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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [] TQM-Best Practices (ตองจัดทํา Abstract, Presentation Slide, Full Paper (ถามี*)  
และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ตองจัดทํา Abstract, Presentation Slide  
     และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

ประเภทองคกร [  ] หนวยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หนวยงานรัฐวิสาหกิจ        [  ] หนวยงานดานการศึกษา   
[  ] หนวยงานราชการและองคกรของรัฐ      [  ] หนวยงานทางดานสาธารณสุข 

ชื่อเรื่องนําเสนอ ลดภาวะแทรกซอนจากความดันโลหิตสูงในผูปวยรักษาบําบัดทดแทนไต  
เปน “วิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเทานั้น)  

[  ] 1. การนําองคกร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธและการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใสลูกคาและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห และ การจัดการความรู  
[  ] 5. การเอาใจใสทรัพยากรบุคคล   [  ] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกตระบบมาตรฐานตางๆเขากับการบริหารจัดการ  

ชื่อหนวยงาน  งานการพยาบาลผูปวยโรคไตและไตเทียม โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
ที่อยู เลขที ่95 หมู 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทรศพัท 02-926-9999  โทรสาร  -   เว็บไซต  https://www.hospital.tu.ac.th 
ชื่อผูเขียน (ผูนําเสนอ) พว.อัจฉรา ขันธสนธิ์   ตําแหนง พยาบาล  
ชื่อผูประสานงาน นางสาวธนิตา ทิพยมาลี งานนโยบายและแผน โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
โทรศพัท 02-977-8498    อีเมล  tuh.tqmb@gmail.com 
 
สรุปจุดท่ีเปน “วิธีปฏบิัติที่เปนแบบอยางท่ีดีเยี่ยม” 

1) สรางงานวิจัยเรื่อง “ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมตอพฤติกรรมความรวมมือในการควบคุมความดันโลหิต
สูง และผลลัพธทางคลินิก ในผูปวยโรคไตเรื้อรังที่ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม” ไดรับการตีพิมพที่ พยาบาลสาร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปท่ี 49 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2565 เพื่อนํามาเปนแนวทางแกปญหาผูปวยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ถูกตอง และสามารถนําความรูที่ไดจากการวิจัยไปใชประโยชนในการปฏิบัติ หรือแกปญหาโดยตรง 
ชวยทําใหผูปฏิบัติไดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด 

2) ใชทักษะ การจัดการความรู ความสามารถของพยาบาลไตเทียม โดยการรวบรวมความรูจัดทําสื่อการสอนหลาย
รูปแบบ ถายทอดใหกับผูปวย เพ่ือใหผูปวยเรียนรูการควบคุมพฤติกรรมความเสี่ยง การควบคุมความดันโลหิตสูง โดย
จัดทําสื่อการสอน 5 เรื่อง ไดแก 1) การตูน 2D Animation เรื ่อง "ความดันโลหิตสูง ภัยเงียบที ่ไมควร
มองขาม" (ลิขสิทธิ์เลขที่ ส.016470) 2) สมุดคูมือควบคุมความดันโลหิตสูง (ลิขสิทธิ์เลขที่ ว.045770) 3) อีบุค 
เรื่อง "กินอยางไรหางไกลความดันสูง" 4) อีบุค เรื่อง "ความดันโลหิตสูงภัยเงียบที่ไมควรมองขาม" 5) คลิปวีดีโอ"เรื่อง
อาหารและน้ําและเกลือ สําหรับผูปวยฟอกเลือด"  

3) มีแนวทางการดูแลผูปวยมีภาวะความดันโลหิตสูงกอนฟอกเลือด โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 
 
ประสิทธิผล 
1) จํานวนผูปวยที่มีคาเฉลี่ยความดันโลหิตกอนฟอกเลือดตัวบน (Systolic blood pressure) ไมเกิน 140 mmHg 115 ราย 

จาก 140 ราย คิดเปน คิดเปนรอยละ 82.14 
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2) ลดอุบัติการณการเกิดความดันโลหิตสูง จากเดิม ป2561 และ 2562 พบผูปวยมีความดันโลหิตสูงขณะฟอกเลือด 
คิดเปนรอยละ 85.59 และ 93.59 ตามลําดับ หลังไดรับโปรแกรมผูปวยมีความดันโลหิตสูงขณะฟอกเลือด คิดเปน
รอยละ 17.86 

3) ลดจํานวนผูปวยที่เกิดภาวะแทรกซอนจากความดันโลหิตสูง จากเดิม 3 รายตอป เปน 0 ราย ไมมี ผูปวยที่เกิด
ภาวะแทรกซอนจากความดันโลหิตสูง คิดเปนรอยละ 100 

 
 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ จัดใหผูสนใจเขาเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององคกรผูสมัครนี้ได    
  [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวางที่นําเสนอในวันการจัดงานขององคกรผูสมัครนี้ได 
             [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
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บทคัดยอ 
 
ชื่อเรื่อง : ลดภาวะแทรกซอนจากความดันโลหิตสูงในผูปวยรักษาบําบัดทดแทนไต 
ประวัติและความเปนมาโดยยอ : 

งานการพยาบาลผูปวยโรคไตและไตเทียม โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรต ิมีพันธกิจในการดูแลผูปวย
ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมแบบเรื้อรัง (Chronic Hemodialysis: CHD) ใหไดรับการบริการที่ดีเลิศอยางยั่งยืน และมี
ความปลอดภัยสูงสุด มีผูปวย CHD ในความดูแล จํานวน 160 คน มีการฟอกเลือดเฉลี่ย 1,900 ครั้งตอเดือน ผูปวยสวน
ใหญฟอกเลือด 3 ครั้งตอสัปดาห สําหรับผูปวย CHD การควบคุมความดันโลหิตมีความสําคัญ เนื่องจากภาวะความดัน
โลหิตสูง จะสงผลใหผูปวยเกิดภาวะแทรกซอนที่พบไดบอยคือ ภาวะแทรกซอนที่สงผลกระทบตอหัวใจ เชน หัวใจโต 
หลอดเลือดหัวใจตีบ ภาวะแทรกซอนทางสมอง เชน เสนเลือดในสมองตีบ หลอดเลือดในสมองแตก หลอดเลือดในสมอง
อุดตัน ภาวะแทรกซอนทางตา เชน หลอดเลือดในตาตีบ หรือแตกสงผลใหตาบอดได ภาวะแทรกซอนตาง ๆ ที่เกิดข้ึนมี
ความสัมพันธกับอัตราการเสียชีวิตของผูปวย ภาวะความดันโลหิตสูงในผูปวย CHD ควบคุมไดยาก เนื่องจากมีหลาย
ปจจัยที่เปนสาเหตุใหผูปวย CHD มีภาวะความดันโลหิตสูง ไดแก พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการ
รับประทานยา พฤติกรรมการวัดความดันโลหิตที่บาน  และพฤติกรรมการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม ดวยเหตุปจจัยที่
กลาวมานี้ ผูปวยจึงตองไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและทีมสุขภาพ เพ่ือสงเสริมใหผูปวยมีพฤติกรรมการ
ควบคุมความดันโลหิตที่เหมาะสม พยาบาลไตเทียมจึงมีหนาที่สําคัญในการสนับสนุน ใหผูปวยมีพฤตกิรรมความรวมมือใน
การควบคุมความดันโลหิต ถือเปนบทบาทหนาที่หนึ่งท่ีสําคัญในการดูแลผูปวยใหมีความปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 
วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวทางการแกไขปญหา พัฒนา และการนําไปปฏิบัติ  
 โดยนําหลักคุณภาพตามนโยบาย 2P Safety ที่ มุงเนนถึงความปลอดภัยของผูปวย ใหความสําคัญกับ
ภาวะแทรกซอนจากความดันโลหิตสูงในผูปวยฟอกเลือด ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว คือ เฝาระวังการเกิดความดัน
โลหิตสูงขณะฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม และ ความดันโลหิตสูงเมื่ออยูที่บาน จึงสรางงานวิจัยเรื่อง “ผลของโปรแกรม
การสนับสนุนทางสังคมตอพฤติกรรมความรวมมือในการควบคุมความดันโลหิตสูง และผลลัพธทางคลินิกในผูปวยโรคไต
เรื้อรังที่ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม” เพ่ือใหผูปวยรับประทานยาลดความดันถูกตอง ลด Administration Error และ
นําไปสูการพัฒนาทําใหเกิดแนวทางการดูแลผูปวยฟอกเลือดที่มีภาวะความดันโลหิตสูง โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 
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พยาบาลไตเทียมนอกจากจะมีภารกิจในการดูแลผูปวยขณะฟอกเลือดใหมีความปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ
แลว ยังมีบทบาทเปนผูใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา ใหผูปวยสามารถดูแลตนเอง ปฏิบัติตัวไดอยางถูกตองขณะอยูท่ีบาน 
การจะปรับพฤติกรรม ตองอาศัยปจจัยหลายดาน แรงสนับสนุนทางสังคม เปนอีกวิธีหนึ่ง ที่จะชวยใหผูปวยสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตสูงได ดังนั้นทางหนวยงานจึงจะประยุกตใชงานวิจัย โดยนําทฤษฎีแรง
สนับสนุนทางสังคม สงเสริมใหผูปวยฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง มีพฤติกรรมการดูแล
ตนเองไดอยางถูกตองเหมาะสม สงผลใหความดันโลหิตสูงลดลง รวมถึงการใชทักษะ การจัดการความรู ความสามารถ
ของพยาบาลไตเทียม รวบรวมความรู และจัดทําสื่อการสอนหลายรูปแบบ ถายทอดใหกับผูปวย เพ่ือใหผูปวยเรียนรูการ
ควบคุมพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตสูง ผานสื่อการสอน 5 เรื่อง ประกอบดวย 1)การตูน 2D Animation 
เรื่อง "ความดันโลหิตสูง ภัยเงียบที่ไมควรมองขาม" (ลิขสิทธิ์เลขที่ ส.016470) 2) สมุดคูมือควบคุมความดันโลหิต
สูง (ลิขสิทธิ์เลขที่ ว.045770) 3) อีบุค เรื่อง "กินอยางไรหางไกลความดันสูง" 4) อีบุค เรื่อง "ความดันโลหิตสูงภัยเงียบที่
ไมควรมองขาม" 5) คลิปวีดีโอ"เรื่องอาหารและน้ําและเกลือ สําหรับผูปวยฟอกเลือด" โดยผูปวยที่ฟอกเลือดดวยเครื่อง
ไตเทียมทุกคน จะไดรับคําแนะนําการดูแลตนเอง และการควบคุมพฤติกรรมความรวมมือในการควบคุมความดันโลหิต
สูงจากพยาบาลและผูชวยพยาบาลเจาของไขรวมใหคําแนะนําใหกับผูปวยและญาติทุกราย อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 
และเปดสื่อการสอนใหกับผูปวยไดรับชมขณะฟอกเลือดทุกรอบ ทุกวันของการฟอกเลือด จากผลการดําเนินงานพัฒนา
ระบบคุณภาพเพ่ือความยั่งยืนนี้ สงผลใหผูปวยมีความปลอดภัย จํานวนผูปวยที่มีคาเฉลี่ยความดันโลหิตกอนฟอกเลือด
ตัวบนไมเกิน 140 mmHg มีจํานวน 115 ราย จาก 140 ราย คิดเปน คิดเปนรอยละ 82.14 ลดอุบัติการณการเกิดความ
ดันโลหิตสูง จากสถิติ ป 2561 และ 2562 พบผูปวยมีความดันโลหิตสูงขณะฟอกเลือด คิดเปนรอยละ 85.59 
และ 93.59 ตามลําดับ หลังไดรับโปรแกรม พบวา ผูปวยมีความดันโลหิตสูงขณะฟอกเลือด รอยละ 17.86 ลดลงจาก
เดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และจากการใชสื่อการสอนใหความรูกับผูปวยและญาติทําให ลดจํานวนผูปวยที่เกิด
ภาวะแทรกซอนจากความดันโลหิตสูง จากเดิม 3 รายตอป เปน 0 ราย ไมมี ผูปวยที่เกิดภาวะแทรกซอนจากความดัน
โลหิตสูง คิดเปนรอยละ 100 และจากการใชงานวิจัยประยุกตใชในการดูแลผูปวยทําใหลดการนอนโรงพยาบาลจาก
ภาวะแทรกซอนของความดันโลหิตสูง รวมถึงลดการเสียชีวิตที่ปองกันไดจากสาเหตุความดันโลหิตสูง (Preventable 
dead) สงผลใหคุณภาพชีวิตสูงข้ึน ไมเกิดความพิการ   
 
เครื่องมือท่ีใช: 

1. งานวิจัยเรื่อง “ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมตอพฤติกรรมความรวมมือในการควบคุมความดัน
โลหิตสูง และผลลัพธทางคลินิกในผูปวยโรคไตเรื้อรังท่ีฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม” ไดรับการตีพิมพที่ พยาบาลสาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปที่ 49 ฉบับที ่1 มกราคม-มีนาคม 2565   

     
     ภาพท่ี 1 วิจัยเผยแพร         ภาพท่ี 2 นํางานวิจัยชวยวางแผนงาน ศึกษา เรียนรูปญหา สรุปแนวทางปฏิบัติ 
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2. การตูน 2D Animation เรื่อง "ความดันโลหิตสูง ภัยเงียบที่ไมควรมองขาม“ ไดรับรองลิขสิทธิ์ งานโสตทัศนวัสดุ 
(ลิขสิทธิ์เลขที่ ส.016470)  

 

 
         QR code สแกนดูการตูน 
 
 
 
3. สมุดคูมือควบคุมความดันโลหิตสูง รับรองลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม (ลิขสิทธิ์เลขที่ ว.045770) 

 
 
4. E-book เรื่อง "ความดันโลหิตสูงภัยเงียบที่ไมควรมองขาม"  

       
 
5. คลิปวีดีโอ "เรื่องอาหารและน้ําและเกลือ สําหรับผูปวยฟอกเลือด" 
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