแข็งแรง เพราะอุดมไปดวย วิตามิน แคลเซียม และโปรตีนคุณภาพสูงหลายชนิด ประกอบไปดวย พริก หอม 
กระเทียม มะนาว ฯลฯ อีกทั้งการรับประทานผักเสริมยิ่งทําใหสบายทอง และยังทําใหระบบเลือดไหลเวียนดี มาดูกัน...มี
สมุนไพรอะไรบางในนํ้าพริก 

สดและลวกแตจะใหดีรับประทานแบบลวกปลอดภัยกวา จะมี   

รสเย็นชวยบรรเทาอาการรอนในได ใชดบัพิษรอน ชวยลดน้ําตาล

ในเลือดได มีวิตามินเอ ซึ่งชวยบํารุงสายตา ทําใหดวงตามีนํ้า        

หลอเล้ียง ตาเปนประกายไมแสบหรือแหง และยังชวยปองกัน
การเกิดมะเร็ง ธาตุเหล็กในผักบุงชวยบํารุงเลือด แคลเซียมและ

ฟอสฟอรัสที่มีอยูชวยบํารุงกระดูกและฟน ผักบานๆ อีกชนิด           
ที่รูจักกันดี ก็คือ มะเขือพวง มะเขือพวงมีรสชาติขืนเล็กนอย          

แตชวยละลายเสมหะ แกไข แกทองอืดทองเฟอได หากทาน         

อยากกระปร้ีกระเปราตองรบัประทานใบเหลยีง รบัประทานงาย 
นอกจากนํามาลวก รับประทานสด ยังสามารถนํามาผัดกับไข        

รับประทานคูกับนํ้าพริกรับรองวาไดชิมแลวตองติดใจ 
 นํ้าพริกแตละชนิดอาจมีรสชาติแตกตางกันไป            
สามารถรับประทานกับผักสดๆ ไดแทบทุกชนิด และที่สําคัญ

นํ้าพริกมีปริมาณไขมันตํ่า รับประทานแลวสุขภาพดีไมทําให

อวน “นํา้พรกิ” คอือาหารคูครวัสาํหรบัคนไทย เปนวฒันธรรม
ในการรับประทานของคนไทย ที่ควรสืบสานและอนุรักษให        

คนรุนใหมหันมารับประทานนํ้าพริก อีกท้ังการรับประทาน        

ผักควบคูไปดวยชวยเพิ่มอรรถรสและไดประโยชนจากผัก        

อยากใหคนไทยหันมาบริโภคผักใหได 400 กรัมตอวันเพื่อ

สุขภาพที่ดีตลอดไป

ÊØ¢ÀÒ¾´Õ´ŒÇÂ¹íéÒ¾ÃÔ¡

 สมุนไพรชนิดแรกจะเปนอะไรไปไมไดนอกจาก พริก           

ในพริกมีสารแคปไซซิน มีสรรพคุณ ชวยระบบทางเดินหายใจ 

ความดันโลหิตและหัวใจ ชวยขับเหง่ือ มีสารตานอนุมูลอิสระ

ปองกันการเกิดมะเร็งได ถารับประทานพริกเปนประจําจะทําให
ระบบยอยและการดูดซึมอาหารทํางานไดไมดี แตถารับประทาน

ในปรมิาณทีพ่อเหมาะ  จะทาํใหเลือดไมจบัตัวเปนกอนเลอืดไหล
เวยีนไดด ีสมนุไพรท่ีขาดไมไดอกีอยางคอื  กระเทยีมไทย  กระเทียม

จัดเปนยอดสมุนไพรชนิดหนึ่ง มีคุณสมบัติสามารถปองกัน              

โรคมะเร็ง รักษาโรคหัวใจ โรคติดเชื้อตางๆ เชน ลําไสอักเสบ         
โรคทางเดินปสสาวะ โรคหืด โรคพยาธิในลําไส ไขขออักเสบ และ

โรคเกาต กระเทียมมีคุณสมบัติเปนยาแกอักเสบและทําลาย
แบคทีเรีย โดยไมมีผลขางเคียงตอผูปวย นอกจากน้ียังชวยลด
คอเลสเตอรอล และลดความดันโลหิตสงู  สมนุไพรอยางหอมแดง     

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 

นอกจากนํ้าพริกจะทําใหเราสุขภาพดีแลวเคร่ืองเคียงอยางผัก

ก็มีประโยชนไมนอย

ผักชนิดแรก ทุกคนตองเคยลิ้มรสชาติแนนอน เพราะ
เปนผักบานๆ เรา ผักบุงนาหรือผักบุงไทย รับประทานไดทั้ง      

ยุพดี เจริญศิลป นักประชาสัมพันธยุพดี เจริญศิลป นักประชาสัมพันธ
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บทคัดยอ 

หัวขอการคนควาอิสระ : ปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเจาพระยายมราช สุพรรณบุรี

ชื่อผูวิจัย : นางชะบา ธรรมวิชิต

 การศึกษาครัง้น้ีมวีัตถุประสงคในการศกึษา คอื เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอแรงจงูใจในการทาํงานของพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ 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            

โอกาสความกาวหนาในหนาท่ีการงาน คาเฉลี่ยอยูที่ 2.61 อยูในระดับมาก มีทั้งหมด 3 หัวขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ย ดังน้ี 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 แผนกท่ีปฏิบัติงาน 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
 ทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรทางการบริหารท่ีสําคัญที่สุดขององคกร ถึงแมวาในปจจุบันการนําเทคโนโลยีตางๆมาใชในองคกร แตไม              
สามารถที่ทดแทนทรัพยากรมนุษยไดอยางส้ินเชิง ทุกองคกรจึงไดเล็งเห็นความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคกรของตัวเอง โดยมี            

การนํากลยุทธ  การสรรหาคนดีมีความสามารถเขามาสูองคกร รูจักใชประโยชนจากบุคคล ตลอดจนการใหการพัฒนาดานตางๆ ที่เหมาะสม และ         
รักษาบุคคลใหอยูคูกับองคกรใหนานท่ีสุด เพ่ือใหองคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีตั้งไวไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (จิระ                        
หงสลดารมภ 2535 : 5)
 ในการบริหารทรัพยากรมนุษยนั้น ถึงแมองคกรตางๆ จะมีการบริหารตามกระบวนการขางตนไดดีเพียงไรก็ตามหลายๆองคกรมักจะพบ            
ปญหาในการบริหารทรัพยากรมนุษยที่สําคัญประการหนึ่งคือ การลาออกจากงาน ซึ่งเปนปรากฏการณลักษณะหนึ่งท่ีองคกรตองสูญเสียบุคลากร            

ขององคกรไป เชน ใหออก การเกษียณอายุ การลาออก เปนตน ซึ่งการใหออกและการเกษียณอายุ ถือเปนเร่ืองปกติที่ทุกองคกรจะตองมี แตการ            
ลาออก ถือไดวาเปนการออกจากงานท่ี  ไมปกติ เพราะการลาออกของคนท่ีดีมีคุณภาพตามท่ีองคกรไดสรรหาคัดเลือกมา ไมวาจากสาเหตุใดก็ตาม
สภาพแวดลอมภายในและภายนอก การไดรับอัตราผลประโยชนตอบแทนตางๆ รวมถึงการมีโอกาสกาวหนาในการทํางาน เชนการบรรจุ การเลื่อนขั้น
ตางๆ สงผลเสียแกองคกรเปนอยางมากท้ังดานการสูญเสียคนดีมีความสามารถสูญเสียคาใชจายตางๆ ในกระบวนการสรรหา คัดเลือก การบรรจุ            

แตงตั้งบุคลากรใหม การฝกอบรมและพัฒนาโดยเฉพาะอยางย่ิงในเร่ืองของความไมตอเน่ืองในการทํางานและสูญเสียความสามารถในการบริหาร         
เปนตน (สุนันทา เลาหนันท  2542 : 5)

 โรงพยาบาลเจาพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีปญหาเรื่องการลาออกของพนักงานซึ่งพบปจจัยท่ีเก่ียวของ         
คือเรื่องของสภาพแวดลอมภายในและภายนอก การไดรับผลประโยชนตอบแทนตางๆการมีโอกาสกาวหนาในการทํางาน นโยบายและวิธีปฏิบัติตางๆ
ภายในหนวยงาน การส่ือสารของหนวยงาน เพ่ือนรวมงาน ผูบังคับบัญชา/หัวหนาหนวยงาน สภาพการทํางาน/ลักษณะของงาน การยอมรับนับถือและ

ยกยอง ความรับผิดชอบในการทํางานความสําเร็จในการทํางานของบุคคล จากท่ีกลาวมาแลวท้ังหมดน้ัน จะเห็นได วาปจจัยท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับการ
ลาออก เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการทํางานดวยเชนกัน ดังน้ันโรงพยาบาลเจาพระยายมราชควรคํานึงถึงปจจัยเหลาน้ีเพ่ือตอบสนอง

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. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 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 เพ่ือนรวมงาน 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 

 n  =  ขนาดของกลุมตัวอยาง
 N = จํานวนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเจาพระยายมราช สุพรรณบุรี
 Standard deviation = สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 Error = ความคลาดเคลื่อนในการทํางานวิจัย 
 Alpha = คานัยสําคัญ
 Cluster sampling  = เปนการสุมตัวอยางโดยแบงประชากร
 Output =  จุดหมายปลายทางของการดําเนินการ

 จํานวนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเจาพระยายมราช สุพรรณบุรี จํานวน 785 คน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.64 คาความ          

คาดเคลื่อน 0.05 แอลฟา 0.05
 ขนาดกลุมตัวอยาง คือ 350 คน และเพ่ือปองกันความผิดพลาดจึงเพิ่มขนาดกลุมตัวอยางอีกรอยละ 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 พบวามีปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในระดับปานกลาง                

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 สวนหัวขอท่ีอยูในระดับมาก มีทั้งหมด 3 หัวขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ย ดังน้ี 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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สูตร      n   =  



 1. ดานโอกาสความกาวหนาในหนาที่การงาน
 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในดานโอกาสความกาวหนาในหนาที่               

การงาน โดยรวมอยูในระดับ ปานกลาง พนักงานมีความคิดเห็นวาการไดรับการเพ่ิมเงินเดือน หรือรับตําแหนงที่สูงขึ้น ยังไมมีความยุติธรรม และ            

ยังไมไดรับการสนับสนุนพัฒนาทักษะความรู ในดานตางๆ และยังไมไดรับการพิจารณาความดีความชอบอยางทัดเทียมกัน ดังน้ันองคกรหรือ                      
ตนสังกัดควรสงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนาในการปฏิบัติงาน และไดรับการพัฒนาความรู อยางตอเนื่อง เพ่ือเพิ่มความกาวหนาในตําแหนง                
หนาที่ ดังที่ เฮอรซเบิรก (1959) ที่กลาววา ความกาวหนาเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหบุคคลมีความพึงพอใจในการทํางาน

 2. ดานสภาพแวดลอมในที่ทํางาน
 จากการวิจัยครั้งน้ีพบวา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในดาน                         
สภาพแวดลอมในท่ีทํางานโดยรวมอยูในระดับปานกลางเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีความคิดเห็นในระดับปานกลาง พนักงานมีความคิดเห็น               
วาสถานที่ปฏิบัติงานมีความพรอมและความสะดวกสบายเอ้ืออํานวยในการปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ เคร่ืองมืออํานวยความสะดวกในการทํางาน           
สถานที่ปฏิบัติงานมี แสงไฟ และอุณหภูมิเหมาะกับการปฏิบัติงาน สถานที่ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยท้ังทางรางกายและทรัพยสิน มีการจัด                   

บริเวณที่ทํางานใหเปนสัดสวนเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ซึ่งอารี เพชรผุด (2530) ไดกลาวถึง องคประกอบที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการ                 
ปฏิบัติงานแบงออกเปน 2 ดาน คือ องคประกอบดานสิ่งแวดลอม และองคประกอบสวนบุคคลดวยวาทุกคนยอมมีความแตกตางกันเพราะ                            
สิ่งแวดลอมและประสบการณทํางานที่ตางกัน

 3. ดานผลประโยชนตอบแทน
 ดานผลประโยชนตอบแทน พบวาพนักงานกระทรวงสาธารณสุขมีปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการทํางานอยูในระดับนอย อภิปรายไดวา                 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ไมพอใจในการใหคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสมกับความรูความสามารถ คาตอบแทนท่ีไดรับไมเหมาะสมกับปริมาณงาน         
ที่ทําคาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน และดานบริการตางๆ เชน บานพัก คาเดินทาง เปนตน เงินเดือนที่ไดรับเพิ่มข้ึนในแตละปไมเหมาะสม                                 
เพราะผลประโยชนตอบแทนเปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ทํางานในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพและอยูคูกับองคกร                 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุวรรณี ทับทิมออน (2548) ที่ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท นิคอน (ประเทศไทย)          
จํากัด พบวาดานผลประโยชนตอบแทนมีปจจัยจูงใจแรงจูงใจอยูในระดับนอย  

 4. ดานนโยบายและวิธีปฏิบัติตางๆ ภายในหนวยงาน
 ดานนโยบายและวิธีปฏิบัติตางๆ ภายในหนวยงาน พบวา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการทํางานระดับ               

ปานกลาง อภิปรายไดวาองคกรของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานในหนวยงานมีประสิทธิภาพ กฎระเบียบขอบังคับ
มีความยุติธรรม นโยบายและเปาหมายที่สงผลตอตัวพนักงานราชการสามารถปฏิบัติได นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานสงผลตอการโยกยาย                   

ตําแหนง การเล่ือนเงินเดือนมีความยุติธรรม มีการกําหนดแนวทางในการทํางานท่ีชัดเจน เปนเพราะองคกรมีหนาท่ีตองดูแลและพัฒนา ใหอยูใน             
ความรับผิดชอบท้ังในเชิงพาณิชย เชิงอนุรักษ และเชิงสังคม โดยเนนสงเสริมสนับสนุนใหพนักงานราชการมีความม่ันคงในชีวิต และสามารถ                    
พัฒนาชีวิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชนไดอยางยั่งยืนซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของวาสนา พัฒนานันทชัย (2553) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอ                 
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 มีระดับปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการทํางาน อยูในระดับปานกลาง อภิปราย                 

ไดวา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข สามารถทํางานรวมกับเพื่อนรวมงานได เพื่อนรวมงานใหความรวมมือในการติดตอประสานงาน สามารถ                  

ชวยเหลือไดเม่ือไดรับความเดือดรอนมีความเขาใจซึ่งกันและกันในบางเรื่อง ไมวาจะเปนเรื่องงานหรือเรื่องสวนตัว และมีความสามัคคีกัน มีความ              
เอื้อเฟอเผ่ือแผกัน เปนเพราะองคกรมีการบริหารงานแบบเปนครอบครัวเดียวกันมีการใหเกียรติจริงใจ เอื้ออาทร และใหความชวยเหลือซึ่งกัน                   
และกันซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอุมาวรรณ วิเศษสินธุ (2549) ไดศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ เจาหนาที่สํานักขาวกรองแหงชาติ พบวา
เพื่อนรวมงานอยูในระดับปานกลาง

 7. ดานผูบังคับบัญชา/หัวหนางาน
 ดานผูบังคับบัญชา/หัวหนางาน พบวา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีระดับปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการทํางานอยูในระดับมาก                 
อภิปรายไดวาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีโอกาสท่ีจะพบและปรึกษาหารือกับผูบังคับบัญชาไดและใหความสนใจและเขาใจในปญหาของทานได        
ผูบังคับบัญชามีความรู ความสามารถในการบริหารงานท้ังในดานการจัดการและวิชาการ ผูบังคับบัญชาใหความคุมครองและรับผิดชอบตอการ            

ปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และผูบังคับบัญชาใหความเปนธรรมตอผูใตบังคับบัญชาโดยเทาเทียมกัน ผูบังคับบัญชามีลักษณะ             
ของความเปนผูนําและสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดเปนที่ปรารถนาของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ                   
งานวิจัยของสุรัตน จีคูตระกูล (2550) ที่ไดศึกษา แรงจูงใจในการ ปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษาธนาคารพาณิชยไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  
ผลการศึกษาพบวาดานผูบังคับบัญชา/หัวหนางานอยูในระดับมาก

 8. ดานสภาพการทํางาน/ลักษณะของงาน
 ดานสภาพการทํางาน/ลักษณะของงาน พบวา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีระดับปจจัยท่ีสงผลแรงจูงใจในการทํางานอยูในระดับ                   
ปานกลาง อภิปรายไดวาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดสําเร็จโดยไมรูสึกยากลําบากมากนัก ปริมาณงานที่ไดรับมอบ
หมายเหมาะสมกับคน เคร่ืองมือและวัสดุในการปฏิบัติงานมีจํานวนเพียงพอและสะดวกท่ีจะนํามาใชมีโอกาสแสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน           

ไดอยางเต็มที่มีการพัฒนาศักยภาพและลักษณะงานที่ปฏิบัติเปดโอกาสในการพัฒนาเน่ืองจากองคกรเปดโอกาสใหทุกคนแสดงความรู ความสามารถ 
และเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางในการปฏิบัติงานซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุรีย สาธารณะ (2548) ได            

ศึกษาปจจัยที่เปนแรงจูงใจ ใหครูผูสอนดําเนินการปฏิรูปการเรียนรูสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด พบวาดานสภาพการทํางาน/ลักษณะของงาน            
อยูในระดับปานกลาง

 9. ดานการยอมรับนับถือและยกยอง
 ดานการยอมรับนับถือและยกยอง พบวา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีระดับปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการทํางาน อยูในระดับ                     

ปานกลาง อภิปรายไดวา การยอมรับจากผูบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชายอมรับความคิดเห็น ผูบังคับบัญชากลาวยกยองชมเชยผลการปฏิบัติงาน              
ของทาน ไดรับการแสดงความยินดีจากเพ่ือนรวมงาน  เม่ือปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จ และเพ่ือนรวมงานมีความพอใจในการปฏิบัติงานของทาน                
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุธิดา เภาวิเศษ (2546) ไดศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ พนักงานในบริษัท ชัยนันทอิควิปเมนท จํากัด พบวา          
ดานการยอมรับนับถือและยกยองอยูในระดับปานกลาง

 10. ดานความรับผิดชอบในการทํางาน
 ดานความรับผิดชอบในการทํางาน พบวา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีระดับปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการทํางานอยูในระดับมาก             
อภิปรายไดวาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีความพึงพอใจที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานที่ไมเคยปฏิบัติมากอน พึงพอใจที่ไดรับมอบหมาย          
ใหรับผิดชอบงานที่บุคคลอ่ืนปฏิบัติไมได มีความชัดเจนในการแบงความรับผิดชอบในการทํางาน งานท่ีไดรับมอบหมายมีความสําคัญตอองคกร                      

เน่ืองจากองคกรมีนโยบายในการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนจากผลการปฏิบัติงานของพนักงานเปนสําคัญ โดยพิจารณาจากงานท่ีพนักงาน                           
รับผิดชอบ และความสําเร็จของงานที่ไดรับมอบหมายซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวาสนา พัฒนานันทชัย (2553) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจ        
ในการปฏิบัติงานของพนักงานสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย พบวา ดานความรับผิดชอบในการทํางานอยูในระดับมาก
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 11. ดานความสําเร็จในการทํางานบุคคล  
 ดานความสําเร็จในการทํางานบุคคล พบวาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีระดับปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการทํางานงานอยูในระดับมาก 

อภิปรายไดวา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีความภูมิใจในความสําเร็จของงานท่ีปฏิบัติ งานที่ไดรับมอบหมายสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว               

สามารถแกไขปญหาตางๆ จากการปฏิบัติงานไดสําเร็จสามารถวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนและผูบังคับบัญชามี                   
ความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เปนเพราะวาโรงพยาบาลเจาพระยายมราช ปรารถนาให พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตลอดจนมีความกาวหนาในหนาที่การทํางานจึงได กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการ                  
แบงสายการบังคับบัญชาท่ีทําใหพนักงานกระทรวงสาธารณสุขสามารถเขาถึงผูบังคับบัญชาไดสะดวก และเปดโอกาสใหพนักงานกระทรวง             

สาธารณสุข ทุกคนแสดงศักยภาพออกมาไดอยางเต็มท่ีซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภวรรณ รัตนโอภาส (2550) ไดศึกษาแรงจูงใจในการ                     
ปฏิบัติงานของพนักงานที่มีตอองคกร กรณีศึกษาโรงแรมเอ-วันเดอะรอยัลครูส พัทยา พบวาดานความสําเร็จในการทํางานบุคคลอยูในระดับมาก 

 ขอเสนอแนะเพื่อนําไปใช
 จากผลการศึกษาพบวาปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเจาพระยายมราช                             

จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีคาเฉลี่ยรวมอยูที่ระดับปานกลาง 7 หัวขอ คาเฉล่ียรวมอยูที่มาก 3 ขอ และคาเฉลี่ยรวมอยูที่นอย 1 ขอ โรงพยาบาล                     
เจาพระยายมราช ควรมีการปรับปรุงนโยบายเพื่อกระตุนใหพนักงานกระทรวงสาธารณสุขมีแรงจูงใจในการทํางานมากย่ิงขึ้น ซึ่งแบงเปนดานตางๆ         
โดยเรียงลําดับตั้งแตคาเฉลี่ยนอย คาเฉลี่ยปานกลาง และคาเฉลี่ยมาก ไดดังนี้  

1. ดานผลประโยชนตอบแทน องคกรควรมีการปรับปรุงบัญชีเงินเดือนใหม เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของพนักงานกระทรวง            
สาธารณสุข มากย่ิงขึ้นเพื่อใหพนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีขวัญและกําลังใจ ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนใหความเปนธรรมในการพิจารณาการ        

เล่ือนขั้นเงินเดือนตามผลงานโดยการพิจารณาคาตอบแทนใหสอดคลองกับความรู ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

เปนการสงผลให พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ไดแสดงความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อแขงขันกับเพ่ือนรวมงานมากขึ้นทําใหผลการ          
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามมา 
 2. ดานโอกาสความกาวหนาในหนาที่การทํางาน องคกรควรมีนโยบายการเลื่อนตําแหนงที่เปนธรรมและชัดเจน โดยการกําหนดเสนทาง            

ความกาวหนา (Career Path) เพ่ือใหพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ไดทราบถึงโอกาสความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงานที่รับผิดชอบอยาง        
ชัดเจน เพื่อสรางความเชื่อมั่นในความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานใหแกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

3. ดานสภาพแวดลอมในที่ทํางาน องคกรควรคํานึงถึงสภาพแวดลอมในการทํางาน เชนการจัดสถานที่ทํางานที่เหมาะสมสะดวกตอการ                  
ใชงาน และควรจัดใหมีการทํางานเปนทีมเพ่ือสรางความคุนเคยใหกับพนักงาน และสภาพแวดลอมทางกายภาพ แสง เสียง มีความเหมาะสม                         
มีระบบความปลอดภัยทั้งดานการปองกันการโจรกรรม ระบบไฟฟา และอาคาร

4. ดานนโยบายและวิธีปฏิบัติตางๆ ภายในหนวยงาน ควรมีหลักเกณฑและความชัดเจน โดยตองเปนนโยบายท่ีสามารถปฏิบัติได และ         
งายตอการนําไปปฏิบัติ และมีความยุติธรรมตอพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนใหพนักงานกระทรวงสาธารณสุขรูสึกวาการบริหารของ              

องคกรเปนแบบครอบครัวเดียวกัน
 5. การสื่อสารของหนวยงาน ควรมีหลักเกณฑในการประชาสัมพันธและสื่อสารภายในหนวยงานและนอกหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ                 

และหนวยงานมีนโยบายที่เหมาะสม ไมโอนเอียงเขาขางใดขางหนึ่ง และมีความยุติธรรมตอพนักงานในหนวยงานทุกคน
6. เพื่อนรวมงาน องคกรควรมีการจัดประชุมสัมมนาในหนวยงานและองคกร เพื่อเสริมสรางความรักความเขาใจตอกัน ควรใหความสําคัญ          

ในเร่ืองการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาการทํางานและอาชีพของพนักงาน มากกวานี้เน่ืองจากงานที่รับผิดชอบทําใหมีโอกาสเพิ่มพูนความรูและทักษะ                   
ใหมๆ และพนักงานสวนใหญมี ความเชื่อมั่นในตนเองที่จะนําความรูความสามารถมาใชในการทํางานอยางเต็มที่แตยังขาดการสนับสนุนจากองคกร
 7. สภาพการทํางาน/ลักษณะของงาน องคกรควรสรางความรูความเขาใจและมอบหมายงานท่ีตองรับผิดชอบใหถูกคนถูกงาน และควร               
มอบหมายงานใหตรงความรูความสามารถของตัวบุคคล และควรมีอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชการทํางานอุปกรณประจําสํานักงานท่ีเอ้ืออํานวย              
ตอการปฏิบัติงานของการทํางาน

 8. การยอมรับนับถือและยกยอง องคกรควรใหความสําคัญกับการยอมรับนับถือและการยกยองในการปฏิบัติงานใหมากย่ิงข้ึนไป เพราะการ
ไดรับการยกยองนับถือจะเปนการสรางแรงจูงใจในการทํางานใหดียิ่งขึ้นไป เพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจในการทํางานเพิ่มมากขึ้น

9. ดานผูบังคับบัญชา/หัวหนางาน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเจาพระยายมราช สุพรรณบุรี มีความพึงพอใจ โดยรวมอยูใน
ระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบังคับบัญชา ใหความคุมครองและรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเปนการพัฒนา              
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ใหดียิ่งข้ึนไป ผูบังคับบัญชา/หัวหนางาน ควรใหคําปรึกษาทุกเรื่องของผูอยูใตบังคับบัญชาทุกระดับเพื่อใหเกิดความไวเน้ือเชื่อใจ เพ่ือเปนการสราง        
ความรักความผูกพันในองคกรใหมากยิ่งขึ้นไป และควรสงเสริมใหมีการเสนอความคิดเห็นรวมกันเพ่ือใหปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการทํางาน                  

ในหัวขอยอยขอนี้เพิ่มขึ้นจากระดับปานกลางข้ึนไปอยูในระดับมาก โดยการใหเจาหนาที่เสนอความคิดเห็นจากการปฏิบัติงานและใหเพื่อนรวมงาน         

ไดมีการแนะนําและเสนอความคิดเห็นรวมกันเพื่อใหการทํางานเปนกันเองมากยิ่งขึ้นไป
 10. ดานความผิดชอบในการทํางาน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเจาพระยายมราช สุพรรณบุรี มีความพึงพอใจ โดยรวมอยู          

ในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการปฏิบัติงานไดสําเร็จลุลวงตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมายเพื่อเปนการพัฒนาใหดียิ่งข้ึนไปใหคาเฉลี่ยข้ึนไปอยูใน           
ระดับมากที่สุด ผูบังคับบัญชาควรพยายามคิดหาวิธีการใหมๆ เพ่ือใหงานประสบความสําเร็จ มีความพอใจกับความรับผิดชอบในงานที่ไดรับ                         
มอบหมาย และควรสงเสริมใหเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานที่ผูอื่นปฏิบัติงานไมได เพื่อใหปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการทํางาน              

ในหัวขอยอยขอนี้เพิ่มขึ้นจากระดับปานกลางขึ้นไปอยูในระดับมาก โดยการใหเจาหนาที่มีอิสระในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในหัวขอที่บุคคลอื่น        
ปฏิบัติไมไดใหสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว 

 11. ดานความสําเร็จในการทํางานของบุคคล พนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเจาพระยายมราช สุพรรณบุรี มีความพึงพอใจ              
โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากเจาหนาที่มีความรักและความภูมิใจในผลงานที่ปฏิบัติอยูในปจจุบัน ไดใชความรูความสามารถในการปฏิบัติ
งานเต็มความสามารถเพ่ือเปนการพัฒนาใหดียิ่งขึ้นไปใหคาเฉล่ียขึ้นไปอยูในระดับมากที่สุด องคกรควรใหโอกาสเจาหนาที่ไดเรียนรูและศึกษางาน           
เพิ่มขึ้น และมีโอกาสที่จะทําใหงานนั้นสําเร็จเพิ่มมากขึ้นไป 

 ขอเสนอแนะงานวิจัยครั้งตอไป
 การศึกษาครั้งตอไป ควรทําการปรับปรุงศึกษาเพิ่มเติม ดังตอไปนี้
 1. ควรหาหัวขอวิจัยในหัวขออ่ืนเชน การพัฒนาประสิทธิภาพสมรรถนะในการทํางานใหเหมาะสมกับตําแหนงงานและเงินเดือนของ                          
เจาหนาที่โรงพยาบาลเจาพระยายมราช
 2. ผูที่สนใจในการทําวิจัยครั้งตอไปควรทําการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามทฤษฎี 2 ปจจัยของ Herzberg ในขาราชการ พนักงาน

ราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราว โรงพยาบาลเจาพระยายมราชท่ีมีความสัมพันธในการปฏิบัติงานในปจจุบัน เพ่ือจะไดขอมูลท่ีกวางขวาง               

และหลากหลายมากขึ้นเนื่องจากขอมูลและปจจัยในการศึกษามีความแตกตางกัน
 3. ควรมีการศึกษาระดับความคิดเห็นของขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราว ผูที่มีสวนเก่ียวของกับโรงพยาบาล
เจาพระยายมราชจังหวัดสุพรรณบุรีนี้โดยตรงดวย

 4. ควรมีการศึกษาอยางตอเน่ือง โดยการนําปจจัยท่ีพบวามีความแตกตางมาศึกษาเพ่ิมเติมอีกคร้ัง หลังจากท่ีนําผลมาปรับปรุง เพ่ือให             
ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น
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กรณีศึกษาเปรียบเทียบการพยาบาลผูปวยครรภเปนพิษ          
ที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดเฉียบพลัน

   แวนแกว พรรณพานิช

   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ

บทคัดยอ
 ครรภเปนพิษโรคนี้เปนสาเหตุการตายอันดับตนๆ ของสตรีตั้งครรภทั่วโลกและในประเทศไทย อีกท้ังเปนเหตุ   

ใหทารกแรกคลอดเสียชีวิตหรือทุพลภาพ สวนการตกเลือดหลังคลอดเปนภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตรที่มีความ              

สําคัญ เพราะมีอัตราตายสูงเปนอันดับ 1 และเปนสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในมารดาทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศ

กําลังพัฒนา อัตราตาย 1:1000 การเกิดมีชีพ สวนประเทศพัฒนาแลว 1:100000 การเกิดมีชีพ หรือประมาณการ        

วาทุกๆ 4 นาทีจะมีการเสียชีวิตของมารดาหลังคลอด 1 ราย กรณีศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือการทบทวนเรียนรูและพัฒนา        

แนวทางการเตรียมความพรอมในการดูแลรักษาพยาบาลรวมกันระหวางสหสาขาวิชาชีพในหนวยงานหองคลอด          

และหนวยงานหลังคลอด โดยศึกษาเปรียบเทียบผูปวยครรภเปนพิษตกเลือดหลังคลอดที่มีภาวะช็อค รกคาง ตอง

ใหการลวงรก และผูปวยตกเลือดหลังคลอดเฉียบพลันท่ีมีภาวะแทรกซอนครรภเปนพิษท่ีคลอดปกติในหองคลอด

รพ.ประจวบคีรีขันธ

 จากกรณีศึกษาเปรียบเทียบผูปวยครรภเปนพิษตกเลือดหลังคลอดเฉียบพลัน 2 ราย กรณีศึกษารายแรกเกิด      

จากสาเหตุรกและเศษรกคางโดยมีปจจัยจากการเคยขูดมดลูกและการตั้งครรภหลายครั้ง สวนกรณีรายที่ 2 พบวา    

เกิดจากปจจัยการต้ังครรภหลายครั้งและการไดรับยาปองกันการชักซ่ึงมีผลทําใหมดลูกหดรัดตัวไมดีนับเปน                   

ปจจัยที่มีความเส่ียงสูงที่จะทําใหเกิดภาวะทุพพลภาพและเสียชีวิตหากไมไดรับการวินิจฉัยหาสาเหตุหรือปจจัยที่         

ทําใหเกิดการเสียเลือดและใหการพยาบาลอยางทันทวงที ดังน้ัน พยาบาลหองคลอดจึงถือเปนบุคคลสําคัญท่ีตอง

ใหการประเมนิคดักรองหาสาเหตวุเิคราะหปจจัยทีท่าํใหเกดิการตกเลือดและวางแผนใหการชวยเหลือแกไขภาวะวกิฤต

อยางเรงดวน พรอมท้ังประสานทีมสหสาขาวิชาชีพมารวมดูแลรักษาพยาบาลอยางรวดเร็วเหมาะสมทันตอเหตุการณ

ซึ่งจะชวยใหมารดาคลอดปลอดภัย ลดอัตราตายและทุพพลภาพ จึงควรอยางยิ่งท่ีจะไดรับการศึกษาทบทวนแลก

เปลี่ยนเรียนรู เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูสูการพัฒนาคุณภาพงานหองคลอดและงานแมและเด็ก ใหมีความพรอม

ในการใหการพยาบาลมารดาและทารกในทุกระยะของการคลอดใหลูกเกิดรอดแมปลอดภัยเปนอยางดีเปนไปตาม

ความคาดหวังของครอบครัวและสังคมตอไป

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ภาวะตกเลือดหลังคลอดเปนภาวะเสี่ยงสูงทางสูติกรรมคิดเปนรอยละ 25 ของสาเหตุสําคัญท่ีสุดของมารดา         

ทั่วโลกเสียชีวิต (ตรีภพ เลิศบรรณพงษ, 2552) สวนภาวะครรภเปนพิษรุนแรงก็นับเปนภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร       
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ทีต่องใหความสําคญัเน่ืองจากมีอตัราตายสงูเปนอนัดบั 2 – 4 ทัว่โลก จากขอมลูยอนหลงัของโรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ 

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 มิลลิลิตรข้ึนไป              

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           

เปนกลุมโรคท่ีมีอาการแสดง 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, มีคาเกล็ดเลือดต่ํากวา 100,000 ตัวตอมิลลิลิตร   

ปสสาวะออกนอยกวา 400 มิลลิลิตรตอวัน (วิทยา ถิฐาพันธ, 2559) ซึ่งถาปลอยใหโรคนี้รุนแรงมารดาอาจมี                 

อาการชักหมดสติหรือมีเลือดออกในสมอง ซึ่งอาจเปนสาเหตุการเสียชีวิตของมารดาและทารก

 การดูแลใหการรักษาพยาบาลสตรีตั้งครรภที่มีภาวะครรภเปนพิษใหคลอดปลอดภัยท้ังมารดาและ                            

ทารกตองใหการวินิจฉัยอยางรวดเร็ว ใหการรักษาพยาบาลทันเวลาและวางแผนการคลอดอยางเหมาะสมรวมกับ          

สหสาขาวิชาชีพ พยาบาลหองคลอดจึงเปนบุคคลสําคัญท่ีตองตรวจติดตามประเมินสัญญาณชีพและเฝาระวังการ          

ชักและการเกิดภาวะแทรกซอนตางๆ ของมารดาและทารก ทั้งในระยะกอนคลอด ขณะคลอด และ 2 ชั่วโมงหลัง    

คลอด จึงจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองกาวทันความรูใหมๆ ทั้งในเร่ืองพยาธิสภาพและการดูแลรักษาพยาบาลที่มี                     

หลักฐานการยืนยันผล นอกจากนั้นจากประสบการณการใหบริการหญิงตั้งครรภที่มีการตกเลือดหลังคลอดแตละ         

รายมีความแตกตางกันในสาเหตุและแนวทางการรักษา ผูศึกษาจึงสนใจในการทบทวนการดูแลใหการพยาบาลเพื่อ

หาแนวทางวางระบบและเตรียมความพรอมของทีมในการแกไขภาวะครรภฉุกเฉินไดอยางทันทวงที 
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วัตถุประสงค
 เพ่ือพัฒนาแนวทางและเตรียมความพรอมในการดูแลผูปวยครรภเปนพิษและตกเลือดหลังคลอดให                   

ปลอดภัยจากภาวะแทรกซอนที่รุนแรงได

 เพ่ือทบทวนแลกเปล่ียนเรียนรูเปรียบเทียบการพยาบาลท่ีใหแกผู ปวยครรภเปนพิษและตกเลือดหลัง                      

คลอดเฉียบพลันท่ีมีภาวะช็อค รกคาง และไดรับการลวงรกกับผูปวยตกเลือกหลังคลอดช็อคเฉียบพลันท่ีมีภาวะ           

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 คร้ัง ไมพบการติดเช้ือ ซิฟลิส ไวรัสตับอักเสบบีและ HIV เริ่มเจ็บครรภ 3 ชม.             

กอนมารพ. แรกรับปากมดลูกเปด 1 ซม. ความบาง 80% ความดันโลหิต 163/88 มิลลิเมตรปรอท หายใจ 20                

ครั้ง/นาที ชีพจร 78 คร้ัง/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                 

วิสัญญีพยาบาลใหการดมยาสลบเพ่ือลวงรก หลังลวงรกแพทยตรวจสอบพบช้ินสวนรกหายไปจึงทําการขูดมดลูก          

เสียเลือดเพ่ิม 900 มิลลิลิตร แกไขภาวะตกเลือดดวย 0.9%NSS 2000 cc load อยางรวดเร็ว ให PRC 1 unit              

เพ่ิมยากระตุนการหดรัดตัวของมดลูก 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 (ระยะท่ีทารกคลอดแลวจนรกคลอด) เน่ืองจากผูปวยตกเลือด 600 cc โดยที่รกไมลอกตัว จึงตอง    

ใหการลวงรกและขูดมดลูกทําใหเสียเลือดเฉียบพลันรวม 1,500 cc มีภาวะช็อคไดรับการแกไขดวยการใหเลือด             

และใหสารน้ําจนพนภาวะวิกฤตและยายไปหอผูปวยหลังคลอด  ผูศกึษาพบวาผูปวยมีปญหาทางการพยาบาลทีส่าํคัญ

โดยรวมดังนี้

 การวางแผนการพยาบาลและขอวินิจฉัยการพยาบาล

 1. ผูปวยมีความทุกขทรมานจากการเจ็บครรภคลอด

 2. ผูปวยมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ severe pre eclampsia ในระยะคลอด

 3. ทารกในครรภมีความเสี่ยงตอการขาดออกซิเจน

 4. ผูปวยมีภาวะช็อคจากการสูญเสียเลือด  เนื่องจากรกคางและไดรับการลวงรก ขูดมดลูก

 5. ผูปวยมีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนจากการไดรับเลือดและสวนประกอบของเลือด

 6. ผูปวยเสี่ยงตอการตกเลือดซํ้าจากการขูดมดลูกหลังลวงรก

 7. ผูปวยออนเพลียจากการสูญเสียเลือดและพลังงานจากการคลอด

 8. ผูปวยและครอบครัวมีความวิตกกังวลจากภาวะวิกฤตตกเลอืดหลังคลอด

 9. ผูปวยขาดความรูในการดูแลตนเองหลังการผาตัดทําหมัน

 10. สงเสริมการเลี้ยงดูบุตรดวยนมแมและการดูแลทารกแรกเกิดตามมาตรฐาน

กรณีศึกษาที่ 2

 ผูปวยหญิงไทยอายุ 26 ป ตั้งครรภที่ 4 ครรภแรกและครรภที่ 3 คลอดปกติครบกําหนด ครรภที่ 2 แทง                 

ไมไดขูดมดลูก ครรภนี้ตั้งครรภ 40 สัปดาห ฝากครรภรพ.ประจวบฯ 1 คร้ังไมพบการติดเช้ือซิฟลิส 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 ไมมีอาการจุกแนนล้ินป 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 เพ่ิมยากระตุนการหดรัดตัวของ                   

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. คัดกรองมารดาท่ีมีภาวะเส่ียง 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 สารน้ําและยาตามแผนการรักษา  

ติดตามดูความเขมขนของเลือด การแข็งตัวของเลือดใหการพยาบาลอยางใกลชิด ประสานสหสาขาวิชาชีพมารวม

ใหการรักษา แกไขสาเหตุ

 8. กรณีไมสามารถยับยั้งการสูญเสียเลือด เตรียมผูปวยเพื่อใหการผาตัด

 9. บันทึกรายละเอียดการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานของหนวยงาน

การพยาบาลผูปวยตกเลือดหลังคลอดเฉียบพลัน

 กรณีที่เกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดเฉียบพลัน พยาบาลเปนผูที่มีบทบาทสําคัญท่ีจะดูแลไมใหการตกเลือด             

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. ประเมินปริมาตรการเสียเลือดและสัญญาณชีพอยางตอเน่ืองเพ่ือวางแผนการรักษาพยาบาลในข้ันตอไป             

ใน 2 ชม.แรกหลังคลอดทุกๆ 5 - 15 นาที สังเกตระดับความรูสึกตัว ใจสั่น หนามืด เวียนศรีษะ เหงื่อออก ตัวเย็น           

เยื่อบุตา ริมฝปากและเล็บซีด
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 10. ประเมินแผลฝเย็บและใหคาํแนะนําเก่ียวกับอาการผิดปกติทีต่องแจงใหพยาบาลทราบ เชนมีเลือดออกมาก

ทางชองคลอด หนามืด ใจสั่น

 11. บันทึกและสงตอขอมูลใหแกพยาบาลหนวยหลังคลอดเพื่อการดูแลตอเนื่อง

 12. ใหขอมูลแกผูปวยและญาติเกี่ยวกับแผนการรักษาและการเฝาระวังการตกเลือดหลังคลอดตอไป

วิจารณ
 จากการศึกษาเปรียบเทียบผูปวย 2 ราย พบวาปจจัยเสี่ยงตอการตกเลือดที่เหมือนกันคือ การตั้งครรภ                  

หลายคร้ัง (ครรภที่ 4) สวนปจจัยที่ตางกันคือกรณีศึกษาที่ 1 มีประวัติไดรับการขูดมดลูก ซึ่งเปนสาเหตุทําใหเกิด           

รกฝงแนน ตองทําการขูดมดลูกหลังลวงรก ตางจากกรณีศึกษารายที่ 2 ที่ไมมีประวัติการขูดมดลูก รกสามารถ             

คลอดไดตามกําหนดเวลาแตสาเหตุซึ่งเปนปจจัยเสริมใหเกิดการตกเลือดหลังคลอดเนื่องจากผูปวยมีภาวะครรภ             

เปนพิษ ตองไดรับยากันชัก (แมกนีเซียมซัลเฟต) ซึ่งมีฤทธ์ิยับย้ังการหดรัดตัวของมดลูกทําใหเกิดภาวะตกเลือด             

หลังคลอดได อีกท้ังขณะตั้งครรภผูปวยมีภาวะซีดเดิมเม่ือมีการเสียเลือดสงผลใหเกิดภาวะช็อคไดงาย ดังน้ันการ   

ติดตามเฝาระวังการหดรัดตัวของมดลูก การสูญเสียเลือดเพ่ิมของผูปวยท้ัง 2 ราย ภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอด               

จึงเปนสิ่งสําคัญที่พยาบาลตองใหการดูแลติดตามอยางใกลชิด และการประเมินการสูญเสียเลือดในทุกระยะของ           

การคลอดอยางแมนยําจะชวยใหการวางแผนการรักษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ขอเสนอแนะ
 จากกรณีศึกษาท้ัง 2 รายน้ีชี้ใหเห็นวาการเตรียมพรอมของพยาบาลหองคลอดและทีมสหสาขาวิชาชีพ                

จากประสบการณการดูแลผูปวย 2 รายนี้ สิ่งสําคัญแรกที่ตองทําอยางรวดเร็วคือหาสาเหตุของการเสียเลือดตามหลัก 

4T  โดยการตรวจรางกายผูปวย ตรวจภายในและการตรวจรกและใหการแกไข สาเหตุโดยใชหลักสําคัญ 4 ประการ  

คือการประสานงานระหวางสหสาขาวิชาชีพ การชวยชีวิตอยางรวดเร็ว การสืบคนทางหองปฏิบัติการ การหยุดสาเหตุ

ของการเสียเลือด จากการศึกษาผูปวยรายท่ี 2 พบวาปจจัยท่ีทําใหผูปวยตกเลือด มีภาวะช็อคเร็วข้ึนถึงแมสูญเสีย

เลือดนอยกวา 1000 cc เนื่องจากขาดความตระหนักในการดูแลครรภ (ฝากครรภ 1 ครั้ง) มีภาวะซีด ครรภเปนพิษ 

ไมไดรับการฝากครรภอยางตอเนื่องทําใหมีความเสี่ยงที่จะเกิดการตกเลือดและชัก เมื่อมาถึงและคลอดอยางรวดเร็ว

ภายใน 3 นาที พยาบาลหองคลอดจําเปนอยางย่ิงท่ีตองมีความพรอมตลอดเวลาในการแกไขภาวะวิกฤตฉุกเฉิน             

และตัดสินใจประสานทีมสหสาขาวิชาชีพใหการดูแลรักษาอยางทันทวงที ดังนั้นการรณรงคใหมีการฝากครรภ                

ตามเกณฑยังคงเปนส่ิงสําคัญท่ีจะชวยใหมารดามีความรูและพรอมในการคลอด รวมท้ังการเตรียมพัฒนาบุคลากร        

ในหองคลอดใหมีความรูและทักษะในการใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลผูปวยวิกฤต สามารถประเมินหาสาเหตุ

ของการเสยีเลือด การประเมนิการเสยีเลือดอยางแมนยาํโดยใชถงุตวงเลือดและประสานทมีสหสาขาวชิาชีพ มาวางแผน

รักษาพยาบาลอยางทันทวงทีจึงเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหผูปวยรอดปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี
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