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ค ำนิยม 

           หนว่ยงานบริการสาธารณสขุมคีวามส าคญัอยา่งยิ่งในการดแูลสขุภาพอนามยั รวมถงึการรับผิดชอบชีวติของ

ประชาชน ด้วยเหตนุี ้การพฒันาคณุภาพบริการให้ได้มาตรฐาน จึงมีความจ าเป็นเพื่อให้เกิด กระบวนการท างานท่ีต้องมี

หลกัประกนัวา่การบริการนัน้ จะไมเ่กิดความเสีย่งกบัผู้ ป่วย ที่มารับบริการ ดงันัน้ การรับรองคณุภาพสถานพยาบาล  หรือ 

HA ซึง่ยอ่มาจากค าวา่ Hospital accreditation จึงถือเป็นกลไกหนึง่ที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการพฒันาคณุภาพ ควบคูไ่ป

กบัการเรียนรู้แลกเปลีย่น และการรับรองจากองค์กรภายนอก ในการพฒันาสูม่าตรฐานเพื่อ ลดความเสีย่งในการ

รักษาพยาบาล 

           ภายใต้การด าเนินงานของ Hospital Accreditation Collaborating Center หรือ HACC นครชยับริุนทร์ จาก

อดีตจนถึงปัจจบุนั การด าเนินงานของ HACC นครชยับริุนทร์ ถือได้วา่ประสบผลส าเร็จเร่ือยมาตามล าดบั เห็นได้จากการท่ี

โรงพยาบาลสามารถพฒันาคณุภาพโรงพยาบาลตนเองให้ได้ตามมาตรฐาน และขอยื่นความจ านงเพื่อรับการประเมิน

มาตรฐาน HA จากสถาบนัรับรองคณุภาพสถานพยาบาลหรือ สรพ. เพิ่มขึน้ทกุปี โดยในปี ๒๕๕๘ มีโรงพยาบาลท่ีผา่น

มาตรฐาน HA คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๘๔  ปี ๒๕๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๒๖ และปี ๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๔ ( ข้อมลู 

ณ. ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

          ข้าพเจ้าในฐานะผู้อ านวยการศนูย์ความร่วมมอืเพ่ือการพฒันาคณุภาพโรงพยาบาลเขตนครชยับริุนทร์ หรือ HACC 

นครชยับริุนทร์ จึงขอบคณุและขอช่ืนชมทีมอาจารย์ที่ปรึกษา ทีมพฒันาคณุภาพโรงพยาบาลทกุโรงพยาบาล และบคุลากร

ที่มีสว่นเก่ียวข้องทกุทา่น ที่ได้ร่วมมือกนัให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ และหวงัไว้อยา่งยิ่งวา่จะ

ได้รับความร่วมมือที่ดีเช่นนีต้ลอดไป 

 

 

 

                                                      นายแพทย์สวุิทย์ โรจนศกัดิ์โสธร 

                                                  ผู้อ านวยการศนูย์ความร่วมมือเพื่อการพฒันาคณุภาพโรงพยาบาล 

                                                      เขตนครชยับริุนทร์ 
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ค ำนิยม 

           ในโอกาสท่ี HACC นครชัยบุรินทร์ไดจัดประชุมวิชาการ HACC FORUM ตอเนื่องกันมาเป็นปีท่ี 11 ผมขอแสดงความยินดีและ
ชื่นชนในความพยายามตั้งใจของคณะกรรมการทุกทานท่ีไดรวบรวมเอาความศรัทธา,ความอุตสาหะของเหลาผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ทุกสังกัด “เขตนครชัยบุรินทร์” แปรเป็นผลงานวิชาการ,นวัตกรรมออกมาแสดงสูสายตาวงกวางในลักษณะ “ Show and Share” อัน
เป็นการเสริมพลังใจและพลังสติปัญญา ใหสามารถท างานพัฒนาคุณภาพไดอยางตอเนื่องและยั่งยืนในสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว และเป็นแรงบันดาลใจให “เพื่อนรวมทาง” ไดมีก าลังใจท่ีจะรวมพัฒนาหนวยงานตนเองไปดวยอยางแข็งแกรง 

           แนวคิด “คุณคา คุณภาพ คุณธรรม” นับวาสอดคลองและทาทายอยางยิ่งในยุคสมัยปัจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในหลายดาน 
เชน โครงสรางประชากรท่ีมีผูสูงวัยเพิ่มขึ้นแตอัตราการเกิดลดลงเทคโนโลยีทางการแพทย์และเทคโนโลยีขอมูลขาวสารที่กาวหนาอยาง
รวดเร็ว วิถีชีวิตของผูคนท่ีเปลี่ยนไปมีลักษณะท่ีตองการความสมดุลในชีวิตการท างานและการใชชีวิต ปัญหาทางสุขภาพท่ียังคงอยูและ
เปลี่ยนแปลงไป ท าอยางไรให “คุณภาพและความปลอดภัย” ในระบบบริการตอบสนองความจ าเป็นและความตองการทางสุขภาพท่ี
เพิ่มขึ้นของประชาชนทุกกลุมวัย ปริมาณงานท่ีดูจะเพิ่มมากขึ้นอยางไรใหบุคลากรมองเห็น “คุณคา” ในงานท่ีท าทุกขณะ หนวยงาน
ตอบสนอง “คุณคาคงอยูและเปลี่ยนไป” ท าอยางไรให “คุณภาพและความปลอดภัย” ในระบบบริการตอบสนองความจ าเป็นและความ
ตองการทางสุขภาพท่ีเพิ่มขึ้นของประชาชนทุกกลุมวัย ปริมาณงานท่ีดูจะเพิ่มมากขึ้นท าอยางไรใหบุคลากรมองเห็น “คุณคา” ในงานท่ี
ท าทุกขณะ หนวยงานจะตอบสนอง “คุณคาและคุณธรรม” ของทรัพยากรมนุษย์ของตนเองอยางไร? หากทุกภาคสวนมองเห็นบทบาท
ซ่ึงกันและกันท้ังระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ยอมจะชวยผลักดันใหระบบบริการขับเคลื่อนไปไดอยางมี “คุณภาพ คุณคา คุณธรรม” 
ท่ีสัมผัสไดและเป็นท่ีนับถือไววางใจของประชาชน 

          นโยบายท้ังในระดับสากลและระดับชาติ ท่ีจะชวยเสรมิใหการท างานพัฒนาคุณภาพเป็นไปอยางม่ันคง, ตอเนื่องและราบรื่นอัน
จะเป็นพลังใจใหคนท างานมากยิ่งขึ้นไดแก 2P Safety,  Rational Drug Use (RDU), TB elimination, Happy MOPH ฯลฯ ก็เป็น
ความทาทายของผูบริหารทุกระดับท่ีจะขับเคลื่อนใหเป็นรูปธรรมและเสริมพลังคนท างานในลักษณะ “กาวไปดวยกัน” และ “ไมทอดท้ิง
ใครไวเบ้ืองหลัง” ไดอยางไร?? การสรางการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อสรางการตระหนักรูทางสุขภาพ (Health literacy) จะเกิดขึ้น
ไดอยางไร? ค าตอบคงมิไดอยูในสายลม แตคงอยูในแวดวงของคนท างานคุณภาพทุกระดับ ทุกพื้นท่ี ทุกโอกาส ท่ีจะสรางสิ่งดีๆใหเกิดขึ้น
บนผืนแผนดินแหงน้ี 

          ทายท่ีสุดผมขอขอบคุณและขออวยพรใหวิทยากร คณะท างานและผูปฏบัิติงานคุณภาพทุกทานท่ีชวยใหการประชุมวิชาการ 
HACC FORUM ประจ าปี 2560 เกิดขึ้นไดอยางตอเนื่อง ขอใหทุกทานมีสุขภาพแข็งแรงประสบ แตความสุขความเจริญ และขอใหการ
จัดประชุมวิชาการครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีตั้งไวทุกประการ 

          เชื่อมั่นและศรัทธา 

 

(นายวชิระ  บถพิบลูย์) 

                                                                    นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกนั) 

    รองนายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดันครราชสมีา 
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     ปันบทเรียนใหเ้พื่อนรว่มทาง 

 สัปดาห์ที่46/2560(13-19พฤศจิกายน เดือน 12ปีระกา) 

บันทกึเร่ืองรำว ข้อคดิ บุคคลที่ผ่ำนเข้ำมำในชีวติกำรท ำงำน 

เมื่อมีโอกาสได้รับรู้ข้อมลูและเร่ืองราวที่มีคณุคา่การแบง่ปันให้ผู้สนใจได้รับรู้และครุ่นคิดไปด้วยนา่จะมี

ประโยชน์มากกวา่การเก็บง าไว้เพียงผู้ เดียวเพื่อช่วยกนัจดุประกายความหวงัและสอ่งทางสร้างสงัคมที ่ 

นา่อยูใ่ห้ลกูหลานและคนรุ่นตอ่ไป      

การสมาคมสงัสนัทน์ทางวิชาการ เปรียบเสมือนการสมุขอนเพื่อสร้างพลงั  ผู้ เข้าประชมุเปรียบเสมือนทอ่นฟืนแต่

ละทอ่นท่ีมาสมุรวมกนั  ความรู้และผลงานท่ีน าเสนอในที่ประชมุเปรียบเสมือนประกายไฟที่ถกูจดุขึน้ สามารถลกุโชติช่วง

ได้เมื่อมีองค์ประกอบที่เหมาะสม  พลงัใจและความมุง่มัน่ของผู้คนที่มารวมตวักนัเปรียบเสมือนออกซิเจนที่จ าเป็นตอ่การ

ลกุไหม้  เมื่อองค์ประกอบทัง้สามครบถ้วน การสมุขอนก็เกิดพลงัอนัยิ่งใหญ่ที่จะช่วยขบัเคลือ่นการกระท าและการพฒันา

ใดๆ ที่เราต้องการ 

 ผู้ที่น าผลงานมาน าเสนอในการประชมุ เป็นผู้ที่มีอิทธิบาท 4 อยา่งสงู  นอกเหนือจากงานในหน้าที่ประจ าแล้ว ยงั

มีความรัก ความพยายาม ความใสใ่จ และความใคร่ครวญเพื่อแปลเปลีย่นงานประจ าและบทเรียนเชิงปฏิบตัิ ให้มาเป็น

สารสนเทศและความรู้ที่ผู้อื่นจะน าไปใช้ตอ่ได้  นบัวา่เป็นสว่นหนึง่ของประกายไฟที่เข้ามาช่วยกนัจดุ และเป็นฐานส าคญั

ของการพฒันาตนเองที่มิอาจมีใครมาแยง่ชิงได้  เป็นผู้ที่นา่ช่ืนชมและได้รับการขอบคณุ 

 คณุภาพสามารถมีความหมายได้หลายมิติ มีถ้อยค าหลายค าที่เก่ียวพนัถึงเร่ืองคณุภาพ  ถ้าจะสรุปรวมให้เหลอื

น้อยค าที่สดุ ก็อาจจะได้ดงันี ้(1) การดแูลความเป็นคน (people-centeredness) รับรู้และตอบสนองความต้องการในทกุ

ด้านอยา่งเป็นองค์รวม (2) การดแูลปัญหาสขุภาพให้ได้ผล (clinical effectiveness) ซึง่จะครอบคลมุมิติในด้าน 

appropriateness, effectiveness, safety, continuity, timeliness ไว้ด้วยกนั (3) การดแูลอยา่งคุ้มคา่ 

(efficiency) ซึง่จะครอบคลมุทัง้ในเร่ืองการใช้ทรัพยากรเทา่ที่จ าเป็น การแปลเปลีย่นความสญูเปลา่ให้เป็นคณุคา่ (Lean) 

และการออกแบบระบบที่จะช่วยให้การดแูลไมเ่กิดความสญูเปลา่ในระบบ (4) คณุธรรมและจริยธรรมของผู้ให้บริการ 

 นี่คือสิง่ที่เป็นหวัใจของการพฒันาที่เช่ือวา่ทกุทา่นตระหนกัในความส าคญั และมีความมุง่มัน่ท่ีจะเดินไปบน

เส้นทางนีเ้พื่อสร้างความดี ความงาม ให้กบัระบบบริการสขุภาพท่ีพวกเราท างานอยู ่

นพ.อนุวัฒน์   ศุภชุติกุล 

                   ครูคุณภำพ 
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ก าหนดการประชุมวิชาการ HACC FORUM ครั้งที่ 11“คุณค่า  คุณภาพ คุณธรรม” 

วันที่ 16 – 17พฤศจิกายน2560 ณสุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

16 พฤศจิกายน 2017 

08.30-09.15 น. พิธีเปิดโดยศ.ดร.สันติ  แมนศิริรองอธิการบดีฝุายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
การแสดงของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ดวยบทเพลงพระราชนิพนธ์ยามเยน็ 
วีดีทัศน์ ผลงานสรางคุณคา HACC นครชัยบุรินทร ์

09.00 – 10.45 น. บรรยาย เร่ือง “2 Psafety คุณคาของความปลอดภัย” โด พญ.ปิยะวรรณ  ลิ้มปัญญาเลิศ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) 

10.45 - 12.30 น บรรยาย เร่ือง “คุณภาพ คุณธรรม รพ.คือธนาคารชีวิต” โดย นพ.พิษณุ  ขันตพิงษ ์                           
อดีตผูอ านวยการโรงพยาบาลนาน 

13.00 - 16.00 บรรยาย เร่ือง“เพิ่มคุณคาการดูแล ลดความเสี่ยงทางการพยาบาล” อาจารย์เพ็ญจันทร์   
แสนประสาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร  
บรรยาย เร่ือง “สรางคุณคาสิ่งแวดลอมทีม่ีคุณภาพ” โดย อาจารย์โกเมธ   นาควรรณกิจ 
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) หองประชุม VIP  
บรรยาย เร่ือง “สรางคุณคาความปลอดภัยHIV Model 
โดย อาจารย์สุภาผาสุขพยาบาลวิชาชีพช านาญการโรงพยาบาลขุขันธ์  จ.ศีรษะเกษ และ 
อาจารย์ศรียุดา  มานุจ า (Moderator) พยาบาลวิชาชีพช านาญการโรงพยาบาลปราสาท 
จ.สุรินทร์ (หองประชุมยอย 1) 

16.00 - 18.00 น ประกวดและตัดสินผลงานวิชาการโดยทีมที่ปรึกษา HACC นครชัยบุรินทร์  คณาจารย์
จากมหาวิทยาลัยเทคโลยีสุรนารี วิทยาลัพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา และ คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2017 

08.30-10.00 น.  นพ.อนุวัฒน์  ศุภชุติกุล ที่ปรึกษาสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) 
“คุณคา  คุณภาพ  คุณธรรม” 

10.00-11.00 น  นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผอ.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) 
“คุณคา คุณภาพ คุณธรรม” สนับสนุนเครือขายตอเนื่องอยางไร 

11.00-13.00 น นพ เพียรศ กดิ์   แซ่หว่อง(หมอนักร้อง หว่อง วิริยะ)กุมารแพทย์ดีเด่นด้านบริการ จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรางวัลเรื่องเล่าดีเด่นระดับประเทศกุมารแพทย์โรคระบบ
ทางเดินหายใจโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์  จ.อุบลราชธาน“ีสรางคุณคา คุณภาพ 
คุณธรรม จาก…หนาตางความดีงาม” 

13.30-14.45 นพ.สุรชัย  ปัญญาพฤทธิ์พงศ ์ ผู้เยี่ยมส ารวจสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน)สรางคุณคา จากการติด FocusดวยพลังเครือขายHACC นครชัยบุรินทร ์

14.45 – 15.00 น. มอบรางวัลผลงานวิชาการดีเดน 

หมายเหตุ   เวลา 10.30-10.45 น และ 14.30-14.45 น  พักรับประทานอาหารวาง เวลา13.00-13.30 น   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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รายช่ือผู้เยี่ยมส ารวจHACC นครชัยบุรินทร์ 

ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล 
1 นพ.สุรชัย                     ปัญญาพฤทธิ์พงศ์ 
2 ภญ.ธันยากร                  สตางค์พุฒิ 
3 อาจารย์นภางค์ดาว          มาดวง  
4 พญ.ใจทิพย์                   เชื่อมไธสง 
5 นายแพทย์ปริญญา          สันติชาติงาม 

 
รายช่ือที่ปรึกษา HACC นครชัยบุรินทร์ 

 
 

 
รายช่ือที่ปรึกษาร่วมHACC นครชัยบุรินทร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล 
1 อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์         สุวรรณโนบล 
2 พท.หญิงนฤมล       ทองวัชรไพบูลย์ 
3 อาจารย์ นพ.ดร.นิวัฒน์ชัย     นามวิชัยศิริกุล 
4 อาจารย์วารุณี          เอ้ียวฉาย 
5 นพ.กิตติ         โลสุวรรณรักษ์ 
6 พ.อ.รุงธรรม                 บวรยรรยง  
7 อาจารย์จ าเนียน          ทรวงโพธิ์ 
8 อาจารย์จินตนา          ตาปิน  
9 นพ.สหรัชต์          ชาติพรหม 
10 อาจารย์สิริลักษณ์        คุณกมลกาญจน์  
11 นพ.อเนก        เพ็ชรหลา 

ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล 
1 อาจารย์นลิน           สิทธิธูรณ์ 
2 ภญ.สุทธินี        เรืองสุพันธ์ 
3 อาจารย์กฤษณา         หวังมุขกลาง 
4 ร.ท.หญิงสุวรรณภา        เมบขุนทด 
5 ร.อ.หญิงพรหมหทัย        วงษ์พันธุรักษ์ 
6 อาจารย์เบญจวรรณ          จันลาวงศ ์
7 นพ.สุรศักดิ์          อ่ าแกว  
8 อาจารย์เพ็ญพิศ          นุกูลสวัสดิ ์
9 อาจารย์ ดร.ทนพณัฐปคัลภ์      สันวิจิตร  
10 นางพนิดา         เขตอริยกุล 
11 อาจารย์ปราณิสา         พงศ์ปภาดา 
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คณะกรรมการตัดสินผลงาน HACC FORUM ครั้งที ่11 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560  เวลา 16.00 – 18.00 น.  ณ สุรสัมนนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

กลุ่ม ล าดับ รายนามคณะกรรมการ ต าแหน่ง 
กลุม PCT MED 1 อ.นพ.สุรศักดิ์  อ่ าแกว ประธาน 

2 ผศ.ดร.จันทร์ทิรา  เจียรนัย กรรมการ 
3 อาจารย์สิริลักษณ์  คุณกมลกาญจน์ กรรมการและเลขานุการ 

กลุม PCT Clinicสูติ/เด็ก/
อ่ืนๆ 

1 อ.นพ.สหรัชต์  ชาติพรหม ประธาน 
2 อ.ดร.ปรางค์ทิพย์  ทาเสนาะเอลเทอร์ กรรมการ 
3 อาจารย์นภางค์ดาว  มาดวง กรรมการและเลขานุการ 

กลุม เครือข่าย/โรคเรื้อรัง/
NCD 

1 อ.นพ.ดร. นิวัฒน์ชัย  นามวิชัยศิริกุล ประธาน 
2 อ.ดร.ณัฐฐิตา  เพ็ชรประไพ กรรมการ 
3 อาจารย์เพ็ญพิศ  นุกูลสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ 

กลุม ระบบยา 1 อาจารย์ธันยากร  สตางค์พุฒิ ประธาน 
2 อาจารย์สุทธินี  เรืองสุพันธุ์ กรรมการ 
3 อาจารย์ธัญนันท์  รุงเรือง กรรมการและเลขานุการ 

กลุม ระบบสนับสนุนบริการ
และงานส าคัญ 

1 พ.อ.รุงธรรม  บวรยรรยง ประธาน 
2 อ.ดร.ณัฐปคัลภ์  สันวิจิตร กรรมการ 
3 อาจารย์พนิดา  เขตอริยกุล กรรมการและเลขานุการ 

กลุม นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์/
ระบบงานต่างๆ 

1 ผศ.ดร.ศรีเกียรติ  อนันต์สวัสดิ์ ประธาน 
2 อ.พญ.ใจทิพย์  เชื่อมไธสง กรรมการ 
3 อาจารย์ภรณี  อนุสนธ ิ กรรมการและเลขานุการ 

กลุม วิจัยเชิงทดลอง วิจัยเชิง
ปฏิบัติการ   

1 ดร.วิภารัตน์  สุวรรณไวพัฒนะ ประธาน 
2 ผศ.ดร.จันทกานต์  กาญจนเวทางค์  กรรมการ 
3 ดร.นงพงา  ลีลายนะ กรรมการและเลขานุการ 

กลุม วิจัยในงานประจ า วิจัย
เชิงส ารวจและลีน 

1 อ.นพ.กิตติ  โลสุวรรณรักษ์ ประธาน 
2 ดร.วรรณวดี  เนียมสกุล กรรมการ 
3 อาจารย์ปราณิสา  พงศ์ปภาดา กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการตัดสินผลงานนักศึกษา HACC FORUM ครั้งที ่11 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560  เวลา 16.00 – 18.00 น.  ณ สุรสัมนนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ห้อง ล าดับ รายนามคณะกรรมการ ต าแหน่ง 
ห้องที ่1 1 อ.ดร.วิไลพร รังควัตร ประธาน 

2 อ.สุดา หันกลาง กรรมการ 
3 อ.ภัทรภร สฤษสมบัต ิ กรรมการและเลขานุการ 

ห้องที ่2 1 ผศ.พันเอกหญิง ดร.วัลภา บุญรอด   ประธาน 
2 อ.ดร.สุพร วงศ์ประทุม กรรมการ 
3 อ.รวีวรรณ พงศ์พุฒติพัชร กรรมการและเลขานุการ 
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ผลงานวิชาการ Poster presentation : ระบบที่1 PCT MED 

คณะกรรมการ1.  อ.นพ.สุรศักดิ์  อ่ าแกว2.  ผศ.ดร.จันทร์ทิรา  เจียรนัย 3.  อาจารย์สิริลักษณ์  คุณกมลกาญจน ์
รหัส ผลงาน ผู้น าเสนอ 
01 Service คลินิก CKD ไต พัชรินทร์  ศรียอด 
02 โครงการพัฒนา:ชะลอไตเสื่อมในผูปุวย CKD Stage 3 อนุชิต  หมกประโคน 
03 Sepsis ปลอดภัย งายนิดเดียว ฉันทนา  กรุงสูงเนิน 
04 การพัฒนากระบวนการดูแลผูปุวย SEPSIS โรงพยาบาลจอมพระ ธัญญรัศม์  ตนทอง 
05 พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปุวย Sepsis สีแพ  อินพูนโสม 
06 ลดอัตราการ Re – admit ดวยภาวะ Alcohol withdrawal ในกลุมผูปุวย

พิษสุราเรื้อรัง 
อรอนงค์  จันทะบุรี 

07 พัฒนาคุณภาพกระบวนการติดตามคลินิกเลิกบุหรี่โรงพยาบาลหวยแถลง สุภาภรณ์  สุดสมัย 
08 ผลการดูแลผูปุวยโรคหืดในคลินิกโรคหืดอยางงายโรงพยาบาลครบุรี พชรพร  ผองปัญญา 
09 การดูแลผูปุวยโรคไขเลือดออก นันทนา  ศรีเทพ 
10 การพัฒนาการดูแลผูปุวยมาลาเรีย โรงพยาบาลวังน้ าเขียว ไชยรัตน์  วิชัยยุทธ 
11 การพัฒนาการดูแลผูปุวย Sepsis โรงพยาบาลหนองบัวระเหว วรรณา  บรรเทิงใจ 
12 โครงการพัฒนาการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติในการรับ REFER กลับผูปุวย

ติดเชื้อดื้อยาและการควบคุมการแพรกระจายของเชื้อดื้อยาในตึกผูปุวย  
จุฑาทิพย์  วิชัย 

13 การพัฒนาแนวทางปูองกันการติดเชื้อแผลผาตัดคลอดและผาตัดเนื้องอกใน
มดลูก โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ 

อภิษฎา  อัครกิตติศักดิ์    

14 ประสิทธิผลของการพัฒนาคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ ธนพรรณ  สังก าปัง 
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01  Poster Presentation 
ระบบ 1 PCT MED: SERVICE คลินิก CKD ไต 
ผู้น าเสนอ: นางพัชรินทร์  ศรียอดต าแหน่ง:พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
E-mailKOYITITIMADD@GMAIL.COMเบอร์โทรศัพท:์084-4768876 
หน่วยงาน: งานผูปุวยโรคไมติดตอเรื้อรัง โรงพยาบาลนาโพธิ์  ต.ศรีสวาง  อ.นาโพธิ์  จ.บุรีรัมย์  31230 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

โรงพยาบาลนาโพธิ์มีผูปุวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงจ านวนมากที่มีคาการท างานของไตเริ่มเสื่อมลง  
โดยอิงจากฐานขอมูลโรคเรื้อรังยอนหลัง 3 ปีลาสุด (ปี2556 – ปี2559) แสดงใหเห็นวาคาท างานของไตในระยะที่ 3,4,5 มี
แนวโนมเพิ่มมากขึ้นเม่ือเทียบแตละปี และปีลาสุด 2559 พบวา คาการท างานของไตในผูปุวยเบาหวานและความดันโลหิต
สูง ระยะที่ 3 จ านวน 712 คนคิดเป็น  36.62 ระยะที่ 4 จ านวน 90 คนคิดเป็น 4.63% และระยะที่ 5 จ านวน62 คน คิด
เป็น 1.33%                                           
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/เครื่องชี้วัด  

ลดปัจจัยเสี่ยงและคัดกรองการเกิดโรคไตในประชากรที่เป็นกลุมเสี่ยง และชะลอความเสื่อมของไต 
กิจกรรมการพัฒนา 

การดูแลผูปุวยโรคไตเรื้อรังของรพ.นาโพธิ์ เริ่มใหการดูแลมาตั้งแตเริ่มมีคลินิกโรคเรื้อรังแลว  สวนใหญการดูแล
จะบูรณาการ ในคลินิกโรคเรื้อรังตามโรคประจ าตัวผูปุวยรวมดวย ปี 2556 

ปี 2556  มีระบบการคัดแยกกลุมผูปุวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ที่มีระดับคาการท างานของไตที่ ระดับ4และ
5 แยกออกมาเพื่อจัดการกิจกรรมที่สอดคลองกับปัญหาของผูปุวยแตละระยะ  กรณีที่ผูปุวยยินยอมเขารับการบ าบัด
ทดแทนไต สวนกรณีผูปุวยปฏิเสธ การบ าบัดทดแทนไต จะดูแลตอในคลินิก รูปแบบการประคับประคองและปี  2558 ได
จัดต้ัง  CKD  Clinic อยางเต็มรูปแบบ โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพอยางชัดเจน เพื่อใหมีการจัดบริการรักษาพยาบาลผูปุวย
โรคไตเรื้อรังไดครบทุกระยะและเป็นการสงเสริมปูองกันการชะลอความเสื่อมของไตไดอยางมีประสิทธิภาพ   
ผลการพัฒนา  

พบวา 1.รอยละของผูปุวยเบาหวานความดันโลหิตสูงที่ไดรับการคนหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง มีแนวโนม
เพิ่มขึ้น ปี 2558-2560 คือ 65.71, 68.31 และ 70.07 ตามล าดับ  2. รอยละของผูปุวยผูปุวยเบาหวานความดันโลหิตสูง
เป็นโรคไตเรื้อรังรายใหมมีแนวโนมลดลง ปี 2558-2560 คือ 27.42, 10.36 และ 8.80ตามล าดับ3.รอยละของผูปุวยที่มี
อัตราลดลงของ eGFR ลดลง <4 mL/1.73ม/ min/ปี ในปี2558-2560 คือ 69.57, 80.99 และ 73.29  ตามล าดับ 
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์  

ความยุงยากในการมารักษาตอเนื่องของผูปุวย คือ การมาไมตรงตามวันนัดในคลินิกท าใหการดูแลติดตามผูปุวย
ไมไดเป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมโรคไตได   

มีการจัดการปัญหาตามศักยภาพของผูปุวย  ซ่ึงเนนผูปุวยเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจเลือกการรักษา  แต
บางครั้งการจัดการรายกรณีก็ไมไดประสบความส าเร็จทุกราย  เนื่องมาจากผูปุวยมีขอจ ากัดในเรื่องความเชื่อ รวมไปถึง
ความพรอมของผูดูแลดวย 

สิ่งที่ควรพัฒนาตอคือ จัดใหมีการดูแลโดยทีม Palliative Care ส าหรับผูปุวยที่เลือกการรักษาแบบ
ประคับประคอง จัดระบบการดูแลผูปุวยใน Stage 3B (GFR<45)  ใหเป็นรูปแบบที่มีระบบ และจัดใหมีนักโภชนบ าบัดที่
ใหการดูแลในเรื่องอาหารผูปุวยไต 
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02  Poster Presentation 
ระบบ 1 PCT MED:ชะลอไตเสื่อมในผูปุวย CKD Stage 3 
ผู้น าเสนอ:นายแพทย์อนุชิต หมกประโคน  ต าแหน่ง:นายแพทย์ช านาญการ 
E-mailDKTHOSPITA@HOTMAIL.COMเบอร์โทรศัพท์:08-37999929 
หน่วยงาน: คลินิกโรคไต โรงพยาบาลดานขุนทด  อ.ดานขุนทด  จ.นครราชสีมา 
ความเป็นมาและความส าคัญ  

สถิติผูปุวยโรคไตวายเร้ือรัง คลินิกโรคไต โรงพยาบาลดานขุนทด ปี 2557 – 2559 จ านวน 233 274 257 
และ 407 รายตามล าดับ สาเหตุที่ท าใหจ านวนผูปุวยไตวายเร้ือรังมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น จากผูปุวยโรคเร้ือรัง
โดยเฉพาะโรคเบาหวานที่ไมสามารถความคุมระดับน้ าตาลในเลือด และโรคความดันโลหิตสูงที่ไมสามารถควบคุม
ระดับความดันโลหิตใหอยูในคาเปูาหมายของการรักษาที่ตองการได กลุมผูปุวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ที่มีความเสื่อมของไตและมีคาอัตราการกรองของไต ( eGFR) ลดลงนอยกวารอยละ 30 หรือมีภาวะไตเสื่อมในระยะที่ 
4 ขึ้นไปจะถูกสงเขามาดูแลในคลินิกโรคไต เพื่อชะลอการเสื่อมและชะลอการด าเนินของโรคที่จะไปสูการเป็นโรคไต
วายระยะสุดทาย การดูแลที่ผานมาพบวาผูปุวยไตวายในระยะที่ 4 และ 5 การดูแลจะมีแนวโนมไมดีขึ้น เนื่องจาก
ระยะดังกลาวการที่จะชวยชะลอความเสื่อมของไตท าไดยาก จึงไดมีการเลือกผูปุวยที่มีภาวะของไตเสื่อมในระยะที่ 3 
ที่มีคาอัตราการกรองของไต (eGFR) ในชวงรอยละ 30 – 59 เขามาดูแลในคลินิกเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงและชวยชะลอ
การเกิดภาวะไตวายเร้ือรัง   
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เครื่องชี้วัด 

ชะลอการเกิดไตวายเร้ือรังในผูปุวยที่มีไตวายระยะที่ 3 (CKD stage 3) 
กิจกรรมการพัฒนา 

 สงตอผูปุวยที่มีคาอัตราการกรองของไต (eGFR) รอยละ 30 – 59 เขาคลินิกโรคไต (เดิมผูปุวยที่จะเขาคลินิก
โรคไตจะเป็นผูปุวยไตวายระยะที่ 4 และ 5 (คา eGFR <รอยละ 30) 

 ประเมินปัจจัยเสี่ยงที่สงผลตอการเกิดโรคไตวายเร้ือรัง ควบคุมปัจจัยเสี่ยงของผูปุวยโดยทีมสหวิชาชีพ  
 ประเมินและวางงานแผนการดูแลผูปุวยตอเนื่อง  

ผลการพัฒนา  
การดูแล CKD stage 3a (อัตราการกรองของไตรอยละ 45 – 59) จ านวน 35 ราย พบวาคา eGFR ลดลง

รอยละ 28.57 คา eGFR คงที่รอยละ 54.29 และคา eGFR ดีขึ้นรอยละ 17.14 การดูแล CKD stage 3b (อัตราการ
กรองของไตรอยละ 30 – 55) จ านวน 67 ราย พบวาคา eGFR ลดลงรอยละ 16.42 คา eGFR คงที่ รอยละ 52.24 
และคา eGFR ดีขึ้น รอยละ 31.34 การเปลี่ยนแปลงการดูแลผูปุวยกลุมโรคเร้ือรังชวยชะลอการเกิดภาวะไตวายเร้ือรัง
ใหคาอัตราการกรองของไตคงที่รอยละ 52.94 และสงผลใหผูปุวยมีอัตราการกรองของไตดีขึ้นรอยละ 26.47 สงผลตอ
การดูแลผูปุวยโรคเร้ือรังเพื่อชะลอการเกิดไตวายเร้ือรังในอนาคต ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงการดูแลที่เกิดขึ้นสงผล
ใหคลินิกโรคไตมีผูปุวยเพิ่มมากข้ึนถึงเกือบเทาตัว อาจสงผลตอคุณภาพการดูแลในอนาคตได   
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์ 

การเปลี่ยนแปลงการดูแลกลุมผูปุวยโรคเร้ือรังเพื่อชะลอการเสื่อมของไต สวนส าคัญคือการประเมินปัจจัย
เสี่ยงของผูปุวยแตละรายที่มีผลตอการรักษาโรคเร้ือรัง และควบคุมปัจจัยดังกลาวเพื่อสงผลใหอัตราการกรองของไต
คงที่หรือดีขึ้น 
 
 
 
 

mailto:DKTHOSPITA@HOTMAIL.COM


 

13 
 

 
03  Poster Presentation 
ระบบ 1 PCTMED:SEPSIS ปลอดภัย งายนิดเดียว 
ผู้น าเสนอ: นางฉันทนา กรุงสูงเนินต าแหน่ง:พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
E-mailJAIDD58@GMAIL.COMเบอร์โทรศัพท์:09-08329987 
หน่วยงาน: โรงพยาบาลพระทองค าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาจ.นครราชสีมา 
ความเป็นมาและความส าคัญ  
  จากการวิเคราะห์ขอมูลการดูแลผูปุวย Sepsis ในชวงเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2559 พบวา ยังขาดการ
ปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผูในขั้นตอนการประเมินผูปุวยพบวา ประเมินผูปุวยลาชามีการประเมินโดยใช SOS 
score รอยละ 20.58 และไดรับยาปฏิชีวนะลาชา มากกวา 1 ชั่วโมงคิดเป็นรอยละ 20.59 ไมมีการประเมิน SOS 
score ตอเนื่องในผูปุวยท่ีนอนโรงพยาบาล พบอุบัติการณ์ผูปุวยอาการเปลี่ยนแปลงเขาขาย Sepsis แลวประเมิน
ลาชาท าใหการรักษาดูแลลาชาตามมา สงผลใหมีผูปุวย Unplan Refer ดวย Sepsis รอยละ 18.30 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เครื่องชี้วัด  

เพื่อใหผูปุวยปลอดภัย ไมมีภาวะแทรกซอนจากโรค และเจาหนาที่ผูดูแลสามารถดูแลผูปุวยไดอยาง
เหมาะสมถูกตอง โดยมีตัวชี้วัดดังตอไปน้ี มีการประเมิน SOS score ตอเนื่อง รอยละ 100 อัตราการสงตอภายใน
24ชั่วโมง ดวยโรค sepsis นอยกวารอยละ 30 และอัตราการไดรับยาปฏิชีวนะของผูปุวย Sepsis ภายใน 1 ชั่วโมง 
รอยละ 100 
กิจกรรมการพัฒนา  

ทบทวนแนวทางปฏิบัติการดูแลผูปุวย sepsis รวมกันในทีมสหวิชาชีพ ใช qSOFA, SOS score ในการ
คัดแยกผูปุวย ประเมิน และใชตอเนื่องในการวางแผนการรักษาในระหวางนอนโรงพยาบาล มีการฝึกอบรมแพทย์
ใหมและพยาบาลใหปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผูปุวย Sepsis มีการดูแลผูปุวยตามแนวทาง และมี Standing 
order เพื่อใหทุกคนสามารถปฏิบัติตามแนวทางไดครบถวนใหมากที่สุด เก็บขอมูลและวิเคราะห์ขอมูลผูปุวยท่ี 
admit ดวย sepsis 
ผลการพัฒนา  

อัตราการสงตอภายใน 24 ชั่วโมง ดวย Sepsis ปี 2560 ลดลงจากรอยละ 18.30 เป็นรอยละ 9.80 อัตรา
การประเมิน SOS score ตอเนื่อง ปี 2560 รอยละ 100 อัตราการไดรับยาปฏิชีวนะของผูปุวย Sepsis ภายใน 1 
ชั่วโมง ปี 2560 รอยละ 100จากการประเมินผลการดูแลรักษากลุมผูปุวย Sepsis ในปี 2560 พบวา ผูปุวย
จ าหนายโดยแพทย์อนุญาตรอยละ 72 ผูปุวยสงตอโรงพยาบาลมหาราชทั้งหมดรอยละ 28 และสงตอภายใน 24 
ชั่วโมงหลัง admit รอยละ 5 ซึ่งลดลงจากเดิมผูปุวยท่ีสงตอภายใน 24 ชั่วโมง เป็นผูปุวยท่ีมีโรครวมรุนแรงเชน 
มะเร็งตับ และโรครวมอื่นๆ ซึ่งมีผลท าใหภาวะของโรครุนแรงขึ้น  ไมพบผูปุวยท่ีเสียชีวิตดวย sepsis ใน
โรงพยาบาล 
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์ 
  ผูปุวย sepsis ท่ีไดรับการดูแลตามแนวทางปฏิบัติอยางครบถวนและตอเนื่อง สงผลใหผูปุวยมีความ
ปลอดภัยและจ าหนายไดอยางเหมาะสม 
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04  Poster Presentation 
ระบบ 1 PCT MED:การพัฒนากระบวนการดูแลผูปุวย SEPSIS โรงพยาบาลจอมพระ 
ผู้น าเสนอ: นางธัญญรัศม์  ตนทอง  ต าแหน่ง:พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ 
E-mailKIMHYEWOOK54@GMAIL.COMเบอร์โทรศัพท:์044-581391,097-2164474 
หน่วยงาน: โรงพยาบาลจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

โรค/ภาวะ SEPSIS , SEVERE SEPSIS และ SEPTIC SHOCK เป็นปัญหาที่พบบอยและมีอัตราการเสียชีวิตสูงเป็น 1 
ใน 5 ของโรงพยาบาลจอมพระ จากการทบทวนการดูแลผูปุวย SEPSIS พบวาไมมีแนวทางที่ชัดเจน ทีมดูแลขาดความรู ใช
แนวทางที่หลากหลาย จึงไดจัดท า CPG SEPSIS ในการดูแลผูปุวยรวมกันของทีมสหวิชาชีพ ตอมาในปี 2560 ยังพบจ านวน
ผูปุวยSEPSIS เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและมีอุบัติการณ์การเสียชีวิต จากการทบทวนพบวาบุคลากรไมไดปฏิบัติตามแนวทางดูแลอยาง
ครบถวน  ขาดความรูและทักษะการประเมินการแยกประเภทการดูแลผูปุวย โดยเฉพาะการเฝูาระวัง EARLY WARNING 
SIGNS ยังไมมีประสิทธิภาพ จึงมีการปรับปรุง CPG จัดอบรมสื่อสารสูการปฏิบัติ  การนิเทศติดตามการปฏิบัติหนางาน 
ปรับปรุงแนวทางการCONSULTและการสงตอ เพื่อปูองกันภาวะทรุดลงและเสียชีวิต  
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด  

เพื่อใหการดูแลรักษาผูปุวยภาวะ SEPSIS มีประสิทธิภาพ ลดอัตราตายจากภาวะ SEPSIS/SEPTIC SHOCK  ลด
อัตราการเกิดภาวะแทรกซอน (ARDS, ARF, CHF, SEPTIC SHOCK) และประเมิน รักษาและแกไขภาวะแทรกซอนจากการติด
เชื้อในกระแสเลือดไดถูกตองรวดเร็วปลอดภัย 
กิจกรรมการพัฒนา 

ปรับปรุงแนวทางในการวินิจฉัยและการรักษาผูปุวย Sepsis ใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ก าหนด Early 
warning sign และการรายงานคา Critical lab value  ปรับปรุงการใชCPGและแบบประเมินตางๆเพื่อเฝูาระวังใหเหมาะสม
ตามสภาพผูปุวย การเฝูาระวังWarning sign อยางใกลชิด พัฒนาการเฝูาระวังและการรายงานผลเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะตอแพทย์
เพื่อพิจารณาเลือกใช Antibiotic ที่เหมาะสม ใหความรูแกบุคลากรที่เกี่ยวของ สงแพทย์เขารับการอบรมเพิ่มพูนทักษะ การใช 
CPG และ Early Goal Directed Therapy การอบรมนิเทศและประเมินความรูของพยาบาล เรื่องการดูแลผูปุวย sepsis การ
ประเมินและติดตามการดูแลผูปุวยใหปฏิบัติตาม Standing order ใน CPG 
ผลการพัฒนา 

พบวามีผลลัพธ์ในระดับที่ดีขึ้น ไดแก ผูปุวยภาวะติดเช้ือในกระแสโลหิตเสียชีวิต ลดลงจาก 2.17% ในปี 2559 เป็น 
0% ในปี 2560 (ต.ค.59–ส.ค.60) อัตราการไดEarly goal ใน 6 ช่ัวโมง เพิ่มขึ้นจาก 32.60% ในปี 2559 เป็น 50.29% ในปี 
2560อัตราการไดรับ ATB ภายใน 1 ช่ัวโมงหลังการวินิจฉัย  เพิ่มขึ้นจาก 71.73% ในปี 2559 เป็น 72.94% ในปี 2560 อัตรา
การเกิดภาวะแทรกซอนลดลงทั้ง septic shock,Acute renal failure,Respiratory failure อัตราการวินิจฉัยลาชาลดลงจาก 
10.86 % ในปี 2559 เป็น 7.65% ในปี 2560แตยังพบผูปุวยมีอาการทรุดลงขณะนอนโรงพยาบาล เกิดภาวะแทรกซอน อัตรา
การไดEarly goal และผูปุวยไดรับ ATB ภายใน 1 ช่ัวโมง ยังไมเป็นไปตามเปูาหมาย บุคลากรขาดความตระหนักในการดูแล
ตามประเภทผูปุวย การวินิจฉัยของแพทย์ลาชา การรายงานผลเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะลาชา(>48 ช่ัวโมง)  
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์ 

พบวาหลังจากมีการน า Sepsis bundle มาใชเป็นแนวทางในการดูแลผูปุวย Sepsis/Septic shock  ท าใหลดอัตรา
การเสียชีวิต ผูปุวยหายและกลับบานไดเร็วข้ึน ลดระยะเวลาวันนอนโรงพยาบาล ลดคาใชจาย และการสื่อสารแนวทางปฏิบัติ
ใหเขาใจตรงกันในทีม ตลอดจนการกระตุนเกิดการใช early warning sign ในการดูแลประจ าวันมีความส าคัญมาก 
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05  Poster Presentation 
ระบบ 1 PCTMED: พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปุวย Sepsis 
ผู้น าเสนอ: นางสาว สีแพร อินพูลโสม  ต าแหน่ง:พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ 
E-mailMAM129_@HOTMAIL.COMเบอร์โทรศัพท์:085–4506055 
หน่วยงาน: งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31150 
ความเป็นมาและความส าคัญ  

ขอมูลผูปุวย Sepsis ของโรงพยาบาลแคนดง ปี 2558 – 2560  จ านวน 44 ราย 66 ราย และ 76 ราย 
ตามล าดับ ปี 2560 เสียชีวิต 1 ราย จากขอมูลพบวาจ านวนผูปุวยเพิ่มมากข้ึนในแตละปี เนื่องจากมีการเฝูาระวังและ
วินิจฉัยโรคมากข้ึน ขอมูลการ Refer ผูปุวย sepsis ปี 2558 – 2560เนื่องจากภาวะ Septic shock ในระหวางการ
รักษาจ านวน 10 ราย 10 ราย และ 6 ราย ตามล าดับ ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์จ านวน 1 ราย จากการทบทวน
พบวาเป็นผูปุวยผูสูงอายุ และผูปุวยโรควัณโรคปอด มีภาวะปอดอักเสบ ( Pneumonia) และติดเชื้อระบบทางเดิน
อาหาร (AGE)  จากการทบทวนเวชระเบียนพบปัญหาการรักษาที่ยังไมเป็นไปตามมาตรฐานการรักษา ผูปุวยไมไดรับ
ยาปฏิชีวนะภายใน 1 ชม. ไมไดรับสารน้ าอยางเพียงพอ ผูปุวยไดรับการวินิจฉัยและการรักษาลาชา  การประเมินและ
การเฝูาระวัง ติดตามดูแลยังไมเหมาะสม ท าใหผูปุวยไดรับการรักษาที่ไมทันทวงที จึงไดจัดท าโครงการ พัฒนาคุณภาพ
การดูแลรักษาผูปุวยภาวะ Sepsisนี้ขึ้น   
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เครื่องชี้วัด 1) ลดอัตราตายในผูปุวย  SEPSIS2) ลดการสงตอผูปุวย SEPSIS3) ลดการเกิด
ภาวะ septic shock 
กิจกรรมการพัฒนา 

1. จัดท าเกณฑ์การวินิจฉัย Sepsis, Severe sepsis, Septic shock ที่ชัดเจน และแพทย์วินิจฉัยใหชัดเจนวา 
sepsis, severe sepsis, septic shock หากผูปุวยมีอาการที่เขาไดใหรักษาแบบผูปุวยในหรือ Refer เทานั้น 
 2. หาแหลงการติดเชื้อของผูปุวยใหคลอบคลุมโดยการซักประวัติตรวจรางกายหาแหลงติดเชื้อ ตรวจ H/C, 
CXR, UA และให Antibiotic ใหเหมาะสมกับแหลงติดเชื้อทันที ภายใน 1 ชั่วโมง  
 3. ใหการรักษาที่เหมาะสมกับความรุนแรงของโรค sepsis, severe sepsis, septic shock โดยใช Clinical 
pathway sepsis และประเมินผลการรักษาซ้ าใน 6 ชั่วโมงแรก 

4. เฝูาระวังภาวะ Severe sepsis โดยใชสัญญาณเตือนที่จ าเพาะเจาะจง และรายงานแพทย์ทันที ตามหลัก 
SBAR 
ผลการพัฒนา 

อัตราการ REFER OUT ในผูปุวย SEPSIS มีแนวโนมลดลงเนื่องจากมีแนวทางการรักษาผูปุวยที่ชัดเจน 
รวดเร็ว อัตราตายในผูปุวย SEPSIS เพิ่มข้ึน เนื่องจากมีการทบทวนเวชระเบียนผูปุวย คนหาผูปุวยมากข้ึนผูปุวยไดรับ
การดูแลรักษาที่ถูกตองเหมาะสมมากข้ึน เนื่องจากทีมงานใหความส าคัญในการดูแลผูปุวย SEPSIS 
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์ 

มี CPG การดูแลผูปุวยภาวะ Sepsis แนวทางการใหยาตานจุลชีพและแนวทางการคัดกรอง/เฝูาระวังผูปุวย
ติดเชื้อในกระแสเลือด ( Sepsis, Severe sepsis, Septic shock) โดยใชแบบประเมิน SOS score ที่ใชงาย ทันสมัย 
และไดมาตรฐาน ทีมงานมีความมั่นใจในการดูแลผูปุวย sepsis มากยิ่งขึ้น  
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06  Poster Presentation 
ระบบ 1 PCTMED:ลดอัตราการ Re – admit ดวยภาวะ Alcohol withdrawal ในกลุมผูปุวยพิษสุราเร้ือรัง 
ผู้น าเสนอ: นางสาว อรอนงค์ จันทะบุรี  ต าแหน่ง:พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ 
E-mailMOONOOT_9@HOTMAIL.COMเบอร์โทรศัพท์: 044-650317 ตอ 1116, 0940126376 
หน่วยงาน: คลินิกใกลใจ โรงพยาบาลบานใหมไชยพจน์ อ าเภอบานใหมไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ความเป็นมาและความส าคัญ  

จากขอมูลการวินิจฉัยผูปุวยที่เขา Admit แผนกผูปุวยใน ที่มีภาวะ Alcohol Withdrawal ปี  57 จ านวน 38 ราย และ
พบอัตราการ Re –admit ใน case เดิม จ านวน 21 ราย คิดเป็น 55.26 %จากการทบทวนของทีม PCT พบปัญหาเรื่องระบบการ
ประสานงานและทีมในการดูแลยังไมชัดเจน ทางเลือกในการบ าบัดนอย ผูปุวยไมไดรับการยอมรับในชุมชน ไมมี care giver ท าให
หลัง D/C ผูปุวยกลับไปด่ืมสุราซ้ า และอัตราการบ าบัดส าเร็จนอย ท าใหผูปุวยกลับมา Re –admit ซ้ า  
วัตถุประสงค์  

1) อัตรากลับมา Admit ดวยภาวะ Alcohol Withdrawal<10% 
2) อัตราการบ าบัดส าเร็จในผูปุวย Alcohol Withdrawal>50% 
3) อัตราการเกิดภาวะแทรกซอนจากการผูกยึดในผูปุวย Alcohol Withdrawal ที่เขารับการรักษา <10 % 

กิจกรรมการพัฒนา 
1) พัฒนาทีมและระบบการดูแลผูปุวย Alcohol withdrawal ของแตละแผนกและเชื่อมโยงจนถึงชุมชน 
2) การขยายเครือขายการบ าบัดเชิงรุกใน รพ.สตและติดตามเยี่ยมบานใน รพ.สต 
3) มี CPG การดูแลผูปุวยต้ังแตแรกรับ โดยผูปุวยที่มีประวัติดื่มสุราเป็นประจ าจะไดรับการซักประวัติเพื่อประเมินภาวะ 

Alcohol withdrawal และสงเขารับการใหค าปรึกษาและมีการประสานและสงตอขอมูลกรณีผูปุวย admit แผนกผูปุวยใน 
4) เภสัชกรที่รับค าสั่งจะตองเฝูาระวังอาการไมพึงประสงค์จากการใชยา HAD ตามแนวทางที่ก าหนดจากแบบ 
5) น าระบบใหยา Fix dose rigimen ในผูปุวย Alcohol Withdrawalscale > 14 คะแนน  
6) ระบบการใหค าปรึกษาแกญาติในการดูแลผูปุวย Alcohol Withdrawal  และนวัตกรรมเรื่อง “การบ าบัดผูปุวยและ

ญาติและชุมชนมีสวนรวม” มาใชในการบ าบัดเพื่อใหอัตราการบ าบัดเพิ่มสูงขึ้น 
7) คลินิกใกลใจประสานติดตอ รพ.สต ที่เกี่ยวของในการสงขอมูลและเตรียมการบ าบัดและพรอมผูปุวยกอน D/C 
8) แผนกผูปุวยใน สรางนวัตกรรม ผาผูกยึดผูปุวย ช่ือ นวัตกรรม “ผูกยึดปลอดภัยไรแผล” โดยศึกษาใหเกิด

ภาวะแทรกซอนนอยท่ีสุดและตัดท าใหมท้ังหมด 
  ผลการพัฒนา 

จากผลการด าเนินงานพบวาผูปุวยพิษสุราที่มารักษาดวยภาวะ  Alcohol Withdrawal ซ้ ามีแนวโนมลดลง ในปี 
2558 มีอัตรา 45.45% ปี 2559 35.29% และลดลงในปี 2560 13.33% ปี 2559  ภาวะแทรกซอนจากการผูกยึด ปี 2558 
คิดเป็น 36.36% และในปี 59 พบ 14.78% ปี 60 พบ 0% แตยังพบปัญหาเรื่องอัตราการบ าบัดส าเร็จนอย ใน ปี 2557 มี
อัตราการบ าบัดส าเร็จ 23.36% และปี 2558 เพิ่มเป็น 36.36%ปี 2559 ได 44.11% ปี 2560 ได 70%  คลินิกไดพัฒนาระบบ
การบัดเชิงรุกในชุมชน และพัฒนาทีมในการดูแลผูปุวย โดยสงแพทย์ เภสัชกร และเจาหนาท่ีคลินิกอบรมและน าเขายา
สมุนไพรรางจืดมาใชในการบ าบัดเพื่อเป็นทางเลือกในการบ าบัดเป็นแรงจูงใจในการเลิกสุรา 
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์ 

มีเครือขายการดูแลผูปุวย Alcohol Withdrawal  ผูปุวยท่ีมีประวัติดื่มสุราท าใหสามารถดูแลผูปุวยไดในโรงพยาบาล
จนถึงชุมชน ชุมชนมีความรูเรื่องการดูแลและใหการยอมรับ มีแกนน าจิตอาสาดูแลส าหรับผูปุวยที่ไมมี care giver กระตุนให
ผูปุวยชวยเหลือกิจกรรมในชุมชน  
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07  Poster Presentation 
ระบบ 1 PCT MED:พัฒนาคุณภาพกระบวนการติดตามคลินิกเลิกบุหรี่  โรงพยาบาลห้วยแถลง 
ผู้น าเสนอ: นายอนุพันธ์  มีเหมาะ   ต าแหน่ง  นักจิตวิทยา 
E-mAIL viruss.mee@gmail.com  เบอร์โทรศัพท์089-5783603 
หน่วยงานโรงพยาบาลห้วยแถลงอ.ห้วยแถลง  จ.นครราชสีมา 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

โรงพยาบาลห้วยแถลงเข้าร่วมโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 100% เมื่อปี พ.ศ. 2552 มีการด าเนินการเป็นโรงพยาบาล
ปลอดบุหรี่ และมีคลินิกเลิกบุหรี่ โดยให้แต่ละจุดบริการคัดกรองเพื่อส่งเข้าคลินิกเลิกบุหรี่  โดยใช้กระบวนการ 5A เข้าสู่งาน
ประจ า พบว่า จ านวนผู้ที่เข้าคลินิกเลิกบุหรี่เพิ่มมากขึ้น แต่จ านวนผู้ที่สามารถเลิกบุหรี่ได้ มีจ านวนน้อยลง ปัญหาเกิดจาก 
ผู้ป่วยคลินิกเลิกบุหรี่  ขาดนัด ขาดแรงจูงใจในการเลิก และปัจจัยภายนอกต่างๆ เช่น รายได้ การเดินทาง รวมถึงกระบวนการ
ติดตามยังไม่คลอบคลุมท าให้การติดตามไม่ครบตามโปรแกรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด 

1.อัตราการคงอยู่ของผู้รับบริการในคลินิกเลิกบุหรี่ มากกว่าร้อยละ 70  
2. ผู้ป่วยท่ีเข้าคลินิกเลิกบุหรี่อยู่ในระยะการติดตามสามารถหยุดสูบบุหรี่ได ้6เดือนร้อยละ 20 

กิจกรรมการพัฒนา 
พัฒนากระบวนการติดตามโดยการปรับทะเบียนติดตามในคลินิกเลิกบุหรี่ให้ง่ายต่อการใช้งาน ท าแผ่นบันทึกการ

ติดตามเลิกบุหรี่สีเขียวติดไว้ในสมุดประจ าตัวผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ท าสติ๊กเกอร์คลินิกเลิกบุหรี่ลงล าดับที่ วันท่ีเข้าคลินิก ไว้ด้านหน้า
สมุดเพื่อให้ผู้ช่วยเหลือคนไข้ส่งผู้ป่วยมาที่คลินิกทุกราย และปรับเปลี่ยนวิธีการนัดเป็นนัดตามคลินิกโรคเรื้อรังของผู้ป่วยนั้นๆ  
โดยเริ่มด าเนินการในปี 2558 จนถึงปัจจุบัน 
ผลการพัฒนา 

หลังการพัฒนาพบว่าอัตราการคงอยู่ตามโปรแกรมในปี 58จากร้อยละ 18.62 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 68.80ในปี 60  
และอัตราการเลิกบุหรี่ในปี 58จากร้อยละ 15.80 เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 33.60ในปี 60 
 
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์ 

การติดตามผู้ป่วยให้ได้ครบตามกระบวนการนั้น จะต้องอาศัยปัจจัยหลายๆอย่าง และปรับวิธีการติดตามให้

สอดคล้องกับบริบทของผู้ป่วย โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางเพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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08  Poster Presentation 

ระบบ 1 PCT MED: ผลการดูแลผูปุวยโรคหืดในคลินิกโรคหืดอยางงายโรงพยาบาลครบุร ี
ผู้น าเสนอ: นางพชรพร ผองปัญญา  ต าแหน่ง:พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
E-mailNCD_KHONBURI@HOTMAIL.COM  เบอร์โทรศัพท:์ 094-3046640   
หน่วยงาน: คลินิกโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลครบุรี จ.นครราชสีมา 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

คลินิกโรคหืดโรงพยาบาลครบุรี พบปัญหา มีอัตราการควบคุมอาการหอบได รอยละ 60 อัตราการมาพนยาที่หอง
ฉุกเฉิน รอยละ10 เฉลี่ย 7.27 ครั้ง/ปี และนอนรพ. เนื่องจากการหอบ รอยละ 1.1 เฉลี่ย 7.9 วัน/ครั้ง สวนใหญเป็นผูปุวยราย
ใหมหรือกอนเขาคลินิก สาเหตุเกิดจากผูปุวยและผูดูแลขาดความรูเรื่องโรคและการปฏิบัติตัว รอยละ 50 ยังมีผูปุวยสูบบุหรี่ 5
คน การใชยาที่ไมสม่ าเสมอและผิดวิธีรอยละ10ขาดทักษะในการบริหารทรวงอกรอยละ 40  อัตราการขาดนัดรอยละ 8  
ผูปุวยมีอาการหอบท้ังกลางวันและกลางคืนตองใชยาพนขยายหลอดลมเป็นประจ ากระทบตอการด ารงชีพ มีคุณภาพชีวิตที่แย
ลง  
วัตถุประสงค ์

เพื่อใหผูปุวยควบคุมอาการหอบไดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เครื่องช้ีวัดอัตราการควบคุมอาการหอบไดรอยละ 70อัตรา
การมาพนยาที่หองฉุกเฉินนอยกวารอยละ10คุณภาพชีวิต(ACTScore≥20) รอยละ 80 
กิจกรรมการพัฒนา 

ปฏิบัติตามแนวทางการวินิจฉัยท่ีรวดเร็ว เพื่อสงเขาคลินิกใหเร็วข้ึน พัฒนาความรูและฝึกทักษะของทีมสหวิชาชีพ 
ผูปุวยและผูดูแลอยางสม่ าเสมอ ประเมินการควบคุมอาการหอบและประเมินสมรรถภาพปอด คนหาและปูองกันปัจจัยกระตุน 
ฝึกทักษะการบริหารทรวงอกการหายใจท่ีถูกตองขณะมีภาวะหอบ การใชยาพนท่ีถูกตอง ใหการบ าบัดแบบสั้น(5 A,5R)เพื่อเลิก
บุหรี่หรือสงเขาคลินิกเลิกบุหรี่ในรายที่เลิกเองไมได การดูแลสุขภาพชองปาก 
ผลการพัฒนาในปี 2558-2560 มีจ านวนผูปุวยโรคหืดเพิ่มมากขึ้นเป็น 639,670 และ 718 ราย มีผูปุวยรายใหมจ านวน 48,50 
และ 67 ราย พบวา ผูปุวยควบคุมอาการหอบไดเพิ่มขึ้นเป็น รอยละ 65.0 , 61.0  และ 78.0 อัตราการมาพนยาท่ีหองฉุกเฉิน
ลดลงรอยละ 8.00, 7.00 และ 7.50 ผูปุวยสามารถด ารงชีวิตไดเหมือนคนปกติมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น( ACTScore≥20) รอยละ
88.0,91.0และ94.0 มีผูปุวยท่ียังคงสูบบุหรี่อยูอีก2คน ลดคาใชจายคาพนยาและนอนรพ.ปีละสองแสนบาท พบผูปุวยหืดราย
ใหมพนยาที่ ERหลังเขาคลินิกลดลงเฉลี่ย 3.7, 2.0 และ 2.14 ครั้ง/ปีวันนอนรพ.ลดลงเฉลี่ย5.0,4.5และ3.5วัน/ครั้ง   
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์ 

1.ความรูความเขาใจในตัวโรคและการปฏิบัติตัวท่ีถูกตองของผูปุวย การใหยาที่เหมาะสม ลดอัตราการก าเริบของโรค
หืด ชวยเพิ่มคุณภาพชีวิตและลดคาใชจายในการรักษาพยาบาล  

2.ในผูปุวยหืดรายใหมควรสงเขารับคลินิกโรคเรื้อรังใหเร็วที่สุดเพื่อใหผูปุวยไดรับบริการตามมาตรฐาน  
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09  Poster Presentation 
ระบบ 1 PCT MED: การดูแลผูปุวยโรคไขเลือดออก   
ผู้น าเสนอ:  นางนันทนา  ศรีเทพ  ต าแหน่ง:พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
E-mailSRITHEP1972@GMAIL.COMเบอร์โทรศัพท:์099-1695246 
หน่วยงาน:โรงพยาบาลโนนไทย อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
โรงพยาบาลโนนไทยไดด าเนินงานการดูแลผูปุวยไขเลือดออกอยางตอเนื่อง ในปี 2556 - 2560 พบอัตราปุวยดวยโรคไขเลือดออก
ตอแสนประชากร 286.61, 32.79, 177.59, 81.85 และ 26.39 ตามล าดับ โดยปี 2556 พบปัญหาผูปุวยตายดวยไขเลือดออก 
1 ราย คิดเป็นอัตราปุวยตาย 0.49 ตอแสนประชากร  จากการทบทวนผูปุวยเสียชีวิตดวยโรคไขเลือดออก พบวาเป็นผูปุวยเด็ก
อวนมีภาวะ DSS และ Hepatitis เกิดปัญหา reshock, bleeding, pancytopenia พบประเด็นการตรวจ Liver Enzyme 
ลาชา และ Refer ลาชา ผูปุวยเสียชีวิตจากภาวะ DIC และจากการทบทวนผูปุวยไขเลือดออกท่ีสงตอโรงพยาบาลมหาราช  ปี 
2556 - 2560 จ านวน 5, 0, 2, 4 และ 0 สวนใหญเป็นผูปุวยมีภาวะ Prolonge shock จ านวน 5, 0, 2, 0 และ 0 ราย 
ตามล าดับ ซึ่งในปี 2559 ผูปุวยไขเลือดออกสงตอท้ังหมด  4  ราย เป็นผูปุวยที่มีภาวะ UGIB 1 ราย  Hemoptysis 1 ราย 
เนื่องจากมี platelet ต่ ามาก และอีก 2 รายเป็นผูปุวยที่มีภาวะน้ าเกิน พบวาผูปุวยมีภาวะ severe leakage  
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด 

1) ผูปุวยไขเลือดออกไดรับการดูแลที่เหมาะสมตามภาวะการด าเนินของโรคไขเลือดออก 
2) การสงตอทันเวลา และไมเสียชีวิตจากโรคไขเลือดออก 
3) อัตราปุวยโรคไขเลือดออกตอแสนประชากรลดลง 

กิจกรรมการพัฒนา 
ปี 2547  พัฒนา CPG,standing order ในผูปุวย DHF และ DF อบรมและซอมแผน DHF ในโรงพยาบาลทุก

ปีและอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะทุกคนท่ีหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน  มีระบบ consult แพทย์ผูเช่ียวชาญ (second opinion) 
ประเมินการปฏิบัติตาม CPG ทุกปี และทบทวน Case complication,Dead case ทุกราย  

ปี 2556  จัดตั้ง DHF corner, อบรม DHF Manager แกพยาบาล และระบุ criteria ในการ refer จัดการ
ประสานการดูแลสงตอที่มีประสิทธิภาพ 

ปี 2557 – ปัจจุบัน  ด าเนินงานสายธารคุณภาพไขเลือดออก : ตนน้ าสูปลายน้ า รวมกับ DHS จัดซอมแผน
โรงพยาบาลปลอดการตายจากไขเลือดออกรวมกับทีมดูแลรักษาและเครือขายบริการ  พัฒนาศักยภาพทีม SRRT ระดับอ าเภอ 
ต าบล  สอบสวนโรคควบคุมโรคในพ้ืนท่ีตามแนวทางการจัดการแบบผสมผสาน (Integrated Vector management) 
ผลการพัฒนา  

ปี 2556-2560อัตราปุวยดวยโรคไขเลือดออกตอแสนประชากรลดลง ดังนี้ 286.61, 32.79, 177.59, 81.85 และ 
26.39 ตามล าดับอัตราการปฏิบัติตาม CPG ไขเลือดออก รอยละ 90.33, 89.33, 90.40, 99.18 และ 90.81 ตามล าดับอัตรา
ผูปุวยไขเลือดออกท่ีมีภาวะ Prolonge Shock รอยละ 2.44,8.33,1.56,0 และ2.43 ตามล าดับอัตราผูปุวยไขเลือดออกท่ีมี
ภาวะน้ าเกิน รอยละ 0.49, 0, 0, 3.39 และ 0 ตามล าดับจ านวนผูปุวยไขเลือดออกท่ีสงตอโรงพยาบาลมหาราช 5, 0, 2, 4 
และ 0 ราย ตามล าดับจ านวนปุวยตายของผูปุวยไขเลือดออก 1, 0, 0, 0 และ 0 ราย ตามล าดับ 
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์ 

การมีสวนรวมของชุมชนในการปูองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกท่ีเขมแข็ง การเพิ่มพูนทักษะทีมสหวิชาชีพในการ
ดูแลผูปุวยไขเลือดออกอยางตอเนื่อง และการทบทวนและแลกเปลี่ยนเรียนรูในกรณีศึกษา dead, refer เพื่อหาโอกาสพัฒนา
อยางตอเนื่อง 
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10  Poster Presentation 
ระบบ 1 PCT MED: การพัฒนาการดูแลผูปุวยมาลาเรีย โรงพยาบาลวังน้ าเขียว 
ผู้น าเสนอ: น.ส. ชนิสรา คาถาพันธต์ าแหน่ง:พยาบาลวิชาชีพ 
E-mailCHAIRAT.NURSE@GMAIL.COMเบอร์โทรศัพท์: 099-4695494  
หน่วยงาน: โรงพยาบาลวังน้ าเขียว อ.วังน้ าเขียว  จ.นครราชสีมา 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

มีผูปุวยมาลาเรียเพิ่มมากขึ้น ตั้งแตปี 2555–2560 รอยละ4.47, 2.35,0, 34.46,15.90 และ 38.38 ตอแสน
ประชากรตามล าดับ ปี2559 พบปัญหารักษามาลาเรีย Malaria PVและ PF อาการรุนแรง ไมหายขาด ตอง refer รพ.มหาราช
เพื่อปรับยาจาก Quinine เป็น Artesunate 1 ราย  ในปี 2560 refer ผูปุวย 3 ราย สาเหตุเกิดจากเชื้อมาลาเรียมีความรุนแรง
มากขึ้นและการรักษาไมเหมาะสม  
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด1) ผูปุวยกลับมารักษาซ้ า2) ผูปุวยเกิดภาวะแทรกซอนจากโรคมาลาเรีย3) การ MISS 
DIAGNOSIS 
กิจกรรมการพัฒนา 

การเขาถึงและเขารับบริการ 1. ใชแนวทางการรักษาตามแนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษาโรคไขมาลาเรีย ประเทศ
ไทย พ.ศ.2558 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2.น ายา Artesunate เขามาบรรจุไวในบัญชียาของโรงพยาบาลวัง
น้ าเขียว เพื่อใชรักษาโรคไขมาลาเรียที่มีอาการรุนแรงและลดภาวะแทรกซอนท่ีอาจเกิดขึ้น 3. มีการคนหามาลาเรียในเชิงรุกใน
โรงพยาบาล โดยตรวจหาเช้ือมาลาเรียในผูปุวยทุกรายที่มีไขสูงเกิน 38.5 องศาเซลเซียส4. มีการจายยา Chloroquine ใหกับ
เจาหนาท่ีปุาไม หรือชาวบานที่ตองเขาปุาเพื่อเป็นการปูองกันการติดเชื้อมาลาเรียการประเมินและการวินิจฉัย 
ผลการพัฒนา 

1. ผูปุวยท่ีตรวจเจอเชื้อมาลาเรียตองไดรับการ Admitted ทุกราย 
2. ใชแนวทางการรักษาตามแนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษาโรคไขมาลาเรียประเทศไทย      

บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์การดูแลผูปุวยมาลาเรียตองปรับแนวทางการดูแลผูปุวยมาลาเรียใหทันสมัยและการ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายประชาคมในชุมชน หมูบานเพื่อกระตุนใหผูที่ตองเขาไปในพ้ืนท่ีแหลงโรค เกิดความตระหนัก และ
ปูองกันการเกิดโรคไขมาลาเรีย จะสามารถชวยลดปัญหาโรคมาลาเรียได  
  

ขอมูล/ตัวช้ีวัด เปูาหมาย 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
1. จ านวนผูปุวยมาลาเรีย  2 1 0 15 7 17 
มาลาเรีย PV  0 0 0 5 3 7 
มาลาเรีย PF  2 1 0 9 3 10 
มาลาเรีย PV+PF  0 0 0 1 1 0 
2.อัตราการปุวยตอแสนประชากร <50% 4.74 2.35 0 34.46 15.90 38.38 
3.อัตราการรักษาหาย 100 50 100 0 100 85.71 82.35 
4.อัตราการเกิดภาวะแทรกซอน เชน Cerebral 
malaria 

<10% 50 0 0 0 0 0 

5.อุบัติการณ์ Miss diagnosis 0 NA NA NA NA 1 0 
6. อัตราการ refer ของโรคมาลาเรีย 10% 50 0 0 0 14.28 17.64 
7. อัตราการออกควบควบคุมโรค 0% 100 100 0 100 100 100 
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11. Poster Presentation 
ระบบ 1 PCT MED: การพัฒนาการดูแลผูปุวย Sepsis  โรงพยาบาลหนองบัวระเหว 
ผู้น าเสนอ: แพทย์หญิงรินภาภรณ์  คิดบรรจง  ต าแหน่ง:แพทย์ช านาญการ และทีมคณะท างานโรค Sepsis    
E-mailRINNAPAPRON@GMAIL.COM  เบอร์โทรศัพท:์085-7686660 
หน่วยงาน: โรงพยาบาลหนองบัวระเหวอ.หนองบัวระเหว  จ.ชัยภูม ิ
ความเป็นมาและความส าคัญ   
 โรงพยาบาลหนองบัวระเหวเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด  30  เตียง  ไมมีอายุรแพทย์  ผูปุวยที่เกินศักยภาพจะสง
ตอไปรักษาท่ีโรงพยาบาลจังหวัดระยะทางหางจากตัวจังหวัด 33 กิโลเมตร  ผูปุวย Sepsis ที่มารับบริการในปี 2557-2560 
จ านวน139, 83,119,121 รายตามล าดับ เป็นผูปุวย Septic Shock  ในปี 2557 – 2560 รอยละ 51.8, 48.2, 66,57.85
ตามล าดับ พบระบบท่ีติดเชื้อสวนใหญ เป็นทางเดินหายใจ ทางเดินปัสสาวะ บาดแผล และพบในผูสูงอายุท่ีมีโรครวม จ านวน
ผูปุวยท่ีสงตอตั้งแตปี 2557-2560รอยละ 7.46 (5 ราย),13.98(6 ราย), 12.5 (5 ราย), 47.93(58 ราย) ตามล าดับ จากการ
วิเคราะห์พบแนวทางในการสงตอไมชัดเจน ผูปุวยไดรับการสงตอลาชา  ผูปุวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล ปี 2557-2560 จ านวน
3,4,4,4 รายตามล าดับพบในผูสูงอายุท่ีมีอาการรุนแรง ปฏิเสธการสงตอ  ( NR) กลุมผูปุวยท่ีมีประวัติดื่มสุรา ( Alcohol  
withdrawal , Liver cirrhosis) จากการทบทวนเวชระเบียนผูปุวย Sepsis ปี 2559  พบวา มีการวินิจฉัยลาชาคิดเป็น 50%  
การให Antibiotic เกิน 1  ช่ัวโมงคิดเป็น 75.4% จากการวิเคราะห์สาเหตุเกิดจากการประเมินลาชา และ ไมครอบคลุม ไมได
ใชQuick SOFA &SOS  ในการประเมินผูปุวย ท าใหวินิจฉัยลาชา แนวทางการดูแลรักษา การสงตอไมชัดเจนประกอบกับการ
เก็บสิ่งสงตรวจเพื่อเพาะเช้ือไมถูกวิธี และการรายงานผลลาชาท าใหการดูแลรักษาไมเหมาะสม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด1)เพื่อใหผูปุวยไดรับการวินิจฉัยท่ีรวดเร็ว2) เพื่อใหผูปุวยไดรับยาAntibioticที่ทันเวลา3) 
เพื่อลดการเสียชีวิตและการเกิดภาวะแทรกซอน4) ผูปุวยไดรับการสงตอตามมาตรฐาน 
กิจกรรมการพัฒนา1.ทบทวนแนวทางการดูแลผูปุวย Sepsis รวมกับโรงพยาบาลแมขายที่ครอบคลุมตั้งแตการประเมิน การ
วินิจฉัย  การรักษา และการสงตอ รวมทั้งน าแนวทางปฏิบัติการดูแลผูปุวย Sepsis ตาม Patient safety goal  มาวิเคราะห์
เพื่อหา Gap การพัฒนา2.อบรมความรูการดูแลผูปุวย Sepsis การใช  Quick  SOFA  ,SOS  Score แกแพทย์ พยาบาล 
พนักงานชวยเหลือคนไข  ใหมีความรูในสวนท่ีเกี่ยวของ 3.ทบทวนวิธีการจัดเก็บ Specimen ที่ถูกวิธี เพื่อสง Culture  ใหกับ
พยาบาลและงานชันสูตรรวมทั้งปรับระบบการติดตามและรายงานผลการสงตรวจ Lab นอกเพื่อน าผลการตรวจมาปรับ
แผนการรักษาท่ีเฉพาะกับเชื้อ4.ทบทวนรายการยาที่ตองใชในการดูแลผูปุวย Sepsisกรณีที่ไมมียาจัดระบบการเบิกยาเฉพาะ
รายกับโรงพยาบาลแมขาย5.กลุมการพยาบาลจัดระบบนิเทศติดตามก ากับการใช SOS  Score ในการประเมินผูปุวย การ
รายงานแพทย์ และการประเมินซ้ า ในหนวยงาน ER  OPD  IPD  และบันทึกSOS  Score ในฟอร์มปรอท ในผูปุวยในเพื่อใช
เป็นหนึ่งในสัญญาณชีพท่ีตองติดตามรวมทั้งประเมินความพึงพอใจของผูใชเพื่อปรับปรุงแนวทาง6.จัดระบบ Fast track  ใน
การดูแลรวมกับโรงพยาบาลแมขาย  โดยมีระบบการปรึกษาอายุรแพทย์กอน Refer เพื่อวางแผนการดูแลผูปุวยรวมกันและ
เพื่อความรวดเร็วในการดูแลรักษา 
ผลการด าเนินงานจ านวนผูปุวยท่ีเสียชีวิตปี 2557-2560 จ านวน 4,4,4,8 (เปูาหมาย 0 ราย) จ านวนการเกิดภาวะแทรกซอน 
ปี2560=AKI =6 ราย ภาวะน้ าเกิน= 2 ราย Septic shock=2 ราย ARDS= 3 ราย  (เปูาหมาย0 ครั้ง) อัตราผูปุวยท่ีไดรับยา 
antibiotic ภายใน  1 ชมปี 2558-2560 = 26.66%,24.6%,94.06% (เปูาหมาย100%) อัตราผูปุวยไดรับการสงตอที่
เหมาะสมตามแนวทาง ป2ี560=100%(เปูาหมาย>80%) 
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์1.  บุคลากรทีมสหวิชาชีพมีสวนรวมในการดูแลผูปุวย และ Nurse  Aid สามารถ
ประเมิน SOS ได และรายงานพยาบาลไดอยางรวดเร็ว2. การมีแนวทางที่ชัดเจนตั้งแตแมขาย และระบบ Fast track  ท าให
ผูปุวยไดรับการดูแลที่ไดมาตรฐานและรวดเร็ว ปลอดภัย มากขึ้น   
 
 
 
 
 
 

mailto:rinNAPAPRON@GMAIL.COM


 

22 
 

 
12.  Poster Presentation 
ระบบ 1 PCT MED:การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติในการรับ REFER กลับผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาและการควบคุมการแพร่กระจาย
ของเชื้อดื้อยาในตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา จ.สุรินทร ์
ผู้น าเสนอ : นายจิรพงษ์ สายบุตร    ต าแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
E.mail: win_of_love_@hotmail.com เบอร์โทร 044-508-242 ต่อ 300 หรือ 312 
มือถือ 089-282-553-6   และ 087-963-388-3 
หน่วยงาน :  โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา จ.สุรินทร ์
ความเป็นมาและความส าคัญ :  โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา จ.สุรินทร์ มีการรับ Refer กลับผู้ป่วยติด
เชื้อดื้อยา จาก รพ.ศูนย์ ปี 2559  มีจ านวน 1case ( MDR),ปี2560 มี จ านวน 3 case (E.coli ) ถึงแม้จะมีจ านวนไม่มาก
แต่ทางทีมน าด้าน IC และ IPD ก็มีการปรับปรุงการพัฒนาแนวทางการรับ REFER กลับจากโรงพยาบาลศูนย์ ในการควบคุม
การแพร่กระจายของเชื้อดื้อยาที่ตึกผู้ป่วยใน และมีการประเมินตามแนวทางปฏิบัติที่วางไว้  ผลที่ได้ไม่มีการติดเช้ือใน
โรงพยาบาลที่เป็นเชื้อดื้อยา 
วัตถุประสงค์ : เพื่อการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติในการรับ REFER กลับผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาและการควบคุมการแพร่กระจาย
ของเชื้อดื้อยาในตึกผู้ป่วยใน 
กิจกรรมการพัฒนา : 

การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติในการรับ REFER กลับผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาและการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อดื้อ
ยาในตึกผู้ป่วย  โดยมีแนวทางดังนี้ 

-  แจ้งแพทย์ผู้ให้การรักษาทันทีและแจ้ง ICN โทร 312 หรือ 103 เมื่อพบผู้ป่วยที่มีเชื้อโรคต่อไปนี ้
Multidrug-Resistant (MDR), Methicillin- Resistant staphylococcus aureus (MRSA)<Extend - spectrum 

beta- tactamase ( ESBL ) และอื่นๆที่ รพ.ศูนย์ระบุมา 
- การมีส่วนร่วมของทุกคนในทีมที่ให้การดูแลผู้ป่วย ซึ่งเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพเน้นในเรื่องการล้างมือ และการท า

ความสะอาดสิ่งแวดล้อม การให้ความรู้ในเรื่องของเชื้อดื้อยาและแนวทางการป้องกันการติดเชื้อ เตรียมป้าย Contact 
precaution แขวนไว้ที่หัวเตียง  

- ทบทวนข้อปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาของหน่วยงานโดยท าเป็นคู่มือการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา มีการ
ประสานกับห้องบตัรเตรียมท า ป๊อบอัพแจ้งเตือนเมื่อคนไข้มา F/U ตามนัด 
ผลการด าเนินงาน :พบว่า เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด ปี 2559 , 2560คิดเป็น ร้อยละ 82 และ 89 ผู้ป่วยและ
ญาติได้รับค าแนะน า ปี 2559 ,2560คิดเป็นร้อยละ 100 และ 100  และ หลังด าเนินกิจกรรมไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาใน
โรงพยาบาล   
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์: จากผลการพัฒนาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าท่ีควรได้รับการอบรมให้ความรู้และ
แนวทางต่างๆให้มากขึ้น เน้นในเรื่อง Contact precaution และงาน IC , ICwn และทีมงานตึกผู้ป่วยในต้องให้ความส าคัญใน
เรื่องการป้องกันและดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา 
 ค าส าคัญ  : การรับ REFER ,การพัฒนาแนวทาง, เชื้อดื้อยา, ตึกผู้ป่วยใน 
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13.  Poster Presentation 
ระบบ 1 PCT MED: การพัฒนาแนวทางปูองกันการติดเชื้อแผลผาตัดคลอดและผาตัดเนื้องอกในมดลูก โรงพยาบาลภู
เขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ 
ผู้น าเสนอ:  นางอภิษฎา อัครกิตติศักดิ์ต าแหน่ง:พยาบาลวิชาชีพช านาญการ และทีม IC 
E-mailNOONG99@HOTMAIL.COMเบอร์โทรศัพท:์ 089-6262179       
หน่วยงาน: โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  
ความเป็นมาและความส าคัญ  

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นโรงพยาบาลท่ัวไปขนาดเล็ก M1 ขนาด 300 เตียง มีสูตินรีแพทย์ 1 ทาน 
สามารถผาตัดคลอด และเนื้องอกในมดลูกได เฉลี่ย 500 ราย/ปี  ในปี 2557  2558 และ 2559 พบการติดเชื้อแผลผาตัด  
C/S,C/S with TR,TAH และ SO คิดเป็นรอยละ 0.38 , 0.95 และ 0.78 ตามล าดับ จากการทบทวนพบปัจจัยจากหอง
ผาตัดมีระบบระบายอากาศไมไดมาตรฐาน  การแบงโซนสะอาดกับโซนปราศจากเชื้อไมชัดเจน ไดท าการปรับปรุงใหได
มาตรฐาน แลวเสร็จในเดือนกรกฎาคม ปี 2559 แตยังพบวาในเดือนตุลาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560 พบการติดเชื้อแผล
ผาตัด C/S,C/S with TR,TAH และ SO คิดเป็นรอยละ 1.32  จากการทบทวนพบในผูปุวยที่มีคา BMI มากกวา 28 มี 
Prolong intra operation มี Blood loss มากกวา 1000 ml. การใช ATB prophylaxis ทั้งชนิด ขนาด และการบริหาร
ยาไมเหมาะสม สงผลใหผูปุวยตองนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนานขึ้น โรงพยาบาลสูญเสียคาใชจายในการรักษา
เพิ่มขึ้น 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/เครื่องชี้วัด   

1)เพื่อประเมินการบริหาร  ATB prophylaxis2) เพื่อลดอัตราการติดเชื้อในผูปุวยผาตัดC/S, C/S with TR, 
TAH และ SO 
กิจกรรมการพัฒนา  

1) Revised guideline antibiotic prophylaxis SSI โดยเปลี่ยนชนิด  ATB prophylaxis จาก Ampicillin 
เป็น Cefazolin ขนาด 2 gm. ทุกเคส ถาน้ าหนักตัวมากกวา 120 กิโลกรัม ให 3 gm. และใหมีการส ารองยาไวที่หอง
คลอด กรณีผูปุวยแพยากลุม Cefazolin ใหใชยา vancomycin + aminoglycoside หรือ Clindamycin + 
aminoglycosideก าหนด Time to incision 30 - 60 mins ในยาที่บริหารทางหลอดเลือดด าโดยการหยดและไมหยด  
ก าหนดแนวทางการ Re-dosing ATB ทั้งชวงกอนลงมีด ระหวางผาตัด ถามี blood loos มากกวา 1000 ml. หรือ
ระยะเวลาผาตัดมากกวา 2  half life ของยาที่ให  การบริหารยาวงรอบยาที่ 2  ในกลุม Aminoglycoside 

2) ก ากับติดตามโดยทีม CoP OR และทีม IC 
ผลการพัฒนา 

อัตราการบริหาร ATB prophylaxis ถูกตองเดือนมีนาคม-กันยายน 2560คิดเป็นรอยละ 86.67 และ อัตราการ
ติดเชื้อ SSI ในผูปุวยผาตัด C/S, C/S with TR, TAH และ SO คิดเป็นรอยละ 0.34 
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์  

1) กลุมผูปุวยผาตัดฉุกเฉินยังพบปัญหาการบริหารยา ATB prophylaxis ไมเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด  
2) ในผูปุวยติดเชื้อ พบวาไดปฏิบัติตามแนวทางการใหยา  ATB prophylaxis ตามเกณฑ์ ซ่ึงการติดเชื้ออาจเกิด

จากปัจจัยอื่น เชน การใหขอมูลและการเสริมพลังในการปฏิบัติตัวไมครอบคลุมทุกประเด็น  
3) การน า  Guideline antibiotic prophylaxis SSI ลงสูการปฏิบัติใน PCT อื่นๆ เชน PCT ศัลยกรรมPCT 

ศัลยกรรมกระดูกและขอ  
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14.  Poster Presentation 
ระบบ 1 PCT MED:ประสิทธิผลของการพัฒนาคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ 
ผู้น าเสนอ: นางธนพรรณ   สังก าปัง  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 นางสาวสวรรยา     บรรดาศักดิ์ ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 
 นางสมควร  จันทร์คง  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 นางสุพรรษา  เพลงเสนาะ ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

นางสาวอุไรวรรณ ชอบศิลป ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 นายศรีสกุล  สังก าปัง  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
E-mailDAWKADAS_DAW@HOTMAIL.COMเบอร์โทรศัพท์ 080-5670001 
หน่วยงาน: โรงพยาบาลล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

โรคระบบทางเดินหายใจเป็นโรคที่พบบอยไดในทุกฤดูกาล และทุกเพศทุกวัย ที่พบไดบอยคือ โรคไขหวัด และโรค
ไขหวัดใหญ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการติดเช้ือไวรัสหรือเช้ือ แบคทีเรีย และยังเป็นปัญหาที่ส าคัญในการดูแลที่แผนกหอผูปุวย
นอก ซึ่งมีผูมารับบริการเป็นจ านวนมาก การมีจุดบริการเฉพาะโรคจะท าใหลดโอกาสเส่ียงของผูปุวย/ผูรับบริการท่ีแผนก
ผูปุวยนอก ในอดีตท่ีผานมาในปี 2559 พบวามีการระบาดของโรคไขหวัด โรคไขหวัดใหญ ประสบปัญหาระบบใน
การคัดแยกผูปุวย รวมถึงยังไมมีการจัดต้ังคลินิกใหการดูแลโรคระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะ ดังนั้นดวยเหตุผล
ดังกลาวงานควบคุมการติดเชื้อและแผนกหอผูปุวยนอกจึงไดมีแนวคิดจัดต้ังคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจน้ีขึ้น  
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เครื่องชี้วัด 
 เพื่อปูองกัน/ลดโอกาสเส่ียงตอการติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจของผูปุวย/ผูรับบริการท่ีแผนกหอ
ผูปุวยนอก 
 ตัวชี้วัด  1. รอยละของจุดคัดกรอง คัดแยกโรคไดถูกตอง อยางนอยรอยละ 95  
            2. ความรูเกี่ยวกับการดูแลตนเองของผูรับบริการเกี่ยวกับโรคไขหวัด ไขหวัดใหญหลังไดรับการ
อบรมมากกวากอนไดรับการอบรม อยางมีนัยส าคัญ ที่ระดับ p <.05 
กิจกรรมการพัฒนา 
 1) แยกผูปุวยโรคระบบทางเดินหายใจจากผูปุวยปกติ โดยมีพยาบาลคัดกรองประเภทผูปุวย  

2) พัฒนาใหความรูโรคระบบทางเดินหายใจ ท่ีคลินิกไขหวัด 
ผลการพัฒนา 

1. จุดคัดกรอง คัดแยกโรคไดถูกตอง รอยละ 99.5 
 2. ผูรับบริการ มีความรูเกี่ยวกับโรค อาการ การดูแลตนเอง เรื่องโรคไขหวัด ไขหวัดใหญมากกวากอน
ทดลองอยางมีนัยส าคัญ ที่ระดับ p <.05  
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์ 
 นอกจากการใหความรูท่ีคลินิกเกี่ยวกับโรคไขหวัด ไขหวัดใหญแลว ควรใหความรูเกี่ยวกับโรคอื่นๆ เชน 
ไขเลือดออก HFM และโรคระบาดตามฤดูกาล เป็นตน ควรใหความรูประชาชนท่ีอยูในชุมชนดวย 
  

mailto:DAWKADAS_DAW@HOTMAIL.COM
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ผลงานวิชาการ Poster Presentation : ระบบท่ี 2 PCT CLINIC 

คณะกรรมการ1.อ.นพ.สหรัชต์  ชาติพรหม 2. อ.ดร.ปรางค์ทิพย์  ทาเสนาะเอลเทอร ์3.อาจารย์นภางค์ดาว  มาดวง      
รหัส ชื่อผลงาน ผูน าเสนอ 
01 เธอกับฉัน และรักของเรา...เพ่ือเขา ราณี ผลวัฒน์ 
02 สูตรยา PPH1-2-3 จ างายไมสับสน อรรคญาณี  งามหมู   
03 ONE STOP Service  การคุมก าเนิดสตรีตั้งครรภ์วัยรุนในหนวย

บริการหลังคลอด 
สิรยา กิติโยดม   

04 การพัฒนางานบริการการดูแลทารกแรกเกิดเพ่ือปูองกันภาวะตัว
เหลือง (Neonatal jaundice)  ในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

จิราพร   วองวัฒนพรรณ   

05 การพัฒนาการดูแลผูปุวยเด็กกลุมโรคธาลัสซีเมียที่ไดรับเลือดให
ไดรับการตรวจคัดกรองระดับ serum ferritin เพ่ือรักษาและ
ปูองกันภาวะเหล็กเกิน(Iron overload) จากการไดรับเลือดใน
โรงพยาบาลสังขะ 

นันทภัทร  โกสีย์    

06 การพัฒนาระบบการดูแลผูปุวยภาวะ Febrile  Neutropenia ลินดา ศรจันทึก 
    07 พัฒนาระบบการดูแลติดตามผูปุวยจิตเวชที่มารับบริการใน

โรงพยาบาลศรีณรงค์ 
อภิญญา ยุนรัมย์  

08 Complete mouth ที่เฝูารอ นองนุช จันทน์มาลา 
   09 พัฒนาระบบการสงผูรับบริการคลินิกแพทย์แผนไทยท่ีแผนกผูปุวย

นอก(OPD คูขนาน) 
นันทนา จันทะดวง 

10 โลงจมูก หายใจสบายดวยยาสุมเครื่องแกงไทยในผูปุวย COPD ธนารักษ์  บัวสอน และ วิไล  
ประกอบกิจ 

11 การพัฒนาระบบการฉีดInsulin ในผูปุวยเบาหวานที่มาตรวจตาม
นัด 

อรุณศุกร์ ค างาม 

12 การพัฒนาระบบการดูแลผูปุวยคลินิกวาร์ฟาริน จุรีพร   ขึงกระโทก      
   13 ระบบการดูแลผูปุวยที่ใชยาวาร์ฟาริน ศศิมาภรณ์ ฉิมนอก 

14 ผลการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปุวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ์ มยุรี    สุบรรนารถ           
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01 Poster Presentation 
ระบบ 2 PCT CLINIC:  เธอกับฉัน และรักของเรา...เพื่อเขา 
ผู้น าเสนอ : นางสาวราณี ผลวัฒน์ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
E-mailranee.nalak.28@gmail.comเบอร์โทรศัพท์086-0650922   
หน่วยงาน: การพยาบาลผูปุวยนอกสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลปราสาท อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร ์
 
ความเป็นมาและความส าคัญ : โรงพยาบาลปราสาทใหบริการฝากครรภ์ และไดเริ่มใหค าปรึกษาเพื่อตรวจหาการติดเชื้อ 
เอชไอวีแกสามีของหญิงตั้งครรภ์ ตั้งแตปี 2555 สวนใหญเป็นการใหค าปรึกษาแบบเดี่ยวมากกวาคู มีสามีที่สมัครใจเจาะเลือด
ตรวจปี 2558 ไมถึงรอยละ 20 มีหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีไมเปิดเผยผลเลือดตอคูของตน รอยละ 45 และมีคูผลเลือดตาง 
รอยละ 85 จึงไดน าปัญหามาทบทวนและวิเคราะห์หาสาเหตุ  
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด 

1) หญิงตั้งครรภ์และสามีไดรับการใหค าปรึกษาแบบคูและเจาะเลือดแบบคูเพิ่มขึ้น รอยละ 50  
2) หญิงตั้งครรภ์และสามีที่มีผลเลือดเอชไอวีผิดปกติหรือผลเลือดตาง เปิดเผยผลเลือดระหวางคูรอยละ 100  

กิจกรรมการพัฒนา : ประชุมปรึกษา รวมกันในทีม ด าเนินการสงเจาหนาท่ีอบรมหลักสูตร Couple Csg. และอบรมฟื้นฟูการ
ใหค าปรึกษาเบื้องตนเพื่อเจาะตรวจหาเชื้อเอชไอวี จัดท าแนวทางการใหค าปรึกษาแบบคูแกหญิงตั้งครรภ์และสามี เพิ่มเติมการ
ประชาสัมพันธ์ ไดแก แจงผานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบลเนนการฝากครรภ์พรอมคูในครั้งแรก เสนอการตลาดใน
รูปแบบการใหบริการแบบ 7-eleven เสริมแรงดานบวก การยกตัวอยางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง กรณีผลเลือดตาง สถิติเด็ก
ติดเชื้อเอชไอวีที่คลอดจากมารดาผลเลือดลบ ประชาสัมพันธ์แจงสิทธิประโยชน์ตรวจเอชไอวีฟรีปีละ 2 ครั้ง ใชเทคนิค 
normalize ใหเป็นเรื่องปกติ ธรรมดา บริการแจกถุงยางอนามัยฟรีตลอดการตั้งครรภ์ สรางเสริมบุคลิกของเจาหนาท่ี ใหมี
บุคลิกท่ียิ้มแยม มีความเป็นกันเอง และทุกคนในหนวยงานสามารถแนะน า ชักชวน ใหมาฝากครรภ์แบบคูได เปิดโอกาสใหสามี
ไดเขามารับบริการใหค าปรึกษาเพื่อเจาะเลือดไดตลอดระยะเวลาการมาฝากครรภ์ของภรรยา แจงผลเลือดพรอมคู 
ผลการพัฒนา : หญิงตั้งครรภ์และสามีไดรับการใหค าปรึกษาแบบคูและเจาะเลือดแบบคูเพิ่มขึ้น รอยละ 55.09 และเปิดเผย
ผลเลือดเอชไอวีบวกหรือผลเลือดตางระหวางคูรอยละ 100 
ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข : ผูรับบริการมีจ านวนมาก ระยะเวลาในการรอคอยนาน ยังไมสามารถแจงผลเลือดแบบ same 
day result ในคูได สามีสวนใหญท างานตางจังหวัด มาฟังผลเลือดพรอมกันไมได แกไขโดยการแจงผลเลือดหญิงตั้งครรภ์กอน 
เมื่อสามีกลับมาจึงแจงผลเลือดพรอมคูอีกครั้ง กรณีที่สามีท างานที่อ่ืน ไมสามารถลางานไดเลย สามีสามารถเจาะเลือดตรวจท่ี
สถานบริการใกลที่ท างานตามสิทธิการรักษาพยาบาลเพื่อรับรูสถานะของตัวเอง แลวสงผลเลือดทางไปรษณีย์เพื่อมาติดลงใน
สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็กเป็นประโยชน์ในการดูแล รักษา ปูองกันหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ สวนเจาหนาที่มี
ประสบการณ์ใหค าปรึกษาแบบคูในการแจงผลเลือดตางไมเพียงพอ จ าเป็นตองสงเจาหนาท่ีอบรมทักษะการใหค าปรึกษา
เปิดเผยคูผลเลือดตางเพิ่ม 
บทเรียนที่ได้รับ : ควรมีการขยายบริการการฝากครรภ์แบบคูลงสูหนวยบริการปฐมภูมิใหมากขึ้น เพื่อปรับปรุงระบบบริการ
ฝากครรภ์ใหมีคุณภาพและเขาถึงไดงายขึ้น บางคูที่มีความเสี่ยงสูงตองการการแจงผลเลือดแบบ same day result และจัดท า
สื่อ ปูายโฆษณาประชาสัมพันธ์ใหเห็นถึงประโยชน์ของการมาฝากครรภ์แบบคู จัดท าแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีผลเลือด
เอชไอวีลบ และสามีมีผลเลือดเอชไอวีบวกที่เขากับบริบทการท างานของโรงพยาบาลใหมีประสิทธิภาพในการดูแล ปูองกัน
อยางดีที่สุด 
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02 Poster Presentation 
ระบบ 2 PCT CLINIC:  สูตรยา PPH1-2-3 จ างายไมสับสน 
ผู้น าเสนอ : นางอรรคญาณี  งามหมู  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
E-mail akkayanee32@gmail.comเบอร์โทรศัพท0์44-846252 ตอ 111 มือถือ  091-0169732 
หน่วยงาน: งานหองคลอด โรงพยาบาลเนินสงา อ.เนินสงา จ.ชัยภูม ิ
 
ความเป็นมาและความส าคัญโรงพยาบาลเนินสงามีขนาด 30 เตียง ยอดการคลอดเฉลี่ยยอนหลัง 3 ปีเทากับ 76  ราย ไม
มีแพทย์เฉพาะทางสูติศาสตร์  การสงตอโรงพยาบาลชัยภูมิใชระยะเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที จากการด าเนินงานที่
ผานมาพบวา แนวทางปฏิบัติในการปูองกันการตกเลือดหลังคลอดไมชัดเจน มีอัตราการตกเลือดหลังคลอด ปี 2557-2559 
เป็นรอยละ 7.1(5ราย),4.7 (4 ราย) และ6.8 (5ราย)ตามล าดับ สาเหตุตกเลือดเกิดจาก Uterine atony คิดเป็น 86% 
(ของ 3ป)ี จึงไดทบทวนการดูแลรักษา วางแนวทางปฏิบัติ ท า Active management of 3 rd stage ต้ังแตปี 2557 แตก็
ยังพบวามีการใหยา Uterotonic ไมเป็นแนวทางเดียวกัน บางครั้งใหมากเกินไปซึ่งเสี่ยงตอ water intoxication บางครั้ง
ใหนอยเกินไปท าใหการหดรัดตัวของมดลูกไมเพียงพอท าใหตกเลือดมากขึ้นได 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/เครื่องชี้วัด การปฏิบัติตามแนวทางการตกเลือดหลังคลอด และอัตราการเกิดภาวะตกเลือดหลัง
คลอด 
กิจกรรมการพัฒนาศึกษาปัญหาโดยการทบทวนการตกเลือดยอนหลัง3ปีปรับปรุงการปฏิบัติตามแนวทางการตกเลือดหลัง
คลอดโดยการ  ท าActive management of 3 rd stage ใชถุงรองเลือด  ประเมินครรภ์เสี่ยงและประเมินภาวะเสี่ยงตอ
PPH เม่ือแรกรับผูปุวยทุกรายและสื่อสารกันดวยการปั๊มตรายางใน Doctor’s order เพื่อใหเห็นชัดเจน ก าหนดแนวทาง
การใหยา Uterotonic โดยผูปุวยทุกรายจะตองให Oxytocin 10 unit im stat เม่ือไหลหนาคลอดในรายที่ไมมีการตก
เลือดใหใช แนวทาง PPH1 คือ  Oxytocin 10 unit Add 0.9 % Nacl 1000 cc iv drip 120 cc/hrในรายที่เป็น 
Precipitate labor ใหใชแนวทาง PPH2คือOxytocin 20 unit Add 0.9 % Nacl 1000 cc iv drip 120 cc/hr 
(Maximum ไมเกิน 80 unit ตอวัน)  และ PPH3 ในรายBleeding per vagina  ยังไมหยุดหรือ Blood loss เริ่มมากกวา 
300 ccใหใช PPH2 ตามดวยMethergin (0.2 mg) 1 amp IM ซ้ าไดทุก 15 นาท(ีไมเกิน 5 amp=1mg)(Observe 5 
นาทีถายังออกมากอยูให  Misoprostol (Cytotec) 800 ไมโครกรัม(4เม็ด)อมใตล้ิน หรือรับประทานหรือสอดทางทวาร
หนัก และ Refer ภายใน 30 นาทีถาเลือดไมหยุดไหล  ประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางและวัดอัตราการตกเลือดหลัง
คลอด 
ผลการพัฒนา ในปี 2560 มีการคลอด 54 รายมีการตกเลือดหลังคลอด 1 รายคิดเป็นรอยละ 1.8 การปฏิบัติตามแนวทาง
เฉลี่ยรวมคิดเป็นรอยละ 73.7 ยังมีในหัวขอที่ไมมีการประเมินครรภ์เสี่ยง ประเมินภาวะเสี่ยง PPH เม่ือแรกรับการใชถุง
รองเลือดที่ท าไมไดถึงรอยละ 80 
บทเรียนที่ได้รับ  การวางแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนจะเป็นการงายตอการปฏิบัติใหเป็นแนวทางเดียวกันในระดับสหสาขา
วิชาชีพ เนื่องจากรพ.เนินสงาเป็นรพ.ขนาดเล็กไมมีแพทย์เฉพาะทางสูติศาสตร์แตการใหไดมาซ่ึงแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
และสามารถปฏิบัติไดตองอาศัยเครือขายซ่ึงเป็นแมขายท่ีดีไดแก รพ.จัตุรัสและรพ.ชัยภูมิ เป็นผูมอบนโยบายและที่ปรึกษา 
และการน าลงสูผูปฏิบัติตองอาศัยการติดตามก ากับและประเมินผลอยางตอเนื่อง จากอัตราการตกเลือดที่ลดลง สาเหตุ
หนึ่งอาจเนื่องมาจากจ านวนหญิงตั้งครรภ์ในภาพรวมของอ าเภอมีจ านวนนอยลง อีกประการหนึ่งคือการประเมินภาวะ
ครรภ์เสี่ยงเป็นการประเมินสถานการณ์ของผูปุวยและติดตามการจัดการ แตพอหญิงตั้งครรภ์ท่ีเขามาอยูในการดูแลแลว
จะตองเฝูาระวังภาวะเสี่ยงตอการตกเลือกทุกรายเพราะสามารถจะเกิดไดทุกเม่ือ 
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03 Poster Presentation 
ระบบ 2PCT CLINIC:  ONE STOP Service การคุมก าเนิดสตรีตั้งครรภ์วัยรุนในหนวยบริการหลังคลอด 
ผู้น าเสนอ : สิรยา กิติโยดม  ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการพิเศษ   
E-mail gratikpooh@hotmail.comเบอร์โทรศัพท0์999829593   
หน่วยงาน: กลุมงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
ความเป็นมาและความส าคัญ : วัยรุนคือบุคคลอายุ 10-19 ปี การตั้งครรภ์ในวัยนี้เพิ่มภาวะแทรกซอนตอการตั้งครรภ์ 
ปัญหาตอมารดาครอบครัวสังคม โดยเฉพาะวัยรุนตอนตนและกลาง (อายุ<17ปี) ปีงบประมาณ  2555 รพ.มหาราช
นครราชสีมามีอัตราการ คลอดของวัยรุนรอยละ 15 (กลุมวัยรุนตอนตนและกลางรอยละ 7)  การคุมก าเนิดเป็นกลยุทธ์
ส าคัญในการลดอัตราการต้ังครรภ์ ซ้ า ในวัยรุน  โดยเฉพาะการคุมแบบอ อกฤทธิ์นาน long-acting reversible 
contraceptive(LARC) ประกอบดวย หวงอนามัย ยาฝั่งและยาฉีดคุมก าเนิด 
เป้าหมาย/เครื่องชี้วัด:ลดอัตราการต้ังครรภ์ซ้ าในวัยรุน เพิ่มอัตราการคุมก าเนิดโดยเฉพาะแบบออกฤทธิ์นาน 
กิจกรรมการพัฒนาตามปีงบประมาณ : ปี 2555 จัดต้ังคลินิกสตรีตั้งครรภ์วัยรุน หลังคลอด ดูแลสตรีวัยรุนตอนตนและ
กลางแบบองค์รวม พบวัยรุนตอนตนและกลางจ านวน 777 ราย สนใจใช LARC รอยละ 53.4-54.3ปี 2556 ท าวิจัยพบ
สตรีวัยรุนสนใจคุมก าเนิดแบบชั่วคราว หลังคลอดจ านวน 336 ราย สนใจใช LARC รอยละ70.44 (ยาฝั่ง รอยละ 14) แต
พบวาเมื่อใชจริงภายใน 12 สัปดาห์หลังคลอด เหลือสตรีวัยรุนใช LARC รอยละ56.95 (ยาฝั่งรอยละ 1.9) ปี 2557 
พัฒนาการดูแลหลังคลอดดวยการคุมก าเนิดทันทีหลังคลอดบุตร ( Immediate contraception) เพื่อเพิ่มอัตราการ
คุมก าเนิดระยะยาวใหสูงขึ้น โดยในกรณีเลือกยาฝั่งหรือยาฉีด ใหบริการกอนกลับบาน กรณีเลือกหวง ท าการนัดวันหลัง
คลอดมาใหบริการ ปี 2558 - 2559เริ่มฝังยาคุมในรพ.รวมกับโครงการการฝังยาคุมฟรีในวัยรุนของประเทศ จัดท าเป็นการ
ดูแลสองชวงตอนแยกระหวางการใหค าปรึกษาในคลินิกและการฝั่งยาคุมในแผนกวางแผนครอบครัว กันยายน ปี 2559 – 
2560ใหการดูแลรักษาแบบ one stop service ในแผนกหลังคลอดขยายการดูแลใหญาติมีสวนรวม โดยมีเปูาหมายให
วัยรุนที่ผานกระบวนการ ไมทองซ้ าเม่ือไมพรอมไดรับความรู และมีการคุมก าเนิดโดยเนน LARC method  
ผลการพัฒนา:  

รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี2559 ปี2560 
สตรีวัยรุนคลอด(รอยละ) 14.6 14.6 13.9 13.7 

สตรีคลอดวัยรุนอาย<ุ 17ปี(ราย) 343 288 338 291 
สตรีที่ผานกระบวนการตั้งครรภ์ซ้ า (ราย) 2 4 2 0 

เลือกการคุมก าเนิดหลังคลอด 91.7% 98% 96.15% 98.63% 
เลือก LARC method 56.7% 79% 87.35% 91.76% 
เลือก ยาฝั่งคุมก าเนิด 1.7% 41% 80.47% 79.38% 

 

บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน ์งานประจ าทุกอยางมีโอกาสพัฒนาอยูเสมอ ความรูจากสิ่งที่มีอยูเดิมอาจไม
สามารถตอบปัญหางานของเรา การน างานวิจัยมาชวยตอบค าถามและการพัฒนางานบริการโดยยึดผูปุวยเป็นศูนย์กลางจึง
จ าเป็น เพื่อใหไดระบบบริการที่เหมาะสมกับบริบทรพ.และผูปุวยที่ดูแลของเรา 
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04 Poster Presentation 
ระบบ 2 PCT CLINIC: การพัฒนางานบริการการดูแลทารกแรกเกิดเพื่อปูองกันภาวะตัวเหลือง (Neonatal jaundice) ใน
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย ์
ผู้น าเสนอ : นางสาวจิราพร   วองวัฒนพรรณ  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
E-mail april.jira@gmail.comเบอร์โทรศัพท์0863685748    
หน่วยงาน: งานหองคลอด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย ์
ความเป็นมาและความส าคัญ:จากขอมูลของหองคลอด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  ในปี 2556 – 2558 พบวา ทารกแรก
เกิดที่มีภาวะตัวเหลืองไดรับการสองไฟรักษาจ านวน 11, 8 และ 5 ราย ตามล าดับ สาเหตุเกิดจาก ดานมารดาและทารก ไดแก 
การไดรับนมแมไมเพียงพอจากน้ านมไมไหลหรือไหลนอย ใหทารกดูดนมไมถูกวิธี รอยละ 6.95 กรุ฿ปเลือดแมและลูกไมตรงกัน
รอยละ 3.48 และ คลอดกอนมาถึงโรงพยาบาลรอยละ 0.70 ครอบครัวหรือผูดูแลขาดความรูในการดูแลทารกแรกเกิดตัว
เหลือง ดานบุคลากร คือ บุคลากรขาดทักษะและความรูในการดูแลทารกตัวเหลืองเจาหนาท่ีหองคลอดไมเพียงพอไมมีแนว
ทางการดูแลทารกตัวเหลืองที่ชัดเจน ดังนั้นงานหองคลอดจึงไดพัฒนางานบริการการดูแลทารกแรกเกิดเพื่อปูองกันภาวะตัว
เหลืองขึ้น เพื่อใหเจาหนาที่หองคลอดสามารถดูแลทารกตัวเหลืองไดถูกตอง มารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิดไดรับการดูแล
ที่ดีและมีคุณภาพ ไมเกิดภาวะแทรกซอนท่ีสามารถปูองกันได  
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด : ลดอัตราการเกิดภาวะ Neonatal jaundice ในทารกแรกเกิดและปูองกัน
ภาวะแทรกซอนจากสารบิลิรูบินในเลือดสูง       กิจกรรมการ
พัฒนา : ด าเนินการตั้งแตเดือน ตุลาคม 2558 - กันยายน 2560 ใน 4 ขั้นตอน คือ คนหาปัญหา วางแผน ด าเนินการและ
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไข โดยจัดท าแนวทางการดูแลมารดาและทารกแรกเกิดหลังคลอดและแนวทางการดูแลทารกแรก
เกิดตัวเหลืองที่ชัดเจน, เนนใหครอบครัวมีสวนรวมในการดูแลพรอมทั้งใหขอมูลที่เพียงพอ,จัดสงเจาหนาท่ีหองคลอดฝึกอบรม
และฟื้นฟูวิชาการจากโรงพยาบาลบุแมขายทุกปี และจัดท านวัตกรรมเกี่ยวกับการดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลือง เชน นวัตกรรม
รังนกหนูนอย และ Phototherapy support  
ผลการพัฒนา : บุคลากรมีทักษะและความรูในการดูแลทารกตัวเหลืองและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันรอยละ 100  มี
แนวทางการดูแลทารกตัวเหลือง ครอบครัวหรือผูดูแลมีความรูในการดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลืองและปฏิบัติไดถูกตองสงผลให
สามารถวินิจฉัยไดรวดเร็วและใหการรักษาไดทันที ลดโอกาสการ Refer ทารกตัวเหลือง ลดความเสี่ยงจากการเกิดอันตราย
จากการถายเลือดและสมองของทารกและพบอัตราทารกแรกเกิดตัวเหลือง ปี 2559 - 2560  จ านวน 5 และ 8  ราย จาก
จ านวนทารกแรกเกิดทั้งหมด 35 และ 60 ราย  คิดเป็นรอยละ 14.28 และ 13.33 ตามล าดับ เกิดจากการไดรับนมแมไม
เพียงพอรอยละ 8.42 และ กรุ฿ปเลือดแมลูกไมตรงกันรอยละ 5.26   
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์ : ควรมีการทบทวนอุบัติการณ์ การพัฒนาความรูและทักษะตาง ๆ  ของเจาหนาท่ี
อยางตอเนื่อง และปรับปรุงโปรแกรมใหเหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล 
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05 Poster Presentation 
ระบบ 2 PCT CLINIC:  การพัฒนาการดูแลผูปุวยเด็กกลุมโรคธาลัสซีเมียที่ไดรับเลือดใหไดรับการตรวจคัดกรองระดับ 
Serum ferritin เพื่อรักษาและปูองกันภาวะเหล็กเกิน(Iron overload) จากการไดรับเลือดในโรงพยาบาลสังขะ 
ผู้น าเสนอ : แพทย์หญิงนันทภัทร  โกสีย์   ต าแหน่ง   นายแพทย์ 
E-mail : nanthaphatcinic@gmail.comเบอร์โทรศัพท์044-572017 ตอ  134 
หน่วยงาน: กลุมงานแพทย์เวชปฏิบัต ิ โรงพยาบาลสังขะ จังหวัดสุรินทร์  

ความเป็นมาและความส าคัญ : คลินิกธาลัสซีเมียในเด็กของโรงพยาบาลสังขะ ปัจจุบันมีผูมารับบริการทั้งหมด 153  คน ไดตั้ง
เป็นคลินิกพิเศษทุกวันพุธ รวมกับผูปุวยเด็กท่ัวไป ใหบริการเจาะเลือด ใหสารเลือดเมื่อมีภาวะซีดและจายยา ขับเหล็ก 
Deferiprone ในกลุมที่เสี่ยงตอภาวะเหล็กเกิน ปัญหาที่พบ คือ 1. คนไขที่ตองรับเลือดบอยครั้ง จะมีความเสี่ยงตอภาวะเหล็ก
เกิน (Iron overload) ไมไดรับการตรวจคัดกรองระดับ Serum ferritin  ที่เหมาะสม เนื่องจากขาดความตระหนักของผูดูแล 
เพราะตองตรวจรวมกับคนไขทั่วไป 2. สมุดประจ าตัวผูปุวยยังลงขอมูลไดไมครบถวน 3. ผูปุวยท่ีรับยา  Deferiprone ไมไดรับ
การติดตามระดับ Serum ferritin หลังเริ่มยาในเวลาที่เหมาะสม เมื่อคนพบปัญหาไดวิเคราะห์และน ามาหาแนวทางพัฒนา  
คือ 1.แยกคลินิกออกจาก OPD ท่ัวไปและปรับสมุดประจ าตัวผูปุวย 2. คัดกรองระดับ Serum ferritin ในกลุมที่รับเลือดตาม
เกณฑ์ เพื่อปูองกันภาวะเหล็กเกิน 3.ติดตามระดับ Serum ferritin ในคนไขที่ไดรับยาขับเหล็ก Deferiprone เพื่อติดตาม
ผลการรักษาตอเนื่อง   
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัดสามารถตรวจคัดกรองระดับ  Serum ferritin ในคนไขที่เขาเกณฑ์ ≥ รอยละ 90 

กิจกรรมการพัฒนา : แยกกลุมผูปุวยตามความรุนแรงหรือความถี่ของการไดรับเลือดเป็น  3  กลุม โดยใชแถบสีติดสมุด คือ สี
เขียว สีสม และสีแดง เพื่อใหสะดวกตอการคัดกรองระดับ Serum ferritin สีเขียว เป็นกลุมที่ไมเคยหรือเคยไดรับเลือด ≤ 3 
ครั้ง มีคนไข 111 คน สีสมเป็นกลุมคนที่เคยไดเลือด > 3 ครั้ง และยังไมไดรับยา Deferiproneมีคนไข 32 คน สีแดงเป็นกลุม
คนท่ีไดเลือดและไดรับยา Deferiprone มีคนไข 10 คนในกลุมคนไขสีเขียวใหลดการเจาะเลือดจากเดิม ปีละ 4 - 6 ครั้ง เหลือ
เจาะเลือด 1 – 3 ครั้ง คนไขสีสม ท่ีเคยไดเลือด≥12 ครั้ง ใหตรวจคัดกรองระดับ  Serum ferritin ทุก 6 เดือน คนไขสีแดง ให
ติดตามระดับ Serum ferritin ทุก 3 – 6 เดือน และมีการปรับสมุดประจ าตัวผูปุวยเพื่อใหมีรายละเอียดครบถวน 

ผลการพัฒนากลุมสีเขียว สามารถลดการเจาะ CBC ลงจากเดิม 151 ครั้ง ในปี 2558 เหลือ 125 และ 91 ในปี 2559 และ 
2560 ตามล าดับ  โดยลดคาใชจายลงรอยละ 17.2 และ 40.3 ตามล าดับ กลุมสีสม มีผูปุวยท่ีถึงเกณฑ์ 9 ใน 32 คน คิดเป็น
รอยละ 28.1 โดยมี 3 คน คิดเป็นรอยละ 33.3 ที่ระดับ Serum ferritin>1,000 ng/ml ซึ่งตองไดรับยา  Deferiprone และ 1 
คน ในกลุมนี้มีคา  Serum ferritin  2,042 ng/ml แตยังไมไดรับยาเนื่องจากอายุนอยกวาเกณฑ์  จึงตองเฝูาติดตามตอเนื่อง  
กลุมสีแดง มีคนไขท่ีไมไดติดตามระดับ Serum ferritin 8 ใน 10 คน คิดเป็นรอยละ 80 สามารถติดตามมาเจาะเลือดได 9 คน  
ขาด 1 คน ที่ไมสามารถติดตามตัวได คิดเป็นรอยละ 90ที่สามารถคัดกรองหลังจากเริ่มด าเนินการพบวาสีสมไดรับการมาตรวจ
ครบทุกคน คิดเป็น 100%  สีแดงติดตามมาตรวจได  คิดเป็นรอยละ 90 ที่ขาด 1 คนเนื่องจากไมสามารถติดตอไดและผูปุวยไม
ยอมมาตรวจตามนัดอีกเลย ผลสรุปคือ เมื่อแยกคนไขเป็น  3 กลุม   พบวาสีเขียวชวยลดคาใชจายลงเป็นรอยละ 17.2 และ 
40.3 ในปี 2559 และ 2560 ตามล าดับ กลุมสีสมและสีแดงสามารถติดตามจนผานเกณฑ์ที่ก าหนด ผลจากการพัฒนาท าใหทีม
ดูแลผูปุวยงายขึ้น  คัดกรองระดับ  Serum ferritin ไหไดตามเกณฑ์ที่ก าหนด สามารถใหความรูในการดูแลตนเองใหมีสุขภาพ
แข็งแรงและเพิ่มความตระหนักในการติดตามการกินยา Deferiprone ใหกินยาสม่ าเสมอดีขึ้นกวาเดิม 

บทเรียนที่ได้รับ : ขอมูลการลงจ านวนที่มารับเลือดและผลเลือดที่เจาะไว ตองปรับเพื่อติดตามไดงายขึ้น กลุมคนไขท่ีกินยาขับ
เหล็ก ยังกินยาไมสม่ าเสมอทุกคนและกลุมคนไขท่ีอายุ > 15 ปี ติดตามยากข้ึน เพราะบางครั้งไปรับบริการแผนก OPDอายุรก
รรม จึงไดน าปัญหาเหลานี้เพื่อหาแนวทางพัฒนาตอไป 
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06 Poster Presentation 
ระบบ 2 PCT CLINIC:  การพัฒนาระบบการดูแลผูปุวยภาวะ Febrile  Neutropenia 
ผู้น าเสนอ : ลินดา ศรจันทึก ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
E-mail dkthospital@hotmail.comเบอร์โทรศัพท์08 7242 8410 
หน่วยงาน: ตึกผูปุวยพิเศษ กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลดานขุนทดอ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา 
ความเป็นมาและความส าคัญ ข้อมูลผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วยภาวะ Febrile  Neutropenia โรงพยาบาลด่านขุนทด ปี 
2558 – 2559 มีผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาจ านวน 11 และ 16 รายตามล าดับ พบว่ามีผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาซ้ าด้วยภาวะ 
Febrile  Neutropenia และภาวะแทรกซ้อนจากพยาธิสภาพของโรค คิดเป็นร้อยละ 36.36 (4/11) และ 50.00 (8/16) 
ตามล าดับ แนวโน้มที่ผู้ป่วยกลับมารักษาซ้ าและพบภาวะแทรกซ้อนสูงขึ้น จากการทบทวนเวชระเบียนพบว่าขาดในเรื่องการ
ประเมินปัญหาของผู้ป่วยเฉพาะราย โดยพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่เข้าใจพยาธิสภาพของโรคและแนวทางการรักษา ขาดญาติที่
ให้การดูแลผู้ป่วย และสภาพทางเศรษฐกิจสังคมไม่เอื้อต่อการรักษา  
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด ลดการกลับมารักษาซ้ าในโรงพยาบาล 
กิจกรรมการพัฒนา 
 1. พัฒนารูปแบบการประเมินการรักษาในผู้ป่วยแต่ละราย มีการก าหนดกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่ม ANC <1000 , 
leukemia และ lymphoma เพื่อให้สามารถจัดการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมก่อนเกิดภาวะ Febrile  Neutropenia ใน
กลุ่มที่มีภาวะ Febrile  Neutropenia จะมีการประเมินปัญหาเฉพาะราย เพื่อวางแผนการดูแลผู้ป่วย  
 2. มีการวางแผนจ าหน่ายคลอบคลุมถึงการสร้าง Empowerment ร่วมกับทีมสาขาวิชาชีพ 
 3. การติดตามประสานส่งต่อเพื่อการดูแลที่ต่อเนื่อง โดยจัดระบบติดตามอาการผู้ป่วยทุกรายหลัง D/C เพื่อติดตาม
อาการ และประสาน ส่งต่อไปยัง รพ.สต เพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน  
ผลการพัฒนาพบว่าผู้ป่วยเข้ารับการรักษาซ้ าด้วยภาวะ Febrile Neutropenia ในปี 2558-2560 ร้อยละ 36.36 37.50 และ 
23.08 ตามล าดับ และเกิดภาวะแทรกซ้อนจากพยาธิสภาพของโรคมีแนวโน้มลดลง ร้อยละ 30.77 37.50 และ 15.38 
ตามล าดับ การประเมินปัญหาผู้ป่วยรายโรคมีแนวโน้มดีขึ้น พบปัญหาผู้ป่วยท่ีแตกต่างกัน เช่น ความเข้าใจพยาธิสภาพของโรค
ความเชื่อในเรื่องโภชนาการที่ไม่ถูกต้อง การรับประทานยาสมุนไพร การรับประทานอาหารไม่เหมาะกับโรค ปัญหาด้านจิตใจ 
ขาดก าลังใจ ขาดผู้ดูแลและปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคมท าให้การปฏิบัติตัวในบางอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มีการวางแผนการ
จ าหน่ายโดยทีมสหวิชาชีพรวมทั้งการดูแลต่อเนื่องและการติดตามผู้ป่วยหลังจ าหน่ายเพิ่มขึ้น ท าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนขณะดูแลตัวเองต่อเนื่องที่บ้าน ส่งผลให้การเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลซ้ าลดลง 
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์ความส าเร็จในการดูแลผู้ป่วยภาวะ Febrile Neutropenia เกิดจากการท างานแบบ

ทีมสหวิชาชีพ การค้นหาปัญหาและสาเหตุที่น าไปสู่การแก้ไขปัญหาใหผู้้ป่วยแต่ละราย 
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07Poster Presentation 
ระบบ 2 PCT CLINIC: พัฒนาระบบการดูแลติดตามผูปุวยจิตเวชที่มารับบริการในโรงพยาบาลศรีณรงค ์
ผู้น าเสนอ :นางสาวอภิญญา ยุนรัมย์  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  

E-mail aphinya.yunram91@gmail.comเบอร์โทรศัพท์084-2905258   หน่วยงาน: โรงพยาบาล
ศรีณรงค์อ าเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์     ความเป็นมาและความส าคัญ ผูปุวยจิตเวชไม

มาตามนัดและขาดการติดตามสงผลใหขาดยาและมีอาการก าเริบ เป็นภาวะจิตเวชฉุกเฉิน เสี่ยงตอการท ารายตนเองและผูอื่น
สาเหตุส าคัญ ดานผูปุวย ปฏิเสธการเจ็บปุวย, ขาดความตระหนัก, ความไมสะดวกในการมารับยาดานบุคลากร ขาดความรู
และทักษะ, ไมมีบุคลากรที่จบเฉพาะทางดานสถานท่ี ไมมีคลินิกแยกเฉพาะดานเวชภัณฑ์ ยาบางชนิดไมมีที่โรงพยาบาลศรี
ณรงค์ ตองไปรับที่โรงพยาบาลสุรินทร์ดานระบบงาน ไมมีแนวทางที่ชัดเจน 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด1) อัตราผูปุวยขาดนัดลดลง2) อัตราผูปุวยขาดนัดที่ไดรับการติดตามเพิ่มขึ้น 3) จ านวน

ผูปุวยจิตเวชไดรับการสงตอลดลง      กิจกรรมการพัฒนา : 1.จัดท า 

Flow การดูแลและติดตามผูปุวยจิตเวช 2.ใหบริการคลินิกสุขภาพจิตแยกเฉพาะ 3.จัดท าทะเบียนผูปุวยจิตเวชที่มารับบริการที่
โรงพยาบาลศรีณรงค์ 4.จัดท าทะเบียนนัดและติดตามผูปุวยจิตเวชที่มารับบริการที่โรงพยาบาลศรีณรงค์ 5.ลงนัดในสมุด
ประจ าตัวผูปุวยใหชัดเจน แจงผูปุวยและญาติผูปุวยรับทราบวันนัด 6. จัดท าทะเบียนการเยี่ยมบานผูปุวยจิตเวชที่มารับบริการ
ที่โรงพยาบาลศรีณรงค ์7.ประสานบุคลากรโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบลในการดูแลติดตามผูปุวยจิตเวชในพื้นที่รับผิดชอบ
    ผลการพัฒนา: 1) อัตราผู้ป่วยขาดนัดลดลง 2) อัตราผู้ป่วยขาดนัดที่ได้รับการติดตาม

เพิ่มขึ้น 3) จ านวนผู้ป่วยจิตเวชได้รับการส่งต่อลดลง 

 

บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์ การติดตามผูปุวยจิตเวชที่ไมมาตามนัด ใหกลับเขาระบบการดูแลรักษาเป็น

เร่ืองส าคัญ เพื่อลดอัตราการขาดยาของผูปุวย ปูองกันการเกิดภาวะแทรกซอน ควรมีระบบการดูแลติดตามที่มี
ประสิทธิภาพ และประสานความรวมมือกับเครือขาย เพื่อใหผูปุวยไดรับบริการที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม 

  

mailto:aphinya.yunram91@gmail.com
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08 Poster Presentation 
ระบบ 2 PCT CLINIC:  Complete mouth ที่เฝูารอ 
ผู้น าเสนอ : พ.อ.หญิงนองนุช จันทน์มาลา ต าแหน่งรอง ผอ.กทต.รพ.คายสุรนารี  
E-mail - เบอร์ติดต่อ044-234413 
หน่วยงาน: รพ.คายสุรนารี อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 
ความเป็นมาและความส าคัญ  : จากสถิติ Revisit ภายใน 1 เดือนทางทันตกรรม พบวา อุดฟันแลวเกิดภาวะไมพึงประสงค์ 
ปัญหาเหลานี้พบเป็นสวนนอย แตปัญหาที่มาจากฟันซี่ท่ีไมใชซี่เดิมหรือเกิดต าแหนงใหมมีถึงรอยละ 68.12ปัจจัยจาก ทันต
แพทย์ :  ใชเวลาในการตรวจอยางรีบเรงและรักษาตาม Chief complaint  ผูใชบริการ:ขาดความรูและการเอาใจใสในการ
ดูแลสุขภาพชองปากท่ีถูกตอง ไมทราบปัญหาสุขภาพชองปากของตนเอง 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด: รอยละของผูใชบริการที่ไดรับการรักษาแบบ Complete mouth ส าเร็จตามเกณฑ์ ≥ 
รอยละ 70และรอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ ≥ รอยละ 90 
วิธีด าเนินการ  :จัดกิจกรรมสงเสริมทันตสุขศึกษาใหผูใชบริการปรับปรุง trigger marker ส าหรับคัดกรองผูปุวยใหสอดคลอง
กับ PCT OPD และมีระบบ consult ผูปุวยท่ีมีโรคทางระบบกอนท าหัตถการจัดท าแนวทางปฏิบัติในการตรวจแนะน ารักษา
ทันตกรรมแบบ Full mouth ทันตแพทย์ลงบันทึกการวางแผนการรักษาในสมุด “รักฟันตองหมั่นมาท า” ซึ่งแบงเป็น 3 ระดับ 
สีเขียว กรณีระยะเวลาการรักษานอยกวา 3 เดือน  สีเหลือง กรณีระยะเวลาการรักษาภายใน 3-6 เดือน สีแดง กรณีระยะเวลา
การรักษาเกิน 6 เดือน ระบบนัดหมายตอเนื่องตาม treatment plan  

 
ผลการศึกษา : เก็บสถิติผูใชบริการที่รักษาแบบ Complete mouthส าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดกอนปรับปรุงรอยละ53.08
หลังปรับปรุงรอยละ 70.97ความพึงพอใจของผูใชบริการโดยใชแบบส ารวจของกองทันตแพทย์ กร มแพทย์ทหารบกทุกกอน
ปรับปรุง รอยละ 89.71หลังปรับปรุงรอยละ 99.30 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ : จากผลการด าเนินงาน แมวาผลลัพธ์ของผูใชบริการที่ไดรับการรักษาแบบ 
Complete mouth ส าเร็จโดยภาพรวม เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว แตพบวา สมุดเลมสีแดงผลลัพธ์ยังไมถึงเปูาหมาย 
จากการวิเคราะห์พบวา งานดานทันตกรรมประดิษฐ์หรือการใสฟันปลอมนั้น มีปัจจัยเกี่ยวของหลายอยาง เชน การเตรียมชอง
ปากกอนการใสฟันซึ่งตองใชเวลานาน จ านวนทันตแพทย์เฉพาะทางมีนอย ผูใชบริการคอนขางมีอายุตองอาศัยบุตรหลานใน
การพามารับบริการ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสพัฒนาในปีตอไป 
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09 Poster Presentation 
ระบบ 2 PCT CLINIC :พัฒนาระบบการสงผูรับบริการคลินิกแพทย์แผนไทยที่แผนกผูปุวยนอก(OPD คูขนาน) 
ผู้น าเสนอ : นันทนา จันทะดวงต าแหน่งแพทย์แผนไทย 
E-mail - waewnantana.2524@gmail.comเบอร์โทร083-7489377  
หน่วยงาน: งานแพทย์แผนไทย  โรงพยาบาลแกงสนามนาง อ.แกงสนามนาง  จ.นครราชสีมา 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

จากปี 2559  ไดจัดตั้งคลินิกแพทย์แผนไทยท่ีแผนกผูปุวยนอกคูกับการแพทย์แผนปัจจุบัน พบวา มีผูรับบริการทั้งหมด 
1,396 ครั้ง  ตรวจวินิจฉัยและสั่งการรักษาดวยการแพทย์แผนไทย 35 ครั้งและสงเสริมสุขภาพและการปูองกันโรค 1,361 ครั้ง 
ซึ่งในกิจกรรมการตรวจวินิจฉัยและสั่งการรักษาดวยการแพทย์แผนไทยผูรับบริการยังนอยมาก  

ดังนั้นทีม จึงได วิเคราะห์ปัญหาพบวาการสงตัวผูปุวยรับบริการทีมคัดกรองไมแนใจเรื่องการคั ดกรองวาจะสงผูปุวยใน
กรณีใดไดบาง  ในปี 2560 จึงไดท าแผนงานโครงการพัฒนาระบบบริการคลินิกแพทย์แผนไทย โดยมีกิจกรรม คือ 1) จัดท า 
CPG โรคที่สามารถสงใหแพทย์แผนไทยตรวจวินิจฉัยและสั่งการรักษาดวยการแพทย์แผนไทย จ านวน 4 โรค ไดแก  โรคอัม
พฤกษ์-อัมพาต  โรคเขาเสื่อม  โรคไมเกรนและโรคภูมิแพ และ 2) สงเจาหนาท่ีคัดกรอง/พยาบาลแผนก OPD อบรมหลักสูตร
การขับเคลื่อนกิจกรรมใหบริการแพทย์แผนไทยในแผนกผูปุวยนอก(OPD คูขนาน) ท าให  1 .) ผูปุวยสามารถเขาถึงบริการทาง
การแพทย์แผนไทยไดงายขึ้น .2) รอยละของผูปุวยนอกไดรับบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกที่ไดมาตรฐานรอยละ 
20.54  3.) จ านวนผูรับบริการในคลินิกแพทย์แผนไทยท่ีแผนกผูปุวยนอกเพิ่มขึ้น  
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด 1. เพื่อใหผูปุวยสามารถเขาถึงบริการทางการแพทย์แผนไทยไดงายขึ้น 2. รอยละของ
ผูปุวยนอกไดรับบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ท่ีไดมาตรฐานรอยละ 183. จ านวนผูรับบริการในคลินิกแพทย์แผน
ไทยท่ีแผนกผูปุวยนอกเพิ่มขึ้น 
กิจกรรมพัฒนา  1. จัดท า CPG โรคที่สามารถสงใหแพทย์แผนไทยตรวจวินิจฉัยและสั่งการรักษาดวยการแพทย์แผนไทย 
จ านวน 4 โรค ไดแก  โรคอัมพฤกษ์-อัมพาต  โรคเขาเสื่อม  โรคไมเกรนและโรคภูมิแพ2. สงเจาหนาท่ีคัดกรอง/พยาบาลแผนก 
OPD อบรมหลักสูตรการขับเคลื่อนกิจกรรมใหบริการแพทย์แผนไทยในแผนกผูปุวยนอก(OPD คูขนาน)  
ผลการด าเนินงาน1.  ผูปุวยสามารถเขาถึงบริการทางการแพทย์แผนไทยไดงายขึ้น 2. รอยละของผูปุวยนอกไดรับ
บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกที่ไดมาตรฐานรอยละ 20.54  3. จ านวนผูรับบริการในคลินิกแพทย์แผนไทย
ที่แผนกผูปุวยนอกเพิ่มข้ึน 
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์1. การท างานเป็นทีมและการท างานแบบมีสวนรวมชวยเพิ่ม โอกาสพัฒนาให
ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์2. การด าเนินการพัฒนาโดยมีแนวทางในการปฏิบัติท าใหผูปฏิบัติงานสามารถมุง
สูความส าเร็จได3. การท างานทุกอยางยอมมีอุปสรรมแตจะผานพนไปไดดวยความรวมมือกัน และมีความตั้งใจ4. การ
ท างานใหไดคุณภาพและประสิทธิภาพ เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไวนั้น นอกจากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแลว 
จะตองมีการท างานเป็นทีม มีการประสานงานที่ดีทั้งภายในหนวยงานและนอกหนวยงาน  
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10 Poster Presentation 
ระบบ 2 PCT CLINIC:  โลงจมูก หายใจสบายดวยยาสุมเครื่องแกงไทยในผูปุวย COPD 
ผู้น าเสนอ : ธนารักษ์  บัวสอน ต าแหน่งแพทย์แผนไทย และ วิไล  ประกอบกิจ ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 
E-mailETQQ_B12@HOTMAIL.COM เบอร์โทร080-1865365 
หน่วยงาน:โรงพยาบาลสูงเนิน จ.นครราชสีมา 
ความเป็นมาและความส าคัญ เดือนมกราคม 2559 แพทย์แผนไทยได้เข้าร่วมรักษาในตึกผู้ป่วยใน พบว่ามีผู้ป่วยท่ีมีอาการ
ทางเดินหายใจจ านวนมากท่ีอาการหายใจไม่โล่ง เสมหะเหนียวข้นในล าคอ อากาศเย็น ยิ่งท าให้หายใจล าบาก ไอมากตอน
กลางคืน ต้องนอนรักษาในโรงพยาบาลติดต่อกันเป็นเวลานาน และกลับมาเป็นซ้ าบ่อย จากข้อมูลผู้ป่วย COPD ที่ Admit ด้วย
อาการของโรคอย่างกะทันหันปี 2557-2559 คิดเป็นร้อยละ 84.6,66.6และ 75.2  ตามล าดับ มีอัตราที่ยังไม่เป็นท่ีน่า
พอใจ คือ น้อยกว่าร้อยละ 13 จึงได้มีการน าการสุมยาสมุนไพร มาใช้เพื่อลดอาการในกลุ่มผู้ป่วยในท่ีรับไว้รักษา 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัดเพื่อให้ผู้ป่วยหายใจได้สะดวก  ลดอาการไอและอาการเหนื่อยเพลีย  
กิจกรรมการพัฒนา จัดแนวทางการเสนอการรักษาร่วมผู้ป่วย COPD ท่ีมีอาการเข้าเกณฑ์สามารถใช้การรักษาด้วยยาสุม
สมุนไพรได้ ในกลุ่มผู้ป่วยท่ีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อประสานกับพยาบาลตึกผู้ป่วยใน และแพทย์แผนปัจจุบัน  
พยาบาลประจ าตึกผู้ป่วยส่งเวรอาการผู้ป่วยท่ีอยู่ในเกณฑ์การรักษากับแพทย์แผนไทย ตรวจและซักประวัติอาการผู้ป่วยอย่าง
ละเอียดเพื่อดู ระยะ และอาการของโรค วิเคราะห์สมุตติฐานการเกิดโรค และคัมภีร์การรักษาของศาสตร์ของแพทย์แผนไทย 
เพื่อพิจารณาวิธีการรักษาโดยยาสุมสมุนไพร และการรักษาอื่นๆที่สอดคล้องกับการเจ็บป่วย จัดเตรียมยาสมุนไพร และอุปกรณ์ 
ในการรักษาด้วยยาสุมสมุนไพร 
ผลการศึกษา  

วัดผลการเปลี่ยนแปลงจากแบบบันทึกการรักษาแพทย์แผนไทยในIPD และแบบสอบถามอาการก่อนและหลังท าการ
รักษา พบว่าผู้ที่ได้รับการรักษาร่วมกับการสุมยามีแนวโน้มการรักษาดีขึ้น ช่วยแก้ปัญหาอาการปลายเหตุ คือ ช่วยบรรเทา
อาการ ผู้ป่วยสามารถน ายาสุมไปดูแลตนเองที่บ้านได้ มีความตระหนักในการดูแลตนเองมากขึ้น ข้อควรระวังระหว่างการรักษา 
หากผู้ตรวจวิเคราะห์แยกระดับโรคไม่ได้ ผู้ป่วยยังอยู่ในสภาวะที่หอบเหนื่อย การสุมยาอาจท าให้มีอาการหอบเพ่ิมได้ ซึ่งพบ
อุบัติการณ์ 3 ครั้งใน421 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 0.4 โดยมีการทบทวนสาเหตุและหาแนวทางแก้ไขหลังเกิดอุบัติการณ์ 

ผลการรักษา ปี 2559 จ านวน 25 ราย สุมยา 51 ครั้ง ปี 2560 จ านวน 55 ราย สุมยา 125 ครั้ง 
จากการสอบถามหลังสุมยา ผู้ป่วยรู้สึกหายใจโล่งมากขึ้น เสมหะละลายบ้วนออกมาได้ง่าย สดช่ืน ไอตอนกลางคืนลดลง 
ระยะเวลาของการหอบเหนื่อยลดลง การใช้ยาพ่นลดลง สามารถน ายาสุมกลับไปท าต่อเนื่องที่บ้าน 3 ราย ขณะสุมยาฟังเสียง 
Crepitation ลดลง 16 รายจาก 226ราย พบผู้ป่วยปฏิเสธการใช้ยาสุม 5 รายเนื่องจากมีอาการอาเจียน เหงื่อออกมาก 
เหนื่อย  
บทเรียนที่ได้รับ 

การสุมยาสมุนไพรเป็นการรักษาโดยภูมิปัญญาและศาสตร์การรักษาเฉพาะตัวของแพทย์แผนไทยท่ีผลการรักษาเป็น
ที่น่าพึงพอใจอย่างมากในการรักษาระบบทางเดินหายใจ เช่นอาการหวัด คัดจมูก อาการหอบเหนื่อยในผู้ป่วย COPD ปัจจุบัน
แพทย์แผนไทยสามารถน าการรักษาโดยการสุมยา มารักษาร่วมกับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน โดยสมุนไพรแต่ละชนิดมี
งานวิจัยเรื่องสาระส าคัญแต่ละตัวชัดเจนว่ามีส่วนช่วยในการขยายทางเดินหายใจและปลอดภัยต่อผู้ป่วยหากแพทย์แผนไทยคัด
กรองผู้ป่วยเป็นอย่างดี สามารถน ามารักษาผู้ป่วยท้ังในคลินิกแพทย์แผนไทย และตึกผู้ป่วยในได้  ซึ่งเป็นการใช้การรักษาที่
ผสมผสานแนวทางการักษานี้ไม่จ าเป็นต้องใช้สมุนไพรที่ซับซ้อน สามารถหาได้ในครัวเรือน จึงอยากให้มีการสนับสนุนการ
รักษาโดยแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในการดูแลรักษาร่วม ในด้วยแนวทางนี้ เป็นการผสมผสานการรักษาที่ช่วยให้
ผู้ป่วยสุขสบายได้มากข้ึน  
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11 Poster Presentation 
ระบบ 2 PCT CLINIC:  การพัฒนาระบบการฉีดInsulin ในผูปุวยเบาหวานท่ีมาตรวจตามนัด 
ผู้น าเสนอ : นางสาวอรุณศุกร์ ค างาม ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
E-mail AROONSOOK@GMAIL.COMเบอร์โทรศัพท ์: 044-144580-114 , 0965567375 
หน่วยงาน: งานผูปุวยนอกและคลินิกพิเศษ โรงพยาบาลโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

งานคลินิกพิเศษพบปัญหากลุมผูปุวยเบาหวานที่ตองฉีด Insulin มีความเขาใจที่ไมถูกตองเกี่ยวกับการฉีด Insulin ใน
วันท่ีแพทย์นัดรับยาที่โรงพยาบาล บางรายไมไดฉีดเลย บางรายฉีดหลังจากรับยากลับไปถึงบานแลว และมีบางรายฉีดกอนมา
โรงพยาบาล ซึ่งจากปัญหาดังกลาวเสี่ยงตอการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา อาการไมพึงประสงค์ Hypo-Hyperglycemia 
และกระทบตอตอประสิทธิภาพในการรักษา หนวยงานคลินิกพิเศษ จึงไดพัฒนาระบบการฉีด INSULIN ในผูปุวยเบาหวานข้ึน
เพื่อใหผูปุวยเบาหวานท่ีมารับยาในโรงพยาบาลไดรับยาฉีดInsulin ที่ตอเนื่อง ถูกตอง เหมาะสม และปลอดภัย 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด 

1)เพื่อพัฒนาระบบการฉีด Insulin ในผูปุวยท่ีมาตรวจตามนัด 
2)ผูปุวยไดรับยาฉีดInsulinที่ตอเนื่อง ถูกตอง เหมาะสม ปลอดภัย  
3) ผูปุวยมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับการฉีดInsulin 

กลุ่มเป้าหมาย ผูปุวยเบาหวานท่ีฉีดInsulin และมาตรวจตามนัดที่โรงพยาบาลโนนนารายณ์   
การวิเคราะห์และประเมินผล สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive statistics ) ประกอบดวย จ านวนและรอยละ   
กิจกรรมการพัฒนา 

ประชุมคณะท างาน วางแผนด าเนินการพัฒนาจัดท าแนวทางการพัฒนาระบบการฉีดINSULIN ในวันท่ีผูปุวยมาตรวจ
ตามนัดโดยแจงพยาบาลและประชาสัมพันธ์ใหญาติและผูปุวยรับทราบรวมกัน 
ผลการพัฒนา  

1)หนวยงานมีแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้น ในการสงผูปุวยเพื่อรับการฉีด INSULIN ที่แผนกฉุกเฉินกอนรับประทาน
ขาวตมและพบแพทย์  

2) รอยละความครอบคลุมใน การไดรับการฉีด INSULIN ในวันท่ีมาตรวจตามนัด เพิ่มขึ้นเป็นรอยละ 100 เมื่อเทียบ
กับชวงกอนการพัฒนาซึ่งมีเพียงรอยละ6.25 
3) รอยละของผูปุวยเบาหวานมีความรูความเขาใจในการฉีดINSULIN เพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 80  
สรุป บรรลุวัตถุประสงค์ 

บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์การประสานงานท่ีดรีะหวางฝุายและในทีมงาน  การเช่ือมโยงขอมูลระหวางเครือขาย 
จะท าใหผูปุวยโรคเรื้อรังไดรับประโยชน์สูงสุด 
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12 Poster Presentation 
ระบบ 2 PCT CLINIC:  การพัฒนาระบบการดูแลผูปุวยคลินิกวาร์ฟาริน 
ผู้น าเสนอ : นางจุรีพร   ขึงกระโทก     ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
E-mail mam-1802@hotmail.comเบอร์โทรศัพท์085-4665377 
หน่วยงาน: งานผูปุวยนอก โรงพยาบาลโชคชัย  อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

ผู้ป่วยท่ีได้รับยาWarfarin ซึ่งเป็นยาท่ีมีความเสี่ยงสูง ได้รับการส่งต่อจากรพ.มหาราชนครราชสีมาให้มารับยา
ต่อเนื่องที่รพ.ชุมชนข้อมูล เมื่อพฤษภาคม2559 มีผู้ป่วยได้รับยาwarfarin จ านวน80คนซึ่งผู้ป่วยมีทั้งรับยาที่งานผู้ป่วยนอก
และที่คลินิกเบาหวาน/ความดันท าให้ผู้ป่วยบางคนไม่ได้รับการดูแลตามมาตรฐานเช่นบางคนไม่ได้รับการเจาะINRเมื่อมารับยา
ได้ยาขนาดเดิมและมีผู้ป่วยเลือดออกผิดปกติมีรอยจ้ าเลือดตามตัวและได้รับการส่งต่อรพ.มหาราชนครราชสีมาและยังพบว่ายัง
มีจ านวนผู้ป่วยทีI่NRสูง-ต่ ายังไม่อยู่ในเป้าหมายการรักษาและไม่ได้รับการดูแลโดยเภสัช ดังนั้นจึงมีการปรับปรุงระบบการดูแล
ผู้ป่วยท่ีได้รับยาwarfarin ซึ่งมีการจัดตั้งคลินิกWafarinขึ้นและให้บริการทุกวันพฤหัสบดีเวลา 08.00-12.00น. โดยมีทีมสห
วิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง (แพทย์เภสัชกรพยาบาล)และเน้นให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการดูแลส่งผลให้ผู้ป่วยมีระดับINR ได้ตาม
เป้าหมายมากข้ึนผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการได้มากข้ึนมีอัตราขาดนัดลดลงและพบภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาลดลง 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด 

1.ผู้ป่วยมีความปลอดภัยค่าINRอยู่ในเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนดมากกว่าร้อยละ65 
2.อัตราขาดนัด/ขาดยาไม่เกินร้อยละ5  
3. ผู้ป่วยทีมีค่าINR<1.8 และ>3.2ได้รับการส่งพบเภสัชกรประเมินการใช้ยาร้อยละ 100 
4. จ านวนผู้ป่วย on warfarinเกิดภาวะmajor bleeding 

กิจกรรมการพัฒนา 
              1. ประชุมทีม สหวิชาชีพ ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล  
 2. ก าหนดวันให้บริการ เป็นวันพฤหัสบดี เวลา 08.00-12.00น.โดยให้บริการที่งานผู้ป่วยนอก 
              3. ก าหนดค่าINR ตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยได้รับยา warfarin 
4.จัดให้พยาบาลประจ าคลินิกศึกษาดูงานโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
              5.จัดท าคู่มือการใช้ยา warfarin เพื่อเป็นแนวทางในการปรับยาส าหรับแพทย์และเภสัช 
ผลการพัฒนา 

ปี 2560(ต.ค.59-มี.ค.60) 1.ค่าINRอยู่ในเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนดร้อยละ 59.15 (เม.ย.60-ก.ย.60) ร้อยละ 66.47 2. 
อัตราขาดนัด(ต.ค.59-มี.ค.60) ร้อยละ 2.12 (เม.ย.60-ก.ย.60) ร้อยละ 1.75 
3.ผู้ป่วยทีมีค่าINR<1.8 และ>3.2ได้รับการส่งพบเภสัชกรประเมินการใช้ยา(ต.ค.59-มี.ค.60) ร้อยละ 99.35  (เม.ย.60-ก.ย.60) 
ร้อยละ 99.13, 4. อุบัติการณ์ผู้ป่วย on warfarinเกิดภาวะmajor(ต.ค.59-ก.ย.60) 0  
บทเรียนที่ได้รับ  
 1.การให้ผู้ป่วยและญาติมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลส่งให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น 
 2.การดูแลผู้ป่วยแบบสหสาขาวิชาชีพจะช่วยให้การดูแลผู้ป่วยเป็นระบบและมีประสิทธิภาพดีขึ้น.   
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13 Poster Presentation 
ระบบ 2 PCT CLINIC:  ระบบการดูแลผูปุวยท่ีใชยาวาร์ฟาริน 
ผู้น าเสนอ :ศศิมาภรณ์ ฉิมนอกต าแหน่ง  
E-mailladybook2@hotmail.comเบอร์โทรศัพท์044-459215-6  มือถือ  089-94677636  
หน่วยงาน:  โรงพยาบาลคง  อ.คง จ.นครราชสีมา 
ความเป็นมาและความส าคัญ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ไดมีนโยบายสงตอผูปุวยท่ีไดรับยา warfarin กลับสู
โรงพยาบาลชุมชนเพิ่มขึ้น ท าใหมีผูปุวยท่ีไดรับยาวาร์ฟารินในโรงพยาบาลคงเพิ่มขึ้น ในปี 2556-2559 มีผูปุวยจ านวน 12 ราย
, 65 ราย , 72 ราย  และ 65 ราย ตามล าดับ ในปี 2557 พบอัตราผูปุวยขาดนัด/ขาดยา  6.25 % (เปูาหมาย = 0) อัตราของ
ผูปุวยท่ีมีคา INR อยูในชวงการรักษา (2-3) 44.71% (เปูาหมาย ≥ 50%) อุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซอนท่ีไมพึงประสงค์
ขณะใชยา warfarin (E-I) 13.84% (เปูาหมาย <5%) อัตราผูปุวยท่ีมีภาวะเลือดออกชนิดรุนแรง ( Major bleeding) 0.24% 
(เปูาหมาย <5%) และอัตราการรับประทานยาที่ถูกตองตามแผนการรักษา77.14% (เปูาหมาย ≥80%) จากการทบทวนสาเหตุ 
พบวา เกิดจากการที่ผูปุวยรับประทานยาไมตอเนื่อง ขาดนัด รับประทานยาไมถูกวิธี เนื่องจากไมมีผูดูแล และเกิดจาก
พฤติกรรมสวนบุคคล แผนกผูปุวยนอก โรงพยาบาลคง จึงไดพัฒนาระบบใหบริการผูปุวยท่ีรับยาวาร์ฟารินขึ้น เพื่อใหบริการ 
One Stop Service แบบองค์รวม โดยทีมสหวิชาชีพ 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด1. อัตราการขาดนัด/ขาดยา = 0   2. อัตราของผูปุวยท่ีมีคา INR อยูในชวงการรักษา (2-
3) ≥50 %  3. อุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซอนท่ีไมพึงประสงค์ขณะใชยา warfarin (E-I) <5%  4. อัตราผูปุวยท่ีมีภาวะ
เลือดออกชนิดรุนแรง (Major bleeding)  <5%  5. อัตราการรับประทานยาที่ถูกตองตามแผนการรักษา ≥80 % 
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ  1. จัดตั้ง clinic warfarin เป็น one stop service 2. ทบทวน CPG และกระบวนการดูแล
ผูปุวยท่ีใชยา warfarin 3. มีกระบวนการ Exit care เพื่อทบทวนวิธีการทานยาที่ถูกตอง การตรวจนับจ านวนเม็ดยา และจัด
แจกอุปกรณ์ตัดเม็ดยา ตลับใสยา เพื่อใหผูปุวยมีการทานยาถูกตอง  4. ใหความรูเพิ่มเติมโดยละเอียดในผูปุวยท่ีตองไดรับการ
ดูแลเป็นพิเศษ พรอมผูดูแล5. มีระบบการติดตามการขาดนัดของผูปุวยทางโทรศัพท์ เยี่ยมบาน และประสานผานรพ.สต.  6. มี
การทบทวน Case ผูปุวยท่ีมีปัญหาจากการใชยา Warfarin หรือเกิดภาวะแทรกซอนจากการใชยา 
ผลการพัฒนา 

บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์ 
  1. พัฒนาศักยภาพของผูดูแล (Care giver) ในการชวยดูแลทั้งเรื่องยา อาหารที่มีผลตอยา และอาการผิดปกติที่ควร
กลับมาพบแพทย์ 

2. พัฒนาความรูใหแกเจาหนาที่รพ.สต.ในการใชยาอื่นๆ รวมกับยา warfarin 
3. เยี่ยมบานติดตามผูปุวยท่ีขาดนัด และผูปุวยท่ีมีภาวะแทรกซอนจากการใชยา Warfarin  

 
 
 
 
 

ข้อมูล/ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จ านวนผูปุวยในคลินิก  12 65 72 65 93 
อัตราการขาดนัด/ขาดยา 0 N/A 6.25 % 6.95% 5.46% 5.22% 
อัตราของผูปุวยที่มีคา INR อยูในชวงการรักษา (2-3) ≥50% 46.87% 44.71% 53.23% 43.43% 53.77% 
อุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซอนที่ไมพึงประสงค์ขณะใชยา 
warfarin (E-I) 

<5% N/A 13.84 12.50 1.38 0.96 

อัตราผูปุวยที่มีภาวะเลือดออกชนิดรุนแรง (Major bleeding)  <5% 
 

N/A 0.24 0.20 0 0 

อัตราการรับประทานยาที่ถูกตองตามแผนการรักษา ≥80 % 64.84% 77.14% 83.80% 71.60% 85.5% 
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14 Poster Presentation 
ระบบ 2 PCT CLINIC:  ผลการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปุวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ์ 
ผู้น าเสนอ : นางมยุรี    สุบรรนารถ         ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
E-mail at_aom18@hotmail.comเบอร์โทรศัพท์044-551295  ตอ 1008 
หน่วยงาน: กลุมงานผูปุวยนอก   โรงพยาบาลปราสาท  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร ์
ความเป็นมาและความส าคัญ   

รพ.ปราสาทมีผูปุวยนอกมารับการรักษาดวยกลุมโรคSTI ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโรคทางระบาดวิทยาในผูปุวยนอก 
ตั้งแตปี 2557 -2559 มีผูมารับบริการไดรับการคัดกรองจ านวน 90 , 107 และ129 ราย พบวาเป็นโรค STI หลัก จ านวน74 , 
89และ110 ราย คิดเป็นอัตราปุวย112.92 , 135.81, และ 140.58 ตอแสนประชากร จากการทบทวนการด าเนินงานพบวา 
การจัดระบบบริการผูปุวย STI ไมชัดเจน แนวทางการประเมินอาการและการซักประวัติไมชัดเจน สงผลใหวินิจฉัยโรคไม
ถูกตอง แนวทางการรักษาไมทันสมัยตามแนวทางการดูแลรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ.2558 ไมมีผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน  
การดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพยังไมไปทิศทางเดียวกัน 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด เพื่อเพ่ิมการคนหาผูปุวยSTI เพิ่มการวินิจฉัยและการรักษาท่ีถูกตอง  
กิจกรรมพัฒนากิจกรรมการพัฒนา 

ทีมสหสาขาวิชาชีพประชุมทบทวนและก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปุวยโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ์โดยน ากลยุทธ์RRTTRมาใช  จัดใหมีพยาบาลรับผิดชอบ 1 คน ท าหนาท่ีใหค าปรึกษา เจาะเลือด สานสัมพันธภาพ
กับกลุมผูปุวย STIรวมทั้งBuddyมีการปรับปรุงหองใหค าปรึกษาเป็นสัดสวนและผอนคลาย เขาถึงงาย การวินิจฉัยและการ
รักษาPCTรวมกันน ามาตรฐานการดูแลรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ.2558 ของกรมควบคุมโรคมาใช จัดท า Flowอยาง
งาย จัดท าแบบคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงและจัดกลุม Lab. STI ไวในระบบHos Xp. ท าแนวทางการใหค าปรึกษา แนวทางการ
วินิจฉัยและการรักษาของแพทย์ ก าหนดนโยบายใหทุกหนวยงานคนหาคัดกรองผูปุวย STIเขามาในระบบ และบริการ โดย
ค านึงถึงสิทธิผูปุวยดานรักษาความลับ สงเสริมการใหขอมูลและเสริมพลัง มีกิจกรรม Coachingจากทีมสอวพ.เพื่อเพ่ิมพูน
ความรู ช้ีแนะประเด็นใหตรงมากขึ้นและด าเนินการพัฒนามาอยางตอเนื่อง     
ผลการพัฒนา 

จากการพัฒนาเกิดระบบที่ชัดเจนประกอบดวย 1) แนวทางการคัดกรองผูปุวยกรณีมาดวยปัสสาวะมีหนองปน 
ปัสสาวะแสบขัด อัณฑะบวม มีแผลที่อวัยวะเพศจะซักประวัติพฤติกรรมเสี่ยง 5 ขอตามเกณฑ์ 2)แนวทางการสงรับบริการ
ปรึกษาท่ีคลินิกใหค าปรึกษาและสงเก็บสิ่งสงตรวจ 3) แนวทางการวินิจฉัยเป็น STI และแนวทางรักษาตามมาตรฐาน 4)ระบบ
การนัดติดตามมาตรฐานการดูแลรักษา STI 5) การบันทึกรายงานโรค 506  6) มีพยาบาลผูรับผิดชอบเต็มเวลา 7)มีระบบ
รวบรวมขอมูลรายงานประจ าเดือน(รายงาน ก.) และรวบรวมตัวช้ีวัดจากการพัฒนาท าให จ านวนผูปุวย STI ทั้งOPDและIPD 
เขามาในระบบเพิ่มขึ้น มีการตามคูเพศสัมพันธ์Buddy มาตรวจรักษาเพิ่มขึ้น ความถูกตองในการวินิจฉัย การรักษาผูปุวยของ
แพทย์และอัตราการติดตามนัดเพิ่มขึ้น สิ่งส าคัญท าใหคนพบผูปุวยHIVและน าเขาสูการรักษาไดรอยละ 100 
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์ การท างานเป็นทีมของสหสาขาวิชาชีพน าสูความส าเร็จการวางระบบ และการมีแนว
ทางการดูแลรักษาตามมาตรฐาน การสื่อสารที่ชัดเจน น าสูการปฏิบัติและเกิดผลลัพธ์ที่ดี 
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ผลงานวิชาการ Poster Presentationระบบที่ 3 ระบบเครือข่าย/เรื้อรัง/NCD 

คณะกรรมการตัดสินผลงาน1.อ.นพ.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล 2.ดร.ณัฐฐิตา เพ็ชรประไพ 3.อาจารย์เพ็ญพิศ  นุกูลสวัสดิ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัส ผลงาน ผู้น าเสนอ 
01 สรางสุข…เสริมคุณภาพชีวิตผูปุวยจิตเวช จีรภา บุณยภากร 
02 การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพระดับอ าเภอ  

(DISTRICT HEALTH BOARD : DHB) 
สังเวียน  งาหัตถี 

03 โครงการพัฒนา:การพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือเด็กสมาธิสั้น จีรยา ตางกลาง 
04 โครงการแกปัญหาภาวะโภชนาการเกินในเด็กวัยเรียน “POGEMON EXERCISE ไร

อวนไรพุง” 
จริยา   ชัยจันทร์ 

05 โปรแกรมสุขภาพในการปูองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก วรชยาณันท์  เลิศพงษ์ชากร 
06 การพัฒนาระบบบริการคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง จุฑาทิพย์  วิชัย 
07 โครงการพัฒนาเพ่ิมการเขาถึงบริการของผูปุวยโรคหลอดเลือดสมอง (ALARM 

ALERTALIFE) 
ดรุณี   พลอาสา 

08 การพัฒนารูปแบบการติดตามเยี่ยมบานในผูปุวยโรคหลอดเลือดสมองที่ใชอุปกรณ์
ชวยเดิน 

ธัฏษิณา  ใจเสน 

09 โครงการหวงใย ใสใจ ชวยลดระดับน้ าตาลในเลือด ภาณุภณ  ศิระวุฒิพร   
10 การพัฒนาระบบ LONGTEM CARE ของผูปุวยใน รพ.จักราช  พญ.สุวิตรา  ตางศรี 
11 พัฒนาระบบการดูแลตอเนื่อง สูการดูแล LONG TERM CARE ในชุมชน อัญชลี  อิ่มสมบูรณ์ 
12 การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการติดตามเยี่ยมบานผูปุวยจิตเภทเรื้อรังในชุมชน วิภาวดี   สุทธิประภา 
13 การพัฒนารูปแบบการเลิกบุหรี่โดยใชชุมชนเป็นฐานต าบลปะค า ศุลีวงศ์  สนสุผล 
14 การพัฒนาระบบติดตามการดูแลรักษาและเยี่ยมบานผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปุวยเอดส์ รัตติกาล  จันทร์พิทักษ์ 
15 การพัฒนาการดูแลผูติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ โรงพยาบาลปราสาท สุรินทร์ ศรีสุดา  มานุจ า 
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01Poster Presentation 
ระบบที่ 3 ระบบเครือข่าย/เร้ือรัง/NCD: สรางสุข...เสริมคุณภาพชีวิตผูปุวยจิตเวช 
ผู้น าเสนอ: นางจีรภา บุณยภากร  ต าแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ 
ผอ.รพ.สต.หนองขาม นายสุชาติ บุณยภากร ต าแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ 
E-MAILnongkhamhealth@gmail.com เบอร์โทรศัพท:์081 – 8788331 , 044 – 96564 
หน่วยงาน: โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบล หนองขาม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา  
ความเป็นมาและความส าคัญ : ปัญหาสุขภาพจิตยังเป็นปัญหาที่ส าคัญของประเทศไทย โดยพบวาประชากร  1 ใน 5 ของ
ประเทศมีปัญหาสุขภาพจิต มิใชสงผลกระทบตอเฉพาะตัวผูปุวยเทานั้น รวมไปถึงญาติผูดูแลและบุคคลในสังคม พบวาผูปุวย
จิตเวชมักขาดโอกาสและการสนับสนุนในสังคม ท าใหตกเป็นเหยื่อในรูปแบบตางๆ ญาติหรือผูดูแลผูปุวยไดรับผลกระทบดาน
สุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม เป็นโรคที่กอใหเกิดภาระสูงในการดูแล สงผลใหญาติมีความทอแท เบื่อหนาย หมดความหวังและ
ก าลังใจในการรักษา 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด: เพื่อน ากระบวนการ R2M การดูแลทางสังคมและจิตใจของกรมสุขภาพจิต  ใชประเมิน
กับผูปุวยจิตเวชโดยคาดหวังวาได รอยละ 80 
กิจกรรมการพัฒนา: 1)สรางเครือขายการดูแลทางกายและจิตใจในผูปุวยจิตเวช โดยคนในชุมชนมีสวนรวม เพื่อใหเกิดความ
ยั่งยืน2) น ากระบวนการ R2M การดูแลทางสังคมและจิตใจของกรมสุขภาพจิต จัดกิจกรรมและประเมินผลผูปุวยจิตเวช 3)การ
สรางพันธะสัญญาโดยใชหลักความเชื่อและศรัทธาของเครือขายทั้ง 5 กลุม  
ผลการพัฒนา : จากเปูาหมายผูปุวยจิตเวช 11 คน ที่คาดหวังไวรอยละ 80 (รอยละ 97.15) R - Reinforcement คือการ
เสริมแรงการยอมรับทางสังคม การชวยเหลืองานในชุมชน  ( รอยละ 94.29 )  M - Modeling   คือ การใชตัวแบบ ไดเรียนรู
และจูงใจใหอยากท าตาม  โดยเฉพาะถาไดเห็นตัวแบบไดรับการยอมรับและช่ืนชม เชนการกินยาทุกวัน การฉีดยาเดือนละ 1 
ครั้งตามนัด ( รอยละ  97.15 )  M - Motivation  คือ การสรางแรงจูงใจท้ังภายใน และแรงจูงใจภายนอกเพื่อใหผูปุวยมี
พฤติกรรมตามเปูาหมายอยางตอเนื่อง เชนเธอมีคุณคา เธอสามารถท างานได ประกอบอาชีพมีรายได                        
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์: 1)เกิด นวัตกรรม“ บัดดี๊คูใจ”/ กิจกรรม“มหัศจรรย์ค าขอบคุณ”                                                                                                                                                                  
2)จัดตั้งคณะท างานในเครือขายสุขภาพจิต และชมรมคนพิการ 3)การมีสวนรวมในชุมชนเรื่องงบประมาณ 4)เกิดกองทุนชมรม
คนพิการ 5)น ากระบวนการ R2M มาใชกอใหเกิดผลดีในพฤติกรรมสุขภาพกายสุขภาพใจ                                                              
6)น าความรูดานสุขภาพจิต มิตรภาพบ าบัด แพทย์แผนไทย ผสมผสานฟ้ืนฟูสุขภาพกายและจิตใจในผูปุวยจิตเวช               
7)การเยี่ยมบานผูปุวยจิตเวช โดยเครือขายสุขภาพจิต 8)เครือขายสุขภาพจิต ไดคัดกรองกลุมเสี่ยงเฝูาระวังและติดตามอาการ
ผูปุวยจิตเวช ประสานการสงตอ 9)ผูปุวยจิตเวชรูสึกมีคุณคาในตนเอง 10)เป็นแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูตอนรับการศึกษาดูงาน 
จากเครือขายสุขภาพจิตในประเทศและตางประเทศ 
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02   Poster Presentation 
ระบบที่ 3 ระบบเครือข่าย/เรื้อรัง/NCD : การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพระดับอ าเภอ 
      (District Health Board : DHB) อ าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 
ผู้น าเสนอ:  นายสังเวียน  งาหัตถี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โรงพยาบาลหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ 
ความเป็นมาและความส าคัญ : ในอดีตอ าเภอหนองบัวระเหว มีกลไกการด าเนินงานขับเคลื่อนแกไขปัญหาสุขภาพโดยอาศัย
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.หนองบัวระเหว) แตการด าเนินงานท่ีผานมายังไมบูรณาการจาก
ทุกภาคสวน  ในปี 2559 อ าเภอหนองบัวระเหวไดมีการจัดตั้ง คณะกรรมการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพระดับอ าเภอ 
(DHB.) ซึ่งมีคณะกรรมการที่มาจากทุกภาคสวนส าคัญ และรวมกันวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพในอ าเภอท่ีครอบคลุมทุกดาน      
ไดก าหนดปัญหาส าคัญ คือ ดานสุขภาพไดแก โรคเรื้อรัง ผูสูงอายุ ไขเลือดออก ดานสิ่งแวดลอมไดแก สารเคมีในเกษตรกร  
การจัดการขยะในชุมชน ดานเศรษฐกิจไดแก ความยากจน ปัญหาหนี้สิน ดานสังคมไดแก พฤติกรรมการดื่มสุรา จึงไดมีการ
ก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของอ าเภอเพื่อขับเคลื่อนการแกไขปัญหาสุขภาวะของประชาชนอ าเภอหนองบัวระเหว 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด: คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพระดับอ าเภอ (DHB.) มีศักยภาพ และท า
ใหเกิดการมีสวนรวมในการบริหารจัดการแกไขปัญหาสุขภาพแบบบูรณาการในพ้ืนท่ี ท าใหประชาชนมีสุขภาวะที่ดี  
กิจกรรมการพัฒนา: เริ่มจากมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพระดับอ าเภอ ( DHB) โดยเนนให
ความส าคัญในการคัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีความจริงใจในการท างานจากทุกภาคสวน มีการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพระดับอ าเภอ โดยใชหลักสูตรผสมผสานเนนการมีสวนรวมควบคูกับการ
ประสานงานแบบไมเป็นทางการใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีกับคณะกรรมการฯ  มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดับอ าเภอ(แผน3 ด)ี 
ก าหนดประเด็นจุดเนนคือ ผูสูงอายุ และอาหารปลอดภัย มีการเชื่อมโยงการท างานกับสมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยภูมิใชเครื่องมือ
จากสมัชชาสุขภาพเป็นเครื่องมือในการท างาน โดยแสวงหาแหลงงบประมาณตาง ๆ ทุกระดับ เชน จากสสส. สปสช. และสช. 
มีการด าเนินงานท่ีบูรณาการในพ้ืนท่ีเพื่อสรางความตระหนักใหไดรับการสนับสนุนและความรวมมือจนถึงการเขารวมเป็น
เจาของงาน มีการท างานอยางตอเนื่องและยั่งยืน  และมีการก ากับติดตาม การด าเนินงานตามโครงการ บูรณาการกับการ
ประชุมหัวหนาสวนราชการทุกเดือน 
ผลการพัฒนา: ผลที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการฯ สงผลตอภาคีเครือขายที่อยูในอ าเภอท า
ใหเกิดการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์ และจุดเนนของอ าเภอ ท าใหมีการพัฒนาเกิดขึ้นคือ หมูบาน
ที่เขารวมโครงการงานศพปลอดเหลามีจ านวน 58 หมูบาน คิดเป็นรอยละ 100 ต าบลที่เขารวมโครงการเกษตรปลอดสารพิษมี
จ านวน 5 ต าบล คิดเป็นรอยละ 100 หมูบานที่เขารวมโครงการหนาบานนามองมี จ านวน 58 หมูบาน คิดเป็น รอยละ 100 
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลที่ผานเกรด A+มีจ านวน 5 กองทุน คิดเป็นรอยละ 100 ต าบลที่มีการจัดตั้งกองทุน LTCเพื่อ
ดูแลผูสูงอายุมี จ านวน 3 กองทุน คิดเป็นรอยละ 60 ต าบลที่มีทีมSRRTที่ไดมาตรฐานมี จ านวน 5 ต าบล คิดเป็นรอยละ 100 
และอัตราปุวยดวยโรคไขเลือดออกลดลง ปี 59 = 434.44 ปี 60 = 13.07 (ขอมูลถึง 4 พย.60) 
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์: การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการฯ จะตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนท่ี
เกี่ยวของ การน าขอมูลปัญหาสุขภาพของอ าเภอมาพิจารณาเพื่อหาประเด็นรวมจะตองเป็นขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
การท างานตองใหความส าคัญของการท างานเป็นทีม การเช่ือมโยงเป็นภาคีเครือขายจากระดับอ าเภอ-เชื่อมโยงถึง-ต าบล-
หมูบาน-และครอบครัวรวมกันดูแลและเพิ่มศักยภาพท้ังในระดับ รายบุคคล-ครอบครัว-และชุมชน  
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03 Poster presentation 
ระบบที่ 3 ระบบเครือข่าย/เรื้อรัง/NCD : การพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือเด็กสมาธิสั้น โรงพยาบาลโนนสูง 
ผู้น าเสนอ : นางสาวจีรยา ตางกลาง ต าแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
E-MAIL:  jeerayajeeya@gmail.com         เบอร์โทรศัพท์:095-7700853 
หน่วยงาน: กลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลโนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 
ความเป็นมาและความส าคัญ :  ประชาชนสวนใหญที่อยูในเขตพื้นที่อ าเภอโนนสูงเป็นผูสูงอายุที่เลี้ยงดูเด็ก  กลุมวัย
แรงงานเขาท างานที่โรงงานและตางจังหวัด ปัญหาที่พบเก่ียวกับดานสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุม
เด็กที่มีปัญหาสมาธิสั้น ไดรับการรักษาลาชา ระยะการรอคอยที่ รพศ.นาน ไมสามารถวินิจฉัยและดูแลที่โรงพยาบาล
ชุมชนได ท าใหการเขาถึงบริการโรคสมาธิสั้นเป็นไปไดยากและนอย ผูเลี้ยงดูบางรายขาดศักยภาพในการน าเขาสูระบบ
และดูแลตอเนื่อง ผูปุวยขาดการไปรับการรักษาที่ตอเนื่อง จากปัญหาการเดินทางและคาใชจายสูง เมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้น 
โรงพยาบาลโนนสูงจึงไดพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือเด็กสมาธิสั้น โดยมีการจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและ
เจาหนาที่รพ.สต.ทุกแหงเพื่อคัดกรองโรคทางจิตเวชเด็ก มีการจัดท าระบบสงตอเพื่อรับบริการจากโรงเรียนมายัง
โรงพยาบาล และจัดตั้งคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุนขึ้นที่รพ.โนนสูง 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เครื่องชี้วัด :  เพื่อดูแลชวยเหลือเด็กสมาธิสั้น เพิ่มอัตราการเขาถึงบริการ เพื่อใหเด็กไดรับ
การรักษาแลวดีขึ้น และเพิ่มสัดสวนการดูแลที่โรงพยาบาลชุมชน  
กิจกรรมการพัฒนา : พัฒนาคนหาและการเขาถึงบริการโดยการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและเจาหนาที่รพ.สต.ทุก
แหงเพื่อคัดกรองโรคทางจิตเวชเด็ก มีการตรวจทางจิตวิทยาคลินิก เชน การวัด IQ การประเมินปัญหาพฤติกรรม โรค
จิตเวชเด็ก รับสงตอเด็กสมาธิสั้นจากรพ.จิตเวชนครราชสีมาฯและพัฒนาคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุนโดยประชุมทีมสห
วิชาชีพโดยมีการวางแผนและออกแบบระบบการจัดจั้งคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุนรวมกันระหวาง รพ.โนนสูง และ รพ. 
จิตเวชนครราชสีมา เพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลชวยเหลือเด็กสมาธิสั้น เพิ่มศักยภาพบุคลากรแตละสหวิชาชีพ โดยใช
ระบบ Mentor ซึ่งประกอบดวย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักจิตวิทยา ไดรับการสนับสนุนจากกรมสุขภาพจิต และ 
รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ (สงพยาบาลวิชาชีพไปเรียน PG เด็ก) จัดตั้งคลินิกบริการโดยจัดหาสถานที่ จัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือทางจิตวิทยาและเครื่องมือการประเมินฯก าหนดวันใหบริการ ก าหนดทีมสหวิชาชีพที่เก่ียวของ  พัฒนาระบบ
ยา โดยประสานกับ รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯและจัดหายาส าหรับบริการที่รพ.โนนสูง เก็บวิเคราะห์ขอมูล ประเมินผล
การด าเนินงานและจัดการระบบสารสนเทศจิตเวชเด็ก 
ผลการพัฒนา :  อัตราการเขาถึงบริการ ADHD(เปูาหมาย >7%) ปี 2558 รอยละ 1.53 ปี 2559 รอยละ7.83 และปี 
2560 รอยละ 10.75อัตราการไดรับการรักษาแลวดีขึ้น (เปูาหมาย >80%) ในปี 2560 ผลจากแบบประเมินพฤติกรรม 
SNAP-IV พบวาดานสมาธิ รอยละ 93.02 ดานซนหุนหัน พลันแลน รอยละ 93.02 และดานดื้อตอตาน รอยละ 93.02 
สัดสวนการดูแลที่ รพช. (เปูาหมาย >50%) ปี 2558 รอยละ 0 ปี 2559  รอยละ 0 และปี 2560 รอยละ 90.62 
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์ : การพัฒนาศักยภาพการคัดกรองแกครูและการตรวจทางจิตวิทยาคลินิกที่มี
มาตรฐานรวมกับการน าบริการทางจิตเวชเด็กและวัยรุนมาสูรพช. ท าใหผูรับบริการเขาสูระบบรักษาไดงายขึ้น และ
การท างานประสานกันทุกภาคสวนทั้งระบบการศึกษา ระบบสาธารณสุข ผูปกครองและเครือขายอื่น ๆ จะท าใหผูเกิด
การขับเคลื่อนการชวยเหลือเด็กสมาธิสั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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04  Poster Presentation  
ระบบที่ 3 ระบบเครือข่าย/เรื้อรัง/NCD:โครงการแกปัญหาภาวะโภชนาการเกินในเด็กวัยเรียน “Pogemon exercise 
ไรอวนไรพุง” 
ผู้น าเสนอ:นางจริยา   ชัยจันทร์  ต าแหน่ง:พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
E-MAIL:chai-jariya@hotmail.com  เบอร์โทรศัพท:์095-6642367 
หน่วยงาน:งานสงเสริมสุขภาพ และฟื้นฟู เวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 
ความเป็นมาและความส าคัญ: ภาวะโภชนาการเกินในเด็กวัยเรียน เป็นปัญหาสุขภาพที่มีความส าคัญ โดยเป็นเหตุปัจจัย
หนึ่งที่จะน าไปสูการเกิดโรคเรื้อรังตางๆในอนาคต และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในประเทศไทย ในจังหวัดนครราชสีมา รวมถึง
โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ สาเหตุส าคัญเกิดจากขาดความรูเรื่องการรับประทานอาหารการออกก าลังกาย การมีสวนรวมใน
การชวยเหลือจากผูเกี่ยวของ อีกทั้งความไมตอเนื่องในการเขารวมกิจกรรมลดน้ าหนักของนักเรียน 
วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย/ เครื่องชี้วัด: นักเรียนที่ภาวะโภชนาการเกิน และเริ่มเกินที่เขารวมโครงการ มีน้ าหนักตัว หรือ
รอบเอวลดลงไมนอยกวารอยละ 10 
กิจกรรมการพัฒนา: ด าเนินงานโครงการแกปัญหาภาวะโภชนาการเกินในเด็กวัยเรียน อยางตอเนื่องโดยในปี 2559 ได
อบรมใหความรูแกนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน และเริ่มเกิน ผูปกครอง และครู เรื่องอาหาร โรคอวน สาธิตการตัก
อาหาร และออกก าลังกาย ใชทฤษฎีการมีสวนรวมโดยผูเขารวมอบรมก าหนด และด าเนินกิจกรรมการลดน้ าหนักรวมกัน 
โดยครูผูดูแลอาหารจัดอาหารในตอนกลางวัน นักเรียนตักอาหารตามที่ไดฝึกทักษะมา ครูพละศึกษาจัดออกก าลังกายใน
ตอนเย็น ผูปกครองดูแลอาหาร และการออกก าลังกายที่บาน น าทฤษฎีแรงจูงใจมาใชผานเครื่องมือ “ Pogemon 
exercise ไรอวน ไรพุง” ประกอบดวยสต๊ิกเกอร์โปเกมอน แผนสะสม แบบบันทึกการออกก าลังกาย แบบบันทึกการ
รับประทานอาหารโดยใชแนวคิดจิตวิทยาพัฒนาการ และเทคนิคการเพิ่มยอดขายโดยการสะสมสต๊ิกเกอร์เพื่อแลกของ
รางวัลซ่ึงครูอนามัยโรงเรียนจะเป็นผูติดตามการออกก าลังกาย การบันทึกรายงาน และแจกสติ๊กเกอร์โปเกมอนแกนักเรียน
ที่เขารวมกิจกรรมน าไปสะสม และเปลี่ยนเป็นคะแนนเพื่อแลกของรางวัลเมื่อสิ้นสุดโครงการในปี 2560 ด าเนินกิจกรรม
เชนเดียวกับในปี 2559 ยกเวนการแจกสติ๊กเกอร์การบันทึกการออกก าลังกายและบันทึกอาหาร 
ผลการพัฒนา: วัดผลโดยการชั่งน้ าหนัก และวัดรอบเอว กอน และหลังด าเนินกิจกรรม วิเคราะห์ขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยรอย
ละ  ผลการศึกษาปี 2559นักเรียน 64 คนน้ าหนักตัวลดลง 27 คน คิดเป็นรอยละ 42.2 รอบเอวลดลง 34 คน คิดเป็นรอย
ละ 53.12 น าหนักลดรวม 45 กิโลกรัม รอบเอวลดรวม 113.5 เซนติเมตร และมีนักเรียนคนอื่นๆ ที่สนใจสมัครรวม
กิจกรรมในปีถัดไปอีก 11 คนผลการศึกษาปี 2560 นักเรียน78คน มีน้ าหนักตัวลดลง 30คน คิดเป็นรอยละ 38.46 รอบ
เอวลดลง 26 คน คิดเป็นรอยละ 33.33 น าหนักลดรวม 28.8 กิโลกรัม รอบเอวลดรวม 91 เซนติเมตร 
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์: การแกปัญหาภาวะโภชนาการเกินในเด็กวัยเรียนนอกจากการจัดอบรมใหความรู
ฝึกทักษะการใหผูมีสวนเกี่ยวของรวมคิดกิจกรรมแกปัญหาและด าเนินกิจกรรมรวมกันแลวการน าแรงจูงใจโดยการแจก
สต๊ิกเกอร์สะสมเพื่อแลกของรางวัลมาใช ชวยใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมออกก าลังกายอยางตอเนื่อง เพราะตองการสะสม
ใหครบทุกแบบ ซ่ึงตรงกับความสนใจตามจิตวิทยาพัฒนาการชวยใหเด็กเกิดความสนุกสนาน เกิดเปูาหมายในการเขารวม
กิจกรรม สงผลใหสามารถลดน้ าหนัก และรอบเอวได 
 
 
 
 

mailto:chai-jariya@hotmail.com


 

45 
 

 
05  Poster Presentation 
ระบบที่ 3 ระบบเครือข่าย/เร้ือรัง/NCD: โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียนในการปูองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก  
ผู้น าเสนอ: นางสาววรชยาณันท์  เลิศพงษ์ชากร ต าแหน่ง:นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
E-MAIL: TUATUK1012@HOTMAIL.COM  เบอร์โทรศัพท์:098-6502308 
หน่วยงาน:  โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
ความเป็นมาและความส าคัญ : สถานการณ์โรคไขเลือดออก อ าเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาจากขอมูลสถิติ
รายงาน 5 ปียอนหลัง ปี พ.ศ.2555 – 2559 พบผูปุวยจ านวน  35 109 9  65 และ 11 ตามล าดับ ไมพบผูปุวยเสียชีวิต คิด
เป็นอัตราปุวยตอแสนประชากรเทากับ 99.67 310.42 25.06 183.10และ 30.87 ลักษณะการระบาดของโรคปีเวนปี ซึ่งท าให
พยากรณ์การระบาดปี 2560 มีแนวโนมจะเพิ่มขึ้นสวนใหญอายุระหวาง5-14 ปี รอยละ 53.23 การด าเนินงานปูองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก โรงเรียนนับเป็นชุมชนหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันมีการจัดกิจกรรมลดเรียนเพิ่มเวลารู ใหแกนักเรียน เขารวม
โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียนในการปูองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก โดยการจัดกิจกรรมนอกเวลาเรียนเพื่อใหนักเรียนมี
ทักษะ ในการสงเสริม ปูองกันโรคไขเลือดออก แกไขปัญหาสุขภาพของนักเรียน โดยมีเปูาหมายใหนักเรียนมีสุขภาพดี และ
ขยายผลในการด าเนินงานปูองกันโรคไขเลือดออกในชุมชนได  
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียนในการปูองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในกลุมนักเรียนประถมศึกษาช้ันท่ี 
4 – 6 จ านวน 50 คน 
กิจกรรมการพัฒนา : โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียนในการปูองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ซึ่งประกอบดวย 4 กิจกรรม 
ไดแก 1) กิจกรรมสอนสุขศึกษา 2)กิจกรรมการจัดสิ่งแวดลอมท่ีบาน/ในโรงเรียน 3) กิจกรรมการบริการสุขภาพ 4) กิจกรรม
ความรวมมือของโรงเรียนและครอบครัว โดยใชเวลาในการด าเนินกิจกรรม 12 สัปดาห์ๆละ 1 วัน คือ วันพุธ วันละ 1 ช่ัวโมง  
ผลการพัฒนา : ระยะเวลาด าเนินงานตั้งแตเดือน มกราคม – มีนาคม  2560พบวานักเรียนที่เขารวมกิจกรรมตามโปรแกรมมี
ความรู ความเขาใจ และปฏิบัติตนท่ีถูกตอง ในการก าจัดลูกน้ ายุงลายเพิ่มขึ้นรอยละ 80  การปูองกันลูกน้ ายุงลายเป็นสิ่งส าคัญ
ในการด าเนินงานปูองกันและควบคุมไขเลือดออก นอกจากน้ีการสรางเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติในการปูองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก เป็นสิ่งส าคัญมาก เมื่อนักเรียนมีเจตคติที่ดีแลวจะท าใหเกิดการปฏิบัติตัวท่ีถูกตอง มีประสิทธิภาพท าใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การควบคุมลูกน้ ายุงลายและการท าลายแหลงเพาะพันธ์ยุงลายไดเพิ่มขึ้น ขยายผลสูชุมชนได 
บทเรียนที่ได้รับ : การด าเนินงานปูองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก โดยการสรางพลังแกกลุมเด็กวัยเรียน การใหความรู 
สรางรูปแบบการมีสวนรวม พบวาเด็กวัยเรียนมีการเรียนรู และสามารถปฏิบัติตนในการปูองกันไขเลือดออกไดมีแนวโนมสูงขึ้น 
และสามารถมีความรู ถายทอดใหบุคคลในครอบครัวได ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการผลักดันการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อใหประชา
ขนทุกคนเกิดความตระหนักตออันตรายของโรคไขเลือดออก 
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06 Poster Presentation 
ระบบ 3ระบบเครือข่าย/เร้ือรัง/NCD : การพัฒนาระบบบริการคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
ผู้น าเสนอ: นางสาวจุฑาทิพย์   วิชัย  ต าแหน่ง นักกายภาพบ าบัด 
E-MAIL chuthapt@gmail.com   เบอร์โทรศัพท์ 044-508242 ตอ 4084 
หน่วยงาน คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหอบหืด งานกายภาพบ าบัด กลุมงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลพนมดงรัก
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาอ.พนมดงรัก  จ.สุรินทร ์
ความเป็นมาและความส าคัญ 

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เป็นโรคที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดได และพบวา มีอัตราการเกิด Acute exacerbation 
และ Re – admitอยูมาก อาจเนื่องมาจากการใหบริการที่คลินิกยังไมครบถวนตามมาตรฐานสากล ประกอบกับผูปุวยจ านวน
มากยังมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีไมเหมาะสม เนื่องจากขาดความรูและทักษะในการดูแลตนเองที่ถูกตอง สงผลกระทบตอคุณภาพ
ชีวิตของผูปุวยและครอบครัว อีกท้ังโรคนี้ยังเป็นสาเหตุใหเสียชีวิตไดงายอีกดวย จึงมีการพัฒนาระบบบริการของคลินิกโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรังขึ้น 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด1. ลดอัตราการ Re - admit ภายใน 28 วัน    2. ลดอัตราการเกิด Acute 
exacerbation 3. ผูปุวย COPD ไดรับการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพทางปอด และทดสอบ 6MWT 
กิจกรรมการพัฒนา 
ปี 2556– 2557 จัดตั้งคลินิก COPD Clinic ใหบริการคลินิก COPD แบบกึ่ง One stop serviceทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 4 ของ
เดือน โดยทีมสหวิชาชีพ แพทย์ 1 คน พยาบาล 1 คน ผูชวยเหลือคนไข 1 คน ปี 2557มีการเพิ่มทีมสหวิชาชีพเขารวมคลินิก 
ไดแก เภสัชกร 1 คน และนักกายภาพบ าบัด 1 คน ปี 2558คลินิกปลอดบุหรี่ เขามามีสวนรวมในคลินิก มีการจัดกิจกรรมวันปี
ใหมในคลินิก 
ปี 2559จัดทีมเยี่ยมบาน ใน Case re- admit บอย โดยพยาบาล เภสัชกรและนักกายภาพบ าบัด และขอทุนสนับสนุนจาก 
อบต. ในการจัดโครงการส าหรับผูปุวยปอดอุดกั้นเรื้อรังประจ าปี ปี 2560มีการพัฒนาศักยภาพนักกายภาพบ าบัด โดยสงไป
เรียน Spirometerมีการเจาะเลือดประจ าปี และฉีดวัคซีนไขหวัดใหญขอทุนสนับสนุนจาก อบต. ในการจัดโครงการฟื้นฟู
สมรรถภาพปอด 
ผลการพัฒนา 
 
 
 
 
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์ 

1. การจัดระบบบริการโดยใชทีมสหวิชาชีพ ลดอาการหอบก าเริบ ภาวะแทรกซอนได  
2. การพัฒนาระบบบริการคลินิกอยางตอเนื่องท าใหการท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  



 

47 
 

 
07  Poster Presentation 
ระบบที่ 3 ระบบเครือข่าย/เร้ือรัง/NCD: เพิ่มการเขาถึงบริการของผูปุวยโรคหลอดเลือดสมอง (Alarm AlertALife) 
ผู้น าเสนอ: นางดรุณี พลอาสา / นพ.ภาณุวัฒน์  มหรรณพนที / นางนันทนา ประสิทธ์ิ 
E-MAIL:Dura_pol@hotmail.comเบอร์โทรศัพท:์ 087-8707039 หน่วยงาน: โรงพยาบาลโนนแดง 
ความเป็นมาและความส าคัญ  อ าเภอโนนแดงมีทั้งหมด 5 ต าบล 65 หมูบาน ประชากรจ านวน 25,619 คน กลุมสูงอายุมี
มากถึงรอยละ15ประชากร ในปี 2559 เสียชีวิตดวยโรค Stroke จ านวน 8 ราย จากผูปุวยทั้งหมด 50 ราย คิดเป็น 16 % ยังมี
ผูปุวยท่ีขาดความรูเกี่ยวกับโรค/ไมทราบอาการและการรักษา ตัดสินใจมารพ.ชาไมทัน Golden periods เขาถึงระบบ Stroke 
fast tract  เพียง 13 % ท าใหเกิดความพิการถึง 14 % และเรียกใชบริการผานสายดวน 1669 เพียง 11 %  
วัตถุประสงค์ /เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด  

1) เพื่อคนหาและควบคุมจ านวนประชาชนกลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ 
2) เพื่อเพ่ิมการเรียกใชบริการสายดวน 1669 ในกลุมผูปุวย Stroke  
3) เพื่อเพ่ิมจ านวนผูปุวย Stroke Activate fast  
4) เพื่อลดอัตราตายและความพิการในผูปุวย Stroke  

กิจกรรมพัฒนา  
1. น าเสนอขอมูลปัญหา Stroke ในท่ีประชุมอ าเภอและ คัดกรอง CVD Risk ประชาชนท้ังอ าเภอ 
3. เพิ่มการประชาสัมพันธ์และจัดท าสื่อใหเขาถึงประชนชนไดแก หนังสั้น/แผน CD/Sticker ระบุอาการเตือน  
4 จัดกิจกรรมซอมแผนรูทันอาการเตือนและรับสงตอผูปุวยStroke ซอมรวมกับศูนย์อุบัติเหตุ 1669  
5. จัดท าระบบการรวบรวมและสงคืนขอมูลผูปุวย Stroke แยกเป็นรายต าบลผานทาง GroupLine ของผูน าอ าเภอโนนแดง 
และจัดใหมีระบบการติดตามเยี่ยมผูปุวย Stroke โดยสอบถามสาเหตุการตัดสินใจไปรพ.ทุกราย 
ผลการพัฒนา จากผลลัพธ์การด าเนินงานพบวา มีผลการพัฒนาท่ีดีขึ้นจากปี 2559-2560 ดังนี้  

1. เพิ่มการคนหาและคัดกรองกลุมเสี่ยง CVD Risk จาก 77.42% เป็น 91.66% 
2. เพิ่มการเรียกใชบริการสายดวน 1669 ในกลุมผูปุวย Stroke จาก 11% เป็น 31.4% 
3. เพิ่มจ านวนผูปุวย Stroke Activate fast จาก 13% เป็น 39.6% 
4. ลดอัตราตายและความพิการในผูปุวย Stroke จาก 16% เป็น 2.33%และ จาก14% และ 8.14 % ตามล าดับ 

          เป็นผลมาจากการเห็นความส าคัญของผูบรหิารและคณะกรรมการ คปสอ. ตลอดจนทีมงานหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
รวมทั้งมีการติดตามผลการด าเนินงานประสานการท างานกันอยางตอเนื่อง ท่ีส าคัญคือการสงตอขอมูลผูปุวย Stroke แยกราย
ต าบลใหกับผูน าชุมชนทุกระดับอยางตอเนื่อง เพื่อเป็นการกระตุนผูน าและประชาชนในพ้ืนท่ีเห็นปัญหาไดชัดเจน  
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์  
          เครอืขายบรกิารสาธารณสขุมสีวนส าคัญของการกระตุนตวัแทนชุมชน ใหเห็นความส าคัญของโรคท่ีเป็นภยัเงียบและ
เป็นปัญหาส าคัญทางดานสาธารณสุขในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์ขอมูลภัยสุขภาพและสงตอพรอมท้ังสนับสนุนใหทุกภาคสวน
ไดจัดการแกปัญหาสุขภาพในชุมชน ดวยความรวมมือจากทุกภาคสวนของอ าเภอ  
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08 Poster Presentation 
ระบบที่ 3 ระบบเครือข่าย/เร้ือรัง/NCD : การพัฒนารูปแบบการติดตามเยี่ยมบานในผูปุวยโรคหลอดเลือดสมองที่ใชอุปกรณ์
ชวยเดิน 
ผู้น าเสนอ: นางธัฏษิณา ใจเสนต าแหน่งนักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
E-MAIL luzifer_x6@hotmail.com เบอร์โทรศัพท์044-607-140 ตอ 120 
หน่วยงาน โรงพยาบาลโนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย ์
ความเป็นมาและความส าคัญ ผูปุวยโรคหลอดเลือดสมองมักพบความบกพรองดานการเดิน ในปี พ.ศ. 2559 อ าเภอโนน
สุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ มีผูปุวยโรคหลอดเลือดสมอง 60 คนมีปัญหาความบกพรองดานการเดิน 40 คน ท าใหการเดิน  แยลง 
อีกทั้งไมไดปรับการใชอุปกรณ์ชวยเดินใหเหมาะสมกับความสามารถของผูปุวย จึงไดพัฒนารูปแบบการ ติดตามเยี่ยมบาน
ผูปุวยโรคหลอดเลือดสมองที่ใชอุปกรณ์ชวยเดิน 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด เพื่อพัฒนารูปแบบการ ติดตามเยี่ยมบานในผูปุวยโรคหลอดเลือดสมองที่ ใชอุปกรณ์ชวย
เดินตอความสามารถดานการเดินและ เปรียบเทียบผลการพัฒนากอนหลังด าเนินงาน 
กิจกรรมการพัฒนา เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ระยะเวลาตั้งแตเดือนตุลาคม 2559ถึง  มีนาคม 2560 อาสาสมัคร เป็นผูปุวยโรค
หลอดเลือดสมองที่ผานเกณฑ์การคัดเขา จ านวน 20 ราย แบงเป็น 2  กลุม กลุมละ 10 ราย ตามลักษณะอุปกรณ์ชวยเดินท่ีใช 
อาสาสมัครทั้งหมดไดรับการติดตามเยี่ยมบานรูปแบบ ใหม และการประเมิน ความสามารถในการเดิน โดยใชการทดสอบการ
เดินระยะทาง 10 เมตร ท้ังกอนและหลัง การพัฒนารูปแบบการติดตามเยี่ยมบาน สถิติที่ใช สถิติเชิงพรรณนา และ paired T-
test 
ผลการพัฒนา กลุมตัวอยาง เป็นเพศหญิง รอยละ 60 มีอายุเฉลี่ยมากกวา 60 ปี มีระยะเวลาหลัง การเกิด ความผิดปกติเฉลี่ย 
2+1.2 ปี ความเร็วปกติในการเดินของอาสาสมัครพบวา หลังการพัฒนา  3 เดือน  อาสาสมัครกลุมที่เดินโดยใชไมเทาขาเดียว 
สามารถเดินไดเร็วขึ้น เทากับ 0.48 +0.07เมตร/วินาที และกลุมที่  เดินโดยใชไมเทาสามขา สามารถเดินไดเร็วขึ้น เทากับ 
0.39+0.06เมตร/วินาที และแตกตางจากกอนทดลอง อยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งมีผูปุวยเดินไดเองโดยไมตอง
ใชอุปกรณ์ชวยเดิน 11ราย  
บทเรียนที่ได้รับ /การน าไปใช้ประโยชน์ การพัฒนารูปแบบการติดตามเยี่ยมบานในผูปุวยโรคหลอด เลือดสมองที่ใชอุปกรณ์
ชวยเดินชวยพัฒนาความสามารถดานการเดินไดดีขึ้น ขอเสนอแนะบุคลากรทางการ แพทย์ควรใหค าแนะน าและติดตามการใช
อุปกรณ์ชวยเดินใหตอเนื่อง ติดตามผลของความผิดปกติ เพื่อลดความจ าเป็นในการใชอุปกรณ์ชวยเดิน และลดผลกระทบจาก
การใชที่ไมเหมาะสมจากการการแกไขปัญหางาน สูการพัฒนางานประจ า กอใหเกิดโครงการธนาคารอุปกรณ์ชวยเดิน ซึ่ง
โครงการนี้สามารถเปลี่ยน “ผูรับ” คือ  ผูปุวยที่ไดรับอุปกรณ์ชวยเดิน มาเป็น “ผูให” คือ ผูปุวยท่ีสามารถเดินไดเอง หรือ
สามารถเปลี่ยนระดับอุปกรณ์ชวยเดินท่ีเหมาะสมขึ้นไดท าใหสามารถสงตออุปกรณ์ชวยเดินท่ีเคยไดรับใหแกผูปุวยรายอื่นท่ีมี
ความจ าเป็น และเหมาะสมกับอุปกรณ์ชวยเดินนั้นๆ ได  นอกจากนี้ประโยชน์สูงสุดที่ผูปุวยไดรับ คือ ผูปุวยสามารถกลับมา
เดินไดเองโดยไมจ าเป็นตองพึ่งอุปกรณ์ชวยเดินอีก 
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09  Poster Presentation 
ระบบที่ 3 ระบบเครือข่าย/เรื้อรัง/NCD:โครงการหวงใย ใสใจ ชวยลดระดับน้ าตาลในเลือด 
ผู้น าเสนอ: นายภาณุภณ  ศิระวุฒิพรต าแหนง่:พยาบาลวิชาชีพ งานเบาหวาน คลินิกอายุรกรรม E-MAIL: qc1071@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์:044 – 240240 ตอ 5206 
หน่วยงาน:โรงพยาบาลเซนต์เมร่ี จังหวัดนครราชสีมา. 
ความเป็นมาและความส าคัญ:โรคเบาหวานเป็นปัญหาดานสุขภาพที่ส าคัญของประเทศเน่ืองจากเป็นโรคเรื้อรังที่ไมสามารถรักษา
ใหหายขาดได ทั้งยังมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอนไดมาก จากสถิติผูปุวยโรคเบาหวานที่มารับบริการในโรงพยาบาลเซนต์เมร่ี ปี
2557-2559 จ านวน 472, 492, 705 ราย ตามล าดับ ซ่ึงมีแนวโนมสูงขึ้นทุกปี และจากสถิติอัตราการกลับมารักษาซ้ าดวยจาก
ภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน  ในปี 2557-2559 พบจ านวนทั้งหมด 40 ราย คิดเป็น 0.30, 0.17, 0.21 ตามล าดับ  จากการ
ทบทวนพบปัญหาดานสุขภาพของผูปุวย , ปัญหาที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ าตาลใหอยูในเกณฑ์ที่เหมาะสม ,ปัญหาพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองที่ไมถูกตอง ,ขาดการมาตรวจติดตามอาการ ท าใหผูปุวยโรคเบาหวานไมสามารถควบคุมระดับน้ าตาลใหอยูในเกณฑ์
เปูาหมาย และมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซอนในระบบตางๆไดงายขึ้นทั้งระบบตา ไต และเทา   
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/เครื่องชี้วัด: 1)เพื่อพัฒนาระบบงานดานการสงเสริม ปูองกันและฟื้นฟูสุขภาพของผูปุวยโรคเบาหวาน 
2) เพื่อสรางความตระหนักในการดูแลสุขภาพ ในการปูองกันการเกิดโรคแทรกซอน ใหกับผูปุวยและญาติ3) เพื่อใหการบริการเชิง
รุกมากขึ้น โดยการคัดกรองกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน ในการปูองกันการเกิดโรคเบาหวานใหไดรับการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม 
กิจกรรมการพัฒนา:1.จัดท าเกณฑ์และแนวทางการคัดกรองผูปุวยเบาหวานที่มีปัญหาดานสุขภาพเขาคลินิกเบาหวาน 
2.ก าหนดเน้ือหาในการสอนสุขศึกษาเพื่อใหผูปุวยไดรับสุขศึกษาที่ตรงกับปัญหาสุขภาพของตน3.จัดท าโครงการตรวจระดับน้ าตาล
ในเลือดที่ปลายน้ิวดวยตนเอง (SMBG)4.จัดท าโครงการ“บัตรเหลืองชวยเตือนชวยจ า เพิ่มโอกาสพิชิต โรคเบาหวาน” เพื่อเป็นการ
เพิ่มโอกาสใหผูปุวยเบาหวานไดรับการตรวจภาวะแทรกซอนทางตา ไต  เทา และควบคุมระดับน้ าตาลสะสมในเลือด 5. จัดท า
โครงการโทรฯ ติดตาม ใหค าปรึกษาผานโทรศัพท์ ในรายที่มีปัญหาและไมสามารถควบคุมระดับน้ าตาลได  
ผลการพัฒนา:1. เมื่อท าโครงการ พบวามีจ านวนผูปุวยเบาหวานที่ไดรับการท า SMBG ปี 2558 – 2559 เพิ่มขึ้นตามล าดับและ  ปี 
2560 มีจ านวนรอยละ 80 ที่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลอยูในเกณฑ์ที่เหมาะสม แตก็ยังพบรอยละ 20 ของผูปุวยเบาหวานใน
โครงการที่ยังไมสามารถควบคุมระดับน้ าตาลได จึงมีการติดตามปัญหาในกลุมผูปุวยดังกลาว2.กลุมผูปุวยโรคเบาหวานจ าเป็นตอง
ไดรับการตรวจคัดกรองตามเกณฑ์มาตรฐานแนวทางของเวชปฏิบัติส าหรับโรคเบาหวาน มีจ านวนผูปุวยเบาหวานในโครงการ ปี 
2559, 2560(เดือนมกราคม – มิถุนายน) จ านวน705 คน และ 805 คน ตามล าดับไดมีการวัดผล ในเรื่อง อัตราผูปุวยเบาหวานที่มี
ระดับน้ าตาลสะสมในเลือด( Hb A1C) อยูในเกณฑ์เหมาะสม  , อัตราผูปุวยเบาหวานไดตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอนทางตา
(DR)จากจักษุแพทย์อยางนอย1คร้ัง/ปี , อัตราการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอนทางไต(DN) โดยการตรวจUrine Micro albumin 
หรือ Urine proteinอยางนอย1คร้ัง/ปี , อัตราการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอนที่เทา( DM Foot) อยางนอย1คร้ัง/ปี , อัตราการ
ไดรับสุขศึกษาโดยเจาหนาที่ประจ าคลินิกเบาหวานอยางนอย1คร้ัง/ปี ผลลัพธ์มีแนวโนมที่ดีขึ้นและพบวา ปี 2559 – 2560 อัตรา
ผูปุวยเบาหวานในโครงการเขารับการรักษาดวยภาวะแทรกซอนเฉียบพลันจากเบาหวาน คิดเป็น 0% (ไมพบ) 
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์: 1. การสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางเจาหนาที่กับผูปุวยและญาติ มีผลตอการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และสามารถท าใหผูปุวยมีการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดใหอยูในเกณฑ์ที่เหมาะสม2.  ในกลุมผูปุวยที่
ยังไมไดรับการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอนตางๆ สาเหตุหลักมาจากภาระคาใชจาย  จึงไดมีการจัดท า Package ตางๆเพื่อให
ผูปุวยไดเขาถึงบริการ และใหไดรับการตรวจเพิ่มมากขึ้น 3. การใหผูปุวยและญาติ มีสวนรวมของในการดูแลตนเองและสรางความ
ตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพ มีผลใหเกิดความรวมมือที่ดี4. การใหความส าคัญในการแนะน าญาติและผูดูแลผูปุวยเบาหวาน 5.
การใหการบริการเชิงรุกทีม่ากขึ้น มีผลตอการปูองกันและสรางเสริมสุขภาพ  6. การสื่อสารสงตอขอมูลกับทีมสหวิชาชีพเพิ่มมากขึ้นมีผลตอ
การท างานเป็นทีมที่ดี  เชน แพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ เภสัชกร นักกายภาพบ าบัด ตลอดจนสงตอ  การออกเยี่ยมบาน ตาม
ความเหมาะสม 
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10 Poster Presentation 

ระบบที่ 3 ระบบเครือข่าย/เร้ือรัง/NCD: การพัฒนาระบบ longterm care ของผูปุวยใน รพ.จักราช อ.จักราช จ.
นครราชสีมา 
ผู้น าเสนอ: พญ. สุวิตรา ตางศรี  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 

E-MAIL drsuwitra@yahoo.co.th เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๕๔๗๙๗๘๓ 

หน่วยงาน  โรงพยาบาลจักราช อ.จักราช จ.นคราชสีมา 
ความเป็นมาและความส าคัญ   

ผูสูงอายุกลุมที่ตองการการดูแลแบบ longterm care  คือกลุมผูสูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง เนื่องจากมีปัญหาที่ซับซอนท่ี
ตองดูแลตอเนื่อง ระบบการดูแลระยะยาวอยางตอเนื่องจึงมีความส าคัญ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กระทรวงสาธารณสุขไดมี
นโยบายlongterm care ใหกับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงในชุมชน แตไมไดมีการก าหนดบทบาทวาการดูแลในรพ.ควรจัดบริการ
รองรับอยางไรเพื่อใหเกิดความตอเนื่องของระบบบริการ   

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด :  

เพื่อใหเกิดระบบการดูแลตอเนื่องในรพ. เพื่อใหผูปุวยท่ีตองการการดูแลแบบ longterm care ไดรับการประเมิน
และดูแลแบบองค์รวมครบถวนผูดูแลมีทักษะในการดูแลผูปุวยท่ีบานและลดภาวะแทรกซอนในกลุมโรคที่ปูองกันได   

กิจกรรมการพัฒนา:  

จัดท าแนวทางการด าเนินงาน longtermcare  ของผูปุวยในรพ.จักราช  เริ่มด าเนินการระบบ longterm care  
มิ.ย. ๒๕๕๙ 

ผลการพัฒนา :  

ผูปุวยท่ีไดรับการดูแลแบบ longterm care ไดรับการประเมินและดูแลอยางเป็นองค์รวม รอยละ ๘๑.๘ ผูดูแลมี
ทักษะที่จ าเป็นในการดูแลผูปุวยรอยละ ๗๙.๒ และเกิดภาวะแทรกซอนท่ีปูองกันไดลดลงเหลือรอยละ ๕.๒ 

บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์  
ระบบท่ีมีความตอเนื่อง สงผลใหเกิดประสิทธิภาพของการดูแล ลดภาวะแทรกซอนท่ีควรปูองกันได ญาติมีความ

มั่นใจในการดูแลผูปุวยท่ีบาน  เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูใหและผูรับบริการ 
 
 
 
 
 
  

mailto:drsuwitra@yahoo.co.th
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11 Poster Presentation 
ระบบที่ 3 ระบบเครือข่าย/เร้ือรัง/NCD: พัฒนาระบบการดูแลตอเนื่อง สูการดูแล Long Term Care ในชุมชน 
ผู้น าเสนอ: นางสาวอัญชลี อิ่มสมบูรณ์  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
E- MAILAnchalee.amp152@gmail.com     เบอร์โทรศัพท์: 044-650317 ตอ 2501 
หน่วยงาน : แผนกเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนโรงพยาบาลบานใหมไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ความเป็นมาและความส าคัญ: จากงานเยี่ยมบานในชุมชน ดานการดูแลตอเนื่องของอ าเภอบานใหมไชยพจน์ในปี 2559 
พบวามีผูปุวยท่ีตองดูแลติดตามตอเนื่องที่บานไมไดรับการเยี่ยมบาน จ านวน 77 ราย คิดเป็น 24.2% ผูปุวยไดรับการเยี่ยมบาน
ภายใน14 วัน 91.94% จากผูปุวยที่สงตอเยี่ยมบานทั้งหมด 317 ราย ซึ่งเป็นผูปุวยท่ีเขารับการรักษาสงตอโรงพยาบาลศูนย์
บุรีรัมย์ ผูสูงอายุติดบาน ติดเตียงรายใหมในชุมชนที่เกิดขึ้นหลังชวงรณรงค์คัดกรอง ADL  และผูปุวย palliative care ดังนั้น
ศูนย์ Long Term Care โรงพยาบาลบานใหมไชยพจน์จึงมีการพัฒนาระบบการดูแลตอเนื่องในชุมชน โดยน าเทคโนโลยี และ
การเสริมพลังในชุมชนเพื่อใหผูปุวยเขาถึงบริการดูแลตอเนื่องที่บานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและปูองกันการเกดิภาวะแทรกซอน 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด:         
 1) เพื่อใหมีระบบการดูแลตอเนื่องที่มีคุณภาพ ผูปุวยไดรับการเยี่ยมบานภายใน14วัน 100%  
 2) ผูสูงอายุติดเตียง เปลี่ยนเป็นกลุมติดบาน และผูสูงอายุกลุมติดบานกลับเป็นกลุมติดเตียง 0 %  
 3)องค์กรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนรถรับสงผูปุวยในชุม  
กิจกรรมการพัฒนา:1.ประชุมทีมเยี่ยมบานระดับอ าเภอ ปรับระบบการconsultทีมท้ังภายในโรงพยาบาล แลในรพ.สต น า
เรื่องการดูแล Long Term Care เขารวมในการท าDHS หัวหนาสวนระดับอ าเภอ 

              2.จัดอบรมพระจิตอาสา เยาวชนจิตอาสา และcare giver  
3.น าเทคโนโลยี  Facbook Line และ โปรแกรมThaicarecloud ที่เขตชน 100 % 

นครชัยบุรินทร์มารวมพัฒนาระบบขอมูลการสงตอเยี่ยมดูแลตอเนื่อง 
ผลการพัฒนา: ปีพ.ศ.2558 มีอัตราผูปุวยไดรับการเยี่ยมบานภายใน14 วัน 86.54%จากการด าเนินงานท่ีผานมาพบวาระบบ
การสงตอขอมูลเยี่ยมบานใชเป็นใบตอบกลับRefer พบวาเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานเยี่ยมบานไมไดรับใบตอบReferท าใหผูปุวย
ไดรับการเยี่ยมบานลาชา จึงไดมีการประชุมปรึกษาในทีมเยี่ยมบานไดปรับระบบการ consult ดุแลตอเนื่องในชุมชน น า
เทคโนโลยีมาใช มLีine กลุมเยี่ยมบาน Facbook และ โปรแกรมThaicarecloud  ผลการเยี่ยมบานภายใน 14 วันข้ึนมาเป็น
91.94 % พบวายังมีผูปุวยท่ีไปรักษาท่ีโรงพยาบาลนอกเขตกลับมาพักฟ้ืนท่ีบานในเขตรับผิดชอบ จึงไดมีการปรึกษาในทีม
เยี่ยมบานไดคิดสรางเสริมพลังชุมชนขึ้นโดยการจัดอบรมพระจิตอาสา เยาวชนจิตอาสา และcare giver ซึ่งจากการด าเนินงาน
ที่ผานมาพบวาพระจิตอาสา ทานจะทราบผูปุวยรายใหมในเขตที่ทานอยูจากแจงเขาLineกลุมพระจิตอาสา ผลการด าเนินงานปี 
2560  95.69 %มีเครือขายสุขภาพระดับอ าเภอองค์การบริหารสวนทองถิ่นสนับสนุนรถEMSออกรับสงผูปุวยในชุมชนครบทุก
ต าบล 100%  ผูสูงอายุเปลี่ยนเป็นกลุมติดบาน 2 ราย คิดเป็น5.13 (จากผูสูงอายุติดเตียงท้ังหมด 39 ราย) ผูสูงอายุติดบาน
เปลี่ยนเป็นกลุมติดเตียง 0 ราย มีเครือขายดูแลสุขภาพในชุมชน พระจิตอาสาจ านวน 18 รูป เยาวชนจิตอาสาจ านวน 58 คน 
และcare giver จ านวน 55 คน ครอบคลุมทุกหมูบานในเขตอ าเภอบานใหมไชยพจน ์
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์: มีเครือขายสุขภาพระดับอ าเภอสามารถติดตอประสานงานไดงาย มีเครือขายพระจิต
อาสาจ านวน 18 รูป เยาวชนจิตอาสาจ านวน 58 คน และcare giver จ านวน 55 คน ครอบคลุมทุกหมูบานในเขตอ าเภอบาน
ใหมไชยพจน์ชวยดูแลผูปุวยในชุมชนและชวยแจงขาวผูสูงอายุท่ีตองดูแลรายใหมในชุมชน มีระบบการสงตอผูปุวยเยี่ยมบานที่
ชัดเจน มีฐานขอมูล และชองทางการสงตอขอมูลเยี่ยมบานผูปุวยท่ีชัดเจนสามารถน าขอมูลมาพัฒนาระบบไดอยางตอเนื่อง 
ชุมชนสามารถดูแลตนเองไดองค์กรสวนทองถิ่นเห็นความส าคัญนอกจากสนับสนุนรถรับสงผูปุวยและยังมีการจัดตั้งกิจกรรม
โรงเรียนผูสูงอายุจ านวน 3ต าบล จากท้ังหมด 5 ต าบล 1เขตเทศบาล. 
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12  Poster Presentation 
ระบบที่ 3 ระบบเครือข่าย/เร้ือรัง/NCD: การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการติดตามเยี่ยมบานผูปุวยจิตเภทเรื้อรังในชุมชน
ภายหลังกลับคืนสูสังคม (The effectiveness of home visit activities of phychiatric patients ) 
ผู้น าเสนอ: นางสาววิภาวดี  สุทธิประภา  ต าแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข 
E-MAILweerapon_ni@hotmail.comเบอร์โทรศัพท์: 080-7422960  
หน่วยงาน: ผูปุวยนอก คลินิกจิตเวช โรงพยาบาลกระสัง อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย ์
 
ความเป็นมาและความส าคัญ : Schizophrenia เป็นโรคที่พบมาก 5 อันดับแรกของจิตเวช เป็นปัญหาที่มีการด าเนินโรค
เรื้อรัง โรงพยาบาลกระสังมีผูปุวยปีพ.ศ.2555-2558 คือ 212,276,320 และ385รายพบแนวโนมจ านวนผูปุวยเพิ่มมากขึ้นจาก
อาการกลับเป็นซ้ าในระยะ  3 เดือน เกิดจากการรับประทานยาไมตอเนื่อง ขาดนัด รับยาที่โรงพยาบาลอื่น คิดวาหายแลว 
สิ่งแวดลอมชวนดื่มสุรา สารเสพติด ญาติเบื่อหนาย ปัญหาเศรษฐกิจ จึงไดศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการติดตามเยี่ยมบาน
ผูปุวยจิตเวชเรื้อรังภายหลังกลับคืนสูสังคม 
 
กิจกรรมการพัฒนา: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ( Actionresearch)ประชากรคือผูปุวยจิตเภทที่ข้ึนทะเบียนและ
เขารับการรักษาในโรงพยาบาลกระสัง วินิจฉัยโรคเป็นรหัส F20-F29 จ านวน 385 ราย กลุมตัวอยาง  ผูปุวยจิตเภทเรื้อรังมี
อาการก าเริบซ้ าสงตัวไปรักษาท่ี โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ปี2558 จ านวน 30 รายระยะเวลามกราคม-ธันวาคม พ.ศ.
2559เครื่องมือในการเก็บ ขอมูลมี 3 สวน คือ ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางแบบวัดคุณภาพชีวิตขอองผูปุวยจิตเ ภท แบบ
ติดตามเยี่ยมบานผูปุวยจิตเ ภทเรื้อรังในชุมชน 9 ดาน วิเคราะห์ขอมูลดวยจ านวน รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
paired t-test และวิเคราะห์ขอมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา   
 
ผลการพัฒนา: ผูปุวยจิตเภทสวนใหญมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลางรอยละ 74.50 ดานอาการทางจิตไมมีอาการรอยละ 
83.33 ดานการกินยาสม่ าเสมอรอยละ 86.67 ผูดูแลหรือญาติดูแลดีในระดับปานกลาง รอยละ 73.33และผูปุวยไมกลับไป
รักษาท่ีโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาซ้ ารอยละ 96.67 คุณภาพชีวิต อาการทางจิต  และความสม่ าเสมอของการกินยา กอน
และหลังด าเนินการมีความแตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001) 
 
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์: รูปแบบการติดตามเยี่ยมบานผูปุวยจิตเภทมีความส าคัญอยางมากตอการประเมิน
อาการทางจิตอยางตอเนื่องของผูปุวย การมีสวนรวมของญาติที่ดูแล,อสม.และคนในชุมชน มีทักษะในดานตางๆโดยเฉพาะการ
ดูแลเอาใจใสใหไดรับยาอยางสม่ าเสมอ เกิดนวัตกรรมที่ท าใหผูปุวยไดกินยาถูกตองลดอาการเกิดเป็นซ้ า สามารถท าใหผูปุวย
ปรับตัวใชชีวิตในชุมชนไดดีขึ้น 
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13 Poster Presentation 
ระบบที่ 3 ระบบเครือข่าย/เร้ือรัง/NCD : การพฒันารูปแบบการเลิกบหุร่ีโดยใช้ชุมชนเปน็ฐานต าบลปะค า 

ผู้น าเสนอ: นางศุลีวงศ์   สนสุผล  ต าแหนง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

E-MAIL : SULEENOINOI@GMAIL.COMเบอร์โทร 081-19768724 

หน่วยงาน: สงเสริมสุขภาพ  โรงพยาบาลปะค า  อ.ปะค า  จ.บุรีรัมย ์
ความเป็นมาและความส าคัญ: อัตราการบริโภคยาสูบของประชากรอายุ  ๑๕  ปีขึ้นไป  ต.ปะค า อ.ปะค า  จ.บุรีรัมย์ ปี 
๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ อยูท่ีรอยละ  ๒๔.๒๐ พบผูมีปัญหาสุขภาพจากการสูบบุหรี่  เชน  ไอ หอบ รอยละ  ๙.๐๗  และผลกระทบที่
เกิดจากการไดรับควันบุหรี่มือสองของเด็กอายุต่ ากวา ๕ ปี ในสัดสวน ๑ : ๔                                                                                                             
วัตถุประสงค:์เพื่อพัฒนารูปแบบการบ าบัดบุหรี่โดยใชชุมชนเป็นฐานใน ต.ปะค า อ.ปะค า จ.บุรีรัมย์  วิธกีารศึกษา: งานวิจัยนี้
เป็นวิจัยเชิงพัฒนา (RESEARCH & DEVELOPMENT)  ด าเนินการโดยโรงพยาบาลชุมชน อ.ปะค า  กลุมตัวอยางเป็นผูสูบบุหรี่
ที่สมัครใจเลิกบุหรี่  จ านวน ๔๓๙ คน  ด าเนินการระหวางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ – เดือนเมษายน ๒๕๖๐ เครื่องมือท่ีใชใน
การวิจัยคือโมเดลการเลิกบุหรี่แบบขายตรงโดยใชชุมชนเป็นฐาน  โดยมีแกนน าชวยเลิกบุหรี่และผูที่เลิกบุหรี่ไดส าเร็จชักชวนผู
สูบบุหรี่เขารวมกิจกรรมเลิกบุหรี่  จากนั้นเจาหนาท่ีใหความรูพิษภัย การใชสมุนไพรชวยเลิก การดูแลชวยเหลือ ใหก าลังใจ ให
ค าปรึกษาจากแกนน าและผูผานการเลิกบุหรี่ รวมทั้งติดตามผลการเลิกบุหรี่ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบประเมินการติด
นิโคติน แบบส ารวจและติดตามการสูบบุหรี่ และเครื่องเปุาปอดเพื่อวัดปริมาณคาร์บอนมอนนอกไซด์ วิเคราะห์ขอมูลโดยใช
สถิติเชิงพรรณนา  จ านวนและรอยละผล 
ผลการศึกษา:  

 
ข้อเสนอแนะ: ควรเพิ่มความรูที่ถูกตองและการมีสวนรวมของครอบครัวเพื่อชวยเหลือผูเลิกบุหรี่ตามระยะของการเลิก 4 ระยะ 
ควรน ากระบวนการของโมเดลกลวิธีเลิกบุหรี่แบบขายตรงไปใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงอ่ืนๆเชนการลดน้ าหนัก เป็น
ตน 
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จ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการ จ านวนผู้ เลิกสบูบุหร่ีส าเร็จ

เลิกได้ส าเร็จ 1 เดือน เลิกได้ส าเร็จ 3 เดือน

เลิกได้ส าเร็จ 6 เดือน ผู้ที่สบูบุหร่ีลดลง

ผู้ที่เลิกไม่ส าเร็จ/สบูซ า้
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14 Poster Presentation 

ระบบที่ 3 ระบบเครือข่าย/เร้ือรัง/NCD:การพัฒนาระบบติดตามการดูแลรักษาและเยี่ยมบานผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปุวยเอดส์
โรงพยาบาลครบุร ี

ผู้น าเสนอ: นางรัตติกาล  จันทร์พิทักษต์ าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

E-MAIL jik-jack1302@hotmail.comเบอร์โทรศัพท์ ๐๙๘-๒๗๐๙๐๒๙ 

หน่วยงาน: คลินิกARV ร.พ.ครบุร ีอ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา 
ความเป็นมาและความส าคัญ คลินิกยาตานไวรัส โรงพยาบาล ครบุรีพบปัญหา อัตราการกินยาตานไวรัสอยางตอเนื่องและ
สม่ าเสมอรอยละ ๘๔.๒๑,ผูปุวยมีปัญหาการขาดนัด รอยละ ๓.๔๒,ผูปุวยกลุมเปูาหมายไดรับการเยี่ยมบาน ตามเกณฑ์รอยละ
๔๔.๐๙ ,ผูปุวยขาดความรูในการดูแลตนเองและยังมีพฤติกรรมเสี่ยงเรื่อง การกินยา ,เพศสัมพันธ์ , ผลเลือดตาง ,การเปลี่ยนคู
บอย, การตั้งครรภ์ไมพึงประสงค์,สูบบุหรี่ ดื่มสุรา 

วัตถุประสงคเ์พื่อใหผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปุวยเอดส์ไดรับการดูแลแบบองค์รวมและตอเนื่อง  

เคร่ืองชี้วัดผูปุวยกลุมเปูาหมายไดรับการใหค าปรึกษาและเยี่ยมบานตามเกณฑร์อยละ๘๐,อัตราการขาดนัดรอยละ ๓.๐ 

กิจกรรมการพัฒนา ๑.การจัดระบบบริการในคลินิกยาตานไวรัสมีการดูแลโดย ทีมสหวิชาชีพและแกนน า ผูติดเชื้อเอชไอวี การ
ตรวจคัดกรองความเสี่ยง และการตรวจทางหองปฏิบัติการตามมาตรฐานเพื่อติดตามการรักษา    ๒.การใหความรู ให
ค าปรึกษา รายบุคคลและ กิจกรรมกลุม แลกเปลี่ยนเรียนรู การดูแลสุขภาพ ทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเสี่ยงตอการดื้อยา การแพรเช้ือ ของผูปุวยทุกครั้งท่ีมารับบริการ    ๓.การก าหนดกลุมเปูาหมายในการติดตามดูแล
ตอเนื่องที่บานและในชุมชนโดยมีแกนน าผูติดเชื้อฯเยี่ยมบานและสงตอขอมูลใหกับทีมสหวิชาชีพเพื่อวางแผนและประสานงาน
กับผูเกี่ยวของชุมชนเพื่อใหการชวยเหลือผูปุวย 

ผลการพัฒนาปี๒๕๕๘ –๒๕๖๐พบวา ผูปุวยไดรับการติดตามการดูแลรักษาและมีผลการรักษาดีขึ้น พบ ผูปุวยวัณโรครักษา
ส าเร็จเพิ่มขึ้นเป็น รอยละ๑๐๐การตรวจคัดกรองและการตรวจทางหองปฏิบัติการตามมาตรฐานรอยละ๙ ๑.๙๙ ,๙๕.๓๕และ
๙๗.๗๓ มีพฤติกรรมสุขภาพดีขึ้นอัตราการกินยาตานไวรัสอยางตอเนื่องและสม่ าเสมอ รอยละ๙๖.๖๐ ,๙๘.๕๒และ๙๙ .๔๙ 
สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งเพ่ิมขึ้น รอยละ ๙๕.๘๗ , ๗๘.๙๔ และ ๙๖ .๑๔ ,อัตราการขาดนัดลดลง รอยละ๔.๓๖ ,๔.๖๔ และ 
๒.๒๖,มีผูเลิกบุหรี่รอยละ๒.๗,๓.๒ และ ๕.๐,เลิกดื่มสุรารอยละ๗.๘,๑๑.๕ และ ๑๓.๓๓,ผูปุวยกลุมเปูาหมายไดรับค าปรึกษา
และเยี่ยมบานตามเกณฑ์ เพิ่มขึ้นรอยละ ๔๐.๗๗ ,๗๘.๙๔และ๘๕.๔๑ และมีคุณภาพชีวิตโดยรวม ดีขึ้นรอยละ๗๔.๓๒ ,๖๖.๘๐ 
๖๘.๖๒ 

บทเรียนที่ได้รับ๑. การจัดกิจกรรมเยี่ยมบานใหค าปรึกษาและการพบกลุมเป็นการสรางสัมพันธภาพของจนท.และผูปุวยและ
การมีแกนน าผูติดเช้ือฯท างานรวมกับทีมสหวิชาชีพชวยใหผูปุวยไดรับการดูแลแบบองค์รวมและตอเนื่องมากขึ้น เพิ่มความ
รวมมือของผูปุวยในการดูแลรักษา ๒.การรณรงคใ์หความรูแกประชาชน ผูน าชุมชน  อสม. และอปท. เพื่อลดการเลือกปฏิบัติ
และการตีตราในชุมชนยังมีความส าคัญและควรท าอยางตอเนื่อง 
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15 Poster Presentation 
ระบบที่ 3 ระบบเครือข่าย/เร้ือรัง/NCD : การพัฒนาการดูแลผูติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ โรงพยาบาลปราสาท จ.สุรินทร ์
ผู้น าเสนอ: นางสาวศรียุดา มานุจ า ต าแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
E-MAIL:clinic2902@gmail.com เบอร์โทรศัพท์: 044551295ตอ1008  
หน่วยงาน:  โรงพยาบาลปราสาท   อ.ปราสาท  จังหวัดสุรินทร ์
ความเป็นมาและความส าคัญ: 

โรงพยาบาลปราสาท มีผูติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์รับยาตานสะสม 422 ราย เริ่มยาตานรายใหมเฉลี่ยปีละ30-40 ราย 
พบวาอุบัติการณ์ผูปุวยท่ีเสียชีวิตในผูที่ยังไมเริ่มยาตานรอยละ 14.28,8.51และ11.42 อัตราผูปุวยท่ีขาดการรักษาตอเนื่องรอย
ละ2.05,2.32และ2.85 อัตราผูปุวยท่ีมีระดับ CD4 <200 cell/Cumm รอยละ 6.20 ,5.98 และ7.10 ปี 2557-2559 จากการ
วิเคราะห์พบวา กลุมที่มีความเสี่ยงสูงท่ีจะติดเช้ือเอชไอวี ไดแก กลุมMSM และ STIเขาถึงบริการตรวจเลือดเอชอีไอวีคอนขาง
ต่ า ผูปุวย STI ไดรับการตรวจเลือดเอชไอวีรอยละ 82.43, 65.16 และ69.68 สาเหตุคือ STI มานอกเวลาท าการ ระบบการนัด
ไมชัดเจน ระบบการใหการปรึกษา(VCT) มาแลวตองรอเกิดความลาชา ผูติดเช้ือท่ีรับการรักษาดวยยาตานไวรัสมีการขาดการ 
ซึ่งแนวโนมที่จะขาดการรักษาเพิ่มมากข้ึน 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด :มีวัตถุประสงค์เพื่อเพ่ิมการเขาถึงและการรักษาอยางตอเนื่อง 1) รอยละผูติดเชื้อเอชไอวี
รายใหมในปีมีผลการตรวจ  CD4 แรกรับ นอยกวา  200 Cells(รอยละ 5)2) รอยละของผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหมในปีท่ียังไมได
รับการรักษาดวยยาตานไวรัส(รอยละ 5)3) รอยละของผูปุวยเสียชีวิตกอนการรักษาดวยยาตานไวรัส (รอยละ 5)4) รอยละของผู
ติดเชื้อ/ผูปุวยเอดส์ที่รักษาอยูมีแนวโนมที่จะขาดการรักษา(รอยละ 5)5) รอยละความพึงพอใจตอการจัดระบบบริการ(รอยละ85) 
กิจกรรมการพัฒนา: แบงเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาและความตองการในการดูแลรักษาผูติดเชื้อเอชไอวี/
ผูปุวยเอดส์ ระยะที2่ พัฒนาระบบการดูแลผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปุวยเอดส์เนนพัฒนาการเขาถึงบริการการรักษาใหความ
ครอบคลุมการไดรับยาตานไวรัสและการดูแลตอเนื่อง ระยะที่ 3 ติดตามผลน าประเด็นท่ียังไมบรรลุเปูาหมายมาพัฒนา ระยะที่ 
4 ท าแนวทางเป็นระบบการดูแลผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปุวยเอดส์  
ผลการพัฒนา:ผลลัพธ์ในดานพัฒนาการเขาถึง ผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหมที่ไมไดเขารับยาตานไวรัสลดลงอยางชัดเจนคือ 
รอยละ 3.21ชวยลดเสียชีวิตกอนการรักษาดวยยาตานไวรัสได คือ รอยละ 7.14 ในดานการดูแลรักษาอยางตอเนื่อง  
พบวาผูติดเชื้อ/ผูปุวยเอดส์ที่ไมรักษาตอเนื่องลดลงเชนกัน คือรอยละ0.89และในปี 2560 ผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ มี
ความพึงพอใจตอการจัดระบบบริการรอยละ  88.88   
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์: 1)มีแนวทางการดูแลผูปุวยเอชไอวี/เอดส์ ที่ชัดเจนขึ้น2)การท างานเป็นทีม
ของสหสาขาวิชาชีพน าสูความส าเร็จ ท าใหการดูแลสงตอระหวางหนวยงานแบบไรรอยตอ ผูปุวยปลอดภัย3)มีขอมูล
สารสนเทศตรงกับความตองการของทีมและน าไปใชประโยชน์ตรงประเด็น 4)มีการเฝูาระวังติดตามความสม่ าเสมอของ
การกินยาลดการเกิดเชื้อเอชไอวีดื้อยาตานไวรัสเอดส ์
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ผลงานวิชาการPoster Presentation:ระบบท่ี 4ระบบยา 

คณะกรรมการ:1. อาจารย์ธันยากร  สตางค์พุฒิ 2.อาจารย์สุทธินี  เรืองสุพันธุ์  3. อาจารย์ธัญนันท์  รุงเรือง   
รหัส ชื่อผลงาน ผู้น าเสนอ 
01 การติดตามและเฝูาระวังอาการไมพึงประสงค์จากการใชยาตานไวรัสเอชไอวี   จิรชาย  มีปิยะเลิศ 
02 Pop-Up ปูองกันอาการไมพึงประสงค์จากการใชยาตานไวรัส(ADR Type A) ใน

ผูปุวยติดเชื้อเอชไอวี 
ชิดชนก  สภารัตน์ 

03 ระบบปูองกันการเกิด Drug interaction เพ่ือการใชยาอยางสมเหตุผล สรัลรัตน์  สโดอยู 
04 การสั่งใชยาปฏิชีวนะอยางเหมาะสมสามารถชวยลดมูลคาการใชยาได สุดารัตน์   ครึบกระโทก 
05 การพัฒนากระบวนการประสานรายการยา (MEDICATION RECONCILIATION) 

หอผูปุวยใน 
วลัยพร ลาธุลี 

06 ผลการด าเนินงาน Medication Reconciliation ของผูปุวยโรคเรื้อรังในระบบ
บริการผูปุวยในโรงพยาบาลสังขะ 

ยุรานีย์  เกียรติคุณรัตน์ 

07 MR รวดเร็ว สหสาขารวมใจ ผูรับบริการปลอดภัย ระบบยาไทยแข็งแรง วราภรณ์ สุจริตกุล 
08 การพัฒนากิจกรรม Medication reconciliation บนหอผูปุวยใน สายสุดา  ดีวงศ ์
09 ผลลัพธ์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง_รพ.สูงเนิน กุสุมา  ซุนกลาง 
10 การพัฒนาระบบปูองกันการเกิดแพยาซ้ าในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบล จารุมาศ  สุคนธพงค์ 
11 การพัฒนาการดูแลผูปุวยที่รับยาตานการแข็งตัวของเลือด (WARFARIN) นงพรรณ ลอยทอง 
12 การพัฒนาระบบการดูแลผูปุวยที่ไดรับยาวาร์ฟาริน กิติยา  เมืองยศ 
13 ผลลัพธ์การดูแลผูปุวยวาร์ฟารินเพ่ือผลการรักษาที่ดีข้ึน เพ็ญพักตร์  โปฺะไธสง 
14 การลดความคลาดเคลื่อนทางยากรณียาที่มีชื่อพองมองคลาย โรงพยาบาลบาน

เหลื่อม 
เพ็ญสิริ พงษ์จอหอ และ 
ศิวพงษ์ ศิริมาศรังษี   
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01 Poster Presentation 
ระบบ4 ระบบยา:การติดตามและเฝูาระวังอาการไมพึงประสงค์จากการใชยาตานไวรัสเอชไอวี 
ผู้น าเสนอ: ภก.จิรชาย มีปิยะเลิศ  ต าแหน่ง: เภสัชกรช านาญการ 
E-MAIL:ksnio@hotmail.com  เบอร์โทรศัพท:์ 089-4276464  
หน่วยงาน: กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค โรงพยาบาลหวยแถลง อ.หวยแถลงจ.นครราชสีมา 
ความเป็นมาและความส าคัญ:  
  ผูปุวยท่ีติดเชื้อยาเอชไววี ตองไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัส เอชไอวีอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งยาตานไวรัสเอชไอวี 
หรือ Antiretroviral(ARV) เป็นยาที่มีอาการไมพึงประสงค์จากการใชยาไดบอย ท้ังอาการเล็กนอยจนไปถึงอาการรุนแรงถึง
ชีวิตได จึงตองมีการติดตามและประเมินอาการไมพึงประสงค์จากยาอยางตอเนื่อง แตเนื่องจากตองใหรวมกันหลายชนิด มียา
ใชหลากหลายสูตรจึงเป็นการยากที่เภสัชกรจะจดจ าอาการไมพึงประสงค์ สงผลใหการติดตามอาการไมพึงประสงค์จากยาไม
ครอบคลุมและไมตอเนื่อง ดังนั้นจึงมีการพัฒนาแบบบันทึกติดตามอาการไมพึงประสงค์จากยา ARV ขึ้นมาเฉพาะ 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด:  
  เพื่อติดตามอาการไมพึงประสงค์จากยาตานไวรัสเอชไอวีไดอยางครอบคลุม ผูปุวยปลอดภัยจากอาการไมพึงประสงค์ที่
รุนแรงและการกินยาสม่ าเสมอ ครบถวน 
กิจกรรมการพัฒนา:  
  พัฒนาแบบบันทึกติดตามอาการไมพึงประสงค์จากยา ARV ขึ้นมาเฉพาะ โดยมีขนาดเทากับ OPD Card แตมีสี
แตกตางแนบไวใน OPD Card มีรายละเอียดอาการไมพึงประสงค์ที่ตองติดตามและระยะเวลาในการติดตามที่เฉพาะยาแตละ
สูตรที่ผูปุวยไดรับ เภสัชกรมีการประเมินและติดตามอาการไมพึงประสงค์จากยาตามแบบบันทึก โดยติดตามทุก visit หากพบ
อาการไมพึงประสงค์ประสานกับแพทย์เพื่อยืนยันอาการและหาแนวทางแกไข ประเมินการใหความรวมมือในการรับประทาน
ยา (Adherance) ทุก visit 
ผลการพัฒนา:  
  ท าใหการประเมินและติดตามอาการไมพึงประสงค์จากยา ARV ไดอยางครอบคลุม 100 % คนพบการเกิดอาการไมพึง
ประสงค์จากยาเพิ่มขึ้น ไดแก พิษตอไตจากยา TDF อาการทางระบบประสาทจากยา EFV อยางไรก็ตามระดับความรุนแรง
ของอาการไมพึงประสงค์ลดลง และพบวาผูปุวยมีความรวมมือในการรับประทานยาตานไวรัสที่ดีขึ้น 
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์: 
  การมีแบบบันทึกติดตามอาการไมพึงประสงค์จากยา ARV เฉพาะสูตรยา ชวยใหเภสัชกรสามารถประเมินและติดตาม
อาการไมพึงประสงค์จากยาตานไวรัสเอชไอวีไดอยางครอบคลุมและตอเนื่อง  คนพบอาการไมพึงประสงค์ไดเร็วขึ้นเพิ่มความ
ปลอดภัยและเพิ่มความรวมมือในการรับประทานยา 
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02  Poster Presentation 
ระบบ4 ระบบยา: Pop-Upปูองกันอาการไมพึงประสงค์จากการใชยาตานไวรัส(ADR Type A)ในผูปุวยติดเชื้อเอชไอวี 
ผู้น าเสนอ: ภญ.ชิดชนก สภารัตน์ต าแหน่ง: -เภสัชกร 
E-MAIL: -   เบอร์โทรศัพท:์044-273717 
หน่วยงาน: โรงพยาบาลคายสุรนารี ถ.พิบูลละเอียด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
ความเป็นมาและความส าคัญ :เนื่องจากปี 2559 พบผูปุวยท่ีไดรับยา Zidovudine เกิดภาวะ  Anemia และไมไดรับการ
จัดการอาการอยางเหมาะสม สงผลท าใหผูปุวยตองรับการรักษาโดยการรับประทานยา  โรงพยาบาลคายสุรนารีมีติดเช้ือเอชไอ
วีใชยา Zidovudine จ านวน16% ยา Nevirapine จ านวน 32% และยา Efavirenz 49% ซึ่งยาท้ัง 3 รายการสามารถท าให
เกิดอาการไมพึงประสงค์ที่รุนแรง (Serious adverse effects) Pop-up ยังไมสามารถแจงเตือนในกรณีการสั่งยาแบบ Re-
medicationไดผลทางหองปฏิบัติการของการท างานของตับที่ผิดปกติ สามารถเกิดไดจาก หลายสาเหตุ อาจท าใหประเมิน
อาการไมพึงประสงค์จากการใชยาคลาดเคลื่อน  
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด: ปูองกันอาการไมพึงประสงค์จากการใชยาตานไวรัสเอชไอวี (ADR Type A) ในผูปุวยติด
เชื้อเอชไอวีตั้งแตขั้นแรกของการสั่งใชยา เพิ่มความปลอดภัยจากการใชยาตานไวรัส เอชไอวี เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับ
มาตรฐานในการดูแลผูปุวยเอชไอวี 
กิจกรรมการพัฒนา:เดิมที่เภสัชกรจะเป็นผูตรวจสอบ และซักประวัติผูปุวยดวยตนเอง จึงไดพัฒนาระบบ Pop-up ขึ้นมาเพื่อ
เพิ่มความปลอดภัยในการสั่งใชยา ซึ่งน ารองในยา Tenofovirไปแลว นั้น ใหน ามาปรับใชกับยารายการอื่นๆดวย ไดแก
Zidovudine, Nevirapine, Efavirenz ซึ่งเป็นรายการยาที่มีการใชจ านวนมากในโรงพยาบาล โดย ประยุกต์ใชรวมกับระบบ
สารสนเทศของโรงพยาบาล เพื่อชวยแจงเตือนแพทย์ผูสั่งใชยาตั้งแตขั้นแรกของการสั่งใชยา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
ผลการพัฒนา:  

1. ตัวชีวัดดานความปลอดภัยในการใชยา เปูา(%) ผลลัพธ์(%) 
รอยละการปรับยาเมื่อพบ Trigger tools 
ผิดปกติ Zidovudine induced anemia 

90 99.15 (ทั้งหมด 3 รายแบงเป็นเปลี่ยนสูตร 2 ราย, F/U<6เดือน 1 ราย) 

Nevirapine induced hepatotoxicity 90 99.76(ทั้งหมด 3 รายแบงเป็น F/U<6เดือน 3 ราย) 
Efavirenz induced hepatotoxicity 90 99.53 (ทั้งหมด 5 รายแบงเป็นเปลี่ยนสูตร 2 ราย, F/U<6เดือน 3 ราย) 

 
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์: การใชเทคโนโลยีในการสงเสริมความปลอดภัยใหกับผูปุวย ความส าเร็จเกิดขึ้นไดจาก
ท างานรวมกับสหสาขาวิชาชีพ 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ภาพตัวอยางแสดงระบบ Pop-up แจงเตือน
อาการไมพึงประสงค์จากยา Zidovudine 

รูปที่ 2 ภาพตัวอยางแสดงระบบ Pop-up แจง
เตือนอาการไมพึงประสงค์จากยา Nevirapine 

รูปที่ 3 ภาพตัวอยางแสดงระบบ Pop-up แจง
เตือนอาการไมพึงประสงค์จากยา Efavirenz 
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03  Poster Presentation 
ระบบ4 ระบบยา:ระบบปูองกันการเกิด Drug interactionเพื่อการใชยาอยางสมเหตุผล 
ผู้น าเสนอ:ภญ.สรัลรัตน์ สโดอยู  ต าแหน่ง:เภสัชกรปฏิบัติการ 
E-MAIL:saranrat_rx@hotmail.comเบอร์โทรศัพท:์ 091-0162096 
หน่วยงาน: กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลปากชองนานาอ.ปากชองจ.นครราชสีมา 
ความเป็นมาและความส าคัญ: 
  ขอมูลจากปี 2559 โรงพยาบาลปากชองนานาพบการสั่งยา ที่เกิด Drug interactionกลุมRAS blockade (ACEIs และ
ARBs) 2 ชนิดรวมกันในการรักษาภาวะความดันโลหิตสูง 55 รายและสั่งใชยา NSAIDs รวมกันหลายชนิดโดยไมจ าเป็น248 
รายผูจัดท าจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญที่จะจัดท าการพัฒนา เพื่อปูองกันไมใหเกิดอาการไมพึงประสงค์จากการใชยาที่เกิด Drug 
interactionดังกลาวและเพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย ของโครงการโรงพยาบาลสงเสริมการใชยา อยางสมเหตุผล (RDU 
hospital) 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด: 
  การเกิด Drug interactionกลุมRAS blockade (ACEIs และARBs) 2 ชนิดรวมกันในการรักษาภาวะความดันโลหิต
และสั่งใชยา NSAIDs รวมกันหลายชนิดโดยไมจ าเป็นเทากับ 0  
กิจกรรมการพัฒนา: 
  ผูจัดท าไดพัฒนาระบบโดยใหความรูทีมสหสาขาวิชาชีพเรื่องคูยาที่ไมควรสั่งใชรวมกันและอาการไมพึงประสงค์ที่อาจ
เกิดขึ้น พัฒนาระบบ Pop-upแจงเตือนการใชยาที่เกิด Drug interaction และพัฒนาเพิ่มเติมใหเมื่อยืนยันการสั่งใชยาหลัง 
Pop-up แจงเตือนแลว ระบบจะยังแจงวาเป็นคูยาที่หามสั่งใช และไมสามารถสั่งยาในระบบตอได  
ผลการพัฒนา: 
  พบวาชวยลดการเกิด Drug interaction จากการใชยากลุม ACEIsรวมกับ ARBsจากผูปุวยจ านวน 55 ราย เหลือ 0 ราย 
และการใชยากลุม NSAIDs รวมกันหลายชนิด จาก 248 ราย เหลือเพียง  3 ราย มีคา Relative riskเทากับ 0 และ 0.02 
ตามล าดับ 
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์ 

การพัฒนาระบบอยางบูรณาการทั้งการเผยแพรความรูความเขาใจ และพัฒนาเทคโนโลยีชวยในการปฏิบัติงาน 
สามารถชวยปูองกันการเกิด Drug interaction ไดอยางมีประสิทธิภาพ และชวยปูองกันอาการไมพึงประสงค์ที่อาจเกิดกับ
ผูปุวยจากการใชยาที่ไมสมเหตุผล และสามารถน ากระบวนการพัฒนาไปประยุกต์ใชกับการปูองกันการใชยาไมสมเหตุผลใน
ดานอื่น ๆ ตอไป 
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04  Poster Presentation 
ระบบ4 ระบบยา: การสั่งใชยาปฏิชีวนะอยางเหมาะสมสามารถชวยลดมูลคาการใชยาได 
ผู้น าเสนอ:ภญ.สุดารัตน์ ครึบกระโทก ต าแหน่ง:เภสัชกรช านาญการ 
E-MAIL:tooksuda@hotmail.comเบอร์โทรศัพท:์ 081-8783125 
หน่วยงาน: กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค  โรงพยาบาลโนนแดง  อ.โนนแดง  จ.นครราชสีมา 
ความเป็นมาและความส าคัญ:  

จากขอมูลอัตราการใชยาปฏิชีวนะผูปุวยนอกในกลุมโรคติดเชื้อระบบการหายใจชวงบนและหลอดลมอักเสบ
เฉียบพลัน (URI) และโรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน( AGE)ที่มารับบริการที่  รพ.โนนแดง ใน 3 ปีท่ีผานมา ( 2557-2559) พบวามี
อัตราการใชยาปฏิชีวนะในท้ัง 2 กลุมโรคมีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 66 และ รอยละ  58 ตามล าดับ ซึ่งจากหลักฐานเชิงวิชาการ
ระบุวา กลุมโรคURI เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนอยกวารอยละ 10 และกลุมโรคAGEเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ตองการยาปฏิชีวนะ
นอยกวารอยละ 5 ดังนั้นการใชยาปฏิชีวนะในผูปุวยทั้ง 2 กลุมโรคดังกลาวที่ไมไดเกิดจากเชื้อแบคทีเรียยอมไมมีประโยชน์ อาจ
ท าใหเกิดโทษจากอาการไมพึงประสงค์ของยา กอใหเกิดปัญหาเช้ือดื้อยาและเสียคาใชจายโดยไมจ าเป็น 
วัตถุประสงค:์ 

เพื่อลดการใชยาปฏิชีวนะท่ีไมจ าเป็นในผูปุวยนอก กลุมโรค URI และกลุมโรคAGEในรพ.โนนแดง และ รพ.สต. ใน
เครือขาย  
เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด: 
 1.อัตราการใชยาปฏิชีวนะท่ีไมจ าเป็นในผูปุวยนอกกลุม URI (เปูาหมายนอยกวารอยละ 20)  
 2. อัตราการใชยาปฏิชีวนะท่ีไมจ าเป็นในผูปุวยนอกกลุมโรค AGE(เปูาหมายนอยกวารอยละ 20)  
 3.มูลคาการใชยาปฏิชีวนะปี 2560 ในทั้ง 2 กลุมโรค (เปูาหมาย: ลดลงจากปี 2559) 

กิจกรรมการพัฒนา:  
ทีม PTC รวมกันคนหาสาเหตุของการสั่งใชยาปฏิชีวนะท่ีไมเหมาะสมในท้ัง 2 กลุมโรคและรวมก าหนดนโยบายแนว

ทางการสั่งใชยาปฏิชีวนะในท้ัง 2 กลุมโรคใหแกผูสั่งใชยา ในโรงพยาบาล พรอมท้ังสื่อสารแนวทางดังกลาวไปยัง รพ.สต. ใน
เครือขายทั้ง 4 แหงพรอมท้ังติดตามผลลัพธ์ทุก 3 เดือน  
ผลการพัฒนา:  

ปี 2560 อัตราการใชยาปฏิชีวนะในผูปุวยนอก ในกลุมโรค URI ที่มารับบริการที่  รพ.โนนแดงลดลงเทากับรอยละ 
25.38 อัตราการใชยาปฏิชีวนะในผูปุวยนอกในกลุมโรค AGE ที่มารับบริการที่ รพ.โนนแดงลดลงเทากับรอยละ 22.03 และท า
ใหมูลคารวมของการใชยาปฏิชีวนะท้ัง 2 กลุมโรคในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 ถึง 58,828 บาท และเมื่อน านโยบายดังกลาว
ลงสู รพ.สต. พบวาในไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2560 รพ.สต.ในเครือขาย มีอัตราการใชยาปฏิชีวนะในผูปุวยนอก ในกลุมโรค 
AGE ผานเกณฑ์ที่ก าหนด (≤รอยละ  20) ทั้ง 4 แหง และมี รพ.สต. 2 แหงจากท้ังหมด 4 แหงมีอัตราการใชยาปฏิชีวนะใน
ผูปุวยนอกในกลุมโรคAGEที่มารับบริการ ผานเกณฑ์ที่ก าหนด (≤รอยละ 20) และท าใหมูลคารวมการใชยาปฏิชีวนะใน รพ.สต.
ในปี 2560 ทั้ง 2 กลุมโรคลดลงจากปี 2559 เทากับ 19,426 บาท 
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์: 

จากผลการศึกษาพบวาอัตรา การใชยาปฏิชีวนะท่ีไมจ าเป็นในผูปุวยนอก กลุมโรคURI และ AGE ในโรงพยาบาลมี
แนวโนมลดลง แตพบวายังไมผานตามเกณฑ์เปูาหมายที่ก าหนด และ มี รพ.สต. 2 แหงจากท้ังหมด 4 แหงที่มีอัตราการใชยา
ปฏิชีวนะในผูปุวยนอกกลุมโรค AGE ยังไมผานเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนั้นแนวทางในการพัฒนาตอไปคือ ทีม PTC ควรสงเสริมการ
ใชยาสมุนไพรในการรักษาทั้ง 2 กลุมโรค และควรมีแนวทางสงเสริมการใชยาอยางเหมาะสมเชิงรุกในชุมชน 
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05  Poster Presentation 
ระบบ4 ระบบยา: การพัฒนากระบวนการประสานรายการยา (MEDICATION RECONCILIATION) หอผูปุวยใน  
ผู้น าเสนอ: ภญ.วลัยพร ลาธุลี  ต าแหน่ง: เภสัชกร 
E-MAIL: TUKATA.WALA@GMAIL.COMเบอร์โทร ศัพท์ :  044-144580-114 , 0931324635 , 0945173859 
หน่วยงาน: ฝุายเภสัชกรรมโรงพยาบาลโนนนารายณ์  อ.โนนนารายณ์  จ.สุรินทร์ 
ความเป็นมาและความส าคัญ: ฝุายเภสัชกรรมพบปัญหาผูปุวยโรคเรื้อรัง มียาประจ าตัวเป็นจ านวนมาก และบางรายมีการเขา
รักษาพยาบาลหลายที่ ท าใหไดยาเพิ่มขึ้นจากเดิม ไดรับยาซ้ าซอน หรือปรับเปลี่ยนยาวิธีการใชยาบอย ไมสามารถคุมน้ าตาลได
มักเกิดในชวงรอยตอของการใหบริการในกรณีที่คนไขมานอนโรงพยาบาล  มีโรคประจ าตัว ไมไดน ายาเดิม หรือไมแจงแก
เจาหนาท่ีใหทราบ เสี่ยงตอการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา อาการไมพึงประสงค์จากการใชยา และกระทบตอประสิทธิภาพ
ในการรักษาทางฝุายเภสัชกรรมจึงไดพัฒนา กระบวนการประสานรายการยา ( MEDICATION RECONCILIATION) ข้ึนเพื่อให
ผูปุวยท่ีนอนในโรงพยาบาลไดรับยาที่สมควรไดรับ ตอเนื่อง ถูกตอง เหมาะสม ปลอดภัย 
วัตถุประสงค/์ เป้าหมาย /เคร่ืองชี้วัด : มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนากระบวนการท างานประสานรายการยา ( medication 
reconciliation) ในโรงพยาบาลโนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 2) เพื่อลดปัญหาความคลาดเคลื่อนจากยา3) ผูปุวยไดรับยาที่สมควร
ไดรับ ตอเนื่อง ถูกตอง เหมาะสม ปลอดภัย 4) มีความครอบคลุมในการท า medication reconciliation ในผูปุวยในเพิ่มขึ้น 
กลุมเปูาหมาย คือ ผูปุวยที่มีโรคประจ าตัวเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มารับบริการที่โรงพยาบาลโนนนารายณ์ ขอบเขต
การศึกษา ดังนี้ ศึกษาในผูปุวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มารับบริการโรงพยาบาลโนนนารายณ์ในปีงบประมาณ 
2558 จนถึงปีงบประมาณ 2560รูปแบบการศึกษา คือ ศึกษาแบบติดตามไปขางหนา prospcective  study  มีการวิเคราะห์
และประเมินผลโดยสถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive statistics ) ประกอบดวย จ านวน ความถี่และรอยละ  
กิจกรรมการพัฒนา: ประชุมคณะท างาน วางแผนด าเนินการพัฒนาจัดท าแนวทางกาการพัฒนากระบวนการประสานรายการ
ยาแนวทางการจัดการยาเดิม โดยแจงพยาบาลคัดกรองที่ ER, OPD, IPDและประชาสัมพันธ์ใหญาติและผูปุวยทราบ 
ผลการพัฒนา: รอยละความครอบคลุมในการด าเนินงาน MEDICATION RECONCILIATION (MR) ในผูปุวยในเพิ่มมากขึ้น
ตั้งแตเดือนเมษายน 2559 เป็นตนไป เมื่อเทียบกับปีงบ 2558 และในปีงบประมาณ 2560 รอยละของการด าเนินงาน
MEDICATION RECONCILIATION (MR) ในผูปุวยใน เพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 60 บรรลุเปูาหมายที่ตั้งเอาไว และความคลาด
เคลื่อนทางยาลดลงในปีงบประมาณ 2559  รอยละ 2.32 ปีงบ 2560 รอยละ 2 ตามล าดับ สาเหตุจากคนไขกินยาไมตรงตาม
ค าสั่ง ผูปุวยไมไดน ายาเดิมมาดวยและเป็นยาเดิมที่ไมมีในกรอบรายการยาของโรงพยาบาลโนนนารายณ์ 
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์: 

การประสานงานท่ีดีระหวางฝุายและในทีมงาน การเช่ือมโยงขอมูลระหวางเครือขาย รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบ หรือ
ระหวางโรงพยาบาลอื่นๆจะท าใหผูปุวยโรคเรื้อรังไดรับประโยชน์สูงสุด 
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06 Poster Presentation 
ระบบ4 ระบบยา: ผลการด าเนินงาน Medication Reconciliation ของผูปุวยโรคเร้ือรังในระบบบริการผูปุวยใน
โรงพยาบาลสังขะ 
ผู้น าเสนอ: ภญ.ยุรานีย์ เกียรติคุณรัตน์  ต าแหน่ง:เภสัชกร 
E-MAIL: spyyzar@hotmail.com เบอร์โทรศัพท์: 044-571028 ตอ 108 หรือ 111 
หน่วยงาน: ฝุายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลสังขะ  อ.สังขะ  จังหวัดสุรินทร ์
ความเป็นมาและความส าคัญ: ส าหรับประเทศไทย สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ไดจัดท ามาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งประกาศใชในปี พ.ศ. 2549 ระบุใหมีการระบุบัญชี
รายการยาที่ผูปุวยไดรับอยางถูกตองแมนย า และมีการเปรียบเทียบบัญชีรายการยาที่ผูปุวยก าลังใชอยูกับค าสั่งแพทย์เพื่อใหยา
ที่ถูกตองเมื่อมีการรับไว ยายหอผูปุวย และ/หรือจ าหนาย ซึ่งก็คือ Medication Reconciliation และยังเป็นสวนหนึ่งในการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation; HA) การเฝูาระวังการใชยาในผูปุวยที่เขามารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล
สังขะ โดยใชกระบวนการ Medication reconciliation ในครั้งนี้ มุงเนนท่ีจะใหไดขอมูลรายการยาที่ผูปุวยใชกอนเขารับการ
รักษาตัวในโรงพยาบาลสังขะใหสมบูรณ์ที่สุด โดยเฉพาะในกลุมผูปุวยท่ีเป็นโรคเรื้อรังทั้งที่เคยไดรับยาจากโรงพยาบาลสังขะเอง
และไดรับยาจากสถานพยาบาลที่อ่ืน 
กิจกรรมการพัฒนา :1. ศึกษาขอมูลการด าเนินการ Medication reconciliation จากเอกสารอางอิงตางๆ2. ก าหนดแนวทาง
การด าเนินการรวมกันในระหวางสหสาขาวิชาชีพ ไดแก แพทย์ เภสัชกร และพยาบาล 3. เก็บบันทึกความคลาดเคลื่อนจากการ
ไมปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดรวมกันและความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใชยา 4. น าขอมูลความคลาดเคลื่อนมาวิเคราะห์ 5. 
สรุปผลและประเมินผลการด าเนินงาน 
ผลการพัฒนา:อัตราการใชยาเดิมของผูปุวยในโรคเรื้อรังที่นอนโรงพยาบาลคิดเป็นรอยละ 76  อัตราการใชยาเดิมของผูปุวยใน
โรคเรื้อรังที่จ าหนายคิดเป็นรอยละ 67  จากการติดตามการใชยาที่ผูปุวยไดรับเป็นประจ าอยางตอเนื่อง  โรคที่พบมากที่สุดคือ
โรคความดันโลหิตสูง  เบาหวาน และโรคหัวใจตามล าดับ  ชนิดของความคลาดเคลื่อนทางยาที่พบมากที่สุดคือความคลาด
เคลื่อนที่เกิดจากการสั่งใชยา( Prescribing Error) ผลการตอบสนองของแพทย์ตอ Medication reconciliation form มีการ
ปรับเปลี่ยนคิดเป็นรอยละ 72  
บทเรียนที่ได้รับ: 1.  การน า  medication reconciliation มาใชในแผนกผูปุวยใน โรงพยาบาลสังขะ  สามารถลดความ
คลาดเคลื่อนทางยาได ท าใหผูปุวยเกิดความปลอดภัยและท าใหเจาหนาท่ีมีความสะดวกในการปฏิบัติตามมาตรฐานของแตละ
วิชาชีพ ซึ่งสมควรที่จะพัฒนาประสิทธิภาพของระบบใหดีขึ้นตอไป 2.  เภสัชกรจะตองพัฒนาความรูอยูเสมอเพื่อที่จะไดคนหา
ปัญหาจากการใชยา ( DRPs) ไดครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  3.  รณรงค์ใหผูปุวยท่ีจะมารักษาที่โรงพยาบาลน ายาเดิมมาดวยทุก
ครั้ง 4.  ควรใหความรูแกประชาชนท่ัวไปและผูปุวยเกี่ยวกับการเก็บรักษายาท่ีถูกตอง 
การน าไปใช้ประโยชน์:  1.ใชเป็นขอมูลเบื้องตนส าหรับพัฒนากระบวนการ  medication reconciliation ตอไป  . 2. ลด
ความคลาดเคลื่อนจากการที่ผูปุวยที่เขามารับการรักษาในโรงพยาบาลไมไดรับยาที่ตองไดรับตอเนื่อง และความคลาดเคลื่อน
จากการุที่ผูปุวยที่จ าหนายจากโรงพยาบาลไมไดรับยาที่เหมาะสมแลตอเนื่อง  3.  ลดความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใชยาที่เกิด
อันตรกิริยาตอกัน 4.  ผูปุวยมีความปลอดภัยจากการใชยา 
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07  Poster Presentation 
ระบบ4 ระบบยา: MR รวดเร็ว สหสาขารวมใจ ผูรับบริการปลอดภัย ระบบยาไทยแข็งแรง 
ผู้น าเสนอ: ภญ.วราภรณ์ สุจริตกุล ต าแหน่ง: เภสัชกร 
E-MAIL:warakulsu@gmail.comเบอร์โทรศัพท:์-  
หน่วยงาน: กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลคายสุรนารี ถ.พิบูลละเอียด  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
ความเป็นมาและความส าคัญ :กระบวนการเปรียบเทียบและประสานรายการยาเดิมในชวงปี 2559 ของโรงพยาบาลคายสุร
นารีพบอุบัติการณ์ผูปุวยติดเชื้อ HIVที่เขารับการนอนรักษาท่ีโรงพยาบาลคายสุรนารีไมไดรับยา GPO VIRS30 เป็นเวลา 3 วัน, 
ผูปุวยโรคลมชักไมไดรับยา Keppra 500 mg, ผูปุวยรับยาDilantinขณะจ าหนายกลับบานไมไดรับยาตอเนื่อง,ผูปุวยติดเชื้อHIV
ที่เขารับการนอนรักษาท่ีโรงพยาบาลคายสุรนารีไมไดรับยาAZT(100 mg) 2*2,3TC 1*1,EFV 1*1 HS เป็นจ านวน 3ครั้ง ทีมจึง
ไดท าระบบการท า MR  
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด: เพื่อใหเภสัชกรไดจัดท า MR ประสานรายการยาแรกรับกับค าสั่งการรักษาบันทึกในแบบ 
MR เพื่อปูองกันการเกิดเหตุการณ์ไมพึงประสงค์จากการใชยาที่มีสาเหตุมาจากการสงตอขอมูลคลาดเคลื่อนหรือไมครบถวน   
กิจกรรมการพัฒนา: ไดปรับเปลี่ยนกระบวนการในกรณีคนไขแรกรับท าการประสานรายการยาภายใน4 ช่ัวโมงในคนไขที่ไดรับ
ยา ติดเชื้อ (HIV,TB,ATB),ยาปูองกันเลือดอุดตัน(ASA, Warfarin, Noac),ยากันชัก,ยาปลูกถายอวัยวะ/ยากดภูมิ ,ยาฉีดอินซูลิน , 
ยาลดความดัน , ยาพนโรคหืดและประสานรายการยาทั่วไปภายใน24 ช่ัวโมงแพทย์พิจารณาประวัติ สั่งการรักษาใน พิมพ์ 
Doctor order sheet-MRพยาบาลหอผูปุวยสอบถามประวัติโรคประจ าตัว และ รายการเดิมอื่นๆ จากผูปุวยและญาติ และสง
ตอขอมูลการสัมภาษณ์/ถุงยาเดิมกรณีจ าหนายกลับบาน ปฏิบัติเชนเดียวกันกับกรณีผูปุวยแรกรับประสานรายการยาและ scan
ใบ MR และค าสั่งการรักษาหลังผาตัด และกลับบาน โดยเภสัชกร ประสานรายการยาจ าหนายกลับบานกับค าสั่งการรักษาและ
สงใบสงตอขอมูลยาเมื่อผูปุวยกลับบาน 
ผลการพัฒนา: (ตั้งแตเดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนตุลาคม 2560) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปีงบประมาณ2559 ปีงบประมาณ2560 
รอยละการท า MR ในผูปุวยรับใหมภายใน 4 ชม 100 N/A 91.55 

รอยละการท า MR ในผูปุวยรับใหมภายใน 24 ชม. >80 53.00 90.53 
รอยละของความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใชยา <10 12.38 5.23 
รอยละของรายการยาท่ีมีความสอดคลองตอเน่ือง  >80 93.21 78.00 

บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์:  
จากการวัดผลพบวาตัวช้ีวัดที่ยังไมไดตามเปูาหมายคือรอยละการท า MR ในผูปุวยรับใหมภายใน 4 ชม และรอยละของรายการ
ยาที่มีความสอดคลองตอเนื่อง ซึ่งอาจเกิดจากการสื่อสารในเรื่องกระบวนการการการท าMR ยังไมครบถวนชัดเจน จึงจะน าผลช้ี
วัดตัวนี้เขาไปสะทอนใน PTC เพื่อก าหนดมาตรการการปฏิบัติใหสมบูรณ์มากขึ้น และจัดท าคลิปวีดีโอขั้นตอนการด าเนินการ  
MR ปฐมนิเทศสหสาขาวิชาชีพท่ีเขามาท างานใหมสรางความเขาใจในสาเหตุและความส าคัญของ  MR จะชวยเพิ่มความรวมมือ
จากสหสาขาวิชาชีพได ความรวมมือของสหสาขาวิชาชีพเป็นสิ่งส าคัญถาทุกวิชาชีพรวมมือกันก็จะสามารถลดรอยตอการของ
ประสานรายยาและปูองกันเหตุการณ์ไมพึงประสงค์จากการใชยา ส าหรับผลตัวช้ีวัดที่ไดตามเปูาหมายอยูแลวก็จะน าผลที่ไดมา
สะทอนและหาสาเหตุถึงความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใชยา , การจัดการยาเดิมที่คนไขน ามาจากบานเป็นเรื่องส าคัญอีกเรื่อง
หนึ่ง จะจัดการอยางไรควรใหทราบและเขาใจทุกฝุาย,ในอนาคตอาจตองพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อที่ชวยในการคนขอมูล
ประวัติยาโรคเรื้อรังผูปุวยไดดีขึ้น 
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08 Poster Presentation 
ระบบ4 ระบบยา: การพัฒนากิจกรรม Medication reconciliation บนหอผูปุวยใน 
ผู้น าเสนอ:ภญ. สายสุดา ดีวงศ์  ต าแหน่ง:เภสัชกรปฏิบัติการ 
E-mail:Saisuda.de@gmail.com เบอร์โทรศัพท์:090-2842323  
หน่วยงาน: กลุมงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลเขวาสินรินทร ์ อ.เขวาสินรินทร ์ จังหวัดสุรินทร์   
บทคัดย่อ: 

จากปัญหา การใชยาของผูปุวย เมื่อ เขามานอนรักษาในโรงพยาบาลในดานการ ไมพบการสั่งใชยาเดิมที่ ผูปุวย
จ าเป็นตองไดรับ (Omission error) การไดรับยาซ้ าซอ น และการที่ผูปุวยไมไดหยุดยาบางตัวที่เป็นขอหามใชกอนเขารับการ
รักษาในโรงพยาบาล สงผลท าใหเกิดอันตรายตอผูปุวยได 

การจัดท ากิจกรรม Medication Reconciliation (MR) เพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยา ขางตน ประกอบไปดวย
การบันทึกรายการยาการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  การเปรียบเทียบรายการยาและสงตอขอมูลใหแกผูที่เกี่ยวของใน
การดูแลผูปุวย โดยก าหนดการท ากิจกรรมภายในระยะเวลา 24 ช่ัวโมงหลังจากแรกรับผูปุวย เมื่อผูปุวยถูกจ าหนายกลับบาน
จะมีการตรวจสอบรายการยาอีกครั้งเพื่อใหผูปุวยไดรับยาที่ถูกตองเหมาะสม ซึ่งกิจกรรมจะด าเนินการใน ผูปุวยในท่ีเขารับการ
รักษาในโรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ทุก รายโดยใชเ ครื่องมือและวิธีการเก็บขอมูล จากแ บบบันทึกการบริบาลเภสัชกรรม 
(Pharmaceutical care) ซึ่งครอบคลุมในการบริบาลผูปุวยเกี่ยวกับยาและเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขอมูลใหมีความสะดวก
มากยิ่งข้ึน ซึ่งใบบริบาลเภสัชกรรม ประกอบดวย 3 สวนหลัก ไดแก medication reconciliation (MR) drug use 
evaluation (DUE)  และ high alert drug (HAD)  

กลุมงานเภสัชกรรม รวบรวมขอมูล ทบทวน วิเคราะห์ผลและน าเสนอผลการด าเนินกิจกรรมตามดัชนีช้ีวัดของ
วัตถุประสงค์ในแตละปีงบประมาณ รวมทั้งมีการเปรียบเทียบผลการด าเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ 2558 และ 2559 ดวย 
ดังนี้ 1)รอยละความครอบคลุมของการท ากิจกรรม MR โดยก าหนดเปูาหมายมากกวารอยละ 60 ผลพบวาความครอบคลุมการ
ท ากิจกรรมมีคาเฉลี่ยจากรอยละ 77.32และ 89.23 (ในปีงบประมาณ 2558 และ2559 ตามล าดับ) และ2)อัตราการเกิดความ
คลาดเคลื่อนทางยาประเภท omission error ในหอผูปุวยในโดยมีเปูาหมายนอยกวารอยละ 5 ครั้งตอหนึ่งพันของวันนอน ผล
การด าเนินกิจกรรมพบ อัตราการเกิด omission error เฉลี่ย 7.05 และ 5.00 ครั้งตอหนึ่งพันของวันนอน(ในปีงบประมาณ 
2558 และ 2559ตามล าดับ) 

จากผลการด าเนินกิจกรรม MR แสดงใหเห็นวาคาเฉลี่ยรอยละของความครอบคลุมการด าเนินกิจกรรม medication 
reconciliation มีแนวโนมเพิ่มขึ้นและบรรลุวัตถุประสงค์  สวนในดานอัตราการเกิด omission error ถึงแมยังไมบรรลุ
วัตถุประสงค์แตมีแนวโนมลดลง ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากยังมีความบกพรองในการสื่อสารระหวางสหวิชาชีพในระหวางการท า
กิจกรรม MR จึงเป็นโอกาสในการพัฒนารูปแบบของกิจกรรมตอไป  และนอกจากน้ันการด าเนินกิจกรรม MR ใหบทเรียนใน
ดานความส าคัญในการสื่อสารสงตอขอมูลของผูปุวยระหวางสหวิชาชีพ การสรางวินัยใหผูปุวยถือยามาโรงพยาบาลทุกครั้ งที่
ชวยลดการสะสมยาเดิมไวท่ีบาน  และลดความสับสนในการรับประทานยาของผูปุวย ซึ่งมูลคายาคืนของปีงบประมาณ 2558 
ทั้งสิ้น 116,743 บาทหลังจากมีการ ปรับกิจกรรมMR เพิ่มเติมพบวาในปีงบประมาณ 2559มีมูลคายาคืนรวมทั้งสิ้น 130,521 
บาท  แนวทางการพัฒนาตอยอดอนาคตอาจมีการพัฒนาในดาน การน าระบบสารสนเทศมาใชในกิจกรร ม MRเพื่อเพ่ิมความ
สะดวกในการการจัดเก็บขอมูลและการประมวลผลของขอมูล ท้ังยังชวยประเมินผลที่ชัดเจนถูกตองและรวดเร็ว  เชน  กรณี
ผูปุวยเรื้อรังที่รับยาในรพ.เขวาสินรินทร์  สามารถดึงขอมูลสรุปรายการยาและพิมพ์ไดทันที ซึ่งชวยลดการคัดลอกรายการยาผิด
และเพิ่มความรวดเร็ว หรือกรณีผูปุวยเรื้อรังที่รับยาจากโรงพยาบาลอื่นๆ ในอนาคตอาจมีการจัดท าระบบเชื่อมตอขอมูลยาของ
ผูปุวยในแตละโรงพยาบาล ซึ่งจะสามารถทราบความตอเนื่องในการรักษาของผูปุวยไดงาย รวดเร็วและถูกตอง 
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09 Poster Presentation 
ระบบ4 ระบบยา: ผลลัพธ์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
ผู้น าเสนอ: ภญ.กุสุมา ซุนกลาง  ต าแหน่ง: เภสัชกร 
E-MAIL: Kusumasunklang@gmail.comเบอร์โทรศัพท:์ 097-3427653 
หน่วยงาน: ฝุายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสูงเนิน  อ.สูงเนินจ.นครราชสีมา 
ความเป็นมาและความส าคัญ: ปัจจุบันใน Clinic COPD ยังพบปัญหาผูปุวยพนยาไมถูกตอง หรือมีแรงในการสูดยานอย บาง
รายไมใหความรวมมือในการใชยา สาเหตุผูปุวยสวนใหญมีอายุมากขาดคนดูแลอยางใกลชิด และผูปุวยบางรายยังไมเขาใจหรือ
ตระหนักทั้งในเรื่องโรคและการใชยา สงผลใหผูปุวยพนยาควบคุมอาการไมสม่ าเสมอ บางรายตองใชยาบรรเทาอาการเพิ่มมาก
ขึ้นหรือท าใหตองมาพนยาท่ีหองฉุกเฉินหรือเขารับการักษาในโรงพยาบาล และอีกหนึ่งปัญหาที่พบในคลินิก สังเกตวาในขณะที่
ผูปุวยเขามารับบริการที่คลินิก สวนมากผูปุวยมาในสภาวะที่ stable ไมหอบแตผูปุวยมีโรครวมตางกันอาจสงผลให
ประสิทธิภาพในการพนยาตางกัน 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด:  เพื่อใหผูปุวยCOPD ในคลินิกไดรับการบริบาลทางเภสัชกรรมทุกราย สามารถพนยาได
ถูกตองรอยละ 80 และเพื่อใหผูปุวยไดรับการรักษาท่ีถูกตองตามแนวทางการรักษา ตามระดับความรุนแรงของโรค 
กิจกรรมการพัฒนา:  มีการใหบริบาลทางเภสัชกรรมทุกครั้งท่ีผูปุวยมารับบริการที่คลินิกในรูปแบบ Group meeting โดยมี
กิจกรรมดังนี้ 

1. ใหความรูเรื่องโรค อาการ รวมถึงช้ีใหเห็นถึงความความส าคัญของการใชยาและอาการขางเคียงจาก 
ยาที่อาจเกิดขึ้นได โดยมีสื่อในการใหความรูในรูปแบบการสาธิตจริง และปฏิทินใหความรู 

2. มีการสอนพนยา ประเมินการใชยาพน และความรวมมือในการใชยาในผูปุวยทุกราย รวมทั้งคนหา 
แกไขและปูองกันปัญหาที่เกิดจากยา และมีการติดตามผูปุวยในรายที่มีปัญหาการใชยา 

3. จัดท าแฟูมแบบฟอร์มการรักษาผูปุวยแตละรายในคลินิก และเพื่อเป็นการสื่อสารอยางเป็นระบบ 
ใหกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผูปุวยอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ปรับระบบใหมีการควบคุมการสั่งจายยา ICS/LABA โดยใหจายไดเฉพาะในคลินิกเทานั้น เพื่อใหผูปุวย 
ไดรับการรักษาที่ถูกตองตามแนวทางการรักษา และลดปัญหามูลคายาที่เพิ่มขึ้น 
ผลการพัฒนา: 

1. ผูปุวย COPD ที่เขารับการรักษาที่คลินิก ไดรับการบริบาลทางเภสัชกรรมทุกราย(100%) และผูปุวยพนยาถูกตอง
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากขอมูลปี 58-60 พบวาพนยาถูกตอง 63.98%, 70.72% และ 73.24% ตามล าดับ 

2. ผูปุวยใชยาพนถูกตองตามแพทย์สั่งเพิ่มขึ้นจากปี59 คิดเป็น 2.80% และไดรับการประเมินการรักษาตามระดับความ
รุนแรงของโรคอยางถูกตองตามมาตรฐาน (GOLD  Guideline ) รอยละ 99.33 

3. หลังการปรับระบบท าใหผูปุวยมีจ านวนเพิ่มขึ้น อัตราการขาดนัดลดนอยลงในแตละvisit สงผลใหมูลคาการใชยาเพิ่ม
จากเดิมคิดเป็น 28.37%  

4. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการพนยาในผูปุวยCOPD ที่มีโรครวมและไมมีโรครวม พบวาผูปุวยท่ีมีโรครวมมีสวนท าให
ประสิทธิภาพการพนยาลดนอยลงกวาผูปุวยท่ีไมมีโรครวมคิดเป็น 2.43% 

บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์: หลังการพัฒนาระบบดูแลผูปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พบวาผูปุวยพนยาถูกตอง
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากขอมูลปี 58-60 พบวาพนยาถูกตอง 63.98% , 70.72% และ 73.24% ตามล าดับ แตจะเห็นวายังไมบรรลุ
เปูาหมายที่ตั้งไว จึงไดท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพนยาในผูปุวยที่มีโรครวมและไมมีโรครวม พบวามีโรครวมมีสวน
ท าใหประสิทธิภาพการพนยาลดนอยลง แตอยางไรก็ตาม ยังมีสาเหตุอื่นที่ท าใหการพนยาลดลง เชน FEV1, อายุ, BMI, การ
เกิด exacerbation ดังนั้นจะใชขอมูลนี้ในการพัฒนาตอไปทั้งผูปุวยท่ีอยูในclinic และผูปุวยใน 
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10 Poster Presentation 
ระบบ4 ระบบยา: การพัฒนาระบบป้องกันการเกิดแพ้ยาซ้ าในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ผู้น าเสนอ: นางสาวจารุมาศ สุคนธพงค์  ต าแหน่ง: เภสัชกรปฏิบัติการ 

E-MAIL: charumas.s@gmail.comเบอร์โทรศัพท:์093-9596297 

หน่วยงาน: ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลหนองบุญมาก อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 30412 

ความเป็นมาและความส าคัญ:  

จากข้อมูลอุบัติการณ์แพ้ยาซ้ าของฝ่ายเภสัชกรรมพบว่า ในปีงบประมาณ 2558 – 2559 เกิดแพ้ยาซ้ าในโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต) ทั้งหมด 2 ครั้ง โดยทั้งสองครั้งผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยาบันทึกอยู่ในฐานข้อมูล HosXP ของ

โรงพยาบาลและมีบัตรแพ้ยาประจ าตัว  เมื่อไปรับบริการที่ รพ.สต ผู้ป่วยไม่ได้แจ้งประวัติแพ้ยาแก่เจ้าหน้าที่  ท าให้มีการจ่าย

ยาที่ผู้ป่วยมีประวัติแพ้และเกิดการแพ้ยาซ้ า  

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด:-เพื่อพัฒนาความปลอดภัยด้านการใช้ยาของผู้ป่วยและป้องกันการเกิดอุบัติการณ์แพ้ยา

ซ้ าใน รพ.สต กลุ่มงานเภสัชกรรมจึงได้พัฒนาการส่งข้อมูลผู้ป่วยแพ้ยาจากฐานข้อมูลของโรงพยาบาลหนองบุญมาก รวมถึง

ผู้ป่วยใช้ยาวาร์ฟาริน ผู้ป่วยเด็กท่ีมีโรคประจ าตัว G6PD ลงสู่ รพ.สต น าไปบันทึกเข้าฐานข้อมูล เพื่อแจ้งเตือนก่อนมีการจ่ายยา

และก่อนท าหัตถการให้ผู้ป่วย 

กิจกรรมการพัฒนา :  

1. รวบรวมรายชื่อผู้ป่วยแพ้ยา ผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟาริน และผู้ป่วยเด็กท่ีมีประวัติเป็น G6PD ท่ีบันทึกในโปรแกรม 

HosXp ของโรงพยาบาล ในปีงบประมาณ 2558  ถึง 2560  คัดแยกรายชื่อผู้ป่วย แยกตามต าบลที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่  มีข้อมูล 

HN ,ช่ือ-นามสกุล, ช่ือยาท่ีแพ้,อาการแพ้ยา,ที่อยู่ และรายละเอียดเพิ่มเติม  

2. ข้อมูลของปีงบประมาณ 2558 และ 2559 ส่งข้อมูลผ่านทางหนังสือราชการจากโรงพยาบาลสู่ รพ.สต   

ข้อมูลของปีงบประมาณ 2560 ส่งผ่านระบบ  e-office และช้ีแจงแนวทาง ในการจัดการข้อมูลที่น าส่งแก่เจ้าหน้าท่ี 

3. ผู้รับผิดชอบของ รพ.สต น าข้อมูลบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ HosXP เพื่อแจ้งเตือนผู้ป่วยแพ้ยาเมื่อให้บริการ

และเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสารในแฟ้มผู้ป่วยแพ้ยาประจ า รพ.สต เภสัชกรผู้รับผิดชอบ ลงติดตามการบันทึกข้อมูลและปัญหา

ของการด าเนินงานวางระบบการส่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน  

ผลการพัฒนา: 

มีระบบการส่งข้อมูลแพ้ยา การใช้ยาวาร์ฟารินและโรคประจ าตัว G6PD ลงสู่ รพ.สต ในเขตอ าเภอหนองบุญมาก  

เพื่อป้องการอุบัติการณ์แพ้ยาซ้ าใน รพ.สต จากเดิมที่ไม่มีระบบการส่งต่อข้อมูลจากโรงพยาบาลและไม่เกิดอุบัติการณ์แพ้ยาซ้ า

ใน รพ.สต ขึ้นในปีงบประมาณ 2560 

บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์: 

1. ต้องวางแผนการติดตาม การด าเนินงาน เพื่อให้ข้อมูลที่ของ รพ.สต เป็นปัจจุบัน 

2.  การแพ้ยามีโอกาสที่จะแพ้ยาที่มีโครงสร้างคล้ายกันได้ ดังนั้นในการส่งข้อมูลจ าเป็นต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องยาที่

มีโอกาสแพ้ในกลุ่มเดียวกันหรือแพ้ข้ามกลุ่ม หากตรงกับยาท่ี รพ.สต มี ควรพิจารณาหลีกเลี่ยงหรือถ้ามีข้อจ ากัดในการดูแล

รักษาควรส่งต่อผู้ป่วยมารับบริการที่โรงพยาบาล 
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11 Poster Presentation 
ระบบ4 ระบบยา: การพัฒนาการดูแลผูปุวยท่ีรับยาตานการแข็งตัวของเลือด (WARFARIN) 
ผู้น าเสนอ: ภญ.นงพรรณ ลอยทองต าแหน่ง:เภสัชกรปฏิบัติการ 
E-MAIL: KI_VERR@HOTMAIL.COMเบอร์โทรศัพท:์044-581103 ตอ 120 
หน่วยงาน: กลุมงานเภสัชกรรมและงานคุมครองผูบริโภค โรงพยาบาลจอมพระ   อ.จอมพระ  จังหวัดสุรินทร ์
ความเป็นมาและความส าคัญ: ยาวาร์ฟารินใชในการปูองกันและรักษาภาวะอุดตันของหลอดเลือด มีดรรชนีในการรักษาแคบ 
จึงตองมีความระมัดระวังในการใช เพื่อปูองกันความคลาดเคลื่อนทางยา และอาการไมพึงประสงค์ที่เกิดจากยาการด าเนินการ
คลินิกวาร์ฟารินจัดบริการใหครอบคลุมถึงการเขาถึงการรักษาของผูปุวยท้ังในและนอกโรงพยาบาล ท้ังนี้ไดจัดทีมสหสาขา
วิชาชีพในการลงพื้นที่เยี่ยมบานในผูปุวยที่ไดรับยาวาร์ฟาริน เพื่อด าเนินการรักษาอยางมีประสิทธิภาพ  
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด:เพื่อใหผูปุวยท่ีไดรับยาวาร์ฟารินเขาถึงการรักษาอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด ดังนี้ :% INR IN TARGET ไมนอยกวารอยละ 50 ,ศึกษาจ านวนอุบัติการณ์การเกิด DRUG INTERACTIONS,รอยละ
ความคลาดเคลื่อนทางยา และอาการไมพึงประสงค์ ระดับ E ขึ้นไป นอยกวารอยละ10 ,รอยละการขาดนัดของผูปุวย นอยกวา
รอยละ 30, รอยละการยอมรับของแพทย์ในการปรับขนาดยา  ไมนอยกวารอยละ 50 ,ติดตามการเยี่ยมบานผูปุวยท่ีใชยาตาน
การแข็งตัวของเลือด 
กิจกรรมการพัฒนา : คลินิกวาร์ฟาริน เปิดใหบริการทุกวันพุธของสัปดาห์ ,จัดท าขั้นตอนการใหบริการคลินิกวาร์ฟาริน ,จัดท า
ท าเนียบรายชื่อผูปุวยท่ีใชยา,ประเมินผูปุวยที่ไดรับยาโดยพยาบาล/เภสัชกร โดยใชแนวทางการซักประวัติส าหรับผูปุวยที่ไดรับ
ยาตานการแข็งตัวของเลือด ,เจาะเลือด ,ใหค าปรึกษาดานยา โดยเภสัชกรทั้งกอนและหลังการสงพบแพทย์ ,เภสัชกรทวนสอบ
รายการยาพรอมสงมอบยาใหผูปุวย ,ลงขอมูลการใหบริการในระบบ WARFARIN ONLINE เขตสุขภาพท่ี 9,ติดตามการใชยา
ของผูปุวยอยางตอเนื่องรวมถึงการเยี่ยมบาน 
ผลการพัฒนา: มีนาคม 2558 เริ่มใหบริการคลินิกวาร์ฟารินผูปุวยปัจจุบันทั้งหมด 41 ราย ผล % INR in target (ไมนอยกวา
รอยละ 50)ปี 2558 ,2559,2560 เทากับรอยละ 42.35 ,59.80 และ 63.47 ตามล าดับ มีการตรวจสอบDrug interactions 
เพื่อปูองกันและเฝูาระวังอันตรายใหผูปุวย,รอยละความคลาดเคลื่อนทางยาและอาการไมพึงประสงค์ จากการใชยาระดับ E ขึ้น
ไป นอยกวารอยละ 10 รอยละการขาดนัด ไมเกินรอยละ 30 รอย ละการยอมรับของแพทย์ในการปรับขนาดยาของเภสัชกร
มากกวารอยละ 50 ในทุกปี ท้ังนี้มีการออกเยี่ยมบาน โดย ทีมสหสาขาวิชาชีพโดย จ านวนครั้งในการออกเยี่ยมบานปี 
2558 ,2559 ,2560 เทากับ 4 , 45 และ29 ครั้งตามล าดับ  พบวาผลการด าเนินงานในทุกตัวช้ีวัดเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว 
แสดงถึงแนวโนมที่ดีในการรักษาของผูปุวย 
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์: การรวมกันดูแลโดยทีมสหวิชาชีพมีผลตอความส าเร็จในการด าเนินงานและสงผลตอ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่ดีตอผูปุวย รวมถึงการน าอุบัติการณ์และขอผิดพลาดจากการด าเนินการในการดูแลผูปุวย
ที่มาทบทวนและปรับปรุงเพื่อหาแนวทางปูองกันและแกไข ทั้งนี้ไดมีการพัฒนาทีม สหสาขาวิชาชีพในการ เยี่ยมบาน และ
ด าเนินการดูแลผูปุวยอยางตอเนื่อง 
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12 Poster Presentation 
ระบบ 4 ระบบยา: การพัฒนาระบบการดูแลผูปุวยที่ไดรับยาวาร์ฟาริน 

ผู้น าเสนอ: ภญ.กิติยา เมืองยศ ต าแหน่ง: เภสัชกรปฏิบัติการ 

E-MAIL:Seealso.noice@gmail.com  เบอร์โทรศัพท์: 089-8335198 

หน่วยงาน: ฝุายเภสัชกรรม โรงพยาบาลครบุรี ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 

ความเป็นมาและความส าคัญ: 
คลินิกวาร์ฟาริน โรงพยาบาลครบุรี พบผูปุวยมีคา INR in target ต่ ากวามาตรฐาน มีปัญหาดานระบบบริการ

มีผูเชี่ยวชาญในการปรับยาและใหค าแนะน าผูปุวยนอย ผูปุวยและญาติขาดความรูเขาใจเก่ียวกับโรคที่เป็น บางราย
เกิดภาวะเลือดออกไมรุนแรง ปัจจัยที่ท าใหคาINR นอกเปูาหมาย คือ กินยาไมถูกตอง , กินยาที่เกิดอันตรกิริยารวมกับ
ยาวาร์ฟาริน และเปลี่ยนแปลงอาหารที่มีวิตามินเค  
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เครื่องชี้วัด:  

เพื่อเพิ่มระดับคาINR in target ถึงเกณฑ์มาตรฐานรอยละ 65 เพื่อปูองกันภาวะแทรกซอนที่รุนแรงจากการ
ใชยาและสงเสริมความรวมมือในการใชยาของผูปุวย   
กิจกรรมการพัฒนา: 

1.พัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพอยางตอเนื่อง จัดท าแนวทางการดูแลผูปุวยที่ไดรับยา    วาร์ฟารินทุกจุด
บริการจนถึงรพ.สต ใหค าปรึกษาโดยเภสัชกรทุกรายที่มีคา INRนอกเปูาหมาย พัฒนาการบันทึกขอมูลและการแจง
เตือน2.เพิ่มความรวมมือในการใชยาของผูปุวยโดยใชการสื่อสารแบบสองทางในการใหความรูกับผูปุวยและญาติ 
จัดท าปฏิทินรูปภาพชวยกินยา3.มีการประเมินความรูและสงเสริมใหผูปุวยมีการปฏิบัติตัวที่สงผลตอคาINRดีขึ้น 

ผลการพัฒนา: 
ปี2558-2560 พบมีผลการรักษาคา INRin target มีแนวโนมสูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานรอยละ 58.68,65.58

และ63.44 อัตราการเกิดภาวะเลือดออกรุนแรงลดลงเป็นรอยละ 0.14, 0.11 และ 0.09  การสื่อสารแบบสองทาง
รวมกับการใชปฏิทินชวยผูปุวยกินยา ชวยเพิ่มความรวมมือในการใชยาของผูปุวยใหดีข้ึนรอยละ 91.60,90.25 และ 
93.92 ผูปุวยในรพสต.ไมมีการสั่งใชยาที่เกิดอันตรกิริยากับยาวาร์ฟาริน เมื่อมีภาวะเลือดออกสามารถสงตอไดอยาง
ถูกตอง ผูปุวยเลิกสุราได1รายผูปุวยรายใหมมีความรูมากกวารอยละ 80 

บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์: การสื่อสารแบบสองทางระหวางบุคลากรกับผูปุวยและญาติท าใหพบปัญหา
และหาแนวทางแกไขรวมกันได สงผลใหความรวมมือในการใชยาของผูปุวยและคา INR อยูในชวงเปูาหมายสูงขึ้น การ
สรางเครือขายการดูแลผูปุวยลงถึงชุมชน ท าใหมีสามารถจัดการปัญหาจากการใชยาวาร์ฟารินไดถูกตองเหมาะสม  
สงเสริมใหลดการใชยาที่เกิดอันตรกิริยากับยาวาร์ฟารินของแพทย์และผูปุวย มีการทบทวนแนวทางการดูแลผูปุวยและ
การจัดการความเสี่ยงโดยสหวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
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13  Poster Presentation 
ระบบ 4 ระบบยา: ผลลัพธ์การดูแลผูปุวยวาร์ฟารินเพื่อผลการรักษาที่ดีขึ้น 
ผู้น าเสนอ: ภญ.เพ็ญพักตร์  โปฺะไธสง  ต าแหน่ง:เภสัชกรปฏิบัติการ 
E-MAIL:penpak.pot@gmail.com  เบอร์โทรศัพท์:044-387107-8 ตอ 112มือถือ 095-6188260 
หน่วยงาน:กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค โรงพยาบาลบานเหลื่อมอ.บานเหลื่อม จ.นครราชสีมา 
ความเป็นมาและความส าคัญ: ยาวาร์ฟารินเป็นยาที่มีชวงการรักษาแคบ ตองมีการติดตามผลตรวจทางหองปฏิบัติการ ไดแก 
INR และ PT อีกทั้งยังเกิดอันตรกิริยากับยาและอาหารอื่นๆไดงาย จึงจ าเป็นตองมีการปรับขนาดยาอยูบอยครั้ง โรงพยาบาล
บานเหลื่อมจัดตั้งคลินิกวาร์ฟารินเมื่อปี 57 ปัจจุบันมีผูปุวยท่ีไดรับยาวาร์ฟารินในคลินิกท้ังสิ้น 30 คน มีคา INR เขาเปูาหมาย
ในปีงบประมาณ 57, 58 และ 59 รอยละ 39.47, 52.91 และ 59.85 ตามล าดับ พบปัญหาการใชยา เชน คนไขลืมกินยา, ขาด
ยา, ยาไมถึงนัด, อันตรกิริยา, อาการขางเคียง และบางรายพบมีคา INR >8 จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาตัวชวยในการ
รับประทานยา เพ่ือใหมีรอยละของ INR เขาเปูาหมายมากกวารอยละ 60 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด: เพื่อเปรียบเทียบผลการดูแลผูปุวยวาร์ฟารินตอรอยละ INR ที่อยูในชวงเปูาหมาย  โดยมี
เปูาหมายใหรอยละ INR อยูในชวงเปูาหมายมากกวารอยละ 60 
กิจกรรมการพัฒนา: ทบทวนความรูพื้นฐานส าหรับผูปุวยวาร์ฟาริน พรอมกับท าแบบทดสอบประเมินความรูความเขาใจ  เพื่อ
คนหาปัญหาการใชยา หาทางแกไข จากน้ันจึงน ามาพฒันาตัวชวยในการรับประทานยา ไดแก ปฏิทินเตือนความจ าโดยเริ่มจาก
การท าเป็นสมุดปฏิทินและพัฒนาจนเป็นปฏิทินสติ๊กเกอร์ยา รวมทั้งแจกท่ีหักแบงเม็ดยาส าหรับผูปุวยที่ล าบากในการหักเม็ดยา 
ผลการพัฒนา: รอยละ INR อยูในชวงเปูาหมายมีแนวโนมที่ดีขึ้น โดยเมื่อวิเคราะห์รายไตรมาส พบวามีรอยละ INR ไตรมาสที่ 
1, 2, 3 และ 4 เทากับ54.67, 60.61, 67.14และ62.71ตามล าดับ จะเห็นไดวาผานเปูาหมายมากกวารอยละ 60 ในไตรมาส 2 
เป็นตนไป พบปัญหาและอุปสรรค์ที่ท าให INR ออกนอกชวงเปูาหมาย ดังน้ี  1. ไมสามารถทบทวนความรูใหผูปุวยไดทุกคน 
เนื่องจากใชเวลา 15-20 นาทีตอคน 2. คา INR ที่ออกนอกชวงสวนหน่ึงมากจาก คนไขสงตอจากรพ.มหาราช นครราชสีมา 
เนื่องจากวาท้ัง 2 รพ.ใชยาวาร์ฟารินตางบริษัทกัน สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงคา INR 3. การเขารับการรักษาดวยอาการปุวย
อื่นๆ ที่จ าเป็นตองไดรับยาที่เกิด อันตรกิริยา กับยาวาร์ฟาริน  จึงตองมีการนัดตรวจติดตาม INR เพื่อปรับขนาดยา เชน ยา 
Dicloxacillin และ Ceftriaxoneเป็นตน 4. ปัญหาจากการใชยาที่พบบอยไดแก Non-Compliance จากการขาดยา โดยมักมี
สาเหตุมาจาก ไปจ าศีลที่วัดแลวไมไดถือยาไป, ลืมกิน, ลืมวันนัด เป็นตน 
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์: ไดรูถึงปัญหา/อุปสรรคในการใชยาของผูปุวยวาร์ฟาริน เพ่ือจะไดสามารถแกปัญหา
ไดถูกจุด น าไปสูผลการรักษาที่ดี และลดอาการขางเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น  รวมทั้ง รูถึงปัจจัยที่มีผลตอความรวมมือในการ
รับประทานยา เพื่อน าขอมูลที่ไดไปปรับปรุง พัฒนางานคลินิกวาร์ฟารินใหดียิ่งข้ึน 
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14  Poster Presentation 
ระบบ 4 ระบบยา: การลดความคลาดเคลื่อนทางยากรณียาที่มีช่ือพองมองคลาย โรงพยาบาลบานเหลื่อม 
ผู้น าเสนอ: ภญ.เพ็ญสิริ พงษ์จอหอ และ ภก.ศิวพงษ์ ศิริมาศรังษ ี ต าแหน่ง:เภสัชกรปฏิบัติการ 
E-MAIL:siwapong.rx@gmail.comเบอร์โทรศัพท:์044-387107-8 ตอ 112 
หน่วยงาน:กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค โรงพยาบาลบานเหลื่อมอ.บานเหลื่อม จ.นครราชสีมา 
ความเป็นมาและความส าคัญ: ความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้นสวนหนึ่งเกิดจากยาที่มีช่ือพองมองคลาย ( Look-Alike 
Sound-Alike Drugs) ซึ่งเกิดไดตั้งแตการสั่งยาของแพทย์หรือพยาบาล( Prescribing error) การจัดยา( Pre-dispensing 
error) และการจายยา (Dispensing error)ท าใหเกิดอันตรายถึงตัวผูปุวยได ดังนั้นการปูองกันความคลาดเคลื่อนทางยาอยาง
เป็นระบบท าใหผูปุวยไดรับยาที่ถูกตองและปลอดภัย 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด: เพื่อวัดผลการด าเนินงานลดความคลาดเคลื่อนทางยา จากยาที่มีช่ือพองมองคลาย ของ
ผูปุวยนอก เปรียบเทียบชวง  ต.ค.59– ก.พ.60 กับ มี.ค. 60–ก.ย.60 ห ลังจากออกแบบระบบการปูองกันความคลาดเคลื่อน  
วิเคราะห์จาก 1) อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาจากยาที่มีชื่อพองมองคลายโดยคิดเป็นรอยละอัตราความคลาดเคลื่อนที่ลดลง  
2) จ านวนความคลาดเคลื่อนทางยา คูยาที่มีช่ือพองมองคลายที่เคยเกิด ขึ้น โดยคิดเป็นรอยละจ านวนครั้งความคลาดเคลื่อน ที่
ลดลง 
กิจกรรมการพัฒนา:ผูปฏิบัติ จัดท ารายการยาชื่อพองมองคลาย บันทึกความคลาดเคลื่อนทางยาเมื่อพบความผิดพลาดท าการ
สรุปขอมูลความผิดพลาดเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อเฝูาระวัง และประชุมเพื่อหาแนวทางแกไข ปูองกันความคลาดเคลื่อนทางยา
ตอไป โดยแบงเป็น 1) การจัดเก็บยา: จัดท าเครื่องหมายที่ช้ันวางยาใหเห็นเดนชัด และไมวางยาคูเหมือนไวใกลกัน  2) การจัด
ยา: อานฉลากยาอยางระมัดระวังทุกครั้งท่ีหยิบยา( triple check) 3) การจายยา: ตรวจสอบโรคที่วินิจฉัยและค าสั่งใชยาวา
เหมาะสมหรือไม ตรวจสอบยาใหถูกตองกอนการจายยา โปรแกรมคอมพิวเตอร์  1. มีการจัดรูปแบบอักษรยาที่มีช่ือพองมอง
คลาย ตามระบบ Tall man letter ใหเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น 2. เปลี่ยนแปลงช่ือยาท่ีมีชื่อเดียวกันแตขนาดยาหรือความแรงตางกัน
ในคูยาที่เกิดความคลาดเคลื่อนซ้ า โดยใหพิมพ์ฉลากยา ขนาดความแรงอยูดานหนา เชน 325 mg paracetamol tab. 3. ระบุ
ทั้งช่ือสามัญและชื่อการคาในค าสั่งใชยาและฉลากยา  
ผลการพัฒนา: 1) อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาจากยาที่มีชื่อพองมองคลาย พบวาลดลงรอยละ 64 ชวยใหงานบริการจายยา
ปลอดภัยมากข้ึน  2) จ านวน ความคลาดเคลื่อนทางยา คูยาที่มีช่ือพองมองคลายที่เคยเกิดความคลาดเคลื่อน แบงเป็น
ความคลาดเคลื่อนการสั่งใชยา, กอนการจายยา และ การจายยาลดลงคิดเป็นรอยละ 100, 46 และ 100 ตามล าดับ 
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์: ความคลาดเคลื่อนจากยาช่ือพองมองคลายสามารถเกิดขึ้นไดในทุกขั้นตอนของระบบ
ยา ดังน้ันผูปฏิบัติงานตองท างานรวมกันเก็บรวบรวมขอมูล และพัฒนาอยางตอเนื่อง ใชกลวิธี หลากหลายอยางเพื่อใหบรรลุ
เปูาหมาย น าขอผิดพลาดมาทบทวนและแลกเปลี่ยนเรียนรู จะสงผลให สามารถพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เพื่อลด
อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาที่มีช่ือพองมองคลาย ลดการเกิด คูยาชื่อพองมองคลาย ใหม และลดความคลาดเคลื่อนในการ
ท างานครั้งตอๆไปได 
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ผลงานวิชาการPoster presentation : ระบบท่ี5 ระบบสนับสนุนบริการและงานส าคัญ 

 
คณะกรรมการ:1.พ.อ.รุงธรรม  บวรยรรยง 2. ดร.ณัฐปคัลภ์  สันวิจิตร 3. อาจารย์พนิดา  เขตอริยกุล  

รหัส ผลงาน ผู้น าเสนอ 

01 การพัฒนาการรับ-สงเวร SBAR สมปอง   เดชชัยพิทักษ์ 
02 MasterLink อภิญญา  เคนจันทึก 
03 พัฒนาระบบประวัติการรักษา Electronic Health Records 

(EHR) ดวย web application แบบหลากหลายฐานขอมูล 
ประเสริฐศักดิ์  ขอหองกลาง 

04 สายธารแหงคุณคาลดระยะเวลารอรับบริการผูปุวยนอก สมพร   โลสุวรรณรักษ์ 
05 Lean  Learn  live (ลดขั้นตอนบริการบัตรคิว) งานเวชระเบียน 
06 การพัฒนาความเร็วในการใหบริการแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู(Rehab 

Fast & Lean)   
ศุภวรรณ  ชาติศรินทร์ 

07 การหาความเปลี่ยนแปลงของระดับสารเคมีในเลือดหลังจากปั่น
แยกซีรั่มทิ้งไวที่อุณหภูมิหองภายใน 7 ชั่วโมง 

นิจจารีย์  ฝาชัยภูม ิ

08 การพัฒนาการเก็บขอมูลผลเพาะเชื้อเพ่ือจัดท า antibiogram ณัฐจุรี  สุกอง 

09 การศึกษาคราบที่ปรากฏบนผิวของเครื่องมือทางการแพทย์ชนิดที่
เป็นสแตนเลสเพ่ือพัฒนาแนวทางปูองกันการช ารุดของอุปกรณ์ 

ลมัย  มีครไทย 

10 แบบเช็คเครื่องมือ เช็คแลวชัวร์ ทพญ.อัษฎา   ประเดิมดี 
11 สงซอมทาง Line ชวยคุณได สมพร  โลสุวรรณรักษ์ 
12 ลดคาไฟ ปลอดภัยผูใช วัชรินทร์  สิงต฿ะนะและ 

เฉลิมเกียรติ  แกงคุม  
  13 ลด  Peak ลดคาไฟฟูา วิทยา  แมนประโคน 

14 การสอบสมรรถนะผานแอปพลิเคชั่นไลน์ สอบปฺุบรูผลปั๊บ สุนทร บรรณการ 
   15 ตัดเบิกหนาบาน นภา  พลกุล  
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01 Poster Presentation 
ระบบที่ 5 ระบบสนับสนุนบริการและงานส าคัญ:การรับ-สงเวร SBAR  
ผู้น าเสนอ  : นางสมปอง เดชชัยพิทักษ์ ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ 
E-MAIL. pop_ya_pam@hotmail.com–เบอร์โทร 044-608034-36 ตอ 200 
หน่วยงาน   กลุมงานการพยาบาลผูปุวยใน โรงพยาบาลพลับพลาชัย  อ.พลับพลาชัย  จ.บุรีรัมย์ 31250 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล กิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจ าส าหรับพยาบาล คือ การรับ-สงเวร ซ่ึงเป็นการสงตอขอมูล แผนการ
รักษาพยาบาล การดูแลตอเนื่องส าหรับผูปุวยเฉพาะราย การรับ-สงเวรที่มีประสิทธิภาพถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญ ซ่ึงท าใหการดูแลและ
ใหการพยาบาลเป็นไปอยางเหมาะสม ถูกตอง รวดเร็ว ปลอดภัย ซ่ึงระยะเวลาในการรับสงเวร เฉลี่ย 24 นาที เวลาต่ าสุด 11 นาที 
ในเวรดึก เวลาสูงสุด 89 นาที ในเวรเชา (อางในพรพิลาศ พลประสิทธิ์ , 2547) ระยะเวลาในการรับ-สงเวร โดยใชแนวคิด Lean 
พบวาเวลาต่ าสุด คือ 20 นาทีสูงสุด 35 นาที (อางในสันทัด ศศิวณิช, 2550) กลุมงานการพยาบาลผูปุวยใน โรงพยาบาลพลับพลา
ชัยเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง แตมีจ านวนเตียงจริง 41 เตียง ใหบริการผูปุวยทุกประเภทปี 2558-2560 (ต.ค. 59-มิ.ย. 60) มี
จ านวนผูปุวย 2600, 3044 และ 2388 คน ตามล าดับ ยอดผูปุวยเฉลี่ยตอวัน เทากับ 30 คน ท าใหตองใชระยะเวลาในการรับ-สง
เวร นาน สงตอขอมูลไมครบถวนหรือคลาดเคลื่อน สูญเสียเวลาท างาน เกิดความลาชาในการท างาน และการประสานงานกับ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ผูปุวยอาจตองนอนโรงพยาบาลนานขึ้นจากความผิดพลาดของขอมูลการรักษา จากสถิติการเก็บขอมูล
กอนการพัฒนา ชวง 4 เดือน (ต.ค. 58-ม.ค. 59) พบวาจ านวนอุบัติการณ์ความเสี่ยงจากการสงตอขอมูลระหวางเวรไมครบถวน 
จ านวน มี 46 คร้ัง และระยะเวลาในการรับสงเวรเฉลี่ยเป็น 55 นาที ดังน้ันกลุมงานการพยาบาลผูปุวยใน จึงมีการพัฒนารูปแบบ
การรับ-สงเวรของพยาบาล โดยการประยุกต์ใชเทคนิคการสื่อสาร SBAR ใหมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเพิ่ม
คุณภาพในการดูแลผูปุวย อยางรวดเร็ว ปลอดภัย ประทับใจบริการ ชวยลดอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกิดจากการรับสงขอมูลระหวาง
เวรไมครบถวน และลดระยะเวลาในการรับสงเวร ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชน์ทั้งผูใหและผูรับบริการ  
กิจกรรมพัฒนา: 1) คนหาปัญหา เก็บขอมูลเพื่อคนหาผลกระทบของการรับสงเวรในปัจจุบัน ไดแกการรับสงเวรแบบ Team 
assign เวรดึกตอเวรเชา ในชวงเวลา 4 เดือน รวม 20 เวร พบวาบุคลากรใชระยะเวลาเฉลี่ยในการรับสงเวร  
55 นาที สงผลกระทบใหบุคลากรตองลงเวรชา เหน่ือยลา เบ่ือหนาย  ขาดการสงเสริมในการเรียนรูขณะรับ-สงเวร การเรียนรูการ
พัฒนาคุณภาพท าไดไมเต็มที่ เพราะตองเรงกับเวลา2) วิเคราะห์ขอมูลและก าหนดแนวทางด าเนินงาน3) ขั้นตอนการด าเนินการ 
และ 4)เก็บขอมูลเพื่อหาระยะเวลาในกระบวนการรับ-สงเวร เวรดึกสงเวรตอเวรเชาและประเมินความพึงพอใจของพยาบาล 
ผลการพัฒนา:  การรับ-สงเวรรูปแบบใหม(ก .พ.59-ม .ค.60) พบวา ระยะเวลาในการรับ-สงเวร เฉลี่ย 32นาที(ลด ลง  
23นาที) อุบัติการณ์ดูแลผูปุวยไมครอบคลุม (4 คร้ัง) ไดแก การสง consoult กายภาพลาชา( risk ระดับC) 2 คร้ังสง consoult
โภชนากรลาชา( risk ระดับ  C) 1 คร้ัง และแจง SRRT ลาชา ( risk ระดับ B) 1 คร้ังความพึงพอใจของพยาบาล 
ผูปุวยใน 98 %.Chart (ครอบคลุม ลดความซ้ าซอนในการคัดลอก)สมุดรับ – สงเวร 
บทเรียนที่ได้รับ: กระบวนการรับสงเวรของพยาบาล เป็นการสื่อสารที่มีความส าคัญในดูแลผูปุวยใหปลอดภัย เป็นการสื่อสารสอง
ทางและสงขอมูลไปทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวของในการดูแลผูปุวยรวมกัน ซ่ึงการใชเทคนิคการสื่อสารแบบ  SBAR ท าใหมีแนวทางใน
การสื่อสารที่ครอบคลุมปัญหาผูปุวยมากขึ้น สงผลใหบุคลากรมีแนวทางในการสงเวรเป็นมาตรฐานเดียวกัน ขอมูลมีความกระชับ 
ลดระยะเวลาในการรับ-สงเวรลงแตคงไวซ่ึงประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพในการพยาบาล ชวยลดอุบัติการณ์ไมพึงประสงค์ นอกจากน้ี
หากการรับสงเวรตรงเวลา บุคลากรมีการเตรียมความพรอมกอนการรับ-สงเวร ก็จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น สงผลตอความ
พึงพอใจของผูใหบริการและผูรับบริการ  
โอกาสพัฒนา: 1) บุคลากรบางคนยังสงเวรใชเวลานาน และการเตรียมตัวกอนสงเวรบางคร้ังมีขอมูลไมครบถวน2) บุคลากรมีระดับ
ความสามารถในชวง 6 เดือน – 2 ปี จึงขาดประสบการณ์ดานการเป็นหัวหนาทีมการสงเวร3) บุคลากรขาดเทคนิค 
การสื่อสาร และ 4) ผูปฏิบัติงานงานพยาบาล ที่ท าหนาที่ประสานงานใหขอมูลและรับโทรศัพท์ ขณะด าเนินกิจกรรมรับ-สงเวร 
บางคร้ังตอบขอซักถามไมได ตองรบกวนพยาบาลที่ก าลังสงเวรเป็นผูใหขอมูล 
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02 Poster Presentation 

ระบบที่ 5 ระบบสนับสนุนบริการและงานส าคัญ : MASTERLINK 

ผู้น าเสนอ: อภิญญา   เคนจันทึก  ต าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 
EMAIL: PHIMAI_LAB@HOTMAIL.CO.TH       เบอร์โทรศัพท์ :044-471511 ตอ 137 
หน่วยงาน : กลุมงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพิมาย เลขท่ี 138 หมู 15 ต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
30110 
ความเป็นมาและความส าคัญ: ระบบการควบคุมเอกสารคุณภาพไดจัดระเบียบปฏิบัติในการจัดการเอกสารคุณภาพ เพื่อให
หนวยงานตางๆ ในโรงพยาบาลพิมายไดมีแนวทางในการจัดการเก็บเอกสารใหเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยแบงเป็นล าดับขั้น
เอกสารคือ QM, SP, WI, SD, R และ F โดยก าหนดตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อใหผูปฏิบัติงานเขาใจ และปฏิบัติตามไดอยาง
ถูกตอง 
 โดยระบบเอกสารเดิมใชระบบกระดาษ (Masterlist) ในการเก็บเอกสาร โดยจะเก็บเอกสารเฉพาะ ฉบับลาสุดที่เป็น
ปัจจุบันเทานั้น ขอจ ากัดคือ ไมสามารถเก็บเอกสารฉบับเดิมได ซึ่งในการท างานจริง มีโอกาสที่จะไดกลับมาใชเอกสารฉบับเดิม 
หรืออาจจะตองการแกไขฉบับเดิม ดังน้ันการเก็บเอกสารในระบบกระดาษ     (Masterlist) อาจไมตอบโจทย์ในการใชงานจริง  
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด: เปลี่ยนระบบการจัดเก็บเอกสารตางๆ ท้ังหมดที่ใชในหองปฏิบัติการ คือ QM, SP, WI, 
SD, R และ F  จากการเก็บเอกสารแบบเดิมใชระบบกระดาษ (Masterlist ) เป็นระบบใหมคือระบบอิเล็คทรอนิคส์ 
(MasterLink ) 
กิจกรรมการพัฒนา: คิดคนการเก็บเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิคส์(MasterLink) โดยใชโปรแกรม Microsoft Excel โดย
จัดเก็บขอมูลโดยแบงเอกสารเป็นประเภทตางๆ และรวบรวมเอกสารตั้งแตฉบับแรกจนถึงฉบับปัจจุบัน จากน้ันจึง Link ขอมูล
เอกสารชนิดตางๆ กับโปรแกรม Microsoft Excel 
ผลการพัฒนา:การเก็บเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิคส์ (MasterLink) มีประโยชน์คือ สามารถจัดเอกสารไดเป็นหมวดหมู 
สามารถสืบคนเอกสารจากคอมพิวเตอร์ไดทันทีโดยมีระบบ Link เอกสาร สามารถเก็บเอกสารไดอยางครบถวนตั้งแตฉบับแรก
จนถึงฉบับปัจจุบัน โดยไมปะปนกัน และสามารถทราบประวัติการแกไขเอกสารในทุกฉบับ อีกทั้งยังชวยลดปริมาณกระดาษใน
การจัดเก็บเอกสารตางๆ ไดดวย 
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์: ระบบการจัดเก็บเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิคส์(MasterLink)   อาจจะมีประโยชน์
ในจุดงานอ่ืนๆ ของโรงพยาบาล ซึ่งสามารถน าแนวคิดนี้ไปใชในการเก็บเอกสารได 
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03 Poster Presentation 

ระบบที่ 5 ระบบสนับสนุนบริการและงานส าคัญ : พัฒนาระบบประวัติการรักษา Electronic Health Records (EHR) ดวย 
web application แบบหลากหลายฐานขอมูล 

ผู้น าเสนอ: นายประเสริฐศักดิ์  ขอหองกลาง ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 
E-MAIL : SAK_KNC@HOTMAIL.COM   เบอร์โทรศัพท์ 087-2518010 
หน่วยงาน โรงพยาบาลจักราชอ.จักราช  จ.นครราชสีมา 

ความเป็นมาและความส าคัญ: : 

 เครือขายบริการสุขภาพ อ าเภอจักราช ไดปรับปรุงการใหบริการคลินิกหมอครอบครัว Primary Care Cluster 
(PCC) พบวา ระบบขอมูลการรักษาพยาบาลระหวางโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพในเครือขายไมเช่ือมโยงกัน 
ตองใชวิธีการโทรถามเป็นรายกรณี และใชเอกสารกระดาษ ซึ่งมีขอจ ากัดเรื่องการสูญหาย และความทันเวลา ไมเป็นปัจจุบัน 
          ทีมสารสนเทศจงึไดพัฒนาระบบประวัตกิารรกัษา เพ่ือจัดการขอมลูสขุภาพ ใหมปีระสทิธิภาพ ความปลอดภยั ในการ
ดูแลสุขภาพประชาชน อยางตอเนื่อง ถูกตอง มีความทันเวลา เป็นปัจจุบัน สามารถน าขอมูลไปใชในการวางแผนการใหบริการ
สุขภาพแกพี่นองประชาชน สนับสนุนการท างานทีมหมอครอบครัว 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด : 

1. เพื่อมีระบบประวัติการรักษาพยาบาล (Electronic Health Records)  
2. เจาหนาท่ีมีความพึงพอใจในระบบประวัติการรักษา (Electronic Health Records) มากกวารอยละ ๘ 

กิจกรรมการพัฒนา : 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เพื่อสรางขอตกลงการแลกเปลี่ยนขอมูลสุขภาพระหวางหนวยบริการ ( MOU) 2. ออกแบบ
การคิวรีขอมูลจาก ฐานขอมูล HIS HOSxP และออกแบบ Web Application yii framework 3. เขียนค าสั่ง SQL ตาม
เงื่อนไขที่ออกแบบไว เพื่อดึงขอมูล  HOSxP และ HOSxP_PCU ของ รพ.สต. และออกแบบกุญแจการเขารหัสระหวางหนวย
บริการ 4. เขียน Code php เพื่อดึงขอมูล SQL มาน าเสนอ บน Web application ประกอบดวย  ขอมูลมูล  ขอมูลการซัก
ประวัติ ขอมูลการวินิจฉัย ขอมูลการใชยา ขอมูลทางหองปฏิบัติการ ขอมูลการพยาบาล และออกแบบระบบอนุญาตการเขาถึง
ขอมูลบุคคล 5. ทดลองใชงานระบบ และด าเนินการแกไข Bug โปรแกรม 6. ติดตามประเมินการน าขอมูลไปใช  

ผลการพัฒนา  : 1. ใช Web Application EHRwww.ckrcup.org/ibox 2. เจาหนาท่ีมีความพึงพอใจ รอยละ 86.313. 
ถายทอดระบบ EHR ใหเครือขายบริการสุขภาพ บัวใหญ จ.นครราชสีมา 
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์: 
แลกเปลี่ยนขอมูล รพ.สต.  โรงพยาบาล เพื่อ ใชวางแผนการรักษาพยาบาล เขาดูขอมูลไดจากทุกท่ี  ผานระบบ Internet แม
ขณะลงเยี่ยม  ใชติดตามผลการสงตรวจ ทางหองปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยบริการ ใชขอมูลการรักษามาใช
เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ได 
  

mailto:sak_knc@hotmail.com
http://www.ckrcup.org/ibox
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04 Poster Presentation 
ระบบที่ 5 ระบบสนับสนุนบริการและงานส าคัญ: สายธารแหงคุณคาลดระยะเวลารอรับบริการผูปุวยนอก   
ผู้น าเสนอ  : นางสมพร โลสุวรรณรักษ์ โทร  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ 
E-MAIL :      -         เบอร์โทร 044 – 650317 ตอ1201-1202 
หน่วยงาน    ศูนย์คุณภาพและขอมูลขาวสาร โรงพยาบาลคูเมืองอ.คูเมือง   จ.บุรีรัมย์ 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
 โรงพยาบาลคูเมืองเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง จ านวนผูรับบริการผูปุวยนอก ปี 58 59  และ 60 เทากับ 
101,360 119,736 123,775 คน ตามล าดับ โดยเฉลี่ย 400-500 คน/วัน ซึ่งพบปัญหาระยะเวลารอรับบริการผูปุวยนอกในปี 
2559 เฉลี่ย 230 นาที คณะกรรมการบริหารจึงมีการวิเคราะห์หาสาเหตุหลักเนื่องจากในทุกหนวยงานมีระยะเวลารอคอยทุก
ขั้นตอน (Waste) ผูปุวยมารับบริการชวงเวลาเดียวกันทุกหนวยงานไมมีการบริหารจัดการที่เป็นการใหบริการที่ตอเนื่อง จึงไดมี
การน าแนวคิด LEAN thinking มาใช  วิเคราะห์ระบบการบริการผูปุวยสายธารแหงคุณคาผูปุวยนอก ( Value Stream 
Mapping (VSM)) การใหบริการที่ตอเนื่อง ( Continuous flow) การปรับปรุงระบบการใหบริการทุกหนวยงาน ( Pull 
system) ปรับระบบแนวคิดของเจาหนาท่ีโดยน าระบบ Systems thinkingพฤติกรรมการบริการ  Customer focus ปรับ
ระบบการตรวจของแพทย์ และตรวจนอกเวลาในวันหยุด และนอกเวลาถึง 20.30 น.ทุกวัน , จัดเวรเจาหนาที่เพื่อมาคัดแยก
ผูรับบริการ  ซึ่งจากการวิเคราะห์ VSM ไดมีการปรับระบบทุกข้ันตอนในการรับบริการ  โดยเนนท่ีลด LEAN  หนวยงานไหน 
ตองไมกระทบอีกหนวยงานโดยใหเป็นระบบการใหบริการที่ตอเนื่อง (Continuous flow) 
วัตถุประสงค:์   เพื่อลดระยะเวลารอรับบริการ ลดความเสี่ยงดานการใหบริการ ผูปุวยและญาติมีสวนรวมในการดูแลผูปุวย 
เพื่อใหผูรับบริการพึงพอใจ (Perfection) 
กิจกรรมการพัฒนา: 1) ผูรับบริการยื่นบัตรจุดคัดแยก ( DT) ปรับระบบจัดใหมีผูชวยเหลือคนไขมีชวยคัดแยกโดยมีการ 
training  และมีการแบงแยกสีแตละจุดที่มารับบริการ น าระบบ visual คือ บัตรสื่อสารทุกหนวยงานและเจาหนาท่ีเนนการ
อธิบายขั้นตอน  2) ผูรับบริการยื่นบัตรหองบัตร ( DT) ปรับระบบใหผูรับบริการไมตองมายืนบัตรที่หองบัตร โดยสงช่ือ
ผูรับบริการที่มาตามนัดในเวรดึก แยกเป็นรายหนวยงาน ติดปูายหนวยงาน มีแบบฟอร์มใหผูรับบริการ/ญาติกรอกขอมูล จัด
โต฿ะส าหรับกรอกขอมูลใหผูปุวยไปนั่งรอรับบริการที่จุดซักประวัติ โดยเจาหนาท่ีหองบัตร จะไปสงบัตรเอง  3) ซักประวัติ (DT) 
ปรับระบบ จัดพยาบาลเวลา 07.00น. 3 คน เนน Continuous flow คือ 1. กลุมเจาะแลป NPO นัด 08.00น.-10.00 น. 2. 
กลุมเจาะแลป ไมNPO นัด10.00-12.00 น. 3. กลุมไมมีแลป นัด 13.00-16.00 น.แบงโต฿ะซักประวัติกรณีขอใบรับรองแพทย์ , 
ญาติขอใบสงตัว , รับยาแทนผูปุวยที่นัดมาเจาะเลือดใหสงไปตรวจเลือดและ X-ray ไดเลยเพื่อลดรยะเวลารอคอย แยกโต฿ะ
ประวัติใบรับรองแพทย์ ใบรับรองผูพิการ ปรับใหมีแนวทางการสงตรวจ LAB, X-ray กอนพบแพทย์ และเพิ่มจุดซักประวัติเป็น 
6 จุด 4) สงตรวจเลือด/ X-ray (DT) ปรับระบบใหมีเวรพยาบาลชวยเจาะเลือดเชาเพิ่ม 2 คนปรับระบบใหผลตรวจ lab ออก
เวลา 08.00 น. โดยมีพยาบาลอยูเจาะเลือดแทนปรับระบบการสงขึ้นลิฟ ต์ประมาณ 4-5 คนสงขึ้นลิฟต์ 5) แพทย์ตรวจรักษา
(DT) ปรับระบบจัดใหมีผูชวยเหลือผูปุวยตรวจสอบความสมบูรณ์และอ านวยความสะดวกกับแพทย์ IT ปรับระบบในการ Print 
sticker ช่ือยาติดในสมุดไดเลยลดการคัดลอก และลด error ในการคัดลอก6) ใหค าแนะน าหลังพบแพทย์ (DT) ปรับระบบเพิ่ม
พยาบาลเป็นคน  และเพิ่มจ านวนคอมพิวเตอร์ และเครื่อง printer เพิ่มอีก 1 เครื่อง 7) ช าระเงิน 8) รับยา( DT) ปรับระบบ
ระบบ IT  hosXP ปรับระบบการเรียงใบสั่งยาเป็นตัวอักษร ปรับปรุงระบบการเรียงยาตามหมวดตัวอักษรในหองยา ผูบริหาร
จางเภสัชกรเพิ่มส าหรับงานยาผูปุวยใน  เพื่อลดภาระงานยาผูปุวยนอก -ปรับระบบการสงใบสั่งยาผูปุวยในใหสงเลยไมตองรอ
แพทย์ตรวจทุกคน    
ผลการพัฒนา:  หลังการปรับระบบทุกข้ันตอนพบวา สามารถลดระยะเวลารอคอย ( Delay time) พบวา ท าใหอัตราความพึง
พอพอใจเพิ่มขึ้นเดิม 72 % เพิ่มขึ้นเป็น 85 % และระยะเวลาในการรอรับบริการผูปุวยนอกลดลง เดิม 230 นาที ลดลงเป็น 
110 นาที 
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05 Poster Presentation 
ระบบที่ 5 ระบบสนับสนุนบริการและงานส าคัญ: Lean  Learn  live (ลดขั้นตอนบริการบัตรคิว) 
ผู้น าเสนอ :  งานเวชระเบียนฝุายประกันสุขภาพ รพ.พิมาย 044-471511-127-128 
 
ที่มาและความส าคัญ :  1.) จ านวนผูปุวยนอกเฉลี่ยในเวลา  06.00-16.00 น. ในวัน จันทร์ พุธ ศุกร์  ปี 2558 =  424  ราย/ 
วัน  ปี  2559 = 461  ราย/วัน   ในวันอังคาร และพฤหัสบดี  ปี 2558  =  417  ราย/วัน   ปี  2559 = 473  ราย/วัน  จาก
จ านวนผูปุวยท่ีเพิ่มมากข้ึน แตอัตราก าลังเทาเดิม   2.)  OPD มีระบบสั่งเจาะ LAB ลวงหนาเพื่อใหผูปุวยไดรับการเจาะเลือด
ไดเร็วขึ้น โดยไมตองผานพยาบาลซักประวัต ิ  3.) จนท.หอง LAB  เพิ่มเวรปฏิบัติการ จากเวรเชา บาย  เป็น เชา บาย ดึก   
ผลจากการน าระบบ LEAN มาปรับใชในกระบวนการบริการบัตรคิวตรวจ ท าใหเพิ่มปริมาณการออกบัตรในชวงเวลาเรงดวน  
06.00-08.00 น.(จันทร์ พุธ ศุกร์) จาก จ านวน 156 ราย/วัน  ปี 2558  เป็น  189  ราย/วัน   ปี 2559 เป็น  213  ราย/วัน  ปี 
2560 (ต.ค.59-มี.ค.60) และชวงเวลา  07.00-08.00 น. (อังคาร พฤหัส)  จาก  103 ราย/วัน  ปี 2558 เป็น  125  ราย/วัน ปี 
2559 และ  151 ราย/วัน ปี  2560(ต.ค.59-มี.ค.60) 
วัตุประสงค์เพื่อเพ่ิมปริมาณการออกบัตรคิว ใหทันตอเวลาการท างานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการปรับระบบดังกลาว งาน
เวชระเบียนจึงไดน าระบบ LEAN  มาใชในการพัฒนาระบบการออกบัตรคิว 
เป้าหมาย  :1. จ านวนการออกบัตรคิววันจันทร์ พุธ ศุกร์ ชวงเวลา  06.00-08.00 น.  ≥  200 ราย/วัน 
 2. จ านวนการอกกบัตรคิววันอังคาร พฤหัส ชวงเวลา  07.00-08.00 น.  ≥  150  ราย/วัน 
กิจกรรมพัฒนา : 

1.) น าระบบ IT  เขามาชวยในการตรวจสอบสิทธ์ิผานระบบ Hoxp ท าใหลดขึ้นตอนการตรวจสอบสิทธ์ิ และท าใหออก
บัตรคิวไดในเครื่องเดียวกัน ผลจากการปรับดังกลาวท าใหเพิ่มชองการบริการ จาก 1 ชอง บริการ เป็น  2 ชอง
บริการ ใน วันจันทร์ พุธ ศุกร์ และ จาก  2 ชองบริการ เป็น  3  ชองบริการในวัน อังคาร  พฤหัส 

2.) มีระบบการออกบัตรคิวลวงหนาในกลุมผูรับบริการ  Infectious Clinic  เพื่อใหสงตรวจ LAB  ภายนอกไดทันเวลา   
3.) มีระบบการคนเวชระเบียนลวงหนากลุมผูปุวยนัด F/U หลังนอน รพ. เพื่อลดภาระงานในชวงเวลาเรงดวน 

ผลการด าเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทเรียนที่ได้รับ :  หากแตละงานมีการพัฒนาท่ีสอดคลองเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน ผลลัพธ์ที่ไดไมเพียงแตผูรับบริการ  
ผูใหบริการก็ไดเชนเดียวกัน  
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06 Poster Presentation 
ระบบที่ 5 ระบบสนับสนุนบริการและงานส าคัญการพัฒนาความเร็วในการใหบริการแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟ ู
(Rehab Fast & Lean)   
ผู้น าเสนอ: นายธาวิน หอมศักดิ์มงคล          ต าแหน่ง นักกิจกรรมบ าบัด 
EMAIL:  thawin.ho@sut.ac.th               เบอร์โทรศัพท์ : 085-859-0311 
หน่วยงาน : แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีอ.เมืองจ.นครราชสีมา 
ความเป็นมาและความส าคัญ: แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูใหบริการ3 คลินิก ไดแก เวชศาสตร์ฟื้นฟู,กายภาพบ าบัดและ
กิจกรรมบ าบัดมีผูรับบริการในป ี2559รวม 20,160 รายเฉลี่ย60 รายตอวัน การรักษาสวนใหญเป็นการท าหัตถการซึ่งใช
เวลานาน ท าใหผูปุวยรายใหมไมสามารถเขาถึงการรักษาในวันน้ันตองใชระบบนัดหมายมาในวันอ่ืน ท าใหเสียเวลาอาจสงผล
ตอประสิทธิภาพการรักษาหากลาชาเกินไป และพบวามีความผิดพลาดจากการสงตอการใหบริการถึง 453 ครั้ง คิดเป็นรอยละ 
65.2 ของอุบัติการณ์ทั้งหมดของแผนก จากการวิเคราะห์พบวากระบวนการท างานมีความซับซอนหลายขั้นตอนใชเวลาในแต
ละสวนนานเกินไป จึงด าเนินการพัฒนาการบริการใหรวดเร็ว ถูกตองมากขึ้น 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด: เพื่อใหผูรับบริการสามารถเขาถึงบริการไดเร็วขึ้น ลดเวลารอคอย ไดรับบริการที่ถูกตอง
และมีคุณภาพ 
กิจกรรมการพัฒนา: วิเคราะห์กระบวนการใหบริการเดิม (Work flow) ตั้งแตการเขาถึงจนจ าหนายออก แลวปรับปรุง
กระบวนการใหมโดยใชหลักการ Lean,One stop service และ Re Design 
Work Flow                  กระบวนการเดิม                            กระบวนการใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการพัฒนา: 

ประเด็น ตัวชี้วัด เปูาหมาย 2560 ผล2559 ผล2560 
ความรวดเร็ว 1.ระยะเวลารอคอยเขารับบริการเฉลี่ย  <10 นาที 15นาที 4 นาท ี
 2. ระยะเวลารวมของการใหบริการเฉลี่ย  <55นาที 65นาที 50 นาที 
 3. อัตราการใหบริการผูรับบริการใหมไมไดภายใน 24 ชั่วโมง <10 % 13.5 % 7.8 % 
ความพึงพอใจ 4. ค าชมของผูรับบริการ 10ครั้ง/ปี 6 14 
ประสิทธิภาพ 5.อัตราความผิดพลาดในการใหบริการ <20 % 65.2 % 28.8 % 
 6. จ านวนผูรับบริการรวมทุกคลินิกเฉลี่ยตอวัน >70 ราย/วัน 60 75 
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์: การพัฒนากระบวนการใหบริการในทรัพยากรที่มีจ ากัดเป็นสิ่งส าคัญที่ทีมจะตอง
รวมมือรวมใจกันเพื่อสรางระบบมาสนับสนุนการท างาน ลดขั้นตอนท่ีไมจ าเป็น ผลการพัฒนาท าใหลดความซับซอนของงาน
และดึงศักยภาพในตนเองของเจาหนาท่ีออกมาใชอยางเต็มที่ท าใหการบริการมีคุณภาพมากขึ้นความผิดพลาดในการใหบริการ
ลดลงผูรับบริการเขาถึงบริการไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

 

 

1. แรกรับ  เคาน์เตอร์อยู่ในแผนกและหันด้านข้างให้ผู้ป่วย 
 ต้องรอถึงคิวบริการจึงจะได้วัดสัญญาณชีพ 

 ย้ายเคาน์เตอร์มาไว้นอกแผนก เพื่อสังเกตผู้ป่วย 
 เจ้าหน้าที่ผู้รับบัตร จะวัดสัญญาณชีพได้ทันท ี

2. จัดคิว 
 

 จัดคิวโดยไม่ได้แบ่งตามความยากง่าย ท าให้ประมาณเวลา
การรักษาแต่ละรายไม่ได ้

 ก าหนดเวลาให้บริการตามกลุ่มโรค 
 จัดท าตารางคิวเพื่อล าดับการรับผู้ป่วยชัดเจน 

3. รับการรักษา 
 

 ช่วงส่งต่อการรักษา ผูป้่วยรอที่เตียงนาน 
 ผู้บ าบัดไม่ทราบว่าผูป้่วยตนเองอยู่เตียงไหน 

 จัดตารางเตียงรักษา มีนาฬิกาจับเวลา 
 มป้ีายชื่อระบผุู้บ าบัดแต่ละเตียงเห็นได้ชัดเจน 

4. คีย์ค่าใช้จ่าย 
 

5.นัดหมาย 

 เจ้าหน้าที่คีย์ค่าใช้จ่ายในการรักษาผิดพลาดไม่ครบถ้วนขาด
การทวนสอบซ้ า 

 จัดท า Order Set เพื่อความสะดวกในการคีย์ และ
ตรวจสอบซ้ าโดยผู้ให้การรักษา 

 ผูป้่วยรอบัตรนัดนาน หลังรับการรักษาเสร็จ 
 ผูป้่วยลืมจ านวนครั้งของการนัดหมาย 

 สอบถามนัดระหว่างการรักษาและออกบัตรนัด 
 จัดท าบัตรก าหนดช่วงเวลานัดกรณีรักษาต่อเนื่อง  
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07  Poster Presentation 
ระบบที่ 5 ระบบสนับสนุนบริการและงานส าคัญ: การหาความเปลี่ยนแปลงของระดับสารเคมีในเลือดหลังจากปั่นแยกซีรั่มทิ้ง
ไวท่ีอุณหภูมิหองภายใน 7 ช่ัวโมง 
ผู้น าเสนอ: นางสาวนิจจารีย์  ฝาชัยภูมิ    ต าแหน่ง - 
EMAIL: Labbuayai2010@gmail.com  เบอร์โทรศัพท์044-461662 ตอ 421 
หน่วยงาน: กลุมงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลบัวใหญ  อ.บัวใหญ  จ.นครราชสีมา 
ความเป็นมาและความส าคัญ: จากการท างานประจ าวัน งานเคมีคลินิก กลุมงานเทคนิคการแพทย ์โรงพยาบาลบัวใหญพบวา
แพทย์มักขอสั่งตรวจการทดสอบบางรายการเพิ่มเติม โดยเฉลี่ย 1-2% ตอวัน ซึ่งผูปุวยบางรายไมสามารถเจาะเลือดตรวจ
เพิ่มเติมได เนื่องจากปัญหาทางกายภาพเชน หาเสนเลือดยาก,ผูปุวยโรคไตบวมทั้งตัว, เสนเลือดแตกงาย เป็นตน จึงตองการ
ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของระดับสารชีวเคมีในเลือด หลังจากป่ันแยกซีรั่มและทิ้งไวท่ีอุณหภูมิหอง ท่ีสามารถสั่งตรวจเพิ่มได
โดยที่คาไมเกินเกณฑ์การยอมรับทางคลินิก และไมเกิน total allowable error ของการทดสอบ 
กิจกรรมการพัฒนา :  

1. เก็บสถิติการเพิ่มแลป เป็นระยะเวลา 10 วัน เพื่อคัดเลือกรายการที่เพิ่มบอยท่ีสุด 5 อันดับมาท าการศึกษา 
ไดแก Ca2+, Mg2+, K+, Creatinine และ Liver function test (เลือก AST มาศึกษา) 

2. ตรวจวัดรายการที่กลาวมาขางตนจากสิ่งสงตรวจของผูใชบริการทั้ง OPD และ IPD จ านวน 100 ตัวอยางแบง
ทดสอบ 10 วัน วันละ 10 ตัวอยาง โดยปั่นแยกซีรั่มที่ความเร็ว 4000 rpm 5 นาที  
(ภายใน 30 นาที) แลวตรวจวัดทันทีบันทึกคาเป็นช่ัวโมงท่ี 0 และตรวจวัดซ้ าช่ัวโมงท่ี 2,4 และ7ดวยเครื่อง Vitros5600  

3. เปรียบเทียบผลตรวจช่ัวโมงท่ี 2,4,7 เทียบกับช่ัวโมงท่ี 0 โดยใชคา Pair T-test ทดสอบความแตกตางทางสถิติ 
และใชเกณฑ์การยอมรับทางคลินิก คือ คาเฉลี่ย 0 ชม.± 3usd 

4. ทบทวนระยะเวลาเพิ่มรายการตรวจ ของ test ที่ท าการศึกษา 
ผลการพัฒนา: ผลการศึกษาพบวาคาเฉลี่ยของทุกการทดสอบมีคาเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผานไป โดยคาเฉลี่ยของ  K+ แตกตางอยาง
มีนัยส าคัญ (p<0.05) เมื่อเทียบกับตรวจวัดทันที หลังตั้งทิ้งไว 7 ชม. คาเฉลี่ยของ Mg2+,Creatinine และ ASTแตกตางอยางมี
นัยส าคัญหลังตั้งท้ิงไว 4 ชม. และ คาเฉลี่ยของ Ca2+แตกตางอยางมีนัยส าคัญหลังตั้งท้ิงไว 2 ชม. ทั้งนี้ท้ังนั้น คาเฉลี่ยความ
แตกตางจากคาท่ีตรวจวัดทันทีของ Mg2+, K+, Creatinine และ ASTไมเกินเกณฑ์การยอมรับทางคลินิก และไมเกิน total 
allowable error ภายใน 7 ชม.   
และ Ca2+ภายใน 4 ชม. 
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์: สามารถสั่งตรวจ Ca2+ เพิ่มภายใน 3 ช่ัวโมง และ Mg2+, K+, Creatinine และ AST 
ภายใน 7 ช่ัวโมง โดยใชตัวอยางเลือดเดิมไดและลดการเจาะเลือดเพิ่ม และตนทุนดาน supply ได 
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08  Poster Presentation 
ระบบที่ 5 ระบบสนับสนุนบริการและงานส าคัญ: การพัฒนาการเก็บขอมูลผลเพาะเช้ือเพื่อจัดท า antibiogram 
ผู้น าเสนอ: นางสาวณัฐจุรี สุกอง                   ต าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย ์
EMAIL: Natchuree.sukong@gmail.com     เบอร์โทรศัพท์ :0935399165 
หน่วยงาน: กลุมงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสีคิ้วอ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา 
ความเป็นมาและความส าคัญ: จากการเก็บขอมูลผลเพาะเช้ือปี255 9 ที่ผานมา พบวาผูเก็บขอมูลเกิดการสับสนในการเก็บ
ขอมูลเนื่องจากไมสามารถตรวจสอบขอมูลผลเพาะเช้ือของคนไขยอนหลังไดประกอบกับไมมีการแยกเก็บใบรายงาน ผลเพาะ
เชื้อที่เก็บขอมูลแลวกับท่ียังไมไดเก็บขอมูลออกจากกันอยางชัดเจน  จึงมีโอกาสที่ใบรายงานผลทั้งสองสวนจะปะปนกันท าให
เกิดการเก็บขอมูลซ้ าและในขณะเดียวกันก็อาจมีบางใบรายงานผลที่ไมไดถูกเก็บขอมูลสงผลใหขอมูลอาจเกิดความ
คลาดเคลื่อนและขาดความนาเชื่อถือ 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด: วัตถุประสงค์: เพื่อแกไขความสับสนและความผิดพลาดในการลงขอมูล ท าใหขอมูลมี
ความถูกตอง ครบถวนและนาเชื่อถือมากขึ้น 

เปูาหมาย: สามารถตรวจสอบขอมูลผลเพาะเช้ือของคนไขยอนหลังไดซึ่งจะท าใหการเก็บขอมูลไมหลุด/ไมมีใบ
รายงานผลที่ไมไดเก็บขอมูลรวมทั้งไมมีการลงขอมูลซ้ าท าใหขอมูลที่ไดมีความถูกตองและนาเชื่อถือสงผลใหบุคลากรมีความ
เชื่อมั่นในการน าผล antibiogramไปใชงาน 

เครื่องช้ีวัดคุณภาพ: สิ่งสงตรวจท่ีสงเพาะเช้ือแลวพบวาเพาะเชื้อขึ้นถูกน ามาเก็บขอมูลครบทุกตัวอยาง 
กิจกรรมการพัฒนา: จากปีท่ีผานมามีการเก็บขอมูลผลเพาะเช้ือจากใบรายงานผลฉบับจริงซึ่งจะน าขอมูลเช้ือแบคทีเรียที่พบ
และความไวตอยาปฏิชีวนะมาลงขอมูลในโปรแกรม Excel แยกตามชนิดของสิ่งสงตรวจ โดยขอมูลใหมจะทับขอมูลเดิมเรื่อยๆ
ปี 2560 จึงไดเปลี่ยนรูปแบบการเก็บขอมูลมาเช็คผลเรียงตามวันท่ีน าสงจากทะเบียนสง out lab (ซึ่งจะระบุวันที่น าสง ช่ือ-
สกุลคนไข HN. ชนิดของสิ่งสงตรวจ)โดยทางโรงพยาบาลสีคิ้วจะสงเพาะเช้ือท่ีโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ผานทาง 
Central Lab แลวเปิดดูรายงานผลในโปรแกรม HosXPจากนั้นก็น าขอมูลไดแก วันท่ีสงตรวจ ช่ือ-สกุลคนไข HN. เชื้อ
แบคทีเรียที่พบและความไวตอยาปฏิชีวนะมาลงในโปรแกรม Excel และในการเก็บขอมูลจะลงขอมูลเรียงตามวันท่ีสงตรวจ 
แยกเป็นคนไขแตละรายในแตละสิ่งสงตรวจ และในรายที่เพาะเชื้อขึ้นมากกวา 1 ตัวก็จะเก็บขอมูลแยกสวนกันตามจ านวนเชื้อ
ที่พบ โดยไมมีการลงทับขอมูลเดิมเมื่อเก็บขอมูลครบตามระยะเวลาที่ก าหนด ก็ท าการวิเคราะห์ขอมูลแยกตามชนิดของสิ่งสง
ตรวจเพื่อจัดท าเป็น antibiogramของโรงพยาบาลตอไป 
ผลการศึกษา: ตรวจสอบขอมูลยอนหลัง ตั้งแตวันท่ี 1 ม.ค. 2560 – 31 ส.ค. 2560 มีสิ่งสงตรวจท่ีสงเพาะเช่ือท้ังหมด1047 
ตัวอยาง และจากสิ่งสงตรวจดังกลาวมีสิ่งสงตรวจท่ีเพาะเช้ือข้ึนจ านวน 247 ตัวอยาง โดยทั้ง 247 ตัวอยาง ถูกน ามาลงขอมูล
ครบทุกตัวอยาง คิดเป็น 100% 
สรุปผลการศึกษา: การเปลี่ยนรูปแบบการเก็บขอมูลผลเพาะเช้ือโดยเช็คผลจากใบน าสงทะเบียนสง out lab และเปิดดู
รายงานผลในระบบ HosXPแลวเก็บขอมูลวันที่สงตรวจ ช่ือ-สกุลคนไขHN. เชื้อแบคทีเรียที่พบและความไวตอยาปฏิชีวนะลงใน
โปรแกรมExcelท าใหขอมูลมีความถูกตอง ครบถวน สามารถตรวจสอบผลยอนกลับได  ซึ่งจะสงผลใหantibiogramที่ไดมี
ความนาเชื่อถือมากยิ่งข้ึน 
ปัญหาและอุปสรรค: เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในกลุมงานท่ีสามารถเขาระบบ HosXPมีจ านวนจ ากัดและดวยภาระงาน ผู
เก็บขอมูลจึงตองจัดสรรเวลาเพื่อท าการเก็บขอมูล 
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09  Poster Presentation 
ระบบที่ 5 ระบบสนับสนุนบริการและงานส าคัญ:การศึกษาคราบที่ปรากฏบนผิวของเครื่องมือทางการแพทย์ชนิดที่เป็นสแตน
เลสเพื่อพัฒนาแนวทางปูองกันการช ารุดของอุปกรณ ์
ผู้น าเสนอ: นางลมัย   มีครไทย   ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
EMAIL: meekhonthai14@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ 0902582013 
หน่วยงาน : จายกลาง โรงพยาบาลบานเขวาอ.บานเขวา  จ.ชัยภูม ิ
ความเป็นมาและความส าคัญ:การลางท าความสะอาดของเครื่องมือทางการแพทย์เป็นข้ันตอนท่ีส าคัญขั้นตอนหนึ่ง การลางที่
ไมสะอาดและเพียงพอ และการจัดการเครื่องมือท่ีผานการใชงานแลวที่ไมถูกวิธี จะท าใหเกิดคราบตกคางบนผิวเครื่องมือเกิด
การกัดกรอนบนผิวเครื่องมือและท าใหเครื่องมือช ารุดใชงานไมไดและท าใหประสิทธิภาพการท าใหปราศจากเชื้อลดลงและท า
ใหสูญเสียงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือของงานจายกลางพบวา คราบสวนมากจะเป็นคราบเลือด คราบสนิม  ท าให
อุปกรณ์โดยเฉพาะ กรรไกร forcep  needle  holder เกิดการช ารุด ในปี 2556–2559 พบอุปกรณ์ช ารุด จ านวน 158, 121, 
92และ 93 ช้ิน ตามล าดับ สงผลใหโรงพยาบาลตองเสียงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้นทุกปี  
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด:  
 1. การศึกษาครั้งน้ีเพื่อศึกษาลักษณะของคราบประเภทตางๆที่พบในหนวยงานจายกลาง  
 2. เพื่อหาแนวทางเพื่อลดคราบท่ีเกิดขึ้นและ เพื่อลดการช ารุดของเครื่องมือประเภทสแตนเลส 
กิจกรรมการพัฒนา: 
1. ศึกษางานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับคราบอนินทรีย์บนผิวเครื่องมือ ระหวางปี 2553-2555 จ านวน 3 เรื่อง  
2. ท าการศึกษาลักษณะคราบบนเครื่องมือประเภทสแตนเลส (กอนการใชแนวทางปฏิบัติ )โดยก าหนดอุปกรณ์ ท่ีพบวา มีการ
ช ารุดมาก ไดแก กรรไกร,forcep และ needle  holder โดยมีระยะเวลาการศึกษากุมภาพันธ์ 2560– พฤษภาคม 2560 
3. ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการเก็บ / แยกเครื่องมือหลังการใชงานแลว พรอมแจงแนวทางปฏิบัติ  แกบุคลากรทางการ
พยาบาล รับทราบและน าไปปฏิบัต ิ
4. ท าการศึกษาลักษณะคราบบนเครื่องมือประเภทสแตนเลส (หลังการใชแนวทางปฏิบัติ )โดยก าหนด 
อุปกรณ์ 3 ชนิดที่พบวา มีการช ารุดมาก ไดแก กรรไกร,forcep และ needle  holder  
ผลการพัฒนา : จากการศึกษาอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่เป็นสแตนเลส ไดแก กรรไกร,forcep และ needle  holder  
จ านวน3,272ช้ิน ที่ผานการใชงานแลว หลังการน าแนวทางปฏิบัติมาใช พบวา สามารถลดการเกิดคราบได รอยละ50.76  ซึ่ง
คราบท่ีพบ คือ คราบสนิมแรธาต,ุ คราบเลือด, คราบน้ ายา Povidineรอยละ 13.2612.10และ3.41 ตามล าดับ ในปี 2560 
หลังการน าแนวทางปฏิบัติมาใชพบวาจ านวนอุปกรณ์ ช ารุดลดลง จากปี 2559 สามารถลดคาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณ์ไดถึง 
15,110 บาท 
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์: สาเหตุการเกิดคราบมีหลายปัจจัยไดแกคุณสมบัติของสแตนเลส คุณภาพน้ า
ระยะเวลามีผลตอกัดกรอนเครื่องมือประเภทสแตนเลส ซึ่งทางหนวยงานตองศึกษาและพัฒนาตอไป  
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10  Poster Presentation 
ระบบที่ 5 ระบบสนับสนุนบริการและงานส าคัญ : แบบเช็คเครื่องมือ เช็คแลวชัวร ์

ผู้น าเสนอ ทพญ. อัษฎา ประเดิมดี   ต าแหน่ง ทันตแพทย์ 
EMAIL: asda_hos@yahoo.com   เบอร์โทรศัพท์ 0898458021 
หน่วยงาน : : ฝุายทันตกรรม  โรงพยาบาลล าดวน  อ.ล าดวน จ.สุรินทร์  

ความเป็นมาและความส าคัญ: ฝุายทันตกรรม รพ.ล าดวน มีการใหบริการท าฟันทั้งในรพและรพ.สต. ซึ่งการออกไปใหบริการ
นอกสถานท่ีนั้นตองเตรียมเครื่องมือจากโรงพยาบาลไปเอง และพบปัญหาวามีการจัดเครื่องมือเพื่อน าไปใชที่รพ.สต.ไมครบ  
เครื่องมือท่ีเตรียมไปคือชุดมาตรฐาน ไดแก ชุดตรวจ แกวน้ า Triple syringe เสื้อกาวน์ Mask และหมวกคลุมผม สาเหตุที่มี
การจัดเครื่องมือไมครบ มาจากการเขียนขอเครื่องมือลงในเอกสารไมครบถวน และอีกสาเหตุเกิดจากการเขียนตัวหนังสือไม
ชัดเจน อานไมออก ท าใหคนท่ีรับผิดชอบเรื่องการจัดของ จัดเตรียมไมครบหรือไมถูกตองเพื่อแกปัญหาการจัดเตรียมเครื่องมือ
ไปใชงานท่ีรพ.สต.ไมครบจึงท าแบบฟอร์มที่ใชในการตรวจชุดเครื่องมือขึ้น 
กิจกรรมการพัฒนา : ออกแบบแบบฟอร์มที่ใชในการตรวจชุดเครื่องมือ เพื่อใหงายตอการลงจ านวนชุดมาตรฐานท่ีตองจัด
ส าหรับไปออกหนวย และมีชองส าหรับเขียนจ านวนที่ไดรับจริง ท าใหสะดวกตอการนับจ านวนซ้ าอีกครั้ง มีชองส าหรับลง
ลายมือช่ือผูรับผิดชอบ จะไดงายตอการสอบถามหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ในสวนของเอกสารชุดแลกเครื่องมือ ยังเป็น
เอกสารชุดที่ใชงานโดยการเขียนรายการและจ านวนลงไป จึงมีการพูดคุยและเนนย้ าใหผูรับผิดชอบเขียนตัวหนังสือดวยตัว
บรรจงใหอานงาย 
 

 
 
ผลการพัฒนา : จากการใชแบบตรวจเครื่องมือที่คิดขึ้นมาใหมเป็นระยะเวลา 3 เดือน(ตุลาคม-ธันวาคม2559) พบวาการจัดชุด
เครื่องมือมาตรฐานเพื่อน าไปใชที่รพ.สต.มีความครบถวน มากขึ้น จาก 33% เป็น 100% เมื่อเทียบกับกอนการเริ่มตนใชแบบ
ตรวจเครื่องมือ ตามตาราง 
 

 
ความครบของการจัดเครื่องมือ 

จ านวนการจัดเครื่องมือไปรพ.สต (ครั้ง) 
กอนใชแบบตรวจ (ก.ค-ก.ย

59) 
หลังใชแบบตรวจ (ต.ค-ธ.ค59) 

ขาด 2 0 
เกิน 7 0 
ครบ 3 13 

 
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์ : แบบตรวจเครื่องมือที่คิดขึ้นมาชวยแกปัญหาการจัดเครื่องมือไมครบได มีความ
สะดวกในการดูขอมูลเพื่อจัดเตรียมและมีเอกสารที่ใชเป็นหลักฐานในการจัดเก็บได สิ่งที่จะน าไปปรับปรุงในอนาคตคือเอกสาร
ในการแลกเครื่องมือยังอาศัยการเขียนรายการดวยลายมืออยู อาจจะปรับปรุงโดยการรวบรวมรายการที่มีการเบิกใชมาก และ
น ารายการเหลานั้นมาท าเป็นแบบฟอร์ม เพื่อใหสะดวกตอผูจัด สวนรายการที่มีการใชนอยหรือนอกเหนือจากนั้นอาจจะใชวิธี
เขียนเพิ่มลงไป 
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11 Poster Presentation 
ระบบที่ 5 ระบบสนับสนุนบริการและงานส าคัญ:สงซอมทาง Line ชวยคุณได 
ผู้น าเสนอ : นางสมพร โลสุวรรณรักษ์ โทร  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ 
E-MAIL :      -          เบอร์โทร 044 – 650317 ตอ1201-1202 
หน่วยงาน  ศูนย์คุณภาพและขอมูลขาวสาร โรงพยาบาลคูเมืองอ.คูเมือง   จ.บุรีรัมย์ 
ความเป็นมาและความส าคัญ : 
จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของระบบงานซอมพบวาไดคะแนนนอย ดังน้ี งานซอมบ ารุงได 78 % และ  
งานคอมพิวเตอร์ได 82 % จากการวิเคราะห์หาสาเหตุและขอเสนอแนะพบวา 1. หนวยงานไมทราบวาตอนนี้ผลการสงซอม
เป็นยังไงบาง  2. ระบบซอมบ ารุงตองเสนอตามขั้นตอนซึ่งตองใชเวลานาน  3. อยากใหมีโปรแกรมที่สามารถตรวจสอบระบบ
การซอมบ ารุง  ณ  ปัจจุบันได  หนวยงานจึงไดมีการวิเคราะห์กระบวนการในการสงซอม พบวา 1.ตองใชระยะเวลาในการ
บันทึกใบสงซอมตามระบบ 2.หนวยงานไมทราบวาปัจจุบันซอมไดหรือไมไดจากการวิเคราะห์กระบวนการท างาน วิเคราะห์  
Value Streams Analysis 1. Processes Step =10 step2.Processes Time = 48.3 min3. Delay Time = 637 min 
(10ชม. 37นาที) 4.Total Turnaround Time(PT+DT) =685.3min (11ชม. 25นาที 30 วินาที) 
กิจกรรมการพัฒนา : ปรับระบบการสงใบแจงซอม แจงซอมผาน QR-Code - โดย QR-Code จะลิ้งไปยังเว็บไซต์ส าหรับการ
เขียนใบสงซอม จากนั้นจะมีการแจงเตือนไปยังไลน์กลุมงานยุทธศาสตร์ประกอบดวยศูนย์ชาง ศูนย์คอมพิวเตอร์  
และศูนย์คอมพิวเตอร์ ด าเนินการซอม/แกไข 

 
ผลการพัฒนา:   
หลังวิเคราะห์และปรับปรุงระบบ VSM  ระบบงานซอมบ ารุงรักษาของงานชาง และคอมพิวเตอร ์

 

 

กิจกรรม Pre- Lean Post Lean 
ขั้นตอน 10 ขั้นตอน 3 ขั้นตอน 

ระยะเวลา 48.3 min 1 min 
ระยะทาง 500 เมตร 0 เมตร 
อัตราก าลัง 6 คน 2 คน 

ประสิทธิภาพ   
-ความพึงพอใจของงานซอมคอมพิวเตอร์ 82 85 
-ความพึงพอใจของงานซอมบ ารุงรักษา 78 83 
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12  Poster Presentation                                                                                                                        
ระบบที่ 5 ระบบสนับสนุนบริการและงานส าคัญ : ลดคาไฟ ปลอดภัยผูใช 
ผู้น าเสนอ: นายวัชรินทร์ สิงต฿ะนะและนายเฉลิมเกียรติ  แกงคุม ต าแหน่ง หัวหนาแผนกวิศวกรรมและซอมบ ารุง   
EMAIL: watcharin@sut.ac.th                                      เบอร์โทรศัพท์ 061-1515271 
หน่วยงาน : แผนกวิศวกรรมและซอมบ ารุง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี อ.เมืองจ.นครราชสีมา 

ความเป็นมาและความส าคัญ: เนื่องจาก ในรอบปีงบประมาณ 2559 ท่ีผ่านมาค่าไฟฟ้าของอาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีซึ่งเป็นอาคารรักษาผู้ป่วยในสูง 12 ช้ัน ขนาด 120 เตียงมีค่าใช้จ่ายมากกว่า 1 ล้านบาทต่อเดือน ตรวจสอบพบว่า
การใช้เครื่องปรับอากาศในอาคารโรงพยาบาลเป็นค่าใช้จ่ายหลักประมาณ ร้อยละ 60ของค่าไฟฟ้าทั้งหมด การออกมาตรการ
ประหยัดไฟฟ้าและ การรณรงค์ ให้พนักงานช่วย ลดการใช้พลังงาน โดยการปิดน้ าปิดไฟปิดแอร์ จะได้ผลในช่วงแรก เนื่องจากการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงาน แต่เมื่อด าเนินการไปได้ระยะเวลาหนึ่งพบว่าพฤติกรรมการประหยัดพลังงานจะถูกละเลย
เนื่องจากมีภาระงานทางด้านการดูแลคนป่วยที่มากข้ึนจึงมีแนวคิดในการการปรับเปลี่ยนเชิงระบบและเปลี่ยนการใช้สารที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมจะท าให้การประหยัดพลังงานมีความยั่งยืนมากกว่า โดยจากทฤษฎีที่ว่าการปรับอุณหภูมิขึ้น 1องศาเซลเซียสจะช่วย
ลดการใช้พลังงานลงได้ร้อยละ 10 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด : เพื่อลดค่าไฟฟ้าของอาคารรัตนเวชพัฒน์และบุคลากรไม่ได้รับอันตรายจากสารเคมี 
กิจกรรมการพัฒนา  : การศึกษานี้จะเน้นการประหยัดพลังงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและสามารถท าได้ทันที โดยการใช้วงล้อ PDCA 
จ านวน 2 รอบ ซึ่งในรอบที่ 1 เป็นการรณรงค์ประหยัดพลังงานผ่านมาตรการต่างๆ ซึ่งสามารถลดค่าไฟฟ้าได้ระดับหนึ่ง และรอบที่ 
2 เป็นการปรับอุณหภูมิเครื่องท าน้ าเย็นระบบรวมศูนย์จากเดิมที่ 8 องศาเซลเซียสเป็น 8-9 องศาเซลเซียส  ปรับการใช้น้ ายาออ
แกนนิคซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อระบบและต่อสุขภาพของพนักงานซ่อมบ ารุงท่ีเข้าไปบ ารุงรักษาหอผึ่งเย็นและในระบบปรับน้ ากระด้าง
แทนน้ ายาเคมีติดอุปกรณ์บังแสงแดดที่ส่องหอผึ่งเย็นเพื่อลดการเกิดตะไคร่น้ าและตรวจวัดค่าเช้ือจีโอเนลล่าในระบบท าความเย็น  
ผลการพัฒนา : จากผลการด าเนินงานพบว่าในปีงบประมาณ 2560 สามารถลดค่าไฟฟ้าในอาคารรัตนเวชพัฒน์ท้ังปีลงได้ 1 ล้าน
บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 7 ของค่าไฟฟ้าเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา และตรวจไม่พบค่าเชื้อจีโอเนลล่าในระบบ รวมทั้งพนักงานมีความ
พึงพอใจในการใช้น้ ายาออแกนนิค  
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์ : ระบบปรับอากาศได้รับการดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและผู้รับบริการปลอดภัยจาก
เชื้อจีโอเนลล่า โดยในครั้งหน้าจะท าการส ารวจพ้ืนท่ีและปรับปรุงสถานท่ีที่จะช่วยในการประหยัดพลังงาน การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
ที่ประหยัดไฟฟ้ามากขึ้นควบคู่กับการรณรงค์และปรับพฤติกรรมการใช้พลังงานของผู้ใช้งานในอาคาร ซึ่งจะสามารถลดค่าไฟฟ้าได้
มากกว่าน้ีได้ 
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13  Poster Presentation                                                                                                                      
ระบบที่ 5 ระบบสนับสนุนบริการและงานส าคัญ : ลด PEAK ลดคาไฟฟูา                                                                             
ผู้น าเสนอ: นายวิทยา  แมนประโคน  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                                                                            
E-MAIL:  witc7@hotmail.com        เบอร์โทรศัพท์ 085-6460100                                                          
หน่วยงาน : งานบริหารสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยรพ. นาโพธิ์ ต. ศรีสวาง อ. นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230 

ความเป็นมาและความส าคัญ : โรงพยาบาลนาโพธ์ิมีการด าเนินโครงการโรงพยาบาลลดโลกรอนตั้งแตปี 2556 จนถึงปัจจุบัน 
ซึ่งสามารถลดปริมาณการใชไฟฟูาลงได แตพบวาจ านวนเงินคาไฟฟูาไมไดลดลงตามแตอยางใดและกลับสูงขึ้น  เนื่องจากการ
คิดคาไฟฟูาเป็นการคิดแบบตามชวงเวลาการใช (TOU)โดยจะมีการเอาคาพลังงานไฟฟูาสูงสุดมาคิดคาไฟดวย(คา Peak) กรณี
คา Peak สูงจะเสียคาไฟฟูาสูงดวย  การไฟฟูาคิดคา Peak กิโลวัตต์ละ 132.93บ. โดยในปี 2557 มีคา Peak รวม 2,060.02 
กิโลวัตต์ รวมเป็นเงิน273,838.46 บาท  และคาไฟฟูารวม  1,851,531.86 บาท          
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด : เพื่อลดการใชพลังงานไฟฟูา 
กิจกรรมการพัฒนา :  

 -วิเคราะห์การใชไฟฟูาพบวาเครื่องใชไฟฟูาที่บริโภคไฟมากและสามารถปรับเกลี่ยการท างานได  
-ปรับเปลี่ยนใหหนวยจายกลางมาท างานในเวลา 07.00น. และใหท าการอุนเครื่องนึ่งและนึ่งปราศจากเชื้อรอบแรก

ใหเสร็จกอน 09.00น.และนึ่งใหเสร็จกอน 13.00 น. ยกเวนเหตุฉุกเฉิน เพื่อหลีกเลี่ยงการใชไฟฟูาชวงบาย ซึ่งจะมีการเปิดใช
เครื่องปรับอากาศ 

-ปรับเกลี่ยการท างานของเครื่องเติมอากาศในระบบบ าบัดน้ าเสียทั้ง 6  ตัว โดยไมใหท างานตรงกัน 
-ปรับเวลาการท างานของเครื่องซักผาโดยไมใหท างานพรอมกันกับเครื่องอบผา 
-ติดตามการใชไฟฟูาอยางตอเนื่อง 

ผลการพัฒนา  : หลังการพัฒนาจากเดือนมีนาคม 2558 เป็นตนมา พบวา ปี 2558 มี Peak รวม 1,910.25 กิโลวัตต์ ลดลง 
149.77 กิโลวัตต์ เป็นเงิน 19,908.93 บาท ปี 2559 ลดได 45.32 กิโลวัตต์ เมื่อเทียบกับปี 2557 เป็นเงิน 6,024.93 บาท และ 
7 เดือน ของปี 2560 สามารถลดได 28.99  กิโลวัตต์ เป็นเงิน 3,853.64  บาทคาไฟฟูาปี 2557 รวม 1,851,531.86 บาท  คา
ไฟฟูาปี 2558 รวม 1,762,572.39 ลดลง 88,959.47  บาท  ปี 2559 รวม 1,710,508.28 ลดลง 141,023.58 บาท  ปี 2560 
ชวง 7 เดือน  รวม 1,180,757.08 ลดลง 141,129.76บาท 
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์  : ปัจจัยที่มีผลตอคาไฟฟูาที่ส าคัญไดแก ปริมาณการใชไฟฟูารวม  คาไฟฟูาอัตโนมัติ
(Ft) และคาพลังไฟฟูาสูงสุด(Peak)นอกจากน้ีพบวาปริมาณการใชไฟฟูาในชวง Peak ก็มีผลตอคาไฟฟูาดวยเนื่องจากคาไฟจะ
แพงกวาชวง Off Peak ดังนั้นกิจกรรมการใชไฟฟูาควรใชในชวง Off Peak แทนการใชชวง Peak ใหมากท่ีสุด สภาวะอากาศ
ในแตละปีมีผลตอคา Peak  ดังนั้นคา Peak  ที่ลดลงอาจเกิดจากสภาวะอากาศก็ได จึงตองท าการพัฒนาติดตามอยางตอเนื่อง
ตอไป 
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14 Poster Presentation 
ระบบที่ 5ระบบสนับสนุนบริการและงานส าคัญ : การสอบสมรรถนะผานแอปพลิเคชั่นไลน์ สอบปฺุบรูผลปั๊บ 
ผู้น าเสนอ:   นายสุนทร  บรรณการ     ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
E-MAIL : DENTDEVIL@GMAIL.COM     เบอร์โทรศัพท์ 088-5942623 
หน่วยงาน: กลุมงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ฯ โรงพยาบาลส าโรงทาบ  อ.ส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 

ความเป็นมาและความส าคัญ : จากการส ารวจพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลน์ของบุคลากรโรงพยาบาล 
ส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ปี 2560 พบวา บุคลากรใชสื่อสังคมออนไลน์มากท่ีสุดคือโปรแกรมไลน์ (รอยละ 27.9)  โดยใชผาน
สมาร์ทโฟน (รอยละ 61.1) มีประสบการณ์การใชงาน 6-10 ปี (รอยละ 39.3) และบุคลากรสวนใหญมีความรูความสามารถใน
การใชสื่อสังคมออนไลน์ระดับปานกลางถึงมาก (รอยละ 89.6) ในการทดสอบสมรรถนะระบบเดิมใชวิธีการสอบแบบใช
กระดาษ การประมวลผลสอบใชเวลานานมีความผิดพลาดบอย จากประเด็นดังกลาวจึงไดน าจุดแข็งมาพัฒนาคุณภาพ “การ
สอบสมรรถนะผานแอปพลิเคชั่นไลน์ สอบปฺุบรูผลปั๊บ” ขึ้น โดยการท างานบูรณาการรวมกับคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
และคณะกรรมการพัฒนาวิชาการและนวัตกรรมเช่ือมโยงการใชประโยชน์จากขอมูลรวมกันและชวยใหการประเมินสมรรถนะ
บุคลากรมีประสิทธิภาพ โปรงใส ลดการใชกระดาษและตอบสนองนโยบายรัฐบาลดานสาธารณสุข THAILAND 4.0 ตอไป 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด :  
 1.บุคลากรสามารถเขาระบบและท าการสอบสมรรถนะผานแอปพลิเคชั่นไลน์ ไดรอยละ 100  
 2.การประมวลผลการสอบสมรรถนะผานแอปพลิเคชั่นไลน์ มีความถูกตอง สมบูรณ์รอยละ 100 
กิจกรรมการพัฒนา : ประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการงานพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ
และนวัตกรรม รวมวางแผนก าหนดบทบาทหนาท่ี และจัดสรางระบบการสอบออนไลน์ สรางขอสอบจาก GOOGLE FORM 
ตามสมรรถนะหลักโรงพยาบาลจากนั้นท าการตรวจสอบความสมบูรณ์และทดสอบระบบเพื่อเตรียมความพรอม  แลวจัดสอบ
ออนไลน์โดยใชโปรแกรมไลน์ผานอุปกรณ์สื่อสารสมาร์ทโฟน และน าสวนขาด ขอบกพรองในการจัดสอบออนไลน์แตละครั้งมา
แลกเปลี่ยนรวมกันกับคณะกรรมการที่เกี่ยวของเพื่อปรับปรุงใหดีขึ้น  จากน้ันจึง จัดท ารายงานผลการสอบสมรรถนะเสนอ
ผูบริหาร เพื่อก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาใหมีความตอเนื่องและเกิดความยั่งยืน 
ผลการพัฒนา : พบวา บุคลากรสามารถเขาระบบและท าการสอบสมรรถนะผานแอปพลิเคชั่นไลน์ ดานการจัดการความเสี่ยง 
ดานการปูองกันและควบคุมการติดเชื้อ และดานการชวยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน คิดเป็นรอยละ 100 ยกเวนสมรรถนะดานการ
บัญชาการเหตุการณ์ที่ไมบรรลุตามเปูาหมาย สวนการประมวลผลการสอบสมรรถนะผานแอปพลิเคชั่นไลน์ ทุกดานมีความ
ถูกตอง สมบูรณ์ คิดเป็นรอยละ 100 
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์  : การประมวลผลสอบรวดเร็ว แมนย า มีความโปรงใสและเป็นธรรมตอบุคลากรมี
การบูรณาการงานและใชประโยชน์ขอมูลสารสนเทศรวมกันท าใหลดความซ้ าซอน และขั้นตอนในการท างานลดการใชกระดาษ
และวัสดุส านักงานอ่ืน ๆ ชวยใหประหยัดงบประมาณ และลดโลกรอนมีการเรียนรูการท างานเป็นทีมและกอเกิดความรักความ
สามัคคีในหนวยงานตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใชไดอยางคุมคาและเกิดประสิทธิผลตอองค์กร 
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15 Poster Presentation 
ระบบที่ 5 ระบบสนับสนุนบริการและงานส าคัญ : ตัดเบิกหนาบาน 
ผู้น าเสนอ : นางนภา   พลกุล              ต าแหน่ง  พนักงานผูชวยเหลือคนไข   
E-Mail : sshpt2005@yahoo.com    เบอร์โทรศัพท์ 081-7908688 
หน่วยงาน:  งานคลังวัสดุการแพทย์  กลุมการพยาบาล  โรงพยาบาลเสิงสาง  อ.เมือง จ.นครราชสีมา  30330 
ความเป็นมาและความส าคัญ :  การบริหารระบบการเงินของโรงพยาบาลนอกเหนือจากการวางแผนการจัดเก็บรายไดที่ตอง
มีประสิทธิภาพสูงสุดแลว การจัดการดาน Back office  ยังมีความส าคัญมากเป็นอันดับตนๆที่ทุกโรงพยาบาลควรให
ความส าคัญ โดยหากมีการลดมูลคาวัสดุคงคลังใหเหลือนอยท่ีสุดไดจะสามารถลดการใชเงินในสวนนี้และสามารถน าเงินมา
บริหารจัดการสวนอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ  คลังวัสดุการแพทย์โรงพยาบาลเสิงสาง มีคาใชจายดานเวชภัณฑ์มิใชยาและวัสดุ
การแพทย์ ปี 2557-2559   เทากับ   5,412415.2 ,6,756,,079.48 และ 5,767,,301.68  บาทตามล าดับ  ซึ่งอยูในอัตราที่สูง 
จากการทบทวนปัญหาการบริหารคลังวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใชยาพบวา  มีความเสี่ยงส าคัญ 2 ประเด็นคือ การคาง
จายของคลังวัสดุ ปี 2559 เทากับ 12 รายการ และปี 2560 เดือน ตุลาคม – เดือนพฤษภาคม จ านวน 7 รายการ  และการ
เบิกฉุกเฉินของหนวยงานปี 2559 จ านวน 8 ครั้ง และปี 2560 เดือน ตุลาคม - เดือนพฤษภาคม 2560 จ านวน  3 ครั้ง  จาก
การวิเคราะห์พบวาเกิดจากการบริหารคลังของหนวยบริการและการบริหารคลังรวมยังขาดประสิทธิภาพ ท าใหการวาง
แผนการจัดซื้อและคงคลังไมเหมาะสม 
วัตถุประสงค์ /เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด : 1ลดจ านวนการคางจาย  
    2  ลดจ านวนการเบิกฉุกเฉิน 
กิจกรรมการพัฒนา  : ประชุมรวมกันระหวางคลังวัสดุการแพทย์เวชภัณฑ์มิใชยาและตัวแทนหนวยงานที่เกี่ยวของโดยมี
ขอตกลงรวมกัน  ดังนี ้

1 หนวยงานทบทวนการใชและปรับยอด  Stock ใหเป็นปัจจุบัน 
2 คลังปรับปรุงโปรแกรมการเบิกโดยใชระบบ Excel  มีการลงขอมูลวัสดุและจ านวนเต็มแยกรายหนวยงาน 
3 ปรับระบบการเบิกจากระบบ Program  บริหารคลังวัสดุเป็นเบิกใน Program Excel ที่สรางขึ้นใหมทุกครั้งท่ีมี

การตัดจายหนางาน  ซึ่งผูบริหารคลังสามารถทราบขอมูลวัสดุคงเหลือในแตละคลังไดแบบ Real Time 
4 ก าหนดวันเบิก จาย สัปดาห์ละ 1   ครั้ง 

ผลการพัฒนา :  1   จ านวนคางจายของคลังวัสดุ  เดือน มิถุนายน –เดือน กันยายน 2560  = 2  รายการ 
  2 จ านวนครั้งการเบิกฉุกเฉิน เดือน มิถุนายน –เดือน  กันยายน  2560  =  0    ครั้ง 
บทเรียนที่ได้รับ /การน าไปใช้ประโยชน์  :  การวางแผนงานและการท างานเป็นทีมโดยมีเปูาหมายเดียวกันจะสามารถท างาน
ที่ยุงยากใหส าเร็จลงได 
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ผลงานวิชาการ Poster presentation: ระบบ 6 นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์/ระบบงานต่างๆ 

คณะกรรมการ:1. ผศ.ดร.ศรีเกียรติ  อนันต์สวัสดิ์2. อ.พญ.ใจทิพย์  เชื่อมไธสง3. อาจารย์ภรณี  อนุสนธิ์ 

รหัส ชื่อผลงาน ผู้น าเสนอ 
01 อุปกรณ์แผนชวยสอนฉีดอินสุลิน วชิรญาณ์การเกษ  
02 กลองใสยาจัดงาย สบายแจก นองเล็ก สุขเกิด 
03 การพัฒนาฉลากยารูปภาพส าหรับชาวตางชาติโรงพยาบาลปากชองนานา ภก.วัชรา จันทร์เขียว 
04 การพัฒนาโปรแกรมอัตโนมัติส าหรับชวยค านวณคาการท างานของไต 

(CrCl) ในระบบ HOSxP 
ภญ.พลอยไพลิน คูณกระโทก 

05 ถุงมหัศจรรย์ปูองกันแผลลางไตถูกน้ า  ฉันทาสุภา  เสือสิงห์ 
06 นวัตกรรมกระจกสองเทาเบาหวาน  สุพัฒน์  ลือขุนทด 
07 อุปกรณ์ชวยในการถายภาพรังสีกระดูกสันหลังสวนคอ ทาริกา สมนาค 
08 นวัตกรรม“ขวดหักหลอดยาฉีด” นุจรีคุปตวุฒินันท์ 
09 EKG ติดงาย ไมหลุด ลดสิ้นเปลือง พ.จ.ท.เริงชัย จูกูล             

  10 ผลของการติดเทปประยุกต์เพ่ือลดปวดในกลุมผูปุวยที่มีอาการปวด
กลามเนื้อเรื้อรังบริเวณกลามเนื้อทราพีเซียสสวนบน (Effect of 
modified multipore tapping to relief pain on myofascial pain 
syndromepatient at upper trapezius muscle)  

ดรุณี ปัดธุลี 

11 ฟันสวยดวยเสียงเพลง อ าพล กุลสุวรรณ 
12 เสนทางแหงความทรงจ าบน Microsoft Excel กชนิภา นราพินิจ และ

สุภาพร เบือนขุนทด 
13 การดูแลผูตองขังเรือนจ ากลาง จังหวัดนครราชสีมา อยางครบวงจร  จันทนา สรนาคมน์และ 

วัชฎา รัตนานนท์เสถียร 
 14 เครื่องบีบน้ าเกลือกันช็อก ศิวพร    คุโณรัมย์ 

15 พัฒนานวัตกรรมการออกก าลังกาย “สมาธิเคลื่อนไหว 3 ทาบ าบัดโรค”  
โรงพยาบาลคอนสาร   อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 

ปทิดา เทาธุรี    
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01 Poster Presentation 
ระบบ 6 นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์/ระบบงานต่างๆ:  อุปกรณ์แผนชวยสอนฉีดอินสุลิน 
ผู้น าเสนอ : นางวชิรญาณ์การเกษ                 ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
E-MAIL: k_phing2551@hotmail.com       เบอร์โทรศัพท์  088-5957059 
หน่วยงาน : โรงพยาบาลหนองกี ่ อ.หนองกี ่ จังหวัดบุรีรัมย ์
ความเป็นมาและความส าคัญ : โรงพยาบาลหนองกี่ มีผูปุวยเบาหวานท่ีไดรับยาฉีดอินสุลิน 356 คน มีระดับ HbA1C < 7% 
รอยละ 19.1 แสดงถึงผูปุวยเบาหวานท่ีไดรับยาฉีดอินสุลิน สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดใหอยูในเกณฑ์มาตรฐานต่ า
มาก การทบทวนปัญหาและคนหาสาเหตุ พบวาผูปุวยฉีดอินสุลินไมถูกต าแหนงรอยละ 90 โดยจะฉีดรอบๆสะดือสลับแคขาง
ซายกับขางขวาเทานั้น ไมมีการเปลี่ยนต าแหนงการฉีดไปรอบๆ ซึ่งการฉีดยาซ้ าที่เดิมมีโอกาสท าใหเกิดภาวะแทรกซอนไดเชน 
การเกิดกอนไขมันใตผิวหนัง  ภาวะแทรกซอนดังกลาวอาจสงผลใหการออกฤทธ์ิของอินสุลินไมมีประสิทธิภาพ และยังพบ
ปัญหาขาดรูปแบบการสอนที่ท าใหผูปุวยเขาใจ ขาดสื่อประกอบการสอนและสาธิตการฉีดอินสุลินท่ีดี จึงไดพัฒนารูปแบบการ
สอนฉีดอินสุลินดวยการใชอุปกรณ์แผนชวยสอนฉีดอินสุลิน 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด : เพื่อใหผูปุวยหรือผูดูแลสามารถฉีดอินสุลินไดถูกต าแหนงและชวยใหผูปุวยควบคุมระดับ
น้ าตาลในเลือดไดดีขึ้น 
กิจกรรมการพัฒนา  : อุปกรณ์แผนชวยสอนฉีดอินสุลินประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุพลาสติกโฟม ตนทุนต่ า พกพาสะดวก วิธีการใช
งานน าแผนอุปกรณ์แผนชวยสอนฉีดอินสุลินมาวางบนหนาทองตรงกลางเป็นจุดสะดือ คาดสายใหพอดีกับรอบเอวผูปุวยแลว
เริ่มฉีดในชองที่ 1 ครั้งถัดไปใหฉีดวนไปตามชอง 2-20 แลววนกลับมาฉีดชองที่ 1ท าแบบนี้ไปเรื่อยๆ 
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญและทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 40 ราย ระหวาง 1 ตุลาคม 2559 – 
30 เมษายน 2560 กลุมทดลองไดรับอุปกรณ์แผนชวยสอนฉีดอินสุลินไปใชที่บาน ซึ่งทุกสัปดาห์จะมีการโทรศัพท์ติดตามเยี่ยม
ถึงปัญหาหรืออุปสรรคการใช และกลุมควบคุมไดรับการสอนฉีดอินสุลินตามปกติ จากพยาบาลที่แผนกผูปุวยนอก รูปแบบการ
สอนประกอบดวยการสาธิตฉีดอินสุลินพรอมกับสาธิตยอนกลับ การทวนซ้ าต าแหนงฉีดยา แลวนัดผูปุวยท้ังสองกลุมตรวจ
ระดับน้ าตาลหลังงดอาหาร 8 ช่ัวโมง จ านวน 3 ครั้งคือ 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน ท่ีโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพต าบลใกลบาน 
ผลการพัฒนา  : พบวากลุมทดลองมีคาเฉลี่ยระดับน้ าตาลในเลือดลดลงแตกตางจากกลุมควบคุมอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) ทั้ง 3 ครั้ง  
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์ : ใชส าหรับผูปุวยที่ไดรับยาฉีดอินสุลิน  ชวยใหผูปุวยมีการฉีดอินสุลินท่ีถูกตอง ทราบ
ต าแหนงท่ีควรฉีดยา สงผลตอการกระจายและการออกฤทธ์ิของอินสุลินท าใหระดับน้ าตาลในเลือดผูปุวยฯลดลง ชวยปูองกัน
การเกิดภาวะแทรกซอนเฉพาะท่ีจากการฉีดยาซ้ าที่เดิมมีความงายสะดวกตอการใชและชวยอ านวยความสะดวกใหเจาหนาที่ใน
การสอนต าแหนงฉีดยาใหผูปุวยและผูดูแล  
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02 Poster Presentation 
ระบบ 6 นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์/ระบบงานต่างๆ: กลองใสยาจัดงาย สบายแจก 
ผู้น าเสนอ: นางสาวนองเล็ก   สุขเกิด       ต าแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
E-MAIL: nonglek.sk50@gmail.com     เบอร์โทรศัพท์: 044-569080 ตอ 105 
หน่วยงาน: งานผูปุวยในโรงพยาบาลส าโรงทาบ  อ.ส าโรงทาบ  จ.สุรินทร ์
ความเป็นมาและความส าคัญ: โรงพยาบาลส าโรงทาบเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง มีระบบการจายยาจากหองยา
เป็น Daily doseจากสถานการณ์ปัจจุบันตึกผูปุวยในมีผูมาใชบริการตอเวรจ านวนมากเฉลี่ย 35คน/เวร มีการจัดแจกยา
รับประทานเฉลี่ย 20-50ครั้ง/เวร ซึ่งการจัดและแจกยาเป็นภาระงานหน่ึงที่ใชเวลานาน เพราะผูปุวย 1 คนตองมียา
รับประทาน 3-4  มื้อ/วันจากกระบวนการจัดยารับประทานซึ่งเดิมมีการ Double check กอนแจก และมีกลองแจกยาท่ีมี
เพียงหมายเลขเตียง พบวามีปัญหาความคลาดเคลื่อนทางการใหยาเกิดขึ้น ในปี 2557- 2559 พบอัตราความคลาดเคลื่อนใน
กระบวนการกอนการแจกยา เฉลี่ยเทากับ 0.52 ครั้ง/พันวันนอน พบอัตราความคลาดเคลื่อนในการแจกยา เฉลี่ยเทากับ 0.58 
ครั้ง/พันวันนอน และยังพบปัญหากลองส าหรับใสยาจัดแจกใหผูปุวยไมสามารถบงช้ีตัวผูปุวยได หนวยงานผูปุวยในจึงไดจัดท า
นวัตกรรม“กลองใสยาจัดงาย สบายแจก” เพื่อใหผูปุวยไดรับยาอยางถูกตอง ครบถวน ลดอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา 
สรางความมั่นใจแกผูปฏิบัติงานในการจัดแจกยาใหกับผูปุวยและผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ กระบวนการจัดแจกยาสะดวก
รวดเร็ว    
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด: 

1)อัตราความคลาดเคลื่อนในกระบวนการกอนการแจกยา ≤0.5 ครั้ง/พันวันนอน    
2)อัตราความคลาดเคลื่อนในการแจกยา ≤0.2 ครั้ง/พันวันนอน     
3)อัตราความพึงพอใจของบุคลากรตอการใชกลองใสยา ≥ 85        

กิจกรรมการพัฒนา: จัดท ากลองใสยาจัดงาย สบายแจก ตามกระบวนการดังนี้  
1.จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช/งบประมาณในการด าเนินงาน 140  บาท 
2.จัดท าอุปกรณ์กลองใสยาจัดงาย สบายแจก 
3.ทดลองใชกลองใสยาจัดงาย สบายแจก ในชวงเดือน มกราคม ปี 2560  
4.ประเมินความพึงพอใจโดยใชแบบประเมินที่หนวยงานผูปุวยในจัดท าขึ้น 
5.น าขอเสนอแนะจากผูใชงานมาปรับปรุงและพัฒนาผลงานตอไป 

ผลการพัฒนา:    
1.อัตราความคลาดเคลื่อนในกระบวนการกอนการแจกยา = 0.44 ครั้ง/พันวันนอน    
2.อัตราความคลาดเคลื่อนในการแจกยา = 0.22 ครั้ง/พันวันนอน     
3.อัตราความพึงพอใจของบุคลากรตอการใชกลองใสยา = 95.42 

บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์:  
1. การน ากลองใสยาจัดงาย สบายแจกมาใชในตึกผูปุวยในท าใหลดอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา ผูปุวยไดรับ

ยารับประทานอยางถูกตองครบถวน ชวยใหกระบวนการจัดแจกยาสะดวกรวดเร็ว สรางความมั่นใจในการจัดแจกยาและ
ผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ 

2. การสรางความตระหนักตอเจาหนาที่ในกระบวนการกอนการแจกยาเพื่อชวยลดความคลาดเคลื่อนในการแจกยา 
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03 Poster Presentation 
ระบบ 6 นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์/ระบบงานต่างๆ : การพัฒนาฉลากยารูปภาพส าหรับชาวตางชาติโรงพยาบาลปากชองนานา 
ผู้น าเสนอ: ภก.วัชรา  จันทร์เขียว  ต าแหน่ง: เภสัชกรปฏิบัติการ 
E-MAIL: iwutch.rx16@gmail.com เบอร์โทรศัพท์: 083-2899409 
หน่วยงาน: โรงพยาบาลปากชองนานา  อ.ปากชอง   จ.นครราชสีมา 
ความเป็นมาและความส าคัญ: โรงพยาบาลปากชองนานามีผูปุวยชาวตางชาติจ านวนมาก โดยเฉพาะชาวกัมพูชาและพมา ซึ่ง
สวนมากไมสามารถอานฉลากยาภาษาไทยไดท าใหเกิดปัญหาดานการสื่อสารขอมูลค าแนะน าการใชยา ในปี พ.ศ.  2559 พบ
อุบัติการณ์การบริหารยาผิดพลาดของผูปุวยเองที่เกิดจากความไมเขาใจดานภาษาหลายราย เชน ผูปุวยชาวกัมพูชาอาน
ภาษาไทยไมได ตองรับประทานยา Warfarin ขนาด  5 มก. ครั้งละครึ่งเม็ดทุกวัน แตผูปุวยรับประทานยาจริง 1 เม็ด ท าใหคา 
INR สูงถึง 6.3 และมีจ้ าเลือดเกิดขึ้นตามรางกาย ( INR target 2-3) อีกรายเป็นผูปุวยชาวพมาตองรับประทานยา 
Trihexyphenidyl 2 มก. ครั้งละ  1 เม็ดครึ่ง แตเนื่องจากอานฉลากยาภาษาไทยไมได จึงใชยาเพียง 1 เม็ด ท าใหขนาดยาต่ า
กวาที่แพทย์ตองการในการรักษา จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาฉลากยารูปภาพ ( Pictorial labels) สามารถเพิ่ม
ประสิทธิผลในการใชยาของผูปุวย ท าใหมีความเขาใจในการใชยามากข้ึน ผูจัดท าเล็งเห็นถึงความส าคัญของฉลากยารูปภาพจึง
น าไปสูการจัดท าโครงการนี้ 
วัตถุประสงค ์: เพื่อพัฒนาฉลากยารูปภาพส าหรับการสื่อสารขอมูลค าแนะน าการใชยาส าหรับผูปุวยชาวตางชาติ 
กิจกรรมการพัฒนา: 1) ออกแบบฉลากยาโดยใชรูปภาพและขอความ 4 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ พมา กัมพูชาโดยมีแนวคิดคือ 
“ใชฉลากยาแผนเดียวท่ีเขาใจงาย ใหผูปุวยรับรูค าอธิบายไดไวท่ีสุดและไมเพิ่มภาระงานของผูปฏิบัติงาน” โดยใชฉลากยาสากล
ของ USP-DI เป็นตนแบบ  2) พิสูจน์อักษรและสอบถามความเขาใจ ความคิดเห็นตอฉลากยารูปภาพจากผูมีประสบการณ์3) 
ปรับปรุงฉลากยารูปภาพ  4) ประเมินความเขาใจตอฉลากยารูปภาพกับผูปุวยโดยเลือกกลุมตัวอยางเป็นผูปุวยชาวตางชาติที่
สามารถฟัง พูดภาษาไทยไดแตอานไมได เก็บขอมูลผูปุวยนอก จ านวน 3 เดือน (กรกฎาคม- กันยายน 2560) โดยใชการ
สัมภาษณ์และใหคะแนน หากผูปุวยตอบไดคะแนนมากกวา 85% ตามเกณฑ์ของ American National Standards Institute 
(ANSI) ถือวามีความเขาใจในการใชฉลากยา 
ผลการพัฒนา: มีผูเขารวมการโครงการ 114 ราย ผูปุวยทุกรายเป็นชาวตางชาติ สามารถฟังพูดภาษาไทยไดแตไมสามารถอาน
ภาษาไทยได พบวาผูปุวยสวนใหญ (92.1%) เขาใจฉลากยารูปภาพเป็นอยางดีมีผูปุวยเพียงบางสวนไมเขาใจสัญลักษณ์รูปภาพ
แทนชวงเวลา เชน สัญลักษณ์รูปพระอาทิตย์ของเวลาเชาและเย็นมีลักษณะคลายกัน และผูปุวยบางสวนท่ีไมเขาใจสัญลักษณ์
แทนจ านวนเม็ด เชน ¼ เม็ด แตเมื่อใหค าอธิบายเพิ่มเติมแลวผูปุวยสามารถเขาใจไดทั้งหมดดังนั้นฉลากยารูปภาพท่ีพัฒนาขึ้นนี้
สามารถน าไปเพิ่มประสิทธิผลในการใชยาของชาวตางชาติไดจริง 
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์: ฉลากยารูปภาพท่ีพัฒนาขึ้นมาใหมนี้สามารถน าไปทดสอบใชกับผูปุวยไดจริง เพื่อให
ผูปุวยเขาใจฉลากยาไดงาย สามารถบริหารยาไดอยางถูกตองปลอดภัยตามค าสั่งแพทย์ ปูองกันการใชยาผิดจนเกิดผลขางเคียง
ที่รุนแรงลดขอจ ากัดดานการใชภาษา นอกจากน้ียังสามารถน าแนวคิดการ พัฒนาฉลากยารูปภาพนี้ไปใชกับรูปแบบยาอ่ืนๆได 
เชน ยาน้ า ยาใชภายนอก ยาที่รับประทานเฉพาะเวลามีอาการ เป็นตน 
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04 Poster Presentation 
ระบบ 6 นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์/ระบบงานต่างๆ: การพัฒนาโปรแกรมอัตโนมัติส าหรับชวยค านวณคาการท างานของไต 
(CrCl) ในระบบ HOSxP   
ผู้น าเสนอ: ภญ.พลอยไพลิน คูณกระโทก ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ 
E-MAIL Drug.cp@gmail.com   เบอร์โทร 044-477281 ตอ 402 
หน่วยงาน โรงพยาบาลชุมพวงอ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 
ความเป็นมาและความส าคัญ : ปัจจุบันมีผูปุวยจ านวนมากท่ีมีคาการท างานของไตที่ผิดปกติ เป็นสาเหตุ  
การเกิดปัญหาเกี่ยวกับการรักษาและการปรับขนาดยา อาจท าใหไดรับการรักษาไมเหมาะสมและเกิดอันตราย ทางกลุมงาน
เภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค โรงพยาบาลชุมพวง เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงจัดท าโปรแกรมการค านวณคา CrCl เขาสู
ระบบ HOSxP ซึ่งเดิมระบบ HOSxP จะรายงานผลเป็นคา eGFR ซึ่งใชแบงระยะการท างานของไตที่ผิดปกติ สวนคาท่ีใช
ค านวณขนาดยาปัจจุบัน ใชสูตร CrCl ของ Cockcroft-Gault  ทั้งสองสูตรไดคาที่แตกตางกัน จากเดิมใชวิธีค านวณมือ ตอง
เปิดดูขอมูลจากคอมพิวเตอร์ ท าใหใชเวลามากกวาในการค านวณขนาดยา ดังนั้นการศึกษา จึงด าเนินการพัฒนาขึ้นเพื่อชวยลด
ระยะเวลาในการค านวณคา CrCl เพื่อชวยใหผูปุวยไดรับยาอยางเหมาะสมตอไป  
เป้าหมาย  : 1) เพื่อลดระยะเวลาในการค านวณคา CrCl เพื่อปรับขนาดยาใหเหมาะสมใหกับผูปุวยแตละราย  
2) เพื่อใหผูปุวยท่ีมีคาการท างานของไตที่ผิดปกติไดรับยาในขนาดที่เหมาะสม 
กิจกรรมการพัฒนา  : 1)พัฒนาโปรแกรมการค านวณคา CrCl จากสูตรการค านวณของ Cockcroft-Gault Formular เขาสู
ระบบ HOSxP ประสานงานกับกลุมงานเทคนิคการแพทย์ ให Programmerเอกชนเขียนสูตรการค านวณลงสูระบบ  
เริ่มด าเนินการตั้งแตเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เริ่มใชงานจริงเดือนพฤษภาคม 2560 โดยโปรแกรมตองมีการกรอกขอมูลที่ใช 
ไดแก อายุ น้ าหนัก เพศ และคา Serum Creatinine (Scr) ใหครบถวน 2) ประสานงานกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ใหประมวลผล คาการท างานของไต ( CrCl) และแสดงผลเป็นประเภทผูปุวยนอกและผูปุวยในพรอมทั้งแจงขอมูลการใช
โปรแกรมใหผูที่เกี่ยวของทราบ  
ผลการพัฒนา  : เก็บขอมูลการใชโปรแกรมในชวงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2560 รายงานผลอางอิงกับตัวช้ีวัดของการใชยา
อยางสมเหตุผล (RDU) ตัวช้ีวัดดังกลาว แสดงใหเห็นถึงการไดรับยาอยางสมเหตุผลที่ผูปุวยควรไดรับในแตละราย ก าหนดคา
เปูาหมาย และรายงานผลเป็นคา % โดยจะใชผลของตัวช้ีวัดที่ 12 : รอยละของผูปุวยเบาหวานท่ีใชยา Metformin เป็นยา
ควบคุมระดับน้ าตาลโดยไมมีขอหามใช (ไมควรไดรับในผูปุวยที่มี CrCl<30 ml/min) เปูาหมายคือ ≥ รอยละ 80 และตัวช้ีวัดที่ 
14 : รอยละของผูปุวยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไป ท่ีไดรับยากลุม NSAIDs เปูาหมายคือ  ≤ รอยละ10 พบวา คาที่ไดอยูในคา
เปูาหมายที่ก าหนดทุกเดือนหลังจากท่ีเริ่มใชโปรแกรมการค านวณคาการท างานของไตอัตโนมัติ  ซึ่งสวนหน่ึงเป็นผลมาจากการ
มีโปรแกรมการค านวณคาการท างานของไตอัตโนมัติ จากนั้นไดจัดท ารายการยาที่ตองมีการปรับตามขนาดคาการท างานของ
ไตเพื่อเป็นตัวชวยเตือน ปูองกันไมใหผูปุวยไดรับยาในขนาดที่ไมเหมาะสม  
บทเรียนที่ได้รับ /การน าไปใช้ประโยชน์  : โปรแกรมที่จัดท าขึ้นสามารถใชเป็นเครื่องมือในการปรับขนาดยาใหกับผูปุวยที่มี
การท างานของไตที่มีความผิดปกติ โดยค านวณไดอยางสะดวก แมนย า ลดระยะเวลาและความผิดพลาดผูปุวยไดรับยาในขนาด
ที่เหมาะสม และปลอดภัย ทราบปัญหาการท างานของไต และจัดการปัญหาเบื้องตนได แตโปรแกรมก็มีขอจ ากัด เชน หากลง
ขอมูลผิดพลาดจะท าใหการค านวณคลาดเคลื่อน หรือลงขอมูลไมครบถวน โปรแกรมจะไมสามารถค านวณคาออกมาได ซึ่งเป็น
โอกาสในการพัฒนาตอไป 
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05 Poster Presentation 
ระบบ 6 นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์/ระบบงานต่างๆ: ถุงมหัศจรรย์ปูองกันแผลลางไตถูกน้ า 
ผู้น าเสนอ: นางสาวฉันทาสุภา  เสือสิงห์  ต าแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
E-MAIL: BOBEY_1112@HOTMAIL.COM เบอร์โทรศัพท:์099-1692974 
หน่วยงาน: หองลางไตทางชองทอง (CAPD) โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 
ความเป็นมาและความส าคัญ: การอาบน้ าเป็นวิธีท่ีดีที่สุดส าหรับการช าระรางกายจากสิ่งสกปรก นอกจาก เรื่องความสะอาด
แลวยังท าใหรูสึกสดช่ืนแจมใส ส าหรับผูปุวยท่ีลางไตทางชองทอง (CAPD) จะมีแผลชองทางออกของสายทอลางไต (exit site) 
การอาบน้ านับเป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญเพราะผูปุวยตองกังวลเรื่องแผลถูกน้ าอันจะสงผลตอการติดเช้ือท่ีแผลชอง
ทางออกของสายทอลางไต (exit siteinfection) ถาดูแลไมดูอาจเกิดเป็นแผลเรื้อรังและเกิดการติดเชื้อที่อุโมงค์สายทอลางไต 
(tunnel infection) ไดเชนกัน   
 เป็นการดีหากท าใหผูปุวยสามารถอาบน้ าไดเชนคนปกติ โดยอาศัยวัสดุเหลือใชที่ผูปุวยไดรับเมื่อมารับยาจาก
โรงพยาบาลน ามาประยุกต์ใชเพื่อการอาบน้ า อันจะน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของผูปุวยลางไตทางชองทอง (CAPD) ทั้งดาน
รางกายและจิตใจ 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด: 

1) ชวยใหคนไขลางไตทางชองทองสามารถอาบน้ าไดเพิ่มอัตราความพึงพอใจและสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 2) ลดโอกาสแผลถูกน้ าซึ่งท าใหแผลอับช้ืนสงผลตอการติดเช้ือท่ีแผล 

3) เพื่อลดอัตราการติดเช้ือท่ีแผลลางไตทางชองทองExit site Infection และ Tunnel Infection  
กิจกรรมการพัฒนา: ใชกับผูปุวยลางไตทางชองทอง (CAPD) ที่รักษาที่โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา เพื่อปูองกัน แผลลาง
ไตทางชองทองของผูปุวยเปียกน้ าและอับช้ืน ลดอัตราการติดเช้ือท่ีแผลชองทางออกของสายทอลางไต (exit site) สงผลตอ
ความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผูปุวยลางไตทางชองทอง 
ผลการพัฒนา: ผูปุวยลางไตทางชองทอง (CAPD) โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา มีอัตราความพึงพอใจเพิ่มขึ้น และอัตรา
การติดเช้ือ Exit site Infection และ Tunnel Infection ลดลง 
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์ : น าไปพัฒนาและตอยอดเป็นงาน CQI เพื่อเก็บขอมูลในการติดเชื้อ Exit site 
Infection และ Tunnel Infectionอยางตอเนื่อง และเผยแพรนวัตกรรมสูโรงพยาบาลอื่นท่ีใหการดูแลผูปุวยลางไตทางชอง
ทอง 

 

 

 

  



 

93 
 

 
06 Poster Presentation 
ระบบ 6 นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์/ระบบงานต่างๆ:นวัตกรรมกระจกสองเทาเบาหวาน 
ผู้น าเสนอ:นางสุพัฒน์  ลือขุนทด       ต าแหน่ง:พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
E-MAIL: SUPHAT.PUM@GMAIL.COM      เบอร์โทรศัพท:์044-397111 ตอ 105, 171  มือถือ 098-1049203 
หน่วยงาน: โรงพยาบาลขามทะเลสออ.ขามทะเลสอ   จ.นครราชสีมา 
ความเป็นมาและความส าคัญ: โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากพฤติกรรมและวิถีการด าเนินชีวิต พบวาผูปุวยที่ควบคุม
ระดับน้ าตาลไดดีมีเพียงรอยละ 12 ปัญหาส าคัญคือ การเกิดภาวะแทรกซอนของตา , ไตและเทา ที่มีผลตอคุณภาพชีวิตและ
คาใชจายสูง โดยเฉพาะผูปุวยเบาหวานนานมากกวา 25 ปี มีโอกาสถูกตัดขาสูงถึงรอยละ 11 และปัญหาการเกิดความผิดปกติ
ที่เทา จากขอมูลปี 2556 ผูปุวยเบาหวานถูกตัดขา 1 รายปี 2557-2558 ถูกตัดนิ้วเทาปีละ 1-2 รายเป็นแผลเรื้อรังที่เทาปี 
2557-2559 จ านวน 9,5 และ 4 รายตามล าดับ การทบทวนท่ีผานมาพบวาไมมีรูปแบบการจัดการดูแลเทาผูปุวยเบาหวาน 
ดังนั้น จึงพัฒนานวัตกรรมกระจกเรื่องเทาเบาหวาน ขึ้นเพื่อสรางความตระหนักในการดูแลเทาในผูปุวยเบาหวานและชวยให
ผูปุวยสามารถมองเห็นความผิดปกติของเทาและปัญหาเทาแหงแตก หนังแข็ง ตาปลา พรอมการใหค าแนะน าการดูแลเทา
ประจ าวัน เพื่อลดการเกิดแผลและถูกตัดนิ้วเทาและขา 
วัตถุประสงค:์ 1) เพื่อใหผูปุวยเบาหวานรับรูและสามารถมองเห็นลักษณะเทาตัวเองได 2) เพื่อสรางความตระหนักในการดูแล
เทา และเกิดความพึงพอใจ 3) เพื่อลดภาวะเสี่ยงการเกิดแผลที่เทาและถูกตัดนิ้วเทาและขา 
เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด: 1) รอยละความพึงพอใจของผูปุวยเบาหวานท่ีใชกระจกสองเทา2) อัตราผูปุวยโรคเบาหวานท่ีไดรับการ
ตัดนิ้วเทาหรือขา <3%  3) อัตราผูปุวยเบาหวานเกิดแผลเรื้อรังที่เทา <10 % 
กิจกรรมการพัฒนา: จัดท ากระจกสองเทาโดยดัดแปลงจาก โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดล าปาง เปรียบเทียบกับลักษณะของ
เครื่องตรวจ PODOSCOPE รวมกับนักกายภาพและชางไมเตรียมอุปกรณ์ ทดลองใชในกลุมผูปุวยเบาหวานท่ีมารับบริการใน
คลินิกจ านวน30คน มีการสอบถามความพึงพอใจ การใชกระจกสองเทาการปูองกันความเสี่ยง, ความปลอดภัยโดยผูใชอธิบาย
กอนท าการสองกระจกทุกครั้งและมีขอแนะน าชัดเจนในเรื่อง ขอควรระวัง (หามขึ้นเหยียบ) ติดไวใหเห็นชัดเจน ผูปุวยสามารถ
มองเห็นลักษณะเทาตนเองที่ผิดปกติท าใหเกิดความตระหนักในการที่จะกลับไปดูแลเทาตนเองท่ีบาน 
ผลลัพธ์การใช้นวัตกรรม: (การสุมสัมภาษณ์ผูปุวยเบาหวาน ที่มารับบริการคลินิกจ านวน 30 ราย) ระดับความพึงพอใจ รอย
ละ 87.5 อยูในระดับดี,อัตราผูปุวยโรคเบาหวานท่ีมีแผลที่เทาลดลงและไมมีผูปุวยถูกตัดเทา      ป2ี557-2560 
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์: น าไปใชประโยชน์ในการตรวจคัดกรองประเมินความเสี่ยงของเทาโดยเฉพาะใน รพ.
สต. ที่ยังไมมีนักกายภาพบ าบัดมีการขยายผลการใชกระจกสองเทา รพช./ รพ.สต. ในจังหวัดนครราชสีมา (สูงเนิน, สีคิ้ว, บัว
ใหญ, ปักธงชัย, รพ.สต.ใน CUP) 
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07 Poster Presentation 
ระบบ 6 นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์/ระบบงานต่างๆ: อุปกรณ์ชวยในการถายภาพรังสีกระดูกสันหลังสวนคอ 
ผู้น าเสนอ: นางทาริกา สมนาค                ต าแหน่ง: นักรังสีการแพทย์ช านาญการ 
E-MAIL:tarikasomnak@hotmail.com   เบอร์โทรศัพท:์ 085-6154717 
หน่วยงาน:โรงพยาบาลกระสัง   อ.กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ความเป็นมาและความส าคัญ: จากการถายภาพรังสี C-Spine lateral ปี 2558 และ 2559 ในทายืนถายดานขาง ( C-Spine 
Lateral) โดยใหผูปุวยหิ้วถังน้ าเพื่อดึงหัวไหลลงไมใหบังกระดูกคอช้ินท่ี 7 พบปัญหาคือ ผูปุวยท่ีไมมีแรงไมสามารถหิ้วถังน้ าได
หรือหากเป็นผูปุวยท่ีมารถนอนก็จะใหญาติหรือเจาหนาที่ ชวยดึงแขนลงหรือไมก็ ถายภาพรังสี เทาที่ผูปุวยสามารถท าได  ท าให
ยังพบอัตราการถายภาพรังสี ผูปุวยไมเห็นกระดูกคอช้ินท่ี 7 ( C7) 43% และ 30 % ตามล าดับ  เนื่องจากกระดูกหัวไหลบัง  
สูญเสียฟิล์มและยังพบอัตราการไดรับรังสีโดยไมจ าเป็นของญาติในอัตราคอนขางสูง 
กิจกรรมการพัฒนา: 

1. ออกแบบอุปกรณ์ : จัดหาไมขนาด 6 นิ้ว x 11 นิ้ว เพื่อใหไดขนาดส าหรับวางเทาทั้งสองขาง แลวน า 
เชือกรัดของที่มีความยืดหยุนมาตัดและมัดเขากับไมโดยขนาดความยาวของสายรัดยาวประมาณ 16 นิ้ว เพื่อท่ีจะใหไดขนาด
เหมาะสม 

 

 
ตัวอย่างอุปกรณ์ 

                          ภาพแสดงการถาย C-spine lateral โดยใชโดยอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้น 
2.  น าอุปกรณ์ที่จัดท า ใชกับผูปุวยถายภาพรังสีกระดูกสันหลังระดับคอทุกราย 

 
ผลการพัฒนา: 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 
1. อัตราผูปุวยถายภาพรังสี C-Spine เห็นกระดูกคอช้ินท่ี 7 ( C7 ) >90% 57% 70% 95% 
2. อัตราการไดรับรังสีโดยไมจ าเป็นของญาติและเจาหนาท่ี <5% 50% 40% 2% 
 
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์: 

1. เกิดความรวมมือรวมใจของผูปฏิบัติงานในงานรังสีวินิจฉัย ทีมสหวิชาชีพ และผูน าองค์กรที่รวมกัน 
หาทางแกไขและพัฒนาอุปกรณ์ชวยในการถายภาพกระดูก C-Spine  

2. ผูปุวยไดรับการบริการที่ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดการไดรับรังสีไมจ าเป็นของญาติ และการ 
สูญเสียฟิล์ม 
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08 Poster Presentation 
ระบบ 6 นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์/ระบบงานต่างๆ: นวัตกรรม“ขวดหักหลอดยาฉีด” 
ผู้น าเสนอ: นางนุจรี คุปตวุฒินันท์          ต าแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
E-MAIL: junjao0113@gmail.com         เบอร์โทรศัพท:์089-5845884 
หน่วยงาน: รพ.สต. ชีวึก ขามสะแกแสงจังหวัดนครราชสีมา 
ความเป็นมาและความส าคัญ: อุบัติเหตุจากการท างานเกิดขึ้นไดตลอดเวลาในการปฏิบัติงานจากขอมูลที่ผานมา บุคลากรถูก
หลอดยาฉีดแตกบาดนิ้วมือ จ านวน 10 ครั้ง ในป ี2559ท าใหเกิดบาดแผลที่น้ิวมือปฏิบัติงานไมสะดวกเสี่ยงตอการติดเชื้อ และ
เกิดการสูญเสียยาจากหลอดยาแตก  
วัตถุประสงค:์ 
 1) เพื่อลดอุบัติการณ์บุคลากรถูกหลอดยาฉีดแตกบาดนิ้วมือ 

2) บุคลากรสามารถหักหลอดยาฉีดไดสะดวกรวดเร็วข้ึน มีความพึงพอใจตอการใชนวัตกรรม ขวดหัก 
หลอดยาฉีด 
ตัวชี้วัด: 

1. อุบัติการณ์บุคลากรถูกหลอดยาฉีดแตกบาดนิ้วมือ เทากับ 0 
 2. อัตราความพึงพอใจของบุคลากรตอการใชขวดหักหลอดยาฉีด> 80% 
กิจกรรมการพัฒนา: ทีมงานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบลชีวึก อ าเภอขามสะแกแสงไดคิดประดิษฐ์ขวดหักหลอดยาฉีด
จากวัสดุเหลือใช โดยน า Syringe ขนาด 3 และ 5 มล.มาตัดเป็นทอติดฝาขวดน้ าที่ใชแลวติดกาวยึดใหแนน และน ามาใชเป็น
ขวดหักหลอดยาฉีด 
ผลการพัฒนา : อุบัติการณ์หลอดยาแตกบาดนิ้วมือ เทากับ 0 และบุคลากรมีความพึงพอใจตอการใชขวดหักหลอดยาฉีด 
95.00% 
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์: การใชงานนวัตกรรมนี้ควรเลือกขวดที่มีความหนาพอสมควร เนื่องจากหลอดยาฉีดที่
มีความคมจะไมทิ่มทะลุขวดขณะจับมาใชงาน และหมั่นท าความสะอาดคราบสิ่งสกปรกบริเวณปากขวดอยางสม่ าเสมอ 
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09 Poster Presentation 
ระบบ 6 นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์/ระบบงานต่างๆ: EKG ติดงาย ไมหลุด ลดสิ้นเปลือง 
ผู้น าเสนอ: พ.จ.ท.เริงชัย   จูกูล            ต าแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ 
E-MAIL: jukul_2520@hotmail.com   เบอร์โทรศัพท:์ 089-7131507  
หน่วยงาน: งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเนินสงา  อ.เนินสงาจังหวัดชัยภูม ิ
ความเป็นมาและความส าคัญ: โรงพยาบาลเนินสงาไดประสบปัญหาการท า EKG 12 lead ในผูสูงอายุท่ีมีผิวหนังเหี่ยวยน 
หรือผูปุวยที่ดิ้นท าใหตัวดูดสุญญากาศดูดไมอยู หลุดงาย มีผลท าใหสิ้นเปลืองกระดาษที่ใชท า EKG 2-3 แผน/คน ประกอบกับ
ตัวดูดมีน้ าหนักมากท าใหสาย EKG ขาดช ารุดบอยครั้ง ตองสูญเสียงบประมาณในการจัดซื้อสายและกระดาษ EKG ในแตละปี
เป็นจ านวนมาก (ประมาณ 25,000 -35,000 บาท/ปี) 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด:ท า EKG 12 lead ไดสะดวก รวดเร็ว การตรวจในผูสูงอายุผิวหนังเหี่ยวยน หรือในผูปุวย
ที่ดิ้นสะดวกรวดเร็วขึ้น สาย EKGไมขาดช ารุดกอนเวลาอันควร และลดงบประมาณโรงพยาบาลในการจัดซื้อกระดาษและสาย 
EKG ใหมโดยใชเวลาในการ ท า EKG 12 lead < 2 นาที/คนสาย EKG ใชงานไดอยางนอย 3 ปีและลดงบประมาณ 
โรงพยาบาลในการจัดซื้อกระดาษ EKG ลง 20% 
กิจกรรมการพัฒนา: ศึกษาคัดเลือกวัสดุที่เป็นตัวน าไฟฟูามาทดลองเพื่อใหไดวัสดุที่น าไฟฟูาไดดีที่สุด โดยตองใหมีน้ าหนักเบา 
น าไฟฟูาไดดี ซึ่งก็ไดแผนทองแดงและตัวหนีบสายไฟท่ีสามารถหาซื้อไดตามทองตลาดทั่วไปน าวัสดุมาประกอบกับสาย EKG 
ทดลองใชกับผูปุวยโดยใชกาว 2 หนาเป็นตัวชวยใหตัวน าไฟฟูาติดกับตัวผูปุวยน าผลจากการทดลองใชมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กับแบบเดิม ผานแบบส ารวจความพึงพอใจ ประเมินผลทุก 1 เดือน เพื่อน ามาปรับปรุงใหดีขึ้น 
ผลการพัฒนา: จากการเก็บขอมูล 1 กรกฎาคม 2560 - 30 กันยายน 2560 การท า EKG 12 lead ในผูปุวยสูงอายุผิวหนัง
เหี่ยวยนและผูปุวยดิ้นกอนใชนวัตกรรมใชเวลา 4-5 นาท/ีคน หลังใชนวัตกรรมใชเวลา 1-2 นาที          (เฉลี่ย 1.45 นาท)ีการ
สิ้นเปลืองกระดาษ EKG กอนใชนวัตกรรม  2.48 แผน/คนหลังใชนวัตกรรม  1.47  แผน/คน คนไขมีความพึงพอใจในการท า 
85%  
บทเรียนที่ได้รับ /การน าไปใช้ประโยชน์ : ผูใชงานและผูปุวยใหความรวมมือเป็นอยางดี ประกอบกับผูบริหารไดเล็งเห็น
ความส าคัญในการคิดคนประดิษฐ์นวัตกรรมที่ชวยลดคาใชจายของโรงพยาบาลและสะดวกรวดเร็วในการใหบริการจึงท าใหท้ัง
ผูใชบริการและผูรับบริการพึงพอใจในการใชนวัตกรรม 
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10 Poster Presentation 
ระบบ 6 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ /ระบบงานต่างๆ : ผลของการติดเทปประยุกต์เพื่อลดปวดในกลุมผูปุวยท่ีมีอาการปวด
กลามเนื้อเรื้อรังบริเวณกลามเนื้อทราพีเซียสสวนบน ( Effect of modified multipore tapping to relief pain on 
myofascial pain syndromepatient at upper trapezius muscle) 
ผู้น าเสนอ: นางสาวดรุณี ปัดธุลี  ต าแหน่ง: นักกายภาพบ าบัด 
E-MAIL:pummyqaz@hotmail.com            เบอร์โทรศัพท:์ 09-2839-3941  
หน่วยงาน: โรงพยาบาลวังน้ าเขียวอ.วังน้ าเขียว  จ.นครราชสีมา 
ความเป็นมาและความส าคัญ:  ในปี 2559 มีผูปุวยเขารับการรักษาจากการอาการปวดกลามเนื้อเรื้อรัง ( myofascial pain 
syndrome) ในแผนกกายภาพบ าบัดมากถึงรอยละ 63 ของผูปุวยระบบกระดูกและกลามเนื้อท้ังหมด กลามเนื้อที่พบมากที่สุด
คือกลามเนื้อทราพีเซียสสวนบน (upper trapezius) ผูปุวยท่ีถูกสงมาไดรับการรักษาทางกายภาพบ าบัดอาการดีขึ้นเพียงรอย
ละ 66.67 ผูปุวยที่อาการไมดีขึ้น เนื่องจาก สวนใหญประกอบอาชีพท าไร ท าสวน ไมสามารถพักหยุดการท างานได ปัจจุบันมี
การรักษาทางกายภาพบ าบัดดวยการติดเคเทป ( kinesio taping)  จากการศึกษา  Efficacy of kinesio tape application 
on pain and muscle strength in patients with myofascial pain syndrome: a placebo-controlled trial, Gulcan 
Ozturk, 2016 พบวาการรักษาดวยการติดเคเทป ( kinesio taping) สามารถชวยลดปวดและลดการท างานของกลามเนื้อได 
แตเคเทป (kinesio taping) มีราคาสูงและไมสามารถเบิกจายเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาลได ดังนั้นจึงไดมีการคิดคนโดยการใชเทป
ประยุกต์ (multipore tape) แทนการใชเคเทป (kinesio taping)  
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด:  

1) เพื่อศึกษาผลของเทปประยุกต์ในการลดปวดในผูปุวยที่มีอาการปวดกลามเนื้อเรื้อรัง ( myofascial pain 
syndrome) บริเวณกลามเนื้อทราพีเซียสสวนบน (upper trapezius) 

2) ผูปุวยท่ีมีอาการปวดกลามเนื้อเรื้อรัง ( myofascial pain syndrome)บริเวณกลามเนื้อทราพีเซียสสวนบน 
(upper trapezius)ดีขึ้นรอยละ 80  
กิจกรรมการพัฒนา:  ในเดือนเมษายน 2560–กันยายน 2560 มีผูปุวยท่ีมีอาการปวดกลามเนื้อเรื้อรัง ( myofascial pain 
syndrome) จ านวน 22 ราย โดยผูปุวยจะไดรับการรักษาทางกายภาพบ าบัดรวมกับการติดเทปประยุกต์ ( multipore tape) 
โดยใชเทคนิคการติดจากจุดเกาะปลาย ( insertion) ไปจุดเกาะตน ( origin) ของกลามเนื้อทราพีเซียสสวนบน ( upper 
trapezius)และประเมินผลการรักษาโดยใช visual analog scale 
ผลการพัฒนา:  ผลการศึกษาพบวาการใชเทปประยุกต์ ( multipore tape) รวมกับการท ากายภาพบ าบัด สามารถลดปวดใน
ผูปุวยท่ีมีอาการปวดกลามเนื้อเรื้อรัง ( myofascial pain syndrome) บริเวณกลามเนื้อทราพีเซียสสวนบน ( upper 
trapezius)  ไดถึงรอยละ 86.36 และผูปุวยสามารถกลับไปท างานท่ีบานไดโดยไมตองหยุดพักการท างาน  
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์: การสังเกตและประยุกต์สิ่งที่มีอยูตามคุณลักษณะมาใชทดแทน เราก็จะสามารถสรรค์
สรางสิ่งใหมท่ีเกิดประโยชน์แกท้ังตัวผูปุวยและองค์กรจากตนทุนท่ีจ ากัด 
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11 Poster Presentation 
ระบบ 6 นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์/ระบบงานต่างๆ: ฟันสวยดวยเสียงเพลง 
ผู้น าเสนอ: นายอ าพล กุลสุวรรณ                    ต าแหน่ง: เจาพนักงานทันตสาธารณสุข 
E-MAIL:ampol_kunsuwan@hotmail.com    เบอร์โทรศัพท์: 091-0613646 
หน่วยงาน: กลุมงานทันตกรรม โรงพยาบาลแกงครอ อ าเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูม ิ
ความเป็นมาและความส าคัญ: นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของอ าเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ ท่ีเขารวมกิจกรรมในโครงการ
ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรงขาดความสนใจในการใหทันตสุขศึกษา สวนหน่ึงยังไมใหความรวมมือในการด าเนินกิจกรรมโดย
หลบหนีในการเขารวมกิจกรรมหรือไมอยูรวมด าเนินกิจกรรมใหเสร็จสิ้น สงผลตอการประเมินประสิทธิภาพการแปรงฟันชวง
สุดทายของกิจกรรมอันเป็นกิจกรรมส าคัญคือการฝึกทักษะการแปรงฟันท่ีถูกวิธี 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด: เพื่อใชเป็นสื่อสงเสริมดานทันตสุขภาพท่ีสรางความสนใจในการใหทันตสุขศึกษา ในกลุม
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของอ าเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ  ภายใตโครงการฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง และกลุมผูใชสื่อ
สังคมออนไลน์ (Facebook,Youtube) เครื่องช้ีวัดของนวัตกรรมคือ แบบประเมินประสิทธิภาพการแปรงฟันและจ านวนผูเขา
ชม/จ านวนผูแสดงความคิดเห็น/จ านวนการแชร์วีดิโอเพลงที่จัดท า 
กิจกรรมการพัฒนา: น าเนื้อหา ความรู ความเขาใจที่ถูกตองในดานทันตสุขภาพเขาไปสอดแทรกในบทเพลงรวมถึงความรูสึก 
ทัศนคติ ความคาดหวัง ของคนไขหรือบุคคลทั่วไป ท่ีมีตอการเขาถึงบริการดานทันตสุขภาพ น ามาแปลงเป็นเนื้อรองจากบท
เพลงยอดนิยมในปัจจุบัน ใหกลายเป็นสื่อสงเสริมดานทันตสุขภาพท่ีตามกระแสนิยมที่เรียกวา “สื่อสงเสริมดานทันตสุขภาพ” 
ผลการพัฒนา: จ านวนกลุมเปูาหมาย ท่ีเขารวมกิจกรรมในโครงการฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง ตั้งแตเริ่มตนจนถึงชวงสุดทาย
ของกิจกรรมคิดเป็นรอยละ97.94 ของนักเรียนท่ีเขารวมโครงการฯโดยใชสื่อสงเสริมดานทันตสุขภาพ และสรางความสนใจใน
การประเมินประสิทธิภาพการแปรงฟันเพิ่มขึ้นคิดเป็นรอยละ 4.39 ของนักเรียนท่ีเขารวมโครงการฯโดยใชสื่อสงเสริมดานทันต
สุขภาพ ในสวนของผูที่เขารับชมสื่อสงเสริมดานทันตสุขภาพ ในสื่อสังคมออนไลน์ ( Facebook,Youtube) พบวามีความพึง
พอใจในระดับมากท่ีสุด 
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์: การเขาถึงกลุมเป็นหมาย เพื่อที่จะถายทอดความรู ความเขาใจ รวมทั้งทักษะการ
ปฏิบัติ ท่ีถูกตองเหมะสมไดนั้น ผูถายทอดนอกจากจะตองมีองค์ความรูดานวิชาการแลว จ าเป็นตองมีศิลปะในการถายทอด
ความรูนั้นดวย เพื่อจะสรางความนาสนใจ ความกระตือรือรน ในรูปแบบท่ีทันตอยุคสมัยเพื่อเขาใหถึงกลุมเปูาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ บทเรียนส าคัญอีกประการหนึ่งท่ีไดเรียนรูคือ อยาหยุดที่จะเรียนรู ลองคิดในสิ่งท่ีไมเคยคิดไมเคยเกิดขึ้น... ซึ่ง
น ามาสูนวัตกรรมชิ้นนี้ 
 “สื่อสงเสริมดานทันตสุขภาพ” ที่สรางสรรค์ขึ้นมานี้สามารถใชใหความรูควบคูกับความบันเทิงไปพรอมๆกันซึ่ง
สามารถน าไปเผยแพรไดในหลายชองทาง ไดแก การแสดงสดในทุกโรงเรียนกลุมเปูาหมายของอ าเภอแกงครอในชองทางสังคม
ออนไลน์ เชน Line, Facebook , Youtubeเป็นตน 
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12 Poster Presentation 
ระบบ 6 นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์/ระบบงานต่างๆ: เสนทางแหงความทรงจ าบน Microsoft Excel 
ผู้น าเสนอ: นางกชนิภา  นราพินิจ และนางสาวสุภาพร เบือนขุนทด ต าแหน่ง:  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
E-MAIL:Uma1507m@gmail.com                                   เบอร์โทรศัพท์: 084 - 8265499 
หน่วยงาน: โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบลตาจั่น อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
ความเป็นมาและความส าคัญ : รพ.สต.ตาจั่น มีเขตรับผิดชอบ 18 หมูบาน ประชากร 9,420 คน เจาหนาท่ีวิชาชีพ 5 คน 
ผูปุวยเสี่ยงโรคไตวายเรื้อรังระยะที่ 3 จ านวน 100 คน ผูสูงอายุกลุมติดบานและติดเตียง 57 คน พบปัญหาการเขาถึงขอมูล
ผูปุวยยังไมครอบคลุม เจาหนาที่ใชประโยชน์แผนที่เดินดินในการเยี่ยมบานนอย องค์กรไมมีงบประมาณในการซื้อเทคโนโลยีที่
มีราคาแพง จึง ไดจัดท าแผนท่ีเดินดินโดยประยุกต์ใชโปรแกรม Microsoft Excel ขึ้นมา เพื่อการเยี่ยมบานของประชาชนใน
พื้นที่ โดยเฉพาะในกลุมผูปุวยโรคเรื้อรังที่เสี่ยงตอการเกิดโรคไตวายเรื้อรังกลุมผูสูงอายุติดบานติดเตียง ใชกระบวนการ PDCA 
ในการพัฒนาผลงาน เนนการใชศักยภาพของบุคลากรในองค์กรกอเกิดความมีคุณคาในวิชาชีพและเกิดการพัฒนาผลงานอยาง
ตอเนื่องเพื่อสูงสุดประโยชน์ตอประชาชนและองค์กร 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด:   
 1) เพื่อใหเจาหนาท่ีเขาถึงขอมูลและเยี่ยมบานผูปุวยโรคเรื้อรังที่เสี่ยงตอการเกิดโรคไตวายเรื้อรังและกลุมผูสูงอายุติด
บานติดเตียง ครอบคลุม รอยละ 90  
 2) เพื่อใหผูรับบริการมีความพึงพอใจรอยละ 85 
กิจกรรมการพัฒนา :  ใชกระบวนการ PDCA ( Plan, Do, Check, Action ) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  1) คนหาปัญหาจาก
เจาหนาท่ีในหนวยงานในการใชแผนที่เดินดิน 2)ศึกษาการท าแผนที่โดยใชโปรแกรม Microsoft excel 3)เจาหนาท่ีเดินส ารวจ
เสนทางในหมูบาน 4) จัดท าแผนที่เดินดิน 5) ทดลองใชแผนที่เดินดินเพื่อการเยี่ยมบานโดยเจาหนาท่ี 6) น าปัญหาและ
อุปสรรคในการใชมาประชุมเพื่อหาแนวทางในการแกไขปัญหา 7) พัฒนาเชื่อมฐานขอมูลในแผนที่เดินดินกับขอมูลอื่นๆ ที่
ตองการใชในการเก็บขอมูล 8) ประเมินความพึงพอใจของเจาหนาท่ีและผูรับบริการ 
ผลการพัฒนา: 1) เจาหนาท่ีเขาถึงขอมูลและเยี่ยมบานผูปุวยโรคเรื้อรังที่เสี่ยงตอการเกิดโรคไตวายเรื้อรังและกลุมผูสูงอายุติด
บาน ติดเตียง ครอบคลุม รอยละ 100 และผูรับบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 92.62)ทราบพิกัดแผนท่ีครอบครัวของผูปุวย 
รวมทั้งทราบผังเครือญาติ 3) น าผลการเยี่ยมมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุการเจ็บปุวยน ามาใชวางแผนในการท างานของ รพ.สต. 
และองค์กรปกครองสวนทองถิ่นจัดท าแผนงานโครงการ 4)สะดวกในการพกพา 5) ลดการใชทรัพยากรที่สิ้นเปลือง 
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์: การท างานเมื่อพบเห็นปัญหาในองค์กรสามารถจัดการแกไขปัญหาโดยการเริ่มตนใช
ทรัพยากรที่มีอยูใหคุมคา เนนความประหยัดและเขากับบริบทของหนวยงาน เพราะหนวยงานไมมีงบประมาณซื้อโปรแกรมที่มี
ฐานขอมูลขนาดใหญและใชงบประมาณจ านวนมาก  รวมทั้งการท าแผนที่เดินดินในครั้งนี้สรางความภาคภูมิใจใหกับเจาหนาที่
ในหนวยงาน เพราะไดใชศักยภาพที่มีอยูพัฒนางานประจ าใหเกิดเป็นผลงานพัฒนาคุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดตอประชาชน
และองค์กร 
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13 Poster Presentation 
ระบบ 6 นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์/ระบบงานต่างๆ: การดูแลผูตองขังเรือนจ ากลาง จังหวัดนครราชสีมา อยางครบวงจร 
ผู้น าเสนอ: นางจันทนา สรนาคมน์   ต าแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ 

    นางสาววัชฎา รัตนานนท์เสถียร  ต าแหน่ง:แพทย์แผนไทย 
E-MAIL: goldengate-11885@hotmail.com เบอร์โทรศัพท์: 044-242658 
หน่วยงาน: โรงพยาบาลเดอะโกลเดนเกท  อ.เมือง  จังหวัดนครราชสีมา 
ความเป็นมาและความส าคัญ: ผูตองขังเป็นหนึ่งในกลุมประชากรกลุมเปราะบางที่มีปัญหาการเขาถึงบริการสุขภาพ และสงผล
ตอการแพรกระจายโรคในเรือนจ า เชน วัณโรค เอดส์ จิตเวช การพัฒนาระบบบริการเพื่อใหผูตองขังเขาถึงการรักษาเป็น
สิ่งจ าเป็นตามหลักสิทธิมนุษยชน และลดความเสี่ยงในการแพรกระจายโรคที่ส าคัญ โรงพยาบาลเดอะโกลเดนเกทภาคเอกชน
รวมกับ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 9 นครราชสีมา ริเริ่มการสงเสริมสุขภาพ
ผูตองขังในเรือนจ าจังหวัดนครราชสีมา ครอบคลุมการรักษาพยาบาล สงเสริมสุขภาพปูองกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ
แพทย์ และระบบสงตอผูปุวย โรงพยาบาลเดอะโกลเดนเกท เปิดตึกเรือนมหาชนก เป็นแผนกผูปุวยในเพื่อรับเฉพาะกลุม
ผูตองขัง 
วัตถุประสงค/์ เป้าหมาย /เคร่ืองชี้วัด : 1) เพื่อใหผูปุวยโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไตวาย หอบหืด มะเร็ง ไดรับ
บริการตอเนื่อง ลดภาวะแทรกซอน 2) เพื่อปูองกันโรคที่จะมีการแพรกระจายและสงผลตอผูอื่นวัณโรค เอดส์ จิตเวช 3) หญิง
ตั้งครรภ์ไดรับการฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์ 4) หญิงวัยเจริญพันธ์ุ อายุ 25-59 ปี ไดรับการคัดกรองมะเร็งเตานม และอายุ 30-
59ไดรับคัดกรองมะเร็งปากมดลูก รอยละ 90 5) ผูตองขังอายุ 35 ปีขึ้นไป ไดรับคัดกรองความเสี่ยง เบาหวาน ความดันโลหิต
สูง โรคหัวใจ ภาวะซึมเศรา รอยละ 90  
กิจกรรมการพัฒนา: 

1) หนวยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลเดอะโกลเดนเกท เขามาท าการตรวจรักษา ผูตองขังในเรือนจ า  
เดือนละ 4 ครั้ง ครั้งละ 2 ช่ัวโมง2) การบริการดานทันตกรรม จัดหนวยแพทย์เคลื่อนที่เขามาบริการถอนฟันใหกับผูตองขัง ปี
ละ 4 ครั้ง3) การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเตานม ปีละ 1-2 ครั้ง4) การตรวจคัดกรองหาการติดเช้ือเอชไอวี ใหกับ
ผูตองขังเกา และผูตองขังรับยาย/รับใหมทุกคน5) การฉีดวัคซีนปูองกันโรคคอตีบและบาดทะยักใหกับผูตองขัง ปีละ 1 ครั้ง 6) 
การฉีดวัคซีนปูองกันโรคไขหวัดใหญในผูตองขังกลุมเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง6) การอบรมใหความรูอาสาสมัครเรือนจ า ปีละ 1 ครั้ง 7) 
มีระบบใหการปรึกษาประสานกับเจาหนาท่ีในเรือนจ าโดยใช Social Media/Line8) มีการติดตั้งเครื่องเอ็กซเรย์ในเรือนจ า 9) 
มีระบบสงตอและติดตามผลการรักษา 
ผลการพัฒนา: ในปี พ.ศ. 2560 ผูตองขังไดรับการลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพ 30,197 สิทธิ ไดรับการคัดกรองวัณโรค
รอยละ 98.42 ไดรับการตรวจสุขภาพคัดกรองโรครอยละ 93.92 
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์: การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพผูตองขัง โดยโรงพยาบาลเดอะโกลเดนเกทมี
ความมุงมั่นพัฒนาระบบบริการแกผูตองขังอยางตอเนื่อง จนเกิดนวัตกรรมการจัดบริการแกผูตองขัง ท้ังการเขาถึงสิทธิและการ
เขาถึงบริการสุขภาพท่ีจ าเป็น  เป็นตัวอยางของความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ที่ประสบความส าเร็จเป็นอยางดี 
ตลอดจนการขยายผลพัฒนาระบบสุขภาพผูตองขัง ไปยังเรือนจ า/ทัณฑสถานอ่ืนๆ 
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14 Poster Presentation 
ระบบ 6 นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์/ระบบงานต่างๆ:เครื่องบีบน้ าเกลือกันช็อก                                                                
ผู้น าเสนอ: นางศิวพร    คุโณรัมย ์ ต าแหน่ง:พนักงานผูชวยเหลือคนไข                                                                             
E-MAIL:- suporn.noi@gmail.com เบอร์โทรศัพท์: -083-737-8541                           
หน่วยงาน: โรงพยาบาลพลับพลาชัย  อ.พลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย ์

ความเป็นมาและความส าคัญ: กลุมงานการพยาบาลผูคลอดโรงพยาบาลพลับพลาชัย มีหนาที่ในการดูแลมารดาและทารก 
และผูปุวยท่ีมีภาวะแทรกซอนขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด โดยเฉพาะในการดูแลมารดาในระยะคลอดและหลังคลอดมี
ภาวะแทรกซอนท่ีส าคัญคือภาวะตกเลือดหลังคลอด ภาวะตกเลือดหลังคลอดเป็นภาวะแทรกซอนท่ีส าคัญและเป็นสาเหตุการ
เสียชีวิตของมารดาที่คลอด มีอุบัติการณ์สูงไดถึงรอยละ 30 ในประเทศท่ีก าลังพัฒนา (ถวัลย์  รัตนศิริและคณะ , 2553) จาก
การเก็บขอมูลของหนวยงานหองคลอดโรงพยาบาลพลับพลาชัยยอนหลัง 3 ปี พบวา ปี  2556 มีการคลอด 252 ราย มารดา
ตกเลือด 5 ราย(รอยละ 1.98) มีภาวะช็อก 2 ราย(รอยละ 40)  ปี 2557 มีการคลอด 213 ราย มารดาตกเลือด 2ราย (รอยละ 
0.94) มีภาวะช็อก 2 ราย (รอยละ 100) ปี 2558 มีการคลอด 169 ราย มีมารดาตกเลือด 8 ราย(รอยละ4.73) มีภาวะช็อก 2
ราย (รอยละ 25) และสาเหตุสวนหน่ึงที่ผูปุวยมีภาวะช็อกคือการใหสารน้ าเพื่อทดแทนการเสียเลือดไมเพียงพอกับท่ีเสียเลือด
ไป เนื่องจากไมสามารถ Load สารน้ าไดรวดเร็วตามความตองการ จึงไดพยายามคิดคนอุปกรณ์ที่จะชวยใหการ load สารน้ า
ไดรวดเร็วข้ึน เพื่อปูองกันไมใหเกิดภาวะช็อค 
วัตถุประสงค/์ เป้าหมาย /เคร่ืองชี้วัด : เพื่อใหสามารถใหสารน้ าผูปุวยไดรวดเร็วตามตองการเพื่อปูองกันการช็อก และแกไข
อาการช็อกตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 1) สามารถใหสารน้ าไดในปริมาณตามที่ตองการไดรวดเร็วข้ึนจากการทดลองเปรียบเทียบในการ 
LOAD โหลดสารน้ าโดยไมมีอุปกรณ์ชวย และใช MEDICUT เบอร์ 18  ซึ่งเป็นเบอร์เดียวกัน สามารถ LOAD ไดนาทีละ 150 ซี
ซี แตท่ีใชนวัตกรรมที่ประดิษฐ์ขึ้นชวย LOAD สารน้ าพบวาสารมารถ LOAD สารน้ าไดนาทีละ 250 ซีซี 2) ผูปุวยไมมีอาการ
ช็อก 
กิจกรรมการพัฒนา : 1.น าสายรัดแขนสวนท่ีเป็นพลาสติกของเครื่องวัด BP ที่ปลอกนอกช ารุดฉีกขาด หรือไมไดใชงานแลว 
น ามาหุมผาใหมเย็บใหสวยงาม 2. น าปลอกเข็ม Disposable มาเสียบกับสายที่ตอกับเครื่องวัด BP เพื่อปูองกันลมเขาออก 3. 
ใชกรรไกรหรือคัตเตอร์ตัดปลอกเข็มสวนท่ียื่นออกมาใหเรียบและเสมอกันกับสายเพื่อความเรียบรอย ใชงานโดยใชสายรัดแขน
ของเครื่องวัด BPพันรอบขวดสารน้ า บีบเหมือนเวลาบีบวัดความดันโลหิต แลวหมุนวาล์วปิดคางไว แรงดันก็จะบีบรัดแนนท า
ใหสารน้ าไหลไดเร็วและไดปริมาณมากกวา เมื่อไดสารน้ าตามจ านวนที่ตองการจึงหมุนเปิดวาล์วแลวน าสายรัดแขนออกจาก
ขวดสารน้ า 
ผลการพัฒนา : ภายหลังจากท่ีมีการเครื่องบีบน้ าเกลือกันช็อกที่ประดิษฐ์ขึ้นสามารถใหสารน้ าไดในปริมาณที่ตองการและ
รวดเร็ว ปูองกันการช็อกได จากการเก็บขอมูลปี 2559 (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2559) มีมารดาตกเลือดหลังคลอด 2 ราย 
ใชนวัตกรรมเครื่องบีบน้ าเกลือปูองกันช็อก พบวามารดาทั้ง 2 ราย ไมมีภาวะช็อก  
บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์ : 1.ลดอุบัติการณ์การช็อก 2. ลดโอกาสเสี่ยงท่ีมารดาจะเสียชีวิต 3.เกิดกระบวนการ
เรียนรูการใชวิธีการแกปัญหาโดยใชกระบวนการ PDCA การคิดคนหาอุปกรณ์ โดยมีเปูาหมายใหมารดาปลอดภัย 
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15 Poster Presentation 
ระบบ 6 นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ/์ระบบงานต่างๆ: พัฒนานวัตกรรมการออกก าลังกาย “สมาธิเคลื่อนไหว 3 ทาบ าบัดโรค”  
โรงพยาบาลคอนสาร   อ.คอนสาร จ.ชัยภูม ิ
ผู้น าเสนอ: นางปทิดา เทาธุร ี            ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
E-MAIL : tonkla28@hotmail.com   เบอร์โทรศัพท์ 083-3411526 
หน่วยงาน : โรงพยาบาลคอนสาร  อ.คอนสาร   จ.ชัยภูม ิ
 
ความเป็นมาและความส าคัญ: สถานการณ์ปัจจุบัน ประชาชนสวนใหญมีการออกแรงในชีวิตประจ าวันนอยสาเหตุจากความ
เกียจคราน บอกวาไมมีเวลา และไมทราบวาจะออกก าลังกายแบบใด ดังนั้น เพื่อสนับสนุนใหกลุมปุวยและกลุมเสี่ยง
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไดมีรูปแบบการออกก าลังกายที่งายและเหมาะสมจึงไดพัฒนารูปแบบการออกก าลังกายที่
สามารถท าไดเองที่บาน ทาทางการออกก าลังกายไมยุงยาก มีความปลอดภัย และใหผลดีตอการควบคุมระดับความดันโลหิ ต 
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดใหอยูในเกณฑ์ที่ดีโดยใชช่ือวานวัตกรรมการออกก าลังกายสมาธิเคลื่อนไหว 3 ทาบ าบัดโรค 
 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/เคร่ืองชี้วัด : มีรูปแบบการออกก าลังกายทีท่ าไดงายและเหมาะสมส าหรับกลุมปุวยและกลุมเสี่ยง
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

กิจกรรมการพัฒนา  : น ารูปแบบสมาธิบ าบัดแบบ SKT ที่เห็นผลดีตอสุขภาพผูปุวย คิดคนโดย รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี-
เตรียมชัยศรี อาจารย์ประจ าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งมีท้ังหมด 7 ทา 
มาประยุกต์และดัดแปลงทาทางใหเหลือ  3 ทา น าไปทดลองใชกับกลุมกลุมปุวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 10 คน กลุม
เสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 10 คน และใหทุกคนออกก าลังกายสมาธิเคลื่อนไหว 3 ทาบ าบัดโรค อยางนอยสัปดาห์ละ 
5 วัน เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ และใหทุกคนบันทึกขอมูลที่ส าคัญในแบบฟอร์ม บันทึกผลหลังการออกก าลังกาย ทุกครั้ง มี
การติดตามผล ทุก 2 สัปดาห์ และประเมินน้ าหนัก ความยาวเสนรอบเอว ระดับความดันโลหิต และระดับน้ าตาลในเลือด ทุก4
สัปดาห์ 

บทเรียนที่ได้รับ/การน าไปใช้ประโยชน์ : ผลจากการออกก าลังกายสมาธิเคลื่อนไหว 3 ทาบ าบัดโรคของกลุมเปูาหมายมีการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเห็นผลชัดเจน โดยกระจายอยูทั้งกลุมเสี่ยงและกลุมปุวย สามารถอธิบายไดวาการออกก าลังกายสมาธิ
เคลื่อนไหว 3 ทาบ าบัดโรค สามารถลดน้ าหนักและลดความยาวเสนรอบเอวลงได สวนระดับความดันโลหิตลดลงเห็นผลชัดเจน
ตั้งแต 4 สัปดาห์แรก และเพิ่มจ านวนมากข้ึนเมื่อครบ 12 สัปดาห์  สวนระดับน้ าตาลในเลือดยังเห็นผลไดไมชัดเจนนักเมื่อ
เทียบกับระดับความดันโลหิต ดังนั้นหากจะควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดที่ไดผลดี ตองมีการควบคุมการรับประทานอาหาร
ควบคูกับการออกก าลังกาย นอกจากน้ันการออกก าลังกายสมาธิเคลื่อนไหว 3 ทา บ าบัดโรค ยังมีผลตออารมณ์ชัดเจน โดยท า
ใหกลุมเปูาหมายสวนใหญมีอารมณ์ที่แจมใสและนอนหลับไดดียิ่งข้ึน  
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ผลงานวิชาการPoster presentation : ระบบท่ี 7ระบบวิจัยวิจัยเชิงทดลอง วิจัยเชิงปฏิบัติการ   

 
คณะกรรมการ:1. ดร.วิภารัตน์  สุวรรณไวพัฒนะ2. ผศ.ดร.จันทกานต์  กาญจนเวทางค3์.ดร.นงพงา  ลีลายนะ 

รหัส ผลงาน ผู้น าเสนอ 

01 การพัฒนาระบบการจายยาสูดพนโดยเภสัชกรในคลินิกโรคหอบหืด 
โรงพยาบาลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ์

วจี  จันทร์เพชร                 

02 ผลความรวมมือการใชแนวทางเตรียมผูปุวยท่ีไดรับยาวาร์ฟารินกอนท า
หัตถการทางทันตกรรม ในโรงพยาบาลประทาย  

ภญ.อุบลวรรณ  สะพู    

03 ตามรอยคา INR นอกเปูาหมาย ภญ. ธัญวรัชญ์ ข ามาลัย 

04 ผลการพัฒนาระบบการดูแลผูปุวยโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
(STEMI) โรงพยาบาลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ์

ผกาภรณ์  จันทร์โสดา 

05 ผลของการพอกยาสมุนไพรฤทธิ์เย็นลดอาการบวมในผูปุวยปวดเขา  ณภัทร หอมหวล  
06 ผลของต ารับยาสมุนไพรพอกเขาลดอาการปวดในผูปุวยขอเขาเสื่อม     จันทร์เพ็ญ ธรรมพร   

07 ผลการพัฒนาระบบบริการการดูแลผูปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบทีมสห
สาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ 

วิสาร์กร มดทองและคณะ          

08 ผลการใชแนวปฏิบัติการดูแลปูองกันการชักซ้ าผูปุวยเด็กท่ีมีภาวะชักเกร็ง
จากไขสูง 

สมดวงใจ บุญเงิน 

09 การเปรียบเทียบผลลัพธ์กอนและหลังการใชโปรแกรมสุขศึกษาในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหวยหินฝน 

ญาดา เชษฐ์ศุทธยางกูร 
รัชนก ทวีรัตน์ 

10 การพัฒนาระบบการดูแลผูปุวยบาดเจ็บหลายระบบ โรงพยาบาลหนองกี ่ สลักจิตร อินนอก 
11 รูปแบบการมีสวนรวมในการสรางสุขภาพและพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ

ของชุมชน 
ปิยะวรรณ  ศรีสุวนันท ์

12 ผลการพัฒนารูปแบบการใหบริการเพื่อลดระยะเวลารอคอยรับบริการ
ปีงบประมาณ 2560 

สายชล คตวงศ ์

  13 ผลการด าเนินงานเพื่อสรางวัฒนธรรมที่ดีในการรายงานอุบัติการณ์ความ
เสี่ยงของบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ปี 2560 

สุธีร์ จ าลองชาต ิ

14 ผลการออกก าลังกายดวยโยคะในเจาหนาท่ีโรงพยาบาลสีคิ้วท่ีมีกลามเนื้อต่ า
มาก 

คณะกรรมการสงเสริมสุขภาพ
เครือขายบริการสาธารณสุข
อ าเภอสีคิ้ว ปี 2560 
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01 Poster Presentation 
ระบบที่ 7ระบบวิจัยวิจัยเชิงทดลอง วิจัยเชิงปฏิบัติการ  : การพัฒนาระบบการจายยาสูดพนโดยเภสัชกรในคลินิกโรคหอบ
หืด โรงพยาบาลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ์
ผู้น าเสนอ: นางวจี  จันทร์เพชร                      ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ 
E-MAIL : VAJEE_21@HOTMAIL.COM เบอร์โทร 087-9629973 
หน่วยงาน : โรงพยาบาลประโคนชัย อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  
ความเป็นมาและความส าคัญ  : คลินิกโรคหอบหืดโรงพยาบาลประโคนชัยมีจ านวนผูปุวยเพิ่มขึ้นทุกปี พ.ศ.2557-2558 มี
จ านวนผูปุวยโรคหอบหืด 350 และ 482 คน ตามล าดับ โรคหอบหืดเป็นโรคเรื้อรังที่จ าเป็นตองไดรับการรักษาอยางตอเนื่อง 
และยาที่ใชมีเทคนิคการใชพิเศษ หากใชไมถูกตอง อาจท าใหเกิดอาการก าเริบของโรคอยางเฉียบพลันซึ่งเป็นอันตรายตอชีวิต
ผูปุวยได รวมทั้งเพิ่มคาใชจายในการรักษาท้ังทางตรงและทางออม ระบบการจายยาสูดพนแบบเดิมของโรงพยาบาลประโคน
ชัยคือ แพทย์สั่งยาแลวจึงพบเภสัชกรเพื่อประเมินการใชยาสูดพนและจายยาที่หองยาครั้งเดียว โดยขาดการประเมินยา
คงเหลือและคนหาปัญหาการใชยาของผูปุวยกอนพบแพทย์ ท าใหแพทย์ขาดขอมูลในการสั่งใชยา สงผลใหมีการสั่งใชยาเพิ่มท้ัง
ที่ผูปุวยมียาเดิมเหลือ มีการปรับเพิ่มยาในผูปุวยท่ีควบคุมอาการไมได ทั้งที่สาเหตุอาจเนื่องจากเทคนิคพนยาหรือการใชยาไม
ถูกตองตามที่แพทย์สั่ง เมื่อมารับยาเภสัชกรมีเวลาส าหรับการประเมินการใชยาตรวจสอบยาคงเหลือและใหค าแนะน านอย    
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบการจายยาสูดพนในคลินิกหอบหืดและประเมินผลกอนและหลังการพัฒนา 
วิธีการศึกษา  แบบการวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนา ประชากรคือผูปุวยโรคหอบหืดที่รับการรักษาดวยยาสูดพนจ านวน 511 
คน  ระยะเวลาด าเนินการระหวางเดือนตุลาคม 2558-กันยายน 2559 โดยมีขั้นตอนคือ เภสัชกรประเมินการใชยาสูดพน 
ประเมินความรวมมือในการใชยา ตรวจสอบจ านวนยาพนท่ีเหลือ แลวบันทึกในแบบประเมินการใชยาสูดพนกอนพบแพทย์ทุก
ราย เภสัชกรที่หองจายยาจะทบทวนวิธีการใชยาสูดพน และตรวจสอบจ านวนยาพนในใบสั่งยากับวันนัดใหตรงกันอีกครั้งกอน
จายยาใหผูปุวย  วิเคราะห์ขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก จ านวน และรอยละ 
ผลการศึกษา : พบวาผูปุวยมีเทคนิคการพนยาท่ีถูกตองเพิ่มขึ้นจากรอยละ 60 เป็นรอยละ 89 ผูปุวยสามารถใชยาไดถูกตอง
ตามที่แพทย์สั่งเพิ่มขึ้นจากรอยละ 60 เป็นรอยละ 91 สามารถแยก controller & reliever ไดเพิ่มขึ้นจากรอยละ 61 เป็นรอย
ละ 93 และผูปุวยมี adhearance >95% เพิ่มขึ้นจากรอยละ 58 เป็นรอยละ 82 ผลลัพธ์ทางคลินิก พบวาอัตราการมารับการ
รักษาซ้ าที่หองฉุกเฉินภายใน 48 ช่ัวโมงลดลงจากรอยละ1.66 เป็นรอยละ 1.37 อัตราการเกิดอาการก าเริบที่เขาหองฉุกเฉิน
ลดลงจากรอยละ 18.46 เป็นรอยละ 16.05 อัตราการ re-admission ภายใน 28 วัน ลดลงจากรอยละ 0.4 เป็นรอยละ 0 แต
อัตราการ admission เพิ่มขึ้นรอยละ 2.9เป็นรอยละ 4.31 ทางเศรษฐศาสตร์พบวาชวยประหยัดงบประมาณได226,432 บาท 
ข้อเสนอแนะ : ควรมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และขยายผลไปใชในผูปุวยกลุมอื่นๆเชน ผูปุวยโรคจิตเวช 
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02 Poster Presentation 
ระบบที่ 7 ระบบวิจัยวิจัยเชิงทดลอง วิจัยเชิงปฏิบัติการ  : ผลความรวมมือการใชแนวทางเตรียมผูปุวยท่ีไดรับยาวาร์ฟาริน
กอนท าหัตถการทางทันตกรรม ในโรงพยาบาลประทาย 
ผู้น าเสนอ: ภญ.อุบลวรรณ  สะพ ูต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ 
E-MAIL : uyingg@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ 086-5849642 
หน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาอ.เมืองจ.นครราชสีมา 
ความเป็นมาและความส าคัญ  : ปัจจุบันมีผูปุวยรับยาวาร์ฟารินท่ีโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจ านวน 3000 ราย 
สามารถสงกลับไปรับยาที่โรงพยาบาลชุมชนประมาณ 1000ราย แตมักพบปัญหาผูปุวยถูกสงกลับมาพบแพทย์เฉพาะทาง
โรคหัวใจเพื่อขอค าปรึกษาการหยุดยาวาร์ฟารินกอนท าหัตถการ ท าใหเกิดความยากล าบากของผูปุวยท้ังในดานการเดินทาง
และเป็นภาระคาใชจายในการมาโรงพยาบาลแมขาย ดังนั้นเพื่อใหเกิดการดูแลผูปุวยแบบองค์รวม จึงมีโครงการรวมกับทันต
แพทย์ในจังหวัดนครราชสีมา แพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ วิสัญญีแพทย์ ศัลยแพทย์ และเภสัชกร สรางแนวทางการเตรียมผูปุวย
ที่รับยาวาร์ฟารินกอนท าหัตถการตางๆเพื่อใหเกิดการจัดการผูปุวยกอนท าหัตถการที่เหมาะสม โดยมีการน าแนวทางนี้ไปใชใน
โรงพยาบาลประทาย (ระดับ F1) โดยมุงเนนศึกษาผลในกลุมที่ท าหัตถการทางทันตกรรม เพื่อน าไปพัฒนาระบบเครือขาย
ตอไป 
วัตถุประสงค ์: เพื่อศึกษาภาวะแทรกซอนหลังวางแนวทางการเตรียมผูปุวยรับยาวาร์ฟารินกอนท าหัตถการทางทันตกรรม 
วิธีการศึกษา  : รูปแบบงานวิจัยแบบมีสวนรวม (action research) เก็บขอมูลชวงกอนและหลังวางแนวทาง ตั้งแต เมษายน 
2559 ถึง มกราคม 2560รายงานผลภาวะแทรกซอนและ การปฏิบัติตามแนวทาง เป็นรอยละ วิเคราะห์ผลโดยใช Fisher 
exact testก าหนด p value = 0.05 
ผลการศึกษา  : ผูปุวยท่ีมาถอนฟันและมีประวัติรับยาวาร์ฟาริน กอนมีแนวทางพบเลือดซึมที่แผล (Minor bleeding) 2 ราย
จากผูปุวย 12 ราย ในขณะที่หลังมีแนวทางพบเลือดซึมที่แผล  1 รายจากผูปุวย 6 ราย เปรียบเทียบรอยละกอนกับหลังวาง
แนวทางเทากับ 16.7% และ 16.7%,p =1.0 โดยทั้ง 6 รายมีการปฏิบัติตามแนวทางคิดเป็นรอยละ  100 และไมพบ  Stroke 
หรือ Major bleeding ในทั้งกอนและหลังใชแนวทาง 
ข้อเสนอแนะ : จากผลการศึกษา พบวากอนและหลังวางแนวทาง เกิดภาวะแทรกซอนชนิด Minor bleeding ไมตางกัน แต
อยางไรก็ตามการวางแนวทางในรูปแบบเครือขาย ชวยใหผูปุวยไมตองเดินทางไปรับบริการที่แมขาย ลดภาระคาใชจาย และ
ความแออัด โดยที่ผูปุวยไดรับการดูแลที่เป็นมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลแมขาย   
แตเนื่องจากจ านวนกลุมตัวอยางยังมีนอยจึงควรท าการศึกษาเพิ่มเติม ในลักษณะ Multi-center setting 
 
 
 
 
 
  



 

106 
 

 
03 Poster Presentation 
ระบบที่ 7 ระบบวิจัยวิจัยเชิงทดลอง วิจัยเชิงปฏิบัติการ : ตามรอยคา INR นอกเปูาหมาย 
ผู้น าเสนอ: ภญ.ธัญวรัชญ์ ข ามาลัย      ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ 
E-mail: pharpui@hotmail.com       โทรศัพท:์ 080-481-1098  
หน่วยงาน: กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค โรงพยาบาลพิมาย อ.พิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
วัตถุประสงค ์: 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยดานยาในผูปุวยที่ไดรับการรักษาดวยยาวาร์ฟาริน และ
เพื่อศึกษาปัญหาจากการใชยาวาร์ฟารินของผูปุวยท่ีรับยาที่โรงพยาบาลพิมาย  

วิธีการศึกษา  การศึกษาแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยมีการการทบทวนความเสี่ยงและปัญหาจากการดูแลผูปุวย วิเคราะห์
สาเหตุของปัญหา คิดคนทางออกเพื่อแกไขปัญหารวมกัน จึงไดมี การก าหนดแนวทางการดูแลผูปุวยโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ  
พัฒนาระบบการบงช้ีใหวาทราบเป็นผูปุวยท่ีใชยาวาร์ฟาริน โดยใช Pop-up รูปภาพ “On Warfarin” ออกแบบระบบปูองกัน
การเกิดปฏิกิริยาระหวางยากับยาวาร์ฟาริน จัดท าแนวทางการปรับขนาดยาในผูปุวยท่ีเริ่มยาใหมและในผูปุวยรายเกา แนวทาง
ส าหรับการนัดผูปุวยหลังเริ่มยาใหมหรือกรณีที่ผูปุวยไดรับยาที่เกิดปฏิกิริยาระหวางยากับยาวาร์ฟาริน และการพัฒนา
กระบวนการกลุมเพื่อเพิ่มศักยภาพผูปุวยที่ไดรับยาวาร์ฟาริน ในการเขามามีสวนรวมในการดูแลตนเอง โดยมีกลุมตัวอยางคือ
ผูปุวยท่ีไดรับยาวาร์ฟารินที่มารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลพิมาย ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 กันยายน 2559 

ผลการศึกษา  : ผลการพัฒนาความปลอดภัยดานยาพบวา กอนการพัฒนาระบบ คา INR ของผูปุวยอยูในชวงเปูาหมายของ
การรักษาในปี 2556 คิดเป็นรอยละ 40.59 และปี 2557 คิดเป็นรอยละ 37.33 หลังการพัฒนาระบบคา INR อยูในชวง
เปูาหมายของการรักษา เพิ่มขึ้นเป็นรอยละ 49.15 ในปี 2558 และ รอยละ 65.21 ในปี 2559  

 หลังการพัฒนาระบบพบความคลาดเคลื่อนทางยาที่กออันตรายใหกับผูปุวย ระดับ E ขึ้นไป ลดลงจาก 9 ครั้ง (รอย
ละ 0.58) เหลือ 3 ครั้ง (รอยละ 0.09) ภาวะเลือดออดรุนแรงลดลงจาก 19 ครั้ง (รอยละ 1.21) ลดลงเหลือ 18 ครั้ง  (รอยละ 
0.56) การเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันลดลงจาก 4 ครั้ง (รอยละ 0.26) เหลือ 3 ครั้ง (รอยละ 0.09) สรุปไดวาการพัฒนาระบบ
ความปลอดภัยดานยา ชวยท าใหผูปุวยมีผลการรักษาตามเปูาหมายเพิ่มขึ้น ลดอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา และลด
ปัญหาจากการใชยาวาร์ฟารินของผูปุวยได ซึ่งความคลาดเคลื่อนทางยา 

ข้อเสนอแนะ : จากผลการศึกษา ควรมีการน าไปทบทวนหาสาเหตุอยางตอเนื่อง และแกไขปัญหาเชิงระบบ เพื่อปูองกันความ
เสี่ยง และลดความรุนแรงในการเกิดเหตุการณ์ไมพึงประสงค์จากยาวาร์ฟาริน 
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04 Poster Presentation 
ระบบที่ 7ระบบวิจัยวิจัยเชิงทดลอง วิจัยเชิงปฏิบัติการ  : ผลการพัฒนาระบบการดูแลผูปุวยโรคกลามเนื้อหัวใจ ขาดเลือด
เฉียบพลัน(STEMI) โรงพยาบาลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
ผู้น าเสนอ: นางผกาภรณ์  จันทร์โสดา  ต าแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
E-MAIL : icupkc@gmail.com          เบอร์โทร: 087- 2594207 
หน่วยงาน : ผูปุวยวิกฤต  โรงพยาบาลประโคนชัย  อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย ์
 
ความเป็นมาและความส าคัญ  : โรคหัวใจขาดเลือดเป็นโรคที่มีความ ส าคัญหนึ่งในหากลุมโรคที่มีอัตราตายมากที่สุด สาเหตุ
ส าคัญของการเสียชีวิตคือภาวะกลามเนื้อหัวใจ ขาดเลือด เฉียบพลันสถิติของโรงพยาบาลประโคนชัยพบวามีผูปุวยซึ่งมีภาวะ
กลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ปี 2555 มีผูปุวยSTEMI14 รายไมมีเสียชีวิต ปี 2556  10 รายเสียชีวิต 5 ราย ปี 2557 12 
ราย เสียชีวิต 2 รายและปี 2558 เสียชีวิต 2 ราย ปัญหาคือการประเมินวินิจฉัยลาชา ไมไดปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด และ
การประสานงาน   
วัตถุประสงค:์ เพื่อศึกษาผลการ พัฒนาระบบการดูแลผูปุวยโรคกลามเนื้อหัวใจ ขาดเลือดเฉียบพลัน โรงพยาบาลประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์  
การศึกษา: เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ด าเนินการตุลาคม 2556 ถึงกันยายน 2559  กลุมตัวอยางเป็นผูปุวยโรคกลามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลันที่มารับบริการในโรงพยาบาลประโคนชัยชวงปี 2556-2559 จ านวน 74 ราย มีกิจกรรมพัฒนา 4 ขั้นตอน
1.ขั้นวางแผนเตรียมความพรอมของทีมท่ีเกี่ยวของโดยจัดประชุมวิชาการ 2.ขั้นปฏิบัติการก าหนดแนวทางการดูแลผูปุวยท่ีมา
ดวยอาการเจ็บแนนหนาอกรวมกับเครือขายระดับจังหวัด ทบทวนการดูแลผูปุวยทุกรายรวมกับแพทย์ ,จัดอบรมพยาบาลเรื่อง
การดูแลผูปุวย ACS. และการแปลผล EKG.จัดซื้อเครื่องมือเพื่อชวยในการวินิจฉัย พัฒนาแนวทางการปฏิบัติการดูแลผูปุวยโดย
ใช Standing order for STEMI  มีระบบการปรึกษาอายุรแพทย์หัวใจ โรงพยาบาลแมขาย,ปรับปรุงระบบ refer link มาใชใน
การสงตอผูปุวย มีการ consult case ทางระบบLine, ประเมินสมรรถนะและทักษะพยาบาลประสานงานกับรพ.สต.และอสม.
ประชาสัมพันธ์ใหความรูกับประชาชนพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิ น 3.ประเมินกิจกรรมตามตัวช้ีวัด 4.สรุปผลการด าเนินงาน
รวบรวมขอมูลกอนและหลังวิเคราะห์ขอมูล ใชสถิติเชิงพรรณนา 
ผลการศึกษา : พบวามีระบบการดูแลผูปุวยโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ที่ชัดเจน อัตราการเสียชีวิตผูปุวย STEMI
ลดลง ปี 2557-2559 =รอยละ 7.7,2.2 และ0.95 ตามล าดับPre-hospital ระยะเวลา Onset To Hospitalเฉลี่ย 85 , 80 
และ 55  นาทีตามล าดับ In- hospitalระยะเวลาDoor To Needle Timeเฉลี่ย 60 , 50 และ 45 นาที ตามล าดับPost- 
hospitalผูปุวยโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่ไดรับยา  streptokinaseไดรับการดูแลที่บาน visitแรกปี 2557-2559  
รอยละ35,50 และ50ตามล าดับ 
ข้อเสนอแนะ : การพัฒนาระบบการดูแลผูปุวยโรคกลามเนื้อหัวใจ ขาดเลือดสงผลใหผูปุวยไดรับการดูแลที่ถูกตอง รวดเร็ว 
ปลอดภัย ลดอัตราการเสียชีวิตและลดภาวะแทรกซอนลงได  โอกาสพัฒนาคือ การเยี่ยมบานไมครบทุกรายถือเป็นความทา
ทายของทีม ที่จะด าเนินการขยายผลการเยี่ยมรวมกับรพ .สต.และภาคีเครือขายเพื่อใหเกิดประโยชน์สูงสุดกับผูปุวยในการลด
การเกิดโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันซ้ าได 
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05 Poster Presentation 
ระบบที่ 7ระบบวิจัยวิจัยเชิงทดลอง วิจัยเชิงปฏิบัติการ : ผลของการพอกยาสมุนไพรฤทธิ์เย็นลดอาการบวมในผูปุวยปวดเขา 
ผู้น าเสนอ: นางณภัทร หอมหวล   ต าแหน่ง:แพทย์แผนไทยประยุกต ์
E-MAIL: naphat.hom@gmail.com   เบอร์โทร: 080-9961054 
หน่วยงาน: งานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลหนองบัวแดง อ. หนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูม ิ
ความเป็นมาและความ ส าคัญ : กระทรวงสาธารณสุขไดเปิดเผยขอมูลผูสูงอายุของประเทศไทย คาดวาในปี 2568 ประเทศ
ไทยกาวเขาสูการเป็น "สังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ์"โรคเรื้อรังที่พบไดบอยในผูสูงอายุสวนใหญเป็นโรคขอเสื่อมจึงตองเรงพัฒนา
ระบบการดูแลที่เหมาะสมทั้งการดูแลในโรงพยาบาล การดูแลในชุมชน และการดูแลที่บานปัจจุบันการแพทย์ทางเลือกเขามามี
บทบาทมากขึ้นในการบ าบัดรักษาความเจ็บปุวยจากสถิติผูมารับบริการสวนใหญเป็นโรคขอเขาเสื่อมท่ีมารับบริการ ปี 2559 
ทั้งหมด 1,645 ครั้งแตในผูปุวยบางรายที่มีอาการปวด บวม รอน บริเวณเขา ไมสามารถประคบรอนได จึงตองใชหัตถการแบบ
เย็นเขาไปรักษาแทนซึ่งจะใชสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นมาพอกเพื่อลดความรอน บรรเทาอาการอักเสบ ดวยสาเหตุนี้งานแพทย์แผน
ไทยจึงเล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาไดอีกดวยแตอยางไรก็ตามการศึกษาที่อางอิงหลักฐานเชิง
ประจักษ์น้ันยังมีจ านวนนอยอยูซึ่งสงผลตอความมั่นใจตอการเลือกใชบ าบัดรักษาทั้งบุคลากรทางการแพทย์และตัวผูปุวยเอง
งานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลหนองบัวแดงจึงศึกษาการพอกยาสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นขึ้นเพ่ือบูรณาการความรูและเป็น
ทางเลือกแกผูปุวยในการเลือกรับการรักษา 
วัตถุประสงค:์ เพื่อศึกษาผลตอการพอกยาสมุนไพรฤทธิ์เย็นลดอาการบวม 
สมมติฐานการวิจัย: การพอกยาสมุนไพรฤทธิ์เย็นสามารถท าใหอาการบวมลดลงในผูปุวยปวดเขา 
วิธีการศึกษา: ประชากรที่ใชในการศึกษาเป็นผูปุวยที่มารับบริการงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลหนองบัวแดงเป็นการเลือก
ตัวอยางแบบเจาะจง จ านวน 30 คน มีเกณฑ์ในการคัดเลือกผูปุวยเขารวมโครงการและออกจากโครงการที่ชัดเจน เครื่องมือท่ี
ใชในการวิจัยไดผานการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ความตรงตามเนื้อหาจากผูเช่ียวชาญ กลุมตัวอยางทุกคนไดรับการคัด
กรองตามแบบประเมินระดับความรุนแรงของโรคขอเขาเสื่อม ผูศึกษาบันทึกขอมูลลงใบแบบบันทึกใหสมบูรณ์ น าขอมูลมา
ตรวจสอบความถูกตอง น ามาวิเคราะห์ขอมูล ใชสถิติ Paired samples t-testส าหรับการรักษาจะน าสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็น 
ไดแก ใบรางจืด , ใบยานาง , ใบขี้เหล็ก และใบสะเดา ในอัตราสวนเทากัน โขลกใหละเอียดแลวผสมสุรา 40 ดีกรี น ามาพอก
บริเวณที่มีอาการบวมทิ้งไว 30 นาที ประเมินอาการบวมกอนและหลักการพอกยาสมุนไพรฤทธิ์เย็นทุกครั้ง นัดติดตอกัน 3 วัน 
จ านวน 3 ครั้ง 
ผลการศึกษา: จากการศึกษาในกลุมตัวอยาง 30 คน ที่ไดรับการพอกยาสมุนไพรฤทธิ์เย็น พบวาเมื่อทดสอบความแตกตางทาง
สถิติพบวาคาเฉลี่ยหลังการพอกยาทั้ง 3 ครั้ง ลดลงอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) จากผลศึกษาท าใหทราบวาการพอกยา
สมุนไพรฤทธิ์เย็นท าใหอาการบวมของเขาลดลงซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ของ การศึกษาในครั้งนี้ และสอดคลองกับงานวิจัยของ 
วันวิสาข์ บุญสินชัย ( 2559) ที่กลาวไววาจากการศึกษาในกลุมตัวอยางจ านวน 20 ราย ท่ีไดรับการรักษาโดยการพอกเขา
สมุนไพร พบวาผูปุวยรอยละ 90 มีอาการปวดเขาลดลง โดยการพอกเขาสมุนไพร มีฤทธ์ิในการลดอาการปวดบวม ลดการ
อักเสบของขอตางๆได 
ข้อเสนอแนะ: การศึกษาครั้งน้ียังไมเป็นรูปแบบการทดลองโดยสมบูรณ์ เพราะยังขาดกลุมเปรียบเทียบส าหรับสูตรการพอกยา
นี้เป็นสมุนไพรสด อายุการใชงานสั้น ควรมีการพัฒนาเป็นนวัตกรรมใหม หรือปรับปรุงใหสามารถใชงานไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 
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06 Poster Presentation 
ระบบที่ 7ระบบวิจัยวิจัยเชิงทดลอง วิจัยเชิงปฏิบัติการ : ผลของต ารับยาสมุนไพรพอกเขาลดอาการปวดในผูปุวยขอเขาเสื่อม   
ผู้น าเสนอ : นางสาวจันทร์เพ็ญ ธรรมพร   
E-MAIL : tookta.ttmed@gmail.comเ   เบอร์โทร 088-1282773 
หน่วยงาน : งานผลิตยาสมุนไพร    ฝุายเภสัชกรรมชุมชุน  โรงพยาบาลสังขะ  อ.สังขะ จังหวัดสุรินทร์   
ความเป็นมาและความ ส าคัญ : โรคขอเขาเสื่อม เป็นภาวะที่ขอเขาผานการใชงานมาเป็นเวลานาน จึงเกิดการเสื่อมของ
กระดูกออนบริเวณผิวขอ ( Articolar Cartilage) อาจรวมไปถึงขอบของกระดูกในขอและกระดูกใตกระดูกออนผิวขอ 
(Subchondral  Bone) โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบบ One-Group Pretest and Posttest Design  
วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาผลของต ารับยาพอกเขาสมุนไพรตอการลดระดับความเจ็บปวดในผูปุวยขอเขาเสื่อม รับบริการ ณ 
คลินิกเวชกรรมแผนไทย โรงพยาบาลสังขะ จังหวัดสุรินทร์  
วิธีการศึกษาศึกษา : กลุมผูปุวยขอเขาเสื่อม รับบริการ ณ คลินิกเวชกรรมแผนไทย ระหวางเดือนกรกฎาคม 2559-เมษายน 
2560 จ านวน 31 ราย โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกผูปุวย ดังนี้ เป็นเพศชายหรือเพศหญิงที่ไดรับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์แผน
ปัจจุบันวาเป็นโรคขอเขาเสื่อม ขณะเขารวมงานวิจัยเมื่อตรวจรางกายเฉพาะท่ีบริเวณเขา ตองพบอาการอักเสบ ซึ่งตรวจ
วินิจฉัยโดยแพทย์แผนไทย ผูปุวยตองไมไดรับการรักษาดวยวิธีอ่ืนๆกอนเขารวมงานวิจัยเป็นระยะเวลา 1 วัน เชน การ
รับประทานยาหรือทายาบรรเทาปวด และตองไมมีแผนการผาตัด บาดแผลบริเวณขอเขา ประวัติแพยา สมุนไพร  จากนั้นท า
การพอกเขาดวยต ารับยาสมุนไพร ท้ังหมดจ านวน 5 ครั้ง (พอกวันเวนสองวัน) จากนั้นติดตามผลการรักษาครั้งที่ 1, 3, 5 และ
หลังหยุดการรักษา 1 สัปดาห์ โดยการวัดความยาวรอบขอเขา เพื่อประเมินระดับอาการบวมของขอเขาและประเมินระดับ
ความเจ็บปวดของโรคขอเขาเสื่อมดวยแบบสอบถาม Modified Womac  
ผลการศึกษา พบวา : ผูปุวยสวนใหญเป็นเพศหญิงมากกวาเพศชาย  มีอายุระหวาง 51-70 ปี มากท่ีสุด จ านวน 20 คน 
รองลงมาอายุ 71-80 ปี จ านวน 6 คน ซึ่งมีคาดัชนีมวลกาย (BMI) อยูในภาวะอวนระดับ 2 มากที่สุด จ านวน 16 คน  จากการ
ตรวจรางกายเบื้องตนพบวา ผูปุวยมีอาการ ปวด บวม แดง รอน มีเสียงดังในขอเขามากที่สุด  และผลการวัดความยาวรอบขอ
เขาพบวาหลังการรักษาคาเฉลี่ยความยาวรอบขอเขา ( 35.68±0.70) ลดลงอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P<0.05) เมื่อเทียบกับ
กอนการรักษา (37.49±0.75) นั่นหมายถึงขอเขามีอาการบวมลดลง  และผลการประเมินระดับความปวดของโรคขอเขาเสื่อม
ดวยแบบสอบถามModified Womac พบวา ผูปุวยมีระดับความเจ็บปวดโรคขอเขาเสื่อมอยูในระดับปานกลางทั้งหมด จ านวน 
31 คน มีคาเฉลี่ยเทากับ 121.29±0.71 และหลังท าการรักษาครั้งท่ี 1,3,5 และติดตามผลหลังหยุดการรักษา 1 สัปดาห์ เทากับ 
108.74±1.34, 92.87±1.09, 78.32±1.30, 64.97±1.34 ตามล าดับ ซึ่งมีระดับความเจ็บปวดลดลงอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) เมื่อเทียบกับกอนการรักษา โดยพบระดับอาการปวดของขอ ระดับความฝืดของขอลดลง และมีความสามารถในการ
ใชงานของขอเพิ่มขึ้นอยางมีนัยส าคัญรวมดวย ดังน้ันต ารับยาพอกสมุนไพรชวยลดระดับความเจ็บปวดในผูปุวยขอเขาเสื่อมได 
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07 Poster Presentation 
ระบบที่ 7 ระบบวิจัยวิจัยเชิงทดลอง วิจัยเชิงปฏิบัติการ  : ผลการพัฒนาระบบบริการการดูแลผูปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
แบบทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลในจังหวัดบุรีรัมย ์
ผู้น าเสนอ: วิสาร์กร มดทองและคณะ         ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
E-MAILwisagorn001@gmail.com          เบอร์โทร มือถือ 096-2236251 
หน่วยงาน : งานผูปุวยนอก โรงพยาบาลบุรีรัมย์  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์ 
ที่มาและความส าคัญขอบปัญหา : 
 ประเทศไทยพบวาผูปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับ 5 ของประเทศจากการ 
วิเคราะห์ปัญหาโรงพยาบาลบุรีรัมย์ปี 2557พบวา ผูปุวยมีอัตราเสียชีวิตติดอันดับ 1 ใน 5 ของผูปุวยท่ีรับไวรักษาใน
โรงพยาบาล ยังไมมีแนวทางการดูแลผูปุวยและการรับสงตอผูปุวยดังนั้นจึงไดมีการพัฒนาระบบบริการการดูแลผูปุวยตาม
ปัญหาที่พบและขยายผลไปยังเครือขายของโรงพยาบาลในจังหวัด  
วัตถุประสงค:์  เพื่อพัฒนาและศึกษาผลของการพัฒนาระบบบริการการดูแลผูปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
วิธี การศึกษา : กลุมตัวอยางคือผูปุวยที่เขารับการรักษาในคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังของ โรงพยาบาล 
ในจังหวัดบุรีรัมย์รวมทั้งหมด 23 โรงพยาบาลและมารับบริการตอเนื่องอยางนอย 4 ครั้งตอปีปี 2558จ านวน 4,864 คน ปี 
2559จ านวน 4,565 คนและปี 2560 จ านวน 4,658 คน วิธีด าเนินการโดยพัฒนาระบบการดูแลผูปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็น
แบบทีมสหสาขาวิชาชีพ จัดอบรมใหความรูเจาหนาท่ีอยางตอเนื่อง จัดท าแนวทางปฏิบัติ แนวทางการดูแลรักษา แนวทางการ
พยาบาลผูปุวยแนวทางการรับสงตอผูปุวย ดูแลเชื่อมโยงกันท้ังผูปุวยในและผูปุวยนอกตลอดจนโรงพยาบาลทุกระดับ เป็นพี่
เลี้ยงใหกับโรงพยาบาลเครือขาย รวมถึงพัฒนาระบบ Home C กับ Hos-xp เพื่อการจัดเก็บขอมูล ของจังหวัด ติดตามนิเทศ
และเสริมพลังในการด าเนินงานใหกับเครือขาย ประเมินผลตามตัวช้ีวัดโดยใชสถิติรอยละ 
ผลการศึกษา : 

พบวาไดระบบบริการการดูแลผูปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบทีมสหสาขาวิชาชีพ ไดแนวทางการดูแลผูปุวย 
(clinical practice guideline) แนวทางการรักษา ( doctor order sheet) แนวทางการพยาบาลผูปุวย ( clinical nursing 
practice guideline)  แนวทางการรับ-สงตอผูปุวย เป็นแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด มีการพัฒนาระบบจัดเก็บตัวช้ีวัดของ
จังหวัด หลังการพัฒนาพบวาอัตราการนอนโรงพยาบาลลดลงจากรอยละ 286.37 เป็น 192.53 และ 73.22(ตอแสนประชากร) 
ตามล าดับอัตราการรับไวรักษาซ้ าใน 28 วันลดลงจากรอยละ 22.85 เป็น 15.34 และ 4.49 ตามล าดับรอยละผูปุวย COPDที่
ยังสูบบุหรี่เลิกบุหรี่ไดเมื่อไดรับบริการในคลินิกอดบุหรี่เป็นรอยละ 43.75 27.13 และ 71.08 ตามล าดับ 

จากผลลัพธ์กลาวไดวาผูปุวย กลุมที่ไดรับการดูแลสามารถ ควบคุมอาการหอบไดดีขึ้น  มี คุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น 
แตอยางไรก็ตามยังตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อใหอัตราการหอบก าเริบของโรคลดลง การรณรงค์ 
เรื่องการเลิกสูบบุหรี่ตองท าอยางตอเนื่องและจริงจัง ซึ่งจ าเป็นตองอาศัยความรวมมือหลายฝุาย ท้ังผูปุวยและญาติ เจาหนาที่
บุคลากรสุขภาพทุกระดับจึงจะเกิดประสิทธิผลในการดูแลผูปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
ค าส าคัญ: การพัฒนา, ระบบบริการ, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, ทีมสหสาขาวิชาชีพ 
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08 Poster Presentation 
ระบบที่ 7 ระบบวิจัยวิจัยเชิงทดลอง วิจัยเชิงปฏิบัติการ  : ผลการใชแนวปฏิบัติการดูแลปูองกันการชักซ้ าผูปุวยเด็กท่ีมีภาวะ
ชักเกร็งจากไขสูง 
ผู้น าเสนอ: นางสมดวงใจ บุญเงิน  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
E-MAIL: Somduang23@gmail.com เบอร์โทร:0894180798 
หน่วยงานโรงพยาบาลแกงครอ    อ.แกงครอ  จังหวัดชัยภูมิ 
ความเป็นมาและความส าคัญ : ภาวะชักจากไขสูงเป็นภาวะความเจ็บปุวยท่ีพบไดบอยในเด็กตั้งแตอายุ  3 เดือน – 5 ปี และ
เป็นสาเหตุที่ท าใหตองเขารับการรักษาที่โรงพยาบาล ภาวะชักจากไขสูงมีโอกาสที่จะเกิดอาการชักซ้ าไดภายใน 24 ช่ัวโมง
ภายหลังจากชักครั้งแรกหากไมไดรับการดูแลรักษาที่ถูกตองและเหมาะสม หอผูปุวยในสูติ-เด็กพบผูปุวยเด็กที่มีภาวะชักเกร็ง
ซ้ าจากไขสูงใน 24 ช่ัวโมงแรกหลังนอนพักรักษาปี พ.ศ  2556,2557,2558  รอยละ9, 11.3 และ13.9 ราย ตามล าดับ จากการ
ทบทวนแนวปฏิบัติการดูแลผูปุวยเด็กท่ีมีภาวะชักเกร็งจากไขสูงใน 24 ช่ัวโมงแรกหลังนอนพักรักษาพบวา การปฏิบัติในการ
ดูแลมีความหลากหลาย ไมเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน ดังนั้นหอผูปุวยในสูติ-เด็กจึงไดจัดท าแนวปฏิบัติการดูแลผูปุวยเด็กท่ีมี
ภาวะชักเกร็งจากไขสูงปูองกันการชักซ้ าจากไขสูงใน 24ช่ัวโมงแรกหลังนอนพักรักษาท่ีหอผูปุวย เพื่อใหการดูแลผูปุวยเด็กท่ีมี
ภาวะชักเกร็งจากไขสูงของพยาบาลประจ าหอผูปุวยในเป็นแนวทางเดียวกันลดภาวะชักเกร็งซ้ าจากไขสูงใน 24 ช่ัวโมงแรก 
ปูองกันภาวะแทรกซอนท่ีเกิดขึ้นขณะนอนโรงพยาบาล 
วัตถุประสงค ์ เพื่อศึกษาผลของการใชแนวปฏิบัติการดูแลผูปุวยเด็กท่ีมีภาวะชักจากไขสูง  
วิธีการศึกษา : เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการใชแนวทางปฏิบัติการดูแลปูองกันการชักซ้ าผูปุวย
เด็กท่ีมีภาวะชักเกร็งจากไขสูง กลุมตัวอยางคือ1.ผูปุวยเด็กชายและหญิงอายุ 3 เดือน-5ปี จ านวน30ราย ท่ีมานอนรักษาดวย
ภาวะชักเกร็งจากไขสูง ที่ไมมีโรคประจ าตัวทางระบบประสาทเชน CP Meningitis Epilrpsy 2.พยาบาลวิชาชีพประจ าหอ
ผูปุวยสูติ-เด็ก 14 ราย 3.ผูดูแลผูปุวยเด็กมีภาวะชักเกร็งจากไขสูง ท่ีมีอายุ 20-70ปี เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาประกอบดวย 1. 
แนวทางการดูแลผูปุวยเด็กโรคไขชักตามระดับของไข 2.แผนการสอนเช็ดตัวลดไข 3.การ์ตูนสีแสดงระดับไข ระยะเวลา
ด าเนินการ ตั้งแต 10 พ.ค 59 - 30 ธ.ค.59 วิธีการวิเคราะห์ขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา รอยละ  
ผลการศึกษา  : 1. ผลการศึกษาพบวาอุบัติการณ์ชักซ้ าจากไขสูงใน24 ช่ัวโมงแรกหลังนอนพักรักษาท่ีหอผูปุวยในสูติ-เด็กเป็น 
0 2. พยาบาลวิชาชีพประจ าหอผูปุวยในสูติ-เด็กปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการดูแลผูปุวยเด็กท่ีมีภาวะชักจากไขสูงรอยละ 95 3.
ผูดูแลมีความพึงพอใจตอการดูแลโดยใชแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดขึ้ นรอยละ97 4.หอผูปุวยสูติ-เด็กมีแนวทางการปฏิบัติในการ
ดูแลผูปุวยเด็กท่ีมีภาวะชักเกร็งจากไขสูงที่เป็นแนวทางเดียวกัน 
ข้อเสนอแนะ : การปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดตองท าความเขาใจและทบทวนความเขาใจตอแนวทางกับผูปฏิบัติใหเกิดความ
เขาใจกอนลงมือปฏิบัติเพื่อใหเกิดการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน 
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09 Poster Presentation 
ระบบที่ 7 ระบบวิจัยวิจัยเชิงทดลอง วิจัยเชิงปฏิบัติการ  : การเปรียบเทียบผลลัพธ์กอนและหลังการใชโปรแกรมสุขศึกษาใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหวยหินฝน                                                                                                                             
ผู้น าเสนอ: น.ส. ญาดา เชษฐ์ศุทธยางกูร  ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการ 

              น.ส. รัชนก ทวีรัตน์             ต าแหนง่ เจาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ 

E-MAIL : UNDERTHESAMEBLUESKY@HOTMAIL.COM   เบอร์โทร  085-150-6826                                                     
หน่วยงาน : ฝุายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลภักดีชุมพลอ.ภักดีชุมพล  จ.ชัยภูม ิ

ความเป็นมาและความส าคัญ  : เด็กอายุ 3 ปีในอ าเภอภักดีชุมพลมีความชุกโรคฟันน้ านมผุเทากับรอยละ 47.2 จากการ
ส ารวจในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งนับวามีความชุกสูง แสดงถึงสุขภาพชองปากของเด็กท่ีไมดี ในกลุมเด็ก 1-5 ปี เป็นชวงที่เด็กตอง
อาศัยการดูแลจากผูปกครองซึ่งเป็นผูมีบทบาทส าคัญในการดูแลสุขภาพชองปากเด็ก ฝุายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลภักดีชุม
พลจึงไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูดูแลและเด็กเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองโดยคาดหวังใหเกิดสุขภาพชองปาก
ที่ดีในอนาคต 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเปรียบเทียบความรู เจตคติ และการปฏิบัติของผูดูแลเกี่ยวกับโรคฟันผุและความส าคัญของฟัน กอนและ
หลังการใชโปรแกรมสุขศึกษากับผูดูแลและเด็ก 

วิธีการศึกษา  : ท าการศึกษากับ ผูดูแลและเด็กท่ีอยูในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กหวยหินฝน อ าเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 
จ านวน 30 คู (คน) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ประกอบดวยขอมูลทั่วไป การวัดความรูและเจตคติของผูดูแล 
การวัดพฤติกรรมเกี่ยวกับการแปรงฟันของผูดูแลและเด็กในปกครอง เก็บรวบรวมขอมูลโดยผูดูแลเป็นผูใหขอมูลตอบ
แบบสอบถามดวยตนเอง ใชโปรแกรมสุขศึกษา ไดแก การใหความรู สอนแปรงฟันและฝึกปฏิบัติแกผูดูแล รวมกับการเลา
นิทานสงเสริมการดูแลชองปากแกเด็กทุกวัน ในระหวางวันท่ี  21 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560 วิเคราะห์ขอมูลโดยใช
สถิติพรรณนา และ paired-t test 

ผลการศึกษา  : ผูดูแลสวนใหญเป็นมารดาอายุนอยกวา 30 ปี เมื่อเปรียบเทียบความรู เจตคติและพฤติกรรมของผูดูแลกอน
และหลังการใชโปรแกรมสุขศึกษา พบวา มีเพียงพฤติกรรมของผูดูแลและเด็กท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ข้อเสนอแนะ  : การศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยควรยึดหลักการท าซ้ าจนเป็นนิสัยตามที่ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ
แนะน า ดังนั้นการใชโปรแกรมสุขศึกษาอยางตอเนื่องเป็นระยะเวลานานขึ้นสามารถปลูกฝังใหเกิดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ชองปากท่ีถูกตองแกเด็กได 
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10 Poster Presentation 
ระบบที่ 7 ระบบวิจัยวิจัยเชิงทดลอง วิจัยเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาระบบการดูแลผูปุวยบาดเจ็บหลายระบบ โรงพยาบาล
หนองกี ่
ผู้น าเสนอ : นางสาวสลักจิตร อินนอก     ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
E-MAIL : Salakjit1984@gmail.com     เบอร์โทร 081-1523397 
หน่วยงาน : ผูปุวยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลหนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย ์
ความเป็นมาและความส าคัญ  : การดูแลผูปุวยบาดเจ็บหลายระบบถือเป็นภาวะวิกฤตมีความส าคัญตั้งแตการชวยเหลือ
ผูบาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ ในรพ.และขณะสงตอ ผูน าสงตองมีความรูและทักษะในการดูแลจากสถิติอ าเภอหนองกี่ ปี 2558–
2560 พบวา มีผูปุวยบาดเจ็บหลายระบบ9,37,22 ราย อัตราการเกิดภาวะแทรกซอน shockรอยละ 0, 3.33, 9.09 อัตราการ
เสียชีวิตรอยละ 0, 3.33, 18.8ปัญหาที่พบคือ การดูแล ณ จุดเกิดเหตุ การน าสงท่ีมิใชกูชีพการเกิดเหตุที่รุนแรง 
วัตถุประสงค ์:            
 1) เพื่อลดภาวะแทรกซอนของผูปุวยบาดเจ็บหลายระบบ 
            2) เพื่อลดอัตราการตายของผูปุวยบาดเจ็บหลายระบบ 
วิธีการศึกษา  : เป็นการศึกษาเป็นเชิงปฏิบัติการ ประชากรคือผูปุวย บาดเจ็บหลายระบบ  จ านวน 68 คน ผูใหบริการ
ประกอบดวยแพทย์ 6 คน พยาบาล 9 คน เจาพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 3 คน เจาหนาท่ีชันสูตร 5 คน ผูชวยเหลือคนไข 4 คน  
ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันท่ี 30กันยายน 2560 การด าเนินงานมี 3 ระยะไดแก ระยะที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ 
โดยใช SWOT Analysis ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการด าเนินงาน สะทอนกลับขัอมูลใหเครือขาย รวมวิเคราะห์จุดเสี่ยง
และจัดท าแผนแกไข วางแผนการปูองกันและจัดสรรงบประมาณการด าเนินงานโดยทีม DHS-RTIเพิ่มศักยภาพความสามารถ
ในการดูแลผูปุวย ปรับระบบแนวทางการสงตอทั้งระดับปฐมภูมิและหนวยกูชีพ เพิ่มหนวยกูชีพใหครอบคลุมมากข้ึน  และการ
รณรงค์ระยะที่ 3 ประเมินผลการด าเนินงานและทบทวนกรณีเกิดเหตุเสียชีวิต เหตุรุนแรง และ สถานท่ีที่เกิดอุบัติเหตุบอยๆ 
ผลการศึกษา  : ปีงบประมาณ 2558–2560พบวาอัตราการดูแล Pre hospital care รอยละ 100 ,96.55,100อัตราผูปุวยมา
ดวยระบบ EMS 88.9,96.66,86.36อัตราการสงตอผูปุวยไดภายใน 90 นาที 22.2,78.4 ,86.4อัตราผูปุวยเกิดภาวะแทรกซอน 
shockรอยละ 0, 3.33 ,9.09 อัตราการเสียชีวิตรอยละ 0, 3.33, 18.18 ตามล าดับ พบวามียอดอุบัติเหตุและผูบาดเจ็บลดลง 
แตอัตราการเกิดภาวะแทรกซอนและการตายเพิ่มขึ้นจากอุบัติเหตุหมูเป็นเหตุที่รุนแรง มีพฤติกรรมการขับข่ีเกิดจากความ
ประมาท จ านวนหนวยกูชีพ และการอบรม First responder ปีละ 2 ครั้ง ยังไมเพียงพอ และเพิ่มการรณรงค์ โครงการรั้วแหง
ความปลอดภัยใหมากข้ึนจึงเป็นโอกาสพัฒนาเรื่องนี้ตอไป 
ข้อเสนอแนะ : การด าเนินงานแบบบูรณาการเครือขายมีสวนรวมมากขึ้น 
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11 Poster Presentation 
ระบบที่ 7 ระบบวิจัยวิจัยเชิงทดลอง วิจัยเชิงปฏิบัติการ  : รูปแบบการมีสวนรวมในการสรางสุขภาพและพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพของชุมชน 
ผู้น าเสนอ : นางปิยะวรรณ    ศรีสุวนันท ์     ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
E-MAIL : pcu_prapa@hotmail.com          เบอร์โทร081-9972438 
หน่วยงาน : คลินิกหมอครอบครัวประปาเครือขายโรงพยาบาลปากชองนานาต าบลปากชอง อ าเภอปากชอง  
จังหวัดนครราชสีมา  30130 
ความเป็นมาและความส าคัญ : ปัจจุบันการด าเนินงานคลินิกหมอครอบครัวซึ่งเป็นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ “สรางน า
ซอม” ผูวิจัยจึงมุงเนนที่จะศึกษารูปแบบการมีสวนรวมในการสรางสุขภาพและพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของชุมชนคลินิก
หมอครอบครัวประปา  ตามทฤษฎีการพยาบาลของเพนเดอร์ในเรื่องเกี่ยวกับการสรางสุขภาพ และศึกษากระบวนการมีสวน
รวมของชุมชน  อันจะน าไปสูพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของชุมชนตอไป 
วัตถุประสงค ์: เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมในการสรางรูปแบบพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของ 
คลินิกหมอครอบครัวประปา  และศึกษารูปแบบพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพโดยกระบวนการมีสวนรวมขอชุมชนภายใตนโยบาย
การจัดบริการสุขภาพคลินิกหมอครอบครัวของคลินิกหมอครอบครัวประปา   
วิธีการศึกษา : การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน  ( Mixed  Method Research) ประกอบดวยการวิจัยเชิงปริมาณ 
โดยใชวิธีการวิจัยเชิงส ารวจ และการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยาง คือประชาชนท่ีมีอายุตั้งแต 15 ปี ข้ึนไป ที่อาศัยอยูในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของคลินิกหมอครอบครัวประปา จ านวน 400 คน ระยะการด าเนินการศึกษารวมทั้งสิ้น 3 ระยะ 
ผลการศึกษา  : ผลการศึกษาพบวามีคาเฉลี่ยการรับรูประโยชน์ของพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพอยูในระดับสูงคะแนน เฉลี่ย
เทากับ  4.30 การรับรูอุปสรรคของพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพอยูในระดับปานกลางคะแนน เฉลี่ยเทากับ  3.14 การรับรู
ความสามารถตนเองของพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพอยูในระดับสูงคะแนน เฉลี่ยเทากับ 3.77 การรับรูภาวะสุขภาพอยูในระดับ
ปานกลางคะแนนเฉลี่ยเทากับ3.17  และพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของกลุมตัวอยางอยูในระดับพอใชคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.20 
การศึกษาความสัมพันธ์พบวาการรับรูประโยชน์ของพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพของกลุมตัวอยางอยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05และปัจจัยที่สามารถท านายพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพพบวามี
เพียงปัจจัยเดียวคือการรับรูความสามารถตนเองของพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของกลุมตัวอยางไดโดยท านายไดรอยละ  45.90 
(R²= 0.459) การมีสวนรวมของชุมชน ประกอบดวย แนวคิดเกี่ยวการสรางนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ การสรางสรรค์
สิ่งแวดลอมท่ีเอื้อตอสุขภาพ การพัฒนาทักษะสวนบุคคลโดยอาศัยภาคีเครือขายและการประเมินรูปแบบการมีสวนรวมในการ
สรางสุขภาพและพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพพบวามปีัจจัยที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) ชุมชนและคณะท างานใหความส าคัญ 
และรวมมือรวมใจ พรอมท่ีจะท างานเพื่อประโยชน์สวนรวม  2) ความรวมมือของกลุมแกนน า  3) ความชวยเหลือจาก ภาคี
เครือขาย 
ข้อเสนอแนะ  : กิจกรรมการสงเสริมสุขภาพส าหรับ ชุมชน ที่เหมาะสมสอดคลองกับการด าเนินชีวิตของ ชุมชนจะสามารถ
ตอบสนองการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพของแตละวิถีชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
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12 Poster Presentation 
ระบบที่ 7 ระบบวิจัยวิจัยเชิงทดลอง วิจัยเชิงปฏิบัติการ  : ผลการพัฒนารูปแบบการใหบริการเพื่อลดระยะเวลารอคอยรับ
บริการปีงบประมาณ 2560 
ผู้น าเสนอ: นางสายชล  คตวงค์                       ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
E-MAIL: SAICHON_2512@HOTMAIL.CO.TH   เบอร์โทร 085 0274090 
หน่วยงาน : โรงพยาบาลโนนสุวรรณ อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย ์
ความเป็นมาและความส าคัญ : 
ความลาชาในการใหบริการอาจสงผลตอชีวิตและความปลอดภัยของผูรับบริการได แผนกผูปุวยนอกโรงพยาบาลโนนสุวรรณ มี
ผูมารับบริการเฉลี่ย 150 รายตอวัน ระยะเวลาใหบริการเฉลี่ย  3 ช่ัวโมง 17 นาที  โดยขั้นตอนท่ีนานท่ีสุด คือ รอรับการตรวจ
จากแพทย์ ใชเวลาเฉลี่ย 1ช่ัวโมง 40 นาที ท าใหเกิดขอรองเรียนจากผูรับบริการและสงผลกระทบตอความสุขในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ี  
วัตถุประสงค ์: เพื่อลดระยะเวลารอคอยรับการตรวจจากแพทย์ของแผนกผูปุวยนอก 
วิธีการศึกษา  :  การศึกษานี้เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ ด าเนินการ เดือน ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 เปรียบเทียบระยะเวลา
การรอคอยรับการตรวจจากแพทย์กอนและหลังด าเนินการ เครื่องมือท่ีใช ไดแก  
 1) รูปแบบการใหบริการที่ผูวิจัยและทีมสุขภาพสรางขึ้น 
 2) รายงานการรับบริการจากโปรแกรม HOS. XP  
 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของแพทย์ พยาบาลและผูชวยเหลือคนไข วิเคราะห์ขอมูลโดยใชสถิติ คาเฉลี่ยและรอยละ   
ผลการศึกษา :  พบวา ระยะเวลารอคอยรับการตรวจจากแพทยห์ลังด าเนินการตามรูปแบบที่สรางขึ้น ลดลงจาก 1 ช่ัวโมง 40 
นาที เป็น 1 ช่ัวโมง คิดเป็นรอยละ 40 ท าใหระยะเวลารอคอยรวมทั้งสิ้น ลดลงจาก 3 ช่ัวโมง 17 นาที เป็น 2 ช่ัวโมง 27 นาที 
คิดเป็นรอยละ 25.38 และอัตราความพึงพอใจของแพทย์ พยาบาลและผูชวยเหลือคนไข เทากับรอยละ 82.40 ,95.32  และ 
86.20 ตามล าดับ และไมพบขอรองเรียนเกี่ยวกับการรอตรวจ  
ข้อเสนอแนะ : การศึกษานี้ช้ีใหเห็นวา รูปแบบการใหบริการที่มุงเนนการท างานเป็นทีมแบบมีสวนรวมของทุกฝุาย สามารถลด
ระยะเวลารอคอยและลดการขอรองเรียนได อีกทั้งยังสรางความพึงพอใจแกบุคลากรไดอีกดวย ส าหรับผูที่จะน าไปประยุกต์ใช
ควรมีบริบทของโรงพยาบาลที่ใกลเคียงกัน เชน ขนาดโรงพยาบาล จ านวนแพทย์ออกตรวจ การแบงคลินิกบริการ เป็นตน ท้ังนี้
ควรมีการศึกษาตอเนื่องถึงประสิทธิภาพในการตรวจรักษาจากการลดระยะเวลารอคอยการใหบริการ เพื่อความปลอดภัยของ
ผูรับบริการ หรือศึกษาเปรียบเทียบระหวางวัน ที่มีคลินิกพิเศษกับ วันท่ีใหบริการทั่วไปซึ่งอาจสงผลตอระยะเวลารอคอย ที่
แตกตางกัน 
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13 Poster Presentation 
ระบบที่ 7 ระบบวิจัยวิจัยเชิงทดลอง วิจัยเชิงปฏิบัติการ  : ผลการด าเนินงานเพื่อสรางวัฒนธรรมที่ดีในการรายงาน
อุบัติการณ์ความเสี่ยงของบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาล โนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2560 
ผู้น าเสนอ: นายสุธีร์ จ าลองชาต ิ                        ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติ 
E-MAIL : NONSUWAN.HA55@HOTMAIL.COM      เบอร์โทร087 152 1984 
หน่วยงาน : โรงพยาบาลโนนสุวรรณอ.โนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย ์
ความเป็นมาและความส าคัญ : การรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ชวยในการพัฒนาการบริการเพื่อสราง
ความปลอดภัยของผูรับบริการ โดยอุปสรรคส าคัญของระบบการรายงานคือ การต าหนิและการกลาวโทษกัน จากขอมูล
จ านวนการรายงานความเสี่ยงของบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลโนนสุวรรณ เดือนเมษายน 2558 ถึง มีนาคม 2559 
จ านวน 320 เรื่อง แยกเป็นดานคลินิก 66 เรื่อง ดานท่ัวไป 254 เรื่อง ซึ่งลดลงกวาปีกอนในชวงเวลาเดียวกัน ถึงรอยละ 20 
และเป็นความเสี่ยงท่ีมีความรุนแรงในระดับต่ ารอยละ 89 การสงเสริมใหมีการรายงานความเสี่ยงเพิ่มขึ้นและครอบคลุมทุกดาน 
ทุกระดับความรุนแรงจึงเป็นเรื่องเรงดวนในการพัฒนา 
วัตถุประสงค์  : เพื่อสงเสริมการรายงานความเสี่ยงของบุคลากรทางการพยาบาลใหเพิ่มขึ้นและครอบคลุมทุกดาน ทุกระดับ
ความรุนแรง 
วิธีการศึกษา  : เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการด าเนินการเดือน เมษายน 2559 - มีนาคม 2560 ประชากรไดแก บุคลากรทางการ
พยาบาล จ านวน 40 คน กลุมตัวอยางไดแก บุคลากรทางการพยาบาลที่มีประสบการณ์ในการท างาน อยางนอย 1 ปี จ านวน 
36 คน เครื่องมือท่ีใช คือ แนวทางการด าเนินงานเพื่อสรางวัฒนธรรมที่ดีในการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง และแบบ
รายงานการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล สถิติที่ใช คือ คาเฉลี่ยและรอยละ 
ผลการศึกษาพบวาหลังด าเนินการตามแนวทาง จ านวนการรายงานความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจาก 320 เป็น 485 เรื่อง คิดเป็นรอยละ 
34 แยกเป็นดานคลินิก เพิ่มขึ้นจาก 66 เป็น 297 เรื่อง คิดเป็น รอยละ 77 ความเสี่ยงระดับสูง เพ่ิมขึ้นจาก 33 เป็น 72 เรื่อง 
คิดเป็นรอยละ 54 (ระดับ D-I, 3-4) และไมพบขอขัดแยงระหวางบุคลากรจากการรายงานความเสี่ยง 
ข้อเสนอแนะ  : ช้ีใหเห็นวาแนวทางการด าเนินงานเพื่อสรางวัฒนธรรมที่ดีในการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง โดยเนนการ
สรางผูน าใหเป็นตนแบบท่ีดีและการมีสวนรวมของบุคลากรในทุกระยะ สามารถเพิ่มการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงได
เพิ่มขึ้น และไมเกิดขอขัดแยงจากการรายงาน ท้ังนี้ควรด าเนินตามแนวทางอยางตอเนื่องและขยายผลใหเกิดเป็นวัฒนธรรมของ
องค์กร และควรศึกษาถึงปัจจัยอื่นท่ีอาจสงเสริมการรายงานความเสี่ยงไดเพิ่มขึ้น เชน เทคโนโลยี เครื่องมือท่ีใชรายงาน หรือ
การเขาถึงชองทางการรายงาน เป็นตน 
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14 Poster Presentation 
ระบบที่ 7 ระบบวิจัยวิจัยเชิงทดลอง วิจัยเชิงปฏิบัติการ  ผลการออกก าลังกายดวยโยคะในเจาหนาท่ีโรงพยาบาลสีคิ้วท่ีมี
กลามเนื้อหลังต่ ามาก 
ผู้น าเสนอ: คณะกรรมการสงเสริมสุขภาพเครือขายบริการสาธารณสุขอ าเภอสีคิ้ว ปี 2560 
หน่วยงาน : โรงพยาบาลสีคิ้ว  อ.สีคิ้ว   จ.นครราชสีมา 
ความเป็นมาและความส าคัญ : ความยืดหยุนของกลามเนื้อ หมายถึง ความสามารถสูงสุดของสรีรวิทยาที่สามารถเคลื่อนไป
ดวยจากแรงกระท าภายนอก ซึ่งมีความส าคัญในการแสดงถึงสมรรถภาพทางกายไดความยืดหยุนของกลามเนื้อท่ีลดลงตามวัย
ทั้งเพศชายและหญิง การศึกษาที่ผานมาพบวาความตึงของกลามเนื้อหลังมีความสัมพันธ์กับการเกิดการบาดเจ็บของกลามเนื้อ 
ภาวะหลอดเลือดแดงแข็งและภาวะสมองเสื่อม  
วัตถุประสงค์  : เพื่อศึกษาผลของการออกก าลังกายดวยโยคะส าหรับเจาหนาที่โรงพยาบาลสีคิ้ว และเพื่อเพ่ิมความยืดหยุน
กลามเนื้อหลัง  
วิธีการศึกษา  : อาสาสมัคร เป็นเจาหนาที่โรงพยาบาลสีคิ้วท่ีมีผลการวัดความยืดหยุนกลามเนื้อหลังกลุมต่ ามาก ในปี 2549 
ทั้งหมด 24 แบงเป็น 2 กลุม ไกแก กลุม 1 กลุมทดลองจะไดรับการใหความรู และการออกก าลังกายดวยโยคะ จ านวน 1 ครั้ง/
สัปดาห์ นาน 8 สัปดาห์ (ตองเขารวมออกก าลังกาย 6-8 ครั้ง) กลุม 2 กลุมควบคุม ไดจะไดรับการใหความรู การวัดผลโดย
เปรียบเทียบความยืดหยุนกลามเนื้อหลังของอาสาสมัครในผลการตรวจสุขภาพประจ าปี 2560  
ผลการศึกษา : พบวาความยืดหยุนกลามเนื้อหลังของเจาหนาท่ีโรงพยาบาลสีคิ้วท่ีไดเขารวมโครงการโยคะเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้น 
เมื่อเปรียบเทียบความยืดหยุนกลามเนื้อหลังของเจาหนาท่ีโรงพยาบาลสีคิ้วระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวาเพิ่มขึ้น
ทั้งสองกลุม โดยกลุมทดลองเพิ่มขึ้นมากกวากลุมควบคุม ขอจ ากัดของการวิจัย ไดแก จ านวนอาสาสมัครนอย ความเขมของ
โปรแกรมการออกก าลังกายอาจไมเพียงพอ 
ค าส าคัญ : ความยืดหยุนกลามเนื้อ, โยคะ 
AbstractFlexibility defined as the maximum physiological passive range of joint, which has been 
recognized as one part of physical fitness component. the flexibility was diminished with aging for both 
sexes. Poor flexibility associated with muscle sprain, arterial stiffness and dementia. This study aimed to 
effect of Yoga for increase trunk flexibility in Staff of Sikhio hospital. A total of 24 subjects were two 
group,1.Yoga exercise group for 1 time/week,8 week (during 8-6 time) and education 2.Control group 
education of flexibility exercise. Mesurement of trunk flexibility by sit and reach test in check up 2016 and 
2017.This study suggest that yoga exercise can improve poor trunk flexibility. 
Key words : Trunk flexibility, Yoga 
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ผลงานวิชาการ Poster presentation: ระบบ8 :วิจัยเชิงส ารวจ/R2R/Lean 

คณะกรรมการ: 1. อ.นพ.กิตติ  โลสุวรรณรักษ ์2. อ. ดร.วรรณวดี  เนียมสกุล  3. อาจารย์ปราณิสา  พงศ์ปภาดา               

รหัส ชื่อผลงาน ผู้น าเสนอ 
01 การศึกษาสภาวะสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวาน Class A1 และ

ทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
นภาพร นพพัฒนกุล 

02 ความรูและทัศนคติตอการใชศาสตร์การแพทย์แผนไทยหลังคลอดบุตร
ของหญิงตั้งครรภ์ โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

วิเชียร มิตรมาตร    

03 การใชกระบวนการพยาบาลที่มีคุณภาพ ยุพร ธรรมธรานุรักษ์ 
04 การพัฒนาปรับปรุงระบบบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปุวยวัณโรค ภญ.นริศวรรณ และภก.อธิ

พันธ์  
05 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการแพรระบาดโรควัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อ 

วัดโพธิ์ยอย ต าบลปะค า อ าเภอปะค า จังหวัดบุรีรัมย์ 
เกียรติศักดิ์ ภักดีพินิจ 

06 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการปวดกลามเนื้อบาของบุคลากร
ทางการพยาบาล โรงพยาบาลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  

ปวีณา แซกวย 

07 ผลของสเปรย์สมุนไพรตออาการปวดกลามเนื้อ พนิดา มากมนุษย์ 
08 ผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปุวยที่ใชยาวาร์ฟารินของ 

โรงพยาบาลปะค า 
ฐาปนี อบอุน 

09 ผลการรณรงค์ไมใชยา Antibiotic ในผูปุวยนอก 3 โรค  รัตนาพร ใหญสูง 
  10 การรณรงค์เพ่ือสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในโรงพยาบาลชุมพวง ภญ.อภ ิชญา วงค์ประทัต 

11 การพัฒนาระบบงานปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

นภารัตน์ ลัทธิกุล 
พรนภา ภักดี 

12 ฐานคิด Lean process สูนวัตกรรมลีน ANC โรงพยาบาลเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จยา 100 ปี 

สุภาพร มาลีวรรณ์ 
ปุณณดา ผลาทิพย์ 

13 ประสิทธิผลของการดูแลมารดาหลังคลอดดวยโปรแกรม “แมน
คุณภาพ” ในโรงพยาบาลกาบเชิง จังหวัดบุรีรัมย์  

ณัชชา จงใจงาม 

14 รูปแบบการดูแลผูปุวยมะเร็งระยะสุดทาย: คุณคาท่ีมากกวามูลคา เข็มทอง ตรีเนตรไพบูลย์ 
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01 Poster Presentation 
ระบบ 8 วิจัยเชิงส ารวจ/R2R/Lean :  การศึกษาสภาวะสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวาน ClassA1 และทารกแรกเกิด
ในโรงพยาบาลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
ผู้น าเสนอ : นางนภาพร นพพัฒนกุล        ต าแหนง่ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
E-MAIL :napaporn.nop@gmail.com         เบอร์โทรศัพท์ 089-849-0651 
หน่วยงาน : แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลโนนสูง  อ.โนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
ความเป็นมาและความส าคัญ : แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลโนนสูง ไดมีการปรับแนวทางการคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะ
เสี่ยงเบาหวานโดยการคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงเบาหวานตั้งแตระดับปานกลางจนถึงเสี่ยงสูง ( ADA, 2008a) เพื่อ
เฝูาระวังภาวะเสี่ยงท่ีอาจเกิดตอมารดา ท าใหมีการคนพบหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2558 ถึง 2559 
พบวามีหญิงตั้งครรภ์กลุมเสี่ยงเบาหวานรอยละ 16.28 และ 20.53 ตามล าดับ และในจ านวนนี้เป็นหญิงตั้งครรภ์ที่วินิจฉัยเป็น
เบาหวานแลวรอยละ 43.38 และ 54.35  ซึ่งในแนวทางปฏิบัติเดิมหญิงตั้งครรภ์ที่วินิจฉัยเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ จะถูกสง
ตัวไปโรงพยาบาลมหาราชทุกรายเพื่อควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด ซึ่งในจ านวนที่ถูกสงตัวไปสวนใหญเป็นเบาหวานคลาส     
เอวัน (GDM class A1) รอยละ 96.36 และรอยละ 3.63 มีคา HbA1c ตั้งแต 8-12% ซึ่งวินิจฉัยเป็นเบาหวานชนิดที่ตองฉีด
อินซูลิน (GDM class A2)จากจ านวนดังกลาวรอยละ 89.09 กลับมาคลอดปกติที่โรงพยาบาลโนนสูง ซึ่งโรงพยาบาลตองตาม
จายในรายที่มีใบสงตัวไปรพ.มหาราชครั้งละ 500 บาท/คนคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 20,000-35,000บาท/ปี   
วัตถุประสงค1์)เพื่อเปรียบเทียบระดับน้ าตาลในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวาน class A1 ขณะอยูโรงพยาบาลโนนสูง กับ
หญิงตั้งครรภ์ที่สงตัวไปโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2)เพื่อศึกษาอายุครรภ์คลอด และวิธีการคลอดในหญิงตั้งครรภ์ที่มี
ภาวะเบาหวาน ClassA1 และ 3) เพื่อศึกษาน้ าหนักทารก, APGAR Score และระดับน้ าตาลในเลือดของทารกแรกเกิด 
วิธีด าเนินการ : การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ใชรูปแบบสองกลุมวัดกอนและหลังการทดลอง ระหวางหญิงตั้งครรภ์ที่
มีภาวะเบาหวาน class A1 ขณะอยูโรงพยาบาลโนนสูงกับหญิงตั้งครรภ์ที่สงตัวไปโรงพยาบาลมหาราช ประชากรและกลุม
ตัวอยางคือหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลโนนสูง อายุระหวาง 25-40 ปีอายุครรภ์ตั้งแต 20-32 สัปดาห์ 
และเป็นครรภ์แรกขึ้นไป ท่ีวินิจฉัยเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์โดยการตรวจ 100 gmOGTT แลวผิดปกติ 2 คาขึ้นไป สุขภาพ
แข็งแรง ไมมีโรคประจ าตัว อื่นรวม ไมมีภาวะแทรกซอน อื่นรวม และไมมีประวัติผาตัดคลอดมากอน ระหวางวันท่ี 1มกราคม 
2560 จนถึง 30 มิถุนายน2560 จ านวน 44 ราย โดยนอนรพ .ควบคุมเรื่องโภชนาการและติดตามระดับน้ าตาลจ านวน  3 วัน 
ถาอยูในเกณฑ์ปกติใหกลับบานได และนัดติดตามตอ 2 สัปดาห์ที่แผนกฝากครรภ์เพื่อดูระดับน้ าตาลในเลือด และนัดฝากครรภ์
ตอเนื่องตามเกณฑ์เพื่ออัลตราซาวน์ประเมินน้ าหนักทารก และติดตามตอจนถึงหลังคลอดในโรงพยาบาล โนนสูง เพื่อติดตาม
ระดับน้ าตาลตอในมารดาและทารกแรกเกิด 
ผลการศึกษา : พบวาระดับน้ าตาลกอนอาหารที่ควบคุมไดสวนใหญรอยละ 56.7 อยูระหวาง 86-90 mg% และหลังอาหาร
รอยละ 66.7 อยูระหวาง 101-110 mg% อายุครรภ์คลอดรอยละ 56.7 คลอดที่อายุครรภ์ 38+  สัปดาห์ และรอยละ 90.90 
คลอดปกติทางชองคลอด สวนใหญน้ าหนักทารกแรกเกิดรอยละ 45.45 อยูระหวาง 2,501-3,000 กรัม รอยละ 97.72 APGAR 
score 9,10,10 และระดับน้ าตาลในทารกแรกเกิดสวนใหญรอยละ 60 อยูระหวาง 61-70mg%  แสดงใหเห็นวาหญิงตั้งครรภ์
ทีเ่ป็นเบาหวานคลาส เอ วัน ที่รับไวในโรงพยาบาลโนนสูง เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับแนวทางเดิมที่สงตัวหญิงตั้งครรภ์ไป
โรงพยาบาลมหาราชนั้น พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ หญิงตั้งครรภ์สามารถควบคุมระดับน้ าตาลไดดี 
และไมเกิดภาวะแทรกซอน และยังชวยลดคาใชจายในการสงตัวไดคอนขางมาก มีเพียงรอยละ 4.54 (2ราย)วินิจฉัยเป็น
เบาหวานขณะตั้งครรภ์คลาสเอทู ตองสงตัวไปโรงพยาบาลมหาราช ท าใหลดคาตามจายในรายมีใบสงตัวลงถึง20 เทา (6 เดือน) 
ข้อเสนอแนะ : เนื่องจากระยะเวลาในการเก็บขอมูลมีเวลาจ ากัด อาจไมตอเนื่องจนถึงหลังคลอดเดือนครึ่ง จึงจ าเป็นตองนัด
ติดตามระดับน้ าตาลตอเนื่องตอ 
  

mailto:napaporn.nop@gmail.com%20%20%20????


 

120 
 

 
02 Poster Presentation 
ระบบ 8 วิจัยเชิงส ารวจ/R2R/Lean : ความรูและทัศนคติตอการใชศาสตร์การแพทย์แผนไทยหลังคลอดบุตรของหญิง
ตั้งครรภ์ โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูม ิ
ผู้น าเสนอ: นายวิเชียร มิตรมาตร               ต าแหน่ง  แพทย์แผนไทย  
E-MAIL : cheerry_ball@hotmail.com    เบอร์โทรศัพท0์44-869000 ตอ 142 มือถือ: 098-2295498 
หน่วยงาน : โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์  อ.เกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ  
วัตถุประสงค:์ 

เพื่อศึกษาความรูทัศนคติ และหาความสัมพันธ์ระหวางความรูกับทัศนคต ิ
วิธกีารศึกษา: 

ความรูและทัศนคติตอการใชศาสตร์การแพทย์แผนไทยหลังคลอดบุตรของหญิงตั้งครรภ์โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ 
จังหวัดชัยภูมิ น้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา กลุมตัวอยางคือ หญิงตั้งครรภ์ที่รับบริการที่แผนก ANC โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ 
โดยการสุมแบบอยางงาย จ านวน 90 คน เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัยคือ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย ขอมูลทั่วไป แบบวัด
ความรู และแบบวัดทัศนคติ ซึ่งผานการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผูเช่ียวชาญ และทดสอบความเชื่อมั่นโดย
วิธีอัลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)) เทากับ 0.83 และ 0.71 ตามล าดับ ในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยให
กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามดวยตนเอง ระหวางวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 - 7 เมษายน พ.ศ. 2560 สวนสถิติที่ใชใน
การวิเคราะห์ขอมูล ไดแก คารอยละ (Percentage)  คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) และ
ใชสถิติอนุมาน ไดแก Pearson correlation 

ผลการศึกษา : 

พบวา ความรูของหญิงตั้งครรภ์ เรื่องการใชศาสตร์การแพทย์แผนไทยอยูในระดับนอย รอยละ 44.4 สวนทัศนคติตอ
การใชศาสตร์การแพทย์แผนไทยของหญิงตั้งครรภ์กวาครึ่งมีทัศนคติเห็นดวย รอยละ 64.4 และความรูมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับทัศนคติตอการใชศาสตร์การแพทย์แผนไทย อยางมีนัยส าคัญทางสถิติ  

ข้อเสนอแนะ : 

จากการคนพบดังกลาวแสดงใหเห็นวา เจาหนาท่ีงานแพทย์แผนไทยควรจัดใหความรูแกหญิงตั้งครรภ์ โดยการใช
สื่อแผนพับ โปสเตอร์ รวมกับการสอนใหความรู อีกท้ังควรแนะน าในการปฏิบัติตัวหลังคลอดบุตรแกหญิงตั้งครรภ์ เชน การ
รับประทานอาหาร และการใชยาสมุนไพรที่ถูกตอง 

ค าส าคัญ : ความรู ทัศนคติศาสตร์ การแพทย์แผนไทย หลังคลอดบุตรหญิงตั้งครรภ ์
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03 Poster Presentation 
ระบบ 8 วิจัยเชิงส ารวจ/R2R/Lean : การใชกระบวนการพยาบาลที่มีคุณภาพ 
ผู้น าเสนอ: นางยุพร ธรรมธรานุรักษ ์  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
E-MAIL : tham2505yuporn1962@gmail.com เบอร์โทร 089-7103924 
หน่วยงาน : โรงพยาบาลนาโพธ์ิ ต. ศรีสวาง อ. นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230   โทร. 044-629327-8 ตอ 101 
ความเป็นมาและความส าคัญ : พยาบาลมีบทบาทและหนาท่ีส าคัญในการจัดการเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของผูรับบริการเป็น
รายบุคคลทั้งนี้จะตองสามารถคนหาปัญหาเพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดจึงตองมีกรอบการท างานมาชวยใน
การแกปัญหาและความตองการของผูรับบริการ กระบวนการพยาบาล ( Nursing Process) (Potter & Perry, 2004) จึงเป็น
เครื่องมือท่ีส าคัญที่พยาบาลไดน ามาใชในการปฏิบัติการพยาบาล                                     
วัตถุประสงคเ์พื่อคนหาปัญหาและความตองการของผูมารับบริการและน ากระบวนการพยาบาลมาใชในการการปฏิบัติการ
พยาบาลที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตองการและแกปัญหาของผูรับบริการ 
วิธีการศึกษา : แบบประเมินคุณภาพการใชกระบวนการพยาบาลการวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบประเมินผูปุวย case ที่รับบริการ
ที่ OPD-ER และ admit ทุกรายและสุมเลือก 3 ราย/พยาบาล 1 คน/3 เดือน แจงผลประเมินและขอ แกไขตลอดจนโอกาส
พัฒนาใหพยาบาลทราบประชากร คือ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานผูปุวยนอกและอุบัติเหตุจ านวน 1 กลุมตัวอยางจ านวน 24 
รายคัดเลือกโดย คัดเลือกมาทั้งกลุมที่ปฏิบัติงานผูปุวยนอกและอุบัติเหตุ  Intervention ที่ใชในการวิจัย คือ กระบวนการ
พยาบาล 5 ข้ันตอน  Nursing Assessment,Nursing Diagnosis,Nursing Care Plan,Nursing Implementation,Nursing 
Evaluationเก็บรวบรวมขอมูลโดยตรวจสอบการบันทึกกระบวนการพยาบาลจากระบบ Hos XP ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึง 
วันท่ี 30 กันยายน 2560 วิเคราะห์ขอมูลจ านวน รอยละ คาเฉลี่ย 
ผลการศึกษา  : 1. พยาบาลในหนวยงานไดรับการทบทวนระบบบันทึกทางการพยาบาลจ านวน 24 คนคิดเป็น 100%           
2. ผลการตรวจสอบระบบการบันทึกทางการพยาบาลได 89.82% -การประเมินผูปุวยแรกรับ ( Assessment) ได 97.16% -
การวินิจฉัยทางการพยาบาล (Nursing Diagnosis) ได 96.60% -การบันทึกการวางแผนการพยาบาล (Planning) ได 93.27% 
-การบันทึกกิจกรรมพยาบาล(Implement) ได 74.85% -การประเมินผลการพยาบาล (Evaluation) ได 83.40 
ข้อเสนอแนะ : การศึกษาครั้งน้ีสามารถนิเทศติดตามการบันทึกการใชกระบวนการพยาบาลไดอยางตอเนื่อง, สิ่งที่ควรพัฒนา 
1.ขาดการบันทึกปัญหาที่พบ , การปฏิบัติการพยาบาลที่สอดคลองกับปัญหาและเป็นปัจจุบัน ,  การชวยเหลือท่ีใหกับผูปุวย  
และการใหค าแนะน า 2.ขาดการประเมินอยางตอเนื่อง 3.ขาดการประเมินกอนจ าหนายจึงเสนอแนะใหใชผลการประเมินการ
ใชกระบวนการพยาบาลเป็น KPI ในการเลื่อนเงินเดือน 
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04 Poster Presentation 
ระบบ 8 วิจัยเชิงส ารวจ/R2R/Lean :การพัฒนาปรับปรุงระบบการบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปุวยวัณโรค  
โรงพยาบาลสีคิ้ว 
ผู้น าเสนอ: ภญ.นริศวรรณ และ ภก.อธิพันธ ์ฝุายเภสัชกรรมคุมครองผูบริโภค  
หน่วยงาน: โรงพยาบาลสีคิ้ว  อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา : การใหบริการทางเภสัชกรรมผูปุวยวัณโรคพบวา ยังไมคอยมีบทบาทมากนัก เนื่องจากไมมี
การใหความรูความเขาใจเรื่องยาแกผูปุวยกอนจ าหนายกลับบาน ไมมีการตรวจสอบขนาดยา ขาดการซักประวัติขอมูลการเกิด
อาการไมพึงประสงค์จากยา และไมมีเภสัชกรประจ าคลินิกไวติดตามผลการรักษาอยางตอเนื่องจึงไดพัฒนาปรับปรุงระบบการ
ใหบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปุวยวัณโรคนี้ขึ้นมา 
วัตถุประสงค์ : เพื่อใหผูปุวยท่ีขึ้นทะเบียนวัณโรครายใหม  ไดรับยาในขนาดที่เหมาะสม  และมีความรูเรื่องยาวัณโรคกอน
จ าหนายกลับบาน สงผลใหมีความรวมมือในการรักษาวัณโรคดวยการกินยามากขึ้น ไมมีผูปุวยตัดสินใจหยุดการรักษาจากการ
เกิดอาการไมพึงประสงค์จากการใชยา และเพิ่มอัตรากายหายขาดเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบผลการรักษา 3 ปียอนหลัง 
ผลการศึกษา : จากการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปุวยวัณโรค พบวา ผูปุวยไดรับยาวัณโรคในขนาด
ที่สูงและต่ ากวาขนาดการรักษาจ านวน 12 ครั้ง ซึ่งเภสัชกรไดปรึกษาแพทย์และแพทย์ไดปรับยาใหอยูในขนาดที่เหมาะสมรอย
ละ 100 การใหความรูเรื่องยาวัณโรคกอนผูปุวยจ าหนายกลับบาน  พบวา ไดรับความรูและไมไดรับความรู  คิดเป็น 80 ราย 
(96.39%) และ 3 ราย (3.61%) ตามล าดับ การติดตามอาการไมพึงประสงค์จากยาวัณโรค  พบวา เกิดอาการไมพึงประสงค์ที่
รุนแรงตับอักเสบจ านวน 9 ราย แพยารุนแรงจ านวน 1 ราย และเกิดอาการไมพึงประสงค์ที่ไมรุนแรงจ านวน  51 ราย ในแตละ
รายแพทย์ไดรับทราบและจัดการแกไขอาการไมพึงประสงค์ที่เกิดขึ้น  ซึ่งผูปุวยเขาใจและไมหยุดการรักษา  การประเมินความ
รวมมือในการใชยาคิดเป็นคาเฉลี่ย 96.25% เมื่อดูอัตราการหายขาด  3 ปียอนหลังปี  2558-2560 คิดเป็น 68.42%, 77.45% 
และ 70.79% ตามล าดับ 
สรุป : การพัฒนาระบบการบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปุวยวัณโรค โรงพยาบาลสีคิ้ว ท าใหเภสัชกรมีบทบาทมากขึ้นในการดูแล
ผูปุวยวัณโรค แตมีผูปุวยบางรายที่เภสัชกรไมไดใหความรูกอนจ าหนายกลับบาน เนื่องจากชวงแรกที่พัฒนาระบบนี้ขึ้นมา เภสัช
กรบางทานยังไมทราบแนวทางปฏิบัติ และเมื่อดูอัตราการหายขาดพบวา เพิ่มสูงขึ้นในปี 2559 และลดลงในปี 2560 อาจ
เนื่องมาจากยังมีผูปุวยขาดนัดรับยา เพราะไมสะดวกหรือไมมีคาใชจายในการเดินทางมาโรงพยาบาล  ซึ่งทางคลินิกวัณโรคได
แกไขโดยการโทรติดตามกอนวันนัดหรือสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางหรือแจงใหเจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพมา
ติดตอรับยาใหผูปุวยแทน 
ค าส าคัญ: TB, วัณโรค 
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05 Poster Presentation 
ระบบ 8 วิจัยเชิงส ารวจ/R2R/Lean : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการแพรระบาดโรควัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อวัดโพธิ์ยอย 
ผู้น าเสนอ: นายเกียรติศักดิ์ ภักดีพินิจ                ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
E-MAIL : KEATTISAK_990@HOTMAIL.COM  เบอร์โทร 0885827379 
หน่วยงาน สุขาภิบาลและปูองกันโรคโรงพยาบาลปะค า   อ.ปะค า  จ.บุรีรัมย ์
ความเป็นมาและความส าคัญ : เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. งานสุขาภิบาลและปูองกันโรคไดรับโทรศัพท์จาก 
อสม. ม.1 ต าบลปะค าวา พบพระที่วัดโพธ์ิยอยปุวยเป็นวัณโรคแพทย์ที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ใหมาเริ่มรับยาที่โรงพยาบาลปะ
ค า จากการซักประวัติพบวาผูปุวยแพรเริ่มมีอาการมากวา 1 ปี แตยังรวมประกอบกับกิจตางๆ ตามปกติ ทีมเฝูาระวังสอบสวน
โรคเคลื่อนที่เร็วต าบลปะค าจึงไดออกด าเนินการสอบสวนและควบคุมการระบาดโรควัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อในวัดโพธิ์ยอย 
ระหวางวันท่ี 20 – 31 มีนาคม 2560 ตอไป 
วัตถุประสงค ์:เพื่อยืนยันการระบาดของโรคศึกษาลักษณะทางระบาดวิทยาของโรคตาม บุคคล เวลา สถานทีคนหาแหลงรัง
โรคและวิธีการกระจายของโรคเพื่อวางแผน และก าหนดมาตรการในการควบคุมและปูองกันโรค 
วิธีการศึกษา : 
๑. การศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา(DESCRIPTIVE STUDIES) 
๒. การศึกษาทางหองปฏิบัติการ(LABORATORY STUDIES)  
๓. การศึกษาทางหองรังสีเทคนิค(RADIOLOGY STUDIES) 
๔. การศึกษาสภาพแวดลอม (ENVIRONMENTAL STUDIES)  
๕. การศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์(ANALYTIC STUDY)ผล 
ผลการศึกษา :  

 
ข้อเสนอแนะ: การติดตอจากผูปุวยรายแรกมายังรายที่สองและผูปุวยรายที่สองมายังรายที่สาม น้ันมีจุดเชื่อมโยงคือ วัดโพธ์ิ
ยอย ซึ่งมีกิจกรรมรวมกันเปรียบเสมือนการอยูอาศัยบานเดียวกัน สอดคลองกับการศึกษาของ บุญฤทธิ์ เอกธรรมเสถียรและ
คณะ(2554) ที่พบวามีการระบาดของโรควัณโรคในครอบครัวเดียวกัน ประกอบกับผูปุวยทั้งสามรายเป็นผูปุวยที่ข้ึนทะเบียน
เป็นผูปุวยวัณโรคเสมหะพบเชื้อ เมื่ออาศัยอยูดวยกัน หรือการท ากิจกรรมรวมกันแมเพียงชวงเวลาหนึ่งก็อาจรับเชื้อและปุวยได 
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06 Poster Presentation 
ระบบ 8 วิจัยเชิงส ารวจ/R2R/Lean: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการปวดกลามเนื้อบาของบุคลากรทางการ
พยาบาล   โรงพยาบาลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม ิ
ผู้น าเสนอ: นางสาวปวีณา  แซกวย                   ต าแหน่ง: นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
E-mail : pavena_2529@hotmail.com             เบอร์โทร :093-3277794   
หน่วยงาย: งานกายภาพบ าบัด  โรงพยาบาลหนองบัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210 
ความเป็นมาและความส าคัญ :  โรงพยาบาล เป็นสถานบริการทางการแพทย์มีลักษณะและกระบวนท างานเปรียบเสมือน
โรงงานอุตสาหกรรมประกอบการ ซึ่งประกอบดวยหนวยงานตางๆในการท างาน ซึ่ง องค์การอนามัยโลก( WHO,2001) ให
ความหมายพฤติกรรมเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ หมายถึง การกระท าท่ีสงผลตอการบาดเจ็บหรือการเจ็บปุวยจากการท างาน
ซึ่งเกิดจากการขาดการสังเกตและความตระหนักตออันตราย ขาดความรูความเขาใจในวิธีการปฏิบัติงานหรือขาดความรู
เกี่ยวกับอันตรายและปัจจัยเสี่ยงในการท างาน  จากสถิติขอมูลการเจ็บปุวยในปี พ.ศ.2554 มีบุคลากรทางการพยาบาลวิชาชีพ
ที่ประสบการบาดเจ็บจากการท างาน 206 คนจากจ านวนผูประกอบอาชีพทุกประเภททั้งหมด 129 ,632 คน จากทาทางและ
สภาพแวดลอมในการท างานไมเหมาะสม  เนื่องจากเจาหนาที่ทุกคนคือหัวใจขององค์กรการไมเจ็บปุวยจากโรคที่เกิดจากการ
ท างาน คือเปูาหมายของสถานบริการ ซึ่งโรงพยาบาลยังขาดการปูองกันและแกไขการเกิดอาการปวดกลามเนื้อในการท างาน
ของบุคลากรและเพื่อน าผลที่ไดจากการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ไปใชเป็นแนวทางในการส ารวจการเกิดปัจจัยตางๆที่สงผลท าให
เกิดอาการปวดกลามเนื้อบาอยางมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค ์: 1) เพื่อศึกษาอาการปวดกลามเนื้อบาของบุคลากร 
                   2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการปวดกลามเนื้อบาของบุคลากร 
วิธีการศึกษา : การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบพรรณนา โดยศึกษากับกลุมตัวอยางเดียว โดยจะใหกลุมตัวอยางตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเป็น 4 สวน ไดแก ขอมูลทั่วไป การวัดความรูเกี่ยวกับการออกก าลังกาย แบบประเมิน
สภาพแวดลอมการท างาน แบบประเมินความปวดดวย pain scale ไดคัดเลือกจากบุคลากรทางการพยาบาล จ านวน 100 คน 
จากทุกแผนกท่ีท างานเกี่ยวของกับผูปุวย ใชเวลาประมาณ 14 วันในการเก็บขอมูล ซึ่งไดทดสอบความเชื่อมั่น โดยใชวิธีอัลฟา
ของครอนบาค มีคาเทากับ0.696  วิเคราะห์ขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา จ านวนรอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบไคส์แควร์ 
ผลการศึกษา : จาการศึกษาในกลุมตัวอยาง 100 คนมี่ไดท าแบบสอบถามเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการ
ปวดกลามเนื้อบา  เมื่อประเมินตามระดับความปวด พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไมปวดถึงปวดเล็กนอย รอยละ 53 ปวดปาน
กลางถึงมากๆ รอยละ 47 สวนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการปวดกลามเนื้อบาของบุคลากรพบวาอายุงานมี
ความสัมพันธ์กันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติกับการเกิดอาการปวดกลามเนื้อบา สวนตัวแปรอื่นๆ ไดแก เพศ รายได โรค
ประจ าตัว ดัชนีมวลกาย แผนกและสภาพแวดลอมการท างานไมมีความสัมพันธ์กันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ  สอดคลองกับผล
การศึกษาของเมธินี ครุสันธิ์และคณะ,(2557) ไดอธิบายตัวแปรและความชุก สถิติความสัมพันธ์เชิงตัวแปรงเดี่ยวเพื่อวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ไดแกปัจจัยสวนบุคคล คือ อายุงานมีความสัมพันธ์กับอาการปวดกลามเนื้อ 
ข้อเสนอแนะ : จากการศึกษาครั้งน้ีควรมีการจัดอบรมใหความรูในการปูองกันและดูแลตัวเองเมื่อมีอาการปวดกลามเนื้อบา 
รวมไปถึงการจัดหาอุปกรณ์ใหเหมาะสมกับการท างาน 
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07 Poster Presentation 
ระบบ 8 วิจัยเชิงส ารวจ/R2R/Lean: ผลของสเปรย์สมุนไพรตออาการปวดกลามเนื้อ 
ผู้น าเสนอ:นางพนิดา มากนุษย์  ต าแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  
E-mail :     -                      เบอร์โทรศัพท์ 091-8399767 
หน่วยงาน : กลุมงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลภักดีชุมพล  อ.ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูม ิ
ความเป็นมาและความส าคัญ  : พฤติกรรมการท างานของประชาชนท่ีเสี่ยงตอการ ปวดกลามเนื้อ ในเขตอ าเภอภักดีชุมพล 
จังหวัดชัยภูมิพบวาประชาชนสวนใหญจะปุวยดวยโรค ระบบกลามรอยละ 75 ซึ่งพบมากในเพศ หญิงรอยละ 40 เพศชาย ซึ่ง
ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม และกรีดยางพารา รวมทั้งอาชีพรับจางทั่วไป ซึ่งจะมีการท างานเป็นเวลานาน 
บางคนมีการออกแรงมากกับการท างาน ท าใหมีอาการปวดเมื่อยตามกลามเนื้อและขอ ปัจจัยหลักอาจเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยง
ในการปฏิบัติงานของประชาชน โดยสวนมากมักจะหันไปพ่ึงยาที่ท าใหหายปวด เชน ยาแกปวด ยา สเตียรอยด์ ยาชุด หรือยา
ลูกกลอน  เนื่องจากชวยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อ การบวมและอักเสบของกลามเนื้อ ไดรวดเร็ว ซึ่งเป็นความเช่ือและ
ความเคยชินของประชาชนเองที่รับประทานแลวพอทุเลาหรือหายปวดชั่วคราว แตยาชนิดนี้มีความรุนแรงและอาจสงผล
กระทบตอรางกายตามมาในภายหลัง กลุมงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจึงเล็งเห็นความส าคัญตรงนี้ และมีความ
สนใจที่จะจัดท าสิ่งประดิษฐ์ “สเปรย์ สมุนไพรบรรเทาอาการปวดกลามเนื้อ” ที่ท าจากสมุนไพรพื้นบาน 3 ชนิด ไดแก ไพล , 
มะกรูด, เหลาขาว และสวนประกอบอ่ืนๆ เพื่อพัฒนาสูตรใชและศึกษากับประชาชนท่ีเสี่ยงตอการ อาการปวดกลามเนื้อจาก
การท างาน  
วัตถุประสงค ์: 1) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของสเปรย์สมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดกลามเนื้อ2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีใชสเปรย์สมุนไพร 
วิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ : น ามะกรูด และไพล มาลางใหสะอาด ผึ่งใหแหงหรือเสด็ดน้ า และผาครึ่ง หรือผาแวน จ านวน 40 
ลูกใสในขวดโหลที่เตรียมไว จ านวน 2 ขวดโหลเทเหลาขาวตามลงไป ตามอัตราสวนท่ีก าหนด  จากน้ันปิดฝาใหสนิท และหมัก
ดองทิ้งไว 2 สัปดาห์ หรือประมาณ 15 วันเมื่อหมักดองครบตามเวลาที่ก าหนดน าผาขาวสะอาดมากรองเอาแตน าหมักใสลงไป
ในขวดสเปรย์ที่เราเตรียมไว จ านวน 50 ขวด และติดสติ๊กเกอร์ สรรพคุณ วิธีการใช และขอหาม ลงไปในขวดทั้งหมด 50ขวด 
เพื่อความเขาใจและเหมาะสมตอการใชสเปรย ์
การทดสอบประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์  : จากการทดลองใชสเปรย์ สมุนไพรบรรเทาอาการปวดกลามเนื้อ  ในกลุมตัวอยาง
ประชาชน  ท่ีมารับบริการที่คลินิกแพทย์แผนไทย OPD คูขนานแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน จ านวน 50 คน 
ผลการวิจัยพบวาประชาชนสวนใหญเป็นเพศหญิง รอยละ 80 อายุ 51-60 ปี รอยละ 42 มกีารศึกษาระดับมัธยมศึกษา รอยละ 
48 ประกอบอาชีพเกษตรกร รอยละ 54 มีโรคประตัว เป็นโรคเบาหวาน รอยละ 44 ใชนวัตกรรมสเปรย์สมุนไพรเพื่อบรรเทา
อาการปวดกลามเนื้อต าแหนงท่ีมาอาการปวดเมื่อยมากที่สุด คือบริเวณหลัง รอยละ 36หลังการใชสเปรย์สมุนไพรเพื่อบรรเทา
อาการปวดกลามเนื้อ แลวอาการดีขึ้น มีประสิทธิผลรอยละ 96และประชาชนมีความพึงพอใจตอการใชสเปรย์สมุนไพรเพื่อ
บรรเทาอาการปวดกลามเนื้อรอยละ 80 
ประโยชน์และการน าไปใช้ : สิ่งประดิษฐ์ “ผลสเปรย์สมุนไพรตออาการปวดกลามเนื้อ”มีประสิทธิผลและเกิดพึงพอใจตอกลุม
ตัวอยางที่ใชเป็นอยางดีรวม ทั้งรูปลักษณ์ของขวดบรรจุภัณฑ์ที่ดูนาใช สวยงาม อีกทั้งกลิ่นของ สมุนไพรท าใหรูสึกผอนคลาย
อยางเป็นธรรมชาติ ซึมเขาผิวหนังไดอยางรวดเร็ว และคุณมีคุณสมบัติบรรเทาอาการปวดในผูปุวยท่ีมีอาการปวดกลามเนื้อ แต
ยังไมมีกลิ่นของสมุนไพรที่หลากหลายซึ่งทางกลุมงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะไดน าไปพัฒนาสูตรสมุนไพรที่
ชวยบรรเทาอาการปวดในโอกาสครั้งตอไป 
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08 Poster Presentation 
ระบบ 8 วิจัยเชิงส ารวจ/R2R/Lean: ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปุวยที่ใชยาวาร์ฟารินของโรงพยาบาลปะค า 
ผู้น าเสนอ : นางสาวฐาปณี อบอุน                    ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติงาน 
E-MAILTHAPANEE_1315@HOTMAIL.COM  เบอร์โทร087-1518185 
หน่วยงาน : ฝุายเภสัชกรรมโรงพยาบาลปะค าจ.บุรีรัมย ์
ความเป็นมาและความส าคัญ : ยาวาร์ฟาริน (warfarin) เป็นยาตานการแข็งตัวของเลือดที่ใชปูองกันและรักษาการเกิดลิ่ม
เลือดอุดตันในระบบไหลเวียนโลหิต ยาตัวนี้มีดัชนีการรักษาที่แคบ จึงท าใหการปรับเพิ่ม หรือลดขนาดยาเพื่อใหคา 
International Normalized Ratio (INR) อยูในเปูาหมายท าไดยาก นอกจากนี้ยาวาร์ฟารินอาจท าใหเกิดอาการไมพึงประสงค์ 
ที่ส าคัญ คือ ภาวะเลือดออก ซึ่งอาจเกิดไดตั้งแตภาวะเลือดออกเล็กนอยที่ไมมีความส าคัญทางคลินิกไปจนถึง ภาวะเลือดออกท่ี
ตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล ท้ังนี้ เพื่อใหผูปุวยใชยาไดอยางถูกตองและปลอดภัย โรงพยาบาลปะค าจึงจัดใหมีการ
บริบาลทางเภสัชกรรมในผูปุวยที่ใชยาวาร์ฟารินโดยเภสัชกรรวมกับทีมหสาขาวิชาชีพ  
วัตถุประสงค:์ เพื่อศึกษาผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปุวยที่ใชยาวาร์ฟารินซึ่งด าเนินการโดยเภสัชกร รวมกับทีมสห
สาขาวิชาชีพ 

วิธีการศึกษา : การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาโดยเก็บขอมูลไปขางหนาในกลุมผูปุวยท่ีใชยาวาร์ฟารินทุกคนของ
โรงพยาบาลปะค า ข้ันตอนการบริบาลทางเภสัชกรรมประกอบดวย การสัมภาษณ์ผูปุวยและญาติ การตรวจสอบเวชระเบียน
และใบสงตอผูปุวย รวมถึงประเมิน อาการไมพึงประสงค์เชน ภาวะเลือดออกและภาวะลิ่มเลือดอุดตัน และตรวจสอบการ
เกิดปฏิกิริยาระหวางกันของยา อาหาร และอาหารเสริมที่ผูปุวยใชรวม ขั้นตอนดังกลาวท าเพื่อคนหาปัญหาที่เกี่ยวกับยา 
หลังจากนั้นเภสัชกรท าการแกไขและปูองกันปัญหาที่เกี่ยวกับยาดวยวิธีการที่เหมาะสม พรอมกับสงพบแพทย์เพื่อรับการักษา
ตอไป 

ผลการศึกษา : การเก็บขอมูลในผูปุวยนอก 30 รายซึ่งเขารับการรักษารวม 212 ครั้ง 

ข้อเสนอแนะ : การบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปุวยท่ีใชยาวาร์ฟารินสามารถชวยปูองกันและแกไขปัญหาของผูปุวย สงผลให 
ผูปุวยปลอดภัยจากการใชยาและใชยาไดอยางถูกตอง การบริบาลเภสัชกรรมในอนาคตของโรงพยาบาลปะค า ควรเพิ่มการจัด
ตัวอยางยาส าหรับผูปุวยหรือผูดูแล ผูปุวยท่ีเภสัชกรประเมินแลววา มีความสับสนในวิธีใชยา หรือผูปุวยท่ีอานหนังสือไมออก 
เพื่อปูองกันความผิดพลาดในการรับประทานยา 

 
 
 
 
 
  



 

127 
 

 
09 Poster Presentation 
ระบบ 8 วิจัยเชิงส ารวจ/R2R/Lean: ผลการรณรงค์ไมใชยา Antibiotic ในผูปุวยนอก 3 โรค  
ผู้น าเสนอ :  นางสาวรัตนาพร ใหญสูง           ต าแหน่ง  เภสัชกรปฏิบัติการ 
E-MAIL : yaisoong_o@hotmail.com        เบอร์โทร 085-2741876 
หน่วยงาน : กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภคโรงพยาบาลคอนสารอ.คอนสาร  จ.ชัยภูม ิ
ความเป็นมาและความส าคัญ ในปัจจุบันปัญหาการใชยาอยางไมสมเหตุสมผลมีแนวโนมสูงขึ้น ซึ่งปัญหาหลักเกิดจากบุคลากร
ทางการแพทย์มีการสั่งใชยาเกินความจ าเป็น โดยมิไดตระหนักถึงผลกระทบที่ตามมา เชน อันตรายจากการใชยา ประสิทธิผล
ในการรักษาที่ต่ าลง อัตราการดื้อยาปฏิชีวนะเพิ่มสูงขึ้น อีกท้ังยังสรางภาระคาใชจาย  ยาปฏิชีวนะเป็นยากลุมที่มักมีการใช
อยางไมสมเหตุสมผลเพื่อใหเกิดการใชยาอยางเหมาะสม  ทางกลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภคโรงพยาบาลคอนสารจึง
ไดท าการวิจัยและศึกษาเพื่อแกไขปัญหาดังกลาว 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อประเมินความรูความเขาใจรวมทั้งเปรียบเทียบปริมาณและมูลคาของการใชยากอนและหลังการรณรงค์
การใหความรูแกบุคลากรทางการแพทย์ในการใชยา Antibiotic ในผูปุวยนอก 3 โรค 
วิธีการศึกษา  : ด าเนินการโดยใชรูปแบบการวิจัยแบบกลุมเดียวทดสอบกอนและหลังการรณรงค์  มีการประเมินความรูของ
บุคลากรทางการแพทย์โดยใชแบบสอบถามในเรื่องการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล จ านวน 10 ขอ  เพื่อเปรียบเทียบปริมาณ
และมูลคาการใชยา Antibiotic ในผูปุวยนอก 3 โรค กลุมตัวอยางคือแพทย์และพยาบาลที่ปฏิบัติงาน ในหนวยงาน OPD และ 
ER โรงพยาบาลคอนสาร  จ านวน 26 คน เครื่องมือท่ีใชคือ  แบบประเมินความรูเรื่องการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล  การ
วิเคราะห์ขอมูลใชคาเฉลี่ย รอยละ   
ผลการศึกษา : 

1. เจาหนาท่ีในโรงพยาบาลคอนสารมีการสั่งใชยาปฏิชีวนะของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน โรคทองเสีย
เฉียบพลัน บาดแผลสดลดลงหลังจัดอบรมรอยละ 5.6, 4.4และ 3.5 ตามล าดับ สวนมูลคาในการสั่งใชยาปฏิชีวนะลดลงรอยละ 
11, 14และ 5.5ตามล าดับ รวมการสั่งใชยาปฏิชีวนะท้ัง 3 โรคแลวพบวามูลคาการสั่งใชยาลดลง 49,504 บาท คิดเป็นรอยละ 
10.5 
          2. เจาหนาท่ีมีเขารวมอบรมมีคะแนนความรูเพิ่มขึ้นอยูในเกณฑ์ระดับดี รอยละ 88.42 
ข้อเสนอแนะ  : โรงพยาบาลคอนสารยังมีการสั่งใชยาปฏิชีวนะสูงอยู ซึ่งรอยละการสั่งใชยาปฏิชีวนะของโรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจสวนบน โรคทองเสียเฉียบพลันและบาดแผลสดคือ รอยละ 29.10,29.89 และ 63.45 ตามล าดับ ยังไมผานตามเกณฑ์
โรงพยาบาลสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล เพื่อใหการด าเนินงานส าเร็จไดนั้นการน าหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์มา
เป็นพื้นฐานในการสรางแนวทางการรักษาท าใหบุคลากรทางการแพทย์ปรับเปลี่ยนความรูและทัศนคติในการสั่งใชยา โดยเนน
ใหมีจัดท าตอเนื่องสม่ าเสมอและครอบคลุมไปยังกลุมผูที่สั่งใชยามากยิ่งขึ้น 
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10 Poster Presentation 
ระบบ 8 วิจัยเชิงส ารวจ/R2R/Lean : การรณรงค์เพื่อสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในโรงพยาบาลชุมพวง 
ผู้น าเสนอ:ภญ.อภ ิชญา วงค์ประทัต   ต าแหน่ง: เภสัชกรปฏิบัติการE-MAIL: Drug.cp@gmail.com  
เบอร์โทร: 044-477281 ตอ 402  หน่วยงาน: โรงพยาบาลชุมพวง อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 
ความเป็นมาและความส าคัญ: ปี พ.ศ. 2560 กระทรวงสาธารณสุขไดมีนโยบายใหโรงพยาบาลทุกแหงในประเทศไทยเขารวม
โครงการ การใชยาอยางสมเหตุผล โดยก าหนดใหอยูในแผนการจัดระบบบริการสุขภาพ ซึ่งทางโรงพยาบาลชุมพวงได
ด าเนินการตามนโยบายดังกลาวขับเคลื่อนผานคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด แผนการจัดระบบบริการสุขภาพสาขา
การใชยาอยางสมเหตุผล ไดก าหนดตัวช้ีวัดที่ใชประเมิน 20 ตัวช้ีวัด แบงเป็น 2 ระดับ คือ ระดับโรงพยาบาล  18 ตัวช้ีวัด และ
ระดับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบล 2 ตัวช้ีวัด จากผลการวิเคราะห์ขอมูลยอนหลังกอนเขารวมโครงการสงเสริมการใชยา
อยางสมเหตุผลพบวามีหลายตัวช้ีวัดที่โรงพยาบาลชุมพวงยังตองการพัฒนาใหดีขึ้น โดยเลขานุการคณะกรรมการเภสัชกรรม
และการบ าบัดท าหนาที่ในการรวบรวมขอมูลตัวช้ีวัด สะทอนปัญหาเขาท่ีประชุมเพื่อพิจารณา ปรับปรุง พัฒนาการด าเนิน
เพื่อใหเกิดความเหมาะสมในการสั่งใชยาตอไป  
วัตถุประสงค:์  เพื่อสนับสนุน สงเสริมการใชยาอยางสมเหตุใหเป็นรูปธรรมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรทาง
การแพทย์และผูรับบริการน าไปสูการใชยาอยางสมเหตุผลที่ยั่งยืน เพื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดทั้ง  18 ตัวช้ีวัด
กอนและหลังการรณรงค์สงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในโรงพยาบาลชุมพวง และเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดของ
การใชยาปฏิชีวนะ 4 ตัวช้ีวัดโรงพยาบาลชุมพวงกับภาพรวมจังหวัดนครราชสีมาหลังการรณรงค์สงเสริมการใชยาอยาง 
สมเหตุผลในโรงพยาบาลชุมพวง 
วิธีการศึกษา:  ศึกษาเชิงพรรณนาไปขางหนา ( Prospective descriptive study) จากฐานขอมูลของโปรแกรม  HOSxP 
โรงพยาบาลชุมพวง วิเคราะห์ขอมูลผานโปรแกรมโรงพยาบาลบานมวง สกลนคร และโปรแกรม  HDC กระทรวงสาธารณสุข 
กอนและหลังเขารวมโครงการ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2560 
ผลการศึกษา:  ผลการด าเนินงานพบวาหลังเขารวมโครงการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล แนวโนมการสั่งใชยามีความ
เหมาะสมเพิ่มขึ้นตามล าดับ โดยพบวา 3 จาก 4 ตัวช้ีวัดเชิงกระบวนการผานเกณฑ์การประเมิน ทวา 1 ตัวช้ีวัดที่ไมผานเกณฑ์
ประเมินเนื่องจากผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบลไมผานเกณฑ์ และพบ 10 จาก 14 ตัวช้ีวัดที่
เป็นผลลัพธ์การด าเนินงานผานเกณฑ์การประเมิน โดยตัวช้ีวัดที่เป็นผลลัพธ์การด าเนินงานท่ีไมผานเกณฑ์ 4 ตัวช้ีวัดนั้น
เกี่ยวของกับรอยละของการสั่งใชยาปฏิชีวนะใน 4 กลุมโรค ไดแก โรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจชวงบนและหลอดลมอักเสบ
เฉียบพลันในผูปุวยนอก โรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน บาดแผลสดจากอุบัติเหตุ และหญิงคลอดปกติครบก าหนดทางชองคลอด 
อยางไรก็ตามถึงแมผลการด าเนินงานไมผานเกณฑ์ แตพบแนวโนมมีความเหมาะสมของการสั่งใชยาปฏิชีวนะเพิ่มขึ้นตามล าดับ 
โดยเฉพาะในกลุมหญิงคลอดปกติครบก าหนดทางชองคลอดมีการสั่งใชยาปฏิชีวนะลดลงคอนขางมาก ผลการวิเคราะห์พบ
หลายปัจจัยที่ท าใหมีการสั่งใชยาปฏิชีวนะท่ีสูงกวาเกณฑ์ที่ก าหนด และเมื่อท าการเปรียบเทียบขอมูลผลการประเมินตัวชี้วัด
ของโรงพยาบาลชุมพวงและขอมูลผลการประเมินตัวชี้วัดที่เป็นภาพรวมของจังหวัดนครราชสีมา ใน 4 ตัวช้ีวัดเกี่ยวกับการสั่งใช
ยาปฏิชีวนะ พบวามี 2 จาก 4 ตัวช้ีวัด ท่ีโรงพยาบาลชุมพวงมีการสั่งใชยาปฏิชีวนะท่ีต่ ากวาขอมูลที่เป็นภาพรวมของจังหวัด
นครราชสีมา และพบวามี 2 ใน 4 ตัวช้ีวัดที่มีคาสูงกวาคาเฉลี่ยรวมของจังหวัดนครราชสีมา 
ข้อเสนอแนะ: ความรวมมือท้ังแพทย์ เภสัชกร พยาบาล ในคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัดและบุคลากรที่เกี่ยวของ
เป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนตามนโยบายการสั่งใชยาอยางสมเหตุผลเพื่อใหเกิดเป็นรูปธรรมในโรงพยาบาล และการ
ติดตามผลการด าเนินงานอยางตอเนื่องเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าใหเกิดความยั่งยืนของโครงการ 
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11 Poster Presentation 
ระบบ 8 วิจัยเชิงส ารวจ/R2R/Lean: การพัฒนาระบบงานปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ์

ผู้น าเสนอ:นภารัตน์  ลัทธิกุลพรนภา  ภักด ี    ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
E-MAIL :  NAPHARAT1970@HOTMAIL.COM , ICNPKC@GMAIL.COM 
เบอร์โทร  0854127123 , 0817605255 
หน่วยงาน :โรงพยาบาลประโคนชัย อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044-671357 
ความเป็นมาและความส าคัญ: การปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาลเป็นงานท่ีมีส าคัญ เพื่อปูองกันความรุนแรง
การเกิดภาวะแทรกซอนจากการรักษาพยาบาล และลดอัตราการตายดวยการติดเช้ือในสถานพยาบาล ในปี 2557 พบปัญหา
คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบลขาดความรู ดานมาตรฐานงานIC วิธีการท าลายเช้ือการท าปราศจากเชื้อ การจัดการขยะ
ติดเชื้อการลางมือ และการปฏิบัติตาม Standard Precautionขาดอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติ  เชน กลองปลดหัวเข็ม ถังพัก
ขยะติดเช้ือ อางลางเครื่องมือ  
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบการปูองกันและควบคุมการติดเชื้อโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ อ าเภอ ประโคนชัย ใหได
มาตรฐาน 
วิธีการศึกษา: เป็นงานวิจัยและพัฒนา ประกอบดวย การวิเคราะห์ปัญหาแตงตั้งคณะกรรมการICจัดอบรมความรูแกบุคลากรที่
รับผิดชอบงาน จัดท าคูมือ IC ยกเลิกการใช transfer forceps และการใชน้ ายาฆาเช้ือแชเครื่องมือก าหนดใหใส comply  
test ใน set  suture  set dressingใชระบบ Single  pack  โรงพยาบาลจัดท ารถรับ-สงอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ และรับขยะ
ติดเชื้อส าหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบลสัปดาห์ละครั้ง จัดท าอางลางเครื่องมือ และถังพักขยะติดเช้ือ กลุมตัวอยางคือ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบลในเขตอ าเภอประโคนชัย จ านวน 18 แหง ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2558-มีนาคม 
2560 ใชสถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห์ขอมูล  
ผลการศึกษา: พบวาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบล สงอุปกรณ์เครื่องมือมาท าปราศจากเชื้อมากขึ้นจากรอยละ50 เป็นรอย
ละ100 โดยสงอุปกรณ์เครื่องมือมาท าปราศจากเชื้อที่โรงพยาบาล ยกเลิกการใช transfer  forceps จากรอยละ 50 เป็นรอย
ละ 94.44 ไมมีการใชน้ ายาฆาเช้ือแชเครื่องมือรอยละ100ใส comply   test ตามแนวทางก าหนดจากรอยละ 50 เป็นรอยละ
100  สรุปไดวาพัฒนาระบบการปูองกันและควบคุมการติดเชื้อโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ อ าเภอประโคนชัยใหไดมาตรฐาน 
สงผลใหการด าเนินงานปูองกันการติดเชื้อมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
ข้อเสนอแนะ: ควรมีการเปรียบคาใชจายกอนและหลังการพัฒนาระบบงานการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการและควรมี
แผนพัฒนาเป็นระบบ central supply  
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12 Poster Presentation 
ระบบ 8 วิจัยเชิงส ารวจ/R2R/Lean : ฐานคิดLean process สูนวัตกรรมลีนANC โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จยา 
100 ป ี
ผู้น าเสนอ: สุภาพร  มาลีวรรณ ์และ ปุณณดา ผลาทิพย ์
EMAILthedog2516@gmail.com      เบอร์โทรศัพท์0857799798 / 
หน่วยงาน กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองค์รวม รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จยา 100 ปี อ.เมืองยางจ.นครราชสีมา 
ความเป็นมาและความส าคัญ : แผนยุทธศาสตร์ดานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี 2560 มีเข็มมุง ในการพัฒนา
ระบบบริการดวย Lean Process แนวคิด Lean คือ การเปลี่ยนจาก ความสูญเปลา (waste) ไปสูคุณคา (value) ในมุมมอง
ของผูรับบริการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยางไมรูจบ 
 สืบเนื่องมาจากความพึงพอใจตอการรับบริการฝากครรภ์รายเกา งานฝากครรภ์ กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองค์
รวม โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จยา 100 ปี คือ รอยละ 70 มีขอเสนอแนะวา รอนาน ไดตรวจชาอยากใหบริการเร็วข้ึน 
งานฝากครรภ์กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองค์รวม จึงไดวิเคราะห์รากเหงาของปัญหา โดยการใชเครื่องมือของ Lean 
Process คือ แผนที่สายธารแหงคุณคา (Value Stream Mapping) พบวา ระยะเวลาเฉลี่ย (นาที) ในการใหบริการ( x  = 21, 
SD = 1.20) ระยะเวลาเฉลี่ยในการรอคอย ( x  = 85, SD = 3.38) รวมระยะเวลาเฉลี่ยทั้งสิ้น( x  = 106, SD = 3.69)  โดย
ขั้นตอนท่ีรอคอยมากที่สุด คือการรอบัตรและการตรวจปัสสาวะใชเวลา ( x  = 74, SD = 2.27) เพื่อเป็นการแกปัญหาดังกลาว
งานฝากครรภ์กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองค์รวม จึงไดใช Lean Process มาลดระยะเวลาการรอคอยของผูรับบริการ 
โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) ความพึงพอใจของผูฝากครรภ์รายเกามากกวารอยละ 80 2) ลดระยะเวลาการรอคอยนอยกวา 60 
นาที งานฝากครรภ์ กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จยา  100ปี จึงไดน า
กระบวนการใหม “นวัตกรรมลีน ANC” มาใชจริงระหวางเดือนมกราคม ถึง กันยายน2560 ผลคือ ระยะเวลา เฉลี่ย (นาที) ใน
การใหบริการ( x  = 17, SD = 1.31)   ระยะเวลาเฉลี่ยในการรอคอย ( x  = 16, SD = 1.07) รวมระยะเวลาเฉลี่ยทั้งสิ้น( x  = 
33, SD = 1.31)ความพึงพอใจของผูฝากครรภ์รายเกา รอยละ 100 

 LeanProcess ไมใชเรื่องของการท างานใหหนักข้ึนหรือเร็วข้ึน แตเป็นการคนหาความสูญเปลา และเปลี่ยนใหเป็น
คุณคาที่ผูรับบริการของเราตองการ ผสมผสานอยางลงตัวระหวางแนวคิด กิจกรรม และวิธีการใหมที่ผานการสื่อสาร ทบทวน
และการยอมรับการเปลี่ยนแปลง สามารถน าไปประยุกต์ใชในระบบบริการสุขภาพงานอ่ืนๆได เชน คลินิกเบาหวาน คลินิก
สุขภาพเด็กดี  เป็นตนปัจจัยแหงความส าเร็จ คือ ผูบริหารเห็นความส าคัญของ Lean Process ซึ่งเป็นเข็มมุงของแผน
ยุทธศาสตร์ดานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี 2560 จึงไดสงทีมไปรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ“แนวคิด Leanและ
การประยุกต์ใชในระบบสุขภาพ” ทีมท่ีไปรับการอบรมได น ามาถายทอดใหกับเจาหนาที่ เจาหนาท่ีเกิดการเรียนรู จนเกิดการ
พัฒนาระบบบริการดวยLean Process  

ค าส าคัญ: Lean Process, นวัตกรรมลีน ANC 
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13 Poster Presentation 
ระบบ 8 วิจัยเชิงส ารวจ/R2R/Lean  : ประสิทธิผลของการดูแลมารดาหลังคลอดดวยโปรแกรม“แมนมคุณภาพ”ใน
โรงพยาบาลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร ์
ผู้น าเสนอ: นางสาวณัชชา จงใจงาม                ต าแหน่ง แพทย์แผนไทย     
E-MAIL: NAT.NATCHAJONG@GMAIL.COM    เบอร์โทร099-9421130 
หน่วยงานงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลกาบเชิงอ.กาบเชิง  จ.สุรินทร ์
ความเป็นมาและความส าคัญปีงบประมาณ 2558 พบวามีมารดาหลังคลอด รอยละ 80 ที่มารับบริการที่คลินิกเวชกรรมไทย
ประสบกับปัญหา น้ านมไหลนอยหรือไมมีน้ านม ซึ่งปัญหาเหลานี้อาจสงผลใหมารดาหลังคลอดหันไปเลี้ยงดูทารกดวยนมผง
ส าเร็จรูป ทารกมีปัจจัยเสี่ยงตอการมีพัฒนาการและการเจริญเติบโตของทารกต่ ากวาเกณฑ์มาตรฐาน สงผลตอพัฒนาการ
สุขภาพตาม 5 กลุมวัย ในกลุมที่ 1 คือกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย(0-5ปี) ซึ่งถือเป็นรากฐานท่ีส าคัญในการพัฒนากลุมวัยอื่นๆ
ตอไป ดังนั้นจึงมีการพัฒนาระบบการดูแลมารดารหลังคลอด “แมนมคุณภาพ”   
วัตถุประสงค ์: 1.  ศึกษาเปรียบเทียบผลการไหลของน้ านมกอนหลังการเขาโปรแกรม“แมนมคุณภาพ”  
  2.  ศึกษาความพึงพอใจของมารดาหลังคลอดที่เขาโปรแกรม“แมนมคุณภาพ”  
  3.  พัฒนาระบบเวชปฏิบัติการดูแลมารดาหลังคลอด “แมนมคุณภาพ” ของคลินิกเวชกรรมไทย โรงพยาบาล    
                          กาบเชิง   
วิธีการศึกษา: 1. ทบทวนแนวทางการดูแลมารดาหลังคลอดน้ านมไหลนอย/น้ านมไมไหล2.  รวบรวมขอมูล/ปัจจัยเสี่ยงท่ีสงผล
ใหมารดาหลังคลอดน้ านมไหลนอย/น้ านมไมไหลโดยการประชุมหนวยงานแพทย์แผนไทยประชุมกลุมหาแนวทางแกปัญหา
รวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ พรอมกับวางแนวทางในการปฏิบัติก าหนดกลุมผูปุวย/มารดาหลังคลอดจัดท าแนวทางเวช
ปฏิบัติการดูแลรักษาผูปุวย/มารดาหลังคลอดน้ านมไหลนอย/น้ านมไมไหล3.  จัดท าแบบบันทึกและแบบประเมินคุณภาพการ
ไหลของน้ านม และ 4. เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห์ และประเมินผล 
ผลการศึกษา : 1. มารดาหลังคลอดที่เขาโปรแกรมตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2560 เป็นระยะเวลา 8 เดือน มี
จ านวนทั้งสิ้น 176  ราย  น้ านมไหลดีขึ้นจ านวน 142  ราย   คิดเป็นรอยละ 80.68  ไมมีความเปลี่ยนแปลงจ านวน 34  ราย 
คิดเป็นรอยละ 20.45 
                   2. ระดับความพึงพอใจของมารดาหลังคลอดที่เขาโปรแกรมตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2560 

 

ข้อเสนอแนะ : ควรน าขอมูลของมารดาหลังคลอดที่มีปัญหาน้ านมไหลนอย/น้ านมไมไหลมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวาง
ปัจจัยเสี่ยงท่ีพบจากแบบคัดกรองกับการไหลของน้ านมวามีความสัมพันธ์กันหรือไม อยางไร เพื่อน าไปปรับปรุงแบบคัดกรอง 
ปรับปรุงการใหบริการ และควรขยายระยะเวลาการใหสุขศึกษาใหมีความครอบคลุมตั้งแตเริ่มตั้งครรภ์จนถึงชวงหลังคลอด 
(มหัศจรรย์ 1,000 วัน) 

 
  

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

พึงพอใจมากท่ีสุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปาน
กลาง 

พึงพอใจนอย พึงพอใจนอย
ที่สุด 

รวม 

จ านวน(คน) 98 50 20 7 1 176 

รอยละ 55.68 28.41 11.36 3.97 0.57 100 
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14 Poster Presentation 
ระบบ 8 วิจัยเชิงส ารวจ/R2R/Lean : รูปแบบการดูแลผูปุวยมะเร็งระยะทาย: คุณคาที่มากกวามูลคา  
ผู้น าเสนอ: นางเข็มทอง ตรีเนตรไพบูลย์      ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
E-MAIL : kemthong_p@yahoo.co.th     เบอร์โทร087-6525867 
หน่วยงาน กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลแกงครอ  อ.แกงครอ  จังหวัดชัยภูมิ ปี 2560 
ความเป็นมาและความส าคัญ: นโยบาย  Service plan ขาสา Palliative care มุงเนนใหผูปุวยระยะทายไดรับการดูแลแบบ
ประคับประคองเพื่อเพ่ิมคุณภาพชีวิตและการตายด ีสถานการณ์ผูปุวยมะเร็งระยะทายจากปี 2557-2559 มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น 
จ านวน 25 คน, 38 คน และ 88 คนตามล าดับ ป2ี557 ไดพัฒนาแนวทาง “มิตรภาพบ าบัดผูปุวยโรคเรื้อรังและระยะสุดทาย 
โดยการมีสวนรวมของพระสงฆ์และชุมชน” พบผูปุวยมะเร็งท่ีเสียชีวิต 20 คน มีเพียง 8 คนที่ไดรับยาลดปวดมอร์ฟีนและญาติ
ไมสะดวกในการเขาถึงบริการ การจัดการความปวดยังไมเป็นระบบ จึงเห็นความส าคัญที่จะพัฒนารูปแบบการดูแลผูปุวยมะเร็ง
ระยะทาย 
วัตถุประสงค:์ เพื่อศึกษาการเขาถึงยาลดปวดมอร์ฟีน การดูแลตอเนื่องที่บาน และความพึงพอใจบริการ  
วิธีการศึกษา : ใชกรอบแนวคิด  R2R, การดูแลผูปุวยแบบประคับประคองไดรูปแบบการด าเนินงานดังน้ี  1. คัดกรองคนหา
ผูปุวยมะเร็งระยะทาย จากการเยี่ยมบาน และการสงตอขอมูลจาก หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 2. จัดบริการคลินิกลดปวดแบบ
เบ็ดเสร็จทุกวันพุธและจัดหายาอุปกรณ์สนับสนุนการดูแล 3. ติดตามเยี่ยมผูปุวยท่ีหอผูปุวยกรณีขอค าปรึกษาและรวมวางแผน
จ าหนาย 4. ติดตามเยี่ยมผูปุวยท่ีบานรวมกับทีมรพ.สต.หลังจ าหนายจากหอผูปุวยและคลินิกลดปวด5.ใหค าปรึกษาแนะน าทาง
โทรศัพท์และไลน์แกญาติและทีมรพ.สต. 6.ประสานทีมใหมีสวนรวมในการดูแลในกรณีที่ยุงยากซับซอน 7. สรางกระแสและ
สีสันโดยบูรณาการเยี่ยมบานรวมกับทีมสุขภาพอ าเภอเพื่อใหชุมชนรับรูระบบการดูแลประคับประคอง 8.สงตอขอมูลเพื่อการ
ดูแลตอเนื่องผานโปรแกรม ThaiCOC และประสานหนวยงานประกันสุขภาพเบิกคาชดเชยผลงานจาก สปสช. 9. พัฒนา
ศักยภาพทีมคณะท างานโดยการเขารวมประชุม/อบรม ศึกษาดูงาน เรียนรูจากการปฏิบัติงานทบทวนการดูแล 
ผลการศึกษา : จ านวนผูปุวยมะเร็งระยะทายเขาถึงบริการ 114 คน เขาถึงยาลดปวดมอร์ฟีนรอยละ 85.96 ไดรับการดูแล
ตอเนื่องที่บานรอยละ 91.23 ตายดีที่บานรอยละ 85.57พึงพอใจบริการ รอยละ 100 ตัวอยางค าบอกเลา  “ไมกลัวตายหรอก
หมอแตกลัวความเจ็บปวด ยาหมอดีหลายคิดเห็นสมัยกอนคนเป็นโรคนี้ปวดนอนครางจนขาดใจ” “ดีหลายที่มีหมอมาเยี่ยมท า
ใหญาติรูวาจะดูแลผูปุวยอยางไรถึงแมจะรูวารักษาไมหาย เวลาไปโรงพยาบาลก็สะดวกขึ้น ทีมหมอก็ดูแลใสใจดี”  ผูปุวยสิทธิ 
UC สามารถเบิกชดเชยคาผลงานใหโรงพยาบาลไดตามเกณฑ์ 
ข้อเสนอแนะ: รูปแบบการดูแลผูปุวยมะเร็งระยะทายเป็นระบบท่ีมีคุณคามากกวาราคา ท าใหผูปุวย ญาติ และบุคลากร
เติบโตดานจิตวิญญาณ สามารถน าไปประยุกต์ใชในบริการปฐมภูมิควรสนับสนุนดานองค์ความรูแกบุคลากรและอุปกรณ์
อุปกรณ์เครื่องผลิตออกซิเจนท่ีนอนลมใหเพียงพอ และขยายการดูแลประคับประคองไปสูผูปุวยโรคเรื้อรังระยะทายท่ีไมใช
กลุมโรคมะเร็ง 
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ผลงานวิชาการนักศึกษาพยาบาล 
ผลงานวิชาการ Poster presentation : ผลงานนักศึกษา ห้องที่ 1 

1. คณะกรรมการ1.  อ.ดร.วิไลพร รังควัตร   2. อ.สุดา หันกลาง  3. อ.ภัทรภร สฤษสมบัต ิ
 
รหัส ผลงาน ผู้น าเสนอ 
01 ความสัมพันธ์ระหวางการรับรูภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ

ผูสูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา บานธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา 

ชนากานต์ การงานและคณะ 

02 การจัดการความปวดในผูปุวยมะเร็ง วกิรนันท  ์มีก าปัง, วิภารัตน์ พิมสันเทียะ, 
สมพิศ กิ่งโคกกรวด 

03 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแปลผลตรวจทางหองปฏิบัติการเบื้องตนตอ
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปีท่ี 2  วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี นครราชสีมา 

จินตนา สายสินธุ์และคณะ 

04 การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมโภชนาการของผูปุวยกลืน
ล าบาก 

กัญญารัตน์ กูลภูเขียว, บริภัฏ พิมอักษร
และแวววรรณ วงศ์จอม 

05 ผลของการใชกระเปาคลายความปวดเมื่อยและความพึงพอใจตอการ
ใชของผูที่มีอาการปวดเมื่อยจากการท างาน 

พิสิฐ  แหวนชัยและคณะ 

06 นวัตกรรมการสร้างเสริมและป้องกันโรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อของ
ผู้ใหญ่ด้วยท่าบริหารร่างกาย 

ณิชาภัทร ค าเบี้ยว, สหวิช มูลสิติ,                                
อารีรัตน์ เปริยะรางกูร    

07 ผลของการใหความรูเพื่อปูองกันการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังโดยใชเพลง
โคราชตอความรูและพฤติกรรมการดูแลตนเองในวัยผูใหญ 

ฉัตรชัย แดงดี และคณะ 

08 การจัดการอาการทองอืดหลังผาตัดชองทอง: การทบทวนวรรณกรรม อรอนงค์ ขุนหอม & วรางคณา จุนใจ 

09 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชุมชน ต าบลยางใหญ อ.เมือง จ.
นครราชสีมา 

สุนิดา แกวแจมจันทร์ และพรนารายณ์ 
ทะค า 

10 ความแตกตางของเพศกับระดับความรอบรูดานสุขภาพเพื่อปูองกันโรค
อวนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 อ าเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา 

วนิดา ดอมไธสงและคณะ 
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01  ผลงานนักศึกษาพยาบาล 
ชื่อเร่ือง (Title): ความสัมพันธ์ระหวางการรับรูภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา  
บานธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
ผู้น าเสนอ: ชนากานต์ การงานและคณะ 
E-MAIL:  pare_chanakan@hotmai.co.th  เบอร์โทรศัพท์  093-4648326 
สถาบันการศึกษา: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาการรับรูภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ และศึกษาความสัมพันธ์ระหวางการรับรูภาวะ
สุขภาพและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา บานธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
วิธีการศึกษา : กลุมตัวอยาง คือ ผูสูงอายุท้ังเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต 60 ปีขึ้นไป ท่ีไมมีปัญหาดานความจ า การพูด                  
การคิด อาศัยอยูในสถานสงเคราะห์คนชราบานธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 
50 คน การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหวางการรับรูภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามขอมูลประชากร แบบประเมินคุณภาพชีวิต และแบบสอบถามการรับรูภาวะสุขภาพ 
ผลการศึกษา : พบวา การรับรูภาวะสุขภาพทางกายและทางจิตใจของผูสูงอายุอยูในระดับปานกลาง รอยละ 76 (x = 2.16) 
และรอยละ 74 (x = 1.98) ตามล าดับ คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุโดยรวมอยูในระดับปานกลาง รอยละ 72 (x = 2.24) และ
การรับรูภาวะสุขภาพกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในภาพรวมไมมีความสัมพันธ์กัน แตเมื่อวิเคราะห์รายดานพบวา การรับรู
ภาวะสุขภาพในดานปัจจุบันและอนาคต รวมถึงความเขาใจเกี่ยวกับความเจ็บปุวยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตอยาง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (r= 0.4; p <0.05) 
 
ค าส าคัญ : ผูสูงอายุ การรับรูสุขภาพ คุณภาพชีวิต   
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02  ผลงานนักศึกษาพยาบาล 
ชื่อเร่ือง (Title): การจัดการความปวดในผูปุวยมะเร็ง  
ผู้น าเสนอ: วกิรนันท  ์มีก าปัง, วิภารัตน์ พิมสันเทียะ, สมพิศ กิ่งโคกกรวด 
E-MAIL: nanzbty@gmail.com; viparatq@gmail.com; joybom14@gmail.com  
เบอร์โทรศัพท์  093-5511309, 088-3641070, 082-1319012อาจารย์ท่ีปรึกษา: ผศ.ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน ์
สถาบันการศึกษา: ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
ความเป็นมาและความส าคัญ : ความปวด เป็นอาการส าคัญที่พบไดในผูปุวยมะเร็งทุกราย  อาการปวด อาจเกิดไดจาก
โรคมะเร็งโดยตรง และ/หรือจากการรักษา ไดแก การผาตัด การใชเคมีบ าบัด  หรือ รังสีรักษา หากผูปุวยและบุคลากรทาง
สุขภาพ เชน พยาบาล แพทย์ ไมสามารถจัดการความปวดไดอยางมีประสิทธิภาพจะสงผลทางลบตอผูปุวยท าใหรางกายออน
ลา มีความกลัว  วิตกกังวล ซึมเศรา แบบแผนการนอนหลับเปลี่ยนแปลงและมีคุณภาพชีวิตต่ า 
วัตถุประสงค์ : เพื่อรวบรวมวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรูจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการความปวดในผูปุวยมะเร็ง
เพื่อใหไดขอสรุปแนวทางในการลดความปวดอยางมีประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพชีวิตใหผูปุวยมะเร็ง 
วิธีการศึกษา : ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับวิธีการจัดการความเจ็บปวดในผูปุวยมะเร็งอยางมีประสิทธิภาพ โดยสืบคนจาก
ฐานขอมูล Science direct ทั้งหมด ค าส าคัญที่ใช คือ pain, pain management, cancer pain, cancer patient pain, 
cancer pain management และ pain management  ไดงานวิจัย 12 เรื่อง จากน้ันน างานวิจัยท่ีสืบคนไดทั้งหมดมา
จ าแนกเพ่ือพิจารณาระดับความนาเชื่อถือของหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามเกณฑ์ของ Melnyk & Fineout-Overholt พบวา
ระดับความนาเช่ือถือของการวิจัยที่สืบคนมาได มีดังนี้ ระดับ 1 จ านวน 2 เรื่อง ระดับ 2 จ านวน 5 เรื่อง ระดับ 3 จ านวน  
2 เรื่องและ ระดับ  4 จ านวน 3 เรื่อง และน างานวิจัยแตละเรื่องมาวิเคราะห์สังเคราะห์ตามเกณฑ์ PICO (P: Patient/ 
Population or Problems; I: Intervention or Area of Interest; C: Comparison Intervention; and O: Outcome)  
ผลการศึกษา : พบวา การจัดการความปวดในผูปุวยมะเร็ง พยาบาลควรประเมินความปวดของผูปุวยกอน หลังจากนั้นจึงชวย
ลดปวด และรวมกับผูปุวยเพื่อใหการจัดการความปวดของผูปุวยมีประสิทธิภาพ การจัดการปวด ประกอบดวย 4 วิธี คือ  
1) การใชยา เชน Opioid, Morphine, Bupivacaine Clonidine การใชยาตานเหงื่อที่มีสวนประกอบของ Aluminum 
hydrate ในผูปุวยมะเร็งเตานม การใชยา Diphenhydramine เป็นยากลุมยาแกแพ น ามาใชลดปวดในกรณีใชยากลุม 
Opioids และ Adjuvants แลวไมไดผล  การใช Methadone ลดปวดในผูปุวยมะเร็งศีรษะและคอ พบวายานี้มีประสิทธิภาพ
สูงกวา Fentanyl 2) การใชแพทย์ทางเลือก พบวา “การฝังเข็ม” สามารถบรรเทาอาการปวดที่เกิดจากโรคมะเร็งไดแตไม
สามารถลดอาการคลื่นไสอาเจียน “การใชดนตรีบ าบัด”เพื่อใหสอดคลองกับการตองการของผูปุวย พยาบาลหรือผูใชดนตรี
บ าบัดเพื่อลดความปวดลดลงนั้นควรเปิดโอกาสใหผูปุวยมีสวนรวมในการเลือกชนิดของดนดรีที่ใชรักษา 3) การประยุกต์ใช
รูปแบบ (Model) ไดแก โปรแกรม PRO-SELF® Pain Control Program (PCR) พบวา เป็นโปรแกรมที่สามารถน ามาใช
จัดการความปวดในผูปุวยมะเร็งได และ 4) การผาตัด การน าเทคนิคการผาตัดแนวใหมท่ีเรียกวา Bilateral thoracoscopic 
splanchnicectomy รวมกับการผาตัด Sympathectomy มาใชในผูปุวยมะเร็งตับออน พบวาสามารถลดปวดไดดีและเป็น
การผาตัดที่ปลอดภัย 
ข้อเสนอแนะ : การจัดการความปวดในผูปุวยมะเร็งมีหลายวิธี แตละวิธีใหผลและประสิทธิภาพที่แตกตางกัน เมื่อพยาบาลตอง
ดูแลผูปุวยท่ีมีอาการปวด จีงมีความจ าเป็นอยางยิ่งในการประเมินผูปุวยกอนการลดปวด และเลือกใชวิธีการลดปวดที่
สอดคลองกับสิ่งท่ีผูปุวยตองการ เพื่อใหการจัดการความปวดมีประสิทธิภาพ ผูปุวยมีความสุขสบาย  ลดความทุกข์ทรมาน และ 
เพิ่มคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น 
ค าส าคัญ: การจัดการความปวด ความปวด ผูปุวยมะเร็ง 
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03  ผลงานนักศึกษาพยาบาล 
ชื่อเร่ือง (Title): การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแปลผลตรวจทางหองปฏิบัติการเบื้องตนตอนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปีท่ี 2  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
ผู้น าเสนอ: จินตนา สายสินธุ์และคณะ 
เบอร์โทรศัพท์  044-243040 
อาจารย์ท่ีปรึกษา: อาจารย์ศักดิธัช  ทิพวัฒน์ 
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นแปลผลตรวจทางหองปฏิบัติการเบื้องตน 2) เพื่อประเมิน
ประสิทธิผลของแอพพลิเคชั่นแปลผลตรวจทางหองปฏิบัติการเบื้องตน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอแอพพลิเคช่ันแปลผล
ตรวจทางหองปฏิบัติการเบื้องตน ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2559  
วิธีการศึกษา : กลุมตัวอยางเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ไดมา
จากการใชตารางเลขสุมมาจ านวน 96 คน และท าการสุมอยางงาย (simple random sampling) โดยท าการจับสลาก เพื่อให
ไดมาซึ่งกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 48 คน จากกลุมทดลองและกลุมควบคุม แบงยอยเป็นกลุมทดลองจ านวน  
3 กลุม กลุมละ 16 คน จากกลุมควบคุมจ านวน 3 กลุม กลุมละ 16 คน เพื่อแบงหองในการทดลองใชเครื่องมือ คือ 
แอพพลิเคชั่นแปลผลตรวจทางหองปฏิบัติการเบื้องตน โดยใชวิธีการสอนเปรียบเทียบการใชแอพพลิเคชั่นแปลผลตรวจทาง
หองปฏิบัติการเบื้องตนกับการใชคูมือแปลผลตรวจทางหองปฏิบัติการเบื้องตน โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก 1) คูมือการ
แปลผลตรวจทางหองปฏิบัติการเบื้องตน 2) แอพพลิเคชั่นแปลผลตรวจทางหองปฏิบัติการเบื้องตน การหาความตรงตาม
เนื้อหาของเครื่องมือ (Content Validity) โดยผานผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ 3 ทาน 
ผลการศึกษา : 1) ประสิทธิภาพของการใชแอพพลิเคชั่นแปลผลตรวจทางหองปฏิบัติการเบื้องตนในการท าแบบทดสอบแปล
ผลตรวจทางหองปฏิบัติการมีคามากกวาใชคูมือการแปลผลตรวจทางหองปฏิบัติการเบื้องตนที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .000 2) 
ประสิทธิผลการใชแอพพลิเคชั่นแปลผลตรวจทางหองปฏิบัติการเบื้องตนในการท าแบบทดสอบแปลผลตรวจทาง
หองปฏิบัติการมีคานอยกวาใชคูมือการแปลผลตรวจทางหองปฏิบัติการเบื้องตนที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .726 3) มีระดับ
ความพึงพอใจตอการใชแอพพลิเคชั่นแปลผลตรวจทางหองปฏิบัติการ อยูในระดับดี (x = 4.40 ; S.D.=19.36) 
 
ค าส าคัญ:  ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ความพึงพอใจ  แอพพลิเคช่ัน 
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04  ผลงานนักศึกษาพยาบาล 
ชื่อเร่ือง (Title): การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมโภชนาการของผูปุวยกลืนล าบาก 
ผู้น าเสนอ: กัญญารัตน์ กูลภูเขียว,ไตรภพ ปิดตานัง, บริภัฏ พิมอักษร และแวววรรณ วงศ์จอม 
E-MAIL: Kanyarat.bogun1634@gmail.com, BORIPAT.BORI@GMAIL.COM   เบอร์โทรศัพท์  0917603344 
อาจารย์ท่ีปรึกษา: อ.ดร. ณัฐฐิตา เพชรประไพ 
สถาบันการศึกษา: ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
ความเป็นมาและความส าคัญ : กลืนล าบากเป็นอาการที่มีความยากล าบากในการที่จะกลืนอาหารและเครื่องดื่มจากชองปาก
ผานหลอดอาหารเขาสูกระเพาะอาหาร อาจมีอาการอื่นๆ รวมดวยได มักเกิดจากการมีโรคของคอหอย และ/หรือของหลอด
อาหารสงผลใหผูปุวยขาดอาหาร เกิดภาวะทุพโภชนาและมีภูมิคุมกันตานทานโรคต่ า  
วัตถุประสงค์ : เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรูจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมภาวะโภชนาการของ
ผูปุวยท่ีมีภาวะกลืนล าบาก เพื่อใหไดองค์ความรูใหมท่ีมีความทันสมัยไปพัฒนาวิธีการสงเสริมภาวะโภชนาการของผูที่มีภาวะ
กลืนล าบาก 
วิธีการศึกษา : 1) ก าหนดค าส าคัญในการสืบคน โดยใชค าคนคือ การกลืนล าบาก ( dysphagia) และ โภชนาการ ( nutrition) 
และการสงเสริม (promoting) ในการสืบคนจากฐานขอมูล CINAHL และ Pubmed พบเอกสารที่เกี่ยวของหลักฐานที่สืบคน
ไดมีจ านวน 13 เรื่อง ประกอบดวย  ระดับ 1 จ านวน 1 เรื่อง ระดับ 2 จ านวน 1  เรื่อง ระดับ 3 จ านวน 7 เรื่อง ระดับ 4 
จ านวน 4 เรื่อง ระดับ 6 จ านวน 2 เรื่อง 2) ตรวจสอบคุณภาพของรายงานการวิจัย โดยเลือกงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในฐานขอมูล
ระดับนานาชาติ คือ CINAHL และ PubMed จากนั้นท าการตรวจสอบในสวนของวิธีด าเนินการวิจัย  คุณภาพของขอมูล และ
ความนาเชื่อถือของผลการวิจัย ท้ังนี้เพื่อใหมั่นใจวาผลการวิจัยที่น ามาสังเคราะห์เป็นงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 3) การจ าแนก
งานวิจัยออกตามประเด็นหลักส าคัญที่สนใจ 4) การวิเคราะห์ลักษณะงานวิจัย จัดหมวดหมูและท าการสังเคราะห์ และ 5) การ
สังเคราะห์ผลการวิจัย โดยการวิเคราะห์ผลของวิธีการที่ใชในการแกปัญหากับระดับความส าเร็จของวิธีการเหลานั้น 
ผลการศึกษา : จากการศึกษางานวิจัยท้ังหมด 13 บทความ สามารถสังเคราะห์วิธีการสงเสริมโภชนาการผูที่มีภาวะกลืน
ล าบากท้ังหมด 3 วิธี ไดแก 1) การเพิ่มความหนืดของอาหารบดละเอียด โดยเตรียมอาหารใหมีความหนืดมากกวาน้ าแตนอย
กวาหรือเทากับน้ าผึ้ง 2) การเสริมสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อท่ีใชในการกลืน โดยผสมผสานระหวางวิธีการออกก าลังกาย
เพื่อเสริมสรางกลามเนื้อใหแข็งแรง (Traditional exercise) กับวิธี Neuromuscular Electrical Stimulation (NMES) และ 
3) การเพิ่มแคลอรี่ โดยการเพิ่มท้ังปริมาณแคลอรี่และโปรตีนใหผูที่มีภาวะกลืนล าบาก ผลพบวาผูที่มีภาวะกลืนล าบากท่ีไดรับ
การฟื้นฟู หนาที่ในการกลืนรวมกับการเพิ่มแคลอรี่ ผูที่มีภาวะกลืนล าบากมีอาการดีขึ้นตามล าดับและไดน้ าหนักตัวเพิ่มขึ้น
หลังจากท่ีออกจากโรงพยาบาล 
ข้อเสนอแนะ : ผลการสังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวของพบวา แนวทางการปฏิบัติที่ท าใหผูปุวยกลืนล าบากสามารถกลืนอาหารได
ดียิ่งขึ้น ไดแก การออกก าลังกายเพื่อเสริมสรางกลามเนื้อใหแข็งแรง ท าไดโดย 1) บริหารริมฝีปากและลิ้นโดยใหผูปุวยนอน
หงาย  2) ยกศีรษะใหระดับสายตามองเห็นปลายเทาของตัวเองไดโดยคางไว 1 นาที และ 3) ใหผูปุวยเงยศีรษะขึ้นลง 30 ครั้ง 
ซึ่งการฝึกออกก าลังกายในขอ 2 และ3 นี้จะตองท า 3 รอบ/วัน เป็นเวลา 6 สัปดาห์จะท าใหใหผูปุวยกลืนอาหารสะดวกขึ้น 
รวมกับการเพิ่มความหนืดของอาหาร การฟื้นฟูสภาวะกลามเนื้อที่ใชในการกลืนโดยใชไฟฟูา และเพิ่มแคลอรี่ 
 
ค าส าคัญ: กลืนล าบาก การสังเคราะห์งานวิจัย 
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05  ผลงานนักศึกษาพยาบาล 
ชื่อเร่ือง (Title): ผลของการใชกระเปาคลายความปวดเมื่อยและความพึงพอใจตอการใชของผูที่มีอาการปวดเมื่อยจากการท างาน 
ผู้น าเสนอ: พิสิฐ  แหวนชัยและคณะ 
เบอร์โทรศัพท์  044-243040 
อาจารย์ท่ีปรึกษา: อาจารย์ ดร.ดวงรัตน์   คัดทะเล 
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
ความเป็นมาและความส าคัญ : ความปวดเมื่อยจากการท างานในส านักงาน เป็นสาเหตุส าคัญที่กอใหเกิดปัญหารบกวน
คุณภาพชีวิตทางดานรางกายและจิตใจของกลุมคนท่ีท างานในส านักงานจากการที่อยูในอิริยาบถเดิมๆ เป็นเวลานาน การใช
กลามเนื้อซ้ าๆ และขาดกายบริหารที่ถูกตองเหมาะสมเป็นผลใหกลามเนื้อขาดความสมดุล สงผลใหเกิดอาการปวดกลามเนื้อใน
บริเวณตางๆคณะผูวิจัยจึงจัดท านวัตกรรมที่ชวยลดความปวดเมื่อยจากการท างาน คือ กระเปาคลายความปวดเมื่อยแบบสั่น
และแบบปกติ ไมมีการสั่นและตองการเปรียบเทียบผลของการใชนวัตกรรม 
วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินผลของการใชกระเปาคลายความปวดเมื่อย และประเมินความพึงพอใจตอการใชของผูที่มีอาการ
ปวดเมื่อยจากการท างาน 
วิธีการศึกษา : ประชากร คือ เจาหนาท่ีที่ปฏิบัติงานในสถานีต ารวจภูธรภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา กลุมตัวอยาง จ านวน 60 
คน ไดมาจากวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย และสุมแบงกลุมตัวอยางออกเป็น 2 กลุม คือ กลุมทดลอง และกลุมควบคุม จ านวน
กลุมละ 30 คน กลุมทดลองใชกระเปาคลายความปวดเมื่อยแบบสั่น สวนกลุมควบคุมใชกระเปาคลายความปวดเมื่อยแบบปกติ
(ไมมีการสั่น) เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับอาการปวดเมื่อย ตรวจสอบความตรงของเครื่องมือวิจัยโดย
ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน คาความเช่ือมั่นของแบบประเมินตนเองตรวจสอบดวยสัมประสิทธ์ิแอลฟุาของครอนบาคเทากับ . 89 
วิเคราะห์ขอมูลโดยใชสถิติบรรยาย และ  t-test 
ผลการศึกษา : ภายหลังการทดลอง คาเฉลี่ยคะแนนความปวดเมื่อยในกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน คาเฉลี่ย
คะแนนความปวดเมื่อยในกลุมทดลองภายหลังการใชกระเปาคลายความปวดเมื่อยแบบสั่นแตกตางจากกอนการทดลองอยางมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p <.05) ผลการทดสอบความพึงพอใจของกลุมทดลองภายหลังการใชกระเปาคลายความปวดเมื่อยพบวามี
คาเฉลี่ยมากกวา 3.51 อยางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p <.05) (  = 4.68, SD = .35) 
ข้อเสนอแนะ : แมความปวดเมื่อยในกลุมทดลองภายหลังการใชกระเปาคลายความปวดเมื่อยแบบสั่นจะไมแตกตางจากกลุม
ควบคุม แตการใชกระเปาความความปวดเมื่อยแบบสั่นก็สามารถท าใหกลุมทดลองเกิดความพึงพอใจได เพราะการสั่นท าให
เกิดความรูสึกผอนคลายมากกวา 
 
ค าส าคัญ : กระเปาคลายความปวดเมื่อย ความพึงพอใจ ผูที่มีอาการปวดเมื่อย การท างาน 
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06   ผลงานนักศึกษา 
ชื่อเร่ือง (Title): นวัตกรรมการสรางเสริมและปูองกันโรคเกี่ยวกับระบบกลามเนื้อของผูใหญดวยทาบริหารรางกาย 
ผู้เสนอ: ณิชาภัทร ค าเบี้ยว, สหวิช มูลสิติ, อารีรัตน์ เปริยะรางกูร    
E-mail: Nichapat0504@gmail.com, Tarlhor@gmail.com; Poppy1379@gmail.com 
เบอร์โทรศัพท์: 063-4676586, 062-2355932   
สถาบันการศึกษา: ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
อาจารย์ท่ีปรึกษา: อ.ดร.ปัทมา วาจามั่น 
ความเป็นมา: คนท่ีอยู่ในวัยท างาน ซึ่งปัญหาสุขภาพของคนท่ีอยู่ในวัยนี้มีมากมายเช่น โรคอ้วน จากการขาดการออกก าลัง
กายและกินอาหารที่มีน้ าตาลมากเกินไปโรคเครียด จากสภาพการเงินและปัญหาเรื่องงาน แต่ปัญหาสุขภาพท่ีพบได้บ่อย และ
เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวิตของคนในวัยนี้น่ันคือ ปัญหาที่เกี่ยวกับระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 
วัตถุประสงค:์ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของกล้ามเนื้อในวัยผู้ใหญ่และป้องกันการเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อของกลุ่ม
บุคคลในวัยผู้ใหญ่ที่มีอายุ 21-60 ป ี
วิธีการศึกษา: กลวิธีในการพัฒนานวัตกรรมคือ 1.การสร้างสื่อวีดีโอเพื่อเป็นการสาธิตท่าบริหารร่างกาย และ 2.น าสื่อเผยแพร่

ผ่านทาง Facebook เพื่อให้กลุ่มบุคคลผู้ใหญ่วัยท างานผ่านการใช้สื่อโซเชียลออนไลน์ให้ได้รับทราบข้อมูล 

ผลการศึกษา: จากการท านวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพน้ีขึ้น ท าให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนท างานในวัยนี้ได้ ท าให้

หายจากอาการปวดกระดูกสันหลัง และช่วยยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้ผ่อนคลายในระหว่างการท างานไดโ้ดยใช้แบบประเมิน Pain 

Score 0-10 Numerical Rating (0-4 คือ ปวดน้อย, 5-7 คือ ปวดปานกลาง, 8-10  คือ ปวดมาก) 

 
ค าส าคัญ: นวัตกรรม โรคระบบกลามเนื้อ วัยผูใหญ 
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07  ผลงานนักศึกษาพยาบาล 
ชื่อเร่ือง (Title): ผลของการใหความรูเพื่อปูองกันการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังโดยใชเพลงโคราชตอความรูและพฤติกรรม 
การดูแลตนเองในวัยผูใหญ 
ผู้น าเสนอ: ฉัตรชัย แดงดี และคณะ 
เบอร์โทรศัพท์  044-243040 
อาจารย์ท่ีปรึกษา: อาจารย์กัญญาพัชร  นิยมสัตย์         
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
ความเป็นมาและความส าคัญ : โรคไมติดตอเรื้อรังเป็นโรคที่พบอุบัติการณ์เกิดโรคเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งกอใหเกิดความพิการและ
การเสียชีวิตกอนวัยอันควร หากไมมีการปูองกัน ซึ่งการไดรับความรูโดยใชเพลงโคราชก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถปูองกันการ
เกิดโรคไมติดตอเรื้อรังได 
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลของการใหความรูโดยใชเพลงโคราช ตอความรูและพฤติกรรมการดูแลตนเองในวัยผูใหญเพื่อ
ปูองกันการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง 
วิธีการศึกษา : การวิจัยกึ่งทดลองกลุมตัวอยาง คือ ผูที่มีอายุตั้งแต 20-60 ปี ท้ังชายและหญิงที่มีภาวะสุขภาพรางกายแข็งแรง
ไมเจ็บปุวยดวยโรคไมติดตอเรื้อรัง มีความเขาใจและใชภาษาโคราชในการสื่อสาร โดยอาศัยอยูในหมูบานขามทะเลสอ และ
หมูบานโคกแฝก ต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 52 ราย ผูวิจัยคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เฉพาะเจาะจง จากนั้นท าการสุมอยางงายเป็นกลุมทดลอง และกลุมควบคุมกลุมละ 26 ราย มีความคลายคลึงกันในดานเพศ 
และอายุ โดยกลุมทดลองจะไดรับโปรแกรมการใหความรูโดยใชเพลงโคราชเพื่อปูองกันการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง และไดรับวีดี
ทัศน์เพลงโคราช โดยใหเปิดฟังวันละ 1 ครั้งเป็นเวลา 2 สัปดาห์ สวนกลุมควบคุมไดรับการใหความรูตามปกติ  เครื่องมือท่ีใช
ในการรวบรวมขอมูล ประกอบดวย  แบบวัดความรูในการดูแลตนเองดานสุขภาพ และแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเอง
เพื่อการปูองกันการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังในวัยผูใหญ สรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม เครื่องมือทุกชุดผานการตรวจสอบ
โดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทานและน าไปหาคาความตรงของเครื่องมือ (CVI) โดยเครื่องมือทั้ง 2 ชุดมีคา CVI เทากับ .87  ผูวิจัยไดหา
คาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยผูวิจัยไดน าไปทดลองใชกับกลุมที่มีลักษณะคลายคลึงกันกับกลุมตัวอยาง จ านวน 10 ราย 
จากนั้นน ามาค านวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบวัดความรูในการดูแลตนเองดานสุขภาพ โดยใชสูตร KR 21  ไดคาความ
เชื่อมั่นเทากับ .43 และน ามาค านวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อการปูองกันการเกิดโรค
ไมติดตอเรื้อรังในวัยผูใหญ โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาช ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ. 73 วิเคราะห์ขอมูลทั่วไป
โดยใชสถิติเชิงพรรณนา และทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ Wilcoxon signed ranks test, Dependent t-test, The Mann-
Whitney U test และIndependent t-test 
ผลการศึกษา : พบวา 1. ความรูและพฤติกรรมในการดูแลตนเอง ของกลุมทดลองหลังไดรับโปรแกรมการใหความรูโดยใช
เพลงโคราชเพื่อปูองกันการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังสูงกวากอนไดรับโปรแกรม อยางมีนัยส าคัญทางสถิติ ( p <.05)  2. ความรู
และพฤติกรรมในการดูแลตนเอง ของกลุมทดลองหลังไดรับโปรแกรมการใหความรูโดยใชเพลงโคราชเพื่อปูองกันการเกิดโรคไม
ติดตอเรื้อรังสูงกวากลุมที่ไดรับการใหความรูตามปกติ อยางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p <.05) 
ข้อเสนอแนะ :  ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาการใหความรูเพื่อปูองกันการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังโดยใชเพลงโคราชสงผลตอ
ความรูและพฤติกรรมการดูแลตนเองในวัยผูใหญ  จึงสามารถน าผลการศึกษาไปใชเป็นแนวทางในการปูองกันการเกิดโรคไม
ติดตอเรื้อรังในวัยผูใหญ 
 

ค าส าคัญ : ความรู  พฤติกรรมการดูแลตนเอง การปูองกันการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง  เพลงโคราช 
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08  ผลงานนักศึกษาพยาบาล 
ชื่อเร่ือง (Title): การจัดการอาการทองอืดหลังผาตัดชองทอง: การทบทวนวรรณกรรม 
ผู้น าเสนอ: อรอนงค์ ขุนหอม และวรางคณา จุนใจ 
E-MAIL: warangkhana.aum@hotmail.co.th ,NNP05072541@gmail.com   เบอร์โทรศัพท์  089-3955802 
อาจารย์ท่ีปรึกษา: อ.ดร.ศรัญญา จุฬาร ี
สถาบันการศึกษา: ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
ความเป็นมาและความส าคัญ : ภาวะทองอืดหลังผาตัดชองทองเป็นภาวะที่พบไดบอยกับผูปุวยหลังผาตัด โดยพบภาวะ
ทองอืดหลังผาตัดชองทองเกิดขึ้นช่ัวคราวใน 24 - 72 ช่ัวโมงหลังการผาตัด โดยเกิดจาก ฤทธิ์ของยาระงับความรูสึกท่ัวรางกาย  
การกลืนอากาศเขาไปในระยะฟื้นจากยาสลบ และจากอวัยวะภายในชองทองไดรับการกระทบกระเทือนระหวางผาตัด กระตุน
การท างานของระบบประสาทซิมพาเธติค ท าใหกระเพาะอาหารและล าไสมีการเคลื่อนไหวลดลง 
วัตถุประสงค์ : เพื่อหาวิธีการลดอาการทองอืดที่ดีท่ีสุดและเหมาะสมในการชวยเหลือผูปุวยใหพนจากภาวะทองอืดหลังการ
ผาตัดชองทอง 
วิธีการศึกษา : สืบคนขอมูลจากฐานขอมูลออนไลน์ Science Direct ซึ่งเป็นขอมูลในส านักพิมพ์ของเครือ Elsevier ทางดาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การแพทย์ , SCOPUS เป็นฐานขอมูลดรรชนีและสาระสังเขปของวารสารวิชาการ , 
Wiley-Blackwell เป็นฐานขอมูลบรรณานุกรม บทคัดยอและเอกสารเต็มวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , โดยค าคน Acupressure, Postoperative ileus พบ
งานวิจัย 13 รายการ Flatulence, After cesarean section พบงานวิจัย 55 รายการ Abdominal surgery, Manage พบ
งานวิจัย 69,597 รายการ และ Nursing management, Flatulence พบงานวิจัย 272 รายการ จากนั้นไดน างานวิจัยท่ี
สืบคนท้ังหมดมาจ าแนกเพื่อที่จะพิจารณาความนาเชื่อถือของหลักฐานเชิงประจักษ์ พบวาระดับความนาเช่ือถือของงานวิจัยมี
ดังนี้ ระดับ 1 จ านวน 4 เรื่อง ระดับ 2 จ านวน 7 เรื่อง และระดับ 3 จ านวน 1 เรื่อง และน างานวิจัยมาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ตามเกณฑ์ PICO (P-Patient/ Population or Problems;I-Intervention or Area of Interest; C-Comparison 
Intervention; and O-Outcome) 
ผลการศึกษา : พบวิธีการชวยลดภาวะทองอืดได 4 วิธี คือ 1) การใชน้ ามันหอมระเหย น้ ามันหอมระเหยจากผักชีลาวมี
ความสามารถลดความรุนแรงและบรรเทาอาการทองอืดปวดทองในสตรีที่ดีรับการผาตัดแบบ C-section ไดอยางมี
ประสิทธิภาพโดยไมมีผลขางเคียงใดๆ 2) การกดจุดฝังเข็มบริเวณ lower patella และบริเวณ metacarpal bone การกดจุด
ฝังเข็มท าใหผูปุวยมีเวลาในการรักษาล าไสเล็กสั้นกวากลุมที่ไมไดรับการฝังเข็ม 3) การใชยา Alvimopan ผลการวิจัยแสดงให
เห็นวายา Alvimopan กับ ERAS ชวยเรงการฟื้นตัวของ GI ไดและลดระยะเวลาในการเขารับการรักษาในโรงพยาบาลส าหรับ
ผูปุวยท่ีผาตัดชองทองแบบเปิด  4) การเคี้ยวหมากฝรั่ง ผูปุวยท่ีไดรับค าแนะน าใหเคี้ยวหมากฝรั่งหลังการผาตัด ล าไสมีการฟื้น
ตัวไดเร็วขึ้นและท าใหระบบขับถายของผูปุวยเริ่มท างานไดไวข้ึน ระยะเวลาที่เกิดอาการทองอืดจึงสั้นลงซึ่งเป็นวิธีที่ดีท่ีสุด 
พยาบาลสามารถใชเพื่อใหผูปุวยสามารถดูแลตนเองได และยังสามารถชวยลดคาใชจายได 
ข้อเสนอแนะ :  การลดภาวะทองอืดผูปุวยหลังการผาตัดนั้นมีหลากหลายวิธี ซึ่งในแตละวิธีนั้นมีประสิทธิภาพและใหผลที่
แตกตางกันในผูปุวยแตละราย เมื่อพยาบาลตองดูแลผูปุวยท่ีมีภาวะทองอืดหลังการผาตัด จึงมีความจ าเป็นอยางยิ่งใน 
การประเมินภาวะของผูปุวยกอนใหการพยาบาล พยาบาลตองเลือกใชวิธีที่เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูปุวย
เพื่อลดและบรรเทาอาการทองอืดไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

ค าส าคัญ: ทองอืด หลังผาตัด การทบทวนวรรณกรรม  
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09   ผลงานนักศึกษา 
ชื่อเร่ือง (Title): โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ต าบลยางใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
ผู้เสนอ : สุนิดา แกวแจมจันทร์ และพรนารายณ์ ทะค า  
E-mail : Sunidakaewjamjan@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ :084-7620710 
สถาบันการศึกษา : ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
อาจารย์ท่ีปรึกษา : อาจารย์รวีวรรณ  พงศ์พุฒิพัชร 
ความเป็นมา : จากการส ารวจภาวะสุขภาพผูสูงอายุในชุมชนยางใหญ อ.เมือง จ.นครราชสีมา พบวาสวนใหญมีโรคเรื้อรังหรือ
โรคประจ าตัว และยังมีผูสูงอายุบางสวนยังไมสามารถควบคุมโรคได จ าเป็นตองรับการรักษาดวยยาอยางตอเนื่อง และหลาย
ขนาน จึงพบปัญหาวามีการใชยาไมสมเหตุสมผล นอกจากนี้ยังพบปัญหาขาดการออกก าลังกาย พฤติกรรมการทานอาหารไม
เหมาะสม ความสามารถเกี่ยวกับความจ าลดลง นอกจากนี้ยังมีภาวะเครียด และมีสภาวะจิตใจทอถอย จึงไดจัดท าโครงการ
สรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชุมชนอยางใหญขึ้น 
วัตถุประสงค์ : เพื่อใหผูสูงอายุ และครอบครัวที่เขารวมโครงการได1.คัดกรองสุขภาพเบื้องตน 2.มีวิธีการจัดการภาวะสุขภาพ
ผูสูงอาย ุ3. สงเสริมการมีกิจกรรมรวมกับสังคม เสริมสรางความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   
วิธีการศึกษา :  

1. เยี่ยมบานเพื่อคัดกรองและใหความรูดานสุขภาพ (มีนาคม – เมษายน 2560 ประเมินปัญหา และมีการสงตอขอมูล
ของผูสูงอายุใหกับทีมสุขภาพของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพเพื่อการดูแลที่ตอเนื่อง    

2. มีการประสานงานกับชุมชน และเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ต.ยางใหญ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน รวม
มหกรรมสรางเสริมสุขภาพ และจัดรถรับ-สงผูสูงอายุท่ีมารวมกิจกรรม 

3. จัดมหกรรมสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ต.ยางใหญ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในวันที่ 
25 เมษายน 2560 ดังนี้  1) การวัดความดันโลหิต ประเมินดัชนีมวลกาย ตรวจเสนประสาทรับความรูที่ปลายเทา 2) 
สูงวัยปลอดภัยในการใชยา 3) ขยับกาย สบายชีวี 4) สูงวัยใสใจความจ า 5) อาหารสูงวัย ใสใจสุขภาพ 6) ลดเครียด 
ลดเสี่ยง ชีวี มีสุข  

ผลการศึกษา  : ผูสูงอายุรวมโครงการ 50 คน พบโรคเรื้อรัง 3 อันดับไดแก โรคความดันโลหิต สูง (32.61%) โรคเบาหวาน 
(17.39%) และโรคไขมันในหลอดเลือด (15.7%) และกวาครึ่งมีภาวะโภชนาการเกิน (56%) ผลการประเมินสภาพเทาพบวามี
อาการชาเทา (38%)  รองลงมา มีความผิดปกติของเล็บ (34%) จากการสุมตัวอยางผูสูงอายุท่ีเขารวมกิจกรรมมากกวารอยละ 
70 สามารถตอบค าถามหรือบอกวิธีการจัดการภาวะสุขภาพในแตละกิจกรรมไดถูกตอง และมากกวารอยละ 80 มีความพึง
พอใจในโครงการระดับมาก   
ข้อเสนอแนะ : ควรมีติดตามประเมินภาวะสุขภาพอยาง มีการสงเสริมสุขภาพอยางตอเนื่อง หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรมีการให
ความรูดานสุขภาพอยางสม่ าเสมอ  
 
ค าส าคัญ : ผูสูงอาย,ุ ปัญหาสุขภาพ, สงเสริมสุขภาพ, การดูแลตอเนื่อง 
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10  ผลงานนักศึกษาพยาบาล 
ชื่อเร่ือง (Title): ความแตกตางของเพศกับระดับความรอบรูดานสุขภาพเพื่อปูองกันโรคอวนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
อ าเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 
ผู้น าเสนอ: วนิดา ดอมไธสงและคณะ 
เบอร์โทรศัพท์  044-243040 
อาจารย์ท่ีปรึกษา: อาจารย์ ดร. วิภารัตน์   สุวรรณไวพัฒนะ 
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาระดับความรอบรูดานสุขภาพเพื่อปูองกันโรคอวน และความแตกตางของเพศกับระดับความรอบรู
ดานสุขภาพเพื่อปูองกันโรคอวน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 อ าเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 
วิธีการศึกษา : การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาและการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 โรงเรียนบัวใหญ จ านวน 255 คน และโรงเรียนประชานิมิตร จ านวน 90 คน รวมทั้งสิ้น 345 คน 
เก็บขอมูลโดยใช แบบวัดความรอบรูดานสุขภาพเพื่อปูองกันโรคอวน วิเคราะห์ขอมูลโดยใชสถิตพรรณนาและสถิติ  
Chi-Square test 
ผลการศึกษา : พบวา ความรอบรูดานสุขภาพเพื่อปูองกันโรคอวน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 อ าเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา อยูในระดับพอใชได (x = 82.39, S.D. = 3.65 ) เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของเพศกับระดับความ
รอบรูดานสุขภาพเพื่อปูองกันโรคอวนมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบวา เพศหญิง มีระดับความรอบรูดานสุขภาพอยูใน
ระดับ พอใชได (x = 84.49, S.D. = 13.23 ) และเพศชาย มีระดับความรอบรูดานสุขภาพอยูในระดับ ไมดีพอ (x = 77.65, 
S.D. = 16.47 ) ดังนั้นความแตกตางของเพศจึงมีผลตอความรอบรูดานสุขภาพเพื่อปูองกันโรคอวน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 อ าเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 
ข้อเสนอแนะ : การใชขอมูลความรอบรูดานสุขภาพเกี่ยวกับการปูองกันโรคอวน รวมมือกับบุคลากรทางสาธารณสุข โรงเรียน 
ผูปกครอง ในการใหสุขศึกษาเกี่ยวกับความรอบรูดานสุขภาพแกนักเรียน โดยเนนในเพศชายมากกวาเพศหญิง 
 
ค าส าคัญ : ความรอบรูดานสุขภาพ  โรคอวน  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 
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ผลงานวิชาการ Poster presentation : ผลงานนักศึกษา ห้องที่ 2 

คณะกรรมการ1.  ผศ.พันเอกหญิง ดร.วัลภา บุญรอด  2.อ.ดร.สุพร วงศ์ประทุม  3.อ.รวีวรรณ พงศ์พุฒติพัชร 

รหัส ผลงาน ผู้น าเสนอ 
11 นวัตกรรม เพลง Let’s go eat Baby Food สงเสริมการใสใจ

รับประทานอาหาร  
ปรียาภรณ์วงภักด,ี ธันยากานต์ โชติธนะ
จารุวัชร์และศิรดา บุตรสมศรี  

12 ปัจจัยคัดสรรที่มีผลตอความสุขของผูสูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา
บานธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

ศศิธร วรรณจงค าและคณะ 

13 นวัตกรรมแอปพลิเคชั่น Tidy teeth ฟันสวยดวยมือเรา พัทธนันท์ ครองสมบัต,ิ จิราพัชร วิ
สีปัตน,์ อริศรา ผาบถา 

14 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา 

ฐัฒณี อนุนิวัฒน์และคณะ 
 

15 การจัดการความเครียดและความวิตกกังวลของผูรับบริการในแผนก
ฉุกเฉิน 

จารุมน สุขะ, ปัณชญา ศุภธนก าธร, 
น้ าฝน วงษ์หมากเห็บ  

16 การรับรูสมรรถนะและผลสัมฤทธ์ิของการศึกษาผูปุวยเฉพาะรายของ
นักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 3 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแหงหนึ่ง 

สุมาลี  สุขขา และคณะ 

17 คลายเครียดดวยหอมระเหย กิฏิวรรษ สัจจลักษณ์, อริสา เกษมณี
โชตินันท์, กมลวรรณ วงศ์นอก 

18 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเขตตาบลมาบตะโก
เอน อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

เปี่ยมสุภัค ศรีละพันธ์ และคณะ 

19 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชุมชน ต าบลไชยมงคล อ.เมือง           
จ.นครราชสีมา 

ณัฏฐพิสุทธิ์ พัฒนชัยพัฒน์และเอก
บดินทร์ อินทร์ลา 

20 การปูองกันการติดเชื้อในการใหสารน้ าทางหลอดเลือดด า  ชนานันท์ บุตรโต, ณัธยา โสมณวัฒน,์ 
อรวรรณ อภิกรกุล  
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11  ผลงานนักศึกษาพยาบาล 
ชื่อเร่ือง (Title): นวัตกรรม เพลง Let’s go eat Baby Food สงเสริมการใสใจรับประทานอาหาร   
ผู้น าเสนอ: ปรียาภรณ์วงภักด,ี ธันยากานต์ โชติธนะจารุวัชร์และศิรดา บุตรสมศรี 
E-MAIL: annawongpakdee@gmail.com, FERN12851@GMAIL.COM   เบอร์โทรศัพท์  093-3543525 
สถาบันการศึกษา: ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
อาจารย์ท่ีปรึกษา: อ.ดร.ธนกมณ ลีศร ี
ความเป็นมาและความส าคัญ : ปัจจุบันพบปัญหาเกี่ยวกับการรับประทานอาหารในเด็กวัยกอนเรียนหลายปัญหา ยกตัวอยาง
เชน ปัญหาเด็กรับประทานอาหารยาก ปัญหาพฤติกรรมเด็กเลือกรับประทานอาหาร และคนพบวาวิดีโอท่ีมีเพลงพรอม
ภาพประกอบท่ีมีสีสันสดใส เป็นสิ่งท่ีเด็กวัยนี้ใหความสนใจ ทางคณะผูจัดท าจึงไดจัดท านวัตกรรมนี้ขึ้นมาโดยเริ่มจากการคนหา
รูปภาพท่ีน ามาใชในการจัดท าวิดีโอ จากเว็บ Google จากนั้นใชโปรแกรม photoshop ในการตัดรูปภาพเพื่อที่จะน ามาใชใน
คลิปวิดีโอ และใชโปรแกรม Wondershare filmora ในการสรางนวัตกรรม 
วัตถุประสงค์ : เพื่อสงเสริมใหเด็กวัยกอนเรียนใสใจในการรับประทานอาหารมากข้ึน 
กิจกรรมการพัฒนา : กลุมเปูาหมายเป็นเด็กวัยกอนเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรับประทาน จึงน านวัตกรรมนี้ไปใชโดยใหเด็ก
ดูคลิปวิดิโอเพลงในขณะรับประทานอาหารที่มีแมปูอนขาว หรือใชดูเพื่อความบันเทิงแกเด็กที่สามารถเริ่มหัดรับประทานขาว
เองไดแลว โดยใหดูในขณะรับประทานอาหาร หรือเปิดดูในยามวาง เพราะนวัตกรรมมีลักษณะเป็นท านองดนตรีซึ่งเด็กในชวง
วัยนี้มีความจ าดีในสื่อการสอนที่เป็นท านอง และสื่อวิดีโอมีการใชสีสันสดใสแทนอาหารชนิดตางๆ  เชน ผัก ท าเป็นตัวการ์ตูน 
มีความนารักสดใส สามารถกระตุนการรับประทานของเด็กในเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารและปฎิเสธอาหาร 
ผลการพัฒนา : เด็กมีความสนใจและตองการที่จะรับประทานอาหารมากข้ึนหลังจากชมวิดีโอ เด็กในกลุมเปูาหมาย
รับประทานอาหารในแตละมื้อไดมากขึ้นตามค าบอกเลาของผูปกครอง และผูปกครองบอกวาเด็กมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การเลือกรับประทานอาหารโดยเลือกอาหารที่จัดใหรับประทานนอยลง และรับประทานอาหารตามมื้ออาหารที่ผูปกครองจัด
ใหไดมากขึ้น 
 
ค าส าคัญ : นวัตกรรม เพลง เด็กวัยกอนเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:annawongpakdee@gmail.com
mailto:Fern12851@gmail.com
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12  ผลงานนักศึกษาพยาบาล 
ชื่อเร่ือง (Title): ปัจจัยคัดสรรที่มีผลตอความสุขของผูสูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบานธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 
ผู้น าเสนอ: ศศิธร วรรณจงค าและคณะ 
โทรศัพท์  044-243040 
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาระดับความสุขของผูสูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบานธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา และเพื่อเปรียบเทียบความสุขของผูสูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบานธรรมปกรณ์โพธิ์กลางจ าแนกตาม เพศ 
ระดับการศึกษา สถานภาพ การมาเยี่ยมของญาติ และการเขารวมกิจกรรม 
วิธีการศึกษา : กลุมตัวอยางที่ศึกษาจ านวน 46 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนจ านวน 46 ชุด คิดเป็นรอยละ 100 เครื่องมือท่ี
ใชในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์ ซึ่งมีระดับความเช่ือมั่นเทากับ .87 สถิติที่ใชในการวิเคราะห์ขอมูลคือ สถิติพรรณนา ไดแกรอย
ละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ Independent T-test ในการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลตอความสุขของผูสูงอายุ 
ผลการศึกษา : ระดับความสุขของผูสูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบานธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยูในระดับมากและเมื่อวิเคราะห์รายดานพบวาความสุขของผูสูงอายุดานรางกายมีความสุข
โดยรวมอยูในระดับมาก คิดเป็นรอยละ 84.8 ความสุขของผูสูงอายุดานจิตใจมีความสุขโดยรวมอยูในระดับมาก คิดเป็นรอยละ 
58.7 ดานสังคมมีความสุขโดยรวมอยูในระดับมาก คิดเป็นรอยละ 78.3 และดานเศรษฐกิจมีความสุขโดยรวมอยูในระดับมาก 
คิดเป็นรอยละ 80.4 และพบวาความสุขของผูสูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบานธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง แตกตางกันตาม
ความสัมพันธ์กับการเขารวมกิจกรรม อยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 แตไมแตกตางกันตาม เพศ การศึกษา สถานภาพสมรส 
และการมาเยี่ยมของญาติ 
ข้อเสนอแนะ : สถานสงเคราะห์คนชราบานธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง ควรมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเหมาะสม กับสมรรถภาพของ
ผูสูงอายุ โดยใหผูสูงอายุ มีสวนรวมในการก าหนดกิจกรรม เลือกกิจกรรมที่สนใจ เพื่อท่ีสถานสงเคราะห์จะไดจัดกิจกรรมที่ตรง
ตามกับความตองการของผูสูงอายุ อันจะท าใหผูสูงอายุมีความสุขยิ่งขึ้น  
 
ค าส าคัญ : ผูสูงอาย,ุ ความสุข, บานธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง 
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13  ผลงานนักศึกษาพยาบาล 
ชื่อเร่ือง (Title): นวัตกรรมแอปพลิเคชั่น Tidy teeth ฟันสวยดวยมือเรา 
ผู้น าเสนอ: พัทธนันท์ ครองสมบัต,ิ จิราพัชร วิสีปัตน,์ อริศรา ผาบถา 
E-mail : Pattanan_MEP15@hotmail.com; AomAmY.13@gmail.com; Benznarak7@gmail.com 
เบอร์โทรศัพท์  097-3431642, 090-2853362, 093-3748173 
อาจารย์ท่ีปรึกษา: อาจารย์ ดร.สมชาย  ชัยจันทร์ 
สถาบันการศึกษา: ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
ความเป็นมาและความส าคัญ : ปัญหาสุขภาพ เด็กกอนวัยเรียน ( Preschool age) หลายดาน ที่ส าคัญคือปัญหาสุขภาพฟัน 
โดยเฉพาะโรคฟันผุ จากผลการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2555 พบวารอยละ 51.80 ของเด็กไทย อายุ 
3 ปีมีฟันผุอยางนอยหนึ่งซี่ โดยเด็กแตละคนจะเป็นโรคฟันผุเฉลี่ยประมาณ 2.70 ซี่  จากท่ีมีฟันน้ านมเกือบครบทุกซี่แลว 
(19.90 ซี)่ ทั้งนี้ในกลุมนี้รอยละ 2.33  เริ่มมีการสูญเสียฟันแลวท้ังที่ฟันน้ านมควรหลุดตามปกติในชวงอายุ 6- 13 ปี  (ส านัก
ทันตสาธารณสุข , 2555) ซึ่งสาเหตุของโรคฟันผุมาจากหลายปัจจัย ไดแก พฤติกรรมการดูแลสุขภาพฟันเด็กของผูปกครอง 
ปัญหาการรับประทานขนมหวานของเด็กกอนวัยเรียน การใหนมดวยขวดนมของผูปกครอง พฤติกรรมการแปรงฟันของเด็ก
กอนวัยเรียน และคราบจุลินทรีย์สะสม  
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจดานการดูแลทันตสุขภาพเด็กใหกับผูปกครอง  2.เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมการ
แปรงฟันท่ีถูกตองในเด็กกอนวัยเรียน  3.เพื่อเป็นการสงเสริมสุขภาพฟันท่ีดีของเด็กกอนวัยเรียน และเพื่อปูองกันโรคฟันผุใน
เด็กกอนวัยเรียน 
วิธีการศึกษา : เด็กกอนวัยเรียน(preschool) อายุ 3-6 ปี และ  ผูปกครองของเด็กกอนวัยเรียน 
เคร่ืองมือ/นวัตกรรม “TidyTeeth ฟันสวยดวยมือเรา” นี้พัฒนาขึ้นส าหรับผูปกครองที่มีบุตรอยูในชวงกอนวัยเรียน อายุ 3-6 
ปี เพ่ือใชส าหรับสงเสริมสุขภาพฟันใหกับเด็กที่อยูในชวงกอนวัยเรียน อายุ 3-6 ปีโดยนวัตกรรม 1 ช้ิน ประกอบดวยอุปกรณ์
ตางๆ ไดแก 1)กลอง packaging 1 กลองที่ภายในประกอบไปดวย แปรงสีฟัน ยาสีฟันแกวพลาสติกน้ ายาบวนปากท่ีมีสวนผสม
ของสาร Erthosine solution 6% (ซึ่งเป็นสารที่ใชยอมสีคราบจุลินทรีย์) และของแถม  2) คูมือการใช
Application“TidyTeeth”  3)แผน QR-CODE  ของ Application “Tidy Teeth” ส าหรับดาวน์โหลดแอปพริเคช่ัน 
ข้อเสนอแนะ : หากผูปกครองมีความเขาใจและมีความรูในการดูแลสุขภาพฟันของเด็กท่ีถูกตอง และมีมาตรการที่สามารถชวย
พัฒนาทักษะใหผูปกครองสามารถดูแลความสะอาดชองปากเด็กกอนวัยเรียนไดถูกตอง อาจเป็นการชวยลดปัญหาฟันผุของเด็ก
กอนวัยเรียนได เพราะในชวงเด็กกอนวัยเรียนนั้น พัฒนาการที่ส าคัญมักสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลี้ยงดูจากผูปกครองมาก
ที่สุด(ฉลองชัย สกลวสันต์, พิชยา บัติปัน, รอยพิมพ์ นาระทะ และศรีมาลา เทพสุคนธ์,2552)        
 
ค าส าคัญ : นวัตกรรม ฟันสวย เด็กวัยเรียน 
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14  ผลงานนักศึกษาพยาบาล 
ชื่อเร่ือง (Title): ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัด
นครราชสีมา 
ผู้น าเสนอ: ฐัฒณี อนุนิวัฒน์และคณะ 
E-MAIL: tatthanee1987@gmail.com        เบอร์โทรศัพท์  086-3763585 
สถาบันการศึกษา: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาระดับการเห็นคุณคาในตนเองและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา 
วิธีการศึกษา : การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงความสัมพันธ์ ประชากรที่ใชในการศึกษาคือนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา โดยเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 1-4 ปีการศึกษา 2559 กลุมตัวอยางในการวิจัย
ครั้งนี้มาจากประชากร จ านวน 378  คน ทั้งเพศหญิงและเพศชาย เก็บขอมูลจ านวน 154 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามประกอบดวย 6 สวน ไดแก 1.) ขอมูลทั่วไป 2.) Rosenberg self-esteem scale 3.) ดานสัมพันธภาพใน
ครอบครัว 4.) ดานซึมเศรา 5.) ดานสัมพันธภาพเพื่อน 6.) ดานสังคมออนไลน์ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามให
กลุมตัวอยางตอบดวยตนเอง การวิเคราะห์ทางสถิติใชสถิติพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติอางอิง ไดแก การทดสอบไคว์สแควร์ และสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
ผลการศึกษา : พบวาระดับการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัด
นครราชสีมา กวาครึ่งมีระดับความภาคภูมิใจในตนเองอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 58.6)  และปัจจัยดานภาวะซึมเศรา 
จ านวนสมาชิกในครอบครัวและดานการใชสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์ตอการเห็นคุณคาในตนเอง อยางมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p-value <0.0) 
 
ค าส าคัญ: การเห็นคุณคาในตนเอง นักศึกษา 
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15  ผลงานนักศึกษาพยาบาล 
ชื่อเร่ือง (Title): การจัดการความเครียดและความวิตกกังวลของผูรับบริการในแผนกฉุกเฉิน 
ผู้น าเสนอ: จารุมน สุขะ, ปัณชญา ศุภธนก าธร, น้ าฝน วงษ์หมากเห็บ 
E-MAIL: Charumon555@gmail.com,geegle.pchy@gmail.com, fofon_nw@outlook.co.th 
เบอร์โทรศัพท์  098-1696058, 092-533842, ;  098-2047349, 
อาจารย์ท่ีปรึกษา: อ.วาริธร ประวัติวงศ ์
สถาบันการศึกษา: ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ความเป็นมาและความส าคัญ : ความเครียดเป็นภาวะของอารมณ์หรือความรูสึกท่ีเกิดขึ้นเมื่อบุคคลตองเผชิญกับปัญหาตางๆ 
สงผลใหสภาวะสมดุลของรางกายและจิตใจเสียไป สาเหตุของความเครียด ความกลัวและความวิตกกังวลจะมีในความรูสึกของ
ผูปุวยขณะที่การดูแลสุขภาพผานแผนกฉุกเฉิน 
วัตถุประสงค์ : เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความเครียดและการเผชิญความเครียดของผูรับบริการ
แผนกฉุกเฉิน 
วิธีการศึกษา : โดยสืบคนหลักฐานเชิงประจักษ์จ านวน 12 เรื่อง โดยมีเนื้อหาตั้งแตการจัดการความเครียดและความวิตกกังวล
ของผูรับบริการกอนการเขารับการรักษาในแผนกฉุกเฉินและระหวางการเขารับการรักษาในแผนกฉุกเฉิน โดยมีทั้งวิธีการใชยา
และไมไดใชยา 
ผลการศึกษา : การจัดการความเครียดและความวิตกกังวลของผูรับบริการกอนการเขารับการรักษาในแผนกฉุกเฉินและ
ระหวางการเขารับการรักษาในแผนกฉุกเฉิน โดยมีทั้งวิธีการใชยาและไมไดใชยา วิธีการใชยา แบงเป็น1) วิธีการรักษาส าหรับ
ผูปุวยท่ีมีโรคประจ าตัวท่ีไมสามารถรักษาดวยวิธีจิตบ าบัดไดจ าเป็นตองใชความชวยเหลือดานเภสัชวิทยา คือ 
benzodiazepines : brazepam, alprazolam หรือ diazepam ภายในครึ่งช่ัวโมงหลังจากน าเขารางกายจะมีอาการดีขึ้น 
ซึ่งยาท้ัง 2 มีประสิทธิภาพเทาเทียมกันในการลดความถี่และความรุนแรงของการวิตกกังวล 2) วิธีการรักษาส าหรับผูปุวยเด็ก 
ในเด็กทารกซึ่งไมสามารถท่ีจะสื่อสารถึงอาการปวดของตัวเองได โดยพยาบาลจะท าการประเมินและตัดสินใจรวมกับระบบ
โปรโตคอล ส าหรับวิธีการที่ไมไดใชยา แบงเป็น 1) วิธีการรักษาส าหรับผูปุวยภาวะวิกฤต โดยการใชทักษะการประเมินการ
รักษาในระดับเบื้องตนและการใชทักษะการพูดและการสื่อสารทางจิตวิทยาของพยาบาล 2) วิธีการรักษาส าหรับผูปุวยที่มีโรค
ประจ าตัว โดยการใชทักษะการพูดและการสื่อสารทางจิตวิทยาของพยาบาล 3) วิธีการรักษาส าหรับผูปุวยเด็ก โดยการใช
ทักษะการพูดและการสื่อสารทางจิตวิทยาของพยาบาลและการใชกลองของเลนในการเบี่ยงเบนความสนใจของเด็ก 
ข้อเสนอแนะ :1) ดานการบริหาร ผูบริหารควรสงเสริมการใชโปรโตคอลรวมกับพยาบาลผูเชี่ยวชาญในการประเมินผูปุวย 2) 
ดานการบริการ ผูปฏิบัติการดูแลรักษาและพยาบาลผูปุวยท่ีมีภาวะฉุกเฉิน ควรตระหนักถึงการมีความรูและความเขาใจใน
ปัจจัยดานตางๆของผูปุวย เพื่อน ามาใชในการประเมินความเจ็บปวดอยางถูกตอง 3) ดานการวิจัยควรมีการศึกษาและพัฒนา
แนวปฏิบัติการดูแลผูปุวยโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ์ไปใชรวมกับผูปุวยภาวะฉุกเฉินในทุกอาการและทุกเพศทุกวัย และควร
น าผลการศึกษานี้ไปพัฒนาโปรแกรมหรือระบบการดูแลรักษาผูปุวยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4) ดานการศึกษาและการ
ฝึกอบรม อาจารย์พยาบาลสามารถน าแนวทางการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ไปใชสอนนักศึกษาเพื่อสงเสริมการคิดอยาง
มีระบบ และมีการแกปัญหาโดยใชกระบวนการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และน ามาใชอยางเกิดประโยชน์ตอผูปุวย และดานการ
ฝึกอบรม : สามารถถายทอดความรู และแนวทางในการน าหลักฐานเชิงประจักษ์ไปใชสรางแนวปฏิบัติ 
 

ค าส าคัญ : ความเครียด วิตกกังวล แผนกฉุกเฉิน 
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16  ผลงานนักศึกษาพยาบาล 
ชื่อเร่ือง (Title): การรับรูสมรรถนะและผลสัมฤทธ์ิของการศึกษาผูปุวยเฉพาะรายของนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 3 คณะ
พยาบาลศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงหนึ่ง 
ผู้น าเสนอ: สุมาลี  สุขขา และคณะ 
E-MAIL: Sumalee57110027@gmail.com      เบอร์โทรศัพท์  084-4771545,096-5191719 
สถาบันการศึกษา: คณะพยาบาลาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาการรับรูสมรรถนะและผลสัมฤทธ์ิของการศึกษาผูปุวยเฉพาะรายของนักศึกษาพยาบาล ช้ันปีท่ี 3 
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงหนึ่ง และศึกษาความสัมพันธ์ระหวางการรับรูสมรรถนะและผลสัมฤทธ์ิของ
การศึกษาผูปุวยเฉพาะรายของนักศึกษาพยาบาล ช้ันปีท่ี 3 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงหนึ่ง 
วิธีการศึกษา : กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี  3  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจ านวน 72 คน การวิจัยครั้งนี้
เป็นวิจัยเชิงบรรยาย ( Descriptive Research) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามการรับรูสมรรถนะและผลสัมฤทธ์ิ
ของการศึกษาผูปุวยเฉพาะราย 
ผลการศึกษา : พบวา 1. การรับรูสมรรถนะการศึกษาผูปุวยเฉพาะรายของกลุมตัวอยางพบวาการรับรูสวนใหญ มีคาเฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับดี (x = 3.03) และรายดานทุกดานอยูในระดับดี ไดแก ดานความรู (x = 3.07) ดานทักษะทางปัญญา 
(x = 3.01) และดานทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี (x = 3.00) และ 2. ความสัมพันธ์
ระหวางการรับรูสมรรถนะของการศึกษาผูปุวยเฉพาะรายทุกดานและผลสัมฤทธ์ิไมมีความสัมพันธ์กันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ 
( r1=0.46, r2=0.01, r3=0.15, P< 0.05) 
 
ค าส าคัญ: การรับรูสมรรถนะ ผลสัมฤทธ์ิของการศึกษา การศึกษาผูปุวยเฉพาะราย 
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17   ผลงานนักศึกษา 
ชื่อเร่ือง (Title): คลายเครียดดวยน้ ามันหอมระเหย 
ผู้เสนอ: กิฎิวรรษ สัจจลักษณ์, อริสา เกษมณีโชตินันท์, กมลวรรณ  วงศ์นอก 
E-mail: kitiwatsajjalak@gmail.com; Arisa.exo.ak@gmail.com; aernkamon.11@gmail.com  
เบอร์โทรศัพท์: 088-0858680, 094-257016, 099-5631649  
สถาบันการศึกษา: ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
อาจารย์ท่ีปรึกษา: อาจารย์.ดร. ธนกมณ ลีศร ี
ความเป็นมา: จากการศึกษาผูสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ความเสื่อมสภาพของรางกายและจากโรคภัยไขเจ็บที่ท าใหเกิดความพิการ
จากการส ารวจเป็นระยะ ๆ พบผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพึ่งพิงราวรอยละ 10 หรือราว 1 ลานคน ท าใหผูสูงอายุอาจเกิด
ความเครียดวิตกกังวลเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักท่ีจะเป็นตัวไปเพิ่มปัญหาสุขภาพในทุก ๆ ดานของผูสูงอายุ เชน การเพิ่มโรค
แทรกซอน เสนเลือดในสมอง โรคซึมเศรา ไมเขาหาสังคม หดหูและความคิดที่วาคุณคาในตนเองลดลงและอื่น ๆ อีกมากมาย
ซึ่งจะท าใหมีผลกระทบตาง ๆ เพิ่มมากข้ึนสงผลใหผูสูงอายุมีความเครียดเกิดขึ้นอีกดวย 
วัตถุประสงค:์ เพื่อใหผูสูงอายุมีผอนคลายความเครียด  
วิธีการศึกษา: หอมระเหยไดจากสารสกัดสุมนไพร ประกอบดวย ดอกมะลิ ตะไครและมะกรูด ซึ่งกลิ่นนี้จะชวยกระตุนเปลี่ยน
สภาพอารมณ์และจิตใจเมื่อกลิ่นผานระบบประสาทลิมบิคซีสเต็ม ( Limbic System) เชน ชวยใหสงบ ชวยใหผอนคลาย ชวย
ใหกระปรี้กระเปรา ชวยคลายเครียด ชวยลดความกระวนกระวายใจ กลิ่นจากดอกมะลิจะชวยบรรเทาอารมณ์ทอแท หดหู 
ปวดศีรษะ นอนไมหลับ หยอนสมรรถภาพทางเพศส าหรับวัยหมดประจ าเดือน กลิ่นจากมะกรูดชวยคลายเครียด ลดความ
ทอแท ซึมเศรา ผอนคลายกลามเนื้อและกลิ่นและกลิ่นจากตะไครชวยไลยุงและแมลง บรรเทาหวัด แกอาการปวดศีรษะไม
เกรน ลดอาการออนเพลียและเมื่อยลาได 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ การสัมภาษณ์  
ผลการศึกษา: พบวาผูสูงอายุท้ัง 5 คน รูสึกภูมิใจ มีคุณคาในตนเองมากกวาเดิม เนื่องจากสามารถสรางผลิตภัณฑ์ไดเอง เมื่อ
น าผลิตภัณฑ์น้ ามันหอมระเหยมาใช ผูสูงอายุช่ืนชอบกลิ่นเมื่อสูดดม รูสึกผอนคลาย สดช่ืน ความเครียดลดนอยลง ไมหมกมุน
กับปัญหาที่กอใหเกิดความเครียดเนื่องจากน าเวลาไปท าผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการเบี่ยงเบนความคิดที่ท าใหเกิดความเครียดได เมื่อ
สอบถามพูดคุยใหผูสูงอายุไดระบายปัญหาความเครียด ผูสูงอายุรูสึกดีขึ้น และการท าแบบประเมินความเครียด หลังท า
กิจกรรม ผูสูงอายุมีผลประเมินความเครียดลดลง  
 
ค าส าคัญ: ความเครียด  น้ ามันหอมระเหย  
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18  ผลงานนักศึกษา 
ชื่อเร่ือง (Title): ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเขตตาบลมาบตะโกเอน อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
ผู้เสนอ: เปี่ยมสุภัค ศรีละพันธ์ และคณะ 
เบอร์โทรศัพท์: 044-243040 
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
วัตถุประสงค:์ การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาระดับและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุใน เขตต าบลมาบตะโก
เอน อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
วิธีการศึกษา:  กลุมตัวอยางคือ ผูสูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต  60 ปีขึ้นไป ไมมีความพิการ สามารถพูดตอบค าถามได  ไดขนาดกลุม
ตัวอยางจ านวน  274 คน และท าการสุมกลุมตัวอยาง แบบช้ันภูมิ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบบันทึกขอมูล
สวนบุคคล แบบสัมภาษณ์ในการเผชิญปัญหาและฝุาฟันอุปสรรค แบบสัมภาษณ์การสนับสนุนทางสังคม แบบสัมภาษณ์
คุณภาพชีวิต หาความเที่ยงของแบบสอบถามโดยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟุาครอนบาค ( Cronbach’s Coefficient Alpha) 
ไดคาความเที่ยงของแบบสอบถามเทากับ . 92 วิเคราะห์ขอมูลโดยใชความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียสัน  
ผลการศึกษา:  พบวา  1) ผูสูงอยูในเขตต าบลมาบตะโกเอน อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยสวนใหญมีระดับ
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝุาฟันอุปสรรคอยูในระดับสูง และมีระดับการสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับมาก และมี
ระดับคุณภาพชีวิตอยูในระดับดี 2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ พบวา ปัจจัยดานความสามารถในการ
เผชิญปัญหาและฝุาฟันอุปสรรค ( r = .59, p <.01) ปัจจัยดานการสนับสนุนทางสังคม ( r = .55, p <.01) มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุอยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 
ค าส าคัญ : คุณภาพชีวิต ผูสูงอายุ ความสัมพันธ์ 
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19  ผลงานนักศึกษา 
ชื่อเร่ือง (Title): โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชุมชน ต าบลไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
ผู้เสนอ:ณัฏฐพิสุทธิ์ พัฒนชัยพัฒน์และเอกบดินทร์ อินทร์ลา 
E-mail: natthapisut091@gmail.com 
เบอร์โทรศัพท์: 091-835-2184 
สถาบันการศึกษา: ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
อาจารย์ท่ีปรึกษา: อ.ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ 
ความเป็นมา: จากการส ารวจผูสูงอายุในต าบลไชยมงคล อ าเภอเมือง นครราชสีมา พบวามีปัญหาสุขภาพดานรางกายจากผล
ของโรคเรื้อรัง อุบัติเหตุ ปัญหาการบริหารยาที่ไมถูกตอง ขาดการออกก าลังกาย รวมถึงมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม
เหมาะสม นอกจากน้ียังมีปัญหาความเครียด เสี่ยงตอการฆาตัวตาย จึงไดจัดท าโครงการสรางเสริมสุขภาพแกผูสูงอายุในต าบล
ไชยมงคลขึ้น  
วัตถุประสงค:์ เพื่อใหผูสูงอายุท่ีเขารวมโครงการมี 1) สุขภาพท่ีพึงประสงค์และมีแนวทางจัดการปัญหาทางสุขภาพท่ีถูกตอง 2) 
มีความรูเกี่ยวกันการใชยาที่สมเหตุสมผล การออกก าลังกาย การจัดการปัญหาสุขภาพจิตและความเครียด และโภชนาการ
ส าหรับผูสูงอายุ 3) มีโอกาสแสดงศักยภาพในการดูแลตนเอง และ 4) เสริมสรางความรูสึกมีคุณคาในตนเอง      
วิธีการศึกษา:  โดยมีกิจกรรม 1) การเยี่ยมบานเพื่อคัดกรองและใหความรูดานสุขภาพ ตามลักษณะปัญหาของแตละราย 
ระหวางเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2560 สัปหาด์ละหนึ่งวัน รวมเยี่ยมบานท้ังหมดหกครั้ง และมีการสงตอขอมูลของผูสูงอายุ
ใหกับทีมสุขภาพของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ เพื่อการดูแลที่ตอเนื่อง  และ 2) การจัดกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพท่ีวัด
ไชยมงคล อ าเภอเมือง นครราชสีมา ในวันที่ 25 เมษายน 2560 โดยมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวน และจัดรถรับ-สงผูสูงอายุท่ี
มารวมกิจกรรม มีการประสานงานกับเทศบาลต าบลและเจาอาวาสเพื่อใหรับทราบถึงปัญหาและแนวทางแกไข และจัด
มหกรรมสุขภาพผูสูงอายุ ดังนี้  2.1) การวัดความดันโลหิตและตรวจน้ าตาลในเลือด 2.2) รูทันโรคเรื้อรัง 2.3) ขยับกาย สบาย
ชีวี 2.4) โภชนาการคุณตา คุณยายจายตลาด 2.5) มารูจักยากันเถอะ และ 2.6) ขอดี ฉันมีอยู มีผูสูงอายุเขารวมโครงการ
ทั้งหมด 60 คน  
ผลการศึกษา: จากการสุมตัวอยางผูสูงอายุท่ีเขารวมกิจกรรม มากกวารอยละ 80 สามารถตอบค าถามหรือบอกในสิ่งที่ไดรับ
การจากการท ากิจกรรมไดถูกตอง และมีความพึงพอใจในโครงการะดับมาก   
ข้อเสนอแนะ: ผูสูงอายุควรไดรับการสงเสริมสุขภาพอยางตอเนื่อง หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรมีการใหความรูดานสุขภาพอยาง
สม่ าเสมอ และควรมีการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตของผูสูงอายุอยางตอเนื่อง 
 
ค าส าคัญ: ผูสูงอาย,ุ ปัญหาสุขภาพ, สงเสริมสุขภาพ, การดูแลตอเนื่อง 
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20  ผลงานนักศึกษา 
ชื่อเร่ือง (Title): การปูองกันการติดเชื้อจากการใหสารน้ าทางหลอดเลือดด า 
ผู้เสนอ: ชนานันท์ บุตรโต, ณัธยา โสมณวัฒน,์ อรวรรณ อภิกรกุล 
E-mail: frane.moo1213@gmail.com; Nattaya09952@gmail.com ;b5990191@gmail.com 
เบอร์โทรศัพท์: 088-0807200, 061-9326778 , 062-1323170, 
สถาบันการศึกษา: ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
อาจารย์ท่ีปรึกษา: ผศ.ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย 
088-0807200, 061-9326778, 062-1323170, 
วัตถุประสงค ์เป็นการวิจัยเพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการติดเชื้อในการให
สารน้ าทางหลอดเลือดด าเพื่อหาวิธีปูองกันและเพื่อใหไดขอสรุปแนวทางในการดูแลผูปุวยท่ีติดเชื้อตอไป  ผูศึกษาสืบคนขอมูล
จากฐานขอมูลออนไลน์ Science Direct, Clinical Skills และ PubMedตั้งแตปี ค.ศ. 2009ถึง ปี ค.ศ. 2017 โดยค าคน ไดแก 
Cannulation; Peripheral intravenous catheterization; Vascular access; Ultrasound; Success; Systematic 
review; Nursing; Adult; Venous, CLABSI and Intravenous Infusion, Total Parenteral nutrition, CLABSI OR 
Intravenous Infusion,  Prevention of intravenous infection, CLABSI and Intravenous, Preventing infection in 
Total Parenteral nutrition, Protected and intravenous infusion, CLABSI, intravenousผูศึกษาน าขอมูลหลักฐานเชิง
ประจักษ์ มาทบทวน ประเมิน และวิเคราะห์อยางละเอียด โดยใชเกณฑ์การน าผลงานวิจัยไปใช ( Research utilization) โดย
ใชเกณฑ์การประเมินคุณภาพของ (Melnyk & Fineout – Overholt) จ าแนกเป็น 7 ระดับ ไดแก  level 1 มี 1 ฉบับ, level 
2 มี 1 ฉบับ , Level 3 มี 3 ฉบับ, Level 4 มี 3 ฉบับ , Level 6 มี 3 ฉบับ  และ  Level 7  มี 1 ฉบับและน างานวิจัยมา
วิเคราะห์และสังเคราะห์ตามเกณฑ์ PICO (P-Patient/ Population or Problems; I-Intervention or Area of Interest; 
C-Comparison Intervention; and O-Outcome) 
ผลการศึกษา: พบวาตองปฏิบัติตอผูปุวยท่ีตองใหสารน้ าตางกันในกรณีที่เป็นการใหแบบใหสารน้ าทาง หลอดเลือดสวนกลางที่
ตองมีการใชเทคนิคท่ีมีความปลอดภัยและเฉพาะมากกวาผูปุวยที่ตองสารน้ าทางหลอดเลือดด าสวนปลาย เพราะการใหสารน้ า
ทางหลอดเลือดด าสวนกลางมีโอกาสที่จะติดเชื้อมากกวา โดยใชส าลีชุบ Polyhexamethylene biguanide(PHMB) ท าความ
สะอาด สวนสารน้ าท่ีมีกลูโคสที่เปิดใชแลวตองใชภายใน 1 ชม. ชนิดที่ไมมีกลูโคสผสมสามารถเก็บไวใชได 8 ชม.แตถาผูปุวยท่ี
ไมไดตองการสารน้ าแตตอง การยาฉีดเขาหลอดเลือดด า สามารถเลือกใชไดทั้ง Ethanal lock เพื่อปูองกันการอุดตันหรือใช  
Taurolidine lock สวนผูปุวยท่ีตองใชสารน้ าหลายตัว สามารถท่ีจะน าเทคนิค Disinfection Cap มาใชได และผูปุวยท่ีควร
ระวังมากที่สุดคือผูที่เป็นผูปุวยอายุรกรรม ซึ่งจะท าใหมั่นใจไดวาผูปุวยไดรับการดูแลและการบริการที่ดีที่สุดผานการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์มาจากงานวิจัยท่ีมีความนาเช่ือถือ เกิดทั้งผลลัพธ์ที่ตองการและยังเป็นการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ
อีกดวย 
 

ค าส าคัญ:การปูองกันการติดเชื้อ สารน้ าทางหลอดเลือดด า  
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คณะผู้จัดท าหนังสือผลงานวิชาการ 

1. อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2. อาจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี  ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
3. นางฉวีวรรณ  งาหัตถี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลบานเขวา ชัยภูมิ 
4. นางสาวอาทิตยา   สัมมาสะโก ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
5. นางสาวจีรวรรณ   พงษ์เกษ  ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
6. นางสาวมาริษา  อารีรัมย์  ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
7. นางสาวพิจิตรา   บุญพาโชค ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
8. นางสาวณัฐหทัย   สะสาน  ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
9. นางสาวผุสดี   ลมพิมาย ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
10. นางสาวณัชชา   แกวโอง  ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
11. นางสาวนพรัตน์   อนุสงค์  ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
12. นางสาวมินตรา   มีช านาญ ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
13. นางสาวจิตาภา   ทะเริงรัมย์ ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
14. นางสาวบุษยมาศ  ศรีวัฒนศิริกุล ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
15. นางสาวเบญจรักษ์  กลองกระโทก ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
16. นางสาวศิริโสภา   กันโรคา  ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
17. นางสาวสุวรรณา  นักเกลื่อน ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
18. นางสาวบุษบา  วัชรนิติธรรม ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
19. นายณัฐพงศ์  ธนพรหมาวิวัฒน์ ผูชวยวิจัย  
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