
ผลงานวิชาการ Poster Research

ประเภท Poster Presentation บุคคลภายใน

ท่ี รหัส เร่ือง เจาของผลงาน หนวยงาน
1 PR1/I การพัฒนาแนวปฏิบัติการ

พยาบาลในการฉีดยาตานการ
แข็งตัวของเลือดเขาใตผิวหนัง
เพื่อปองกันการเกิด
ภาวะแทรกซอนจากการฉีดยา
หอผูปวยอายุรกรรมหญิงสามัญ
โรงพยาบาลนพรัตราชธานี

น.ส. รริศรา สระทอง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางชอทิพย ทองทิพย
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
น.ส. เกษสุณี เทศสน่ัน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
รศ.ดร. วลัยพร นันทศุภวัฒน
รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
ฝายวิชาการและวิจัย
นางนันธิดา พันธุศาสตร
อาจารยพยาบาลสาขาการพยาบาล
ผูใหญ
น.ส. แสงรวี มณีศรี
อาจารยพยาบาลสาขาการพยาบาล
ผูใหญ

หอผูปวยอายุรกรรมหญิงสามัญ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

2 PR2/I ผลของการใหคําปรึกษาทาง
สุขภาพที่มีตอพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพในผูติดเชื้อ
เอชไอวี / ผูปวยเอดส ที่มีภาวะ
ไขมันในเลือดสูงและมารับการ
รักษาในคลินิกสุขภาพ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

นางวันวิสาข ทิมมานพ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นางเรียวพลอย กาศพรอม
นักกําหนดอาหาร
นางธัญญชล สีเหล็ก
นักกําหนดอาหาร
นางธัญญลักษณ วาดเขียน
ผูชวยเหลือคนไข

ศูนยโรคเอดส
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

3 PR3/I Influenza vaccination among
healthcare workers in Nopparat
Rajchathani Hospital

แพทยหญิงอรพรรณ ชัยมณี
นายแพทย

กลุมศูนยการแพทยเฉพาะ
ทางดานอาชีวเวชศาสตรและ
เวชศาสตรสิ่งแวดลอม
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี



ท่ี รหัส เร่ือง เจาของผลงาน หนวยงาน
4 PR4/I ผลของการใหความรูผูปวยผาตัด

เปลี่ยนขอเขาเทียมโดยใชสื่อ
วีดิทัศน

น.ส. ปองหทัย พุมระยา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
น.ส. สีรุง วิศูนย
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
น.ส. มารศรี ทุติยาภรณ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นางวีราภรณ สายหยุดทอง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
น.ส. พลอยไพลิน บางออ
พยาบาลวิชาชีพ

หอผูปวยศัลยกรรมกระดูก
สามัญ (4/3 ศัลยกรรมกระดูก)
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

5 PR5/I การศึกษาพฤติกรรมการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล
กับการบาดเจ็บเปรียบเทียบ
ชวงเทศกาลปใหมกับชวงปกติ
ป 2555 ที่เขารับการรักษาที่
แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

นางนารี บัวทอง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและกูชีพ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

6 PR6/I The comparative study of body
composition in continuous
ambulatory peritoneal dialysis
patient with or without dialysate
fluid in peritoneal cavity by Bio-
Impedance Spectroscopy (BIS).

นางสุมนกาญจน ลาภกิตติเจริญชัย
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

งานไตเทียม
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

7 PR7/I EM ไฮเทค นายสมรุณ โดดหนู
เจาหนาที่สนาม
นายเกษม ทองดี
เจาหนาที่สนาม
นายสราวุธ โสมภีร
เจาหนาที่สนาม

งานสนาม
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี



ท่ี รหัส เร่ือง เจาของผลงาน หนวยงาน
น.ส. สายสมร ยอมี
นักประชาสัมพันธ
น.ส. อุทัย พรมกระโทก
เจาหนาที่รับโทรศัพท

8 PR8/I เปรียบเทียบการคาดคะเนนํ้าหนัก
ทารกในครรภระหวางการ
คํานวณตามสูตรของ Johnson กับ
การคาดคะเนดวยวิธี Leopold’s
maneuver

นางสายสุนี ทองสัมฤทธิ์
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นางปยอร ยกทวน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นางฤดี วัตตะยัง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
น.ส. สมใจ จําเริญ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
น.ส. ทองทิพย จินดาวงษ
พยาบาลวิชาชีพ

หองคลอด
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

9 PR9/I ปจจัยทํานายความรูสึกไม
แนนอนของบิดามารดาที่มีบุตร
รับการรักษาในหออภิบาลผูปวย
เด็กวิกฤต

น.ส. กนกกาญจน เมฆอนันตธวัช
พยาบาลวิชาชีพ

หอผูปวยหนักกุมารเวชกรรม
(PICU)
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี



ประเภท Poster Presentation บุคคลภายนอก

ท่ี รหัส เร่ือง เจาของผลงาน หนวยงาน
1 PR1/E A comparison of the factors

which influence infection control
in prediatric wards in England
and Thailand

Dr. Susheewa Wichaikull
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี นพรัตนวชิระ

2 PR2/E การศึกษาคุณภาพการนอนหลับ
ของพนักงานในสถาน
ประกอบการ

ดร.พิมพพัฒน จันทรเทียน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
นายสุนทร สุวรรณมณี
พนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี นพรัตนวชิระ

3 PR3/E ผลของโปรแกรมสรางเสริม
สุขภาพตอการรับรูแบบแผน
ความเชื่อดานสุขภาพและ
พฤติกรรมการปองกัน
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในญาติ
สายตรง เขตกรุงเทพมหานคร

น.ส. สุรัตนา ทศนุต
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
น.ส. สิริลักษณ ศรีเศวต
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี นพรัตนวชิระ

4 PR4/E กรณีศึกษาการมีชีวิตอยูกับภาวะ
สมองเสื่อมระยะเร่ิมตนของ
ผูสูงอายุ

น.ส. นิตติยา นอยสีภูมิ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี นพรัตนวชิระ

5 PR5/E Potential caregiver Development
Model of Elderly care in the
family in community in
Bangkok, Thailand

Dr. Pimpat Chantian วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี นพรัตนวชิระ

6 PR6/E ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม
การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
ของประชาชนชุมชนเคหะ
บางชัน

ดร.พิมพพัฒน จันทรเทียน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
และคณะ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี นพรัตนวชิระ

7 PR7/E ผลการดําเนินโครงการบริการ
วิชาการชวยผูประสบภัยนํ้าทวม
เพื่อลดปญหากลิ่นเหม็นอับเทา

ดร.สุรี  ขันธรักษวงศ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
และคณะ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี นพรัตนวชิระ



ท่ี รหัส เร่ือง เจาของผลงาน หนวยงาน
8 PR8/E รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

เพื่อลดความวิตกกังวลกอนฝก
ปฏิบัติวิชาการพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ 1

นางกรพินธุ  วัฒนสุข
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
น.ส. วิภาพร ปตินพคุณ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
นางประไพจิตร  โสมภีร
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี นพรัตนวชิระ



รหัส PR1/I
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการฉีดยาตานการแข็งตัวของเลือดเขาใตผิวหนัง

เพื่อปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนจากการฉีดยา หอผูปวยอายุรกรรมหญิงสามัญ โรงพยาบาลนพรัตราชธานี

รริศรา สระทอง, ชอทิพย ทองทิพย, เกษสุณี เทศสน่ัน, นันธิดา พันธุศาสตร,
แสงรวี มณีศรี และวลัยพร นันทศุภวัฒน

หอผูปวยอายุรกรรมหญิงสามัญ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ความเปนมา : การใหยาตานการแข็งตัวของเลือด ชนิด low molecular weight heparin (LMWH) เปน
ทางเลือกหน่ึงที่สําคัญในการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ ยากลุมน้ีอาจสงผลใหเกิดภาวะเลือดออกใตผิวหนัง
และเกิดความเจ็บปวดได ดังน้ันในบทบาทของพยาบาลผูบริหารยา จึงควรมุงเนนถึงความปลอดภัยของผูปวย
เพื่อลดหรือปองกันไมใหเกิดภาวะแทรกซอนเลือดออกดังกลาว

วัตถุประสงค : ศึกษาผลของการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการฉีดยาตานการแข็งตัวของเลือด
กลุม low-molecular weight heparin (LMWH) เขาใตผิวหนัง เพื่อปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนจากการฉีดยา
ไดแก จุดจํ้าเลือดหรือกอนเลือดและความปวด ในหอผูปวยอายุรกรรมหญิงสามัญ โรงพยาบาลนพรัตราชธานี

รูปแบบการวิจัย : เปนการวิจัยแบบ Prospective and Retrospective before and after Intervention
วิธีดําเนินการวิจัย : ผูวิจัยสรางแนวปฏิบัติการพยาบาลโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ โดยประยุกตใช

กรอบแนวคิดการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลของไอโอวา (Iowa Model) กลุมตัวอยางคือผูปวยที่เขารักษาใน
หอผูปวยอายุรกรรมหญิงสามัญ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จํานวน 52 ราย แบงเปนกลุมตัวอยางกอนพัฒนา
แนวปฏิบัติการพยาบาล จํานวน 26 ราย และกลุมหลังพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล จํานวน 26 ราย เคร่ืองมือที่
ใชในการวิจัยมี 2 สวน ประกอบดวย 1. เคร่ืองมือที่ใชในการทดลองคือ แนวปฏิบัติการพยาบาลในการฉีดยา
ตานการแข็งตัวของเลือดเขาใตผิวหนัง และ 2. เคร่ืองมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบบันทึกการเกิด
ภาวะแทรกซอนจากการฉีดยา เก็บขอมูลระยะที่ 1 หลังการพัฒนาแนวปฏิบัติ 3 เดือน วิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติเชิงพรรณนา และ t-test

ผลการวิจัย : พบวาหลังพัฒนาแนวปฏิบัติอัตราการเกิดจุดจํ้าเลือดหรือกอนเลือดลดลงอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .007 (p < .01) และความปวดลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .000 (p < .001)

สรุปและขอเสนอแนะ : การศึกษาคร้ังน้ีพบวาแนวปฏิบัติในการฉีดยาละลายลิ่มเลือดใตผิวหนังสามารถ
ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซอนจากการฉีดยาไดอยางมีประสิทธิภาพแตควรมีการเก็บขอมูลตอเน่ืองในระยะที่ 2
และเพิ่มขนาดกลุมตัวอยางใหใหญขึ้นเพื่อใหเห็นประสิทธิภาพของแนวปฏิบัติการพยาบาลในระยะยาว กอนที่
จะนําแนวปฏิบัติการพยาบาลน้ีไปใชในหอผูปวยอ่ืน ๆ ในโรงพยาบาลนพรัตราชธานีตอไป

คําสําคัญ : ยาตานการแข็งตัวของเลือด รอยจํ้าเลือด กอนเลือด ความปวด



รหัส PR2/I
ผลของการใหคําปรึกษาทางสุขภาพท่ีมีตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพในผูติดเชื้อเอชไอวี / ผูปวย
เอดส ท่ีมีภาวะไขมันในเลือดสูงและมารับการรักษา ในคลินิกสุขภาพ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

นางวันวิสาข ทิมมานพ, นางเรียวพลอย กาศพรอม, นางสาวธัญญชล พงษอ่ิม, นางธัญญลักษณ วาดเขียน
ศูนยโรคเอดส โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quisi Experimental Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของ
การใหคําปรึกษาทางสุขภาพ    ที่มีตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพในผูติดเชื้อเอชไอวี / ผูปวยเอดส ที่มีภาวะ
ไขมันในเลือดสูงและมารับการรักษา ในคลินิกสุขภาพโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยใชแบบจําลอง
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของ Pender (2006) เปนกรอบแนวคิดในการวิจัย กลุมตัวอยางเลือกจากประชากร
เขาถึงแบบเฉพาะเจาะจงเปนผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดสที่ไดรับการรักษาแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี จํานวน 30 ราย เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล และแบบสอบถาม
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาโดย
ผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ทดสอบความเชื่อมั่นโดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ไดคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส  เทากับ 0.81 สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล   ไดแก  การหาคาความถี่ (Frequency)  คาเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard  Deviation) การ
ทดสอบคาที (T-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (Oneway  Anova) และการทดสอบคาเฉลี่ย
เปนรายคูดวยวิธีของ Scheffe
ผลการศึกษา

พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพกอนและหลังการใหคําปรึกษา โดยรวมและรายดานในดานความ
รับผิดชอบตอสุขภาพ   ดานกิจกรรมทางดานรางกาย  ดานโภชนาการ  ดานการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล
ดานการพัฒนาทางจิตวิญญาณ  และดานการจัดการกับความเครียดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยที่คะแนนพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพภายหลังการใหคําปรึกษาทางสุขภาพสูงกวากอนการ
ใหคําปรึกษาทางสุขภาพ
อภิปรายผล

จากการศึกษา พบวาคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพโดยรวมและรายดานกอนและหลัง
การใหคําปรึกษาทางสุขภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เน่ืองจากการใหคําปรึกษาเปน
ขบวนการที่ชวยใหเกิดสัมพันธภาพอันดีระหวางระหวางผูใหคําปรึกษาและผูรับคําปรึกษา  เกิดบรรยากาศ
อบอุนและการยอมรับ  ไววางใจซึ่งกันและกัน  กลาที่จะเปดเผยตนเองในบรรยากาศที่เปนสวนตัวโดย
ปราศจากความกลัว  ผูใหคําปรึกษาจะมีทาทีเปนมิตรและชวนผูรับคําปรึกษาพูดคุย สนทนาในเร่ืองตาง ๆ  ที่
ทําใหอึดอัดไมสบายใจ  ผูใหคําปรึกษาใชเทคนิคตาง ๆ ชวยใหผูรับคําปรึกษามีการเรียนรู  และเขาใจความคิด
ความรูสึกในปจจุบันของเขามากขึ้น  เกิดความกระจางในปญหาและสาเหตุที่ทําใหเกิดความไมสบายใจ
มองเห็นแนวทางการแกไขปญหาที่เหมาะสมกับตนเอง  ยอมรับในการเจ็บปวยของตนและผอนคลายความ
วิตกกังวล



รหัส PR3/I
Influenza vaccination among healthcare workers in Nopparat Rajchathani Hospital

Aurapan  Chaimanee, MD.
Occupational and Environmental Medicine Center

Nopparat Rajchathani hospital

Abstract
This study aimed at determining influenza vaccination rates, attitudes towards the vaccine

and reasons why healthcare workers in Nopparat Rajchathani hospital accepted or refused influenza
vaccinations. A sample of 1859 healthcare workers working in Nopparat Rajchathani hospital between
October,1,2009 and September,30,2010  were enrolled. A cross-sectional survey was conducted and data
were collected by self – administrated questionnaire.

The results of the study revealed that the influenza vaccination rate in healthcare workers in
Nopparat Rajchathani hospital was 35.40 %. Non-medical workers were significantly vaccinated more than
medical workers. In addition, nurse aids reported the highest level of vaccine uptake, followed by nurses
and doctors. The main reason for influenza vaccination acceptance by the vaccinated group was to protect
themselves, whereas the most common reason for vaccine refusal by the non-vaccinated was lack of time
for vaccination. Furthermore, the non-vaccinated had the worse attitude toward influenza vaccine than the
vaccinated.
                        In conclusion, medical workers had lower level of vaccine uptake than non-medical workers.
The major reason why healthcare workers refused influenza vaccination was lack of time. Moreover, the
attitude toward influenza vaccine was associated with vaccine uptake.

Key words: influenza vaccine, healthcare worker



รหัส PR4/I
ผลของการใหความรูผูปวยผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมโดยใชสื่อวีดิทัศน

นางสาวปองหทัย พุมระยา, นางสาวสีรุง วิศูนย, นางสาวมารศรี ทุติยาภรณ,
นางวีราภรณ สายหยุดทอง และนางสาวพลอยไพลิน บางออ

หอผูปวยศัลยกรรมกระดูกสามัญ (4/3 ศัลยกรรมกระดูก) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ความเปนมา : ผูปวยท่ีมีภาวะการเสื่อมของขอเขาเปนระยะเวลานาน ทําใหทุกขทรมานจากความปวดเรื้อรัง

การเดินและการทรงตัวไมดี การรักษาดวยยาไมดีขึ้น จําเปนตองไดรับการผาตัดเปล่ียนขอเขาเทียม (Total knee
replacement)  ซึ่งเปนการผาตัดใหญท่ีสําคัญ  ผูปวยอาจเกิดภาวะแทรกซอนหลังผาตัด  เชน หลอดเลือดดําใหญอุด
ตัน แผลผาตัดติดเชื้อ หรือมีขอเขาเทียมเคล่ือนหลุดได ถาปฏิบัติตัวไมถูกตอง  ดังน้ันการใหความรูผูปวยจึงเปนสิ่ง
สําคัญ  แตเดิมสื่อท่ีใชประกอบการใหความรู ไดแก  ภาพพลิกและแผนพับคําแนะนําท่ีใหผูปวยอาน  จาก
ประสบการณการทํางานของคณะผูวิจัย  พบวาผูปวยขอเขาเสื่อมเปนผูสูงอายุ  มีปญหาดานสายตา และความเขาใจ
การใหความรูผูปวยดวยวิธีดังกลาว ทําใหการรับรูของผูปวยไดไมเต็มท่ี ดังน้ันคณะผูวิจัยจึงตองการใชสื่อการสอน
ดวยวีดิทัศนซึ่งประกอบดวยภาพเคล่ือนไหวและเสียงจะทําใหผูปวยเขาใจเน้ือหามากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค : เพื่อศึกษาผลของการใหความรูผูปวยผาตัดเปล่ียนขอเขาเทียมโดยใชสื่อวีดิทัศน
วิธีการศึกษา : กลุมตัวอยางคือ ผูปวยผาตัดเปล่ียนขอเขาเทียมท่ีรักษาในหอผูปวยศัลยกรรมกระดูกสามัญ

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ในชวงระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2554 - มีนาคม 2555) เลือกกลุมตัวอยางแบบ
เฉพาะเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ไดแก 1) แผนวีดิทัศนชุดคําแนะนําการปฏิบัติสําหรับผูปวยผาตัดเปล่ียนขอ
เขาเทียม และเครื่องเลนวีดิโอชนิดพกพา 2) แบบบันทึกขอมูลสวนบุคคลของผูปวย 3) แบบประเมินความรูการปฏิบัติ
ตัวกอนและหลังผาตัดเปล่ียนขอเขาเทียม (pre-test,post-test) 4) แบบวัดทักษะการปฏิบัติตัวกอนและหลังผาตัดเปล่ียน
ขอเขาเทียม 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูปวย คณะผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลโดยการสอบถามและบันทึก
ขอมูลสวนบุคคล และใหกลุมตัวอยางทําแบบสอบถามประเมินความรูการปฏิบัติตัวสําหรับผาตัดใสขอเขาเทียมโดย
ใชสื่อแผนพับ (pre-test) ตอมากลุมตัวอยางไดรับการใหความรูโดยใชสื่อวีดิทัศน และทําแบบแบบสอบถามประเมิน
ความรูหลังดูสื่อวีดิทัศน (post-test) กอนผาตัดคณะผูวิจัยประเมินทักษะการปฏิบัติตัวของกลุมตัวอยางครั้งท่ี 1 และ
ประเมินทักษะการปฏิบัติตัวหลังผาตัดเปนครั้งท่ี 2 ประเมินภาวะแทรกซอนหลังผาตัด เม่ือผูปวยจําหนาย ประเมิน
ความพึงพอใจของผูปวย ใชสถิติเปรียบเทียบความรูของผูปวยกอนและหลังดูวีดิทัศน โดย Wilcoxon Signed Ranks
Test

ผลการศึกษา : ผูปวยผาตัดเปล่ียนขอเขาเทียม จํานวน 25 ราย สวนใหญเพศหญิง อายุเฉล่ีย 65 ป คะแนน
ความรูการปฏิบัติตัวสําหรับผูปวยผาตัดเปล่ียนขอเขาเทียม หลังไดรับคําแนะคําโดยใชสื่อวีดิทัศน สูงกวาคะแนน
ความรูกอนไดรับคําแนะคําโดยใชสื่อวีดิทัศนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.00 ผูปวยผาตัดเปล่ียนขอเขาเทียม
ท้ังหมดปฏิบัติตัวกอนผาตัดและหลังผาตัดเปล่ียนขอเขาเทียมไดถูกตอง สวนใหญพอใจตอการไดรับความรูการ
ปฏิบัติตัวกอนและหลังผาตัดเปล่ียนขอเขาเทียมโดยใชสื่อวีดิทัศนในระดับมาก และกลุมตัวอยางท้ังหมดไมเกิด
ภาวะแทรกซอนหลังผาตัด

สรุป : การใหความรูผูปวยผาตัดเปล่ียนขอเขาเทียมโดยใชสื่อวีดิทัศนชวยใหผูปวยปฏิบัติตัวกอนและหลัง
ผาตัดเปล่ียนขอเขาเทียมและการดูแลตนเองท่ีบานไดถูกตอง ไมเกิดภาวะแทรกซอนหลังผาตัด  ดังน้ันจึงควรนํามาใช
จริงในคลินิก



รหัส PR5/I
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลกับการบาดเจ็บเปรียบเทียบชวงเทศกาลปใหม

กับชวงปกติป 2555 ท่ีเขารับการรักษาท่ีแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

นารี  บัวทอง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและกูชีพ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไดกอใหเกิดปญหาดานสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุ และอาชญากรรม ซึ่ง
กระทบตอสังคม เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะในชวงเทศกาลเฉลิมฉลองตาง ๆ พบวา มีแนวโนม
ที่จะมีการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเพิ่มขึ้น นอกจากเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจะมีผลทางดานรางกายแลวยัง
สงผลตออารมณและพฤติกรรม โดยทําใหการตัดสินใจและการควบคุมตนเองไดไมดี มีผลทําใหเกิดอุบัติเหตุ
และการทะเลาะวิวาทตามมา

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยศึกษาผูไดรับบาดเจ็บที่มารับ
บริการชวงเทศกาลปใหมและชวงปกติของป 2555 โดยใชแบบสอบถามของศูนยวิจัยปญหาสุรา สํานักงาน
นโยบายระหวางประเทศ

ผลการวิจัยพบวา ทั้งในชวงเทศกาลปใหมและชวงปกติเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลที่นิยมด่ืมมากที่สุดเปน
สุราสีไมแตกตางกัน โดยชวงปกติจะด่ืมที่บานคนเดียวหรือไมเกิน 3 คน แตชวงเทศกาลจะด่ืมที่บานกับคน
จํานวนมาก 3 คน ขึ้นไป จะทําใหชวงเทศกาลจะมีผูไดรับบาดเจ็บรวมมากกวาชวงปกติ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล
ชวงเทศกาลจะซื้อที่รานสะดวกซื้อรอยละ 100 แตชวงปกติจะซื้อที่รานโชหวยมากที่สุด สําหรับการบาดเจ็บ
ชวงเทศกาลรอยละของผูบาดเจ็บที่ด่ืมแอลกอฮอลจะมากกวาชวงปกติ ประเภทของการบาดเจ็บชวงเทศกาลจะ
เปนการทะเลาะวิวาทมากที่สุด รองลงมาจะเปนปญหาการจราจร สําหรับชวงปกติจะเปนปญหาจราจรมาก
ที่สุด รองลงมาเปนการทะเลาะวิวาท



รหัส PR6/I
The comparative study of body composition in continuous ambulatory peritoneal

dialysis patients with or without dialysate fluid in peritoneal cavity
by Bio-Impedance Spectroscopy (BIS).

Sumonkarn Lapkittichaloenchi ,Nantana Spilles
Dialysis nurses ,Nopparat Rajathanee Hospital, Bangkok ,Thailand

Background :
Patients on peritoneal dialysis need to assessed and monitored body composition that reflects

hydration, nutrition, and body fat which are all important elements reflecting patient’s well-being. Bio-
Impedance Spectroscopy (BIS) is a promising method for the objective assessment and monitoring of
hydration and nutrition in patients on PD
Method :

We used a Bio-Impedance Spectroscopy (BIS) device ,the body composition monitor to assess
volume in PD patients with or without dialysate fluid in peritoneal cavity. This study shows that the
presence of dialysate fluid has an impact on measurement in PD patients.
Result :

Eighty PD patients were measured by BIS. They were performed both in the presence and absence
of dialysate fluid. Data were analyzed by pair T test. Mean OH was 3.25 L in presence and 3.05 L in
absence (p=0.546) ,TBW was 32.35 L 25 in presence and 31.91 L in absence (P=0.698) ,ECW was 16.05 L
in presence and 16.0 L in absence (P=0.752) ,ICW was 15.04 L in presence and 16.69 L in absence
(p=0.234) ,ECW/ICW was 1.08 in presence and 1.05 in absence (p=0.765).
Conclusion :

The Bio-Impedance Spectroscopy (BIS) technique can be performed conveniently and reliably in
PD patients with or without dialysate fluid .

Keyword :
Bio-Impedance Spectroscopy (BIS),Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis(CAPD)



รหัส PR7/I
EM ไฮเทค

ทีมงานสนามและตกแตงสวน
งานเคหะบริการ  ฝายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ความเปนมา : ในปจจุบันนํ้ายา EM มีขายทั่วไปในทองตลาด หาซื้อไดงายแตคอนขางมีกลิ่นแรง และ
มีสีไมสวย เมื่อไดทําเองก็มีวัตถุดิบหลายอยางและวัตถุดิบบางอยางก็หาไดยาก ผมก็เลยมีความคิดวาจะทํา
นํ้ายา EM สูตรใหม ซึ่งกลุมของผมลองผิดลองถูกมาเปนเวลานานกวาจะไดสูตรน้ี และวัตถุที่ใชก็หาไดงาย ไม
ยุงยาก กลิ่นไมเหม็น ใชเวลานอยในการทําสวนใหญใชเพียงของสดตาง ๆ ไมวาจะเปนหยวกกลวย ตนหญา
ดอกไม ใบไม ที่เกิดจากการตกแตงสวน ผัก ผลไมตาง ๆ ก็สามารถนํามาใชได เพียงแคนํามาใสรวมกันหมัก
ทิ้งไว 4 เดือนหรืออาจมากกวาน้ันเพียงเทาน้ีก็จะไดนํ้ายา EM ไฮเทคสารพัดประโยชน

วัตถุประสงค : 1. ลดคาใชจายของโรงพยาบาลในการกําจัดกิ่งไม ใบไม ที่เกิดจากการตกแตง 2. ลด
คาใชจายของโรงพยาบาลในการทํา EM ของโรงพยาบาล 3. ลดคาปุยในการบํารุงตนไม 4. ชวยลดภาวะโลก
รอน เน่ืองจากการเผาทําลายกิ่งไม ใบไม

สวนผสม : 1. นํ้าสะอาด 5 ลิตร , 2. นํ้าตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม , 3. ผัก/ผลไมสด 3 กิโลกรัม
วิธีการทํา : 1. นํานํ้าสะอาดใสภาชนะทิ้งไว 1 คืน 2. นํานํ้าตาลทรายแดงใสลงในนํ้าสะอาดคนใหเขา

กัน 3. นําผัก/ผลไมสด ใบไม ดอกไมตาง ๆ ลางทําความสะอาดใหเรียบรอย และนําใสลงไปในนํ้าที่ผสมแลว
4. ใชเวลาหมัก 4 เดือน จึงนํามาใชงานได

* นํ้ายาที่ไดจะใส ไมมีกลิ่นเหม็น เก็บไวไดนานใชไดสารพัดประโยชน
สิ่งที่ไดจากการทํา :
1. ใชเปนนํ้ายาเอนกประสงค สามารถนํามาเช็ดพื้น เบาะโซฟาหนัง อุปกรณที่ทําจากอลูมิเนียม

แสตนเลส ฉีดพนตนไม ลางรถ ดับกลิ่นหองนํ้า และสามารถเช็ดทําความสะอาดสิ่งของตาง ๆ ไดสารพัด
ประโยชน

2. ชวยสรางสิ่งแวดลอมภายในโรงพยาบาลที่สวยงามโดยปราศจากมลพิษ
3. ชวยลดคาใชจายของโรงพยาบาล

3.1 การทํานํ้ายา EM สูตรเดิมมีคาใชจาย 14,600 บาท/คร้ัง ในการผลิต แตถาเปนนํ้ายา EM
ไฮเทคมีคาใชจายเพียง 4,500 บาท/คร้ัง ซึ่งสามารถลดคาใชจายไดถึง 10,100 บาทตอป

3.2 คาใชจายในการขนขยะของ กทม. เที่ยวละ 1,500 บาท/คร้ัง (1 ป ขนประมาณ 15 เที่ยว
และถาทํานํ้ายา EM ไฮเทค เราสามารถลดตนทุนประมาณ 4 เที่ยว/ป)



รหัส PR8/I
เปรียบเทียบการคาดคะเนนํ้าหนักทารกในครรภระหวางการคํานวณตามสูตรของ Johnson

กับการคาดคะเนดวยวิธี Leopold’s  maneuver

สายสุนี ทองสัมฤทธิ์ และคณะ
งานหองคลอด โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาเปรียบเทียบผลของการคาดคะเนนํ้าหนักทารกในครรภ
ตามสูตรของ Johnson กับการคาดคะเนนํ้าหนักทารกในครรภดวยวิธี Leopold’s maneuver ตอนํ้าหนักทารก
แรกเกิด และอธิบายความแตกตางของผลการคาดคะเนนํ้าหนักทารกในครรภตามสูตรของ Johnson กับการ
คาดคะเนนํ้าหนักทารกในครรภดวยวิธี Leopold’s maneuver กลุมตัวอยาง คือ หญิงต้ังครรภครบกําหนดที่เขา
สูระยะคลอด จํานวน 115 ราย ที่มาคลอดที่หองคลอด โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ระหวางวันที่ 1 เมษายน
2555 ถึง 31 กรกฎาคม 2555 ซึ่งคัดเลือกโดยวิธีการสุมอยางงาย เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย
แบบรวบรวมขอมูล R2R การคาดคะเนนํ้าหนักทารกในครรภ  สายเทปวัด  การวิเคราะหขอมูลโดยใชการ
เปรียบเทียบรายคู  (pair t-test)

ผลการวิจัย
1. การคาดคะเนนํ้าหนักทารกในครรภตามสูตรของ Johnson มีคาใกลเคียงกับนํ้าหนักทารกแรกเกิด

รอยละ 54.8
2. การคาดคะเนนํ้าหนักทารกในครรภตามดวยวิธี Leopold’s maneuver มีคาใกลเคียงกับนํ้าหนัก

ทารกแรกเกิด รอยละ 45.2
3. คาความแตกตางของผลการคาดคะเนนํ้าหนักในครรภตามสูตรของ Johnson กับการคาดคะเน

นํ้าหนักทารกในครรภดวยวิธี Leopold’s maneuver มีคาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05)
4. คาความแตกตางของผลการคาดคะเนนํ้าหนักในครรภตามสูตรของ Johnson กับนํ้าหนักทารกแรก

เกิดไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .001)
5. คาความแตกตางของผลการคาดคะเนนํ้าหนักในครรภดวยวิธี Leopold’s maneuver กับนํ้าหนัก

ทารกแรกเกิดไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .001) แตแตกตางในทารกแรกเกิดที่มีนํ้าหนักต้ังแต
3,500 กรัมขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05)

สรุป
การคาดคะเนนํ้าหนักทารกในครรภโดยการใชสูตรของ Jonhson จากการวัดความสูงของระดับมดลูก

และสวนสูงของมารดา  ขณะเจ็บครรภเปนวิธีที่งาย สะดวก ไมสิ้นเปลือง มีความแมนยําในการทํานายนํ้าหนัก
ทารกในครรภระดับหน่ึง เหมาะสําหรับการคัดกรองเบื้องตน โดยเฉพาะในรายที่คาดคะเนนํ้าหนักทารกใน
ครรภมากกวา 3500 กรัม  จะชวยปองกันภาวะเสี่ยงการคลอดไหลยากได
คําสําคัญ : การวัดสวนสูงของมดลูกและสวนสูงของมารดา ,การคาดคะเนนํ้าหนักทารกในครรภ ,นํ้าหนัก
ทารกแรกเกิด



รหัส PR9/I
ปจจัยทํานายความรูสึกไมแนนอนของบิดามารดาท่ีมีบุตรรับการรักษาในหออภิบาลผูปวยเด็กวิกฤต

กนกกาญจน  เมฆอนันตธวัช
หอผูปวยหนักกุมารเวชกรรม (PICU) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

หลักการและเหตุผล
เด็กที่มีการเจ็บปวยในภาวะวิกฤต และตองเขารับการรักษาในหออภิบาลผูปวยหนัก สวนใหญจะมี

อาการและอาการแสดงเกิดขึ้นอยางกะทันหัน ทําใหบิดามารดามีความรูสึกไมแนนอนเกิดขึ้น (Mishel, 1983)
การเจ็บปวยที่รุนแรง มีอาการและอาการแสดงที่ซับซอน เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว มีอาการไมคงที่ และอาจมี
อาการทรุดลงไดในระยะเวลาอันสั้น (สุภาพร บุญกองรัตน, 2551) ซึ่งอาการเหลาน้ี ทําใหเด็กตองเขารับการ
รักษาในหออภิบาลผูปวยวิกฤต เมื่อบิดามารดาพบเห็นการเจ็บปวยของบุตร อาจทําใหบิดามารดาไมเขาใจ
เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค การดําเนินของโรค อาการและอาการแสดงการเจ็บปวยของบุตร เปนผลทําใหบิดา
มารดาเกิดความรูสึกไมแนนอนในความเจ็บปวยของบุตร (Mishel, 1983; วิมลวัลย วโรฬาร, 2535)

วัตถุประสงค/เปาหมาย (Purpose)
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทํานาย ไดแก การรับรูความรุนแรงของโรค การศึกษาของบิดา

มารดา และการสนับสนุนดานขอมูลกับความรูสึกไมแนนอนของบิดามารดาในความเจ็บปวยวิกฤตของบุตร
รวมถึงการศึกษาอิทธิพลของปจจัยทํานาย

กระบวนการ (Process)
1. ผูวิจัยตรวจสอบจํานวนผูปวยในหออภิบาลผูปวยเด็กวิกฤตที่เขารับการรักษาในระยะ 24 – 72

ชั่วโมงแรก
2. ผูวิจัยรอพบบิดาหรือมารดาของเด็กปวยดังกลาว เพื่อดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยในวันแรก

มีบิดาหรือมารดาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดและไดเปนกลุมตัวอยาง โดยเฉลี่ยใน 1 เดือน ไดกลุมตัวอยาง
ประมาณ 9 – 12   ราย จึงใชเวลาทั้งหมด 6 เดือน (เดือนมีนาคม - เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554) จึงรวบรวมกลุม
ตัวอยางไดครบตามจํานวนทั้งหมด 76 ราย

ผลการดําเนินงาน (Performance)
ผลการวิจัย พบวา การรับรูความรุนแรงของโรคมีความสัมพันธทางลบในระดับตํ่ากับความรูสึกไม

แนนอนของบิดามารดาโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = -.239, p < .05) แตการศึกษาของบิดามารดา
และการสนับสนุนดานขอมูล ไมมีความสัมพันธกับความรูสึกไมแนนอนของบิดามารดาโดยรวม (p > .05)
การรับรูความรุนแรงของโรคเปนปจจัยทํานายที่ดีที่สุดเพียงปจจัยเดียว และสามารถทํานายความรูสึกไม
แนนอนของบิดามารดาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติไดรอยละ 4.5 (F1, 74 = 4.497, p < .05)



รหัส PR1/E
A comparison of the factors which influence infection control in prediatric wards in England and

Thailand
Dr. Susheewa Wichaikull*

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ

ABSTRACT
Acquiring an infection during a hospital stay is a hazard for patients throughout the world. Over 1.4

million people worldwide are suffering from infections acquired in hospital. Five to ten per cent of patients
admitted to modern hospitals in developed countries acquire one or more infections, whereas patients in
developing countries have a higher risk, around two to twenty times this figure. Paediatric patients,
especially neonates and infants, have an additional risk of infection because of their compromised immune
system. The purpose of this study was to explore the factors which contribute to the spread of infection
among children in paediatric wards in a developed and a developing country: England and Thailand.

Method: An ethnographic approach was utilised to identify practices which promote or prevent the spread
of infection in each country. Purposive sampling was employed to recruit ten nurses in England and ten
nurses in Thailand. Ethical approval was obtained from De Montfort University (DMU), National Research
Ethics Service and the ethical approval committee in Thailand. Non-participant observations and semi-
structured interviews were the main methods of obtaining data in clinical settings. Data from the
observations and interviews were transcribed and coded using thematic content analysis.

Results: Hospitals in Thailand and England faced the same problems regarding attitudes, values and beliefs
which contribute to infection control difficulties in children, particularly poor hand hygiene. Good attitudes
and beliefs will promote good practice. Moreover, education and training can raise perceptions and promote
good practice. However, in terms of different cultures and circumstances, the key factors explaining
different implementations between the two countries are resources, lifestyle, and religion.

Conclusion: Even within the same hospital, different backgrounds including education, cultures, policies
and support result in different factors which impact on paediatric patients. Individuality and personal
responsibility for infection control practice are the most significant factors influencing compliance with best
practice.
* Ph.D in Paediatric Nursing
  Nopparat Vajira Borommarajonnani College of Nursing
  681 Ramintra Km12, Kannayao, Bangkok  (66)2-5406500 ext 240



รหัส PR2/E
การศึกษาคุณภาพการนอนหลับของพนักงานในสถานประกอบการ
A Study of the Quality of Sleep among Workplace Personnel

พิมพพัฒน  จันทรเทียน* และ สุนทร สุวรรณมณี**
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ

บทคัดยอ
วิจัยน้ีเปนวิจัยเชิงสํารวจ วัตถุประสงควิจัยเพื่อศึกษาคุณภาพการนอนหลับของพนักงานในสถาน

ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมบางชัน กลุมตัวอยางเปนพนักงานสายการผลิตของบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค
ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 286 คนเก็บขอมูลระหวางมีนาคม -พฤษภาคม2554 เคร่ืองมือเปน
แบบสอบถามประกอบดวย 4 สวนคาความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ = 0.82 สถิติที่ใชเปนคารอยละ ผลวิจัยพบวา
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 50.3 อายุระหวาง 26 – 30 ป คิดเปนรอยละ 24.5
สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 43.7 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 43.7 อายุการ
ทํางาน 1-5 ป คิดเปนรอยละ 33.6 มีรายไดประมาณ 5,001-10,000 บาท ตอเดือน คิดเปนรอยละ 45.5 สวน
ภาวะสุขภาพและปจจัยที่สงผลตอการนอนหลับ   พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีภาวะสุขภาพปกติ คิดเปน
รอยละ 84.6 รองลงมาเปนโรคความดันโลหิตสูงคิดเปนรอยละ 6.3  สําหรับยาที่รับประทานประจํา ไมมี คิด
เปนรอยละ 85.3 รองลงมาเปนยาลดความดันโลหิตสูงคิดเปนรอยละ 4.9  สวนภาวะสุขภาพอ่ืนๆที่กําลัง
ประสบอยูไมมี คิดเปนรอยละ 44.4 รองลงมามีอาการปวดเมื่อยตามรางกาย คิดเปนรอยละ 19.9 และมีภาวะ
เครียดคิดเปนรอย 15.7  สวนพฤติกรรมการออกกําลังกาย  พบวาพนักงานสวนใหญไมไดออกกําลังกายคิด
เปนรอยละ 41.6  นอกจากน้ีพบวามีพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมวันละ 1 แกว คิดเปนรอยละ 43.4 ไมด่ืมคิด
เปนรอยละ 37.4 พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมที่ผสมแอลกอฮอล พบวา ไมด่ืม คิดเปนรอยละ 49.3 รองลงมา
ด่ืมในวันหยุดคิดเปนรอยละ 22.0 พฤติกรรมการสูบบุหร่ี พบวาไมสูบคิดเปนรอยละ 81.5 และระยะเวลา
รับประทานอาหารมื้อหลักมื้อสุดทาย กอนนอน 1-3 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 29 รองลงมา 3-5 ชั่วโมง คิดเปน
รอยละ 28.7 ขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพการนอนหลับและการแกไขภาวะการณนอนหลับ พบวาพนักงานมีการ
นอนหลับ ประมาณ 7-8 ชั่วโมงคิดเปนรอยละ 38.8 รองลงมาประมาณ 4-6 ชั่วโมงคิดเปนรอยละ 35 และ
สวนใหญคิดวาคุณภาพการนอนหลับดีคิดเปนรอยละ 54.9  การมีปญหาเรงดวนตองรีบทํางาน พบวามีนานๆ
คร้ัง คิดเปนรอยละ 40.2  สําหรับการแกไขปญหาการนอนหลับน้ัน พนักงานตอบวาไมเคยใชยานอนหลับ
คิดเปนรอยละ 83.2  มีสวนนอยใชนอยกวา 1 คร้ัง/สัปดาห คิดเปนรอยละ 7.3  สําหรับขอเสนอแนะจากการ
วิจัยดังน้ี 1) ควรมีการจัดกิจกรรมผอนคลายความเครียด ใหพนักงานในชวงที่ทํางานติดตอกันหลายชั่วโมง
และสนับสนุนเร่ืองการออกกําลังกายของพนักงาน 2) ควรจัดระบบหมุนเวียนการทํางานเพื่อใหพนักงาน
ต่ืนตัวในการทํางาน ไมมีอาการงวงนอนที่อาจเกิดขึ้นในขณะทํางาน
คําสําคัญ: คุณภาพการนอนหลับ    พนักงานในสถานประกอบการ
*Ph.D,RN, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ,e-mail : pimpatc@hotmail.com โทร085-848886
**MS,Staff,สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โทร 089-3160919



รหัส PR3/E
ผลของโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพตอการรับรูแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพและ
พฤติกรรมการปองกันโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ในญาติสายตรง เขตกรุงเทพมหานคร

สุรัตนา  ทศนุต ( SurattanaTossanoot) วทม. (พยาบาลสาธารณสุข)
สิริลักษณ ศรีเศวต (SiriluckSresawate) พยม. (การพยาบาลเด็ก)

หนวยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ

บทคัดยอ
การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพตอการรับรูแบบ

แผนความเชื่อดานสุขภาพและพฤติกรรมการปองกันโรคเบาหวานในญาติสายตรงของผูที่เปนเบาหวานชนิดที่
2 โดยประยุกตตามแนวคิดแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ ของ Becker (1974) กลุมตัวอยางคือญาติสายตรง
ของผูที่เปนเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภูมิลําเนาในเขตมีนบุรี และเขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง แบงเปนกลุมทดลอง 40 คน และกลุมควบคุม 40 คน กลุมทดลองไดรับ
โปรแกรมสรางเสริมสุขภาพเพื่อปองกันโรคเบาหวาน มีการโดยใชแผนพับกระตุนเตือน เคร่ืองมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูล ไดแกแบบสัมภาษณการรับรูแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพและพฤติกรรมการปองกัน
โรคเบาหวาน เก็บรวบรวมขอมูลในระยะกอนและหลังทําการทดลอง 6 สัปดาห วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ
บรรยาย Paired t-test, Independent t-test

ผลการวิจัยพบวาภายหลังไดรับโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพ กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรูความ
เชื่อดานสุขภาพ (t = 9.49,p<.001) และพฤติกรรมการปองกันโรคเบาหวานโดยรวม (t=5.54 ,p <.001) สูงกวา
กอนทดลองและสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.001) แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของ
โปรแกรมสรางเสริมสุขภาพในการปองกันโรคเบาหวานในญาติสายตรงของผูที่เปนเบาหวานชนิดที่ 2

ขอเสนอแนะในการสรางเสริมสุขภาพเชิงรุกโดยการประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวานและ
การใหขอมูลความรูในกลุมเสี่ยงญาติสายตรงของผูที่เปนเบาหวาน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ปองกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อยางตอเน่ืองและควรมีการขยายผลการศึกษาในกลุมเสี่ยงอ่ืนตอไป

คําสําคัญ: โปรแกรมสรางเสริมสุขภาพ / เบาหวานชนิดที่ 2 / ญาติสายตรง



รหัส PR4/E
กรณีศึกษาการมีชีวิตอยูกับภาวะสมองเสื่อมระยะเร่ิมตนของผูสูงอายุ

นิตติยา  นอยสีภูมิ*
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ

การวิจัยคร้ังน้ีเปนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษาหลายกรณี  (multiple case studies) มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีชีวิตอยูกับภาวะสมองเสื่อมระยะเร่ิมตนของผูสูงอายุ กรณีศึกษา คือ ผูสูงอายุที่
ไดรับการวินิจฉัยวามีภาวะสมองเสื่อมระยะเร่ิมตน มีประสบการณในการใชชีวิตหลังจากที่ทราบวาตนเอง
ไดรับการวินิจฉัย โดยไดรับการอนุญาตจากแพทยประจําตัวและญาติผูใกลชิด โดยเลือกกรณีศึกษาแบบ
เฉพาะเจาะจง (purposive sampling) จํานวนทั้งหมด 7 ราย ที่เขารับการรักษาที่แผนกผูปวยนอกอายุรกรรม
ศัลยกรรม 3 ราย คลินิกผูสูงอายุ 2 ราย และคลินิกความทรงจํา 2 ราย เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณแบบ
เชิงลึกรายกรณี (in-depth interview) โดยใชแนวคําถามที่สรางขึ้น (interview guideline) เปนแนวทางในการ
สัมภาษณกรณีศึกษาเปนรายบุคคล รวมกับการสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม ทําการวิเคราะหขอมูล
ดวยวิธีการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) รวมกับการสรุปวิเคราะหแบบขามกรณี (cross-case analysis)

ผลการศึกษาพบวา ผูสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมระยะเร่ิมตนยังสามารถบอกเลาประสบการณของการ
มีชีวิตอยูกับภาวะสมองเสื่อมใน 5 ประเด็น คือ 1) การรับรูเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมระยะเร่ิมตน ทั้งอาการและ
ความรูสึกหลังจากทราบวาตนเองมีภาวะสมองเสื่อม 2) ผลกระทบที่ไดรับจากการมีภาวะสมองเสื่อม 3) การ
เผชิญกับความรูสึกหลังจากทราบวาตนเองมีภาวะสมองเสื่อม 4) การจัดการกับอาการสมองเสื่อมระยะเร่ิมตน
และ 5) การวางแผนการดําเนินชีวิต

ผลการศึกษาคร้ังน้ีทําใหบุคลากรทางสุขภาพเขาใจถึงปญหาและความตองการของผูสูงอายุที่มีชีวิตอยู
กับภาวะสมองเสื่อมระยะเร่ิมตน สามารถนําความรูที่ไดเปนแนวทางในการใหคําแนะนําผูสูงอายุอ่ืน การ
วางแผนการพยาบาลผูปวยและผูดูแลผูปวยสมองเสื่อมในการดูแลสุขภาพเพื่อชวยใหสามารถเผชิญและจัดการ
กับอาการ ความรูสึกและผลกระทบที่เกิดขึ้น หลังจากทราบวาตนเองหรือสมาชิกในครอบครัวมีภาวะสมอง
เสื่อมได  ชวยใหตอบสนองความตองการและใหการดูแลผูปวยสมองเสื่อมแบบประคับประคองตอไปได
เพื่อใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอไป

คําสําคัญ : การมีชีวิตอยู   ภาวะสมองเสื่อม  ระยะเร่ิมตน  ผูสูงอายุ

* อาจารย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ



รหัส PR5/E
Potential caregiver Development Model of Elderly care

in the family in community in Bangkok, Thailand
Pimpat Chantian1 and Surattana Tossanut2

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ
Abstract

Backgrounds: Currently, Thailand has entered a state of population ageing by entering. So they need
to receive care  from family and community. It was interesting to study potential caregiver development model
of elderly in the family in community in Bangkok. Objectives: to study potential caregiver development  model
of elderly care in the family in community in Bangkok.

Methods: Qualitative research, population studies of elderly caregivers in community .The sample was 20
caregivers of elderly in the community, Min Buri,Klongsamwa and Buengkumm. research was divided
into two phases: phase 1,to study the problems of the family and caregiver taking care of the elderly in the
community and ability to care for the elderly. Including the need to improve  by in-depth interviews. Phase 2, to
study potential caregiver development model of elderly care in the community in Bangkok by analysis of data in
phase 1 and theories from textbooks and related documents. The data was analyzed by content analysis. It was
brought into a form of development in the care of elderly family members and then sent to 4 experts checked.

Results: the caregivers wanted to develop the capabilities in elderly care about the appropriate care for
those disease, rehabilitation for relieving joint pain and muscle strengthening, preparation diabetic diet for diabetic
patients, demonstration a appreciate diet of the disease, care of high blood pressure and stroke and how to dressing
the bedsore and chronic wound  at the buttock in addition to tilt patient’s position. Moreover, helping for self-care
for patients. The results of the study and analysis related to potential caregiver development model of elderly care
in Bangkok.

Conclusion: By summarize the findings of the experts in the elderly consider and comment on the
possibility of preparation of potential caregiver development model of elderly care in the community in
Bangkok. From the interviews showed that the caregiver of elderly  haven’t time to attend. The training course
should be decreased number of hour and duration from 5 days to 3 days for they can accept for training
and develop appropriate care for the elderly. Recommendations: the government should promote and support as
well.
Keywords: Potential ,Caregiver , Development , Elderly care
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Ph.D,RN, Factory of Community Health Nursing,Boromarajonanee Nopparatvajira Nursing
College,Bangkok.,Thailand. e-mail : pimpatc@hotmail.com.
2MSN, RN, Factory of Community Health Nursing,Boromarajonanee NopparatvajiraNursing
College,Bangkok,Thailand.e-mail : surattana@hotmail.com



รหัส PR6/E
ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของประชาชนชุมชนเคหะบางชัน

พิมพพัฒน จันทรเทียน*, จิรศักด์ิ สื่อสุนทรานนท** , วัชราภรณ พันธุรังกา**
สุพรรณี ฉิมบันเทิง**, เสาวลักษณ วงษคํา** และ อารยา พูลคํา**

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ

บทคัดยอ
วิจัยเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเกี่ยวกับ ความรู ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อ

สุขภาพของประชาชนชุมชนเคหะบางชันเขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร เปนวิจัย เชิงสํารวจ  ประชากรเปน
ประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนเคหะบางชัน  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร  มากกวา 6 เดือนจํานวน 5,000  คน
การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ีโดยใชสูตรของ Taro Yamane ไดจํานวน 357 คน และสุมกลุม
ตัวอยางแบบ Simple Randon Sampling ดวยการจับสลากโดยผูนําชุมชนเคหะบางชัน เคร่ืองมือที่ใชเปน
แบบสอบถาม เกี่ยวกับความรู  ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ถูกตอง โดย ดัดแป ลงมา
จากแบบสอบถามของคุณวัชราภรณ พันธุรังกา(2550) และนําไปหาคาความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือได 0.7
หลังจากไดปรับปรุงแกไขแลวไดนําไปเก็บขอมูลระหวางเดือนมิถุนายน 2554 ไดแบบสอบถามกลับคืนมาคิด
เปนรอยละ 87.12 สถิติที่ใชในการวิเคราะหเปนคารอยละ

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 54 อายุระหวาง 41-50 ป คิดเปน
รอยละ 46.9 สถานภาพสมรสคู คิดเปนรอยละ 53.4 การศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 30.5 รองลงมาเปน
ระดับอนุปริญญา คิดเปนรอยละ 28.3 อาชีพสวนใหญรับจาง คิดเปนรอยละ 53.7 รายไดสวนใหญระหวาง
15,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 57.6 สวนใหญมีความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหารอยูในระดับดี คิดเปน
รอยละ 86.5 ในเร่ืองอาหารหลัก 5 หมู การเลือกซื้ออาหาร การเลือกชนิดของนํ้ามันในการประกอบอาหาร
และเลือกไดวาอาหารประเภทใดที่ไมควรรับประทานเปนประจํา อาหารชนิดใดที่ชวยในการปองกันการเกิด
อาการทองผูก และเคร่ืองด่ืมชนิดใดที่สามารถด่ืมไดโดยไมจํากัดปริมาณ สวนเร่ืองที่ควรพัฒนาคือเร่ือง การ
รับประทานอาหารในปริมาณที่มากเกินไป สวนทัศนคติในการบริโภคอาหารพบวามีทัศนคติในระดับดี สวน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกตองสวนใหญมีการลางมือกอนรับประทานอาหาร และมีการใชชอนกลาง
คิดเปนรอยละ 83 สวนพฤติกรรมที่ตองปรับแกไข คือ การไมรับประทานอาหารเชาเปนบางคร้ัง คิดเปนรอย
ละ 45.3 และมีการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเปนบางคร้ัง คิดเปนรอยละ 33.4
คําสําคัญ: ความรู   ทัศนคติ  และ  พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
* Ph.D,RN, Boromarajonanee Nopparatvajira Nursing College,Bangkok.

e-mail : pimpatc@hotmail.com.
**RN,Primary Health Hospital



รหัส PR7/E
ผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการชวยผูประสบภัยนํ้าทวมเพื่อลดปญหากลิ่นเหม็นอับเทา

ดร.สุรี  ขันธรักษวงศ  และคณะ*
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ

บทคัดยอ
จากการทําโครงการบริการวิชาการชวยผูประสบภัยน้ําทวมเพ่ือลดปญหากลิ่นเหม็นอับเทา คณะผูจัดทําได

ดําเนินการจัดทํา พ้ืนรองเทาสมุนไพรลดกลิ่นอับ กลุมเปาหมาย คือ ประชาชนผูประสบภัยน้ําทวมและมีปญหาเทามีกลิ่น
อับ ท่ีพักอาศัยในหอพักกอลฟวิว รามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร จํานวน 20 คน พบวา ใบฝร่ังข้ีนกท่ีมีใน
ทองถิ่นของเรามีคุณสมบัติในการดูดกลิ่นเหม็นอับ ซึมซับเหงื่อ สวนขา ตะไคร และผิวมะกรูดซ่ึงเปนพืชสวนครัว มี
คุณสมบัติในการกําจัดเชื้อรา เชื้อแบคทีเรียและเพ่ิมกลิ่นหอม จึงทําใหพ้ืนรองเทาสมุนไพรท่ีทําจาก ใบฝร่ังข้ีนก ขา
ตะไครและผิวมะกรูด สามารถดับกลิ่นเหม็นอับของเทาของผูเขารวมโครงการไดดีและยังทําใหเทามีกลิ่นหอมอีกดวย
โดยพ้ืนรองเทาท่ีทําจากสมุนไพร 1 คู ใชดับกลิ่นเหม็นอับในรองเทาไดนานถึง 14 วัน ผูเขารวมโครงการไมจําเปนตองใช
สารเคมีในราคาท่ีแพงมาดับกลิ่นเทาแตใชพืชสมุนไพรท่ีหางายแทน ยังเปนการประหยัดรายจายและอนุรักษภูมิปญญา
ไทยไมใหสูญหายไปอีกดวย ผลการสํารวจความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย จํานวน 20 คน ปรากฏวา รอยละ 86.84 เมื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑการประเมิน คือ รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอการใชพ้ืนรองรองเทา
สมุนไพรลดกลิ่นอับ สรุปไดวา ผานเกณฑการประเมิน และมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก (X = 4.34) เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวา กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจระดับมากทุกขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 4 ความคุมคาของการใชรองเทา
สมุนไพร (X = 4.50) รองลงมา คือ ขอ 5 ความคิดสรางสรรคในการใชพ้ืนรองเทาสมุนไพร (X = 4.45) และ ขอท่ีมี
จํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจมากท่ีสุด คือขอ 1  มีความพึงพอใจเกี่ยวกับความสะดวกในการใชพ้ืนรองเทามากท่ีสุด
จํานวน 13 คน จากกลุมเปาหมายจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 65 รองลงมาคือ การนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 60 แสดงใหเห็นวา นวัตกรรมพ้ืนรองเทาสมุนไพรลดกลิ่นอับ สามารถนําไปใชประโยชน
ในชีวิตประจําวันไดจริง แกปญหากลิ่นเทาได และมีความสะดวกในการใชงาน สวนของผลการใชพ้ืนรองเทาของ
กลุมเปาหมาย ในระหวางท่ีไดทดลองใชพ้ืนรองเทาสมุนไพรลดกลิ่นอับไปแลว สวนใหญ ไมมีกลิ่นอับของเทาหรือกลิ่น
เทาลดลง จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 85 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินผล คือ รอยละ 80 ของผูเขารวม
โครงการมีกลิ่นอับชื้นท่ีเทาลดลง หรือไมมีกลิ่นอับชื้น สรุปไดวา  ผานเกณฑ และ ไมแนใจ  จํานวน 3 คน  คิดเปนรอย
ละ 15 ตามลําดับ จํานวนผูท่ีไมแนใจผลการใช  จากการสอบถามทําใหทราบวา มีวิธีการใชท่ีไมถูก 1 คนคือ  ใสรองเทาท่ี
มีพ้ืนรองเทาสมุนไพรเดินลุยน้ําเนื่องจากลืมเอาออกกอนท่ีจะไดเดินฝาน้ํา จึงทําใหประสิทธิภาพของพ้ืนรองเทาลดลง
และ อีก 2 คน ใชไมตอเนื่อง จากการดําเนินโครงการทําใหเกิดนวัตกรรมหรือชิ้นงานท่ีสงเสริมสุขภาพ คือ พ้ืนรองเทา
สมุนไพรท่ีมีประสิทธิภาพในการดับกลิ่นเหม็นอับและยังทําใหเทามีกลิ่นหอม ซ่ึงเปนการนําเอาภูมิปญญาไทยมาใช และ
ยังเปนการสงเสริมการใชชีวิตอยางพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สงผลใหนิสิตท่ีทํา
โครงการมีความกระตือรือรนสนใจ เกิดความรักและความสามัคคีในหมูคณะ ไดแสดงออกถึงความคิดริเร่ิมสรางสรรค
ท้ังยังสรางประโยชนใหกับประชาชนท่ีประสบปญหาสุขภาพกายในเร่ืองเทาเหม็นอับ ซ่ึงนําไปสูปญหาสุขภาพจิต อัน
นําไปสูการสูญเสียความมั่นใจ และการสรางบุคลิกภาพท่ีดีในสังคม นอกจากนี้ยังเปนการสงเสริมใหประชาชนไดดูแล
ตนเองเกี่ยวกับสุขภาพเทาสนองตอนโยบายการปองกันและการรักษาดานสุขภาพตนเองของกระทรวงสาธารณสุข
*วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ  โทรศัพท : 0 2540 6500ตอ207 โทรสาร: 0 2540 6517



รหัส PR8/E
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อลดความวิตกกังวลกอนฝกปฏิบัติวิชา

การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ 1

นางกรพินธุ  วัฒนสุข
นางสาววิภาพร  ปตินพคุณ

นางประไพจิตร  โสมภีร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ

บทคัดยอ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีความรูทางวิชาการ ทักษะ

ทางวิชาชีพ และเจตคติที่ดีตอการประกอบวิชาชีพพยาบาล สามารถเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภได (ประนอม, 2543: 3 ;
ทิพยรัตน 2543 : 1) รวมทั้งมุงหวังใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน มีความสุขกับการเรียน มีคุณธรรม
และอยูในสังคมได

การจัดการเรียนการสอนประกอบดวย การเรียนภาคทฤษฎี ภาคทดลอง และภาคปฏิบัติ ซึ่งภาคทฤษฎี
มุงเตรียมผูเรียนใหมีความรูในเน้ือหาวิชา หลักและวิธีปฏิบัติทางการพยาบาลตาง ๆ ปลูกฝงทัศนคติที่ดีตอ
วิชาชีพพยาบาลและการทํางาน และใหผูเรียนพรอมตอการฝกภาคปฏิบัติ จากสถานการณจริงกับผูรับบริการ
บนหอผูปวย ดังน้ัน นิสิตตองมีความพรอมทั้งดานความรู รางกาย และจิตใจ เพื่อใหเกิดความมั่นใจและลด
ความวิตกกังวลกอนขึ้นฝกปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสุชาดา และคะนึงสุข
(มปป. 29) ที่พบวา ปญหาการฝกภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลสูติสาสตร 1 ที่อยูในระดับสูงของนักศึกษาคือ
ความวิตกกังวลกอนขึ้นฝกปฏิบัติงาน และพบวา ในชวง 1 สัปดาหแรกที่นักศึกษาขึ้นฝกจะไมมั่นใจในการ
ปฏิบัติการพยาบาล และปฏิบัติไมถูกตอง เน่ืองจากไมมีประสบการณในการพยาบาลมากอน และสอดคลอง
กับการวิจัยของศิวากร (2542 : 33) ที่พบวา ผูเรียนมีความเครียดระดับสูงในการฝกปฏิบัติวิชาการพยาบาล
กุมารเวชศาสตรในเร่ืองการขาดประสบการณการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลบางอยาง

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อลดความวิตกกังวลกอน
ฝกปฏิบัติวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก นิสิตพยาบาล
ศาสตรหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สําหรับเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน) ชั้นปที่ 4 วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี นพรัตนวชิระ จํานวน 59 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม ประกอบดวย 3 สวน
คือ 1) แบบทดสอบความวิตกกังวล 2) แบบสอบถามความคิดเห็นตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 3)
แบบสอบถามความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ผลการวิจัยพบวา ความวิตกกังวลกอนและหลังการฝกปฏิบัติของนิสิตอยูในระดับมาก และปานกลาง
ตามลําดับ ความคิดเห็นตอการจัดรูปแบบการเรียนการสอนอยูในระดับดี และความพึงพอใจตอการจัดรูปแบบ
การเรียนการสอนอยูในระดับพอใจมาก


