
 
ผลงานของโรงพยาบาลรองกวางไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  

ในการนําเสนอผลงาน Cardiac network forum ครั้งที่ 5: เครือขายหัวใจ คนไทยไรรอยตอ 

 

                ผลงานผลของโปรแกรมการดูแลตนเองตอคาเฉลี่ยความดันโลหิตและระดับไขมันตัวราย (LDL) ในผูปวยที่มี
โอกาสเกิดโรคเสนเลือดหัวใจตีบรุนแรงในเวลา 10 ปมากกวา 5%  คลินิกโรคไมติดตอ โรงพยาบาลรองกวาง จังหวัดแพร 
ผูนําเสนอ นางศรีรัตน อินถา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการนําเสนอผลงาน 

Cardiac network forum ครั้งที่ 5: เครือขายหัวใจ คนไทยไรรอยตอ ในวันที่ 30 มกราคม2556-1 กุมภาพันธ 2556 ณ 
โรงแรมสุนียแกรนด จังหวัด อุบลราชธานี ซึ่งมีผูสงผลงานเขาประกวดประเภทนําเสนอดวยวาจาทั้งหมด 74 เรื่อง 
โรงพยาบาลรองกวางไดรับการคัดเลือก นําเสนอผลงานจํานวน 2 เรื่อง คือ                         
          1.   ผลของโปรแกรมการดูแลตนเองตอคาเฉลี่ยความดันโลหิตและระดับไขมันตัวราย (LDL) ในผูปวยที่มีโอกาส

เกิดโรคเสนเลือดหัวใจตีบรุนแรงในเวลา 10 ปมากกวา 5%   คลินิกโรคไมติดตอ โรงพยาบาลรองกวาง จังหวัดแพร ผูนํา

เสนอ นางศรีรัตน อินถา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
          2.   ผลของโปรแกรมการอดบุหรี่ตอการเลิกบุหรี่ในผูปวยกลุมเสี่ยงหัวใจขาดเลือด  คลินิกโรคไมติดตอ 
โรงพยาบาลรองกวาง จังหวัดแพร  ผูนําเสนอ นาง อัคริมา เมฆอากาศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ. 

                                                                                      

                                        
 

    

                
 

 



 

 

        ชื่อเรื่อง: ผลของโปรแกรมการดูแลตนเองตอคาเฉลี่ยความดันโลหิตและระดับไขมันตัวราย (LDL) ใน  

        ผูปวยที่มีโอกาสเกิดโรคเสนเลือดหัวใจตีบรุนแรงในเวลา 10 ปมากกวา 5%   คลินิกโรคไมติดตอ  

        โรงพยาบาลรองกวาง จังหวัดแพร 

 

                                    นางศรีรัตน อินถา      พยาบาลวิชาชีพชํานาญการผูนําเสนอ 
 

   การศึกษาแบบพรรณนานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการดูแลตนเองตอคาเฉลี่ย

ความดันโลหิตและระดับไขมันตัวราย(LDL) ในผูปวยที่มีโอกาสเกิดโรคเสนเลือดหัวใจตีบรุนแรงในเวลา 10 ป
มากกวา 5%   จากการใชแบบประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดของโรงพยาบาลรามาธิบดี (Rama-
EGAT heart score) รวมกับมีระดับ ไขมันตัวราย (LDL) มากกวา 100 mg% จากผลการตรวจเลือดประจําปที่มา

รักษาในคลินิกโรคไมติดตอโรงพยาบาลรองกวาง ระหวางเดือนมกราคม 2555 –มิถุนายน  2555 จํานวนทั้งหมด 
30 ราย โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  1 วัน เนื้อหาประกอบดวย 4 ดานไดแก การควบคุมอาหาร การออก
กําลังกาย การควบคุมอารมณ และการมาตรวจตามนัด  มีการนัดติดตามผล  3 ครั้ง ใชเวลาในการเรียนรูครั้งละ 

30 นาที  ติดตามผลหลังใหการเรียนรู 3 เดือน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและ  t-test 
   ผลการศึกษา กลุมตัวอยาง เปนผูปวยเบาหวาน (รอยละ20) เปนเบาหวานรวมกับความดันโลหิต
สูง (รอยละ45) และผูปวยความดันโลหิตสูง (รอยละ35) กลุมตัวอยางสวนใหญอายุมากกวา 50 ป  

(รอยละ 50) เปนเพศหญิง (รอยละ 73) พบวา คาเฉลี่ยความดันโลหิตลดลงจาก 96.60 เปน 90.17แตกตางอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คาเฉลี่ยไขมันตัวราย (LDL) ลดลงจาก 149.50 เปน 127.67 แตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05และกลุมตัวอยางไมเกิดภาวะหัวใจขาดเลือด (ACS)  

      สรุปไดวาผลจัดกิจกรรมเรียนรูในกลุมที่มีโอกาสเสี่ยงเกิดโรคเสนเลือดหัวใจตีบรุนแรงในเวลา  
10 ป มากกวา  5 % ทําใหผูปวยดูแลตนเองได สามารถควบคุมระดับ ความดันโลหิต ระดับไขมันในเลือดทําให
ไมเกิด เสนเลือดหัวใจตีบรุนแรง (ACS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        ชื่อเรื่อง: ผลของโปรแกรมการอดบุหรี่ตอการเลิกบุหรี่ในผูปวยกลุมเสี่ยงหัวใจขาดเลือด คลินิกโรคไม

ติดตอ โรงพยาบาลรองกวาง จังหวดัแพร 

 

                                                                        นางอัครมิา  เมฆอากาศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 

             การศึกษาแบบพรรณนานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของโปรแกรม การอดบุหรี่ในผูปวยโรคเรื้อรัง(เบาหวาน 

ความดันโลหิตสูง)ที่สูบบุหรี่ซึ่งเปนกลุมเสี่ยงหัวใจขาดเลือด การสูบบุหรี่ทําใหมีความเสี่ยงของโรคหัวใจขาดเลือด
มากกวาผูที่ไมสูบบุหรี่ถึง2.5 เทา โดยเฉพาะผูสูบบุหรี่ที่เปนทั้งความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูงจะเสี่ยงตอการ
เปนเปนโรคหัวใจถึง 8 เทาของคนทั่วไป (American Heart Association [AHA], 2002) คลินิกโรคเรื้อรังโรงพยาบาล
รองกวางมีผูปวยสูบบุหรี่ทั้งหมด 319 คน ยินดีเขารวมคลินิกเลิกบุหรี่ 76 คน โดยการใหคําปรึกษาการเลิกบุหรี่ 5A 

หรือ เรียกอีกอยางวา ถนนปชต (ถาม=Ask, แนะนําใหเลิก=Advise, ประเมิน=Assess, ชวยใหเลิก=Assist, 
ติดตาม=Arrange follow up) มีการติดตามโดยโทรศัพท ในวันที่3, 7, 14 และติดตามทุกครั้งตามนัดในเดือนที่ 1, 3, 
6 และ12 

       ผลการศึกษากลุมตัวอยาง มีอายุระหวาง 56-65 ป รอยละ 42.10 เปนเพศชายรอยละ 94.70 สวนใหญมี
การศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 72.40 มีอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 42.10  ผลการเลิกสูบบุหรี่หลังใหเขาคลินิก
อดบุหรี่พบวา เลิกสูบในวันที่ 3, 7, 14 รอยละ 15.80 เลิกสูบไดนาน 1 เดือน รอยละ 13.20 เลิกสูบไดนาน 3 เดือน

รอยละ 25.00 เลิกสูบไดนาน 6 เดือนรอยละ 38.20 เลิกสูบไดนาน 1ป รอยละ 7.90  
       การใชโปรแกรมการอดบุหรี่โดยใชหลักการใหคําปรึกษา 5A สงผลใหผูปวยที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่สามารถเลิก

บุหรี่ได 
          สรุปผลผูปวยโรคเรื้อรังที่สูบบุหรี่ทุกคนที่เขามารับบริการควรไดรับคําแนะนําในการเลิกบุหรี่โดยใชหลัก 

5A (ถนนปชต) และใชแพทยทางเลือก คือ ยาชงสมุนไพรหญาดอกขาวเพ่ือชวยสรางแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ในระยะ
ยาวตอไปและควรมีการติดตามชวงระยะเวลาหลัง 6 เดือน- 1 ป โดยการสงตอชุมชน 

 

 
 

 

 


