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บทน า   
 ในพื้นท่ีมีผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นจ านวนมาก ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่มีแนวโน้มต่อการเกิดแผลท่ีเท้าเพิ่ม
มากขึ้นต้ังแต่ ปี พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2557 ตลอดจนมีผู้ป่วยหนึ่งรายท่ีต้องถูกตัดนิ้วเท้าซึ่งสร้างความตระหนัก
แก่เจ้าหน้าท่ีได้ว่าวิธีการด าเนินงานแบบเดิมไม่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาของผู้ป่วยเบาหวานได้อีกต่อไป 
แต่เดิมท่ีปฏิบัติงานด้วยวิธีการเยี่ยมบ้าน ให้ความรู้เรื่องการปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามหลัก 3 อ. รวมท้ังมีการ
นัดคลินิกโรคเรื้อรังและนัดตรวจเท้าประจ าปีท่ี รพ.สต. แต่นั่นเป็นเพียงผู้ป่วยบางส่วนจากผู้ป่วยท้ังหมด 143 
คน ยังคงมีผู้ป่วยมากถึง 104 คน ซึ่งรักษาพยาบาลท่ีสถานพยาบาลอื่นและไม่ได้รับการตรวจเท้าอย่างต่อเนื่อง  
ประกอบกับแบบบันทึกการตรวจเท้าท่ีใช้ปัจจุบันต้องอาศับความรู้ทางวิชาชีพ จึงท าให้เจ้าหน้าท่ีอื่นๆ และ อส
ม. ขาดความรู้ความสามารถให้การใช้แบบบันทึกดังกล่าว จึงท าให้เจ้าหน้าท่ีริเริ่มพัฒนารูปแบบบริการและ
แบบบันทึกการตรวจเท้าเบาหวานแบบใหม่โดยใส่ใจในรายละเอียดของปัญหาหน้างาน พร้อมผสานก าลังด้วย
การด าเนินงานแบบสหวิชาชีพ สร้างคนและสร้างเครื่อข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและเพิ่ม
ประสิทธิผลต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาแผลท่ีเท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
กระบวนการวิจัย  
 ด าเนินการด้วยรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ PAOR 2-Cycle ในกลุ่มเป้าหมายท้ังสองกลุ่ม ไม่ว่าจะ
เป็นกลุ่มผู้ให้บริการ คือ กลุ่มสหวิชาชีพและ อสม. และกลุ่มผู้รับบริการ คือ ผู้ป่วยโรคเบาหวานใน รพ .สต.
หนองนาก จ านวน 39 คน  
  ส าหรับกระบวนการพัฒนาทักษะบุคลากรได้ใช้วิธีการ Focus Group ร่วมพัฒนาแบบบันทึก
การตรวจเท้าเบาหวานท่ีสะดวก สบาย และง่ายต่อการใช้งาน สอดคล้องกับวิถีชีวิตผู้ปฏิบัติงาน จนเกิดเป็นการ
น าโทรศัพท์มือถือท่ีสามารถถ่ายรูปได้มาประยุกต์ใช้ในแบบบันทึกการตรวจเท้าด้วยภาพถ่าย  และอบรมเชิง
ปฏิบัติการกับผู้ปฏิบัติงานทุกคนในการใช้แบบบึนทึกการตรวจเท้าเบาหวานอย่างถูกต้องและมีมาตรฐาน    



  ส าหรับกลุ่มผู้ป่วย เจ้าหน้าท่ีมีการปรับเปล่ียนบทบาทและหน้าท่ีตนเอง ด้วยกลยุทธ์การให้
ผู้ป่วยเป็นหนึ่งในเครื่องมือสู่การขยายวิธีการท างานเชิงรุก การส่งเสริมสุขภาพและการพึ่งพาตนเอง ผู้ป่วย
ได้รับความรู้และฝึกฝนวิธีการป้องกันการเกิดแผลท่ีเท้ารวมถึงการดูแลรักษาแผลท่ีเท้าอย่างถูกวิธีด้วยตนเอง 
สนับสนุบให้ผู้ป่วยเกิดแรงบันดาลใจผลักดันให้ตนเองเป็นบุคคลต้นแบบ เพื่อท่ีจะไปให้ความรู้สู่กลุ่มเพื่อนร่วม
โรคเดียวกันเกิดเป็นระบบการดูแลแบบเพื่อนช่วยเพื่อนท่ีอบอุ่นและเข้มแข็ง โดยมีเ จ้าหน้าท่ีเป็นเพียงผู้ให้
ค าปรึกษาเชิงวิชาการและให้การรักษาพยาบาลเท่านั้น 
ผลการวิจัย 
 แบบบันทึกการตรวจเท้าเบาหวานด้วยภาพถ่ายได้ถูกน าไปทดลองในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและ 
อสม. วัดผลด้วยแบบสอบถามประสิทธิภาพการใช้แบบบันทึกการตรวจเท้าด้วยภาพถ่าย ท้ังในด้านความรู้
ความเข้าใจในแบบบันทึกการตรวจเท้า และด้านความพึงพอใจใช้การใช้แบบบันทึกการตรวจเท้า พบว่า 
เจ้าหน้าท่ีและ อสม. มีความรู้ความเข้าใจในแบบบันทึกการตรวจเท้าผ่านเกณฑ์ร้อยละ 95 และด้านความพึง
พอใจต่อแบบบันทึกการตรวจเท้าอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 98.76  
 ส าหรับประสิทธิผลการใช้แบบบันทึกการตรวจเท้าเบาหวานด้วยภาพถ่ายในกลุ่มผู้ป่วยท้ัง 39 คน ผล
เชิงคุณภาพรายงานว่า ภาพถ่ายสามารถรายงานผลการเปล่ียนแปลงแผลท่ีเท้าของผู้ป่วยได้อย่างชัดเจนและ
ต่อเนื่องตลอดการตรวจเท้าทุก 3,6 และ 12 เดือน ท าให้ผู้ป่วยเห็นผลด้วยตาตนเองเกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง สร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ป่วยมั่นส่งเสริมสุขภาพตนเองอย่างดี เป็นการเพิ่มขีดจ ากัดของตนเองสู่การ
พึ่งพาตนเองได้โดยสมบูรณ์ ผลเชิงปริมาณ พบว่า แบบบันทึกการตรวจเท้าด้วยภาพถ่ายช่วยลดการเกิดแผลท่ี
เท้าในผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี มีผู้ป่วยท่ีมีแผลท่ีเท้าในระดับปานกลางลดลงจากร้อยละ 51.28 เหลือเพียงร้อยละ 
23.07 และผู้ป้วยท่ีมีแผลท่ีเท้าในระดับสูงจากร้อยละ 12.82 ลดลงเป็นร้อยละ 10.25 แต่ก็พบข้อมูลท่ีน่าสนใจ
รายงานว่า ยังคงมีผู้ป่วยท่ีมีความรุนแรงของแผลท่ีเท้าระดับต่ าเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 35.89 สูงถึงร้องละ 66.66 
แต่อย่างไรก็ตาม แบบบันทกการตรวจเท้าด้วยภาพเท้าได้ช่วยลดการท่ีผู้ป่วยสูญเสียเท้าได้ร้อยละ 100  
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
 คือ การท างานแบบสหวิชาชีพท่ีแข็งขันร่วมกันพัฒนารูปแบบการให้บริการและเครื่องมือท่ีเกิดจาก
ความต้องการและสอดคล้องกับวิถีการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการทุกระดับด้วยรูปแบบท่ีเรียบง่ายแต่ได้ผลลัพธ์
เป็นภาพที่งดงาม ผู้ให้บริการเกิดความรักและหวงแหนในส่ิงท่ีตนเองริเริ่มพัฒนาขึ้นมา ค้นพบศักยภาพท่ีมีค่า
ภายในตนเองเกิดเป็นความเป็นภาคภูมิใจตนเองในท่ีสุด เช่นเดีนวกับการเปิดพื้นท่ีให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมกลายเป็น
ส่วนหนึ่งในรูปแบบการบริการท้ังเป็นกลไกส าคัญในการขับเคล่ือนไปพร้อมกับทีมสหวิชาชีพอย่างเข็มแข็งและ
ยั่งยืน กระบวนการมีส่วนร่วมนี้ส่งเสริมให้ผู้ป่วยแสดงศักยภาพและก้ามข้ามขีดก าจัดของตนเองสู่การเช่ือมั่น
และภูมิใจตนเองในท่ีสุด  
ประเด็นแลกเปลี่ยนที่น่าสนใจ 
 แบบบันทึกการตรวจเท้าเบาหวานด้วยภาพถ่ายจัดเป็นนวัตกรรมหนึ่งท่ีมาช่วยประสิทธิภาพของผู้
ให้บริการและประสิทธิผลของผู้รับบริการ ควรมีขยายเครือข่าย กระจายองค์ความรู้นี้สู่สถานพยาบาลอื่นๆ 
ด้วยเช่นกัน 
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บทน า    
 เป็นท่ีทราบกันดีว่าภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดัโลหิตสูงมีมากมายและร้ายแรง แต่ถึงอย่างก็ตาม
กลับพบว่าจ านวนผู้ป่วยคลินิคโรคเรื้อรัง ใน รพ.สต.บ้านท่าจานท่ีมีภาวะแทรกซ้อนจากโรคดังกล่าวเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคไต จึงท าให้ภาระงานมากมายตกมายัง
เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริหาร ซึ่งใน รพ.สต. แห่งนี้เป็น รพ.สต.ท่ีเล็กท่ีสุดในต าบลและมีเจ้าหน้าท่ีเพียง 2 คนเท่านั้น 
แน่นอนว่าจ านวนผู้รับบริการที่มีมากกว่าผู้ให้บริการหลายเท่าย่อมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตคนท างานและคุณภาพ
ของงานท่ีไม่ท่ัวถึงซึ่งบั่นทอนก าลังใจค าท างานเป็นอย่างยิ่ง ร่วมกับโรคความดันโลหิตสูง 
จ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพระยะยาวผ่านจากท างานของสหวิชาชีพ แต่พบว่า 
การให้ความรู้และค าปรึกษาจากนางพยาบาลคลินิคเรื้อรังท่ีผ่านมาไม่สามารถน าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ของผู้ป่วยได้เลย ถึงเป็นท่ีมาของการพัฒนาโปรแกรมการให้สุขศึกษาร่วมกับการให้ค าปรึกษาแบบส้ัน ซึ่งเป็น
แนวทางรักษาท่ีใส่ใจในรายละเอียดของผู้รับบริหารมากยิ่งขึ้นด้วยการให้ค าปรึกษาตามลักษณะอาการและตรง
กับสภาพปัญหาของผู้ป่วยแต่ละคน ผ่านทีมสหวิชาท่ีเข้าการอบรมการให้ค าปรึกษาเพื่อการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล เภสัชกร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลโปรแกรมการให้ปรึกษาแบบ
ส้ันต่อการควบคุมระดับความดับโลหิตสูงของผู้ป่วยคลินิคโรคเรื้อรัง 
กระบวนการวิจัย  
 การวิจัยเป็นรูปแบบการศึกษาแบบกึ่งทดลอง ในกลุ่มผู้ป่วยท่ีมีความดับโลหิตสูงมากกว่าหรือเท่ากับ 
140/90 mmHg จ านวน 30 คน โดยคัดเลือกจากพื้นฐานการมีสัมพันธภาพอันดีระหว่างเจ้าหน้าท่ีและผู้ป่วย 
และใช้เครื่องมือท่ีช่ือว่า “ไม้บรรทัดวัดแรงจูงใจ”ประเมินความพร้อมสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของ
ผู้ป่วย 10 ระดับเป็นฐานข้อมูลเพื่อน าไปสู่การให้โปรแกรมสุขศึกษาและการให้ค าปรึกษาให้อย่างเจาะจงตรง
ความต้องการของผู้ป่วยอย่างแท้จริง  โดยการให้ค าปรึกษาปบบส้ันตามหลักการ 5 A ใช้เวลาประมาณ 15 
นาที ซึ่งจะเน้นให้ผู้ป่วยเกิดกระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพตนเองจากภายใน ตระหนักและรับรู้ถึง
สภาพปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง สร้างความเช่ือมั่น ให้ผู้ป่วยตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง 
วิเคราะห์และเล็งเห็นสักยภาพท่ีซ่อนเร้นภายในด้วยการตั้งค าถามเปิดประเด็นจากเจ้าหน้าท่ีผู้ให้ค าปรึกษา 
 นอกจากนี้ ยังมีรูปแบบการให้บริการคลินิคเรื้อรังท่ีครอบคลุมและเข้มแข็งขึ้นจากการร่วมมือของสห
วิชาชีพและโรงพยาบาลเม่ข่ายอย่างโรงพยาบาลหนองคาย ไม่ว่าจะเป็น การพบเภสัชการเพื่อให้ความรู้การใช้
ยาอย่างถูกต้องทุกเดือน และการให้ความรู้เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนและส่งเสริมสุขภาพจากพยาบาลและ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขทุกๆ สามเดือนพร้อมกับการแลกเปล่ียนเรียนรู้แบบกลุ่มระหว่างผู้ป่วยท้ัง 30 คน 
ตลอดจนการเยี่ยมบ้านเพื่อจัดสภาพแวดล้อมและให้ความรู้ญาติและผู้ดูแลหลัก ร่วมกับติดตามและประเมินผล
พฤติกรรมผู้ป่วย  เครื่องมือท่ีใช้การศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยกกัน 3  เครื่องมือ ได้แก่ 1. แบบบันทึกข้อมูล
ส่วนตัว 2.แบบันทึกภาวะสุขภาพ และ 3. ไม้บรรทัดวัดแรงจูงใจ ด้วยสถิติ  Pair t-test  
ผลการวิจัย   
 จากการเปรียบเทียบผลความดันโลหิตก่อนและหลังรับโปรแกรมการให้สุขศึกษาร่วมกับการให้
ค าปรึกษาแบบส้ัน พบว่า ระดับความดันโลหิตท้ัง Systolic และ Diastolic ลดลงจากเดิมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ p-value <.001 และจากการใช้ไม้บรรทัดวัดแรงจูงใจ สามารถช่วยปรับเปล่ียนทัศนคติและ
พฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 2.21 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value <.001 
ด้วยเช่นกัน  
ปัจจัยน าสู่ความส าเร็จ  



 หัวใจส าคัญของการเกิดระบบบริการผู้ป่วยเรื้อรังท่ีเข้มแข็งเกิดจากการท างานอย่างมีส่วนร่วมของทุก
สาขาวิชาชีพและการผนึกก าลังกับโรงพยาบาลแม่ข่ายท่ีมีศักยภาพและทรัพยากร พร้อมกับการท่ีผลของ
โปรแกรมการใหสุขศึกษาและใหค าปรึกษาแบบส้ันเป็นท่ีน่าพอใจ กุญแจส าคัญเกิดจากการส่งเสริมผู้ป่วยเป็น
นักจัดการสุขภาพตนด้วยตนเองผ่านขั้นตอนตามหลักจิตวิทยา ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเกิดการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมระยะยาวอย่างยั่งยืน ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงระบบบริหารได้ง่ายด้ายและพึ่งพาตนได้อย่างภาคภูมิ อีก
หนึ่งส่ิงคือการให้บริการบนพื้นฐานความสัมพันธ์อันดี มีความไว้เนื้อเช่ือใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้ให้และ
ผู้รับบริการ 
ค าถามเพิ่มเติม/ประเด็นที่น่าสนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
 ไม้บรรทัดวัดแรงจูงใจ  เป็นเครื่องมือท่ีดีต่อการค้นหาสาเหตุท่ีแท้จริงของผู้ป่วย ช่วยกระตุ้นให้เกิด
ความตระหนักและรับรู้ปัญหาท่ีเกิดจากตนเองและร่วมวางแผนแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง  ท าให้ผู้ป่วยรู้สึกมี
บทบาทต่อการจัดการสุขภาพตนเองสูง เกิดเป็นความรับผิดชอบ และสร้างวินัยเพื่อก ากับและควบคุมตนเอง 
รวมไปถึงการวางเป้าหมายท้ังระยะส้ันและระยะยาวในตนเอง 
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจาก Note taker  
 1. อยากทราบรายละเอียดของการให้ค าปรึกษาแบบส้ันตามหลัก 5 A มาจากทฤษฎีหรือมี
องค์ประกอบอะไรบ้าง พร้อมกับอธิบายขั้นตอนการให้ค าปรึกษาและแบบวัดท่ีใช้ประกอบการตลอดการให้
ค าปรึกษา 
 2. การปรับเปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรมมนุษย์ โดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคเรื้อรังจ าเป็นต้องอาศัยบูรณา
การความรู้อย่างองค์รวม ร่วมกับทฤษฏีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของสุขภาพท่ีหลากหลาย และท่ีละเลยไม่ได้
คือการค านึงถึงพัฒนาการแต่ละด้านของกลุ่มผู้ป่วยท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญญา เช่น การใช้
ทฤษฏีขั้นตอนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม (Trans theoretical Model :TTM) ท้ัง 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
  2.1 ขั้นไม่สนใจปัญหา 
  2.2 ขั้นลังเลปัญหา 
  2.3 ขั้นเตรียมตัว 
 ซึ่งสามขั้นตอนแรกเป็นการเตรียมผู้ป่วยเพื่อเข้าสู่กระบวนการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ควรร่วมกับ
ความรู้ทฤษฏีจิตวิทยาวิเคราะห์ของ Sigmund Freud เพื่อตอบสนองความต้องการทางจิตใจและสังคมของ
ผู้รับบริการท่ีถูกต้องและเหมาะสมตามจิตวิทยาพัฒนา โน้มน้าวและจูงใจให้ผู้ป่วยเกิดความตระหนักรับรู้
สถานะสุขภาพตนเอง รู้คุณค่าและศัยภาพตนเองจนพร้อมก้าวสู่การปฏิบัติ 
  2.4 ขั้นลงมือปฏิบัติ 
  2.5 ขั้นรักษาซึ่งพฤติกรรม 
 ซึ่งสองขั้นตอนนี้ต้องสร้างข้อตกลงและวางเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ซึ่งสามารถบูรณาการความรู้เรื่องการ
สร้างวินัยเชิงบวกมากก ากับ ควบคุมกับผู้ป้วยได้ด้วยเช่นกัน 
  2.6 ขั้นส้ินสุด 
  
 
 
 
 
 



หัวข้อเร่ือง ผลของการจัดส่ิงแวดล้อมเพื่อผ่อนคลายผู้รรับบริการที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะรอตรวจ 
ท่ีแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่ 
วิทยากร จีรวัตน์  เก้ารันต์ 
ผู้น าสนทนา ดร.วัลยาภรณ์  ทังสุภูติ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 
 
บทน า    
 จากปัญหาหน้างานของพยายาลคัดกรองท่ีประสบปัญหาทุกครั้งเมื่อมีคลินิคโรคเรื้อรัง พบว่า ผู้ป่วย
ส่วนใหญ่เดินทางมา รพ.สต. ด้วยจักรยานหรือการเดินมา และแน่นอนว่าท าให้ผู้ป่วยเหล่านี้มีระดับความดัน
โลหิตสูงลอย ผู้ป่วยจ านวน 66 รายมีความดันโลหิตสูงถึง 180/110 mmHg เมื่อวัดความดันโลหิตในครั้งแรก 
และอีกผู้ป่วยอีกครึ่งหนึ่ง (33 คน) ท่ีระดับความดันโลหิตไม่ได้เมื่อนั่งพักเป็นเวลา 15 นาทีแล้วก็ตาม มากไป
กว่านั้นมีผู้ป่วยร้อยละ 5 ท่ีความดันโลหิตสูงจนต้องส่งต่อห้องฉุกเฉิน ประกอบกับสถานท่ีใน รพ.สต. ค่อนข้างมี
พื้นท่ีจ ากัด แออัดไปด้วยผู้ป่วยจ านวนมากจึงท าให้บรรยากาศระหว่างรอตรวจมีความตึงเคร่ดท้ังจากเจ้าหน้าท่ี
และผู้ป่วย ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงท าแนวทางปฏิบัติพยาบาลแบบไนติงเกล โดยใช้ส่ิงแวดล้อมภายนอกจัดการ
สุขภาพภายใน จึงริเริ่มท่ีจะสร้างมุมผ่อนคลาย ณ แผนกผู้ป่วยนอก ไว้รับรองผู้ป่วยเหล่านี้ให้อยู่ให้ส่ิงแวดล้อม
ท่ีเอื้อต่อสุขภาพดีและมีความสุนทรีย์ขณะรอตรวจ 
กระบวนการวิจัย  
 รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง ในกลุ่มผู้ป่วยท่ีมีค่าความดันโลหิตตัวบนระหว่าง 160-190 mmHg และค่า
ความดันโลหิตตัวล่างระหว่าง 100-110 mmHg ซึ่งเปรียบเทียบผล 2 กลุ่มระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ผู้วิจัยได้เริ่มการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการจัดส่ิงแวดล้อมเพื่อการผ่อนคลาย ภายในพื้นท่ีจ ากัด
เพียง 2x2 เมตร จึงเกิดเป็นรูปแบบการแพทย์ทางเลือกแบบผสมผสานด้วยการจัดสวนหย่อม จัดตกแต่งให้มี
พื้นท่ีสีเขียวด้วยไม้ประดับด้วยศาสตร์สีบ าบัด ท่ีระบุว่าสีเขียวเป็นสีแห่งความสงบและสมดุลสู่ร่างกาย สามารถ
น ามาบ าบัดรักษาผู่ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเหลือด อีกท้ังยังร่วมกับสุคนธบ าบัดด้วยการ
ใช้น้ ามันหอมละเหยเพื่อปรับสมดุลร่างกายและจิตใจ ซึ่งขอความร่วมมือกับแผนกแพทย์แผนไทยของพืชท่ีมี
กล่ินหอมเพื่อการผ่อนคลายมาจัดวางบริเวณนั้น  ส าหรับส่ิงแวดล้อมด้านกายภาพท้ังแสง เสียง และอุณหภูมิก็
เป็นส่ิงท่ีผู้วิจัยใส่ใจด้วยเช่นกัน โดยมีการจัดบริเวณสวนหย่อมในบริเวณท่ีมีลมพัดโกรกและมีร่มเงา พร้อมเปิด
เสียงน้ าไหลรินคลอเบา 
ผลการวิจัย  
 ตลอดการเก็บข้อมูล 6 เดือนต้ังแต่มีนาคมถึงสิงหาคม วิเคราะห็ด้วยสถิติ Independent T-Test 
พบว่า ค่าความดันโลหิตตัวบนและชีพจรระหว่างท้ังสองกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ p-
value <.001 และ p-value <.05 ตามล าดับ โดยในกลุ่มทดลองมีระดับความดันโลหิตท่ีลดลงและชีพจรท่ี
ต่ าลงมากกว่ากลุ่มควมคุม เป็นผลให้การส่งต่อผู้ป่วยเข้าแผนกฉุกเฉินลดลงด้วยเช่นกัน คือจากร้อยละ 8.2 
เหลือเพียงร้อยละ 4.9 
ปัจจัยน าสู่ความส าเร็จ  
 คือการน าแนวคิดการสร้างส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาลให้เอื่อต่อการมีสุขภาพดีเป็นหนึ่งในแนวการ
ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพร่วมกับการใช้วิธีการรักษาแพทย์ทางเลือกแบบผสมผสาน ซึ่งสามารถน าเอาภูมิ
ปัญญาหรือวัตถุดิบท้องถิ่นมาประกอบการตกแต่ง ซึ่งเป็นการลงทุนท่ีประโยชน์สูงและประหยัดสุด 
ค าถามเพิ่มเติม/ประเด็นที่น่าสนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   



 นอกจากการจัดส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีรอบด้านแล้วนควรใส่ใจในส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพด้วย
เช่นกัน นั่นคือ ผู้ให้บริการและผู้รับบบริการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจาก Note taker 
 รูปแบบการด าเนินงานวิจัยเป็นแบบกึ่งทดลองเปรียบเทียบผลระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
แนะน าให้มีการเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงความดันโลหิตก่อนและหลังในกลุ่มทดลองด้วยเช่นกัน และมีการ
ติดตามและประเมินระดับความดันโลหิตสูงของผู้ป่วยในระยะยาว หรือเก็บข้อมูลภาวะสุขภาพด้านอื่นๆ ซึ่ง
อาจพบข้อมูลท่ีน่าสนใจว่าการจัดมุมผ่อนคลายไม่ได้มีผลเพียงแต่ลงความดันโลหิตสูงเท่านั้น  
 
 


