สารบัญ
ประเภท Oral Presentation
รหัส
AOC1
AOC2
AOC3
MOC4

MOC5
MOC6
YOC7
YOC8
SOC9
SOC10
SOC11
SOC12

ชื่อตามรหัสเรื่อง
ชื่อผู้วิจัย
สาขาดูแลรักษา/คลินิก (OC)
การพัฒนาถุงตวงเลือด Alert safety bag ต่อคุณภาพ
อรทัย บัวคา
การวินิจฉัยและรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรก รพ.ชานุมาน จ.อานาจเจริญ
โรงพยาบาลชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
อุบัติการณ์การเกิดอาการไม่พึงประสงค์ของยา
พนัฎชนันทน์ ผิวบาง
ต้านวัณโรคในผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
รพ.ลืออานาจ จ.อานาจเจริญ
การศึกษาผลของการใช้ยาพอกเย็นรักษาอาการข้ออักเสบ
ทับทัย เสาศิริ และคณะ
ในผูป้ ่วยโรคเกาต์ในคลินิกแพทย์แผนไทย
รพ.ลืออานาจ จ.อานาจเจริญ
โรงพยาบาลลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ
ผลโคลนพอกยาเย็นต่ออาการปวดเข่าในผู้สูงอายุ
ศิรภัสสร มูลสาร
สอน.นาโสก ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร
สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60
พรรษานวมินทราชินี
บ้านนาโสก จ.มุกดาหาร
ผลของการใช้โปรแกรมการจัดการตนเองของผู้ป่วย
วิวัตร เหล่าน้อย
โรคเบาหวานที่มีโรคไตเรื้อรังร่วมต่อพฤติกรรมการ
รพ.สต.บ้านกุดโง้ง
จัดการตนเอง
จ.มุกดาหาร
การเปรียบเทียบอุณหภูมิกายที่ลดลงระหว่างการเช็ดตัวลดไข้ วันวิสาข์ กลางประพันธ์
แบบเดิมกับการแช่เท้าในน้าอุ่นในเด็กที่มีไข้สูงที่มารับ
รพ.มุกดาหาร
บริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมุกดาหาร
การพัฒนาระบบการตรวจสุขภาพช่องปากและให้การ
พรรณทิพย์ ดาไพบูลย์
รักษาทันตกรรมแก่ผู้ป่วย CAPD ต่อการเข้าถึงบริการ
และณิชกุล ดวงดี
ทันตกรรม
รพ.ยโสธร
ผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาความรู้และพฤติกรรม
สุมาลี คมขา และคณะ
เบาหวานรายกรณีต่อการควบคุมระดับน้าตาลสะสม
รพ.ค้อวัง จ.ยโสธร
ผู้ป่วยเบาหวาน อาเภอค้อวัง
ชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดัน
สมคิด สุภา
โลหิตสูงด้วยรายกรณีและทีมสหสาขาวิชาชีพ
จ.ศรีสะเกษ
การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาด้วยแผ่นประคบร้อน
ภูริวัจน์ ผารัตน์
และแผ่นประคบเย็นในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม
จ.ศรีสะเกษ
ผลของรูปแบบการจัดการความเจ็บปวดขณะรอคลอดใน ดวงใจ บัวภู่, สมถวิล สุภาว์
มารดาที่มาคลอดในโรงพยาบาลราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
และจินตนา ทองกลม
รพ.ราศีไศล จ.ศรีสะเกษ
การให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่มีประวัติโรคความดัน
ธันยมัย ปุรินัย
โลหิตสูงและโรคเบาหวานที่มารับการตัดกระดูกไขสันหลัง
รพ.ศรีสะเกษ
laminectomy ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ
ข
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SOC13
UOC14
UOC15

UOC16

UOC17
UOC18
UOC19
AOP1
AOP2

สาขาดูแลรักษา/คลินิก (OC) (ต่อ)
ผลของการใช้แนวทางปฏิบัติการป้องกันแผลกดทับใน
สิรยา ชิณวงษ์ และคณะ
หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1
รพ.ศรีสะเกษ
การบาบัดทางความคิดและพฤติกรรมผู้ป่วยติดสุรา
รุ่งรัตน์ สายทอง
ในโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
รพ.50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
จังหวัดอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
การพัฒนาแนวทางการดูแลและการรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรค เกรียงศักดิ์ กิจเพิ่มเกียรติ,
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ในบริบท
จักรพงศ์ ปิติโชคโภคินท์
โรงพยาบาลชุมชนนาตาล จ.อุบลราชธานี
และสายชล ชิณกธรรม
รพ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกัน
ภิรมย์พร รักใคร่
ความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มในหอผู้ป่วยหนัก
และสุกมล วงศ์คูณ
โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
รพ.ตระการพืชผล
จ.อุบลราชธานี
การพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
วราภรณ์ สมดี
ระยะสุดท้าย หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรม
และวรรณิศา วราห์คา
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
รพร.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ประสิทธิผลของการใช้ครีมป้องกันการสูญเสียน้าและเพิ่มความ ธนุต ก้วยเจริญพานิชย์
ชุ่มชื้นของผิวหนังระหว่างการฉายรังสีหลังการรักษาครบ 1 ปี รพ.มะเร็ง จ.อุบลราชธานี
ผลการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานของเขื่องในโมเดล
สาโรช สมชอบ
รพ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
สาขาส่งเสริม ป้องกันควบคุมโรค และฟื้นฟูสภาพ (OP)
Home ward to dying home: การดูแลระยะสุดท้าย นิตยา บัวสาย และคณะ
ที่ใช้บ้านเป็นเรือนนอน
ศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง
รพ.อานาจเจริญ
ผลของรูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังแบบมีส่วนร่วม
สุภาวดี อริพันธ์,
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดงมะยาง อ.ลืออานาจ
ระดาพร วิริยะกุล
จ.อานาจเจริญ
และอนุเชษฐ์ ทานะขันธ์
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รพ.สต.ดงมะยาง จ.อานาจเจริญ

AOP3 แรงจูงใจในการทางานของบุคลากรสาธารณสุข
ทนงศักดิ์ พึ่งโพธิ์
อาเภอพนา จังหวัดอานาจเจริญ
รพ.พนา จ.อานาจเจริญ
MOP4 รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงต่อ อัญชรี ทองผา และคณะ
การคลอดทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม
รพ.สต.บ้านสานแว้
โดยพยาบาลผู้จัดการรายกรณี
จ.มุกดาหาร
MOP5 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแล
อรทัย ทองขัน
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร สสอ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
YOP6 การพัฒนารูปแบบป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกาโดยการมี ดวงกมล สีมันตะ และคณะ
ส่วนร่วมของชุมชน ตาบลกุดแห่ อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร รพ.สต.กุดแห่ จ.ยโสธร
ค

25
26

27
28

YOP7
SOP8
SOP9
SOP10
SOP11
SOP12
UOP13
UOP14

UOP15
UOP16
UOP17
UOP18

AOR1
AOR2

สาขาส่งเสริม ป้องกันควบคุมโรค และฟื้นฟูสภาพ (OP) (ต่อ)
การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
เปมิกา บุตรจันทร์
ทีมสู้ตายในชุมชน
รพ.สต.บ้านสมสะอาด จ.ยโสธร
รูปแบบการเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สาหรับชายวัยแรงงาน
เพ็ญทิวา สารบุตร
ตาบลโคกเพชร อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
จ.ศรีสะเกษ
การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนโดยการมี
สุกัลยา อินทร์หา
ส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชน กรณีศึกษา : บ้านโนนรัง
จ.ศรีสะเกษ
ตาบลหนองกุง อาเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในผู้สูงอายุที่
สุคนธ์ทิพย์ นรสาร
มีภาวะพึ่งพิงตาบลกุง อาเภอศิลาลาด
จ.ศรีสะเกษ
ผลการให้คาปรึกษารายบุคคลแบบปรับเปลี่ยนความคิด
ณัฐชยา สารภาพ
และพฤติกรรมต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มี
จ.ศรีสะเกษ
ภาวะซึมเศร้า อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
การดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนโดยชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริม
อัมพร ศรีรอง
สุขภาพตาบลเสียวตาบลเสียว อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
จ.ศรีสะเกษ
การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้ DM Smart
อนินพร สาธุภาค,
Camp เพื่อเปรียบเทียบระดับน้าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน พัฒนพร อุ่นวงศ์ และคณะ
ที่ควบคุมระดับน้าตาลไม่ได้ อาเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานี รพ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
การมีส่วนร่วมของชุมชน ต่อการดาเนินงานบ้าน
วิลาวัลย์ หลักเขต,
ปลอดบุหรี่พื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลปทุม
สาราญ พูลทอง
และสุปราณี เมืองโคตร
รพ.สต.ปทุม จ.อุบลราชธานี
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
กัลยา ไชยสัตย์
“โรงเรียนผู้สูงอายุสร้างสุข” โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และวชิราภรณ์ วิทยาขาว
ตาบลเวียงอาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
รพ.สต.เวียง จ.อุบลราชธานี
ผลของโปรแกรมสุขศึกษาการเสริมสร้างพลังอานาจ
กมลธิดา เหล่าบุตรสา
มารดาต่อการรับรู้พลังอานาจ การรับรู้ความสามารถ
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
พฤติกรรมมารดา และภาวะสุขภาพของทารกแรกเกิด
จ.อุบลราชธานี
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผู้ป่วยเบาหวานที่มี
อริสรา แสงสว่าง
ผลต่อระดับน้าตาลในเลือดในคลินิกเบาหวาน
รพ.พิบูลมังสาหาร
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
จ.อุบลราชธานี
วิจยั เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา อัจฉราพร น้อยตาแสง
ยาเสพติด : กรณีศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริม
รพ.สต.ดอนโมกข์
สุขภาพตาบลดอนโมกข์ อาเภอน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
สาขา R2R (OR)
ผลของรูปแบบการป้องกันการพลัดตกหกล้มต่อการพลัดตกหกล้ม
นุชจรีพร ทองวรณ์
ในผู้สูงอายุที่ตึกผู้ป่วยในโรงพยาบาลพนา จังหวัดอานาจเจริญ รพ.พนา จ.อานาจเจริญ
การพัฒนารูปแบบการดูแลด้านยาในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง อุทุมพร ปริญญาสกุลวงศ์
โดยเภสัชกรด้วย Clinical information system
รพ.เสนางคนิคม จ.อานาจเจริญ
ง
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สาขา R2R (OR) ต่อ
AOR3 Medication Adherence Program เพื่อการดูแลผู้ป่วย ชลิตดา ขันแก้ว และคณะ
จิตเวชเรื้อรังในชุมชน
ศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง
รพ.อานาจเจริญ
MOR4 ประสบการณ์การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร “สาเหตุและ
ผ่องแผ้ว บุตดีวงศ์
แนวทางการป้องกัน” กรณีศึกษาวัยรุ่นในตาบลบ้านโคก
รพ.สต.บ้านหนองแวง
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
จ.มุกดาหาร
MOR5 การพัฒนาแนวทางการดูแลแบบประคับประคองใน
นิดาภรณ์ จันทร์เกษ
ผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิต โรงพยาบาลคาชะอี
และดรุณี รัชอินทร์
รพ.คาชะอี จ.มุกดาหาร
YOR6 การพัฒนาระบบเชื่อมรอยต่อในการเข้าถึงระบบบริการ นภาพร ตั้งพูลผลวนิชย์
ของผู้ป่วย Palliative Care จังหวัดยโสธร
รพ.ยโสธร จ.ยโสธร
YOR7 พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมีย
กลอยใจ แสนวงษ์ และคณะ
โรงพยาบาลยโสธร
รพ.ยโสธร จ.ยโสธร
SOR8 กลไกการขับเคลื่อนด้วยภาคีเครือข่ายเพื่อความ
เพ็ญศรี นรินทร์
ปลอดภัยทางถนนของชุมชน อาเภอขุนหาญ
จ.ศรีสะเกษ
SOR9 การศึกษาบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและกานันตาม
เบญจมาศ บุดดาวงศ์
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457
จ.ศรีสะเกษ
ในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในชุมชน
SOR10 การจัดบริการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการปรึกษาและ
ชื่นจิต ชาญจิตร
ตรวจคัดกรอง HIV/STI กลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงยาก
จ.ศรีสะเกษ
SOR11 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการเครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอ
สมัย คาเหลือ
(District Health System) สู่การบูรณาการเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมสู่เป้า
จ.ศรีสะเกษ
หมายเดียวกัน (TheHealthiswhole) อาเภอขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2559
SOR12 การพัฒนาคุณภาพระบบ CPR ขั้นสูง
นฤมล สิงห์คาร จ.ศรีสะเกษ
UOR13 การพัฒนารูปแบบการประชุมปรึกษาทางการพยาบาล
พัชรี อมรสิน และคณะ
โดยใช้รูปแบบ 5 ซี ของโรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี รพ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
UOR14 การพัฒนารูปแบบการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง บุศรัตน์ วีระกุล และคณะ
ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยการมีส่วนร่วม
รพ.นาจะหลวย
ของชุมชน อาเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
UOR15 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
เอกฉัตร ทองเทพ
ความปลอดภัยด้านยา : กรณีศึกษางานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
รพ.พิบูลมังสาหาร
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
จ.อุบลราชธานี
UOR16 ผลการจัดการรายกรณีในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับและ บันเทิง พลสวัสดิ์ และคณะ
มะเร็งท่อน้าดีแบบประคับประคองโดยทีมหมอครอบครัว
รพ.สต.ดงห่องแห่
จ.อุบลราชธานี
UOR17 ผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยเบาหวานที่มี
อนัญญา สองเมือง และคณะ
ปัญหาความร่วมมือในการใช้ยา
รพ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
UOR18 ผลของการนาถุงตวงเลือดมาใช้ในการป้องกันภาวะช็อก
ภูมิจิตร เมคัน
จากการตกเลือดหลังคลอด 2 ชม.แรก
รพร.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
จ
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ประเภท Poster Presentation
สาขาดูแลรักษา/คลินิก (PC)
APC1 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วย STEMI

62

APC2

63

APC3
APC4
APC5

MPC6
MPC7
YPC8
YPC9
YPC10

SPC11
SPC12
SPC13

ศรีสุดา พ่วงพงษ์
รพ.ลืออานาจ จ.อานาจเจริญ
การเปรียบเทียบต้นทุนของการใช้ยาฉีดอินซูลิน
กานต์ คามั่นทูล,
แบบปากกาและอินซูลินแบบใช้ไซริงค์ใน
พิไลพรรณ จันทประสาร
และชวลิต มหาไชย
รพ.ลืออานาจ จ.อานาจเจริญ
การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจ
ยุภารัตน์ มีสติ
ตายเฉียบพลัน โรงพยาบาลพนา
และดารงเดช สิ้นภัย
รพ.พนา จ.อานาจเจริญ
ผลการใช้แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตก
อุทิศ นันทะมาตย์
รรม (2010) ของโรงพยาบาลชานุมาน
รพ.ชานุมาน จ.อานาจเจริญ
การศึกษาเปรียบเทียบค่าการตรวจวิเคราะห์ระดับน้าตาลใน
ชนิดา สีวะกูล
เลือดด้วยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ Sysmex BX -3010 และ
รพ.ลืออานาจ
เครื่อง Oncall Advanced ในตัวอย่างเลือดผู้ป่วยเบาหวาน
จ.อานาจเจริญ
ที่มาตรวจที่โรงพยาบาลลืออานาจ
รูปแบบการจ่ายยาผู้ป่วยนอกของเภสัชกรในผู้ป่วยเบาหวาน เศรษฐลัทธ์ เย็นวิจิตรโสภา
รายใหม่ โรงพยาบาลดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
รพ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
การพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคองผู้ป่วย
ธัญวรรณ เมืองโคตร
ระยะท้ายเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลหว้านใหญ่
รพ.หว้านใหญ่
อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
จ.มุกดาหาร
ผลการใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วย Septic shock ที่ให้ยา
อารยา สุระขันธ์
Vasopressor/Inotrop เพื่อลดและป้องกันภาวะแทรกซ้อน
รพ.ยโสธร
แนวทางปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วย NSTEMI ที่ได้รับยา Enoxaparin
เนตรชนก สิทธิบุรี
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
รพ.ยโสธร
จากการฉีดยา ของหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลยโสธร
ผลการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
สุภาวดี เสริมศรี,
ที่ยังควบคุมอาการไม่ได้ โรงพยาบาลค้อวัง
สุดารัตน์ สุมาพันธ์
และลัดดา ห้าวแสน
รพ.ค้อวัง จ.ยโสธร
ความชุกของฮีโมโกลบินผิดปกติ ในหญิงตั้งครรภ์และ
กรรณิกา บุญเสริม
สามีที่มารับบริการฝากครรภ์ โรงพยาบาลปรางค์กู่
รพ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
ลด DRPs ลด Re-admission เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย รสสุคล จรัสดารงวัฒน์ และคณะ
เบาหวาน
รพ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
การศึกษาผลทางคลินิกใน ผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวชนิด ejection fraction
วิภารัตน์ ลาลี
ต่าหลัง optimized medication ในผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีสะเกษ
รพ.ศรีสะเกษ
ฉ
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สาขาดูแลรักษา/คลินิก (PC) ต่อ
SPC14 อัตราการเกิดภาวะน้าตาลต่าในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานร่วมกับโรคไต
ศุภกร อึ้งโชคอานวย
เรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับยารักษาเบาหวานในกลุ่มซัลโฟนิลยูเรีย รพ.ราศีไศล จ.ศรีสะเกษ
SPC15 การศึกษาความรุนแรงของความปวดจากการทางานที่
หทัยกาญจน์ ธรรมบุตร,
ผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลาย (Peripheral
วริศรา แถวปัดถา
Neuropathy pain) ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบาบัด
และชลลดา บุญทน
ศูนย์ให้ยาเคมีบาบัด
รพ.ศรีสะเกษ
SPC16 การศึกษาการกาเริบเฉียบพลันของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น
อังคณา บุญลพ,
เรื้อรังที่ได้รับการตรวจสไปโรเมตรีย์
วีร์ธิมา ไชยยศ
ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ
และดวงเดือน ทองผิว
รพ.ศรีสะเกษ
UPC17 ผลลัพธ์การพัฒนากระบวนการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะ
อภิชาต ทองมนต์
อย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รพร.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
UPC18 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยการมีส่วนร่วม เบญจวรรณ ศรศรี และคณะ
ของเครือข่ายอาเภอนาตาล อุบลราชธานี
รพ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
UPC19 การพัฒนาระบบการวางแผนจาหน่ายผู้ป่วยมะเร็ง
ศรัญญา วรรณสุข และคณะ
ระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง
รพ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
UPC20 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับ HbA1c กับการควบคุม
สาโรช สมชอบ
ระดับน้าตาลได้คุณภาพตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป
รพ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
UPC21 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับการควบคุมโรคหืดใน
วรนท มาศวรรณา
ผู้ป่วยโรงพยาบาลเขื่องใน
รพ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
UPC22 รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง WE CARE ศรัญญา วรรณสุข และคณะ
STROKE หอผู้ป่วยใน 1 โรงพยาบาลเขื่องใน
รพ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
สาขาส่งเสริม ป้องกันควบคุมโรค และฟื้นฟูสภาพ (PP)
APP1 การพัฒนารูปแบบการจัดการด้านระบบยาในโรงเรียน
จันทร์จรีย์ ดอกบัว,
โดยเครือข่ายชุมชน
สุธิดา ปาบุตร
และรัตนาภรณ์ สระบัวคา
รพ.ปทุมราชวงศา
จ.อานาจเจริญ
APP2 การพัฒนารูปแบบดาเนินงานสถานที่ทางานน่าอยู่และ
พิศมัย ศรีริรมย์
น่าทางานโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริม
รพ.สต.พุทธรักษา
สุขภาพตาบลพุทธรักษา อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
จ.อานาจเจริญ
APP3 การศึกษาพฤติกรรม 3อ 2ส ของประชาชน 15 ปีขึ้นไป
เขมรัศม์ แก้วสุข
ในเขตตาบลพนา อาเภอพนา จังหวัดอานาจเจริญ
รพ.พนา จ.อานาจเจริญ
APP4 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเอง
กนกวรรณ ผิวทอง
ของผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารินโรงพยาบาลลืออานาจ
และพนัฎชนันทน์ ผิวบาง
รพ.ลืออานาจ จ.อานาจเจริญ
MPP5 รูปแบบการดาเนินงานอนามัยแม่และเด็กในชุมชนแบบ
กุนทินี กุสโร
มีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมพื้นเมืองอีสาน
รพ.สต.โพนทราย
กรณีศึกษา : ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
จ.มุกดาหาร
ช

77
78

79

80
81
82
83
84
85
86

87
88
89
90

MPP6
YPP7
YPP8
YPP9
SPP10
SPP11
SPP12

SPP13

UPP14
UPP15
UPP16
UPP17
UPP18
UPP19

สาขาส่งเสริม ป้องกันควบคุมโรค และฟื้นฟูสภาพ (PP) ต่อ
รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ
หฤทัย ถ่อเงิน
ตาบลชะโนด อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
รพ.สต.ชะโนด จ.มุกดาหาร
ผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาความรู้ด้านพฤติกรรมการ นภาพร ทองไทย และคณะ
บริโภคอาหารในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุม
รพ.ค้อวัง จ.ยโสธร
ระดับความดันโลหิตไม่ได้ อาเภอค้อวัง
การพัฒนารูปแบบการโทรศัพท์ติดตามเยี่ยมมารดาหลังคลอด
หนูนิด เวชกามา
TEEN MOM ต่ออัตราการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน
รพ.ยโสธร
การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้กับมารดาหลังคลอด
วรัชดา โคตะขุน
ของตึกสูติกรรม โรงพยาบาลยโสธร
รพ.ยโสธร
การประเมินระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยากลุ่มโรค
ชุติกาญจน์ มงคลชัยพาณิชย์
ไข้ซิก้าโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ปี พ.ศ.2557-2559
รพ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
พลังบุคคลต้นแบบเพื่อการเลิกบุหรี่ในคลินิก NCD
ณัชชา โทนผุย
รพ.สต.ละเอาะ จ.ศรีสะเกษ
ภูมิซรอลโมเดล : รูปแบบการสร้างแรงจูงใจในการตรวจ
เนตรทราย มาลัย
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
60 พรรษานวมินทราชินีภูมิซรอล จ.ศรีสะเกษ
การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบ
สมบูรณ์ แนวมั่น
ประคับประคองสู่ความเป็นเลิศ
,สาราญ ธรรมบุตร
และสมพงษ์ ธรรมบุตร
รพ.สต.โคกหล่าม จ.ศรีสะเกษ
“เบญจเวช” การออกกาลังกายเพื่อสร้างเสริม
ลักขณา สายเนตร
สมรรถภาพ ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
รพ.สต.เหล่าแดง
จ.อุบลราชธานี
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ
นิตยา หลุ่มภู
ผู้สูงอายุ “ชมรมผู้สูงอายุเพื่อนช่วยเพื่อน” ตาบลถ้าแข้
รพ.สต.ถ้าแข้
อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
ระบบงานเฝ้าระวังป้องกันโรคและภัยสุขภาพโดยการมี เกรียงไกร ไชยพิมพ์ และคณะ
ส่วนร่วมของทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)
อ.พิบูลมังสาหาร
เครือข่ายระดับตาบลอาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วม
สุวนิตย์ เนื้ออ่อน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลด้ามพร้า อาเภอเมือง
รพ.สต.ด้ามพร้า
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน ศสม.
ศิริพร พลศรี
เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
รพ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข สุพล การกล้า, สุวิมล กาเนิดสิงห์
โดยกระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา : Big C Market
และณัฐพล ปัญญา
สาขาตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
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APR1
APR2
APR3
MPR4
MPR5
YPR6
YPR7
YPR8
SPR9
SPR10
SPR11
SPR12

SPR13
UPR14

สาขา R2R (PR)
รูปแบบการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
รันดร ศรีริรมย์
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านคาเดือย หมู่ที่ 2 ตาบล
รพ.สต.คาเดือย
คาเขื่อนแก้ว อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
จ.อานาจเจริญ
การพัฒนาเครือข่าย Stroke Fast Track
ดุษฎี รงรอง
จังหวัดอานาจเจริญ (สาขา Stroke)
รพ.อานาจเจริญ
การพัฒนาข้อมูลผู้ป่วยนอกส่งเสริมป้องกันโรค
รจนา นาท้าว
รายบุคคล 43 แฟ้ม
รพ.ลืออานาจ จ.อานาจเจริญ
การพัฒนารูปแบบเฝ้าระวังความเสี่ยงของผู้บริโภคในชุมชน
ทวีสุข พันธ์มุก
โดยสารวัตรอาหารและยาในชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
รพ.สต.บ้านป่งโพน
ตาบลบ้านป่งโพน ตาบลดงเย็น อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
จ.มุกดาหาร
การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลง
นิภาพร กลางประพันธ์
ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลคาชะอี
และคณะ
รพ.คาชะอี จ.มุกดาหาร
ให้เลือดปลอดภัยร่วมใจใช้แบบบันทึก MCH
อุไรวรรณ รากวงค์
รพ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
ผลเปรียบเทียบการให้บริการแบบใหม่ในผู้ป่วยธาลัสซี
นิภารัตน์ อาจคาพันธ์
เมียที่มารับบริการที่โรงพยาบาลยโสธรต่อการลดระยะ
และราไพ ศรีเนตร
การรอคอย
รพ.ยโสธร
ผลการติดตามระบบลูกโซ่ความเย็น (cold chain) ในการขนส่ง
พันทิวา เวชกามา
ยา erythropoietin ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่บาบัด
และรชาดา โหรานิคม
ทดแทนไตโดยการล้างไตทางช่องท้องในโรงพยาบาลยโสธร
รพ.ยโสธร
การพัฒนาแนวทางการดูแลและระบบการส่งต่อผู้ป่วย
ดวงใจ บุญตัว และคณะ
เจ็บหน้าอกชนิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
รพ.อุทุมพรพิสัย
STEMI ของโรงพยาบาลชุมชนระดับ M 2
จ.ศรีสะเกษ
ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ Nursing Conference ธันยมัย ปุรินัย,มัทนา จิรกังวาน
& Integrate of Journal Club สาหรับพยาบาลวิชาชีพใน
และอังคณา บุญลพ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
รพ.ศรีสะเกษ
ผลของโปรแกรมการดูแลผูป้ ่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะ
นิตยา ศึกรัมย
เปลีย่ นผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้านต่อความสามารถในการ รพ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
ปฏิบัติกิจวัตรประจาวันและภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย
การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจหาไข่โรค
สมพงษ์ สุรักษ์
หนอนพยาธิใบไม้ตบั ด้วยเทคนิค Simple direct smear,
สสอ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
Kato’s thick smear และเทคนิค Formalin ether
concentration อาเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
ผลการดูแลผู้ป่วยโดยใช้หลักการการจัดการรายกรณี
สรัญญา สายทอง
(Case Management) ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (โรคความดัน
รพ.อุทุมพรพิสัย
โลหิตสูง, โรคเบาหวาน) ที่มีปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา
จ.ศรีสะเกษ
NY Care ต่อการลดการตั้งครรภ์ซ้าในวัยรุ่นอาเภอน้ายืน กมลทิพย์ ธรรมวงษ์ศา
จังหวัดอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
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สาขา R2R (PR) ต่อ
UPR15 การพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
UPR16 ผลการผลิตยาโพแทสเซียมซิเตรทใช้เองในโรงพยาบาล
ในผู้ป่วยที่มีภาวะนิ่วในทางเดินปัสสาวะ

เอมิตา เกาะสมบัติ 124
และลาพึง สร้อยเพชร
จ.อุบลราชธานี
ธนัฎชา สองเมือง และคณะ 125
รพ.วารินชาราบ
จ.อุบลราชธานี
ศตวรรษ ศรีสมบัติ 126
รพ.สต.โพธิ์ใหญ่
จ.อุบลราชธานี

UPR17 ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการป้องกันโรคเหงือกอักเสบในเด็กนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในเขตตาบลโพธิ์ใหญ่
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
UPR18 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์แบบแผนความเชื่อ
พิศมัย สุโยธา
ด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการรับบริการ
รพ.สต.ขี้เหล็ก
ตรวจมะเร็งปากมดลูกในสตรี ตาบลขี้เหล็ก อาเภอน้าขุ่น
จ.อุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
UPR19 พัฒนาคุณภาพการทาลายเชื้อและทาให้ปราศจากเชื้อ
นงลักษณ์ ทรงภักดี
ในอุปกรณ์ใช้ในระบบทางเดินหายใจ
รพ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ประเภท Innovation Presentation
สาขาดูแลรักษา/คลินิก (IC)
AIC1 เครื่องดูด Urine supernatant ด้วยเครื่องปั๊มออกซิเจน
วุฒิพงษ์ ห้วยไผ่
ตู้ปลาต่อคุณภาพการตรวจวิเคราะห์
และภิญญดา พยัคฆศิรินาวิน
รพ.ปทุมราชวงศา
จ.อานาจเจริญ
AIC2 สายใยรัก ถักสายน้าเกลือ ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง
พรนัชชา แสนมี
รพ.อานาจเจริญ
MIC3 “Dis…….Car off road”
พัชรินทร์ ศรีบุตร
และกิตติ เมืองโคตร
รพ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
MIC4 Amazing เตี่ยว
ปรารถนา ใหญ่สิงห์บุญ
รพ.มุกดาหาร
YIC5 ผลของการใช้แถบแดงแจ้งเตือนค่าวิกฤต 4 นาทีมี
ยุทธพงษ์ สุดาวรรณศักดิ์
ความหมาย
และคณะ
รพ.ค้อวัง จ.ยโสธร
YIC6 ต้นแบบซอฟต์แวร์ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานขึ้นจอประสาท
วีระกุล ประทุมกุล
ตาจากภาพถ่ายสีของจอประสาทตาแบบอัตโนมัติสาหรับใช้
รพ.คาเขื่อนแก้ว
งานร่วมกับระบบ mHealth ในประเทศไทย
จ.ยโสธร
YIC7 โปรแกรมคานวณขนาดยาวัณโรค
รัชนก บุญดี
รพ.คาเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
SIC8 ยึดไว้ไม่เลื่อนหลุด (wristband baby)
จรินดา น้อยมิ่ง
รพ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ญ
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SIC9
SIC10
SIC11
UIC12

UIC13
UIC14
UIC15

UIC16
AIP1
AIP2
MIP3
MIP4
YIP5
YIP6

รู้เร็ว รู้ทัน กันภัยหนูได้

สาขาดูแลรักษา/คลินิก (IC) ต่อ

ชนัดดา สระโสม และคณะ
รพ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ใบตองกล้วยอ่อนแห้งแช่อิ่มน้ามันมะพร้าวใช้สะดวก
ไพฑูรย์ เพชรแก้ว
ปลอดภัย แผลไม่ติดผ้าก๊อซ
รพ.สต.หัวช้าง จ.ศรีสะเกษ
4 แถบสีลดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในผู้ป่วยสวนล้าง
รัชนีวรรณ อุตสาหะ
กระเพาะปัสสาวะที่ได้รับการผ่าตัดต่อมลูกหมาก(TUR-P)
และชิดชนก กุลรัตน์
รพ.ศรีสะเกษ
ครอบฟันชั่วคราวสาเร็จรูป
รุกขจี มากดี
และอภิฤดี พุฒซ้อน
รพ.วารินชาราบ
จ.อุบลราชธานี
กล่องทิ้งเข็มปลอดภัยไร้มือ
สมจิตต์ ศรีเจริญ
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
จ.อุบลราชธานี
ถาดลูกแก้วนวดฝ่าเท้าลดอาการชาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
อรญา สายเสมา และคณะ
เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริสุขภาพตาบลโคกสะอาด
รพ.สต.โคกสะอาด
ต.โคกสะอาด อ.น้าขุ่น จ.อุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
ผลของชาใบหม่อนต่อการลดระดับน้าตาลในเลือดของ
วัชระพล นามสิงห์
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานอายุ 35 ปีขึ้นไป
และไพบูลย์ มูลศรี
ในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองเงินฮ้อย
รพ.สต.หนองเงินฮ้อย
ตาบลนากระแซง
จ.อุบลราชธานี
ระบบช่วยนัดวันรับบริการวัคซีน
ศรีวิกร กุลพร
รพ.สต.โนนสูง จ.อุบลราชธานี
สาขาส่งเสริม ป้องกันโรคควบคุมโรค และฟื้นฟูสภาพ (IP)
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมสุขภาพ เรื่อง หนังสือ Mini - Book
ศิราพร สันตะวงค์
การส่งเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอดด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
รพ.อานาจเจริญ
เต้านมคัดคิดถึงถุงถั่ว
นิยม สาระไทย
และขนิษฐา แสงสุริยา
รพ.อานาจเจริญ
สมุนไพร วิถีธรรมบาบัดโรค
จันจิรา สุพร
รพ.สต.บ้านหนองไผ่
จ.มุกดาหาร
แปรงสีฟันมหัศจรรย์
ดวงหทัย พจนา
รพ.สต.ดงมอน จ.มุกดาหาร
การพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงาน
กาญจนา เสียงใส และ
เภสัชกรรมปฐมภูมิในหน่วยบริการปฐมภูมิจังหวัดยโสธร ทีมงานเภสัชกรรมปฐมภูมิยโสธร
สสจ.ยโสธร
ผลการนวดเต้านมและประคบสมุนไพรในการกระตุ้นการไหลของ
ปภาวรินทร์ คาภา
น้านมมารดาใน 48 ชั่วโมงหลังคลอดโรงพยาบาลกุดชุม จังหวัดยโสธร
รพ.กุดชุม จ.ยโสธร
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YIP7
SIP8
SIP9
SIP10
SIP11
UIP12
UIP13
UIP14
UIP15
UIP16
AIR1

AIR2
AIR3
MIR4

สาขาส่งเสริม ป้องกันโรคควบคุมโรค และฟื้นฟูสภาพ (IP) ต่อ
“พวงกุญแจชีวิต พิชิตเบาหวาน 4441”
จิราวรรณ สุวรรณศรี และคณะ
รพ.สต.หนองหมี จ.ยโสธร
Application สารวจลูกน้ายุงลาย อสม.
พัฒนะชัย พิมพ์สวัสดิ์
(BI Online App.)
รพ.สต.หัวเหล่า จ.ศรีสะเกษ
อุปกรณ์แขวนขวดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
มนตรี ใยอิ้ม
รพ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
คอนโดวัคซีนสะดวกใช้ไร้ความเสี่ยง
วรวุฒิ นามวงศ์
รพ.สต.หัวช้าง จ.ศรีสะเกษ
“อุปกรณ์กระโดด กระโดด ให้ประโยชน์พัฒนาการ
เสกสรรค์ ศรีพันธ์
ด้านร่างกาย”
รพ.สต.บ้านนา จ.ศรีสะเกษ
ขวดยัดไส้
ดวงเดือน โนนน้อย
รพ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
ถุงทรายมหัศจรรย์ เพิ่มกาลังแขนขา
อุทุมพร ลาธุลี
รพ.สต.ปลาขาว จ.อุบลราชธานี
บัตรคิวสื่อรักษ์
อุไรวรรณ ฐิติวัฒนากูล
และคณะ
รพ.สต.บุ่งคา จ.อุบลราชธานี
ประสิทธิผลของนวัตกรรม บันทึกรักฟันสวย
วันวิสาข์ มากมูล และคณะ
รพ.สต.ดงห่องแห่
จ.อุบลราชธานี
“โอนะ...ที่มีเธอ ”
อัจจิมา บุญส่ง
รพ.สต.บัววัด จ.อุบลราชธานี
สาขา R2R (IR)
การพัฒนาระบบเบิกจ่ายยา รพ.สต. รถส่งยามาแล้วครับ
ชวลิต มหาไชย,
สุพัตรา ในพรมราช
และพิไลพรรณ จันทประสาร
รพ.ลืออานาจ จ.อานาจเจริญ
การลดความคลาดเคลื่อนของการบรรจุยาฉีดอินสุลิน
ปัญญา กระบวนศรี
และจุฑามาศ สืบสิน
รพ.ชานุมาน จ.อานาจเจริญ
ผ้าขาวม้ากับยาพอกสมุนไพรบาบัดอาการปวด
นางศิริวรรณ เที่ยงตรง
จากโรคข้อเข่าเสื่อม
รพ.พนา จ.อานาจเจริญ
เครื่องอบแห้งอุปกรณ์การแพทย์ยุค รพ.สต.ติดดาว
ธีระพงษ์ ยืนยั่ง
รพ.สต.ป่งขาม จ.มุกดาหาร
ฏ
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สาขา R2R (IR) ต่อ
MIR5 การพัฒนาเทคนิคถ่ายภาพทางรังสี โรงพยาบาลคาชะอี
YIR6
YIR7
YIR8
SIR9
SIR10
SIR11
SIR12
UIR13
UIR14
UIR15
UIR16
UIR17

การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างน้าส้มและตรีผลาโดยมีโยเกิร์ต
นาส่งยา Omeprazole ให้มีประสิทธิภาพในผู้ป่วยที่ต้องใช้
สาย NG tube โรงพยาบาลกุดชุม อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
สายวัด 3K คาดคะเนน้าหนักทารก

พนอม เตาะไธสง 179
และสุพชัย เปล่งทรัพย์
รพ.คาชะอี จ.มุกดาหาร
ชาญชัย บุญเชิด 180
รพ.กุดชุม จ.ยโสธร

พเยาว์ จาปา
รพ.คาเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
“วงล้อสร้างเสริมการใช้ HbA1C อย่างสมเหตุผล”
ปาณิสรา ไชยนา
(SMART Use HbA1c)
รพ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
การพัฒนาการแจ้งเตือนยาเดิมเชื่อมโยงฐานข้อมูล
จุฑารัตน์ สมดี
อัตโนมัติ
รพ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
แท่งแก้วใส่ MB Recycle
ชิสากัญญ์ วรแสน
รพ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
SLIDE WARMER “แห้งเร็ว เสร็จไว ได้คุณภาพ ตรงตาม
ณภัทรนันท์ นิสสัยชล
มาตรฐาน” สู่ SLIDE WARMER Thailand 4.0
และคณะ
รพ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
ถังอ๊อกซิเย่นยกล้อ พขร.4.0
ประนอม มณฑาจันทร์
และคณะ
รพ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
เครื่องเขย่าหลอดเลือด Mixed Blood N.2
กิติยาภรณ์ ขันตีจิตร
และคณะ
รพ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
เครื่องบริหารแขน exercise ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
วรรณวิสา สมคะเน
รพ.50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
จ.อุบลราชธานี
ถุงมือมหัศจรรย์ อุ้มรัก ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน
ธนาวัช สุวรรณสุข
รพ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
“แปรงสีฟันของหนู (ไม่ใช่ของหนู)”
อุไรพร หิปะนัติ
รพ.สต.ห้วยขะยุง
จ.อุบลราชธานี
พัฒนาระบบกาหนดจุดเสี่ยง (Risk Point) การเกิด
เสาวลักขณ์ จันทร์พวง
อุบัติเหตุบน Google map ในพื้นที่อาเภอเดชอุดม
สสอ.เดชอุดม
อาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
ฐ
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การพัฒนาถุงตวงเลือด Alert safety bag ต่อคุณภาพการวินิจฉัย
และรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรก โรงพยาบาลชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
อรทัย บัวคา
รพ.ชานุมาน จ.อานาจเจริญ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิผลของการพัฒนา
ถุงตวงเลือด Alert safety bag ร่วมกับการใช้ CPG Alert PPH ต่อคุณภาพการวินิจฉัยและ
รักษาภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรก โรงพยาบาลชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ กลุ่มตัวอย่าง
คือ มารดาที่อายุครรภ์ครบกาหนดคลอด จานวน 76 รายแบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 38 รายและ
กลุ่มทดลอง 38 ราย เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตามกรอบเวลา (Time Frame) คานวณขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม Power and Sample Size Program โดยกลุ่มทดลองได้รับการ
ตวงเลือดโดยใช้ถุงตวงเลือด Alert safety bag ที่พัฒนาขึ้นร่วมกับ CPG Alert PPH ส่วนกลุ่ม
ควบคุมได้รับการตวงเลือดโดยใช้เหยื อกตวงเลือดแบบเดิมร่วมกับ CPG Alert PPH เก็บ
รวบรวมข้อมูล ด้วยแบบบันทึกข้อมูลของผู้คลอด แบบบันทึกการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก
และแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Independent t-test
ผลการศึกษาพบว่า
การใช้ถุงตวงเลือด Alert safety bag ร่วมกับการใช้ CPG Alert PPH ในการวินิจฉัย
ภาวะตกเลือดหลังคลอด สามารถตวงเลือดได้มากกว่าการใช้เหยือกตวงเลือดอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ p<0.05 ส่งผลให้ไม่มีมารดาที่ได้รับการส่งต่อ มี ระยะเวลานอนโรงพยาบาลของ
มารดาที่ตกเลือดหลังคลอดเฉลี่ย (2.00 +0.00 วัน) น้อยกว่ากลุ่มควบคุม (2.66 + 0.32 วัน)
อัตราการตกเลือดหลังคลอดในกลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุม ร้อยละ 5.26 และ 7.89
ตามลาดับ ความพึงพอใจต่อการใช้ถุงตวงเลือด Alert safety bag ร้อยละ 100
ดังนั้นจึงควรนาถุงตวงเลือด Alert safety bag ไปใช้ในมารดาคลอดทุกรายเพื่อให้
สามารถตวงเลือดได้แม่นยา และให้การดูแลรักษาตาม CPG Alert PPH และควรมีการ
เผยแพร่ ใ ห้กับหน่ว ยงานห้อ งคลอดในเครื อ ข่ า ยในเขตบริ การสุ ขภาพที่ 10 และในส่ วนที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ ต่อไป
1

อุบัติการณ์การเกิดอาการไม่พึงประสงค์ของยาต้านวัณโรคในผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
พนัฎชนันทน์ ผิวบาง
รพ.ลืออานาจ จ.อานาจเจริญ
การรักษาวัณโรคใช้ระยะเวลาในการรักษายาวนาน 6-8 เดือน ซึ่งสูตรยามาตรฐานใน
การรักษาวัณโรครายใหม่ประกอบด้วยยาหลายตัว จึงเป็นปัจจัยที่ทาให้ผู้ปุวยเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์จากยาได้ (Adverse Drug Reactions) ซึ่งผลของอาการข้างเคียงดังกล่าวสามารถ
ก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงต่อร่างกายหรือสูญเสียชีวิตได้แล้ว ยังส่งผลกระทบต่อแผนการรักษา
โดยตรง เนื่องจากผู้ปุวยอาจหยุดยาเอง ทาให้ขาดยาและเกิดความล้มเหลวในการรักษาและ
ก่อให้เกิดวัณโรคดื้อยารุนแรงได้ในที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาอุบัติการณ์ของการเกิด
ADR ในผู้ปุวยวัณโรครายใหม่ วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาแบบเชิงพรรณนาแบบไปข้างหน้า
(Prospective Descriptive Study) เก็บข้อมูลผู้ปุวยที่มารับบริการในช่วง 1 มกราคม 2558
– 31 มีนาคม 2560 จานวน 47 ราย แบ่งเป็นผู้ปุวยชาย 33 ราย (ร้อยละ 70) ผู้ปุวยหญิง 14 ราย
(ร้อยละ 30) ผู้ปุวยที่ขึ้นทะเบียนรับยาที่คลินิกวัณโรคจะได้รับการติดตามโดยใช้แบบแบบฟอร์ม
TB Intensive ADR monitoring ทุกราย (ร้อยละ 100) โดยเก็บข้อมูล ADR ทุก Visit และ
ประมวลผลในรูปแบบร้อยละ ผลการศึกษาพบว่าอุบัติการณ์การเกิดอาการไม่พึงประสงค์ร้อยละ
61 ผู้ปุวยเกิดอาการไม่พึงประสงค์ในช่วงหนึ่งสัปดาห์แรกของการรักษาร้อยละ 68 อาการไม่
พึงประสงค์ที่พบว่าครึ่งหนึ่งของผู้ปุวยเกิดมากที่สุดคือคลื่นไส้ อาเจียนและเบื่ออาหาร (ร้อยละ 51)
รองลงมาคือ เกิดผื่นคันที่ผิวหนัง (ร้อยละ 34) ผู้ปุวยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์ตับอักเสบ
Hepatitis ระดับปานกลางถึงรุนแรงและได้รับการปรับเปลี่ยนสูตรยาสูงถึง ร้อยละ (27) เป็น
ผู้ปุวยชาย (ร้อยละ 17) ผู้ปุวยหญิง (ร้อยละ 10) ผู้ปุวยที่เกิด hepatitis ที่มีประวัติดื่มสุรา
ประจา (ร้อยละ 13) และผู้ปุวยเกิด hepatitis ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี (ร้อยละ 17) สรุปผล
และข้อเสนอแนะ พบอุบัติการณ์การเกิด ADR ในผู้ปุวยวัณโรคที่ใช้สูตรมาตรฐานระยะสั้นสูง
ถึงร้อยละ 61 ของผู้ปุวย ผู้ให้การรักษาควรเฝูาติดตามและให้ความสาคัญต่อการเกิด ADR
ดังกล่าวตั้งแต่เริ่มรักษา โดยเฉพาะช่วงหนึ่งสัปดาห์แรกของการเริ่มยาและควรเพิ่มการตรวจ
ค่า LFT เพื่อเป็น Baseline ในการประเมินภาวะ Hepatitis ในผู้ปุวยรายใหม่ก่อนเริ่มยาและ
หลังให้ยา โดยเฉพาะผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้ชายที่มีประวัติดื่มสุราเรื้อรัง หรื อผู้ปุวยชายหญิง
สูงอายุ ที่มีอายุ >60 ปี ขึ้นไป
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การศึกษาผลของการใช้ยาพอกเย็นรักษาอาการข้ออักเสบในผู้ป่วยโรคเกาต์
ในคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ
ทับทัย เสาศิริ และคณะ
รพ.ลืออานาจ จ.อานาจเจริญ
ปัจจุบันโรคเกาต์ เป็นสาเหตุที่พบเป็นอันดับหนึ่งของโรคข้ออักเสบ (inflammatory
arthritis diseases) มีอุบัติการณ์ประมาณ 5 ใน 1,000 ของประชากรที่มีอายุมากกว่า 15 ปี
และจากการสารวจสถิติผู้มารับบริการที่คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลลืออานาจ 2 ปี
ย้อนหลังพบว่า ปี 2558 จานวน 102 ราย ปีงบประมาน 2559 จานวน 114 ราย ซึ่งมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นในทุกปี ผู้วิจัยตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาดังกล่าวได้มีการพัฒนาสูตรตารับยา
พอกเพื่อบรรเทาอาการปวดที่เกิดจากข้ออักเสบในผู้ปุวยโรคเกาต์ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยตัวยา
สมุนไพร ดังนี้ เหง้าข่าแก่ 10 กรัม ใบพลูแก่ 15 กรัม เหล้าขาว 40 ดีกรี 30 ซีซี และผู้วิจัยได้
นาตารับยาพอกเย็นดังกล่าวมาใช้ โดยอาศัยสรรพคุณ รสและข้อมูลวิทยาศาสตร์ของยาสมุนไพร
เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวยาเพื่อก่อให้เกิดความสะดวกและหาได้ง่ายในชีวิตประจาวัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ยาพอกเย็นรักษาอาการข้ ออักเสบในผู้ปุวยโรคเกาต์ ใน
ผู้ปุวยที่เข้ารับการรักษาในคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลลืออานาจ วิธีการศึกษาเป็นการ
วิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) ชนิดมีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง
(Pre test-Post test Design) กลุ่มเปูาหมายคือ ผู้ปุวยโรคเกาต์ทั้งหมด 121 คน ที่มารับ
บริ การตั้งแต่เ ดือ น ธันวาคม 2559 ถึงพฤษภาคม 2560 ที่ ส มั ค รใจเข้า ร่ วมโครงการและ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง กับผู้ปุวยที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรค
เกาต์ และมีอาการข้ออักเสบ จานวน 30 คน เพื่อรับการรักษาด้วยการใช้ “ยาพอกเย็น” โดย
ใช้ยาพอก 15 นาที จานวน 3 วันติดต่อกัน ขณะที่ใช้ยาพอกเย็นจะต้องไม่รับประทานยาแก้ปวด
หรือรับการรักษาด้วยวิธีอื่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) Simple Description Scale วัด
ระดับความเจ็บปวดก่อนและหลั งการใช้ 2) แบบสอบถามความพึ งพอใจ 3) เครื่ องมือ
ดาเนินการทดลองได้แก่ ยาพอกเย็น รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความเจ็บปวดก่อนและหลังการทดลองโดยใช้ Simple
Description Scale ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาการอักเสบจากโรคเกาต์ จานวน
30 คน ไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังการใช้ย าพอกเย็น จานวน 30 คน (100%) ระดับความปวด
ลดลง 4 ระดับ 7 คน ระดับความปวดลดลง 3 ระดับ 11 คน ระดับความปวดลดลง 2 ระดับ 6
คน ระดับความปวดลดลง 1 ระดับ 4 คน อาการคงที่ 2 คน ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจต่อ
“ยาพอกเย็น” ร้อยละ 93.74 ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ ยาพอกเย็นสามารถลดระดับความ
เจ็บปวดของผู้ปุวยที่มีอาการข้ออักเสบในผู้ปุวยโรคเกาต์ได้ ควรปรับปรุงรูปลักษณ์ของยาพอก
เย็นและพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น
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ผลโคลนพอกยาเย็นต่ออาการปวดเข่าในผู้สูงอายุ สอน.นาโสก ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร
ศิรภัสสร มูลสาร
สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี บ้านนาโสก จ.มุกดาหาร
ผู้สูงอายุในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้น เป็นสังคมผู้สูงอายุในปี 2553 ผู้ปุวยโรคข้อเข่าเสื่อม
มากกว่า 6 ล้านคน การแพทย์แผนไทยเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมานาน มีศาสตร์การนวด อบ
ประคบสมุนไพร การเผายา การพอกยา เพื่ อช่วยบรรเทาอาการปวดเข่า ใน สอน.นาโสก มี
ผู้สูงอายุที่มีอาการปวดเข่า ปี 2558 จานวน 142 คน ปี 2559 จานวน 149 คน แนวโน้มมี
จานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงจัดทาวิจัยเรื่องนี้ขึ้น
การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experiment) มีการเก็บข้อมูลก่อน-หลัง
เลือกตัวอย่างโดยการคัดกรองผู้สูงอายุ Oxford Knee Score คะแนนรวมที่ได้ 0 ถึง 29 มีข้อ
บ่ ง ชี้ : มี อ าการโรคข้ อ เข่ า เสื่ อ ม ระหว่ า งวั น ที่ 1 เมษายน - 31 มิ ถุ น ายน 2560 โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาผลของโคลนพอกยาเย็ น ในการออกฤทธิ์ ล ดอาการปวดเข่ า และ
เปรียบเทียบผลของโคลนพอกยาเย็นในการออกฤทธิ์ลดอาการเข่าในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
และเพื่อสารวจความพึงพอใจต่อการใช้โคลนพอกยาเย็น ศึกษากลุ่มตัวอย่าง จานวน 60 คน
โดยแยกเป็นกลุ่มทดลอง รักษาโดยพอกโคลนสูตร 1 (บอระเพ็ด ใบสะเดา อื่นๆ) จานวน 30 ราย
และกลุ่มควบคุมที่ได้รับพอกสูตร 2 โคลนหลอก (แปูงข้าวเจ้า) จานวน 30 คน ใช้เวลาพอก 30 นาที
ติดต่อกัน 5 วัน โดยทั้ง 2 กลุ่มไม่ทานยาแก้ปวด
ผลการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยกลุ่มควบคุม (สูตรที่ 2 พอกยาหลอก) จากก่อนการพอก
7.70 หลังการพอกยาหลอก 6.70 ความปวดลดลงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ค่าเฉลี่ยอาการปวดเข่ากลุ่มทดลองสูตรที่ 1 มีระดับความเจ็บปวดลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
จากระดับ 7.80 หลังการพอกความปวดลดลงเหลือ 2.5 ความปวดลงลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(P<0.05) ผลการศึกษาครั้งนี้สนับสนุนสมติฐานที่ตั้งไว้ อธิบายได้ว่า การพอกโคลนยาเย็นช่วยให้
กลุ่มตัวอย่างมีอาการปวดเข่าลดลง แสดงให้เห็นว่า การพอกโคลนพอกยาเย็นสามารถลดอาการ
ปวดเข่าทันทีที่หลังการพอกสิน้ สุดลง ผลการวิจัยสามารถยืนยันได้ถึงผลการพอกเข่า ความพึงพอใจ
ในการรักษาโดยการพอกโคลนยาเย็น ร้อยละ 98
ข้อเสนอแนะ หน่วยงานบริการสาธารณสุขของรัฐควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
พอกโคลนยาเย็น เพื่อ รักษาผู้ปุวยที่ปวดเข่า ข้อ เข่า เสื่อ มในผู้สูงอายุ เพื่อ เป็นการส่งเสริม
ภูมิปัญญาไทยในการดูแลสุขภาพตนเอง และควรมีการสอดแทรกความรู้เรื่องการพอกยา เพื่อ
บรรเทาอาการปวดเข่าให้บุคลากรในทีมสหวิชาชีพเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทัศนคติต่อการพอก
โคลนยาเย็น และสามารถนาไปใช้ในการดูแลผู้ปุวยและส่งเสริมให้ผู้ปุวยดูแลตนเองในการ
บรรเทาอาการปวดโดยการใช้สมุนไพรต่อไป
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ผลของการใช้โปรแกรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีโรคไตเรือ้ รังร่วม
ต่อพฤติกรรมการจัดการตนเอง
วิวัตร เหล่าน้อย
รพ.สต.บ้านกุดโง้ง จ.มุกดาหาร
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) แบบกลุ่มเดียว
ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (one group pre-posttest design) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการตนเองในผู้ปุวยโรคเบาหวานที่มีโรคไตเรื้อรังร่วมต่อพฤติกรรม
การจัดการตนเอง โดยใช้แนวคิดการ จัดการตนเองของ Methakanjanasak (2005) คัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ ผู้ปุวยโรคเบาหวานที่มีโรคไตเรื้อรังร่วมตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ในเขต
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านกุดโง้ง โดยใช้เครื่องมือเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยน้าตาลสะสม อัตราการกรองของไต ระยะก่อนทดลองและหลังทดลอง
วิเคราะห์ด้วยความแปรปรวนแบบสองทางวัด เมื่อพบว่าค่าเฉลี่ยน้าตาลสะสม และค่าอัตรา
การกรองของไตมีความแตกต่างกันในแต่ละระยะ ทาการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการเปรียบเทียบ
เชิงพหุคุณแบบรายคู่ด้วยวิธี pairwise comparison
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ปุวยโรคเบาหวานชนิดที่มีโรคไตเรื้อรังร่วม ผู้ปุวยทุกคนเป็นเบาหวาน
มานานมากกว่า 15 ปี มีภาวะโรคไตเรื้อรังร่วมระดับที่ 3 ร้อยละ 59.26 ระดับที่ 4 ร้อยละ 22.22
และระดับที่ 5 ร้อยละ 14.81 ก่อนการให้โปรแกรมการจัดการตนเอง กลุ่มตัวอย่างมีคะแนน
ความรู้ภาวะน้าตาลในเลือดต่า เท่ากับ 2.7 และคะแนนภาวะน้าตาลในเลือดสูง เท่ากับ 2.2
คะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของภาวะน้าตาลในเลือดผิดปกติในภาพรวม คือ คะแนน
ความรู้สาเหตุที่ทาให้เกิดภาวะน้าตาลในเลือดต่า เท่ากับ 2.7 และคะแนนความรู้สาเหตุที่ทาให้
เกิดภาวะน้าตาลในเลือดสูง เท่ากับ 2.3 หลังการให้โปรแกรมการจัดการตนเอง พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับอาการของภาวะน้าตาลในเลือดผิดปกติในภาพรวมเฉลี่ย คือ
คะแนนความรู้ภาวะน้าตาลในเลือดต่า เท่ากับ 6.8 และคะแนนภาวะน้าตาลในเลือดสูง เท่ากับ 4.5
คะแนนเฉลี่ยความรู้ เกี่ยวกับสาเหตุของภาวะน้าตาลในเลือดผิดปกติในภาพรวมเฉลี่ย คือ คะแนน
ความรู้สาเหตุที่ทาให้เกิดภาวะน้าตาลในเลือดต่า เท่ากับ 6.1 และคะแนนความรู้สาเหตุที่ทาให้
เกิดภาวะน้าตาลในเลือดสูง เท่ากับ 5.4 เปรียบเทียบคะแนนความรู้เกี่ยวกับอาการและสาเหตุ
ของภาวะน้าตาลในเลือดผิดปกติของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับอาการของภาวะน้าตาลในเลือดต่า
สาเหตุของภาวะน้าตาลในเลือดต่า อาการของภาวะน้าตาลในเลือดสูง และสาเหตุของภาวะน้าตาล
ในเลือดสูง พบว่า หลังการได้รับโปรแกรมการจัดการตนเองมีความรู้แตกต่างจากก่อนได้รับ
โปรแกรมการจัดการตนเองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ <.01 เปรียบเทียบพฤติกรรมการ
จัดการตนเองของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมและรายด้าน การควบคุมอาหาร การออกกาลังกาย
การใช้ยา และด้านการปูองกันภาวะแทรกซ้อน ก่อนและหลังการให้โปรแกรมการจัดการตนเอง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการจัดการตนเองที่แตกต่างจากก่อนได้รับโปรแกรมการจัดการ
ตนเองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ <.01
จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า โปรแกรมการจัดการตนเองช่วยให้ผู้ปุวยโรคเบาหวาน
ที่มีโรคไตเรื้อรังร่วม ปรับพฤติกรรมการจัดการตนเองให้เหมาะสมกับสภาวะโรคที่เป็นอยู่ โดย
มีการฝึกทักษะที่จาเป็นในการ ปฏิบัติการจัดการตนเอง ส่งผลให้ผู้ปุวยควบคุมอาการของโรคได้
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การเปรียบเทียบอุณหภูมิกายที่ลดลงระหว่างการเช็ดตัวลดไข้แบบเดิมกับการแช่เท้าในน้าอุ่น
ในเด็กที่มีไข้สูงทีม่ ารับบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมุกดาหาร
วันวิสาข์ กลางประพันธ์
รพ.มุกดาหาร
การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experiment) ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
อุณหภูมิกายที่ลดลงระหว่างการเช็ดตัวลดไข้แบบเดิมกับการเช็ดตัวลดไข้โดยแช่เท้าในน้าอุ่น
ในเด็กที่มีไข้สูง ที่มารับบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิ น โรงพยาบาลมุกดาหาร กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ผู้ปุวยเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือน – 4 ปีที่มีไข้สูง โดยมีอุณหภูมิกายตั้งแต่ 38.5 องศาเซลเซียส
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ชุด คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ผ้าขนหนูขนาด
เล็ก 5 ผืน กะละมังก้นลึก 2 ใบ เครื่องทาน้าร้อนไฟฟูาที่ตั้งค่าอุณหภูมิได้ ปรอทวัดไข้ทางรักแร้
รถเข็นอุปกรณ์ บันไดขึ้นเตียง 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบบันทึกข้อมูล
ทั่วไปและอุณหภูมิกาย ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงโดยผู้เชี่ยวชาญ เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ผู้วิจัย ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 – 31 ตุลาคม 2559 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา
ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ได้แก่ Fisher Exact
test, Chi-square test และ Independent t test
ผลการวิจัย พบว่า การเช็ดตัวลดไข้โ ดยแช่เท้าในน้าอุ่นสามารถลดอุณ หภูมิกายได้
มากกว่าการเช็ดตัวลดไข้แบบเดิม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
จากการค้นพบดังกล่าว ควรมีการจัดทากลุ่มย่อยสาหรับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กที่มี
อาการไข้ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเช็ดตัวลดไข้ที่ถูกต้องและได้ผลดี และเป็นการแลกเปลี่ยน
ความรู้หรือประสบการณ์ของผู้ปกครองหรือผู้ดูแล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเช็ดตัวลดไข้
และสามารถลดอัตราการชักจากไข้สูงในเด็กได้ อีกทั้งสามารถลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ในเด็กได้
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การพัฒนาระบบการตรวจสุขภาพช่องปากและให้การรักษาทันตกรรมแก่ผู้ป่วย CAPD
ต่อการเข้าถึงบริการทันตกรรม
พรรณทิพย์ ดาไพบูลย์ และณิชกุล ดวงดี
รพ.ยโสธร
ผู้ปุวยโรคไตเสื่อมเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบาบัดทดแทนไตโดยการล้างไตทางหน้าท้อง
(CAPD) มารับการรักษาทางทันตกรรมเพิ่มมากขึ้น แต่ยังมีจานวนน้อยกว่าร้อยละ 10 ของผู้ปุวย
CAPD ทั้งหมดของโรงพยาบาลยโสธรและมักพบว่าผู้ปุวยมาพร้อมกับปัญหาที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนในการรักษา ทาให้การรักษามีความยุ่งยากมากขึ้น และผู้ปุวยขาดการดูแลเอาใจใส่
สุขภาพในช่องปากที่เหมาะสม ซึ่งไม่เพียงส่งผลเสียต่อสุขภาพช่องปากและบุคลิกภาพ ยังเป็น
แหล่งเพาะพันธ์เชื้อโรคเป็นอย่างดี นามาซึ่งการลุกลามของเชื้อโรคไปที่ช่องท้อง เกิดเป็นการ
อักเสบติดเชื้อภายในช่องท้อง (peritonitis) การตรวจพบความผิดปกติในช่องปากและฟันได้
ตั้งแต่ระยะแรกจึงเป็นสิ่งสาคัญ เพื่อปูองกันผลกระทบจากการติดเชื้อในช่องปากต่อสุขภาพ
โดยรวมของผู้ปุวย การบาบัดรักษาโรคสามารถทาได้ง่าย ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายของ
ทั้งผู้ปุวยและหน่วยงานที่ให้การรักษาอีกด้วย ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะจัดทาระบบการตรวจและ
ดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ปุวยในกลุ่มนี้ เพื่อให้ผู้ปุวยสามารถเข้าถึงระบบการรักษาทางทันตกรรม
ได้ง่ายขึ้นด้วยระบบการดูแลผู้ปุวยแบบ case manager
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการพัฒนาระบบที่เป็นมาตรฐานในการดูแลสุขภาพช่องปาก
ผู้ปุวย CAPD ของโรงพยาบาลยโสธรต่อการเข้าถึงบริการทันตกรรม
วิธีดาเนินการวิจัย ผู้วิจัยใช้รูปแบบวิจัยเชิงปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปุวย CAPD
ที่อยู่ในการดูแลของหน่วยไตเทียม (ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2559) โรงพยาบาลยโสธร
ทั้งหมด 174 คน และคัดเลือกแบบเจาะจงที่มารับบริการในช่วงเดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2560
ใช้กระบวนการ PAOR ในการดาเนินงานวิจัย ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ Plan : ได้แก่
1. จัดประชุมในกลุ่มงานเพื่อรวบรวม วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข 2. ประสานงานกลุ่ม
งานดูแลผู้ปุวยไตเทียม เพื่อร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติในการให้บริการทันตกรรมแก่ผู้ปุวย CAPD
3. จัดประชุมวิชาการร่วมกับกลุ่มงานดูแลผู้ปุวยไตเทียม เพื่อพัฒนาความรู้เรื่องการดูแลผู้ปุวย
CAPD Action : 1. จัดทาเอกสารต่างๆ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบบันทึกการตรวจ รักษาและ
ดูแลสุขภาพช่องปากผู้ปุวย CAPD ทะเบียนข้อมูลผู้ปุวย CAPD โรงพยาบาลยโสธร ตารางออก
ตรวจผู้ปุวย CAPD Observation : 1. ทดลองปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอนที่กาหนด 2.
เก็บรวบรวมข้อมูล และประเมินผล วิเคราะห์ ปัญหาและนามาปรับปรุงแก้ไข 3. ปฏิบัติตาม
แนวทางที่ได้แก้ไข Reflection : 1. ประเมินผลซ้าและสรุปผล 2. ประชุมคืนข้อมูลให้ทีม
ทางานเพื่อปรับปรุง 3. กาหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติ
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ผลการวิจัย พบว่า ผู้ปุวย CAPD ที่มารับการตรวจสุขภาพช่องปากและวางแผนการ
รักษาทางทันตกรรม ทั้งหมด 66 คน คิดเป็นร้อยละ37.93 ของผู้ปุวย CAPD ทั้งหมดของ
โรงพยาบาลยโสธร (เพศชายร้อยละ 43.93 และ เพศหญิงร้อยละ 56.10) ส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย
มากกว่า 60 ปี จากการตรวจสุขภาพช่องปาก พบว่า โรคในช่องปากที่พบมากที่สุดจากมากไป
น้อยในผู้ปุวย CAPD ได้แก่ โรคเหงือกอักเสบ (gingivitis) ร้อยละ 75.75 สภาวะฟันสึก (attrition,
abrasion) ร้อยละ 31.81 และสภาวะปริทันต์อักเสบ (periodontitis) ร้อยละ 27.27 ตามลาดับ
และผู้ปุวย CAPD ที่มารับการรักษาทางทันตกรรมต่อเนื่อง 10 คน คิดเป็นร้อยละ 15.15 ของผู้ปุวย
CAPD ทั้งหมดของโรงพยาบาลยโสธร
การนาไปใช้ประโยชน์ จากการจัดทาระบบการตรวจสุขภาพช่องปากและให้การรักษา
ทันตกรรมแก่ผู้ปุวย CAPD ต่อการเข้าถึงบริการทันตกรรมครั้งนี้ ทาให้กลุ่มงานทันตกรรม
สามารถให้บริการผู้ปุวยในกลุ่ม CAPD ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น กระบวนการรักษาหรือ
ขั้นตอนต่างๆ มีความยุ่งยากซับซ้อนลดลง เนื่องจากมีการให้ความรู้ในการดูแลผู้ปุวยในกลุ่มนี้
แก่ทันตแพทย์ผู้ให้การรักษา มีการจัดตารางการลงตรวจผู้ปุวยกลุ่ม CAPD ในวันที่ผู้ปุวยมา
ตรวจ ติดตามสภาวะของโรคที่กลุ่มงานไตเทียม ทาให้เกิดความสะดวกผู้ปุวยในการมารับการ
ตรวจมากขึ้นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อยอดในเรื่องการดูแลผู้ปุวยที่มีโรคเรื้อรังในกลุ่มอื่นๆ
ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มผู้ปุวยโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดและหัวใจ เป็นต้น รวมถึงโรคอื่นๆ
เช่น ผู้ปุวยโรคมะเร็งที่ต้องได้รับการเตรียมช่องปากก่อนการฉายแสงหรือเคมีบาบัด
บทเรียนที่ได้รับ จากการศึกษาระบบการตรวจสุขภาพช่องปากและให้การรักษาทันตกรรม
แก่ผู้ปุวย CAPD ต่อการเข้าถึงบริการทันตกรรม พบว่าจานวนผู้ปุวย CAPD ที่มารับการรักษา
ทางทันตกรรมมีจานวนเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อน เนื่องจากการจัดทาระบบดังกล่าวช่วยอานวย
ความสะดวกให้ผู้ปุวย CAPD เข้าถึงบริการทางทันตกรรมได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ทาให้
ผู้ปุวยที่มารับการรักษามีความรู้สึกว่าการมาทาฟันไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากและน่ากลัวอย่างที่คิด
นอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้ปุวยมีความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพช่องปากอีก
ทางหนึ่ง จากการที่พบว่าผู้ปุวยมีการมารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม ยังจะต้อง
มีการปรับปรุงระบบการให้บริการในผู้ปุวยกลุ่มนี้ให้ดียิ่งขึ้น ในเรื่องของการประสานงานและ
ระบบส่งต่อข้อมูลในกรณีที่ผู้ปุวยต้องการรับการรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้านไม่สะดวกมารับ
การรักษาทันตกรรมที่โรงพยาบาลยโสธร เป็นต้น
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ การจัดทาระบบการตรวจสุขภาพช่องปากและให้การรักษาทันตกรรม
แก่ผู้ปุวย CAPD ต่อการเข้าถึงบริการทันตกรรมเพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้ปุวยในการเข้า
มารับบริการทางทันตกรรมและทาให้เกิดระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพของกลุ่มงานนั้น
จะต้องอาศัยความร่วมมือจากการทางาน ประสานงานจากหลายฝุาย ทั้งจากกลุ่มงานไตเทียม
กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลยโสธร เป็นต้น และอาศัยความ
ร่วมมือจากบุคคลากรในกลุ่มงานทันตกรรมที่ปฏิบัติตามแนวทางระบบในการให้บริการผู้ปุวย
CAPDได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีผลกระทบต่อการให้การรักษาผู้ปุวยทั่วไป
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ผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาความรู้และพฤติกรรมเบาหวานรายกรณี
ต่อการควบคุมระดับน้าตาลสะสมผู้ป่วยเบาหวาน อาเภอค้อวัง
สุมาลี คมขา และคณะ
รพ.ค้อวัง จ.ยโสธร
ผู้ปุวยโรคเบาหวานในโรงพยาบาลค้อวังเพิ่มขึ้นทุกปี ปัญหาสาคัญคือควบคุมน้าตาล
สะสมได้น้อย สถิติ พ.ศ 2557-2559 จานวน 34, 32 และ 25 คน ร้อยละ 14.2, 13.1 และ 10.2
ต่ากว่าเกณฑ์เปูาหมายร้อยละ 40 จากปัญหาดังกล่าวทีมวิจัยจึงได้จัดทาโปรแกรมพัฒนาความรู้
และพฤติกรรมเบาหวานรายกรณีขึ้น เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ
ผลการใช้โปรแกรมพัฒนาความรู้และพฤติกรรมเบาหวานรายกรณี โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
คะแนนความรู้ ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม น้าตาลสะสมหลังการทดลอง ในกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
เปรียบเทียบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม จานวนเท่ากันแบ่งเป็นกลุ่มทดลองจานวน
30 คน กลุ่ม เปรี ยบเที ยบจานวน 30 คน คั ดเลื อกโดยการสุ่มอย่า งง่าย เครื่อ งมื อที่ ใช้ คื อ
โปรแกรมพัฒนาความรู้และพฤติกรรมเบาหวานรายกรณี มีกิจกรรม 4 ชุด ชุดที่ 1 คนค้น
ปัญ หาจากผู้ ปุ วยเบาหวาน ชุด ที่ 2 ให้ ค วามรู้ พั ฒ นาทั กษะผู้ ดู แล เชี ย ร์ ช มนั บ ปรั บ สมดุ ล
ควบคุมเบาหวาน ชุดที่ 3 สาหรับอาสาสมัคร “ตั้งเปูา เฝูาดูเคาะประตูเยี่ยมบ้าน” ให้ความรู้
พัฒนาทักษะการเยี่ยมบ้าน การเจาะเลือดเบาหวานโดยใช้ DTX ทุก 1 เดือน ครบ 6 เดือน ชุด
ที่ 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่ม คู่ดูโอ้ Role Model ทุก 3 เดือน เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามความรู้ แบบประเมินพฤติกรรม สมุด บันทึกระดับน้าตาลสะสม ตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้ความเชื่อมั่นที่ระดับ 0.84, 0.81 ระยะเวลา
ดาเนินการ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2560 สถิติที่ใช้ คือเชิงพรรณนา ได้แก่
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง อนุมาน ทดสอบสมมุติฐาน
ด้วย Paired Samples t- test และ Independent Samples t- test กาหนดระดับ
นัย ส าคั ญ ทางสถิติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ผลการศึ ก ษา พบว่ า ภายหลั งการทดลอง กลุ่ ม ทดลองมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (P< 0.05) และพบว่าค่าระดับน้าตาลสะสมลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P< 0.05)
เมื่อพิจารณาผลจากการศึกษานี้จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้โปรแกรมอย่างต่อเนื่อง
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ชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงด้วยรายกรณีและทีมสหสาขาวิชาชีพ
สมคิด สุภา
จ.ศรีสะเกษ
จากข้อมูลงานควบคุมโรคไม่ติดต่อโรงพยาบาลภูสิงห์ พบว่า อัตราปุวยรายใหม่ด้วยไตวาย
เรื้อรังต่อแสนประชากร ปี 2555, 2556, 2557 และ 2558 เป็น 126.34, 161.46, 226.51
และ 267.33 ซึ่งจะพบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น การศึกษาครั้งนี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อชะลอไตเสื่อมในผู้ปุวย
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะไตเสื่อมในระยะลดลงปานกลางถึงมาก (3b)
ด้วยรายกรณีและทีมสหสาขาวิชาชีพ กลุ่มเปูาหมาย คือ ผู้ปุวยเบาหวานและผู้ปุวยความดันโลหิตสูง
ที่มีภาวะไตเสื่อมในระยะ3b จานวน 44 คน โดยใช้รูปแบบการให้คาปรึกษาแบบรายกรณี
ร่วมกับการประเมินภาวะโภชนากรด้านอาหารและติดตามประเมินผลเพื่อเสริมแรงจูงใจทุกนัด
ที่มารับบริการ ระยะเวลาที่ศึกษา 1 มกราคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 โดยใช้กรอบการพัฒนา
ตามกระบวนการ PDCA เครื่องมือที่ใช้แบบบันทึกข้อมูลดัดแปลงมาจากคู่มือสมุดประจาตัว
โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและโรคไตสานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษและทฤษฎี
การให้คาปรึกษาแบบ MI (Motivational interviewng) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วมผลการศึกษา จากการ
วิเคราะห์สถานการณ์ พบปัญหาดังนี้ 1) ผู้ปุวยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองในเรื่องการควบคุม
อาหาร,การออกกาลังกาย,การใช้ยา,การปูองกันภาวะแทรกซ้อนที่เหมาะสม เพียงร้อยละ 43.18
2) ผู้ปุวยขาดความรู้เรื่องโรคไต ร้อยละ 60 3) เจ้าหน้าที่ยังขาดแนวทางการดูแลผู้ปุวยเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงที่มีภาวะไตเสื่อม โดยขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ระบบการดูแลผู้ปุวยเบาหวาน
ความดันโลหิตสูงที่มีภาวะไตเสื่อมที่ ให้บริการอยู่เดิม รวบรวมข้อมูล =>การวางแผนการดูแล
ขั้นตอนที่ 2 นาแผนการจัดการไปใช้ โดยนัดกลุ่มเปูาหมาย จานวน 44 คน เข้ารับการจัดการ
กับพยาบาล case manager ทุกวันพุธของทุกสัปดาห์ วันละ 3-5 รายต่อวันครั้งที่ 1 คือ ให้บริการ
ให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล โดยค้นหาปัญหาที่เป็นสาเหตุที่ทาให้มีโอกาสเกิดภาวะไตเสื่อมเพิ่มขึ้น
ประเมินวิถีชีวิต แบบแผนการดาเนินชีวิต การใช้ยา อาหาร การออกกาลังกาย ประเมินภาวะโภชนากร
ให้คาแนะนาเป็นรายบุคคล (10-15นาที/ราย) ครั้งที่ 2 นัดติดตามประเมินผลการจัดการการดูแล
ตนเองตามสภาพปัญหาผู้ปุวย ประสานทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมจัดการแก้ไขปัญหาในผู้ปุวยแต่ละราย
ครั้งที่ 3 นัดติดตามประเมินผลการ จัดกลุ่มสนทนากลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน (sale help group)
ครั้งที่ 4 นัดติดตามสรุปผลพบว่า มีพฤติกรรมการดูแลตนเองในเรื่องการควบคุมอาหาร, การออกกาลังกาย,
การใช้ยา, การปูองกันภาวะแทรกซ้อนที่เหมาะสมพบว่าก่อนร้อยละ 43.12 หลังมีพฤติกรรมเหมาะสม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 65.90 เมื่อพิจารณาตามการจัดระดับของค่าอัตราการกรองของไต ( eGFR)
พบว่าหลังการจัดการมีค่าไตดีขึ้นร้อยละ29.55 (จานวน 13 ราย) โดยเปลี่ยนเป็น stage1 (3 ราย)
คิดเป็น 6.81%, เปลี่ยนเป็น stage2 (4 ราย) คิดเป็น 9.09%, เปลี่ยนเป็น stage3a (6 ราย) คิดเป็น
13.63% มีค่า BP อยู่ในเกณฑ์เปูาหมาย BP<140/90mmHg ก่อนการจัดการร้อยละ 59.09
หลังการจัดการร้อยละ 75 พบว่ามีแนวโน้มดีขึ้นผลการควบคุม HbA1C อยู่ในเกณฑ์ดี <7% ใน
ผู้ปุวย DM ก่อนการจัดการร้อยละ 29.55 หลังการจัดการร้อยละ 36.36 พบว่ามีแนวโน้มดีขึ้น
ซึ่งจะพบว่าในผู้ปุวยเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะไตเสื่อมที่ได้รับการดูแลตนเอง
ที่เหมาะสมโดยการจัดการรายกรณีร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ และควบคุมระดับความดันโลหิต
และน้าตาลในเลือดได้ดีสามารถชะลอไตเสื่อมได้และลดค่าใช้จ่ายในการดูแล
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การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาด้วยแผ่นประคบร้อนและแผ่นประคบเย็นในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม
ภูริวัจน์ ผารัตน์
จ.ศรีสะเกษ
โรคข้อเข่าเสื่อม คือการสึกของผิวข้อเข่า จากการใช้งานหนักเป็นเวลานานหรือการทา
กิจกรรมที่เกิดการเสียดสีของข้อเข่าจากข้อมูลผู้ปุวยที่ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
และได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม 3 ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ 2557-2559) พบว่า
มีจานวน 287 คน 340 คน และ 429 คนตามลาดับ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะเปรียบเทียบ
ผลการรักษาด้วยแผ่นประคบร้อนและแผ่นประคบเย็นในผู้ปุวยข้อเข่าเสื่อม เพื่อจะได้เป็นแนวทาง
ในการเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับผู้ปุวยในกลุ่มโรคนี้
วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลการรักษาด้วยแผ่นประคบร้อนและแผ่นประคบเย็น
ในผู้ปุวยข้อเข่าเสื่อม
วิธีการดาเนินการวิจัย การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental
research) คัดเลือกอาสาสมัครที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมแบบเรื้อรัง,ไม่มีภาวะข้อติด,
สามารถเดินได้โดยอิสระ, ไม่มีโรคอื่นร่วม, ไม่แพ้ความเย็น, ได้รับยาในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งเข้ารับการรักษา
ที่แผนกกายภาพบาบัดโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) จานวน 30 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่ 1 ใช้ แผ่นประคบร้อน 15 คน และกลุ่มที่ 2 ใช้แผ่น
ประคบเย็น 15 คน ทั้ง2กลุ่มจะได้รับการรักษาด้วยการกระตุ้นไฟฟูาแบบ Interferential Current
และออกกาลังกายเพื่อการรักษาที่เหมือนกันเป็นเวลา 4 ครั้ง และประเมินระดับความเจ็บปวดด้วย
Visual Analog Scale (VAS) โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559-พฤษภาคม 2560 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลต่างระดับความเจ็บปวดก่อนและหลังการ
รักษาทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ Mann-Whitney U Test กาหนดระดับการมีนัยสาคัญทางสถิติที่ α<0.05
ผลการวิจัย พบว่าอาสาสมัครกลุ่ม 1 ที่ใช้แผ่นประคบร้อนเป็นเพศหญิงร้อยละ 80
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 80 อายุเฉลี่ยที่ 63 ปี น้าหนักเฉลี่ยที่ 62 กิโลกรัม
และค่าเฉลี่ยคะแนนความเจ็บปวดก่อนและหลังการรักษาคือ 4.6 และ 2.9 pain scale ส่วนในกลุ่ม 2
ที่ใช้แผ่นประคบเย็นเป็นเพศหญิงร้อ ยละ 80 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 80
อายุเฉลี่ยที่ 64 ปี น้าหนักเฉลี่ยที่ 61กิโลกรัมและค่าเฉลี่ยคะแนนความเจ็บปวดก่อนและหลัง
การรักษา คือ 4.6 และ 2.2 pain scale ส่วนการเปรียบเทียบผลต่างระดับความเจ็บปวดที่เปลี่ยนแปลง
ทั้ง 2 กลุ่ม พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ α<0.05 หมายความว่า ผลการเปลี่ยนแปลง
ระดับความเจ็บปวดโดยการใช้แผ่นประคบเย็นมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าการใช้แผ่นประคบร้อนในการรักษา
ผู้ปุวยข้อเข่าเสื่อม โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยผลต่างระดับความเจ็บปวดที่เปลี่ยนแปลง
โดยกลุ่มที่ใช้แผ่นร้อนมีค่าเฉลี่ยที่ 1.7 ระดับ ขณะที่กลุ่มที่ใช้แผ่นเย็นมีค่าเฉลี่ยที่ 2.4 ระดับ
สรุปผลและข้อเสนอแนะ การรักษาผู้ปุวยข้อเข่าเสื่อมด้วยการประคบร้อนและการ
ประคบเย็นเป็นวิธีที่ง่าย สามารถทาได้เองที่บ้านร่วมกับการรักษาอื่นเช่นการออกกาลังกาย
เฉพาะโรค จากการวิจัย พบว่าการเลื อ กใช้แผ่ นประคบเย็ นในการรั กษาผู้ปุวยข้อเข่าเสื่อ ม
สามารถลดอาการปวดได้มากกว่าการใช้แผ่นประคบร้อน ในจานวนครั้งการรักษาที่น้อย ดังนั้น
ควรเลือกใช้แผ่นประคบเย็นในการรักษาผู้ปุวยข้อเข่าเสื่อมร่วมกับการรักษาทางกายภาพบาบัด
อื่นๆ ที่เหมาะสม ตามบริบทของผู้ปุวยแต่ละรายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
11

ผลของรูปแบบการจัดการความเจ็บปวดขณะรอคลอดในมารดาทีม่ าคลอด
ในโรงพยาบาลราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
ดวงใจ บัวภู่, สมถวิล สุภาว์ และจินตนา ทองกลม
รพ.ราศีไศล จ.ศรีสะเกษ
การเจ็บครรภ์คลอดขณะรอคลอด ถือเป็นความเจ็บปวดที่ทุกข์ทรมาน และนับว่าเป็น
ระยะที่นานที่สุดเมื่อเทียบกับระยะอื่นๆ ของการคลอด ดังนั้นการมาช่วยจัดการความเจ็บปวด
ดังกล่าวจะช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานและไม่สุขสบายเหล่านี้ การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เพื่ อ ศึ กษาผลของรู ป แบบการจั ดการความเจ็ บปวดขณะรอคลอดในมารดาที่ ม าคลอดใน
โรงพยาบาลราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ในกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว โดยกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้รอคลอด
ที่มีอายุครรภ์ครบกาหนดและปากมดลูกเปิด 4 – 10 เซนติเมตร ที่มาคลอดในโรงพยาบาลราษีไศล
ในช่วง 1 มีนาคม - 30 เมษายน จานวน 27 ราย สิ่งทดลองคือ รูปแบบการจัดการความเจ็บปวด
ขณะรอคลอด ประกอบด้วยการลูบหน้าท้อง การนวดก้นกบ การประคบร้อนด้วยลูกประคบถุงถั่วเขียว
และการใช้ไม้นวดหลัง เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบประเมินความเจ็บปวดก่อนและ
หลังการทดลอง คุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ส่วนผล
ของรูปแบบการจัดการความเจ็บปวด วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติ Paired T-test นาเสนอผลต่าง
ค่าเฉลี่ย และ 95% CI โดยกาหนดระดับนัยสาคัญที่ 0.05
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาครรภ์แรกร้อยละ 66.67 มีอายุเฉลี่ย 26.03 ปี
(SD=6.11) อายุครรภ์ที่ฝากครรภ์ครั้งแรกเฉลี่ ยอยู่ที่ 12.03 สัปดาห์ (SD=4.96) อายุครรภ์
ที่มาคลอดเฉลี่ยอยู่ที่ 38.14 สัปดาห์ (SD=0.94) ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 40.74
เจ็บครรภ์จริงในเวรดึกคิดเป็นร้อยละ 40.74 และปากมดลูกเปิดหมดช่วงเวรบ่ายคิดเป็นร้อยละ
51.85 ช่วงเวลาที่คลอดส่วนใหญ่ในเวรบ่ายคิดเป็นร้อยละ 48.50 และตาแหน่งที่มารดาปวดกันมาก
ที่สุดคือ กระเบนเหน็บ (ร้อยละ 55.56) รองลงมาคือบริเวณสะโพก (ร้อยละ 32.22) ด้านภาวะสุขภาพจิต
พบว่า ส่วนใหญ่รู้สึกหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีโมโหง่าย ร้อยละ 85.19 และรองลงมาคือกลัวลูกไม่สมประกอบ
กลัวลูกเลี้ยงยาก ร้อยละ 81.48 จากการประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการความเจ็บปวดขณะรอคลอด
พบว่าก่อนการทดลองมารดามีคะแนนความเจ็บปวดเฉลี่ย 7.88 คะแนน (SD=0.28) และหลัง
การทดลองมารดามีคะแนนความเจ็บปวดเฉลี่ย 5.92 คะแนน (SD=0.19) โดยหลังการทดลอง
มารดามีค่าเฉลี่ยผลต่างคะแนนความเจ็บปวดลดลง 1.96 คะแนน (95%CI; 1.46- 2.46) ซึ่งแตกต่าง
จากก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P-value<0.0001)
สรุปและข้อเสนอแนะ จากผลการทดลอง รูปแบบการจัดการความเจ็บปวดขณะรอคลอด
สามารถลดความเจ็บปวดของมารดาขณะรอคลอดได้ จึงควรมีการส่งเสริมให้มีการใช้รูปแบบ
การจัดการความเจ็บปวดขณะรอคลอดมาใช้ในการดูแลมารดาขณะรอคลอดต่อไป
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การให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่มีประวัติโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
ที่มารับการตัดกระดูกไขสันหลัง laminectomy ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ
ธันยมัย ปุรินยั
รพ.ศรีสะเกษ
การดูแลผู้ปุวยที่ได้รับการผ่ าตัดกระดูกไขสันหลัง laminectomy เป็นงานที่สาคัญ
เนื่องจากเป็นการผ่าตัดใหญ่ แก้ไขความผิดปกติของข้อกระดูกไขสันหลัง พบมากในผู้สูงอายุ 50-70 ปี
อาการแสดงที่สาคัญและพบมากที่สุดคือ ปวดเอว ปวดหลัง ปวดสะโพกร้าวลงขาและมีอาการ
ชาร่วมด้วย เมื่อยืนหรือเดินเป็นเวลานาน ๆ จนต้องนั่งพัก มีผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตัด laminectomy
ในปี 2556–2558 จานวน 44, 14 และ 55 ราย/ปี ตามลาดับ พบว่ามีผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่มา
รับบริการวิสัญญีในปี พ.ศ. 2556, 2557, 2558 จานวน 972, 1,040, 1,141 รายตามลาดับและพบผู้ปุวย
ที่มีภาวะเบาหวานร่วมด้วยในปี พ.ศ. 2556, 2557, 2558 จานวน 410 , 472, 572 รายตามลาดับ
วัตถุประสงค์ เพื่อสามารถประเมินสภาพผู้ปุวย วางแผนและให้การพยาบาลผู้ปุวยที่มี
ประวัติโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานที่มารับการตัดกระดูกไขสั นหลัง laminectomy
ครอบคลุมทั้งในระยะก่อน ระหว่างและหลังให้ยาระงับความรู้สึกได้อย่างปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จานวน 1 ราย จากจานวนผู้ปุวยที่ได้รับการวินิจฉัยว่า
ต้องได้รับการผ่าตัดกระดูกไขสันหลัง laminectomy ระหว่างวันที่ 6 -14 เมษายน 2559
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ปุวยหญิงไทยอายุ 62 ปี เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล วันที่ 6
เมษายน 2559 ด้วยปวดบริเวณเอว ร้าวไปที่ขาทั้ง 2 ข้าง เดินไม่ได้เป็นมาก มา 2 เดือน รับการผ่าตัด
DCL c PLF PI วันที่ 7 เมษายน 2559 และจาหน่ายจากโรงพยาบาล วันที่ 14 เมษายน 2559
รวมอยู่โรงพยาบาล 8 วันผู้ปุวยให้ประวัติว่า 4 ปีก่อน ปวดบริเวณเอว ชาร้าวมาที่ขาทั้ง 2 ข้าง
เดินลาบาก 2 เดือนก่อนมา เริ่มปวดและชามากขึ้น เดินลาบากมีโรคประจาตัวคือ โรคความดันเลือดสูง
และมีภาวะเบาหวานร่วมด้วยมาประมาณ 2 ปี รับยาประจาสม่าเสมอ ควบคุมความดันและระดับ
น้าตาลในเลือดอยู่ในระดับปกติและระยะหลังผ่าตัด ผู้ปุวยปลอดภัยจากอาการข้างเคียงรุนแรง
ได้แก่ ภาวะปวดชาขาและปลายมือ ปลายเท้ารุนแรง ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านและชุมชน
บทเรียนรู้ที่ได้จากกรณีศึกษา 1) การจัดทาแนวทางการให้ระงับความรู้สึกในผู้ ปุวยที่มารับการ
ตัดกระดูกไขสันหลัง laminectomy 2) การจัดทาแนวทางการให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ปุวยที่
ภาวะความดันโลหิตสูง 3) การจัดทาแนวทางการให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ปุวยที่ภาวะเบาหวาน
สรุปและข้อเสนอแนะ การให้ยาระงับความรู้สึกในโรคความดันเลือดสูงและมีภาวะเบาหวาน
ร่วมด้วยต้องให้ความส าคั ญตั้ งแต่ระยะเตรี ยมผู้ ปุ วย ก่อน ระหว่าง และการดูแลหลั งให้ยาระงั บ
ความรู้สึก เน้นผู้ปุวยและทีมที่ดูแลต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพผู้ปุวย มีการประสานงานกัน
ระหว่างทีม เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ลดภาวะแทรกซ้อน ผู้ปุวยได้รับความความปลอดภัย
การให้ยาระงับความรู้สึก วิสัญญีพยาบาลต้องมีความพร้อมในความรู้ ความสามารถ การวางแผนใน
การเลือกใช้วิธีระงับความรู้สึก อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนชนิดของยาระงับความรู้สึกและ
ยาต่าง ๆ ที่ใช้เสริมฤทธิ์ยาระงับความรู้สึก มีความสามารถในการวิ นิจฉัยภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้
ถูกต้องและรวดเร็ว สามารถตัดสินใจในการแก้ไขภาวะแทรกซ้อนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
เพื่อ ลดความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ อันเป็นผลให้ผู้ปุวยได้รับความปลอดภัยจากยา
ระงับความรู้สึก สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขทั้งร่างกายและจิตใจ
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ผลของการใช้แนวทางปฏิบัติการป้องกันแผลกดทับในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1
สิรยา ชิณวงษ์ และคณะ
รพ.ศรีสะเกษ
แผลกดทับเป็นอีกหนึ่งภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยในผู้ปุวยหนักและเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัด
ที่สะท้อนถึงคุณภาพทางการพยาบาล ในประเทศไทยสถิติการเกิดแผลกดทับที่เข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลเมื่อ 10 ปี ที่ผ่านมาพบตั้งแต่ร้อยละ 6.4-55 การเกิดแผลกดทับส่งผลให้ตัวชี้วัด
คุณภาพทางการพยาบาลลดลงเนื่องจากร่างกายถูกจากัดการเคลื่อนไหว ทุกข์ทรมานจาก
ความเจ็บปวด ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ รวมถึ งเศรษฐกิจและความพึง
พอใจในการรักษาพยาบาล จากการที่ผู้ปุวยต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนานขึ้น จาก
การทบทวนรายงานอุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับ ในหอผู้ปุวยหนัก1 ในปี พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
และ พ.ศ. 2559 พบรายงานการเกิดแผลกดทับในระดับ 2 จานวน 4 ราย 12 รายและ 12 ราย
(1.17, 2.03 และ 3.55 ครั้ง/1,000 วันนอน) ตามลาดับ จากการวิเคราะห์สาเหตุ พบว่า การจัด
ท่านอนและกาหนดเวลาในการพลิกตะแคงตัวไม่เหมาะสม การประเมินและจัดการกับปัจจัยเสี่ยง
ยังไม่ครอบคลุม เช่น ภาวะทุพโภชนาการ Albumin ต่า ทีมงานจึงได้พัฒนาแนวทางปฏิบัติการ
ปูองกันการเกิดแผลกดทับเพื่อลดอัตราการเกิดแผลกดทับในหอผู้ปุวยหนักอายุรกรรม 1
วิธีการศึกษา ใช้กระบวนการ P-D-C-A แบ่งเป็น 2 Cycle กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปุวยที่
เข้ารับการรักษาในหอผู้ปุวยหนักอายุรกรรม 1 จานวน 30 คน ตั้งแต่เดือนมกราคม มีนาคม 2560
เก็บรวบรวมข้อ มู ลโดยใช้แบบประเมิ นการปฏิบัติตามแนวทางปูองกันการเกิดแผลกดทับ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา
ผลการศึกษา พบว่า อัตราการเกิดแผลกดทับในระดับ 2-4 ลดลงจาก 3.55 ครั้ง/1000
วันนอนเสี่ยง เหลือ 1.82 ครั้ง/1000 วันนอนเสี่ยง ผลการปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนด โดยรวมร้อยละ
86.77 รายข้อทุกข้อปฏิบัติ ได้มากกว่าร้อยละ 80 มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
สรุปและข้อเสนอแนะ การนาแนวทางการปฏิบัติการปูองกันการเกิดแผลกดทับ
พบว่าลดอัตราการเกิดแผลกดทับในระดับ 2-4 จาก 3.55 ครั้ง/1000 วันนอนเสี่ยง (ปี2559)
เหลือ 1.82 ครั้ง/1000 วันนอนเสี่ยง ผลการปฏิบัติการปูองกันการเกิดแผลกดทับโดยรวมร้อยละ
86.77 รายข้อทุกข้อปฏิบัติได้มากกว่าร้อยละ 80 และมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเหมาะสมกับ
ผู้ปุวยแต่ละราย ส่งผลให้ตัวชี้วัดคุณภาพทางการพยาบาลเพิ่มขึ้น และช่วยลดระยะเวลาการนอนพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลน้อยลง ความพึงพอใจในการรักษาพยาบาลเพิม่ ขึ้น ควรมีการประเมินผลและ
ติดตามการใช้แนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการปูองการเกิดแผล
กดทับและส่งเสริมการหายของแผลกดทับต่อไป
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การบาบัดทางความคิดและพฤติกรรมผู้ป่วยติดสุรา
ในโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี
รุ่งรัตน์ สายทอง
รพ. 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ จ.อุบลราชธานี
การดื่มสุราเป็นปัญหาส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจระดับโลก ประเทศไทยมีแนวโน้ม
เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นจากค่านิยมและความเชื่อว่าสุราเป็นสัญลักษณ์ของความทันสมัย อารมณ์ดี
ใจกล้าฮึกเหิม ลดความเครียด จากปัญหาต่าง ๆ ได้ รพ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มีผู้ปุวยเข้ารับการ
รักษาด้วยภาวะถอนพิษสุราหรือมีปัญหาจากการดื่มสุราเพิ่มขึ้นทุกปีและมีผู้ดื่มสุราแบบติดและแบบ
อันตรายเจ็บปุวยเรื้อรังรุนแรงถึงโรคจิตประสาทเสี่ยงทาร้ายตนเองและผู้อื่นค่าใช้จ่ ายสูงดังนั้นผู้บาบัด
จึงใช้โปรแกรมการบาบัดทางความคิดและพฤติกรรม บาบัดผู้ปุวยสุราเพื่อให้ลดหรือเลิกดื่มสุรา
วัตถุประสงค์ ศึกษาผลการบาบัดผู้ปุวยสุราหลังภาวะถอนพิษสุราหรือมีปัญหาจากการดื่มสุรา
ด้วยโปรแกรมการบาบัดทางความคิดและพฤติกรรม ในโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
วิธีการศึกษา ประชากรทั้งหมดทั้งผู้ปุวยนอกและผู้ปุวยในที่มีปัญหา/ผลกระทบจาก
การดื่มสุราและหลังภาวะถอนพิษสุราที่เข้ารับบริการบาบัดสุราแบบสมัครใจปี พ.ศ. 2557–2559
เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1.แบบประเมินปัญหาและพฤติกรรมการดื่มสุรา (AUDIT) 2.แบบประเมินภาวะ
ถอนพิษสุรา (AWS) 3.โปรแกรมการบาบัดทางความคิดและพฤติกรรม (CBT) 8 สัปดาห์
ติดตามผลหลังบาบัด 1 ปี วิเคราะห์ข้อมูลค่าความถี่ ร้อยละ และสถิติ Chi-square ทดสอบ
ความแตกต่างในผลการการลดหรือเลิกดื่มของผู้ปุวยนอกกับผู้ปุวยในและ ค่า Odds Ratio ค่าระดับ
ความสัมพันธ์ของการลดหรือเลิกดื่มสุรากับกลุ่มผู้รับการบาบัดแบบผู้ปุวยในหรือแบบผู้ปุวยนอก
ผลการศึกษา ประชากร 655 คน พ.ศ. 2557–2559 จานวน 177, 202 และ 276 คน
ตามลาดับ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 82.2 กลุ่มอายุมากสุด คือ กลุ่มอายุ
40–49 ปี ร้อยละ 33.3 ก่อนเข้ารับการบาบัดมีกลุ่มดื่มแบบอันตราย ร้อยละ 13.1 กลุ่มดื่มแบบติด
ร้อยละ 86.9 ปัจจัยกระตุ้นพบว่า ดื่มเพราะเพื่อนชวนร้อยละ 25.9 อยากดื่มเองร้อยละ 44.4
ปัญหาครอบครัวร้อยละ 18.6 และมีงานบุญร้อยละ 11.1ผู้ปุวยสุราที่เข้ารักษาภาวะถอนพิษ
สุราแบบผู้ปุวยในมีจานวน 27, 33 และ 43 คน หลังการบาบัดและติดตาม 1 ปี ลดการดื่มสุรา
ได้ร้อยละ 40.7, 63.6 และ 60.5 เลิกดื่มสุราได้ร้อยละ48.2, 24.2 และ 27.9 ตามลาดับ กลุ่มผู้
เข้ารับการบาบัดแบบผู้ปุวยนอก จานวน 100,143 และ 179 หลังการบาบัดและติดตาม 1 ปี
ลดการใช้สุราร้อยละ 27.4, 57.1 และ 63.1 เลิกดื่มสุรา ร้อยละ 20.2, 17.9 และ 13.1 ตามลาดับ
ส่วนมากสามารถลดหรือเลิกได้นานที่สุดคือ3 เดือนหรือช่วงงดเหล้าเข้าพรรษา หลังจากนั้น
กลุ่มติดจะกลับมาดื่มใหม่ในช่วง 6 เดือนหรือ 1 ปี แต่ภาพรวมปรับพฤติกรรมได้ดีขึ้นจากเดิม
คือไม่ดื่มติดลมไม่เพิ่มปริมาณจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพและพบว่ากลุ่มบาบัดแบบผู้ปุวยในลด
หรือเลิกดื่มได้มากกว่ากลุ่มบาบัดแบบผู้ปุวยนอกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P-value <0.001)
และมีโอกาสลดหรือเลิกดื่มสุราได้มากว่ากลุ่มบาบัดแบบผู้ปุวยนอก 3.503 เท่า (95% CI ของ
OR= 1.837 – 6.680) ความพึงพอใจในการเข้ารับบริการบาบัดมีมากกว่าร้อยละ 85
สรุปและข้อเสนอแนะ การบาบัดโดยใช้โปรแกรมบาบัดทางความคิดและพฤติกรรมทาให้ผู้ปุวย
สุรามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดื่มไปในทางที่ดีขึ้นคือ ผู้ดื่มสุราแบบอันตรายหรือแบบติดสามารถ
ลดปริมาณการดื่มที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือเลิกดื่มสุราได้ ควรมีการติดตามผลระยะยาวมากขึ้น
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การพัฒนาแนวทางการดูแลและการรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ในบริบทโรงพยาบาลชุมชนนาตาล จ.อุบลราชธานี
เกรียงศักดิ์ กิจเพิ่มเกียรติ, จักรพงศ์ ปิติโชคโภคินท์ และสายชล ชิณกธรรม รพ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
โรคกล้ า มเนื้อ หัวใจขาดเลื อดเฉียบพลั นเป็นสาเหตุการเสี ย ชีวิตล าดับ 1 ใน 3 ของ
ประชากรโลกและไทย โรงพยาบาลชุมชนนาตาลเมื่อมีผู้ปุวยกลุ่มโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน (ACS) จะส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สถิติปี 2557-2559 มี
ผู้ปุวยกลุ่ม ACS 113, 121 และ 124 ราย เสียชีวิต 7, 9 และ 11 ราย ตามลาดับ (สรุปผลงาน
โรงพยาบาลนาตาล, 2559) ผลการทบทวนการการดูแลผู้ปุวยกลุ่ม ACS พบปัญหาที่สาคัญคือ
แนวทางการดูแลและรักษาผู้ปุวยกลุ่ม ACS ไม่ครอบคลุมและยังไม่ชัดเจน ทั้งยังมีความหลากหลาย
ในแนวทางการปฏิบัติ ส่งผลต่อคุณภาพการดูแลผู้ปุวยที่ผ่านเกณฑ์เพียงร้อยละ 70 จากเกณฑ์
กาหนดมากกว่าร้อยละ 90 จึงได้ทาการศึกษานี้ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาผลการพัฒนา
แนวทางการดูแลและการรักษาผู้ปุวยกลุ่มโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ในบริบทของ
โรงพยาบาลชุมชนนาตาล
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดของ IOWA Model
(Titler et al., 2001) โดยพัฒนามาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 16 เรื่องผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ 3
ท่าน กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจงคือแพทย์และพยาบาลวิชาชีพรวม 25 คน พัฒนาและ
นามาปฏิ บัติ เ ก็ บรวบรวมข้ อ มู ล เดือ น ม.ค.2559 ถึ ง มี . ค.2560 จากแบบสอบถาม, แบบ
ประเมินแนวทางการดูแล, ใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษา พบว่าได้แนวทางการดูแลและการรักษา ตามหลัก 4C : Case ,Care ,Cure
and Continuous กลุ่มตัวอย่างทุกคนเห็นว่าแนวทางนี้เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากเนื่องจากสะดวก เข้าใจง่าย,มีความชัดเจนตามหลัก 4C สามารถปฏิบัติ
ตามได้ทันทีเมื่อมีผู้ปุวยเข้ากับข้อบ่งชี้โรค ACS ร้อยละ 98, หลังพัฒนานามาใช้ในการดูแลผู้ปุวย
พบผู้ปุวย STEMI 5 ราย และ NSTEMI 18 ราย มีการส่งต่อภายใน 30 นาที ร้อยละ 100 (ก่อนพัฒนา
ร้อยละ 20) จากการพัฒนาแนวทางดูแลผู้ปุวย ACS ที่ชัดเจนทาให้ผู้ปุวยเข้าถึงการรักษาได้เร็วขึ้น
จนไม่พบอุบัติการณ์การเสียชีวิต ,นาไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในหน่วยงานผู้ปุวยนอก-ผู้ปุวยใน
และงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและขยายไปใช้ใน รพ.สต. ข้อเสนอแนะคือควรทาการศึกษาในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลร่วมด้วยในเชิงปูองกัน
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การพัฒนาแนวทางปฏิบตั ิการพยาบาลเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มในหอผู้ป่วยหนัก
โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ภิรมย์พร รักใคร่ และสุกมล วงศ์คูณ
รพ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
การพลัดตกหกล้มเป็นปัญหาสาคัญของผู้ปุวยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล และเป็นสาเหตุ
สาคัญที่ทาให้เกิดการบาดเจ็บของผู้ปุวยในโรงพยาบาล ทาให้ผู้ปุวยมีการได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
ซึ่งในการให้บริการพยาบาลได้ให้ความสาคัญและนามาเป็นตัวชี้วัดที่สาคัญในการพยาบาล
เนื่องจากการพลัดตกหกล้มในโรงพยาบาลเป็นเรื่องความปลอดภัยของผู้รับบริการ ที่ต้องมีการเฝูาระวัง
อย่างเป็นระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปุวยหนักหรือผู้ปุวยสูงอายุมีปัจจัยเสี่ยงสูงต่อการพลัดตกหกล้ม
พบมีอุบัติการณ์มากถึง 70-80% ของภาวะเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นสาหรับผู้ปุวยที่รับไว้รักษาใน
โรงพยาบาลหอผู้ปุวยหนัก รพ.ตระการพืชผล เปิดบริการเดือนเมษายน 2556 ถึงปัจจุบัน จานวน 6 เตียง
บริการ พบว่าผู้ปุวยที่เข้ารับการรักษาในปีงบประมาณ 2559 รวมทั้งสิ้น 760 ราย ซึ่งเป็นผู้ปุวยสูงอายุ
ผู้ปุวยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ และผู้ปุวยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย จานวน 226, 75 และ 68 คน ตามลาดับ
(ข้อมูลจากรายงานเดือนยอดผู้ปุวยปีงบประมาณ 2559 หอผู้ปุวยหนักโรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี) พบว่ามีกลุ่มผู้ปุวยที่มีความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มในหอผู้ปุวยหนักจานวน 303 ราย
คิดเป็นร้อยละ 60.13 จากสาเหตุผู้ปุวย สูงอายุ ยาที่ได้รับจากการรักษา สภาวะการเจ็บปุวย
และภาวะ Delirium ของผู้สูงอายุที่นอนรักษาตัวในหอผู้ปุวยหนัก การนาแบบประเมินความเสีย่ งต่อ
การพลัดตกหกล้มสู่การปฏิบัติการพยาบาลในหน่วยงานนั้นยังมีความหลากหลายตามความรู้ทักษะ
ของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงยังไม่มีแนวทางปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของหน่วยงาน
ทั้งยังไม่มีแนวทางการประเมินเพื่อปูองกันความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม เพื่อให้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติการพยาบาลเดียวกัน มีรูปแบบการประเมินที่ชัดเจน โดยมีแนวทางปฏิบัติการพยาบาล
ตามหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อปูองกันความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม ลดภาวะแทรกซ้อนจากเล็กน้อย
จนถึงอันตรายรุนแรง ในการศึกษาการวิจัยและการพัฒนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการ
ประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มในหอผู้ปุวยหนักโรงพยาบาลตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
โดยใช้กรอบแนวคิดการพัฒนาปฏิบัติการพยาบาลของ Stetler model และการประเมินผล
ปฏิบัติการพยาบาลที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ AGREEII Thailand ตั้งแต่เดือน ต.ค.2559-เม.ย 2560
กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง คือ พยาบาลผู้ปฏิบั ติงานหอผู้ปุวยหนัก จานวน 7
และผู้ปุวยที่รับการรักษาที่หอผู้ปุวยหนักโรงพยาบาลตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี จานวน 760 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) คู่มือและแนวทางการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อปูองกัน
ความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม 2) แบบประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม Morse for fall
3) แบบประเมินความพึงพอใจของพยาบาล ICU ต่อแนวทางการประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตก
หกล้ม เก็บข้อมูลโดยศึกษาดาเนินการ 3 ระยะ คือ 1) ระยะการพัฒนาปฏิบัติการพยาบาล 2) ระยะ
การใช้ปฏิบัติการพยาบาล 3) ระยะการประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูลโดยตรวจสอบความตรงของ
เนื้อหา content analysis จากผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่านและวิเคราะห์สถิติด้วยค่าเฉลี่ ย
จานวน ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการศึกษา การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการพยาบาลเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตก
หกล้มโดย Stetler Model 6 ขั้นตอน พบว่าการพยาบาลเพื่อปูองกันความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม
ไม่พบอุบัติการณ์การพลัดตกหกล้มในหอผู้ปุวยผู้ปุวยหนักโรงพยาบาลตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
คิดเป็นร้อยละ 0 ซึ่งส่งผลลัพธ์ด้านการบริการพยาบาลอย่างมีคุณภาพ ความพึงพอใจของ
พยาบาล ICU ต่อการปฏิบัติการพยาบาลอยู่ในระดับมากที่สุด
การนาแนวปฏิบัติการพยาบาลนี้ไปใช้ควรมีบริบทใกล้เคียงกับหอผู้ปุวยหนักโรงพยาบาล
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี และให้ความสาคัญในระยะก่อนการพัฒนาปฏิบัติการพยาบาล
ในการสื่อสาร การสร้างความตระหนักเพื่อการยอมรับและเปลี่ยนแนวปฏิบัติการพยาบาลเดิม
ของผู้ปฏิบัติการพยาบาลและเพื่อให้ผู้ปุวยปลอดภัยลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ อีกทั้ง
ควรมีการปรับปรุงแนวปฏิบัติการพยาบาลตามงานวิจัยหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ค้นพบใหม่
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การพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
วราภรณ์ สมดี และวรรณิศา วราห์คา
รพร.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
บทนา จากสถิติผู้มารับบริการของหอผู้ปุวยพิเศษศัลยกรรมในปี 2557-2558 ผู้ปุวยมะเร็ง
ระยะสุดท้ายพบมากในกลุ่ม 5 อันดับโรคที่เข้ารับการรักษา ซึ่งจากการดูแลผู้ปุวยมะเร็งระยะสุดท้าย
พบว่าผู้ปุวยและญาติบางรายต้องการรับการรักษาจนถึงระยะสุดท้ายที่โรงพยาบาล ในด้านบุคลากร
พบว่ าพยาบาลวิ ชาชี พร้ อยละ 60 เป็ นกลุ่ มที่ มี ประสบการณ์ การท างานน้ อยกว่า 3 ปี ขาด
ประสบการณ์และทักษะในการดูแลผู้ปุวยมะเร็งระยะสุดท้าย จากการดูแลผู้ปุวยแต่ละราย
พบว่าความต้องการครั้งสุดท้ายในชีวิตของผู้ปุวยมีความแตกต่างกัน ซึ่งการดูแลผู้ปุวยมะเร็ง
ระยะสุดท้ายแบบองค์รวมจึงเป็นสิ่งสาคัญ ดังนั้นทีมจึงได้มีการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ปุวย
มะเร็งระยะสุดท้าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปุวยและครอบครัวได้มีการวางแผนและเตรียม
ตัวเข้าสู่ระยะสุดท้ายของชีวิตได้อย่างเหมาะสม
วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยเริ่มจากการสารวจและวิเคราะห์ปัญหาจาก
การปฏิบัติงาน นามากาหนดแนวทางแก้ไข โดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตามกรอบแนวคิด
ของ สเต็ทเลอร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน
ในหอผู้ปุวย และกลุ่มผู้รับบริการคือผู้ปุวยมะเร็งระยะสุดท้ายที่นอนรักษาในหอผู้ ปุวยพิเศษศัลยกรรม
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ปุวยมะเร็งระยะสุดท้ายซึ่งแนวทาง
ปฏิบัตินี้มีจุดเน้นที่การให้ผู้ปุวยได้มีการวางแผนการตายของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรี ทาให้ผู้ปุวย
ยอมรับและเข้าถึงการตายอย่างสงบและตามหลัก “การตายดี” คงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตของบุคคล
ในระยะสุดท้ายของชีวิตเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น
ของพยาบาลต่อแนวปฏิบัติและแบบประเมินความพึงพอใจของครอบครัว
ผลการศึกษา ระดับความคิดเห็นของพยาบาลต่อแนวปฏิบัติการดูแลผู้ปุวยมะเร็งระยะสุดท้าย
พบว่าแนวปฏิบัติมีความง่าย สะดวกต่อการนาไปปฏิบัติ มีขั้นตอนการปฏิบัติชัดเจน มีความเหมาะสม
กับการนาไปใช้ แนวปฏิบัตินี้ก่อให้เกิดผลดีต่อผู้รับบริการและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่จะ
นาไปใช้ในหน่วยงานอยู่ในระดับสูง ด้านความพึงพอใจของครอบครัวพบว่าอยู่ในระดับสูง
อภิปราย สรุปและข้อเสนอแนะ การจัดทาแนวปฏิบัติการดูแลผู้ปุวยมะเร็งระยะสุดท้าย
โดยการศึกษาและปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ จะทาให้ได้แนวปฏิบัติที่น่าเชื่อถือและ
สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง
ปัจจัยสาคัญแห่งความสาเร็จ: การทางานเป็นทีม ความร่วมมือร่วมใจ และให้การดูแลด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์
การนาไปใช้ประโยชน์ ควรมีการนาไปเป็นแนวทางในการดูแลผู้ปุวยมะเร็งระยะสุดท้าย
ในหน่วยงานอื่นๆ
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ประสิทธิผลของการใช้ครีมป้องกันการสูญเสียน้าและเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวหนัง
ระหว่างการฉายรังสี หลังการรักษาครบ 1 ปี
ธนุต ก้วยเจริญพานิชย์
รพ.มะเร็ง จ.อุบลราชธานี
หลักการและเหตุผล ภาวะแทรกซ้อนของผิวหนังบริเวณที่ได้รับรังสีรักษา เป็นภาวะแทรกซ้อน
ที่ทาให้ผู้ปุวยไม่สุขสบาย ทุกข์ทรมาน สูญเสียภาพลักษณ์ และอาจต้องหยุดพักการรักษา จึงมี
ความจาเป็นต้องศึกษาการชะลอ หรือลดการเกิดการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังจากรังสีรักษา จากการ
ศึกษาผลการใช้ครีมปูองกันการสูญเสียน้า และเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวหนัง รีมอยด์แบริเออร์
ครีม (Remoise barrier cream) ระหว่างการฉายรังสี พบว่าสามารถรักษาความชุ่มชื้นของ
ผิวหนังระหว่างการฉายรังสีได้ จึงได้ทาการศึกษาประสิทธิผลของการใช้ครีมปูองกันการสูญเสีย
น้าและเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวหนังรีมอยด์แบริเออร์ครีม (Remoise barrier cream) ระหว่าง
การฉายรังสี หลังจากการรักษาครบ 1 ปี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใช้ครีมปูองกันการสูญเสียน้าและเพิ่มความ
ชุ่มชื้นของผิวหนัง รีมอยด์แบริเออร์ครีม (Remoise barrier cream) ระหว่างการฉายรังสี
หลังจากการรักษาครบ 1 ปี
วัสดุและวิธีการ การวิจัยเชิงทดลอง ในผู้ปุวยมะเร็งที่ได้รับการฉายรังสีบริเวณศีรษะ
และลาคอ ผนังทรวงอก และบริเวณอุ้งเชิงกราน ที่เข้ารั บการรักษาด้วยรังสีรักษาและ/หรือรังสี
รักษาร่วมกับเคมีบาบัดที่ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี และได้รับเคมีบาบัดหรือฮอร์โมน
หลังจากการฉายแสง จานวน 43 ราย เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง แบ่งเป็นกลุ่มผู้ปุวยโรคมะเร็ง
ที่ ได้ รั บการทาครี มปูองกันการสู ญเสี ยน้าและเพิ่ มความชุ่ มชื้นของผิ วหนั งรี มอยด์ แบริ เออร์ ครี ม
(Remoise barrier cream) บนผิวหนังที่ได้รับรังสีรักษาก่อนการฉายรังสี และกลุ่มผู้ปุวย
โรคมะเร็งที่ไม่ได้ทาครีมปูองกันการสูญเสียน้าและเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวหนังรีมอยด์แบริเออร์
ครีม (Remoise barrier cream) บนผิวหนังที่ได้รับรังสีรักษาก่อนการฉายรังสี เปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงของผิวหนังโดยการวัดค่าความชื้นของผิวหนังในบริเวณที่กาหนด ในวันที่ผู้ปุวยมา
ติดตามการรักษา ด้วยเครื่อง Pen shaped Hydration Probe ของ CK Electronic ประเทศเยอรมัน
ผลการศึกษา ผู้ปุวยโรคมะเร็งที่ทาครีมช่วงก่อนการฉายรังสี หลังจากการรักษาครบ 1
ปีไปแล้ว มีความชุ่มชื้นของผิวหนังที่ได้รับรังสีรักษา มากกว่าผู้ปุวยโรคมะเร็งที่ไม่ได้ทาครีม
ก่อนการฉายรังสีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P=0.011) และความชุ่มชื้นของของผิวหนังที่ได้รับ
รังสีรักษาของผู้ปุวยโรคมะเร็งที่ทาครีมช่วงก่อนการฉายรังสี หลังจากการรักษาครบ 1 ปีไปแล้ว
ไม่มีความแตกต่างกับครั้งสุดท้ายที่ได้รับการรักษา (P=0.623)
ข้อสรุป ผลการใช้ครีมปูองกันการสูญเสียน้า และเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวหนังรีมอยด์แบริเออร์
ครีม (Remoise barrier cream) ระหว่างการฉายรังสี แสดงให้เห็นว่า ครีมมีผลช่วยให้ผิวหนังมี
ความชุ่มชื้นมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ทา และมีส่วนช่วยในการรักษาระดับความชุ่มชื้นของผิวหนังต่อไปได้
20

ผลการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานของเขื่องในโมเดล
สาโรช สมชอบ
รพ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
เขื่องในโมเดล เป็นรูปแบบการการดูแลรักษาผู้ปุวยเบาหวานใกล้บ้านที่ รพ.สต.โดยมี
ลักษณะการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุด เดียว โดยมีทีมสหวิชาชีพ จากโรงพยาบาล และ รพ.สต.
ออกให้บริการโดยมีจุดเน้นคือมีการแบ่งห้องเรียนเบาหวานตามปิงปองจราจร 4 สี โดยการผสมผสาน
การรักษาร่วมกับการสร้างเสริมสุขภาพโดยให้ผู้ปุวย ครอบครัว ชุมชนและ อปท. มีส่วนร่วมในการดูแล
ส่งผลให้ผู้ปุวยสามารถคุมโรค และลดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานได้ดีขึ้น มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของการดูแลรักษาผู้ปุวยเบาหวาน อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ในรูปแบบ เขื่องในโมเดล ในปีงบประมาณ 2558 และ 2560 ที่มีผลต่อระดับน้าตาลสะสมใน
เม็ดเลือดแดง ระดับน้าตาลในเลือด ความดันโลหิต ค่า BMI ค่าการทางานของไต อัตราการกรองของไต
และระดับไขมันในเลือด วิธีการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรเป็นผู้ปุวยเบาหวานที่
รักษาในรูปแบบเขื่องในโมเดล จานวน 5,364 คน กลุ่มตัวอย่างมีจานวน 361 คน โดยสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบบันทึกสุขภาพผู้ปุวย การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา สถิติพรรณนาและการทดสอบที ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 361 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 72.30 มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 72.30
รับบริการที่ รพ.สต.โพนทอง ร้อยละ 14.13 ค่า BMI ปี 2558 และปี 2560 ส่วนใหญ่มีค่า 18.50 –
22.90 ร้อยละ 32.13 และ 34.90 ส่วนใหญ่มีระดับ HbA1c อยู่ในระดับปกติ (  6.50%) ร้อยละ
37.12 ปี 2558 และปี 2560 ส่วนใหญ่มีค่า FBS 70 – 130 mg% ร้อยละ 40.20 และ 59.28
ปี 2558 และ ปี 2560 ส่วนใหญ่คุมระดับความดันโลหิตได้ < 140/80 mm HG ร้อยละ 72.00
และ 90.00 ปี 2558 และปี 2560 มีค่าการทางานของไตเฉลี่ยเท่ากับ 1.11 และ 1.00 ปี 2558
และปี 2560 ส่วนใหญ่ มีอัตราการกรองของไตอยู่ระหว่าง 60 – 90 ไตเริ่มเสื่อม ร้อยละ 39.30
และ 42.40 ปี 2558 ส่วนใหญ่ LDL ควบคุมไม่ได้  100 mg/dl ร้อยละ 55.40 ปี 2560 ส่วนใหญ่
สามารถควบคุม LDL ได้ < 100 mg/dl ร้อยละ 56.20 เมื่อเปรียบเทียบผลการรักษาในรูปแบบ
เขื่องในโมเดลระหว่างปี งบประมาณ 2560 และ 2558 ด้วยสถิติ t – test ที่นัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 พบว่า ระดับ FBS ของผู้ปุวยเบาหวานปี 2560 ลดลงมากกว่า ปี 2558 (t = 7.31,
p = .00) ค่าบนของความดันโลหิตปี 2560 ลดลงมากกว่า ปี 2558 (t = 5.89, p = .00) ค่าการ
ทางานของไตปี 2560 มีค่าการทางานของไตดีกว่า ปี 2558 (t = 9.33, p = .00) ค่าอัตราการกรอง
ของไตปี 2560 มีอัตราการกรองของไตดีกว่า ปี 2558 (t = -11.605, p = .00) ระดับไขมันเลว
ปี 2560 มีการควบคุมค่าระดับไขมันเลวในเลือดดีกว่า ปี 2558 (t = 5.053, p = .00) ระดับไตรกรีเซอร์ไรด์ ปี 2560 มีการควบคุมค่าไตรกรีเซอร์ไรด์ในเลือดดีกว่า ปี 2558 (t = -4.396, p = .00)
สรุปและข้อเสนอแนะ ผลการดูแลรักษาผู้ปุวยเบาหวานภายใต้เขื่องในโมเดล พบว่า
ผู้ปุวยสามารถควบคุมโรคและลดภาวะแทรกซ้อนได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลที่ดีต่อสุขภาพ
ผู้ปุวยในระยะยาว การดูแลรักษาผู้ปุวยโรคเบาหวานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีควร
เน้นการผสมผสานการรักษาร่วมกับการสร้างเสริมสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ปุวย
โดยแบ่งกลุ่มผู้ปุวยตามปิงปองจราจร โดยให้ ผู้ปุวย ครอบครัว ชุมชนและ อปท. มีส่วนร่วมใน
การดูแล เพื่อให้ผลการรักษาได้ดีอย่างยั่งยืน
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Home ward to dying home: การดูแลระยะสุดท้ายที่ใช้บ้านเป็นเรือนนอน
นิตยา บัวสาย และคณะ
ศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง รพ.อานาจเจริญ
บทนา ช่วงวัน ชั่วโมง นาทีสุดท้ายชีวิตของผู้ปุวย จะเป็นช่วงที่อยู่ในความทรงจาของครอบครัว
ไปชั่วชีวิต และการที่ผู้ปุวยเสียชีวิตอย่างไรมีความสาคัญอย่างยิ่งยวดต่อชีวิตที่เหลืออยู่ของคนอื่นๆ
ในครอบครัว ปี 2559-2560 ศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง มีผู้ปุวยที่ได้รับการส่งต่อให้กลับมาดูแล
ระยะสุดท้ายที่บ้าน จานวน 6 คน เป็นผู้ปุวยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย และโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย
จากการทา Patient Experience ผู้ปุวย และครอบครัว สะท้อนประเด็นความปรารถนา ในเรื่อง
สถานที่เสียชีวิตของผู้ปุวยโดยอยากกลับมาใช้ชีวิตครั้งสุดท้ายที่บ้าน ดังนั้น ศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง
จึงพัฒนา Home ward to dying home: การดูแลระยะสุดท้ายที่ใช้บ้านเป็นเรือนนอน
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคองจนถึงระยะสุดท้าย
ของชีวิตที่บ้าน
วิธีการศึกษา การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นผู้ปุวย
จานวน 3 คน กลุ่มผู้ดูแล จานวน 5 คน กลุ่ม อสม. และผู้นาชุมชนจานวน 10 คนกลุ่มผู้ร่ว ม
กระบวนการพัฒนาจานวน10 คน ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี (ตั้งแต่ปี 2559-ปี 2560) การวิจัย
แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ ระยะที่ 2 การออกแบบบริการ
ระยะที่ 3 นาใช้รูปแบบการดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคองจนถึงระยะสุดท้ายของชีวิตที่บ้าน
ระยะที่ 4 ประเมินผลลัพธการดาเนินงาน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การ
สนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม
ผลการศึกษา รูปแบบการดูแลปี 2559 1) การทา Hospital Discharge Planning ร่วมกับ
หอผู้ปุวย 2) Home care assessment ในระยะแรกรับที่บ้าน:การประเมินระดับผู้ปุวย การ
ประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ปุวย ผู้ดูแลและครอบครัว การบอกข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ให้ผู้ปุวย ผู้ดูแล และครอบครัว 3) healthcare data collection เพื่อประเมินผู้ปุวย และ
สภาวะครอบครัวโดยการ ซักประวัติ และการสังเกต ทั้ง 4 ด้าน คือด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม
ด้านจิตวิญญาณ 4) การจัดทา Palliative care plan ร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โดย
มีระบบการให้คาปรึกษากับแพทย์ 24 ชั่วโมง ผ่านระบบการโทรศัพท์ และ Line 5) จัด
สภาพแวดล้อมบ้านผู้ปุวย (Milieu Therapy) โดยให้ผู้ปุวยเลือกว่าอยากนอนบริเวณไหนของบ้าน
และจัดบ้านให้เป็นสัดส่วน โดยจัดพื้นที่บริเวณผู้ปุวยนอน จัดพื้นที่บริเวณเตรียมยาและอาหาร
จัดพื้นที่ที่นอนสาหรับคนเฝูา จัดพื้นที่สาหรับญาติพี่น้องคนในชุมชนมาเยี่ยม 6) การสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีและความเชื่อมั่นในการรักษาพยาบาล (Therapeutic Relationship& trust)
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ให้ผู้ปุวย ผู้ดูแลและครอบครัว ไว้วางใจ โดยการคัดเลือกผู้ดูแลที่บ้าน มีการสอนสาธิต แนะนา
การใช้วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งการดูแลรักษา การบริหารยาโดยผู้ดูแล และมีระบบการให้คาปรึกษา
กับเจ้าหน้า ที่ของศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง 24 ชั่วโมงผ่านระบบการโทรศัพท์ และ Line
7) pain management & Reduce suffering: ผู้ดูแลให้ยาแก้ปวดตามแผนการรักษา และ
ประเมินระดับความปวด การพาผู้ปุวยออกมารับอากาศบริสุทธิ์นอกบ้าน 8) Monitoring
/Home health care เจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมบ้านวันละ 2 ครั้งเช้า เย็นทุกวัน มีการติดตาม
ประเมินผลปัญหาและอาการที่เปลี่ยนแปลงของผู้ปุวย ผ่านการรายงานสภาพอาการของผู้ดูแล
ตลอด 24 ชั่วโมง มีการติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท์ มีการติดตามเยี่ยมโดยอสม. และเจ้าหน้าที่
ออกติดตามเยี่ยมบ้านทุกวัน รวมทั้งรายงานอาการเปลี่ยนแปลงให้แพทย์ทราบ 10)การดูแล
หลังการเสียชีวิต (Bereavement Care) ให้การดูแลผู้ปุวยถอดอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ
ดูแลสภาพจิตใจ ผู้ดูแล และญาติของผู้ปุวย และการร่วมพิธีศพ ปี 2560 เพิ่มการวางแผนชีวิต
บั้นปลายของผู้ปุวย เช่น การทาพินัยกรรม การวางแผนอนาคตของบุคคลในครอบครัว
สรุปและข้อเสนอแนะ ผลลัพธ์ที่เห็นเป็นรูปธรรม 1) ผลการสารวจคุณภาพชีวิตของ
ผู้ปุวยอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยคะแนน 91.05 2) อัตราการ Admit และการใช้ ER ในผู้ปุวย
ระยะสุดท้าย ร้อยละ 0 3) ลดค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับการดูแลแบบ Admit ในหอผู้ปุวยโดย
ประหยัดงบประมาณจานวน 1,134,216 บาท 4) ผู้ปุวยได้รับการดูแลระยะสุดท้ายที่บ้าน
อย่า งมี คุณ ภาพ และจากไปอย่า งสงบ สมศักดิ์ศ รีเ ป็นไปตามความต้อ งการของผู้ปุวยและ
ครอบครัว “Good death”
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ผลของรูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังแบบมีส่วนร่วม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดงมะยาง อ.ลืออานาจ จ.อานาจเจริญ
สุภาวดี อริพันธ์, ระดาพร วิรยิ ะกุล และอนุเชษฐ์ ทานะขันธ์ รพ.สต.ดงมะยาง จ.อานาจเจริญ
โรคไตวายเรื้อรัง เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญของประเทศ และมีแนวโน้มสูงขึ้น ทาให้รัฐ
ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาจานวนมาก และเป็นปัญหาสาหรับผู้ปุวย ผู้ดูแล และครอบครัว
จากสถิติผู้ปุวยโรคไตเรื้อรังตาบลดงมะยางปี 2558 พบว่าผู้ปุวยที่มีอัตราการกรองของไต (eGFR)
ระยะที่ 1-3 จานวน 3 ราย 19 ราย และ 9 รายตามลาดับ มีผู้ปุวยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
ที่ได้รับการบาบัดทดแทนไต จานวน 12 ราย และมีผู้ปุวยเสียชีวิตจากโรคไตวาย จานวน 2 ราย
การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของรูปแบบการดูแลผู้ปุวยโรคไต
เรื้ อ รั งแบบมี ส่ วนร่ วม ของโรงพยาบาลส่ งเสริ ม สุ ขภาพตาบลดงมะยาง อ าเภอลื อ อ านาจ
จังหวัดอานาจเจริญ ศึกษาประชากรผู้ปุวยในคลินิกโรคไตเรื้อรังระยะที่ 1-3 ที่มารับการรักษา
ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดงมะยาง จานวน 31 ราย โดยรูปแบบการดูแลผู้ปุวยโรคไต
เรื้อรังแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย การจัดค่ายแก่ผู้ปุวยและผู้ดูแล การพัฒนาศั กยภาพ อสม.
รักษ์ไต และติดตามเยี่ยมบ้าน การดูวีดีทัศน์ “รักษ์ไต” และการจัดทาสื่อ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และแบบบันทึกผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยด้วย paired sample t-test ผลการวิจัยพบว่า
ภายหลังการได้รูปแบบการดูแลผู้ปุวยโรคไตเรื้อรังแบบมีส่วนร่วม ผู้ปุวยโรคไตเรื้อรัง มีความรู้
เรื่องโรคไตเรื้อรัง การรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรงของการเกิดโรคไตเรื้อรัง การรับรู้
ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอไตเสื่อม และพฤติกรรมการปฏิบัติตัว
เพื่อชะลอไตเสื่อมดีกว่าก่อนการวิจัยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบว่าระดับ
ความดันโลหิต ระดับน้าตาลในเลือด และอัตราการกรองของไต (eGFR) ก่อนและหลังการวิจัย
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุปว่า รูปแบบที่กาหนดขึ้น มีผลในการ
สร้างเสริมพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอการเสื่อมของไตได้

24

แรงจูงใจในการทางานของบุคลากรสาธารณสุข อาเภอพนา จังหวัดอานาจเจริญ
ทนงศักดิ์ พึ่งโพธิ์
รพ.พนา จ.อานาจเจริญ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข ได้ขานรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดย
ดาเนินงานเพื่อบรรลุ 3 เปูาหมายคือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ คนสาราญ งานสาเร็จ ซึ่งบุคลากรจะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ขึ้นอยู่กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ช่วยกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการทางานอย่างเต็มใจ
ผลงานออกมาดี มีความสุขในการทางาน ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาแรงจูงใจในการทางานของ
บุคลากรสาธารณสุขอาเภอพนา เพื่อเป็นข้อมูลในการกาหนดแนวทาง นโยบาย และวางแผน
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการทางานและ
เปรียบเทียบแรงจูงใจในการทางานของบุคลากรสาธารณสุขในอาเภอพนา จังหวัดอานาจเจริญ
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยวิจัยเชิงพรรณนา ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ บุคลากร
ด้านสาธารณสุข อาเภอพนา โดยสุ่มอย่างง่ าย กลุ่มตัวอย่างจานวน 124 โดยใช้แบบสอบถาม
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS ใช้สถิติเชิงพรรณนา
และสถิติเชิงอนุมาน Independent sample t-test และ One - way ANOVA กาหนดค่า
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการศึ กษาพบว่าแรงจูงใจในการทางานของบุคลากรสาธารณสุข อ าเภอพนา
จังหวัดอานาจเจริญ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (mean = 3.53,SD =0.52) รายด้านพบว่าด้าน
ปัจจัยแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก (mean = 3.51,SD =0.51) และด้านปัจจัยค้าจุนอยู่ในระดับ
มาก (mean = 3.60,SD =0.61) ด้านปัจจัยจูงใจ เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ส่วนมากอยู่ใน
ระดับมาก ยกเว้นความสาเร็จและการได้รับการยอมรับในการทางานอยู่ในเกณฑ์ระดับปาน
กลาง (mean = 2.94,SD =0.87) และความก้าวหน้าอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง (mean =
3.11,SD =0.80) ด้านปัจจัยค้าจุนโดยส่วนมากอยู่ในระดับมาก ยกเว้น นโยบาย การบริหาร
การปกครองของผู้บริหารอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง (mean = 3.43,SD =0.75) และสภาพ
การทางานอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง (mean = 3.47,SD =0.57) ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันมีแรงจูงใจใน
การทางานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ระดับการศึกษา สายงาน
สถานะภาพการทางาน และสถานที่ปฏิบัติงาน ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันมีแรงจูงใจในการทางาน
ไม่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ สถานะภาพ ประสบการณ์ในการทางาน และรายได้
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคือ ควรส่งเสริมให้บุคลากรให้มีโอกาสในการศึกษาหรือ
กระบวนการเรียนรู้ สร้างเสริมกิจกรรมเพื่อให้สายงานบริการและสนับสนุนบริการมีแรงจูงใจ
ในการทางานเพิ่มขึ้น เช่น เยี่ยมเสริมพลัง ส่งเสริมกิจกรรมสัมพันธ์ และความก้าวหน้า ความ
มั่นคงในการทางานในกลุ่มลูกจ้าง และส่งเสริมกิจกรรม healthy work place ในหน่วยงาน
บริการ โดยนาข้อมูลจากการวิจัยเพื่อสร้างกิจกรรมกระตุ้นแรงจูงใจในการทางานของบุคลากร
สาธารณสุขอาเภอ
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รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยง
ต่อการคลอดทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม โดยพยาบาลผู้จัดการรายกรณี
อัญชรี ทองผา และคณะ
รพ.สต.บ้านสานแว้ จ.มุกดาหาร
การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพหญิง
ตั้งครรภ์กลุ่ ม เสี่ ย งต่ อ การคลอดทารกแรกเกิ ดน้าหนั กน้อ ยกว่า 2,500 กรั ม โดยพยาบาล
ผู้จัดการรายกรณี กลุ่มเปูาหมายเป็นหญิงตั้งครรภ์ในปี 2559-2560 จานวน 102 คน จากการ
เลือกแบบเจาะจง โดยมีวิธีดาเนินการแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน 1) ขั้นการวางแผน (Plan) 2) ขั้น
การดาเนินการ (Implementation) และ 3) ขั้นการติดตามและประเมินผล (Monitoring
and evaluation) หรือ PIM & E model เก็บรวบรวมข้อมูลจากทะเบียนคลอด และแบบวัด
ความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา (Content analysis)
ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการสร้างเสริมสุ ขภาพหญิงตั้งครรภ์กลุ่ มเสี่ยงต่อการ
คลอดทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม โดยพยาบาลผู้จัดการรายกรณี ประกอบด้วย
3 ขั้นตอน คือ 1. ระยะวางแผน (Plan) เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาสุขภาพ แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการ คณะทางาน จัดทาแผนปฏิบัติการ/จัดทา
โครงการ 2. ระยะดาเนินการ (Implementation) เป็นการยกร่างหลักสูตร กาหนดหลักสูตร
และจัดการอบรม ANC Nurse case manager จัดทาแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยง
ต่อการเกิดทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (LBW)/ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
ANC Nurse case manager โดย CNO_R/CNO_P/CNO_D ทุก 3 เดือน/สร้างภาคีเครือข่าย
และ 3. ระยะติดตามและประเมินผล (Monitoring and evaluation) เป็นการนิเทศติดตาม
การดาเนินงาน โดย CNO_R/CNO_P และ CNO_D 2) ทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม
ลดจากปี 2559 จาก 7 คน เหลือเพียง 2 คน และผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการ
สร้างเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงต่อการคลอดทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม
โดยพยาบาลผู้จัดการรายกรณี คิดเป็นร้อยละ 87.0
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อรทัย ทองขัน

การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ในการดูแลผูส้ ูงอายุที่มภี าวะพึ่งพิง อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
สสอ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ถือเป็นหัวใจที่สาคัญของการดูแลผู้สุงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อาเภอหว้านใหญ่
จังหวัดมุกดาหาร โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการมีส่วนร่วมเข้ามาขับเคลื่อน
การดาเนินงาน กลุ่มเปูาหมาย ประกอบด้วย ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้ดูแลผู้ปุวยสูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง และภาคีเครือข่าย จานวน 83 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะห์ผลต่างของตัวแปร ด้วยสถิติ Paired samples t - test
ผลการวิจัย พบว่า กระบวนการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อาเภอหว้านใหญ่ แบ่งออกเป็น 8 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาบริบท
ของชุมชน 2) ประชุมถกปัญหา 3) คืนข้อมูลให้ชุมชนรับรู้ปัญหา 4) การอบรมเชิงปฏิบัติการ 5) มอบหมาย
ภารกิจให้ผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบ 6) ดาเนินการตามแผนที่กาหนด 7) ตรวจสอบติดตาม และ 8) จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน มีกิจกรรมการดาเนินงาน คือ 1. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้เข้าร่วมวิจัยโดยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 2. จัดกิจกรรม
ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยภาคีเครือข่ายที่ประกอบด้วยนายอาเภอเป็นประธาน
นายกทศมนตรี นายก อบต. กานัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. (CG) และทีมสหสาขาวิชาชีพ 3. พัฒนาการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย โดยมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงที่ต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วน และ 4. จัดตั้งกองทุน “ปันน้าใจ ห่วงใย ชาวหว้านใหญ่”
เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ทั้งนี้เพื่อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ทางการแพทย์ในการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ผลการดาเนินสามารถสรุปได้ว่า ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มีความรู้
เรื่องการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพิ่มมากขึ้น โดยหลังการทากิจกรรมอยู่ในระดับดี (ร้อยละ
90.91) และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอยู่ในระดับปานกลาง ( = 48.74) โดยดีขึ้นกว่าก่อน
ทากิจกรรมทุกด้าน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยสรุป ปัจจัยแห่งความสาเร็จ คือ การพัฒนาแกนนาชุมชนให้มีศักยภาพที่เข้ มแข็ง
การสร้างทีมงานและเครือข่าย และกระบวนการดาเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายใน
การพัฒนารูปแบบการดาเนินงานทุกขั้นตอน
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การพัฒนารูปแบบป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ตาบลกุดแห่ อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ดวงกมล สีมันตะ และคณะ
รพ.สต.กุดแห่ จ.ยโสธร
โรคไข้ติดเชื้อไวรัสซิกา เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขและมีการแพร่กระจายเชื้ออย่างกว้างขวาง
มีการระบาดขึ้นในตาบลกุดแห่ แต่ยังไม่มีรูปแบบในการปูองกันโรคที่ชัดเจน การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การพัฒนารูปแบบปูองกันควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสซิกา 2) ผลของการพัฒนารูปแบบปูองกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา 3) ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็ จของการพั ฒ นารู ปแบบปูอ งกั น ควบคุ ม โรคติ ดเชื้อ ไวรั ส ซิก า ระยะเวลาเดื อ น
ตุลาคม-พฤศจิกายน 2559 แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 วิเคราะห์สภาพปัญหาและหาแนว
ทางแก้ไข ระยะที่ 2 ดาเนินการปูองกันควบคุมโรคโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ระยะที่ 3
ประเมินผลการดาเนินงาน ระยะที่ 4 สะท้อนข้อมูลและถอดบทเรียน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย
ผู้นาชุมชน อสม. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเทศบาลตาบลกุดแห่ ครู และเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข จานวน
200 คน เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แนวทางการสนทนากลุ่ม แบบบันทึกการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม แบบรายงานทางระบาดวิทยา แบบสารวจความชุกลูกน้ายุงลาย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ด้วยสถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า
รูปแบบปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกาของตาบลกุดแห่ ประกอบด้วย 1) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) 2) แจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกาและให้ความรู้การปูองกันโรค
3) ประชาคมหมู่บ้านร่วมกาหนดมาตรการทางสังคม ได้แก่ (3.1) ทา MOU พิชิตลูกน้าพิชิต
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (3.2) ปฏิบัติการ 3 เก็บ ปูองกัน 3 โรค (3.3) Big Cleaning Day (3.4) กาหนด
แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและชุมชน (3.5) มีระบบสื่อสารทางไลน์ 4) ประเมินผล
การดาเนินงานและถอดบทเรียน ส่งผลให้ 1) ค่าดัชนีลูกน้ายุงลาย (HI, CI) ลดลง 2) ผู้ปุวย
หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลและเยียวยาจิตใจ สามารถควบคุมโรคอยู่ในวงจากัด ไม่พบผู้ปุวย
รายใหม่ 3) มีมาตรการทางสังคมที่ชัดเจนในการปูองกันโรคและขยายผลสู่พื้นที่อื่น ปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จ ได้แก่ 1) การเร่งรัดและควบคุมกากับของนายอาเภออย่างต่อเนื่อง 2) การจัดการ
ควบคุมเชิงพื้นที่ 3) การสร้างกระแสและใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อน 4) การมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน ดังนั้น จึงได้นาไปขยายผลโดยนาเสนอในเวทีวิชาการระดับอาเภอและจังหวัด เพื่อ
ต่อยอดการดาเนินงานต่อไป
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เปมิกา บุตรจันทร์

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายทีมสู้ตายในชุมชน
รพ.สต.บ้านสมสะอาด จ.ยโสธร

การวิจัยและพัฒนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้ายในชุมชน
โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคมในการดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้ายในชุมชน เลือก
บ้านสมสะอาด ผู้ร่วมวิจัยประกอบด้วย ผู้ปุวยระยะสุดท้ายและครอบครัว หมอครอบครัว อสม.
ผู้นาชุมชน ผู้สูงอายุ ดาเนินการวิจัยเริ่มเดือน มีนาคม 2556-กันยายน 2559 แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 วิเคราะห์สถานการณ์ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการดูแล
ผู้ปุวยระยะสุดท้ายร่วมกับนารูปแบบไปทดลองใช้ ระยะที่ 3 ประเมินผลด้วยแบบสอบถามการ
ให้แรงสนับสนุนทางสังคมของทีมสู้ตาย แบบสอบถามการรับรู้แรงสนับสนุนทางสังคมจากทีมสู้ตาย
ของผู้ปุวยและครอบครัว และการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา
ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัย ระยะที่ 1 วิเคราะห์สถานการณ์ผู้ปุวยและครอบครัว จานวน 7 ครอบครัว
ผู้ปุวยอยากกลับมาดูแลที่บ้าน ร้อยละ 71.43 ครอบครัวอยากดูแลผู้ปุวยที่บ้าน ร้อยละ 42.86
อุปสรรคในการดูแลผู้ปุวยที่บ้าน คือ ไม่มีความรู้ในการดูแล ร้อยละ 57.14 ไม่มีผู้ดูแล ร้อยละ
18.12 ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้ายคลินิกหมอครอบครัวร่วมกับทีมสู้
ตายในชุมชน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การพัฒนาศักยภาพทีมดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้าย
เป็นทีมสู้ตายในชุมชน 2) การวางแผนปฏิบัติการ 3) การปฏิบัติการดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้าย
ของทีมสู้ ตาย 4) การประเมินผลรูปแบบการดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้ายทีม สู้ตายในชุมชนนา
รูปแบบไปทดลองใช้เป็นเวลา 1 ปี พบว่า ผู้ปุวยมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด และระดับมาก
ร้อยละ 88.89 และ 11.11 ตามลาดับ ครอบครัวผู้ปุวย มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด และ
ระดับมาก ร้อยละ 77.78 และ 22.22 ตามลาดับ ระยะที่ 3 การประเมินผล พบว่า การให้แรง
สนับสนุนทางสังคมของทีมสู้ตาย และการรับรู้แรงสนับสนุนทางสังคมจากทีมสู้ตายของผู้ปุวย
และครอบครัวอยู่ในระดับสูง ผู้ปุวยระยะสุดท้ายและครอบครัวได้รับการตอบสนองความ
ต้องการด้านแรงสนับสนุนจากทีมสู้ตายอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ พบว่าการที่ทีมสู้ตายมาร่วม
ดูแลผู้ ปุวยระยะสุดท้ ายมาด้วยความสมั ครใจ และร้ อยละ 45.45 เคยมีประสบการณ์การ
สูญเสียและครอบครัวตนเองเคยได้รบั การดูแลจากทีมสู้ตาย ผลจากการพัฒนารูปแบบการดูแล
ผู้ปุวยระยะสุดท้ายทีมสู้ตายในชุมชน ขยายผลโดยการนาไปใช้ในการเยี่ยมกลุ่มวัยอื่นในหมู่บ้าน
และนาใช้ในหมู่บ้านใกล้เคียง 3 หมู่บ้าน
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รูปแบบการเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สาหรับชายวัยแรงงานตาบลโคกเพชร อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
เพ็ญทิวา สารบุตร
จ.ศรีสะเกษ

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สาหรับชายวั ยแรงงาน
ใน ตาบลโคกเพชร อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
วิธีดาเนินการวิจัย กระบวนการ Focus group กลุ่มผู้หยุดดื่มสุราได้ 1 ปีขึ้นไป จานวน
30 คน เก็บรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์บุคคล
ผลการวิจัย พบว่า การประเมินที่ได้รับการยอมรับจากผู้รับการประเมิน และการสร้าง
แรงจูงใจ ส่งผลต่อความสามารถในการตัดสินใจเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนสาคัญที่ทาให้หยุดได้
คือ กาลังใจและความมุ่งมั่นของผู้มีปัญหาในการดื่ม ปัจจัยเสริมที่ทาให้หยุดดื่มได้สาเร็จและมี
ความยั่งยืน มาจากบุคคลที่อยู่ในครอบครัวเป็นสาคัญ ได้แก่ บุตร ภรรยา บิดามารดา รองลงมา
ได้แก่ อาการปุวยและความกลัวว่าจะเสียชีวิต กลุ่มตัวอย่างที่เลิกดื่มแอลกอฮอล์ได้ทั้งหมด มีความ
มั่นใจในตนเองมากขึ้น กล้าคิด กล้าพูด กล้าทา ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากคนในชุมชน
ครอบครัวมีความอบอุ่นได้รับคาชื่นชม ผู้ที่เลิกได้ส่วนใหญ่ไม่สนใจคาพูดสบประมาทของบุคคล
รอบข้าง การติดตามประเมินผล โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
(อสม.) ควรมีระบบการติดตามที่ดีหลายๆช่องทาง ได้แก่ สอบถามและตรวจสอบจากเครือข่าย
ที่ไว้ใจได้ เยี่ยมบ้าน โทรศัพท์ Line Facebook หรือเชิญมาพูดคุยซักถามอย่างต่อเนื่อง เพราะ
การให้ความเป็นกันเองกับผู้หยุดดื่ม ช่วยสร้างความเป็นผู้นา เสริมพลังใจที่ต่อเนื่องได้ เมื่อหยุด
ดื่มแอลกอฮอล์ 1 ปีขึ้นไป ความมั่นใจในตนเองจะเพิ่มมากขึ้นการถ่ายทอดความรู้จะดีขึ้น
เรื่อยๆ ระยะเวลาที่เหมาะสมและสมองฟื้นตัวได้ดี 3 ปีขึ้นไป
สรุปและข้อเสนอแนะ กาลังใจและความมุ่งมั่นของผู้มีปัญหาในการดื่ม เป็นส่วน
สาคัญที่ทาให้ตัดสินใจเลิกดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีบุคคลที่สาคัญในครอบครัวเป็นปัจจัยเสริมที่ทา
ให้หยุดดื่มได้สาเร็จและยั่งยืน ดังนั้น ในการดาเนินการให้ผู้ดื่มเลิกดื่มแอลกอฮอล์ เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องควร สร้างกระบวนการเพื่อให้ผู้ดื่มมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยตนเองและส่งเสริม
ให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการบาบัดผู้มีปัญหาในการดื่ม
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การพัฒนารูปแบบการดูแลผูส้ ูงอายุในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชน
กรณีศึกษา : บ้านโนนรัง ตาบลหนองกุง อาเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
สุกัลยา อินทร์หา
จ.ศรีสะเกษ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม วัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนารูปแบบ
การดูแลผู้สูงอายุในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชน และส่งเสริมการสร้างสุขภาพ
ตามวิถีชีวิตในบริบทและความต้ องการของผู้สูงอายุในชุมชน เครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือ
การประชาคม การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และใช้แบบประเมิน
ความสุขคนไทยฉบับสั้น (Thai Mental Health Indicator-15) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล เป็น
ค่าความถี่ ร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ พื้นที่ในการศึกษาเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง ดาเนินงานตามกระบวนการวิจัยซึ่งประกอบด้วย 1) การสารวจสถานการณ์
วิเคราะห์ปัญหาความต้องการของผู้สูงอายุ และคืนข้อมูลให้ชุมชน 2) จัดกิจกรรมสร้างการมี
ส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเยาวชน 3) ประชาคมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนและกลุ่ม
เยาวชนเพื่อทาแผนปฏิบัติการ 4) ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 5) การสรุปและถอดบทเรียน
ผลการศึกษา พบว่า บ้านโนนรังมีจานวน 65 หลังคาเรือน ผู้สูงอายุทั้งหมด 25 คน
แบ่ งเป็ นกลุ่ ม ติ ดสั งคม 24 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 96 ติ ดบ้ าน 1 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 96 เป็ น
โรคเบาหวาน 4 คน ความดันโลหิตสูง 3 คน มีภาวะนอนไม่หลับ 5 คน ซึมเศร้า 1 ภายหลัง
การศึกษาความสุขของผู้สูงอายุ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น อยู่ในระดับมีความสุขมาก มีการจัดตั้ง
ชมรมของกลุม่ เยาวชนชื่อ “ชมรมดาวกระจาย” ในดาเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายอืน่ ในชุมชนเพื่อ
การดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้ชื่อ โครงการเติมใจวัยใส ใส่ใจวัยเก๋า ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
องค์การบริหารส่วนตาบล และองค์กรภาคเอกชน (NGO) โดยมีกิจกรรมที่เกิดจากการออกแบบ
ร่วมกันของกลุ่มเยาวชนและผู้สูงอายุ ได้แก่ กิจกรรมการออกกาลังกายโดยมีเยาวชนเป็นแกนนา
มีคัดกรองภาวะสุขภาพ วัดความดันโลหิต ชั่งน้าหนัก วัดรอบเอว ตามสมุดบันทึกสุขภาพ
ประจาตัวผู้สูงอายุโดยกลุ่มเยาวชน ผู้สูงอายุมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่กลุ่มเยาวชน เช่น การ
จักสานไม้ไผ่ การทอเสือ่ จากต้นกกและใบเตย การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ปลอดสารพิษ ทาให้เกิด
ผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชนและเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้สูงอายุกับกลุ่มเยาวชนในครอบครัว
และชุมชน
สรุป จากการถอดบทเรียนพบว่าปัจจัยแห่งความสาเร็จ คือการใช้แนวคิดการมีส่วนร่วม
ของชุมชน และอาศัยภาคีเครือข่ายเป็นพลังสาคัญในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน ตามวิถีชีวิตและบริบท
ของชุมชน โดยคานึงถึงความต้องการของผู้สูงอายุเป็นหลักที่ต้องการให้บุตรหลาน คนในครอบครัว
และคนในชุมชนดูแลเอาใจใส่ ส่งผลให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือในการดาเนินงาน จนเกิดการ
พัฒนาเป็นรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนในชุมชน สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการสร้างศักยภาพของครอบครัว และชุมชนให้สามารถพึ่งพาและดูแลตนเองได้
ข้อเสนอแนะ ควรมีการพัฒนารูปแบบการมีสว่ นร่วมของเยาวชน เพือ่ แก้ปัญหาสุขภาพ
ในประชาชนกลุ่มอื่นในชุมชน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนเพราะปัญหาสุขภาพในชุมชน
ล้วนมีความเกีย่ วข้องเชือ่ มโยงกัน
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การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตาบลกุง อาเภอศิลาลาด
สุคนธ์ทพิ ย์ นรสาร
จ.ศรีสะเกษ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุที่ มีภาวะพึ่งพิง
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มเปูาหมายเป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจานวน 46 คน การดาเนินงาน
แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) วิเคราะห์สถานการณ์ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงด้วยแบบสอบถาม
การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต และการเสวนากลุ่ม 2) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมและขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทั้งชุมชน และ 3) ประเมินผลลัพธ์และ
ถอดบทเรียน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 – กุมภาพันธ์ 2560 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ผลการศึกษา โดยกระบวนการพัฒนาแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน “กุงโมเดล” ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1) 1.1 สร้างทีม
สุขภาพและทบทวนระบบข้อมูล โดยพยาบาล นักกายภาพ นักวิชาการ เข้าอบรมหลักสูตรการ
จัดการระบบดูแลผู้สูงอายุ (CM) และอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (CG) ที่คัดเลือกจาก อสม. และผู้มีจิต
อาสาตามคุณสมบัติที่ สป.สช. กาหนด 1.2 เตรียมสถานที่ โดยประสาน อปท.จัดตั้งศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและหน่วยบริการสาธารณสุข จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ปุวยต่อเนื่องใน รพช. (ศูนย์ COC)
1.3 บริหารจัดการงบประมาณ โดยได้รับงบประมาณจาก สปสช.เขต 10 และ อบต.กุง ขั้นตอนที่ 2) ปฏิบัติ
ตามแผน 2.1 การดูแลด้านสาธารณสุข โดย CM มีหน้าที่ตรวจคัดกรองและจัดกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อการ
ดูแลและจัดทา Care Plan โดย CG 1 คนดูแลผู้สูงอายุ 10 คนตามปัญหาสุขภาพที่พบ โดยยึดหลักชุด
สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ เช่น การทาแผล การรับประทานอาหาร รับประทานยา การบริหารข้อยึดติด
ดูแลอาบน้า นาผู้สูงอายุนั่งรถเข็นไปทาบุญหรือพบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุรายอื่น ๆ ร่วมกันสวดมนต์
ทาสมาธิในวันที่ผู้สูงอายุมีภาวะเครียดและนอนไม่หลับ 2.2 การดูแลด้านสังคมสิ่งแวดล้อมโดย
อปท.ร่วมออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ วางแผน ควบคุมและกากับการดาเนินงานของ CG, CM ใน
รูปแบบของคณะอนุกรรมการ LTC ตาบลกุง 2.3 การบริหารจัดการงบประมาณโดยเบิกจ่าย
งบประมาณจากศูนย์โฮมสุข ซึ่งจัดตั้งโดย อบต.กุง ประกอบด้วย ทีมชุมชน อปท.
สาธารณสุขและอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุต้องปฏิ บัติงานประจาอยู่ที่ศูนย์ 1 วัน
และ 4 วัน ลงพื้นที่เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน และมีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้จัดการระบบ
ดูแลผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อวางแผนการดูแลและสรุปปัญหาที่พบในผู้สูงอายุแต่ละราย
สัปดาห์ละ 2 วัน และขั้นตอนที่ 3) ประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ การประเมินผลการดูแลสุขภาพ
สังคมและสิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุและประเมินระบบการดูแล ได้แก่ การถอดบทเรียนและ
ขยายเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน สร้างการรับรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุให้แก่
เครือข่ายในชุมชน ได้แก่ ท้องที่ ผู้นาชุมชน และภาคีเครือข่ายที่ เกี่ยวข้องโดยมีกิจกรรมประชุมระดม
สมองเพื่อกาหนดบทบาทหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุร่วมกัน รวมทั้งถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาต่อยอด
พัฒนาสมรรถนะของทีมผู้ปฏิบัติงานในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (DHML) และขยายผล
เป็นต้นแบบแก่ตาบลและพื้นที่ใกล้เคียง ผลการพัฒนาพบว่า ผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่ตรงตามปัญหา
มีพัฒนาการด้านสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เกิดรูปแบบการพัฒนาการดูแลระยะยาวใน
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่เป็นรูปธรรมและสามารถพัฒนาต่อยอดให้มีความยั่งยืนได้โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมตามหลัก 5ค. 5ส.
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ผลการให้คาปรึกษารายบุคคลแบบปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม
ต่อภาวะซึมเศร้าของผูป้ ่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะซึมเศร้า อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ณัฐชยา สารภาพ
จ.ศรีสะเกษ
การวิจัยมี วัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาผลการให้คาปรึกษารายบุคคลแบบปรับเปลี่ย น
ความคิดและพฤติกรรมในผู้ปุวยเรื้อรังที่มีภาวะซึมเศร้า
วิธีดาเนินการวิจัย วัสดุและวิธีการ เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลองวัดก่อนและหลัง ใน
ผู้ปุวยโรคเรื้อรังทีม่ ีภาวะซึมเศร้าระดับน้อย จานวน 70 คน ที่มารับบริการที่คลินิกโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง โรงพยาบาลขุขันธ์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2559 เข้ารับการให้
คาปรึกษาแบบปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมโดยมี 3 ขั้นตอน ใช้เวลาครั้งละ 90-120
นาที นัดติดตามตามระยะของการรับยา วัดผลเชิงปริมาณด้วยแบบประเมินภาวะซึมเศร้าและ
แบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อฉบับภาษาไทย ติดตามคะแนนภาวะซึมเศร้า
ทุกครั้งที่มารับยาเป็นเวลา 1 ปี เปรียบเทียบค่าคะแนนก่อนและหลัง ประเมินแบบวัดคุณภาพ
ชีวิตก่อนเข้ารับการบาบัดและหลังบาบัดครบ 3 เดือน
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 80.9
โดยมีอาการไม่สบายใจซึมเศร้า ท้อแท้ มากที่สุดร้อยละ 32.4 รองลงมาได้แก่ สมาธิไม่ดี ร้อยละ 22.4
นอนหลับๆตื่นๆ ร้อยละ 21.6 เบื่ออาหารหรือกินมากเกินไป ร้อยละ 20.7 น้อยที่สุดได้แก่ เบื่อไม่สนใจ
อยากทาอะไรร้อยละ 2.9 ผลการเปรียบเทียบการให้การปรึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยของการประเมินภาวะ
ซึมเศร้าหลังดาเนินโครงการสามเดือนคะแนนลดลงเฉลี่ย -2.09 คะแนนจากเดือนที่ 1 และเดือนที่ 6
ลดลงเฉลี่ย -5.59 จากเดือนที่ 3 เมื่อควบคุมอิทธิพลของเดือนที่ 1 แล้วและเดือนที่ 9 ลดลง
เฉลี่ย -0.206 จากเดือนที่ 6 เมื่อควบคุมอิทธิพลของเดือนที่ 1 และ 3 แล้ว และเดือนที่ 12
ลดลงเฉลี่ย -0.206 จากเดือนที่ 6 เมื่อควบคุมอิทธิพลของเดือนที่ 1,2 และ 3 แล้ว การเปรียบเทียบ
ผลต่างคะแนนเฉลีย่ คุณภาพชีวิตของของผู้ปุวยโรคเรื้อรังที่มีภาวะซึมเศร้าก่อนและหลังการทดลอง
พบว่า หลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยคะแนนแบบประเมินคุณภาพชีวิตในภาพรวมสูง
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value<0.001) โดยพบคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิต
ในภาพรวมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 92.70 คะแนน (95% CI=91.27-94.13)
การเปรียบเทียบผลต่างคะแนนเฉลี่ยแบบประเมินคุณภาพชีวิตด้านจิตใจของผู้ปุวยโรคเรื้อรัง
ที่มี ภาวะซึม เศร้ า ก่อ นและหลั งการทดลอง พบว่า หลังการทดลองกลุ่ มตัวอย่า งมี ค่า เฉลี่ ย
คะแนนแบบประเมินคุณภาพชีวิตด้านจิตใจสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p-value<0.001) โดยพบคะแนนเฉลี่ยคุณภาพด้านจิตใจหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง 10.58 คะแนน (95% CI=27.53-17.53)
สรุปและข้อเสนอแนะ โครงการนี้ส่งผลให้ภาวะซึมเศร้าในผู้ปุวยโรคเรื้อรังที่มีภาวะซึมเศร้า
ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดังนั้นควรนาไปขยายผลและเก็บผลการดาเนินงานเพื่อการศึกษา
เพิ่มเติม รวมทั้งนาไปเปรียบเทียบกับกิจกรรมอื่นๆ ในโอกาสต่อไป
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การดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนโดยชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเสียวตาบลเสียว
อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
อัมพร ศรีรอง
จ.ศรีสะเกษ
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบระบบบริการผู้ปุวยเบาหวานความดันโลหิตสูงในชุมชน
โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม ปัญหาและสาเหตุ คือ 1) มีผู้ปุวยเบาหวานความดันโลหิตสูงที่ ไม่ได้มา
รับการตรวจ รับยาด้วยตนเอง เนื่องจากเป็นผู้ปุวยติดบ้าน ติดเตียงในการเดินทางมาต้องจ้างเหมารถ
ครั้งละ 200-300 บาท 2) ผู้ปุวยและญาติเกิดภาวะเครียดนอนไม่หลับ พักผ่อนไม่เพียงพอ
เนื่องจากกังวลว่าจะตื่นไม่ทัน 3) ผู้ปุวยขาดนัดรับยาไม่สม่าเสมอ 4) แกนนาชุมชนต้องการ
ดูแลผู้ปุวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เพื่อประสิทธิภาพในการรักษา การดาเนินการพัฒนา
โดยการประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหา แต่งตั้งคณะทางานในชุมชน
อบรมศักยภาพแกนนาชุมชน และจัดระบบการดูแลผู้ปุวย ให้บริการผู้ปุวยโดยแบ่งหน้าที่ดังนี้
1. อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน 3 คน เจาะเลือดปลายนิ้วตรวจน้าตาลในเลือด (FBS)
วัดความดันโลหิตชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง ลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มที่จัดทา เพื่อเก็บไว้ที่ชุมชน และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน 2 คน ติดตามผู้ที่ขาดนัดโดยไปตามผู้ปุวยที่ไม่มาตามนัดที่บ้าน
2. อาสาสมัครสาธารณสุขแบ่งกลุ่มผู้ปุวยตามค่าน้าตาลในเลือด และค่าความดันโลหิต
เพื่อแลกเปลี่ยน
3. อาสาสมัครครอบครัวนาออกกาลังกาย 30 นาที
4. ตรวจรักษา จ่ายยาโดยพยาบาลเวชปฏิบัติ
5. สรุปผลการทากิจกรรมร่วมกัน ทุกครั้ง เพื่อรับทราบปัญหา ทบทวนการทางาน
วางแผนในการดาเนินงานต่อไป และวางแผนเยี่ยมในรายที่มีปัญหา
หลังจากดาเนินงานได้ 3 เดือน พบปัญหาดังนี้ ผู้ปุวยขอยาอื่นที่ไม่ ใช่ยาเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง ซึ่งไม่ได้นาออกไปด้วย
ประเมินผล พบว่าได้มีทีมและระบบการดูแลผู้ปุวยในชุมชน ผู้ปุวยมีความสุข พึงพอใจที่ได้รั บ
บริการสะดวก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผู้ปุวยที่เคยขาดนัด มารับบริการทุกครั้ง แกนนาชุมชน อาสาสมัคร
ครอบครัว และตัวแทนผู้ปุวยเบาหวานความดันโลหิตสูง มีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนในการ
ดูแลสุขภาพคนในชุมชน
สรุปและข้อเสนอแนะ จากการดาเนินงานพบว่าชุมชนมีศักยภาพในการจัดระบบบริการ
สุขภาพได้เองและการใช้กระบวนการของการมีส่วนร่วม เสริมพลังชุมชนทาให้มีความเชื่อมั่น
กล้าคิดกล้าแสดงออก และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกับคน
ในชุมชนเป็นสิ่งสาคัญก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งจะทาให้งานนั้นมีความต่ อเนื่อง
และยั่งยืน และพบสิ่งที่ต้องพัฒนาต่อไป คือ
1 พัฒนาคุณภาพการดูแลตอเนื่อง
2 ขยายผลกิจกรรมสู่พื้นที่อื่น โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตาบลอื่น เพื่อให้เกิด
เครือข่ายและแกนนาชุมชนได้เรียนรู้ นาไปปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการของการจัดการความรู้
3 พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ปุวย
4 เฝูาระวัง ความคลาดเคลื่อนทางยา เนื่องจากผู้จ่ายยาไม่ใช่เภสัชกร
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การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้DM Smart Camp เพื่อเปรียบเทียบ
ระดับน้าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้าตาลไม่ได้ อาเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานี
อนินพร สาธุภาค, พัฒนพร อุ่นวงศ์ และคณะ
รพ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
บทนา
สถานการณ์ผู้ปุวยเบาหวานอาเภอเขื่องใน ปี 2559 คิดเป็น 6,419 คนต่อแสนประชากร
จากการคัดกรองสุขภาพพบผู้ปุวยรายใหม่ 410 คนการจัดระบบบริการผู้ปุวยเบาหวานเป็นแบบ
คลินิกเบาหวานเคลื่อนที่ (DMS) มีผู้ปุวยรับบริการ 3,257 รายแยกผู้ปุวยออกเป็น 4 กลุ่มตาม
ระดับน้าตาลในเลือด ได้แก่ สีเขียวน้าตาลปกติ สีเหลือง สีส้ม และสีแดง เป็นกลุ่มควบคุม
ระดับน้าตาลไม่ได้จานวน 1,279 คนการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในคลินิก
เบาหวานใช้รูปแบบห้องเรียนเบาหวาน มีเวลาในการทากิจกรรมประมาณ ครั้งละ 1–2 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้ DM
Smart Camp สาหรับผู้ปุวยโรคเบาหวานกลุ่มที่ควบคุมระดับน้าตาลไม่ได้
วิธีการศึกษา
เป็น Action research คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยสมัครใจ ไม่มีปัญหาเรื่องการสื่อสาร
การเดินทางและการเคลื่อนไหว จานวน 80 คนเข้าค่าย 2 วัน 1 คืน หลักสูตร 4 กิจกรรม ได้แก่
กลุ่มสัมพันธ์และการรู้จักตัวเองอาหารออกกาลังกาย การจัดการความเครียดเน้นการทาซ้าๆ
และปฏิบัติจริงระหว่างเดือนตุลาคม 2559–พฤษภาคม 2560 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ประเมินผลโดยใช้สถิติค่า จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา
พบว่าส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 50-59 ปี ร้อยละ 41.3 ระยะเวลาที่ปุวยเป็นเบาหวาน 10-19 ปี
ร้อยละ 36.3 มีความรู้เรื่องโรคเบาหวานอยู่ในระดับสูง (16-20 คะแนน) ร้อยละ 81.25 มีค่าเฉลี่ย
พฤติกรรมการรับประทานยาตามคาแนะนาของแพทย์สูงสุด (Mean = 4.68 ,SD= 0.86) การ
ติดตามหลังจัดกิจกรรม 2 ครั้ง พบว่า FBS ลดลง เป็นร้อยละ 63.64 ,74.5
อภิปราย สรุป และข้อเสนอแนะ
ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องติดตามทุก 2 เดือนจนครบ 1 ปี และประเมินค่า HbA1C
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การมีส่วนร่วมของชุมชน ต่อการดาเนินงานบ้านปลอดบุหรี่พื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลปทุม
วิลาวัลย์ หลักเขต, สาราญ พูลทอง และสุปราณี เมืองโคตร
รพ.สต.ปทุม จ.อุบลราชธานี
การสู บบุ หรี่ และควั น บุ หรี่ มื อสองเป็ นสาเหตุ ของโรคเรื้ อรั งและโรคมะเร็ งหลายชนิ ด
ประชาชนทั่วไป จะรับรู้ว่าบุหรี่ทาลายสุขภาพ ก่อเกิดโรคเรื้อรังมะเร็งและมีผลต่อสุขภาพเด็ก
และหญิงตั้งครรภ์ทาให้น้าหนักน้อยคลอดก่อนกาหนดและหอบหืดได้แม้จะมีกฎหมายห้ามสูบบุหรี่
ในสถานที่สาธารณะมากมาย แต่การสูบบุหรี่ก็ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆในกลุ่มวัยรุ่นและวัยแรงงาน
มีนักสูบหน้าใหม่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ภาคีเครือข่ายชุมชนตาบลปทุมจึงร่วมกันกาหนดเปูาหมาย
การควบคุมการสูบบุหรี่ของชุมชนให้เป็น บ้านปลอดบุหรี่ ขึ้นโดยดาเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action research) ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อ
การดาเนินงานบ้านปลอดบุหรี่และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในครอบครัวทั่วไปและครอบครัวที่มี
เด็กและหญิงตั้งครรภ์ของชุมชนเปูาหมายหลังการดาเนินการ กลุ่มตัวอย่าง เป็นประชากรอายุ
15 ปีขึ้นไปที่อาศัยในพื้นที่เขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลปทุมที่สมัครใจร่วมโครงการ
จานวนทั้งสิ้น 850 หลังคาเรือน 3400 คน ดาเนินงานในเดือน มิถุนายน 2558- ธันวาคม 2559
เครื่องมือดาเนินการวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1) กระบวนการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
บ้านปลอดบุหรี่ซึ่งประกอบไปด้วย สารวจสถานการณ์ปัญหา mapping แผนที่ คืนข้อมูลชุมชน
กับภาคีเครือข่ายกาหนดวิธีการทางาน ประกาศนโยบายบ้านปลอดบุหรี่อบรมให้ความรู้ อสม. ใช้หลัก 5A
ชวนคนลดเลิกบุหรี่ มอบสาส์นถึงผู้สูบบุหรี่เชิญชวนเลิกบุหรี่ จัดตั้งคลินิกฟูาใส บาบัดผู้สูบบุหรี่ใน รพ.สต.
เยี่ยมบ้านร่วมกับ อสม.5A ให้ความรู้กับนักเรียนชั้น ป.4-6 และผู้ปกครองในศูนย์เด็กเล็กและเพลงรณรงค์
บุหรี่ 2) เครื่องมือประเมินผล แบบสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และจานวนผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ เกิน 6 เดือน
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ ความถี่ ร้อยละ และ วิเคราะห์เนื้อหา เป็นความเรียงเชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า 1.สภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปเกิดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในชุมชน เกิด
มาตรการทางสังคม ศาลากลางบ้าน และงานบุญปลอดควันบุหรี่ เพิ่มพื้นที่สาธารณะปลอดบุหรี่ในชุมชน
สร้างกระแสบ้านปลอดบุหรี่ด้วยการ ไม่สูบบุหรี่ในบ้านใกล้เด็กและหญิงตั้งครรภ์ คลิ นิกฟูาใสบาบัดผู้
สูบบุหรี่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 2.จานวนคนที่สูบบุหรี่ ลดลงจากร้อยละ 9.15 เป็น 7.59
เลิกสูบบุหรี่ 53 คน และอยู่ในครอบครัวที่มีเด็กและหญิงตั้งครรภ์ถึง 37 คนพฤติกรรมการสูบบุหรี่
นอกบ้านเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 35.69 เป็น 64.34 และในครอบครัวที่มีเด็กและหญิงตั้งครรภ์เพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 9.68 เป็น 64.28
อภิปรายผล บ้านปลอดบุหรี่โดยชุมชนมีส่วนร่วมสาเร็จได้จากการที่มีการวิเคราะห์ทุนทางสังคม
เดิมมีการตั้งเปูาหมายในการทางานที่ชัดเจนทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการกาหนดกิจกรรมตามวิถีและ
บริบทของชุมชน แกนนารับรู้ปัญหาและพิษภัยบุหรี่รู้เปูาหมายในการเข้าถึงผู้สูบบุหรี่การสร้างกระแส
การรณรงค์ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ห้ามสูบบุหรี่ในบ้านใกล้เด็กและหญิงตั้งครรภ์ การส่งสาส์นถึงผู้สูบ
บุหรี่เพื่อส่ง บาบัดในคลินิกฟูาใสสร้างแรงจูงใจจากปัญหาสุขภาพและความรักที่มีต่อบุตรหลานใน
ครอบครัวให้ปลอดภัยจากควันบุหรี่มือสองส่งผลให้สมาชิกในครอบครัว เลิกบุหรี่และเปลี่ยน
พฤติกรรมสูบนอกบ้าน
สรุป กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ก่อให้เกิดวิธีการเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายผู้สูบบุหรี่
โดยที่ชุมชนร่วมกันคิดหารูปแบบและแนวทางปฏิบัติร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาและโอกาสในการ
พัฒนาไปสู่นโยบายสาธารณะและธรรมนูญของตาบลเพื่อสร้างความยั่งยืนต่อไป
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การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ “โรงเรียนผู้สูงอายุสร้างสุข”
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเวียงอาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
กัลยา ไชยสัตย์ และวชิราภรณ์ วิทยาขาว
รพ.สต.เวียง จ.อุบลราชธานี
ปี 2555 ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 11.7 (สานักสถิติแห่งชาติ , 2555) ซึ่ง
ถือว่าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ พื้นที่ รพ.สต.เวียง ในปี 2559 มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ
20.95 และประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป ร้อยละ 15.91 ซึ่งถือว่าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์
พบว่ามี ผู้สูงอายุติดสังคม ร้อยละ 85.23, ติดบ้าน ร้อยละ 13.08 และติดเตียง ร้อยละ 1.68
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุโดยการดาเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุสร้างสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเวียงอาเภอ
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
วิธี ด าเนิน การวิจั ย การวิจั ยนี้ เป็ นการวิ จัยเชิ งปฏิบัติ การแบบมี ส่ วนร่ วม (Participation
Action Research) โดยเน้นให้ชมรมผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพได้แก่ การค้นหา
ปัญหาและการวางแผนออกแบบกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้สูงอายุอาสาสมัครสาธารณสุขผู้นา
ชุมชน อบต. การพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ การปฏิบัติร่วมกันและการประเมินผล เลือกประชากร
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ได้ผู้สูงอายุ จานวน 50 คน เครื่องมื อที่ใช้ใน
การศึกษาประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ประเมินคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ
แบบประเมินตนเองในเรื่องพฤติกรรมการกินออกกาลังกายและอารมณ์ และการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกตการณ์มีส่วนร่วมของกลุ่มเปูาหมาย วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติร้อยละคะแนนเฉลี่ย และการวิเคราะห์เนื้อหา
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย ผู้สูงอายุร่วมกับภาคีเครือข่ายคืออาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้านผู้นาชุมชน อบต. ครู กศน. พระ จิตอาสาและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขศึกษาสภาพ
ปัญหาและความต้องการจัดทาแผนและร่วมกันดูแลสุขภาพผู้สูงอายุดังนี้ 1) เปิดโรงเรียน
ผู้สูงอายุสร้างสุข ณ วัดสุขาวาส 2) การออกกาลังกายด้วยการราไม้พอง ไทเก๊ก สติปฐานสี่ SKT
ส่วนใหญ่สัปดาห์ละ 3 วันร้อยละ 71.39 3) จัดการเรียน การสอนเรื่องการดูแลสุขภาพ 3อ.2ส. ฝึก
อาชีพ ทาพรมเช็ดเท้า ขนม น้ายาล้างจานจากน้าขี้เถ้า ยาดม และฝึกสมองคิดอ่านเขียน 4) ประเมิน
คุณภาพชีวิตพบโดยรวมอยู่ระดับดี ร้อยละ 52.12 ปานกลาง ร้อยละ 28.20 5) การประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุพบมีพฤติกรรมการกินออกกาลังและอารมณ์อยู่ในระดับดีมากร้อยละ
46.14 ระดับดีร้อยละ 40.16 6) การเยี่ยมบ้านเพื่อนช่วยเพื่อนด้วย “ฝูายผูกแขน แทนใจ” 7) การมีส่วน
ร่วมอยู่ในระดับดี ร้อยละ 43.12 ระดับปานกลาง ร้อยละ 40.20 ควรมีการเรียนการสอนแบบสัญจร
ตามสถานที่ผู้สูงอายุรวมกลุ่มกันได้สะดวก
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ผลของโปรแกรมสุขศึกษาการเสริมสร้างพลังอานาจมารดาต่อการรับรู้พลังอานาจ
การรับรู้ความสามารถ พฤติกรรมมารดา และภาวะสุขภาพของทารกแรกเกิด
กมลธิดา เหล่าบุตรสา
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
ปัญหาทารกน้าหนักตัวน้อยมาก ส่งผลต่อสุขภาพทารกในระยะยาว การดูแลจากมารดาที่
เหมาะสมเป็ นส่ วนส าคั ญในการช่ วยลดปั ญหาสุ ขภาพของทารกได้ งานวิ จั ยเชิ งทดลองนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาการเสริมสร้างพลังอานาจมารดาต่อการรับรู้พลัง
อานาจ การรับรู้ความสามารถ พฤติกรรมมารดาและภาวะสุขภาพของทารกแรกเกิด
วิธีดาเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาและทารกแรกเกิดน้าหนักตัวน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 1,500 กรัม คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่กาหนดไว้ จานวน 30 ราย แล้วใช้วิธีการ
สุ่มตามช่วงสัปดาห์ ที่ทารกรับการรักษาเข้ากลุ่มทดลองจานวน 15 ราย ซึ่งได้รับโปรแกรมสุขศึกษา
เพื่อเสริมสร้างพลังอานาจ ประกอบด้วยการบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ รวม 6 วัน และกลุ่มควบคุม
จานวน 15 ราย ซึ่งได้รั บการสอนสุขศึกษาตามปกติจากพยาบาล เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามด้วยการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาและสถิติถดถอยพหุ
ผลการวิจัย ผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติถดถอยพหุโดยควบคุมตัวแปร การศึกษา อาชีพหลัก
และค่าคะแนนก่อนการทดลอง พบว่า หลังการทดลอง ค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้ พลังอานาจ
(p<.001) การรับรู้ความสามารถ (p<.001) และพฤติกรรมมารดา (p<.001) ของกลุ่มทดลองสูงกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และติดตามภาวะสุขภาพด้านการเจ็บปุวย และด้านการ
เจริญเติบโตทางร่างกายของทารก เมื่อวิเคราะห์ด้วยสถิติถดถอยพหุโดยควบคุมตัวแปรพื้นฐาน
ของทารกคือ เพศ อายุครรภ์แรกเกิดของทารกคะแนนแอฟการ์ เส้นรอบศีรษะ ความยาวลาตัว
น้าหนักตัวแรกเกิด อายุปัจจุบัน จานวนวันนอนและตัวแปรพื้นฐานของมารดาที่แตกต่างกัน
คือ การศึกษา และอาชีพหลัก พบว่าภาวะสุขภาพทารกระยะ 2 สัปดาห์และ 3 เดือนหลังจาหน่าย
ค่าคะแนนภาวะสุ ขภาพการเจ็บปุวย และการเจริญเติบโตทางร่ างกายของทารกทั้ง 2 กลุ่ม ไม่
แตกต่างกัน เว้นแต่ภาวะสุขภาพด้านการเจ็บปุวยในระยะ 3 เดือน พบว่า ค่าคะแนนภาวะสุขภาพ
ด้านการเจ็บปุวยของทารกกลุ่มทดลอง ดีกว่ากลุ่มควบคุม (p<.001)
สรุปผลการวิจัย โปรแกรมสุขศึกษาที่จัดขึ้นสามารถทาให้มารดาที่คลอดทารกแรกเกิด
น้าหนักตัวน้อ ยมาก มี การรั บรู้ พ ลังอ านาจ การรับรู้ ค วามสามารถดีขึ้น และมี พฤติกรรม
ถูกต้องมากขึ้น รวมทั้งยังส่งผลดีต่อภาวะสุขภาพของทารกด้านการเจ็บปุวยลดน้อยลง เมื่อ
ติดตามระยะ 3 เดือนหลังจาหน่าย ดังนั้น โปรแกรมการให้สุขศึกษานี้น่าจะมีประโยชน์ต่อ
มารดาในการดูแลทารกน้าหนักตัวน้อยมากและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการ
พยาบาลได้อย่างต่อเนื่อง
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การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผู้ป่วยเบาหวานที่มีผลต่อระดับน้าตาลในเลือด
ในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
อริสรา แสงสว่าง
รพ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
ปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้เกิดโรคเบาหวานมีหลายสาเหตุ ได้แก่ ครอบครัวที่มีประวัติเป็นโรคเบาหวาน
การรั บประทานอาหารที่ ไม่ เหมาะ การไม่ ออกกาลั งกายหรื อ น้าหนักมากตัวที่ มากเกินไปเมื่ อ เป็น
โรคเบาหวาน ไม่ไปรักษาหรือรับการรักษาไม่ถูกวิธี จะส่งผลทาให้มีภาวะแทรกซ้อนตามมา
เนื่องจากไม่สามารถควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ หากทราบพฤติกรรมและปัจจัยของผู้ที่
ปุวยเป็นโรคเบาหวาน ก็จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขได้ถูกทาง ซึ่งคลินิกเบาหวานของ
รพ.พิบูลมังสาหารได้คัดกรองระดับน้าตาลตามปิงปอง 7 สี เพื่อคัดแยกระดับน้าตาลผู้เป็นเบาหวาน
และคัดกรองผู้มีปัญหาแต่ละด้าน เช่น มีปัญหาการใช้ยา มีปัญหาการไม่ควบคุมอาหาร เพื่อแก้ไข
และให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผู้ปุวยเบาหวานที่มีผลต่อระดับ
น้าตาลในเลือด และเพื่อศึกษากลุ่มอาหารที่ผู้ปุวยเบาหวานบริโภคแล้วมีผลต่อระดับน้าตาลในเลือด
วิธีการศึกษา การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสารวจ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการกิน
อาหารของผู้ปุวยเบาหวานกับที่ส่งผลต่อระดับน้าตาลในเลือด
กลุ่มตัวอย่าง/ขอบเขตการวิจัย วิจัยเฉพาะผู้ปุวยที่มาคลินิกเบาหวาน รพ.พิบูลมังสาหาร
มีระดับน้าตาลสีส้ม สีแดง ติดต่อกัน 2 ครั้ง และมีปัญหาเฉพาะการควบคุมอาหาร จานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 219 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา แบบสอบถามพฤติกรรมการกินใช้กลุ่มอาหาร
แปลกเปลี่ยน 5 กลุ่ม การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บเฉพาะผู้ปุวยที่คลินิกเบาหวานที่คัดกรองแล้ว
พบว่ามีปัญหาการควบคุมอาหาร วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานด้วยค่าไคสแควร์
ผลการศึกษา พบว่าผู้ปุวยที่มีปัญหาการควบคุมอาหารตามอาหารแลกเปลี่ยน
1.กลุ่มข้าวแปูง น้าตาล เผือก มัน 121 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.26
2.กลุ่มผลไม้ 66 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.14
3.กลุ่มไขมัน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.37
4.กลุ่มผัก 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.46
5.อื่นๆ 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.79
การอภิปรายผล อาหารที่ผู้เป็นเบาหวานที่มาเฉพาะคลินิกเบาหวาน รพ.พิบูลมังสาหาร
พบว่ารับประทานอาหารเกินโดยไม่ควบคุม คือ กลุ่มข้าวแปูง น้าตาล และกลุ่มผลไม้
ประโยชน์ของการวิจัย
- เป็นแนวทางในการให้ความรู้และให้คาปรึกษาที่ตรงตามพฤติกรรมการบริโภค
- เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามพฤติกรรมการกินที่เกินแต่ละกลุ่ม
- เพื่อส่งผล ระดับน้าตาลจากสีส้ม สีแดง เป็นสีเหลือง สีเขียวหรืออยู่ในเกณฑ์ปกติ
- เป็นแนวทางสาหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการปรับปรุงวิธีการให้ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ
แก่ผู้ปุวยด้วยโรคเบาหวาน ให้มีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ถูกต้องเพื่อช่วยลดภาวะแทรกซ้อน
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วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : กรณีศึกษาในพื้นที่
รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดอนโมกข์ อาเภอน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี
อัจฉราพร น้อยตาแสง
รพ.สต.ดอนโมกข์ จ.อุบลราชธานี
ปัจจุบันกลุ่มเยาวชนในอาเภอน้าขุ่น มีจานวนผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติดจานวน 2,000 คน
พื้นที่เสี่ยงสูงและเน้นหนักที่ต้องเฝูาระวัง ได้แก่ตาบลไพบูลย์ ซึ่งอาเภอน้าขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
ในปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมาอาเภอน้าขุ่น มีผลการดาเนินงานด้านการบาบัดรักษา ผู้เสพผู้ติดยาเสพ
ติด ในค่ายบาบัด “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” อาเภอน้าขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี จานวนกลุ่มเปูาหมาย 147
ราย เข้ารับการบาบัดในศูนย์ขวัญแผ่นดิน จานวน 29 ร้อยละ 19.72 ระบบบังคับบาบัด จานวน
47 คนร้อยละ 31.97 และระบบต้องโทษ จานวน 71 คน ร้อยละ 48.29 สาหรับการเยี่ยมติดตามหลังการ
บาบัดรักษาครบ 1 ปี เปูาหมาย 147 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 มีการติดตามเยี่ยมในแบบ บสต.5
(ปกปิด) โดยพบว่ามีอัตราการกลับไปเสพซ้าในอัตราที่มากขึ้นถึง 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.76 และแนวโน้ม
ที่จะมีผู้เสพยาบ้าซ้าเพิ่มมากขึ้น การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ ประการแรก เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและ
ปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของยาเสพติด ประการที่สอง เพื่อสร้างรูปแบบการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด และ ประการที่สาม เพื่อทดลองใช้และประเมินผลรูปแบบการปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ กาหนดขั้นตอนการดาเนินการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในพื้นที่ โดย
มีประชากรและกลุ่มเปูาหมาย ดังนี้ ประชากร คือ ประชาชนทุกคนในพื้นที่รับผิดชอบ จานวน 8 ชุมชน
จานวนทั้งสิ้น 3,280 คน กลุ่มเปูาหมาย คือ กลุ่มแกนนาชุมชนที่คัดเลือกมาจากทุกกลุ่ม/องค์กร
ภายในชุมชน ชุมชนละ 20 คน จานวน 8 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 160 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสารวจ
แบบสอบถาม แบบสังเกต ศึกษาโดยการจัดประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ด้วยเทคนิค A-I-C
ระยะที่ 2 สร้างรูปแบบการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยผู้วิจัยได้ประชุมกลุ่มแกนนา
ชุมชน จานวน 2 ชุมชน โดยใช้เทคนิค A-I-C แบ่งผู้เข้าประชุมเป็นกลุ่มย่อย มีการระดมสมองคิด
ค้นหารูปแบบที่เหมาะสมของแต่ละชุมชน จากนั้น ผู้วิจัยและกลุ่มแกนนาชุมชนได้สรุปและ
อภิปรายผลต่อที่ประชุมใหญ่และช่วยกันสร้างรูปแบบได้ จานวน 7 รูปแบบ
ระยะที่ 3 ทดลองใช้และประเมินผลรูปแบบการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดย
นารูปแบบที่ได้จากการสร้างขึ้นในระยะที่ 2 โดยผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลพื้นฐานก่อนการทดลองใช้
รูปแบบการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (Pre–Test) ของชุมชน จานวน 7 ปัจจัย ได้แก่ ผู้ค้ายา
เสพติด ผู้เสพยาเสพติดที่ได้รับการบาบัดจานวนครั้งของการลักขโมย จานวนครั้งของการก่ออาชญากรรม
จานวนครั้งของการทะเลาะวิวาท จานวนคนในแกงค์มอเตอร์ไซค์ซิ่ง และหลังจากนั้นได้เก็บ
ข้อมูลหลังการทดลองใช้ (Post–test) เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลก่อนการทดลองและหลังการ
ทดลอง โดยใช้สถิติ Repeated Measure Multivariate Analysis of Variance : MANOVA
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ผลการวิจัย ปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของยาเสพติด พบว่าในพื้นที่ทั้ง 8 ชุมชน มี
ปัญหาผู้ค้ายาเสพติด ผู้เสพยาเสพติด และเป็นทั้งผู้ค้าและเสพยาเสพติด ส่วนผู้ผลิตไม่มีในพื้นที่ ผล
การสร้างรูปแบบการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จากการระดมสมองของกลุ่มแกนนาชุมชน
ทั้ง 8 ชุมชน ได้โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจานวนทั้งสิ้น 7 โครงการ คือ โครงการ
จัดตั้งคณะกรรมการคุ้ม โครงการจัดตั้งเวรยาม โครงการตั้งกฎสังคม โครงการอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนเป็นประจา โครงการจัดกีฬาต้านยาเสพติด โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง และโครงการ
รณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิก อบายมุข และผลการประเมินรูปแบบการปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด โดยได้ทาการเปรียบเทียบก่อนการทดลองและหลังการทดลองพบว่า มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ ผลการดาเนินงานทั้ง 7 โครงการในพื้นที่ 8 ชุมชน
ทาให้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง ความพึงพอใจของประชาชนเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
รูปแบบการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เกิดจากแนวความคิดของคนในชุมชนสามารถ
แก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นผลสาเร็จ
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ผลของรูปแบบการป้องกันการพลัดตกหกล้มต่อการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
ที่ตึกผู้ป่วยในโรงพยาบาลพนา จังหวัดอานาจเจริญ
นุชจรีพร ทองวรณ์
รพ.พนา จ.อานาจเจริญ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของรูปแบบการปูองกัน
การพลัดตกหกล้มต่อการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุที่ตึกผู้ปุวยในโรงพยาบาลพนา กลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่เข้ารับการรักษาที่ตึกผู้ปุวยในโรงพยาบาลพนา มีความ
สมัครใจและนอนรักษาที่ตึกผู้ปุวยในมากกว่า 8 ชั่วโมง จานวน 121 คน เก็บรวบรวมข้อมูล
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ด้วยแบบประเมิน การพลัดตกหกล้มใน
ผู้สูงอายุ (Fall risk assessment tool in elderly) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและปฏิบัติตาม
แนวทางการปฏิบัติในการปูองกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ตามค่าคะแนนความเสี่ยงต่อ
การพลัดตกหกล้ม โดยค่าคะแนน 0.5 – 2.0 ความเสี่ยงระดับ 1 ใช้มาตรการปูองกัน 1 , ค่า
คะแนน 2.5 – 4.0 ความเสี่ยงระดับ 2 ใช้มาตรการปูองกัน 2 และค่าคะแนนมากกว่าหรือ
เท่ากับ 4.5 ความเสี่ยงระดับ 3 ใช้มาตรการปูองกัน 3 นามาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา
และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ Dependent Sample t-test
ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 50.4 อายุ 65–79 ปี ร้อยละ 52.1
ขับถ่ายปัสสาวะปกติ ร้อยละ 95.9 มีการเคลื่อนไหวทรงตัวได้ดี ร้อยละ 70.2 ไม่มีภาวะสับสน
ร้อยละ 95 ไม่มีประวัติหกล้มภายใน 6 เดือน ร้อยละ 92.6 และไม่ได้รับยาที่มีผลเสี่ยงต่อการ
พลัดตกหกล้ม ร้อยละ 85.1 ผลของรูปแบบการปูองกันการพลัดตกหกล้ม ก่อนและหลังการใช้
รูปแบบการปูองกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
p value <.001 โดยก่อนใช้มีความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม ระดับน้อย ( = 1.10 , SD =
1.089 ) และหลังใช้มีความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม ระดับน้อย ( = 0.51 , SD = 0.387 )
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการใช้รูปแบบการปูองกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ สามารถลดความ
เสี่ยงต่อการเกิดการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุที่ตึกผู้ปุวยในโรงพยาบาลพนา โดยเชื่อว่าความ
เสี่ยงของการพลัดตกหกล้มลดลง ย่อมทาให้อุบัติการณ์การเกิดการพลัดตกหกล้มลดลงด้วย
ข้ อ เสนอแนะ ในการใช้ รู ป แบบการปู อ งกั น การพลั ด ตกหกล้ ม ในผู้ สู ง อายุ ที่ ตึ ก ผู้ ปุ ว ยใน
โรงพยาบาลพนาในครั้งนี้ จะมีการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดการพลัดตกหกล้ม เฉพาะ
ปัจจัยเกี่ยวกับตัวผู้ปุวยสูงอายุเท่านั้น ยังขาดการประเมินปัจจัยเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมจึงควร
ขยายผลต่อไป
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การพัฒนารูปแบบการดูแลด้านยาในผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รังโดยเภสัชกรด้วย Clinical information system
อุทุมพร ปริญญาสกุลวงศ์
รพ.เสนางคนิคม จ.อานาจเจริญ
ปัจจุบันผู้ปุวยโรคไตเรื้อรังในโรงพยาบาลเสนางคนิคมมีจานวนมากขึ้น ซึ่งจากการที่
ผู้ปุวยเหล่านี้มีการทางานของไตที่ลดลง และยาบางชนิดที่ผู้ปุวยได้รับถูกกาจัดผ่านทางไต ซึ่ง
ทาให้ปริมาณยาเกิดการสะสมในเลือดมากขึ้น จึงอาจทาให้ความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาจากการ
ใช้ยาเพิ่มขึ้น การได้รั บยาที่ไม่เหมาะสมทั้งชนิดและขนาดยาจึงอาจทาให้เกิดอาการไม่พึ ง
ประสงค์จากการใช้ยาได้
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลลัพธ์ของรูปแบบการดูแลด้านยาในผู้ปุวยโรคไตเรื้อรังโดย
เภสัชกรด้วย Clinical information system
รูปแบบงานวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) โดยใช้กระบวนการ Clinical
information system ได้แก่ Information reminder, KPI feedback, Pharmacist checklist
และ Patient information ศึกษาในผู้ปุวยทั้งหมดที่เข้ารับบริการผู้ปุวยนอกที่ได้รับการวินิจฉัยว่า
เป็นโรคไตเรื้อรังในโรงพยาบาลเสนางคนิคม ซึ่งมารับบริการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง
31 พฤษภาคม 2560 ส่วนผู้ปุวยที่คัดออกจากการศึกษา ได้แก่ ผู้ปุวยที่เป็นโรคไตวายชนิดเฉียบพลัน
ซึ่งหมายถึงผู้ปุวยที่มีค่า GFR <60 ml/min/1.73 m2 นานน้อยกว่า 3 เดือน วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรม STATA version 8 ใช้สถิติเชิงพรรณนา ใช้ฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ผู้ปุวยนอก
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ข้อมูลทางเภสัชกรรม และแบบเก็บข้อมูล
ผลการศึกษา ผู้ปุวยโรคไตเรื้อรังเข้ารับการศึกษาทั้งหมด 492 ราย ทั้งหมด 1741 ใบสั่งยา
หลังใช้ กระบวนการ Clinical information system โดยเภสัชกรพบการสั่งใช้ยาที่ห้ามใช้
281 ใบสั่งยา คิดเป็นร้อยละ 16 (ในปี 2559 พบถึงร้อยละ 37 ของใบสั่งยา) พบการปรับขนาด
ยาตามการทางานของไตอย่างเหมาะสมร้อยละ 56 (ในปี 2559 พบร้อยละ 6 ของใบสั่งยา) และ
พบการสั่งใช้ยาเพื่อชะลอความเสี่ยงของไตร้อยละ 38.52 (ในปี 2559 พบร้อยละ 36 ของใบสั่งยา)
สรุปผล รูปแบบการดูแลด้านยาในผู้ปุวยโรคไตเรื้อรังโดยเภสัชกรด้วย Clinical information
system สามารถส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในผู้ปุวยโรคไตเรื้อรังทั้งชนิดและขนาดยาได้
อันจะนาไปสู่การชะลอความเสื่อมของไต และปูองกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้
ยาได้
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Medication Adherence Program เพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน
ชลิตดา ขันแก้ว และคณะ
ศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง รพ.อานาจเจริญ
โรคจิตเวชเป็นโรคที่ก่อให้เกิดภาระในการดูแลอย่างมาก ญาติหรือผู้ดูแลผู้ปุวยได้รับ
ผลกระทบทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม ปีงบประมาณ 2556-2560 ศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง มี
ผู้ปุวยจิตเวชในพื้นที่รับผิดชอบ จานวน 32 คน พบว่าผู้ปุวยกลับมีอาการกาเริบซ้า จานวน 4 คน
ผลการวิเคราะห์สาเหตุร่วมกับผู้ดูแล คือ (1) ผู้ปุวยไม่ยอมรับประทานยา และรับประทานยา
ไม่ต่อเนื่อง (2) ไม่มีผู้ดูแล ไม่มีเวลาต้องไปประกอบอาชี พทาให้ผู้ปุวยอยู่คนเดียว ฉะนั้น การ
ดูแลผู้ปุวยกลุ่มนี้ จึงมีหลักการสาคัญคือ การให้การรักษา และดูแลต่อเนื่องในชุมชน เพื่อเฝูา
ระวัง ปูองกันการกลับเป็นซ้า (Relapse) ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการกาเริบซ้า รวมทั้งสนับสนุนให้
ญาติ ผู้ดูแล และชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ปุวยขณะอยู่ที่บ้าน เมื่อผู้ปุวยไม่กาเริบซ้า ผู้ปุวย
ก็มีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนคนอื่นๆ ในชุมชน
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารยาในผู้ปุวยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน
วิธีการศึกษา การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นผู้ปุวยจิตเวช
จานวน 5 คน กลุ่มผู้ดูแล จานวน 10 คน กลุ่ม อสม. และผู้นาชุมชนจานวน 10 คน กลุ่มผู้ร่วม
กระบวนการพัฒนาจานวน 15 คน ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี (ตั้งแต่ปี 2556-ปี 2560) การวิจัย
แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 Situational analysis การศึกษาชุมชน ค้นหา ทาแผนที่ ทุน
ทางสังคม ในการดูแลผู้ปุวยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนของตาบลโนนหนามแท่ง ระยะที่ 2 การ
ออกแบบบริการ ระยะที่ 3 นาใช้รูปแบบการบริหารยาในผู้ปุวยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนระยะที่ 4
ประเมินผลลัพธการดาเนินงาน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และ
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม
ผลการศึกษา รูปแบบการบริหารยาปี 2556 conventional program: ผู้ปุวยและ
ผู้ดูแล จัดการเรื่องการบริหารยา และการไปตรวจตามนัด หน่วยบริการเยี่ยมเดือนละ 1 ครั้ง
พบปัญหาผู้ปุวยขาดยา ขาดนัด เพิ่มกระบวนการ อสม.และผู้นาชุมชนกากับการกินยา หน่วย
บริการเยี่ยม 2 สัปดาห์/1 ครั้ง พบปัญหารับประทานยาไม่ถูกต้อง และขาดยา ปี 2557 พัฒนา
Medication Adherence Program ภายใต้ข้อคาถาม “ทาอย่างไรเพื่อเพิ่มวินัยในการกินยา
ของผู้ปุวยจิตเวชเรื้อรังที่มีความเสี่ยงต่อการกาเริบซ้าในชุมชน” โดยมี 1) การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ ปุ วย ญาติ ผู้ ดู แ ล และชุ ม ชน การประเมิ นความพร้ อ มในการเตรี ย มผู้ ปุ ว ย ผู้ ดูแ ล และ
ครอบครั ว :การสร้ า งความศรั ท ธาและการสื่ อ สารที่ ดี 2) การเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นยา:
เจ้าหน้าที่รับยาให้ผู้ปุวยที่คลินิกสุขภาพจิต รพ.อานาจเจริญ การจัดยาในรูปแบบ Single dose
3) การให้ความรู้และความเข้าใจ (Cognitive) ผู้ปุวย ผู้ดูแล และครอบครัวในการกินยา
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4) การปรับพฤติกรรม (Behavioral) 5) การส่งเสริมพฤติกรรมของผู้ปุวยในการกินยา การให้
การสนับสนุน และช่วยเหลือทางด้านสังคม และอารมณ์ของผู้ปุวย (Affective) โดยเจ้าหน้าที่
ร่วมกับชุมชนติดตามเยี่ยมบ้าน พบว่าผู้ดูแลกังวลเรื่องการกินยาของผู้ปุวย ปี 2558 เพิ่มการ
จัดทาแผงปฏิทินวันเตือนการกินยา และนาซองยาSingle dose ติดตามวัน โดยมีช่องให้ติด
ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ มีการเติมยาทุก 1 สัปดาห์โดยเจ้าหน้าที่ หรือผู้ดูแล จัดทาปฏิทิน
นัดฉีดยาไว้ 3 จุด คือ หน่วยบริการ บ้านผู้ปุวยและบ้าน อสม.ผู้ดูแลปี 2559 เพิ่มการให้ความรู้
ผ่านภาพเล่าเรื่อง (Phototelling) การหนุนเสริมอุปกรณ์ เครื่องมือ พี่เลี้ยงในการทางาน การ
ทา One day home visit ของผู้ดูแลร่วมกับ อสม. ปี 2560 เพิ่มการใช้เครื่องมือเตือนการกิน
ยาอิเล็กทรอนิกส์ การให้รางวัลผู้ปุวยจิตเวชที่มีวินัยในการกินยา การรับฟังประสบการณ์เสียง
สะท้อนจากผู้ปุวย ผู้ดูแล และชุมชน
สรุปและข้อเสนอแนะ ผลลัพธ์ที่เห็นเป็นรูปธรรมพบว่า 1) อัตราการกาเริบซ้าของ
ผู้ปุวยจิตเวชเรื้อรัง ปี2556-2560 ร้อยละ 0 2) อัตราการรับเข้ารักษาซ้าของผู้ปุวยจิตเวช ปี
2556-2560 ร้อยละ 0 3) อัตราการเข้าถึงบริการของผูป้ ุวยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ร้อยละ 100
4) มีระบบการดูแลต่อเนื่องระหว่างหน่วยบริการ และชุมชน 5) มีระบบการบริหารยาที่ง่ายทุก
คนปฏิ บั ติ ร่ ว มกั น ได้ ส่ ง เสริ ม การมี วิ นั ย การกิ น ยาส าหรั บ ผู้ ปุ ว ยจิ ต เวชเรื้ อ รั ง ในชุ ม ชน
Medication Adherence Program เป็นกระบวนการเพิ่มการเข้าถึงบริการการดูแล และที่
สาคัญคือมีการกากับ ติดตามการได้รับยาอย่างต่อเนื่องถึงที่บ้านและชุมชน ปูองกัน และลด
อาการกาเริบซ้า ในผู้ปุวยจิตเวชเรื้อรัง รวมทั้งสนับสนุนให้ญาติ ผู้ดูแล และชุมชนมีส่วนร่วมใน
การดูแลผู้ปุวยขณะอยู่ที่ บ้าน เมื่อผู้ปุวยไม่กาเริบซ้า ผู้ปุวยก็มีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติ
เหมือนคนอื่นๆ ในชุมชน
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ประสบการณ์การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร “สาเหตุและแนวทางการป้องกัน”
กรณีศึกษาวัยรุ่นในตาบลบ้านโคก อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ผ่องแผ้ว บุตดีวงศ์
รพ.สต.บ้านหนองแวง จ.มุกดาหาร
สังคมไทยในปัจจุบัน เรื่องปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรมีสูงมาก เพราะการคบเพื่อน
ต่างเพศเป็นเรื่องปกติของวัยรุ่น เด็กบางคนมีอิสระในการใช้ชีวิต สามารถทาอะไรได้ตามใจ
ตัวเองมากขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจากการท้องไม่พร้อมหรือตั้งครรภ์ก่อนวั ยอันควร มีผลเสีย คือ ทา
ให้เสียการเรียน เมื่อมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นจิตใจของฝุายหญิงที่ยังไม่พร้อมจะมีลูก เป็นต้น ซึ่ง
เป็นปัญหาเร่งด่วนปัญหาหนึ่งที่ต้องรีบหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรมมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน
ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมและครอบครัว ทางออกที่จะแก้ไขภาระของสังคมเช่นนี้ ต้องเป็น
ความร่วมมือของหลายๆ ฝุาย โดยการหารูปแบบในการปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัย
ที่ ยั งมี อ นาคตในการศึ ก ษาต่อ ไป ดั งนั้นผู้ วิจัย จึ งสนใจที่ จะศึ กษาแนวทางการปูอ งกันการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการนาไปสู่การ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 2) เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องเพศศึกษาและพัฒนาการ
ของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น 3) เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และ
4) เพื่อประเมินแนวทางการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสนทนากลุ่ม กลุ่มตัวอย่างคือ หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
ในปี 2559 – 2560 ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี คัดเลือกแบบเจาะจง จานวน 6 คน ซึ่งต้องอาศัยความไว้ใจ
ความคุ้นเคยเป็นอย่างสูง
จากการศึกษา พบว่า อธิบายประสบการณ์ของการเป็นหญิงตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
ทุกรายได้รับอิท ธิพลจากสื่ อโซเชีย ล เช่น เฟสบุค และไลน์ ความง่ายในการติดต่อ สื่อ สาร
ค่ า นิย มที่ เ ปลี่ ย นไปของวัย รุ่ น หญิ งในชนบทโดยการตีค วามหมายจากสื่ อ สั งคมออนไลน์ ที่
ผิดเพี้ยน เช่น ค่านิยมในการมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรกที่ได้พบเจอคู่ถือว่าเป็นเรื่องปกติ ส่วนการ
ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรกถือว่าเป็นบุคคลไร้ความสามารถในการคบต่างเพศ การเลี้ยงดู
ของครอบครัวชนบทที่ต้องดูแลปากท้องมากกว่าด้านจิตใจ ทาให้เกิดพฤติกรรมด้านการมี
เพศสัมพันธ์แลกกับผลตอบแทน การเอาแบบอย่างเพื่อนวัยรุ่นที่มี พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
เกย์ กระเทย ที่มีค่านิยมในการนับแต้มการมีเพศสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างจึงใช้ค่านิยมดังกล่าว
ร่วม และเมื่อ ระหว่า งการตั้งครรภ์ พบว่า กลุ่ม ตัวอย่า งมีการตอบโต้ต่อการตั้งครรภ์โดยมี
ปฏิกิริยาในเชิงลบ ไม่มีการวางแผนในการดารงชีวิตต่อไปแนวทางการแก้ไข แบ่งเป็น 2 ระดับ
คือ ระดับตนเอง การปรับทัศนคติที่เหมาะสม ถูกต้อง เข้าใจในเรื่องการวางแผนครอบครัวและ
การคุมกาเนิดมากขึ้น ระดับครอบครัว บุคคลในครอบครัวต้องสร้างบรรยากาศในครอบครัวให้
อบอุ่น เฝูาระวัง เป็นมิตร และเรียนรู้พฤติกรรมวันรุ่นร่วมสมัย และระดับชุมชนและหน่วยงาน
ท้องถิ่น ควรจัดอบรมให้ความรู้ ทัศนคติที่ถูกต้องเสมอ สนับสนุนกิจกรรม สร้างเครือข่ายเฝูา
ระวังในชุมชน เรียนรู้ร่วมกับชุมชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่เสมอ
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การพัฒนาแนวทางการดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิต โรงพยาบาลคาชะอี
นิดาภรณ์ จันทร์เกษ และดรุณี รัชอินทร์
รพ.คาชะอี จ.มุกดาหาร
โรงพยาบาลคาชะอี เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง มีการดูแลผู้ปุวยระยะท้ายแบบ
ประคับประคองเมื่อปี 2558 เริ่มจากจัดโครงสร้าง วางแผนการดูแลและพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร แต่การดาเนินงานยังไม่บรรลุผลสาเร็จ จากการทบทวนการดูแลผู้ปุวยพบว่า การให้
ข้อมูลการดูแลแก่ญาติผู้ปุวยยังไม่ครอบคลุม ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลลงไปสู่ชุมชน อุปกรณ์
เครื่องมือไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ปุวย ตลอดจนปัญหาการเข้าถึงบริการด้านการ
จัดการอาการปวดและหอบเหนื่อย เมื่อจาหน่ายผู้ปุวยระยะท้ายกลับบ้าน ส่ งผลให้ญาติผู้ปุวย
ไม่มั่นใจในการดูแลผู้ปุวยต่อเนื่องที่บ้าน แผนกผู้ปุวยในจึงได้ปรับกระบวนการดูแลผู้ปุวยระยะ
ท้าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปุวยระยะท้ายได้รับการดูแลประคับประคองแบบองค์รวม
ครอบคลุมมิติ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ ได้รับการปฏิบัติอย่างสมศักดิ์ศ รีของความเป็น
มนุษย์ ผู้ปุวยได้รับความสุขสบาย จากไปอย่างสงบสุขและสง่างาม วิธีดาเนินการวิจัย เป็นวิจัย
เชิงปฏิบัติการ โดยวัดผลก่อนและหลังงานวิจัย ใช้สถิติเชิงพรรณนา กิจกรรมการพัฒนาคือ
ศึกษาประวัติและข้อมูลผู้ปุวย ทา Family meeting ประเมิน PPS, ESAS จาแนกประเภทผู้ปุวย
ตามคะแนน PPS วางแผนการจาหน่าย แจกคู่มือ บันทึกแบบฟอร์มส่งต่อการดูแลต่อเนื่องให้มี
ความสะดวกครอบคลุม บันทึกข้อมูล และประเมิ นความพึงพอใจของผู้ปุวยหรือญาติ กลุ่ม
ตัวอย่างคือ ผู้ปุวยที่รับไว้รักษาโรงพยาบาลคาชะอี และแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นผู้ปุวยระยะสุดท้าย
จานวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมิน PPS, ESAD แบบสอบถามความ
พึงพอใจต่อการดูแลแบบประคับประคองฉบับ เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมิถุนายน 2559
ถึงเดือน มีนาคม 2560 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเบื้องต้น ได้แก่ ร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 44.11 มีระดับ PPS ร้อยละ 40-60 รองลงมา ร้อยละ 41.17
ระดับ PPS ร้อยละ 70-100 และร้อยละ 11.76 ระดับ PPS ร้อยละ10-30 อัตราผู้ปุวยระยะ
สุดท้ายได้รับการวางแผนจาหน่ายและดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ร้อยละ 85.29 ผู้ปุวยระยะท้าย
เสียชีวิตที่บ้าน ร้อยละ 89.65 ผู้ปุวยระยะท้ายที่ส่งต่อ ร้อยละ 6.89 ผู้ปุวยระยะท้ายเสียชีวิต
ในโรงพยาบาลร้อยละ 3.44 ผู้ปุวยระยะท้ายเข้าถึงยา opioid ร้อยละ 79.41 ความพึงพอใจ
ของผู้ปุวยหรือญาติส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริการระดับมากร้อยละ 64 ระดับปานกลาง
ร้อยละ 38 และระดับน้อย ร้อยละ 1 สรุปผลการวิจัย จะเห็นว่า กระบวนการดูแลผู้ปุวยระยะ
สุดท้า ยแบบใหม่ ทุ กเวลา นาที สุดท้ ายของชีวิตผู้ ปุวยได้อ ยู่ท่า มกลางญาติมิ ตร เป็นสิ่งที่มี
ความสาคัญที่สุด จะอยู่ในความทรงจาของครอบครัวตลอดไป
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา คือการเข้าถึงยา opioid ของผู้ปุวยระยะสุดท้าย พัฒนา
ความรู้จิตอาสาเพื่อช่วยดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้ายที่ไร้ญาติ
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การพัฒนาระบบเชื่อมรอยต่อในการเข้าถึงระบบบริการของผู้ป่วย Palliative Care จังหวัดยโสธร
นภาพร ตั้งพูลผลวนิชย์
รพ.ยโสธร จ.ยโสธร
บทนาและวัตถุประสงค์ การดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคอง (Palliative Care) เป็นหนึ่ง
ทางเลือกที่สาคัญในการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลยโสธรมีผู้ปุวยกลุ่ม Palliative Care เพิ่มมากขึ้น
มีผู้รับบริการ 489 คนในปี 2558 และ 901 คน ในปี 2559 ที่ผ่านมาพบช่องว่างของการพัฒนาระบบ
กล่าวคือ มีบริการ Palliative Care เฉพาะกลุ่มผู้ปุวยโรคมะเร็งระยะแพร่กระจาย และผู้ปุวย
Palliative Care ได้รับการเยี่ยมบ้านเพื่อดูแลต่อเนื่องเพียงร้อยละ 50 ส่งผลกระทบให้ไม่
สามารถเข้าถึงบริการการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องและการตายดี (Good Death) ได้อย่างเต็มที่
ดังนั้นเพื่อลดช่องว่างของระบบและให้ผู้ปุวยได้เข้าถึงระบบบริการ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาใน
ครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการพัฒนาระบบเชื่อมรอยต่อในการเข้าถึงระบบ
บริการของผู้ปุวย Palliative Care
วิ ธี ก ารศึ ก ษา เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น ผู้ ปุ ว ยที่ ม ารั บ บริ ก ารใน
โรงพยาบาลยโสธร ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึง มีนาคม 2560 ที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นผู้ปุวย
Palliative care จานวน 135 คน มี 4 ขั้นตอนของการศึกษา (PAOR) คือ (1) Plan ศึกษาและวิเคราะห์
ระบบการดูแลผู้ปุวย Palliative care พบว่า ยังมีช่องว่างในการเข้าถึงระบบบริการจึงนามาสู่การ
วางแผนเพื่อลดช่องว่างนั้น (2) Action จัดกลุ่มผู้ปุวยที่เข้าไม่ถึงระบบบริการตามสาเหตุ ทา Tracer
เพื่อวางแผนกากับติดตามส่งต่อสู่เครือข่าย และใช้การ monitoring ร่วมกับ supportive training
caregiver และ good death plan (3) Observation มีการติดตามเก็บข้อมูลและสะท้อน
ข้อมูล (4) Reflection สะท้อนข้อมูลให้ทีมและเครือข่ายเพื่อวางแผนปรับปรุงต่อไป
ผลการศึกษา ผู้ปุวย Palliative care เข้าสู่ระบบบริการแบบประคับประคอง ร้อยละ 87
มีการรักษา/บรรเทาด้วยยากลุ่ม Strong Opioid ตามแนวทาง Palliative Care ร้อยละ 100
มีการจัดการดูแลแบบการแพทย์แผนไทย/แพทย์ทางเลือก มีการให้ข้อมูลจากกิจกรรม Family
Meeting มีการทา Advance Care Planning (ACP) ร้อยละ 60 มีการเยี่ยมบ้านผู้ปุวยที่
จาหน่ายเพื่อการดูแลต่อเนื่อง ร้อยละ 60 และมีการเยี่ยมติดตามดูแลครอบครัวผู้ปุวยหลัง
เสียชีวิตร้อยละ 67 สะท้อนถึงการเข้าถึงระบบบริการและมีการทางานร่วมกันแบบเครือข่าย
ความพึงพอใจของผู้ปุวยและครอบครัวต่อการดูแลแบบประคับประคอง ร้อยละ 90
สรุปและข้อเสนอแนะ การศึกษาครั้งนี้เกิดรูปแบบบริการที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ มี
แนวทางปฏิบัติร่วมกัน เกิดเป็นเครือข่ายการดูแลผู้ปุวย Palliative Care ส่งผลให้ผู้ปุวยเข้าถึง
ระบบบริการและมีทางเลือกที่กว้างขวางขึ้นในการรักษา อย่างไรก็ตาม พบว่ามีผู้ปุวยร้อยละ 13
ไม่เข้าสู่ระบบบริการ จึงควรมีการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ปุวยเข้าถึงบริการได้อย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึง
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พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมียโรงพยาบาลยโสธร
กลอยใจ แสนวงษ์ และคณะ
รพ.ยโสธร จ.ยโสธร
โรคธาลัสซีเมียเป็นปัญหาสาคัญทางสุขภาพของประเทศไทย ปี 2550 รพ.ยโสธรเกิดอุบัติการณ์
ความเสี่ยงรุนแรง (ระดับ F) จากการเกิดปฏิกิริยาจากการให้เลือด 1 ราย และมีอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาจากการให้เลือด 10.66% ในปี 2553 ยังมีอุบัติการณ์ความเสี่ยง (ระดับ B-D)
จากการเกิดปฏิกิริยาจากการให้เลือดอัตราการเกิด 5.34% ในปี 2557 ได้มีการศึกษาคุณภาพ
ชีวิตเด็กวัยเรียนโรคธาลัสซีเมียพบว่า คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง และคุณภาพชีวิต
ต่าลงเมื่อเด็กอายุมากขึ้น ระยะเวลาในการเข้ารับการรักษาเฉลี่ย 20.05 ชั่วโมง จากปัญหา
เหล่านี้ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวย วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาผลการพัฒนา
ระบบการดูแลผู้ปุวยเด็กธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลยโสธร การวิจัยครั้งนี้ได้มีการดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องปี 2550-2560 ประกอบด้วยวิจัย 5 เรื่องดังนี้ 1) ปี 2550-2553 วิจัย วิจัยเชิง
ปฏิบัติการเพื่อลดการเกิดปฏิกิริยาจากการให้เลือด ตัวอย่าง 126 คน 2) ปี 2553-2555 วิจัย
เชิงปฏิบัติการเพื่อปูองกันการเกิดปฏิกิริยาจากการให้เลือดตัวอย่าง 89 คน 3) ปี 2556-2557
วิจัยกึ่งทดลอง ผลการให้ความรู้เรื่องโรคต่อคะแนนความรู้และพฤติกรรมการดูแลเด็กธาลัสซี
เมีย อายุ 1 ด.-5 ปีของผู้ดูแลเด็ก ตัวอย่าง 30 คน 4) ปี 2558 วิจัยเชิงพรรณนา คุณภาพชีวิต
ของผู้ปุวยเด็กธาลัสซีเมียวัยเรียน ตัวอย่าง 30 คน 5) ปี 2559-2560 วิจัยกึ่งทดลอง ผลการให้บริการ
แบบใหม่ในผู้ปุวยธาลัสซีเมียที่มารับบริการที่โรงพยาบาลยโสธรต่อการระยะการรอคอยและ
ค่าใช้จ่ายในการรักษา ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการต่อเนื่อง กลุ่มตัวอย่างนอกจากที่กล่าวมาแล้วยัง
มีสหสาขาวิชาชีพที่ได้ร่วมดาเนินการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผลการศึกษา 1) ปี 2553
ได้มีการกาหนดและขึ้นทะเบียนผู้ ปุวยกลุ่ ม เสี่ยงที่เกิดปฏิกิริย าจากการให้เ ลือดและจัดทา
มาตรฐานการให้เลือดทาให้อัตราการเกิดลดลงจาก 10.6 % เป็น 5.35 % 2) ปี 2555 ได้มีการ
กาหนดแนวทางการซักประวัติคู่มือการใช้คาย่อในการสื่อสารทาให้อัตราการเกิดลดลงจาก
5.35 % เป็น 0.6 % ได้คู่มือการให้ความรู้สาหรับผู้ดูแลเด็กธาลัสซีเมียและทาให้คะแนนความรู้
และพฤติกรรมการดูแลเด็กสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) 3) ปี2558 คุณภาพชีวิตผู้ปุวย
เด็กธาลัสซีเมียวัยเรียนอยู่ในระดับปานกลางและเมื่ออายุมากขึ้นคุณภาพชีวิตต่าลง 4) ปี 2560
มีการปรับรูปแบบการให้บริการโดยการลดขั้นตอนที่ไม่จาเป็นผลทาให้ระยะเวลาเฉลี่ยในการ
รอคอยจาก 20.05 ชั่วโมงเป็น 10.33 ชั่วโมงลดลงอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) แต่ค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยในการรักษาไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ (p>0.05) จากการศึกษา 3 ปีที่ผ่านมาไม่มีรายงาน
การเกิดปฏิกิริยาจากการให้เลือด
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กลไกการขับเคลื่อนด้วยภาคีเครือข่ายเพื่อความปลอดภัยทางถนนของชุมชน อาเภอขุนหาญ
เพ็ญศรี นรินทร์
จ.ศรีสะเกษ
วัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานปูองกันและลดอัตราการตายจากอุบัติเหตุ
ทางถนนผ่านระบบสุขภาพอาเภอ (DHS) ให้เกิดความยั้งยืนส่งเสริมให้ประชาชนเกิดพฤติกรรม
การใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องปลอดภัย จุดเสี่ยงในพื้นที่ได้รับการแก้ไขและภาคีเครือข่ายทั้งประชาชน
อปท. รัฐ/เอกชนมีการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม
การดาเนินงานแนวทางการแก้ปัญหา 1) บูรณาการ 3 ฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน (สาธารณสุข
ตารวจและบริษัทกลาง) ย้อนหลัง 5 ปี 2) จัดตั้งศูนย์ปูองกันอุบัติเหตุทางถนนโดยนายอาเภอ
เป็นประธานและหัวหน้าสาธารสุขอาเภอเป็นเลขาระดับอาเภอวางแผนการแก้ปัญหาจัดทาโครงการ
ร่วมกันทั้ง 13 อปท. มีคืนข้อมูลในเวทีประชุมประจาเดือนทุกเดือน 3) จัดทาแผนพัฒนาความปลอดภัย
ทางถนนเพื่อแก้ปัญหาใน 13 อปท.วิเคราะห์จุดเสี่ยงของพื้นที่ การแก้ปัญหาเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น
โดยชุมชนทาได้เองเช่นแก้ได้ทันทีปรับภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมไม่ให้บดบังตัดแต่งกิ่งไม้ การขีดสี ตีเส้น
พื้นที่ในระยะสั้นๆ ระยะกลาง เช่นทาปูายเตือน การทาปูายจราจร ต้ องใช้งบประมาณ อปท.
การอบรมพฤติกรรมการขับขี่ ระยะยาว เช่นการขยายถนน การติดไฟส่องสว่าง การขยายไหล่ทาง
4) จัดทาโครงการการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยและเสริมสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา
มัธยมและการประชาสัมพันธ์รณรงค์ในชุมชนโดยชุนชนเอง คปสอ. มีมาตรการองค์กรต้นแบบ
ในการสวมหมวกนิรภัย/คาดเข็มขัดนิรภัย 100% 5) จัดทาโครงการด่านชุมชนเพื่อปูองปรามในการขับขี่
การใช้รถใช้ถนนโดยประชาคมหมู่บ้านเอง 6) เตรียมความพร้อมเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ทั้ง คปสอ.พัฒนาระบบ
EMS ครอบคลุมทุกพื้นที่ 100% พัฒนารถ Refer และทักษะทีม FR อฉช. ในภาพ คปสอ.เตรียมพร้อม
การจัดการ ณ จุดเกิดเหตุ และวางระบบการสอบสวนอุบัติเหตุร่วมกับภาคีเครือข่ายนาผลที่ได้
จากการสอบสวนประสานผู้เกี่ยวข้องในการดาเนินการแก้ไขปัญหา
ผลการศึกษา จุดเสี่ยงในพื้นที่ อ.ขุนหาญ 20 จุดเสี่ยงได้รับการแก้ไขปี 57 ร้อยละ 20 ปี 58
ร้อยละ 50 ปี 59 ร้อยละ 100 และจุดเสี่ยงที่รุนแรง 2 จุดคือสี่แยกบ้านกรามและบ้านระหาร
อุบัติเหตุลดลงไม่มีผู้เสียชีวิตในปี 58 และ 59 อัตราผู้ปุวยบาดเจ็บด้วย Head injury มาด้วย
ระบบ EMS ปี 57 ร้อยละ 55 ปี 58 ร้อยละ 75 ปี 59 ร้อยละ 90 อัตราการดูแลผู้บาดเจ็บที่นาส่ง
ด้วยระบบ EMS มีการดูแลได้ถูกต้องตามมาตรฐานครบ 4 ด้าน ปี 57 ร้อยละ 98 ปี 58 ร้อยละ 100
ปี 59 ร้อยละ 100 ร้อยการสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ปี 57 ร้อยละ 0
ปี 58 ร้อยละ 20 ปี 59 ร้อยละ 100 เกิดด่านชุมชนในช่วงเทศการณ์เฝูาระวังและวันสาคัญ
ของพื้นที่ ปี 57 4 ด่าน ปี 58 24 ด่าน ปี 59 114 ด่าน ร้อยละการดาเนินงานสรุปผลงาน
ประจาเดือนปี 57 ร้อยละ 50 ปี 58 ร้อยละ100 ปี 59 ร้อยละ 100 สรุปว่า การดาเนินงานขับเคลื่อน
ด้านการปูองกันอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดความยั่งยืน ต้องใช้การมีส่วนร่วมของสหวิชาชีพและ
ภาคีเครือข่ายทัง้ ในและนอกพื้นที่ รวมถึงภาคประชาชนสร้างความตระหนักในเรื่องการปูองกัน
อุบัติเหตุทางถนนโดยใช้กระบวนการสร้างบุคคล/ชุมชนต้นแบบเรื่องการปูองกันอุบัติเหตุทางถนน
เพื่อให้ชุมชนอื่นๆ ได้นาไปใช้ขยายผลต่อไป
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การศึกษาบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและกานันตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457
ในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในชุมชน
เบญจมาศ บุดดาวงศ์
จ.ศรีสะเกษ
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาอ านาจหน้ า ที่ ข องผู้ ใ หญ่ บ้ า นและก านั น ที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ นามาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงสู่งานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพการเฝูาระวังจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน พร้อมสารวจข้อคิดเห็นต่อยอดการ
พัฒนาศักยภาพแกนนาเครือข่ายชุมชนในการเฝูาระวังและจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน
โดยมีกฎหมายรองรับในบทบาทหน้าที่
วิธีการวิจัย ศึกษาเนื้อหาของพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ด้านอานาจหน้าที่
ของผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กานัน มาวิเคราะห์เชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติที่ใช้ในงาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ พร้อมทั้งสัมภาษณ์ผู้นาชุมชนและฝุายปกครองอาเภอโนนคูณ
จังหวัดศรีสะเกษ ในประเด็นแนวคิด ประสบการณ์ ข้อ เสนอแนะการดาเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ ในพื้นที่
ผลการศึกษา อานาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน กานัน ที่นามาใช้ในงานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพบัญญัติในมาตรา 27 และมาตรา 34 ทวิ ตามลาดับ เรื่องการดูแลความปลอดภัย
ในชุมชน รับฟังปัญหา ควบคุม ชี้แจง อบรมให้ราษฎรมีความรู้และปฏิบัติตามกฎหมาย หน้าที่
และอานาจที่เกี่ยวด้วยความอาญาของผู้ใหญ่บ้าน กานัน บัญญัติในมาตรา 28 และ มาตรา 35
ตามลาดับ กล่าวคือ เมื่อทราบข่าวหรือสงสัยว่ามีการกระทาผิดกฎหมาย ตรวจพบของกลางที่
สงสัยว่าผิดกฎหมาย หรือพบผู้กระทาความผิด ให้จับสิ่งของหรือบุคคลนั้นไว้และรีบนาส่งต่อ
กานัน นายอาเภอ ตามลาดับ ในมาตรา 28 ทวิ บัญญัติอานาจหน้าที่ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ใน
การตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อย ถ้ามีคนจรเข้ามาในหมู่บ้านและสงสัยว่าไม่ได้มาโดย
สุจริต หรือสงสัยว่าผู้ใดได้กระทาความผิดและกาลังจะหลบหนีให้ควบคุมตัวส่งผู้ใหญ่บ้าน ผล
การสัมภาษณ์ผู้นาชุมชน 14 คน และปกครองอาเภอ 1 คน พบว่า ร้อยละ 80 ดาเนินงานด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ ประชาสั มพันธ์เสี ยงตามสาย (ร้ อยละ 93.3) ออกตรวจสถาน
ประกอบการ (ร้อยละ 66.7) แต่ยังไม่มีการดาเนินคดี
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ อานาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน กานัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
สามารถเชื่อมสู่งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริง การตรวจสอบเฝูาระวัง และการใช้
มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ สามารถเชื่อม
ความร่วมมือการจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวง
สาธารณสุข เสริมแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชนด้านความรู้ สร้างความมั่นใจในการใช้
อานาจหน้าที่โดยมีกฎหมายรองรับ ซึ่งพบว่า การนามาตรการทางกฎหมายมาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน ทาให้สามารถจัดการปัญหาได้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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การจัดบริการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการปรึกษาและตรวจคัดกรอง HIV/STI
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงยาก
ชื่นจิต ชาญจิตร
จ.ศรีสะเกษ
อาเภอขุขันธ์ มีผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ ผู้ปุวยเอดส์มากเป็นลาดับที่ 5 ของจังหวัดศรีสะเกษ
มีแนวโน้มผู้ปุวยเข้ารับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุ กปีสถิติข้อมูล
ปี 2556 – 2559 จานวน 306, 328, 350 และ 355 คนตามลาดับ แต่พบว่ายังเป็นปัญหา
สาหรับในกลุ่มที่เข้าถึงยาก เช่น FSWMSM ที่ยังเข้าถึงบริการได้น้อยดังนั้นจึงได้มีการพัฒนา
รู ป แบบการจั ด บริ ก ารเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเข้ า ถึ ง บริ ก ารปรึ ก ษาและตรวจคั ด กรอง HIV/STI
กลุม่ เปูาหมายที่เข้าถึงยาก
วัตถุประสงค์ ค้นหาผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่และให้คาปรึกษานาเข้าสู่กระบวนการ
รักษาที่ร วดเร็ วพั ฒนารู ปแบบการบริการสุขภาพที่ เ อื้ อต่อ การรั บบริ การสุ ขภาพทั้ งในการ
ปูองกันโรคและการรักษาที่เหมาะสมบริบทของกลุ่มพนักงานบริการหญิงสร้างและผลักดันให้
เกิดกลไกการดาเนินงานเชิงนโยบายและวิชาการในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการตรวจหาการ
ติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มประชากรกลุ่มเข้าถึงยากหรือกลุ่มที่มี
ข้อจากัด รวมถึงประชาชนทั่วไป
การดาเนินการวิจัย โดยใช้กลยุทธ์ RRTTR ได้แก่ Reach-Recruit : การส่งเสริมการ
เข้าถึงบริการปรึกษาและตรวจคัดกรอง HIV/STI, Test & Treat : การส่งเสริมให้กลุ่มเปูาหมาย
เข้าสู่บริการการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และได้รับการรักษา
ตามเกณฑ์มาตรฐาน, Retain : การจัดรูปแบบกระบวนการบริการเพื่อให้ผู้ติด เชื้อเอชไอวียังคง
อยู่ในระบบการรักษา ทั้งผู้ที่ยังไม่เริ่มรับยาต้านไวรัสและผู้ที่กาลังกินยาต้านไวรัสเก็บข้อมูลช่วง
เดือน 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ผลดาเนินการ ผู้รับบริการตรวจเลือด HIV ในกลุ่มเปูาหมายที่เข้าถึงยาก ในกลุ่ม MSM
ปี 2556-2559 ร้อยละ 1.25, 2.25, 2.25 และ 22.25 ตามลาดับ ในกลุ่ม FSW ปี 2556-2559
ร้อยละ 77.42, 66.67, 29.79 และ 84.00 ตามลาดับ
สรุปและข้อเสนอแนะ การจัดบริการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการปรึกษาและตรวจคัดกรอง
HIV/STI กลุ่มเปูาหมายที่เข้าถึงยากโดยใช้กลยุทธ์ RRTTR ทาให้กลุ่มเปูาหมายที่เข้าถึงยากใน
การรับบริการปรึกษาและตรวจคัดกรอง HIV/STI เข้าถึงบริการเพิ่มขึ้นในปี 2559 เป็นประโยชน์
ต่อการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในกลุ่มเสี่ยง
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การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการเครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอ (District Health System)
สู่การบูรณาการเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมสู่เป้าหมายเดียวกัน (The Health is whole)
อาเภอขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2559
สมัย คาเหลือ
จ.ศรีสะเกษ
การศึกษาครั้ งนี้มี วัตถุประสงค์ เพื่ อ 1) พั ฒ นากระบวนการบริหารจัดการเครื อข่าย
สุขภาพระดับอาเภอ (District Health System) 2) ศึกษารูปแบบการบูรณาการและปัญหา
อุ ปสรรค และข้อ เสนอแนะในการท างานร่ วมกันของคณะกรรมการสุ ขภาพระดับอ าเภอ
อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2559 ใช้กระบวนการพัฒนาการทางานแบบต่อเนื่อง (CQI)
โดยกาหนดรูปแบบการดาเนินงานดังนี้
1.วิเคราะห์ปัญหาระบบสุขภาพอาเภอขุขันธ์ ปี 2559
2.กาหนดวาระทางานเพื่อคนขุขันธ์สุขภาพดี 8 ประเด็น ได้แก่ 1.ควบคุมไข้เลือดออก/
เลปโตไปโรซีส 2.ดูแลสิ่งแวดล้อม 3.การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 4.การลดอุบัติเหตุ (แอลกอฮอล์)
5.dki ดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง 6.การลดพฤติกรรมการบริโภคหวาน มัน เค็ม 7.การแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
8.การพัฒนาหมู่บ้านคุณธรรม (ศีล 5)
3. นาเข้าสู่คณะกรรมการสุขภาพอาเภอขุขันธ์ (District Health System: DHS) และ
คณะกรรมการพัฒนาอาเภอขุขันธ์
4. คณะกรรมการพัฒนาอาเภอขุขันธ์กาหนดแนวทางการทางานร่วมกันผ่านโครงการขุ
ขันธ์ก้าวหน้า ชาวประชาร่วมใจ ดังนี้
ผลลัพธ์ที่ได้ เกิดข้อตกร่วมกันถึงแนวทางที่สาคัญของกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ดังนี้
1. ใช้หมู่บ้านเป็นฐาน จุดตัดสินความสาเร็จอยู่ที่หมู่บ้าน/ชุมชน และประสานเครือข่าย
ระดับพื้นที่ร่วมดาเนินการ
2. บูรณาการงานของทุกส่วนราชการแบบมีส่วนร่วมสู่ เปูาหมายเดียวกัน (The Health is
whole) สู่การกาหนดเป็นตัวชี้วัดของอาเภอ 29 ตัวชี้วัดโดยมีตัวชี้วัดด้านสาธารณสุข 7 ตัวชี้วัด
3. สร้างระบบประเมินผลโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) กากับติดตาม (Monitor) โดยชุด
ปฏิบัติการตาบล และรายงานผลต่อคณะกรรมการระดับอาเภอผ่านโทรศัพท์มือมือ (Smart Phone)
4. คณะกรรมการพัฒนาระดับอาเภอวิเคราะห์การดาเนินงาน และร่วมกันวางแผน
สนับสนุนและเร่งรัดให้เกิดการดาเนินงาน ในตัวชี้วัดที่ยังตกเกณฑ์
สรุปและข้อเสนอแนะ
1. กระบวนการบูรณาการต้องเริ่มด้วยผู้นาสูงสุดขององค์กร (นายอาเภอขุขันธ์)
2. การมีส่วนร่วมในการจะเกิดความเป็นเจ้าของและเกิดความรับผิดชอบ
3. การสร้างคุณค่าของคนทางานในทุกระดับจะเกิดการมีส่วนร่วมที่ยั่งยืน
4. การเข้าใจ เข้าถึงประชาชน จะทาให้เกิดการพัฒนาที่ตรงจุด ตรงความต้องการ ทุก
ตัวชี้วัดของหน่วยราชการก็จะบรรลุ
5. เมื่อประชาชน กินดี อยู่ดี มีความรู้ มีส่วนร่วม จะทาให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และมีสุขภาวะที่ดีอย่าง ยั่งยืน (The Health is whole)
การพัฒนาคุณภาพระบบ CPR ขั้นสูง
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นฤมล สิงห์คาร

จ.ศรีสะเกษ

วัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบุคลากรและทีมงานมีความสามารถในการคัดกรองผู้ปุวย
Emergent 2) บริหารจัดการทีมเพื่อแก้ไขภาวะคุกคามชีวิตได้ภายใน 4 นาที 100% 3) มี
ความพร้อมและช่วยทา CPR ได้ตามมาตรฐานและภายในเวลาที่กาหนด 100% 4) เพื่อให้การ
ช่วย CPR ผู้ปุวย Success เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของบุคลากรมีความสามารถในการคัดกรองผู้ปุวย Emergent และเพื่อแก้ไขภาวะ
คุกคามชีวิตได้ภายใน 4 นาที
2. ร้อยละของการบริหารจัดการอุปกรณ์ ความพร้อมในการทา เพื่อ CPR ได้ตามมาตรฐาน
ที่กาหนด
3. ร้อยละการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ให้ครบตามมาตรฐานที่กาหนด
4. ความสาเร็จในการทา CPR Success เพิ่มขึ้น >60%
การดาเนินงาน
1.ด้านบุคลากรทีม มีการฝึกทักษะ CPR การทาระเบียบปฏิบัติ การปรึกษาทีม CPR
การติวเข้มเฉพาะราย การประเมินผล และการนาข้อผิดพลาดมาปรับปรุงโดย PCT
2. ด้านอุปกรณ์
1. มีการตรวจสอบอุปกรณ์ทุกเวรเมื่อเริ่มรับเวรต่อ
2. มีการจัดหาซื้ออุปกรณ์มาสารองไว้พร้อมใช้เมื่อมีเหตุการณ์ชารุดของอุปกรณ์
3. จัดทาตารางการตรวจ check ชาร์ทแบตเตอรี่ ความพร้อมอุปกรณ์ Suction,
Defibrillation, Laryngoscope, ออกซิเจน ทั้งนี้จากการหาสาเหตุของปัญหาและการทบทวนเพื่อ
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาย่างต่อเนื่อง
ผลลัพธ์
1. บุคลากรและทีมงานความสามารถในการคัดกรองผู้ปุวย Emergent และบริหารจัดการ
ทีมเพื่อแก้ไขภาวะคุกคามชีวิตได้ภายใน 4 นาที 100%
2. มีการบริหารจัดการอุปกรณ์ช่วยทา CPR ให้มีความพร้อมและช่วยทา CPR ได้ตาม
มาตรฐานและภายในเวลาที่กาหนด 100%
3. การเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ให้ครบตามมาตรฐานที่กาหนด 86.36%
4. ความสาเร็จในการทา CPR Success 31.81%
ถอดบทเรียน จากข้อมูลที่ผ่านมาพบว่าผู้ปุวยที่ต้องช่วยฟื้นคืนชีพการเข้าถึงบริการส่วน
ใหญ่จะนาส่งโดยญาติหรือผู้ประสบเหตุ ซึ่งการประเมินผู้ปุวย และให้การช่วยเหลือยังไม่ถูกวิธี
ทาให้การเข้าถึงหน่วยบริการล่าช้าและโอกาสรอดชีวิตของผู้ปุวยน้อยลง
แผนพัฒนาต่อเนื่อง จัดอบรม CPR ให้แก่ประชาชน/ในสถานศึกษา อบรมฟื้นฟูวิชาการแก่
บุคลากร FR อสม. ปีละ 1 ครั้ง และประชาสัมพันธ์ 1669
การพัฒนารูปแบบการประชุมปรึกษาทางการพยาบาลโดยใช้รูปแบบ 5 ซี
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พัชรี อมรสิน และคณะ

ของโรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
รพ.นาตาล จ.อุบลราชธานี

การประชุมปรึกษาทางการพยาบาลเป็นกิจกรรมการพัฒนาและประเมินผลคุณภาพการพยาบาล
โดยกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลนาตาลได้กาหนดตัวชี้วัดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ในปี
2558-2559 พบว่ามีการประชุม 4 และ 3 ครั้ง/ปีตามลาดับ (สรุปผลงานกลุ่มการพยาบาล, 2559)
วิเคราะห์สาเหตุพบว่ารูปแบบการจัดทาและรูปแบบรายงานเอกสารกรณีศึกษาไม่ชัดเจนและ
ต้องเขียนเอกสารมากจึงไม่สามารถทาการประชุมฯ ได้ ทาให้การพยาบาลกรณีที่มีปัญหามี
ความเสี่ยงไม่ได้รับการแก้ไขส่งผลต่อคุณภาพการพยาบาลผ่านเกณฑ์เพียงร้อยละ 56 (เกณฑ์
มากกว่าร้อยละ 80) จึงทาการศึกษานี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการประชุมปรึกษา
ทางการพยาบาลโรงพยาบาลนาตาล อุบลราชธานี
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดของ Stetler Model
(Stetler, 2010) กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจงคือพยาบาลวิชาชีพ 23 คน แพทย์ 3 คน
พัฒนาและนารูปแบบไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง ต.ค.2559 ถึง มี.ค.2560 เครื่องมือใช้
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป,แบบบันทึกการประชุม,แบบสอบถามประเมินผลการพัฒนารูปแบบฯ
ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษา พบว่าได้รูปแบบ Model 5C Natan Nursing care conference คือ
Case : การนาเสนอกรณีศึกษาและข้อมูลแบบเสมือนเวลาจริง (Time Line) ,Conference :
ประเด็นการทบทวนตามกระบวนการการดูแลผู้ปุวย (Care Process 13 กิจกรรม), Care :
หลั กการดูแลและการพยาบาลผู้ ปุ วย ,Cure : หลั กการรั กษาและการติดตามอย่ างต่อเนื่อง
,Conclusion and Report : สรุปแล้วจัดทารายงานเพื่อเผยแพร่กลุ่มตัวอย่างทุกคนได้ใช้
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นและได้ ใช้รูปแบบในการประชุม 20 ครั้งหลังการพัฒนาพบคุณภาพการ
พยาบาลเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 84 (ก่อนการพัฒนาร้อยละ 56) จากการพัฒนารูปแบบนี้ที่มีความ
ชัดเจนในประเด็นและรูปแบบทาให้เกิดมุมมองเพื่อนาสู่การวางแผนและปฏิบัติในการดูแล
รักษาที่ครอบคลุมเพิ่มผลลัพธ์คุณภาพการพยาบาลที่ดีขึ้น ผู้ปุวยปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นด้วย
นาไปใช้ไปทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล, รพ.สต. 6 แห่งและโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดอุบลฯ 8 แห่ง
ข้อเสนอแนะคือควรนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างมากขึ้นเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของรูปแบบ
การพัฒนารูปแบบการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
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โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อาเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
บุศรัตน์ วีระกุล และคณะ
รพ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
โรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคที่ทาให้เกิดความพิการรุนแรงและเรื้อรัง ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
สภาพจิตใจร่างกายของผู้ปุวยรวมทั้งครอบครัวและประเทศชาติ จากบริบทอาเภอนาจะหลวย
ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี 103 กิโลเมตรและใช้เวลาในการส่งต่อผู้ปุวยถึงโรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์เป็นระยะเวลานาน 2 ชั่วโมง ผู้ปุวยที่มีอาการของโรคหลอดเลือดสมองไม่ทราบ
ถึงอาการและความสาคัญของระยะเวลาการเข้าถึงบริการทาให้มาช้าไม่ทันเวลาทีม่ ีความสาคัญ
ต่อการรักษา (golden period) จากข้อมูลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นทุกปี ข้อมูล 3 ปี
ย้อนหลัง ปี 2557 – 2559 ได้แก่ 74.43, 127.31และ 199.76 ต่อแสนประชากรเป็นผู้ปุวย
เบาหวานและความดันโลหิตสูง ร้อยละ 51.96 วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
ปูองกันโรคหลอดเลือดสมองและพฤติกรรมการดูแ ลตนเองเพื่อปูองกันโรคหลอดเลือดสมอง
ของผู้ปุวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงอาเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
วิธีการศึกษา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Action research) กลุ่มตัวอย่าง
1) ผู้ปุวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงอาเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี จากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจากกลุ่มตัวอย่างได้จากการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือด
สมองระดับสูงขึ้นไป จานวน 30 คน 2) อสม. ในหมู่บ้านเดียวกันกับผู้ปุวยกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
3) ผู้นาชุมชนในหมู่บ้านเดียวกันกับผู้ปุวยกลุ่มตัวอย่างจานวน 6 คน 4) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ด้านการดูแลผู้ปุวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลนาจะหลวย จานวน 9 คน
เครื่องมือ แบบประเมิน Thai CV Risk, แบบเก็บข้อมูลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ,
รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ, โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของสานักโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง, การออกแบบสื่อเพลงหมอลาสัญญาณเตือน, สรภัญญะปูองกันการเป็นหล่อย,
แบบประเมินความพึงพอใจ รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ออกแบบจากการทบทวน
วรรณกรรมและได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพทางด้านความตรงเชิงเนื้อหาและความเที่ยงของคอนบาค
ที่ 0.85 0.85 0.82 และ 0.80 วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเปรียบเทียบความรู้ทัศนคติ และพฤติกรรมก่อนและหลังการอบรมด้วยสถิติ paired t-test
ผลการศึกษา เกิดรูปแบบการปูองกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ปุวยเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงโดยการคัดกรองประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคโดยเจ้าหน้าที่ และ อสม.ชุมชนได้รับทราบ
ปัญหา การพัฒนาการสื่อสารที่เหมาะสมกับบริบท การมีส่วนร่วมของชุมชนในการออกแบบคิดค้น
จนเกิดการพัฒนารูปแบบการปูองกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนผู้ปุวยกลุ่มตัวอย่าง
มีการรับรู้ปัจจัยเสี่ยง อาการสัญญาณของโรค มีทัศ นคติและมีพฤติกรรมในการปูองกันโรค
หลอดเลือดสมองที่เหมาะสมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 กลุ่มตัวอย่างมีความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองหลังการศึกษามีระดับความเสี่ยงลดลงร้อยละ 46.66
ข้อเสนอแนะ การใช้สื่อที่เป็นบริบทโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จะเพิ่มความสนใจ และเกิดการ
รับรู้ข้อมูลที่ต้องการสื่อมากขึ้นและการศึกษาต่อเนื่องเพื่อยืนยันการรับรู้จากสื่อสัญญาณเตือนโรค
หลอดเลือดสมองในกลุ่มผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาการเข้าถึงบริการในระยะ golden period
56

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความปลอดภัยด้านยา
: กรณีศึกษางานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
เอกฉัตร ทองเทพ
รพ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการสารองยา แนวทางการบริหารยา และประเมิน
ความปลอดภัยด้านยาในงานอุบัติเหตุ -ฉุกเฉิน ในบริบทของโรงพยาบาลชุมชนที่ห้องยาไม่ได้
ให้บริการตลอด 24 ช.ม. ให้มีความปลอดภัยด้านยามากยิ่งขึ้น โดยใช้แนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วยขั้นตอนการวางแผน การดาเนินการ การสรุปและประเมินผล ผู้ร่วม
การศึกษาเป็นเจ้าหน้าที่งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินและฝุายเภสัชกรรมชุมชน ดาเนินการศึกษาตั้งแต่
1 ธันวาคม 2559 ถึง 30 เมษายน 2560
ผลการศึกษา ได้รูปแบบการสารองยางานอุบัติเหตุ -ฉุกเฉินเป็นแบบผสมผสานโดยจัด
ให้มีรายการยาสารองใช้เฉพาะกรณีฉุกเฉิน ยาเร่งด่วนที่ต้องนาออกใช้นอกพื้นที่ ถูกจัดเตรียม
ไว้ในรูปแบบกล่องยาพร้อมใช้ สาหรั บยารายการอื่นๆ เบิกใช้จากห้องจ่ายยา (เวลา 8.00 น 24.00 น) และตู้ยาเวรดึก (เวลา0.00 – 7.59 น) แนวทางการบริหารยาหลังดาเนินการศึกษา
ได้กาหนดให้มีการตรวจสอบซ้าในขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ร่วมดาเนินการศึกษา
ผลการประเมินความปลอดภัยด้านยาเมื่อเปรียบเที ยบกับก่อนดาเนินการศึกษาพบว่าอัตรา
ความคลาดเคลื่อ นทางยาเพิ่ม ขึ้น อัตราความคลาดเคลื่ อนในการบริ หารยาลดลง สัดส่วน
ความคลาดเคลื่อ นระดับก่อนถึงผู้ปุวยต่อ ความคลาดเคลื่อ นที่ ถึงตัวผู้ปุวยเพิ่ มขึ้นหลังการ
ดาเนินการศึกษายังไม่พบอุบัติการณ์แพ้ยาซ้า
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ผลการจัดการรายกรณีในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้าดีแบบประคับประคอง
โดยทีมหมอครอบครัว
บันเทิง พลสวัสดิ์ และคณะ
รพ.สต.ดงห่องแห่ จ.อุบลราชธานี
มะเร็งตับและมะเร็งท่อน้าดีเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทยรวมทั้งในเขตพื้นที่การดูแลของ รพ.สต.ดงห่องแห่จากสถิติของ รพ.สต.ดงห่องแห่
พบว่าโรคนี้เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ต่อเนื่องมา 5 ปี จากการศึกษาสถานการณ์การ
ดูแลผู้ปุวยกลุ่มดังกล่าวในพื้นที่พบว่า ผู้ปุวยส่วนใหญ่ได้รับการวินิจฉัยในระยะท้ายของโรค ซึ่ง
พยาธิสภาพของโรคคุกคามชีวิตอย่างรวดเร็วผู้ปุวยส่วนใหญ่มักได้รับการดูแลเพื่อประคับประคอง
อาการและเสียชีวิตที่บ้าน การขาดความรู้ความเข้าใจในการบรรเทาความทุกข์ทรมานต่างๆ ที่
อาจเกิดขึ้นกับผู้ปุวยในระยะสุดท้ายที่บ้านนอกจากนี้ภาวะความเจ็บปุวยจะส่งผลกระทบต่อ
แบบแผนการดารงชีวิตและภาวะเศรษฐกิจของผู้ ปุวยและครอบครัวโดยรวมการจัดการผู้ปุวย
รายกรณีจึงมีความสาคัญในการดูแลโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการจัดการรายกรณีต่อ
คุ ณ ภาพชี วิ ต และการเสี ย ชี วิ ต อย่ า งสง่ า งามของผู้ ปุ ว ยมะเร็ ง ตั บ และมะเร็ ง ท่ อ น้ าดี แ บบ
ประคับประคองโดยทีมหมอครอบครัวของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดงห่องแห่ อาเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปุวยมะเร็งตับและมะเร็ง
ท่อน้าดี จานวน 8 ราย คัดเลือกแบบเจาะจง ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2559 รูปแบบการจัดการ
รายกรณีประกอบด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์การดูแล การวางแผนการดูแล การประสานงาน
การติดตามกากับและการประเมินผลเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบประเมินระดับผู้ปุวยที่
ได้รับการดูแลแบบประคับประคองฉบับสวนดอก (Palliative performance scale for Adult
Suandok : PPS Adult Suandok) แบบวัดคุณภาพชีวิตของผู้ปุวยระยะสุดท้ายและแบบประเมินการ
เสียชีวิตอย่างสง่างาม(Good death) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ปุวยมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้าดี จานวน 8 ราย แยกระดับตาม PPS
ได้ 3 ระดับดังนี้ระดับที่ 1 (ระยะคงที่) PPS 70%-100% มี 2 รายระดับที่ 2 (ระยะเปลี่ยนแปลง)
PPS 40%-60% มี 1 รายและระดับที่ 3 (ระยะท้ายของชีวิต) PPS0%-30% มี 5 ราย หลังจาก
ได้รับการดูแลตามรูปแบบฯพบว่า ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับดีและมีการ
เสียชีวิตอย่างสง่างาม โดยกลุ่มที่มีอาการอยู่ในระยะคงที่ 2 ราย มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี
และมีการเสียชีวิตอย่างสง่างามที่บ้านเป็นอย่างดีทั้ง 2 ราย ผู้ที่มีอาการอยู่ในระยะเปลี่ยนแปลง
1 ราย มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับไม่ดีและมีการเสียชีวิตไม่สง่างามที่บ้าน ผู้ปุวยที่อยู่ในระยะท้าย
ของชีวิต 5 ราย มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดีมาก 2 รายอยู่ในระดับดี 2 ราย และระดับไม่ดี 1 ราย
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และมีการเสียชีวิตอย่างสง่างามที่บ้าน 2 ราย ที่หอผู้ปุวยสามัญ 2 รายและเสียชีวิตอย่างไม่สง่างาม
ที่หอผู้ปุวยวิกฤต 1 ราย ผลการวิเคราะห์เนื้อหา พบว่าผู้ปุวยที่มีอาการอยู่ในระยะคงที่มีคุณภาพ
ชีวิตระยะสุดท้ายดีและมีการเสียชีวิตอย่างสง่างาม ส่วนกลุ่มที่มีอาการอยู่ในระยะเปลี่ยนแปลง
มีปัญหาคุณภาพชีวิตด้านปฏิบัติกิจกรรมเนื่องจากผู้ปุวยมีอาการปวดตามร่างกายบ่อยๆ แม้จะ
ได้รับยาลดอาการปวด รู้สึกกลัวความตายจนวาระสุดท้าย และยังมีการเสียชีวิตอย่างสง่างามที่บ้าน
ในระดับที่ไม่ดีเนื่องจากผู้ปุวยยังมีอาการทุกข์ทรมานด้วยอาการที่ควบคุ มไม่ได้ ได้แก่อาการ
ปวดจนสิ้นใจ ส่วนกลุ่มที่มีอาการอยู่ในระยะท้ายของชีวิตมีปัญหาคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย
ได้ แ ก่ อาการแทรกซ้ อ นที่ เ กิ ด ร่ ว มท าให้ ทุ ก ข์ ท รมานแม้ จ ะได้ รั บ ยาบรรเทาอาการก็ ต าม
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป ควรหารูปแบบและแนวทางในการดูแลให้ผู้ปุวยเสียชีวิ ต
อย่างสง่างามทั้งที่บ้านและที่โรงพยาบาลและหารูปแบบหรือแนวทางดูแลญาติและครอบครัว
ของผู้ปุวยหลังเสียชีวิตในการศึกษาครั้งต่อไป การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ นาแนวทางฯ
ไปใช้ในการดูแลผู้ปุวยมะเร็งอื่นๆ และผู้ปุวยระยะสุดท้ายของ รพ.สต.ดงห่องแห่ และเผยแพร่
แนวทางแก่ศู นย์ ฯ ของเทศบาลนครอุบลราชธานี รพ.ยโสธร และ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ และ
หน่วยงานที่มาศึกษาดูงานได้แก่ รพ.ไพรบึง รพ.บุณฑริก วิทยาลัยการแพทย์และการสาธารณสุข
กวางตริ ประเทศเวียตนาม วิทยาลัยการแพทย์และการสาธารณสุขแขวงจาปาสัก ประเทศลาว
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Care manager
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ผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยเบาหวานที่มีปัญหาความร่วมมือในการใช้ยา
อนัญญา สองเมือง และคณะ
รพ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
บทนาและวัตถุประสงค์ คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลวารินชาราบได้พัฒนาระบบการ
ให้บริการร่วมกับทีมสหวิชาชีพ เพื่อเพิ่มคุณภาพในการให้บริการผู้ปุวยเบาหวาน โดยเภสัชกร
ได้ร่วมกับคลินิกให้มีระบบคัดกรองผู้ปุวยนาร่องในผู้ปุวยที่มีระดับน้าตาลในเลือด FBS > 200
มก./ดล. มาพบเภสัชกร ระหว่างรอพบแพทย์ในช่วงเช้า ระบบการคัดกรองนี้ ได้เริ่มดาเนินการ
เรื่อยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุ บัน โดยยังไม่เคยมีการวัดผลคุณภาพการให้บริการ
วัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อประเมินผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ปุวยเบาหวานที่มี
ปัญหาความร่วมมือในการใช้ยา รวมถึงความพึงพอใจของแพทย์ พยาบาล ประจาคลินิก และ
ผู้ปุวย ต่อระบบบริการนี้
วิธีการศึกษา :การศึกษาย้อนหลัง (Retrospective study) จากฐานข้อมูลเวชระเบียน
อิเล็คทรอนิกส์ โรงพยาบาลวารินชาราบ ในผู้ปุวยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคเบาหวาน ร่วมกับ
มีระดับน้าตาลในเลือด FBS > 200 มก.ดล. ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง 31
ธันวาคม พ.ศ. 2557 ทาการติดตามต่อเนื่อง 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.
2558 รายงานผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม โดยสถิติ
McNemar test และ Wilcoxon signed-rank test ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์สถิติ SPSS ที่
ระดับนัยสาคัญ p<0.05
ผลการศึกษา จานวนผู้ปุวยในการศึกษา 442 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.3
อายุเฉลี่ย 58.21 ± 10.54 ปี ระยะเวลาเฉลี่ยของการปุวยเป็นโรคเบาหวาน 9.76 ± 5.29 ปี
ส่วนใหญ่มีโรคร่วม ร้อยละ 90.5 โดยโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคร่วมที่พบมากที่สุดเภสัชกร
คัดกรองพบปัญหาความร่วมมือจากการใช้ยาของผู้ปุวยจาก 206 ราย ในปี พ.ศ. 2557 เพิ่มขึ้น
เป็น 457 รายในปี พ.ศ. 2558 สาหรับปัญหาของผู้ปุวยที่ไม่สามารถแก้ไขได้ภายในครั้งเดียว
เภสัชกรสามารถติดตามผู้ปุวยอย่างต่อเนื่อง เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 40.6 ในปี พ.ศ.2557 เป็นร้อย
ละ 92.4 ในปี พ.ศ. 2558 อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ปุวยมีผลลัพธ์ในการรัก ษาทางคลินิกดีขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ได้แก่ HbA1C และ FBS โดยที่แพทย์ พยาบาลประจาคลินิก
และผู้ปุวยมีความพึงพอใจกับระบบบริการแบบใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)
สรุปข้อเสนอแนะ ระบบการคัดกรองผู้ปุวยพบเภสัชกรระหว่างรอพบแพทย์ในช่วงเช้ า
ทาให้เภสัชกรสามารถปูองกัน แก้ไข และติดตามปัญหาความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ปุวย
เบาหวานได้มากขึ้น ซึ่งทาให้ผู้ปุวยมีผลลัพท์ทางคลินิกที่ดีขึ้น โดยแพทย์ พยาบาลประจา
คลินิก และผู้ปุวยเกิดความพึงพอใจ
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ผลของการนาถุงตวงเลือดมาใช้ในการป้องกันภาวะช็อกจากการตกเลือดหลังคลอด 2 ชม.แรก
ภูมิจิตร เมคัน
รพร.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
จากสถิติปี 2558-2559 พบว่า มีหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการคลอดจานวน 2,929 และ 2,963
ราย พบภาวะตกเลือดหลังคลอด 40 และ 32 ราย และมีภาวะช็อกจากการตกเลือด 7 และ 9 ราย
ตามลาดับ สาเหตุหลักของการตกเลือดหลังคลอดระยะแรกนั้นเกิดจากการหดรัดตัวของมดลูกไม่ดี
ช่องทางคลอดฉีกขาดและภาวะรกค้าง ซึ่งทาให้มารดาหลังคลอดมีภาวะช็อก จากการทบทวน
พบปัญหาในด้านการประเมินปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ครอบคลุม การประเมิน วินิจฉัยและการรักษาล่าช้า
ส่งผลให้เกิดอุบัติการณ์การช็อกจากการตกเลือดหลังคลอด ทีมผู้จัดทาจึงสนใจที่จะพัฒนา
ระบบบริการพยาบาลในการดูแลผู้มาคลอดโดยการนาถุงตวงเลือดเข้ามาใช้ในการประเมินเพื่อ
ปูองกันภาวะช็อกจากการตกเลือดหลังคลอดระยะ 2 ชม.แรก
วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้
คลอดทุกคนที่มารับบริการคลอด ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559
จานวน 2929 ราย โดยมีการใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นวงจร PDCA มี
การจัดทา CPG เริ่มจากระยะรับใหม่มีสติ๊กเกอร์ติดหน้าสมุดมีแบบประเมินภาวะเสี่ยงแรกรับ
กรณีเสี่ยงสูงให้รายงานแพทย์ทันที เมื่อเข้าสู่ระยะรอคลอด มีการตรวจความเข้มข้นของเลือด
แรกรับทุกรายเกณฑ์ในการรายงานแพทย์การดูแลภาวะฉุกเฉินต่างๆ กรณีครรภ์เสี่ยงสูงติด
สัญลักษณ์ที่ Kardex เพื่อสื่อสารให้เฝูาระวังผู้คลอด ในระยะคลอด
กาหนดแนวทางการดูแล
rd
ในระยะที่ 3 โดยใช้แนวทาง Active management of 3 stage of labour โดยทา Delay clamp
cord, คลอดรกแบบ Control cord traction, ฉีด Syntocinon ขณะไหล่หน้าคลอด และให้
syntocinon 20 unit ใน LRS 1,000 vein drip 80 cc/hr.หลังคลอดพยาบาลผู้ช่วยคลึงมดลูก
จนกว่ามดลูกจะหดรัดตัวดีและสอนให้มารดาหลังคลอดคลึงมดลูกได้ถูกต้อง การใช้ถุงตวงเลือด
รองเมื่อทารกคลอด การกาหนด Standing Oder กรณีมดลูกหดรัดตัวไม่ดี จัดทาตารางบันทึก
การให้ยาและการติดตามสังเกตอาการเมื่อมี PPHและมีนวัตกรรมกระเป๋าถุงยาPPH ในระยะ
หลังคลอด 2 ชม. กาหนดเกณฑ์ในการประเมินแผลหลังคลอด 30 นาที 1ชม.และก่อนย้ายทันที
ผลการดาเนินการ ในปี 2558-2560 (6 ด.แรก) พบอัตราการเกิดภาวะช็อกจากการตกเลือด
หลังคลอดเป็น 0.58, 0.31 และ 0 ตามลาดับ และอัตราการตกเลือดหลังคลอด ภายใน 24 ชั่วโมง
เป็น 1.36, 1.07 และ 1.37 ตามลาดับ
สรุปและข้อเสนอแนะ การประเมินภาวะเสี่ยงแรกรับโดยใช้แบบประเมินภาวะเสี่ยงต่อ
การตกเลือดหลังคลอด และมีการติดสติ๊กเกอร์ในรายที่มีความเสี่ยงสูงต่อการตกเลือดหลัง
คลอด มีเกณฑ์การเฝูาระวังและรายงานแพทย์ทันทีเพื่อวินิจฉัยแรกรับ ในระยะรอคลอดในราย
ที่มีความเสี่ยงสูง ให้เปิดเส้นให้สารละลายโดยเข็มเบอร์ 18 จองเลือดไว้ ระยะคลอดมีการเฝูา
ระวังโดยมีพยาบาลผู้ช่วยขณะคลอดตลอดเวลา และนาถุงตวงเลือดมาใช้เพื่อประเมินการ
สูญเสียเลือด กาหนดบทบาทหน้าที่ของพยาบาลเพื่อเฝูาระวังและปูองกันการเกิดภาวะตก
เลือดหลังคลอด มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน กล่องยา PPH พร้อมใช้ กาหนดบทบาทหน้าที่ที่
ชัดเจนและสื่อสารการแนวทางการปฏิบัติจะช่วยปูองกันการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด
การนาไปใช้ประโยชน์ การวางระบบการดูแลก่อนและขณะส่งต่อจากรพ.ลูกข่าย การกาหนดเกณฑ์
การส่งต่อกรณีวินิจฉัยในรายที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดและการนา CPG ไปใช้ในรพ.ลูกข่าย
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การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วย STEMI
รพ.ลืออานาจ จ.อานาจเจริญ

ศรีสุดา พ่วงพงษ์

ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและตายเฉียบพลันชนิดที่มีคลื่นไฟฟูาหัวใจ ST segment
elevation (STEMI ) เป็นภาวะวิกฤติฉุกเฉินของโรคหัวใจที่พบได้บ่อยและมีความเสี่ยงสูงต่อ
การเสียชีวิตกะทันหันและพิการได้ ในปี 2557- 2559 มีผู้ปุวย STEMI จานวน 7, 3 และ 5 ราย
และในปี 2559 มีผู้ปุวย STEMI เสียชีวิต จานวน 2 ราย จากการทบทวน พบปัญหาคือ การนาส่งที่
ไม่เหมาะสม ไม่ได้นาส่งด้วยหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การเข้ารับบริการที่ล่าช้า การประเมิน
ผู้ปุวยไม่ครอบคลุมในกลุ่มที่อาการเจ็บหน้าอกไม่สามารถระบุได้ชัดเจน (Atypical chest pain)
ทาให้ได้รับการรักษาที่ล่าช้า การขาดศักยภาพในการรักษาและขาดการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปุวย STEMI ได้รับการประเมินที่รวดเร็ว ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและ
ผู้ปุวยปลอดภัย มีแนวทางการดาเนินงานคือ 1) ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินคัดกรองผู้ปุวยให้
ครอบคลุมกลุ่มที่อาการเจ็บหน้าอกไม่สามารถระบุได้ชัดเจน 2) พัฒนาศักยภาพการรักษาใน
การให้ยา Streptokinase โดยการสนับสนุนจากเครือข่ายโรค STEMI รพ.อานาจเจริญและ
รพ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี 3) สร้างระบบการประสานส่งต่อข้อมูลเพื่อการติดตาม
ผลการรักษาและการติดตามเยี่ยมบ้านหลังจาหน่าย ผ่าน Line application ของเครือข่าย
STEMI และ HHC 4) ปรับปรุงแก้ไขแบบฟอร์มที่ใช้ในการบันทึกระหว่างการดูแลผู้ปุวย เพื่อ
ความสะดวกของผู้ใช้และความสมบูรณ์ของข้อมูล 5) จัดทาโครงการค้นหาผู้ปุวยที่เสี่ยงต่อโรค
หลอดเลือดหัวใจ ในกลุ่มผู้ปุวยโรคเรื้อรัง โดยใช้ข้อมูล CVD Risk เพื่อนาผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยงมา
ตรวจคลื่นไฟฟูาหัวใจ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปุวยและผู้ดูแลและจัดทาทะเบียนเพื่อ
ติดตามดูแลผู้ปุวยอย่างต่อเนื่อง 6) ประชาสัมพันธ์ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชน
และพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินในการดูแลผู้ปุวยโรค STEMI ผลการศึกษา
พบว่าในปี 2560 (1 ตุลาคม–31 มีนาคม 2560) มีผู้ปุวย STEMI จานวน 3 ราย โดย 1 ใน 3 ราย
เป็นผู้ปุวยแบบ Atypical chest pain ซึ่งได้รับการประเมินคัดกรองครอบคลุมตามแบบประเมิน
ที่ปรับปรุงแล้ว ผู้ปุวย 2 ราย ได้รับยา Streptokinase ที่ รพ.ลืออานาจ ส่วนอีก 1 รายได้รับ
การส่งต่อเพื่อทา Primary PCI ผู้ปุวยทุกรายได้รับการติดตามเยี่ยมบ้านหลังจาหน่ายโดยทีม
HHC และไม่มีผู้ปุวยเสียชีวิต สรุปและข้อเสนอแนะ การพั ฒนารูปแบบการดูแลผู้ปุวย STEMI
ทาให้ผู้ปุวย STEMI กลุ่ม Atypical chest pain ได้รับการประเมินที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทีมสห
สาขาวิชาชีพมีความพร้อมสามารถให้ยา Streptokinase ได้มีการประสานส่งต่อข้อมูลที่เป็น
ระบบทาให้สามารถติดตามดูแลผู้ปุวยได้อย่างต่อเนื่อง แต่ยังพบโอกาสพัฒนาในเรื่องการ
ค้นหาผู้ปุวย STEMI ในผู้ปุวยกลุ่มโรคเรื้อรังและประชาชนทั่วไป รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ปุวยเข้าถึงการรักษาโดยระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มากขึ้น
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การเปรียบเทียบต้นทุนของการใช้ยาฉีดอินซูลนิ แบบปากกาและอินซูลินแบบใช้ไซริงค์
ในผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการในโรงพยาบาลลืออานาจเจริญ
กานต์ คามั่นทูล, พิไลพรรณ จันทประสาร และชวลิต มหาไชย รพ.ลืออานาจ จ.อานาจเจริญ
โรคเบาหวานเป็นโรคที่เกิดจากการทีต่ ับอ่อนผลิตอินซูลนิ ได้ไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของร่างกาย ทาให้ร่างกายไม่สามารถควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ ผู้ปุวยจึงมีความจาเป็นต้อง
ใช้ยาฉีดอินซูลินเพื่อควบคุมระดับน้าตาลในเลือด ในปี 2560 โรงพยาบาลลืออานาจมีผู้ปุวย
โรคเบาหวาน 2,115 คน เป็นผู้ปุวยเบาหวานที่ต้องใช้ยาฉีดอินซูลิน 569 คน (ร้อยละ 26.90)
โดยมูลค่าการใช้ยาฉีดอินซูลินระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559 มากถึง 131,300 บาท คิด
เป็นร้อยละ 7.29 ของมูลค่าการใช้ยาของโรงพยาบาล โดยอินซูลินที่ถูกสั่งใช้มากที่สุดคืออินซูลิน
แบบปากกา (insulin 300 iu/3ml) ซึ่งมีราคาต่อหน่วยคือ 91 บาท ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 88,270 บาท
(ร้อยละ 67.22) ของมูลค่าการใช้อินซูลิน ในขณะที่อินซูลินขนาด 1000 iu/10 ml มีมูลค่าต่อหน่วย
เพียง 74 บาท จากมูลค่าการใช้ยาฉีดอินซูลินที่สูงนี้ทาให้เกิดแนวคิดในการทบทวนการใช้ยาฉีด
อินซูลินในผู้ปุวยเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อ
ลดต้นทุนค่ายาฉีดอินซูลิน 2) เพื่อประเมินผลลัพธ์การใช้ยาฉีดอินซูลิน กลุ่มเปูาหมาย ผู้ปุวย
โรคเบาหวานที่ใช้ยาฉีดอินซูลินและมารับยาในโรงพยาบาลลืออานาจ ระหว่างเดือนมกราคม –
มีนาคม 2560 จานวน 235 ราย วิธีการศึกษา 1) ทบทวนแนวทางการสั่งใช้ยาฉีดอินซูลินใน
ผู้ปุวยเบาหวานทุกราย 2) เปลี่ยนรูปแบบยาฉีดอินซูลินให้เหมาะสมกับผู้ปุวย โดย สอน ฝึก
ทักษะ ทบทวน ประเมินและติดตามการใช้ยา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 1) แบบบันทึกและ
ประเมินการสอนการใช้ยาฉีดอินซูลิน 2) แบบติดตามการใช้ยาของผู้ปุวย 3) โปรแกรม HosXP
ผลการศึกษา จากการทบทวนการใช้ยาฉีดอินซูลินของผู้ปุวยเบาหวานจานวน 210 ราย ได้มี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบยาฉีดอินซูลินในผู้ปุวยที่ใช้ยาไม่เกิน 10 ยูนิตต่อวันให้ใช้ยาฉีดในรูปแบบ
ปากกาหากต้องใช้เกิน 10 ยูนิตต่อวันให้ใช้ยาฉีดอินซูลินชนิดที่ใช้ไซริงค์แทน ยกเว้นผู้ปุวย
สูงอายุ สายตาไม่ดีหรือไม่สามารถใช้ยาฉีดแบบไซริงค์ได้ มีผู้ปุวยเบาหวานจานวน 87 รายที่
ได้รับการปรับเปลี่ยนรูปแบบยาฉีดอินซูลินให้เหมาะสมกับขนาดการใช้ยา ทาให้สามารถลด
มูลค่ายาฉีดอินซูลินลงได้ 43,680 บาท โดยผู้ปุวยเบาหวานที่ได้รับการปรั บเปลี่ยนยาและ
สามารถฉีดยาได้เองถูกต้อง จานวน 73 ราย (ร้อยละ 83.91) ส่วนผู้ปุวยที่ญาติดูแล ญาติสามารถฉีดยา
ได้ถูกต้องจานวน 14 ราย (ร้อยละ 16.09) ประโยชน์ที่ได้รับ เนื่องจากเป็นการศึกษาในช่วงเวลาที่สั้น
แต่ก็สามารถลดค่าใช้จ่ายในหมวดค่ายาลงได้ ถึงแม้จะเป็นจานวนเงินไม่มากแต่ก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
ของโรงพยาบาลได้ หากมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะยาวก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น
ส่ งผลต่ อ สถานะทางการเงินของโรงพยาบาลในทิ ศ ทางที่ ดีขึ้ น สรุ ปและข้อ เสนอแนะ จาก
การศึกษาควรมีการทบทวนแนวทางการใช้ยาในผู้ปุวยโรคเบาหวานที่ใช้ยาฉีดทุกราย เพื่อให้เกิด
ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าและประหยัดต้นทุนและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในผู้ปุวยโรคเรื้อรังอื่นได้
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การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โรงพยาบาลพนา
ยุภารัตน์ มีสติ และดารงเดช สิ้นภัย
รพ.พนา จ.อานาจเจริญ
จากการศึกษาข้อมูลโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันของโรงพยาบาลพนาในปี 2559
พบว่า มีผู้ปุวยที่เสียชีวิตก่อนมาถึงโรงพยาบาลด้วย Cardiac arrest จานวน 3 รายคิดเป็นร้อยละ
15.78 และมีผู้ปุวยเสียชีวิตขณะส่งต่อ 1 ราย โดยวิเคราะห์สาเหตุพบว่า ศักยภาพด้านการรักษา
ของโรงพยาบาลพนาไม่เพียงพอในการให้ยาละลายลิ่มเลือด มีระยะทางในการส่งต่อไกลทาให้
อาการผู้ปวุ ยทรุดเร็ว ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ปุวยโรคกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือดและการเฝูาระวังในผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยง โรงพยาบาลพนาจึงได้ดาเนินการพัฒนาแนว
ทางการดูแลผู้ปุวยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาแนว
ทางการดูแลผู้ปุวยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 2.เพื่อปูองกันการเสียชีวิตจากโรค
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 3.เพื่อให้ผู้ปุวยและญาติมีความรู้ในเรื่องการดูแลตนเองใน
เรื่องโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน วิธีการดาเนินงาน 1.การเตรียมทีม ทบทวนแนวทาง
การดูแลผู้ปุวยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด, พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
ในเครือข่ายอาเภอพนาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยการทบทวนวิชาการเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการดูแลผู้ปุวยวิกฤติ การอ่าน EKG การให้ยา SK, การทบทวน CPG, ระบบการ Refer,
การส่งต่อข้อมูล ทั้งในระบบแม่ข่าย โรงพยาบาลพนา และ รพ.สต ในเขตอาเภอพนา เพื่อให้มี
แนวทางในการปฏิบัติเดียวกัน 2.วิเคราะห์ข้อมูลผู้ปุวยกลุม่ เสี่ยง ตามรายงาน Thai CV risk score
โดยแบ่งกลุ่มเสี่ยงเป็น 5 ระดับ 3.การดาเนินการรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ผู้ปุวย
กลุ่มเสี่ยงและญาติ คลินิกเบาหวานและความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลโดยมีกิจกรรมเน้นเรื่องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มปุวย 3อ. 2ส.,
ให้ความรู้ Warning Sign ในกลุ่มเสี่ยง Pre DM/HT และกลุ่มปุวย DM/HT 4.การดูแลผู้ปุวย
เชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง ระดับที่ 3 (ความเสี่ยงสูง), ระดับที่ 4 (ความเสี่ยงสูงมาก) และระดับที่ 5
(ความเสี่ยงสูงอันตราย) โดยการประเมินและให้ความรู้กับผู้ปุวยและญาติเป็นรายบุคคล เน้น
ทักษะการดูแลที่สาคัญกรณีมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก พร้อมทั้งให้ผู้ปุวยได้รับการตรวจ EKG
และพบแพทย์ เฝู า ระวั งและติ ดตามอาการผู้ ปุ ว ยกลุ่ ม นี้อ ย่ า งใกล้ ชิ ด 5.การรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามผลดาเนินงาน และ Coaching ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
เพื่อสะท้อนข้อมูลและเสนอแนวทางการพัฒนาต่อไป ผลการการพัฒนา ในปีงบประมาณ
2560 แบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยระยะ ที่ 1 (ตค.59 – มค.60) การพัฒนาแนวทางการดูแล
ผู้ปุวยทุกระดับและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร มีการทบทวนและอบรมวิชาการให้กับ
พยาบาลวิชาชีพในอาเภอพนาครบ 100 %, โรงพยาบาลพนามีความพร้อมในการให้ยา SK เมื่อ
วันที่ 1 มค.2559 ระยะที่ 2 (กพ.60-พค.60)
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การดาเนินงานในผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยง โรงพยาบาลพนาสามารถคัดกรอง CVD Risk ไปแล้ว 935 ราย
คิดเป็น ร้อยละ 92.67 โดยมีผู้ปุวยระดับที่ 3 จานวน 3 ราย ระดับที่ 4 จานวน 1 ราย และ
ระดับที่ 5 จานวน 1 ราย และโรงพยาบาลพนาสามารถให้ยา SK ในผู้ปุวยรายแรกเมื่อเดือน
ตค.2559 ผลการดาเนินงาน ตค.2559 – เมย. 2560 มีคนไข้ STEMI ทั้งหมด 5 รายและได้ให้
ยาไปแล้ว จานวน 4 ราย ระยะเวลา Door to EKG เฉลี่ย 3 นาที และ Door to Needle คือ
316, 47, 110 และ 67 นาที ตามลาดับและยังไม่มีผู้ปุวยที่เสียชีวิตจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลัน ระยะที่ 3 (มิย.60-กย.60) การพัฒนาต่อเนื่องในผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่ม
เสี่ยงสูงมาก
ข้อเสนอแนะ คือ 1.พัฒนาการดูแลต่อเนื่อง เชื่อมโยงข้อมูลผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยง, ผู้ปุวยที่
ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และผู้ปุวยหลัง D/C กลับบ้าน สู่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ และชุมชน 2.พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และส่งเสริมให้องค์กรส่วนท้องถิ่น
มีส่วนร่วมในหน่วยบริการ 1669 3.พัฒนาและขยายขอบเขตการดูแลเชิงรุกให้ครอบคลุมใน
ผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยงทุกระดับ
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อุทิศ นันทะมาตย์

ผลการใช้แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม (2010)
ของโรงพยาบาลชานุมาน
รพ.ชานุมาน จ.อานาจเจริญ

ทันตแพทยสภาได้กาหนดแนวทางเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม (Thai Dental
safety goals and Guidelines 2010) เพื่อให้โรงพยาบาลต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ได้
นาไปใช้เพื่อพัฒนาคลินิกทันตกรรมให้มีคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ปุวยและผู้
ให้บริการ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลชานุมาน จึงได้นาหลักการดังกล่าวมาใช้ในการ
ให้บริการทันตกรรมในคลินิกทันตกรรม การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อเฝูาระวังปัญหา
การฟูองร้องจากการให้บริการทันตกรรมไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี (2) เพื่อลดความเสี่ยงปัญหาสาร
คัดหลั่งกระเด็นเข้าตา จมูก ปาก หรือสัมผัสกับร่างกายผู้ให้บริการ หรือของมีคมบาด/ทิ่มตา
ร้อยละ 0 (3) เพื่อลดปัญหาการบันทึกข้อมูลผู้มารับบริการผิดคน และมีการบันทึกข้อมูลอย่าง
ครบถ้วนร้อยละ 100 และ (4) เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความสุขในการทางานอยู่ในระดับดี
วิธีการศึกษา เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ ในคลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลชานุมาน ปี พ.ศ.
2554-2560 โดยใช้กระบวนการ 4 Safe ตามหลัก Dental safety goal 2010 บริหารจัดการ
ความเสี่ยง ใช้กระบวนการ PDCA ทบทวนกิจกรรมในขั้นตอนการซักประวัติผู้รับบริการ และ
ให้บริการทันตกรรม รวมทั้งจาหน่ายผู้ปุวย และบันทึกปัญหาของการเกิดอุบัติการณ์ ศึกษาถึง
สาเหตุการเกิดอุบัติการณ์ รายงานผลและวางแผนแก้ไขปัญหาจากการเกิดอุบัติการณ์นั้น ส่วน
ความสุขในการทางานใช้แบบสารวจ HAPPINOMETER ของศูนย์วิจัยความสุขคนทางานแห่ง
ประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลการศึกษา คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลชานุมาน ปี พ.ศ. 2554-2560 มีผู้ปุวยทันตกรรม
เฉลี่ย 30 คนต่อวัน มีเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานในคลินิคทันตกรรม จานวน 8 คน เป็นผู้ให้บริการ 5 คน
ผู้ช่วย 3 คน พบว่า มีรายงานความเสี่ยงเรื่องสารคัดหลั่งกระเด็นเข้าตาหรือของมีคมทิ่มต่าผู้ให้บริการ
จานวนครั้ง 1 ,0 ,2 ,1 ,1 ,0 และ 0 ครั้ง ตามลาดับ ซึ่งมีแนวโน้มคงที่ แต่พบของมีคมทิ่มต่า
ผู้ช่วยผู้ให้บริการ เกิดขึ้นซ้า 1 ราย โดยผู้ให้บริการและผู้ปุวยทันตกรรมได้เข้ารับการรักษาตาม CPG
ของโรงพยาบาลทุกราย และไม่มีเรื่องฟูองร้องเจ้าหน้าที่ในการให้บริการทันตกรรม จากการหา
สาเหตุของการเกิดอุบัติการณ์ดังกล่าว พบว่า เกิดจากสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์คือ ปลอกที่ใส่
เข็มหลวมหลุดง่าย ส่วนที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานใหม่
เจ้ า หน้ า ที่ มี โ รคประจ าตั ว และไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก การปู อ งกั น ตนเอง ขาดทั ก ษะในการ
ปฏิบัติการ สาหรับการบันทึกเวชระเบียนผิดคนมีแนวโน้มคงที่ ร้อยละ 0.3, 0, 0.3, 0.3, 0
และ 0 ตามลาดับ ความครอบคลุมของการบันทึกเวชระเบียนมีแนวโน้มดีขึ้น ร้อยละ 84,
97.56, 97.5, 96.57, 99 ,100 และ 100 ตามลาดับ ความพึงพอใจของผู้มารับบริการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 85 ,90, 91.5, 88, 86 ,89 และ93 ตามลาดับ ส่วนด้านคุณภาพชีวิต ความสุข และ
ความผูกพันของทันตบุคลากร อยู่ในระดับดี ร้อยละ 63.81
ข้อเสนอแนะ การทบทวนอุบัติการณ์อย่างสม่าเสมอเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
(Root cause analysis) จะทาให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและเกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืนและขยายสู่ รพ.สต.ติดดาว
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การศึกษาเปรียบเทียบค่าการตรวจวิเคราะห์ระดับน้าตาลในเลือดด้วยเครื่องวิเคราะห์อตั โนมัติ
Sysmex BX -3010 และเครื่อง Oncall Advanced ในตัวอย่างเลือดผู้ป่วยเบาหวาน
ที่มาตรวจที่โรงพยาบาลลืออานาจ
ชนิดา สีวะกูล
รพ.ลืออานาจ จ.อานาจเจริญ
การตรวจวิเคราะห์หาระดับน้าตาลในเลือ ดของ รพ.ลืออานาจ ใช้การตรวจด้วยเครื่อง
วิเคราะห์อัตโนมัติ Sysmex BX 3010 ซึ่งเป็นวิธีอ้างอิง (Gold Standard) ใช้ในการตรวจผู้ปุวย
ทั่วไปกรณีไม่เร่งด่วนและเครื่อง Oncall Advanced (POCT) จะใช้ตรวจผู้ปุวยในห้องฉุกเฉิน
ตึกผู้ปุวยในกรณีต้องการความเร่งด่วน แต่ยังไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์
ผลจากทั้งสองเครื่อง เป็นการศึกษาเปรียบเทียบค่าการตรวจวิเคราะห์ระดับน้าตาลในเลือด
ด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อตั โนมัติ Sysmex BX -3010 (Gold Standard) และเครื่อง Oncall
Advanced (POCT) เพื่อหาความสัมพันธ์ทั้งสองเครื่อง วิธีการศึกษา 1) กลุ่มตัวอย่างผู้ปุวย
เบาหวานชนิดที่ 2 ที่มาตรวจที่ รพ.ลืออานาจตั้งแต่วันที่ 1-30 มีนาคม 2560 จานวน 93 ราย ได้ค่า
ระหว่าง 49-350 mg/dl 2) ทาการควบคุมคุณภาพด้วยสารควบคุมคุณภาพเพื่อทา IQC 3) การเก็บ
ข้อมูลเลือดผู้ปุวยเบาหวานงดอาหาร 6-8 ชั่วโมง เจาะเลือดใส่ NaF tube เพื่อตรวจ Fasting
Plasma Glucose (FPG) โดยเครื่อง AutomedSysmex BX3010 และใช้เลือดในตัวอย่าง
เดียวกันที่เหลือจาก Syring หยดมาตรวจที่เครื่องตรวจน้าตาลปลายนิ้ว Oncall Advanced
จากนั้นนาค่าที่วิเคราะห์ได้มาเปรียบเทียบกัน โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติหาค่า R เพื่อ
ใช้ในการเปรียบเทียบค่าการตรวจวิเคราะห์ของทั้งสองเครื่อง ผลการศึกษาพบว่า จากการ
เปรียบเทียบค่าการตรวจวิเคราะห์ร ะดับกลูโคสด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Sysmex
BX-3010 (Gold Standard) และเครื่อง Oncall Advanced (POCT) ในตัวอย่างเลือดผู้ปุวย
เบาหวานชนิดที่สองที่มาตรวจที่ รพ.ลืออานาจ ตั้งแต่วันที่ 1-30 มีนาคม 2560 จานวน 93
ราย ค่าระหว่าง 49 -350 mg/dl พบว่าการตรวจวัดมีความสัมพันธ์กัน (r= 0.989) สรุปและ
ข้อเสนอแนะ พบว่าค่าที่ได้จาก FPG ตรวจจากเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Sysmex
BX3010 ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานจากห้องปฏิบัติการ มีค่ าสูงกว่าค่าที่ ตรวจจากเครื่อง On call
advanced (BGM) แต่เมื่อเทียบหาค่าความสัมพันธ์แล้วพบว่าสามารถใช้ทดแทนกันได้ จึง
เป็นประโยชน์ในการที่จะใช้เครื่อง Oncall advanced (BGM) ในการตรวจผู้ปุวยในจุดที่ดูแล
ผู้ปุวยได้ทันทีได้แก่ ห้องฉุกเฉิน ผู้ปุวยในและ รพ.สต. เพื่อสะดวกและรวดเร็ว เครื่องมือและ
ทักษะในการตรวจวัดต้องอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการ
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รูปแบบการจ่ายยาผู้ป่วยนอกของเภสัชกรในผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่
โรงพยาบาลดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เศรษฐลัทธ์ เย็นวิจิตรโสภา
รพ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) ศึกษาระหว่าง
เดือนมิถุนายน 2559 – มีนาคม 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานจ่ายยาผู้ปุวยนอกของเภสัชกร
และเพื่อเพิ่มความร่วมมือในการรับประทานยาของผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่ กลุ่มประชากร คือ
กลุ่มประชากรเฉพาะเจาะจงที่เป็นผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่ทั้งหมด 28 คน และทาการจับฉลาก
แยกเป็นกลุ่มทดลอง 14 คน และกลุ่มควบคุม 14 คน โดยกลุ่มทดลองได้รับการอธิบายวิธีการ
รับประทานยาเบาหวานจากเภสัชกรและวงกลมในวิธีการรับประทานบนฉลากยา และกลุ่ม
ควบคุมได้รับการอธิบายวิธีการรับประทานยาเบาหวานจากเภสัชกรและไม่มีการวงกลมวิธีการ
รับประทานบนฉลากยา เครื่องมือที่ใช้คือ 1.แบบบันทึกนับเม็ดยาที่เหลือจริง (Pill counts) 2.โปรแกรม
Hos-xp ใช้เก็บข้อมูลทั่วไป คือ เพศ อาชีพ สถานะสมรส การศึกษา ยาเบาหวาน สิทธิการ
รักษา และอายุ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าต่าสุด (MIN) ค่าสูงสุด (MAX)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยจานวนเม็ดยาเบาหวานมากกว่าวันนัดที่เหลือจริง (Pill Counts) ระหว่างวิธีการจ่าย
ยาแบบอธิบายวิธีการรับประทานยาเบาหวานจากเภสัชกรและวงกลมในวิธีการรับประทานบน
ฉลากยา (กลุ่มทดลอง) กับวิธีจ่ายยาแบบอธิบายวิธีการรับประทานยาเบาหวานจากเภสัชกร
และไม่มีการวงกลมในวิธีการรับประทานบนฉลากยา (กลุ่มควบคุม) ใช้การทดสอบค่าที (T-test)
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มทดลองมีจานวนเม็ดยาเบาหวานมากกว่าวันนัดที่เหลือจริง
(Pill Counts) น้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p=0.01) และกลุ่มทดลองมีจานวน
ครั้งที่เม็ดยาเบาหวานที่เหลือจริง (Pill Counts) ตรงกับวันนัดที่ร้อยละ 57.14 มากกว่ากลุ่ม
ควบคุมมีจานวนครั้งที่เม็ดยาเบาหวานที่เหลือจริงตรงกับวันนัดร้อยละ 14.28
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การพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคองผู้ป่วยระยะท้ายเครือข่ายสุขภาพ
โรงพยาบาลหว้านใหญ่ อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ธัญวรรณ เมืองโคตร
รพ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
ปัญหาผู้ปุวยระยะท้ายปี 2559 พบยังไม่เข้าถึงบริการ ระบบบริการยังไม่ได้มาตรฐาน
เครื่องมือแพทย์ให้ยืมไม่เพียงพอ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายสถานการณ์ พัฒนา
และประเมิ น ผลระบบการดู แ ลแบบประคั บ ประคองผู้ ปุ ว ยระยะท้ า ยเครื อ ข่ า ยสุ ข ภาพ
โรงพยาบาลหว้านใหญ่ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action Research) กลุ่มตัวอย่างคือผู้ปุวย
ดูแลแบบประคับประคองระยะสุดท้ายที่มีภูมิลาเนาในเขตอาเภอหว้านใหญ่ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน
2559–30 เมษายน 2560 ใช้วิธีกาหนดตัวอย่างการเลือกแบบเจาะจง (purposive selection)
จานวน 68 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยจัดทาเอง ปรับปรุงจากของกรมการแพทย์
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลวิจัยนี้แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ เตรียมการและวางแผนโดยการประชุมทีมหารูปแบบการ
ดูแล ระยะดาเนินการโดยนารูปมาใช้ 8 องค์ประกอบ 1) ระบบบริการผู้ปุวยระยะท้ายโดยมี
ระบบการคัดกรอง/ค้นหา เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการได้อัตราการคัดกรองร้อยละ 100 มีแนวทาง
การดูแลผู้ปุวยระยะท้ายโดยดูแลแบบทีมสหวิชาชีพ และการจัดการรายกรณีทั้งในโรงพยาบาล
และการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปุวย ญาติ และภาคีเครือข่ายในชุมชน มีการ
ให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์และระบบไลน์ อัตราใช้บริการร้อยละ 55.9 2) ระบบรับ-ส่งต่อ
ภายในเครือข่ายมีอัตราการใช้บริการรถรับส่งร้อยละ 48.5 อัตราการช่วยเหลือเมื่อฉุกเฉินร้อยละ 64.7
3) จัดตั้งศูนย์เครื่องมือทางการแพทย์และกาหนดผู้รับผิดชอบทุกสถานบริการ 4)ระบบยามี
ครบตามกรอบ service plan 5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร 6) การบริหารจัดการด้วย DHS/FCT
จัดตั้งกองทุนปันน้าใจห่วงใยชาวหว้านใหญ่ 7) ระบบสารสนเทศมีผู้รับผิดชอบชัดเจน 8) การ
ติดตามนิเทศงาน และประเมินผลพัฒนาพบว่า อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากแผลกดทับ
และข้อติดมากที่สุดเท่ากันคือร้อยละ 19.1 ความพึงพอใจของญาติต่อการดูแลผู้ปุวยขณะอยู่
โรงพยาบาลเกือบทั้งหมดอยู่ในระดับมาก มากที่สุดเรื่องการดูแลของทีมผู้รักษาพยาบาลระดับ
คะแนนเฉลี่ย 4.35 ความพึงพอใจของญาติต่อการดูแลผู้ปุวยขณะพักรักษาที่บ้านอยู่ในระดับมาก
ทุกเรื่อง มากที่สุดเรื่องการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินระดับคะแนนเฉลี่ย 4.36
จากผลการวิจัย ครั้งนี้เสนอแนะให้ผู้ดูแลผู้ปุวยสอนญาติและกระตุ้นการปูองกันการ
เกิดแผลกดทับและข้อติด ควรมีการพัฒนาโปรแกรมลงข้อมูลผู้ปุวยเพื่อรับ/ส่งต่อทั้งจังหวัด

69

ผลการใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วย Septic shock ที่ให้ยา Vasopressor/Inotrop
เพื่อลดและป้องกันภาวะแทรกซ้อน
อารยา สุระขันธ์
รพ.ยโสธร
จากข้อมูลของหอผู้ปุวยหนักศัลยกรรมโรงพยาบาลยโสธร พบว่า มีผู้ปุวย Septic ที่เข้า
รับการรักษา ในปี พ.ศ 2558 จานวน 112 ราย และ พ.ศ 2559 จานวน 176 ราย ร้อยละ 30
เป็นผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วย Vasopressor/Inotrop (สมุดลงทะเบียนหอผู้ปุวยหนักศัลยกรรม)
จากการศึกษาข้อมูลย้อนหลัง พบว่า การดูแลผู้ปุวยที่ให้ยา Vasopressor/Inotrop การเริ่มให้ยา
และปรับ dose ยานั้น พยาบาลในหอผู้ปุวยมีการปฏิบัติแตกต่างกัน ไม่มีแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน
การ monitor ติดตามการไหลเวียนโลหิตเป็นไปตามประสบการณ์การทางานของผู้ปฏิบัติงาน
ซึ่งอาจส่งผลให้การควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้ตามเกณฑ์ ผู้วิจัยจึงจัดทาแนวทางการ
ดูแลผู้ปุวย Septic shock ที่ให้ยา vasopressor/Inotrop ขึ้น เพื่อนามาใช้ในการดูแลผู้ปุวย
ในหอผู้ปุวยหนักศัลยกรรม และเพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติ อีกทั้งช่วยดักจับอาการได้ทันท่วงที
ซึ่งจะส่งผลดีแก่ผู้ปุวย ช่วยลดและปูองกันภาวะแทรกซ้อน (วิไลวรรณ เนือง ณ สุวรรณ, 2550)
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้แนวทางการดูแลผู้ปุวย Septic shock ที่ให้ยา Vasopressor/Inotrop
วิธีดาเนินการ วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) ผู้ปุวย Septic shock ที่ได้รับยา Vasopressor/Inotrop
ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ปุวยหนักโรงพยาบาลยโสธร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม2559 –28 กุมภาพันธ์
2560 ทั้งหมด 68 ราย แบ่งเป็น 4 ระยะ Plan ศึกษาข้อมูลย้อนหลัง วิเคราะห์ปัญหาและวางแผน
แนวทางปฏิบัติ Action จัดทาแนวทางการดูแลผู้ปุวย Septic shock ที่ให้ยา Vasopressor/Inotrop
ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ปุวยได้รับการดูแลตามมาตรฐานและมีแนวทางการดูแลที่เป็นแนวเดียวกัน ขั้น
Observation ติดตามเก็บข้อมูลหลังใช้แนวทาง ขั้น Reflection นาเสนอข้อมูลให้กับบุคลากร
ในหน่วยงานรับทราบและวางแผนปรับปรุงต่อไป วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้ อยละ ผลการวิจัย
หลังใช้แนวทางการดูแลผู้ปุวย Septic shock ที่ให้ยา Vasopressor/Inotrop พยาบาลในหอผู้ปุวยได้
ปฏิบัติตามแนวทางการดูแล คิดเป็นร้อยละ 100 ทาให้พยาบาลมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและมีทิศทางการ
ดูแลผู้ปุวยทาให้เกิดการดูแลผู้ปุวยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และไม่เ กิด Phlebitits ในผู้ปุวยกลุ่มนี้
ผู้ปุวยกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามแนวทางปฏิบัติมีคะแนนการประเมินความล้มเหลวของอวัยวะต่างๆ
ของร่างกายทีต่ ่ากว่ากลุ่มควบคุม และผู้ปุวยที่ได้รับการดูแลตามแนวทางปฏิบัติมีอัตราการเสียชีวิต
น้อยกว่า สรุปและข้อเสนอแนะ การใช้แนวทางการดูแลผู้ปุวย Septic shock ที่ให้ยา Vasopressor/
Inotrop เป็นแนวทางสาหรับพยาบาลในเรื่องการปรับ – ลดยา การ monitor ติดตามการไหลเวียน
โลหิตที่มีผลทาให้ลดภาวะแทรกซ้อนได้
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แนวทางปฏิบัตกิ ารพยาบาลผู้ป่วย NSTEMI ที่ได้รบั ยา Enoxaparin ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการดูแล
ผู้ปว่ ยไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการฉีดยา ของหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลยโสธร
เนตรชนก สิทธิบุรี
รพ.ยโสธร
หอผู้ปุวยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลยโสธร ให้บริการดูแลผู้ปุวย NSTEMI ที่ได้รับยา
Enoxaparin มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตามลาดับ ในปี 2558 และ 2559 เป็นจานวน 35 ราย
และ 37 ราย/ปี ร้อยละ 70 จะพบภาวะแทรกซ้อนจากการฉีดยา ซึ่งในการดูแลผู้ปุวยกลุ่มนี้ยัง
ไม่มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จากการทบทวนเวชระเบียนและการสังเกต
พบว่า พยาบาลที่ ดูแลผู้ปุวยแต่ล ะคนมี แนวทางการฉีดยาแตกต่า งกัน มี การฉีดซ้าบริเ วณ
เดี ย วกั น บางคนประคบเย็ น ก่ อ นหลั ง การฉี ด แต่ บ างคนไม่ ป ระคบเย็ น มี วิ ธี ก ารฉี ด ที่
หลากหลาย มีการบันทึกการฉีดยาที่ไม่ชัดเจน ทาให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลภาวะแทรกซ้อนจาก
การฉีดได้ ภาวะแทรกซ้อนหลังได้ยา Enoxaparin เช่น hematoma, pain บริเวณที่ฉีด ซึ่ง
ภาวะแทรกซ้อนบางอย่างสามารถปูองกันได้ จากการปฏิบัติการพยาบาล
วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาผลการใช้แนวทางปฏิบัติการพยาบาลผู้ปุวย NSTEMI
ที่ได้รับยา Enoxaparin
วิธีดาเนินการ วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) ผู้ปุวย NSTEMI ที่ได้รับยา
Enoxaparin ที่เข้ารับการบริการในหอผู้ ปุวยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลยโสธร ตั้งแต่ 1
ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 ทั้งหมด 16 ราย แบ่งเป็น 4 ระยะ Plan วิเคราะห์ปัญหา
และวางแผนแนวทางปฏิบัติ Action ทดลองแนวทางปฏิบัติการพยาบาลผู้ปุวย NSTEMI ที่
ได้รับยา Enoxaparin ขั้น Observation สังเกตและเก็บข้อมูล Reflection คืนข้อมูลและ
พัฒนาปรับเปลี่ยน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ
ผลการวิจัย ผู้ปุวย NSTEMI ที่ได้รับยา Enoxaparin ได้ใช้แนวทางปฏิบัติการพยาบาล
ผู้ปุวย NSTEMI ที่ได้รับยา Enoxaparin ทุกราย ภายหลังการใช้ ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจาก
การฉีดยาหรือเลือดออกผิดปกติ จานวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.5 ซึ่งมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับก่อนการใช้แนวทางปฏิบัติ เกิดภาวะแทรกซ้อน จานวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.5 ลดลง
เมื่อเทียบกับก่อนการใช้แนวทางปฏิบัติ ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากเทคนิคการฉีดยาของพยาบาล
Hematoma , Ecchymosis มี 1ราย คิดเป็น ร้อยละ 6.25 และไม่พบ pain บริเวณที่ฉีด
อย่างไรก็ตามการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ปุวยที่เกิดขึ้นมักจะสัมพันธ์กับโรคประจาตัว และ
ผลการตรวจเลือดที่พบผิดปกติ สรุปได้ว่า การใช้แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ปุวย NSTEMI ที่ได้รับยา
Enoxaparin สาหรับพยาบาลในเรื่องเทคนิคการฉีดยา สามารถลดภาวะแทรกซ้อนจากการฉีดยาได้
จึงควรนามาขยายผลงานสู่หน่วยงานอื่นในโรงพยาบาลยโสธร และควรมีการศึกษาว่าเทคนิควิธีการ
ฉีดยา Enoxaparin นี้ สามารถนาไปใช้ในกลุ่มโรคอื่นได้อีกหรือไม่ เช่น กลุ่มโรค Deep vein thrombosis
และ Pulmonary embolism เป็นต้น
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ผลการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ยังควบคุมอาการไม่ได้ โรงพยาบาลค้อวัง
สุภาวดี เสริมศรี, สุดารัตน์ สุมาพันธ์ และลัดดา ห้าวแสน
รพ.ค้อวัง จ.ยโสธร
สถานการณ์โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังของโรงพยาบาลค้อวัง พบปัญหาที่สาคัญคือผู้ปุวย
ควบคุมอาการไม่ได้ ต้องมารับบริการที่ห้องฉุกเฉินมากกว่าเกณฑ์เปูาหมาย มากกว่า 130 ต่อ
แสนประชากร สถิติ พ.ศ. 2557-2559 132, 95 และ 154 ตามลาดับ พบอัตราการเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น พ.ศ. 2557 จานวน 16 คน ร้อยละ 29.00 พ.ศ. 2558 จานวน 9 คน
ร้อยละ18.36 และ พ.ศ. 2559 จานวน 19 คน ร้อยละ 35.84 และเกิดภาวะหายใจล้มเหลวที่
ต้องใส่ท่อหายใจ พ.ศ. 2558-2559 จานวน 1, 2 คน ร้อยละ 1.15 และร้อยละ 3.77 ปัจจุบัน
โรงพยาบาลค้อวัง ยังไม่มีระบบการดูแลผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ที่เชื่อมโยงถึงชุมชนและ
สถานบริการในเครือข่าย ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ที่ควบคุมอาการไม่ได้ขึ้น เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการ PAOR
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ควบคุมอาการไม่ได้ และ
เปรียบเทียบจากค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ ในการดูแลตนเองของผู้ปุวย ก่อนและหลังการพัฒนา
ระบบ ลดอัตราการมารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน ลดอัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและ
ลดอัตราการใส่ท่อช่วยหายใจ คัดเลือกตัวอย่างโดยใช้การสุ่มอย่างง่ายแบบจับสลากโดยไม่ใส่
คืน ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน เครื่องมือที่ใ ช้ในการวิจัย ใช้กระบวนการ PAOR ตาม
แนวทาง Easy COPD clinic เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Easy COPD clinic และ
แบบประเมินความรู้ ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้ค่าความเชื่อมั่น
ที่ระดับ 0.81 กลุ่มตัวอย่างคือผู้ปุวย ที่มีอายุ 50-80 ปี ไม่สามารถควบคุมอาการได้ เคยมารับ
บริการที่ห้องฉุกเฉินจากควบคุมอาการไม่ได้ เคยนอนรักษาในโรงพยาบาลในรอบ 3 เดือนที่
ผ่านมา และไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากโรคอื่นที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจ มีบุคลากรจาก รพ.สต.
6 แห่ง และ อสม. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและติดตามเยี่ยมผู้ปุวยที่ บ้านส่งกลับข้อมูล
พร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมสรุปปัญหาวิเคราะห์ข้อมูลออกแบบระบบร่วมกัน 8 ครั้ง
ดาเนินการ 1 ตุลาคม 2559 –เมษายน 2560 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ใช้สถิติ
การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า ระบบใหม่ หลังการพั ฒนาประกอบด้วย
แนวทางการดูแลผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังตาม Gold Guild Line คู่มือการดูแลระบบ
วางแผนจาหน่ายผู้ปุวย และการส่งต่อข้อมูลเยี่ยมบ้าน มีสหวิชาชีพเพิ่มขึ้น จากเดิมมีแพทย์
พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบาบัด เพิ่มเป็นนักโภชนาการ พยาบาลจากห้องฉุกเฉิน ตึก
ผู้ปุวยใน ฝุายเวชปฏิบัติ ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต. อสม.ในเครือข่ายบริการเน้น
การดูแลเชิงรุกซึ่งสะท้อนผลลัพธ์หลังการพัฒนาระบบพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ในการดูแล
ตนเองของกลุ่มตัวอย่างก่อนพัฒนาระบบ ร้อยละ 42.16 หลังการพัฒนาระบบ เพิ่มขึ้น ร้อยละ
73.22 อัตราการมารับบริการที่ห้องฉุกเฉินลดลงจาก 154 ต่อแสนประชากร เป็น 80.67 ต่อแสน
ประชากร อัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพัฒนาหลังการพัฒนาระบบลดลงจากร้อยละ
35.84 เป็นร้อยละ 17.30 อัตราการใส่ท่อช่วยหายใจลดลงจากร้อยละ 3.77 เหลือร้อยละ 0
เมื่อพิจารณาผลการศึกษามีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นทุกด้าน จึงควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ยังควบคุมอาการไม่ได้ต่อไป
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กรรณิกา บุญเสริม

ความชุกของฮีโมโกลบินผิดปกติในหญิงตั้งครรภ์
และสามีที่มารับบริการฝากครรภ์ โรงพยาบาลปรางค์กู่
รพ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาชนิดและความชุกของธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติใน
หญิงตั้งครรภ์และสามีที่มารับบริการฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลปรางค์กู่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การให้ค าปรึ กษา ประเมิ นปั ญ หาและประสิ ท ธิ ภาพในการตรวจคั ด กรองธาลั ส ซี เ มี ย ด้ ว ย
MCV/MCH และ DCIP
วิธีดาเนินการวิจัย เป็นการศึกษาข้อมูลย้อนหลัง (Retrospective study) ในกลุ่ม
ตัวอย่าง หญิงตั้งครรภ์และสามีที่มารับบริการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลปรางค์กู่ ตั้งแต่ ตุลาคม
2557 – กันยายน 2559 แจกแจงข้อมูลในรูปแบบร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย กลุ่มตัวอย่างหญิงตั้งครรภ์และสามี พบตัวอย่างที่เป็นธาลัสซีเมียและ
ฮีโมโกลบินผิดปกติจานวน 269 รายจากตัวอย่างที่ส่งตรวจ Hemoglobin typing ทั้งหมด
317 ราย ได้แก่ Hb E trait 203 ราย (ร้อยละ 64) Homozygous Hb E 48 ราย (ร้อยละ 15)
suspected Homozygous Hb E or -Thalassemia/Hb E 7 ราย (ร้อยละ 2.2) Hb CS 5 ราย
(ร้อยละ 1.6) Hb E trait with Hb CS 2 ราย (ร้อยละ 0.6) -Thalassemia 2 ราย (ร้อยละ
0.6) พบธาลัสซีเมีย 2 ราย คือ Hb H disease และ EA Bart’s disease พบผู้ที่มีฮีโมโกลบิน
ปกติ ชนิด A2A 48 ราย (ร้อยละ 15) และพบยีน SEA 1 รายในผู้ที่มีฮีโมโกลบิน ชนิด A2A
สรุปและข้อเสนอแนะ การตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียด้วย MCV/MCH และ DCIP พบ
ผลบวกปลอมจานวน 48 ราย (ร้อยละ 15) ซึ่งเกิดจาก MCV น้อยกว่า 80 fL หรือ 27 pg
อย่างไรก็ตาม ได้มีการตรวจพบยีน SEA ในตัวอย่าง Hb A2A 1 ราย ดังนั้นถึงแม้ว่าผลการตรวจ
Hemoglobin typing จะปกติแต่โอกาสที่จะพบยีน ผิดปกติยังคงมีอยู่ จึงควรให้ความสาคัญ
กับการคัดกรองธาลัสซีเมียให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการดูแลและให้คาปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
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ลด DRPs ลด Re-admission เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวาน
รสสุคล จรัสดารงค์วัฒน์ และคณะ
รพ.อุทุมพรพิสยั จ.ศรีสะเกษ
การกลับเข้ามานอนรักษาซ้าในโรงพยาบาลภายใน 28 วัน (Re-admission) ของผู้ปุวย
เบาหวานส่งผลกระทบต่อผู้ปุวยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจ รวมทั้ง
สะท้อนถึงคุณภาพการดูแลรักษาของโรงพยาบาล ปัญหาด้านยา (Drug Related Problems:
DRPs) เป็นปัจจัยที่ส่งผลทาให้ผู้ปุวย Re-admission เภสัชกรได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านยา
ของผู้ปุวย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดร้อยละ Re-admission ในผู้ปุวยเบาหวานที่มีปัญหาด้าน
ยาแล้วกลับมานอนโรงพยาบาลซ้าด้วยโรคเดิม (Hypoglycemia หรือ Hyperglycemia) ให้
ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 และลดค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ปุวยที่นอนโรงพยาบาลซ้า
วิธีการดาเนินการวิจัย การวิจัยโดยการสังเกตเชิงพรรณนา (Observational Descriptive
Studies) ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างผู้ปุวยเบาหวานนอนโรงพยาบาลที่พบปัญหา Hypoglycemia
และ Hyperglycemia ยกเว้นผู้ปุวยที่ไม่สมัครใจให้สัมภาษณ์หรือกลับบ้านก่อนการสัมภาษณ์
ใช้การสัมภาษณ์ผู้ปุวยแบบเชิงลึก โดยเภสัชกรจะสัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติการใช้ยา ประเมิน
ความร่วมมือและพฤติกรรมการใช้ยา เพื่อค้นหา DRPs รวมถึงค้นหาปัญหาด้านอื่นของผู้ปุว ย
แล้วจึงมีการทา Drug Counseling แก่ผู้ปุวยโดยเภสัชกรแนะนาเรื่องชนิดยา ขนาดยา วิธีกิน
ยาและเทคนิคการใช้ยาฉีด รวมถึงความสม่าเสมอในการใช้ยาและการเก็บรักษายาที่บ้าน
หลังจากผู้ปุวยกลับบ้านได้มีการติดตามผู้ปุวยเป็นระยะเวลา 28 วัน ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2559 ถึง มีนาคม 25560 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2559 (เมษายน ถึง กันยายน
2559) ใช้สถิติร้อยละ การ Re-admission ในกลุ่มผู้ปุวยที่ติดตาม
ผลการวิจัย พบว่าผู้ปุวยเบาหวาน 75 รายที่ศึกษาเกิดภาวะ Hypoglycemia 30 ราย
และ Hyperglycemia 45 ราย เป็นผู้ปุวยที่กินยาลดน้าตาลอย่างเดียว 23 ราย ฉีดยาลดน้าตาล
อย่างเดียว 21 ราย ทั้งฉีดยาและกินยา 31 ราย ในผู้ปุวยทั้ง 75 ราย พบปัญหาด้านยา (Drug-related
problems: DRPs) 27 ราย (ขาดยา 11 ราย, ใช้ยาไม่สม่าเสมอ 6 ราย, ทานยาผิดเวลา 4 ราย,
ใช้ยาขนาดต่ากว่าที่แพทย์สั่ง 2 ราย, เบื่ออาหารจากอาการข้างเคียงของยา 2 ราย, ใช้ยาขนาดสูง
กว่าที่แพทย์สั่ง 1 ราย และใช้ยาฉีดไม่ถูกวิธี 1 ราย) สาเหตุด้านอื่น ปัญหาพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร 43 ราย ดื่มสุราเรื้อรัง 1 ราย ความเครียดจากการเจ็บปุวย 4 ราย ผลจากการทา Drug Counseling
ผู้ปุวยขณะที่นอนรักษาตัวแล้วติดตามพบว่า ร้อยละ Re-admission ลดลง เป็น 11.11 (ลดลงร้อยละ
38.88 จาก ร้อยละ 50.00 ในปีงบ 2559) โดยพบ DRPs 27 ราย มี 3 รายที่กลับมานอนโรงพยาบาล
ซ้าด้วยโรคเดิม เกิดจากแพทย์สั่งงดยาเบาหวานตอนที่ผู้ปุวยกลับบ้านทาให้ผู้ปุวยกลับมานอนโรงพยาบาล
ซ้าด้วย Hyperglycemia 1 ราย มีการเพิ่มขนาดยาตอนกลับบ้านทาให้ผู้ปุวยกลับมาด้วยภาวะ
Hypoglycemia 1 ราย และอีก 1 รายผู้ปุวยดื่มสุราเรื้อรังไม่ยอมทานยา ส่วนสาเหตุด้านอื่นซึ่งเป็น
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ปัญหาส่วนใหญ่คือปัญหาพฤติกรรมบริโภค มีจานวน 7 รายจาก 10 รายของผู้ปุวยที่กลับมา
นอนโรงพยาบาลซ้าทั้งหมด (ร้อยละ Re-admission 9.33) พบว่าค่าใช้ยาในการดูแลรักษา
ผู้ปุวยเบาหวานที่กลับมานอนโรงพยาบาลซ้าคิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 4,800 บาทต่อครั้ง
ผู้ปุวยที่พบ DRPs 27 ราย มีเพียง 3 รายที่กลับมานอนโรงพยาบาลซ้า ทาให้โรงพยาบาลประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ปุวยได้ถึง 115,200 บาท (24 รายที่ไม่ได้กลับมานอนโรงพยาบาลซ้า) อีก
ทั้งช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิติของผู้ปุวยและญาติผู้ดูแลสามารถกลับไปประกอบกิจวัตรประจาวัน
และประกอบอาชีพได้ตามปกติ จากการที่ไม่ต้องกลับมานอนโรงพยาบาลซ้าอีกด้วย
สรุปและข้อเสนอแนะ จากการเข้าไปค้นหา DRPs และการทา Drug counseling ใน
กลุ่มผู้ปุวยเบาหวานของเภสัชกรทาให้สามารถลดร้อยละ Re-admission ในผู้ปุวยเบาหวานที่
มีปัญหาด้านยาแล้วกลับมาด้วยโรคเดิมและลดค่าใช้จ่ายในการดูแลผูป้ ุวยที่นอนโรงพยาบาลซ้า
ได้ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ท าให้ ท ราบปั ญ หาที่ แ ท้ จริ ง ของผู้ ปุ ว ยที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ ยา สร้ า งความ
ตระหนักถึงความสาคัญของใช้ยาและสร้างความเข้าใจในการใช้ยาที่ถูกต้อง รวมถึงเป็นการ
แก้ไขปัญหาด้านยาร่วมกันกับผู้ปุวยและญาติ อีกทั้งพบว่าปัญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ยังเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของผู้ปุวยกลุ่มนี้ การดูแลผู้ปุวยเบาหวานจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
ร่วมใจของทีมสหสาขาวิชาชีพ รวมถึงทีมชุมชนที่ต้องเข้ามาช่วยกันดูแลผู้ปุวย ทั้งหมดนี้เพื่อให้
ผู้ปุวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถดารงชีวิตได้อย่างคนปกติ ข้อด้อยของการศึกษานี้คือ
ร้อยละ Re-admission นี้อาจต่ากว่าความเป็นจริงเนื่องจากมีผู้ปุวยบางส่วนที่เคยอยู่โรงพยาบาล
อาจไม่กลับมารับการรักษาในโรงพยาบาลเดิม
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การศึกษาผลทางคลินิกในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวชนิด ejection fraction ต่าหลัง
optimized medication ในผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีสะเกษ
วิภารัตน์ ลาลี
รพ.ศรีสะเกษ
ในปัจจุบันเราได้เรียนรู้ถึงกลไกการดาเนินโรคหัวใจล้มเหลวมากกว่าเดิมมาก และมี
งานวิจัยมากมายที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของยาที่เป็น neuro hormonal modulator
(Beta blocker, ACEI และ spironolactone) ในการรักษาและเปลี่ยนแปลงการดาเนินโรค
ทาให้ผู้ปุวยมีอาการดีขึ้น มีประสิทธิภาพการทางานของหัวใจดีขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อน และลด
อัตราการตายได้ราวครึ่งหนึ่งของการรักษาแบบเดิม
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา ผลทางคลินิกและประสิทธิภาพการทางานของหัวใจที่เปลี่ยนแปลง
ในผู้ปุวยหัวใจล้มเหลวชนิด ejection fraction ต่าหลัง optimized medication (neuro hormonal
modulator) ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ
วิธีดาเนินการวิจัย observational retrospective study
กลุ่มประชากร ผู้ปุวยที่ได้รับการวินิจฉัย cardiomyopathy มีผล echocardiography
ครั้ง แรก LVEF < 40 %, อายุ > 15 ปีเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลศรีษะเกษตั้งแต่ปี 2556 - 2559
และมีผลechocardiography F/U ครั้งที่สองห่างกันอย่างน้อย 3 เดือน
ผลการวิจัย พบว่า มีผู้ปุวย Heart failure reduce ejection fraction ทั้งหมด 345 ราย
เป็น ischemic cardiomyopathy 93 ราย, non ischemic cardiomyopathy 113 ราย, not
identify (ไม่ได้ CAG) 113 ราย เฉลี่ยอายุ 60 ปี เป็นผู้ชาย 68% ผล Echocardiography ก่อน
ปรับยา LVEF เฉลี่ย 29% หลังปรับยา F/U echo LVEF เฉลี่ย 46% แบ่งเป็น กลุ่ม ischemic
ดีขึ้น 80 ราย,คงเดิม 10 ราย, แย่ลง 3 ราย กลุ่ม non ischemic ดีขึ้น 97 ราย, คงเดิม 14 ราย,
แย่ลง 2 ราย กลุ่ม not identify (ไม่ได้ CAG) ดีขึ้น 117 ราย, คงเดิม 18 ราย, แย่ล ง 4 ราย
ทั้ง 3 กลุ่มมีอัตราการ readmission 15 ราย (4.34%), Death 9 ราย(2.6%), stroke 3 ราย
(0.8%), ขนาดยาที่ได้รับส่วนมาก ได้แก่ carvedilol 12.5 mg, enalapril 10 mg /lorsartan
50 mg, aldactone 25 mg
สรุป หลัง optimized medication (neuro hormonal modulator) ประสิทธิภาพ
การทางานของหัวใจ (LVEF)ดีขึ้น 85% ของผู้ปุวยทั้งหมด ไม่มีความแตกต่างกันในผู้ปุวย
ischemic cardiomyopathy และ non ischemic cardiomyopathy อย่างมีนัยสาคัญ ผล
การศึกษาทางคลินิก อัตราตาย, อัตราการเกิด stroke, อัตราการ readmission ลดลงจากการ
รักษาแบบเดิมในโรงพยาบาลศรีสะเกษ
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อัตราการเกิดภาวะน้าตาลต่าในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานร่วมกับโรคไตเรือ้ รังระยะสุดท้าย
ที่ได้รับยารักษาเบาหวานในกลุ่มซัลโฟนิลยูเรีย
ศุภกร อึ้งโชคอานวย
รพ.ราศีไศล จ.ศรีสะเกษ
ยารักษาโรคเบาหวานโดยทั่วไปมักมีข้อควรระวังและข้อห้ามชัดเจนในผู้ปุวยที่มีค่าการ
ทางานของไตบกพร่องหรือไตเรื้อรังระยะสุดท้าย เนื่องจากเป็นการเพิ่มการเกิดภาวะน้าตาลต่า
หรือเพิ่มโอกาสในการเกิดอาการไม่พึ่งประสงค์จากยาโดยแนวทางการรักษาเบาหวานของ
ประเทศไทยและอเมริกายังไม่มีข้อห้ามชัดเจนสาหรับยากลัยพิไซด์ในผู้ปุวยเบาหวานที่มีโรคไต
เรื้อรังระยะสุดท้ายร่วมด้วย
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอัตราการเกิดภาวะน้าตาลต่าในกลุ่มผู้ปุวยเบาหวานร่วมกับ
โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ได้รับกลัยพิไซด์รักษาเบาหวานที่โรงพยาบาลราษีไศลในปี พ.ศ. 2559
วิธีดาเนินการวิจัย การศึกษาเชิงพรรณนา เก็บข้อมูลผู้ปุวยเบาหวานร่วมกับโรคไต
เรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับกลัยพิไซด์ที่รักษาในโรงพยาบาลราษีไศล ตั้งแต่มกราคมถึง ธันวาคม
2559 นาเสนอข้อมูลรูปแบบของความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า จานวนผู้ปุวยเบาหวานและโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับยากลัยพิไซด์
เท่ากับ 19 ราย แบ่งเป็นเพศหญิง 13 ราย (68.42%) ชาย 6 ราย (31.58%) ค่ามาตรฐานอายุ
เท่ากับ 66 ปี (Q1=55,Q3=77) ค่าการทางานของไตเฉลี่ยเท่ากับ 13.57 มล./นาที/1.73ม.2 (±8.13)
ระยะเวลาทีเ่ ป็นโรคเบาหวานมีค่ามัธยฐานเท่ากับ 11 ปี (Q1=8,Q3=14) จานวนครั้งที่ได้รับการเจาะ
วัดระดับน้าตาลในเลือดเฉลี่ย 7 ครั้ง/คน/ปี (±2.91ครั้ง) ค่ามัธยฐานขนาดยากลัยพิไซด์ที่ได้รับ
10 มก./วัน (Q1=5,Q3=10) พบอัตราการเกิดภาวะน้าตาลต่าในเลือดจานวน 7 ครั้ง ในผู้ปุวย 7 ราย
เป็นร้อยละ 5.15 จากจานวนครั้งที่มีการเจาะวัดระดับน้าตาลในเลือดทั้งหมด 136 ครั้งระดับน้าตาล
ในเลือดเฉลี่ยของผู้ปุวยที่พบภาวะน้าตาลต่าเท่ากับ 42.57 มก./ดล. (±14.81มก./ดล.) โดยอาการ
และระดับน้าตาลในเลือดที่พบเป็นระดับรุนแรง ส่งผลให้ผู้ปุวยต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
จานวน 5 จาก 7 รายด้วยภาวะน้าตาลในเลือดต่า
สรุปและข้อ เสนอแนะ อั ต ราการเกิดภาวะน้าตาลต่าในการศึ กษาเท่ า กับ 5.15%
ใกล้เคียงกับอัตราการเกิดภาวะน้าตาลต่าในผู้ปุวยเบาหวานทั่วไปและการศึกษาในผู้ปุวยไตเรื้อรัง
ร่วมกับเบาหวาน แต่พบภาวะน้าตาลต่าระดับรุนแรงที่จาเป็นต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล และ
อาจเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันเวลาดังนั้นควรเฝูาระวังการเกิดภาวะน้าตาลต่า
ในเลือ ดเพิ่ม ขึ้นในผู้ ปุวยกลุ่มนี้ เพื่อ ไม่ ให้เ กิดภาวะน้าตาลต่าในเลือ ดรุ นแรง หรื อหากเกิด
อาการผู้ปุวยสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง
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การศึกษาความรุนแรงของความปวดจากการทางานที่ผดิ ปกติของระบบประสาทส่วนปลาย
(Peripheral Neuropathy pain) ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รบั ยาเคมีบาบัด ศูนย์ให้ยาเคมีบาบัด
หทัยกาญจน์ ธรรมบุตร, วริศรา แถวปัดถา และชลลดา บุญทน
รพ.ศรีสะเกษ
การวิจัยเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความรุนแรงของความปวดจากการ
ทางานที่ผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลาย (peripheral neuropathy pain) ในผู้ปุวย
มะเร็งที่ได้รับยาเคมีบาบัด ศูนย์ให้ยาเคมีบาบัด โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดย
เลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่กาหนด จานวน 60 คน ระหว่างเดือนระหว่าง ม.ค.-ก.พ.
2560 ศูนย์ให้ยาเคมีบาบัดโรงพยาบาลศรีสะเกษ โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ t-Test
ผลการศึกษา พบว่า เพศหญิงและเพศชายมีอาการปวดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (t=0.06) อายุเฉลี่ย 54 ปี ร้อยละ 67 เป็นเพศหญิง อันดั บ1 คือ โรคมะเร็ง เต้านม
ร้อยละ 41.7 อันดับ 2 มะเร็งลาไส้ใหญ่และทวารหนัก ร้อยละ 31.7 และอันดับ 3 มะเร็งเม็ดเลือดขาว
ร้อยละ 6.7 ทุกคนมีประสบการณ์ในการปวดมาก่อน ร้อยละ 100 ชนิดยาเคมีที่ทาให้ปวดชา
ปลายมือ อันดับ 1 คือ ยา oxaliplatin ร้อยละ 45 อันดับ 2 คือ ยา paclitaxane ร้อยละ 25
อันดับ 3 คือ ยา vincristine ร้อยละ 18.3 จานวนครั้งที่ได้รับยาเคมี (=5.5) ร้อยละ 31.7
ระดับความปวดขณะรับยา oxaliplatin pain score =7 (=6.07) ร้อยละ 27 ผู้ปุวยทุกคน
ต้องเปลี่ยนแขนให้น้าเกลือและยาเคมี ร้อยละ 100 ระดับความปวดที่ผู้ปุวยยอมรั บได้ คือ
pain score =2 (=2.13) ร้อยละ 55 ผู้ปุวยต้องได้รับความช่วยเหลือในการรับประทาน
อาหาร อาบน้า แต่งตัว ค่อนข้างมาก ร้อยละ 45 ผู้ปุวยรู้สึกคล้ายเข็มทิ่มที่นิ้วมือ ค่อนข้างมาก
ร้อยละ 51.7 รู้สึกแปลบหรือแสบร้อนที่มือค่อนข้างมาก ร้อยละ 56.7 รู้สึกชาที่มือ เล็กน้อย
ร้อยละ 83.3 ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างน้าร้อนและน้าเย็นร้อยละ 61.7 แยกได้
เล็กน้อยร้อยละ 31.7 และแยกได้ค่อนข้างดี ร้อยละ 6.7 ความลาบากในการจับต้องสิ่งของ
ชิ้นเล็กๆด้วยนิ้วมือยกตัวอย่างเช่น การกลัดกระดุมเล็ก ๆ ไม่มีความลาบาก ร้อยละ 88.3
เล็กน้อยร้อยละ 8.3 มีความลาบากค่อนข้างมาก ร้อยละ 1.7 มีความลาบากมากที่สุด ร้อยละ 1.7
ข้อสรุป ผลการวิจัยนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการพยาบาลผู้ปุวย
รับยาเคมีบาบัดเพื่อลดความรุนแรงของความปวดชา ปลายประสาท ในผู้ปุวยมะเร็งที่ได้รับยา
เคมีบาบัดจากยา oxaliplatin doxorubicin taxane ที่ทาให้เกิดความผิดปกติระบบประสาท
ส่วนปลาย (peripheral neuropathy pain)
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การศึกษาการกาเริบเฉียบพลันของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ที่ได้รับการตรวจสไปโรเมตรีย์ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ
อังคณา บุญลพ, วีรธ์ ิมา ไชยยศ และดวงเดือน ทองผิว
รพ.ศรีสะเกษ
การกาเริบเฉียบพลันของผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในรายที่มีอาการหนัก อาจทาให้
เกิดระบบหายใจล้มเหลว ผู้ปุวยมีโอกาสได้ใส่เครื่องช่วยหายใจเป็นระยะเวลานาน ส่วนใหญ่
จาเป็นต้องเจาะคอ (Tracheostomy) ทาให้นอนในโรงพยาบาลนานขึ้น และมีโอกาสเสียชีวิต
มากขึ้น จึงทาการศึกษาการกาเริบเฉียบพลันที่ต้องเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินและผู้ปุวยที่
รั บ ไว้ ใ นโรงพยาบาลของผู้ ปุ ว ยโรคปอดอุ ด กั้ น -เรื้ อ รั ง ที่ ไ ด้ รั บ การตรวจสไปโรเมตรี ย์ ใ น
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
การวิจัย ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเข้ารั บการรักษา
ที่ห้องฉุกเฉินและการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ประชากร
เปูาหมาย ได้แก่ ผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ได้รับการตรวจสไปโรเมตรีย์ ปี พ.ศ.2559 ใน
โรงพยาบาลศรีสะเกษ ที่มีภูมิลาเนาในเขตอาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จานวน 67 ราย
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย
ผลการศึกษา พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 88.06 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่
ในช่วง 60-69 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.79 มีระดับความรุนแรงของโรคระดับ 2 และระดับ 1
ร้อยละ 44.77 และ 28.36 ตามลาดับ ผู้ปุวยที่เข้ารับการรั กษาที่ห้องฉุกเฉินส่วนใหญ่มีระดับ
ความรุนแรงของโรคอยู่ในระดับ 2 ร้อยละ 53.16 และผู้ปุวยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
มีระดับความรุนแรงของโรคส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 48.57ผลการศึกษาครั้งนี้
สามารถนาไปประยุกต์เป็นเครื่องมือในการหาปัจจัยที่มีผลต่อการกาเริบของโรคของผู้ปุวยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และเพื่อสร้างแนวทางการดูแลผู้ปุวยต่อไป
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ผลลัพธ์การพัฒนากระบวนการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล
ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
อภิชาต ทองมนต์
รพร.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
การดื้อยาต้านจุลชีพหรือยาปฏิชีวนะเป็นปัญหาสุขภาพที่สาคัญ ปัจจัยสาคัญที่ชักนาให้
เชื้อดื้อยาคือ การใช้ยาต้านจุลชีพมากเกินความจาเป็นอย่างไม่เหมาะสม โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชเดชอุดมได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริม
การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุส มผลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล (Rational Drug Use: RDU) โดยมุ่งเน้นใน 3 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคติดเชื้อระบบทางเดิน
หายใจส่วนบน อุจจาระร่วงเฉียบพลัน และแผลเลือดออกจากอุบัติเหตุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาแนวโน้มผลลัพธ์ของการดาเนินโครงการในด้านอัตราการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ ปริมาณยา
และมูลค่ายาปฏิชีวนะที่ใช้ในผู้ปุวยนอกใน 3 โรคดังกล่าว
วิธีการศึกษา ทาการศึกษาในช่วง 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 โดยดาเนินการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล รณรงค์ให้ความรู้บุคลากร พัฒนาระบบ
สารสนเทศในการสั่งใช้ยาและสะท้อนข้อมูลการสั่งใช้ยาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล ทาการ
เก็บข้อมูลและวิเคราะห์แนวโน้มการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ปุวยนอกที่ปุวยด้วย 3 กลุ่มโรคข้างต้น
ที่มารับบริการในช่วง 6 เดือน ที่ทาการศึกษา
ผลการศึกษา พบว่าเมื่อสิ้นสุดการศึกษาอัตราการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะใน 3 กลุ่มโรคมี
แนวโน้มลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม 2559 ที่เริ่มดาเนินการศึกษา โดยอัตราการใช้
ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนลดลงจากร้อยละ 56.47 เหลือ ร้อยละ
44.67 (mean = 46.95, SD = ±6.01) อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคท้องร่วงเฉียบพลันลดลงจาก
ร้อยละ 53.33 เหลือ ร้อยละ 28.85 (mean = 23.59, SD = ±16.82) อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะใน
แผลเลือดออกลดลงจากร้อยละ 72.10 เหลือ ร้อยละ 55.05 (mean = 63.77, SD = ±7.94) และ
เมื่ อทาการวิเ คราะห์ปริม าณและมูล ค่ าการใช้ย าปฏิชีวนะพบว่าทั้ งปริ ม าณและมู ล ค่ายามี
แนวโน้มลดลง โดยปริมาณการใช้ยาลดลงจาก 19,937 หน่วยในเดือนตุลาคม 2559 ลดลงเป็น
9,034 หน่วยในเดือนมีนาคม 2560 ทาการเปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยาปฏิชีวนะต่อ 1 visit
พบว่ามีแนวโน้มลดลงจาก 20.72 บาท/visit เหลือ 16.25 บาท/visit (mean = 17.85, SD = ±1.73)
สรุปและอภิปรายผล จากผลการดาเนินกิจกรรมการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะสม
เหตุผลใน 3 กลุ่มโรคข้างต้น แสดงให้เห็นแนวโน้มที่ดีในการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ และสามารถลด
ปริมาณและมูลค่ายาปฏิชีวนะลงได้ ซึ่งสามารถจะพัฒนาต่อไปเป็นต้นแบบที่สาคัญในการ
ปลูกฝังแนวคิดการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาล ทาให้แพทย์ พยาบาล และ
บุคลากรที่ให้การรักษาผู้ปุวยตระหนักถึงความสาคัญของการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล
เพื่อปูองกันปัญหาเชื้อดื้อยาในอนาคต
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การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอาเภอนาตาล อุบลราชธานี
เบญจวรรณ ศรศรี และคณะ
รพ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลนาตาลมีขนาด 10 เตียง ให้บริการผู้ปุวยจิตเวชโดยจัดบริการคลินิกสุขภาพจิต
รวมในงานผู้ปุวยนอก (OPD) ไม่มีพื้นที่คลินิกโรคจิตเวชแยกเฉพาะ สถิติพบผู้ปุวยด้วยโรคจิตเวช
ปี 2557-2559 จานวน 143, 155 และ 159 คนตามลาดับ และการเข้าถึงบริการยังไม่ได้ตามเกณฑ์
(เกณฑ์มากกว่าร้อยละ 95) โดยปี2557-2559 มาตามนัดร้อยละ 68.7 ,74.5 และร้อยละ 76.4
ขาดยาร้อยละ 23.33, 11.86 และ 12.69 จากการทบทวนพบปัญหาคือระบบการดูแลรักษา
ยังไม่ชัดเจนไม่มีผู้รับผิดชอบหลักและไม่มีระบบการติดตามอย่างต่อเนื่อง จึงทาการศึกษานี้ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการประชุมปรึกษาทางการพยาบาลโรงพยาบาลนาตาล
อุบลราชธานี
การศึกษา นี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบ แนวคิดการมีส่วน
ร่วมและการบวนการดูแลผู้ปุวยตามหลัก Care Process กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจงรวม
30 คน พั ฒ นาและน ารู ป แบบไปใช้เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ระหว่ า ง ม.ค.2559 ถึ ง มี . ค.2560
เครื่องมือใช้ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป,แบบบันทึกการประชุมกลุ่ม,แบบประเมินการพัฒนา
แนวทางฯ ซึ่งผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษา พบว่าได้ระบบการดูแลรักษาผู้ปุวยจิตเวชโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
อาเภอนาตาลที่ชัดเจน มีผู้รับผิดชอบเป็นพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช มีระบบงานคลินิกที่ให้บริการ
อย่ างต่อเนื่องทั้ งในโรงพยาบาลและในชุมชนเกิดการขับเคลื่อนระบบการดูแลรั กษาโดยภาคี
เครือข่ายในชุมชนมีส่วนร่วมกันในการพัฒนาระบบบริการและการดูแลที่ทาให้เกิดความต่อเนื่อง
ยั่งยืนส่วนผู้ปุวยด้วยโรคจิตเวชปี 2560 จานวน 185 คน มาตามนัดร้อยละ 98.5 (เกณฑ์มากกว่า
ร้อยละ 95) และขาดยาจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.17 (เกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ 2) โดยทุก
รายมีระบบการติดตามมารับยาก่อนที่ จะมีอาการกาเริบจึงทาให้ผู้ปุวยปลอดภัยมากขึ้นตาม
กระบวนการการดูแลผู้ปุวย (Care Process 13 กิจกรรม) จากการพัฒนาระบบนี้ที่มีความชัดเจน
ในประเด็นการดูแลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายทาให้ผู้ปุวยเข้าถึงบริการได้
มากขึ้น เกิดความสุ ขของบุค คลในครอบครั วและชุม ชน มี การนาไปใช้ ไ ปทุ กๆใน รพ.สต.
ข้อเสนอแนะคือควรพัฒนาระบบการนาส่งผู้ปุวยจิตเวชฉุกเฉินโดยภาคีเครือข่ายจากชุมชนมาสู่
โรงพยาบาลชุมชนร่วมด้วยเพื่อการดูแลครอบคลุม

81

การพัฒนาระบบการวางแผนจาหน่ายผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย แบบประคับประคอง
ศรัญญา วรรณสุข และคณะ
รพ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ผู้ปุวยมะเร็งระยะสุดท้ายของโรคและระยะสุดท้ายของชีวิตต้องทุกข์ทรมานทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ การดูแลรักษาจึงจาเป็นต้องการรักษาแบบองค์รวมที่ตอบสนองช่วยให้ผู้ปุวยรู้สึกว่า
ตนเองยังมีคุณค่ามีความปลอดภัยไม่ทุกข์ทรมานจากอาการของโรคได้รับความรัก ได้รับการ
ยอมรับมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเสียชีวิตอย่างสงบทางหน่วยงานจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาคุณภาพ
การการพยาบาลในโรงพยาบาลและที่บ้าน
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการวางแผนการจาหน่ายผู้ปุวยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบ
องค์รวมไม่ให้ผู้ปุวยทุกข์ทรมานด้านร่างกายและจิตใจจากการเจ็บปุวยเพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี
เสียชีวิตอย่างสงบ ทั้งในโรงพยาบาลและที่บ้าน
รูปแบบการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม วิธีการดาเนินแบ่งออกเป็น 4
ระยะ ดังนี้ ระยะที่1ศึกษาสถานการณ์บริบทการบริการ ความต้องการของผู้ปุว ยระยะที่ 2
เตรียมความพร้อมของบุคคลากรและการวางแผนการจาหน่ายร่วมกับผู้ดูแลโดยเชื่อมโยงบริการที่มี
อยู่ให้เป็นระบบการดูแลต่อเนื่องระยะที่ 3จัดระบบบริการและนากระบวนการ PDCA การดูแล
ต่อเนื่องแบบสหวิชาชีพร่วมกับเครือข่ายดูแลต่อเนื่องในโรงพยาบาลและในชุมชนระยะที่ 4
ประเมินผลโดยการใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนเป็นระยะๆวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ระยะเวลาดาเนินการ 30 กันยายน 2559 - 30 เมษายน 2560 จานวน 25 ราย ใช้เครื่องมือ
วิจัย ผู้วิจัยสร้างขึ้นเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ปุวยเรื่องความต้องการการดูแลตามปัญหาและการ
สัมภาษณ์เชิงลึก สรุปผลเป็นเชิงพรรณนาและวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ผลดาเนินการ มีการจัดตั้งศูนย์ Palliative care มีระบบการเชื่อมโยงข้อมูล มีการประเมิน
ผู้ปุวยมะเร็งด้วย Pain scale มีการนาหลัก PQRST มาใช้ในกระบวนการดูแลและนา Syringdriver
มาใช้ในการให้ยา Morphine ใน รพ. และที่บ้านมีเครือ่ งผลิต O2 มาให้บริการในการให้ O2 บาบัดที่
บ้านมีระบบการประสานงานและมีระบบการวางแผนจาหน่ายก่อนสิ้นสุดการรักษามีระบบติดตาม
เยี่ยมผู้ปุวย มีเครือข่ายเป็นทีมดูแลต่อเนื่องร่วมเป็นลูกข่ายของโรงพยาบาลมะเร็งและเป็นแม่ข่าย
ให้เครือข่ายดูแลต่อเนื่อง 31 รพ.สต.มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลทรัพยากรในพื้นที่ จานวนการให้บริการ
ในผู้ปุวย 25 รายได้รับการวางแผนการจาหน่ายตามปัญหาและความต้องการคลอบคลุมทั้ง 4 มิติ
อย่างน้อย 4 กิจกรรม 1)การเสริมสร้างศักยภาพผู้ดูแล 2)การรับยาแก้ปวด 3)การประสานงานชุมชน
และทรัพยากรในพื้นที่ 4)การติดตามดูแลต่อเนื่องและประเมินความคิดเห็นของครอบครัว
ผู้ปุวยผู้เสียชีวิต มีความเห็นว่าการผู้ที่ปุวยได้รับการดูแลแบบองค์รวม ได้รับความรักทาให้รู้สึก
ว่าตนเองมีคุณค่า ไม่ทุกข์ทรมานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเสียชีวิตอย่างสงบ“เป็นการตายอย่าง
สวยงาม” โดยคะแนนความพึงพอใจต่อการดูแลร้อยละ 95.6 และคะแนนความรู้ทักษะร้อยละ 92.5
อภิปรายผล การให้การดูแลผู้ปุวยผู้ปุวยมะเร็งระยะสุดท้ายเพื่อคุณภาพที่ดีของผู้ปุวย
ระยะสุดท้ายและครอบครัว ต้องการระบบการดูแลที่ดี ชัดเจนมีเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีแผน
ยุทธศาสตร์ที่ดีตลอดจนการประสานงานที่มีประสิทธิภาพของเครือข่าย
ข้อเสนอแนะ ควรนารูปแบบนี้ไปขยายผลการวางแผนจาหน่ายของผู้ปุวยกลุ่มนี้ในตึกผู้ปุวยอื่น
ที่มีบริบทที่ใกล้เคียงกันและเสริมพลังอานาจชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้ายด้วย
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ความสัมพันธ์ระหว่างระดับ HbA1c กับการควบคุมระดับน้าตาลได้คุณภาพตัง้ แต่ 2 ครั้งขึ้นไป
สาโรช สมชอบ
รพ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ปีงบประมาณ 2558 และ 2559 สานักโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุขได้ใช้เกณฑ์
การประเมินร้อยละของผู้ปุวยเบาหวานที่คุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดี หมายถึง ค่าระดับ HbA1c
ครั้งสุดท้าย < 7 mg% หรือค่าระดับ FBS 2 ครั้งสุดท้ายที่มีข้อมูลมีค่าระหว่าง 70-130 mg/dl
ทั้ง 2 ครั้งในปีงบประมาณที่วิเคราะห์ ต่อมาในปีงบประมาณ 2560 ใช้เกณฑ์คือ ค่าระดับ HbA1c
ครั้งสุดท้าย < 7 mg% อนึ่งค่า HbA1c มีความเหมาะสมอย่างมากในการประเมินระดับน้าตาล
เฉลี่ยในระยะเวลา ประมาณ 2-3 เดือนซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลาในการนัดคนไข้มาตรวจ โดย
การตรวจ HbA1c มีค่าใช้จ่ายประมาณ 135 บาท/ครั้ง แต่ขณะที่ FBS มีค่าใช้จ่ายประมาณ 9 บาท/ครั้ง
อาเภอเขื่องในมีผู้ปุวยเบาหวานปี 2559 จานวน 5364 คน ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการตรวจ HbA1c 1
ครั้งต่อผู้ปุวย 1 คน ต่อปี ประมาณ 724,140 บาท ขณะที่การตรวจ FBS จะมีค่าใช้จ่ายเพียง
48,276 บาท วิจัยฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับ HbA1c กับ
การควบคุมระดับน้าตาลได้คุณภาพตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปและเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ร ะหว่าง
ระดับ HbA1c < 7 mg% กับการควบคุมระดับน้าตาลได้คุณภาพตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป โดยเป็น
การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือผู้ปุวยเบาหวานอาเภอเขื่องในที่คุมน้าตาลได้ตั้งแต่ 2 ครั้ง
คุณภาพจานวน 400 คน ในปีงบประมาณ 2560 โดยสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบบันทึกสุขภาพผู้ปุวย การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา สถิติพรรณนา และไคสแควร์ พบว่าผลการศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 400 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 72.25 มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
ร้อยละ 72.50 รับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนรัง ร้อยละ 13.75 ค่า HbA1c
ส่วนใหญ่  6.50% ร้อยละ 58.50 พบว่าผู้ปุวยเบาหวานที่มีการคุมระดับน้าตาลได้คุณภาพ 3 ครั้ง
จะตรวจพบ HbA1c อยู่ในระดับปกติ (  6.50%) ร้อยละ 56.5 เมื่อคุมระดับน้าตาลได้
คุณภาพ 4 ครั้ง จะตรวจพบ HbA1c  6.50% ร้อยละ 52.8 และเมื่อคุมระดับน้าตาลได้
คุณภาพ 5 ครั้ง จะตรวจพบ HbA1c  6.50% ร้อยละ 44.5 และเมื่อใช้สถิติทดสอบ ไคสแควร์
ที่ระดับระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 HbA1c มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้าตาล
ได้คุณภาพ 3 ครั้ง (FBS  130mg/dl) (  = 61.30, p = 0.00) HbA1c มีความสัมพันธ์กับ
การควบคุมระดับน้าตาลได้คุณภาพ 4 ครั้ง (  = 105.16, p = 0.00) HbA1c มีความสัมพันธ์
กับการควบคุมระดับน้าตาลได้คุณภาพ 5 ครั้ง (  = 37.92, p = 0.00) แต่พบว่าระดับ
HbA1c  7.0% ไม่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้าตาลได้คุณภาพตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป
สรุปและข้อเสนอแนะ ค่า HbA1c มีความเหมาะสมอย่างมากในการประเมินระดับน้าตาล
เฉลี่ยในระยะเวลา ประมาณ 2-3 เดือนซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลาในการนัดคนไข้มาตรวจ แต่
เนื่องจากราคาที่สูงกว่าการตรวจ FBS สาหรับกรณีโรงพยาบาลที่ไม่ต้องการจะตรวจ HbA1c
ในผู้ปุวยเบาหวานทุกรายหรือพิจารณาเลือกตรวจนั้น ควรพิจารณาตรวจ HbA1c ในรายที่มี
การคุมระดับน้าตาลได้คุณภาพตั้งแต่ 3 ครั้ง ขึ้นไป และควรหาทางลดต้นทุนค่าตรวจ HbA1c ลง
2
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับการควบคุมโรคหืดในผู้ป่วยโรงพยาบาลเขื่องใน
วรนท มาศวรรณา
รพ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
บทนา โรงพยาบาลเขื่องในถึงแม้จะมีการจัดตั้ง easy asthma clinic ก็ตาม แต่จานวน
ผู้ปุวยที่ เ ข้า รั บบริ การห้อ งฉุกเฉินด้วยอาการหอบเฉีย บพลั นยั งไม่ ล ดลง รวมทั้ งระดับการ
ควบคุมโรคหืดยังไม่ดีขึ้น จากเหตุข้างต้นจึงได้ทาการศึกษาเพื่อค้นหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับระดับการควบคุมโรคหืด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการดูแลผู้ปุวยต่อไป
วิธีการศึกษา ศึกษาแบบย้อนหลัง วิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาล
และฐานข้อมูล easy asthma clinic คัดเลือกผู้ปุวยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหืดในผู้ปุวยนอก
ที่มารับบริการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยใช้ Logistic regression
model ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมโรค
ผลการศึกษา ผู้ปุวยทั้งหมด 468ราย มารับบริการ 5,615 ครั้ง เป็นเพศหญิงร้อยละ 59.2
อายุเฉลี่ย 47.5+24.2 ปี เป็นผู้ปุวยที่ควบคุมโรคหืดได้สมบูรณ์ 1,945 ครั้ง (34.6%) ควบคุม
ได้บางส่วน 2,659 ครั้ง (47.3) และควบคุมไม่ได้ 1,011 ครั้ง (18.1%) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
ระดับการควบคุมโรคหืดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติได้แก่ ผู้ปุวยที่อายุน้อยกว่า 12 ปี (adjustedOR
1.55 95% CI 1.04-2.33) บัตรประกันสุขภาพ (adjusted OR 1.29 95% CI 1.03-1.61) และ
ผู้ปุวยที่มีโรคร่วม (adjusted OR 0.67 95% CI 0.58-0.78) จากผลการศึกษาผู้ให้บริการควร
จะให้ความสนใจกลุ่มผู้ปุวยเด็กอายุต่ากว่า 12 ปี เนื่องจากมีโอกาสในการควบคุมโรคมากกว่า
ผู้ใหญ่ร้อยละ 55 ผู้ปุวยที่ใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพมีโอกาสควบคุมโรคได้ดีกว่าสิ ทธิ์อื่นร้อยละ 29
อาจเนื่องมาจากมีการจัดการรายโรค (Disease management) ที่เป็นระบบเมื่อเทียบกับผู้ปุวย
สิทธิ์อื่นๆทาให้ผู้ปุวยได้รับการติดตามรักษามากกว่า และผู้ปุวยที่มีโรคร่วมมีโอกาสควบคุมโรค
ได้น้อยกว่าผู้ไม่มีโรคร่วมร้อยละ 33 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้าที่ผ่านมา
สรุป ผู้ปุวยโรคหืดในโรงพยาบาลเขื่องในยังมีระดับการควบคุมโรคหืดได้ยังไม่ดีเท่าที่ควร
ดั้งนั้นโรงพยาบาลควรเน้นการติดตามการรักษาให้มากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
ผู้ปุวยที่ใช้สิทธิ์ประกันสังคมและสิทธิ์เบิกได้ รวมทั้งผู้ปุวยที่มีโรคร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการ
ควบคุมโรคหืดได้มากขึ้น
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รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง WE CARE STROKE หอผู้ป่วยใน 1 โรงพยาบาลเขื่องใน
ศรัญญา วรรณสุข และคณะ
รพ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
บทนา/วัตถุประสงค์ การดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular Disease,
Stroke) ระยะฟื้นฟู เป็นการดูแลผู้ปุวย โดยให้การปูองกันหรือบรรเทาจากอาการของโรค ปูองกัน
การเกิดภาวะแทรกซ้อนฟื้นฟูสภาพร่างกายและสมองลดความพิการที่ยาวนานและอัตราการ
เสียชีวิตหอผู้ปุวยใน1โรงพยาบาลเขื่องในมีผู้ปุวย Stroke ระยะฟื้นฟูจานวน 20 ราย ข้ อมูลปี
พ.ศ.2559 จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการดูแลพบว่า อัตราการ Re-admit สูงปี พ.ศ.2558
ร้อยละ 5.2 วันนอนเฉลี่ย 9.5 ปีพ.ศ.2559 อัตราการ Re-admit ร้อยละ4.9 วันนอนเฉลี่ย 7.5 วัน
และยังขาดความรู้ทักษะในการดูแลผู้ปุวยมีภาวะแทรกซ้อนต้องกลับมานอนโรงพยาบาลอีก
จากสาเหตุที่ปูองกันได้ ไม่มีแหล่งให้ความช่วยเหลือและถูกทิ้งไว้ที รพ. ทางหน่วยงานจึงมี
แนวคิดพัฒนาการดูแลผู้ปุวย เพื่อเพิ่ม Empower ของ care giver ให้มีความรู้มีทักษะสามารถดูแล
ผู้ปุวยได้ลดระยะวันนอนเฉลี่ย ลดอัตราการ Re admit ปูองกันภาวะแทรกซ้อนและพัฒนาเครือข่าย
STROKE ร่วมกับสหวิชาชีพ รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมในการดูแลผู้ปุวย
รูปแบบ/ผลการศึกษา เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกลุ่มทีศึกษาคือผู้ปุวย
Strokeระยะฟื้นฟูที่มานอน รพ. วิธีดาเนินการแบ่งออกเป็น 4 ระยะดังนี้ 1)ศึกษาบริบทความ
ต้องการ 2)เตรียมความพร้อมและวางแผนการจาหน่ายร่วมกับ Care giver ในรูปแบบดูแล
ต่อเนื่อง 3)ให้การดูแลตาม stroke home program ที่หน่วยงานกาหนดและใช้นวัตกรรมใน
การดูแลผู้ปุวยประกอบด้วย นวัตกรรมนาฬิกาเคลื่อนไหวตะกร้าบอลและดนตรี เสียงเพลง
บาบัดนากระบวนการ PDCA การดูแลต่อเนื่องแบบสหวิชาชีพร่วมกับเครือข่ ายในโรงพยาบาล
และชุมชน 4)ประเมินผลโดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนเป็นระยะๆวัด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ระยะดำเนินกำร 30 กันยายน 2559 ถึง 30 เมษายน 2560 จานวน ผู้ปุวย 20 ราย
ได้รับการวางแผนการจาหน่ายตามปัญหาความต้องการคลอบคลุมทั้ง 4 มิติอย่างน้อย 4 กิจกรรม
เก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ปุวยเรื่องความต้องการการดูแลตามปัญหาและสัมภาษณ์เชิงลึก สรุปผล
เชิงพรรณนาและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการศึกษา พบว่าอัตรา Re admit
เฉลี่ยลดลง ร้อยละ 1.5 วันนอนเฉลี่ย 6.5วัน คะแนนความรู้ Care giver เฉลี่ยร้อยละ 91.5
ผู้ปุวยไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะดูแล การพัฒนาการดูแลครั้งนี้เป็นบูรณาการการดูแลร่วมกับ
STROKE CARE TEAM จึงเกิดความร่วมมือร่วมใจในการทางาน ผู้ปุวยและครอบครัวได้รบั การ
ดูแลอย่างต่อเนื่องทั้งในรพ.และที่บ้าน อย่า งคลอบคลุมทั้ง 4 มิติมีคุณภาพชีวิตที่ดี เข้าถึง
บริการ ผู้ปุวยและครอบครัวมีความรู้ทักษะในการดูแลตนเองมีความพึงพอใจในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่มี “แรงบันดาลใจ” ในการทางาน
สรุป/ข้อเสนอแนะ การดูแลผู้ปุวย Stroke ระยะฟื้นฟูจาเป็นต้องได้รับการดูแลแบบ Palliative
care เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ปุวยจึงต้องการระบบการดูแลที่ดี ชัดเจน มีเครือข่ายที่เข้มแข็งแผน
ยุทธศาสตร์ที่ดีตลอดจนการประสานงานที่มีคุณภาพของเครือข่าย และควรนารูปแบบการพัฒนานี้
ไปขยายผลการวางแผนการจาหน่ายผู้ปุวยกลุ่มโรคนี้ในหอผู้ปุวยอื่นที่มีบริบทที่ใกล้เคียงกันและเสริมพลัง
อานาจชุมชนให้ตระหนักและเห็นความสาคัญและมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองด้วย
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การพัฒนารูปแบบการจัดการด้านระบบยาในโรงเรียนโดยเครือข่ายชุมชน
จันทร์จรีย์ ดอกบัว, สุธิดา ปาบุตร และรัตนาภรณ์ สระบัวคา
รพ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ
โรงเรียนเป็นสถาบันการเรียนในการพัฒนาเด็กในด้านต่างๆ เด็กที่อยู่ในวัยเรียนมีโอกาส
ที่จะมีอาการเจ็บปุวยด้วยโรคทั่วไปหรืออาจจะได้รับอันตรายจากสิ่งแวดล้อมโดยคาดไม่ถึง
ขณะที่อยู่ในโรงเรียน ในอาเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอานาจเจริญมีจานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 40 แห่ง
ที่ผ่านมาจากการเก็บข้อมูลพบอุบัติการณ์แพ้ยาอันตรายแบบรุนแรงในโรงเรียนจากการหยิบยา
รับประทานเองและเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลร้อยละ 2.5 และในเบื้องต้นจากการสอบถาม
เจ้าหน้าที่โรงเรียนบางแห่งพบว่ายังไม่สามารถอธิบายสถานการณ์ปัญหาที่แท้จริงของการให้บริการ
สุขภาพในโรงเรียนแต่ละแห่งได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษาปัญหาด้านยาในโรงเรียน
และหารูปแบบแนวทางการดาเนินการแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายในชุมชนอันได้แก่
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และเครือข่ายชุมชนโรงเรียนใน
การจัดการความเสี่ยงและแก้ไขปัญหาด้านยาในโรงเรียน โดยการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
สถานการณ์การจัดการด้านระบบยาในโรงเรียนและพัฒนารูปแบบการจัดการด้านระบบยาโดยการ
มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชน ดาเนินการวิจัยโดยการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการ
สารวจห้องพยาบาลและทาการสัมภาษณ์ครูห้องพยาบาลจานวน 40 คน ใช้เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์
กึ่งโครงสร้างและใช้การประชุมระดมสมองของภาคีเครือข่ายทั้ง 3 ส่วน ทาการประเมินผลการ
ดาเนินงาน บูรณาการเข้ากับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ดาเนินการเก็บข้อมูลในระหว่าง
เดือนกรกฎาคม 2559 - มีนาคม 2560 ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นระดับประถมศึกษา ไม่มีห้องพยาบาลเป็น
สัดส่วนที่ชัดเจน กรอบรายการยาทุกโรงเรียนแตกต่างกัน พบยาอันตรายในโรงเรียนเกือบทุก
แห่ง การจัดเก็บยาไม่เหมาะสมและไม่ควบคุมคุณภาพยา ไม่มีระบบการเก็บข้อมูลการมารับ
บริการของนักเรียนที่เจ็บปุวยตลอดจนไม่มีการกาหนดกรอบรายการและแนวทางการส่งต่อ
นัก เรี ย นที่ มี ภาวะฉุก เฉิ นหรื อ เจ็ บ ปุ วยที่ เ กิน ขอบเขตการให้บ ริ ก ารของห้ อ งพยาบาลของ
โรงเรียนไปยังโรงพยาบาล ครูพยาบาลยังขาดความมั่นใจในการจ่ายยาให้กับเด็กนักเรียนที่
เจ็บปุวย ในส่วนผลการพัฒนารูปแบบการจัดการด้านระบบยาในโรงเรียนจากการประชุมระดม
สมองภาคีเครือข่ายพบว่ามีการกาหนดกรอบรายการยาในโรงเรียนจานวน 18 รายการ เป็นยา
สามัญประจาบ้าน มาตรฐานการจัดซื้อจัดหายา การจัดทาแบบบันทึกการจ่ายยาและระบบ
การควบคุมคุณภาพในรูปแบบเดียวกัน มีการจัดประชุมวิชาการและจัดทาสื่อความรู้ให้กับ
โรงเรียนและให้มีระบบการติดตามโดยภาคีเครือข่ายอย่างสม่าเสมอ เกิดรูปแบบการส่งต่อนักเรียน
ที่ชัดเจน และจากการประเมินผลของทีมเครือข่ายพบว่าทุกโรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในส่วนของห้องพยาบาล
ข้อเสนอแนะ ควรมีการขยายผลการดาเนินการในระดับจังหวัดและระดับเขตเพื่อให้
เกิดระบบยามาตรฐานทั้งจังหวัดและเขต ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยด้านยาในโรงเรียนต่อไป
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การพัฒนารูปแบบดาเนินงานสถานที่ทางานน่าอยู่และน่าทางานโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพุทธรักษา อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
พิศมัย ศรีริรมย์
รพ.สต.พุทธรักษา จ.อานาจเจริญ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบดาเนินงานสถานที่ทางานน่าอยู่
และน่าทางาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพุทธรักษาโดย
ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมกับการประยุกต์ใช้แนวความคิดการมีส่วนร่วมจากกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร พยาบาลวิชาชีพชานาญการ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการทันตสาธารณสุข ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย และพนักงานพิมพ์
จานวน 7 คน ซึ่งได้จากการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง และรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถาม
การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสนทนากลุ่มย่อย จากนั้น
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ด้วยสถิติการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและสาหรับข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า กระบวนการพัฒนารูปแบบการดาเนินงานสถานที่ทางานน่าอยูแ่ ละ
น่าทางานโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร ประกอบด้วย 11 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การสนับสนุน
ของผู้บริหาร (2) การรวบรวมข้อมูล (3) การวิเคราะห์ปัญหา (4) การวิเคราะห์บริบทของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (5) การกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา (6) การจัดทา
แผนปฏิบัติการ (7) การบริหารจัดการแผน (8) การปฏิบัติการตามแผน (9) การติดตามและ
ประเมินผล (10) การสรุปผล และ (11) การยกย่องเชิดชู กระบวนการดังกล่าวนาไปสู่การ
พัฒนาสถานที่ทางานน่าอยู่และน่าทางาน การสนับสนุนขององค์กรและการมีส่วนร่วมของ
บุ ค ลากรส่ ง ผลให้ ส ถานที่ ท างานมี ค วามสะอาด ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านมี ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต มี
สิ่งแวดล้อมที่ความเหมาะสมเอื้อต่อการมีสุขภาพดี และความมีชีวิตชีวาของผู้ปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะ ศึกษารูปแบบการดาเนินงานสถานที่ทางานน่าอยู่และน่าทางาน ในระดับ
อาเภอ
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การศึกษาพฤติกรรม 3อ 2ส ของประชาชน 15 ปีขึ้นไปในเขตตาบลพนา อาเภอพนา จังหวัดอานาจเจริญ
เขมรัศม์ แก้วสุข
รพ.พนา จ.อานาจเจริญ
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงสารวจแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม
3อ 2ส (การบริโภคอาหาร การออกกาลังกาย และอารมณ์) ของประชาชน 15 ปีขึ้นไปในเขต
ตาบลพนา อาเภอพนา จังหวัดอานาจเจริญในระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – มกราคม 2560
โดยสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จานวนกลุ่มตัวอย่าง 346 คน เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์และเฝูาระวังพฤติกรรมสุขภาพ (ฉบับปรับปรุง กันยายน 2556)
ของกองสุขศึกษา กระทรวงสาธรณสุข และจากการชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ร้อยละ
ผลการศึกษา ข้อมูลทั่วไปพบว่า เป็นเพศชายร้อยละ 36.63 เพศหญิง ร้อยละ 63.37 โดย
พบกลุ่มอายุ 35-59 ปี มากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มอายุน้อยกว่า 35 ปี และกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 58.33, 28.92 และร้อยละ 12.75 ตามลาดับ พบมีน้าหนักเกินร้อยละ 26.96
อ้วนระดับ 1 ร้อยละ 25 อ้วนระดับ 2 ร้อยละ 5.88 นอกจากนี้ยังพบว่ามีกลุ่มที่มีน้าหนักน้อย
ระดับ 1 - 3 โดยพบกลุ่มน้าหนักน้อยระดับ 3 มากที่สุด รองลงมาคือน้าหนักน้อยระดับ 1 และระดับ 2
คิดเป็นร้อยละ 4.41, 3.43 และร้อยละ 1.47 ตามลาดับ ผลการศึกษาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมาก
ที่สุดของประชาชนเขตตาบลพนา คือพฤติกรรมการออกกาลังกาย รองลงมาคือสุขวิทยาส่วนบุคคล
ไม่เหมาะสม และพฤติกรรมการนอนไม่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 88.73, 60.03 และร้อยละ 50.83
ตามลาดับ โดยพบว่าออกกาลังกายมากกว่า 20 นาทีขึ้นไปเพียง 1-2 วันต่อสัปดาห์ และระยะเวลา
ในการออกกาลังกายส่วนใหญ่ออกกาลังกายน้อยกว่า 20 นาทีและออกกาลังกายเพียง 1-2 วัน
ต่อสัปดาห์คิดเป็นร้อยละ 38.26 และร้อยละ 38.26 ตามลาดับ ด้านสุขวิทยาการใช้ช้อนกลาง
ตักอาหารใส่จานของตนเองพบว่าทาเป็นส่วนน้อยถึงร้อยละ 53.92 ส่วนพฤติกรรมการนอน
พบว่า รู้สึ กไม่ สดชื่นหลังตื่นนอนพบมาก 1-4 วันต่อ สัปดาห์ คิ ดเป็นร้ อยละ 35.36 ส าหรับ
พฤติกรรมบริโภคไม่เหมาะสมพบร้อยละ 48.42 โดยพบว่าส่วนใหญ่มีพฤติกรรมบริโภคอาหาร
กึ่งสาเร็จรูป/การถนอมอาหาร รองลงมาคือใส่น้าตาลเพิ่มอาหารแต่ละมื้อ และกินอาหารแต่ละ
มื้อเติมน้าปลา/เกลือ/พริกน้าปลา/ซีอิ๊ว/ซอสมะเขือเทศและซอสอื่นๆ เพิ่มคิดเป็นร้อยละ
77.23, 67.98 และร้อยละ 63.68 ตามลาดับ นอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนตาบลพนาดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ร้อยละ 33.57 ความถี่ในการดื่ม 1-4 วันต่อสัปดาห์พบมากที่สุดถึงร้อยละ 19.58
ปริมาณการดื่ม 2-3 ฝาต่อวันพบร้อยละ 12.41 มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ร้อยละ 16.67 โดยส่วนมาก
เริ่มสูบมากกว่า 30 นาทีหลังตื่นนอน และพบว่าร้อยละ 11.29 สูบบุหรี่น้อยกว่า 20 มวนต่อวัน
จากผลการศึกษาเป็นข้อมูลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมส่งเสริมปูองกันสุขภาพให้สอดคล้อง
กับปัญหาของประชาชนต่อไป
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การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารินโรงพยาบาลลืออานาจ
กนกวรรณ ผิวทอง และพนัฎชนันทน์ ผิวบาง
รพ.ลืออานาจ จ.อานาจเจริญ
คลินิกผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วยยาวาร์ฟาริน โรงพยาบาลลืออานาจ มีจานวนทั้งสิ้น
10 ราย จากเดิมในปี 2557 มีจานวนเพียง 3 ราย ผลการศึกษาพบว่า ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับยา
Warfarin ได้ Target INR ลดลง ซึ่งยังไม่บรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ คือ ผู้ ปุวยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน
ต้องได้ Target INR อยู่ในเกณฑ์ที่กาหนด คือ 2.0-3.0 ได้มากกว่า ร้อยละ 60 ของผู้ปุวยทั้งหมด
โรงพยาบาลลืออานาจ จึงได้พัฒนาระบบการดูแลตนเองของผู้ปุวยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้ผู้ปุวยมีความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง 2) ให้ผู้ปุวยที่รับยาวาร์ฟาริน
มีระดับTarget INR อยู่ในเกณฑ์ที่กาหนด คือ 2.0-3.0 กลุ่มเปูาหมาย คือ ผู้ปุวยที่ได้รับการรักษา
โดยได้รับยาละลายลิ่มเลือดที่โรงพยาบาลลืออานาจ วิธีการศึกษา จากเดิมซักประวัติส่งตรวจ
พบแพทย์เลย ปรับเป็น มีการจัดตั้งคลินิกวาร์ฟาริน มีลักษณะการให้บริการแบบกึ่งเบ็ดเสร็จ
(Semi-One Stop Service) มีการจัดกลุ่มให้ความรู้ โดยทีมสหวิชาชีพ พยาบาลเป็นผู้ซักประวัติ
สอบถามอาการ และให้คาแนะนาในการปฏิบัติตัว ส่งตรวจเลือดหาระดับ PT INR ส่งพบเภสัชกร
เพื่ อ ปรั บยาเพื่ อ ให้ค่ า ผลเลื อดให้ไ ด้ตามเปูาหมายที่ กาหนดหาสาเหตุและแนวทางร่วมกัน
แพทย์ตรวจรักษา ในวันที่ผู้ปุวยมารับบริการในคลินิก วิธีการศึกษา โดยใช้การวัดผลการรับรู้
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ผลก่อนการประเมินพบผู้ปุวยมีความพร่องความรู้ในเรื่องการจั ดการ
ตนเอง มากที่สุดคือ ยาสมุนไพร และการรับประทานยาแก้ปวด การหยุดรับประทานยาเอง
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ปุวยมีการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตัวมากขึ้น จากร้อยละ 55
เพิ่มเป็นร้อยละ 93.38 โดยกลุ่มที่ไม่ค่อยรับรู้ภาวะแทรกซ้อนของตนเองคือ ผู้ปุวยผู้สูงอายุ
หยุดรับประทานยาเอง การรับประทานยาสมุนไพรและด้านความรู้ในการจัดการตนเอง มีความรู้
เพิ่มมากขึ้นและผู้ปุวยที่รับยาวาร์ฟาริน มีระดับ Target INR อยู่ในเกณฑ์ที่กาหนด จากร้อยละ 50
เพิ่มเป็นร้อยละ 67.26 สรุปและข้อเสนอแนะ การจัดทากลุ่มและการจัดทาคลินิกวาร์ฟาริน ทาให้สะดวก
ในการจัดรูปแบบการให้คาแนะนา และส่งผลให้ระดับ Target INR อยู่ในเกณฑ์ที่กาหนด
ข้อเสนอแนะ ควรเขียนบันทึกในสมุดประจาตัวผู้ปุวยและการโทรติดตาม ผู้ดูแล มีการ
ส่งต่อข้อมูล ทะเบียนผู้ปุวยที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด ให้เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลดูแลและติดตามร่วมกัน
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รูปแบบการดาเนินงานอนามัยแม่และเด็กในชุมชนแบบมีส่วนร่วม
โดยใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมพื้นเมืองอีสาน กรณีศึกษา : ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
กุนทินี กุสโร
รพ.สต.โพนทราย จ.มุกดาหาร
ระยะตั้ ง ครรภ์ เ ป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ มี ค วามส าคั ญ โดยจะเริ่ ม ตั้ ง แต่ ม ารดาวางแผนการ
ตั้งครรภ์เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น “คุณแม่คุณภาพ” โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
ร่วมกัน (Action Learning); R2R เชิงปริมาณใช้การสารวจ ส่วนเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสนทนากลุ่ม โดยใช้เทคนิคกระบวนการวางแผนการมีส่วนร่วม
(A-I-C) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ พระภิกษุ ผู้นาชุมชน อสม. จานวน 60 คน
โดยการเลือกแบบแบบเจาะจง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการดาเนินงานอนามัยแม่
ในชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมพื้นเมืองอีสานและเกิดความพึงพอใจ
และพัฒนาสิ่งใหม่ๆ และการมีส่วนร่วมชุมชน
ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการดาเนินงานนวัตกรรม ได้แก่ 1) กระบวนการด้านนวัตกรรม
เตือนช่วง (เทคโนโลยี) แก้ไขปัญหาด้านการรับบริการตามเกณฑ์คุณภาพ การแจ้งเตือนโดย
ระบบ SMS เป็นระยะๆ เพื่อส่งผลต่อคุณค่าด้านความรู้สึก 2) กระบวนการด้านนวัตกรรมห่วงครรภ์
(วิถีพุทธ) แก้ไขปัญหาด้านทัศนคติการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ โดยนาเอาประเพณีการผูกข้อ
ต่อแขนร่วมกับการให้บริการในระบบสุขภาพ ถือได้ว่าได้พยายามนาเอาทั้งสองอย่างมาผสาน
กันอย่างกลมกลืน เพราะความเชื่อประเพณีที่มีมาแต่โบราณนั้นเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมอีสานมา
โดยตลอด ประโยชน์คือ การยอมรับ และโดยธรรมชาติของประเพณีการผูกข้อต่อแขน คือ เมื่อ
ให้พรสิ่งใดๆ แล้ว จะเกิดความเชื่อถือในสิ่งนั้นๆ เจ้าหน้าที่จึงสามารถผนวกเอาการให้สุขศึกษา
และความตระหนักเจตคติร่วมด้วย และ 3) กระบวนการด้านนวัตกรรมดันพร้อม (สุดยอด
มาตรฐาน) แก้ไขปัญหาด้านโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์ ขยายกราฟ Val lop Curve ให้มี
ขนาดใหญ่ และถ่ายภาพหญิงตั้งครรภ์ทุกคนในเขตรับผิดชอบ และให้เข็มหมุดติดรูปหญิง
ตั้งครรภ์ตรงบริเวณที่อ่านค่าของหญิงตั้งครรภ์ ให้สุขศึกษาร่วมกับการอธิบายกราฟ
ผลการดาเนินงาน พบว่า การดาเนินงานด้านการมารับบริการฝากครรภ์ คิดเป็นร้อยละ
100 คุณภาพการฝากครรภ์ ร้อยละ 100 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 100
ข้อเสนอแนะ ควรพัฒนาการดาเนินงานให้ครอบคลุมการบริการหญิงหลังคลอด
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รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ ตาบลชะโนด อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
หฤทัย ถ่อเงิน
รพ.สต.ชะโนด จ.มุกดาหาร
การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการหลักที่ทาให้การดาเนินงานทุกอย่างประสบผลสาเร็จ
และมีประสิทธิภาพ การวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การ
จัดการขยะในชุมชน ต.ชะโนด อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร และการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
ของชุมชน ต.ชะโนด อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
(Participatory action research) ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมเข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน
กลุ่มเปูาหมายในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ตาบลชะโนด อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร กลุ่ม
ตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้นาชุมชน กรรมการหมู่บ้าน เทศบาลตาบลชะโนด โรงเรียนบ้านชะโนด 1
และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ชะโนด จานวนทั้งหมด 54 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง การประชุมระดมสมองด้วยกระบวนการ AIC การสังเกต
แบบมีส่วนร่วม และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป และใช้สถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่ า รู ป แบบการมี ส่ วนร่ ว มของชุม ชนในการจัดการขยะในครั้ งนี้ มี
กระบวนการอยู่ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวางแผน (planning) โดยสารวจข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง
(Stake holders), การจัดประชุมด้วยกระบวนการ AIC (Appreciation Influence Control),
การประชุมระดมสมองเพื่อวางรูปแบบการจัดการและวิธีการดาเนิ นงานการคัดแยกขยะ โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 2) การปฏิบัติการ (action) ดาเนินงานโดยการมี
ส่ ว นร่ ว มของคนในชุ ม ชน และมี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล และติ ด ตามผลเป็ น ระยะๆ 3) ขั้ น สั ง เกต
(observation) ดาเนินการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ ความพึงพอใจ การ
ใช้ประโยชน์และผลกระทบจากการดาเนินงาน 4) การสะท้อนผล (reflection) โดยมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5) รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย ซึ่งกระบวนการดังกล่าวทาให้ประชาชนมีความตระหนัก
และให้ความสาคัญในการคัดแยกขยะ หลังจากทากิจกรรม พบว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
ประชาชนมากที่สุดในประเด็น ทาให้ลดปริมาณขยะทาให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่ ร้อยละ 60.9
รองลงมา คือ ลดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงนาโรคในชุมชน ร้อยละ 56.5 ลดมลพิษด้าน
สิ่งแวดล้อมของชุมชน ร้อยละ 52.2 สร้างจิตสานึกในการคัดแยกขยะให้กับประชาชน ร้อยละ
47.8 ทาให้เกิดการแปรรูปขยะให้เป็นมูลค่า ร้อยละ 47.8
โดยสรุปปัจจัยแห่งความสาเร็จในครั้งนี้ คือการมีส่วนร่วมของชุมชน การดาเนินงานได้
อย่างมีระบบและให้ความสาคัญต่อชุมขนมาอันดับหนึ่ง เพื่อแก้ไขพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น
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ผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาความรู้ด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้ อาเภอค้อวัง
นภาพร ทองไทย และคณะ
รพ.ค้อวัง จ.ยโสธร
โรงพยาบาลค้อวังมีผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงสะสมเพิ่มขึ้นทุกปี สถิติ พ.ศ. 2557-2559
จานวน 1044, 1842 และ 1869 คน ตามลาดับ พบว่าผู้ปุวยส่วนใหญ่มีปัญหาควบคุมระดับ
ความดันโลหิตไม่ได้จากไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยเฉพาะเรื่องอาหารที่มีโซเดียมสูง เกิด
อุบัติการณ์ความดันโลหิตสูงวิกฤตจนต้องนอนในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นทุกปี พ.ศ. 2557-2559
ร้อยละ 0.1, 0.2 และร้อยละ 0.4 จากปัญหาดังกล่าวทีมวิจัยจึงได้จัดทาโปรแกรมพัฒนาความรู้
ด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารขึ้น เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผล
ของการใช้โปรแกรมพัฒนาความรู้ด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จากค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้
ด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และระดับความดันโลหิต หลังการทดลองในกลุ่มทดลองกับ
กลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม จานวนเท่ากัน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง
จานวน 30 คน กลุ่มเปรียบเทียบจานวน 30 คน คัดเลือกโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้
คือโปรแกรมพัฒนาความรู้ด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมิน
ความรู้ด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหาร สมุดบันทึกระดับความดันโลหิต ตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้ความเชื่อมั่นที่ระดับ 0.81 ระยะเวลาดาเนินการ วันที่
1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2560 สถิ ติที่ใช้ คือ เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ทดสอบด้วยสถิติ Paired Samples t- test
และ Independent Samples t- test กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการศึกษา พบว่า ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ด้านพฤติกรรม
การบริโภคอาหารสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P< 0.05) กลุ่มทดลองมีค่า
ความดันโลหิตลดลงดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P< 0.05) เมื่อพิจารณา
ผลจากการศึกษานี้จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้โปรแกรมอย่างต่อเนื่องต่อไป
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การพัฒนารูปแบบการโทรศัพท์ติดตามเยี่ยมมารดาหลังคลอด TEEN MOM
ต่ออัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน
หนูนิด เวชกามา
รพ.ยโสธร
การดาเนินงานกิจกรรมการโทรติดตามเยีย่ มมารดาหลังคลอด TEEN MOM ของตึกสูติกรรม 1
แต่เดิมได้มอบหมายงานให้พยาบาลผู้ขึ้นเวรเช้าที่รับผิดชอบเป็น leader 3 เป็นผู้โทรศัพท์
ติดตามเยี่ยม แต่การดาเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ไม่สามารถติดตามได้ครบ เนื่องจากภาระงานที่
ต้องให้การพยาบาลหญิ งหลังคลอดรายอื่ นๆ ที่ อยู่ในหอผู้ปุวย รวมทั้งไม่มีแบบบันทึกการ
รวบรวมข้อมูล คลินิกนมแม่ได้มองเห็นปัญหาและความสาคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จึง
รับหน้าที่ในการโทรติดตามเยี่ยมแทนและพัฒนารูปแบบการติดตามเยี่ยมมารดาหลังคลอด
TEEN MOM ขึ้น
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการพัฒนารูปแบบการโทรศัพท์ติดตามเยี่ยมมารดาหลังคลอด
TEEN MOM ต่ออัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนที่คลอดในโรงพยาบาลยโสธร
การดาเนินการวิจัย รูปแบบวิจัยเป็นรูปแบบเชิงปฏิบัติการ ในมารดาหลังตลอด Teen mom
ที่คลอดในโรงพยาบาลยโสธรช่วงวันที่ 1 มิถุนายน 2559 - 31 สิงหาคม 2559 จานวน 44 คน
วิเคราะห์รูปแบบเดิมและวางแผนรูปแบบใหม่ Action จัดสรรเวลาในการโทรติดตามเยี่ยมทาง
โทรศัพท์โดย Miss นมแม่ ตามรูปแบบใหม่ครั้งที่ 1 ภายใน 1 เดือนหลังคลอดและโทรเยี่ยม
หลังคลอดครั้งที่ 2 ภายใน 7 วันในรายที่มีปัญหา ส่วนรายที่ไม่มีปัญหาโทรติดตามหลังคลอด 6
เดือนสอบถามอาการของแผลผ่าตัด แผลฝีเย็บ การตรวจหลังคลอดและการคุมกาเนิด การ
เลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ การดูแลทารกเรื่องฉีดวัคซีน การกระตุ้นพัฒนาการ ปัญหาหลังคลอดอื่นๆ
ที่มีบันทึกการให้คาแนะนาในรายที่มีปัญหา Observation สรุปรวบรวมข้อมูลจากการติดตาม
เยี่ยมทุกสิ้นเดือน ประเมินผลการดาเนินการ Reflection สะท้อนข้อมูลให้ทีมงานรับทราบ
ผลการศึกษาวิจัย พบว่า อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนในมารดาหลังคลอด
Teen mom คิดเป็นร้อยละ 46.45 ซึ่งถือว่าประสบผลสาเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับการวิจัยของ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรที่พบว่า อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนใน
มารดาหลังคลอด Teen mom เพียงร้อยละ 10.3 ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มีนโยบายให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30
ข้อเสนอแนะการทาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ การโทรติดตามเยี่ยมส่งผลต่อสภาพ
จิตใจในหญิงหลังคลอดและครอบครัว ที่มีเจ้าหน้าที่พยาบาลยังห่วงใย ติดตามอาการหลังคลอด
และเห็นสาคัญของนมแม่ ส่งผลให้มารดามีความพยายามให้ทารกได้กินนมแม่ให้มากและนาน
ที่สุด จากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่า อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนใน teen
mom 46.45 % การโทรติดตามเยี่ยมจึงเป็นงานที่สมควรดาเนินอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
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การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้กับมารดาหลังคลอดของตึกสูติกรรม โรงพยาบาลยโสธร
วรัชดา โคตะขุน
รพ.ยโสธร
มารดาระยะหลังคลอดจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายซึ่งเป็นภาระสาคัญที่ต้องเผชิ ญ
ทั้งจะต้องปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมที่จะดูแลบุตร การดูแลมารดาหลังคลอดจะมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ
การปูองกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น จากการศึกษาข้อมูลย้อนหลังพบว่า จากเดิมที่ให้ HE
ยังไม่น่าสนใจ เช่น สื่อการสอน เอกสาร HE ผลจากการประเมินพฤติกรรมระหว่างการสอน
และการประเมินความรู้ก่อนกลับบ้านมารดาหลังคลอดไม่ค่อยให้ความสนใจในการตอบคาถาม
(ตอบคาถามยาวแบบ กขคง มีหลายหน้า) และจากการศึกษาปัญหาที่ผ่านมายังพบว่าคะแนน
ร้อยละในการตอบแบบสอบถามไม่ถึง 90% ที่ตั้งไว้ และการให้ HE 1 คน/1ครั้ง ทั้งนี้จึงอาจ
ทาให้เกิดปัญหาจากการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องหลังคลอด เกิดการกลับมาโรงพยาบาลอีกครั้ง ไม่
ว่าจะด้วยเรื่องตกเลือดหลังคลอดในด้านความเชื่อต่างๆ ในการรับประทานยาต้ม ยาสมุนไพร
หรือแผลฝีเย็บแยกจากการกลับไปอยู่ไฟ ผู้วิจัยจึงคิดพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ใหม่ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวัต ถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาผลของการพัฒนารูปแบบการให้
ความรู้กับมารดาหลังคลอด
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นมารดาหลังคลอดของตึกสูติกรรม รพ.ยโสธร ในช่วง 1 มกราคม 2560–28 กุมภาพันธ์
2560 โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาหลังคลอดที่จาหน่ายทุกราย จานวน 151 ราย มีการ
ดาเนินการ 4 ขั้นตอน(PAOR) ดังนี้ Plan ศึกษาข้อมูลย้อนหลังและวางแผนออกแบบรูปแบบ
การให้ความรู้แบบใหม่ Action นารูปแบบใหม่มาใช้ดังนี้ แจกเอกสารแผ่นพับ HE ให้กับมารดาทุก
รายและจัดเป็นกลุ่มสอนเพื่อเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีสื่อการสอน เช่น แผ่น
ภาพพลิก โปสเตอร์ Observation ติดตามเก็บข้อมูลเป็นระยะและให้ทาแบบทดสอบความรู้
ก่อนกลับบ้านทุกราย (1.ข้อมูลทั่วไป 2.แบบทดสอบความรู้) Reflection มีการนาเสนอข้อมูล
ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบและประชุมวางแผนแก้ไขปรับปรุงต่อไป
ผลการวิจัย พบว่า มารดาหลังคลอดจานวน 151 ราย ส่วนมากมีอายุ 20-35 ปี (ร้อยละ
72.18) ระดับการศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมศึกษาหรืออนุปริญญา (ร้อยละ 79.47) มีอาชีพ
รับจ้าง (ร้อยละ 29.80) และมีรายได้ 5,001 –10,000 บาท (ร้อยละ 29.14) มารดาหลังคลอด
สามารถตอบแบบสอบถามได้ในระดับความรู้มาก ร้อยละ 94.04 และปานกลาง ร้อยละ 5.96
ทั้งนี้อาจเพราะมารดาหลังคลอดอาจจะไม่มีประสบการณ์มาก่อน หรือได้รับความรู้มาแล้วแต่
ยังมีปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการปรับตัว เช่น ความอ่อนเพลีย ความไม่สุขสบายด้านร่างกาย จึง
ทาให้ความสนใจในการรับฟังลดลง หรือทางด้านเจ้าหน้าที่ที่มีภาระงานด้านอื่นมากต้องเร่งรีบ
ในการสอนจึงต้องตัดรายละเอียดในการสอน
สรุปและข้อเสนอแนะ การศึกษาครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีจานวนมากทาให้เห็นผลได้ไม่
ชัดเจนในการพัฒนารูปแบบใหม่ในการให้ความรู้กับมารดาหลังคลอด จึงควรมีกลุ่มเปรียบเทียบ
เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่หลากหลายและนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผนการดูแลและส่งเสริม
สุขภาพมารดาหลังคลอดและบุตรต่อไป
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ชุติกาญจน์ มงคลชัยพาณิชย์

การประเมินระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยากลุ่มโรคไข้ซิก้า
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ปี พ.ศ.2557-2559
รพ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิผลของระบบเฝูาระวังทั้งด้านคุณลักษณะเชิง
ปริมาณและคุณลักษณะเชิงคุณภาพ และเพื่อ ให้ไ ด้แ นวทางพัฒ นาตามขั้นตอนในการ
ปรับปรุง ระบบเฝูาระวังโรค
วิธีการศึกษา ศึกษาภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) โดยคุณลักษณะของระบบ
เฝ้าระวังในเชิงปริมาณได้แก่การทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลอุทุมพร
พิสัยที่เข้านิยามการเฝ้าระวังความไวค่าพยากรณ์บวกความถูกต้องความเป็นตัวแทนและความ
ทันเวลาคุณลักษณะเชิงคุณภาพได้แก่ขั้นตอนการทางานระบบเฝูาระวังในโรงพยาบาลอุทุมพร
พิสัยและในชุมชนการยอมรับความยากง่ายความยืดหยุ่นความอยู่ตัวของระบบเฝ้าระวังและ
การใช้ประโยชน์จากระบบเฝูาระวังโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ดาเนินการศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง
ทาการศึกษาตั้งแต่วันที่ที่ได้รับรายงานระหว่างวันที่1 มกราคม-2557 ถึง 31 ธันวาคม 2559
ผลการศึกษา พบผู้ป่วยที่เข้านิยามโรคไข้ซิก้า รวม 1,045 รายในจานวนนี้รายงานเข้า
ระบบเฝ้าระวัง978รายความไวของระบบเฝ้าระวังเท่ากับร้อยละ93.58และผู้ป่วยที่รายงานเข้า
ระบบรายงาน978รายมีอาการเข้าได้กับนิยามทุกรายค่าพยากรณ์บวกเท่ากับร้อยละ 100 มี
การรายงานชื่อและเพศถูกต้องร้อยละ 100 ตัวแปรอายุถูกต้องร้อยละ100ความเป็นตัวแทน
ของระบบเฝ้า ระวังตัว แปรเพศ และมัธยฐานอายุ ใช้เป็นตัวแทนกลุ่มประชากรได้ผู้ป่วยทั้ง
978 รายที่วินิจฉัยได้ทันเวลาร้อยละ 99.46ระบบมีความง่ายได้รับการยอมรับ ของระบบเฝูา
ระวังมีความยืดหยุ่นมีความมั่นคง
สรุปผลการศึกษา ผลการสุ่มประเมินระบบเฝูาระวังโรคไข้ซิก้าในโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
แห่งนี้คุณลักษณะทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจเนื่องจากเจ้าหน้าที่ทุก
ระดับให้ค วามสาคัญ และทางานตามแนวทางนโยบายที่ไ ด้จัดทาทั้งในและนอกหน่วยงาน
อย่า งไรก็ตามข้อ บกพร่อ งจากการประเมิน ระบบเฝ้าระวังครั้งนี้สามารถที่จะแก้ไขพัฒนา
ระบบให้ดียิ่งขึ้นโดยอาศัยการทางานเป็นทีม
ข้อจากัดในการศึกษา การวิ นิจ ฉัย ของแพทย์ผู้ ใ ห้ ก ารรั ก ษาไม่ไ ด้วิ นิจ ฉัย ลงไปใน
เวชระเบียนแต่อาการเข้าได้กับนิยาม
ข้อเสนอแนะ ผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับนิยามโรคไข้ซิก้าของสานักระบาดวิทยาเมื่อ
เจ้า หน้า ที่พ ยาบาลที่พ บผู้ป่ว ยทั้งแผนกผู้ปุวยนอกและผู้ปุวยในควรแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่งาน
ควบคุมโรคซึ่ง เป็นหน่วยงานที่รายงานระบบเฝ้าระวัง โรคติดต่อโดยไม่ต้องรอการวินิจฉัย
สุดท้ายจากแพทย์ซึ่งทาให้เกิด ความล่าช้าในการสอบสวนโรค และควรมีกิจกรรมแลกเปลี่ ยน
ข้อ มู ล เฝู า ระวัง สถานการณ์ โ รค และแจ้งเตือ นการระบาดที่ ส าคั ญ ระหว่า งหน่วยงานใน
ข่ายงานเฝูาระวังโรค เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเห็นความสาคัญ ของระบบเฝูาระวัง และได้ใช้
ประโยชน์จากข้อมูลเฝูาระวังอย่างคุ้มค่า
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ณัชชา โทนผุย

พลังบุคคลต้นแบบเพื่อการเลิกบุหรี่ในคลินิก NCD
รพ.สต.ละเอาะ จ.ศรีสะเกษ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลละเอาะได้จัดตั้งคลินิกอดบุหรี่ขึ้นในปีงบประมาณ 2558
การดาเนินการครั้งแรกเน้นผู้ปุวยโรคเรื้อรังเข้ามาบาบัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน
ต่างๆที่จะเกิดขึ้น ในการดาเนินงานพบว่าผู้ปุวยโรคเรื้อรังที่มีความสนใจในการเข้ารับการบาบัด
เพื่อเลิกบุหรี่ยังมีไม่มาก โดยผู้ปุวยโรคเรื้อรังที่สูบบุหรี่มีทั้งหมด 22 คน เข้ารับการบาบัดเพื่อ
เลิกบุหรี่ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 เลิกสูบบุหรี่นาน 6 เดือน 1 คน สูบบุหรี่ลดลง 1 คน และ
ผู้ปุวยโรคเรื้อรังที่มารับบริการที่คลินิก NCD ยังไม่มีความตระหนักถึงผลเสียของการสูบบุหรี่ที่
มีผลต่อโรคประจาตัวที่รักษาอยู่ทาให้มีโอกาสเกิดภาวะเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น เสี่ยง
ต่อโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ทาให้ไม่
สามารถควบคุมอาการของโรคได้และเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนทาให้เสียค่าใช้จ่ายในการดูแล
เพิ่มมากขึ้น บางรายกลายเป็นผู้ปุวยติดเตียงที่ต้องมีการดูแลระยะยาว ซึ่งสาเหตุหนึ่งเกิดจาก
การขาดการกระตุ้นและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องในการสร้างแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ ผู้จัดทา
จึงเห็นความสาคัญและมีแนวคิดในการดาเนินงานคลินิกอดบุหรี่ในกลุ่มผู้ปุวยโรคเรื้อรังในเขต
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลละเอาะ โดยให้ผู้ปุวยโรคเรื้อรังที่เข้ารับการบาบัด
และสามารถเลิกบุหรี่ได้เป็นบุคคลต้นแบบพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ความรู้และ
สร้างแรงจูงใจ ในการลด ละ เลิก บุหรี่ในกลุ่มเพื่อนผู้ปุวยโรคเรื้อรังด้วยกันเอง โดยมีเจ้าหน้าที่
ร่วมรับฟังและให้ความรู้เรื่องภาวะแทรกซ้อนของโรคต่างๆ เพื่อสร้างพลังบุคคลต้นแบบเพื่อการ
เลิกบุหรี่ในคลินิก NCD
วัตถุประสงค์
1. ผู้ปุวยโรคเรื้อรังที่เข้ารับบริการที่คลินิกอดบุหรี่ สามารถเลิกบุหรี่ได้นานติดต่อกัน 6 เดือน
ร้อยละ 50
2. ผู้ปุวยโรคเรื้อรังที่เข้ารับบริการที่คลินิกอดบุหรี่ สามารถลดการสูบบุหรี่ต่อวัน ร้อยละ 60
3. ผู้ปุวยโรคเรื้อรังที่เข้ารับบริการที่คลินิกอดบุหรี่ ที่เลิกบุหรี่ได้สามารถเป็นบุคคลต้นแบบ
ในการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ปุวยโรคเรื้อรังรายอื่นให้เข้ารับบริการที่คลินิกอดบุหรี่ ร้อยละ 50
วิธีดาเนินการวิจัย
1.ประชุมวางแผนการดาเนินงานคลินิกอดบุหรี่ เพื่อคัดเลือกบุคคลต้นแบบในการเลิกบุหรี่
2.สารวจและคัดกรองผู้ปุวยโรคเรื้อรังที่สูบบุหรี่และให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายที่เกิ ดจาก
การสูบบุหรี่ โดยเปิดโอกาสให้บุคคลต้นแบบได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ปุวยโรคเรื้อรังที่สูบบุหรี่
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่
3.ให้บริการบาบัดเพื่อการเลิกบุหรี่ในคลินิกอดบุหรี่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ละเอาะ ตามขั้นตอน 5A ทักษะการลด ละ เลิก บุหรี่
4.จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนความรู้สึก ความคิดเห็น ให้แก่บุคคลต้นแบบและผู้ปุวย
โรคเรื้อรังที่อยู่ในระยะบาบัด เพื่อลด ละ เลิกบุหรี่ เดือนละ 1 ครั้ง ในวันที่มารับบริการรับยา
ตามนัดที่คลินิกโรคเรื้อรังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลละเอาะ
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5.ติดตามเยี่ยมผู้ปุวยโรคเรื้อรังที่อยู่ในระยะบาบัดโดยเจ้าหน้าที่และบุคคลต้นแบบ
เพื่อเป็นกาลังใจและเสริมพลังผู้บาบัดและครอบครัว
ผลการวิจัย จากการสารวจผู้ปุวยโรคเรื้อรังในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลละเอาะ พบว่ามีผู้ปุวยโรคเรื้อรังที่สูบบุหรี่ทั้งหมด 17 คน และสมัครใจเข้ารับการบาบัด
ในคลินิกอดบุหรี่ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จากการใช้กระบวนการเสริมพลังบุคคลต้นแบบเพื่อการ
เลิกบุหรี่ในคลินิก NCD พบว่า
1. ผู้ปุวยโรคเรื้อรังที่เข้ารับบริการที่คลินิกอดบุหรี่ สามารถเลิกบุหรี่ได้นานติดต่อกัน 6
เดือน มี 9 คน คิดเป็นร้อยละ 52.94
2. ผู้ปุวยโรคเรื้อรังที่เข้ารับบริการที่คลินิกอดบุหรี่ สามารถลดการสูบบุหรี่ต่อวัน มี 8
คิดเป็นร้อยละ 100
3. ผู้ปุวยโรคเรื้อรังที่เข้ารับบริการที่คลินิกอดบุหรี่ ที่เลิกบุหรี่ได้ 9 คน สามารถเป็นบุคคล
ต้นแบบในการสร้างแรงจูงใจผู้ปุวยโรคเรื้อรังรายอื่นให้เข้ารับ บริการที่คลินิกอดบุหรี่ มี 7 คน
คิดเป็นร้อยละ 77.78

กราฟเปรียบเทียบผลการดาเนินงานคลินิกอดบุหรี่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลละเอาะ
ปีงบประมาณ 2558 และ ปีงบประมาณ 2559
สรุปและข้อเสนอแนะ
จากการใช้กระบวนการเสริมพลังบุคคลต้นแบบเพื่อการเลิกบุหรี่ในคลินิก NCD สรุป
ได้ว่า การสร้างบุคคลต้นแบบและเสริมพลังให้บุคคลต้นแบบสามารถถ่ายทอดประสบการณ์
การเข้ารับการบาบัดเพื่อเลิกบุ หรี่ โดยให้บุคคลต้นแบบและผู้ปุวยโรคเรื้อรังที่สูบบุหรี่ได้มี
โอกาสพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้สึกและร่วมกันค้นหาแรงจูงใจของตนเองเพื่อช่วยในการเลิก
บุหรี่ของแต่ละคนทาให้ผู้รับการบาบัดมีความตั้งใจในการเลิกบุหรี่ได้สาเร็จมากขึ้น อีกทั้งการ
ได้พูดคุยกันในกลุ่มผู้บาบัดยังทาให้มีการให้กาลังใจกัน เยี่ยมบ้านเพื่อเสริมพลังให้แก่ผู้บาบัด
และครอบครั ว ซึ่งท าให้ประสบผลส าเร็ จในการเลิ กบุหรี่ ต ามวัตถุ ประสงค์ โอกาสพั ฒนา
สามารถนากระบวนการนี้ไปใช้ในชุมชนโดยใช้พลังชุมชนเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้สูบบุหรี่ใน
ชุมชนเข้ารับการบาบัดเพื่อลด ละ เลิกบุหรี่ได้สาเร็จ
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ภูมิซรอลโมเดล : รูปแบบการสร้างแรงจูงใจในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
เนตรทราย มาลัย สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินีภูมิซรอล จ.ศรีสะเกษ
ความส าคั ญและความเป็นมา มะเร็ งปากมดลู กเป็นปัญหาทางสาธารณสุ ขที่ส าคัญของ
ประเทศไทย โดยพบเป็นอันดับ 2 ของมะเร็งในสตรีไทย รองจากมะเร็งเต้านม อุบัติการณ์
โดยรวมของมะเร็งปากมดลูกในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาลดลงเพียงเล็กน้อยแต่จานวนผู้ปุวยรายใหม่
สูงขึ้นเรื่ อยๆ ถ้า อุบัติการณ์ของมะเร็ งปากมดลูกยังคงสูงในระดับนี้โ ดยไม่มีม าตรการหรือ
ยุทธวิธีใหม่ที่มีประสิทธิภาพมาปูองกันคาดว่าในปีพ.ศ.2562 จะมีจานวนผู้ปุวยรายใหม่สูงขึ้น
เป็นปีละประมาณ 13,082 คนเสียชีวิต 7,817 รายสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกยัง
ไม่ทราบแน่ชัด จากข้อมูลสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ภูมิซรอล ปี 2558 – 2562 ผู้ปุวยสะสม
6 ราย เสียชีวิต 2 ราย
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มอัตราการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและพัฒนารูปแบบบริการ
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยเครือข่ายแบบไร้รอยต่อ ระยะเวลาการดาเนินงาน ตุลาคม
2558 ถึง เมษายน 2560
รูปแบบการศึกษา เพื่อศึกษาพัฒนาเสริมสร้าง/พัฒนาของคนในชุมชนในการสร้าง
ความตระหนักอันตรายหรือผลที่ตามมาจากการตรวจคัดกรองเบื้องต้น อีกทั้งการสร้างองค์ความรู้
ความเข้าใจในการเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกกาหนดช่วงเวลาในการตรวจคัดกรอง
เพื่อความสะดวกของผู้รับบริการ ประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา
ผลการดาเนินงาน ระบบบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมี 3 ด้าน คือ ปัจจัยนาเข้า
ด้านกระบวนการและด้านผลลัพธ์ รูปแบบคลินิก ควรจัดบริการในช่วงที่ประชาชนไม่อยู่ในฤดู
การทาเกษตรกรรม หลีกเลี่ยงการจัดคลินิกในวันที่เก็บผลผลิตขายในแต่ละสัปดาห์และความ
ต้องการของชุมชน สะดวก สุขใจทั้งผู้ให้บริการและสายใจต่อผู้รับบริการการสร้างแรงจูงใจใน
การกระตุ้นให้ผู้มารับบริการก็เป็นสิ่งที่มีผลให้ผู้มารับบริการเพิ่มมากขึ้น ทาให้อัตราการตรวจ
มะเร็งปากมดลูกปี 2559 เพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 84.5 และ ปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 90.4 ความพึงพอใจ
ต่อระบบบริการ คิดเป็นร้อยละ 100 ข้อเสนอแนะควรจะศึกษาทัศนคติของสตรีกลุ่มแม่บ้าน
ต่อการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 5 ปี
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การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองสู่ความเป็นเลิศ
สมบูรณ์ แนวมั่น, สาราญ ธรรมบุตร และสมพงษ์ ธรรมบุตร รพ.สต.โคกหล่าม จ.ศรีสะเกษ
ตาบลโคกหล่าม ได้รับการส่งต่อผู้ปุวยระยะท้ายจากโรงพยาบาลแม่ข่าย ข้อมูลจากวันที่
1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 จานวน 23 คน คิดเป็น 675.67 ต่อแสนประชากร ซึ่ง
จาเป็นจะต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องโดยทีมสหสาขาวิชาชีพทั้งจาก โรงพยาบาลแม่ข่าย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ครอบครัวและชุมชน ดังนั้นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
โคกหล่าม จึงได้พัฒนาการดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคองสู่ความเป็นเลิศขึ้น
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ปุวยระยะท้ายได้รับการดูแลแบบองค์รวม
จากทีมภาคีเครือข่าย 2) เพื่อให้ผู้ปุวยระยะท้ายมีอาการเจ็บปวดทรมานลดลง และพร้อมเผชิญ
ความตายอย่างสงบ 3) เพื่อให้ญาติผู้ดูแลพึงพอใจในการให้บริการผู้ปุวยระยะท้ายในชุมชน
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) ใช้กระบวนการวิการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
โดยใช้วงจร PAOR 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการวางแผน (plan) ขั้นปฏิบัติการ (Act) ขั้นสังเกตการณ์
(Observe) และขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติการ (Reflect) มาประยุกต์เป็นกระบวนการดูแลผู้ปุวยใน
ชุมชน ประกอบด้วย 2 วงจร ดังนี้ วงจรที่ 1 การกาหนดประเด็นปัญหา มี 3 ขั้นตอน วงจรที่ 2
จัดกิจกรรมรูปแบบดูแลผู้ปุวย มี 7 ขั้นตอน ศึกษาผู้ปุวยระยะสุดท้ายเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.
โคกหล่ าม ทุ กคน ที่ ได้ รั บการส่ งต่ อจาก รพ.อุ ทุ มพรพิ สั ย รพ.ศรี สะเกษ รพ.สรรพสิ ทธิ ประสงค์
อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 -30 กันยายน 2559 มีผู้ปุวยระยะสุดท้ายจานวน 23 ราย
ผู้ดูแลจานวน 23 ราย โดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบบันทึก
การเยี่ยมบ้าน แบบประเมินผู้ปุวยตามแนวทาง INHOME-SSS แบบประเมิน PPS2 แบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ปุวยและญาติ เครื่องมือดังกล่าว ดัดแปลงมาจากแบบประเมินของสานักการ
พยาบาล สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณ ใช้สถิติเชิง
พรรณนา เป็นค่าร้อยละข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งจะอยู่ในส่วนของข้อคิดเห็นของผู้ปุวยและผู้ดูแ ล
ในด้านปัญหาและอุปสรรค ในการดูแลและข้อมูลจากแบบสังเกตการณ์ของผู้ปุวยและผู้ดูแล
ผลการศึกษา พบว่าเกิดกิจกรรมสาคัญ 10 กิจกรรม คือ 1) ศึกษาบริบทสภาพปัญหา
วิเคราะห์ข้อมูล 2) เตรียมพื้นที่และทาบทามค้นหาภาคีเครือข่าย 3) ประชาคมทาแผนระดับตาบล /
หมู่บ้านขับเคลื่อนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 4) จัดตั้ง
แกนนาขับเคลื่อนระดับท้องถิ่นชุมชน 5) พัฒนาระบบบริการ 6) พัฒนาทักษะชีวิต เด็ก ครอบครัว
และชุมชน 7) พัฒนาทักษะการสื่อสารเรื่องการดูและผู้ปุวย 8) ติดตามนิเทศและประเมินผล
9) ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรีย นรู้ และ 10) ขยายพื้นที่ดาเนินการ โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์
องค์ประกอบสาคัญและสรุปเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้น คือ “S-T-M KHOK- LAM Model” ดังนั้น S:
Situation Sample การคืนข้อมูลสถานการณ์ การใช้ข้อมูลนาการดาเนินงาน T: Thinking
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การสะท้อนคิดปัญหาหรือสาเหตุ M: Management Main Person การขับเคลื่อนโดยบุคคล
ในองค์กรท้องถิ่น K: Knowledge องค์ความรู้เรื่องโรคและการเจ็บปุวย H: Heath สุขภาพทั้งทางกาย
และใจ O: Observe สังเกตการดาเนินงานในชุมชน K: Keeper ผู้ดูแลการดาเนินงานในชุมชน
โดยชุมชน L: Learning and family participation การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในครอบครัว A: Apply
การประยุกต์ใช้รูปแบบการดูแลผู้ปุวย M: Management การจัดการโดยทีมเยี่ยมบ้านและชุมชนมีส่วน
ซึ่งเป็นการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้ายของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโคกหล่าม ได้
ดาเนินจิกรรมเป็นองค์รวมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบ นายอาเภออุทุมพรพิสัย พัฒนาการ
อาเภอ แพทย์ พยาบาลชุมชน เภสัชกร นักกายภาพ จากโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลโคกหล่าม ท้องถิ่น ผู้นาชุมชน ครอบครัวและชุมชนอย่างมี ระบบโดย
ปฏิบัติในช่างระหว่าง เวลา 13.00 – 16.00 น. ของสัปดาห์ วันพุธ และศุกร์ ผู้ปุวยได้รับการดูแล
จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ100 เกิดศูนย์ประสานยาระงับปวด ได้รับยาระงับความปวด ร้อยละ
100 ได้รับ O2 จานวน 23 ราย ร้อยละ 100 เกิดศูนย์ประสานการส่งต่อ Basic Life Support, (BLS) ใน
ชุมชนลดภาระค่ายใช้จ่ายในการเดินทางไปพบแพทย์ จานวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้ปุวย
เสียชีวิตอย่างสงบ ร้อยละ 100 ญาติและผู้ดูแลมีความพึงพอใจ ร้อยละ 95.65 เกิดกิจกรรมจิตอาสา
ดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้ายจานวน 30 รายจากการดาเนินงานที่เป็นรูปธรรมในชุมชน
สรุป การดาเนินงานที่ต่อเนื่อง การวางแผนงานรวมกันภาคีเครือข่ายทาให้ผู้ปุวยได้รับ
การดูแลตามหลักวิชาชีพเกิดการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนคุณภาพชีวิตของผู้ปุวยดีขึ้นและ
สามารถปรับใช้ในการดูแลผู้ปุวยในชุมชนทุกกลุ่มโรคปรับใช้ตามความเหมาะสมของพื้นที่และ
ความจาเป็น
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“เบญจเวช” การออกกาลังกายเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพ ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ลักขณา สายเนตร
รพ.สต.เหล่าแดง จ.อุบลราชธานี
หลักการและเหตุผล
ปัญหาสุขภาพในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเหล่าแดง พบผู้ปุวยที่ปุวยด้วย
โรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง จานวน 429 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มจานวนมาก
ขึ้นเรื่อยๆ เพราะประชาชนยังอยู่ในสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมเดิมๆ ที่เคยชิน เป็นปัญหายาก
ต่อการแก้ไข งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเหล่าแดง จึงได้คิดนวัตกรรม “เบญจเวช” การออกกาลังกาย
เพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพในผู้ปุวยเรื้อรังขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการศึกษารูปแบบการออกกาลังกาย ผู้ปุวยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มเปูาหมายในการการใช้นวัตกรรม
3. เพื่อเป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพสาหรับ ผู้ปุวยความดันโลหิตสูง ผู้ปุวยเบาหวาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะที่ 1 มีการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์
ระยะที่ 2 รวบรวมเอกสาร คิดค้น ทฤษฎีท่ากายบริหาร
ระยะที่ 3 วางแผนปฏิบัติการ
ระยะที่ 4 การปฏิบัติตามแผน
ระยะที่ 5 การประเมินผล วัดระดับความพึงพอใจ
การประเมินและวัดผล
จากการสอบถามความพึงพอใจสาหรับผู้ปุวยโรคเรื้อรังที่เข้าร่วมโครงการ โดยเก็บข้อมูลจากผู้ที่
เข้าร่วมกิจกรรมการบริหารร่างกายแบบเบญจเวช จานวน 60 คน ระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม
2559 ที่ได้รับการเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 5 ครั้ง พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการต่อนวัตกรรมมีระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.74 พอใจมากเป็นร้อยละ 11.22 และพอใจปานกลาง ร้อยละ 5.04
ประโยชน์และการนาไปใช้
1. เพื่อเป็นกิจกรรมทางเลือกในการส่งเสริมสุขภาพโดยการออกกาลังกาย สาหรับ
ผู้ปุวยความดันโลหิตสูง และผู้ปุวยโรคเบาหวานที่บ้าน
2. เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ข้อเสนอแนะการพัฒนาต่อยอด
1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารร่างกาย ประยุกต์ท่าทางที่สามารถสร้างความ
สนุกสนานและความสนใจให้กับกลุ่มเปูาหมาย
2. การปรับเปลี่ยนท่าประกอบการบริหารเข้าจังหวะ เพื่อสร้างความสนใจและช่วย
ผ่อนคลายมากขึ้น
3. นาไปใช้กับกลุ่มประชาชนทั่วไปและกลุ่มเปูาหมายอื่นๆ ในเขตอาเภอดอนมดแดง
เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้เกิดภูมิคุ้มกันกับสุขภาพทางกายส่งไปถึงสุขภาพทางใจอีกด้วย
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การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ “ชมรมผูส้ ูงอายุเพื่อนช่วยเพื่อน”
ตาบลถ้าแข้ อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
นิตยา หลุ่มภู
รพ.สต.ถ้าแข้ จ.อุบลราชธานี
ที่มาและความสาคัญ ปี 2555 ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 11.7 (สานักสถิติ
แห่งชาติ) ซึ่งถือว่าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุพื้นที่ตาบลถ้าแข้ ในปี 2559 มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
ร้อยละ 13.26และประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป ร้อยละ 9.39 ซึ่งถือว่าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ พบว่ามี
ผู้สูงอายุติดสังคม ร้อยละ 98.00,ติดบ้าน ร้อยละ 1.40 และติดเตียง ร้อยละ 0.60 และ
ผู้สูงอายุที่ปุวยเป็นโรคเรื้อรัง ร้อยละ 65.50 จานวนผู้สูงอายุที่ช่วยตนเองไม่ได้ ร้อยละ 2.00
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุโดยการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุเพื่อนช่วยเพื่อนตาบลถ้าแข้ อาเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี
วิธีดาเนินการวิจัย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation
Action Reseach) โดยเน้นให้ชมรมผู้สูงอายุเข้ามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุได้แก่
การค้นหาปัญหา การวางแผนออกแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ แบบมีส่วนร่วม
ระหว่างผู้สูงอายุอาสาสมัครสาธารณสุขผู้นาชุมชน อบต. พัฒนาชุมชน กศน. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
การปฏิบัติร่วมกันและการประเมินผลเลือกประชากรแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
ได้ผู้สูงอายุ จานวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ประเมิน
คุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อแบบประเมินตนเองในเรื่องพฤติกรรมการกินออก
กาลังกายและอารมณ์และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกการสนทนากลุ่มการสังเกตการมีส่วนร่วม
ของกลุ่มเปูาหมายวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละคะแนนเฉลี่ย และการวิเคราะห์เนื้อหา
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย ผู้สูงอายุร่วมกับภาคีเครือข่ายคืออาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้านผู้นาชุมชน อบต. พัฒนาชุมชน กศน. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจัด ทาแผนและ
ร่วมกันดูแลสุขภาพผู้สูงอายุดังนี้ 1) การออกกาลังกายด้วยการยืดเหยียด ฟูอนราพื้นบ้าน ราเซิ้ง
ส่วนใหญ่สัปดาห์ละ 4 วันร้อยละ 63.39 2) จัดการเรียน การสอนเรื่องการดูแลสุขภาพอาหาร
ออกกาลังกาย อารมณ์ ส่งเสริมอาชีพและฝึกคิดอ่านเขียน 3) ประเมินคุณภาพชีวิตพบโดยรวมอยู่
ระดับดี ร้อยละ 42.12 ปานกลาง ร้อยละ 32.20 4) การประเมินพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุพบมี
พฤติกรรมการกินออกกาลังและอารมณ์อยู่ในระดับดีมากร้อยละ 49.14 ระดับดีร้อยละ 32.16
ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้นร้อยละ 18.70 พฤติกรรมทีค่ วรปรับเปลีย่ นให้ดีขึ้นคือการกินปลา
อย่างน้อยวันละ 1 มื้อกินอาหารมื้อเย็นห่างจากเวลานอนไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง 5) การมีส่วนร่วม
อยู่ในระดับดี ร้อยละ 54.12 ระดับปานกลาง ร้อยละ 34.20 6) การเยี่ยมบ้านให้กาลังใจผู้สูงอายุ
ทุกคนที่เจ็บปุวย
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ระบบงานเฝ้าระวังป้องกันโรคและภัยสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลือ่ นที่เร็ว
(SRRT) เครือข่ายระดับตาบลอาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
เกรียงไกร ไชยพิมพ์ และคณะ
อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาการดาเนินงานเฝูา ระวังปูองกันโรคและภัยสุขภาพโดยใช้ทีมเฝู าระวังสอบสวน
เคลื่อนที่เร็ว (SRRT) เครือข่ายระดับตาบลในอาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่าง
ที่ทาการศึกษา คือ คณะกรรมการทีม SRRT เครือข่ายระดับตาบล คัดเลือกแบบเจาะจงโดยคัดเลือก
ทั้งหมดตามคาสั่งแต่งตั้ง จานวน 100 คนเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การถอดบทเรียน
และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการศึกษา จากการดาเนินการตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการของ Kemmis and
McTagart P–A–O–R (Planing Action Observe Reflect) พบว่าหลังการพัฒนาทีม SRRT
เครือข่ายระดับตาบลในเขตอาเภอพิบูลมังสาหาร จานวนทั้งหมด 20 ทีมผ่านการประเมินมาตรฐาน
ทีม SRRT เครือข่ายระดับตาบล ตามองค์ประกอบ 4 ด้าน ในปี 2558 จานวน 1 ทีม ปี 2559
จานวน 19 ทีม อัตราปุวยด้วยโรคติดต่อสาคัญในท้องถิ่น 2 โรคคือโรคไข้เลือดออกและโรค
เลปโตสไปโรซิส มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการปูองกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพในพื้นที่ลดลง มีความถูกต้องครบถ้วนของการแจ้งรายงานข่าวหรือ เหตุการณ์
ผิดปกติ มากกว่าร้อยละ 90 ระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการดาเนินของประชาชน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ร้อยละ 95 ประชาชนมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงและเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ใน
การปูองกันควบคุมโรคที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
ข้อเสนอแนะ จากผลการวิจัยในครั้งนี้ มีจุดเด่น คือ การใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ร่วมกับการประเมินมาตรฐานทีม SRRT เครือข่ายระดับตาบล ทาให้เกิดการมีส่วนร่วมและการ
ทางานเป็นทีมของภาคีเครือข่ายในทุกระดับสามารถลดขนาดของปัญหาในพื้นที่ได้ มีผลสาเร็จ
เพิ่มมากขึ้น นาไปสู่การดาเนินงานที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนจึงเสนอแนะให้นาแนวทางดังกล่าว
ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนางานอื่นๆ ต่อไป และพบจุดอ่อนคือ จากการประเมินมาตรฐานทีม SRRT
เครือข่ายระดับตาบล ถึงแม้ว่าจะผ่านการประเมินครบองค์ประกอบ 4 ด้าน ทั้ง 20 ทีมก็ตาม
แต่มีเพียง 5 ทีมเท่านั้นที่ผ่านระดับดี จึงเสนอแนะให้มีการประเมินมาตรฐานทีม SRRT เครือข่าย
ระดับตาบลให้ผ่านระดับดี ให้ครบทั้ง 20 ทีม
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รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลด้ามพร้า
อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
สุวนิตย์ เนื้ออ่อน
รพ.สต.ด้ามพร้า จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลด้ามพร้ามีประชากรที่เป็นผู้สูงอายุสูงร้อยละ 12.50
เจ็บปุวยด้วยโรคเรื้อรังร้อยละ 19.68 ของประชากรผู้สูงอายุจากการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
ดังกล่าวพบว่า ผู้สูงอายุขาดความรู้ความเชื่อมั่นในการดูแลสุขภาพ ขาดกิจกรรมและแนวทาง
สาหรับการดาเนินงานเกี่ยวกับสุขภาพ ขาดการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยชุมชนดังนั้น
ผู้วิจัยจึงต้องแก้ไขปัญหาเชิงระบบ
วัตถุประสงค์การศึกษา เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลด้ามพร้า อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
วิธีการศึกษา รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วม ใช้การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม(PAR)โดยมีชมรมผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร
สาธารณสุขและผู้นาชุมชน เข้ามามีบทบาทการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูง อายุ
กลุ่มเปูาหมายเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วยผู้สูงอายุในเขต
ที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจานวน 850 คน (1มกราคม 2559) กลุ่มผู้ร่วมศึกษา
จานวน 5 คน (ผู้ศึกษาค้นคว้าตัวแทนชมรมผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร
สาธารณสุขและผู้นาชุมชน)การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ที่เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร การ
ออกกาลังกายและการดูแลสุขภาพจิต ตามขั้นตอนกระบวนการวงรอบที่ 1 ช่วงระหว่างวันที่ 1
มกราคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า ประชุมวางแผนการปฏิบัติ
ร่วมกันการค้นหาปัญหากาหนดกลยุทธ์อบรมพัฒนาความรู้ กาหนดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมที่
เกี่ยวกับการรั บประทานอาหาร การออกกาลังกายและการดูแลสุ ขภาพจิตจัดกิจกรรมให้
ผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้านออกกาลังกายตามความสนใจ จัดกิจกรรมนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม แต่งตั้ง
ทีมเยี่ยมแบบร่วมใจ ติดตามพฤติกรรมและประเมินสุขภาพผู้สูงอายุวงรอบที่2ช่วงระหว่างวันที่
1 มิถุนายนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า ประชุมวางแผนได้ปรับแก้ไข
จุดอ่อนข้อบกพร่องจากวงรอบที่ 1 และเสริมจุดแข็งเพื่อพัฒนาต่อเนื่องให้เกิดประสิทธิภาพ
ปรับรูปแบบการเยี่ยมติดตามประเมินสุขภาพผู้สูงอายุและกลุ่มติดเตียง เครื่องมือที่ใช้ในเก็บ
รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบประเมินตนเองในเรื่องพฤติกรรมการกิน ออกกาลังกายและ
อารมณ์(กระทรวงสาธารณสุข) การสังเกตการมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่าที ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
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ผลการศึกษา ผลการศึกษาวงรอบที่ 1 กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า ประชุมวางแผนกาหนด
กลยุทธ์พัฒนา วิเคราะห์สภาพปัญหา (เทคนิค SWOT) อบรมพัฒนาความรู้ของผู้สูงอายุที่เกี่ยวกับ
การรับประทานอาหาร การออกกาลังกายและการดูแลสุขภาพจิตแต่งตั้งทีมเยี่ยมแบบร่วมใจ ผู้สูงอายุ
มีความรู้นาสู่การปฏิบัติออกกาลังกายตามความสนใจและนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม ติดตามพฤติกรรม
การรับประทานอาหาร การออกกาลังกายและการดูแลสุขภาพจิต ประเมินสุขภาพและเรียนรู้
แนวทางการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคให้กับผู้สูงอายุทั้งทางร่างกายและจิตใจผู้สูงอายุให้
ความสนใจและชุมชนให้ความร่วมมือในการวางแผนพัฒนาเป็นอย่างดีวงรอบที่ 2 กลุ่มผู้ร่วม
ศึกษาค้นคว้าประชุมวางแผนปรับแก้ไขจุดอ่อนข้อบกพร่องจากวงรอบที่ 1 และเสริมจุดแข็ง
เพื่อพัฒนาต่อเนื่องให้เกิดประสิทธิภาพ ปรับรูปแบบการเยี่ยม ติดตามประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ
หลังร่วมกิจกรรม พบว่า 1) การออกกาลังกายด้วยผ้าขาวม้าและกายบริหารราไทยประยุกต์ (ภาคอีสาน)
มีผู้สูงอายุออกกาลังกาย สัปดาห์ละ 5 วันๆ ละ 30 นาที ร้อยละ 63.39 และสุขภาพจิต 2) จัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ แบบวิถีพื้นบ้าน ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ปลูก
ผักสมุนไพรพื้นบ้านไว้รับประทานทายานวดสมุนไพร/น้ามันไพลสาหรับทาแก้เคล็ดขัดยอก 3) การ
ประเมินพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ พบมี ผู้สูงอายุมีการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่
ถูกต้องเหมาะสม ออกกาลังกายและมีการดูแลสุขภาพจิตโดยการนั่งสมาธิและปฏิบัติธรรมอยู่
ในระดับดีมาก ร้อยละ 48.13 ระดับดี ร้อยละ 34.22 ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้นร้อยละ
17.65 พฤติกรรมที่ควรปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นคือการกินปลาอย่างน้อยวันละ 1 มื้อ กินอาหารมื้อเย็น
ห่างจากเวลานอนไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมงโดยสรุปผู้สูงอายุได้รับการเยี่ยมร้อยละ 100 ผู้สูงอายุ
ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพร้อยละ 25 ผู้ปุวยเรื้อรังกลุ่มที่ต้องดูแลพิเศษได้รับการเยี่ยมทุกราย
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นมากกว่าร้อยละ 80

105

รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน ศสม.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ศิริพร พลศรี
รพ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเขื่องในจัดหน่วยบริการคลินิกเบาหวานใกล้บ้านใกล้ใจ โดย
ทีมสหสาขาวิชาชีพจากโรงพยาบาลออกไปให้บริการที่ รพ.สต. พบว่าผู้ปุวยเบาหวานเขตของ
ศสม.เขื่องใน มีจานวน 186 ราย จากการเก็บข้อมูลปี2555 -2557 พบว่าการควบคุมระดับน้าตาล
ในเลือดได้ดี มีแนวโน้ม ลดลง คือ ปี 55 - 57 ผู้ปุวยควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดี ร้อยละ 39.26 ,
35.02 และ 34.26 ตามลาดับและภาวะแทรกซ้อนแนวโน้มเพิ่มขึ้น คือ เป็น Stroke ร้อยละ 0.76 ,
1.14 และ 1.70 มีภาวะ Hypo - Hyper glycemia ร้อยละ 2.01 , 2.58 และ 2.66 ตามลาดับ
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดบริการในการดูแลสุขภาพของผู้ปุวยเบาหวาน
ให้มีความรู้ สามารถควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดี (FBS 70-130 mg%) ติดต่อกัน 2 ครั้ง ไม่น้อยกว่า
40% มีภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น Stroke , Hypo-Hyper glycemia ภาวะแทรกซ้อนทางตา ไต เท้าลดลง
วิธีการศึกษา เป็นการศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบ
เจาะจงในผู้ปุวยเบาหวานเขต ศสม.เขื่องในจานวน 186 คน ระยะเวลาที่ศึกษา 1 ปี คือ ตค.58 - กย 59
มีวิธีการ 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฏี จากตารา วารสารและงานวิจัย
ขั้นตอนที่ 2.สร้างรูปแบบบริการโดยชุมชนมีส่วนร่วมเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เป็น
เสมือนมหาวิทยาลัยที่ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรียนรู้ด้วยตนเองนาไปสู่พฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสม ซึ่งรูปแบบบริการประกอบด้วย ห้องเรียนสีเขียวสีเหลือง สีส้ม และสีแดง จัดการ
เรียนการสอนโดยผู้ปุวยเองซึ่งเนื้อหาการเรียนรู้มาจากปัญหาและประสบการณ์ของผู้ปุวยโดย
รูปแบบการเรียนเป็นแบบ self health group เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นครูที่ปรึกษากระตุ้น
ให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีผู้ปุวยเบาหวานจิตอาสาที่ได้รับการอบรมครู ก. มาช่วย
สอนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วเจ้าหน้าที่ออกติดตามพร้อมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม
ผู้ปุวยและญาติในชุม ชนทุ ก 2 เดือ นได้รั บงบประมาณจากกองทุ นสุ ขภาพตาบลจัดอบรม
เสริมสร้างศักยภาพผู้ปุวยและญาติ 1 ครั้งในเดือนมีนาคม 59 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผล
จากแบบสอบถามความรู้ก่อนหลังจัดกิจกรรม จากค่าระดับน้าตาลในเลือด การวัดผล/การ
วิเคราะห์ผลการวิจัย สถิติที่ใช้เชิงพรรณนา โดยหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ข้อมูลเชิงปริมาณ นามา
ตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหา
ผลการศึกษา ผลการดาเนินงานด้านบริการในปี 2559 เทียบกับปี2558 พบว่า คะแนน
ความรู้ เฉลี่ยเพิ่มขึ้น จาก ร้อยละ 73.6 เป็น 89.2 คะแนนความพึงพอใจเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 85.6
เป็ น 96.3 ผลการควบคุ ม ระดั บ น้ าตาลในเลื อ ดเพิ่ ม ขึ้ น จากร้ อ ยละ 34.26 เป็ น 49.25
ภาวะแทรกซ้อน ลดลงคือภาวะ Hypo-Hyper glycemia admit จากร้อยละ 2.66 ลดลงเป็น
1.13 Stroke จากร้อยละ 1.7 เป็น 0.56 ทางไตจากร้อยละ 1.14 เป็น 0 ทางตาจากร้อยละ 1.1
เป็น 0 ภาวะแทรกซ้อนทางเท้าจากร้อยละ 0.57 เป็น 0 และมีการจัดตั้งชมรมคนเบาหวานเพือ่
สร้างความเข้มแข็งสามัคคี มีตลาดนัดเบาหวานที่จัดแสดงรูปแบบอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
ทาให้เกิดรายได้ จึงเกิดศูนย์กลางการจัดการสุขภาพของผู้ปุวยโรคเบาหวานอย่างครบวงจร
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ การดาเนินงานการพัฒนารูปการสร้างเสริมสุขภาพผูป้ ุวย
แบบหวานเป็นความท้าทายที่ยังต้องค้นหากิจกรรมและพัฒนาระบบบริการอย่ างต่อเนื่อง ที่
มุ่งหวังให้ผู้ปุวยและญาติเข้าใจดูแลตนเองได้มีความสุขต่อไป
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สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
กรณีศึกษา : Big C Market สาขาตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
สุพล การกล้า, สุวิมล กาเนิดสิงห์ และณัฐพล ปัญญา
จ.อุบลราชธานี
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการพัฒนาสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย
กายใจเป็นสุข โดยกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างทีมนาขับเคลื่อนฯ ในสถานประกอบการ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยคือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ผู้บริหารสถานประกอบการ ผู้บริหารงานบุคคล ตัวแทนพนักงานในแต่ละแผนก เพื่อร่วมกัน
กาหนดแผนงานหลักและบทบาทหน้าที่ ใช้แนวคิด ของกระบวนการ PAOR (Planning Action
Observation Reflection) เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูล ด้านการดาเนินงาน
ตามหลักการดาเนินงานวัยทางานปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข การคืนข้อมูลในการการ
วางแผนการปฏิบัติการการสังเกตการณ์การสะท้อนผลการปฏิบัติ เครื่องมือที่ใช้ คือ การประชุม
กลุ่ม แนวทางการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องแบบประเมินสถานบริการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
การเยี่ยมเสริมพลัง
ผลการศึกษา จากการใช้กระบวนการ PAOR จากการทาวิจัยครั้งนี้ ได้แนวทางการ
พัฒ นาสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุ ข โดยเจ้า หน้า ที่ของรัฐที่เป็น
ผู้สนับสนุนและเอื้ออานวยกระตุ้นให้เกิดแกนนาในการสร้างสุขภาพในแต่ละแผนก พบว่า ด้าน
องค์กรมีการสนับสนุนและกาหนดผู้รับ ผิดชอบอย่างชัดเจน พัฒนาระบบสื่อการสร้างสุขภาพ
ในองค์กรและสาธารณะ ด้านการปลอดโรคมีการตรวจสุขภาพการให้ค วามรู้ด้านส่งเสริม
สุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาพ ด้านความ
ปลอดภัยมีการร่วมสารวจความปลอดภัยในการทางาน มีการปรับเปลี่ยนสถานที่เพื่อความ
ปลอดภัย การสวมใส่กายอุปกรณ์ร้อยละ 100 ด้านกายใจเป็นสุขมีเสริมพลังและคุณค่าการใน
การดาเนินในองค์กรและสาธารณะ การสร้างบุคคลต้นแบบ ผลลัพธ์ด้านสุขภาพ พนักงานการ
สูบบุหรี่และดื่มสุรามีจานวน 8 คนและลดปริมาณการสูบบุหรี่และจานวนในการดื่มลดลงจาก
เคยดื่มสัปดาห์ละ4ครั้งต่อสัปดาห์ และเลิกสุรา 1 คน มีบุคคลต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สามารถลดน้าหนักจาก 116 กก. เหลือ 96 กก. อุบัติเหตุในการทางานลดลงตามลาดับ ร้อยละ
2.08, 4.17, 2.08 และ 0 ในปี 2557-2560
ปัจจัยความสาเร็จ มีการบรูณาการเปูาหมายร่วมกันของหน่ ายงานรัฐและเอกชน ทาให้
เกิดที ม งานที่ เ ข็ ม แข็ งทุ กฝุ า ยได้ประโยชน์ การเสริ ม พลั ง การสร้ า งกระบวนมี ส่ วนร่ วมใน
วางแผน การปฏิบัติตามแผนและการสร้างความตะหนักรู้ในกลุ่มพนักงาน การเรียนรู้การ
ทางานกับเอกชนที่เป็นสถานประกอบการต้องเป็นเวลาเอกชนมิใช่เวลาแบบภาครัฐ ใช้เวลาที่
สั้นกระชับตรงประเด็น
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รูปแบบการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
บ้านคาเดือย หมู่ที่ 2 ตาบลคาเขื่อนแก้ว อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
รันดร ศรีริรมย์
รพ.สต.คาเดือย จ.อานาจเจริญ
การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการจุดเสี่ยง
เพื่อปูองกันอุบัติเหตุทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่บ้านคาเดือยหมู่ที่ 2 ตาบล
คาเขื่อนแก้ว อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา มี 2 กลุ่ม คือกลุ่มผู้พัฒนา
จานวน 13 คน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 คน สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล 2 คน อาสาสมัครปูองกันสาธารณภัยประจาหมู่บ้าน 2 คน อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน 2 คน ตัวแทนกลุ่มแม่บ้าน 2 คน ตัวแทนเยาวชน 1 คน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
1 คน และกลุ่มผู้ร่วมดาเนินงาน 54 คน ศึกษาตามแผนงาน/กิจกรรม ที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ
จากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยนากระบวนการพัฒนาคุณภาพ
PDCA มาใช้ในการจัดการชุมชน เก็บข้อมูลในช่วง เดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560 โดยใช้
สมุดบันทึกตามแบบสัมภาษณ์และจากการสังเกตในระหว่างการดาเนินงาน นามาวิเคราะห์เนื้อ
ตามรูปแบบการวิจัย การวัดระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อปูองกันอุบัติเหตุทาง
ถนนในชุม ชน วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ย ส่วนเบี่ย งเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
รูปแบบการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อปู องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนบ้านคาเดือย มี 6
กระบวนการ คือ 1) ตั้งคณะทางานจัดการจุดเสี่ยงระดับชุมชน ประกอบด้วยตัวแทนจากภาครัฐ
ท้องถิ่น ท้องที่และท้องทุ่ง 2) ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา กาหนดจุดเสี่ยง กาหนดแนวทางแก้ไข
กาหนดมาตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงที่สัมพันธ์กับจุดเสี่ยง พบว่ามี จุดเสี่ยงอันตรายใน
ชุมชน 14 จุด ได้กาหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุงทุกจุด ได้กาหนดมาตรการทางสังคมไม่ให้
ประชาชนขับรถเร็ว ขับรถตามกฎจราจร 3) ร่วมกันแก้ไขจุดเสี่ยงที่ชุมชนสามารถดาเนินการได้
เอง เช่น ติดปูายเตือน ตัดแต่งกิ่งไม้ไม่ให้บดบังทัศนวิสั ยในการใช้รถใช้ถนน 4) เฝูาระวังการ
เกิดอุบัติเหตุในชุมชนหลังจากปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว โดยการตั้งแต่งผู้รับผิดชอบ
ดูแลในแต่ละจุด 5) ประเมินผล สรุป วิเคราะห์ข้อมูล โดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง และ
6) คืนข้อมูลสู่ชุมชน ผ่านเวทีประชุมชาวบ้านทุกเดือน โดยทุกกระบวนการชุมชนเป็นผู้ดาเนินการเอง
ทาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อปูองกันอุบัติเหตุในชุมชนในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( x = 3.82, S.D. = 0.53) ซึ่งจะส่งผลในการดาเนินงานปูองกันอุบัติเหตุประสบผลสาเร็จ
ดังนั้น จึงควรนารูปแบบนี้ไปขยายในระดับตาบลและอาเภอต่อไป ข้อเสนอแนะ สาเหตุการ
เกิดอุบัติเหตุ มีหลายสาเหตุ หลายปัจจัย ควรจะดาเนินงานแบบบูรนาการให้ครอบคลุมทุก
กิจกรรมตามที่ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กาหนด
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การพัฒนาเครือข่าย Stroke Fast Track จังหวัดอานาจเจริญ (สาขา Stroke)
ดุษฎี รงรอง
รพ.อานาจเจริญ
โรงพยาบาลอานาจเจริญสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ทุกรายที่เข้าเกณฑ์ มีแพทย์เฉพาะทาง
อายุรกรรม ในปี 2553 ได้มีการกาหนดแนวทาง Stroke Fast Track ระดับเครือข่าย ต่อมา ปี 25552557 มีปัญหาการรับส่งต่อผู้ปุวย Stroke ไม่แน่นอน การส่งต่อผู้ปุวย Stroke ลดลงผู้ปุวยเหลือ
200 กว่าราย โรงพยาบาลชุมชนส่งผู้ปุวย Stroke จานวนมากไปโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ดังนั้น ปี 2557 เครือข่ายจังหวัดอานาจเจริญ ประกอบด้วย โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกแห่ง ได้ทบทวนแนวทาง การส่งต่อผู้ปุวย Stroke fast track และการ
ให้ความรู้เรื่อง Stroke โดยกลุ่มเปูาหมายร่วมใช้แนวทางคือโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล
ชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดอานาจเจริญ กาหนดแนวทางปฏิบัติ Stroke
fast track กาหนดตัวชี้วัด Door to door หลังดาเนินการ โรงพยาบาลชุมชนส่งต่อผู้ปุวยโรค
หลอดเลือดสมองมาที่โรงพยาบาลอานาจตามแนวทางที่กาหนด ผู้ปุวย Stroke มีจานวน
เพิ่มขึ้น ปี 2557, 2558, 2559 จานวน 612, 512, 568 ตามลาดับ แม้การเข้าถึงบริการยังต้อง
ค้นหาแนวทางที่เหมาะ แต่เมื่อผู้ปุวยมาถึ งมือบุคลากรทางการแพทย์แล้วต้องได้รับการดูแลที่
รวดเร็วและถูกต้องระบบ Fast track จึงมีความสาคัญมาก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิม่ การเข้าถึงบริการผู้ปุวย Stroke
2. เพื่อลดระยะเวลา Door to needle time ในระดับเครือข่าย
3. เพื่อประกันเวลาการส่งต่อ
วิธีดาเนินการ
1 .ประชุมเครือข่ายจังหวัดอานาจเจริญ เพื่อชี้แจง ทบทวนแนวทาง ติดตามการดาเนินงาน
2. สื่อสารเครือข่ายอย่างสม่าเสมอ ทาง Line application
3. อบรมวิชาการ, การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเครือข่าย
4. ค้นหาโอกาสพัฒนาเจ้าหน้าที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน พัฒนาในส่วนขาด ทบทวนกาหนด
บทบาทเจ้าหน้าที่ในห้องฉุกเฉินที่ชัดเจน พัฒนาศักยภาพการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ ทบทวนวิธีการ
ให้ยาละลายลิ่มเลือดอย่างสม่าเสมอ ให้ความรู้สร้างความมั่นใจการใช้เครื่องตรวจ Lab ด่วน
5. ติดตามการประกันเวลาอย่างสม่าเสมอ
6. ผู้บริหารสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปอบรม Stroke ระยะสั้นอย่างสม่าเสมอ
ผลการดาเนินการ ร้อยละ Door to needle time ที่โรงพยาบาลอานาจเจริญ ต้นปีงบประมาณ
2560 ทาได้ดีขึ้นถึงร้อยละ 90 และทาได้ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทุกจังหวัดในเขตตรวจ
ราชการที่ 10 และจากการทบทวนแฟูมประวัติผู้ปุวยที่ได้รับยา rt-PA ของปีงบประมาณ 2558-2559
จานวนคนไข้ 48 คน Door to needle time ในผู้ปุวยRefer มาตามแนวทางที่กาหนด เฉลี่ย 47.8 นาที
ผู้ปุวย Refer มา ไม่ทาตามแนวทางที่กาหนด ใช้เวลา เฉลี่ย 61 นาที ผู้ปุวยมาที่โรงพยาบาลอานาจ
เฉลี่ย 66.8 นาที พบว่า case ที่ Refer มาจาก โรงพยาบาลชุมชน Door to needle time จะสั้นกว่าผู้ปุวย
Walk in เนื่องจากปฏิบัติตาม Flow Stroke Fast Trackระดับจังหวัดที่กาหนดไว้ และสอดคล้องกับ
การประกันเวลาส่งต่อผู้ปุวย Stroke กาหนด Door to Door (ประตู ER โรงพยาบาลชุมชน ถึง ER
โรงพยาบาลอานาจเจริญ) ปีงบประมาณ 2559 โรงพยาบาลเสนางคนิคม ทาเวลาได้ดีที่สุด ทาได้ถึง
ร้อยละ 75 รองลงมาคือโรงพยาบาลชานุมานทาได้ร้อยละ 66.66 ต่าสุดคือโรงพยาบาลหัวตะพาน
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รจนา นาท้าว

การพัฒนาข้อมูลผู้ป่วยนอกส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคล 43 แฟ้ม
รพ.ลืออานาจ จ.อานาจเจริญ

โรงพยาบาลลืออานาจ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลสุขภาพ บันทึก
ข้อมูลการให้บริการประจาวันในโปรแกรม โดยใช้โปรแกรม HOSxP ในการให้บริการและใช้ประโยชน์
จากข้อมูลที่บันทึกไว้ในปี 2558 และ ปี 2559 ร้อยละความถูกต้อง ครบถ้วน 88.45 และ 99.00
ตามลาดับ ความทันเวลา เท่ากับ 91.66 และ 100 ตามลาดับ คุณภาพการบันทึกเวชระเบียนไม่สมบูรณ์
ไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง เกิดจากการบันทึกข้อมูลสาคัญบางส่วนและข้อมูลพื้นฐานไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
มีสาเหตุมาจากผู้ปฏิบัติงานยังไม่ให้ความสาคัญ โปรแกรมการลงบันทึกในระบบ HOSxP ไม่ได้
รับการปรับปรุงโปรแกรม จึงได้มีแนวคิดเพื่อที่จะพัฒนาข้อมูลผู้ปุวยนอกส่งเสริมปูองกันโรค
รายบุคคล 43 แฟูมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การส่งข้อมูล 43 แฟูมหน่วยบริการมีความถูกต้อง
ครบถ้วนและทันเวลา มีการดาเนินการโดย 1) ตรวจสอบข้อมูล 43 แฟูม โดยใช้โปรแกรม OP-PP2010
ระบบการตรวจสอบข้อมูลบริการสาธารณสุขและวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรม 21 File Data Analysis
ในทุกวัน/อาทิตย์/เดือน 2) วิเคราะห์ปัญหาร่วมกับคณะกรรมการสารสนเทศโรงพยาบาลและ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ รายงานข้อมูลสารสนเทศที่ไม่ ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ของการบันทึกข้อมูล
และคืนข้อมูลให้กับหน่วยงานเพื่อตรวจสอบและแก้ไข 3) ประเมินเพื่อติดตามผลการดาเนินงาน
ทุกเดือนและรายงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ผลการดาเนินงานพบว่า ข้อมูล 43 แฟูม มีความถูกต้อง
สมบูรณ์มากขึ้น เสริมสร้างให้บุคลากร ทางานเป็นทีม ทาให้งานที่ออกมามีประสิทธิภาพและ
คุณภาพตามตัวชี้วัดต่างๆ เช่น Cockpit, QOF, PA และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยในปีงบประมาณ
2560 (7 เดื อน) ความถู กต้ อง ครบถ้ วนตรวจสอบโดยโปแกรม oppp2010/สปสช ร้ อยละ
100/99.88 และความทันเวลา ร้อยละ 100 บทเรียนที่ได้รับ พบปัจจัยความสาเร็จในการดาเนินงาน
ได้แก่ 1) มีการกาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบการทางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชัดเจน 2) มีการ
ทางานที่เป็นทีม ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น หาแนวทางแก้ไขของปัญหา 3) ผู้ปฏิบัติงานมีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 4) มี รายได้ในการลงข้อมูลที่ถู กต้องเพิ่มมากขึ้น 5) ข้อมูลที่
ถูกต้องสามารถนามาใช้ประโยชน์ในด้านการเฝูาระวังส่งเสริม ปูองกันโรคได้ แนวทางการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถและทักษะโปรแกรม HOSxP ของบุคลากร โดยการศึกษาและฝึกอบรม
สรุปและข้ อ เสนอแนะ การให้ค วามส าคั ญ และสร้ า งความตระหนักแก่เ จ้า หน้าที่ ที่
รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลสุขภาพตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟูมอย่างต่อเนื่อง จะทาให้
ผลงานมีประสิทธิภาพ
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การพัฒนารูปแบบเฝ้าระวังความเสี่ยงของผู้บริโภคในชุมชนโดยสารวัตรอาหารและยาในชุมชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านป่งโพน ตาบลดงเย็น อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ทวีสุข พันธ์มุก
รพ.สต.บ้านป่งโพน จ.มุกดาหาร
งานคุ้มครองผู้บริโภค เป็นภารกิจที่สาคัญเพื่อคุ้มครองให้ประชาชนปลอดภัยจากการ
บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการ ที่ผ่านมาการดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลมี รูปแบบโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ไม่ชัดเจน จึงจัดให้มีโครงการ
พัฒนาและจัดตั้งเครือข่ายชมรมคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน ประกอบด้วยสารวัตรอาหารและยา
ในชุมชนที่มีรูปแบบชัดเจนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อดาเนินงานกระบวนการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมของสารวัตรอาหารและยาในชุมชน 2) เพื่อประเมินผลผลิตของสารวัตรอาหารและยา
ในชุมชน 3) เพื่อประเมินผลลัพธ์ของสารวัตรอาหารและยาในชุมชน โดยมีวิธีการดาเนินการ
อบรมและสร้างเครือข่ายสารวัตรอาหารและยาในชุมชน การกาหนดรูปแบบเฝูาระวังความ
เสี่ยงและการรวบรวมและประเมิน และจัดลาดับปัญหาความเสี่ยงในชุมชนเพื่อวางแผน เก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพเรื่องการประเมินด้านกระบวนการผลลัพธ์และผลผลิตของโครงการเป็นการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบประเมินความพึงพอใจ
ของภาคีภาคท้องถิ่นและภาคประชาชน รวมทั้งความพึงพอใจของประชาชนซึ่งคิดเป็นค่าเฉลี่ย
และแบ่งระดับความพึงพอใจตามมาตราส่วน 5 ระดับ
ผลการศึกษา พบว่า รพ.สต.บ้านปุงโพน มีการดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคได้ครบถ้วน
ตามดัชนีชี้วัดคุณภาพงาน และจากการเฝูาระวังความเสี่ยงในชุมชนโดยสารวัตรอาหารและยา
ในชุมชน โดยทาเป็นเครือข่าย 3 งานรับผิดชอบในหมู่บ้าน ได้แก่ สารวัตรอาหาร สารวั ตรยา
และสารวัตรโฆษณา ทางานร่วมกับเครือข่ายอื่นๆ ได้แก่ อสม.คุ้มครองผู้บริโภค และ อย.น้อย
ในโรงเรียน ทาให้พบความเสี่ยงของผู้บริโภคในชุมชนลดลงโดยเฉพาะความเสี่ยงจากการ
บริโภคยาแผนโบราณและการขายยาแผนปัจจุบันในร้านขายของชา การคัดกรองโฆษณาชวน
เชื่อและได้จัดทาบัญชีความเสี่ยงผู้บริโภคระดับหมู่บ้านเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน
และแก้ปัญหาการบริโภคในชุมชน จากการดาเนินงานมีการให้คาแนะนาร้านค้าจานวน 30 ร้าน
ไม่พบการจาหน่ายยาอันตรายพบกรดวิตามินเอ 1 ตัวอย่าง ตรวจตลาดนัด 4 ครั้งต่อเดือนในเดือนแรก
พบสารฟอร์มารีน 1 รายจากจานวน 7 ราย 3 เดือนต่อมาไม่พบและไม่มีสารโพลาร์ในน้ามันทอดซ้า
จากจานวน 2 รายใน 4 เดือน ผลการสารวจความพึงพอใจของประชาชนในระดับดีมากคิดเป็น 98 %
ข้อสรุปและการนาไปใช้ประโยชน์ เครือข่ายสารวัตรอาหารและยาในชุมชนที่มีโครงสร้าง
และบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน จะช่วยให้การเฝูาระวังและค้นพบความเสี่ยงของผู้บริโภคในชุมชน
ได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพและค้นพบได้มากขึ้น ส่งผลให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทราบ
ข้อมูลและนาไปวางแผนแก้ปัญหาได้ทันเหตุการณ์ โดยทางานร่วมกันเป็นเครือข่าย
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การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยในโรงพยาบาลคาชะอี
นิภาพร กลางประพันธ์ และคณะ
รพ.คาชะอี จ.มุกดาหาร
ความปลอดภัยของผู้ปุวย (Patient safety) ถือว่าเป็นประเด็นที่สาคัญที่สุดของการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพผู้ปุวยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล มีไม่น้อยทีเ่ กิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์
ทาให้ผู้ปุวยต้องได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตและต้องได้รับการรักษายาวนานขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิด
การฟูองร้องทางกฎหมายกับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลคาชะอีพบปัญหาในเรื่องความ
ปลอดภัยของผูป้ ุวยในโรงพยาบาลคล้ายคลึงกับโรงพยาบาลอื่น จากการทบทวนเหตุการณ์สาคัญใน
ผู้ปุวยใน พบว่า ระบบการเฝู าระวังอาการเปลี่ ยนแปลงผู้ ปุวยยั งไม่ เป็นไปตามมาตรฐานการ
พยาบาล การรายงานแพทย์ยังไม่ครอบคลุม มีผู้ปุวยที่มีอาการทรุดลงจากประเภทที่ 3 เป็น
ประเภทที่ 4 มีผู้ปุวยส่งต่อโดยไม่ได้วางแผน งานผู้ปุวยในจึงพัฒนารูปแบบการเฝูาระวังอาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ปุวยที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเฝูาระวังเชิงรุกให้
เกิดความปลอดภัยกับผู้ปุวย วิธีการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการและการศึกษาไปข้างหน้า
ดูแนวโน้มของผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบผลการดาเนินงานก่อนกับหลังการนารูปแบบใหม่ไป
ดาเนินการ วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา จานวน และค่าร้อยละ กิจกรรมจัดทาคู่มือการ
เฝูาระวังภาวะวิกฤตในผู้ปุวย (Early warning signs in crinical patien) มีเกณฑ์การคัดกรอง
ผู้ปุวยสาหรับการรายงานแพทย์ (MEWS Score) ผังการดูแลผู้ปุวยกลุ่มวิกฤติโรงพยาบาลคาชะอี
ควบคู่กับเกณฑ์การจาแนกประเภทผู้ปุ วย การติดสติกเกอร์สีแยกประเภทผู้ปุวยที่แผ่นเหล็ก
หน้าแฟูมผู้ปุวย ปรับปรุงบันทึกทางการพยาบาลให้ครอบคลุมการเฝูาระวังผู้ปุวย แบบวัดการ
ปฏิบัติตามกิจกรรมการเฝูาระวังผู้ปุวยประเภท 3 และ 4 ทบทวนการดูแลผู้ปุวย เริ่มดาเนินการตั้งแต่ 1
มีนาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2559 ในผู้ปุวยที่รับการรักษาในหอผู้ปุวยใน โรงพยาบาลคาชะอี ที่
อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเฝูาระวังอาการเปลี่ยนแปลง จานวน 305 คน โดยใช้ประชากรทั้งหมดเป็น
กลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปุวยที่อยู่ในเกณฑ์เฝูาระวังได้รับการคัดกรองภาวะวิกฤติทุกราย
ผู้ปุวยที่ส่งต่อโดยไม่ได้วางแผนลดลงจากร้อยละ 12.24 เป็นร้อยละ 5.06 ไม่พบผู้ปุวยที่เฝูาระวัง
ได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) อัตราผู้ปุวยทรุดลงจากประเภทที่ 3 (หนัก) ไปเป็นประเภทที่ 4
(หนักมาก) ลดลงจากร้อยละ 35.37 เป็นร้อยละ 18.35 อัตราผู้ปุวยเสียชีวิตร้อยละ 0.68 เท่ากัน
ผู้ปุวยที่เสียชีวิตเป็นผู้ปุวยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย 1 ราย และกลุ่มผู้ปุวยส่วนใหญ่ คือโรคความ
ดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ติดเชื้อในกระแสโลหิต
สรุปผลการวิจัย จะเห็นว่า รูปแบบการเฝู าระวังอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ ปุวยในที่
คณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติ ข้อเสนอแนะในการพัฒนา มีการติดตามการ
ดาเนินงานอย่างต่อ เนื่อง ขยายผลยังหน่วยงานอื่ นๆ ในโรงพยาบาลเพื่อบรรลุ สู่เปูาหมาย
Patient Safety Goals
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ให้เลือดปลอดภัยร่วมใจใช้แบบบันทึก MCH
รพ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

โรงพยาบาลมหาชนะชัยเริ่มให้การรักษาโดยการให้เลือดในปี 2553 มีผู้รับบริการที่
ได้รับเลือดเฉลี่ยปีละ 315 ราย ปัญหาที่พบในการควบคุมคุณภาพคือ การควบคุมกากับให้ปฏิบัติ
ตามแนวทางการให้เลือดและคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลเพื่อแสดงถึงคุณภาพในการ
ดูแลผู้ปุวยที่ได้รับการให้เลือดทุกขั้นตอนปูองกันอุบัติการณ์การให้ เลือดผิดพลาด ทีมผู้ปุวยใน
จึงพัฒนาแบบบันทึกการให้เลือด เพื่อให้การบันทึกมีคุณภาพเป็นแนวทางเดียวกัน และควบคุม
กากับให้มีการปฏิบัติและเฝูาระวังในการให้เลือดตามแนวทางที่กาหนด ทาให้ผู้ปุวยมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อควบคุมกากับการปฏิบัติตามมาตรฐานการให้เลือด ปูองกันอุบัติการณ์การให้เลือด
ผิดพลาดและพัฒนาความสมบูรณ์ของบันทึกทางการพยาบาลผู้ปุวยที่ได้รับเลือด
ขั้นตอนวิธีดาเนินการ
1. ทบทวนวิชาการเกี่ยวกับมาตรฐานและความปลอดภัยในการให้เลือด
2. สร้างแบบบันทึกในโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยกาหนดหัวข้อตามมาตรฐาน ดังนี้ วัน
เดือน ปี เวลารับเลือดที่ Lab/ที่ Ward เวลาให้เลือด การตรวจสอบก่อนให้เลือด (ปูายผูก
ข้อมือผู้ปุวย ถุงเลือด ใบคล้องเลือด) Blood Group Indication, Diagnosis, Filter Type, PreMedication, บันทึก Vital Signs ก่อนให้เลือด/หลังให้เลือด 15 นาที /ทุก 30 นาที - 1 ชั่วโมง
จนเลือดหมด/หลัง Off เลือด 15 นาที เวลาเลือดหมด (ควบคุมเวลาให้เลือดหมดภายใน 4 ชั่วโมง),
การเกิดปฏิกิริยา, ผู้ให้เลือด (ระบุผู้ให้เลือด/ผู้ร่วมตรวจสอบ)
ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการและผลลัพธ์
อัตราความสมบูรณ์ของบันทึกทางการพยาบาลผู้ปุวยที่ได้รับเลือดเพิ่มขึ้นในปี 2558 - 2560
เท่ากับ 92, 95, 98% ตามลาดับ อัตราการปฏิบัติตามแนวทางการให้เลือดในปี 2558 - 2560 เท่ากับ
95, 98, 100% ตามลาดับ อัตราการให้เลือดถูกต้องในปี 2558 - 2560 เท่ากับ 100% ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้นวัตกรรม ในปี 2558 - 2560 เท่ากับ 90, 92, 94 % ตามลาดับ
ประโยชน์ที่ได้รับ
ประกันคุณภาพการให้เลือดได้ตามมาตรฐาน ลดอุบัติการณ์การให้เลือดผิดพลาดทาให้
ผู้ปุวยปลอดภัย การบันทึกทางการพยาบาลก็มีความสมบูรณ์มากขึ้น สื่อสารทีมดูแลผู้ปุวยได้ดีขึ้น
พยาบาลผู้ใช้นวัตกรรมมีความพึงพอใจและสะดวกในการบันทึกให้สมบูรณ์มากขึ้น
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ผลเปรียบเทียบการให้บริการแบบใหม่ในผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่มารับบริการที่โรงพยาบาลยโสธร
ต่อการลดระยะการรอคอย
นิภารัตน์ อาจคาพันธ์ และราไพ ศรีเนตร
รพ.ยโสธร
จากเวชระเบียนตึกกุมารเวชกรรมย้อนหลัง 3 เดือน กันยายน - พฤศจิกายน 2559 มีผู้ปุวย
ธาลัสซีเมียเข้ารับการรักษาจานวน 39 คน พบว่า ระยะเวลาการรอคอยตั้งแต่เข้ามาโรงพยาบาล
ซักประวัติ เจาะเลือด รอตรวจ รับเข้าตึก จนถึงให้เลือด และกลับบ้าน เฉลี่ย 20 ชั่วโมง ซึ่งเป็นระ
การรอคอยที่ยาวนาน ทาให้ผู้ปุวยกลุ่มนี้ต้องเสียเวลาในการเดินทางมาให้เลือด จากแนวคิด
เรื่อง LEAN ผู้วิจัยจึงปรับปรุงรูปแบบการให้เลือดแบบใหม่ เพื่อลดระยะการรอคอย ทาให้
ผู้ปุวยเกิดความพึงพอใจและสะดวก รวดเร็วขึ้น
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลเปรียบเทียบการให้บริการแบบใหม่ในผู้ปุวยธาลัสซีเมียที่มา
รับบริการที่โรงพยาบาลยโสธร ต่อการลดระยะการรอคอย ผู้รับบริการพึงพอใจ
ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ศึกษารูปแบบการให้เลือดใน
ผู้ปุวยธาลัสซีเมียในรูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่ กลุ่มตัวอย่างคือผู้ปุวยเด็กธาลัสซีเมียอายุ 1 ด.
–15 ปี ที่มารับบริการ ในรูปแบบเดิม กันยายน - พฤศจิกายน 2559 จานวน 39 ราย กับการ
ให้เลือดรูปแบบใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560 จานวน 38 ราย เครื่องมือในการวิจัยคือ
แนวปฏิบั ติก ารดู แลผู้ ปุ วยธาลั ส ซี เ มี ย และแบบประเมิ น ความพึ งพอใจ มี ขั้ น ตอนดั งนี้ 1)
การศึกษาย้อนหลัง 3 เดือน กันยายน - พฤศจิกายน 2559 จานวน 39 ราย ในเรื่องระยะเวลา
ที่ผู้ปุวยเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลจนถึงกลับบ้าน 2) นาเสนอปัญหาและสถานการณ์ที่ได้
ในที่ประชุมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อกาหนดแนวปฏิบัติการ 3) ปฏิบัติตามแผน 4) การติดตามและ
ประเมิ นผล ระยะเวลาที่ ผู้ ปุวยเข้า มารั บบริ การหลังใช้รูปแบบการให้เ ลื อ ดแบบใหม่เ ดือ น
กุมภาพันธ์ และมีนาคม 2560 และเก็บข้อมูลความพึงพอใจ
ผลการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างโดยใช้ สถิติ T – test พบว่า กลุ่มผู้ปุวยธาลัสซีเมียรูปแบบเดิม จานวน 39 คน มี
ค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการรักษา 20.05 ชั่วโมง (S.D.=12.17) กลุ่มผู้ปุวยธาลัสซีเมียรูปแบบใหม่
จานวน 38 คน มีค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการรักษา 10.33 ชั่วโมง (S.D.=0.75) มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) ความพึงพอใจของผู้ปุวยมากที่สุด 100%
สรุปและข้อเสนอแนะ การให้บริการรูปแบบใหม่สามารถลดระยะเวลาการรอคอยจาก
20.05 ชั่ ว โมง เป็ น 10.33 ชั่ ว โมง เพราะการบริ ก ารรู ป แบบเดิ ม คนไข้ จ ะได้ รั บ เลื อ ดช้ า
จาเป็นต้องได้นอนโรงพยาบาลอีก 1 คืนเพื่อที่จะกลับบ้านในตอนเช้า จึงทาให้ชั่วโมงวันนอนเพิ่มขึ้น
หลังจากใช้รูปแบบใหม่ในการให้เลือดผู้ปุวยจะได้รับเลือดเร็วขึ้น ลดค่าใช้จ่ายทั้งของผู้ปุวยและ
ของโรงพยาบาล ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 100 %
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ผลการติดตามระบบลูกโซ่ความเย็น (cold chain) ในการขนส่งยา erythropoietin
ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่บาบัดทดแทนไต
โดยการล้างไตทางช่องท้องในโรงพยาบาลยโสธร
พันทิวา เวชกามา และรชาดา โหรานิคม
รพ.ยโสธร
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลอุณหภูมิใน
กระเป๋ายาเย็น Erytropoietin (EPO) เมื่อนาส่งถึงหน่วยบริการเครือข่าย ในผู้ปุวยไตวายเรื้อรัง
ระยะสุดท้ายที่ได้รับการบาบัดทดแทนไตด้วยวิธีการล้างไตทางช่องท้อง โดยผู้ปุวยจะนายาไปฉีด
ที่สถานบริการเครือข่ายใกล้บ้าน การส่งต่อยา EPO จึงมีความสาคัญ เนื่องจากเป็นยาที่มีราคาสูง
และต้องควบคุมอุณหภูมิของยาขณะนาส่งให้เหมาะสม ระหว่าง 2-8 องศาเซลเซียส (กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข : 2557) เพื่อลดปัญหายาเสื่อมสภาพ และยังช่วยให้ การใช้ยาในผู้ปุวย
กลุ่มนี้มีความปลอดภัยถูกต้องและมีความเหมาะสมสูงสุด เริ่มดาเนินการตั้งแต่ ตุลาคม 2559
ถึง มกราคม 2560 การดาเนินการประกอบด้วย 1) ขั้นวางแผน วิเคราะห์ปัญหา ได้ทาการทดลอง
หาค่ากลางของระยะเวลาในการวาง thermometer ไว้ในกระเป๋ายาเย็น 2) หาแนวทางการ
นาส่งยาสู่หน่วยบริการเครือข่าย และทดลองหาวิธีที่ดีที่สุดในการจ่ายยาแบบควบคุมความเย็น
สู่หน่วยบริการเครือข่าย โดยทดลองเก็บยาใส่กระเป๋ายาเก็บความเย็น 3 รูปแบบ 3) นารูปแบบการ
บริหารยา erythropoietin แบบ cold chain ในวิธีที่ 2 สู่การปฏิบัติ 4) ระยะประเมินผลการทดลอง
เลือกกลุ่มตัวอย่างคือกระเป๋ายาเย็น EPO ที่ใช้ในผู้ปุวยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย คัดเลือกแบบ
เจาะจงจานวน 50 ราย จากผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการจานวน 168 ราย ในคลินิก CAPD เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบบันทึกผลของอุณหภูมิในกระเป๋ายา EPO ออกแบบการเก็บข้อมูล
ให้ครอบคลุมทั้งผลของอุณหภูมิ ระยะเวลา ระยะทาง นามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ
และค่าเฉลี่ย
ผลการศึกษาพบว่า เมื่อเทียบความไวของ thermometer กับ รพ.สต. 2 แห่ง อยู่ระหว่าง
15- 30 นาที ในขณะที่หน่วยไตเทียม รพ.ยโสธร มีความไวของ thermometer อยู่ระหว่าง 10-20
นาที อุณหภูมิในกระเป๋ายาเย็นจะคงที่ระหว่าง 2-8 องศาเซลเซียส คือ รูปแบบการจัดยาใส่กระเป๋า
ควบคุมความเย็นขนาด 14 X 22 X 15 cm. ใส่ ice pack ขนาด 21 x 10 cm. จานวน 2 ก้อน
สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ 2-8 องศาเซลเซียส ได้นาน 7 ชั่วโมง เมื่อเริ่มบรรจุยาลงกระเป๋า
เวลา 11.00 น. สามารถนาส่งยาที่ควบคุมอุณหภูมิได้น้อยกว่า 8 องศาเซลเซียส สามารถประกัน
การนาส่งถึงหน่วยบริการเครือข่ายไม่เกิน 19.00 น. อุณหภูมิในกระเป๋ายา EPO เมื่อเริ่มต้นวัดที่
หน่วยไตเทียม อุณหภูมิเฉลี่ย 5.48 องศาเซลเซียส เมื่อถึงหน่วยบริการเครือข่าย อุณหภูมิเฉลี่ย 6.92
องศาเซลเซียส มีระยะทางเฉลี่ย 32.2 กิโลเมตร และมีระยะเวลาเฉลี่ย 5.07 ชั่วโมง
ข้อเสนอแนะ ควรมีการพัฒนาต่อยอดการศึกษา โดยการผลิตนวัตกรรมการใช้ถุงน้ายา
ล้างไตทางช่องท้องมาทา Ice pack ใช้เองในหน่วยงานและที่บ้านผู้ปุวย เพื่อเป็นทางออกใน
การลดขยะและนาวัสดุที่เหลือใช้กลับมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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การพัฒนาแนวทางการดูแลและระบบการส่งต่อผู้ป่วยเจ็บหน้าอกชนิดกล้ามเนือ้ หัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลัน STEMI ของโรงพยาบาลชุมชนระดับ M 2
ดวงใจ บุญตัว และคณะ
รพ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
ระบบการรับส่งต่อและการดูแลรักษาผู้ปุวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันนับว่าเป็น
ปัญหาสาคัญทางด้านการสาธารณสุขไทย เพราะโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจในประเทศไทย
เป็นสาเหตุการตาย 3 อันดับแรก โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับ M2 ห่างจาก
โรงพยาบาลศรีสะเกษ 25 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการส่งต่อ 30 นาที สถิติปี 2555 มีผู้ปุวย AMI
52 ราย เสียชีวิต 5 รายเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาล 2 ราย เสียชีวิตที่ห้องฉุกเฉิน 1 ราย ปี 2556 มี
ผู้ปุวย AMI 64 ราย เสียชีวิต 4 รายโดยมีผู้ปุวยเสียชีวิตก่อนมาถึงโรงพยาบาล 1 ราย ขณะนาส่งอีก
1 รายจากผลการทบทวนข้อมูล พบว่าบุคลากร มีทักษะหรือความรู้ไม่เพียงพอในการประเมิน
ผู้ปุวยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในขณะส่งต่อ ทั้งยังขาดระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนใน
การส่งต่อผู้ ปุวยจากโรงพยาบาลชุมชนไปยั งโรงพยาบาลจังหวัดท าให้การรักษาเกิดล่ าช้า
คณะวิจัยจึงได้ทาการศึกษาและพัฒนารูปแบบการส่งต่อผู้ปุวย เจ็บแน่นหน้าอกชนิด STEMI เพื่อให้
ผู้ปุวยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้รับการดูแลรักษาและการรับส่งต่อผู้ปุวยได้อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแนวทางการส่งต่อผู้ปุวยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด
STEMI เพื่อให้ผู้ปุวยได้รับความปลอดภัยและลดอัตราการเสียชีวิต
วิธีการดาเนินงาน ใช้รูปแบบการวิจัยแบบ Action Research โดยใช้กระบวนการคุณภาพ
ตามรอยโรค มี 3 ระยะคือระยะที่ 1 เป็นการเตรียมวิจัย ศึกษาสภาพปัญหารวบรวมข้อมูล
ระยะที่ 2 เป็นการดาเนินการวิจัย โดยใช้กระบวนการ Plan Action Observe Reflect โดยมี
การดาเนินงาน ตั้งแต่การดูแลในที่เกิดเหตุ (Pre-hospital) การดูแลขณะนาส่ง (In-hospital)
และขณะการส่งต่อ (Transfer) ระยะที่ 3 การประเมินรูปแบบการพัฒนา กลุ่มตัวอย่าง เลือกแบบ
เจาะจง คือ พยาบาลวิชาชีพที่มีหน้าที่ในการส่งต่อ ตั้งแต่ Level 1 - 4 ทั้งหมด 28 คนกลุ่มเปูาหมาย
คือผู้ปุวย STEMI ทีมารับบริการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 1 ตุลาคม 2559 วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์หาความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
เก็บข้อมูลจากเครื่องมือคือแบบประเมินแนวทางการดูแลและการส่งต่อผู้ปุวย STEMI จากการ
ประเมินความพึงพอใจและแบบประเมินคุณภาพการรับ -ส่งต่อผู้ปุวยและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมสาเร็จรูป
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ผลการศึกษา ผลการพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ปุวยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด
STEMI ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 1 ตุลาคม 2559 พบผู้ปุวยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ชนิด STEMI 16 ราย ผู้ปุวยจากจุดรับบริการอื่นๆสามารถส่งเข้า ER ภายใน 10 นาที 100%,
Door to needle time เฉลี่ยที่ 32 นาที ผู้ปุวยได้รับการส่งต่อภายใน 30 นาที หลังได้ยา
Streptokinase 100 %, มีการส่งต่อโดยพยาบาล Refer level 2-3 หรือพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน
เป็นหัวหน้าทีมโดยมีการประสานข้อมูลและส่งต่อข้อมูลแบบ Real Time ผ่าน Application Line
ซึ่งมี Staff cardiologist เป็นผู้คอยให้คาปรึกษา ระหว่างการส่งต่อ พบผู้ปุวยมีภาวะคุกคามต่อ
ชีวิต 3 ราย ผู้ปุวยมีปัญหาเรื่อง BP drop 2 ราย EKG VT with Pulse 1 รายผู้ปุวยได้รับการ
แก้ไขจนพ้นภาวิกฤติ สามารถจาหน่ายออกจากโรงพยาบาลศรีสะเกษ และโรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค์ ไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ ไม่พบอุบัติการณ์อุปกรณ์และยาช่วยชีวิตไม่พร้อมใช้บนรถส่งต่อ
อัตราการเสียชีวิตขณะนาส่งเป็น 0 คุณภาพการส่งต่อผู้ปุวย STEMI ผ่านเกณฑ์ที่ 98 % จากเดิม
75% ผู้รับบริการและญาติมีความพึงพอใจในการให้บริการร้อยละ 99 รูปแบบคะแนนการ
Audit เวชระเบียนผู้ปุวย STEMI ได้คะแนนร้อยละ 96 จากร้อยละ 87
ข้อเสนอแนะอภิปรายผล 1. ผู้ปุวย AMI บางรายอาการไม่ชัดเจน ทาให้ Early Detect ได้ช้า
ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาสมรรถนะของทีม การทบทวนอุบัติการณ์เสียชีวิต หรือ การประเมิน
ดูแลรักษาไม่เหมาะสมทุกครั้งที่เกิดอุบัติการณ์ 2. หลังจากได้รูปแบบการดูแลผู้ปุวยกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI ได้มีการเผยแพร่รูปแบบแก่ รพ.สต. เครือข่ายเพื่อให้
สามารถคัดกรองและดูแลผู้ปุวยเบื้องต้นและส่งต่อผู้ปุวยมายังโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและ
นารูปแบบนี้มาใช้ร่วมกันในระดับจังหวัด ส่งผลให้ผู้ปุวย STEMI ได้รับการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพ
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ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ Nursing Conference & Integrate of Journal Club
สาหรับพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศรีสะเกษ
ธันยมัย ปุรินยั , มัทนา จิรกังวาน และอังคณา บุญลพ
รพ.ศรีสะเกษ
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลมีวิสัยทัศน์คือจะเป็นองค์กรทางการพยาบาลชั้นเลิศ และ
องค์กรแห่งการเรียนรู้มีการทางานที่มีประสิทธิ ภาพและผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจเพื่อให้
บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถนาความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าบทความ
ทางวิชาการทางการพยาบาลนามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานในปัจจุบันการทางานของพยาบาล
วิ ช าชี พ ในแต่ ล ะหน่ ว ยงานมี แ นวทางการดู แ ลในกลุ่ ม โรคเดี ย วกั น คนละรู ป แบบขาดการ
ประสานงานเวลาส่งต่ออาการผูป้ ุวยในแต่ละกลุ่มโรคเช่นการดูแลผูป้ ุวยทาแผลเรือ้ รัง การดูแลผู้ปวุ ย
UGIB เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาทางการพยาบาลที่ให้แก่ผู้ปุวยโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์
ของสมาชิกในกลุ่มโดยการเสนอแนะวิธีปฏิบัติแก่ผู้ปุวยเป็นในแนวทางเดียวกันในแต่ละกลุ่มโรค
ดังนั้นทีมผู้ศึกษาจึงได้มีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ Nursing Conference &
Integrate of Journal Club ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาผลของการใช้กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ Nursing Conference & Integrate of Journal Club ใน
โรงพยาบาลศรีสะเกษ 2) ศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลที่จะให้แก่ผู้ปุวย จะเกิด
ประโยชน์ต่อการวางแผนการพยาบาล
วิธีการศึกษา การวิจัยเชิงพัฒนา (Development research) โดยใช้กระบวนการพัฒนา
แนวปฏิบัติโดยมีกิจกรรมดังนี้ 1) กาหนดประเด็นปัญ หา สืบค้นงานวิจั ย จากหลักฐานเชิง
ประจัก ษ์ (search strategy) 2) คัดเลือกงานวิจัยจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ( selection
criteria) 3) รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล (data collection and data analysis) 4)
นาเสนองานวิจัยที่สืบค้น 5) นางานวิจัย ที่ สืบค้นได้มาสร้างเป็นแนวปฏิบัติรวบรวมจัดทา
เนื้อหาที่เกี่ยวกับหน่วยงานและความสนใจของบุคลากร ทาตารางแสดงหัวข้อพร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบการนาเสนอ จัดกลุ่มนาเสนอบทความทางวิชาการทางการพยาบาล แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเมื่อเปรียบเทียบจากการปฏิบัติงานจริง กลุ่มตัวอย่าง พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
ศรีสะเกษ จานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของทีม
พยาบาลวิชาชีพ แบบประเมินความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพในการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ
ซึ่งทั้งหมดได้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน มีค่า
ความตรงด้านเนื้อหา 0.90 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
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ผลการศึกษา ส่วนใหญ่เพศหญิงจานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 ส่วนมากอายุ
30-35 ปี จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 86.66 มีประสบการณ์การทางาน มากกว่า 5-10 ปี
จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 80 ได้แนวปฏิบัติที่สามารถนาไปใช้ในการจัดการพยาบาล ใน
ผู้ปุวย 3 เรื่องดังนี้ 1) การดูแลผู้ปุวย Upper GI bleeding 2) การดูแลผู้ปุวยที่ได้รับเคมีบาบัดใน
เด็กเล็ก 3) การดูแลผู้ปุวยที่มีแผลเรื้อรัง (wound care) เป็นแนวปฏิบัติที่มีการประเมินผู้ปุวย
แบบครบตามกระบวนการพยาบาล ประกอบด้วย 5 ระยะ ได้แก่1) การประเมิน 2) การ
วางแผน 3) ปฏิบัติการดูแล 4) ประเมินผลการปฏิบัติ 2 ประเมินผลความรู้พยาบาลวิชาชีพ
หลั ง เข้ า ร่ ว มโครงการฯเพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก หั ว ข้ อ ร้ อ ยละ 20 ความพึ ง พอใจของพยาบาลวิ ช าชี พ
ส่วนมากอยู่ระดับมาก มีคะแนนอยู่ระหว่าง 80.43% - 100%
สรุปผลการศึกษา 1.ได้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเกิดขึ้นในโรงพยาบาล จานวน 3
เรื่อง 1) การดูแลผู้ปุวย Upper GI bleeding 2) การดูแลผู้ปุวยที่ได้รับเคมีบาบัดในเด็กเล็ก 3) การ
ดูแลผู้ปุวยที่มีแผลเรื้อรัง (wound care) 2.ประเมินผลความรู้พยาบาลวิชาชีพหลังเข้าร่วมโครงการฯ
เพิ่มขึ้นทุกหัวข้อร้อยละ 20
กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น 1. มีการพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลทาง Internet การ
อ่านและการแปลภาษาอังกฤษของบุคลากรในหน่วยงาน 2. บุคลากรได้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
โรค การดูแลรักษาพยาบาล และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น 3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์และการพยาบาลที่สมารถปฏิบัติได้จริงในบริบทของแต่ละหน่วยงานนั้นๆ
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ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้าน
ต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันและภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย
นิตยา ศึกรัมย
รพ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดผลตามหลังความเจ็บปุวยปัจจุบันจานวนผู้ปุวยมีแนวโน้ม
ที่เพิ่มขึ้นจึงเกิดการส่งต่อผู้ปุวยเพื่อกลับมาดูแลต่อเนื่องที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือส่งกลับใน
ชุมชนเพื่อให้ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองได้รับการดูแลได้อย่างถูกต้องและครอบคลุมจึงทาการ
วิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง
ระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้านต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันและ
ภาวะแทรกซ้อนของผู้ปุวย
วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่างคือผู้ปุวยโรคหลอดเลือ ดสมอง
และผู้ดูแลผู้ปุวย ลักษณะการจับคู่กัน จานวน 20 คู่ โดยสิ่งทดลองคือ โปรแกรมการดูแลผู้ปุวย
หลอดเลือดสมอง ซึ่งประกอบด้วย การให้ความรู้และฝึกทักษะการดูแลโดยทีมสุขภาพ การเยี่ยมบ้าน
และติดตามตรวจตามนัด เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้แบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนตัวผู้ปุวยและผูด้ ูแล แบบประเมินความสามารถในการทากิจวัตรประจาวันของผู้ปุวย
(Barthel ADL Index) และติดตามเยี่ยมโดยออกเยี่ยมหรือโทรศัพท์ภายหลังจาหน่าย 1 เดือน
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้วยสถิติเชิงพรรณนาผลของโปรแกรมการดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือด
สมองก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม วิเคราะห์ด้วย Paired T-test
ผลการศึกษา พบว่า ก่อนการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน 40.75 คะแนน (SD=35.91) หลังการจาหน่าย 1 เดือน ผู้เข้าร่วมโปรแกรม
มีคะแนนความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันเพิ่ม 6.75 คะแนน (95%CI;2.11-11.38)
โดยเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value<0.003) และพบการ
เกิดภาวะแทรกซ้อนจากAspirate pneumonia จานวน 1 ราย (ร้อยละ 5.00) เกิดแผลกดทับ
จานวน 4 ราย (ร้อยละ 20.00)
สรุปและข้อเสนอแนะ ผู้ปุวยและผู้ดูแลที่มีการเตรียมความพร้อมด้วยการใช้โปรแกรม
การดูแลฯ ส่งผลให้ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันของผู้ปุวยเพิ่มมากขึ้นลดการ
เกิดภาวะแทรกซ้อน ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแล มีความมั่นใจและพลังใจในการดูแลผู้ปุวย
แต่ทั้งนี้การนาโปรแกรมการดูแลฯ นี้ไปใช้ ควรปรับกิจกรรมในโปรแกรมให้เหมาะสมกับระดับ
ความสามารถในการทากิจวัตรประจาวันของผู้ปุวย การติดตามเยี่ยมประเมินควรทาต่อเนื่อง
เพื่อส่งเสริมการดูแลและสร้างพลังใจให้ผู้ปุวยและผู้ดูแลอย่างต่อเนื่อง
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การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจหาไข่โรคหนอนพยาธิใบไม้ตับด้วยเทคนิค
Simple direct smear, Kato’s thick smear และเทคนิค Formalin ether concentration
อาเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
สมพงษ์ สุรักษ์
สสอ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจหาไข่โรคหนอนพยาธิใบไม้ตับด้วย
เทคนิค Simple direct smear, Kato’s thick smear และเทคนิค Formalin ether concentration
และเพื่อศึกษาอัตราความชุกของโรคพยาธิใบไม้ตับ อาเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2559
การวิจัย นี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง (Experimental reseach) เลือกกลุ่มตัวอย่างในกลุ่ม
อายุ 6 เดือนขึ้นไป มีวิธีการเลือกโดยวิธีสุ่มแบบจาเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ได้ขนาด
ตัวอย่าง 245 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยเก็บตัวอย่างอุจจาระส่งตรวจหาไข่พยาธิใบไม้ตับด้วยเทคนิค
Simple direct smear, Kato’s thick smear และเทคนิค Formalin ether concentration
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปร
ตามโดยไควแสควร์ (Chi-square) และสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน Pearson correlation
วิเคราะห์ความแตกต่างของการตรวจพยาธิด้วยเทคนิคsimple direct smear เทคนิค Kato’s
thick smear กับเทคนิค Formalin ether concentration ด้วย pair t-test
ผลการวิจัย พบว่า ตรวจวินิจฉัยด้วยเทคนิค Simple direct smear ตรวจพบไข่พยาธิใบไม้ตับ
จานวน 46 คน อัตราความชุกเป็นร้อยละ 20.81 ในกลุ่มอายุพบมากที่สุดอายุระหว่าง 20–29 ปี
จานวน 7 คน อัตราความชุกเป็นร้อยละ 31.82 ในตาบลพบมากที่ตาบลดวนใหญ่ จานวน 21 คน
อัตราความชุกเป็นร้อยละ 56.75 ในกลุ่มตัวอย่างเพศชายพบมากที่สุดที่ตาบลดวนใหญ่ จานวน 13 คน
อัตราความชุกเป็นร้อยละ 56.52 และในกลุ่มตัวอย่างเพศหญิง พบมากที่สุดที่ตาบลดวนใหญ่
จานวน 8 คน อัตราความชุกเป็นร้อยละ 57.14
ตรวจวินิจฉัยด้วยเทคนิค Kato’s thick smear ตรวจพบไข่พยาธิใบไม้ตับ จานวน 73 คน
อัตราความชุกเป็นร้อยละ 33.03 โดยพบมากที่สุดในกลุ่มอายุระหว่าง 30–39 ปี จานวน 17 คน
อัตราความชุกเป็นร้อยละ 39.53 โดยพบมากที่สุดที่ตาบลดวนใหญ่ จานวน 26 คน อัตราความ
ชุกเป็นร้อยละ 70.27 ในกลุ่มตัวอย่างเพศชาย พบมากที่สุดที่ตาบลศรีสาราญ จานวน 7 คน อัตรา
ความชุกเป็นร้อยละ 87.50 และในกลุม่ ตัวอย่างเพศหญิง พบมากที่สุดที่ตาบลดวนใหญ่ จานวน 11
คน อัตราความชุกเป็นร้อยละ 78.57
ตรวจวินิจฉัยด้วยเทคนิค Formalin ether concentration ตรวจพบไข่พยาธิใบไม้ตับ
จานวน 86 คน อัตราความชุกเป็นร้อยละ 38.91 โดยพบมากที่สุดในกลุ่มอายุระหว่าง 30–39 ปี
จานวน 21 คน อัตราความชุกเป็นร้อยละ 48.84 โดยพบมากที่สุดที่ตาบลดวนใหญ่ จานวน 29 คน
อัตราความชุกเป็นร้ อยละ 78.37 ในกลุ่ มตัวอย่า งเพศชาย พบมากที่ สุดที่ตาบลศรีส าราญ
จานวน 7 คน อัตราความชุกเป็นร้อยละ 87.50 และในกลุ่มตัวอย่างเพศหญิง พบมากที่สุดที่
ตาบลดวนใหญ่ จานวน 11 คน อัตราความชุกคิดเป็นร้อยละ 78.57
สรุปและข้อเสนอแนะ การศึกษาประสิทธิภาพของเทคนิคการตรวจพบว่าเทคนิค
Formalin ether concentration มีประสิทธิภาพสูงกว่าเทคนิค Simple direct smear และ
เทคนิค Kato’s thick smear ซึ่งผลการศึกษานี้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการปูองกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับต่อไป
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ผลการดูแลผู้ป่วยโดยใช้หลักการการจัดการรายกรณี (Case Management)
ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (โรคความดันโลหิตสูง, โรคเบาหวาน) ที่มีปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา
สรัญญา สายทอง
รพ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสาคัญกับการจัดการปัญหาโรคเรื้อรังมากขึ้น เนื่องจากสภาวะ
ความเป็นอยู่และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้ผู้ปุวยกลุ่มนี้มีจานวนเพิ่มขึ้น การดูแลตนเอง
ของผู้ปุวยโรคเรื้อรัง ในการจัดการดูแลสุขภาพที่เกี่ยวข้อง เช่น การควบคุมอาหาร การออกกาลังกาย
การใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ จึงเป็นสิ่งที่มีความสาคัญ ซึ่งต้องอาศัยการทางานร่วมกันของ
บุคลากรด้านสุขภาพในการให้บริการรูปแบบการจัดการรายกรณี (Case Management) ส่งเสริม
ให้ผู้ปุวยเกิดการดูแลความเจ็บปุว ยด้วยตนเอง โดยเฉพาะผู้ปุวยที่มีปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา
ซึ่งจากการติดตามปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาของผู้ปุวยในระบบบริการผู้ปุวยนอก โรงพยาบาล
อุทุมพรพิสัย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 10 พฤษภาคม 2559 พบมีปัญหาจากการใช้ยา
จานวนสูงถึง 306 ราย เพื่อควบคุมการดาเนินไปของโรค และปูองกันการเกิด ภาวะแทรกซ้อน
มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะรายในผู้ปุวยโรคเรื้อรัง (โรคความดันโลหิตสูง, โรคเบาหวาน)
ที่เกิดปัญหาจากการใช้ยา
การศึกษา นี้ศึกษาเชิงสารวจ (Survey Study) เพื่อค้นหาปัญหา โดยใช้เทคนิคการ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth interview) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบประเมินการใช้ยาและแบบ
บันทึกการเยี่ยมบ้าน กลุ่มตัวอย่างคือผู้ปุวยโรคเรื้อรัง (โรคความดันโลหิตสูง, โรคเบาหวาน) ที่
มีปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา โดยคัดเลือกจากผู้ปุวยที่ยังมีปัญหาการใช้ยาหลังประเมินแล้ว 3
ครั้ง หรือผู้ปุวยที่พิจารณาว่าเห็นสมควรเยี่ยมบ้าน เช่น ผู้ปุวยสูงอายุไม่มีผู้ดูแล จานวน 2 ราย
ระยะเวลาการศึกษา ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560
ผลการศึกษา พบว่า มีการติดตามผู้ปุวยโดยการเยี่ยมบ้านเพื่อประเมินค้นหาปัญหา
เพิ่มเติม และจัดการปัญหาเฉพาะรายของผู้ปุวยโรคเรื้อรัง (ความดันโลหิตสูง, โรคเบาหวาน)
จานวน 2 ราย ในรูปแบบเฉพาะของผู้ปุวยแต่ละราย โดยหลังจากการเยี่ยมบ้านและสัมภาษณ์
เชิงลึกพบว่าในผู้ปุวยรายแรกไม่สามารถทวนวิธีการรับประทานยาได้อย่างถูกต้อง อ่านหนังสือ
ไม่ออกและเป็นผู้สูงอายุไม่มีผู้ดูแล ดาเนินการแก้ไขปัญหาโดยการจัดยาในรูปแบบ unit dose
ให้ เนื่องจากผู้ปุวยไม่สามารถหยิบยาแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง ส่วนอีกรายไม่สามารถทวน
วิธีการรับประทานยาได้อย่างถูกต้อง อ่านหนังสือไม่ออกและเป็นผู้สูงอายุไม่มีผู้ดูแลเช่นกัน
จัดเป็นแผงยาตัวอย่างให้และผู้ปุวยมีความเข้าใจและทบทวนการใช้ยาตามแผงยาตัวอย่างที่ให้
ได้ และมีการประสานเจ้าหน้าที่ รพ.สต. เพื่อติดตามเยี่ยมต่อเนื่องทั้ง 2 ราย
สรุปและข้อเสนอแนะ จากการศึกษาทาให้ได้ข้อมูลของผู้ปุวยที่สนใจมากขึ้น สะท้อน
ให้เห็นประเด็นปัญหาที่แท้จริงของผู้ปุวยเฉพาะราย ซึ่งเป็นประโยชน์ในการจัดการดูแลปัญหา
สุขภาพแบบองค์รวม ทาให้ผู้ปุวยสามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้อง โดยการจัดการผู้ปุวยรายกรณี
ให้ได้ประสิทธิภาพ จะต้องเป็นการทางานร่วมกันของสหสาขาวิชาชีพ มีการประสานข้อมูล
ระหว่าง รพช. และพื้นที่ มีระบบส่งต่อผู้ปุวย และจะต้องมีระยะเวลาในการทาโครงการที่
เหมาะสม เนื่องจากเป็นการวางแผนดูแลผู้ปุวยอย่างต่อเนื่อง
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NY Care ต่อการลดการตั้งครรภ์ซ้าในวัยรุ่นอาเภอน้ายืนจังหวัดอุบลราชธานี
กมลทิพย์ ธรรมวงษ์ศา
จ.อุบลราชธานี
บทนาและวัตถุประสงค์
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาสาคัญของงานอนามัยแม่และเด็ก เพราะการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
นั้นส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมารดาทารก และยังส่งผลกระทบต่อสังคมด้วย โดยงานอนามัยแม่
และเด็กได้ตั้งเปูาหมายอัตราการตั้งครรภ์ซ้าในวัยรุ่นไม่เกินร้อยละ10 ซึ่งในเขตอาเภอน้ายืนมี
วัยรุ่นหญิงจานวน 2,544 ราย และพบว่าอัตราการตั้งครรภ์ซ้าในวัยรุ่ นมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี
ดังนี้ ปี 2556 = 14.7 % (15 ราย) ปี 2557 =13.45 % (16 ราย) ปี 2558 =13.2 % (14 ราย)
จากการวิเคราะห์สาเหตุพบว่า เกิดจากขาดความรู้เรื่องการคุมกาเนิดทาให้การคุมกาเนิดไม่มี
ประสิทธิภาพและที่สาคัญไม่ตระหนักถึงอันตรายที่ส่งผลต่อการตั้งครรภ์ในวัยที่ยังไม่ความ
พร้อมอีกด้วยทีมจึงพัฒนาแนวทางการปูองกันการตั้งครรภ์ซ้าในวัยรุ่นหญิงโดยใช้ NY Care ซึ่ง
เป็นการอบรมให้ความรู้การคุมกาเนิดร่วมกับการฝังยาคุมกาเนิดในกลุ่มเปูาหมาย
วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาแบบ Action Research กับกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ที่มาคลอดที่ห้องคลอด รพ. น้ายืนในปีงบประมาณ 2558 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ
วิธีการดาเนินงาน ดังนี้
1. Planning : จัดทาโครงการการฝังยาคุมกาเนิดให้กับหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มาคลอดที่ห้อง
คลอด รพ. น้ายืน
2. Action: จัดอบรมให้ความรู้และรณรงค์การฝังยาคุมกาเนิด
3. Obserse: ฝังยาคุมกาเนิดให้กับหญิงวัยรุ่นที่มาคลอดที่ห้องคลอดรพ.น้ายืน 100%
4. Reflection : อัตราการตั้งครรภ์ซ้าในวัยรุ่นลดลงดังนี้ ปี 2559 = 7.46 % และปี
2560 (6เดือน )= 5.45 %
ผลการศึกษา
ปีงบประมาณ จานวนหญิงตั้งครรภ์ จานวนหญิงวัยรุ่น ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์
วัยรุ่น ที่มาคลอด
ที่ตั้งครรภ์ซา้
ซ้าในวัยรุ่นทีค่ ลอด
ปี 2559
67 ราย
5 ราย
7.46 %
ปี 2560 (6 เดือน)
55 ราย
3 ราย
5.45 %
จากผลการศึกษาพบว่าการให้ความรู้ร่วมกับการฝังยาคุมกาเนิด สามารถลดอัตราการ
ตั้งครรภ์ซ้าในวัยรุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการรณรงค์ให้ความรู้อย่างเดียว
สรุปและข้อเสนอแนะ โครงการปูองกันการตั้งครรภ์ซ้าในวัยรุ่นจะประสบผลสาเร็จ
จะต้องประกอบด้วยปัจจัย 3 อย่าง ดังนี้ ผู้บริหารต้องให้ความสาคัญในการผลักดันนโยบาย
และงบประมาณในการจัดซื้อยาฝังคุมกาเนิด กลุ่มวัยรุ่น มีความรู้และตระหนักในการคุมกาเนิดที่
ถูกต้องเพื่อประสิทธิภาพและกลุ่มเปูาหมายได้รับการฝังยาคุมกาเนิด
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การพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
เอมิตา เกาะสมบัติ และลาพึง สร้อยเพชร
จ.อุบลราชธานี
บทนาและวัตถุประสงค์ ระบบการปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถปกปูองผู้ปุวยและผู้รับบริการ รวมทั้งบุคลากรให้ปลอดภัยลดความ
สูญเสียจากการติดเชื้อในโรงพยาบาลได้การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการปูองกัน
และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลติดดาว
วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ระยะเวลาดาเนินการ 1 มีนาคม
ถึง 31 พฤษภาคม 2560 กลุ่มตัวอย่าง เป็นพยาบาลผู้รับผิดชอบงานปูองกันและควบคุมการ
ติดเชื้อ ในโรงพยาบาลส่งเสริ ม สุขภาพตาบล เขต อ.วาริ นชาราบ ที่ จะเข้า รั บการประเมิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลติดดาว จานวน 7 แห่ง
ผลการศึกษา การพัฒนาระบบการปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลด้วยกระบวนการ 8 ขั้นตอน คือ1) ศึกษาสถานการณ์ 2) คัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
3) การประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 4) การพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้รับผิดชอบงาน 5)
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 6) การสังเกตการณ์ ติดตามการปฏิบัติงาน
7) การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ปัญหาหรือข้อจากัด และ 8) การประเมินผลการพัฒนา
โดยพบว่าคะแนนหลังการดาเนินการเพิ่มขึ้นจากก่อนดาเนินการทุกเกณฑ์การประเมินดังนี้ 1)
การออกแบบระบบและการจัดการทรัพยากร มีร้อยละของคะแนนก่อนและหลังดาเนินการ
เท่ากับ 50 และ100 ตามลาดับ 2) การดาเนินงาน ประกอบด้วยระบบการเฝูาระวัง, การตรวจ
สุขภาพประจาปี, การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค,แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุสัมผั สเลือด
หรือสารคัดหลั่ง, การทาความสะอาดมือ, การใช้อุปกรณ์ปูองกันส่วนบุคคล, การจัดแบ่งพื้นที่,
การทาลายเชื้อและทาให้ปราศจากเชื้อและการจัดการมูลฝอยติดเชื้อมีร้อยละของคะแนนก่อน
และหลังดาเนินการ เท่ากับ 46.65 และ 97.90 ตามลาดับสาหรับคะแนนรวมทุกหมวด มีร้อย
ละของคะแนนก่อนและหลังดาเนินการ เท่ากับ47.32 และ 98.32 ตามลาดับ
สรุปและข้อเสนอแนะ การปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในรูปแบบของเครือข่ายบริการ
โดยการมีส่วนร่วม มุ่งเน้นเชื่อมโยงระบบบริการ กระบวนการบริการ รวมทั้งการบริหารจัดการ
ทาให้เกิดการจัดการเพื่อพัฒนาระบบปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลอย่างมีประสิทธิภาพ
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ผลการผลิตยาโพแทสเซียมซิเตรทใช้เองในโรงพยาบาล ในผู้ป่วยที่มีภาวะนิ่วในทางเดินปัสสาวะ
ธนัฎชา สองเมือง และคณะ
รพ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
บทนาและวัตถุประสงค์ ปริมาณการใช้ยาโพแทสเซี ยมซิเตรทมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี
การสั่งซื้อยาพร้อมใช้ มีต้นทุนสูง และซื้อได้จากัด เภสัชกรหน่วยผลิต จึงเริ่มผลิตยาดังกล่าวใช้
เองภายในโรงพยาบาลตั้งแต่ปี 2556 และมีการประสานการรักษาในผู้ปุวยคลินิกเฉพาะทาง
โรคทางเดินปัสสาวะ เพื่อศึกษาผลการผลิตยาโพแทสเซียมซิเตรทใช้เองในโรงพยาบาล ใน
ผู้ปุวยที่มีภาวะนิ่วในทางเดินปัสสาวะ ในด้านประสิทธิผลทางคลินิก ความปลอดภัยในการใช้ยา
และด้านมูลค่า
วิธีการศึกษา การศึกษาเชิงพรรณนา ศึกษาข้อมูลย้อนหลัง (Retrospective study)
จากฐานข้อมูลเวชระเบียนอิเล็คทรอนิกส์ของโรงพยาบาล และข้อมูลบันทึกจากงานเภสัชกรรม
หน่วยผลิต ทาการศึกษาในผู้ปุวยที่ได้รับวินิจฉัยเป็นโรคนิ่วทางเดินปัสสาวะที่มารับบริการใน
คลินิกเฉพาะทางโรคทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลวารินชาราบ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 ถึง
31 ธันวาคม 2559 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มโดยใช้สถิติ Wilcoxon signed-rank test และ McNemar test ที่ระดับนัยสาคัญ p<0.05
ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์สถิติ SPSS
ผลการศึกษา จานวนผู้ปุวยในการศึกษา520 ราย ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ 55.4
อายุเฉลี่ย 56.90 ± 11.82 ปี ระยะเวลาเฉลี่ยของการปุวยเป็นโรคนิ่วทางเดินปัสสาวะ 1.33 ± 0.96 ปี
ส่วนใหญ่มีโรคร่วม ร้อยละ 53.7 โดยโรคไตวายเรื้อรังโรคร่วมที่พบมากที่สุดจากข้อมูลการ
วินิจฉัยโรคนิ่วทางเดินปัสสาวะพบส่วนใหญ่เป็นนิ่วบริเวณกรวยไต ร้อยละ 66.2 และเป็น
ผู้ปุวยที่มีนิ่วเพียง 1 ตาแหน่ง ร้อยละ 91.7 ผลลัพธ์ทางคลินิกพบว่าก่อนและหลังการรักษาค่า
ซีรัมครีเอทินิน และอัตราการกรองของไตของผู้ปุวยดีขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.001)
ภายหลังของการรักษาผู้ปุวยทีก่ ารทางานของไตดีขึ้นหรือทรงตัวมี ร้อยละ 79.8 ในส่วนจานวน
ครั้งการปัสสาวะกลางคืน อาการปวดหลัง และปัสสาวะแสบขัด ลดลงอย่า งมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (p<0.001)ด้านความปลอดภัยผู้ปุวยได้รับการตรวจคลื่นไฟฟูาหัวใจเพื่อติดตามการใช้ยา
ร้อยละ 78.27 อาการไม่พึงประสงค์จากยาที่พบมากที่สุด คือ เวียนศรีษะและปวดศรีษะ ร้อยละ
23.62 ด้านมูลค่าพบว่าในแต่ละปีผลิตโพแทสเซียมซิเตรทเฉลี่ย 1,791.50565.14 ขวด/ปี
และสามารถประหยัดมูลค่าต้นทุนของยาได้รวม 316,307 บาท
สรุปข้อเสนอแนะ เภสัชกรหน่วยผลิตสามารถผลิตยาโพแทสเซียมให้เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นทุกปีภายในโรงพยาบาล โดยได้รับการติดตามประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยในการใช้ยา รวมถึงช่วยประหยัดต้นทุนค่ายาในโรงพยาบาล
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ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเหงือกอักเสบ
ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในเขตตาบลโพธิ์ใหญ่ อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ศตวรรษ ศรีสมบัติ
รพ.สต.โพธิ์ใหญ่ จ.อุบลราชธานี
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง โดยผู้มีส่วนในการดาเนินงาน
ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่กาลังศึกษาอยู่โรงเรียนในเขต
พื้นที่ตาบลโพธิ์ใหญ่ อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559 จานวน 2 โรงเรียน
โดยใช้การคานวณขนาดตัวอย่างเพื่อใช้พิจารณาจานวนกลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุด ให้ได้ข้อมูลที่มี
ความน่าเชื่อถือ และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน เพื่อหาขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง จึงได้ขนาดตัวอย่าง คือ กลุ่มทดลอง(โรงเรียนบ้านโพธิ์ ) 49 คน และกลุ่ม
ควบคุม (โรงเรียนบ้านโนนแดง) 49 คน กลุ่มทดลองจะได้รับกิจกรรมโปรแกรมทันตสุขศึกษาที่
พัฒนาขึ้นมา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม แบบตรวจฟัน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานด้วย Dependent t-test
และ Independent t-test และข้อมูลเชิงคุณภาพ
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การปูองกันโรคเหงือกอักเสบในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในเขตตาบลโพธิ์ใหญ่
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี 2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ความรู้ การรับรู้
ความสามารถของตนเองในการปูองกันโรคเหงือกอักเสบ พฤติกรรมการปูองกันโรคเหงือก
อักเสบ การส่งเสริมพฤติกรรมด้านแรงสนับสนุนทางสังคม และปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์
ก่อนกับหลังการทดลอง และหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
ผลการศึกษา ภายหลังการได้รับโปรแกรมทันตสุขศึกษาแบบประยุกต์ ซึ่งประกอบไปด้วย
1. โปรแกรมทันตสุขศึกษาการให้ความรู้เรื่องโรคเหงือกอักเสบ 2.โปรแกรมทันตสุขศึกษา การ
บรรยาย เกี่ยวกับการเลือกแปรงสีฟันและยาสีฟันที่ถูกสุขลักษณะ วิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธี
เทคนิคที่จะช่วยในการแปรงฟันให้สะอาด และการไปพบทันตแพทย์หรือทันตบุคลากร 3.
โปรแกรมการจัดกิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน และกิจกรรมหนูน้อยฟันดี โดยให้
นักเรียนย้อมสีฟันและสาธิตการแปรงฟันที่ถูกวิธี 4.โปรแกรมทันตสุขศึกษาการให้การส่งเสริม
พฤติกรรมด้านแรงสนับสนุนทางสังคมในการดูแลทันตสุขภาพเพื่อปูองกันโรคเหงือกอักเสบแก่
ครู แ ละผู้ ปกครอง ท าให้ กลุ่ ม ทดลองมี ค ่า เฉลี ่ย ความรู้ การรั บ รู้ ค วามสามารถของตนเอง
พฤติกรรม และการส่งเสริมพฤติกรรมด้านแรงสนับสนุนทางสังคมในการปูองกันโรคเหงือกอักเสบ
สูงกว่าก่อนทาการทดลองและสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p value < .05) และกลุ่มทดลองมีปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์ลดลงกว่าก่อนการทดลองและ
ลดลงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05(p - value < .05)
สรุป ผลการศึกษาโปรแกรมทันตสุขศึกษาแบบการประยุกต์สามารถนาไปปรับเปลี่ยน
ด้านความรู้ การรับรู้ ความสามารถของตนเองพฤติกรรม และการส่งเสริมพฤติกรรมด้านแรง
สนับสนุนทางสังคมในการปูองกันโรคเหงือกอักเสบที่มีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาทันตสาธารณสุขเพือ่ การปูองกันหรือควบคุมโรคได้อย่างทันท่วงที และมีประโยชน์ต่อ
การพัฒนางานทันตสาธารณสุขในชุมชนที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป
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ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม
ต่อการรับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกในสตรี ตาบลขี้เหล็ก อาเภอน้าขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
พิศมัย สุโยธา
รพ.สต.ขี้เหล็ก จ.อุบลราชธานี
รายงานการตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกโดยวิธี Pap smear ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลขี้เหล็ก พบว่า ในปี 2558-2559 มีผู้มารับบริการ จานวน 589 ราย เสี่ยงจานวน 7 ราย และ
ปุวย 1 ราย ภายในปี 2560 หากต้องดาเนินงานให้บรรลุเปูาหมายร้อยละ60 จะต้องคัดกรองเพิ่ม
จานวน 234 ราย ซึ่งกลุ่มเปูาหมายเหล่านี้เป็นกลุ่มที่มีปัญหาเข้าถึงได้ยาก เพราะไม่ให้ความ
ร่วมมือในการเข้ารับบริการตรวจคัดกรอง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงพัฒนาโปรแกรมสุขศึกษาที่ประยุกต์
แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อเพิ่มอัตราการมารับบริการ
ตรวจหามะเร็งปากมดลูกให้ผ่านเกณฑ์ที่จังหวัดอุบลราชธานีได้กาหนดไว้ และเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไขการจัดบริการ ในอนาคต มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสุข
ศึกษาโดยประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการรับ
บริการตรวจมะเร็งปากมดลูกในสตรีตาบลขี้เหล็ก อ.น้าขุ่น จ.อุบลราชธานี วิธีการศึกษา การ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยแบบกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่าง คือ สตรีในตาบลขี้เหล็ก ที่มีอายุ
ตั้งแต่ 30-60 ปี และไม่เคยได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกระหว่างปี พ.ศ.2558–2560
จานวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบกลุ่มละ 30 คน โดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่แบบสอบถาม และโปรแกรมสุขศึกษาโดย
ประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการรับบริการ
ตรวจมะเร็งปากมดลูกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ, Paired Samples t-test
และ Chi-Square test ผลการวิจัย จากการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง2 กลุ่ม มีอายุเฉลี่ย 43 ปี
เท่ากัน มีสถานภาพสมรส การศึกษาระดับประถมศึกษา และประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ภายหลังการทดลอง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้
ผลดีของการมารับบริการ และการรับรู้ต่ออุปสรรคในการมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลู ก สู ง กว่ า ก่อ นการทดลองและสู งกว่า กลุ่ ม เปรี ย บเที ย บอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
(p<0.05) และภายหลังจบโปรแกรมสุขศึกษา สตรีกลุ่มทดลองมาเข้ารับบริการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกร้อยละ 76.67 ในขณะที่กลุ่มเปรียบเทียบมาเข้ารับบริการ ตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกร้อยละ 26.67 ซึ่ง สตรีกลุ่มทดลองไปเข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p< 0.001) การนาไปใช้ประโยชน์
1. ได้ทราบผลของการให้สุขศึกษาโดยประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรง
สนับสนุนทางสังคมต่อการรับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก ในสตรีตาบลขี้เหล็ก อาเภอน้าขุ่น
จังหวัดอุบลราชธานี 2. นาผลการศึกษาที่ได้มาใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรับบริการตรวจ
มะเร็งปากมดลูกให้แก่สตรี
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พัฒนาคุณภาพการทาลายเชื้อและทาให้ปราศจากเชื้อในอุปกรณ์ใช้ในระบบทางเดินหายใจ
นงลักษณ์ ทรงภักดี
รพ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
บทนา โรงพยาบาลเขื่องใน เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ซึ่งให้บริการผู้ปุวยระดับทุติยภูมิ
โดยให้บริการผู้ปุวยทั่วไป ซึ่งการบริการเรื่องโรคทางระบบหายใจ ก็เป็นบริการอย่างหนึ่ง ซึ่ง
ต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือที่สะอาดปราศจากเชื้อและได้มาตรฐานจากการให้บริการดังกล่าว
พบว่า อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบทางเดินหายใจ เช่น Oxygen Canular กระเปาะพ่นยา, สายพ่นยา,
Mask ฯลฯ ได้รับการทาความสะอาด ไม่เหมาะสม ไม่ได้มาตรฐานจากการสุ่ม Culture กระเปาะพ่นยา
และกระเปาะออกซิเจน พบมีการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย ฉะนั้นปี 2555 ถึงปัจจุบัน งานจ่ายกลาง
ร่วมกับคณะกรรมการควบคุมและปูองกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล จึงได้ทากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพ เรื่องการทาความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ระบบทางเดินหายใจ เพื่อให้ได้มาตรฐานและไม่
เกิดการติดเชื้อในผู้รับบริการจนถึงปัจจุบัน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพ เรื่องการทาความ
สะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ระบบทางเดินหายใจให้ได้มาตรฐาน ปูองกันการติดเชื้อในระบบทางเดิน
หายใจของผู้รับบริการ ให้บุคลากรหน่วยจ่ายกลางปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน พัฒ นา
ทักษะการทาความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ระบบหายใจของบุคลากรงานจ่ายกลาง ปูองกัน
การติดเชื้อของบุคลากรและบุคลากรจ่ายกลางมีความพึงพอใจในกระบวนการทางาน
วิธีการดาเนินงาน สารวจอุปกรณ์และความต้องการใช้ของผู้รับบริการทบทวนระบบงาน
ประชุ มคณะท างาน ชี้ แจงขั้ นตอนการพั ฒนาให้ ผู้ รั บบริ การทราบศึ กษาข้ อมู ล และทดลองน า
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาทดลองปฏิบัติปรับปรุงวิธีการดาเนินงาน เมื่อพบปัญหาแล้วนามา
ปรับปรุงแก้ไข สารวจความพึงพอใจของผู้ให้บริการและผู้รับบริการประกันคุณภาพและเผยแพร่ผลงาน
ผลการดาเนินงาน กระบวนการทาความสะอาดและทาให้ปราศจากเชื้อในอุปกรณ์ที่ใช้
ในระบบทางเดินหายใจเป็นไปตามมาตรฐาน IC คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ลูกค้า
ภายใน) > 85% คะแนนความพึงพอใจของผู้ให้บริการ (จนท.จ่ายกลาง) > 85%
อภิปรายสรุปและข้อเสนอแนะ หน่วยงานจ่ายกลาง เป็นศูนย์กลางการทาความสะอาด
และทาให้ปราศจากเชื้อในชุดอุปกรณ์/เครื่องมือทางการแพทย์ให้กับหน่วยบริการต่างๆเพื่อใช้
ในการให้บริการผู้ปุวย และในการดาเนินการทาความสะอาด อุปกรณ์พ่นยา และอุปกรณ์การ
ให้ออกซิเจน จึงเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งที่ หน่วยจ่ายกลาง ต้องทาให้อุปกรณ์เครื่องใช้เหล่านี้
สะอาด ปราศจากเชื้อ เพื่อปูองกันไม่ให้ผู้ปุวยติดเชื้อจากการใช้ ซึ่งกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
ดังกล่าว ทาให้การทาความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในการพ่นยา และสายยางที่ใช้ในระบบ
ทางเดินหายใจ ได้รับการพัฒนาจนได้มาตรฐาน ผู้ปุวยไม่มีการติดเชื้อ ผู้ใช้บริการเกิดความ
ประทับใจ ผู้ให้บริการมีขั้นตอนการทางานที่ชัดเจน สะดวก มีความภาคภูมิใจและพึงพอใจใน
การพั ฒ นางานของตนเองให้ มี คุ ณ ภาพอย่ า งต่อ เนื่อ งโอกาสพั ฒ นาต่อ เนื่อ ง ผลิ ต อุ ป กรณ์
เครื่องใช้ ประเภทเครื่องยางให้แก่ รพ.สต.เครือข่ายให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน
ปัจจัยสาคัญแห่งความสาเร็จ ผู้บริหารให้ความสาคัญทีมงานที่มีความมุ่งมั่นและทางาน
เป็นทีมมีระบบการติดตามประเมินอย่างต่อเนื่อง
การนาไปใช้ประโยชน์ ทุกหน่วยงานใน รพ. ได้ใช้อุปกรณ์ที่ปราศจากเชื้อยืดระยะเวลา
ในการเก็บอุปกรณ์ที่มีอายุการคงสภาพปราศจากเชื้อที่นานขึ้นลดอัตราการ Re-Sterile รพ.สต.
เครือข่ายได้ใช้อุปกรณ์ที่ปราศจากเชื้อได้มาตรฐาน
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เครื่องดูด Urine supernatant ด้วยเครือ่ งปั๊มออกซิเจนตู้ปลาต่อคุณภาพการตรวจวิเคราะห์
วุฒิพงษ์ ห้วยไผ่ และภิญญดา พยัคฆศิรินาวิน
รพ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ
การตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะเป็นการทดสอบทางห้องปฏิบัติการที่ช่วยวินิจฉัย
บอกความรุนแรงและติดตามการดาเนินโรคโดยเฉพาะโรคระบบทางเดินปัสสาวะ การตรวจปัสสาวะ
จะมีทั้งการตรวจทางฟิสิกส์ ทางเคมีและทางกล้องจุลทรรศน์ ขั้นตอนการตรวจปัสสาวะ ผู้ปฏิบัติการ
จะต้องนาตัวอย่างปัสสาวะจานวน 10 ml. มาใส่ในหลอดทดลองก้นแหลม (Urine centrifuge tube)
นาเข้าเครื่องปั่นเหวี่ยง (centrifuge) ที่ความเร็ว 1,500-2,000 rpm. 5 นาที เทน้าปัสสาวะส่วนใส
ส่วนบน (Supernatant) ทิ้ง ให้เหลือปริมาตรในหลอดที่มีตะกอนปัสสาวะ 0.5-1 ml. ผสม
ตะกอนปัสสาวะกับน้าปัสสาวะส่วนใสที่เหลือให้เข้ากันดีโดยเครื่อง Vertex นาส่วนผสมที่ได้เทลง
บนสไลด์แก้วสะอาด 1 หยด (50 ไมโครลิตร) ปิดด้วย coverslip ตรวจสอบสไลด์ด้วยกล้องจุลทรรศน์
แล้วรายงานชนิดและจานวนของสิ่งที่ตรวจพบในตะกอนปัสสาวะ ซึ่งการตรวจวิเคราะห์ ตะกอน
ปัสสาวะ (Urine analysis ,UA) ดังกล่าวนั้นเป็นวิธีดั้งเดิม (Conventional method :Manual
microscopic examination) วิธีดั้งเดิมนี้ขั้นตอนการเทส่วนใส (supernatant) เพื่อนาตะกอนจาก
การปั่นไปตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ ผู้ปฏิบัติต้องมีทักษะ ความชานาญและความแม่นยาใน
การกะคะเนด้วยสายตาเพื่อให้ได้ปริมาตรที่ถูกต้อง คงที่ ซึ่งมีผลต่อการตรวจพบชนิดและ
จานวนของตะกอนปัสสาวะ ปัจจุบันจึงมีผู้นาเข้าเครื่องดูดส่วนใส (supernatant) ของตะกอน
ปัสสาวะเข้ามาจาหน่ายเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่มีราคาแพงใช้พลังงานไฟฟูาสูง มีเสียงดัง
รบกวนผู้ปฏิบัติงาน ผู้วิจัยจึงพัฒนานวัตกรรมเครื่องดูดส่วนใส (supernatant) ขึ้นมาเอง โดย
อาศัยการทางานของเครื่องปั๊มออกซิเจนตู้ปลา ประยุกต์ให้สามารถดูดส่วนใสได้เพื่อให้ใช้งาน
ได้เสมือนเครื่องต้นแบบ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของนวัตกรรมเครื่องดูดส่วนใส
Urine Supernatant ด้วยเครื่องปั๊มออกซิเจนตู้ปลาต่อมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ เป็น
การศึกษาตามกรอบเวลาในช่วงเวลา 1 กุมภาพันธ์- 30 เมษายน พ.ศ.2560จากผู้ใช้งานคือนัก
เทคนิคการแพทย์ 3 คน โดยเก็บตัวอย่างปัสสาวะจากคนไข้ 100 ตัวอย่าง โดย1 ตัวอย่างแบ่ง
ออกเป็น 2 หลอด หลอดละ 10 ml. นาเข้าเครื่องปั่นเหวี่ยง (centrifuge) ที่ความเร็ว 1,5002,000 rpm. 5 นาที จากนั้นหลอดที่ 1 เทน้าปัสสาวะส่วนใส ส่วนบน (Supernatant) ทิ้งให้เหลือ
ปริมาตรในหลอดที่มีตะกอนปัสสาวะ 0.5-1 ml. หลอดที่ 2 ดูดน้าปัสสาวะส่วนใส ส่วนบน
(Supernatant) ทิ้ง ให้เหลือปริมาตรในหลอดที่มีตะกอนปัสสาวะ 0.5-1 ml. ด้วยเครื่องมือ
นวัตกรรม ผสมตะกอนปัสสาวะกับน้าปัสสาวะส่วนใสที่เหลือให้เข้ากันดีโดยเครื่อง Vertex นา
ส่วนผสมที่ได้เทลงบนสไลด์แก้วสะอาด 1 หยด (50 ไมโครลิตร) ปิดด้วย coverslip ตรวจสอบ
สไลด์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ แล้วบันทึกชนิดและจานวนของสิ่งที่ตรวจพบในตะกอนปัสสาวะ
บันทึกข้อมูลการชนิดและจานวนสิ่งที่ตรวจพบในตะกอนปัสสาวะ เปรียบเทียบระหว่างวิธีเทด้วยมือ
กับวิธีการดูดส่วนใสด้วยเครื่องนวัตกรรมและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
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ผลการวิจัย พบว่าการดูดส่วนใสด้วยนวัตกรรมเครื่อ งปั้มออกซิเจนตู้ปลาเพื่อให้ได้
ปริมาตรตะกอนปัสสาวะที่ 1 มิลลิลิตร มีความแน่นอนคงที่เท่ากันทุกครั้งและการตรวจพบตะกอน
ปัสสาวะที่เหลือก้นหลอดรวมทั้งความสอดคล้องกับ Urine strip คิดเป็น (ร้อยละ99, 86 และ
82 ตามลาดับ) มากกว่าวิธีการเทส่ วนใสด้วยมือ (ร้ อยละ 25,73 และ 65 ตามลาดับ) ซึ่ง
ได้ผลดีเมื่อเทียบกับวิธีดั้งเดิม เมื่อเทียบกับเครื่องต้นแบบนาเข้าด้านราคา การใช้พลังงานไฟฟูา
และความเร็วต่อ test พบว่าเครื่องมือนวัตกรรม (660 บาท, ใช้พลังงานน้อยและใช้เวลา 3
วินาทีตามลาดับ) ซึ่งเครื่องต้นแบบนาเข้า (20,000-25,000 บาท, ใช้พลังงานมากและใช้เวลา
5 วินาทีตามลาดับ) ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งานพบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อนวัตกรรม
ดังกล่าว (ร้อยละ89.3) มากกว่าวิธีการเทส่วนใสด้วยมือแบบดั้งเดิม (ร้อยละ54.3) ซึ่งเปูาหมาย
ตั้งไว้ที่ (ร้อยละ75) และเมื่อทาการขยายผลนวัตกรรมดังกล่าวไปยังโรงพยาบาลที่มีบริบท
ใกล้เคีย งกัน พบว่าให้ผลไม่แตกต่างกันกับโรงพยาบาลของผู้วิจัยซึ่งสามารถช่วยประหยั ด
งบประมาณราชการ ใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว ได้ปริมาตรของตะกอนปัสสาวะถูกต้อง แน่นอน
ได้มาตรฐานเดียวกันทุกครั้ง ดังนั้นเครื่องดูด Urine supernatant ด้วยเครื่องปั๊มออกซิเจนตู้ปลา
ที่ ประดิษ ฐ์ขึ้นสามารถใช้ท ดแทนเครื่อ งต้นแบบได้ในห้อ งปฏิบั ติก ารการที่ มี ข้อ จ ากัดด้า น
งบประมาณและทาให้การตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะได้คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

130

สายใยรัก ถักสายน้าเกลือ ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง
พรนัชชา แสนมี
รพ.อานาจเจริญ
อัมพฤกษ์อัมพาต หรือโรคหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุการตายอันดับ 3 ทั่วโลก และ
เป็นสาเหตุที่สาคัญของความพิการที่รุนแรง ข้อมูลทางสถิติพบว่าในแต่ละปีมีผู้ปุวยโรคหลอดเลือด
สมองเกิดใหม่ทั่วโลกราว 10 - 15 ล้านคน ในจานวนนี้ 5 ล้านคนเสียชีวิต และอีก 5 ล้านคนกลายเป็น
คนพิการอย่างถาวรปัจจุบันอุบัติการณ์ของการเกิดอัมพฤกษ์ อัม พาต ในประเทศไทยมีมากขึ้น
เนื่องจากแบบแผนและพฤติกรรมในการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการบริโภคอาหารที่มีน้าตาล
ไขมัน และเกลือโซเดียมในปริมาณที่สูง การใช้ชีวิตที่มีความเครียด เพราะถูกกดดันจากปัญหาทางเศรษฐกิจ
และสังคม รวมทั้งการสูบบุหรี่ และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ทั้งนี้มักรวมถึงปัญหาจากอุบัติเหตุ
และอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นจากสังคมที่เต็มไปด้วยความเสี่ยง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ปัญหาดังกล่าว
รุนแรงมากขึ้นแม้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากสาเหตุต่างๆ ที่
ทาให้เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตได้โดยการใช้ยาและการผ่าตัด แต่การฟื้นฟูผู้ปุวยอัมพฤกษ์ อัมพาต
ซึ่งเป็นโรคเรื้อรัง ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ เป็นช่วงระยะเวลานาน โดยที่บุคคลากรทางการแพทย์
ที่มีอยู่ยังไม่อาจสนองตอบความต้องการนี้ได้อย่างเต็มที่ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาทางเลือก
ใหม่ที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยมาช่วยในการรับมือกับปัญหาดังกล่าวนี้
จากการสารวจโดยการลงเยี่ยมบ้านร่วมกับศูนย์ดูแลต่อเนื่องกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลอานาจเจริญ ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ ผู้ปุวยมีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อย ทาให้มีการติดขัด
บริเวณข้อต่างๆ และพบว่า มีการติ ดของข้อเข่าเป็นส่วนใหญ่ ผู้จัดทาได้เล็งเห็นความสาคัญนี้
จึงคิดค้นนวัตกรรม สายใยรัก ถักสายน้าเกลือ ช่วยเหลือผู้ปุวยติดเตียง เพื่อช่วยให้ผู้ปุวยได้นาไปใช้
เป็นการลดการติดขัดของข้อเข่า เนื่องจากอุปกรณ์ที่มีในท้องตลาดมีราคาค่อนข้างสูง ผู้ปุวยบางราย
อาจมีปัญหาเรื่องทุนทรัพย์ในการซื้ออุปกรณ์มาดูแล นวัตกรรม สายใยรัก ถักสายน้าเกลือ ช่วยเหลือ
ผู้ปุวยติดเตียง จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทาให้ผู้ปุวยสามารถนาอุปกรณ์ที่มียืดหยุดใกล้เคียงกัน
แต่ต้นทุนต่ามาใช้ในการบริหารข้อเข่าได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มการยืดเหยียดของข้อเข่าในผู้ปุวยติดเตียง
วิถีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
1. ประสานงานขอความอนุเคราะห์ขอสายน้าเกลือที่ไม่ได้ใช้แล้วจากหน่วยงานจ่ายกลาง
2. นาสายน้าเกลือที่ไม่ได้ใช้แล้ว มาล้างทาความสะอาดให้สะอาด
3. นาสายน้าเกลือที่ทาความสะอาดแล้วมาถักเข้าด้วยกัน 2-3 เส้น
4. ร้อยปลายสายน้าเกลือที่ถักแล้วเข้ากับกระบอกไม้ไผ่เพื่อเป็นที่จับ ขนาด 15 ซม.
อีกด้านนามาถักต่อกันให้เป็นห่วง
การทดสอบประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์
1. นาสิ่งประดิษฐ์ไปให้ผู้ปุวยติดเตียงในตาบลบุ่ง จานวน 10 ราย ทดลองใช้ ทาการยืดเหยียด
บริหารกล้ามเนื้อและข้อต่อ จานวน 12 สัปดาห์ ทาทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เช้า เย็น ครั้งละ 30 – 45 นาที
2. วัดองศาการเคลื่อนไหวของข้อต่อโดยใช้ Goniometer เปรียบเทียบประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์
หลังการใช้เคลื่อนไหวได้มากกว่าก่อนใช้สิ่งประดิษฐ์ เพิ่มขึ้นจากเดิม 10 – 20 เซนติเมตร จานวน 3 ราย
คิดเป็นร้อยละ 30 เพิ่มขึ้น 21 – 30 เซนติเมตร จานวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 40 และเพิ่มขึ้น มากกว่า
31 เซนติเมตร จานวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 30
ประโยชน์/การนาไปใช้
1. ช่วยยืดเหยียดข้อต่อ ลดการติดขัดของข้อเข่า 2. ใช้บริหารกล้ามเนื้อ และข้อต่อ
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“Dis…….Car off road”
รพ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

พัชรินทร์ ศรีบุตร และกิตติ เมืองโคตร

อาเภอหว้านใหญ่ มีผู้พิการทั้งหมด 645 ราย ปัจจุบันพบผู้พิการทางการเคลื่อนไหว 231 ราย
และมีผู้พิการที่จาเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนย้าย 9 ราย งานกายภาพบาบัดได้ออก
เยี่ยมบ้านและให้บริการดูแลผู้พิการในชุมชน พบว่า ผู้พิ การแต่ละรายพบปัญหาแตกต่างกัน
เช่น ผู้ดูแลเคลื่อนย้ายผู้พิการไปทากิจวัตรประจาวันมีความยากลาบาก ปวดหลังจากการใช้
แรงยก และยังทาให้ผู้พิการบาดเจ็บจากการถูกยก ปวดข้อไหล่ เกิดบาดแผลจากการถูกลาก
งานกายภาพบาบัดและผู้ดูแลจึงคิดหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย สะดวก
ต่อการดูแลผู้พิการ จึงได้ข้อสรุป คือ รถเข็น “Dis……Car off Road” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ลดอาการบาดเจ็บของผู้พิการ ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเคลื่อนย้าย ลดอาการบาดเจ็บ
ของผู้ดูแลในการเคลื่อนย้ายผู้พิการ ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถเข็นเอนกประสงค์ซึ่งมี ราคาแพง
งานกายภาพบาบัดจึงร่วมกับศูนย์ช่างสารวจวัสดุอุปกรณ์สิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว ที่สามารถนามา
ประดิษฐ์รถเข็นให้เหมาะสมกับความพิการได้ โดยคานวณจากความพิการ น้าหนักและส่วนสูง
ของผู้พิการ คือ เหล็กสี่เหลี่ยมสาหรับทาโครงสร้าง ไม้เนื้อแข็งสาหรับทาฐานรองขาผู้พิการ ล้อ สกรู
และเก้าอี้ จากนั้นช่างทาการประดิษฐ์ โดยเริ่มจากทาโครงเหล็กเพื่อให้ฐานมั่นคง เจาะรูเหล็กและไม้
ใส่สกรูยึดติดฐานไม้กับโครงเหล็ก โครงเหล็กกับล้อ และเชื่อมเก้าอี้กับโครงเหล็กให้ติดกัน
ทดสอบการใช้งาน หลังจากประดิษฐ์เสร็จแล้วนามาใช้ พบว่า ในการเคลื่อนย้ ายผู้พิการไปทา
กิจวัตรประจาวันง่ายขึ้น ลดอาการบาดเจ็บในผู้พิการ เช่น การปวดข้อไหล่ และบาดแผลที่เกิด
จากการถูกยกถูกลาก ลดอาการบาดเจ็บในผู้ดูแล เช่น การปวดหลัง และยังเป็นการนาวัสดุ
อุปกรณ์สิ่ งของที่ ไ ม่ใช้แล้วในโรงพยาบาลหว้า นใหญ่ มาท าให้เ กิดประโยชน์ ลดค่ าใช้จ่า ย
ประหยัดงบประมาณ และที่สาคัญสิ่งประดิษฐ์นี้ ยังสามารถใช้ได้กับผู้ปุวยติดเตียงอีกด้วย งาน
กายภาพบาบัด จึงได้นามาเป็นต้นแบบสาหรับใช้ในการดูแลช่วยเหลือผู้พิการและผู้ปุวยติด
เตียงรายอื่นๆ ต่อไป
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Amazing เตี่ยว
รพ.มุกดาหาร

ปรารถนา ใหญ่สิงห์บุญ

งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินมีผู้ปุวยวิกฤตและผู้ปุวยฉุกเฉินมากที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน
เฉลี่ยเดือนละ 402 ราย คิดเป็นวันละ 13 ราย ซึ่งในผู้ปุวยจานวนนี้เป็นผู้ปุวยที่ช่วยเหลือตัวเองได้
น้อย บางรายมีข้อจากัดในการเคลื่อนไหว และส่วนใหญ่ระดับความรู้สึกตัวลดลง ส่งผลต่อการ
ดูแลตนเองทั้งในเรื่องความสะอาดร่างกาย ภาพลักษณ์ของผู้ปุวยในกรณีผู้ปุวยดิ้นไปมาทาให้ผ้าถุงเปิด
และการขับถ่ายซึ่งจะต้องสวมใส่ผ้าอ้อมอนามัย เป็นสิ่งที่ญาติและผู้ปุวยต้องรับผิดชอบในการ
จัดหาเองเฉลี่ยราคา 18 บาทต่อชิ้น กรณีที่ผู้ปุวยและญาติมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายไม่สามารถ
จัดหาได้ จะส่งผลต่อการทาความสะอาดที่ยุ่งยากมากขึ้น นอกจากนี้ผ้าอ้อมอนามัยที่ใช้แล้ว
เป็นขยะติดเชื้อที่โรงพยาบาลต้องรับผิดชอบค่ากาจัดขยะติดเชื้อในราคากิโลกรัมละ 11.75 บาท/
กิ โ ลกรั ม ซึ่ ง โรงพยาบาลต้ อ งจ่ า ยค่ า ก าจั ด ขยะติ ด เชื้ อ ประมาณ 71,205 บาท/เดื อ น มี
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ผู้ปุวย ลดขยะติดเชื้อจากการใช้ผ้าอ้อมอนามัย และ
ประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปุวยและญาติ ซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้ 1) รวบรวมปัญหาและ
ข้อมูลจากการสังเกตและบันทึก 2) คิดค้นและออกแบบนวัตกรรม 3) จัดทานวัตกรรมโดย
ประสานกับห้องผ้าในการตัดเย็บ Amazing เตี่ยว 4) ทดลองใช้นวัตกรรมที่จัดทาขึ้นในหน่วยงาน
5) ประเมินผลการใช้นวัตกรรม ปัญหาที่พบพร้อมข้อเสนอแนะ และความ พึงพอใจในการใช้
โดยอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วย ผ้าของโรงพยาบาลมุกดาหาร และจักรเย็บผ้า
วิธีการทานวัตกรรม 1) เตรียมอุปกรณ์ ผ้า กรรไกร จักรเย็บผ้าแบบมือ 2) วัดขนาด
ของผู้ปุวย 3) ตัดเป็นรูปกางเกงขาสั้นและเย็บ 4) ก่อนสวมใส่ให้ญาติซื้อแผ่นรองซับอีกชั้นเพื่อ
สะดวกในการทาความสะอาด
ขั้นตอนการทา 1) ออกแบบรูปแบบนวัตกรรมตามต้องการ พร้อมจัดหาอุปกรณ์ 2)
จัดทานวัตกรรมไปตามที่ออกแบบไว้ แล้วนานวัตกรรมมาทดลองใช้เป็นระยะเวลา 1 เดือน (1–
31 ธ.ค.59) 3) ปรับการออกแบบ Amazing เตี่ยว ตามที่ผู้ปฏิบัติแนะนา พร้อมทั้งประเมินจุดคุ้มทุน
และความพึงพอใจของญาติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ลดลง
การประเมินผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ 1) เจ้าหน้าที่งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินและ
ญาติผู้ปุวยมีความพึงพอใจในระดับดีมากเกี่ยวกับ Amazing เตี่ยว ในเรื่องของความสะดวกใน
การสวมใส่ ลดค่าใช้จ่ายและภาพลักษณ์ผู้ปุวย คิดเป็นร้อยละ 95, 98 และ 94 ตามลาดับ 2)
ลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อผ้าอ้อมอนามัยจากชิ้นละ 18 บาท มาเป็นผ้ารองซับผืนละ 9 บาท
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ผลของการใช้แถบแดงแจ้งเตือนค่าวิกฤต 4 นาทีมีความหมาย
ยุทธพงษ์ สุดาวรรณศักดิ์ และคณะ
รพ.ค้อวัง จ.ยโสธร
โรงพยาบาลค้ อวังมีการตรวจทางห้อ งปฏิบัติการเฉลี่ย 54 รายต่อวัน มีอุ บัติการณ์
รายงานค่าวิกฤตไม่ทันเวลา 4 นาที พ.ศ.2558 จานวน 8 ครั้ ง (ร้อยละ 0.73) ส่งผลให้ผู้ปุวย
เกิ ด อุ บัติ ก ารณ์ ท รุ ดลงขณะรอตรวจ จ านวน 3 คน จากปั ญ หาดั งกล่ า ว กลุ่ ม งานเทคนิ ค
การแพทย์จึงคิดค้นแถบแดงแจ้งเตือนค่าวิกฤต 4 นาทีมีความหมายขึ้น มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ
ศึกษาผลของการใช้แถบแดงแจ้งค่าวิกฤตโดยเปรี ยบเทีย บอั ตราการรายงานค่า วิ กฤตทาง
ห้องปฏิบัติการทันเวลา ก่อนและหลังการใช้ 2) เพื่อเปรียบเทียบอุบัติการณ์ทรุดลงขณะรอ
ตรวจจากการรายงานค่าวิกฤตไม่ทันเวลา 4 นาที ก่อนและหลังการใช้ 3) เพื่อเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่ใช้ แถบแดงก่อนและหลังการใช้ เก็บรวบรวบข้อมูล ค้นหา
สาเหตุปัญหา ประชุมทีมสหวิชาชีพโดยใช้กรอบกระบวนการ PDCA ในช่วงเดือนตุลาคม 2559
– เมษายน 2560 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลคือ แบบบันทึกการรายงานค่าวิกฤติในระบบ LIS
ขั้นตอนการดาเนินงาน กาหนดรายการตรวจวิเคราะห์และค่าวิกฤต ปัจจุบันมีทั้งหมด 11
รายการ กาหนดเกณฑ์การรายงานผลประกอบด้วยระยะเวลาผ่านระบบ LIS ให้ค่าที่มีความ
ผิดปกติปรากฏเป็นสีแดง เพื่อเตือนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จะได้รีบรายงานผลทันทีภายใน 4
นาที จากนั้นโทรศัพท์แจ้งหน่วยงานที่มีผู้ปุวยมีค่าวิกฤต พิมพ์ผลตรวจและใบรายงานค่าวิกฤต
แนบนาส่งหน่วยบริการ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ รับบริการที่มาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
และมีค่าวิกฤต เก็บรวบรวมข้อมูล อัตราอุบัติการณ์ความเสี่ยงการรายงานค่าวิกฤตไม่ทันเวลา
ภายใน 4 นาทีจากโปรแกรมความเสี่ยงและฐานข้อมูลระบบ LIS ของโรงพยาบาลค้อวัง แบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ การทดสอบประสิทธิภ าพ คืนข้อมูลให้กับผู้มารับ
บริการและสหวิชาชีพ ใช้กรอบกระบวนการ PDCA สรุปบทเรียนประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันทุก 1 เดือน สถิติที่ใช้คือ การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ ผลการศึกษา อัตราการ
รายงานค่าวิกฤตทางห้องปฏิบัติการทันเวลาภายใน 4 นาที ก่อนการใช้ แถบแดงแจ้งเตือนค่า
วิกฤต 4 นาทีมีความหมาย (พ.ศ.2558) จานวน 1,092 ครั้ง (ร้อยละ 99.26) หลังการใช้ (พ.ศ.
2559) เพิ่มขึ้นเป็น 1,217 ครั้ง (ร้อยละ 99.83) อุบัติการณ์ทรุดลงขณะรอตรวจจากการ
รายงานค่าวิกฤตไม่ทันเวลา 4 นาที ก่อนการใช้แถบแดงแจ้งเตือน (พ.ศ.2558) จานวน 3 คน
หลังการใช้ (พ.ศ.2559) ไม่พบอุบัติการณ์ทรุดลงขณะรอตรวจ ด้านความพึงพอใจของผู้มารับ
บริการก่อนใช้แถบแดงแจ้งเตือนค่าวิกฤต 4 นาทีมีความหมาย (พ.ศ.2558) คิดเป็นร้อยละ
52.7 หลังการใช้ (พ.ศ.2559) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 92.6 ประโยชน์/การนาไปใช้ ผู้ปุวยได้รับการ
รักษาที่รวดเร็วปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ ลดภาระงานและ
องค์กร ประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความตระหนัก
ความรอบคอบ และภาระงานของเจ้าหน้าที่
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ต้นแบบซอฟต์แวร์ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
จากภาพถ่ายสีของจอประสาทตาแบบอัตโนมัติสาหรับใช้งานร่วมกับระบบ mHealth ในประเทศไทย
วีระกุล ประทุมกุล
รพ.คาเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
บทนาและวัตถุประสงค์ โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาเป็นหนึ่งในโรคแทรกซ้อนที่เกิด
จากเบาหวานและเป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียการมองเห็น การตรวจคัดกรองสามารถลด
ความเสี่ ย งในการสู ญเสี ยการมองเห็นได้ม ากถึง 50% แต่ต้อ งใช้ผู้ เ ชี่ย วชาญเฉพาะด้าน มี
ค่ า ใช้ จ่ า ยสู ง และมี ก ระบวนการที่ ยุ่ ง ยาก ผู้ วิ จั ย จึ ง พั ฒ นาแนวทางในการตรวจคั ด กรอง
โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาจากภาพถ่ายสีของจอประสาทตาแบบอัตโนมัติที่สามารถใช้งาน
ในระบบสุขภาพแบบ mHealth ที่จะตั้งขึ้นใน/มีใช้ประเทศไทย โดยเน้นให้สามารถใช้งานง่าย
ค่าใช้จ่ายน้อย ให้ผลแม่นยา และสามารถลดภาระงานของบุคลากรผู้เกี่ยวข้องได้
วิธีการศึกษา ใช้หลักการประมวลผลภาพร่วมกับเทคนิคการประมวลผลเชิงสัณฐานทาง
คณิตศาสตร์และโครงข่ายประสาทเทียม เพื่อประมวลผลภาพถ่ายสีของจอประสาทตาและระบุ
ระดับความรุนแรงของโรค พร้อมทั้งพัฒนาส่วนติดต่อประสานงานกับผู้ใช้เพื่อเป็นซอฟต์แวร์
ต้นแบบในลักษณะที่ง่ายต่อการใช้งาน และนามาทดสอบกับภาพถ่ายสีจอประสาทตาจานวน
ทั้งสิ้น 600 ภาพ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ ชุดที่ใช้ในการฝึกสอน (Training) 420 ภาพ
ประกอบด้วยภาพถ่ายจอประสาทตาที่ปกติ 105 ภาพ และภาพถ่ายจอประสาทตาที่มีความ
ผิดปกติในระดับต่างๆ กลุ่มละ 105 ภาพ กลุ่มภาพที่ใช้ในการทดสอบมีจานวน 180 ภาพ
แบ่งเป็น ภาพถ่ายจอประสาทตาที่ปกติ 45 ภาพ และภาพถ่ายจอประสาทตาที่มีความผิดปกติ
ในระดับต่างๆ 135 ภาพ โดยแยกเป็นระดับละ 45 ภาพ การประเมินความสามารถของระบบ
กระทาโดยการทดสอบหาค่าความแม่นยา (Accuracy) การทดสอบหาค่าความไว (Sensitivity)
ค่าความจาเพาะ (Specificity) ค่าในการทานาย (Predictive Value)
ผลการศึกษา พบว่า มีระดับความแม่นยา 98.89% ความไว 99.25% ความจาเพาะ
97.77% และค่าทานายเมื่อผลเป็นบวก 96.22% เมื่อเทียบกับผลการวินิจฉัยของจักษุแพทย์
สรุปและข้อเสนอแนะ ต้นแบบซอฟต์แวร์สามารถแยกแยะและระบุระดับความรุนแรง
ของโรคได้จริงบนระบบคอมพิวเตอร์ และสามารถนาไปพัฒนาต่อยอดให้สามารถทางานบน
โทรศัพท์มือถือแบบ smartphone เพื่อใช้งานในระบบ mHealth ที่เพิ่มความสะดวกในการ
ใช้งานซอฟต์แวร์ได้ในพื้นที่ต่างๆ
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โปรแกรมคานวณขนาดยาวัณโรค
รพ.คาเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

รัชนก บุญดี

บทนา การรักษาวัณโรคด้วยสูตรยามาตรฐานให้ผลดี ผู้ปุวยต้องได้รับสูตรยาที่ถูกต้อง
ในขนาดและระยะเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามความคลาดเคลื่อนในการสั่งยาวัณโรคพบได้บ่อย
ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อการรักษา เพิ่มโอกาสเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา เสี่ยงต่อการดื้อยา
ทั้งนี้อาจเนื่องจากสูตรยาวัณโรคเป็นการใช้ยาหลายขนานร่วมกัน แต่ละตัวมีช่วงการรักษาที่
แตกต่างกันซึ่งต้องคานวณขนาดยาให้เหมาะสมกับผู้ปุวยแต่ละคน ทาให้เกิดความผิดพลาดใน
การสั่งยาได้ง่าย อีกทั้งการจัดยาวัณโรคต้องทาในรูปแบบพร้อมใช้ในซองเดียว (Daily package)
การจั ด ยาค่ อ นข้ า งยุ่ ง ยาก หากสั่ ง ยาผิ ด ต้ อ งจั ด ยาใหม่ ซึ่ ง ใช้ เ วลานาน การปู อ งกั น ความ
คลาดเคลื่อนในการสั่งยาน่าจะปูองกันการเกิดปัญหาเหล่านี้ได้ จึงได้พัฒนาโปรแกรมคานวณ
ขนาดยาวัณโรคขึ้นเพื่อหวังผลลดความคลาดเคลื่อนในการสั่งยา
วิธกี ารพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
1.ศึกษารูปแบบของความคลาดเคลือ่ นในการสัง่ ยาเพือ่ ใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบโปรแกรม
2.ออกแบบโปรแกรมและเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Visual basic 2015 อ้างอิงข้อมูล
จากหนังสือ แนวทางการดาเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ฉบับปรับปรุงใหม่
3.ประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมโดยผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วยเภสัชกรผู้มีความ
เชี่ยวชาญในยาวัณโรค 2 ท่าน และแพทย์ 1 ท่าน ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ปรับปรุงแก้ไข
โปรแกรมตามคาแนะของผู้เชี่ยวชาญ คือเพิ่มค่าเฉลี่ยขนาดยา (ขนาดแนะนา) ใช้สีที่แตกต่าง
เพื่อให้อ่านข้อมูลง่ายขึ้น
การทดสอบประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์
1. ทดสอบความถูกต้องของโปรแกรม โดยคานวณขนาดยาย้อนกลับด้วยเครื่องคิดเลข
2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลยาในโปรแกรม โดยเภสัชกรประจาคลิ นิกวัณโรค
โรงพยาบาลคาเขื่อนแก้ว อ้างอิงตามหนังสือ แนวทางการดาเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ
ประโยชน์/การนาไปใช้ แพทย์ใช้โปรแกรมกับผู้ปุวยรายใหม่ที่เริ่มคาสั่งการใช้ยาใน
ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม-31 พฤษภาคม 2560 เปรียบเทียบกับกลุ่มที่สั่งยาโดยไม่ใช้โปรแกรม
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559-28 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มไม่ใช้โปรแกรมมีผู้ปุวย 22 คน มีการ
สั่งยา 86 รายการ พบความคลาดเคลื่อน 28 รายการ คิดเป็นร้อยละ 32.56 กลุ่มใช้โปรแกรม
มีผู้ปุวย 20 คน สั่งใช้ยา 80 รายการ พบความคลาดเคลื่อน 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.5 นั่น
คือโปรแกรมคานวณขนาดยาวัณโรคลดความคลาดเคลื่อนในการสั่งยาได้ร้อยละ 76.97 ข้อดี
ของโปรแกรมคือ ลดความคลาดเคลื่อนและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการสั่งยา ใช้งานง่าย
โปรแกรมมีขนาดเล็กไม่เปลืองพื้นที่ ติดตั้งได้ในระบบปฏิบัติการวินโดว์ทั่วไปสะดวกในการ
นาไปใช้ ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้อาจพัฒนาให้ใช้กับมือถือได้ต่อไป
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ยึดไว้ไม่เลือ่ นหลุด (wristband baby)
รพ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

จรินดา น้อยมิ่ง

หอผู้ปุวยสูติกรรม-นรีเวช รับผู้ปุวยหลังคลอดทุกราย ผู้ปุวยนรีเวช และทารกแรกเกิด
ทารกที่มีภาวะเจ็บปุวย อายุ 0-28 วัน ทารกแรกเกิดที่มี ภาวะเจ็บปุวยเป็นมูลจูงใจให้เกิดผล
งานนวัตกรรม เนื่องจากทารกแรกเกิดที่มีภาวะเจ็บปุวย คิดเป็นร้อยละ 10 จากผู้ปุวยทั้งหมด
ในเวชระเบียนเดือนมกราคม – เมษายน 2560 เป็นผู้ปุวยที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการ
ดูแลและให้การพยาบาล เพื่อให้ได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อน ทารกที่มีภาวะเจ็บปุวยและจาเป็นต้องให้สารน้าและยาปฏิชีวนะทางหลอด
เลือดดาตามแผนการรักษาของแพทย์ มักพบปัญหาคือ ทารกดิ้นไปมาเกิดการเลื่อนหลุดของ
medicut คิดเป็นร้อยละ 50 ทาให้ทารกได้รับสารน้าไม่ต่อเนื่อง ซึ่งอาจเกิดอันตรายแก่ทารก
และทาให้ประสิทธิผลการรักษาไม่ตรงตามแผนการรักษา จาเป็นต้องแทงเข็มเข้าเส้นเลือดดา
ให้แก่ทารกใหม่ ทาให้ทารกเจ็บปวดมากขึ้น สิ้นเปลืองงบประมาณจากการใช้อุปกรณ์เพิ่มขึ้น
แต่เดิมทางหอผู้ปุวยได้ใช้กระดาษแข็งพันด้วยก็อส ดามบริเวณอวัยวะที่ให้สารน้าและใช้พลาสเตอร์
หลายแผ่นพันรอบอวัยวะเพื่อยึดติดกับอวัยวะที่ให้สารน้าไม่ให้เลื่อนหลุด ซึ่งเป็นการใช้ แล้วทิ้ง
เป็นรายๆ ไป เกิดปัญหาคือ พลาสเตอร์ พันแน่นเกินไป ทารกเจ็บปวด การไหลเวียนเลือดไม่ดี
ผิวหนังเขียว การบวมของบริเวณที่ให้สารน้า ญาติกังวลจากการเห็นพลาสเตอร์ที่พันรอบไปมา
ทางหอผู้ปุวยจึงได้คิดค้นอุปกรณ์ผูกยึดสาหรับทารกเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการประดิษฐ์
นวัตกรรมผูกยึดที่ใช้งานง่าย สะดวก ทนทาน ผูกยึดได้ดีไม่หลุดง่าย ซักทาความสะอาดได้ง่าย
สีสันสวยงามลดความวิตกกังวลของญาติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปูองกันการเลื่อนหลุดของ medicut
2. เพื่อการประเมินบริเวณอวัยวะที่ให้สารน้าได้สะดวก
3. ประหยัดเวลา และประหยัดงบประมาณ
4. เพื่อลดจานวนครั้งในการแทงเส้นเลือดดา ลดความเจ็บปวดของทารก
วิธีพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
1. ทบทวนปัญหาร่วมกัน
2. หาแนวทางแก้ไข และสืบค้นนวัตกรรม
3. ทบทวนความรู้ คิ ดค้ นนวัตกรรม ออกแบบและตัดเย็ บอุ ปกรณ์ ให้เ หมาะสมกับ
กลุ่มเปูาหมาย
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ เศษผ้า, กรรไกร, ด้าย, ตีนตุ๊กแก
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วิธีทา
1. ตัดเศษผ้าให้ได้ขนาด 4*5 นิ้ว 2 ชิ้น ตัดเหลี่ยมมุมผ้าให้มน
2. ใช้ด้ายเย็บเศษผ้า ประกบเข้าหากัน เพื่อเย็บติด อาจใช้ผ้าสาสีหรือเศษผ้านุ่มๆ ยัดบางๆ ได้
3. ตัดตีนตุ๊กแก ขนาด 4 นิ้ว 2 เส้น เย็บติดกับผ้าที่เย็บติดกันไว้แล้วคนละฝั่ง ด้านตรงข้าม
การทดสอบประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์
1. ให้สารน้าและยาทางหลอดเลือดดาตามมาตรฐานวิชาชีพ และใช้ที่ผูกยึดดามทุกครั้ง
2. สังเกตบริเวณที่ให้สารน้าทุกเวร หรือทุกครั้งที่ให้การพยาบาล
3. เปลี่ยนที่ผูกยึด เมื่อเปียกน้า และเปลี่ยนเมื่อใช้กับผู้ปุวยรายใหม่
4. ลงบันทึก การเลื่อนหลุด และจานวนครั้งการเปิดเส้นเลือดดา
5. ซัก ตาก นากลับมาใช้ได้อีก
ประโยชน์/การนาไปใช้
1. สามารถ ลดการเลื่อนหลุดของ medicut ได้ 90 %
2. พยาบาลสามารถประเมินบริเวณที่ให้สารน้าได้สะดวก
3. ประหยัดทรัพยากร ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล
4. ลดการเปิดเส้นเลือดดาบ่อยครั้ง
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รู้เร็ว รู้ทัน กันภัยหนูได้
รพ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

ชนัดดา สระโสม และคณะ

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ เป็นโรงพยาบาลระดับ M1 ที่ให้การดูแลทารกแรกเกิดในเขต
อาเภอกันทรลักษ์ และอาเภอเครือข่าย จากสถิติย้อนหลัง 3 ปี มีทารกแรกเกิดที่เข้ารับบริการ
จานวน 2440, 2421 และ 2085 ราย มีทารกแรกเกิดปุวยวิกฤตที่เข้ารับบริการงานผู้ปุวยหนัก
จานวน 245, 376 และ 322 ราย ตามลาดับ การดูแลทารกแรกเกิดเน้นการดูแลให้ถูกต้องและครบถ้วน
หัวใจของการดูแลทารกแรกเกิดคือการปูองกันการเจ็บปุวย การวินิจฉัยการเจ็บปุวยให้ได้
โดยเร็วก่อนที่ทารกจะแสดงอาการ หรือตั้งแต่เริ่มปรากฏอาการ และให้การรักษาพยาบาล
ทันทีเพื่อปูองกันหรือลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจคุกคามต่อชีวิตทารก หอผู้ปุวยวิกฤตให้บริการ
ผู้ปุวยวิกฤตด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ดังนั้นการประเมินผู้ปุวยให้ได้
อย่างรวดเร็ว ให้การช่วยเหลือได้ทันที เพื่อให้ผู้ปุวยผ่านวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพเป็นภารกิจ
ที่สาคัญ จึงมีการพัฒนาแบบประเมินอาการผู้ปุวยทารกแรกเกิดวิกฤตขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้แบบประเมินกับผู้ปุวย
2. เพื่อลดความซ้าซ้อนและระยะเวลาที่ใช้ในการบันทึกการประเมินผู้ปุวย
3. เพื่อลดค่าใช้จ่าย
วิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
ขั้นตอนที่ 1 สารวจปัญหาความต้องการ นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
พบว่า การประเมินทารกแรกเกิด ไม่คลอบคลุม และล่าช้า ทาให้ทารกได้รับการช่วยเหลือ
ล่าช้า เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมามากมาย
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมปรึกษาหารือในหน่วยงาน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ควรมี
แบบประเมินอาการที่ครบถ้วน คลอบคลุม ที่สามารถประเมินทารกได้อย่างรวดเร็ว
ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาแบบประเมินทารก ประกอบด้วยใบที่ 1 สัญญาณชีพ อาการและ
อาการแสดงที่เปลี่ยนแปลง ใบที่ 2 การให้สารอาหาร และการขับถ่าย ใบที่ 3 การให้สารน้า
สารอาหารทางหลอดเลือดดา
ขั้นตอนที่ 4 ทดลองใช้แบบประเมินพบว่า แบบประเมิ นมีหลายแผ่น ทาให้ไม่สะดวก
ในการประเมิน มีความล่าช้า จึงได้พัฒนาแบบประเมินขึ้นมาใหม่ โดยในแผ่นเดียวกัน ให้มี
สัญญาณชีพ อาการและอาการแสดงที่เปลี่ยนแปลง การให้สารอาหารทางปาก การให้สารน้า
สารอาหารทางหลอดเลือดดา และการขับถ่าย
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ขั้นตอนที่ 5 นาสิ่งประดิษฐ์มาทบทวนซ้าพบว่า มีความสะดวกและรวดเร็วในการ
ประเมินมากขึ้น ลดการใช้กระดาษลง และเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจมากขึ้น
การทดสอบประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์
มีการนาแบบประเมินให้กุมารแพทย์ 1 ท่าน พยาบาลที่ผ่านการอบรมทารก 1 ท่าน
และพยาบาลที่ให้การดูแลทารกมากว่า 10 ปี จานวน 1 ท่าน พิจารณาก่อนนามาใช้
การประเมิน
ความสะดวกรวดเร็วในการใช้แบบประเมินกับผู้ปุวย
ความความซ้าซ้อ นและระยะเวลาที่ ใช้ ในการ
บันทึก การประเมินผู้ปุวย
ค่าใช้จ่าย (0.93 บาท/แผ่น)
ความพึงพอใจโดยรวมของเจ้าหน้าที่

ระยะก่อน ระยะ ระยะหลังพัฒนา
พัฒนา
พัฒนา
53.85% 61.54%
84.62%
82.31% 64.62%
38.42%
2.79
60%

0.93
70%

0.93
85%

จากตารางจะเห็นว่าความสะดวกรวดเร็วในการใช้แบบประเมินกับผู้ปุวยเพิ่มขึ้นจาก
ระยะก่อนพัฒนาจากร้อยละ 53.85 เป็น 84.62 ความซ้าซ้อนและระยะเวลาที่ใช้ในการบันทึก
การประเมินผู้ปุวยลดลงจากร้อยละ 82.31 เหลือ 38.42 ส่วนค่าใช้จ่ายลดลง 3 เท่า
ประโยชน์/การนาไปใช้
1. มีความสะดวก รวดเร็ว ในการใช้แบบประเมินกับผู้ปุวยมากขึ้น สามารถบอกถึง
อาการเปลี่ยนแปลงในแต่ละระยะ และสามารถรายงานแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว และครอบคลุม
2. ลดความความซ้าซ้อนและระยะเวลาที่ใช้ในการบันทึกการประเมินผู้ปุวย
2. สามารถนาไปใช้ในการประเมินทารกในหอผู้ปุวยอื่นๆ ได้ เช่น หลังคลอด ห้องพิเศษ
3. เป็นแนวทางในการพัฒนาแบบประเมินให้มีการใช้สี สัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
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ใบตองกล้วยอ่อนแห้งแช่อิ่มน้ามันมะพร้าว ใช้สะดวก ปลอดภัย แผลไม่ตดิ ผ้าก๊อซ
ไพฑูรย์ เพชรแก้ว
รพ.สต.หัวช้าง จ.ศรีสะเกษ
การให้บริการทาแผลมีความสาคัญ ช่วยทาให้แผลสะอาด ปูองกันการติดเชื้อและบรรเทา
ความเจ็บปวดลงได้ แต่การทาแผลถลอกจากอุบัติเหตุ แผลไฟไหม้น้าร้อนลวก หรือแผลฉีกขาด
มักพบปัญหาผ้าก๊อซติดแผลแน่นและแกะออกยาก ถึงแม้ว่าจะใช้น้าเกลือล้างแผล หรือน้าต้ม
สุกราดที่แผลจนชุ่มแล้วก็ตาม ผ้าก๊อซก็ยังติดแผลแน่นเหมือนเดิม ซึ่งสาเหตุเกิดจากน้าเหลือง
ที่ซึมติดผ้าก๊อซ เมื่อแห้งแล้วจะเหนียวติดแผลแน่นมาก เมื่อดึงผ้าก๊อซออกจากแผลจะเจ็บปวด
และทาให้เนื้อเยื่อที่กาลังงอกใหม่ถูกดึง ลอกติดกับผ้าก๊อซออกไปทุกครั้ง ส่งผลให้แผลหายช้า
และถ้าเป็นผู้ปุวยเด็กจะไม่คอ่ ยให้ความร่วมมือเท่าที่ควร ปัจจุบันสถานบริการสาธารณสุขหลายแห่ง
นิยมใช้ Sofra tulle ปิดแผล เพื่อปูองกันผ้าก๊อซติดแผล แต่แผ่น Sofra tulle มีราคาสูงและ
มักมีไม่เพียงพอให้บริการ บางครั้งต้องให้ญาติหรือผู้ปุวยจัดหามาเอง ซึ่งเป็นการสร้างภาระ
ให้แก่ผู้ปุวย และอาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การให้บริการขององค์กรได้ในอนาคต
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของใบตองกล้วยอ่อนแห้งแช่อิ่มน้ามันมะพร้าวในการ
แก้ปัญหาผ้าก๊อซติดแผลแน่น
วิธีพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ใช้ใบตองอ่อนของต้นกล้วยน้าว้าร่วมกับการใช้น้ามันมะพร้าว
สกัดเย็น ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ในการดูแลบาดแผล โดยเริ่มจากใช้ใบตองอ่อนของกล้วย
น้าว้าที่ยังไม่คลี่ใบมาลนไฟด้วยเตาแก๊สไฟอ่อนๆ จากนั้นนาไปผึ่งไว้ในร่มรอให้แห้งสนิท แล้ว
นามารีดให้เรียบด้วยไฟอ่อนๆ และตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม ขนาดกว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 5.5 เซนติเมตร
เจาะรูเป็นแถวห่างกันประมาณ 0.5 เซนติเมตร แล้วนาไปแช่น้ามันมะพร้าวสกัดเย็นพอท่วมในกระปุก
แสตนเลส จานวน 15 - 20 แผ่น อย่างน้อย 1 วัน จากนั้นห่อด้วยผ้าห่อเซ็ต ส่งอบให้ปลอดเชื้อ
ด้วยหม้อนึ่งไอน้าความดันสูง ก็สามารถนาไปใช้ปิดแผลผู้ปุวยได้
การทดสอบประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์ จากข้อมูลผู้มารับบริการทาแผลที่ใช้ใบตอง
กล้วยอ่อนแช่อิ่มน้ามันมะพร้าว ตั้งแต่วันแรก จนถึงวันที่ 3 ของการทาแผลติดต่อกัน ในแผลไฟไหม้
น้าร้อนลวก แผลถลอกจากอุบัติเหตุทางจราจร และแผลอุบัติเหตุอื่นๆ ระหว่าง 2 กรกฎาคม 2559
– 20 เมษายน 2560 จานวน 33 คน พบว่า ไม่พบปัญหาผ้าก๊อซติดแผล คิดเป็นร้อยละ 100 จากการ
ประเมินความพึงพอใจผู้มารับบริการทาแผล พบว่า มีความพึงพอใจระดับมาก จานวน 32 คน ร้อยละ
96.97 และประเมินความพึงพอใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ให้ บริการมีความพึงพอใจระดับมาก
ร้อยละ 100 นอกจากนี้ได้นาเอานวัตกรรมไปทดลองใช้ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ในเขตอาเภออุทุมพรพิสัยและโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จานวน 6 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งให้การ
ยอมรับถึงประสิทธิผลของนวัตกรรม
การใช้นวัตกรรมเริ่มจากล้างแผลด้วยน้าเกลือ ล้างแผลให้สะอาด เช็ดแผลให้แห้ง แล้ว
ทาแผลด้วยน้ามันมะพร้าว ปิดแผลด้วยใบตองอ่อนแช่อิ่มน้ามันมะพร้าว ปิดผ้าก๊อซปลอดเชื้อ
และติดพลาสเตอร์ ควรเก็บกระปุกแสตนเลสใบตองกล้วยอ่อนแช่อิ่มน้ามันมะพร้าวให้มิดชิด
เพื่อไม่ให้มดหรือแมลงมาตอม เมื่อเปิดแล้วสามารถใช้ได้ 1 วัน ส่วนใบตองอ่อนน้ามันมะพร้าว
ที่เหลือหรือใช้ไม่หมด สามารถนามาอบให้ปลอดเชื้อกลับมาใช้ได้อีก ส่วนชุดที่ยังไม่ได้เปิดใช้จะ
ส่งนึ่งอบด้วยไอน้าความดันสูงซ้าทุก 7 วัน มูลค่าใช้จ่ายรวมกระปุกแสตนเลส ชุดละ 150 บาท
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4 แถบสีลดภาวะลิม่ เลือดอุดตันในผู้ป่วยสวนล้างกระเพาะปัสสาวะ
ที่ได้รับการผ่าตัดต่อมลูกหมาก (TUR-P)
รัชนีวรรณ อุตสาหะ และชิดชนก กุลรัตน์
รพ.ศรีสะเกษ
ในปัจจุบันมีผู้ปุวยชายที่รับการรักษาที่ตึกศัลยกรรมทั่วไปชาย 3 ด้วยการรับการผ่าตัด
ต่อมลูกหมาก (TUR-P) เกิดการอุดตันของสายสวนปัสสาวะขณะได้รับการชะล้างกระเพาะ
ปัสสาวะอย่างต่อเนื่อง (CBI) จากเกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงปัสสาวะปนเลือด และ
ได้รับการปรับอัตราการไหลของน้าเกลือนอร์มัลที่ต่างกัน จึงพัฒนาเกิดแผ่นทดสอบ Grade of
hematuria ขึ้นใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้ปุวย
วัตถุประสงค์ เพื่อลดอัตราการเกิดลิ่มเลือดในผู้ ปุวยที่ได้รับการสวนล้างกระเพาะ
ปัสสาวะอย่างต่อเนื่อง หลังส่องกล้องผ่าตัดต่อมลูกหมาก (TUR-P)
วิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
1. ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาศัลศาสตร์ยูโรวิทยาและทบทวนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
2. ออกแบบเครื่องมือโดยใช้แผ่นทดสอบ คาว่า “TREATMENT” ชนิดตัวอักษร Cordia
New ตัวขนาด 16 นิ้ว
3. เรียบเรียงวิธีการใช้งานแผ่นทดสอบ ดังนี้
3.1 ใช้ทดสอบความชัดเจนจากการอ่านตัวอักษรผ่านท่อที่ต่อจากสายสวนปัสสาวะ
ในระยะ 10 นิ้ว โดยวางแผ่นทดสอบด้านล่างท่อที่ต่อจากสายสวนปัสสาวะ
3.2 อ่านจากผู้ทดสอบได้ตรงกัน
3.3 ปรับ rate CBI ตามแนวทางปฏิบัติดังนี้
4. ถ่ายรูปสีน้าปัสสาวะ แต่ละระดับตามคากาจัดความ Grade hematuria ดังนี้
Grade 0 หมายถึง ปัสสาวะสีเหลืองใส คือการมองเห็นตัวอักษรได้ชัดเจน อ่านได้
ถูกต้องปรับอัตราการไหลน้าชะล้างกระเพาะปัสสาวะอย่างต่อเนื่อง (Rate CBI) 125-250 cc/ชั่วโมง
Grade 1 หมายถึง ปัสสาวะสีแดงจาง คือการอ่านตัวอักษรได้ชัดเจนอ่านได้ถูกต้อง
ปรับอัตราการไหลน้าชะล้างกระเพาะปัสสาวะได้อย่างต่อเนื่อง (Rate CBI) 500 cc/ชั่วโมง
Grade 2 หมายถึง ปัสสาวะสีแดง คือการมองเห็นตัวอักษรได้ไม่ชั ดเจน อ่านไม่ได้
ปรับอัตราการไหลน้าชะล้างกระเพาะปัสสาวะอย่างต่อเนื่อง (Rate CBI) 2000 cc/ชั่วโมง
Grade 3 หมายถึง ปัสสาวะสีแดงเข้ม คือการมองไม่เห็นตัวอักษรทั้งหมด อ่านไม่ได้
ปรับอัตราการไหลน้าชะล้างกระเพาะปัสสาวะอย่างต่อเนื่อง (Rate CBI) 2000 cc/ชั่วโมง
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ในขั้นตอนการถ่ายรูป มีการขออนุญาตผู้ปุวยและญาติอย่างไม่เป็นทางการ เนื่องจาก
รูปถ่ายจะเป็นเพียงสายต่อจากสายสวนปัสสาวะเท่านั้น จะไม่เห็นรูปใบหน้า หรือไม่ทราบว่า
เป็นผู้ปุวยท่านใด ซึ่งไม่มีการบันทึกและระบุข้อมูลผู้ปุวย ชื่อ -นามสกุล หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการรักษาใดๆ เพื่อเป็นการปกปิดปูองกันข้อมูลที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ปุวย
วิธีวัดผลลัพธ์
ผลลัพธ์หลัก ภายหลังปฏิบัติตามแนวทางการใช้เครื่องมือแถบทดสอบ Grade of
hematuria ประเมินการอุดตันของสายสวนปัสสาวะขณะได้รับการชะล้างกระเพาะปัสสาวะ
อย่างต่อเนื่อง (CBI) โดยมีการเกณฑ์การอุดตันดังนี้
1. ขณะชะล้างกระเพาะปัสสาวะอย่างต่อเนื่อง (CBI) ภายหลังบีบรูดคลึงสายยาง
แล้วพบว่าไม่สามารถสังเกตปริมาณและลักษณะน้าที่ออกมาจากกระเพาะปัสสาวะทางสายยาง
ไหลสะดวก
2. พยาบาลต้องดาเนินการ Manual Irrigate เพื่อแก้ไขการอุดตันนั้น
ผลลัพธ์
- ผลตรวจปัสสาวะปนเลือดขณะได้รับการชะล้างกระเพาะปัสสาวะอย่างต่อเนื่อง
ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อหาจานวนเม็ดเลือดแดงในแต่ละระดับความรุนแรงจากการประเมิน
โดยใช้แผ่นทดสอบ Grade of hemturia
- ระยะเวลาการคาสายสวนปัสสาวะ โดยเริ่มพิจารณาจากระยะเวลาหลังส่องกล้อง
ผ่าตัดต่อมลูกหมาก (TUR-P) จนถึงระยะเวลาที่พยาบาลถอดสายสวนปัสสาวะเมื่อจาหน่าย
เท่านั้น
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ครอบฟันชั่วคราวสาเร็จรูป
รพ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี

รุกขจี มากดี และอภิฤดี พุฒซ้อน

เนื่องจากการทาครอบฟันชั่วคราวหลังจากการกรอแต่งฟันต้องมีการปั้นแต่งข้างเก้าอี้ซึ่ง
ใช้เวลาในการทาหัตถการช่วงนี้ค่อนข้างนาน และหากนัดมาเพื่อพิมพ์ปากเบื้องต้นส่งช่างทันตกรรม
เพื่อทาครอบชั่วคราวเตรียมไว้ในการนัดหมายมาครั้งที่สองเพื่อกรอแต่งฟันจะเป็นการเสียเวลา
ทั้งทันตแพทย์และคนไข้ จึงได้ประดิษฐ์แบบหล่อเพื่อทาครอบฟันชั่วคราวขึ้นมาในฟันหลัง
วิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
1.เลือกขนาดฟันหลังจากแผงฟันพลาสติกสาเร็จรูปโดยใช้ยี่ห้อ Major dent ขนาด 2L
2.นาฟันพลาสติกมาเรียงตั้งบนแผ่นกระเบื้องทาขี้ผึ้งล้อมเป็นกรอบ
3.ผสมซิลโิ คนยี่ห้อWackerElastosil silicone เทให้ทว่ มรอแข็งตัวเต็มที่แกะขี้ผึ้งและ
ฟันพลาสติกออกจะได้แบบหล่อเพื่อทาครอบฟันชั่วคราวของฟันหลัง
4.ทาครอบฟันชั่วคราวโดยผสมผงอคริลิกและน้าที่ใช้ทาครอบฟันชั่วคราวแล้วเทในแบบ
ซี่ฟันตามต้องการ เมือ่ ถึงระยะ dough stage ให้เสียบแท่งพลาสติกที่ทาวาสลินแล้วลงไปตรง
กลางโดยไม่ทะลุถึงด้านบดเคี้ยวของแบบ รออคริลิกแข็งตัวแบบสมบูรณ์ นาแท่งพลาสติกออก
แล้วนาครอบฟันชั่วคราวมาขัดแต่งกาจัดส่วนเกิน
การทดสอบประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์
ได้นาไปใช้ในคนไข้ได้หลังจากขั้นตอนกรอแต่งฟันและพิมพ์ปากขั้นตอนสุดท้าย พบว่า
ประหยัดเวลาในการทางานข้างเก้าอีล้ งไปได้ 20 นาที (จากการปั้นแต่งข้างเก้าอี้ 30 นาที
เหลือปรับแต่งตัวครอบชั่วคราวทีท่ าสาเร็จรูปไว้แค่ 10 นาที)
ประโยชน์/การนาไปใช้
1. สามารถนาไปใช้กับผู้ปุวยที่ทาครอบฟัน เพือ่ ช่วยลดระยะเวลาในการทางานข้างเก้าอี้
2. ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยที่ไม่ต้องส่ง lab ภายนอก
3. เป็นต้นแบบในการนาไปใช้ประโยชน์เพื่อการรักษาต่อไป
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กล่องทิ้งเข็มปลอดภัยไร้มือ
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

สมจิตต์ ศรีเจริญ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี เป็นโรงพยาบาลศูนย์ตติยภูมิ 1,188 เตียง ที่
ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ปุวยเป็นจานวนมากตลอด 24 ชั่วโมง มีการใช้ยาและอุปกรณ์ต่างๆ
โดยเฉพาะเข็มฉีดยาใช้มากกว่าพันเล่มต่อวัน ถือว่าเป็นขยะติดเชื้อมีคม ต้องทิ้งในภาชนะหรือ
อุปกรณ์ที่ปลอดภัยและนาไปกาจัดด้วยความร้อนสูง อุปกรณ์ที่ทิ้งเข็มของโรงพยาบาลทาจาก
แกลลอนน้ายาที่ใช้แล้วเบิกจากหน่ วยงานไตเทียมเป็นพลาสติก PVC ขนาด 6 ลิตรที่มีความ
แข็งแรงทนทานมีฝาเปิด -ปิดด้านบนใช้ใส่เข็มฉีดยาที่ปนเปื้อนโดยที่เข็มไม่ทะลุออกมาเป็น
อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานแต่พบว่ามีอุบัติการณ์พยาบาลถูกเข็มทิ่มตาขณะใช้มือปลดเข็มออก
จากกระบอกฉีดยาเพื่อทิ้งลงในกล่องทิ้งเข็ม จานวน 2 ราย ในปี 2559 นับเป็นอุบัติการณ์ที่
รุนแรง มีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจผู้ปฏิบัติงานรวมถึงครอบครัวอย่างสูงทาให้เกิดความ
วิตกกังวลเพราะอาจมีการติดเชื้อที่อันตรายที่สาคัญ ได้แก่ HIV และ Hepatitis ต้องเจาะเลือด
ตรวจ และต้อ งรั บ ประทานยา เพื่ อ ปู อ งกั น และรั ก ษาโรค จากการวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล พบว่ า
อุบัติการณ์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับพยาบาลเพราะเป็นผู้ที่ใช้เข็มฉีดยามากที่สุด ผู้ศึกษาจึงได้พัฒนา
ความปลอดภัยด้านคลินิกในการลดอุบัติการณ์เข็มทิ่มตาด้วยนวัตกรรมกล่องทิ้งเข็มปลอดภัยไร้
มือ คือการทิ้งเข็มให้ตกลงไปในกล่องโดยไม่ต้องใช้มือสัมผัสเข็มเลย
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมกล่องทิ้งเข็มปลอดภัยไร้มือ
2. เพื่อศึกษาผลการใช้นวัตกรรมกล่องทิ้งเข็มปลอดภัยไร้มือ 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
วิสัญญีพยาบาลที่ใช้นวัตกรรมกล่องทิ้งเข็มปลอดภัยไร้มือ
วิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 1. ทบทวนวิเคราะห์ สถานการณ์และสาเหตุของปัญหาที่เกิด
จากการใช้กล่องทิ้งเข็มแบบเดิม 2.วิเคราะห์องค์ความรู้ต่างๆโดยศึกษาเอกสารตารา และจาก
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของเวปไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องเพื่อนามา
บูรณาการใช้พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใ หม่ที่คาดว่าจะมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าของเดิม 3.ทดสอบ
ประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์ 4.คิดชื่อสิ่งประดิษฐ์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการใช้งาน 5.นาร่างรูปแบบ
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน ประกอบด้วยวิสัญญีแพทย์ วิศวกร และพยาบาลสาขาการปูองกัน
และควบคุมการติดเชื้อ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง คุณภาพ และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ดาเนินการสร้ างตามค าแนะนาของผู้ เ ชี่ย วชาญ โดยผลิ ตนวัตกรรมพัฒ นาจากของเดิมคื อ
แกลลอนที่ เ บิ ก มาจากหน่ ว ยไตเที ย มที่ เ ปิ ด ฝาด้ า นบนเพื่ อ ทิ้ ง เข็ ม ปนเปื้ อ น ได้ ปิ ด ฝาแล้ ว
ออกแบบใหม่โดยใช้มีดเจาะรูสามเหลี่ยมขนาด 1 นิ้วบริเวณด้านบนของกล่องเลือกตรงบริเวณ
ที่แข็งที่สุดเพราะทาให้ปลดเข็มได้ง่ายเพื่อเป็นช่องทิ้งเข็ม วิธีใช้ให้สอดเข็มที่ติดกับกระบอกฉีดยา
เข้าไปตามร่องผิวเรียบสุดมุมสามเหลี่ยมกดกระบอกฉีดยาขึ้นหรือลงแล้วหัวเข็มฉีดยาจะหลุดกระเด็น
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ออกจากกระบอกฉีดยา ตกลงในกล่องโดยไม่ต้องใช้มือปลดเข็มต่อมาได้พัฒนาการเจาะช่องทิ้ง
เข็มโดยใช้สว่านแทนมีดเพราะมีดมีความเสี่ยงที่จะมีดบาดมือผู้ผลิตได้ วิธีการผลิตโดยใช้สว่าน
เจาะเป็นช่องกลมขนาด 1 นิ้วแล้วทาวงกลมให้เป็นร่องประมาณ 0.5 เซนติเมตร เป็นเสมือน
ตัวยึดให้ข้อต่อระหว่างหัวเข็มกับปลายกระบอกฉีดยาที่รูดไปตามร่องอยู่นิ่งไม่ขยับลื่นไหลไปมา
จากนั้นกดกระบอกฉีดยาขึ้นหรือลงแล้วหัวเข็มฉีดยาจะหลุดออกจากกระบอกฉีดยาตกลงใน
กล่องทิ้งเข็มได้อย่างง่ายดาย ใช้ทิ้งเข็มเจาะเลือด เข็มฉีดยา เพิ่มความโดดเด่นโดยการทาสีแดง
บริเวณรอบช่องทิ้งเข็มเพื่อให้เห็นชัดเจน สะดวกแก่ผู้ใช้งาน เมื่อเข็มในกล่องมีปริมาณ 3/4 ของ
กล่องโดยดูได้จากภายนอกกล่อง ต้องปิดฝาให้มิดชิดแล้วใช้พลาสเตอร์เหนียวปิดที่รูใส่เข็มให้
มิดชิดหลายๆ ชั้น ห้ามเขย่า กระแทก กดหรือบีบกล่องทิ้งเข็มติดเชื้อโดยเด็ดขาด นาไปทาลาย
ตามหลักการขั้นตอนของ IC โรงพยาบาล จัดประชุมสาธิตวิธีการใช้นวัตกรรมให้ที่ประชุมกลุ่ม
งานวิสัญญี รับทราบโดยทั่ วกันให้ท ดลองใช้งานเป็นรายบุคคล นานวัตกรรมใช้ในกลุ่ มงาน
วิสัญญี โดยนากล่องนวัตกรรมไปติดตั้งไว้ข้างรถเตรียมยาเพื่อสะดวกในการใช้งาน ประเมินผล
การใช้งานจากรายงานอุบัติการณ์และแบบสอบถามความพึงพอใจวิสัญญีพยาบาลจานวน 60
คน ระยะเวลาที่ทาการศึกษา1ธันวาคม 2559-31 มีนาคม 2560
การทดสอบประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์ โดยนาไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างคือวิสัญญี
พยาบาลงานจานวน 50 ครั้งโดยสอดเข็มที่ติดกับกระบอกฉีดยาเข้าในช่องกลมแล้วรูดเข้าไป
ตามร่องกดกระบอกฉีดยาขึ้นหรือลงหัวเข็มฉีดยาจะหลุดกระเด็นออกจากกระบอกฉีดยาตกลง
ในกล่อง ได้ผลดีทุกครั้ง คิดเป็น 100%
ผลการใช้สิ่งประดิษฐ์ อุบัติการณ์การถูกเข็มทิ่มตาจากการใช้กล่องทิ้งเข็มปลอดภัยไร้
มือเท่ากับ 0
ความพึงพอใจของวิสัญญีพยาบาลต่อการใช้สิ่งประดิษฐ์ เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก
ประโยชน์ / การนาไปใช้ 1.ไม่พบอุบัติการณ์การเข็มทิ่มตาจากการใช้นวัตกรรม 2.
หน่วยงานวิสัญญีมีกล่องทิ้งเข็มถูกต้องตามหลักการของ IC โรงพยาบาล ที่ผลิตง่าย ปลอดภัย
ใช้สะดวก 3.ไม่ต้องสูญเสียงบประมาณของโรงพยาบาลในการซื้อภาชนะทิ้งเข็ม และของมีคม
ราคาแพง 4. เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บ และกาจัดเข็มที่ใช้แล้วให้ปลอดภัย 5.ปูองกันการ
ติดเชื้อของผู้ปฏิบัติงาน 6.เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนาคุณภาพร่วมกัน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการ 7.เกิดผลงานพัฒนาคุณภาพนวัตกรรมของหน่วยงาน
วิสัญญีที่มีประโยชน์ เจ้าหน้าที่มีความสุขในยุค Thailand 4.0 ส่งผลให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการ
ที่ดีมีคุณภาพ ปลอดภัย และเผยแพร่องค์ความรู้สู่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
งานประชุมวิชาการ
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ถาดลูกแก้วนวดฝ่าเท้าลดอาการชาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริสุขภาพตาบลโคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.น้าขุ่น จ.อุบลราชธานี
อรญา สายเสมา และคณะ
รพ.สต.โคกสะอาด จ.อุบลราชธานี
โรคเบาหวานเป็นโรคเรือ้ รังทีเ่ ป็นปัญหาสาคัญทางสาธารณสุขและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
ภาวะแทรกซ้อนทีส่ าคัญและพบบ่อยในผูป้ ุวยเบาหวาน ได้แก่ การเสื่อมของเส้นประสาทส่วนปลาย
ทาให้ปลายประสาทอักเสบ เกิดอาการชาเท้า เป็นสาเหตุให้เกิดแผลที่เท้าได้ง่าย หากเกิดการ
ติดเชื้อลุกลาม ผู้ปุวยมีโอกาสถูกตัดขาได้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโคกสะอาด อาเภอน้าขุ่น
จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ปุวยเบาหวานทั้งหมด 134 ราย จากการตรวจประเมินผู้ปุวยเบาหวาน
ปี 2560 พบว่ามีผู้ปุวยเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้า 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.67 จากปัญหาดังกล่าว
ทีมสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโคกสะอาด อาเภอน้าขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี จึง
ได้จัดทานวัตกรรมถาดลูกแก้วนวดฝุาเท้าลดอาการชา ในผู้ปุวยโรคเบาหวานที่มารับบริการใน
เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริสุขภาพตาบลโคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.น้าขุ่น จ.อุบลราชธานี
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทสวนปลาย อาการชาเทาใน
ผูปวยโรคเบาหวาน 2. เพื่อลดระดับความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าในผู้ปุวยโรคเบาหวาน 3.
เพื่อให้ผู้ปุวยโรคเบาหวานมีส่วนร่วมในการดูแลเท้าด้วยตัวเอง 4. เพื่อให้ผู้ปุวยใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชนระหว่างการรอรับการตรวจรักษา 5. เพื่อให้ผู้ปุวยโรคเบาหวานและประชาชน
ทั่วไปสามารถนานวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ที่บ้านได 6.ร้อยละ 80 ของผู้ใช้นวัตกรรมมีความ
ความพึงพอใจโดยรวมมากที่สุด
วิธีการศึกษา/การดาเนินงาน
วิธีการประดิษฐ์นวัตกรรม นาตะกร้าสานด้วยเส้นพลาสติก ขนาดกว้าง 30 ซม.ยาว 30 ซม.
สูง 10 ซม. มาใส่ลูกแก้วเส้นผ้าศูนย์กลาง 3 ซม. ตะกร้าละ 90 ลูก
การศึกษาทดลองนวัตกรรม กลุมตัวอยางเลือกแบบเฉพาะเจาะจง คือ ผู้ปุวยโรคเบาหวาน
ที่ได้รับการตรวจประเมินเท้าประจาปี 2560 พบว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้า จานวน
21 ราย ทาการตรวจประเมินเท้าและบันทึกผลการตรวจการรับความรู้สึกที่เท้าด้วย 10 g monofilament
และบันทึกผลคะแนนดังนี้ หากผู ปวยไมสามารถรับรู หรือบอกตาแหนงไมถูกตอง (ไมรูสึกหรือมี
อาการชา) ให 4 คะแนน สามารถรับรูได้เล็กน้อย(ผิด 3 จุด) ให 3 คะแนน สามารถรับรูได้ปานกลาง
(ผิด 2 จุด) ให 2 คะแนน สามารถรับรูได้ (ผิด 1 จุด) ให 1 คะแนน และสามารถรับรู้ได้ดี (ไม่ชา)
ให 0 คะแนน ทาการบันทึกคะแนนก่อนและหลัง การนวดฝุาเท้าด้วยถาดลูกแก้วครบ 8 ครั้ง
ใช้เวลาเก็บข้อมูล 1 เดือน โดยนัดกลุ่มตัวอย่างมาสัปดาห์ละ 2 วัน
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ 1. แบบตรวจประเมินเท้าผู้ปุวยเบาหวาน(แบบ
บันทึกการตรวจการรับความรู้สึกที่เท้าด้วย 10 g monofilament) 2.แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
ผลการศึกษา
จากการใช้นวัตกรรมถาดลูกแก้วนวดฝุาเท้าผู้ปุวยเบาหวานในกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กอน
นวดฝุาเท้าด้วยลูกแก้ว อาการชาเทาของผูปวยเบาหวานคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 30.95 คะแนน
หลังนวดฝุาเท้าด้วยลูกแก้ว ครบ 8 ครั้ง อาการชาลดลง คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.71 คะแนน
ผู้ปุวยมีความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมดังนี้ ความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก
อาการชาที่เท้าลดลงหลังจากนวดฝุาเท้าด้วยลูกแก้ว รู้สึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณฝุาเท้า
และสามารถนานวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ที่บ้านได้ คิดเป็น ร้อยละ100 ความพึงพอใจโดยรวม
ต่อการใช้นวัตกรรม มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.95
สรุปและข้อเสนอแนะ
นวัตกรรมถาดลูกแก้วนวดฝุาเท้าลดอาการชาในผู้ปุวยโรคเบาหวาน สามารถช่วยลด
ความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าในผู้ปุวยเบาหวานได้ และผู้ใช้มีความพึงพอใจ การนวดฝุาเท้า
ด้วยลูกแก้วนอกจากจะช่วยในการกระตุ้นการไหลเวียนเลือดแล้วยังช่วยให้ผู้ปุวยรู้สึกผ่อน
คลาย สามารถนาไปประยุกต์เป็นอุปกรณ์การออกกาลังกายในผู้ปุวยกลุ่มอื่นๆ ที่มีปัญหาการ
เสื่อมของเส้นประสาทส่วนปลายได้อีกด้วย
ปัจจัยสาคัญแห่งความสาเร็จ
1. การนาสภาพปัญหาจริงที่เกิดขึ้นกับผู้ปุวย มาตัง้ เป็นเปูาหมายในการดาเนินงาน
2. การดาเนินงาน สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของผู้ปุวย
3. การสร้างเครือข่ายในการดาเนินงาน โดยการนาความรู้ด้านแพทย์แผนไทยมา
ประยุกต์ใช้ในคลินิกโรคเรื้อรัง
4. มีกลุ่มเครือข่ายที่ดูแลผูป้ ุวยในชุมชน ดาเนินงานในรูปแบบ อสม.เชิงรุกเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
การนาไปใช้ประโยชน์
1. ผู้ปุวยเบาหวานมีความรู้ สามารถดูแลเท้าเพือ่ ลดโอกาสเกิดแผลทีเ่ ท้า
2. มีการนวดฝุาเท้าด้วยลูกแก้วในคลินิกโรคเรือ้ รังอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน
3. ผู้ปุวยโรคเบาหวานใช้เวลาว่างขณะนั่งรอแพทย์ตรวจให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. ผู้ปุวยโรคเบาหวานมีส่วนร่วมในการดูแลเท้าด้วยตัวเอง
5. ผู้ปุวยโรคเบาหวานและประชาชนทั่วไปสามารถนานวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ที่บ้านได้
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ผลของชาใบหม่อนต่อการลดระดับน้าตาลในเลือดของประชาชนกลุม่ เสี่ยงโรคเบาหวาน
อายุ 35 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองเงินฮ้อย ตาบลนากระแซง
วัชระพล นามสิงห์ และไพบูลย์ มูลศรี
รพ.สต.หนองเงินฮ้อย จ.อุบลราชธานี
จากการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนอายุ 35 ปี ขึ้นไปในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลหนองเงินฮ้อย พบอุบัติการณ์ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้นและจากการ
ทบทวนเวชระเบียนในปี 2557-2559 มีจานวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน 89 101 และ
126 ราย ตามลาดับ จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าจานวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานเพิ่มมาก
ขึ้นทางคณะเจ้าหน้าที่ได้ค้นหาวิธีที่สอดคล้องกับบริบทในชุมชนเพื่อที่จะดูแลประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงโรคเบาหวาน และจากการศึกษาหาข้อมูลที่ผ่านมาพบว่าใบหม่อนซึ่งพบมากในชุมชน มี
สารดีอ็อกซิโนจิริมายซิน (Deoxynojirimycin) สารเควอซิติน (Quercetin) และเคมเฟอรอล
(Kaempferol) ซึ่งเป็นสารกลุ่มฟลาโวนอยส์ (Flavonoids) ที่มีคุณสมบัติ ลดระดับน้าตาลใน
เลือดและปูองกันการดูดซึมของน้าตาลในลาไส้เล็กได้วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อศึกษาผล
ของชาใบหม่อนต่อการลดระดับน้าตาลในเลือดของประชาชนกลุ่มเสี่ย งโรคเบาหวานเป็น
การศึกษาเชิงทดลองโดยการสุ่มประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน อายุ 35 ปีขึ้นไป จานวน 50 คน
วิธีการศึกษา/การดาเนินงาน
วิธีศึกษา เป็นการศึกษาเชิงทดลอง มีตัวแปรที่ต้องการวัดคือระดับน้าตาลในเลือดหลัง
ให้สิ่งทดลอง โดยใช้เกณฑ์ในการวัดระดับน้าตาลในเลือดแบ่งเกณฑ์เป็น 3 เกณฑ์ ดังนี
ระดับน้าตาลในเลือด ≤ 100 mg/dl คือกลุ่ม ระดับน้าตาลอยู่ในเกณฑ์ ปกติ
ระดับน้าตาลในเลือด > 100 – 125 mg/dl คือกลุ่ม ระดับน้าตาลอยู่ในเกณฑ์ เสีย่ ง
ระดับน้าตาลในเลือด ≥ 126 mg/dl คือกลุ่ม ระดับน้าตาลอยู่ในเกณฑ์ ปุวย
โดยประชาชนกลุม่ เสี่ยงโรคเบาหวานจะได้รับบริการให้สุขศึกษาการดูแลตนเองโดยใช้หลัก 3อ. 2ส.
จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองเงินฮ้อย และได้รับ
การจัดกิจกรรมตามโปรแกรมการดูแลตนเองในการควบคุมโรคเบาหวานของประชาชนกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมการทานชาใบหม่อน ครั้งละ 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง
เช้า-เย็น เป็นระยะเวลา 3 เดือน และมีการดาเนินกิจกรรมและการติดตามโดย
ครั้งที่ 1 เดือนที่ 1 ลงทะเบียนชี้แจงการดาเนินงานให้กับกลุ่มเปูาหมาย ให้ความรู้ใน
การดูแลตนเองเกี่ยวกับการปูองกันโรคเบาหวานโดยใช้หลัก 3อ. 2ส./การใช้ชาใบหม่อนในการ
ควบคุมโรคเบาหวาน กาหนดกิจกรรมร่วมกันในการปฏิบัติตนกิจวัตรประจาวันของตนเอง
มอบหมายภารกิจ/กาหนดนัดวันประชุมครั้งที่ 2
ครั้งที่ 2 เดือนที่ 2 ลงทะเบียนตรวจสุขภาพ (ชั่งน้าหนัก วัดความดันฯ ตรวจน้าตาลในเลือด)
คืนข้อมูลสุขภาพให้กับกลุ่มเปูาหมาย ให้รับรู้ถึงสุขภาพ ของตนเองเปิดเวทีให้กลุ่มเปูาหมายได้
แสดงความคิดเห็น เล่าประสบการณ์พฤติกรรมส่วนตัวในเดือนที่ผ่านมามอบหมายภารกิจ/
กาหนดนัดวันประชุมครั้งที่ 3
ครั้งที่ 3 เดือนที่ 3 ลงทะเบียนตรวจสุขภาพ (ชั่งน้าหนัก วัดความดันฯ ตรวจน้าตาลในเลือด)
คืนข้อมูลสุขภาพให้กับกลุ่มเปูาหมาย
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กลุ่มตัวอย่าง เป็นประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานทีม่ าตรวจคัดกรองสุขภาพประจาปีที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองเงินฮ้อย คัดเลือกเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่กาหนด 1) อายุ
35 ปีขึ้นไป 2)สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม 3) มีระดับน้าตาลในเลือดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง คือ >100 –
125 mg/dl กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.20 มีอายุระหว่าง 41-45 ร้อยละ
40.00 มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 73.70 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ60.60 มีอาชีพหลัก
ทานา ทาสวน ทาไร่ ร้อยละ 85.36 รายได้ต่อเดือน ระหว่าง 5,000-10,000 บาท ร้อยละ 60.00
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แบบบันทึกข้อมูลระดับน้าตาล
ประกอบด้วย ชื่อนามสกุลเพศ อายุ น้าหนัก ผลความดันโลหิต และระดับน้าตาล
การวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลแจกแจงความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ย
ผลการศึกษา
ตาราง 1 การเปรียบเทียบความแตกต่างระดับน้าตาลในเลือดแยกรายเดือน
จานวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานในแต่ละเดือน
สรุปผลการ ระดับน้าตาลก่อน
ค่าเฉลี่ยกลุ่ม
การทดลอง
ดาเนินงาน
เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 ทดลองทัง้ 3 เดือน
ระดับน้าตาลอยู่
0 คน
35 คน 41 คน 44 คน
40 คน
ในเกณฑ์ ปกติ
ระดับน้าตาลอยู่
50 คน
11 คน 7 คน 5 คน
8 คน
ในเกณฑ์ เสี่ยง
ระดับน้าตาลอยู่
0 คน
4 คน 2 คน 1 คน
2 คน
ในเกณฑ์ ปุวย

ผลการของการศึกษาประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานจานวน 50 คนพบว่า
ในเดือนที่ 1 ระดับน้าตาลอยู่ในเกณฑ์ปกติ 35 คน อยู่ในเกณฑ์เสี่ยง 11 คนและอยู่ในเกณฑ์ปุวย 4 คน
ในเดือนที่ 2 ระดับน้าตาลอยู่ในเกณฑ์ปกติ 41 คน อยู่ในเกณฑ์เสี่ยง7 คนและอยู่ในเกณฑ์ปุวย 2 คน
ในเดือนที่ 3 ระดับน้าตาลอยู่ในเกณฑ์ปกติ 44 คน อยู่ในเกณฑ์เสี่ยง 5 คนและอยู่ในเกณฑ์ปุวย 1 คน
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหลังจากดื่มชาใบหม่อนร่วมกับการปฏิบัติตนตามหลัก 3 อ. 2 ส. ติดต่อกัน
เป็นเวลา 3 เดือนพบว่าประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน จานวน 50 คน สามารถเปลี่ยนระดับน้าตาล
ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงให้ระดับน้าตาลกลับมาอยู่ในกลุ่ม ปกติ ได้ 44 คน คิดเป็น ร้อยละ 88 ระดับ
น้าตาลยังคงอยู่ในกลุ่มเสี่ยง 5 คน คิดเป็น ร้อยละ 10 และระดับน้าตาลเปลี่ยนไปอยู่ในกลุ่มปุวย 1 คน
คิดเป็น ร้อยละ 2
อภิปราย สรุป และข้อเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาพฤติกรรม ของประชาชนกลุ่มเสี่ ยงโดยเก็บข้อมูลจากการสังเกตุและ
การสัมภาษณ์เชิงลึกว่าประชาชนกลุ่มเบาหวานมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่เปลี่ยนไปหรือไม่
เพื่อจะทาให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้น
ควรมีการทาการเปรียบเทียบในกลุ่มทดลอง เพื่อเปรียบเทียบในกลุ่มที่ทานชาใบหม่อน
และกลุ่มที่ไม่ได้ทานชาใบหม่อนว่าผลระดับน้าต่างกันหรือไม่ เพื่อให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อมากขึ้น
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ระบบช่วยนัดวันรับบริการวัคซีน
รพ.สต.โนนสูง จ.อุบลราชธานี

ศรีวิกร กุลพร

จากการดาเนินงานการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในเด็กช่วงอายุแรกเกิดถึง 4 ปี พบว่า
ปัญหาในการดาเนินบ่อ ยครั้งคือในเรื่องของผู้ปกครองนับอายุของบุตรหลานผิด ไม่ทราบอายุ
ของบุตรหลาน ทาให้เกิดความล่าช้าในการเข้ารับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในช่วงนั้นๆ
คิดเป็นร้อยละ 3.40 เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเพราะพ่อแม่ของบุตรหลานต้อง
ไปประกอบอาชีพยังต่างถิ่น และอีกประการที่พบปัญหาคือเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการลงวันนัดผิดวัน
คิดเป็นร้อยละ 1.36 ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงตั้งใจที่จะพัฒนางานนี้ให้ดีขึ้น ด้วยแนวคิด หลักการ ใน
การแก้ปัญหาในการทางานประจา ลดความยุ่งยาก และความผิดพลาดล่าช้าในการเข้ารับ
บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกั นโรค โดยการนาโปรแกรมการคานวณตารางนัดวัคซีนเข้ามาใช้ใน
การทางาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ให้ถูกต้อง
แม่นยา ลดความยุ่งยาก และความผิดพลาดล่าช้าในการเข้ารับบริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบการนัด EPI สาหรับเด็กแรกเกิด-4 ปี
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการเข้ารับบริการ EPI ก่อนและหลังการใช้โปรแกรม
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ
วิธีการศึกษา
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการนัดการให้บริการงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคให้ถูกต้อง ลดความผิดพลาด และการเข้ารับบริการล่าช้า ด้วยการนาโปรแกรม
ค านวณตารางนั ด วั ค ซี น เข้ า มาใช้ ใ นการนั ด วั น รั บ บริ ก ารงานสร้ า งเสริ ม ภู มิ คุ้ ม กั น โรค
ประเมินผลจากการเข้ารับบริการของผู้รับบริการถูกต้อง เพิ่มขึ้น และลดจานวนผู้รับบริการ
ล่าช้าลง ลดความผิดพลาดในการนัดวันรับบริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ผู้ปกครองของ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในรูปแบบการให้บริการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ
ในการใช้โปรแกรมคานวณตารางนัดวัคซีน กลุ่มตัวอย่าง มี 2 กลุ่ม คือ 1. เด็กช่วงอายุแรกเกิด
ถึง 4 ปี (โดยการเก็บข้อมูลความพึ งพอใจจากผู้ปกครองเด็กจานวน 124 คน คิดจากจานวน
เด็กที่เกิดตั้งแต่1มกราคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2559) 2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจานวน 4 คน
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจที่ทางผู้วิจัยทาขึ้น ระยะเวลาในการ
เก็บข้อมูล คือ ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 มีนาคม 2560 วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติร้อยละ
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ผลการศึกษา
จากการใช้โปรแกรมคานวณตารางนัดวัคซีน พบว่า ลดความผิดพลาดในการนัดวันรับบริการ
งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ผู้รับบริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมารับบริการตามนัดมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความสะดวก และลดเวลาในการให้บริการนัดการรับบริการครั้งต่อไป
เมื่อเปรีย บเทียบการการนัดแบบเก่าโดยการเปิดปฏิทิน คิ ดเป็นร้อยละ 100 เพราะการใช้
โปรแกรมเป็ นการกรอกข้ อ มู ล เพี ย งหน้ า เดี ย วและครั้ งเดี ย วต่ อ คนไม่ ยุ่ งยาก โดยเข้ าเมนู
กาหนดการตั้งค่า เพื่อเลือกวันที่ประเภทวันให้บริการ และกาหนดชื่อสถานบริการ บันทึกและ
กลับเมนูหลัก ต่อไปทาการกรอกข้อมูล ชื่อ -สกุล วันเดือนปีเกิดเด็กก็สามารถคานวณวันนัด
และออกนัดวันการให้บริการงาน EPI ตามช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด-4 ปี ในรูปแบบของรายงาน
เรียงตามลาดับของการรับวัคซีนตามช่วงอายุ สามารถสั่งพิมพ์วันนัดการให้บริการฉีดวัคซีนได้
เลยนามาติดไว้กับสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กของผู้รับบริการจะทาให้ง่ายต่อการดูวันนัด
การรับบริการครั้งต่อไป และการติดตามเด็กที่ไม่มารับบริการตามนัด

จากการประเมินผลการเข้ารับบริการพบว่ามีผู้รับบริการถูกต้องตาม วัน เวลานัดเพิ่มมากขึ้น
และผู้รับบริการล่าช้าลดลง คิดเป็นร้อยละ 100 การวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94 รองลงมามีความพึงพอใจมากร้อยละ6การวัดความพึง
พอใจของผู้ปฏิบัติงานในการนาไปใช้ประโยชน์ มีความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100
152

การพัฒนาหนังสือส่งเสริมสุขภาพ เรื่อง หนังสือ Mini - Book
การส่งเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอดด้วยภูมปิ ัญญาการแพทย์แผนไทย
ศิราพร สันตะวงค์
รพ.อานาจเจริญ
การดูแลฟื้นฟูภาวะหลังคลอดเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับมารดาที่อยู่ในระยะพัก ฟื้นเพื่อให้
การทาหน้าที่ของมารดาเป็นไปอย่างต่อเนื่องการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพของมารดาจึงเป็นกิจที่
ต้องตระหนักและพึงกระทาต่อตนเอง โดยเข้ารับการดูแลฟื้นฟูจากตัวเองหรือสามารถเลือกเข้ารับ
การฟื้นฟูจากบริการสวัสดิการของรัฐ หรือเข้ารับการดูแลจากภาคเอกชน ซึ่งสานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (2553) กล่าวถึงความสาคัญในการดูแลสุขภาพของแม่ก่อนและหลังคลอด
ด้วยการแพทย์แผนไทยนั้น แพทย์แผนไทยถือว่ามีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งต้องส่งเสริมให้แม่มี
สุขภาพแข็งแรงพร้อมรองรับทารกในครรภ์ให้คลอดง่ายปลอดภัยทั้งมารดาและเด็ก หลังคลอดแม่
สามารถฟื้นฟูสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจได้โดยรวดเร็ว เพื่อรองรับหน้าที่ในการเลี้ยงดูลูก
ครอบครัวและประกอบสัมมาชีพ
จากสถิติมารดาหลังคลอดที่มารับบริการที่โรงพยาบาลอานาจเจริญปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 มีผู้มารับบริการคลอดทั้งหมด จานวน 2,503 ราย พบว่ามีมารดาหลังคลอดที่มารับ
บริการฟื้นฟูหลังคลอดในกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลอานาจเจริญ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 22 ราย (โรงพยาบาลอานาจเจริญ, 2559) จะเห็นได้ว่ามารดา
หลังคลอด ที่เข้ารับบริการที่กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลอานาจเจริญ
ยังมีจานวนผู้มารับบริการน้อยมาก อาจเนื่องมาจากโรงพยาบาลอานาจเจริญเป็นโรงพยาบาลทั่วไป
ซึ่งมี ผู้ ม ารั บบริ การคลอดเป็นจานวนมากและทุ กโรงพยาบาลชุม ชน โรงพยาบาลส่ งเสริม
สุขภาพตาบล ในแต่ล ะพื้นที่ มีสถานในบริการการฟื้นฟู หลังคลอดทาให้มารดาหลังคลอด
สามารถเลือกรับบริการฟื้นฟูหลังคลอดกับสถานที่ใกล้บ้านและเดินทางสะดวก
กลุ่ ม งานการแพทย์ แผนไทยและแพทย์ ท างเลื อ ก โรงพยาบาลอ านาจเจริ ญ โดย
เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยได้มองเห็นปัญหาจึงได้มีการสร้างหนังสือ Mini-Book การส่งเสริม
สุ ขภาพมารดาหลั ง คลอดด้ วยภู มิ ปัญ ญาการแพทย์ แ ผนไทย เป็ นเอกสารที่ ให้ ค วามรู้ เป็ น
แนวทางให้การดูแลตนเองของมารดาหลังคลอดและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องถูกวิธี เพื่อเป็นสื่อ
ที่สามารถเข้าใจได้ง่ายและการประชาสัมพันธ์ให้มีผู้มารับบริการฟื้นฟูหลังคลอดตระหนักถึง
ความสาคัญในการดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อใช้หนังสือ Mini-Book การส่งเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอดเป็นสื่อในการศึกษา
กับผู้มารับรับบริการคลอดในโรงพยาบาลอานาจเจริญ อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตาบลบุ่ง อาเภอเมือง
จังหวัดอานาจเจริญ
2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้มีผู้มารับบริการฟื้นฟูหลังคลอดกับหน่อยงานแพทย์
แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลอานาจเจริญ
ขอบเขตของการศึกษา
1. ด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ มารดาหลังคลอดที่มารับบริการคลอด
กับโรงพยาบาลอานาจเจริญ ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตาบลบุ่ง อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ
ในช่วงระหว่าง เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มตัวอย่างได้จาก
การคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2. ด้านเอกสารหมายถึง หนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลหลังคลอดด้วยภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย ได้แก่ การอยู่ไฟ การทับหม้อเกลือ การนวด การประคบสมุนไพร การอบ
สมุ นไพร การอาบน้าสมุ นไพร เป็นการดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอดเพื่อ ให้ร่ างกายฟื้ นฟู
สุขภาพหลังคลอดเช่นการพักผ่อนการดูแลร่างกาย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. มารดาหลังคลอดสามารถใช้หนังสือ Mini-Book การส่งเสริมสุขภาพมารดาหลัง
คลอดด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพตนเอง
2. มารดาหลังคลอดมีแนวทางในการเลือกดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
วิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
หนังสือ Mini - Book การส่งเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอดด้วยภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทยได้มีการปรับปรุงเนื้อหามาจากหนังสือการดูแลหญิงหลังคลอดด้วยภูมิปัญญาแพทย์
แผนไทยของกรมพั ฒ นาการแพทย์ แ ผนไทยและแพทย์ ท างเลื อ ก และได้มี ก ารศึ กษาจาก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาปรับเนื้อหาให้เข้าใจง่าย
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เต้านมคัดคิดถึงถุงถั่ว
รพ.อานาจเจริญ

นิยม สาระไทย และขนิษฐา แสงสุริยา

บทนา (หลักการ และเหตุผล วัตถุประสงค์)
มารดาหลั งคลอดบุต รได้ รั บ การแนะน าวิ ธีการนวดเต้า นม ลานนม การให้ นมบุต ร
วิธีการบีบนมด้วยมือและการเก็บน้านมที่ถูกต้อง แต่มารดาหลังคลอดบางรายมีปัญหาเต้านม
คัดตึง บวม แข็ง เต้านมจะร้อน ผิวแดงเป็นมัน เจ็บลานนมจนทารกไม่สามารถดูดนมไม่ได้
น้านมไหลไม่สะดวก การประคบด้วยลูกประคบสมุนไพร จะช่วยลดอาการปวดและคัดตึงเต้านมได้
คณะผู้จัดทาได้เห็นความสาคัญวิธีการประคบสมุนไพรลดอาการคัดเต้านม แต่ลูกประคบ
สมุนไพรจะมีกลิ่นสมุนไพรเฉพาะทาให้มารดาหลังคลอดบางรายเกิดอาการแพ้สมุนไพร และ
อาจจะทาให้ทารกแรกเกิดเกิดการแพ้ได้ จึงได้ทานวัตกรรมถุงถั่วประคบเต้านมเพื่อลดอาการเต้านม
คัดตึง โดยการนาถั่วดามาใส่ในประคบ ก่อนใช้นามาอบในไมโครเวฟที่อุณหภูมิ 220 องศา เป็น
เวลา 2 นาที แล้วนามาประคบบริเวณเต้านม เพื่อช่วยลดเต้านมคัด บวม แข็ง
วิถีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
1. ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเก็บความร้อนของถั่วดา และการจัดทารูปแบบ
ของถุงบรรจุเตรียมถั่วดาให้แห้งสนิทไม่ชื้น บรรจุใส่ถุงละ 500 กรัม
2. สารวจเก็บรวบรวมข้อมูลและติดตามเยี่ยมมารดาหลังคลอดที่พบวามีปัญหาปวด
คัดตึงเต้านม และเต้านมอักเสบ
3. นัดมารดาหลังคลอดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเต้านม มารับบริการที่งานการแพทย์แผนไทยใน 1
สัปดาห์แรกนัดประคบทุกวัน วันละ 30 นาที และสัปดาห์ที่ 2 นาถุงถั่วกลับไปประคบเองที่บ้าน
ติดตามเยี่ยมที่บ้านสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ในช่วง 2 เดือนแรกหลังคลอด เพื่อให้ความรู้ แนะนาการ
ใช้ถุงถั่วประคบ
4. ประเมินความพึงพอใจมารดาหลังคลอดที่รับบริการ ก่อนและหลังการรับบริการ
การทดสอบประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์
1. นาถุงถั่วอบให้ร้อนในเตาไมโครเวฟ โดยใช้อณ
ุ หภูมิ 220 องศา เวลา 2 นาที
2. นามาประคบเต้านมมารดาหลังคลอดที่คัดตึงเต้านมจานวน 30 ราย หญิงหลังคลอดมี
ความสุขสบายและไม่มีอาการคัดตึงเต้านม ร้อยละ 100 หญิงหลังคลอดมีความพึงพอใจร้อยละ 90
3. ติดตามเยี่ยมผลการใช้สัปดาห์ละ 2 ครั้งจนครบ 2 เดือน
ประโยชน์/การนาไปใช้
ช่วยลดอาการคัดตึงเต้านมในหญิงหลังคลอด น้านมไหลสะดวกขึ้น
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สมุนไพร วิถีธรรมบาบัดโรค
รพ.สต.บ้านหนองไผ่ จ.มุกดาหาร

จันจิรา สุพร

การทางานด้านการดูแลสุขภาพประชาชนทาให้มีโอกาสได้เรียนรู้ทุกข์จากคนจานวนมาก
ทุกข์จาก พฤติกรรมอันไม่เหมาะสม ด้วยพฤติกรรม 3 ของเขาเอง คือ การคิด การพูด การกระทา
ที่เป็นภัยต่อสุขภาพตลอดเวลา จากการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง พบว่า ประชาชนมีความเสี่ยงต่อโรค นอกจากนี้ยังมีปัญหาโรคต่างๆ ที่เกิดจาก
พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ซึ่งล้วนแต่เกิดจากพฤติกรรม 3 (คิด พูด ทา) ที่เป็นมิจฉา โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความรุนแรงของโรคเรื้อรังที่เป็นอยู่เดิมให้เข้าสู่ภาวะความสมดุลของร่างกาย
สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหรือเกิดน้อยที่สุด เป็นทางเลือก
แนวใหม่เพื่อส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบที่ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ ด้วยวิธีประหยัดเรียบง่าย
ทุกคนทาเองได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และการ
ทดสอบสิ่งประดิษฐ์ ด้วยศรัทธาและปฏิบัติตามคาสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่ง
เป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง ได้พบความสุขในระดับศีล 5 จึงปรารถนาให้
ผู้อื่นพ้นทุกข์เหมือนตน จึงลงมือกระทาด้วยกรุณา โดยการจัดค่ายสุขภาพ สมุนไพรวิถีธรรม
บาบัดโรคขึ้น โดยเริ่มจากกลุ่มปุวยด้วยโรคเรื้อรังที่ดู แลใน รพ.สต.บ้านหนองไผ่ เป็นกลุ่มแรก
นาเข้าค่ายสุขภาพ 100% กลุ่มต่อมาคือกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังที่ได้จากการคัดกรอง
ประจาปี นามาเข้าค่ายสุขภาพจานวน 80% โดยสมัครใจ โดยผ่านกระบวนการตามขั้นตอน
ดังนี้ 1. ลงทะเบียน ประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง ดัชนีมวลกาย วัดรอบ
เอว วัดความดันโลหิต เจาะเลือดตรวจน้าตาล (DTX) 2. ซักประวัติเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ
แต่ละบุคคล 3. เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ เริ่มจากให้รู้ว่าศาสนาพุทธสอนอะไร ให้รู้จักตนเอง
วิเคราะห์ตนเองให้เป็น เมื่อรู้จักตนเองเป็นบุคคลประเภทไหนจึงจะสามารถแก้ไขพฤติกรรมอัน
ไม่พึ งประสงค์ของตนเองได้ และให้รู้จักคุ ณสมบัติของพระพุท ธเจ้า ว่า ท่ านเป็นมนุษย์ที่มี
ความสุขและประเสริฐได้เพราะมีคุณสมบัติอะไรบ้าง แล้วให้ผู้เข้าอบรมน้อมเอาคุณสมบัติของ
พระพุทธเจ้าเข้ามาไว้ในตัวเราในระดับศีล 5 แล้วพาฝึกปฏิบัติไปตามความสามารถของแต่ละ
บุคคลจะทาได้ 4. ให้เรียนรู้เรื่องสมุนไพรใกล้ตัวที่มีในชุมชนของเขา ประโยชน์ของสมุนไพรแต่
ละประเภทตามหลักสูตรแพทย์วิถีธรรมของอาจารย์หมอเขียว (ใจเพชร กล้าจน) สวนปุานาบุญ
และแนวทางการดาเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 5.
ฝึกปฏิบัติตามวิธีการรักษาโรคด้วยตนเอง ด้วยวิธีปฏิบัติ 9 ข้อ หรือยา 9 เม็ดของแพทย์วิถี
ธรรม จนมั่นใจว่าสามารถปฏิบัติได้ 6. ให้ผู้อบรมตัดสินใจเลือกว่าจะใช้วิธีไหนที่เหมาะสมกับ
ตนเอง และทาได้ต่อเนื่องและยั่งยืน 7. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติและให้ความช่วยเหลือ
โดย อสม.ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตน 8. นัดมาเข้าร่วมกิจกรรม 1 ครั้ง/เดือน เพื่อประเมิน
ภาวะสุขภาพ และทบทวนแนวปฏิบัติ เปิดโอกาสให้แต่ละบุคคลได้นามรรคผลจากการปฏิบัติ
มาเล่าให้หมู่กลุ่มฟัง รวมถึงปัญหาอุปสรรคเพื่อให้หมู่กลุ่มได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อันเป็นการ
ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่เป็นกุศล เกิดหมู่มิตรดี สหายดีที่จะพาพ้นทุกข์ไปด้วยกัน
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แปรงสีฟันมหัศจรรย์
รพ.สต.ดงมอน จ.มุกดาหาร

ดวงหทัย พจนา

การดาเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพ พบประเด็นปัญหา 1) พฤติกรรมการบริโภคของเด็ก
ในปัจจุบันเป็นสาเหตุหลักที่ทาให้มีอัตราการเกิดโรคฟันผุสูง 2) ผู้ปกครองยังขาดความตระหนักใน
การดูแลสุขภาพช่องปาก 3) การให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคในช่องปาก และการดูแล
สุขภาพช่องปากยังไม่ครอบคลุมการศึกษาจึงเป็นการนานวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์
เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กและเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก เด็กก่อนวัยเรียน ผู้ปกครอง และทันตบุคลากรในการส่งเสริมปูองกันทันตสุขภาพ
โดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ร่วมนวัตกรรม ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก 7 คน เด็กก่อนวัยเรียน 108 คน
ผู้ปกครอง 108 คน และทันตบุคลากร รวมทั้งสิ้น 224 คน
ทีมงานร่วมวางแผนกับผู้ปกครองเด็กจึงได้ตัดสินใจเลือกแก้ปัญหาโดยดาเนินการดังนี้
1) จัดประชุมชี้แจงแก่ผู้ปกครองเด็กเพื่อให้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการดูแลทันตสุขภาพ
เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ของโรคและมองเห็นปัญหาความรุนแรงของโรคที่เพิ่ มขึ้น มีการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนและกระตุ้นให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการแปรงฟัน 2) จัดกิจกรรมประดิษฐ์แปรง
สีฟันมหัศจรรย์ร่วมกัน โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ปกครอง และนาไปใช้กับเด็กนักเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลดงมอนทั้ง 3 แห่ง จานวน 108 คน เพื่อให้เป็นแรงจูงใจและกระตุ้นให้
เด็กรักการแปรงฟันมากขึ้น โดยมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างเด็กและครูผู้ดูแลเด็กว่า ถ้าเด็กอยากได้
แปรงสีฟันมหัศจรรย์จะต้องแปรงฟันหลังอาหารทุกครั้งและแปรงให้นานขึ้นตามเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินงาน พบว่า ก่อนทานวัตกรรม เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง
ใช้เวลาในการแปรงฟันน้อย หลังทานวัตกรรมแปรงสีฟันมหัศจรรย์ พบว่า เด็กนักเรียนใช้เวลา
ในการแปรงฟันนานขึ้น ดังผลการสารวจจานวนเด็กที่ใช้เวลาแปรงฟันในช่วง 41 – 60 วินาที
ก่อนทานวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 25.92 และเวลาในการแปรงฟันหลังทานวัตกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 70.37 อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากขณะแปรงฟันเด็กได้รับแรงจูงใจจากเสียงกรุ๊งกริ๊งๆ ที่
ดังมาจากปลายด้ามแปรงสีฟันที่แขวนตัวการ์ตูนหรือรูปผลไม้น่ารักและกระดิ่งเป็นแรงจูงใจให้เด็ก
รักการแปรงฟันมากขึ้น และสนใจที่จะแปรงฟันหลังอาหารกลางวันด้วยตนเองโดยไม่ต้องบังคับ
ข้อเสนอแนะ จากการดาเนินงานทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทุกส่วนที่
เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแลเด็ก เด็กก่อนวัยเรียน และผู้ปกครองเด็ก ทุกส่วนเกิดความ
ตระหนักในเรื่องการแปรงฟัน และมีทัศนคติที่ดีต่อความสาคัญของการดูแลทันตสุขภาพ ได้
ศึกษาสถานการณ์ปัญหาที่เ กิดขึ้ นจริงท าให้ม องเห็นปัญหาและอุ ปสรรคในการดาเนินงาน
นาไปสู่การร่วมวิเคราะห์ วางแผนหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน อันจะส่งผลต่อการมี
สุขภาพช่องปากที่ดีของเด็กก่อนวัยเรียนต่อไปในอนาคต และสามารถนานวัตกรรมนี้ไปขยาย
ผลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งอื่นๆ ต่อไปได้
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การพัฒนาเครือ่ งมือเพือ่ ใช้ประเมินผลการดาเนินงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
ในหน่วยบริการปฐมภูมิจังหวัดยโสธร
กาญจนา เสียงใส และทีมงานเภสัชกรรมปฐมภูมิยโสธร
สสจ.ยโสธร
ทีมงานเภสัชกรรมปฐมภูมิจังหวัดยโสธรได้ร่วมกันพัฒนาโดยบูรณาการเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน
เภสัชกรรมปฐมภูมิของกระทรวงสาธารณสุขและเกณฑ์ประเมินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ปฐมภูมิของ สปสช.ให้เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดยโสธร โดยการพัฒนาเครื่องมือได้มีการ
ตรวจสอบความถูกต้องและเกณฑ์การให้คะแนนโดยคณะกรรมการพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
และนาเครื่องมือดังกล่าวมาใช้ในการประเมินผลการดาเนินงานเภสัชกรรมปฐมภูมิจังหวัดยโสธร
ในปีงบประมาณ 2559 กลุ่มเปูาหมายในการประเมินผลการดาเนินงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
จังหวัดยโสธร คือ ร้อยละ 10 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและศูนย์สุขภาพชุมชน
กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบง่ายโดยใช้วิธีการจับสลาก ผลการศึกษาการดาเนินงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
พบว่า หมวดที่ 1 การดาเนินงานให้มีบุคลากรวิชาชีพเภสัชกรรม รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ 4 แห่ง
(ร้อยละ 26.66) หมวดที่ 2 การดาเนินงานบริหารเวชภัณฑ์ในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ รพ.สต.ผ่านเกณฑ์
12 แห่ง (ร้อยละ 80) หมวดที่ 3 การดาเนินงานการส่งมอบและให้คาแนะนาการใช้ยา รพ.สต.
ผ่านเกณฑ์ 6 แห่ง (ร้อยละ 40) หมวดที่ 4 การดาเนินงานการดูแลผู้ปุวยต่อเนื่องทางเภสัชกรรม
รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ 5 แห่ง (ร้อยละ 33.33) หมวดที่ 5 การดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค รพ.สต.
ผ่านเกณฑ์ 8 แห่ง (ร้อยละ 53.33) หมวดที่ 6 การดาเนินงานส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร รพ.สต.
ผ่านเกณฑ์ 8 แห่ง (ร้อยละ 53.33) ผลการดาเนินงานตามหมวดการประเมินเรียงลาดับจาก
คะแนนจากน้อยไปมาก ดังนี้ หมวดที่ 1 การดาเนินงานให้มีบุคลากรวิชาชีพเภสัชกรรม หมวดที่ 4 การ
ดูแลผู้ปุวยต่อเนื่องทางเภสัชกรรม หมวดที่ 3 การส่งมอบและให้คาแนะนาการใช้ยา หมวด 5
งานคุ้มครองผูบ้ ริโภค หมวดที่ 6 งานส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร และหมวดที่ 2 งานบริหารเวชภัณฑ์
ในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ดังนั้น การพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิจังหวัดยโสธรจึงควรมุ่งเน้น
การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเภสัชกรรมให้ดาเนินงานเภสัชกรรมปฐมภูมิเพิ่มขึ้น โดยเภสัชกร
ปฐมภูมิจานวน 11 คน ศึกษาเรียนรู้ในพื้นที่ รพร.กุฉินารายณ์ ซึ่งมีการดาเนินงานเภสัชกรรม
ปฐมภูมิด้านการเยี่ยมบ้านที่โดดเด่น พัฒนาศักยภาพเภสัชกรโดยทีมพี่เลี้ยงในการดาเนินงาน
เภสัชกรรมปฐมภูมิจากโรงพยาบาลแม่ข่าย (Coaching pharmacy primary team) ส่วนการ
ดูแลผู้ปุวยต่อเนื่องทางเภสั ชกรรม การส่งมอบและให้คาแนะนาการใช้ยา ทีมเภสัชกรรมปฐม
ภูมิจังหวัดยโสธรได้นิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยเภสัชกรออกเยี่ยมบ้านและนาผลการเยี่ยม
บ้านมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาให้ รพ.สต.พิมพ์ฉลากยาแบบ Real time และพัฒนา
ฉลากยาตามมาตรฐาน RDU การพัฒนาเครื่องมือประเมินให้ได้คุณภาพมาตรฐานจึงต้องมีการ
ประเมินความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ด้วยวิธีการเชิงปริมาณโดยการหาค่าดัชนี
ความตรงเชิงเนื้อหาและวิเคราะห์ความเที่ยงประเภทความสอดคล้องภายในของแต่ละมิติ โดย
การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค ค่าแอลฟุาที่เหมาะสมต่อไป
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ผลการนวดเต้านมและประคบสมุนไพรในการกระตุ้นการไหลของน้านมมารดาใน 48 ชั่วโมง
หลังคลอด โรงพยาบาลกุดชุม จังหวัดยโสธร
ปภาวรินทร์ คาภา
รพ.กุดชุม จ.ยโสธร
หลักการและเหตุผล ปัจจุบันศาสตร์การแพทย์แผนไทยมีบทบาทและมีความสาคัญใน
การดูแลสุขภาพมากขึ้นโดยเฉพาะการดูแลมารดาหลังคลอด มารดาแรกคลอดโดยวิธีธรรมชาติ
มีปัญหาน้านมไหลช้าและไหลน้อย สร้างความวิตกกังวลให้กับคุณแม่หลังคลอดเนื่องจากความ
กลัวที่ลูกน้อยได้รับน้านม (สารอาหาร) ไม่เพียงพอจนกระทั่งหมดกาลังใจล้มเลิก จากข้อมูล
สถิติของงานอนามัยแม่และเด็กโรงพยาบาลกุดชุมปี 2558 พบปัญหาน้านมไหลช้าและไหลน้อย
ในช่วงพักฟื้นอยู่โรงพยาบาลร้อยละ 49.52 เนื่องด้วยปัญหาน้านมไหลช้าและไหลน้อยเป็น
ภาวะเร่งด่วนในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จึงเกิดเป็นแนวคิดการศึกษาวิจัยการนวด
เต้านมและประคบสมุนไพรเพื่อแก้ปัญหาและทาให้มารดามีปริมาณน้านมเพิ่มขึ้น
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการนวดเต้านมและประคบสมุนไพรในการกระตุ้นการไหล
ของน้านมมารดาใน 48 ชั่วโมงหลังคลอดโรงพยาบาลกุดชุม จังหวัดยโสธร
ระเบียบวิธีวิจัย การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) เลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(purposive sampling) จานวนมารดา 61 ราย ตามคุณสมบัติที่
กาหนด ระยะดาเนินการเดือน ต.ค.2558-ก.ย. 2559 ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 1) วางแผน
กลุ่ ม เปูา หมายได้รั บความรู้ เ รื่ อ งการนวดและการประคบสมุ น ไพร วิเ คราะห์ส ถานการณ์
วางแผนในการปฏิบัติการ 2) ขั้นปฏิบัติการตามแนวทางที่กาหนด โดยใช้ทฤษฎีการแพทย์แผน
ไทยในเรื่องการนวดไทย การประคบสมุนไพรและลงมือปฏิบัติ 3) ขั้นสังเกตการณ์ โดยการ
สังเกต ติดตาม บันทึกผลและประเมินผล 4) ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติงาน โดยการอธิปราย
กลุ่มร่วมกัน เป็นการประเมินผลและร่วมวางแผนปฏิบัติการครั้งต่อไป เก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยลูกประคบสมุนไพรขนาด 180 กรัม การเก็บรวบรวม
ข้อมูลประกอบด้วยแบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของมารดาและทารก และแบบประเมินระดับการ
ไหลของน้านมที่มีความเชื่อมั่นใจ 0.80 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ผลการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่เป็นมารดาครรภ์แรกร้อยละ 37.42 ที่น้านมไหลช้าและ
น้าหนักทารกแรกคลอดเฉลี่ย 2,978.40 กรัม มีอายุในช่วง 20-35 ปีร้อยละ 61.34 หลังสิ้นสุด
การได้รับหัตถการ 2 ครั้ง/วัน การนวดเต้านม 10 นาทีและประคบสมุนไพร 20 นาที พบว่า
การหลั่งน้านมที่ระดับคะแนน 3 ของมารดาร้อยละ 100 มีปริมาณเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ทารกมีปริมาณ
น้านมที่เพียงพอได้
ข้อสรุปและเสนอแนะ การนวดและการประคบเต้านมเพื่อกระตุ้นการไหลน้านมใน
มารดาหลั งคลอดได้ ดี โดยใช้ท ฤษฎี การแพทย์ แผนไทยในเรื่ อ งการนวดไทย การประคบ
สมุนไพร และมีการติดตามประเมินผลต่อ เพื่อส่งเสริมให้มารดาหลังคลอดมีการหลั่ งน้านมที่
เร็วขึ้นและได้รับความปลอดภัยสูงสุด เป็นแบบอย่างให้โรงพยาบาลอื่นๆ ในการบูรณาการการ
รักษาแบบผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนไทยร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบัน
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“พวงกุญแจชีวิต พิชิตเบาหวาน 4441”
รพ.สต.หนองหมี จ.ยโสธร

จิราวรรณ สุวรรณศรี และคณะ

ปี พ.ศ. 2557 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองหมี มีผู้ปุวยโรคเบาหวานควบคุม
ระดับน้าตาลได้ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 8.61 มีแผลที่ขาและเท้า 13 ราย ตัดนิ้วเท้าที่เป็นแผล 5 ราย
ตัดขา 1 ข้าง 1 ราย ตัดขา 2 ข้าง 1 ราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองหมีประยุกต์ใช้
รูปแบบ “พวงกุญแจชีวิต พิชิตเบาหวาน 4441” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของรูปแบบพวงกุญแจชีวิต
พิชิตเบาหวาน 4441 วิธีการศึกษา เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ ศึกษาที่ตาบลหนองหมี อาเภอกุดชุม
จังหวัดยโสธร เดือน พฤษภาคม 2559 – มีนาคม 2560 กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง ผู้ปุวย
โรคเบาหวานควบคุมระดับน้าตาลไม่ได้ 150 ราย เครื่องมือที่ใช้ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล
เครื่องตรวจระดับน้าตาลในเลือด และรูปแบบ “พวงกุญแจชีวิต พิชิตเบาหวาน 4441” ดอกที่ 1
ทีมสหวิชาชีพ ดอกที่ 2 แกนนา, อสม., CG ดอกที่ 3 กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนและผู้ปุวยโรคเบาหวาน
ดอกที่ 4 องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) ให้ความรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุมระดับ
น้าตาลในเลือด จานวน 4 รุ่น 4 ฐาน และตั้งกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน 1 กลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ใช้สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ ค่ามัธยฐาน ค่าสูงสุด- ต่าสุด ข้อมูลเชิงคุณภาพนามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
แล้วสร้างเป็นข้อสรุป ผลการศึกษา ผู้ปุวยโรคเบาหวาน 150 ราย เพศชาย ร้อยละ 30.00 ค่ามัธยฐาน
อายุผู้ปุวย 60 ปี (ต่าสุด 24 ปี,สูงสุด 86 ปี) เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ร้อยละ 91.66 ใช้รูปแบบ
“พวงกุญแจชีวิต พิชิตเบาหวาน 4441” ผลลัพธ์ พวงกุญแจดอกที่ 1 ตรวจสุขภาพ ภาวะแทรกซ้อน
ตาไตตีน ให้ความรู้ 3อ. 5ส. ปิงปองจราจร 7 สี การกินยา สมุนไพรแช่เท้า การนวดเท้า กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางตา ไต และตีน ได้รับการส่งต่อเพื่อรับการรักษา ได้รับการฟอกไตทาง
หน้าท้อง ไม่พบการติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อน แผลที่เท้า จานวน 12 ราย ไม่ได้ตัดเท้าหรือนิ้วเท้า
การรับความรู้สึกที่เท้าดีขึ้น ร้อยละ 60.00 ควบคุมระดับน้าตาลได้เลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 32.36 เป็นร้อยละ 40.41 ดอกที่ 2 ติดตามระดับน้าตาลในเลือด แผลที่เท้า
ใช้การเยี่ยมบ้านและทะเบียนเฝูาระวังปิงปองจราจร 7 สี เดื อนละ 1 ครั้ง ดอกที่ 3 ได้กลุ่ม
เพื่อนช่วยเพื่อน ผู้ปุวยโรคเบาหวานต้นแบบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ควบคุมระดับ
น้าตาลในเลือดที่คลินิกโรคเรื้อรังทุกวันพุทธที่ 2 และ 4 ของเดือน ดอกที่ 4 อบต. สนับสนุน
เงินงบประมาณดาเนินการ ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ สรุปและอภิปราย รูปแบบ
“พวงกุญแจชีวิต พิชิตเบาหวาน 4441” ใช้เป็นแนวทางและทางเลือกในการปูองกันและควบคุม
โรคเบาหวานเหมาะสมตามสภาพแวดล้อม สอดคล้องกับสังคมและวิถีชีวิตประจาวันในหมู่บ้าน ทาให้
ผู้ปุวยเกิดกาลังใจและมีความพยายามในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีมากขึ้น สามารถ
ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ลดการตัดนิ้วเท้าและเท้า และปูองกันโรคแทรกซ้อน
ต่างๆ ได้
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พัฒนะชัย พิมพ์สวัสดิ์

Application สารวจลูกน้ายุงลาย อสม. (BI Online App.)
รพ.สต.หัวเหล่า จ.ศรีสะเกษ

ในปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสาคัญในทางานด้านสาธารณสุข
ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line แต่ยังไม่มีฟังก์ชั่นที่สามารถช่วยให้การส่งรายงานของ อสม.
สะดวกรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหัวเหล่า จึงได้คิดออกแบบแอปพลิเคชัน
ที่มีความเรียบง่าย การใช้งานไม่ซับซ้อนเมนูเป็นภาษาไทยที่ง่ายต่อความเข้าใจ และมีความสามารถ
ในการแบ่งปันข้อมูล ภาพ เสียง วิดีโอ ข้อความ และพิกัดแผนในเครือข่าย อสม. ให้สามารถรับรู้
ข้อมูล ข่าวสารและเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวด้านสาธารณสุขภายในชุมชนของตนเองได้อย่าง
รวดเร็ว แม่นยา ถูกต้อง และฉับไว
Application สารวจลูกน้ายุงลาย อสม. (Orsormor Online App.) คือ แอปพลิเคชัน
สาหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) และอาสาสมัคร สาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน (อสม.) ที่พัฒนาขึ้นด้วยแนวคิดการลดระยะเวลาและขั้นตอนในการส่งรายงานของ อสม.
และเพิ่มโอกาสได้เข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
วิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
การออกแบบโปรแกรมใช้ระบบคลาวนด์ (Clound) ระบบปฏิบัติการ Window 7 เว็บ
สาเร็จรูป APP INVENTER และโปรแกรม Appserv Apache
1. ศึกษาแบบรายงานของ อสม. ที่เกี่ยวข้อง
2. ออกแบบหน้าตารายงาน/โปรแกรม โดยใช้ App inventor
3. ทดสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมและนาไปทดลองใช้งานกับพื้นที่ใกล้เคียง
4. นา Application ไปทดสอบกับ อสม. พื้นที่รับผิดชอบ
5. เผยแพร่โปรแกรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook เพื่อหาข้อผิดพลาด
ของโปรแกรม แก่เจ้าหน้าที่ประจาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในเขตอาเภอโนนคูณ
จังหวัดศรีสะเกษ
การทดสอบประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์
ทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมโดยใช้ Smart Phone ระบบปฏิบัติการ Andriod เพื่อหา
Bug โปรแกรม/ข้อผิดพลาด ก่อนและหลังการใช้โปรแกรม
ประโยชน์/การนาไปใช้
1. ลดขั้นตอนและระยะเวลาการส่งรายงานของ อสม.
2. สามารถออกแบบรายงานตามความต้องการและบริบทของพื้นที่ได้เอง
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อุปกรณ์แขวนขวดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
รพ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ

มนตรี ใยอิ้ม

งานผู้ปุวยใน มีนโยบายเรื่องการปูองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล จึงได้มีการติดตั้ง
ขวดบรรจุเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ทุกเตียงของผู้ปุวย จานวน 24 เตียง เป็นแบบที่ติดแน่นกับ
เตียงที่ท้ายเตียงผู้ปุวย ต้องเจาะรูเพื่อแขวน ในปี 2559 ตึ กผู้ปุวยในมีการเปลี่ยนเตียงผู้ปุวย
เป็นรุ่นใหม่ที่ไม่สามารถใช้ที่แขวนขวดแบบเดิมได้ งานผู้ปุวยในจึงสนับสนุนให้มีการคิดค้นทา
สิ่งประดิษฐ์เพื่อใช้สาหรับการแขวนขวดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อคิดค้นอุปกรณ์ที่สามารถติดตั้งสาหรับแขวนขวดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สาหรับ
ตึกผู้ปุวยใน
2. เพื่ออานวยความสะดวกในการทาความสะอาดจากการใช้เจลล้างมือ ที่แขวนไว้
สาหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ปุวย และผู้ใช้บริการประจาทุกเตียง
วิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
สิ่งประดิษฐ์แบบเดิม มีปัญหาในการติดตั้ง ต้องยึดติดกับทุกเตียง และทาด้วยเหล็ ก
เป็นสนิมได้ง่าย ไม่สวยงาม ไม่คงทน
สิ่งประดิษฐ์แบใหม่ ทาจากวัสดุเหลือใช้ เป็นท่อ PVC พลาสติก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง
3 นิ้ว ที่ขนาดพอเหมาะกับขวดเจลที่ใช้ในโรงพยาบาล นามาตัดและขึ้นรูปให้ได้สัดส่วนในการ
ใส่ขวดและล็อคขวด และสามารถคล้องเข้ากับขอบเตียงที่มีลัก ษณะส่วนโค้ง เพื่อให้ล็อกกับ
ท้ายเตียงปูองกันการตกหล่น ยึดติดพอดีกับขนาดขอบเตียง ดังรูป

แบบเดิมที่ใช้

ผลผลิตนวัตกรรมใหม่ทีทำขึ้นใช้แทนแบบเดิม รำคำ 20 บำท
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ทดลองใช้สิ่งประดิษฐ์ ในช่วงเดือน ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560 ในตึกผู้ปุวยใน และ
สอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ คือ เจ้าหน้าที่ ทั้งหมด 15 คน ผลเป็นดังนี้
ตารางแสดง ร้อยละของความคิดเห็นรายข้อ ต่อการใช้นวัตกรรมใหม่ เทียบกับแบบเดิม
รายการประเมิน
แบบเดิม
แบบใหม่
ความสวยงามของรูปลักษณ์ที่เห็น
57.78
100
ความสะดวกในการใช้งาน
66.67
100
ความเหมาะสมในการใช้งาน
66.67
100
ความเพียงพอในการใช้งาน
57.78
93.33
ความปลอดภัยในการใช้งาน
62.22
93.33
การทาความสะอาดง่าย
64.44
95.56
ความแข็งแรงของอุปกรณ์
64.44
91.11
ความพอใจในการใช้งาน
64.44
100
จากตาราง พบว่า ผู้ใช้งานมีความพอใจในนวัตกรรมแบบใหม่ โดยรวมร้อยละ 100 ซึ่งมากกว่า
แบบเดิม ส่วนความเพียงพอในการใช้งาน และความปลอดภัยในการใช้ งาน ร้อยละ 93.33 เท่ากัน
และความแข็งแรงของอุปกรณ์ ร้อยละ 91.11 เนื่องจากยังไม่พอในการใช้ต้องจัดทาเพิ่ม และส่วนที่
แขวนที่ท้ายเตียง ไม่ได้ยึดติด สามารถที่จะถอดออกได้ ทาให้ไม่ยึดแน่นเวลาแขวน เพื่อง่ายต่อการ
ย้ายเปลี่ยนที่ และเป็นท่อพลาสติก เมื่อเวลาผ่านไปอาจมีการชารุดตามสภาพของพลาสติก จึงเป็น
โอกาสพัฒนาต่อไปในอนาคต
ประโยชน์ /การน าไปใช้ สามารถน าไปใช้ แขวนขวด เจลล้ างมื อได้ ในทุ กเตี ยงที่ ใช้ ใน
โรงพยาบาล กรณีที่จะนาไปยึดติดตามสถานที่อื่นในโรงพยาบาล สามารถเจาะรูเพื่อยึดแขวนติด
โดยใช้น็อ ตได้ เพื่ อ อ านวยความสะดวกกับเจ้า หน้า ที่ ผู้ ปุวย และผู้ ใช้บริ การในการใช้เจล
แอลกอฮอล์ล้างมือ
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คอนโดวัคซีนสะดวกใช้ไร้ความเสี่ยง
รพ.สต.หัวช้าง จ.ศรีสะเกษ

วรวุฒิ นามวงศ์

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของนวัตกรรมคอนโดวัคซีนสะดวกใช้ไร้ความเสี่ยง
ในการอานวยสะดวกและปูองกันความผิดพลาดในขั้นตอนการจัดเตรียมและขนย้ายวัคซีนของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
วิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมถูกประดิษฐ์และพัฒนา โดยใช้ฟิวเจอร์บอร์ดตัด
ขึ้นรูปเป็นกล่องรูปทรงสี่เหลี่ยม จานวน 3 อัน แต่ละอันมีฐานสาหรับวางวัคซีน แล้วเจาะรู
สาหรับใส่ขวดวัคซีน โดยมีชื่อกากับ พร้อมกับแยกสีออกตามชนิดวัคซีนไว้อย่างชัดเจน กรณีมี
วัคซีนชนิดเดียวกันหลายขวด จะมีหมายเลขกากับก่อนหลัง เพื่ออานวยสะดวกในการจัดวาง
และตรวจสอบ นอกจากนี้ยังมีการติดเทอร์โมมิเตอร์เพื่อวัดระดับอุณหภูมิภายในกระติกวัคซีนด้วย
การทดสอบประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์ จากผลการศึกษานวัตกรรม ในคลินิกสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559 –พฤษภาคม 2560 รวม 6 ครั้ง พบว่า ขวดวัคซีนไม่
ล้มและไม่สัมผัสกับน้าที่ละลายจากไอซ์แพคที่ก้นกระติกวัคซีน การหยิบจับ ตรวจนับของ
เจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว จานวน 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 และมีการ
ประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ผู้เบิกจ่ายวัคซีน มีความพึงพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ
100 นอกจากนี้ได้นาเอานวัตกรรมไปทดลองใช้ในคลินิกสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลเขตอาเภออุทุมพรพิสัย จานวน 8 แห่ง ซึ่งจากการประเมินความพึงพอใจ
เจ้าหน้าที่ผู้เบิกจ่ายวัคซีนทุกแห่ง พบว่า มีความพึงพอใจในนวัตกรรมระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 100
ประโยชน์/การนาไปใช้ นวัตกรรมนี้สามารถอานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้เบิกจ่าย
วัคซีน ทั้งในขั้นตอนการจัดเรียง และตรวจสอบความถูกต้อง ทาให้ลดความเสี่ย งในขั้นตอน
ดังกล่าวได้ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการนานวัตกรรมนี้มาใช้แก้ไขปัญหาที่พบในคลินิกสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนาวัคซีนใส่ที่ช่องชั้นวางวัคซีนต้องรอให้อุณหภูมิ
ในกระติกวัคซีนอยู่ระหว่าง 2 - 8 ๐C ก่อนทุกครั้ง และในการพัฒนานวัตกรรมประดิษฐ์ครั้งต่อไป
สามารถเลือกใช้วัสดุอื่นที่มีความคงทน แข็งแรง ยืดหยุ่น ไม่มีผลต่อระดับอุณหภูมิในกระติกวัคซีน
ต้นทุนที่ใช้ผลิตนวัตกรรม ชุดละ 50 บาท
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เสกสรรค์ ศรีพันธ์

“อุปกรณ์กระโดด กระโดด ให้ประโยชน์พัฒนาการด้านร่างกาย”
รพ.สต.บ้านนา จ.ศรีสะเกษ

พัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ขวบ) เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
การเลี้ยงดูในช่วงวัยนี้จึงมีผลต่อการเจริญเติบโต ความแข็งแรงของร่างกาย การเคลื่อนไหวและการทรงตัว
หากผู้ใหญ่ที่ดูแลเด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการและให้การเลี้ยงดูที่เหมาะสม เด็กจะ
สามารถพัฒนาความสามารถของตนได้อย่างเต็มที่ เต็มศักยภาพ ครอบครัวมีความสาคัญอย่างยิ่ง
ต่อการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย เมื่อพ่อแม่ร่วมกิจกรรมต่างๆ กับลูก บุคคลในครอบครัวมี
การดาเนินชีวิตที่เป็นสุข มีการจัดเวลา จัดสถานที่ให้ลูกเคลื่อนไหว ออกกาลังกาย และเล่น
อย่างปลอดภัย ลูกจะมีสุขภาพที่แข็งแรง เติบโตสมวัย มีอารมณ์เบิกบานแจ่มใส จะทาให้ลูก
เกิดการพัฒนาอย่างเต็มที่และดีที่สุดใน ทุกด้าน พร้อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
เพราะการที่ลูกได้ออกกาลังกาย ได้เล่นกีฬา วิ่งเล่น กระโดดโลดเต้น ฯลฯ ที่เหมาะสม จะทา
ให้ลูกมีสุขภาพแข็งแรง กระปรี้กระเปร่า ได้บริหารปอด หัวใจ กล้ามเนื้อ และข้อต่างๆ ทาให้
ร่างกายมีภูมิคุ้มกันโรค นอนหลับสบาย ขับถ่ายดี ผ่อนคลายความเครียด จิตใจแจ่มใส ส่วน
เด็กที่ไม่ออกกาลังกายหรือออกกาลังกายน้อย จะทาให้สุขภาพร่างกายเสื่อมโทรมลง และมี
โอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บปุวยด้วยโรคต่างๆ ด้วย ปัญหาที่พบในปัจจุบันคือ เด็กใช้เวลาในแต่ละ
วันหมดไปกับสื่อเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ดูโทรทัศน์ เล่นอินเทอร์เน็ต หรือใช้โทรศัพท์มือถือใน
การเล่นเกมส์ ติดเกมส์ ดังนั้น พ่อแม่ควรทาความเข้าใจกับลูกถึงการใช้เวลาที่เหมาะสมและ
เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านนา จึงได้คิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุที่เหลือใช้ ปล่อยทิ้งไว้ก็
จะเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย นามาทาเป็นเครื่องเล่นกระโดดออกกาลังกาย เพื่อช่วยกระตุ้น
พัฒนาการด้านร่างกายของเด็กให้ดีขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “อุปกรณ์กระโดด กระโดด ให้ประโยชน์
พัฒนาการด้านร่างกาย”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อช่วยพัฒนาการด้านร่างกายในเด็กปฐมวัย
2. เพื่อให้เด็กมีสมาธิ มีจิตใจแจ่มใส ร่าเริง โดยทากิจกรรมร่วมกัน
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การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
1. นายางรถยนต์เก่ามาทาความสะอาดแล้วใช้สว่านเจาะรูเพื่อทาเป็นห่วงสาหรับยึด
กับสปริง 10 รู
2. นาแผ่นรองกระโดดมาเจาะรูทั้งหมด 10 รู
3. นาสปริงจานวน 10 ตัว มายึดระหว่าง ล้อรถที่เจาะรูกับแผ่นรองกระโดด
4. จะได้ล้อรถกระโดด ให้ประโยชน์ด้านพัฒนาการ
5. ทาสีเพื่อให้ความสวยงาม
การทดสอบประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์
หลั งจากท า “อุ ปกรณ์ กระโดด กระโดด ให้ประโยชน์พั ฒ นาการด้า นร่ า งกาย”
สาเร็จ ได้นามาทดลองใช้ในกลุ่มเด็กอายุ 3-6 ปี ในมุมพัฒนาการเด็กในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลและหมู่บ้านเขตรับผิดชอบโดยการดูแลกากับ ของ จนท.และ อสม. โดยให้ปฏิบัติ
ดังนี้
1. ทากิจกรรมร่วมกันโดยการเล่นกระโดดเป็นการออกกาลังกาย วันละ 30-40 นาทีต่อคน
2. หลังจากได้ทดลองใช้กับกลุ่มเปูาหมาย จานวน 10 คน ระยะเวลา 1 เดือน โดยทา
การประเมินทุกสัปดาห์ มีการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย พบว่า กล้ามเนื้อบริเวณแขน
และขาแน่นขึ้น เด็กมีจิตใจแจ่มใส ร่าเริง สังเกตจากการแสดงออกหลังจากการใช้นวัตกรรม
นอกจากนั้นยังสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน สร้างเสียงหัวเราะร่วมกัน ทาให้มีสุขภาพจิตดีขึ้น
ประโยชน์/การนาไปใช้
เป็ น ประโยชน์ ส าหรั บ เด็ ก และประชาชนทุ ก กลุ่ ม วั ย ที่ มี ปั ญ หาสุ ข ภาพร่ า งกาย
กล้ามเนื้อไม่แข็งแรง ไม่มีเครื่องออกกาลังกาย และโอกาสพัฒนาจะขยายลงสู่ชุมชนโดยใช้กับ
ประชาชนทั่วไป นาไปใช้ในครอบครัว เพราะนอกจากสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น ยังทาให้
สุขภาพจิตดีขึ้น มีความรักความสามัคคีในครอบครัว สามารถทาเองที่บ้านได้
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ขวดยัดไส้
รพ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

ดวงเดือน โนนน้อย

บทนา สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นจึงมีความต้องการในการหาวิธีชะลอ
หรือปูองกันการเกิดโรคในช่วงสุดท้ายของชีวิตและคงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี และยิ่งอายุม ากขึ้น
ความต้องการพึ่งพาบุคคลอื่นในการทากิจวัตรประจาวันยิ่งมากขึ้นด้วยจึงมีผลกระทบโดยตรง
ต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผลจากความเสื่อมทางร่างกาย เช่น ความแข็งแรง ความ
ทนทาน ความยืดหยุ่นและการทรงตัว เป็นต้น ในขณะเดียวกันหากผู้สูงอายุเหล่านั้นปุวยเป็น
โรคเบาหวาน จะส่งผลต่อระบบประสาทส่วนปลายหรือระบบประสาทส่วนการเคลื่อนไหวของ
ข้อต่อและระบบสั่นสะเทือนของร่างกายทาให้ผู้ปุวยเดินเซ หรืออาจมีผลต่อรากประสาทซึ่งจะ
ทาให้ผู้ปุวยมีอาการปวดกล้ามเนื้อและใช้งานลดลงจนกระทั่งกล้ามเนื้อลีบลง ในที่สุดจะส่งผล
ต่อ ความสามารถในการใช้ ชี วิ ต ประจ าวั น การออกก าลั ง กายแบบแอโรบิ ค ในช่ ว งเวลาที่
เหมาะสมสาหรับผู้ปุวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จะช่วยเสริ มสร้างมวลกล้า มเนื้อ เพิ่มความ
แข็งแรงและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเป็นต้นแบบการออกกาลังกายด้วยนวัตกรรมขวดยัดไส้สาหรับ
ผู้สูงอายุ อื่นๆ 2.เพื่อ ศึกษาผลของโปรแกรมการออกกาลังกายด้วยนวัตกรรมชวดยัดไส้ใน
ผู้สูงอายุที่ปุวยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
วิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ใช้สิ่งที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นโดยนาทราย ดิน หรือหินยัดใส่
ขวดน้าอัดลมหรือขวดน้าดื่มขนาด 450-500 มล. 2 ขวด ร้อยเชือกระหว่างขวด 2 ขวด เพื่อ
ความสะดวกในการถือหรือสะพายไปในที่ต่างๆ เป็นรูปแบบการออกกาลังกายแบบมีแรงต้าน
สามารถทาได้ง่ายทุกที่ เช่น นั่งเก้าอี้ แคร่ หรือเตียงนอน
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การทดสอบประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์ สุ่มเลือกผู้สูงอายุที่ปุวยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ในเขตเทศบาลบุณฑริก โดยมีเกณฑ์การคัดเข้าคือ อายุ ≥ 60 ปี ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น DM Type 2
มีความดันลูกตาในเกณฑ์ปกติ สามารถยืนและเดินได้ด้วยตนเอง สามารถควบคุมระดับน้าตาล
ได้ < 250 มก./ดล. เป็นระยะเวลา 3 visit และสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ < 160/100
มม.ปรอท เป็นระยะเวลา 3 visit ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน (กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง)
โดยทดสอบการทรงตัว (functional reach test) และความสามารถในการเดิน(time up and go
test) ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มที่ 1 ให้ฝึกออกกาลังกายตามโปรแกรมครั้งละ 2 รอบ วันละ 1 ครั้ง
เช้า/เย็น รวมเวลา 30 นาที(15นาที/รอบ) กลุ่มที่ 2 ให้ดาเนินชีวิตตามปกติ หลังจากนั้นเมื่อครบ 4
จะติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อทบทวนท่าออกกาลังกาย และสัปดาห์ที่ 8 จะทาการทดสอบการทรง
ตัวและความสามารถในการเดินซ้าเพื่อเปรียบเทียบผล

ผลของนวัตกรรมพบว่า ความสามารถในการเดินมีค่าเฉลี่ยลดลงในกลุ่มทดลองจาก 16.06
วินาที เป็น 9.00 วินาที (p<0.001) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และความสามารถในการทรงตัว
มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 24.48 เซนติเมตร เป็น 32.80 เซนติเมตร (p<0.01) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
จากการวิเคราะห์ข้อมู ลทั่ ว ไปพบว่าทั้ ง 2 กลุ่ มมี อายุ ไม่ แตกต่างกันอย่ างมี นัยส าคั ญทางสถิ ติ
(p>0.05)
ประโยชน์/การนาไปใช้ ใช้ฟื้นฟูสาหรับผู้สูงอายุในคลินิกกายภาพบาบัดและผู้สูงอายุ
ในคลินิกโรคเบาหวาน
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ถุงทรายมหัศจรรย์ เพิ่มกาลังแขนขา
อุทุมพร ลาธุลี
รพ.สต.ปลาขาว จ.อุบลราชธานี
ปัจจุบันแนวโน้มประชากรผู้สูงอายุกาลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุ
มากกว่าร้อยละ14 แสดงถึงการเป็นสังคมผู้สูงอายุซึ่งกาลังจะกลายเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศ
วัยสูงอายุเป็นวัยแห่งความเสื่อมของร่างกายและอวัยวะต่างๆจากการศึกษาภาวะสุขภาพผู้ สูงอายุ
ไทย พบว่าผู้สูงอายุมีปัญหาปวดข้อเข่า ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง คือร้อยละ 43.95 ส่วนใหญ่
อาการปวดข้ อเข่ ามี สาเหตุ มาจากข้ อเข่ าเสื่ อม ปั ญหาปวดข้อเข่าท า ให้ ผู้ สู งอายุ เกิ ดความ
ยากลาบากในการเคลื่อนไหว ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุลดลงเป็นอุปสรรคในการเข้า
สังคม ทา ให้สูญเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการรักษาจานวนมาก อาการปวดข้อเข่าสามารถที่จะ
บรรเทาได้หลายวิธี เช่น การบริหารแบบการออกกาลังกายหรือการบริหารกล้ามเนื้อรอบเข่า มี
ผลในการเพิ่มกาลังกล้ามเนื้อ เพิ่มความสามารถในการเดินและลดความเจ็บปวดลงได้ผู้สูงอายุ
เมื่อมีอาการปวดจะไม่ขยับข้อข้างทีป่ วด ส่งผลให้ไม่ออกกาลังกายหรือบริหารกล้ามเนื้อรอบข้อ
อาการปวดหรือความรุนแรงของโรคก็จะมีผลต่อความสามารถของผู้สูงอายุ ด้วยและเนื่องจาก
การดาเนินงานในการให้บริการของโรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพตาบลบ้านปลาขาว ตาบลยาง
อาเภอน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการสารวจผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมในปี 2558, 2559
และ 2560 พบว่า มีผู้สูงอายุที่มีอาการข้อเข่าเสื่อม จานวน 45, 63 และ 80 คน ตามลาดับ ซึ่งมีจานวน
เพิ่มมากขึ้นในทุกปี ทาง รพ.สต.ปลาขาวจึงได้หาแนวคิดสร้างนวัตกรรมถุงทรายเพื่อให้สามารถใช้
ประโยชน์กับผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมได้จริง เนื่องจากถุงทรายกายภาพบาบัดนั้นมีเฉพาะที่
หน่วยกายภาพบาบัดในโรงพยาบาล และหาซื้อได้ยากตามท้องตลาด อีกทั้งยังมีราคาแพง จาก
ปัญหาและความสาคัญดังกล่าว ทาให้สนใจที่จะพัฒนาการนวัตกรรมถุงทรายมหัศจรรย์ เพิ่ม
กาลังแขนขา เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาปวดข้อเข่าในชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถที่จะจัดการกับ
อาการปวดได้อย่างเหมาะสมเป็นการปูองกันความเสื่อมที่จะเกิดขึ้นจากอาการปวดข้อโดยคาด
ว่ าการนวั ตกรรมนี้ จะช่ วยให้ ผู้ สู งอายุ มี คุ ณภาพชี วิ ตดี ขึ้ นสามารถเคลื่ อนไหวข้ อ เข่ า ได้ ดี ขึ้ น
ตระหนักถึงความสาคัญในการดูแลสุขภาพและการปูองกันโรคข้อเข่าเสื่อม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีถุงทรายมหัศจรรย์ใช้ได้จริงในผู้สูงอายุที่มีปัญหาปวดกล้ามเนื้อ ปวดเข่าหรือข้อเข่าเสื่อม
2. ผู้สูงอายุที่ใช้นวัตกรรมถุงทรายมหัศจรรย์ มีความพึงพอใจ ≥80%
3. สามารถลดการปวดกล้ามเนื้อ ปวดเข่าและข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ ≥80%
วัสดุอุปกรณ์
1. ผ้าร่มหรือผ้าที่ระบายได้ดี
4. ด้ายสีตามใจชอบ
2. ถุงซิปล็อก
5. กรรไกร/มีดคัดเตอร์
3. เข็มขนาดเล็ก
6. ทราย
ขั้นตอนการทา
1. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม
2. ตัดผ้ายางหรือถุง และผ้าให้ขนาดเท่ากันความกว้างยาวตามขนาดที่ต้องการ
3. เย็บผ้าและผ้ายางด้านในให้ติดกันสองด้าน เหลือหนึ่งด้านไว้เพื่อใส่ทราย และกลับด้าน
เอาด้านผ้ายางเข้าข้างใน
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4. ใส่ทรายลงในถุงผ้าตามความต้องการความหนักเบา
5. เย็บปิดปูองสุดท้ายให้เรียบร้อยสวยงาม
6. เย็บเศษผ้าเป็นเส้นเพื่อทาเป็นสายรัด ตามจานวนที่ต้องการ
7. ทดสอบความทนทานและชั่งน้าหนักนวัตกรรม
ผลการศึกษา
จากการทดลองใช้นวัตกรรม “ถุงทรายมหัศจรรย์ เพิ่มกาลังแขนขา” กับ ผู้สูงอายุที่มีปัญหา
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดเข่าและมีอาการข้อเข่าเสื่อม พบว่าก่อนการใช้ผู้ปุวยมีอาการปวดแขน-ขา
สาเหตุมาจากการการทางานหนัก และมีอาการข้อเข่าเสื่อม และหลังการใช้ผู้ปุวยสามารถยกแขนและขา
ได้มากขึ้น และคงสภาพข้อเข่าไม่ให้เสื่อมสภาพมากกว่าที่เป็น สามารถทากิจวัตรประจาวันได้มากขึ้น

ชื่ แกน

ผลกำรใช้นวัตกรรม
100
0
92.5

7.5

0

0

83.7

16.3

0

0

จากการทดลองใช้อุปกรณ์ถุงทรายมหัศจรรย์ เพิ่มกาลังแขนขา ปรากฏว่าในระยะเวลา 3 เดือน
ผลการสารวจจากการทดสอบในการใช้นวัตกรรม “ถุงทรายมหัศจรรย์ เพิ่มกาลังแขนขา” พบว่า
สามารถลดอาการปวดเมื่อยที่มีสาเหตุมาจากการทางานหนัก รวมทั้งปูองกันอาการข้อติดและข้อเสื่อม
การยกแขนและขาเป็นการออกกาลังกายที่ดีอีกวิธีหนึ่งในกลุ่มผู้สูงอายุที่ปฏิบัติเองได้ง่ายและมี
ผลทาให้ร่างกายแข็งแรงโดยผู้สูงอายุที่ใช้นวัตกรรม มีความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 92.5 รองลงมาคือ
มีความพึงใจมาก ร้อยละ 7.5 และมีพบว่าผลการใช้นวัตกรรม สามารถลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวด
เข่าหรือข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุได้มากที่สุด ร้อยละ 83.7 รองลงมา คือ ช่วยลดอาการปวดได้มาก ร้อยละ 16.3
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.นวัตกรรมถุงทรายมหัศจรรย์ เพิ่มกาลังแขนขา สามารถนามาใช้ได้จริงกับผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม
2.ผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม มีความพึงพอใจในนวัตกรรมถุงทรายมหัศจรรย์ เพิ่มกาลังแขนขา
ผลลัพธ์ความสาเร็จ
1.มีถุงทรายมหัศจรรย์ เพิ่มกาลังแขนขาใช้ในการลดปัญหาปวดกล้ามเนื้อ ปวดเข่าในผู้สูงอายุ
ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อม ≥80%
2.ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในนวัตกรรม ถุงทรายมหัศจรรย์ เพิ่มกาลังแขนขา ≥80%
ประโยชน์ใช้สอยของนวัตกรรม
1. สะดวกต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ปุวย
2. ประหยัดโดยนาสิ่งของเหลือใช้มาประดิษฐ์
3. ทาได้ง่ายโดยการเย็บด้วยมือ
4.ใช้แล้วได้ผลดีผู้สูงอายุมีกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น
ประโยชน์ต่อชุมชน
1. สามารถทาใช้เองที่บ้านได้
2. ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนอื่นๆ ได้
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บัตรคิวสื่อรักษ์
รพ.สต.บุ่งคา จ.อุบลราชธานี

อุไรวรรณ ฐิติวฒ
ั นากูล และคณะ

โรคไม่ติดต่อเรื้อรังนับเป็นปัญหาการเจ็บปุวยที่สาคัญและนามาซึ่งความทุกข์ ความสูญเสีย
ทรัพยากรในการดูแลรักษา มีผลกระทบต่อผู้ปุวยและผู้ดูแล ค่าใช้จ่ายในครอบครัว ผู้ปุวยเอง
มีอาการปุวยเรื้อรังเป็นเวลานาน ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ อีกทั้งยังมีโรคแทรกซ้อนที่สามารถ
เกิดได้ทุกระบบ ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคตา โรคไต โรคแทรกซ้อ ระบบประสาท โรคทาง
ช่องปาก โรคผิวหนัง อัมพฤตและอัมพาต และส่วนใหญ่มักจะพบมีโรคร่วมเสมอ เช่น ไขมันในเส้นเลือด
และโรคอ้วน การรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยการให้ความสาคัญเฉพาะด้านการแพทย์ไม่อาจเพียงพอ
เพื่อการควบคุมโรคที่สมบูรณ์ ผู้ปุวยต้องได้รับความรู้เรื่องโรค มีการควบคุมให้ระดับน้าตาลในกระแส
เลือดใกล้เคียงกับคนปกติมากที่สุด มีการควบคุมความดันโลหิตให้ไม่เกิน 140/90 มม.ปรอท การใส่ใจ
ควบคุมอาหาร ออกกาลังกาย การทาจิตใจให้ผ่องใส หยุดสูบบุหรี่และงดดื่มสุรา รวมทั้งการดูแลสุขภาพ
ในช่องปากอย่างสม่าเสมอ หรือการปฎิบัติตาม นโยบาย “3 อ. บอกลา 2 ส. และเพิ่ม 1 ฟ.” โดยการ
กระตุ้นการเปลี่ยนพฤติกรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น ห้องเรียนสีต่างๆ ในคลินิกโรคเรื้อรัง เพื่อเพิ่มช่อง
ทางการการศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองในขณะที่รอรับบริการ รพ.สต.บุ่งคา จึงได้จัดทา “บัตรคิวสื่อรักษ์”
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ใช้ในคลินิกโรคเรื้อรัง ซึ่งถ้าปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตั้งแต่ระยะต้น ก็จะสามารถ
ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเช่นคนปกติโดยปราศจากภาวะแทรกซ้อน โดยวัตถุประสงค์ของ “บัตรคิวสื่อรักษ์”
เพื่อให้ผู้รับบริการได้มีความรู้และตระหนักในการในการปฏิบัติตัวตามหลัก 3 อ. 2 ส. 1 ฟ. เพื่อ
นาไปปฏิบัติในการควบคุมโรคและปูองกันโรคแทรกซ้อนได้อีกทั้งยังชื่อปูองกันบัตรคิวหายได้
วิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
1.รวบรวมข้อมูล เนื้อหาที่สาคัญเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและโรคแทรกซ้อนรวมทั้ง
วิธีการปฏิบัติตัวในการควบคุมและการปูอกันภาวะแทรกซ้อนซึ่งแตกต่างกันในแต่ละคิวและแต่ละสี
2.จัดทาบัตรคิวตามสีของปิงปองที่แบ่งระดับความรุนแรงของโรค ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีส้ม
และสีแดง โดยมีสายคล้องคอเพื่อปูองกันบัตรหายและสามารถมองเห็นได้ง่ายว่าผู้ปุวยรายใดอยู่ใน
ปิงปองสีใด สะดวกต่อการเข้าห้องเรียน
3. นาบัตรคิวมาให้บริการในคลินิกโรคเรื้อรัง เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความรู้ที่เหมาะสมกับสภาวะโรค
ของตนเองขณะนั่งรอรับบริการจากการอ่านบัตรคิวและยังสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กันในระหว่างเข้า
ห้องเรียนได้
การทดสอบประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์
- ประเมินความรู้ ความเข้าใจ จากการใช้แบบสอบถามในวันรับริการก่อนและหลังการรับบริการ
ซึ่งพบว่า ร้อยละ 82 มีความรู้เพิม่ ขึ้น
- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อนวัตกรรมในระดับดีมาก ร้อยละ 91.56 และระดับดี 8.44
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ประโยชน์/การนาไปใช้
1. เพื่อให้ผู้รับบริการทราบระดับความรุนแรงของโรคโดยเทียบกับสีปิงปอง 4 ระดับ
2. เพื่อให้คาแนะนาการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ตามระดับสี
ปิงปอง ซึ่งในแต่ละครั้งที่มาถ้าไม่ได้คิวเดิมก็จะได้คาแนะนาในเรื่องที่แตกต่างออกไป
3. เพื่อสร้างความตระหนักและความภาคภู มิใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการใช้
สัญลักษณ์และชื่นชมในกลุ่มที่สามารถความคุมโรคได้ โดยในกลุ่มสีเขียวจะได้รับบริการก่อน
และตามด้วยสีเหลืองส้มแดงตามลาดับ รวมทั้งจะมีการให้มอบรางวัลให้ในแก่ผู้รับบริการรายที่
สามารถควบคุมได้ต่อเนื่องกัน 6 เดือน
4. เพื่อปูองกันบัตรคิวหาย รวมทั้งให้ผู้ปุวยได้รับคาแนะนาที่หลากหลายในแต่ละครั้งที่มารับ
บริการ
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ประสิทธิผลของนวัตกรรม บันทึกรักฟันสวย
รพ.สต.ดงห่องแห่ จ.อุบลราชธานี

จากการประเมินสภาวะทันตสุขภาพเด็ก 0-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลปทุมอาเภอเมือง
จังหวัด ปี 2558 พบว่า ปราศจากฟันผุ ร้อยละ 47.35 ฟันผุ ร้อยละ 52.63 ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่
ต้องแก้ไข โดยได้เริ่มจากการให้ความรู้แก่ผู้ดูแลเด็ก ฝึกการแปรงฟันในเด็ก ร่ วมจัดสภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการแปรงฟัน และร่วมควบคุมกากับเรื่องเมนูอาหารสาหรับเด็กในแต่ละมื้อจากการ
ดาเนินงานที่ผ่านมาพบปัญหาอุปสรรค คือ เมื่อเด็กอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กจะมีพฤติกรรม
การดูแลฟันที่ดีภายใต้การกากับดูแลจากครูพี่เลี้ยง แต่เมื่อเด็กกลับบ้าน พบว่าขาดการดูแลที่ต่อเนื่อง
ตรวจพบฟันผุ ก็ไม่ได้รับการรักษาที่ต่อเนื่องและทันเวลา เพราะยังขาดการประสานงานและการ
ติดตามกับผู้ปกครองเด็กที่ดูแลเด็กที่บ้าน เป็นเหตุให้เด็กต้องสูญเสียฟันน้านมก่อนกาหนด มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลนวัตกรรมบันทึกรักฟันสวย เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่าง
คัดเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ ผู้ ปกครองเด็กในศูนย์ พั ฒนาเด็กเล็กตาบลปทุมทุ กคนที่ สมัครใจ
จานวน 76 คน ดาเนินการช่วงเดือน กรกฎาคม 2558-กรกฎาคม 2559 เปรียบเทียบก่อนหลัง
ในกลุ่มเดียวกัน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่างจะได้รับสมุด บันทึกรักฟัน
สวย มีรูปเด็ก ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถ่ายรูปเด็กตอนยิ้ม หรืออ้าปากให้เห็น
ฟันติดในสมุด ก่อนการใช้นวัตกรรม มีผลการตรวจฟัน และระบุปัญหาที่พบ การรักษาที่ควร
ได้รับ บันทึกการรักษาทางทันตกรรม ขั้นตอนการแปรงฟันและการดูแลทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย
เมื่อดาเนินการครบตามนัด แล้วถ่ายภาพตอนเด็กยิ้มหรืออ้าปากให้เห็นฟันเปรียบเทียบหลัง
ดาเนินการ ผู้ปกครองจะได้รับแจ้งผลการประเมินสุขภาพช่องปากของเด็กในปกครองและการ
นัดรับบริการตามสภาวะสุขภาพช่องปากของเด็กแต่ละคนจากนั้นให้นาเด็กเข้ารับการรักษา
ด้า นทันตกรรมที่ ค ลีนิกทันตกรรมโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพดงห่องแห่ โดยมี เงื่อ นไขว่า
ผู้ปกครองจะต้องพาเด็กมารับบริการด้วยตนเอง ซึ่งจะได้รับทราบปัญหาร่วมกัน และนาสมุด
บันทึกรักฟันสวยมาด้วยทุกครั้ง เพื่อบันทึกการให้บริการทันตกรรม และผู้ปกครองจะได้ทราบ
ว่า ลูกหลานได้รับการรักษาอะไรไปบ้าง และจะต้องรักษาอะไรต่อไปในการนัดครั้งต่อไป แต่
ละคนจะได้รับการนัดเป็นระยะตามสภาพปัญหาของช่องปาก ผู้ปกครองที่ไม่พาเด็กมาตามนัด
จะได้รับการโทรติดตามและเยี่ยมบ้าน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ปกครองที่ได้รับบันทึกรักสวย
รับทราบปัญหาร้อยละ100 เมื่อดาเนินโครงการมีผู้ปกครองพาเด็กมารับบริการครบตามนัดตาม
สภาพปัญหา ร้อยละ 84 เมื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ พบว่า เด็กที่เข้าร่วมโครงการครบตามนัด มีฟัน
ผุลดลง ผู้ปกครองมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้นาแบบ
บันทึกรักฟันสวย ไปใช้ในการให้บริการประเมินสภาพปัญหาในช่องปากของเด็กก่อนวัยเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตรับผิดชอบทุกศูนย์ และนาไปใช้ในชั้นอนุบาล 1-3 ของโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตตาบล ครอบคลุมทุกแห่ง ส่งผลให้ผู้ปกครองตระหนักในการดูแลสุขภาพ
ฟันในเด็กก่อนวัยเรียน และพาเด็กมารับบริการเพิ่มขึ้น
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“โอนะ...ทีม่ ีเธอ ”
รพ.สต.บัววัด จ.อุบลราชธานี

อัจจิมา บุญส่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบัววัด เป็นอีกแห่งหนึ่งที่รับนักศึกษาฝึกงาน ซึ่งในการฝึกงาน
ของนักศึกษาแต่ละสถาบันแต่ละหลักสูตร จะขาดไม่ได้ก็เรื่องของการให้สุขศึกษา งานทันตสาธารณสุข
ก็เป็นอีกงานที่นักศึกษาจะต้องฝึกประสบการณ์ ในการให้ทันตสุขศึกษา แต่บางครั้งด้วยความไม่สะดวก
ในการสื่อสารหรือการที่จะนาไวนิล แผ่นพับ ภาพพลิกเกี่ยวกับทันตสุขภาพ ไปสอนในชุมชน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพชุมชนบัววัด จึงได้นาโมเดลฟันที่ชารุดแล้วมาปรับให้เป็นสื่อการสอนด้านทันตสุขภาพ
ดังนั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบัววัดจึงได้จัดทานวัตกรรม “โอนะ...ที่มีเธอ”
ขึ้น
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นโมเดลสาหรับให้ทันตสุขศึกษา ซึ่งทาจากโมเดลฟันที่ชารุด
สามารถพกพาได้สะดวก ผู้ฟังสามารถมองเห็นลักษณะของรอยโรคและการรักษาโรคในช่อง
ปากได้ชัดเจนขึ้น ซึ่ง โอนะ...หมายถึง โอเคเพียง มีโมเดล อันนี้ไปด้วย ก็สามารถสอนเรื่องโรค
ในช่องปากได้หลายอย่าง
วิธีการศึกษา 1.นาโมเดลฟันที่ชารุด มาดัดแปลงเป็นโมเดลสาหรับสอนเรื่องโรคในช่องปาก
การรักษาและการแปรงฟันได้แก่ โรคฟันผุ โรคเหงือกอักเสบ การใช้ฟันผิดหน้าที่ คอฟันสึ ก
การจัดฟันแฟชั่น โดย โรคฟันผุจะมีทั้งรอยโรคระยะเริ่มแรก และรอยผุลุกลามต่อหากไม่รับการรักษา
โดยการอุดฟันและการอุดฟันก็จะมี ทั้งวัสดุสีเหมือนฟันและอมัลกัม สาหรับโรคเหงือกอักเสบ
จะใช้เป็นดินน้ามัน มาติดไว้ขอบเหงือกเปรียบเสมือนหินปูนที่สามารถขูดออกได้ การจัดฟั น
แฟชั่น จะใช้เป็นลวดไปติดไว้ที่ฟัน 2. มีการจัดทาคู่มือการใช้ และฝึกทักษะให้นักศึกษาในการ
ใช้โมเดล“โอนะ...ที่มีเธอ” 3.ประเมินผลการนาโมเดลไปใช้ โดยสอบถามจากนักศึกษาฝึกงาน
วิเคราะห์ผล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ผลการศึกษา จากการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาฝึกงานจานวน 40 คนที่ใช้โมเดล
“โอนะ...ที่มีเธอ ”พบว่าร้อยละ100มีความพึงพอใจมากต่อนาไปสอนทันตสุขศึกษาในชุมชน
สรุปผลการศึกษา จากการดาเนินการ ใช้โมเดล “โอนะ...ที่มีเธอ” พบว่านักศึกษาฝึกงาน
ที่นาโมเดล“โอนะ...ที่มีเธอ ”รู้สึกพึงพอใจมากในการนาโมเดลอันนี้ไปใช้สอน สามารถสื่อสาร
ให้ผู้ฟังได้เข้าใจเรื่องทันตสุขภาพได้มากขึ้นกว่าการใช้รูปภาพ
ข้อเสนอแนะ ควรขยายนวัตกรรมไปใช้ใน รพ.สต. อื่นที่สนใจโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียน เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเรื่องโรคในช่องปาก
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การพัฒนาระบบเบิกจ่ายยา รพ.สต. รถส่งยามาแล้วครับ
ชวลิต มหาไชย, สุพัตรา ในพรมราช และพิไลพรรณ จันทประสาร รพ.ลืออานาจ จ.อานาจเจริญ
ในปีงบประมาณ 2560 มีผู้ปุวยมารับบริการในโรงพยาบาลลืออานาจ เฉลี่ยวันละ 260 คน
ซึ่งโดยมากเป็นผู้ปุวยโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้ดีต้องมาพบแพทย์ตามนัดทุกเดือน
พบปัญหาผู้ปุวยโรคเรื้อรังที่เคยควบคุมโรคได้ดีขาดนัดร้อยละ 9.3 ทาให้อาการของโรครุนแรงขึ้น
จากการสอบถามถึงสาเหตุที่ขาดนัดมาจาก 1) การเดินทางที่ไม่สะดวก ไม่มีรถประจา 2) การ
ประกอบอาชีพของผู้ ปุวยที่ ต้อ งใช้แรงงานไม่ ส ามารถหยุ ดงานได้ จากปัญ หาดังกล่า วทาง
โรงพยาบาลได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาคือส่งตัวผู้ปุวยโรคเรื้อรังที่สามารถควบคุมอาการ
ของโรคได้กลับไปรับยาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ซึ่งมีจานวน 10 แห่ง ในเขต
รับผิดชอบ 7 ตาบล ปัญหาที่พบตามมาคือ ยาขาดคลัง โดยปี 2559 โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลไม่มารับยาที่เบิกไว้ตามเวลาที่กาหนด จานวน 3 แห่ง (ร้อยละ 30) นอกจากนี้ยัง
พบว่า โรงพยาบาลส่ งเสริ ม สุ ขภาพต าบลมี การส ารองยาที่ ม ากเกินความจาเป็น ท าให้มีย า
หมดอายุ จานวน 2 แห่ง (ร้อยละ 20) จากปัญหาดังกล่าวทาให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบ
การกระจายยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ 1) ให้เกิดระบบการ
เบิกจ่ายและสารองยาที่มีประสิทธิภาพและ 2) เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ เครื่องมือที่ใช้ โปรแกรม
HosXP โปรแกรม INVS ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว แบบบันทึกเวชภัณฑ์ยา แบบสอบถามความพึงพอใจ
ในผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ วิธีการดาเนินงาน 1) ในวันที่ 5 ของทุกเดือนเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลสารวจยาในคลังและประเมินการใช้ยาในเดือนถัดไปจากนั้นนารายการที่
ต้องการเบิกไปคีย์เบิกในโปรแกรมบริหารเวชภัณฑ์ INVS ที่ได้รับการพัฒนาแล้วและส่งใบเบิกยา
ผ่านโปรแกรม INVS ส่งมาทาง Internet มายังโรงพยาบาล 2) เมื่อฝุายเภสัชฯได้รับใบเบิกยา
จะจัดยาที่ขอเบิกให้ตามความเหมาะสม 3) ฝุายเภสัชฯนายาไปจ่ายให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลตามแนวทางและมาตรฐานทุกแห่งภายในวันที่ 20 ของทุกเดือนพร้อมตรวจเช็คยา
ในคลังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล สรุปผลการดาเนินงานพบว่า การพัฒนางานทา
ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกแห่งเกิดระบบการควบคุมการเบิกจ่ายที่มีประสิทธิภาพ 1) มีกรอบ
รายการยาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ยาไม่หมดอายุเสื่อมสภาพ ร้อยละ 100 2) ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการในระดับดีมากร้อยละ 91 และเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจ ร้อยละ 100
สรุปและข้อเสนอแนะ ควรมีการควบคุมคุณภาพคลังยาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
อาจให้มีเครื่องปรับอากาศเพื่อปูองกันยาเสื่อมสภาพ
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การลดความคลาดเคลือ่ นของการบรรจุยาฉีดอินสุลิน
ปัญญา กระบวนศรี และจุฑามาศ สืบสิน
รพ.ชานุมาน จ.อานาจเจริญ
เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลกและในประเทศไทย เป็นสาเหตุ
หลักของความพิการตาบอด ไตวาย โรคหัวใจ stroke และการตัดขา ในการรักษาโรคเบาหวาน
มีการใช้ย าฉีดอินสุ ลิ นประมาณร้อ ยละ 40 มี ค วามคลาดเคลื่ อนเกิดขึ้นครึ่งหนึ่ง ของความ
คลาดเคลื่อนในการใช้ยาทั้งหมด ส่วนใหญ่คือการบรรจุยาเกิน การศึกษาครั้งนี้จึงมีจุดประสงค์
เพื่อหาเครื่องมือในการลดความคลาดเคลื่อนในการบรรจุยาฉีดอินสุลินใส่กระบอกฉีดยาอินสุลินแบบ
ดั้งเดิมในกลุ่มผู้ปุวยเบาหวานของโรงพยาบาลชานุมาน โดยทดลองใช้นวัตกรรมอุปกรณ์แถบสี
เป็นตัวช่วยลดอุบัติการณ์ดังกล่าว
วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยไม่มีกลุ่มควบคุม (Quasi-Experiment) ใน
กลุ่มผู้ปุวยเบาหวานที่ใช้กระบอกฉีดยาอินสุลินแบบดั้งเดิม จานวน 55 คน ที่มารับยาที่โรงพยาบาล
ชานุมาน ในช่วงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 เครื่องมือที่ใช้ทดลองคือกระบอกฉีดยา
อินสุลินแบบดั้งเดิมพร้อมแถบสี แบบเก็บข้อมูลจากการสังเกต การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกความถี่
ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์โดยใช้สถิติ paired t-test
ผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 54.50 อายุ 28-89 ปี ประสบการณ์
ในการฉีดอินสุลิน ตั้งแต่ 2-5 ปี การใช้อินสุลินมีตั้งแต่ 4-76 ยูนิต/วัน ส่วนใหญ่ไม่เกิน 20 ยูนิต/วัน
และส่วนใหญ่ฉีดวันละ 2 ครั้ง ผู้ปุวยร้อยละ 60 ฉีดยาด้วยตัวเอง ซึ่งการมองเห็นส่วนใหญ่ไม่ต้องใช้
แว่นตาร้อยละ 67.30 ขณะที่มีผู้ปุวยร้อยละ 70.90 มีโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ไตวายเรื้อรัง
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า 1 โรคร่วมด้วย ผู้ปุวยทุกคนมีการใช้ยาอื่นๆ ร่วมด้วย ตั้งแต่ 1-15 ชนิด
ส่วนใหญ่คือ 4-5 ชนิด ผลการทดลองพบว่าความผิดพลาดในการบรรจุยาฉีดอินสุลินใส่กระบอกฉีดยา
แบบดั้งเดิมหลังใช้แถบสีแตกต่างจากก่อนใช้แถบสีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) โดย
ลดลงจากร้อยละ 27.30 เป็นร้อยละ 5.50
สรุปและข้อเสนอแนะ การใช้อุปกรณ์แถบสีเป็นตัวบอกปริมาณยาบนกระบอกฉีดยาอินสุลิน
แบบดั้งเดิมทาให้ความผิดพลาดในการบรรจุยาหลังใช้แถบสีลดลงจากก่อนใช้แถบสี
ข้อเสนอแนะ การทาแถบสีบนกระบอกฉีดยาอินสุลิน เพื่อเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบใน
การบรรจุยาทุกครั้งที่ผู้ปุวยมารับยามีการใช้เวลาประมาณ 3-5 นาที ดังนั้นการลดระยะเวลา
ในการติดแถบสีลงจะช่วยให้การจ่ายยามีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ศิริวรรณ เที่ยงตรง

ผ้าขาวม้ากับยาพอกสมุนไพรบาบัดอาการปวดจากโรคข้อเข่าเสือ่ ม
รพ.พนา จ.อานาจเจริญ

โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคที่พบมากในผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมจะเป็นอุปสรรค
ในการใช้ชีวิตประจาวันและเป็นภาระในการดูแลของครอบครัวในการเดินทางมารับบริการที่
โรงพยาบาล ทาให้ยุ่งยากเสีย เวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทางผู้จัดทาจึงได้ปรับ สูตรยา
พอกใหม่เพื่อให้ผู้ปุวยโรคข้อเข่าเสื่อมสามารถดูแลตัวเองได้ที่บ้าน
วัตถุประสงค์ เพื่อลดอาการปวดเข่าในกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นโรคเข่าเสื่อมและลดค่าใช้จ่าย
ในการดูแล เป็นการพึ่งตนเองในชุมชุน โดยทาการศึกษาระหว่างวันที่ 14 มิ.ย. 2559 – 14 ก.ค. 2559
ซึ่งคัดกรองผู้ปุวยโรคเข่าเสื่อม 200 ราย เข้าเกณฑ์คัดเข้า 30 ราย และมีเกณฑ์การวินิจฉัย 2 ใน 5 ข้อ
ดังนี้ 1.ข้อเข่าฝืดหลังตื่นนอนนาน 30 นาที 2.มีเสียงดังกรอบแกรบขณะเคลื่อนไหว 3.กดเจ็บที่
ข้อเข่า 4.ข้อใหญ่ผิดรูป 5.มีอาการปวด บวม แดงร้อนที่เข่าและเป็นทั้งสองข้าง
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ เครื่องมือประเมินระดับความปวด (Pain score) และแบบประเมิน
ความพึงพอใจ
ขั้นตอนการดาเนินงาน ได้แก่ 1.คัดกรองผู้ปุวย 2.เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ ได้แก่ ผ้าขาวม้า
ไพลสด ข่าแก่ แปูงข้าวเหนียว เหล้าขาว 40 ดีกรี 3.ขั้นปฏิบัติพอกยาสมุนไพร คือ เช็ดทา
ความสะอาดข้อเข่าข้างที่ต้องการพอก พอกเข่าด้วยยาสมุนไพร จากนั้นใช้ผ้าขาวม้า นาน 30 นาที
ทาเช้า – เย็น ติดต่อกัน 1 เดือน 4.ประเมินผลอาการปวดก่อนรักษาเฉลี่ยอยู่ที่ 5 คะแนน ร้อยละ 40
หลังรักษาคะแนนปวดเฉลี่ยอยูท่ ี่ 0 ร้อยละ 43.33 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
ร้อยละ 85 เปรียบเทียบต้นทุนในการใช้ผ้าก๊อซและผ้าขาวม้าในการพอกเข่า ในระยะเวลา 1 เดือน
ค่าใช้จ่ายในการใช้ผ้าก๊อซพันและสาสี 280 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการผ้าขาวม้า 150 บาท
ประโยชน์ที่ได้รับ คือ ได้ทางานร่วมกันเป็นทีม การพอกเข่าโดยใช้สมุนไพรสามารถ
บรรเทาอาการปวดข้อเข่าในผู้สูงอายุ ได้บุคคลต้นแบบในการพอกเข่าของชุมชน ชุมชนสามารถ
พึงพาตนเองได้ ลดการใช้ยาแผนปัจจุบันโดยเปลี่ยนมาใช้สมุนไพรในท้องถิ่นแทน ในอนาคตมี
แผนที่จะขยายการพอกเข่าให้ครอบคลุมทุกชุมชนในอาเภอพนา
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ธีระพงษ์ ยืนยั่ง

เครื่องอบแห้งอุปกรณ์การแพทย์ ยุค รพ.สต.ติดดาว
รพ.สต.ป่งขาม จ.มุกดาหาร

ในยุค รพ.สต.ติดดาว งานควบคุมและปูองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) มีความสาคัญ
กับการให้บริการผู้ปุวยเป็นอย่างมาก หนึ่งในเกณฑ์มาตรฐานของงาน IC ใน รพ.สต.ติดดาว คือ
การทาปราศจากเชื้ออุปกรณ์การแพทย์ ซึ่งมีขั้นตอนในการทาดังนี้ 1. กาจัดสิ่งปนเปื้อนอุปกรณ์ออก
2. ล้างด้วยน้าผงซักฟอก 3. ล้างด้วยน้าให้สะอาด 4. ต้องทาให้อุปกรณ์แห้ง 5. นาอุปกรณ์การแพทย์มา
ห่อและนึ่งด้วย Autoclave ในขั้นตอนที่ 4 ที่กล่าวมาคือ การทาให้แห้ง ตามบริบท รพ.สต.ที่ผ่านมา
หลังจากล้างเครื่องมือเสร็จแล้วจะใช้วิธีการทาให้แห้งโดยการผึ่งแดด ผึ่งลม หรือเช็ดให้แห้งด้วยผ้า
ตามหลัก IC ในยุค รพ.สต.ติดดาวนี้ยังไม่ถูกต้องเหมาะสม เพราะการผึ่งแดด ผึ่งลม อุปกรณ์
การแพทย์อาจถูกปนเปื้อนด้วยฝุุนละอองต่างๆ การเช็ดด้วยผ้าอาจจะมีเศษใยผ้ามาเกาะติดได้
ในโรงพยาบาลแม่ข่ายของ รพ.สต. จะใช้วิธีการทาให้แห้งโดยใช้เครื่องอบแห้งเฉพาะที่มีราคาแพง
แต่ รพ.สต. คงยังไม่สามารถจัดหาเครือ่ งอบแห้งเฉพาะได้ ทั้งหมดนี้คือปัญหาสาคัญจึงได้คิดค้น
ประดิษฐ์เครื่องอบแห้งอุปกรณ์การแพทย์ขึ้น เพื่ออบอุปกรณ์การแพทย์ให้แห้งและถูกต้องตาม
หลัก IC โดยมีวิธีการพัฒนา ดังนี้ วัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วย 1.กล่องสาหรับเก็บถ้วยจาน 2.
หลอดไฟให้ความร้อน 60 w จานวน 2 หลอด 3. ขั้วหลอดไฟ 2 ชุด 4. สายไฟยาว 2-3 เมตร
5. เต้าเสียบไฟ 6. Smart board 7. เทปพันสายไฟ เครื่องอบแห้งอุปกรณ์การแพทย์ อาศัย
ความร้อนจากหลอดไฟในการอบแห้งอุ ป กรณ์การแพทย์ โดยการนากล่องที่ใช้เก็บถ้วยมา
ดัดแปลง เจาะรูบนฝากล่องแล้วนาหลอดไฟให้ความร้อนมาติดตั้ง ยึดหลอดไฟและขั้วหลอดไฟ
ด้วย smart board ต่อหลอดไฟเข้ากับสายไฟยาว 2-3 เมตร และต่อปลายอีกด้านของสายไฟ
เข้ากับเต้าเสียบเพื่อที่ใช้เสียบปลั๊กไฟขนาด 220 v จากนั้นได้ทดลองอบอุปกรณ์การแพทย์โดย
มีถาด set เย็บแผล 5 ถาด ถ้วยใส่น้ายาล้างแผล 15 ชิ้น Forcep/clamp 10 ชิ้น และอุปกรณ์
อื่นๆ วางเรียงไม่ซ้อนกัน เสียบปลั๊กไฟ ปิดฝากล่อง จับเวลาครบ 40 นาที วัดอุณหภูมิในกล่อง
ได้ 60 ๐c อุปกรณ์การแพทย์แห้งสนิททุกชิ้น ผู้ประดิษฐ์ยังทดลองซ้าอีก รวม 3 ครั้ง ให้ผล
เหมือนครั้งแรกคือ อุปกรณ์การแพทย์แห้งสนิททุกชิ้นคิดเป็นร้อยละ 100 เครื่องอบแห้ง
อุปกรณ์การแพทย์ในยุค รพ.สต.ติดดาว มีประโยชน์และสามารถนาไปใช้งานในการอบแห้ง
อุปกรณ์การแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลัก IC ข้อเสนอแนะการใช้งานคือ
ใช้ เ วลาอบที่ น านและหากใส่ อุ ป กรณ์ ใ นการอบแต่ ล ะครั้ ง มากเกิ น ไป ก็ จ ะท าให้ อุ ป กรณ์
การแพทย์ไม่แห้งสนิททุกชิ้น
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การพัฒนาเทคนิคถ่ายภาพทางรังสี โรงพยาบาลคาชะอี
พนอม เตาะไธสง และสุพชัย เปล่งทรัพย์
รพ.คาชะอี จ.มุกดาหาร
การวิจัยเชิงทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคนิคถ่ายภาพทางรังสี Cervical
spine view Lateral ให้เห็นกระดูกคอข้อที่ 7 ชัดเจน จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ปัญหาที่พบใน
การถ่ายภาพทางรังสีตาแหน่งกระดูกคอด้านข้างคือ ผู้ปุวยให้ความร่วมมือได้ไม่เต็มที่ ทาให้เกิด
แรงต้าน บางรายมีอาการปวดที่คอ ชาแขน และนิ้วมือ ทาให้ไม่สามารถจับอุปกรณ์ถ่วงน้าหนักได้
(weight bearing) ทาให้ภาพถ่ายทางรังสีที่ได้ไม่สามารถเห็นกระดูกคอข้อที่ 7 (C7) เป็นเหตุ
ให้เจ้าหน้าที่ต้องพัฒนาเทคนิคการถ่ายภาพ Cervical spine view Lateral ขึ้นมาใหม่เพื่อให้
ได้ภาพที่ต้องการตามวิชาการ คือเห็นกระดูกคอข้อที่ 7 ชัดเจน มีกิจกรรมในการพัฒนา โดยใช้
รูปแบบการถ่ายภาพทางรังสีตาแหน่ง “กระดูกคอด้านข้าง” (Cervical spine view Lateral)
ด้วยเทคนิคใหม่ เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มผู้ปุวยตัวอย่างเดียว วัดผลหลังการทดลอง
สถานที่ดาเนินการแผนกรังสีวิทยา โรงพยาบาลคาชะอี ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560
ดาเนินการเป็น 3 ระยะ คือ ก่อนทดลอง ทดลอง และหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปุวยนอก
ผู้ปุวยใน มาด้วยอาการปวดตาแหน่งคอ (Cervical spine) ที่แพทย์ Order มาถ่ายภาพทางรังสี
รวมทั้งสิ้น 10 ราย เป็นจานวนภาพถ่ายทางรังสีจานวน 10 ภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บภาพถ่าย
ทางรังสี คือ Order docter x-ray ภาพถ่ายทางรังสี วิเคราะห์ข้อมูลวิชาการเชิงพรรณนา
ผลการศึกษา พบว่า ในการถ่ายภาพรังสีกระดูกคอด้านข้างด้วยเทคนิคใหม่ ผู้ปุวยไม่ต้อง
ถือถังน้าให้หนักยุ่งยากเพื่อถ่วงน้าหนักเหมือนเดิม แต่ได้คุณภาพของภาพถ่ายทางรังสีกระดูกคอ
ข้อที่ 7 เห็นได้อย่างชัดเจนกว่าเทคนิคเดิมมาก เป็นการยืดและเหยียดกล้ามเนื้อเท่านั้น เพื่อให้
อวัยวะส่วนที่ไม่ต้องการพ้นจากตาแหน่งกระดูกคอข้อที่ 7
สรุป สามารถนาผลงานวิจัยไปใช้ในงานประจา เพื่อแก้ปัญหาเทคนิคถ่ายภาพทางรังสี
Cervical spine lateral ที่มีกระบวนการจัดท่าที่ยุ่งยาก และผลรับของภาพทางรังสีที่ได้ไม่
เป็นไปตามมาตรฐานเท่าที่ควร
บทเรียนที่ได้รับ ในการจัดท่าถ่ายภาพทางรังสีของอวัยวะส่วนกระดูกคอ จาเป็นต้องคานึงถึง
ความถูกต้องตาม Anatomy ในส่วนที่ต้องการวินิจฉัย ดังนั้นในการนาเสนอการจัดท่าเทคนิคใหม่
จาเป็นต้องให้บุคลากรในหน่วยงานรังสีได้รับทราบ นามาสู่การเรียนรู้และปฏิบัติได้จริง จนเกิด
ความชานาญเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มารับบริการ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ บุคลากรด้านรังสีเทคนิค แผนกรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลคาชะอี
ในการดูแลผู้ปุวยที่มารับบริการ มีการนาเอาหลักวิชาการด้านรังสีเทคนิคมาพัฒนาเพื่อให้ได้
ภาพถ่ายทางรังสีที่มีมาตรฐานและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ปุวยส่งผลต่อการวินิจฉัยโรค เพื่อ
แพทย์ให้การรักษาได้อย่างถูกต้อง
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การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างน้าส้มและตรีผลาโดยมีโยเกิร์ตนาส่งยา Omeprazole ให้มีประสิทธิภาพ
ในผู้ป่วยที่ต้องใช้สาย NG tube โรงพยาบาลกุดชุม อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
ชาญชัย บุญเชิด
รพ.กุดชุม จ.ยโสธร
จากจานวนคนไข้กว่า 17 ราย ที่ต้องใส่สาย NG tube งานปฐมภูมิติดตามเยี่ยมบ้านคนไข้
ติดเตียงจานวน 3 รายในพื้นที่ พบว่า คนไข้ใช้น้าเป็นกระสายยาและใช้ไซริงค์ดูดให้ผ่านทางสาย
ให้อาหาร Nasogastric tube (NG tube) พบว่ามีผลทาให้ยา Omeprazole ไม่สามารถดูดซึมเข้า
สู่ร่างกายและไม่สามารถออกฤทธิ์ลดกรดในคนไข้ได้ การใช้น้าส้มเป็นสารช่วยละลายจึงมีความ
จาเป็น แต่เมื่อทาการทดสอบกับคนไข้ในพื้นที่จริงกลับพบว่าเกิดการติดสาย NG tube ในคนไข้
ทาให้เกิดเป็นปัญหาจนญาติคนไข้ไม่ใช้ยา Omeprazole ทั้งๆ ที่เป็นยาจาเป็นกับคนไข้อย่างยิ่ง
ที่ผ่านมามีเพียงการเก็บข้อมูลและการวิจัยเชิงทฤษฎีว่า ให้ทาการให้ยา Omeprazole โดยมีตัว
ทาละลายเป็นน้าส้ม เพื่อสะเทินกรดไม่ให้ยาถูกทาลายที่กระเพาะแต่ไม่มีการนาไปใช้จริงในพื้นที่
ผู้ศึกษาวิจัยจึงได้ทาการคิดค้นพัฒนาเพื่อปูองกันปัญหายาติดสายและปัญหายาถูกทาลายก่อน
ถึงลาไส้เล็ก โดยใช้สารช่วยในการช่วยกระจาย Pellets ของยา ไม่ให้มีการเกาะตัวและเกาะสายให้
อาหาร และปูองกันไม่ให้ Pellets แตกตัวก่อนถึงลาไส้เล็ก มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ
อัตราส่วนของตรีผลาและน้าส้มโดยใช้โยเกิร์ตเป็นตัวช่วยกระจายยา Omeprazole โดยศึกษา
ค่า pH การกระจายตัว คุณสมบัติการลอยตัวของ Pellets อัตราการไหลของยาเตรียม เพื่อช่วยเหลือ
คนไข้ติดเตียงที่ต้องใช้ยา Omeprazole ให้ได้ยาอย่างถูกต้องปลอดภัยและยาเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการยับยั้งการหลั่งกรด โดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น สะดวก ประหยัด ราคาถูก
อุปกรณ์ที่ใช้เป็นน้าส้มตามร้านชา 3 ยี่ห้อ ยาตรีผลาโรงพยาบาลกุดชุม โยเกิร์ตชนิดไม่มีวุ้นและไม่
มีผลไม้ pH meter (กระดาษลิตมัส) ถ้วยตวงใส ขนาด 30 ซีซี สาย NG tube No.16 ถังสะอาด
กระบวนการสร้าง คือ พัฒนาสูตรตารับเพื่อให้ Emulsion มีระดับ pH ไม่เกิน 5 แล้วนาส่งยา
Omeprazole ผ่านสาย NG tube ลงสู่กระเพาะอาหารโดยไม่เกิดการติดสาย ใช้เวลาน้อย สะดวก
ปลอดภัย ราคาถูก และมีประสิทธิภาพสูงสุด วิธีการศึกษา ทดลองเปรียบเทียบ โดยศึกษาค่า pH
การกระจายตัว คุณสมบัติการลอยตัวของ Pellets อัตราการไหลของยาเตรียมที่มีลักษณะเป็น
emulsion โดยการสังเกตลักษณะที่ปรากฏ จานวนของการลอยตัว เวลาการไหลจากการทดลอง
โดยทดลองซ้าภายใต้สภาพหรื อสภาวะเดียวกัน อย่างน้อย 5 รอบ และหาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อยืนยันผลการทดลอง ผลที่เกิดขึ้นพบว่า สารละลายชาชงตรีผลาและ
โยเกิร์ตที่อัตราส่วน 20:10 ซีซี ทาให้ Omeprazole คงตัวดีที่สุด มีค่าการกระจายตัวดี ไม่ติด
สาย ใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในชุมชน น้าส้ม 25% และน้าส้ม 100% ในอัตราส่วน ให้ผลรองลงมา
ตามลาดับ ประโยชน์ที่เกิดขึ้น สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับคนไข้ที่ต้องใส่สาย NG tube ใน
หน่วยบริการปฐมภูมิ หรือติดบ้านติดเตียง ที่ต้องใช้ ยา Omeprazole เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ลดผลข้างเคียงจากยาที่ทาให้เกิดการระคายเคืองกระเพาะที่คนไข้ต้องใช้ และลดการทรมานจาก
ภาวะกรดไหลย้อน โรคกระเพาะอาหารจากท่านอนราบติดเตียงตลอดเวลายา Omeprazole
ผ่านกระเพาะอาหารและไปดูดซึมที่ลาไส้เล็กได้ โดยไม่ผ่านการทาลายที่กระเพาะอาหาร เกิด
การใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องปลอดภัย
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สายวัด 3K คาดคะเนน้าหนักทารก
รพ.คาเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

พเยาว์ จาปา

ปีงบประมาณ 2557 พบอุบัติการณ์การคลอดติดไหล่ทาให้ทารกเกิด Fracture clavicle
แล้ ว ส่ ง ต่ อ โรงพยาบาลยโสธร ทารกต้ อ งได้ รั บ การรั ก ษาและติ ด ตามอาการยาวนานขึ้ น
โรงพยาบาลต้องจ่ายค่าชดเชยบริการ 100,000 บาท จากการทบทวนพบว่าสาเหตุหนึ่งคือการ
คาดคะเนน้ าหนั ก ทารกผิ ด พลาดเนื่ อ งจากห้ อ งคลอดยั ง ไม่ มี เ ครื่ อ งมื อ และแนวทางการ
คาดคะเนที่ ชัดเจน งานห้อ งคลอดจึงคิ ดพั ฒ นาและจัดท านวัตกรรมสายวัด 3K คาดคะเน
น้าหนักทารก โดยใช้หลักการของชาญชัย มาลีพั นธ์และคณะ (modified Johnson`s
formula) วัดความสูงของมดลูกจากหัวเหน่า (Symphysis pubis) ถึงยอดมดลูก (Height of
fundus) เป็นเซนติเมตรเปรียบเทียบในรูปของตารางแล้วจึงคาดคะเนน้าหนัก ทารก ผู้วิจัยจึง
คิดประประดิษฐ์สายวัด วัดความสูงของมดลูกจากหัวเหน่า (Symphysis pubis) ถึงยอดมดลูก
(Height of fundus) เป็นเซนติเมตร โดยรวมตารางคาดคะเนน้าหนักทารกมาอยู่ในสายวัด
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว คาดคะเนน้าหนักได้ทันทีลดขั้นตอนในการทางาน และได้ตั้งชื่อสาย
วัด 3K ย่อมาจาก KHAM KHUEAN KAEO HOSPITAL
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการใช้สายวัด 3K คาดคะเนน้าหนักทารกขณะมารดาเจ็บครรภ์
คลอด
วิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 1) ทบทวนวรรณกรรม 2) คิดประดิษฐ์สายวัด โดยเลือกวัสดุ
อุปกรณ์ และจัดทาสายวัด 3) ทดลองใช้สายวัดมีหัวหน้างานเป็นผู้ประเมินความแม่นยาโดยให้
มีค่าใกล้เคียงที่ยอมรับได้ ร้อยละ 80 ขึ้นไป ทดลองวัดระดับมดลูกคนละ 5 ครั้งพบว่ามีความ
แม่นยาเฉลี่ย 84.7, 91, 95, 95, 96, 92 และได้ปรับสายวัด 2 ครั้ง ครั้งแรกปรับสี เพิ่มสีใน
การเฝูาระวังความเสี่ยงเก็บข้อมูลคนไข้ 5 ราย มีค่าเฉลี่ยน้าหนักจากสายวัดเท่ากับ 2,961 กรัม
ค่าเฉลี่ยน้าหนักจริงทารกเท่ากับ 3,030 กรัม ครั้งที่ 2 เพิ่มวิธีการใช้สายวัดและข้อควรระวัง
การใช้สายวัดเก็บข้อมูลคนไข้ 5 ราย มีค่าเฉลี่ยน้าหนักจากสายวัดเท่ากับ 2,744 กรัมค่าเฉลี่ย
น้าหนักจริงทารกเท่ากับ 3,040 กรัม 4) นานวัตกรรมไปใช้ในการประจาและประเมินความพึงพอใจ
ของเจ้าหน้าที่ในการใช้สายวัดเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 –30 กันยายน 2559 เก็บ
รวบรวมข้อมูลผู้คลอดตามคุณสมบัติที่กาหนดเชิงคุณภาพโดยการสังเกต และบันทึกผลการ
สังเกตเชิงพรรณนา ใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
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การทดสอบประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์ พบว่า การใช้สายวัดคาดคะเนน้าหนักทารกใน
ครรภ์ในมารดาคลอดทั้งหมด 36 ราย แยกเป็น 1) มารดาที่มีน้าหนักทารกในเกณฑ์ปกติ 29 ราย
คลอดได้เองทั้งหมด มีค่าเฉลี่ยน้าหนักจากสายวัดเท่ากับ 3,018 กรัม SD=224.86 ค่าเฉลี่ย
น้าหนักจริงทารกเท่ากับ 3,005 กรัม SD=249.77 2) มารดาที่มีน้าหนักทารกในมากกว่าเกณฑ์ 4 ราย
มีค่าเฉลี่ยน้าหนักจากสายวัดเท่ากับ 3,798 กรัม SD=219.20 ค่าเฉลี่ยน้าหนักจริงทารกเท่ากับ
3,775 กรัม SD=332.11 คลอดได้เอง 1 ราย น้าหนักจากสายวัดเท่ากับ 3,643 กรัมน้าหนักจริง
ทารกเท่ากับ 3,600 กรัมส่งต่อ 3 ราย 3 รายติดตามพบว่าทั้ง 3 รายผ่าตัดคลอด มีค่าเฉลี่ย
น้าหนักจากสายวัดเท่ากับ 3,850 กรัมค่าเฉลี่ยน้าหนักจริงทารกเท่ากับ 3,833 กรัม 3) มารดา
ที่มีน้าหนักทารกในน้อยกว่าเกณฑ์ 3 รายคลอดได้เองทั้งหมด มีค่าเฉลี่ยน้าหนักจากสายวัดเท่ากับ
2,351 กรัมSD=89.44 ค่าเฉลี่ยน้าหนักจริงทารกเท่ากับ 2,183 กรัม SD=28.87 ประเมิน
ความพึ งพอใจของเจ้าหน้า ที่ในการใช้สายวัด 3K มี คะแนนพึ งพอใจร้ อยละ 90.90 ไม่พ บ
อุบัติการณ์การประเมินน้าหนักทารกผิดพลาดในปี 2558 และ 2559
ประโยชน์/นาไปใช้งาน หน่วยงานมีเครื่องมือในการคาดคะเนน้าหนักทารกในครรภ์
ทาให้เจ้าหน้าที่เกิดความมั่นใจ พึงพอใจในการใช้สายวัดเพื่อลดขั้นตอนการทางาน สะดวก
รวดเร็วในการประเมินความเสี่ยง ในการวางแผนการคลอดได้ มารดาทารกปลอดภัยไม่พบ
อุบัติการณ์จากการประเมินน้าหนักทารกผิดพลาด ลดข้อร้องเรียนที่ จะทาให้องค์กรเกิดความ
เสียหาย
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“วงล้อสร้างเสริมการใช้ HbA1C อย่างสมเหตุผล” (SMART Use HbA1c)
ปาณิสรา ไชยนา
รพ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
โรงพยาบาลมหาชนะชัยมีผู้รับบริการด้วยโรคเบาหวานมากเป็นอันดับหนึ่งของโรงพยาบาล
มีผู้ปุวยขึ้นทะเบียนมากถึง 1,994 ราย จากสถิติปี 2559 ผู้ปุวยเบาหวานไม่ได้รับการประเมินระดับ
น้าตาลสะสม (HbA1c) เนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง คิดค่าตรวจ 150 บาทต่อราย โรงพยาบาล
มีงบประมาณไม่เพียงพอและทาให้ผู้ปุวยต้องเสียเวลารอคอยนานไม่ได้รับการฟังผลในวันเดียวกัน
ต้องรอการนัดฟังผลการตรวจในรอบต่อไปใช้เวลาในการนัด 35-55 วันหรือถ้าตรวจฟังผลในวันนั้น
ต้องใช้เวลาตรวจนาน 30 นาทีต่อราย จึงคิดหาวิธีประเมิน HbA1C จากความสัมพันธ์ของระดับ
น้าตาลสะสม (HbA1C) กับระดับกลูโคสเฉลี่ย 3 เดือนในพลาสมา(estimate average glucose –
eAG) (นพ.พิสนธ์ จงตระกูล, 2557) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการประเมิน HbA1C บันทึกได้
สะดวก เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการตรวจ HbA1C เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับบุคลากรในการ
บริการ และลดค่าใช้จ่ายค่าตรวจ HbA1c ขั้นตอนการดาเนินงาน ประเมินปัญหา วิเคราะห์ข้อมูล
จัดทาออกแบบและแก้ไขข้อบกพร่ อง ชี้แจงให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ ประเมินผลการ
นาไปใช้งานและการแก้ไขและนานวัตกรรมไปใช้ในงานประจา วิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ออกแบบ
วงกลมนาค่ามาตรฐานความสัมพันธ์ระหว่างระดับ HbA1c กับค่าเฉลี่ยกลูโคสในพลาสมา
ในช่วง 3 เดือนลงในวงกลมและเสริมด้วยค่ามาตรฐานการประเมินภาวะความดันโลหิตสูงในวงกลม
นากระดาษโฟโตมาปริ๊นส์สี เคลือบด้วยพลาสติกเคลือบใส ใช้กรรไกรตัดออกเป็นรูปวงกลมตามแบบ
วิธีการใช้งาน ใช้ค่ากลูโคสในพลาสมา (FBS, DTX) จานวน 3 ครั้ง ของการมารับบริการคิดเป็น
ค่าเฉลี่ย (เฉลี่ย 3 เดือน) แล้วนาเอาค่าเฉลี่ยมาเทียบค่ากับ HbA1c การแปรผล เบาหวานที่ควบคุม
ได้ HbA1c = 6 – 7 เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้มีภาวะเสี่ยง HbA1c >= 7 สรุปผลการดาเนินงาน
ประเมินค่า HbA1C ถูกต้อง ความสะดวกง่ายในการใช้งาน ความพึงพอใจของบุคลากร/ผู้รับบริการ
อัตราการเข้าถึงบริการประเมิน HbA1c ที่ร้อยละ 100 ,95, 98, 98 ตามลาดับ และลดค่าใช้จ่ายค่าตรวจ
จานวนเงิน 586,200 บาท ประโยชน์และการนาไปใช้ สามารถนาไปใช้ในแผนกคลินิกเรื้อรัง
เบาหวานและความดันโลหิตและที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลจานวน 15 หน่วย และใช้นอก
หน่วยงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในเครือข่าย ทั้งหมด 16 แห่ง และสามารถใช้ใน
ระดับจังหวัดและระดับเขต
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การพัฒนาการแจ้งเตือนยาเดิมเชื่อมโยงฐานข้อมูลอัตโนมัติ
จุฑารัตน์ สมดี
รพ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
วัตถุประสงค์ ในการให้บริการแผนกผู้ปุวยใน มีความคลาดเคลื่อนทางยาเกิดขึ้นได้ใน
ทุกขั้นตอนของการใช้ยา ซึ่งการส่งต่อข้อมูลยาคลาดเคลื่อนหรือไม่ครบถ้วนเป็นสาเหตุของ
ความผิดพลาดร้อยละ 20 ของข้อผิดพลาดด้านยาทั้งหมด ปัจจุบันโรงพยาบาลกันทรารมย์มี
อัตราการนอนโรงพยาบาลเฉลี่ย 8,700 รายต่อปี ซึ่งกระบวนการประสานรายการยาหรือยาเดิม
(Medication Reconciliation; MR) ได้เริ่มขึ้นเมื่อปี 2557 ในรูปแบบการแจ้งเตือนยาเดิมโดย
ค้นหายาเดิมจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ในโรงพยาบาลด้วยลายมือ ผู้ปฏิบัติงานใช้ระยะเวลานานใน
การคัดลอกข้อมูลยาเดิมส่งผลต่อระยะเวลารอคอย ซึ่งระบบงานไม่สะดวกต่อการค้นหายาเดิม
ทาให้เกิดความคลาดเคลื่อน เช่น คัดลอกข้อมูลผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ลายมืออ่านยากไม่
ชัดเจน เป็นต้น ปัญหาดังกล่าวทาให้เกิดความคาดเคลื่อนจากการคัดลอกข้อมูล ในระดับความ
รุนแรง D และ C ทางผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดนาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มาพัฒนาช่อง
ทางการค้นหายาเดิมจากฐานข้อมูลในโปรแกรม H.I.M.Pro โดยแสดงผลการค้นหายาเดิมใน
รูปแบบของแบบฟอร์ ม รายงานการแจ้งเตือ นยาเดิม พิม พ์ อ อกมาเพื่ อ สื่ อสารข้อ มู ล ยาเดิม
ระหว่างวิชาชีพ ลดความคลาดเคลื่อนจากการคัดลอกข้อมูลยาเดิม ลดระยะเวลารอคอยผู้ปุวย
ที่เข้ามานอนรักษาตัวในโรงพยาบาลกันทรารมย์ และผู้ปฏิบัติงานสามารถส่งต่อข้อมูลยาเดิมได้
ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการแจ้งเตือนยาเดิมที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลอัตโนมัติ
วิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ทางผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลรายการ
ยาเดิมจากโปรแกรม H.I.M.Pro จากนั้นได้ทาการออกแบบแบบฟอร์มการแจ้งเตือนยาเดิม
รูปแบบพิมพ์ แล้วพัฒนาหน้าจอที่ได้ออกแบบไว้และชุดคาสั่งการเชื่อมต่อข้อมูลจากฐานข้อมูล
ทาการทดสอบจากชุดข้อมูลจานวน 50 ตัวอย่าง ซึ่งไม่พบข้อผิดพลาด จากนั้นได้นานวัตกรรม
ประยุกต์เข้ากับกระบวนการทางานเดิม แล้วทาการวัดผลลัพธ์ข้อผิดพลาด ระยะเวลาการรอคอย
ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพของนวัตกรรม
การทดสอบประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์ จากการทดสอบการใช้งานการพัฒนาการแจ้งเตือน
ยาเดิมเชื่อมโยงฐานข้อมูลอัตโนมัติ แบบฟอร์มแจ้งเตือนยาเดิมสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลโรงพยาบาลโปรแกรม H.I.M.Pro ทั้งหมดได้ถูกต้อง จากข้อมูลผู้ปุวยที่มีรายการยา
เดิมในฐานข้อมูลโรงพยาบาลกันทรารมย์ทั้งหมด 1,690 ราย โดยการศึกษาผู้ปุวยในแผนกผู้ปุวยใน
ทั้งหมดที่มีการใช้ยาต่อเนื่องก่อนเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลกันทรารมย์ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559
– มีนาคม 2560 เป็นระยะเวลา 6 เดือน ไม่พบรายงานข้อผิดพลาดจากเชื่อมต่อข้อมูล
ประโยชน์/การนาไปใช้ การพัฒนาการแจ้งเตือนยาเดิมเชื่อมโยงฐานข้อมูลอัตโนมัติได้
นาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มาพัฒนาช่องทางการค้นหายาเดิมจากฐานข้อมูลในโปรแกรม
H.I.M.Pro สามารถแสดงผลการค้นหายาเดิมในรูปแบบของแบบฟอร์มรายงานการแจ้งเตือน
ยาเดิมพิมพ์ออกมาเพื่อสื่อสารข้อมูลยาเดิมระหว่างวิชาชีพ สามารถลดความคลาดเคลื่อนจาก
การคัดลอกข้อมูลยาเดิมได้ลดลง 0.28 เหตุการณ์ต่อหนึ่งพันราย เพิ่มอัตราการทบทวนยาเดิม
โดยเภสัชกรร้อยละ 11 โดยเภสัชกรสามารถดาเนินการติดตามและปรึกษาแพทย์เพื่อแก้ไข
ความคลาดเคลื่อนทางยาทุกราย สามารถลดระยะเวลารอคอยผู้ปุวยในเฉลี่ยต่อรายได้ 6 นาที
ผลแบบประเมินความพึงพอใจต่อนวัตกรรมเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมาก
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แท่งแก้วใส่ MB Recycle
รพ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

ชิสากัญญ์ วรแสน

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อประหยัดงบประมาณตามนโยบายของโรงพยาบาล
2.เพื่อช่วยลดมลภาวะของสิ่งแวดล้อมเรื่องลดปริมาณขยะมูลฝอย
3.เพื่อลดความคลาดเคลื่อนการแปลผลค่า Microbilirubin จากเม็ดเลือดแดง
ไหลปนกับซีรั่มได้
4.เพื่อความสะดวกและปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ในการหยิบสิ่งส่งตรวจ
วิธกี ารพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ตัดกระดาษสติ๊กเกอร์สีดาขนาด 9*8 cmหุ้มแท่งแก้วที่เคยใส่
Tube Hematocrit ปิดซ้าด้วยพลาสติกใสจากซองยาขนาด 8*8 cmที่ใช้แล้วติดด้วยเทปใส
และประดิษฐ์กล่องใส่ Specimen โดยนาฐานโฟมใส่ Tube เลือด มาเจาะรูขนาดเท่าแท่งแก้ว
และเมื่อมีการส่ง Specimen สามารถติดสติ๊กเกอร์ที่ระบุชื่อผู้ปุวย HN AN ตรงแท่งแก้วได้ ถ้าห้องชันสูตร
ตรวจ Specimen เรียบร้อยแล้วก็นาแท่งแก้วใส่กลับคืนที่ลิ้นชักของตึกสูติกรรม เจ้าหน้าที่ตึก
สูติกรรมจะสามารถนากลับมาใช้ซ้าอีก โดยสามารถลอกสติ๊กเกอร์ชื่อผู้ปุวยเดิมออกโดยง่าย
การทดสอบประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์ นา Tube Microbilirubin ของผู้ปุวยจานวน 50 ราย
ใส่แท่งแก้วที่ประดิษฐ์ขึ้น
- สามารถบรรจุ Tube Microbilirubin ได้ร้อยละ 100
- ช่วยลดมลภาวะของสิ่งแวดล้อมเรื่องลดปริมาณขยะมูลฝอยได้ร้อยละ 100
- Tube Microbilirubin ที่ปั่นแล้วอยู่ในแนวตั้งไม่ทาให้เม็ดเลือดแดงไหลปนกับซีรั่ม
ได้ร้อยละ 100
- การเหลือค้างของ Specimen กลับมาที่ตึกสูติกรรมเมื่อส่งตรวจที่ห้องชันสูตร ร้อยละ 0
- มีความสะดวกและปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 100
- ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ตึกสูติกรรมและเจ้าหน้าที่ห้องชันสูตรร้อยละ 94
ประโยชน์/การนาไปใช้ สามารถนาไปใช้ในหอผู้ปุวยที่มีการส่ง Tube Microbilirubin
ไปตรวจที่ห้องชันสูตร เช่น หอผู้ปุวยพิเศษ หอผู้ปุวยหนัก ช่วยลดภาวะโลกร้อนจากปริมาณขยะที่
ลดลง (ถุงพลาสติกใช้เวลาย่อยสลายในธรรมชาติ 450 ปี หากมีการเผาไหม้ก็จะเกิดมลพิษทาง
อากาศ) และช่วยลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล (ซองสีน้าตาล 684 ซองราคา 115 บาท ซองละ
0.22 บาท แท่งแก้วใส่ MB Recycle ราคากระดาษสติ๊กเกอร์สีดาแผ่นละ 35 บาทสามารถ
ประดิษฐ์ได้ 40 ชิ้น ชิ้นละ 0.875บาท แต่สามารถนากลับมาหมุนเวียนใช้ได้อีก) และเพิ่มความ
สะดวกปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ในการหยิบสิ่งส่งตรวจ
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SLIDE WARMER “แห้งเร็ว เสร็จไว ได้คุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน” สู่ SLIDE WARMER Thailand 4.0
ณภัทรนันท์ นิสสัยชล และคณะ
รพ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
การ Smear slide เพื่อตรวจ Acid Fast Bacillus (AFB) จานวนมากที่ต้องทาให้ “แห้งเร็ว
ตรวจเสร็จไว ได้คุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน” เป็นการช่วยค้นหาผู้ปุวยเชิงรุก (Active case finding)
และรับในสถานบริการ (Passive case finding) และช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
การดูแลรักษาที่รวดเร็วตามมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ ทางกลุ่ มงานเทคนิคการแพทย์จึงได้
คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ SLIDE WARMER “แห้งเร็ว เสร็จไว ได้คุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน” ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นอุปกรณ์ช่วยเตรียมสไลด์จานวนมากและสามารถคงสภาพสิ่งส่ง
ตรวจได้ถูกต้องตามมาตรฐาน เพิ่มอัตราการตรวจเสมหะจากสิ่งประดิษฐ์ (Slide Warmer) อุ่น slide
แห้งเร็ว ตรวจได้ในปริมาณมากและคงสภาพ specimen ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐาน และลด
ค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องอุ่นสไลด์ที่มีราคาแพง โดยการทานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในราคาถูก
สามารถนามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ที่ใช้ กระจกฝูาขนาด 8x12 นิ้ว, ไม้อัดประกอบ
ขนาด 8.2x 11.4x5 นิ้ว, หลอดไฟ 60 วัตต์ จานวน 2 หลอด, ชุดสวิตซ์พร้อมสาย 1 ชุด
(ระยะห่างระหว่างหลอดไฟกับกระจกฝูา 1 เซนติเมตร) โดยมีวิธีการทางาน 3 ขั้นตอน ได้แก่
ประดิษฐ์อุปกรณ์ นาสิ่งประดิษฐ์ไปทดลองใช้ และปรับปรุงพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
การทดสอบประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์ 1) นาสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 2)
ประเมินผลการดาเนินงานโดยสารวจความพึงพอใจผู้ใช้งานในหน่วยงาน 3)นาสิ่งประดิษฐ์ไป
ทดลองใช้นอกหน่วยงาน (โรงพยาบาลเมืองจันทร์และโรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ) 4) เฝูาระวัง
อุบัติการณ์เกี่ยวกับการนานวัตกรรมไปทดทองใช้ทั้งในและนอกหน่วยงาน
ผลการดาเนินงาน หลังจากได้นาสิ่งประดิษฐ์เครื่องอุ่นสไลด์ไปทดลองใช้ในห้องปฏิบัติการ
และเปรียบเทียบประสิทธิภาพ พบว่า 1) อัตราการตรวจเสมหะจากสิ่งประดิษฐ์ (Slide Warmer)
อุ่น slide แห้งเร็ว เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 90 2) ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานสิ่งประดิษฐ์
(Slide Warmer) ในหน่วยงานคิดเป็นร้อยละ 93 และผู้ใช้งานจากองค์กรภายนอก คิดเป็นร้อยละ 95
3) ผลการประกันคุณภาพการคงสภาพ specimen ตรงตามมาตรฐาน (QA Slide) คิดเป็นร้อยละ 95
4) ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องอุ่นสไลด์ที่มีราคาแพง โดยการทานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในราคาถูก
คิดเป็นร้อยละ 98.57 (ซื้อราคา 35,000 บาท/เครื่อง ประดิษฐ์เองราคา 500 บาท) 5) ได้นา
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ Slide Warmer ไปใช้ในห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเครือข่ายบริการ
สุขภาพ(โรงพยาบาลเมืองจันทร์และโรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ)
ประโยชน์และการนาไปใช้ 1) ใช้เป็นเครื่องอุ่น Slide Smear Specimen (Acid Fast
Bacillus :AFB) เพื่อลดระยะเวลาในการอุ่นสไลด์ “แห้งเร็ว เสร็จไว ได้คุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน”
ลดภาระงาน และ ระยะเวลารอผลการตรวจ AFB การทางานไม่ซับซ้อนลดรายจ่าย สามารถประดิษฐ์ใช้ได้
เองในหน่วยงาน 2)นานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ Slide Warmer ไปใช้ในห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล
เครือข่ายบริการสุขภาพ(โรงพยาบาลเมืองจันทร์และโรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ)
โอกาสพัฒนา ปรับปรุงขนาดและรูปแบบ ให้สามารถอุ่นสไลด์ได้มากขึ้นและทั่วถึงมี
ความร้อนที่คงที่สม่าเสมอ
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ถังอ๊อกซิเย่นยกล้อ พขร.4.0
รพ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

ประนอม มณฑาจันทร์ และคณะ

สืบเนื่องจากในรถยนต์พยาบาลจาเป็นจะต้องมี วัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์ มิ ใช่ยา และ
เวชภัณฑ์ยา บางชนิดที่จาเป็นในการให้การรักษาพยาบาล หรือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่คนไข้
ฉุกเฉิน หรือขณะนาส่งไปรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า และถังอ๊อกซิเย่น
ก็เป็นสิ่งจาเป็นที่สาคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีประจารถพยาบาล เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ปุวยได้
ทันท่วงที แต่ถังอ๊อกซิเย่นในรถพยาบาลมีจานวน 2 ถังขนาดใหญ่ เพื่อสารองไว้ใช้ระหว่ างส่งต่อ
ผู้ปุวยระหว่างทาง ซึ่งถังอ๊อกซิเย่นถังใหญ่มีน้าหนัก 70 กก. รวมทั้งตัวอ๊อกซิเย่นแล้ว เมื่ออ๊อกซิเย่น
หมดถัง จาเป็นต้องมีการนาถังอ๊อกซิเย่นที่เต็มมาเปลีย่ น ซึ่งการเปลี่ยนถังอ๊อกซิเย่นนี้ พนักงาน
ขับรถจะเป็นผู้เปลีย่ นโดยการยกถังเปล่าลง และยกถังที่เต็มขึ้นไปแทน ซึ่งทาให้เกิดอาการปวดหลัง
เป็นปัญหาสุขภาพของพนักงานขับรถทุกคน ไม่อยากไปเปลี่ยนถังอ๊อกซิเย่น ทีมงานยานพาหนะ
โรงพยาบาลขุนหาญ จึงได้เล็งเห็นปัญหานี้ จึงได้พัฒนานวัตกรรม “ถังออกซิเย่นยกย้อ พขร. 4.0”
ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยผ่อนแรงยก ถังอ๊อกซิเย่นของพนักงานขับรถ ลดอ๊อกซิเย่นหมด
ระหว่างส่งต่อผู้ปุวย ลดปัญหาหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนถังอ๊อกซิเย่นของพนักงานขับรถ ลดปัญหา
สุขภาพของพนักงานขับรถ และประหยัดเวลาในการเปลี่ยนถังอ๊อกซิเย่นในรถพยาบาล
การพัฒนานวัตกรรม วัสดุที่ใช้ และงบประมาณรถเข็นผู้ปุวยนั่ง (ที่ชารุดแล้ว), เหล็กฉาก 3
เส้น, เหล็กสแตนเลสกลม 1 เส้น, บานพับประตู 2 อัน, ล้อเลื่อน 10 ตัว, สายรัดถัง 3 คู่ รวม 1,165 บาท
วิธีการใช้
1. นาถังอ๊อกซิเยนที่หมดแล้วออกจากรถพยาบาลมาใส่รถยกถังอ๊อกซิเย่น
2. รัดสายถังอ๊อกซิเย่น เพื่อกันถังอ๊อกซิเย่นเลือนไหล
3. ลากรถที่มีถังอ๊อกซิเย่นออกมาจากรถพยาบาล
4. ยกคันโยกรถยกขึ้นเพื่อให้ถังอ๊อกซิเย่นอยู่ในแนวตั้ง และปลดสายรัดถังออก แล้ว
เคลื่อนถังเปล่าไปเก็บเข้าที่
5. นาถังอ๊อกซิเย่นที่มีอ๊อกซเย่นเต็มถัง มาใส่รถยกถัง แล้วรัดสายให้แน่น แล้วดรั้มคัน
โยกลงในแนวนอน
6. เข็นรถยกไปที่รถพยาบาล แล้วปลดสายรัดออก แล้วเลื่อนถังอ๊อกซิเย่นเข้าที่ ใน
รถพยาบาล ผลการทดลอง พนักงานขับรถมีความพึงพอใจพนักงานขับรถไม่ปวดหลังและ
พนักงานขับรถเปลี่ยนถังอ๊อกซิเย่นเพียงคนเดียวได้
สรุปผล นวัตกรรมนี้สามารถช่วยให้พนักงานขับรถเปลีย่ นถังออกซิเจนเพียงคนเดียวได้
ไม่เกิดภาวะปวดหลัง โดยมีต้นทุนที่ 1,165 บาทต่อชิ้น
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เครื่องเขย่าหลอดเลือด Mixed Blood N.2
กิติยาภรณ์ ขันตีจิตร และคณะ
รพ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
จากการดาเนินงานของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ได้ดาเนินงานเกี่ยวกับการเจาะเก็บเลือด
ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สาคัญก่อนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Pre Analytical) ขั้นตอนการ
เจาะเก็บเลือดมีขั้นตอนดังนี้ 1.การเจาะเลือดจากผู้ปุวย 2.การบรรจุเลือดลงในหลอดชนิดต่างๆ 3.
การผสมเลื อดกั บสารกั นเลื อดแข็ งภายในหลอดแต่ ละชนิ ด แต่ เนื่ องจากจ านวนบุ คลากรที่
ปฏิบัติงานมีจานวนจากัด และมีผู้เข้ารับบริการมีจานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทาให้ต้องทางานอย่างเร่งรีบ
ซึ่งในบางครั้งการ Mix ผสมเลือดกับสารกันเลือดแข็งใช้เวลาน้อยเกินไป ความเร็วและน้าหนักมือใน
การ Mix ผสมเลือดของแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน ทาให้เกิดเลือด Clot และหากเขย่าผสมเลือดแรงเกินไปก็
ทาให้เกิด Hemolysis ดังนั้นจึงเป็นที่มาให้ทางงานเทคนิคการแพทย์ พยายามค้นหาวิธีและเทคนิค
ในการลดอัตราการ Clot ของเลือดที่มีความถี่สูงในการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
วัตถุประสงค์ เพื่อประดิษฐ์นวัตกรรมใช้ในการผสมเลือด และลดอัตราการ Clot ของเลือด
และได้สิ่งส่งตรวจที่มีคุณภาพ อีกทั้งเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้สะดวกและรวดเร็ว
ระเบียบวิธีวิจัย การศึกษาเป็นการวิจัยและพัฒนา (The Research and Development) มี 3 ระยะ
คือระยะที่ 1 พัฒนาต้นแบบสร้างต้นฉบับนวัตกรรม ระยะที่ 2 ทดลองใช้นวัตกรรมแล้วปรับปรุงได้ต้นแบบ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพ ระยะที่ 3 สรุปผลการทดลองและรายงานผลนาไปปฏิบัติ กลุ่มเปูาหมายเจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ที่ให้บริการเจาะเลือดให้ผู้ปุวยแผนก OPD เก็บข้อมูลจากแบบประเมิน
ความผลนวัตกรรมจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน,ประเมินจากการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ clot ของผู้ปุวยที่มารับ
บริการแผนก OPD
ผลการศึกษา จากการศึกษาพบว่าก่อนนานวัตกรรม Mixed blood N2 มาใช้พบมีการปฏิเสธ
สิ่งส่งตรวจที่เกิดจากการ Clot ในปีงบ 2557 มีการ Clot จานวน 58 ครั้ง (ร้อยละ 0.18) ปีงบประมาณ
2558 มีการ Clot จานวน 43 ครั้ง (ร้อยละ 0.15) ซึ่งสาเหตุเกิดจากการ Mix ผสมเลือดกับสารกัน
เลือดแข็งใช้เวลาน้อยเกินไป ความเร็วและน้าหนักมือในการ Mix ผสมเลือดของแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน
ทาให้เกิดการ Clot เมื่อนาเครื่องเขย่าหลอดเลือด Mixed Blood N2 มาใช้ในการศึกษา ช่วงระยะเวลา
ในการศึกษาปีงบประมาณ 2559 จากผลการศึกษาพบว่ามีการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจที่เกิดจากการ clot เป็น
จานวน 7 ครั้ง (ร้อยละ 0.02) และปีงบประมาณ 2560 การ Clot จานวน 2 ครั้ง (ร้อยละ 0.01)
นอกจากนั้นยังได้ทาการศึกษาการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่อง Mixed Blood N2 ใน 3 ด้าน
คือ 1)เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้สะดวก รวดเร็ว พอใจร้อยละ 95 2)ด้านความปลอดภัย
ของเครื่องมือ พอใจร้อยละ 95 3)ด้านมีความแข็งแรงและเหมาะสม พอใจร้อยละ 98
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ ปัจจัยที่มีส่วนสาคัญในการดาเนินงานเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเขมราฐ
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ได้มีการนาเครื่องเขย่าหลอดเลือด Mixed Blood N.2 ไปใช้
ในห้องปฏิบัติการ โดยจากการใช้งานทาให้สามารถลดการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจที่เกิดจากการ clot ได้
รวมถึงสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้นวัตกรรม โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการขอจด อนุสิทธิบัตร
จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
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เครื่องบริหารแขน exercise ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
วรรณวิสา สมคะเน
รพ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จ.อุบลราชธานี
หอผู้ปุวยศัลยกรรม มีผู้ปุวยมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นในแต่ละปี 2559 มี 10 ราย ปี 2560 (ต.ค.59-พ.ค.60)
จานวน 16 ราย ผ่าตัด Modified Radical Mastectomy (MRM) ซึ่งเป็นการผ่าตัดเอาเต้านมข้างที่เป็นมะเร็ง
และต่อมน้าเหลืองใต้รักแร้ออก จึงทาให้อาจเกิดภาวะข้อไหล่ติดได้ง่ายขึ้น ไม่มีอุปกรณ์ในการออกกาลังกาย
ให้กับผู้ปุวยหลังผ่าตัด ได้ให้คาแนะนาท่าบริหารบนเตียง ซึ่งผู้ปุวยทาได้ไม่เต็มที่อาจส่งผลกระทบทางลบต่อ
ความสามารถในการใช้ชีวิตประจาวันตามปกติของผู้ปุวย เช่น การหวีผม หรือการยกของขึ้นที่สูงและที่สาคัญ
ถ้าหากว่าภาวะดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขอย่าง “เหมาะสม” และ“ทันเวลา”อาจจะนาไปสู่ความพิการอย่างถาวร
การเคลื่อนไหวข้อไหล่ลดลงไม่เพียงแต่ทาให้เกิดปัญหาทางร่างกายและจิตใจผู้ปุวยโดยตรงแล้ว ยังเป็นการ
สร้างภาระในการดูแลผู้ปุวยให้กับครอบครัวรวมไปถึงค่าใช้จ่ายและเวลาที่เพิ่มขึ้น เพื่อใช้รักษา จึงเกิดการ
คิดค้นและประดิษฐ์นวัตกรรมเครื่องบริหารแขน exercise ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยปูองกันข้อไหล่ติดขึ้น
เป้าหมาย
1. ผู้ปุวยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านมเช่นติดเชื้อ ข้อไหล่ติด
2. ลดระยะเวลาวันนอนโรงพยาบาล
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ≥85 %
4. อุบัติการณ์การ Re-Admit ภายใน 48 วัน
ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ หอผู้ปุวยในศัลยกรรมทางหอผู้ปุวยไม่มีอุปกรณ์ในการออกกาลังกาย
ให้กับผู้ปุวยหลังผ่าตัดได้ให้คาแนะนาท่าบริหารออกกาลังกายซึ่งผู้ปุวยทาได้ไม่เต็มที่อาจส่งผลกระทบ
ทางลบต่อความสามารถในการใช้ชีวิตประจาวันตามปกติได้โดยเฉพาะภาวะแทรกซ้อนตามมาหลังผ่าตัด
เช่น ข้อไหล่ติดแม้จะยังไม่พบอุบัติการณ์ดังกล่าวและเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ปุวยและญาติสามารถ
นาไปปฏิบัติเมื่อกลับบ้านได้
กิจกรรมการพัฒนา
1. ประชุมทีม วางแผนการจัดทาและติดตั้งอุปกรณ์การออกกาลังกาย
2. จัดทาสื่อการสอนสุขศึกษาท่าบริหารพร้องสาธิตการออกกาลัง
3. ทดลองให้กับผู้ปุวยออกกาลังกับอุปกรณ์จัดทา
4. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปุวยและญาติ
5. เก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และประเมินผล
6. ติดตามเยี่ยมบ้าน
การประมวลผลการเปลี่ยนแปลง
1. ผู้ปุวยผ่าตัดมะเร็งเต้านม จานวน 10 ราย ไม่พบอุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อน
หลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม
2. ผู้ปุวยผ่าตัดมะเร็งเต้านม เฉลี่ยนอน รพ. 1 สัปดาห์
3. ร้อยละความพึงพอใจ 91.43%
4. ไม่พบอุบัติการณ์ Re-Admit ด้วยอาการติดเชื้อ และข้อไหล่ติด
บทเรียนที่ได้รับ การใช้เครื่องบริหาร Exercise เพื่อบริหารแขนผู้ปุวยมะเร็งเต้านมสามารถ
ลดการติดของข้อไหล่ และอาการตึง ชา ได้ดี ผู้ปุวยทุกคนรู้สึกพึงพอใจมาก จึงได้ทาการเก็บข้อมูล
สิ่งที่ได้เรียนรู้ กระบวนการพัฒนาคุณภาพงานการแก้ไขปัญหามีความคิดริเริ่มและทดลอง
ทางานเป็นทีมมากขึ้น
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ถุงมือมหัศจรรย์ อุ้มรัก ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน
ธนาวัช สุวรรณสุข
รพ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
จากการศึกษาข้อมูลประชากรพบว่าประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งด้านปริมาณ
และสัดส่วนต่อประชากรจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.25502554) กระทรวงสาธารณสุข ได้กาหนดนโยบายให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงตามวัย ขยาย
โอกาสดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
ที่ทุกฝุายจะต้องร่วมมืออย่างจริงจังและต่อเนื่องในการเตรียมความพร้อมให้ผู้สูงอายุทุกคน
ตลอดจนบุคคลในครอบครัวและชุมชน เนื่องจากจานวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุมี การเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จานวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นเช่นนี้ เนื่องมาจากการพัฒนาด้านสาธารณสุขและทาง
การแพทย์ ท าให้อัตราการตายลดลง ผู้ สู งอายุ จึงมี ชีวิตที่ ยื นยาวขึ้น แต่ผู้ สู งอายุ ก็ยั งได้รับ
ผลกระทบจากการเสื่อมถอยของร่างกาย เกิดภาวะทุพพลภาพในที่สุดสิ่งเหล่ านี้ทาให้ผู้สูงอายุ
ดารงชีวิตอยู่อย่างไม่มีความสุข ผู้สูงอายุจึงควรให้ความสนใจดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงมี
คุณภาพที่ดี ปูองกันการเกิดโรคต่างๆ รวมทั้งฟื้นฟูสุขภาพเมื่อมีภาวะของโรค และควบคุมให้
ภาวะของโรคเหล่านั้นมีอาการคงที ไม่กาเริบรุนแรงหรือเสื่อมถอยมากว่าเดิม ส่วนการดูแล
สุขภาพกลุ่มผู้ปุวยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ที่บ้านแบบบูรณาการ การให้คาแนะนาและ
ความรู้แก่ญาติและผู้ปุวยที่บ้านจะก่อให้เกิดผลแบบองค์รวมทั้งกาย จิต และสังคม และยังมีผล
ต่อกลุ่มเปูาหมาย ให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง และเพื่อเป็ นการส่งเสริมให้
ผู้ปุวยและครอบครัวได้ตระหนักถึงภาวะแทรกซ้อนของโรคและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการ
ปูอ งกันภาวะแทรกซ้อ นดังกล่ า วภายใต้บริ บ ทของครอบครั วและชุ ม ชนของตนเองโดยใช้
กระบวนการเยี่ยมบ้านและยึดหลักการองค์รวม ผสมผสานต่อเนื่องและชุมชนมีส่วนร่วม ซึ่ง
สอดคล้ องกั บการร่ วมสรรค์ สร้ างรู ปแบบกิจกรรมการดูแลสุขภาพใกล้ บ้าน–ใกล้ ใจเพื่อ ให้
ได้ผลดีและผสมผสานชีวิตความเป็นอยู่วิถีชีวิตประจาวันการดาเนินชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคม
จึงได้มีการจัดทานวัตกรรม ถุงเก็บรัก ปูองกันผู้ปุวยดึงสายให้อาหารทางสายยาง NG TUBE
และสาย Foley’s Cath ในผู้ปุวยติดเตียงซึ่งประดิษฐ์มาจากขวดน้าเกลือที่เหลือใช้แล้ว เพื่อให้
ผู้ปุวยที่มีภาวะบกพร่องในการรับรู้และผู้ปุวยมักดึงสายให้อาหารและสายสวนปัสสาวะออก
บ่อยๆ เพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานจากการใส่สายให้อาหารทางสายยางคณะเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขฝุายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุ มชน โรงพยาบาลเขมราฐ จึงได้มีการคิดนวัตกรรม
ถุงมือเก็บรักปูองกันการดึงสาย NG TUBE และสาย Foley’sCath ในผู้ปุวยติดเตียงขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดการดึงสายให้อาหารทางสายยางและสายสวนปัสสาวะของผู้ปุวย
2. เพื่อลดความทุกข์ทรมานจากการใส่สายให้อาหารทางสายยางและสายสวนปัสสาวะของผู้ปุวย
3. เพื่อลดจานวนครั้งในการใส่สายให้อาหารและสายสวนปัสสาวะต่อเดือน
อุปกรณ์ 1. ขวดน้าเกลือ /ขวด Normal Salie Irrigateขนาด 1,000 ml ที่ใช้แล้ว
2. มีดคัตเตอร์
3. กระดาษกาวย่น
4. ปลอกแขน
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สิ่งที่เป็นนวัตกรรม
เป็นการประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากสิ่งของที่ใช้แล้วที่มีอยู่ในพื้นที่ โดยการใช้ขวด Normal
SalieIrrigate ขนาด 1,000 ml มาประดิษฐ์เป็นกระเปราะมือหรือตัวปูองกันดึงสายให้อาหารและ
สายสวนปัสสาวะ และปลอกแขนเป็นตัวยึดไม่ให้กระเปราะมือหลุด และนวัตกรรมนี้เป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้กับญาติผู้ดูแลสบายใจไม่มีความกังวลต่อการดึงสายให้อาหารและสายสวนปัสสาวะของ
ผู้ปุวย และยังเป็นการลดความรุนแรงในการดูแลผู้ปุวยโดยการผูกแขนไว้กับเตียงผู้ปุวยได้อีกทางหนึ่ง

จุดเด่นของนวัตกรรม
1. เป็นการนาเอาอุปกรณ์ที่ใช้แล้วมาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ปุวยในชุมชนและเกิด
ประโยชน์ มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น
2. สร้างความสบายใจและแรงจูงใจในการดูแลผู้ปุวย โดยไม่มีความกังวลใจ
3. สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้และนาไปเผยแพร่ในชุมชนเครือข่ายสาธารณสุขทั้ง
เครือข่ายและเครือข่ายต่างอาเภอได้
กิจกรรมการดาเนินงาน
1. นาถุงเก็บรักมอบให้ผู้ปุวยติดเตียงที่มีสายให้อาหารและสายสวนปัสสาวะ คนละ 1 คู่ ทุกราย
2. เจาะรูขนาดพอดีเพื่อระบายอากาศที่ก้นขวดและรอบๆ ขวด
3. บริเวณรอบๆ ปากขวดที่ตัดออกนั้นเพื่อปูองกันเสียดสีกับผิวผู้ปุวยโดยให้ใช้กระดาษ
กาวย่นติดรอบบริเวณปากขวดให้เรียบร้อย
3. การใช้สวมปลอกแขนถุงมือเก็บรั กเข้าแขนผู้ปุวยพอประมาณ ไม่ให้คับหรือหลวม
จนเกินไปผู้ปุวยสามารถขยับมือได้เอง
4. ญาติผู้ดูแลสามารถทางานได้ตามปกติโดยไม่ต้องกังวลใจในการดึงสายของผู้ปุวย
5. สามารถขยายความรู้ในการนาไปใช้นอกพื้นที่ได้
ผลการดาเนินงาน
- ได้นานวัตกรรมดังกล่าวออกเผยแพร่ให้ประชาชนได้ลองฝึกปฏิบัติ
- ญาติผู้ดูแลผู้ปุวยมีความพึงพอใจกับการใช้นวัตกรรม ร้อยละ 93.3
- ผลลัพธ์จากการประเมินจากการปฏิบัติงานและการรับแจ้งจากญาติผู้ปุวย ก่อน – หลังจาก
การใช้นวัตกรรม โดยการเก็บข้อมูลเดือน กรกฏาคม– กันยายน 2559 พบว่าผู้ปุวยที่สายยาง
ให้อาหารจานวน 4 ราย มีอุบัติการณ์สายหลุด จานวน 11 ครั้ง ผู้ปุวยที่มีสายสวนปัสสาวะ
จานวน 3 ราย มีอุบัติการณ์สายสวนหลุด จานวน 3 ครั้ง และหลังจากมีการพัฒนานวัตกรรม
ใช้ในผู้ปุวยแล้วนั้น หลังจากเก็บข้อมูลพบว่า ผู้ปุวยที่มีสายให้อาหารและสายสวนปัสสาวะไม่มี
อุบัติการณ์เกิดขั้นเลย
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“แปรงสีฟันของหนู (ไม่ใช่ของหนู)”
รพ.สต.ห้วยขะยุง จ.อุบลราชธานี

อุไรพร หิปะนัติ

ความเป็นมา การดูแลสุขภาพช่องปากเด็กในโรงเรียนเป็นหน้าที่ ที่เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ในเขตรับผิดชอบต้องทา เช่น ตรวจสุขภาพช่องปาก ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน เคลือบหลุมร่องฟัน
เคลือบฟลูออไรด์ และให้ทันตสุขศึกษา การดูแลสุขภาพช่องปากเด็กในโรงเรียน นอกจาก
เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุขแล้วยังมีบุคลากรอื่นที่มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก
ได้แก่ ผู้อานวยการโรงเรียน ครูประจาชั้น แม่ค้าหรือผู้ประกอบการในโรงเรียน ผู้ปกครอง
ตลอดจนตัวนักเรียนเองก็ต้องดูแลสุขภาพช่องปากตนเอง นอกจากบุคคลต่างๆจะมีส่วนในการ
ดูแลสุขภาพช่องปากเด็กแล้ว สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนก็เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
แปรงสีฟัน เป็นอุปกรณ์สาคัญที่สุดในการทาความสะอาดฟัน เดิมแปรงสีฟันของนักเรียนเมื่อใช้
แล้ว จะเก็บโดยแขวนไว้บนราวสาหรับเก็บแปรงสีฟันหรือเก็บในกระป๋องรวมกัน ไม่มีฝาปิด ซึ่ง
การเก็บแปรงสีฟันดังกล่าวจะทาให้เกิด ฝุุนละออง แมลงสาป หนูกัดแทะ เป็นแหล่งสระสม
ของเชื้อโรค เกิดโรคติดต่อ งานทันตกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพห้วยขะยุง จึงได้จัดทา
นวัตกรรม “แปรงสีฟันของหนู(ไม่ใช่ของหนู)”
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินประสิทธิผลของนวัตกรรม “แปรงสีฟันของหนู (ไม่ใช่ของหนู)”
ในแง่ 1. สถานที่เก็บแปรงสีฟันของนักเรียน 2. ความสะอาดของแปรงสีฟันของนักเรียน 3.
กระตุ้นการมีส่วนร่วมทั้งครูและผู้ปกครอง
วิธีการ 1. พัฒนานวัตกรรม “แปรงสีฟันของหนู (ไม่ใช่ของหนู)” โดย 1.1 จัดทาที่เก็บ
แปรงสีฟันของนักเรียน ดังนี้ ให้ผู้ปกครองหรือครูประจาชั้น นาขวดน้าเปล่าที่เป็นพลาสติกที่ใช้
แล้วมาล้างให้สะอาด เจาะรูด้านล่างของขวดด้วยเข็ม ประมาณ 10 รู เพื่อให้น้าจากแปรงสีฟัน
ไหลออกได้ ผูกคอขวดน้าด้วยเชือกขนาดเล็กหรือด้าย ผูก ปลายเชือกหรือปลายด้ายเพื่อใช้
สาหรับห้วยหรือแขวนที่ตะปู เขียนชื่อ-สกุล นักเรียนลงบนขวด 1.2 ประชุมชี้แจงการดาเนินกิจกรรม
และแนวทางแก้ไขในแต่ละระดับชั้น 1.3 นักเรียนแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน 1.4 นักเรียน
เก็บแปรงสีฟันที่ใช้แล้วในขวดน้าที่เตรียมไว้โดยวางแปรงตั้งขึ้ น ปิดฝาขวด นาขวดน้าที่มีแปรง
ด้านในไปแขวนไว้ที่เก็บแปรงสีฟันประจาชั้นเรียน 1.5 ให้คาแนะนาครูประจาชั้น 1.6 ประเมินผล
การดาเนินกิจกรรม 2. ประเมินผล กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กนักเรียนในโรงเรียน จานวน 208 คน
เก็บข้อมูลด้วยแบบความพึงพอใจ และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติร้อยละ
ผลการดาเนินงาน พบว่าการใช้นวัตกรรม “แปรงสีฟันของหนู (ไม่ใช่ของหนู)”ทาให้เด็ก
นักเรียนมีความพึงพอใจ สะอาด ปลอดภัยจากแมลงสัตว์นาโรคการแก้ไขปัญหา สามารถลด
ความเสียหายของแปรงสีฟันจากการกัดแทะของหนู ในภาคเรียนที่ 1 แปรงสีฟันถูกหนูกัดแทะ
ร้อยละ 11.06 ภาคเรียนที่ 2 ไม่มีแปรงสีฟันถูกหนูกัดแทะเลย การสัมภาษณ์ครูประจาชั้น
พบว่า ร้อยละ 100 มีความพอใจ เนื่องจากลดค่าใช้จ่าย สะอาด ปลอดภัยจากแมลงสัตว์นาโรค
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พัฒนาระบบกาหนดจุดเสี่ยง (Risk Point) การเกิดอุบัตเิ หตุบน Google map
ในพื้นที่อาเภอเดชอุดม อาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
เสาวลักขณ์ จันทร์พวง
สสอ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-28 ธันวาคม 2558 พบผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
จราจรแล้ว 262 ราย บาดเจ็บ 18,611 ราย สูงเป็นอันดับ 7 ของประเทศขณะที่ในอาเภอเดชอุดม
ในห้วงเวลาเดียวกัน พบผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรแล้ว 20 ราย บาดเจ็บ 2,969 ราย มีแนวโน้ม
คงที่จากปีผ่านมา ซึ่งพื้นที่ที่พบมากที่สุดคือ พื้นที่ตาบลเมืองเดช และ กว่าร้อยละ 80 เกิดขึ้นกับ
วัยรุ่นและวัยแรงงานที่ใช้รถจักรยานยนต์บนถนนสายหลัก 24 และถนนสายรองในหมู่ บ้าน
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมเมาแล้วขับ ขับรถเร็ว ง่วงหลับใน ส่งผลให้
เกิดความรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ การไม่สวมหมวกกันน็อค ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย นั่งท้าย
รถกระบะ หรือมีวัตถุอันตรายอยู่ข้างทางถนน ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ ช่วงเวลา
เย็น/หัวค่า ไปจนถึงหลังเที่ยงคืน เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่อนุญาตให้จาหน่ายสุราได้ และมีงาน
เลี้ยงสังสรรค์ มีการดื่มสุรา การบาดเจ็บมักจะเกิดกับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ บนถนนหมู่บ้านและ
ถนนสายรอง ซึ่งในช่วงปีใหม่ 2559 รัฐบาลได้ประกาศให้ช่วงระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2558
ถึง 4 มกราคม 2559 เป็นช่วงเฝูาระวังอุบัติจราจร 10 วันอันตราย จากสถานการณ์ในปีที่ผ่าน
มา อาเภอเดชอุดมมีผู้ประสบอุบัติเหตุจราจรในช่วงวันดังกล่าวของปี 2558 ถึง 115 ราย เฉลี่ย
วันละ 11 ราย ส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุจราจรจากรถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 70.43 เกิด
ขึ้นกับวัยรุ่นในช่วงอายุ 15-29 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.21 พื้นที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยคือ
ตาบลเมืองเดช ตาบลกุดประทาย และตาบลตบหู จานวน 31, 11, 10 รายตามลาดับ
วิธีการดาเนินงาน
1. เปิด Google Chrome login ด้วย acc0unt ด้วย Gmail ไปที่ maps. Google.com
2. click ที่ creative เพื่อเริ่มสร้างที่ปุมตาแหน่ง add marker แล้ว click วางจุดที่ตั้ง
บนพื้นที่ ใส่ชื่อที่ตั้ง แล้ว click save
3. เลือกแทบเมนู ฟังก์ชั่น เพื่อเลือกฟังก์ชั่นการส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์งาน ส่งออกไปยัง
KML เพื่อ download ไฟล์งาน
4. เปิดโปรแกรม Excel เพื่อจัดเก็บและนาข้อมูลมาใช้
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ผลการดาเนินงาน
ได้นาข้อมูลจากการลงข้อมูล มาใช้กาหนดจุดเสี่ยง เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ในไตรมาสที่ 1 จานวน 5 จุด คือ
1. จุดถนน โชคชัย – เดชอุดม บริเวณ หน้าวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีเสียชีวิต 1 ราย
2. ถนน สาย 24 บ้านดอนเสาโฮง เสียชีวิต 1 ราย
3. ถนนเดชอุดม – วารินชาราบ บ้านปุาโมง เสียชีวิต 2 ราย
4. ถนนเดชอุดม – บุณฑริก บ้านหนองสนม เสียชีวิต 1 ราย
5. บริเวณหน้าโรงเรียน เดชอุดม – โรงเรียนแขมเจริญ เสียชีวิต 1 ราย
ในการลงข้อมูล risk point บน google map เป็นการนาข้อมูลมาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้
กับข้อมูลเทคโนโลยี และสารสนเทศ GIS เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการทางจราจร
เพื่อลดจานวนการเกิดอุบัติเหตุให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผลลัพธ์
ทาให้วิเคราะห์ข้อมูลได้แม่นยา สามารถดึงข้อมูลมาใช้สะดวก ถูกต้อง และรวดเร็ว
ประโยชน์การนาไปใช้
การพัฒนาเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ จุดเสี่ยงอันตรายใน google map ในรูปแบบแผนที่
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ จะช่วยในการแสดงผลตาแหน่งจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย ถนนสายหลัก
โดยนามาวิเคราะห์ข้อมูล จุดเสี่ย ง การจัดลาดับความสาคัญของแต่ละจุด และระบบสามารถ
ส่งออกข้อมูล เพื่อดึงเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ ตรงตามสภาพปัญหา เพื่อสามารถนามาใช้
ในการหาแนวทางการบรรเทาอุบัติเหตุจราจร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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กาหนดการประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 10 ประจาปีงบประมาณ 2560
ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรมเนวาด้าแกรนด์ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
เวลา 08.00 - 09.00 น.
เวลา 09.00 - 09.30 น.

เวลา 09.30 - 12.00 น.

เวลา 12.00 - 13.00 น.
เวลา 13.00 - 17.30 น.
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
เวลา 09.00 - 12.00 น.
เวลา 12.00 - 13.00 น.
เวลา 13.00 - 16.30 น.

- ลงทะเบียนเข้าประชุม
- พิธีเปิดการประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 10 ประจาปี 2560
ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม
โดย นางวารุณี จินารัตน์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10
- กล่าวรายงานโดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ
- ผู้บริหารเยี่ยมชมผลงานประเภทต่างๆ
- นาเสนอผลงานวิชาการ ประเภทต่าง ๆ
1. การนาเสนอประเภทบูธวิชาการ ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม
2. การนาเสนอประเภทวาจา (Oral Presentation)
* สาขา R2R ณ ห้องประชุมหยกแก้ว
* สาขาการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรคและควบคุมโรค
ณ ห้องประชุมโกเมน
* สาขาคลินิก ณ ห้องประชุมไพลิน
3. การนาเสนอประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation)
* สาขา R2R ห้องบุศราคัม
* สาขาการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรคและควบคุมโรค
ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม
* สาขาคลินิก ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม
4. การนาเสนอประเภทสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม (Innovation Presentation)
ณ Lobby บน
* สาขา R2R
* สาขาการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรคและควบคุมโรค
* สาขาคลินิก
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
- นาเสนอผลงาน (ต่อ)

- นาเสนอผลงาน (ต่อ)
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
- นาเสนอผลงาน (ต่อ)
- ปิดการประชุม
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.
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คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ ๑๔๓๓ /๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการและพัฒนาการจัดการความรู้บุคลากรสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ ๑๐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ด้วย เขตสุข ภาพที่ ๑๐ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อานาจเจริญ
และจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดการประชุมวิชาการและพัฒนาการจัดการความรู้บุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๐
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๐ ขึ้น ในวั นที่ ๔ – ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเนวาด้ าแกรนด์ จัง หวั ด
อุ บ ลราชธานี โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ บุ ค ลากรทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ได้ พั ฒ นาความรู้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ทางวิชาการ และมีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้จากการศึกษาวิจัย
ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการนาองค์ความรู้จาการศึกษาวิจัยไปใช้ ให้
เกิดประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เขตสุขภาพที่ ๑๐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
๑.๑ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๐
ประธาน
๑.๒ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๑๐
รองประธาน
๑.๓ ผู้อานวยการสานักงานเขตสุขภาพที่ ๑๐
กรรมการ
๑.๔ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ ๑๐
กรรมการ
๑.๕ ผู้อานวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปในเขตสุขภาพที่ ๑๐
กรรมการ
๑.๖ ผู้อานวยการศูนย์วิชาการทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ ๑๐
กรรมการ
๑.๗ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมปูองกัน) ในเขตสุขภาพที่ ๑๐
กรรมการ
๑.๘ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ในเขตสุขภาพที่ ๑๐
กรรมการ
๑.๙ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ
กรรมการและเลขานุการ
๑.๑๐ นายปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง รักษาการในตาแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ
กรรมการ
(ด้านเวชกรรมปูองกัน)
และผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ
๑.๑๑ นายกัญจน์ณัฏฐ์ เจริญชัย รักษาการในตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ กรรมการ
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
และผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ
๑.๑๒ นางแคทรียา รัตนเทวะเนตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ และผู้ช่วยเลขานุการ
บทบาทหน้าที่ ดังนี้
อ านวยการ ควบคุ ม ก ากั บ และสนั บ สนุ น การจั ด ประชุ ม วิ ช าการสาธารณสุ ข เขตสุ ข ภาพที่ ๑๐
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
๒. คณะกรรมการ...
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-๒๒. คณะกรรมการดาเนินงานด้านวิชาการ ประกอบด้วย
๒.๑ นายประภาส วีระพล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ
ประธาน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ
๒.๒ นายปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง
รักษาการในตาแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ
รองประธาน
(ด้านเวชกรรมปูองกัน) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ
๒.๓ นายกัญจน์ณัฏฐ์ เจริญชัย รักษาการในตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองประธาน
(ด้านส่งเสริมพัฒนา) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ
๒.๔ นางอัญชลี หน่อแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ
๒.๕ นางรัชนี ครองยุติ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
กรรมการ
โรงพยาบาลอานาจเจริญ
๒.๖ นางสุเพียร โภคทิพย์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
กรรมการ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
๒.๗ นางศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
กรรมการ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
๒.๘ นายวิโรจน์ เซมรัมย์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
๒.๙ นายอรุณ บุญสร้าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
กรรมการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
๒.๑๐ นายวิษณุ สุภศร
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กรรมการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
๒.๑๑ นางสาวนิฤมล กมุทชาติ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กรรมการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
๒.๑๒ นางสาวเตือนใจ เหรียญรักวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
๒.๑๓ นายวุฒิพงษ์ ทองเฟื่อง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
กรรมการ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
๒.๑๔ นางวชิรา สุเมธาวิทย์
เภสัชกรชานาญการ
กรรมการ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
๒.๑๕ นายอนันต์ ถันทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กรรมการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
๒.๑๖ นายศราวุธ ทองเฟื่อง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
๒.๑๗ นางสาวฐิติยา ญาณพิบูลย์ นักวิชาการสาธารณสุข
กรรมการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
๒.๑๘ นางสาวกีรตยา อินทรรักษา พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กรรมการ
โรงพยาบาลมุกดาหาร
๒.๑๘ นางสาวขนิษฐา...
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-๓๒.๑๙ นางสาวขนิษฐา สวัสดิวงศ์ไชย พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กรรมการ
โรงพยาบาลมุกดาหาร
๒.๒๐ นางสาวฐิรพร อัศววิศรุต พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
กรรมการ
โรงพยาบาลยโสธร
๒.๒๑ นางรักชนก น้อยอาษา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กรรมการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
๒.๒๒ นายณัฐทฌาย์ จรรยา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กรรมการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
๒.๒๓ นายประดิษ ภูมิแสน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กรรมการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
๒.๒๔ นางสุชารัตน์ ญาวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการ
สานักงานเขตสุขภาพที่ ๑๐
๒.๒๕ นางสาวอัจฉราภรณ์ ยะฮาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ
สานักงานเขตสุขภาพที่ ๑๐
๒.๒๖ นางแคทรียา รัตนเทวะเนตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ
๒.๒๗ นางเอื้องอรุณ สมนึก
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชานาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ
๒.๒๘ นายเอกชัย อินหงษา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ
บทบาทหน้าที่ ดังนี้
๑. กาหนดรูปแบบขัน้ ตอนการจัดประชุมวิชาการ และการนาเสนอผลงานวิชาการ
๒. รวบรวมบทคัดย่อและกลั่นกรองผลงานวิชาการแต่ละจังหวัดให้ครบตามโควตาเพื่อจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม
๓. เชิญคณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิชาการแต่ละประเภท
๔. ส่งบทคัดย่อให้คณะกรรมการศึกษาก่อนวันนาเสนอผลงานวิชาการ
๕. ประสานงานและอานวยความสะดวกแก่ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม
๖. ภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานวิชาการ ประกอบด้วย
๓.๑ ผลงานประเภทวาจา (Oral Presentation)
สาขา R2R ประกอบด้วย
๑. นายวิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ประธาน
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
๒. นางนิภา ละครวงษ์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กรรมการ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
๓. นายอารี บุตรสอน
อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กรรมการ
๔. คณะกรรมการดาเนินการจัดประกวด/ผู้ประสานงาน ห้องละ ๓ คน
สาขาส่งเสริม...
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สาขาส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันและควบคุมโรค ประกอบด้วย
๑. นางน้าเพชร ตั้งยิ่งยง
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
ประธาน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
๒. นางเกศรา แสนทวีสุข นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี
๓. นายประเสริฐ ประสมรักษ์ อาจารย์โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอานาจเจริญ
กรรมการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
๔. คณะกรรมการดาเนินการจัดประกวด/ผู้ประสานงาน ห้องละ ๓ คน
สาขาคลินิก ประกอบด้วย
๑. นางนิธิกุล เต็มเอี่ยม
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ประธาน
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
๒. นายปริญญา ชานาญ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
กรรมการ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
๓. นายแสวง วัชระธนกิจ อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กรรมการ
๔. คณะกรรมการดาเนินการจัดประกวด/ผู้ประสานงาน ห้องละ ๓ คน
๓.๒ ผลงานประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation)
สาขา R2R ประกอบด้วย
๑. นางศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
ประธาน
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
๒. นางมลุลี แสนใจ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
กรรมการ
ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
๓. นายกิตติ เหลาสุภาพ
อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กรรมการ
๔. คณะกรรมการดาเนินการจัดประกวด/ผู้ประสานงาน ห้องละ ๓ คน
สาขาส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันและควบคุมโรค ประกอบด้วย
๑. นางสาวลออ จันสุตะ
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ประธาน
ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
๒. นายธงชัย อามาตยบัณฑิต อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กรรมการ
๓. นายนพรัตน์ ส่งเสริม
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กรรมการ
๔. คณะกรรมการดาเนินการจัดประกวด/ผู้ประสานงาน ห้องละ ๓ คน
สาขาคลินิก ประกอบด้วย
๑. นางนภาพร เกียรติดารง นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ประธาน
โรงพยาบาลอานาจเจริญ
๒. นางสาวน้องเล็ก คุณวราดิศัย อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กรรมการ
๓. นางสุวารี เจริญมุขยณันท์ นักกายภาพบาบัดชานาญการ
กรรมการ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
๔. คณะกรรมการดาเนินการจัดประกวด/ผู้ประสานงาน ห้องละ ๓ คน
๓.๓ ผลงานประเภท...
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๓.๓ ผลงานประเภทสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม (Innovation Presentation)
สาขา R2R ประกอบด้วย
๑. นางอัญชลี หน่อแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ประธาน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ
๒. นางสาวสุภาพร ใจการุณ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กรรมการ
๓. นายวิโรจน์ เซมรัมย์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
๔. คณะกรรมการดาเนินการจัดประกวด/ผู้ประสานงาน ห้องละ ๒ คน
สาขาคลินิก ประกอบด้วย
๑. นางอุษณีย์ กิตติวงศ์สุนทร เภสัชกรเชี่ยวชาญ
ประธาน
โรงพยาลบาลสรรพสิทธิประสงค์
๒. นางสุเพียร โภคทิพย์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
กรรมการ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
๓. นางสาวสุภาพร บุญศิริลักษณ์ เภสัชกรชานาญการ
กรรมการ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
๔. คณะกรรมการดาเนินการจัดประกวด/ผู้ประสานงาน ห้องละ ๒ คน
สาขาด้านการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันและควบคุมโรค ประกอบด้วย
๑. นางสิริพร วงศ์ตรี
รักษาการในตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ประธาน
(ด้านบริการ) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
๒. นางฤดีวรรณ วงศ์เจริญ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ
๓. นายอนันต์ ถันทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กรรมการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
๔. คณะกรรมการดาเนินการจัดประกวด/ผู้ประสานงาน ห้องละ ๒ คน
บทบาทหน้าที่ ดังนี้
๑. ตัดสินผลงานวิชาการตามประเภทและสาขา จานวน ๓ รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ รางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ ๑ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
๒. วิพากษ์ผลงานวิชาการและเสนอแนะประเด็นที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการ
๓. มอบผลการตัดสินให้คณะกรรมการวิชาการเพื่อเตรียมการมอบประกาศเกียรติบัตรและรางวัลต่อไป
ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากพบปัญหาอุปสรรคให้รายงานคณะกรรมการอานวยการทราบต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
วารุณี จินารัตน์
(นางวารุณี จินารัตน์)
ผู้ตรวจราชการกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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