
การประชุมวิชาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
Service Plan เขตสุขภาพที่ 1

21 – 22 พฤษภาคม 2562

ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา

“Lanna Service Plan Sharing 2019”



เวลา ก าหนดการ

08.30 – 09.00 น.
09.00 – 09.15 น.

ลงทะเบียน
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
โดย: นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

09.15 – 09.30 น. พิธีเปิดการประชุม
โดย : นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์  อธิบดีกรมการแพทย์
กล่าวรายงาน
โดย: นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 1 

09.30 – 10.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางในอนาคตของระบบบริการสุขภาพ Service Plan 4.0”
โดย: นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์  อธิบดีกรมการแพทย์

10.30 – 12.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “Digital Transformation for Service Plan 4.0”
โดย : ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต 
รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ

*ถ่ายทอดสัญญาณสดไปห้องประชุมเบญจรงค์/พรนภา/พรมาลี

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 18.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการ Best Practice Service Plan
รหัสผลงาน SP – BP – 01 ถึง SP – BP - 06

รับประทานอาหารเย็น

การประชุมวิชาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ “Lanna Service Plan Sharing 2019”
วันท่ี 21 – 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา 

ก าหนดการประชุมวิชาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1
“Lanna Service Plan Sharing 2019”

ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 : ห้องประชุมพุดตาน

คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะการน าเสนอผลงาน Best Practice
1. นพ.ธีระชัย ยงชัยตระกูล ผู้อ านวยการส านักการแพทยเ์ขตที่ 1, นายแพทย์เช่ียวชาญ
2. นพ.สุชาติ หาญไชยพิบูลย์กุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
3. นพ.สุธิต คุณประดิษฐ์ นายแพทยท์รงคุณวุฒิ
4. นพ.กนก  พิพัฒน์เวช  นายแพทย์เช่ียวชาญ
5. นางอนงค์ศิลป์ ด่านไพบูลย์ นวก.สาธารณสุขเช่ียวชาญ 



เวลา ก าหนดการ

09.00 – 10.30 น. น าเสนอผลงานวิชาการ Best Practice Service Plan
รหัสผลงาน SP – BP – 07 ถึง SP – BP - 08

10.30 – 12.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “Change Management”
โดย: นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น. ตกผลึก “Lanna Service Plan Sharing 2019”

14.00 – 16.00 น. มอบใบประกาศเกียรติบัตร

เวลา ก าหนดการ ผู้วิพากษ์

12.00 – 17.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการ Poster Presentation  
(ประเภทผลงานวิจัย)
รหัสผลงาน SP – PP – 01 ถึง SP – PP – 36

1. ผศ.ดร. ประจวบ แหลมหลัก
2. พญ.วิราวรรณ  ราศรี
3. นพ.วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล

13.00 – 16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการ Poster Presentation
(ประเภทผลงาน R2R)
รหัสผลงาน SP – PP – 37 ถึง SP – PP – 58

1. นพ.วรภัทร วงษ์สวัสดิ์
2. ดร.ดลนภา  ไชยสมบัติ
3. นางพวงผกา  สรุิวรรณ

13.00 – 17.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการ Poster Presentation
(ประเภทผลงานนวัตกรรม)
รหัสผลงาน SP – PP – 59 ถึง SP – PP – 86

1. พญ.เดือนเพ็ญ ห่อรัตนเรือง
2. นายปรีชา มะโนยศ 
3. นางมนัสชกรณ์ พิชัยจุมพล

รับประทานอาหารกลางวัน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 : ห้องประชุมเบญจรงค์

การประชุมวิชาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ “Lanna Service Plan Sharing 2019”
วันท่ี 21 – 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา 

ก าหนดการประชุมวิชาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1
“Lanna Service Plan Sharing 2019”

ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 : ห้องประชุมพุดตาน



เวลา ก าหนดการ ผู้วิพากษ์

13.00 – 18.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการ Oral Presentation 
(ประเภทผลงานวิจัย)
รหัสผลงาน SP – OP – 01 ถึง SP – OP - 17

1. ดร. กนกวรรณ เอี่ยมชัย
2. นพ.วีรวัต อุครานันท์
3. พญ. กัตติกา  หาลือ
4. นพ.อังกูร ภัทรากร
5. พญ.วรางคณา พิชัยวงศ์

รับประทานอาหารเย็น

19.00 – 20.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการ Oral Presentation 
(ประเภทผลงานวิจัย) ต่อ

เวลา ก าหนดการ ผู้วิพากษ์

13.00 –
18.00 น.

น าเสนอผลงานวิชาการ Oral Presentation  
(ประเภทผลงานนวัตกรรม + R2R)
รหัสผลงาน SP – OP – 18 ถึง SP – OP – 33

1. นพ.วัชรพงษ์ ค าหล้า
2. นพ.นิมิตร อินปั๋นแก้ว     
3. ดร.กฤตพัทธ์ ฝึกฝน 
4. พญ.เปี่ยมลาภ แสงสายัณ
5. นพ.สมบูรณ์ ศรศุกลรัตน์

รับประทานอาหารเย็น

19.00 –
20.00 น.

น าเสนอผลงานวิชาการ Oral Presentation (ประเภทผลงาน
นวัตกรรม + R2R) ต่อ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 : ห้องประชุมพรมาลี

การประชุมวิชาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ “Lanna Service Plan Sharing 2019”
วันท่ี 21 – 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา 

ก าหนดการประชุมวิชาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1
“Lanna Service Plan Sharing 2019”

ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 : ห้องประชุมพรนภา



สารบัญ
การประชุมวิชาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1

“Lanna Service Plan Sharing 2019”
ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ล าดับ เร่ือง หน่วยงาน จังหวัด หน้า
Oral Presentation

1 ผลของการใช้โปรแกรมรักษ์หัวใจต่อพฤติกรรมสุขภาพและสุขภาพของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือด:โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

สาขาโรคหัวใจ เชียงราย 1

2 Development of Basic Life Support Performance Score for Lay rescuers สาขาอุบัติเหตุ ล าปาง 2

3 Developmental chronic wound care Lamphun 4.0 สาขาศัลยกรรม ล าพูน 3

4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธก์ับผลการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดี ด้วยวิธีการตรวจอลัตราซาวด์
ในประชากรกลุ่มเสี่ยง จังหวัดพะเยา

สาขามะเร็ง พะเยา 4

5 ผลการออกก าลังกายด้วยยางยดืเพื่อป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุในชมุชน สาขาบริการปฐมภูมิ พะเยา 5

6 การเปรียบเทียบผลการรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อคอและหลังส่วนบนโดยใช้ dry needling 
เทียบกับการนวดแผนไทยในผู้ป่วย myofascial trigger point

สาขาแพทย์แผนไทย พะเยา 6

7 ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วย septic shock ตามแนวทาง sepsis อายุรกรรมโรงพยาบาลล าปาง สาขาอายุรกรรม ล าปาง 7

8 ความสัมพันธ์ระหวา่งค่านยิมและวฒันธรรมกับการฆา่ตัวตายของประชาชน จังหวัดล าพูน สาขาจิตเวช,สุขภาพจติ/
ยาเสพติด

ล าพูน 8

9 การพัฒนาระบบการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน 
ในบริบทของต าบลแม่สาคร อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ปี 2561

สาขาหลอดเลือดสมอง
(Stroke)

น่าน 9

10 การวิจัยเชิงปฏบิัติการเพื่อประเมินและพฒันาการสั่งใช้ยาปฏิชวีนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการ
หายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ใน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

สาขาการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล(RDU)

น่าน 11

11 การใช้ Social Media ในการพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กร สาขาเทคโนโลยี
สนับสนุนระบบบริการ

ล าปาง 12

12 ความสอดคล้องของปริมาตรน้ ายาล้างไตที่ส่งตรวจต่อผลของการเพาะเช้ือก่อโรคในผู้ป่วยทีต่ิด
เช้ือที่เยื่อบุช่องท้อง

สาขาไต เชียงใหม่ 13

13 ผลของการสนับสนุนในระบบสุขภาพอ าเภอ (DHB) ต่อการเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรัง เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอบ้านโฮ่ง

สาขาNCD ล าพูน 14

14 พัฒนาโปรแกรมการสอนหยอดตาส าหรับผู้ป่วยสูงอายหุลังผ่าตัดต้อกระจกในโรงพยาบาล
ล าปาง

สาขาตา ล าปาง 15

15 ผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดของหญิง
ตั้งครรภ์ ในโรงพยาบาลพะเยา

สาขาสูติกรรม พะเยา 16

16 ผลของชนิดนมต่อการเกิดล าไส้อักเสบในทารกเกิดก่อนก าหนดในหออภิบาลทารกแรกเกิด
โรงพยาบาลล าปาง

สาขาทารกแรกเกิด ล าปาง 17

17 ประสิทธิภาพของการให้ยาขับเหล็กชนดิฉีด desferoxamine ร่วมกับการกิน deferipone
เทียบกับการกิน deferipone อย่างเดียวในกลุ่มผู้ป่วยธาลัสซีเมียชนดิพึ่งพาเลือด 
โรงพยาบาลพะเยา

สาขากุมารเวชกรรม พะเยา 18

การประชุมวิชาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ “Lanna Service Plan Sharing 2019”
วันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา
ผลงานประเภทวิจัย ห้องประชุมพรมาลี



ล าดับ เร่ือง หน่วยงาน จังหวัด หน้า
Oral Presentation

18 ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเอง ต่อความรู้ พฤติกรรมสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วยที่มีภาวะหวัใจล้มเหลว โรงพยาบาลเชียงค า

สาขาโรคหัวใจ พะเยา 19

19 การใช้ผ้ายืดรัดแผลเป็นนูน ในหน่วยผู้ป่วยไฟไหมน้้ าร้อนลวก โรงพยาบาลล าปาง สาขาศัลยกรรม ล าปาง 20
20 พัฒนาการดูแลผู้ป่วยกระดูกต้นขาหักด้วยวธิกีารดึงถ่วงน้ าหนกั ทีมเครือข่ายจังหวดัพะเยา สาขาออร์โธปิดิกส์ พะเยา 21
21 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์
สาขาบริการปฐมภูมิ พะเยา 22

22 ศูนย์มิตรภาพบ าบัดในชุมชน เครือข่ายสุขภาพอ าเภอแมล่าว สาขาบริการปฐมภูมิ เชียงราย 23
23 รูปแบบรายการอาหารส าหรับผู้ป่วยวณัโรคในการรักษาระยะเขม้ข้น สาขาอายุรกรรม น่าน 24

24 การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตายโดยชุมชนมีส่วนร่วม โดย
กระบวนการ TOP Model ในพื้นที่บ้านม่วงเนิง้ ต าบลอ่ายนาไลย อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

สาขาจิตเวช,สุขภาพจติ/
ยาเสพติด

น่าน 25

25 นวัตกรรมแท่นไม้ยืดเอ็น สาขาหลอดเลือดสมอง
(Stroke)

พะเยา 26

26 ประสิทธิผลของการใช้กระบวนการพัฒนางานบริการผู้ป่วยนอกสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้
ยาอย่างสมเหตุผลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแงงอ าเภอปัว จังหวัดน่าน

สาขาการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล(RDU)

น่าน 28
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สาขาเทคโนโลยี
สนับสนุนระบบบริการ

เชียงใหม่ 34
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ร่วมของญาติผู้ดูแล/อาสาสมัคร ประจ าครอบครัว

สาขาไต พะเยา 35
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สาขาปอดอุดกั้นเร้ือรัง พะเยา 36
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34 การศึกษาเปรียบเทียบ Time in therapeutic range (TTR) ในผู้ป่วยใช้ยาวาร์ฟาริน ที่อยู่ใน
ระบบทางด่วน INR (INR Fast Track) ของโรงพยาบาลในจงัหวัดแพร่

สาขาโรคหัวใจ แพร่ 37

35 The incidence of Kawasaki disease in Lampang province and its characteristics 
in Lampang Hospital.

สาขาโรคหัวใจ ล าปาง 38

36 ฤดูกาลมีผลต่อการเพิ่มโอกาสการเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Seasonal variation 
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สาขาอุบัติเหตุ เชียงราย 43
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50 ผลของการสนับสนุนการจัดการตนเองโดยใช้กระบวนการ PDCA ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน 
ต าบลวังทอง อ าเภอวังเหนอื จังหวัดล าปาง

สาขาบริการปฐมภูมิ ล าปาง 55

51 การพัฒนาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียงอย่างต่อเนื่อง โดยกระบวนการ 
1A4C ในบริบทของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอ่ายนาไลย อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

สาขาบริการปฐมภูมิ น่าน 56
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53 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต าบลน้ ามวบ อ าเภอ
เวียงสา จังหวัดน่าน
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สาขาบริการปฐมภูมิ พะเยา 59
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สาขาPalliative Care พะเยา 60

56 การศึกษาเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดก่อนและหลังจากการรักษาโคลนสมุนไพรพอกเย็น
ร่วมกับการนวดแผนไทยในผู้สูงอายทุี่มอีาการปวดเข่า

สาขาแพทย์แผนไทย พะเยา 61
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สาขาจิตเวช,สุขภาพจติ/
ยาเสพติด
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66 Adverse Outcomes in Pregnancies with a Single Abnormal Value of 100-gram 
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เด็กวัยเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ต าบลเสริมซ้าย อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง

สาขาบริการปฐมภูมิ ล าปาง 81

76 ผลของการมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธใิบไมต้ับในประชากร
กลุ่มเสี่ยง บ้านหลวง ต าบลออย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา

สาขาบริการปฐมภูมิ พะเยา 82

77 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียงที่บ้านโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
ภายใต้บริบท ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปอน อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ปี 2561

สาขาบริการปฐมภูมิ น่าน 83

78 การศึกษาสภาวะทันตสุขภาพ ความรู้ในการดูแลทันตสุขภาพเด็กของผู้ปกครอง และปัจจัย
เส่ียง ที่เกี่ยวข้องกบัโรคฟันผุในเด็กอายุ 0-3 ปี ต าบลบ่อแก้ว อ าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

สาขาบริการปฐมภูมิ น่าน 84

79 รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากหญิงตั้งครรภ์และและเด็กก่อนวยัเรียน
(0-3ป)ี โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายพฒันาคุณภาพชวีิตระดับต าบล(พชต)

สาขาบริการปฐมภูมิ น่าน 85

80 นวัตกรรม บัตรสุขสันต์วันเกิด ห่วงใย ห่างไกลภัยมะเร็งปากมดลูก สาขาบริการปฐมภูมิ น่าน 86
81 ปัจจัยที่มีผลต่อการขาดนัดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30-60 ปี ในพื้นที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส้าน อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
สาขาบริการปฐมภูมิ น่าน 87

82 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพงานแพทย์แผนไทยเครือข่ายบริการสุขภาพจงัหวดัพะเยา สาขาแพทย์แผนไทย พะเยา 89

83 ประสิทธิผลของกระบวนการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต าบลสถาน อ าเภอ
ปัว จังหวัดน่าน

สาขาจิตเวช,สุขภาพจติ/
ยาเสพติด

น่าน 90

84 การพัฒนารูปแบบและผลของการใช้รูปแบบที่พัฒนาในการดูแลผู้ป่วยที่มภีาวะถอนพิษสุรา 
ตามบริบทผู้ป่วยใน โรงพยาบาลนาหมื่น อ.นาหมื่น จ.น่าน

สาขาจิตเวช,สุขภาพจติ/
ยาเสพติด

น่าน 91

85 การพัฒนากระบวนการดูแลต่อเนื่องในชุมชน กรณีศึกษาผู้ป่วยจิตเวชทีก่ลับเป็นซ้ า 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลภูคา อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

สาขาจิตเวช,สุขภาพจติ/
ยาเสพติด

น่าน 92

86 ผลการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Stroke โรงพยาบาลนครพิงค์ สาขาหลอดเลือดสมอง
(Stroke)

เชียงใหม่ 93

87 การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทางกายภาพบ าบัดที่มารับบริการที่ศูนย์ฮอมฮักเชียงบาน สาขาหลอดเลือดสมอง
(Stroke)

พะเยา 95
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88 ผลลัพธ์การพัฒนากระบวนการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โรงพยาบาลเชียงม่วน จังหวัด
พะเยา

สาขาการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล(RDU)

พะเยา 96

89 การศึกษาผลการ NCD Clinic moving forward by 43 file เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอ
แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สาขาNCD แม่ฮ่องสอน 97

90 คนแป้เข้าใจ๋ ว่าไผเป๋นกลุ่มเสี่ยง ตึงหลีกตึงเล่ียง ก๋านเป๋นเบาหวาน สาขาNCD แพร่ 98
91 ประสิทธิผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดัน

โลหิตสูง ต าบลปัว อ าเภอปัว จังหวัดน่าน
สาขาNCD น่าน 99

92 ผลการใช้แบบจ าลองอีซ-ีอี-เค-จี ของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดรว่มกับ
โปรแกรมการสอนอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจต่อความรู้ในการอา่นและแปลผล
คลื่นไฟฟ้าหัวใจของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครพิงค์

สาขาโรคหัวใจ เชียงใหม่ 100

93 Vacuum pump in NPWT สาขาศัลยกรรม แพร่ 101
94 การพัฒนาระบบบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery) 

โรงพยาบาลแพร่โดยใช้ LEAN Process
สาขาศัลยกรรม แพร่ 102

95 การเช่ือมโยงชุมชน หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลนครพิงค์ สาขาศัลยกรรม เชียงใหม่ 103
96 เลเซอร์น าทาง สาขาศัลยกรรม เชียงใหม่ 104
97 IMC in LOVE 2018 ใกล้บ้าน ใกล้ใจ สาขาออร์โธปิดิกส์ แพร่ 105
98 ปลอกแขนแสนอุ่น สาขามะเร็ง แพร่ 106
99 ตู้ระบายอากาศนอกห้อง(แบบพัดลมดูดอากาศ)ส าหรบัลดการฟุ้งกระจายของยา

เคมีบ าบัดและเพิ่มความปลอดภัยในข้ันตอนการแทงเข็มลงจุกยางของสารน้ า
สาขามะเร็ง เชียงใหม่ 107

100 Sring ปลอดภัยช่วยหญิงไทยเหน็บยา สาขาบริการปฐมภูมิ พะเยา 108
101 พัฒนาความเชื่อมโยงการดูแลแบบประคับประคองจากโรงพยาบาลสู่การดแูล

ต่อเนื่องที่บ้านของโรงพยาบาลจอมทอง
สาขาPalliative 

Care
เชียงใหม่ 109

102 ถุงโคลอสโตมี พ.ีเอส.โมเดล สาขาPalliative 
Care

น่าน 110

103 นวัตกรรมไม้กดบริการลดปวดกล้ามเนื้อ สาขาแพทย์แผนไทย พะเยา 111
104 การพัฒนารูปแบบการควบคุมการบรโิภคยาสูบโดยการมสี่วนร่วมของชุมชน 

บ้านผาสิงห์ ต าบลยอด อ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน
สาขาจิตเวช

,สุขภาพจิต/ยาเสพ
ติด

น่าน 112

105 จุกจากไตใช้ลด VAP สาขาอายุรกรรม แม่ฮ่องสอน 113
106 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเขา้ถึงเพื่อเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงยา

ละลายลิ่มเลือดของโรงพยาบาลแม่สาย จ.เชียงราย
สาขาอายุรกรรม เชียงราย 114
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107 โถฟอร์มาลีนรักษ์โลก สาขาเทคโนโลยี
สนับสนุนระบบ

บริการ

แพร่ 116

108 นวัตกรรม Toun dressing สาขาเทคโนโลยี
สนับสนุนระบบ

บริการ

แพร่ 117

109 การบันทึกค่ารักษาพยาบาลยุค Thailand 4.0 สาขาเทคโนโลยี
สนับสนุนระบบ

บริการ

แพร่ 118

110 ก ข ค ชะลอไตเสื่อม Phrae model สาขาไต แพร่ 119
111 นวัตกรรม: “ของใครของมัน...ไตฉันไตเธอ” สาขาไต เชียงราย 121
112 ลดความเสี่ยงต่อการถูกตัดเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน : การประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ 4 สาขาNCD แพร่ 122
113 นวัตกรรม “ ตุ๊กตาจราจรชีวิต 7 สี ” เตือนตน ลดเสี่ยง ลดโรคเบาหวานและโรค

ความดันโลหิตสูง
สาขาNCD ล าปาง 123

114 นวัตกรรม แผนผัง นาฬิกาปลุก เตือนทานยา สาขาNCD ล าปาง 124
115 ปฏิทินถุงผ้า เตือนทานยา สาขาNCD พะเยา 125
116 นวัตกรรม Coins score ในการประเมินอาการและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคปอด

อุดกั้นเรื้อรัง คลินิกพิเศษอายุรกรรม โรงพยาบาลพะเยา
สาขาปอดอุดกั้น

เรื้อรัง
พะเยา 126

117 กล่องจ าลองการคลอด สาขาสูติกรรม เชียงใหม่ 128
118 การพัฒนาและการใช้โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยทารกและเด็กระยะเปลีย่นผ่าน สาขาทารกแรกเกิด เชียงใหม่ 129
119 High Level Care nicu1การพัฒนาแนวทางการรับผูป้่วยทารกแรกเกดิ1 สาขาทารกแรกเกิด เชียงใหม่ 130

การประชุมวิชาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ “Lanna Service Plan Sharing 2019”
วันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา
Poster Presentation ห้องประชุมเบญจรงค์ 

สารบัญ
การประชุมวิชาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1

“Lanna Service Plan Sharing 2019”
ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา



บทคัดย่อผลงานวิชาการ

Oral Presentation 
& 

Poster Presentation

การประชุมวิชาการพัฒนาระบบบริการสขุภาพ เขตสุขภาพที่ 1
“Lanna Service Plan Sharing 2019”

ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา



ผลของการใช้โปรแกรมรักษ์หัวใจต่อพฤติกรรมสุขภาพและสขุภาพของผู้ป่วยโรคกล้ามเนือ้หัวใจขาด
เลือด:โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

บังอร มณีกันธัง และคณะ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้าน 3อ 2ส 

ได้แก่ด้านการบริโภคอาหาร การออกก าลังกายอารมณ์ การสูบบุหรี่ การดื่มสุราและสุขภาพของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก่อน
และหลังเข้าร่วมโปรแกรมรักษ์หัวใจ ซึ่งประกอบด้วย 1)การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 2)การทบทวนการรักษาโดย
การใช้ยาของกลุ่มตัวอย่าง 3) การฝึกทักษะการออกกาลังกาย การจัดการความเครียด การฝึกช่วยฟื้นคืนชีพ 4) การให้ความรู้เกี่ยวกับ
อาหารสุขภาพ 5 หมวด และการคิดค านวณพลังงานอย่างง่าย พัฒนาโปรแกรมโดยกระบวนการกลุ่มเรียนรู้ระหว่างทีมสหสาขาทดลอง
ใช้ในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจ านวน 5 คน แล้วน ามาปรับปรุงก่อนด าเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น
ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ที่ได้รับการวินิจฉัยจากอายุรแพทย์โรคหัวใจโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เข้ารับบริการรักษาต่อเนื่องที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร ในปี 
2560 มีภูมิล าเนาในอ าเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายและมีความสมัครใจในการเข้าร่วมการศึกษา สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจ านวน 30 คน
เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ อายุ เพศ โรคประจาตัว และสุขภาพ
ของผู้ป่วยได้แก่ค่าดัชนีมวลกายความดันโลหิต ระดับไขมันในเลือดและระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด และแบบสัมภาษณ์การเฝ้า
ระวังพฤติกรรมสุขภาพที่อยู่บนระบบสารสนเทศ HBSSของกองสุขศึกษาวัดพฤติกรรมสุขภาพและสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างก่อนเข้า
โปรแกรมและหลังการเข้าโปรแกรมเป็นเวลา 1 ปีวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS (statistical package for the 
social science for window) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ความถี่ ร้อยละ วิเคราะห์คะแนนพฤติกรรมสุขภาพและ
สุขภาพโดยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมสุขภาพและสุขภาพโดยการวิเคราะห์ค่าที (t – test)

ผลการวิจัยพบว่าคะแนนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหลังเข้าโปรแกรมรักษ์หัวใจสูง
กว่าก่อนเข้าโปรแกรมอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ สุขภาพของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดสูงกว่าก่อนเข้าโปรแกรมรักษ์หัวใจ
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นโปรแกรมรักษ์หัวใจนี้ควรได้รับการพัฒนาต่อเนื่องและเหมาะสาหรับพยาบาลเพื่อใช้ในการดูแลและ
ส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่อยู่ในระยะพักฟ้ืนหลังจาหน่ายจากโรงพยาบาล
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Development of Basic Life Support Performance Score for Lay rescuers

Warattaya Khamjae,Ratchaneeporn poonpon,Niramon Boonprasit,Jakkapan Tanusit,Sakda Dunngmala,Salisa
Kapklon,Jindamanee Kawilklon ACLS team, Lampang hospital
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Abstract
Background: Although it is clear that high-quality CPR is the primary component in influencing survival from 
cardiac arrest, yet there is still lack of precision weighted scoring system for the assessment of adult single 
rescuer basic life support (BLS) for Lay rescuers.
Objective: To develop a BLS performance weighing score for the Lay rescuers during the BLS course which infer 
to use as a decision tool for passing the BLS practice. 
Methods: We prospectively collected data from January 2017 to December 2017 during BLS course for Lay 
rescuers in Lampang. Participants were evaluated by three evaluators by blinding manner, one for index 
evaluation, and two for standard evaluation. The standard evaluators used the standard check-list based on the 
American Heart Association (AHA) 2015 guideline and long slip report printed by the manikins (Resusci Ann ®) to 
decide pass or fail. Even one of four major errors (1) Average compression depth <5cm 2) Average compression 
rate <100 times/minute 3) Compression of wrong position > 30 times and 4) incomplete recoil >40 times were 
done, the participants were decided as failed immediately after the test, therefore, all of these 4 parameters 
were not further entered into the equation. The index evaluator used only brief check -list and short slip printed 
by the manikins. The contrast groups were the passed and the failed group. The components in the CPR 
parameters were compared by t-test or Exact probability test. We performed univariable and multivariable 
analysis by using Generalized Estimating Equation logistic regression analysis. The Odds ratio were weighted and 
re-calculated into a total Lay rescuers point were evaluated. Finally, the AuROC were evaluated.
Results: Among 807 attempts from 639 participants, there were 48.20% who passed (n= 389), 51.80% who failed 
(n= 418). After Generalized Estimating Equation logistic regression analysis, the BLS weighted score include 5 
variables for the critical performance steps, and compression; and 2 variables for the errors. The weighted BLS 
score (0-153 points) were predicted “passed” when the score was more than 120 points with the AuROC of 0.98.

Conclusions: the BLS score could be an assisting tool to predict the high-quality CPR in BLS skill for Lay rescuers.
Keywords: cardiopulmonary resuscitation, basic life support, training, score, manikin, pass

Parameters Odds ratio Weighted points 95% CI p-value
Critical performance steps
Start CPR 4.11 1.41 1.27-13.24 0.018
Step correct 60.81 4.11 2.64-1403.08 0.010
Compression chest
Average compression Depth ≥ 50 9.63 2.27 2.18-4.63 0.003
times
Total number of compression 2.33 0.84 1.17-4.64 0.017
200-260 times
Percent compression correct 1.24 0.22 1.19-1.30 <0.001
error
CPR wrong hand position 3.69 1.30 1.62-8.40 0.002
hand position too low 4.50 1.50 1.05-19.32 0.043
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Developmental  Chronic  wound  care  Lamphun 4.0 

นพ. อานนท์ วิทยานกุูลลักษณ์, ศศิธร  พิชัย
โรงพยาบาลล าพูน

การพัฒนาระบบการดูแลแผลเรื้อรังกลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลล าพูนที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556
มีการสร้างระบบการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องถึงชุมชนมีการพัฒนาการส่งต่อและติดตามภายใต้โครงการคลินิกแผลออนไลน์โดยพัฒนา
เป็นรูปแบบโมเดลก่อนการปฏิบัติจริงสร้างเครือข่ายและช่องทางการปรึกษาเพื่อการติดตามดูแลแบบทางไกลออนไลน์กับแม่ข่ายได้
สะดวกยิ่งข้ึน ซึ่งผลการพัฒนาพบว่ามีช่องว่างในการพัฒนาคือการเข้าถึงบริการไม่ต่อเนื่อง การรับทราบข้อมูลอุปกรณ์พิเศษในการดูแล
แผล ตลอดจนการรับทราบหลักการดูแลแผลแบบใหม่ที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ได้วิเคราะห์เห็นช่องว่างในการพัฒนาระบบบริการ
จึงมีแนวคิดในการจัดการพัฒนาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มคุณภาพในการให้บริการผู้ป่วยแผลเรื้อรังให้มีประสิทธิภาพสูงสุดมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยแผลเรื้อรงัทั้งเครือข่าย เพิ่มการเข้าถึงบริการ ลดความแออัดในการมารบับริการในโรงพยาบาลล าพูนเพิม่
คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยแผลเรื้อรัง

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแล
ผู้ป่วยแผลเรื้อรังทั้งเครือข่าย เพิ่มการเข้าถึงบริการ ลดความแออัดในการมารับบริการในโรงพยาบาลล าพูนและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี
ของผู้ป่วยแผลเรื้อรัง โดยใช้วิธี PDCA method ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลักคือ 1. P (Plan)คือ การวางแผนการพัฒนาเชิง
ระบบท้ังเครือข่ายจากการวิเคราะห์ช่องว่างหรือปัญหาที่พบในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาระบบบริการ 2. D (Do) คือ การลงมือท า
ด าเนินการโดยการสร้างแนวทางการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยแผลเรื้อรังและแนวทางการการจัดการแผลเรื้อรัง จัดท าช่องทางรับข้อมูล 
Webpage และ Update ข้อมูลด้านวิชาการผ่าน QR code ส าหรับบุคคลากรทางการแพทย์ 6 เรื่อง หลักสูตรอบรมระยะสั้น ET 
junior Nurse 9 เรื่องการดูแลเฉพาะ 8 เรื่อง แนวทาง 5 เรื่อง  Feedback formส าหรับผู้ป่วย ปรึกษาและส่งต่อผ่านระบบออนไลน์
เพื่อวางแผนการดูแลร่วมกันและการจัด COP Wound care ประสานงานกับ ทีมเยี่ยมบ้าน จัดท าแบบฟอร์มการเยี่ยมบ้านโดยเพิ่ม
หัวข้อในโปรแกรม Thai COC 3. C (Check) คือ การตรวจสอบงาน ขึ้น โดยการตอบกลับผ่านระบบออนไลน์4. A (Act) คือ การ
ปรับปรุง แก้ไข งานให้ดีขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาหาค่าเฉลี่ยและร้อยละ
ผลการศึกษา(Result) ผลการศึกษาพบว่ามีระบบ Intermediate chronic wound care ที่ชัดเจน มี Communication channel 
มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนผู้ทดลองใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกเห็นด้วยว่าแนวปฏิบัติมีความง่ายในการใช้ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 80 เห็น
ด้วยว่าแนวปฏิบัติมีความชัดเจนในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 90 และเห็นด้วยว่าแนวปฏิบัติมีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ในการดูแล
ผู้ป่วยแผลเรื้อรังในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 90 กลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจในแนวปฏิบัติในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 90 วัดความรู้
ที่ได้จากวิชาการออนไลน์ได้ระดับคะแนนร้อยละ 86.67 ด้านผู้ป่วยพบว่าอัตราผู้ป่วยท่ีได้รับการติดตามคิดเป็นร้อยละ  84.42 LOS < 
2 weeks ผลลัพธ์ที่ได้คือ 7.69 วัน ผู้ป่วยมีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบคลินิกแผลออนไลน์ในการรอคอยพึงพอใจในระดับมากคิดเป็น
ร้อยละ 96.67 ความสะดวกในการมารับบริการพึงพอในในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 100 สามารถลดค่าใช้จ่ายพึงพอในในระดับมากคิด
เป็นร้อยละ 100 ความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 96.67 และผู้ป่วยพึงพอใจมากขึ้นแตกต่างจากก่อนพัฒนาอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ค่า p - value<0.01
สรุปอภิปรายผล/ข้อเสนอแนะ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service plan)ประสบกับปัญหาส าคัญหลายประการได้แก่ปัญหาเรื่อง
ประสิทธิภาพ คุณภาพบริการ ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ ความแออัดของผู้รับบริการในสถานบริการระดับสูง จึงจ าเป็นต้อง
ทบทวนแนวทางการพัฒนาหน่วยบริการให้มีทิศทางที่ ชัดเจน การพัฒนาความเช่ียวชาญระดับสูง (ส านักบริหารการสาธารณสุข  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2555) ซึ่งในการด าเนินการพัฒนาระบบบริการต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเหมือนกงล้อที่
หมุนตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง การพัฒนางานต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีทันต่อเหตุการณ์และยุคสมัย บุคลากรทาง
การแพทย์จึงต้องมีความตื่นตัวอยู่เสมอ วิวัฒนาการด้านการท าแผลก็เช่นกันที่มีการพัฒนาหลักการจัดการแผล อุปกรณ์พิเศษในการ
ดูแลแผล วิธีการจัดการแผล เป็นต้น อีกทั้งการสื่อสารในการจัดการแผลตั้งแต่การประเมิน วางแผน การจัดการและการสรุปผลที่ต้องมี
ความทันสมัย  สะดวกรวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย  ดังนั้นบุคคลากรทางการแพทย์ต้องมีการเรียนรู้อยู่เสมอจึงจะสามารถทันต่อการพัฒนา
ของประเทศท่ีควบคู่กันไปด้วย

SP – OP – 03

3



ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการตรวจคัดกรองมะเร็งทอ่น้ าดีดว้ยวิธีการตรวจอัลตราซาวด์
ในประชากรกลุ่มเสี่ยง จังหวัดพะเยา

ค าส าคัญ: การตรวจคัดกรอง, โรคพยาธิใบไม้ตับ, โรคมะเร็งท่อน้ าดี, การตรวจอัลตราซาวด์
บทคัดย่อ การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดีด้วยวิธีการตรวจ อัลตราซาวด์ ในประชากรกลุ่มเสี่ยง 
จังหวัดพะเยา ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนาจากข้อมูลทุติยภูมิ ที่รวบรวมจากโปรแกรมการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล Isan Cohort 
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดี ด้วยวิธีการตรวจอัลตราซาวด์และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผล
การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดี ด้วยวิธีการตรวจอัลตราซาวด์ของประชากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดพะเยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาเป็นประชาชน อายุ 40 ปี ขึ้นไปในพื้นที่จังหวัดพะเยาที่ได้รับการตรวจ คัดกรองมะเร็งท่อน้ าดี ด้วยวิธตีรวจอัลตราซาวด์ที่
ตรวจพบความผิดปกติ จ้านวน 340 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรการค านวณของ ทาโร ยามาเน่ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบจัดช้ัน (Stratified sampling) และสุ่มตัวอย่างโดยการจับฉลาก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และไค - สแควร์ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 60.9 เพศหญิง ร้อยละ 39.1 มีอายุ
ระหว่าง 50-59 ปี ร้อยละ 45.0 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 64.1 มีอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 72.9 เคยตรวจหาไข่พยาธิ
ใบไม้ตับ ร้อยละ 90.6 เคยตรวจพบไข่พยาธิใบไม้ตับ ร้อยละ 76.8 เคยรักษาด้วยยาฆ่าพยาธิใบไม้ตับ ร้อยละ 85.6 มีญาติป่วยเป็น
มะเร็งท่อน้ าดี ร้อยละ 26.5 สูบ/เคยสูบบุหรี่ ร้อยละ 38.5 ดื่ม/เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 92.1 เป็น/เคยเป็นโรคพิษสุรา
เรื้อรัง ร้อยละ 3.5 เคยรับประทานปลาน้ าจืดที่มีเกล็ดดิบๆ สุกๆ หรือปลาร้า ไม่ต้มสุก ร้อยละ 98.2 เมื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตรวจพบไขมันพอกตับ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา การตรวจหาไข่พยาธิใบไม้ตับ การตรวจพบไข่
พยาธิใบไม้ตับ การรักษาด้วยยาฆ่าพยาธิใบไม้ตับ การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการรับประทานปลาน้ าจืดที่มีเกล็ด
ดิบๆ สุกๆ หรือปลาร้าไม่ต้มสุก และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตรวจพบพังผืดบริเวณท่อน้ าดีหรือมีภาวะท่อน้ าดีอักเสบ ได้แก่ การ
ตรวจหาไข่พยาธิใบไม้ตับ การตรวจพบไข่พยาธิใบไม้ตับ การรักษาด้วยยาฆ่าพยาธิใบไม้ตับ มีญาติป่วยเป็นมะเร็งท่อน้ าดี การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการรับประทาน ปลาน้ าจืดที่มีเกล็ดดิบๆ สุกๆ หรือปลาร้าไม่ต้มสุก ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 ผลการศึกษานี้ สามารถน าไปใช้ในการวางแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และ สร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพ (Health Literacy) เรื่องการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี ของประชาชนในพื้นที่
จังหวัดพะเยา ต่อไป
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จันทร์ทิพย์ ยะแสง
จังหวัดพะเยา
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ผลการออกก าลังกายด้วยยางยืดเพ่ือป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชน

ความส าคัญของเร่ือง 
สังคมไทยก าลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ จากสถิติในไทยพบว่า 1 ใน 6 ของผู้สูงอายุเกิดจากการหกล้ม 

ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ การไม่ออกก าลังกาย ความเสื่อมด้านการทรงตัว การออกก าลังกายในผู้สูงอายุที่ช่วยในการทรงตัวและลดการหกล้ม 
แต่ยังไม่พบการศึกษาการออกก าลังกายโดยใช้ยางยืดเพื่อช่วยป้องกันการหกล้ม 
วัตถุประสงค:์ 

ศึกษาผลการออกก าลังกายด้วยยางยืดเพื่อเพิ่มความสามารถการทรงตัว ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของการหกล้มใน
กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน 
วิธีการศึกษา: 

การศึกษากึ่งทดลองชนิดมีกลุ่มเปรียบเทียบในผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นไป แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มออกก าลังกาย
ด้วยยางยืด เป็นเวลา 8 สัปดาห์ และกลุ่มไม่ออกก าลังกาย กลุ่มออกก าลังกายและประเมินการทรงตัวโดยใช้ BBS และ TUGT ก่อน
และหลังเข้าร่วมโครงการ 
ผลการศึกษา: 

แบ่งผู้ร่วมงานวิจัยออกเป็นกลุ่มออกก าลังกาย 99 คน กลุ่มไม่ออกก าลังกาย 97 คน เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย BBS 
ก่อน พบว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ เมื่อสิ้นสุดโครงการพบว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกันทางสถิติ กลุ่มทดลองมีการทรงตัวที่ดีขึ้น แต่กลุ่มควบคุมมีการทรงตัวท่ีแย่ลง 
สรุป: 

การออกก าลังกายด้วยยางยืด สัปดาห์ละ 3 ครั้ง นาน 8 สัปดาห์ เพิ่มความสามารถทรงตัวให้ผู้สูงอายุ ดังนั้น การ
ออกก าลังกายด้วยยางยืดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุโดยลดความเสี่ยงต่อการหกล้ม 
คาส าคัญ: ผู้สูงอายุ การหกล้ม การออกก าลังกาย

SP – OP- 05

ศิลดา การะเกตุ
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลพะเยา
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การเปรียบเทียบผลการรักษาอาการปวดกลา้มเนือ้คอและหลังส่วนบนโดยใช้ dry needling เทียบกับ
การนวดแผนไทยในผู้ป่วย Myofascial trigger point
ศิลดา การะเกตุ 
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลพะเยา

บทคัดย่อ
อาการปวดกล้ามเนื้อ myofascial pain พบบ่อยในผู้ป่วยท่ีมาด้วยอาการปวดกล้ามเนื้อที่ไม่สามารถระบุตาแหน่ง

ปวดที่ชัดเจนได้ พบบ่อยในวัยทางานทุกสาขาอาชีพ ความรุนแรงมีความแตกต่างกัน สาเหตุเกิดจากท ากิจกรรมซ้ าๆ การใช้กล้ามเนื้อไม่
เหมาะสมด้านกลศาสตร์ ท าให้เกิดอาการปวดที่มีลักษณะ myofascial pain trigger point การรักษามี 2 แบบ คือการรักษา
เฉพาะเจาะจง และการปรับพฤติกรรมเพื่อลดปัจจัยที่เป็นสาเหตุ การศึกษาของ Timothy และคณะการใช้ dry needling ให้
ประสิทธิผลในการรักษามากกว่าการให้ lidocain หรือ lidocane ผสมกับ steroid การรักษาโดยใช้วิธีนวดแผนไทยสามารถลดอาการ
ปวดได้เมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการนวด
วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อเปรียบเทียบผลการรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อคอและหลังส่วนบนโดยใช้การใช้ dry needling เทียบ
กับการนวดแผนไทย
วิธีการศึกษา การศึกษาเป็นแบบเปรียบเทียบ clinical trial ผู้ป่วยที่มีอาการปวด myofascial pain syndrome กล้ามเนื้อคอและ
หลังส่วนบน ที่มารับการรักษาท่ีแผนกเวชกรรมฟื้นฟูและงานแพทย์แผนไทย รพ.พะเยา โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ36 คน 
กลุ่มที่ 1 รักษาใช้ dry needling กลุ่มที่ 2 รักษาโดยการนวดแผนไทย ประเมิน pain score ทุก 1 สัปดาห์จนครบ 4 สัปดาห์ โดยใช้
สถิติ paired t-test
สรุปผลการศึกษา การรักษาทั้งสองวิธีสามารถลดอาการปวดได้ แต่การท า dry needling สามารถลดอาการปวดได้มากกว่า 
การศึกษาครั้งน้ีสามารถน าความรูท้ี่ได้ไปประกอบคาแนะนาและพัฒนาการรกัษาผู้ป่วยท่ีมีอาการปวดจากการท างาน เป็นทางเลือกหนึ่ง
ในการบรรเทาความปวดและลดการใช้ยาแผนปัจจุบัน
ค าส าคัญ Myofascial trigger point, dry needling, นวดแผนไทย

SP – OP- 06
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ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วย septic shock ตามแนวทาง sepsis อายุรกรรม โรงพยาบาลล าปาง 

นงนุช จาฟู, กรรณิกา ธงชัย หอผู้ป่วยหนักโรคระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลล าปาง 
วิภา เอี่ยมส าอางค์ จารามิลโล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง 

บทคัดย่อ 
ภาวะ sepsis เป็นภาวะวิกฤตที่มีความส าคัญ มีแนวโน้มที่มีอุบัติการณ์อัตราเสียชีวิตสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง 

เช่น ผู้ที่รับยากดภูมิคุ้มกัน นอกจากน้ียังพบว่าแนวโน้มของเชื้อดื้อยาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การรักษาผู้ป่วยไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร การดูแลผู้ป่วย
sepsis ที่ เหมาะสมอย่างรวดเร็วในระยะแรกของ septic shock จะท าให้อัตรารอดเพิ่มขึ้น เช่นการได้รับการเจาะ Hemoculture
ก่อนให้ยา antibiotic, การให้ antibiotic ใน 1 ช่ัวโมงหลังวินิจฉัย, การได้รับ iv fluid อย่างเพียงพอ และการได้รับการ monitor 
อย่างใกล้ชิดในหอผู้ป่วยวิกฤตในระยะแรก โดยที่โรงพยาบาลล าปางได้พัฒนาและปฏิบัติตามแนวทาง sepsis อายุรกรรม โรงพยาบาล
ล าปาง 
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลในการดูแลผู้ป่วย septic shock และศึกษาผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วย septic shock ตาม
แนวทาง sepsis อายุรกรรม โรงพยาบาลล าปาง 
รูปแบบศึกษา สถานที่ และผู้ป่วย: ศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลในการดูแลผู้ป่วย
septic shock และศึกษาผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วย septic shock ตามแนวทาง sepsis อายุรกรรม โรงพยาบาลล าปาง ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2559 – เดือนกันยายน 2560 จ านวน 187 ราย 
วิธีการวัดผล: เก็บข้อมูลผู้ป่วยโดยการทบทวนเวชระเบียนย้อนหลัง วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย ได้แก่ การเสียชีวิต จานวนวันนอน
ในโรงพยาบาล ยาปฏิชีวนะและค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วย ด้วยสถิติบรรยาย โดยแสดงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วย
ที่ได้รับปฏิบัติตามแนวทาง sepsis อายุรกรรม โรงพยาบาลล าปางครบทุกข้อ และกลุ่มผู้ป่วยที่ปฏิบัติตามแนวทาง sepsis อายุรกรรม
โรงพยาบาลล าปางไม่ครบทุกข้อ
ผล: ปัจจัยที่มีผลในการดูแลผู้ป่วย septic shock ประกอบด้วย อายุของผู้ป่วย และการปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ป่วย sepsis 
อายุรกรรม โรงพยาบาลล าปาง ส่วนผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วย septic shock ตามแนวทาง sepsis อายุรกรรม โรงพยาบาลล าปาง 
จากการศึกษาผู้ป่วย septic shock จานวน 187 รายพบว่า ผู้ป่วยที่ได้รับปฏิบัติตามแนวทาง sepsis อายุรกรรม โรงพยาบาลล าปาง
ครบทุกข้อ จานวน 28 ราย (14.97%) กลุ่มผู้ป่วยที่ปฏิบัติตามแนวทาง sepsis อายุรกรรม โรงพยาบาลล าปางไม่ครบทุกข้อ จ านวน
159 ราย (85.03%) ดังนี้

ข้อยุติและการน าไปใช้: การดูแลผู้ป่วย septic shock ตามแนวทาง sepsis อายุรกรรม โรงพยาบาลล าปาง สามารถช่วยลดการ
เสียชีวิตของผู้ป่วย septic shock ได้มากข้ึน แม้จะท าให้จ านวนวันนอนในโรงพยาบาลมากขึ้นและใช้ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยที่รอด
ชีวิตมากขึ้น แต่เป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย sepsis อายุรกรรม โรงพยาบาลล าปาง ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
ค าส าคัญ: Sepsis, Septic shock, SOFA score, Serum lactate
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ผลลัพธ์ของการดูแล กลุ่มปฏิบัติครบทุกข้อ กลุ่มไม่ปฏิบัติครบทุกข้อ

การเสียชีวิต(คน) 25

จ านวนวันนอนในโรงพยาบาล(วัน) 7.81

ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วย(บาท) 52,166.81
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ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมและวัฒนธรรมกบัการฆ่าตวัตายของประชาชน จังหวัดล าพูน 

บุษบา อนุศักดิ์ 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ส านักงานธารณสุข จังหวัดล าพูน

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมและวัฒนธรรมกับการฆ่าตัวตายของ

ประชาชนจังหวัดล าพูน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง กับญาติสายตรงของผู้ที่ฆ่าตัวตายส าเร็จ จ านวน 61 
ราย และกลุ่มแกนน าชุมชน/อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ที่อาศัยในพื้นที่ที่มีการฆ่าตัวตาย จานวน 122 ราย ใน 8 อ าเภอ 
ของจังหวัดล าพูน รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 183 คน รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จทาง
สถิติ 
ผลการศึกษาพบว่า 

ค่านิยมและวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายของประชาชนจังหวัดล าพูน ได้แก่ พฤติกรรมของบุคคลที่
มีบุคลิกภาพแบบไม่ชอบสังคม การป่วยด้วยโรคเครียด โรคจิต สภาพการณ์ทางสังคมที่บุคคลไม่สามารถปรับตัวเข้ากับคนในชุมชนได้ 
ไม่มีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆในชุมชน รวมถึงปัจจัยต่างๆ เช่น การไม่ลงรอยหรือเข้ากันไม่ได้กับเพื่อนร่วมงาน การไม่รู้จักพอและไม่พอใจ
ในสิ่งที่ตนมีอยู่ ความล้มเหลวในการประกอบอาชีพ ความกดดันท่ีเกิดจากการท างาน ความกดดันท่ีเกิดจากการท าผิดกฎหมาย เป็นต้น 
สรุปกล่าวได้ว่า ค่านิยมและวัฒนธรรมทั้งทางสังคมและการด าเนินชีวิตของบุคคล ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่มีความสัมพันธ์กับการฆ่าตัว
ตายของประชาชนจังหวัดล าพูน ดังนั้นการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง จึงถือเป็นแนวทางส าคัญที่เร่งด่วนท่ีสามารถป้องกับและ
บรรเทาปัญหาการฆ่าตัวตายในสังคมได้ 
ค าส าคัญ: ค่านิยม, วัฒนธรรม, การฆ่าตัวตาย
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การพัฒนาระบบการปอ้งกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหติสงู โรคเบาหวาน ในบริบท
ของต าบลแม่สาคร อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ปี 2561

ภิญยา ไปมูลเปี่ยม 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่สาคร อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ที่มา: โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญและเป็นภัยที่ก าลังคุกคามประชากรทั่วโลก ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 
องค์การอัมพาตโลก (World1Stroke Organization: WSO) ได้ให้ความส าคัญและมุ่งเน้นการป้องการควบคุมโรคหลอดเลือดสมองใน 
3 ประเด็นหลัก คือ สร้างความตระหนักต่อโรค (Awareness), ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุข (Access) และการลงมือปฏิบัติ
เพื่อควบคุมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง (Action)รายงานสาเหตุการตายจากโรคหลอดเลือดสมอง เป็นอันดับ 2 ของประชากรอายุ
มากกว่า 60 ปี ทั่วโลกและเป็นสาเหตุการตายเป็นอันดับ 5 ของประชากรอายุ 15 - 59 ปีสถาบันประสาทวิทยาและสมาคมโรคหลอด
เลือดสมองไทยได้ช้ีว่า ประชาชนไทยป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองมากกว่า 2.4 แสนคน และมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคประมาณ 10 
ล้านคนโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ผู้ที่รอดชีวิตจะมีอาการอัมพาตถึงปีละประมาณ 84,000 คน ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายรักษาผู้ป่วยรายละประมาณ 500,000 บาท จังหวัดน่าน ปี พ.ศ.2557 – 2560 มีได้ตามเกณฑ์ เพียง 286 คน ร้อยละ 68.84
และพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอัตราป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60 - I69) 287.76 และ 276.31 ต่อแสนประชากรโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่สาคร มีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน 264 คน ควบคุมระดับความดันโลหิตรายใหม่ทุกปี ตั้งแต่ปี 
2556 - 2560 จ านวน 3, 2, 3, 4 และ 6 ราย ตามล าดับ แม้ไม่รุนแรงถึงชีวิตแต่ท าให้พิการหลงเหลืออยู่ เกิดความทุกข์ทรมานเป็น
ปัญหาและภาระต่อผู้ป่วย ครอบครัวรวมทั้งสังคมโดยส่วนรวม ผู้วิจัยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่สาคร มีบทบาท
หน้าท่ีด้านการคัดกรองความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองรายใหม่การสือ่สารให้ผู้ป่วยท่ีมีความเสีย่งได้
รับรู้ภาวะเสี่ยงของตนเอง/ผู้ป่วย/ญาติที่ดูแลผู้ป่วยและชุมชนเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะช่วยป้องกันการเกิดโรคและลดความรุนแรงของโรคได้
วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาระบบ การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ในบริบทของต าบลแม่
สาคร อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
ระเบียบวิธีวิจัย: การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) มี 3 ขั้นตอนคือ 1)การวิเคราะห์สถานการณ์ 2)การด าเนินการพัฒนา
ระบบ 3)การประเมินผลประชากรได้แก่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ต าบลแม่สาครอ าเภอ
เวียงสา จังหวัดน่าน ในปี 2560 จ านวน 278 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ใช้เกณฑ์การคัดเลือก
เข้าร่วมวิจัย (Inclusion criteria) คือประชากรที่มีระดับความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (≥20%) จ านวน 120 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่แบบประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง General Cardio Vascular 10 Year Risk – Using 
BMI แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่ม ด าเนินการระหว่างเดือน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการศึกษา: ตามระยะของการวิจัย 3 ระยะ ดังนี้ระยะที่ 1)ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 
พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีเสี่ยงสูง (›20%)จ านวน 118 คน ร้อยละ 42.44 มีความเสี่ยงปานกลาง(10-20%) จ านวน 109 คน ร้อย
ละ 39.20 และมีความเสี่ยงน้อย (<10%)เพียง 51 คน ร้อยละ 18.34 ระยะที่ 2)ผลการพัฒนาระบบ พบว่าระบบที่เหมาะสมกับบริบท
ของต าบลแม่สาคร ประกอบด้วย
ปัจจัยน าเข้า(Input):อุบัติการณ์โรคหลอดเลือดสมอง ย้อนหลัง5ปีจ านวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานและการประเมิน
ความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง
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กระบวนการ(Process): อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อคืนข้อมูลความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ให้ความรู้เรื่องอาการเตือนโรคหลอดเลือด
สมองและฝึกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ การใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 การเสวนากลุ่มย่อย (Dialogue) การดูแลผู้ป่วยเพื่อ
ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองการจัดท าแผ่นป้ายอาการเตือนโรคหลอดเลือดสมอง การติดต่อ 1669 ติดที่บ้านของผู้ป่วยในชุมชนการ
ประเมินความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน การติดตามผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน การดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ตามมาตรฐาน NCD 
คุณภาพ
ผลลัพธ์ (output):ญาติผู้ป่วย และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ซึ่งเป็นผู้ดูแลผู้ป่วย ทราบความเสี่ยงของผู้ป่วยที่ตนดูแล 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มีความรู้เรื่องอาการเตือนโรคหลอดเลือดสมอง และวิธีการช่วยเหลือไม่มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองรายใหม่ระยะที่ 3)การประเมินผลพบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มีความรู้เรื่องอาการของของโรคหลอดเลือดสมอง
ถูกต้อง ร้อยละ 96.50 มีความรู้เรื่องช่องทางขอความช่วยเหลือ ผ่าน 1669 ร้อยละ 91.00 และมีความรู้เรื่องความเร่งด่วนที่ผู้ป่วยต้อง
ได้รับการรักษาภายใน 3 ช่ัวโมง ร้อยละ 85 การสัมภาษณ์ผู้ป่วยและญาติแบบไม่เป็นทางการ 60 หลังคาเรือน พบว่าผู้ป่วยและญาติพึง
พอใจมีระบบท่ีง่ายต่อการขอความช่วยเหลือเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน ญาติมีความรู้อาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง โดยบอกอาการเตือน
ของโรคได้ถูกต้องร้อยละ 76.66 และบอกช่องทางการขอความช่วยเหลือ 1669 ได้ทุกคน ผลของการพัฒนาและน าระบบการป้องกัน
ท าให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ถึงอาการเตือนที่ส าคัญ ท าให้ผู้ป่วยดูแลตนเองดีขึ้น ญาติผู้ป่วยและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
ให้ความร่วมมือต่อเนื่อง ผู้ป่วยควบคุมระดับความดันโลหิตตามเกณฑ์เพิ่มขึ้น
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า:ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานโดยความร่วมมือของ
ผู้ป่วย ญาติและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ท าให้ผู้ป่วยดูแลตนเองดีขึ้นไม่เกิดโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ มีการน าระบบ
ไปประยุกต์ใช้กับการแก้ไขปัญหาภาวะอ้วนในเด็ก งานอาชีวอนามัย และขยายผลไปใช้ในพื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ในเขตอ าเภอเวียงสา จังหวัดน่านอาทิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอ่ายนาไลย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลฝั่งหมิ่น 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลยาบหัวนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งผง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน้ าปั้ว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังม่วง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปงสนุก
บทเรียนทีไ่ด้รับ
1.การดูแลผู้ป่วย การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความหวังดีต่อผู้ป่วยและญาติอย่างจริงใจ ท าให้เกิดการดูแลสุขภาพด้วยหัวใจของความเป็น
มนุษย์ (Humanized health care) เกิดความสุขในการท างาน
2.การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ ท าให้เกิดการดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ ( Quality care) 
3การวิเคราะห์สถานการณ์การคืนข้อมูลให้กลุ่มเป้าหมายชุมชน รับรู้ปัญหาน าไปสู่การแก้ไขปัญหาเกิดความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วย
อย่างเป็นระบบติดตามส่งผลให้ผู้ป่วยดูแลตนเองดีขึ้นกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติ
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ:การมีแรงบันดาลใจ มีความมุ่งมั่น ในการท างาน มีเป้าหมายที่ชัดเจนทีมงานที่เข้มแข็ง ความร่วมมือจากเพื่อน
ร่วมงาน กลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน และมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนางานประจ าใหเ้ป็นงานวิจัย
การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร: กองทุนประกันสุขภาพระดับพื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบล.แม่สาคร 
สนับสนุนด้านงบประมาณในการด าเนินงานผู้บริหารได้ให้การสนับสนุน ขวัญและก าลังใจ เพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือ ในการ
ปฏิบัติงานและการท าวิจัย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสาและทีมงานวิชาการเครือข่ายสุขภาพอ าเภอเวียงสาให้ค าปรึกษา
ช่วยเหลือผลักดันและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางาน
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การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินและพัฒนาการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบน และ
หลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

นวสิน อูเ่งิน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน 

บทคัดย่อ
การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลเป็นปัญหาหนึ่งของโรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชปัว (รพร.ปัว) ใน ปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ รพร.ปัวได้ปฏิบัติตามแนวทางการใช้ยาอยา่งสมเหตุผล (RDU) แต่พบว่าไม่สามารถผ่าน RDU ขั้นที่ ๒ ได้เนื่องจากมีการใช้ยา
ปฏิชีวนะสูงเกินเกณฑ์ใน ๔ กลุ่มโรคติดเชื้อ ได้แก่ ระบบการหายใจช่วงบน และหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก (URI) โรค
อุจจาระร่วงเฉียบพลัน (diarrhea) บาดแผลสดจาก อุบัติเหตุ และหญิงคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด (ร้อยละ ๓๓ ๓๔ ๕๓ 
และ ๓๐ ตามล าดับ) และใน ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ก็ยังมีการใช้ยาปฏิชีวนะสูงเกินเกณฑ์อยู่ (ร้อยละ ๓๒ ๓๕ ๕๔ และ 
๓๒ ตามล าดับ) 

การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและพัฒนาการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะในโรค URI และ diarrhea ให้ สมเหตุผล
ตามแนวทาง RDU ผู้วิจัยได้ด าเนินงานเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และสุ่ม กลุ่มตัวอย่าง
เพื่อประเมินความเหมาะสมของการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะตามแนวทาง RDU โดยเปรียบเทียบผลระหว่าง ไตรมาส ๒ ๓ และ ๔ ของ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ผลการวิจัยเปรียบเทียบระหว่างไตรมาส ๒ ๓ และ ๔ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พบว่าจ านวนครั้งท่ีผู้ป่วย มารับ
บริการ ๒๕๗ ๒๒๘ และ ๒๒๕ ครั้ง ตามล าดับ มีการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ ๗๑ ๖๑ และ ๔๔ ครั้ง ตามล าดับ (ร้อยละ ๒๗.๖๓ ๒๖.๗๕ และ 
๑๙.๕๖ ตามล าดับ) และมีการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสม ๖๕ ๕๖ ๔๑ ครั้ง ตามล าดับ (ร้อยละ ๙๑.๕๕ ๙๑.๘๐ และ ๙๓.๑๘ 
ของผู้ป่วยท่ีได้รับยาปฏิชีวนะ ตามล าดับ) ส่วนมากเกิดจากการ สั่งใช้ยาไม่เหมาะสมตามเกณฑ์ข้อบ่งใช้ 

การวิจัยนี้พบว่าการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตผุล สามารถลดการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะลงได้ อย่าง
ชัดเจน แต่ยังพบความไม่เหมาะสมจากการสั่งใช้ยาอยู่ อาจเนื่องจากมีการด าเนินงานและเก็บข้อมูลใน ระยะเวลาสั้น 
ค าส าคัญ: การใช้ยาอย่างสมเหตุผล, การประเมินความเหมาะสม, การสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ
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การใช้ Social Media ในการพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กร 

นางพิกุล เหล่าชัย งานสื่อสารองค์การ, 
นางยุพิน ตันอนุชิตติกุล กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลล าปาง 

บทคัดย่อ 
ผลคะแนนประเมินความพึงพอใจการรับรูข้้อมูลและประชาสัมพันธ์ ของงานสื่อสารองค์การ โรงพยาบาลล าปาง ประจ าปี 2560 ต่ ากว่า
เกณฑ์การประเมิน เมื่อวิเคราะห์พบว่าเกิดจากขาดการสื่อสารในช่องทางที่เหมาะสมกับ Life style ของคนในปัจจุบัน ดังนั้นด้วย
คุณสมบัติของ Social Media คือ LINE และ Facebook ที่จะเอื้อต่อการน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ และสื่อสาร
องค์กรเชิงรุก ของงานสื่อสารองค์การโรงพยาบาลล าปาง ได้เป็นอย่างดี 
วัตถุประสงค:์ เพื่อศึกษาผลการใช้ Social Media ในการพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กร ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบุคลากร และ
ความพึงพอใจของบุคลากร 
รูปแบบศึกษา สถานที่ และผู้ป่วย: เป็นการวิจัย Intervention Interrupted time design ในการใช้ Social Media ในการ
พัฒนาการสื่อสารภายในองค์กร โรงพยาบาลล าปาง กลุ่มศึกษาประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ในทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลล าปาง จานวน
160 หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในกลุ่ม Social Media ของโรงพยาบาลล าปาง กลุ่ม Line จานวน 459 คน กลุ่ม Facebook จานวน
758 คน ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ด้วยการใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจในการรับข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลล าปาง 
วิธีการวัดผล: ข้อมูลจากแบบประเมินผลความพึงพอใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบุคลากร และข้อเสนอแนะ ใช้สถิติเชิงพรรณนา 
เปรียบเทียบช่องทางในการรับรู้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ และความพึงพอใจ ด้วยสถิติ chi-square และ t-test 
ผล: ได้รับผลการประเมินความพึงพอใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบุคลากรคืน จ านวน 267 คน ระดับความพึงพอใจต่อช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์จ าแนกเป็นความเข้าใจง่าย ความน่าสนใจ และความต่อเนื่องในการประชาสัมพันธ์ พบว่าความพึงพอใจต่อการ
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ จดหมายข่าว และเสียงตามสาย อยู่ในระดับมาก ส่วนทางบอร์ดประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง มี
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคือ ขอให้เพิ่มเสียงตามสายบางจุดที่ ข่าวสารทางไลน์ ควรจัดหัวข้อเรื่องเด่นประจาวันท่ีทุกคนควรทราบ เพื่อ
สื่อสารที่รวดเร็ว และควรลดการส่งภาพ ข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน

X20.05, 6) = 12, 59
ข้อยุติและการน าไปใช้: การใช้ Social Media ที่ประกอบด้วย LINE และ Facebook มีผลในการเพิ่มความพึงพอใจในการรบัรู้ขอ้มูล
ข่าวสารของบุคลากร และเป็นการพัฒนาช่องทางการสื่อสารในองค์กร 
ค าส าคัญ: Social Media, การสื่อสารภายในองค์กร

SP – OP- 11

ช่องทางของการรับข้อมูล
ปี 2560 (n=64) ปี 2561(n=267)

chi-square
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

จดหมายขา่ว 30 46.88 100 37.45 7.610
ประกาศเสียงตามสาย 39 60.94 191 71.54
บอร์ดประชาสัมพันธ์ 45 70.31 201 75.28
หนังสือเวียน 44 68.75 203 76.03
ระบบอินทราเน็ต 34 53.13 145 54.31
Line 29 45.31 206 77.15
Facebook 33 51.56 150 56.18
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ความสอดคล้องของปริมาตรน้ ายาล้างไตที่สง่ตรวจต่อผลของการเพาะเชื้อก่อโรคในผู้ป่วยที่ติดเชื้อที่เยื่อ
บุช่องท้อง Consistency of Peritoneal dialysis fluid volume toward the culture positivity of 

pathogen in patients with peritonitis 
กิตติยา เสทธะยะ, และคณะ 

หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลนครพิงค์

บทคัดย่อ 
การเก็บน้ ายาล้างไตเพื่อท้าการส่งน้ ายาเพาะเช้ือในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องที่มีปัญหาการติดเช้ือ ที่เยื่อบุช่องท้อง 

พบปัญหาการไม่พบเช้ือโรคจากการเพาะเชื้อ (culture negative)สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ท่ีก าหนดไว้ จึงได้มีความสนใจที่ท าการศึกษา
เชิงวินิจฉัย เพื่อหาความสอดคล้องของปริมาตรน้ายาล้างไตที่ส่งตรวจ ต่อผลของการเพาะเช้ือก่อโรคในผู้ป่วยที่ติดเช้ือที่เยื่อบุช่องท้อง
ระหว่าง 5 cc. และ 10 cc. ณ หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลนครพิงค์ จ านวน 37 ราย และน าข้อมูลที่ได้มาทดสอบการวัดความ
สอดคล้องกันกันโดยใช้สถิติ Kappa statistic และการวัดความสัมพันธ์เพื่อดูความเปลี่ยนแปลง McNemar test 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 70.3 อายุเฉลี่ย 60.05±11.56 ปี ส่วนใหญ่มีโรคร่วมเป็นความดันโลหิต
สูงร้อยละ 97.3 ระยะเวลาที่เริ่มท า CAPD จนถึงการเกิดภาวะ peritonitis 36.92 ±34.70 เดือน จ านวนครั้งของการเกิดภาวะ
peritonitis 2.41 ± 1.98 ครั้ง และระยะเวลาที่เกิด peritonitis ห่างจากครั้งก่อน 5.81 ±8.49 เดือน และผลการส่งน้ ายาเพาะเช้ือ 
จ้านวน 5 cc. พบเชื้อก่อโรค ร้อยละ 78.38 และ จ านวน 10 cc. พบเชื้อก่อโรค ร้อยละ 72.97 และเมื่อน าข้อมูลมาวัดความสอดคล้อง
กัน พบว่า ได้ค่าสัมประสิทธ์ิ kappa 0.854 (95%CI 0.66 - 1.00) แสดงว่าการตรวจ PDF C/S โดยใช้ปริมาตร 5 cc. ได้ผลสอดคล้อง
กับการตรวจปริมาตร 10 cc. แต่ไม่พบความเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนการพบเช้ือของสองปริมาตรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p = 
0.1573) เนื่องจากก าลังในการทดสอบไม่เพียงพอ นอกจากนี้พบว่า ระยะเวลาในการรักษาเฉลี่ย 20.73 ± 5.95 วัน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
4,537 ± 6.68 บาท และผลการรักษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หายจากภาวะ peritonitis สามารถกลับไปท า CAPD ต่อได้ ร้อยละ 86.5 

สรุปผลการศึกษาพบความสอดคล้องของการพบเช้ือจากการเพาะเช้ือของสองปริมาตรอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติ 
โดยที่ 5 cc. พบเช้ือมากกว่า ถึงแม้ว่ายังไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ แต่สามารถท าการเก็บ PDF C/S โดยใช้ปริมาตรของ
น้ ายา PDF จ้านวน 5 cc. เพื่อใช้ในการส่งตรวจเพาะเชื้อได้ 
ค าส าคัญ: น้ ายาล้างไต เชื้อก่อโรคจากการเพาะเชื้อ การล้างไตทางช่องท้อง การติดเชื้อที่เยื่อบุช่องท้อง
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ผลของการสนับสนุนในระบบสขุภาพอ าเภอ (DHB) ต่อการเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอบ้านโฮ่ง
พรวิภา ยาสมุทร์, วิภาพรรณ หมื่นมา, ศิริพร นวกะวงษ์การ และคณะ
จังหวัดล าพูน 

บทคัดย่อ 
ความส าคัญ : พิษภัยของบุหรี่นั้นก่อให้เกิดโรคต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นอกจากการสูบบุหรี่
จะก่อให้เกิดโรคแก่ตัวผู้สูบเองแล้ว ยังสามารถก่อโรคไปยังผู้ได้รับควันบุหรี่มือสองและมือสาม การสูบบุหรี่จะมีความเสี่ยงต่อการ
เสียชีวิต และเพิ่มระดับความรุนแรงของโรคในผู้ที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังท่ียังไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้อีกด้วย ประกอบกับในปัจจุบันได้มี
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยใช้แนวคิดของระบบสุขภาพอ าเภอ (DHB) เข้ามาร่วมขับเคลื่อน โดยหวังให้เกิดการเลิกบุหรี่
มากขึ้น 
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลของการสนับสนุนในระบบสุขภาพอ าเภอ ต่อการเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
วิธีการศึกษา/วิธีด าเนินการ: เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยศึกษาผลของการสนับสนุนในระบบสุขภาพอ าเภอต่อการเลิกบุหรี่ใน
ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังท่ีสมัครใจเข้าร่วมโครงการ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอบ้านโฮ่ง ศึกษาระหว่างเดือน
ตุลาคม 2560 ถึง พฤษภาคม 2561 โดยประเมินผลจาก 1) จ านวนมวนบุหรี่ที่สูบ และ 2) ค่าประเมินนิโคติน 
สรุปผลการศึกษา/ผลการด าเนินการ: ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สูบบุหรี่และเข้าร่วมการวิจัยทั้งหมด 65 คน มีการเลิกบุหรี่ โดยผล
การเปรียบเทียบปริมาณนิโคตินก่อนและหลังของผู้สูบบุหรี่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (mean 4.77 SD 3.59 P -
value < 0.05) และผลการเปรียบเทียบจานวนมวนบุหรี่ ก่อนและหลังของผู้สูบบุหรี่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
(mean 0.74 SD 0.98 P – value < 0.05) จากการศึกษาเกิดนวัตกรรม 10 เคล็ดลับ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวบ้านโฮ่ง หวังให้เกิด
การส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้เลิกบุหรี่อย่างยั่งยืนต่อไป 
การน าผลงานไปใช้ประโยชน์: การสนับสนุนในระบบสุขภาพอ าเภอ เป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน การวางนโยบายจากอ าเภอลงสู่ประชาชนในชุมชนต่างๆ จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้ต้องเกิดจากการรับรู้และร่วม
เข้าใจว่าปัญหานั้นเป็นปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง จึงจะสามารถน าไปสู่การแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาจะได้ผลดี
ยิ่งข้ึน หากสามารถน าการแก้ปัญหานี้ไปบูรณาการร่วมกับการแก้ปัญหาอื่นๆ ด้วย จะทาให้เกิดเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนต่อไป ท้ังนี้การ
เลิกบุหรี่ก็เช่นกัน หากมุ่งแต่จะจัดการการเลิกบุหรี่อย่างเดียว เราก็จะได้ผลลัพธ์คือการเลิกบุหรี่แต่เป็นเพียงระยะสั้น แต่หากเรามอง
ก้าวข้ึนไป ขยายการเลิกบุหรี่ซึ่งมีการเช่ือมโยงกับปัญหาอื่นๆ มาบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกันในระดับอ าเภอ เราก็จะได้ผลลัพธ์ คือ 
การเลิกบุหรี่ที่ยั่งยืนพร้อมได้สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเลิกบุหรี่ตลอดไป 
ค าส าคัญ : การสนับสนุน ระบบสุขภาพอ าเภอ (DHB) เลิกบุหรี่
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วิไลวรรณ จันทร์ชนะ 
หอผู้ป่วยพิเศษเมตตา โรงพยาบาลล าปาง 

พัฒนาโปรแกรมการสอนหยอดตาสาหรับผู้ป่วยสูงอายุหลังผ่าตัดตอ้กระจกในโรงพยาบาลล าปาง 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (research and development) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมการสอนหยอดตาส าหรับ
ผู้ป่วยสูงอายุหลังผ่าตัดต้อกระจก และเพื่อศึกษาผลการใช้โปรแกรมการสอนหยอดตาส าหรับผู้ป่วย สูงอายุหลังผ่าตัดต้อกระจก 
รูปแบบศึกษา สถานที่ และผู้ป่วย: กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยสูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป เข้ารับการรักษาด้วยโรคต้อกระจก และ
แพทย์นัดให้นอนโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดต้อกระจก ในหอผู้ป่วยพิเศษเมตตา โรงพยาบาลล าปาง แบ่งเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 30 คน กลุ่มที่ 1 
คือกลุ่มที่ใช้ในการส ารวจความสามารถในการหยอดตาด้วยตนเอง กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มได้รับการสอนด้วยโปรแกรมการสอนหยอดตาสา
หรับผู้ป่วยสูงอายุหลังผ่าตัดต้อกระจก โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ระหว่างเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2561 

การด าเนินการวิจัย แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนคือ 1)การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา 2)การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
การสอนหยอดตา ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน 3)การประเมินผลและปรับปรุงโปรแกรม 4 ปรับปรุงแก้ไขให้
พร้อมที่จะน าไปใช้ต่อไป เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบประเมินทักษะในการหยอดตาที่ได้รับการพัฒนา และแบบ
ประเมินความพึงพอใจของพยาบาลผู้ท าหน้าที่สอนหยอดตา ใช้สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ผล: ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีการรับรู้เรื่องโรคต้อกระจกแต่ไม่ให้ความส าคัญไม่ความส าคัญกับการหยอดตา 
แต่เข้ารับการผ่าตัดเพราะขัดบุตรหลานไม่ได้ คิดเป็นร้อยละ 16.66 (5 ราย) ในขณะที่ร้อยละ 20 (6 ราย) รับรู้เรื่องโรคต้อกระจก และ
หยอดยาตามที่แพทย์สั่ง แต่มีปัญหาเรื่องความเสื่อมของร่างกายท าให้การควบคุมกล้ามเนื้อไม่ดี หยอดยาไม่ตรงกระพุ้งตาล่าง ร้อยละ
26.67 (8 ราย) ลืมหยอดตา หยอดไม่ตรงเวลา และร้อยละ 13.33 (4 ราย) หยอดตาด้วยตนเองได้แต่พฤติกรรมไม่ถูกต้อง ค่าเฉลี่ย
คะแนนการประเมินทักษะการหยอดตาเท่ากับ 19.9 คะแนน ผลการวิเคราะห์กลุ่มผู้ป่วยท่ีได้รบัการสอนโดยใช้โปรแกรมการสอนหยอด
ตาส าหรับผู้ป่วยสูงอายุหลังผ่าตัดต้อกระจกในโรงพยาบาลล าปางพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินทักษะการหยอดตา เท่ากับ 25.5 
คะแนน ผู้ที่มีปัญหาลืมหยอดตาสามารถเลือกวิธีการป้องกันการลืมของตนเองได้ ส่วนผู้ที่มีปัญหาเรื่องการควบคุมกล้ามเนื้อใช้ถ้วยช่วย
หยอดตาได้ สามารถหยอดตาได้สะดวกขึ้น ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของพยาบาลผู้ใช้โปรแกรมการสอนหยอดตาส าหรับผู้ป่วย
สูงอายุหลังผ่าตัดต้อกระจก 15 ราย พบมีความพึงพอใจมากที่สุดร้อยละ 53.3 พึงพอใจมากร้อยละ 46.7 ประเด็นที่มีความพึงพอใจ
มากที่สุดคือ ล าดับขั้นของการเรียนการสอนถูกต้องตามหลักวิชาการและทันสมัย คะแนนความพึงพอใจน้อยสุดคือ ระยะเวลาที่ใช้ใน
การเรียนการสอน ข้อเสนอแนะที่มีต่อโปรแกรมการสอนหยอดตาสาหรบัผู้ป่วยสูงอายุหลงัผ่าตัดต้อกระจก ท่ีได้รับการพัฒนาคือใช้เวลา
ในการสอนครั้งละ 30-45 นาที โดยเฉพาะการสอนครั้งท่ี 2 ซึ่งเป็นวันจ าหน่าย ผู้ป่วยมักไม่มีสมาธิในการเรียนการสอน 
ข้อยุติและการน าไปใช้: ผลของการใช้โปรแกรมการสอนหยอดตาส าหรับผู้ป่วยสูงอายุหลังผ่าตัดต้อกระจกในโรงพยาบาลล าปาง ท าให้
ผู้ป่วยผู้ป่วยสูงอายุท่ีเข้ารับการรักษาด้วยโรคต้อกระจก สามารถเพิ่มทักษะในการหยอดตา และลดปัญหาในการลืมหยอดตาได้จึงควร
สนับสนุนการใช้โปรแกรมในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหาทางจักษุอ่ืนต่อไป 
ค าส าคัญ: ผู้สูงอายุ, การหยอดตา, โรคต้อกระจก
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ผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดของหญงิตั้งครรภ์ 
ในโรงพยาบาลพะเยา 
บุษยา ยารังสี, ธัญภัค สุขเจริญ, น้องขวัญ สมุทรจักร
โรงพยาบาลพะเยา

บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อน

ก าหนดของหญิงตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลพะเยา เป็นการวิจัยกึ่งทดลองชนิด2 กลุ่มเปรียบเทียบคนละช่วงเวลาโดยวัดผลการ
เปรียบเทียบผลลัพธ์การคลอดก่อนก าหนดของหญิงตั้งครรภ์ก่อนและหลังการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลที่พัฒนาขึ้น สถานท่ีท าการ
วิจัยคือแผนกฝากครรภ์และงานห้องคลอดโรงพยาบาลพะเยา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงต่อภาวะเจ็บครรภ์คลอด
ก่อนก าหนดที่เข้ารับการฝากครรภ์ที่แผนกฝากครรภ์ และหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการวินิจฉัยจากสูติแพทย์ว่ามีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อน
ก าหนดที่เข้ารับการรักษาที่ห้องคลอดโรงพยาบาลพะเยาจ านวน 65 คน เปรียบเทียบกับกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลตามปกติ
ก่อนการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลโดยเก็บข้อมูลย้อนหลังจากเวชระเบียนและอิเลคโทรนิกส์ไฟล์จ านวน 65 คน ด าเนินการวิจัย
ระหว่างมิถุนายน ถึง กันยายน 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการศึกษาคือแนวปฏิบัติทางการพยาบาลที่พัฒนาขึ้น วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา เปรียบเทียบผลลัพธ์การคลอดก่อนก าหนด การยืดระยะเวลาการตั้งครรภ์ครบ 48 ช่ัวโมง การยืดระยะเวลา
ตั้งครรภ์จนครบก าหนดคลอด ระหว่างกลุ่มก่อนและหลังการดูแลโดยใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลที่พัฒนาขึ้น ด้วยสถิติทดสอบความ
น่าจะเป็น Fisher exact probability test 
ผลการศึกษาพบว่า ผลลัพธ์การเกิดภาวะคลอดก่อนก าหนดในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลโดยใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพือ่
ป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดที่พัฒนาขึ้นมีสัดส่วนการคลอดก่อนก าหนดน้อยกว่าอย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติ(P=0.009, 
<0.01) การเปรียบเทียบการยืดเวลาในการคลอดในหญิงตั้งครรภ์ที่มีอาการเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนด ผลการศึกษาพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างก่อนใช้แนวปฏิบัติ ยืดเวลาการคลอดได้มากกว่า 48 ช่ัวโมง ร้อยละ 33.3 และกลุ่มหลังใช้แนวปฏิบัติ ยืดเวลาได้มากกว่า 48 
ช่ัวโมง ร้อยละ 78.6 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P < 0.01) ด้านการยืดเวลาการคลอดจนครบก าหนดผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างก่อนใช้แนวปฏิบัติยืดเวลาได้จนครบก าหนดร้อยละ19.0 ในขณะที่กลุ่มหลังใช้แนวปฏิบัติยืดเวลาได้จนครบก าหนด
ร้อยละ 64.3 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P < 0.01) ผลการศึกษาครั้งน้ียืนยันได้ว่าการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อ
ป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดของหน่วยงานห้องคลอดโรงพยาบาลพะเยา สามารถลดอัตราการเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดได้ 
ค าส าคัญ: การใช้แนวปฏิบัติการพยาบาล ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนด
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ผลของชนิดนมต่อการเกิดล าไส้อักเสบในทารกเกดิกอ่นก าหนดในหออภิบาลทารกแรกเกดิ
โรงพยาบาลล าปาง 

คัทลียา อินทะยศ, ศรัญญา ไชยชมพู
หออภิบาลทารกแรกเกดิ โรงพยาบาลล าปาง 

บทคัดย่อ 
ความส าคัญ:การดูแลทารกเกิดก่อนก าหนดโดยเฉพาะการให้นมเป็นสิ่งส าคัญ ทารกมักได้รับนมที่ต่างชนิดกัน การศึกษาและใช้ชนิด
ของนมที่เหมาะสมแก่ทารกกลุ่มนี้จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะลาไส้อักเสบ 
วัตถุประสงค:์เพื่อศึกษาชนิดของนมที่ลดการเกิดภาวะล าไส้อักเสบในทารกเกิดก่อนก าหนด 
รูปแบบศึกษา สถานที่และผู้ป่วย: เป็นการศึกษาเชิงสมุติฐาน รูปแบบ Interrupted time design ในทารกเกิดก่อนก าหนดและมี
ภาวะล าไส้อักเสบจานวน 32 รายและทารกเกิดก่อนก าหนดที่ไม่มีภาวะล าไส้อักเสบจานวน 96 ราย ระหว่างปีงบประมาณ 2558 ถึง
2561ที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด โรงพยาบาลล าปาง 
การวัดผลและวิธีการ:รวบรวมข้อมูลทั่วไปและลักษณะทางคลินิกจากเวชระเบียน วิเคราะห์เปรียบเทียบทั้งสองกลุ่มด้วยexact 
probability test และ t - test วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น (Odd ratio) การเกิดภาวะล าไส้อักเสบด้วย Multivariable logistic 
regression 
ผลการศึกษา

สรุปผลการศึกษา: การใช้นมแม่และนมผสมร่วมกันเพื่อให้แกท่ารกเกิดก่อนก าหนดลดความเสีย่งต่อการเกิดภาวะล าไสอ้ักเสบสามารถ
ปรับใช้เป็นแนวทางการให้นมแก่ทารกเกิดก่อนก าหนด 
ค าสาคัญ: ทารกเกิดก่อนก าหนด, ชนิดของนม, ภาวะล าไส้อักเสบ
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ลักษณะ Odd ratio 95%CI P-value

นมแม่+นมผสม -0.25 0.07,0.92 0.036

อายุครรภ์ 0.74 0.56,0.98 0.038

แอฟการ์ 1.61 1.08,2.41 0.020
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ประสิทธิภาพของการให้ยาขับเหล็กชนิดฉีด desferoxamine ร่วมกับการกิน deferipone เทียบกับการ
กิน deferipone อย่างเดียวในกลุ่มผู้ป่วยธาลัสซีเมียชนิดพึง่พาเลือดโรงพยาบาลพะเยา
พรรณรายศรีสวุรรณ, พัชรินทร์ ค านวล 
โรงพยาบาลพะเยา

ความส าคัญ: การรักษาโรคธาลัสซีเมียชนิดพึง่พาเลือดในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การให้การเติมเลือดที่เพียงพอและรักษาธาตุเหล็กที่เกินโดย
การให้ยาขับเหล็กโรงพยาบาลพะเยามีข้อจ ากัดในการเข้าถึงยาขับเหล็ก desferoxamine ทางผิวหนังซึ่งเป็นมาตรฐานเนื่องจากการ
บริหารยาทีซ่ัอนและมีค่าใช้จ่ายสูงผู้ป่วยจึงได้รับยาขับเหล็ก deferipone เกือบทุกรายพบว่ามีผู้ป่วยบางรายกินยาไม่ได้เนื่องจากเกิด
อาการข้างเคียงจึงพิจารณาให้ deferoxamine ทางหลอดเลือดด าระยะสั้น5 วัน
วัตถุประสงค:์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการให้ยาขับเหล็กชนิดฉีด desferoxamine ทางหลอดเลือดด าระยะสั้น 5 วัน ร่วมกับการ
กิน deferipone เทียบกับการกิน deferipone อย่างเดียวในกลุ่มผู้ป่วยธาลัสซีเมียชนิดพึง่พาเลือดในโรงพยาบาลพะเยา
รูปแบบการศึกษาสถานที่และผู้ป่วย: เป็นการศึกษาชนิด efficacy research รูปแบบ non-randomized control trial ศึกษาใน
ผู้ป่วยธาลัสซีเมียชนิดพึง่พาการเติมเลือดที่ได้รับเลือดเป็นประจ าที่มรีะดับค่าเลือดเฟอริตินมากกว่า 1,000 ng/ml และได้รับการกินยา
ขับเหล็ก deferipone เป็นประจ าในโรงพยาบาลพะเยาแบ่งเป็นกลุ่มทีก่ิน deferipone อย่างเดียว 13 รายและกลุ่มทีก่ิน deferipone
ร่วมกับการให้ desferoxamine ทางหลอดเลือดด าระยะสั้น 5 วันจ านวน 12 ราย
การวัดผลและวิธีการ: โดยตรวจวัดระดับค่าเลือดเฟอริตินจ านวน 4 ครั้งก่อนการศึกษา 1 ปีเริ่มต้นศึกษา3 เดือนและ 6 เดือนหลัง
รักษาเปรียบเทียบผลการรักษาระหว่างการให้ยาขับเหล็กชนิดฉีด desferoxamine ระยะสั้น5 วันร่วมกับการกิน deferipone เทียบ
กับการกิน deferipone อย่างเดียววิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะทั่วไปโดยใช้ exact probability test t-test และหาประสิทธิภาพ
ของการให้ยาด้วย Multi-level model repeated measure 
ผล: ลักษณะข้อมูลทั่วไปเพศฮีมาโตคริดการเจริญเติบโตทัง้สองกลุ่มไม่แตกต่างกันกลุ่มทีก่ิน deferipone อย่างเดียวอายุเฉลี่ยมากกว่า 
(p=0.004) ในกลุ่มที่ได้รับการให้ desfeoxamine ทางหลอดเลือดด าร่วมกับการกิน deferipone มีค่าเลือดเฟอริตินลดลงในช่วง 3 
เดือนและ 6 เดือน หลังการรักษาเมื่อปรับอิทธิพลของอายุที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มและปรับระดับค่าเลือดเฟอริตินในเดือนทีj 0 ให้
เท่ากันทางสถิติแล้วผู้ป่วยทีไ่ด้ยาฉีดร่วมกับยากินระดับค่าเลือดเฟอริตินมีแนวโน้มลดต่ าลงกว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยากินอย่าง
เดียว 1,510.2 แต้ม (95%CI -3101.1 ถึง 80.7, p-value 0.063)

ข้อยุติและการน าไปใช้: ในสถานการณ์ทีม่ีข้อจ ากัดด้านการเข้าถึงทรัพยากรและค่าใช้จ่ายการให้ desferoxamine ทางหลอดเลือดด า
สามารถลดระดบัเฟอริตินในระยะสามเดือนได้เมื่อเทียบกับการกิน deferipone อย่างเดียวแต่ยังต้องศึกษาเพิม่เติมในระยะยาวเพือ่วาง
แผนการรักษาในผู้ป่วยธาลัสซีเมียชนิดพ่ึงพาเลือดให้มปีระสิทธิภาพ
ค าส าคัญ: desferoxamine, deferipone ผู้ป่วยธาลัสซีเมียระดับค่าเลือดเฟอริติน
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ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเอง ต่อความรู้ พฤติกรรมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว โรงพยาบาลเชียงค า The effects of promoting Self-management 

program on knowledge, Health behaviors and quality of life patients with heart failure
อรนุช ธรรมศร, ชัยพร การะเกตุ, สุภาพร ศรีวรรณบุตร โรงพยาบาลเชียงค า

สกุัญญา เขียวสะอาด คณะวิทยาศาสตร์-เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่

บทคัดย่อ อุบัติการณ์ของการนอนโรงพยาบาลซ้ าภายใน 6 เดือน ด้วยภาวะน้ าท่วมปอดและมีอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจ
ล้มเหลวเพิ่มขึ้น การจัดการตนเองที่ดีของผู้ป่วยจะลดอาการก าเริบของโรคและมีคุณภาพชีวิตที่ดี การศึกษาชนิดกึ่งทดลอง pre-
posttest one group design เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองต่อความรู้ พฤติกรรมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม และหลังการจ าหน่ายจากโรงพยาบาลมีการนัด
ผู้ป่วยมาติดตามการรักษาต่อที่คลินิกหัวใจล้มเหลว ระหว่าง ตุลาคม 2560 -กันยายน 2561 จ านวน 50 ราย เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 
แบบสอบถามความรู้ พฤติกรรมสุขภาพ แบบวัดคุณภาพชีวิตของ The Minnesota living with heart failure questionnaires และ
โปรแกรมการจัดการตนเองซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิด Self-care management of heart failure model (Riegel, et.al, 2016) 
วิเคราะห์ข้อมูลใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ t-test ผลการวิจัยพบว่าภายหลังด าเนินการตามรูปแบบดังกล่าวผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนความรู้เรื่องโรคและพฤติกรรมสุขภาพมากกว่าก่อนด าเนินการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ผู้ป่วยมีค่าเฉลี่ยของคะแนน
คุณภาพชีวิตหลังการด าเนินการ 6 เดือนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01และมีระยะทางการเดินเร็วใน 6 นาทีของผู้ป่วย
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หัวใจมีประสิทธิภาพการท างานดีขึ้นและมีการกลับเข้ารักษาตัวซ้ าในโรงพยาบาลภายใน 
6 เดือนลดลงจากร้อยละ 16 เป็นร้อยละ 4สรุปโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองท าให้ผู้ป่วยมีความรู้ พฤติกรรมสุขภาพและมี
คุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น สามารถน าผลไปใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวของเครือข่ายหัวใจจังหวัดพะเยา และควรมี
ศึกษาเพิ่มเติมถึงความคงไว้ซึ่งความสามารถในการจัดการตนเองและคุณภาพชีวิตในระยะยาวต่อไป 
ค าส าคัญ: การจัดการตนเอง ความรู้ พฤติกรรมสุขภาพ คุณภาพชีวิต และผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว 
ABSTRACT
The incidence of readmission hospitalizations within 6 months with acute pulmonary edema and increased 
mortality rates of heart failure patients. Promoting proper self-management of patients will reduce complication 
and have a good quality of life. The study of pre-posttest one group design to study the effects of self-
management program on knowledge Health behaviors and quality of life of elderly patients with heart failure 
who were admitted to the intensive care unit and after the discharge from the hospital, there were appointment 
of patients to follow up treatment at the heart failure clinic between October 2017 -September 2018, the 
number of 50 cases. Instrument used the Health behavior test, the quality of life of the Minnesota living with 
heart failure questionnaires and the self-management program, which the researcher development based on the 
Self-care management of heart failure model (Riegle, et.al, 2016). Data were analyzed using percentage, mean 
and t-test. The patients had higher mean scores of knowledge about disease and health behaviors than before 
performing statistical significance 0.01. Patients had an average score of quality of life after the operation. 6 
months increased significantly at the level of 0.01 and the distance of six-minutes walking test increased 
significantly at 0.01 level. The functional of heart has improved and reduced readmission rate in the hospital 
within 6 months, down from 16 percent to 4 percent. Conclusion the self-management promotion program 
makes patients knowledgeable improved Health behaviors and quality of life, then used as a guideline for heart 
failure patients in Phayao Province and there should be further study of the ability to maintain self-management 
and quality of life in the long term.
KEYWORDS: Self-management Program, Knowledge, Health behavior, Quality of life, Patients with Congestive 
Heart Failure
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การใช้ผ้ายืดรัดแผลเป็นนูนในหน่วยผู้ป่วยไฟไหม้น้ าร้อนลวกโรงพยาบาลล าปาง
Presssure garment in Burn Unit Lampang Hospital
สุกัญญา จันทร์รังสีฉาย 
โรงพยาบาลล าปาง

แผลไฟไหม้น้ าร้อนลวก (Burn) เป็นบาดแผลที่มีความรุนแรง แผลที่มีความลึกตั้งแต่ระดับชั้นหนังก าพร้า (Dermis)
ลงไป ใช้เวลาในการรักษาพยาบาลนาน ภายหลังจากการหายของแผล จะมีร่องรอยของแผลเป็น และมีโอกาสเกิดแผลเป็นปูดนูน 
(Hypertrophic Scar) การเกิดรอยแผลเป็นมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ ความลึกของบาดแผล ขนาดของบาดแผล และระยะเวลาที่ใช้ใน
การหายของบาดแผลของผู้ป่วยแต่ละราย ปัญหาที่เกิดจากแผลปูดนูน ได้แก่ อาการคัน , การหดรั้งและท้าให้เกิดการผิดรูป จะพบ
อาการบวมแดงและคันในระยะเวลาที่ยาวนานผู้ป่วยส่วนใหญ่พบว่าเกิดแผลเป็นนูน 1 ใน 3 ของพื้นที่แผลไหม้ โดยเฉพาะผู้ป่วยแผล
ไหม้รุนแรงจะเกิดแผลเป็นนูนถึงร้อยละ 78 แผล เป็นนี้จะติดตัวผู้ป่วยไปตลอดชีวิต ท าให้ภาพลักษณ์ของผู้ป่วยเปลี่ยนแปลงไป มี
ผลกระทบทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมการด าเนินชีวิตของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก

การป้องกัน และแก้ไขแผลเป็นนูนและแผลเป็นดึงรั้งนั้น จึงเป็นสิ่งที่จ้าเป็นส าหรับผู้ป่วยแผลไฟไหม้น้ าร้อนลวก 
การใส่ Pressure garment เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลดี จึงได้น ามาใช้กับผู้ป่วยแผลไหม้น้ าร้อนลวก โรงพยาบาลล าปาง ตั้งแต่ ตุลาคม 
2553 จนถึงปัจจุบัน โดยมีผู้รับบริการจ านวน 415 ราย 
ผลการด าเนินงาน การใส่ Pressure garment อย่างต่อเนื่องในผู้รับบริการปีงบประมาณ 2561 จ านวน 66 ราย

1.ในรายที่ใส่ Pressure garment ตั้งแตแ่ผลเริ่มหาย ไม่เกิดแผลเป็นนูนและแผลเป็นดึงรั้งทุกราย คิดเป็น 100 %
2.ในรายที่เกิดแผลเป็นนูนแล้วได้รับการใส่ Pressure garment แผลเป็นลดลงดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 84
3.ผู้รับบริการพึงพอใจในการใส่ Pressure garment ระดับดี-ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 86

การใส่ Pressure garment ให้ได้ผลดีนั้นสิ่งส าคัญคือ ความร่วมมือของผู้รับบริการและญาติผู้ดูแล (care giver) 
การตัดเย็บ pressure garmentทีเ่หมาะสมรวมถึงการดูแลเอาใจใส่ของแพทย์และพยาบาลในการให้ข้อมูล และการติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง
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พัฒนาการดูแลผู้ป่วยกระดูกต้นขาหักดว้ยวิธีการดึงถว่งน้ าหนัก ทีมเครือข่ายจังหวัดพะเยา

ณัฐธิดา สุริโย
โรงพยาบาลพะเยา

เป้าหมาย: 
1. ญาติและทีมผู้ดูแลผู้ป่วยกระดูกต้นขาหักมีองค์ความรู้ที่ถูกต้องและสามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่าง ปลอดภัยไม่เกิด

ภาวะแทรกซ้อน 
2. มีระบบการดูแลต่อเนื่อง (guide line) และเป็นแนวทางเดียวกันทั้งทีมเครือข่ายจังหวัดพะเยา 
3. ได้รับความร่วมจากเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยกระดุกต้นขาหักอย่างต่อเนื่องที่บ้าน  

ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ:
กระดูกต้นขาหักนับเป็นปัญหาที่ส าคัญที่พบมากในผู้สูงอายุจากสถิติผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาลพะเยา 

พบว่าภาวะกระดูกต้นขาหักจัดเป็นอันดับ 2 ของโรคทางกระดูก จากสถิติ ปี 2559 = 169. ราย ปี 2560 = 122 ราย ปี 2561 = 178 
ราย โดยมีวันนอนเฉลี่ย 7-10 วันต่อราย  การรักษาด้วยวิธีดึงถ่วงน้ าหนักเป็นการจัดกระดูกให้เข้าท่ี ผู้ป่วยต้องนอนบนเตียงตลอดเวลา
และถูกจ้ากัดการ เคลื่อนไหว จึงท้าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย เช่น แผลกดทับ, UTI, ข้อติดแข็ง ซึ่งท าให้ผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาล
นาน ขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายในการรักษามากยิ่งข้ึน ดังนั้นทางหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง จึงมีแนวคิดในการพัฒนาแบบเชิงรุกใน การพัฒนา
เครือข่าย รพช./รพสต. และผู้ดูแลให้สามารถดูแลผู้ป่วยที่กลับไปอยู่บ้านให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้ โดยไม่เกิด ภาวะแทรกซ้อนตามมา 
การดูแลผู้ป่วยกระดูกต้นขาหัก ญาติและผู้ดูแลมีความส าคัญอย่างมากที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ จาก
ผลการติดตามเยี่ยมของทีม COCพบว่ายังมีผู้ป่วยและญาติไม่ให้ความส าคัญกับ การดึงถ่วงน้ าหนัก ท้าให้ผลการดึงถ่วงน้ าหนักไม่
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายครบ 100 %
กิจกรรมการพัฒนา

1. จัดอบรมเรื่องการดูแลผู้ป่วยกระดูก ต้นขาหักแก่เจ้าหน้าท่ี รพท./รพช./ รพ.สต.
2. เตรียมความพร้อมของผู้ดูแลผู้ป่วย 

• มี guide line การดูแลผู้ป่วย กระดูกต้นขาหักต่อเนื่องที่บ้าน
• สอน/สาธิตผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย ในเรื่องการปฏิบัติตัวขณะดึงถ่วง น้ าหนักตาม Home Program
• จัดท้ารอกแบบประดิษฐ์ ให้ผู้ป่วย ยืมเพื่อไปดึงต่อท่ีบ้านโดยมีศูนย์ยืม อยู่ที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
• ติดตามผลการดึงถ่วงน้ าหนักจาก ทีมเยี่ยมบ้านและโทรศัพท์ติดตาม

3. จัดเวทีเสวนาร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทีมเครือข่ายจังหวัดพะเยา
4. จัดระบบปรึกษาทาง Application  Line

ผลการพัฒนา
เนื่องจากมีระบบ consult ผ่าน  Application  Line ในผู้ป่วยท่ีมีโรคประจ าตัวที่มีความเสี่ยงสูงใน การผ่าตัด จะรักษาโดยการดึงถ่วง
น้ าหนัก และสอนการปฏิบัติตัวที่ รพช. ท าให้จ านวนผู้ป่วยดึงถ่วงน้ าหนักที่ รพท. ลดลง ส่งผลให้ผู้ป่วยและญาติลดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ลดการส่งต่อและจากการพัฒนาระบบเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยด้วยวิธีดึงถ่วงน้ าหนักพบว่าการให้ Empowerment แก่ญาติมี 
ความส าคัญอย่างมากในการที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ รวมถึงการพัฒนา
องค์ความรู้ให้แก่ทีมเครือข่ายอย่างต่อเนื่องโดยพัฒนาเทคโนโลยี IT 4.0 ผ่าน  Application Line เข้า มาช่วยในการติดต่อสื่อสาร 
สามารถส่งรูปภาพ ข้อความ และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วและชัดเจน ท าให้ การดูแลผู้ป่วยมีความต่อเนื่อง เครือข่ายมี
ความมั่นใจและมีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น
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การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมการสูบบุหรี่และการดืม่เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
(Participation of the Community to Prevent and Control Behavior of Smoking and the Alcohol 
Consumption)
นายวีระชัย ค ามา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านเลี้ยว อ าเภอปง จังหวัดพะเยา

บทคัดย่อ(Abstract)
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research)นีม้ีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อสรา้งกระบวนการชุมชนสร้างมาตรการ

ชุมชนและศึกษาผลจากกระบวนการในการป้องกันและควบคุมการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
บ้านดอนไชยป่าแขม หมู่ที่ 14 อ าเภอปง จังหวัดพะเยา ท าการศึกษาในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) และ
ประชาชนท่ัวไปที่สูบบุหรี่ จ านวน 45 ราย และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์จ านวน 5 ราย ระหว่าง เดือน กันยายน2561 – มีนาคม 2562 
โดยใช้รูปแบบ 3 ห่วง 2 เงื่อนไขที่ได้จากการจัดกระบวนการชุมชน ประกอบด้วยห่วงตนเอง ครอบครัวห่วง ชุมชนห่วง ภายใต้เง่ือนไข
ความยั่งยืนและการใส่ใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) จ านวน ร้อยละ ผลการศึกษาพบว่าผู้สูบบุหรี่ 
จ านวน 45 ราย บ าบัดด้วยตนเองเลิกได้มากกว่า 6 เดือน จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 16.66) ไม่ดีขึ้น จ านวน 10 ราย(ร้อยละ 83.34) และ
ใช้วิธีการบ าบัดร่วมกับการใช้สมุนไพรเลิกได้มากกว่า 6 เดือน จ านวน 13 ราย (ร้อยละ39.39) และลดจ านวนการสูบลง 14 ราย (ร้อย
ละ 42.42) ไม่ดีขึ้น จ านวน 6 ราย(ร้อยละ 18.19) การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า มีจ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดโดยสมัครใจจาก
คลินิกโรงพยาบาลปง จ านวน 5ราย ดื่มลดลง จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 40) ไม่ดีขึ้น จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 70) มีการสร้างมาตรการ
ชุมชนเพื่อป้องกันและควบคุมการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สร้างบุคคลต้นแบบในชุมชนและร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมใน
รูปภาคีเครือข่าย ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา โรงเรียน หมอพ้ืนบ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค าส าคัญ 

การมีส่วนร่วม, บุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ชุมชนบ าบัด
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ศูนยม์ิตรภาพบ าบัดในชุมชน เครือข่ายสุขภาพอ าเภอแม่ลาว

นาง มาลจีิตร์ ชัยเนตร 
ศูนย์ดูแลต่อเนื่องโรงพยาบาลแม่ลาว

สถานการณ์ที่มา: อ าเภอแม่ลาวมีจิตอาสาที่ร่วมกันท ากิจกรรมช่วยเหลือผู้ป่วย ครอบครัวในชุมชน ตั้งแต่ปี พ..ศ. 2548 จากจิตอาสา
กลุ่มเล็กๆ จนกลายเป็นจิตอาสากลุ่มใหญ่กว่า 10 กลุ่ม จ านวนกว่า 700 คน จิตอาสาจึงรวมตัวกันเป็นจิตอาสาศูนย์มิตรภาพบ าบัด
ช่วยกันดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการและผู้ยากไร้ในชุมชนโดยเริ่มจัดตั้งศูนย์มิตรภาพบ าบัดแห่งแรกในโรงพยาบาลแม่ลาว พ.ศ. 
2552และปี พ.ศ. 2553 ได้ขยายเครือข่ายลงสู่ชุมชนศูนย์มิตรภาพบ าบัดเทศบาลป่าก่อด าเป็นศูนย์ฯแห่งแรก และขยายเครือข่าย
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ครอบคลุม 5 ต าบลในอ าเภอแม่ลาว
วัตถุประสงค์: 1)เพื่อเป็นศูนย์รวมการด าเนินงานของจิตอาสากลุ่มต่างๆในชุมชน 2)เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยผู้พิการ
ผู้สูงอายุในชุมชน3)เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในชุมชนที่ต้องดูแล
วิธีการด าเนินงาน 1)จิตอาสาแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์มิตรภาพบ าบัดศูนย์ย่อย 12 ศูนย์ และแต่งตั้งจิตอาสาศูนย์มิตรภาพบ าบัด
อ าเภอ 2)วางแผนการด าเนินโดยมีกฎกติกาที่จิตอาสาร่วมตกลงกันในการด าเนินกิจกรรม 10 ข้อ 3)คณะกรรมการและจิตอาสา
รวบรวมข้อมูล ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 4) เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 5) ส่งเสริมให้ผู้ป่วยผู้พิการ ผู้สูงอายุ มารับ
การตรวจสุขภาพฟื้นฟูสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพที่ศูนย์มิตรภาพบ าบัด 6)เสริมพลังจิตอาสาในการด าเนินงานศูนย์มิตรภาพบ าบัด
พัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 7) ส่งเสริม สนับสนุนการขยายเครือขา่ยศูนย์มิตรภาพบ าบัดแห่งใหม่ตามความพร้อมของ
จิตอาสาและชุมชน8) มอบโล่ห์รางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูความดีแก่จิตอาสาดีเด่นและศูนย์มิตรภาพบ าบัดที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ในงานมหกรรม “ตลาดนัดความดีจิตอาสาศูนย์มิตรภาพบ าบัดอ าเภอแม่ลาว” 
ผลการด าเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ : จิตอาสากลุ่มต่างๆร่วมให้การดูแลผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ณ.ศูนย์มิตรภาพบ าบัดในชุมชน
และที่บ้านอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะ“จิตอาสาคู่หู ดูแลสุขภาพ”ขยายเครือข่ายศูนย์มิตรภาพบ าบัดในชุมชนจาก 2 แห่ง ปัจจุบันมี 12 
แห่ง ร่วมคิดร่วมสร้างนวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ได้แก่ผ้าอ้อมผ้าแบบซักได้ ,แผ่นรองซับแบบซักได้,กางเกงเปิดเป้า
สะดวกใช้ ที่ปั่นจักรยานไม้ไผ่ออกก าลังกาย,ที่บริหารมือด้วยไม้ไผ่, สลีบุญ เบาะบุญ ฯลฯ จิตอาสาสามารถด าเนินการศูนย์มิตรภาพ
บ าบัดในชุมชนได้ด้วยตนเองและต่อเนื่อง และยังขยายการเรียนรู้ลงสู่บ้านเกิดศูนย์การเรียนรู้ที่บ้าน ช่วยท าให้ผู้ป่วยมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ: การมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนานวัตกรรมศูนย์ มิตรภาพบ าบัดใน
ชุมชน ในลักษณะ “จ๋วยก๋ัน คิดสร้างสรรค์ สร้างเครือข่าย”เสมือนครอบครัวเดียวกัน
บทเรียนที่ได้รับ: การท างานทุกอย่างจะประสบความส าเร็จต้องอยู่ภายใต้แนวคิด “มีใจ มีทีม มีทุน ร่วมเกื้อหนุนเพื่อความยั่งยืน” โดย
ชุมชนเพื่อชุมชน เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเป็นเพียงพี่เลี้ยงให้ค าแนะน าปรึกษา
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รูปแบบรายการอาหารส าหรับผู้ป่วยวัณโรคในการรักษาระยะเข้มข้นThe Food Pattern for 
Tuberculosis patients during intensive treatment.
อรทัย ศรีศิลป์, เอกชัย คนกลาง
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบรายการอาหารส าหรับผู้ป่วยวัณโรคในช่วงการรักษาระยะ
เข้มข้นของจังหวัดน่านโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแบบพรรณนาเก็บข้อมูลด้วยวิธี การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแบบไม่มีส่วน
ร่วม จากกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยวัณโรคปอด จ านวน ๕ ราย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยใช้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลแบบสามเส้า 

ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่น้ าหนักลดลงขณะที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลไม่พบอาการไม่พึงประสงค์
คลื่นไส้อาเจียนจากการใช้ยาคุณลักษณะของอาหารที่ผู้ป่วยต้องการรับประทานคือ อาหารที่มีลักษณะเปื่อยอ่อนนุ่ม ประเภทต้มหรือ
แกงและน้ าพริกต่างๆรสชาติของอาหารไม่จัดหรือจืดจนเกินไป และผู้ป่วยสามารถรับประทานอาหารในแต่ละครั้งได้ปริมาณไม่มากจึงมี
ความต้องการอาหารมากกว่า๓ มื้อต่อวัน

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้องควรจัดอาหารให้ผู้ป่วยโดยค านึงถึงปริมาณสารอาหารหลักและพลังงานที่
ผู้ป่วยควรได้รับในแต่ละวัน และมีการประยุกต์ให้เข้ากับรายการอาหารพื้นบ้านเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคของจังหวัด
น่านต่อไป
นิยามศัพทร์ูปแบบรายการอาหาร,ผู้ป่วยวัณโรค,ระยะเข้มข้น
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การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและป้องกันการฆา่ตัวตายโดยชุมชนมีสว่นร่วม โดยกระบวนการ 
TOP Model ในพ้ืนที่บ้านม่วงเนิ้ง ต าบลอ่ายนาไลย อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

จงรักษ์  ใจจันทร์ และคณะ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอ่ายนาไลย อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน           

บทน า ระบบบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอ่ายนาไลย ไม่ได้ก าหนดมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน การปฏิบัติงานเน้นเชิงรับ ด้านผู้ป่วยและผู้ดูแล ขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องสัญญาณเตือนผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายและการ
ป้องกัน  ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นขาดการมีส่วนร่วมในการติดตามดูแล ส่งผลให้ผู้ป่วยจิตเวชมีความเสื่อมถอยทางด้านจิตใจและ
ร่างกายมากขึ้น ท าให้เสี่ยงต่อปัญหาการฆ่าตัวตายตามมา จากสถานการณก์ารฆ่าตัวตายของต าบลอ่ายนาไลย ปี 2559 - 2560 จ านวน 
1, 3 ราย อัตรา 15.59, 46.76 ต่อแสนประชากรตามล าดับ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบรพ.สต.อ่ายนาไลย จ านวน 1, 2 รายอัตรา 21.68,
43.37 ต่อแสนประชากรตามล าดับ บ้านม่วงเนิ้งเป็นหมู่บ้านที่พบความเสี่ยงการฆ่าตัวตายสูงสุด ในวัยสูงอายุและวัยท างาน ทุกรายใช้
วิธีการแขวนคอมีสาเหตุจากปัญหา เป็นผู้ป่วยจิตเภท ติดสุรา ซึมเศร้า น้อยใจคนในครอบครัว และปัญหาเศรษฐกิจ (โรงพยาบาลเวียง
สา, 2560)
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตายโดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยกระบวนการ TOP Model ในพื้นที่
บ้านม่วงเนิ้ง ต าบลอ่ายนาไลย อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) เพื่อศึกษารูปแบบการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการฆ่าตัวตายโดยชุมชนมีส่วนร่วมของบ้านม่วงเนิ้ง ส ารวจแบบภาคตัดขวาง กลุ่มเป้าหมายคัดเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ 
พยาบาลจิตเวชรพ.เวียงสา เจ้าหน้าที่รพ.สต.อ่ายนาไลย 4 คน อสม./แกนน าชุมชน/อบต. 30 คน ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวช 30 คน รวม
ทั้งหมด 64 คน โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกระบวนการมีส่วนร่วมแบบพหพุาคี (Top model) เสริมสร้างทักษะการดูแลผู้ป่วยจิต
เวช คืนข้อมูล เสนอปัญหา ปรับเปลี่ยนทัศนคติของชุมชน ก าหนดแผนกิจกรรม  พัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือแก่ care giver ทักษะ
การให้ค าปรึกษา/การคัดกรอง วิธีจัดการในภาวะวิกฤติสุขภาพจิตแก่ อสม. จัดระบบเฝ้าระวังดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ก าหนด
บทบาทหน้าที่ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลโดย วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา แจกแจงด้วยค่าความถี่ ร้อยละ 
ด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2561
ผลการศึกษา พบว่า สามารถพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตายในชุมชนที่มีความเหมาะสมและแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยจิตเวชที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเฝ้าระวังและการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน ร้อย
ละ 96.6 การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีแนวคิดว่า ชุมชนจะ
เข้มแข็งได้ ชุมชนต้องมีสุขภาพจิตดี ร้อยละ 96.6 สามารถใช้ประโยชน์จากการเข้ามามีส่วนร่วม น าไปใช้กับตนเอง ครอบครัวและ
ชุมชน ร้อยละ 95.0 การมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน 98.3 การด าเนินการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายอย่างต่อเนื่อง
ร้อยละ 95.0 และการมีส่วนร่วมเป็นกลไกหรือแนวทางท าให้ชุมชนเข้มแข็ง ร้อยละ 98
สรุป การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตายโดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยกระบวนการ TOP Model ท าให้เกิดผลลัพธ์ที่
ดีต่อผู้ป่วยสุขภาพจิตและครอบครัว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสามารถน ารูปแบบการพัฒนาฯ ไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับสภาพปัญหาของผู้ป่วยจิตเวชและบริบทของชุมชน จะส่งผลท าให้ผู้ป่วยจิตเวชได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ กระบวนการ
มีส่วนร่วมโดยชุมชน สามารถท่ีจะแก้ปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชนได้อย่างแท้จริง
ค าส าคัญ: รูปแบบการเฝ้าระวังและการป้องกันการฆ่าตัวตาย,การมีส่วนร่วมของชุมชน,กระบวนการมีส่วนร่วมแบบพหุพาคี (TOP 
Model)
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นวัตกรรมแท่นไม้ยืดเอ็น

หลักการและเหตุผล : โรคหลอดเลือดสมอง เป็นภาวะที่สมองขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงท าให้มีอาการจากการขาดเลือดไปเลี้ยงที่สมอง 
ส่งผลให้เซลล์สมองตายในที่สุดท าใหเ้กิดอาการพูดไม่ชัด แขนขาอ่อนแรงเกิดอัมพาตครึง่ซีกในช่วงแรกเป็นระยะออ่นปวกเปียกต่อมาจะ
เป็นระยะแข็งเกร็ง โดยเฉพาะกล้ามเนื้อเท้าที่แข็งเกร็งนั้นท าใหผู้ป้่วยมีปลายเท้าจิกเกร็งและตะแคงเข้าด้านในซึ่งเป็นอุปสรรคในการฝึก
เดินมากการรักษามีหลายวิธีท้ังการกินยาลดเกร็ง การฉีดยา การยืดกล้ามเนื้อ แต่ละวิธีก็จะให้ผลการรักษาแตกต่างกัน 

สถานการณ์ของ โรงพยาบาลพะเยาพบว่ามีผู้ป่วยหลอดเลือดสมองในปี 2560 มีจ านวน 1,341 คน ปี 2561 
จ านวน 1,487 คน จะเห็นได้มีแนวโน้มสูงขึ้น จากการรักษาฟื้นฟูที่ผ่านมาพบปัญหาอุปสรรคคือ ส่วนหนึ่งผู้ป่วยไม่สามารถมารับการ
รักษาที่โรงพยาบาลได้ แม้ว่าจะขยายศูนย์ฟื้นฟูไปอยู่ในชุมชนแต่การเข้าถึงการฟื้นฟูก็ยังไม่ สามารถท าได้ทั้งหมดการจะน าอุปกรณ์
ภายในศูนย์ไปฟ้ืนฟูให้ผู้ป่วยใช้ในบ้านก็ไม่สะดวกเนื่องจากอุปกรณ์มีขนาดใหญ่การขนย้ายล าบาก ดังนั้นจึงเห็นความส าคัญของปัญหา
ดังกล่าว จึงได้ประชุมปรึกษากันเพื่อท านวัตกรรมแท่นไม้ยืดเอ็น ที่เป็นวัสดุที่หาได้ในชุมชน ราคาถูก สามารถท าได้เองท าให้สามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการน าวัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่น
วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดอาการเกร็งบริเวณเอ็นข้อเท้าและเอ็นร้อยหวาย
2. เพื่อให้สามารถฝึกยืนและเดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ขั้นตอนการด าเนินงาน
1.ศึกษาปัญหา
2.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรึกษาหารือคิดค้นนวัตกรรมมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
3.ออกแบบนวัตกรรมให้เหมาะสมกับปัญหาที่พบ
4.แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมไม้กระดานจ านวน 2 แผ่น ขนาด กว้าง 13 เซนติเมตร ยาว 23 เซนติเมตร สูง 2 เซนติเมตร จ านวน 1 แผ่นและ
ขนาด กว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 23 เซนติเมตร สูง 1 เซนติเมตร จ านวน 1 แผ่น
ขั้นตอนท่ี 2 เชื่อมแผ่นไม้ทั้ง 2 เข้าด้วยกัน โดยใช้ตะปู
ขั้นตอนท่ี 3 ขัดมันไม้กระดานแผ่นใหญ่เพื่อให้สามารถยืนบนแผ่นไม้ได้โดยไมเ่จ็บ

ขั้นตอนท่ี 4 น าไปใชก้ับผู้ป่วยพบว่ามีปัญหาคือผู้ป่วยยืนบนแผ่นไม้แล้วลื่นจึงพัฒนาโดยการใช้กระดาษทรายติดเพื่อป้องกันการลื่น
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ขั้นตอนที 5 น าไปทดลองใช้กับผู้ป่วย ทบทวนปัญหา และปรับแก้ไขจนสามารถใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ จากการทดลองน านวัตกรรมไปใช้กับผู้ป่วยในชุมชนพบว่าสามารถลดปัญหาอาการ
เกร็งจากเอ็นร้อยหวายได้จริง สามารถใช้อุปกรณ์โดยผู้ป่วยและญาติได้จริง ท าให้ลดปัญหาการขาดการฟื้นฟูผู้ป่วยสามารถฟื้นฟู
ต่อเนื่องได้ที่บ้าน ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาฟื้นฟูที่โรงพยาบาล และอุปกรณ์สามารถท าได้เองจากวัสดุในชุมชน เมื่อประเมินด้วย
แบบสอบถามพบว่านวัตกรรม มีความเหมาะสมของขนาด รูปร่าง อุปกรณ์ที่น าไปใช้เท่ากับร้อยละ 80 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่
ใช้ในการยืดเอ็นเท่ากับร้อยละ 85 ความมั่นคงปลอดภัยร้อยละ 100 ความรู้ความเข้าใจการยืดเส้นเอ็นเท่ากับร้อยละ 100 อาการปวด
และเกร็งบริเวณเอ็นร้อยหวายลดลงเท่ากับร้อยละ 80 มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

1.การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
2.การร่วมมือร่วมร่วมใจในการแก้ปัญหา
3.วัสดุอุปกรณ์เป็นสิ่งที่หาง่ายราคาถูก
4.ใช้ข้อมูลจริงจากผู้ป่วยในการแก้ไขปัญหา
5.มีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องกับผู้ป่วยโดยตรง
6.สามารถน าไปพัฒนาเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)
1.การพัฒนานวัตกรรม เกิดจากการรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นจริงกับผู้ป่วยแล้วเราไม่มองข้ามปัญหา 
2. การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนเป็นสิ่งส าคัญ 
3.เราต้องมีความจริงใจในการแก้ปัญหากับชุมชน จึงจะท าใหเ้กิดพลังและสามารถเกิดสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมา
4.ทุกอย่างในชุมชนล้วนสามารถน ามาต่อยอดเป็นนวัตกรรมได้ ถ้าเรารู้จักสังเกตและไม่มองข้าม
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ประสิทธิผลของการใช้กระบวนการพัฒนางานบริการผู้ป่วยนอกสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแงง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน
ฐิตาภร วงศ์ถิรกุล และคณะ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแงง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

บทคัดย่อ
การวิจัยและพัฒนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใช้กระบวนการพัฒนางานบริการผู้ป่วยนอกสู่

โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแงง อ าเภอปัว จังหวัดน่านประชากรการวิจัยเลือกแบบ
เจาะจงได้แก่ผู้ป่วยนอกท่ีมารับบริการในรพ.สต.แงง ด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ บาดแผลสดและอุจาระร่วงจ านวน 813คน บุคลากร 
รพ.สต.แงง 4 คน ด าเนินการในช่วง 1 ตุลาคม 2559 –31 มีนาคม 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง
สมเหตุผลคู่มือรพ.ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลคู่มือ Antibiotics Smart Use โปรมแกรม RDU โปรแกรม HosXppcu
แบบสอบถามความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้รับบริการแบบบันทึกการวินิจฉัยและการรักษา 3 โรค เป้าหมายแบบ
ประเมินความรู้บุคคลากรทางการแพทย์แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละผลการวิจัย
พบว่า หลังด าเนินการการสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจส่วนต้นลดลงจากร้อยละ 20.65 เหลือ 17.58 โรค
อุจจาระร่วงเฉียบพลันร้อยละ 40.63 ลดเหลือ 18.60 ผ่านเกณฑ์ตัวช้ีวัดRDU คือ ≤ ร้อยละ 20บาดแผลเลือดออกร้อยละ 52.78 ลด
เหลือ 32.89 ผ่านเกณฑ์ตัวช้ีวัด RDU คือ ≤ ร้อยละ 40 ผลการสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะอย่างไม่สมเหตุผลของบุคคลากรลดลงจากร้อยละ 
43.03 เหลือร้อยละ 15.48 ผลการให้ความรู้ผู้ป่วยมีความรู้เพิ่มขึ้นจากระดับต่ าร้อยละ 63 เป็นระดับความรู้ดีร้อยละ 82 สรุปได้ว่า
กระบวนการดังกล่าวสามารถพัฒนารพ.สต.แงง สู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในระดับบริการปฐมภูมิได้จริงและมี
ข้อเสนอแนะว่าการควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะให้เป็นไปอย่างสมเหตุผลเป็นหน้าที่ของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ป่วย ท าให้ลดการติดเชื้อดื้อยา ลดค่าใช้จ่ายของประเทศชาตไิด้
ค าส าคัญ : งานบริการผู้ป่วยนอก, โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอยา่งสมเหตุผล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
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ผลการพัฒนาแนวปฏิบัตกิารปอ้งกันการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดอย่างต่อเนื่อง 
กลุ่มงานห้องคลอด โรงพยาบาลแม่สาย

นุชสรา อึ้งอภิธรรม, วราภรณ์ เทพอ าพันธุ์และพิชญุตม์ ภิญโญ
กลุ่มงานห้องคลอด โรงพยาบาลแม่สาย

บทคัดย่อ
ความส าคัญ: ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด (birth asphyxia)มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต พัฒนาการทางสมอง การเจ็บป่วย 
ความพิการและการเสียชีวิตของทารกแรกเกิด(1)โรงพยาบาลแม่สายเป็นโรงพยาบาลชุมชนในเขตชายแดนในแต่ละปีมีผู้มารับบริการ
ห้องคลอด เฉลี่ย 1,300 รายต่อปี ซึ่งร้อยละ 70 เป็นผู้รับบริการจากต่างประเทศและส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงบริการฝากครรภ์คุณภาพ เกิด
เป็นความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรมซึ่งรวมถึงภาวะขาดออกซิเจนในช่วงแรกเกิด จากข้อมูลพบว่าทารกแรกคลอดมี
ภาวะขาดออกซิเจน ในปี 2552 ถึง 2554 มีอัตราการเกิด 14.40, 13.04 และ 12.96 ต่อพันการเกิดมีชีพตามล าดับ
วัตถุประสงค์:เพื่อศึกษาผลการพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดอย่างต่อเนื่อง กลุ่มงานห้อง
คลอด โรงพยาบาลแม่สาย ในการลดจ านวนทารกแรกเกิดที่เกิดภาวะขาดออกซิเจน
รูปแบบศึกษา สถานที่ และผู้ป่วย: ศึกษาแบบ Retrospective observational interrupted time series design ในหญิงตั้งครรภ์
ที่มาคลอดทุกรายที่กลุ่มงานห้องคลอด โรงพยาบาลแม่สาย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 ถึง 2560 
วิธีการวัดผล:วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบจ านวนทารกที่เกิดภาวะขาดออกซิเจนในช่วงแรกเกิดก่อนระหว่าง และหลังการพัฒนาแนว
ปฏิบัติการป้องกันโดยใช้สถิติ Frequency - weighted Poisson regression for aggregated data และน าเสนอค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานการเกิดภาวะขาดออกซิเจนต่อ 1,000 ทารกคลอดมีชีพในช่วงการพัฒนาแนวปฏิบัติด้วยแผนภาพ
ผล: ในช่วงปีงบประมาณ 2555 ถึง 2560 จ านวนทารกท่ีเกิดภาวะขาดออกซิเจนขณะแรกเกิดมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่
ละปีงบประมาณมีการลดลงในอัตราที่แตกต่างกัน ลดลงเฉลี่ยต่อปีงบประมาณร้อยละ 14.0(Incidence rate ratio 0.86, [95%CI 
0.85-0.87], p-value <0.001)
ข้อยุติและการน าไปใช้: สามารถน าแนวปฏิบัติการป้องกันการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดกลุ่มงานห้องคลอด โรงพยาบาล
แม่สายไปประยุกต์ใช้และควรมีการจัดการอบรมฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะสามารถลดอัตราการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารก
แรกเกิดได้ในระยะยาว
ค าส าคัญ:ภาวะขาดออกซิเจน, ทารกแรกเกิด, ห้องคลอด, ภาวะแทรกซ้อน  
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ผลการส่งเสริมวินัยในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีในเด็กที่ติดเช้ือเอชไอวี โรงพยาบาลพะเยา

นางพัชรี พวงมาลัย 
กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา

ปัญหาและสาเหตุ : 
จากการติดตามวินัยในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีในผู้ป่วยเด็กติดเช้ือเอชไอวี ปี 2557 พบว่าเด็กที่วินัยใน

การรับประทานยาดี (≥95% adherence) เพียงร้อยละ 69.3 มีผู้ป่วยมี Viral suppression <50 copies/ml เพียงร้อยละ 50  มี
ผู้ป่วยท่ีมีระดับ CD4 > 25% เพียงร้อยละ 30.37 และมีผู้ป่วยติดเชื้อฉวยโอกาส ซึ่งสาเหตุมาจากการกินยาไม่สม่ าเสมอ  ไม่ตรงเวลา 
ขาดยา และสาเหตุอื่นๆเช่น เกิดอาการข้างเคียงจากยา, การย้ายที่รักษา และระยะเวลารอรับบริการนาน หลายขั้นตอนท าให้ไม่มารับ
ยา จึงท าให้ยาไม่สามารถกดเช้ือไวรัสได้ ส่งผลให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่ า เกิดโรคติดเช้ือฉวยโอกาสได้ง่าย 
เป้าหมาย : เพื่อศึกษาผลการส่งเสริมวินัยในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีหลังจากการพัฒนากระบวนการและรูปแบบการดูแล
เด็กติดเช้ือเอชไอวี โรงพยาบาลพะเยา
กิจกรรมการพัฒนา :
1. การจัดประชุมทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อวางแผนการดูแลรักษา 
2. Lean pediatric HIV service & One stop service
3. กิจกรรมการส่งเสริมความร่วมมือในการกินยาต้านไวรัส เอชไอวี ( 9 กิจกรรม)
ผลการด าเนินงาน
1. ผลการจัดระบบบริการ Lean Pediatric HIV Service & One Stop Service

1.1 ขั้นตอนบริการลดลงจาก 17 ขั้นตอน เหลือ12 ขั้นตอนในปี 2555-2557และ 6 ขั้นตอนปี 2558-ปัจจุบัน
1.2 ลดระยะทางจาก 1,850 เมตร เหลือ 850 เมตร ในปี 2555-2557 และ 4 เมตร ในปี 2558-ปัจจุบัน   
1.3 ระยะเวลารอคอยลดลงจาก7.25 ช่ัวโมงเหลือ 4.66 ช่ัวโมงในปี 2555-2557 และ2.25 ช่ัวโมงปี 2558 -ปัจจุบัน
1.4 ความพึงพอใจให้ผู้รับบริการปี 2554 =76.87 เพิ่มเป็นร้อยละ 78.19  ปี 2555 และเพิ่มเป็นร้อยละ 80.05, 88.25, 

89.15 และ 91.15 ในปี 2558, 2559} 2560 และ 2561 ตามล าดับ
2.  ผลการรักษาหลังการพัฒนากระบวนการและรูปแบบการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ ตุลาคม 2558 ถึง ธันวาคม 2561 พบว่า

ปัจจัยแห่งความส าเร็จคือการร่วมแรงร่วมใจของทีมการดูแล  การบริการผูป้่วยประดุจเป็นญาติมิตร ท าให้ผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการ
รักษาพยาบาล ส่งผลให้การรักษาประสบผลส าเร็จ ผู้ป่วยมีผลการรักษาที่ดีขึ้น
บทเรียนที่ได้รับ
1) มีทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย 
2) 2)มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างเด็ก ผู้ดูแลและทีมสหสาขาวิชาชีพ
3) 3) ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการรักษาและรูปแบบการดูแลรักษาในปัจจุบันต้องมีการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเข้าช่วย                          
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การพัฒนาระบบการปฏิบัตกิารฉุกเฉินด้วยอากาศยานแบบปฐมภูมิ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประสาน เปี่ยมอนันต์
แม่ฮ่องสอน

บทน า 
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่เป็นภูเขามากถึงร่อยละ 90 มีชุมชนอาศัยกระจัดกระจ ายอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งการ

เข้าถึงบริการทางการแพทย์ในบางพื้นที่เป็นไปด้วยความยากล าบาก หน่วยบริการทางสาธารณสุขที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลได้มาก
ที่สุดนั่นคือสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) ซึ่งมีศักยภาพอันจ ากัดในการดูแลผู้ป่วยท่ีมีภาวะฉุกเฉิน 
ผลงานการพัฒนา

จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติการฉุกเฉินด้วยอากาศยานแบบปฐมภูมิ โดยใช่ six building 
box plus ในการจัดท าแผน ในส่วนของระบบก ารบริการได้จัดท าแนวทางในการประสานงานตั้งแต่พื้นที่เกิดเหตุไปจนถึงโรงพยาบาล
ปลายทาง มีการก าหนดพื้นท่ีเสี่ยงระบุข่อมูลที่จ าเป็น เช่น พิกัดทางการทหาร ช่องทางสื่อสาร เป็นต้น มีการน าแนวทางที่จัดท าขึ้นมา
ซ่อมทั้งระดับจังหวัดและระดับอ าเภอในบางอ าเภอ ปรับเปลี่ยนผู้อนุมัติการล าเลียงทางอากาศจากแพทย์อ านวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน
(พอป.) เฉพาะทางอากาศเขตบริการสุขภาพท่ี 1 มาเป็นพอป.ระดับจังหวัดเพื่อความคล่องตัวในการท างาน จัดท าเอกสารส าหรับผู้รับ
ปรึกษาการดูแลผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดารและแบบบันทึกของชุดปฏิบัติการแพทย์ทางอากาศแบบปฐมภูมิเพื่อให้การส่งต่อข่อมูลมีความ
รวดเร็วและครบถ้วน ช้ีแจงแนวทางและพัฒนาพ้ืนท่ีลงจอดอากาศยานที่ปลอดภัยร่วมกับชุมชนในพื้นที่เสี่ยง 
ผลการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2561 มีการร้องขอปฏิบัติการฉุกเฉินด้วยอากาศยานแบบปฐมภูมิทั้งสิ้น 2 ราย ได้ล าเลียงทั้ง 2 ราย 
ปีงบประมาณ 2562 มีการร้องขอปฏิบัติการฉุกเฉินด้วยอากาศยานแบบปฐมภูมิทั้งสิ้น 5 ราย ได้ล าเลียง 2 ราย เสียชีวิตก่อนอากาศ
ยานไปถึง 2 ราย ไม่มีอากาศยานในพื้นที่ 1 ราย โดยผู้ป่วยที่ร่องขอมีภาวะฉุกเฉินในระบบไหลเวียนโลหิต 3 ราย ระบบหายใจ 3 ราย
และปวดท่องที่เป็นภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรม 1 ราย ผู้ป่วยที่ได้รับการล าเลียงทั้ง 4 ราย ผลการรักษาอยู่ในระดับที่ดี สามารถให้กลับ
บ้านได้ โดยไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต 
แนวทางการพัฒนา

กระตุ้นให้แต่ละอ าเภอได้น าแนวทางไปซ่อมระดับอ าเภอให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพิ่มจ านวนพอป.ระดับจังหวัด
เนื่องจากปัจจุบันมีพอป.จังหวัดเพียงคนเดียว โดยส่งแพทย์ท่ีเข้าใจบริบทพ้ืนท่ีทุรกันดารไปอบรมหลักสูตรการล าเลียงผู้ป่วยทางอากาศ
ขั้นพ้ืนฐาน จัดก ารอบรมหลักสูตรการแพทย์ในพ้ืนท่ีห่างไกลให้กับผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีห่างไกลและบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถ
ดูแล, ให้ค าปรึกษาผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกลได้และสามารถตัดสินใจล าเลียงออกจากพื้นที่ได้อย่างถูกต้องรวดเร็วมากขึ้น ขยาย
เครือข่ายหน่วยงานท่ีมีอากาศยานให้มากขึ้น 
ค าส าคัญ การปฏิบัติการฉุกเฉินด้วยอากาศยานแบบปฐมภูมิ, แพทย์อ านวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน, สถานบริการสาธารณสุขชุมชน
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ภาคิน บุญพชิาชาญ, เกวลิน สใีส, อรวรรณ สกุลวัฒนะ 
งานการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายกลุม่การพยาบาล โรงพยาบาลพะเยา

PALLIATIVE CARE “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน”

ค าส าคัญ: PHY.PC, ผู้ป่วยระยะท้าย,การดูแลประคับประคอง
สรุปผลงานโดยย่อ:งานดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองมีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นไปในทางเดียวกัน ส่งผลให้ผู้ป่วยระยะ
ท้ายได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต
เป้าหมาย:
• ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (ราย)(≥ร้อยละ 80)
• อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติที่ได้รับการดูแล (≥ร้อยละ 80
• จ านวนผู้ป่วยท่ีได้รับการดูแลตามแนวทาง (One page)(ราย)(≥ร้อยละ 80)
ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ:เดิมการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในโรงพยาบาลพะเยา ได้มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแต่ผู้ปฏิบัติไม่ปฏิบัติ
ตามแนวทาง เนื่องจากผู้ใช้ยังมีความหลากหลายด้าน Concept การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายอีกทั้งแนวทางเดิมยังไม่มีการทบทวนและ
ปรับปรุง การเก็บข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ส่งผลให้ผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัวได้รับการดูแลที่มีความแตกต่างกันและไม่
ครอบคลุมองค์รวมทั้งภายในโรงพยาบาลและต่อเนื่องถึงชุมชนระบบการconsult ระบบการวางแผนจ าหน่ายการดูแลต่อเนื่องไม่
ครอบคลุมที่ส าคัญบุคลากรทีมสุขภาพบางส่วนยังขาดความรู้ ทักษะในการประเมินและการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายทางทีมการดูแลผู้ป่วย
ระยะท้ายได้เห็นความส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนจึงได้พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะแบบประคับประคองในผู้ป่วยระยะท้ายขึ้นโดยใช้
หลัก 3P เพื่อท่ีจะสามารถน าข้อมูลและปัญหาที่พบไปพัฒนาในโอกาสต่อๆไป
กิจกรรมการพัฒนา
ด้านบุคลากร 1.จัดตั้งคณะกรรมการและคณะท างานการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ของ รพ.พะเยา และมีการปรับคณะกรรมการให้เป็น
ปัจจุบัน 2.มีการประชุมคณะกรรมการจดัท าแผนการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย 3.จัดตั้งคณะท างาน PCWNอย่างน้อยตึกล่ะ 3 คน
4.มีการอบรมการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายส าหรับ PCWN และPCCN ของรพสต.ในเครือข่ายบริการสุขภาพรพ.พะเยาหลักสูตร 3 วัน ในปี
2561 ได้รับการอบรมครบ100% 5.ส่งเสริมพัฒนาบุคคลากรโดยให้เข้ารับการอบรมการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย อาทิ เช่น แพทย์ 
พยาบาล เภสัช ในการประชุม อบรมและสัมมนาต่างๆ
ด้านระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย 1.ทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงานการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง 2.ปรับปรุง
แนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองระยะสุดท้ายโดยการสร้าง One page และแจกให้กับทุกตึกทุกแผนก (ตาม
เอกสารแนบท้ายหมายเลข1) 3.จัดตั้ง Line Group เพื่อความรวดเร็วในการส่งต่อผู้ป่วยและปรึกษางานระหว่างทีมการดูแล 4.สร้าง 
QR Code เกี่ยวกับ 8 อาการที่บ่งบอกว่าเข้าสู่ระยะ Dying Stage ให้กับเจ้าหน้าที่และญาติ เพื่อจะได้เตรียมตัวรับมือกับอาการต่างๆ
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 5.ท า Family meeting และ Advance care plan ร่วมกับผู้ป่วยและญาติ 6.จัดตั้ง OPD Pain Clinic 
วันศุกร์ยกเว้นกรณี IPD สามารถconsult ได้ตามวัน เวลา ราชการ 7.มีการออก Round Case Palliative care กับแพทย์ พยาบาล
PCNเภสัชกรร่วมกับสหวิชาชีพ ในทุกวันจันทร์และพฤหัสบดี
ด้านยาและอุปกรณ์ 1.ช่วยผลักดันและพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยร่วมกับเภสัชกรให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการบริการการใช้และได้รับยา
ระงับปวดกลุ่มStrong Opioid 2.มีศูนย์เครื่องมือและสรรหา อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการดูแลต่อเนื่อง เช่น ออกซิเจน ที่นอนลม 
เตียง เครื่องดูดเสมหะ เป็นต้น
ด้านการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 1.ก่อนจะจ าหน่ายผู้ป่วยกลับบ้านให้ผู้ป่วยใน เขียนใบ 4 in 1 ส่งข้อมูลให้กลับศูนย์ COC 2.ออกเยี่ยม
บ้านอย่างเนื่องร่วมกับเจ้าหน้าท่ี รพสต.และทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาล 3.ให้เจ้าหน้าท่ี รพสต.ประสานงานและปรึกษาทีม PC ของ
โรงพยาบาล เกี่ยวกับอาการและปัญหาต่างๆ ของ Case ผ่านโทรศัพท์และกลุ่ม Line, Facebook ได้ตลอดเวลา 4.ส่งข้อมูลการเยี่ยม
บ้านไปยังงานประกันสุขภาพเพื่อส่งข้อมูลเบิกค่าชดเชยงาน Palliative Care จาก สปสช.
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การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง

บทเรียนทีไ่ด้รับ
1.การมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนท าให้ท าใหเ้จ้าหน้าที่ในหน่วยงานสามารถให้การดูแลผู้ป่วยและญาติได้ครอบคลุมองค์รวม 
ตามมาตรฐานจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต
2.การทบทวนพัฒนาความรู้ และทบทวนปัญหาที่พบจากการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้การพัฒนางานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
3.การพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยระยะท้าย สิ่งส าคัญคือการมีทัศนคติและความรู้ของเจ้าหน้าที่ใน
องค์กร และการมีทีมสหวิชาชีพในการดูแลที่มีความมุ่งมั่น ร่วมแรงร่วมใจและเสียสละ
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนางานปอ้งกันและควบคุมโรคไม่ตดิต่อเรื้อรัง (SMART NCD)
กรณีศึกษาหน่วยบริการสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่
ณเทียร ปุณวัตร์, ฉันทวัฒน์ สุทธิพงษ์
โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

บทน า: สถานการณ์โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในส่วนส าคัญต่อการจัดการปัญหาดังกล่าวคือ
การพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว SMART NCD ออกแบบมาเพื่อให้หน่วยงานในระดับต่างๆ 
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่หน่วยบริการส่งเข้ามาในระบบ Health data center (HDC) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ : 

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนางานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ส าหรับหน่วยบริการสาธารณสุข 
ในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ผู้ใช้เข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ เพื่อก าหนดเป้าหมายกลยุทธ์และวางแผน
ปฏิบัติการ ตรวจสอบผลการด าเนินงานและความสอดคล้องกับเป้าหมาย เพื่อการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาน าไปสู่การปรับปรุง
แก้ไข เพ่ือลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการท างาน โดยระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นครอบคลุม ระบบความปลอดภัยใน
การเข้าถึงข้อมูลรายบุคคลระบบคืนข้อมูล รายงานปิงปองจราจร 7 สี และรายงานเปรียบเทียบตัวชี้วัดส าคัญ
วิธกีารศึกษา: 

วิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศใช้หลักการของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศเริ่มจากการศึกษาความเป็นไปได้
ของระบบโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ระดับจังหวัดอ าเภอ และหน่วยบริการ 
ร่วมกับทีมพัฒนางานสารสนเทศระดับจังหวัด ก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมายการวิเคราะห์ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่ ให้เข้าใจง่าย 
ใช้ได้ทั้งระดับจังหวัด อ าเภอหน่วยบริการวิเคราะห์เง่ือนไข ตัวแปรตัวช้ีวัด และเป้าหมายจากนั้นวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมโดยใช้ภาษา Python และ Shell script ใช้ฐานข้อมูลจากระบบ HDC ท าให้ได้ข้อมูลตรงกับส่วนกลาง แต่ได้มุมมองที่
หลากหลาย จากนั้นให้ผู้รับผิดชอบงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ระดับอ าเภอ 
จ านวน 49 คน ระดับโรงพยาบาล จ านวน 37 คน ทดลองใช้และประเมินความรู้ความเข้าใจ,ทักษะความสามารถ, การน าไปประยุกต์ใช้
, ความพึงพอใจโดยรวมต่อระบบที่พัฒนาขึ้น 
ผลการศึกษา: 

จากการส ารวจด้วยแบบสอบถาม ในกลุ่มผู้ใช้งานทั้งในระดับ รพ.สต. และระดับโรงพยาบาลรวมทั้งสิ้น 86 คน
คะแนนเต็ม 5 คะแนน พบว่า กลุ่มผู้ใช้งานมีความรู้ความเข้าใจโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก2.55 ± 0.75คะแนน เป็น 4.04 ± 0.57คะแนน 
(P<0.001) มีทักษะความสามารถโดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจาก 2.54 ± 0.77 คะแนน เป็น 4.10 ± 0.62 คะแนน (P<0.001)มีการน าไป
ประยุกต์ใช้โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 2.60 ± 0.85 คะแนน เป็น 4.13 ± 0.63 คะแนน (P =0.002) มีความพึงใจโดยรวมโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
จาก 2.68±0.88 คะแนน เป็น 4.19 ± 0.72 คะแนน (P < 0.001)
สรุปผลการศึกษา:

จากการน าไปใช้ด าเนินงาน พบว่า SMART NCD มีส่วนท าให้ผู้ใช้งานทุกระดับสามารถวิเคราะห์และน าข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ในการด าเนินงานได้จริง โดยประเมินผลการด าเนินงานจากผู้ใช้งานกลุ่มดังกล่าวข้างต้น พบว่า ระดับความรู้ความ
เข้าใจ ทักษะความสามารถ การประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศ และความพึงพอใจโดยรวม เพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ P-
value < 0.001
ค าส าคัญ:ระบบสารสนเทศ, โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
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การลดการเกิดภาวะ Peritonitis โดยใช้เทคนิค Training and Retraining  และการมีส่วนร่วมของ
ญาติผู้ดูแล/อาสาสมัคร ประจ าครอบครัว

ดอนค า แก้วบุญเสริฐ
โรงพยาบาลพะเยา

ความเป็นมา : การล้างไตทางช่องท้องเป็นหนึ่งในสาม ของวิธีการบ าบัดทดแทนไตในการรกัษาผูป้่วยโรคไตวายเรือ้รังระยะสดุท้าย โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดของเสียและน้ าส่วนเกินออกจากรา่งกาย วิธีนี้ผู้ป่วยและญาติหรือผู้ดูแลสามารถลา้งไตเองได้ที่บ้าน หลังจาก
ได้รับการฝึกสอนจากพยาบาลด้านโรคไต  ภาวะPeritonitis (การติดเช้ือในเยื่อบุช่องท้อง ) เป็นภาวะแทรกซ้อนท่ีส าคัญพบได้บ่อย 
เป็นปัญหาและอุปสรรคในการล้างไตทางช่องท้อง ท าให้ต้องเอาสายออก บางรายต้องเปลี่ยนวิธีการบ าบัดทดแทนไตไปเป็นฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis : HD) บางรายต้องเข้าพักรักษาตวัในโรงพยาบาล ส่งผลกระทบต่ออัตราวันนอนในโรงพยาบาล
และต้องใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการรกัษาการติดเชื้อเพิ่มขึ้น ผู้ป่วยจะทุกข์ทรมานจากอาการเจบ็ปวด  บางรายรุนแรงจนถึงขั้น
เสียชีวิตได้  
วัตถุประสงค์ของการด าเนินการ : เพื่อลดอัตราการเกิด peritonitis ในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง
วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน
เตรียมความพร้อมของทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
คัดกรองผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องและญาติ/ผู้ดูแล/อสค.เพื่อเข้ารว่มกิจกรรม โดยแบ่งเป็นกลุ่ม 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้ป่วยรายใหม่ทุกราย 
2) ผู้ป่วยรายเก่าท่ีเกิดการติดเช้ือในเยื่อบุช่องท้องทุกราย และ 3) ผู้ป่วยล้างไตที่เปลี่ยนผู้ดูแล (Care giver)    
ด าเนินการสอน ตามแผนการสอนปฏิบัติการล้างไต (Training) ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
ทบทวนการสอนซ้ า (retraining) ในผู้ป่วยรายเก่าท่ีมีการตดิเช้ือและผู้ป่วยล้างไตที่เปลีย่นผู้ดูแล 
ติดตามประเมินผล ระยะเวลาที่เกิดภาวะ peritonitis หลังจากเสร็จสิ้นการสอน 
ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด  90 ราย  แบ่งเป็น ผู้ป่วยรายใหม่และผู้ดูแล/อสค. จ านวน 67 ราย  ผู้ป่วยรายเก่าท่ีเกิดการติดเชื้อและ
ผู้ดูแล/อสค. จ านวน  26 ราย และผู้ป่วยล้างไตที่เปลี่ยนผู้ดูแล (Care giver) จ านวน 7 ราย  พบระยะเวลาการเกิด peritonitis 
ยาวนานข้ึนจาก 21 เดือน เป็น 27,28,37และ40 เดือน ดังตาราง

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
การมีส่วนร่วมในการรักษาของผู้ป่วย (Patient  involvement) เนื่องจากโรคไตเรื้อรงั เป็นโรคที่ไม่สามารถรกัษาให้

หายขาดได้ การล้างไตทางช่องท้องเป็นการรักษาบ าบัดทดแทนไตส าหรับผูป้่วยไตเรือ้รงัระยะสุดท้ายวิธีหน่ึง ที่ต้องท าไปตลอดชีวิต 
ดังนั้นผู้ป่วยจึงต้องมีส่วนร่วมในการรักษาสามารถท่ีจะปรับกิจกรรมต่างๆของการล้างไต ให้เหมาะสมให้เข้ากับวิถีชีวิตประจ าวันของ
ตนเอง  เพราะ “ผู้ป่วยล้างไตเพ่ือให้มีชีวิตอยู่ ไม่ใช่อยู่เพ่ือการล้างไต”
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การพัฒนาระบบการดแูลผู้ป่วยโรคปอดอุดกัน้เร้ือรัง โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะยา
ในยุคThailand 4.0
รุ่งทิวา  เกษจรัล , กชพร  สาคะศุภฤกษ์ , สุภาพรรณ  นันตาลิต, พัชรี  พวงมาลัย, ศิริพร  เดชอุปการะกุล
โรงพยาบาลพะเยา

ความส าคัญของปัญหา
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ความรุนแรงของโรคเกิดจากการเสื่อมสมรรถภาพ

ของปอด ผู้ป่วยมักมีการก าเริบเฉียบพลัน  พบอัตราการกลับมารักษาซ้ าในรอบปีประมาณ 2- 3 ครั้ง (Miravitlles M, 2002) ค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาลเพิ่มมากข้ึนร้อยละ 90 และ 1ใน 5 เสียชีวิตในระยะเวลา 1 ปี (McGhan R, 2007) การดูแลตนเองของผู้ป่วยและ
ผู้ดูแลจึงเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีจะช่วยลดการเกิดการก าเริบของโรคแต่ระบบการดูแลผู้ป่วยท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานมีความส าคัญมากในการ
วางแผนป้องกันไม่ให้เกิดการก าเริบและนอนโรงพยาบาลได้   
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลพะเยา
เป้าหมาย  อัตราการก าเริบเฉียบพลัน ไม่เกิน 130 ต่อแสนประชากร อัตราการรับไว้รักษาด้วยการนอนโรงพยาบาล ลดลงร้อยละ 50 
และเป็นคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังคุณภาพ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน
ระยะที่1 ทบทวนวางแผน ( กุมภาพันธ์ 2560)ทบทวนแต่งตั้งคณะท างานและวางแผนการประชุมร่วมกัน   จัดตั้ง line COPD 
group เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารการท างานให้คณะท างาน 
ระยะที2่ เข้าสู่คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังคุณภาพ (พฤษภาคม 2560)
วิเคราะห์ปัญหาในการดูแลผู้ป่วยของคลินิก ตั้งแต่ แรกรับ  ดูแลต่อเนื่อง  และส่งต่อการรักษา  น าประเด็นปัญหามาวางแผนและ
แก้ไข โดยมีการคิดค้นนวัตกรรมและท าการวิจัยเพื่อให้ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพ  เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและมีหลักฐานเชิงประจักษ์
ระยะที3่  ติดตามต่อเนื่อง (มิถุนายน 2560 ถึงปัจจุบัน)
ระชุมทีมเพื่อสรุป ปัญหาและอุปสรรคในการดูแลผู้ป่วยในคลินิก (หลังปฏิบัติงานในวันที่มีคลินิก)  ประชุมคณะท างานเป็นระยะใน
การด าเนินงานและ การจัดท าโครงการต่างๆ  ติดตามผลการใช้แบบประเมินต่างๆที่ได้พัฒนาขึ้นและน าไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยให้มีมาตรฐาน และเชื่อมโยงกัน
ผลการด าเนินงาน
ด้าน Out put ผลการด าเนินงานสู่คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังคุณภาพ ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80  มีการติดตามและส่งต่อเยี่ยม
บ้าน ร้อยละ 50 เท่าน้ันท่ีไม่ผ่านซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ต้องพัฒนาต่อไป ซึ้งต้องดึง IT คือ line มาใช้สื่อสารในการดูแลผู้ป่วย
ด้าน outcome performance การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พบอัตราการก าเริบเฉียบพลันลดลงจากเดิม 
800ครั้ง (ตามมาตรฐาน ไม่เกิน 130ต่อแสนประชากร) เหลือ 760 ครั้ง และอัตราการรับไว้รักษาด้วยการนอนโรงพยาบาลลดลงจาก
เดิมร้อยละ 64 เหลือร้อยละ 32
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ การท างานเป็นทีมคือปัจจัยของความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพ  และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่ได้จากการ
ท าวิจัยท าให้เกิดเครื่องมือท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วย
บทเรียนที่ได้รับการสร้างความร่วมมือร่วมใจของทีมที่ดูแลผู้ป่วยถือเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่เมื่อเกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย  
และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องภายใต้การวิจัยเพื่อให้ได้หลักฐานเชิงประจักษ์เป็นตัวช่วยส่งเสริมความมั่นคงและยั่งยืนต่อคุณภาพ 
มาตรฐาน ในการดูแลผู้ป่วยอย่างมีระบบ 
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การศึกษาเปรียบเทียบ Time in therapeutic range (TTR) ในผู้ป่วยใช้ยาวาร์ฟาริน
ที่อยู่ในระบบทางด่วนINR (INR Fast Track) ของโรงพยาบาลในจังหวัดแพร่

ภญ.นภชา พิริยะชนานุสรณ์, ภก.สฐพรรฐ ค าร้อง, นพ. มงคล มะระประเสริฐศักดิ์
จังหวัดแพร่

บทน า: วาร์ฟารินเป็นยาที่ใช้ในการป้องกันและรักษาภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ตัวยามีดัชนีในการรักษา
แคบต้องมีความระมัดระวังในการใช้ยาเพื่อให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ท าให้มีความจ าเป็นต้องตรวจและติดตามระดับ 
International Normalized Ratio (INR) โดยมีค่าTime in therapeutic range (TTR) เป็นตัวช้ีวัดทางคุณภาพ โรงพยาบาลแพร่ได้มี
การจัดตั้งระบบทางด่วน INR (INR Fast Track) เพื่อใช้ในการติดตามค่า INR และปรับขนาดยาให้แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลและพื้นที่
รับผิดชอบท้ังหมด 8 อ าเภอซึ่งในปัจจุบันโรงพยาบาลชุมชน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลลอง, สอง และวังช้ินให้บริการ INR Fast Track
โดยตรวจวัดค่า INR และพิจารณาปรับขนาดยาเองโดยไม่ผ่านโรงพยาบาลแพร่ ส่วนโรงพยาบาลอื่นยังคงให้บริการผ่านการปรึกษาจาก
ทางโรงพยาบาลแพร่ ทางผู้ท าการศึกษาจึงมีความสนใจทีจ่ะท าการศึกษาเปรียบเทียบร้อยละของ TTR ในผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟารินที่ได้
เข้ารับบริการ INR Fast track ในแต่ละโรงพยาบาลทั้งในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการใช้ยาวาร์ฟาริน
วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบร้อยละของ TTR ในผู้ป่วยท่ีใช้ยาวาร์ฟารินท่ีได้เข้ารับบริการ INR Fast track ระหว่างโรงพยาบาลแพร่ 
และโรงพยาบาลชุมชนท่ีปรับยาเอง และประเมินประสิทธิภาพของระบบ INR Fast Track ในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยจาก
การใช้ยาวาร์ฟาริน
วิธกีารศึกษา: การศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive study) โดยการเก็บข้อมูลแบบย้อนหลัง (Retrospective) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2560 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาค านวณหาค่าร้อยละ TTR โดยวิธี %Days Within Range 
(Rosendaal’s method) และน าผลลัพธ์ที่ได้มาสรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา โดยใช้สถิติ Independent t-test วิเคราะห์ข้อมูล
ผลการศึกษา: จากการศึกษาในผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟารินและเข้ารับบริการ INR Fast Track ในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลแพร่ 
ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 มีผู้ป่วยทั้งหมด 1,873 คน ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 1,044 คน เป็นเพศ
หญิง 589 คน (ร้อยละ 56.42) เป็นเพศชาย 455 คน (ร้อยละ 43.58) อายุเฉลี่ย 63.79 ± 11.68 ปี พบว่าค่า %Days Within Range 
เรียงจากมากไปน้อยดังน้ี โรงพยาบาล เด่นชัย ลอง ร้องกวาง แพร่ หนองม่วงไข่ สอง วังช้ิน และสูงเม่น และพบว่า ค่าเฉลี่ย TTR จาก
การปรับยาท่ีโรงพยาบาลแพร่เมื่อเทียบกับโรงพยาบาลลอง, สอง และวังช้ิน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติส่วนผลทางด้าน
ความปลอดภัย พบการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน 5 ราย และพบการเกิดภาวะเลือดออกรุนแรง 18 รายที่ท าใหผู้้ป่วยต้องได้รับการส่งตัว
มารักษาที่โรงพยาบาลแพร่
สรุป: ระบบ INR Fast Track ที่ให้บริการโดยโรงพยาบาลชุมชนที่ปรับยาเองมีประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารินใน
ระดับที่ใกล้เคียงกับการดูแลผู้ป่วยท่ีได้รับยาวาร์ฟารินจากโรงพยาบาลแพร่ เมื่อใช้ตัวช้ีวัดเป็นร้อยละของ TTR ส่วนอัตราการเกิดภาวะ
ลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด และการเกิดภาวะเลือดออกในผู้ป่วยยังไม่สามารถสรุปผลได้เนื่องจากการรายงานอุบัติการณ์ยังไม่
เพียงพอ
ค าส าคัญ: Warfarin, International Normalized Ratio, INR, Time in therapeutic range, TTR, INR Fast Track
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The incidence of Kawasaki diseasein Lampang province and its characteristics 
in Lampang Hospital.

Background: Kawasaki disease(KD)is an acute vacuities of unknown cause. The diagnosis is based on four out of 
five principal clinical findings. It can have serious complications such as coronary artery aneurysm. Initial 
treatment for KD is a single high dose of IVIG. If recrudescent or persistent fever develops at least 36 hours after 
the end of the IVIG infusion, the disease is called refractory KD. 
Objective: To describe the demographic, symptoms and incidence of KD. To compare the symptoms, test 
results and echocardiogram features of complete and incomplete KD. To find the factors associated with 
coronary artery abnormalities and refractory KD. 
Methods: A retrospective study was conducted among 75 patients with KD who were admitted to the Pediatrics 
Department of Lampang Hospital from 1stJanuary 2010 to 31thMay 2018.We evaluated the characteristics of KD 
in 72 patients between 1stJanuary 2010 to 31th May 2018 and evaluated the incidence in Lampang province 
between 1stJanuary 2010 to 31thDecember 2017. Demographic data, clinical manifestations, laboratory findings, 
echocardiogram results and treatment were recorded. The data were analyzed by using descriptive statistics. 
Factors associated with coronary artery aneurysm and refractory KD were analyzed by Chi-square test, Fisher's 
exact test and multiple logistic regression.
Results: We identified 75 patients admitted to Lampang Hospital with a median age of 1.75 years. The male-to-
female ratio was 14:11. Most patients presented with oral changes (95.8%), skin rash (87.7%) and conjunctivitis 
(76.4%). The disease occurred in a bimodal peak in May and December. Three patients were excluded. Of the 
remaining 72, 48 had complete KD and 24 had incomplete KD. The group with complete KD had a significantly 
higher rate of oral changes, conjunctivitis, cervical lymphanopathy, extremities changes and platelets count 
afterthe7thday of fever. There were no significant factors indicating coronary artery abnormalities and refractory 
KD.
Conclusion: The average annual incidence of KD in Lampang province during 2010-2017 was 28.8(range 2.65-
81.15) per100,000 children <5 years of age. It is necessary to be aware of symptoms that might indicate KD in 
children younger than 5 years in Lampang province to avoid missing the diagnosis.
Keywords: Kawasaki disease, coronary artery aneurysm, refractory Kawasaki disease
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กาญจนา กาวผีาบ
โรงพยาบาลล าปาง จังหวัดล าปาง
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ฤดูกาลมีผลตอ่การเพ่ิมโอกาสการเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลนั (Seasonal variation appears to 
increase prevalence of acute coronary syndrome among the population in Lampang province)

กีรตาภรณ์ พวงทอง, ธีรภูมิ ชูด า, ปวันรัตน์ ชัยทองศรี, สิรินทร ชนเวโรจน์
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลล าปาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัตถุประสงค์
1.เพื่อหาความชุกของภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในฤดูกาลต่างๆ
2.เพื่อหาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

วิธีการด าเนินงาน:
เป็นวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research)เก็บข้อมูลแบบย้อนหลัง (Retrospective Cohort study)

ศึกษาในผู้ป่วยท่ีได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันทุกรายที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลลาปางตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 
2557 – เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 จ านวน 1,915 ราย 
ผลการศึกษา :

จากการศึกษาโดยการเทียบจ านวนผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันกับอุณหภูมิในแต่ละเดือนพบว่าฤดูหนาวมี
ความชุกของผู้ป่วยสูงสุดคือ 34.4 คน ต่อเดือนต่อแสนประชากรและฤดูหนาวมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุดเมื่อเทียบกับฤดูอื่นคือ 23.86 ± 
1.64 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและเมื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
พบว่าปัจจัยที่เพิ่มการเสียชีวิตได้แก่อายุ ≥65 ปี (OR 2.13, 95% CI 1.45 -3.14, p < 0.001) โรคความดันโลหิตสูง (OR 1.54, 95% 
CI 1.01 - 2.35, p=0.044) โรคเบาหวาน (OR 1.60, 95% CI 1.14 - 2.23, p = 0.006) และภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST 
elevation (OR2.44, 95% CI 1.70 - 3.51, p<0.001)
สรุปผลการศึกษา: 

ฤดูหนาวมีความชุกของการเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันสูงสุด และมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุดเมื่อเทียบกับฤดูอื่น 
และพบว่าปัจจัยที่เพิ่มโอกาสเสียชีวิตในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้แก่อายุ ≥65ปี, ความดันโลหิตสูง,
เบาหวานหรือเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST elevation 

ค าส าคัญ: ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลับ, ฤดูกาล, จังหวัดล าปาง
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SP – PP - 04
การดูแลผู้ป่วย warfarin แบบครบองคร์วม คลินิกอายุรกรรม
โรงพยาบาลเถิน จังหวัดล าปาง

เบญจมาภรณ์ เตชะวงศ์
โรงพยาบาลเถิน จังหวัดล าปาง

ที่มาและความส าคัญ: 
ปัจจุบันทางโรงพยาบาลเถินได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับกลางเป็นแม่ข่ายของโรงพยาบาลโซน

ใต้ของจังหวัดล าปางและโรงพยาบาลล าปาง ได้โอนย้ายผู้ป่วยมารับยา warfarin และมาเริ่มยา warfarin ที่โรงพยาบาลเถิน โดยไม่ต้อง
ส่งคนไข้มารับยาที่โรงพยาบาลล าปาง  และรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วย warfarin ทั้งหมด 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเถิน อ าเภอสบปราบ 
และอ าเภอแม่พริก ปัจจุบันนี้มีผู้ป่วย warfarin ทั้งหมด  คน 291 คน  ชาย 126 คน หญิง 165  คน อ าเภอเถิน 224 คน อ าเภอสบ
ปราบ 11 คน อ าเภอแม่พริก 56 คน 

ปัญหาที่พบในการดูแลผู้ป่วยรับยา warfarin ในโรงพยาบาลเถิน ได้แก่ ผู้ป่วยรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม ท า
ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอันไม่พึงประสงค์ใน ปี 2559 - 2561 ถึงร้อยละ 2.42, 1.42 และ 1.54 ตามล าดับ และพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับยา 
warfarin มีค่า INR ตามเป้าหมาย ในปี 2559 - 2561 เพียงร้อยละ 63.70, 68.30  และ 54.78 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าปัญหาในการ
ดูแลผู้ป่วยท่ีได้รับยา warfarin เกิดขึ้นแล้วในโรงพยาบาลเถิน

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้พัฒนาการดูแลผู้ป่วย warfarin แบบครบองค์รวมขึ้นในโรงพยาบาลเถิน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับ
ความปลอดภัยและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการได้ยา warfarin และให้ผู้ป่วยที่ได้รับยา warfarin ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงการให้ผู้ป่วยที่ได้รับยา warfarin มีความรู้ในการดูแลตนเองอย่างถูกต้อง
วัตถุประสงค์การศึกษา:

1. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการได้ยา warfarin
2. เพื่อให้ผู้ป่วยท่ีได้รับยา warfarin ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้ผู้ป่วยท่ีได้รับยา warfarin มีความรู้ในการดูแลตนเองอย่างถูกต้อง

รูปแบบการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา เชิงพรรณนา ใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพPDCA
1. การวางแผน(P: PLAN) ประกอบด้วย

1.1 มีการประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกหน่วย เพื่อช้ีแจงภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยาwarfarin เพื่อเฝ้าระวัง
ภาวะอันไม่พึงประสงค์

2.ระยะการปฏิบัติตามแผน (D : Do)ประกอบด้วย
2.1 ประชุมให้ความรู้พยาบาลเรื่องภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยา warfarin อาหาร  ยาที่มีฤทธิ์ท าให้ผลเลือดสูง   

ยาสมุนไพร   ยาปฏิชีวนะ  เพื่อเฝ้าระวังภาวะอันไม่พึงประสงค์
2.2  น าแนวทางในการประชุมมาใช้ในแต่ละหน่วยงาน  โรงพยาบาลเถิน

3.ระยะการตรวจสอบผลการปฏิบัติ (C: Check) มีรายละเอียดดังนี้
3.1 ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานจากภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยได้รับยา warfarin ที่มารับบริการโรงพยาบาลเถิน

โดยเก็บจากการรายงานความเสี่ยง 
4.ระยะการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (A : Action) มีรายละเอียดดังนี้

4.1 หลังประเมินผลพบการรายงานความเสี่ยง  จากภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยได้รับยา warfarin หน่วยงานมีการ
ทบทวน วิเคราะห์แก้ไขจุดบกพร่องและท าการปรับปรุงให้เหมาะสมและน ามาใช้ในหน่วยงานต่อไป แต่หากสามารถปฏิบัติได้ดี ไม่เกิด
ความเสี่ยงข้ึน จะน าแนวทางที่ได้ เพื่อให้เกิดคุณภาพการบริการที่ดีในโรงพยาบาลเถิน ผู้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ใช้
สถิติ  ได้แก่ จ านวน ร้อยละ 
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ผลการศึกษา: ปี 2562

สรุปและข้อเสนอแนะ: 
1.การมีส่วนร่วมในทีมสุขภาพของทุกๆคนในการดูแลผู้ป่วย warfarin เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย
2.พัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย warfarin ในทุกระดับในคลินิก warfarin และ รพสต.

เครือข่ายทั้ง 18 แห่ง
3.ทีมดูแลผู้ป่วยต้องมีความเข้าใจเห็นความส าคัญของการดูแลผูป้่วย warfarin โดยมีการก าหนดและใช้มาตรฐานเดียวกัน

รายการ ต.ค. พย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.จ านวนผู้ป่วย
Warfarinราย
ใหม่ที่เร่ิมยาท่ี 
รพ.เถิน(ราย)
2.จ านวนผู้ป่วย
Warfarinมีค่า 
INR ตาม
เป้าหมาย 2-3 
(ร้อยละ 60) 
(ร้อยละ)
3.จ านวนผู้ป่วย
Warfarinเกิด
ภาวะแทรกซ้อน
ที่ไม่พึงประสงค์
(ร้อยละ 5) 
(ร้อยละ)
4.จ านวนผู้ป่วย
ที่มาตามนัด

2 

74.42

5.73

43

2 

56.07

1.63

107

2

78.13

2.45

32

4

78.57

4.28

71

2

46.10

1.79

167

3

65.93

1.09

182

7

63.70

1.61

124

1

74.38

2.47

121

3

42.42

0.60

165

5

51.82

1.82

164

10

41.17

1.17

170

5

45.95

1.08

185
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Prevalence of Frank’s sign and its diagnostic properties in coronary artery disease 
among angina patients in Lampang Hospital in 2018
Kanjanaporn Thammasaranggoon, Narawish Khanthamoon, Pitsinee Sangphet and Aookrit Pattamapornpong, 
Yotsawee Chotechuang, Maytinee Srisubin, Department of internal medicine, Lampang hospital

Abstract
Background: Coronary artery disease (CAD) is a major cause of death worldwide, including Thailand. There are 
many studies that exhibit a significant correlation between Frank’s sign or diagonal earlobe crease (DELC) and 
CAD, but data in Thai populations are still unclear. 
Objective: To evaluate the prevalence of Frank’s sign and its diagnostic properties in coronary artery disease 
among angina pectoris patients at Lampang Hospital.
Methods: A cross-sectional diagnostic accuracy study that enrolled 309 consecutive patients with angina 
pectoris who underwent coronary angiography and were followed up at the coronary clinic in Lampang Hospital. 
Both ears were inspected for Frank’s sign. Clinical data was collected from medical records. The correlation of 
general characteristics and Frank’s sign to the results of coronary angiography (CAG) were analyzed.
Results: The prevalence of Frank’s sign in angina patients was 64.4%. There were no significant differences 
between the normal CAG and abnormal CAG participants with respect to Frank’s sign (p=0.816). Moreover, the 
sensitivity, specificity, PPV and NPV of Frank’s sign to diagnose CAD in angina patients were 0.646, 0.381, 0.935 
and 0.073, respectively. 
Conclusion: Frank’s sign was observed in 64.4% of patients with angina at Lampang Hospital. The results of this 
study indicated that Frank’s sign was a simple and non-invasive method to help to identify CAD.

Keywords: Frank’s sign, diagonal earlobe crease, coronary artery disease
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ประสิทธิผลของการอบรมการคัดแยกผู้ป่วยตามระบบ MOPH ED Triage ต่อความถูกต้อง

ของการคัดแยกผู้ป่วย โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอุบัตเิหตแุละฉกุเฉนิ โรงพยาบาลแม่สาย
พิมพา วรีะค า, คัคนนันท์ จิตจ าลอง, ศิริพรจักรอ้อม, พิชญุตม์ ภิญโญ

กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน, ฝ่ายวิจัย โรงพยาบาลแม่สายอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

บทคัดย่อ
ความเป็นมา: 

การคัดแยกผู้ป่วยที่มารับบริการห้องฉุกเฉินมีความส าคัญต่อกระบวนการจัดการดูแลผู้ป่วยความรู้และทักษะของ
เจ้าหน้าท่ีคัดแยกมีผลต่อความถูกต้องของการคัดแยกการอบรมระบบการคัดแยกผู้ป่วยอาจสามารถเพิ่มความถูกต้องของการคัดแยก
ผู้ป่วยได้ และลดการประเมินระดับความเร่งด่วนสูง (over triage) หรือต่ า (under triage) เกินกว่าความเป็นจริงได้ 
วัตถุประสงค์: 

เปรียบเทียบความถูกต้องของการประเมินผู้ป่วยฉุกเฉินตามความเร่งด่วนโดยเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินก่อนและหลัง
การอบรม MOPD ED Triage โดยแพทย์ประจ าห้องฉุกเฉิน
วิธกีารศึกษา: 

การวิจัยเชิงทดลองรูปแบบ Single group interrupted time series ศึกษาในเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลแม่สาย ระหว่างเดือนกันยายน ถึงพฤศจิกายน 2561 โดยใหเ้จ้าหน้าที่ท าแบบทดสอบก่อนการอบรม รับการอบรมการคัด
แยกผู้ป่วยตามความเร่งด่วนตามระบบ MOPD ED Triage ท าแบบทดสอบหลังได้รับการอบรมทันที, ที่ 2 และ 4 สัปดาห์ เปรียบเทียบ
จ านวนการประเมินความเร่งด่วนได้ถูกต้องก่อนและหลงัการอบรมด้วยสถติิ Wilcoxon rank sum test วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของ
ความถูกต้องของการคัดแยกด้วย Multi - level linear regression
ผลการศึกษา: 

ศึกษาในเจา้หน้าท่ีกลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินจานวน 22 ราย ก่อนการอบรมเจา้หนา้ที่สามารถประเมินไดถู้กต้อง
จ านวน 14.3 ± 1.9 ข้อ หลังการอบรมถูกตอ้งจ านวน 16.0 ± 2.3 ข้อ พบว่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p - value 0.003) การ
ประเมินต่ ากว่าความเป็นจริง (under triage) ก่อนการอบรมจ านวน 4.0 ± 3.0 ข้อ หลังการอบรมจ านวน 2.0 ± 2.0 ข้อลดลงอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติิ (p - value <0.001) ในขณะที่การประเมินสูงกว่าความเป็นจริง (over triage) ก่อนการอบรมจ านวน 2.0 ± 2.0
ข้อ หลังการอบรมจ านวน 1.5 ± 3.0 ข้อซึ่งไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ (p - value 0.918) การประเมินระดับความเร่งด่วนไดถู้กต้องมี
แนวโน้มเริ่มต่ าลงที่ 4 สัปดาห์ หลังการอบรมข้อยตุิและการนาไปใช้:การอบรมระบบการคดัแยกผู้ป่วยตาม MOPH ED Triage สามารถ
เพิ่มความถูกต้องของการคัดแยกผูป้่วยตามระดับความเร่งด่วนของผูป้่วยฉุกเฉินได้ จึงควรมีนโยบายการจัดอบรมให้ความรูร้ะบบการ
คัดแยกผู้ป่วยให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

ค าส าคัญ: MOPH ED Triage, การคัดแยกผู้ป่วย, อุบัติเหตุและฉุกเฉิน, ความเร่งด่วน
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การแยกผู้ขับขี่และผู้ซ้อนรถจักรยานยนต์จากลักษณะการบาดเจ็บ
ในจังหวัดล าปางและ จังหวัดใกล้เคียง  
ก าพล เครือค าขาว, ธีรดนย์ จนิต์จริะนันท์, นนทรี คมวัชรพงศ,์ วรชาติ กันธิยะ,  ขวัญชนก แสนเตชะ. 
โรงพยาบาลล าปาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง

บทคัดย่อ: 
การเกิดอุบัติเหตุจักรยานยนต์มีสถิติการเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ในหลาย กรณีพบว่าไม่ส ามารถ

ระบุตัวผู้ขับขี่และผู้ซ้อนได้ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินคดีความ และการจ่ายค่า สินไหมทดแทนของบริษัทประกัน ประกอบกับยังไม่พบ
รายงานการศึกษาใดที่เปรียบเทียบความ แตกต่างของลักษณะการบาดเจ็บของผู้ขับข่ี และผู้ซ้อนรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย 
วัตถุประสงค:์ เพื่อเปรียบเทียบลักษณะการบาดเจ็บระหว่างผู้ขับข่ี และผู้ซ้อนรถจักรยานยนต์ที่รับ นอน และเสียชีวิต   
รูปแบบการศึกษา :

ศึกษาย้อนหลังแบบภาคตัดขวาง ในผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ ระหว่าง เดือนมกราคม พ.ศ.2559 ถึง 
ธันวาคม 2560 ใช้ข้อมูลจากเวชระเบียน และข้อมูลชันสูตร พลิกศพ ของโรงพยาบาลล าปาง น ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมานเพื่อ
วิเคราะห์ความแตกต่าง ของลักษณะการบาดเจ็บระหว่างผู้ขับข่ีและผู้ซ้อน ด้วยสถิติ multivariate logistic regression  
ผลการศึกษา:

ผู้ประสบอุบัติเหตุจ านวน 908 คน มีอายุเฉลี่ย 35 ± 19.6 ปี โดยผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย (ร้อยละ 70.6) ผู้ขับ
ขี่มี Glasgow Coma Scale ที่ต่ ากว่าผู้ซ้อน (13.68 vs. 14.22, p = 0.023) และมีระยะเวลานอนโรงพยาบาลเฉลี่ยนานกว่าผู้ซ้อน 
ลักษณะการบาดเจ็บที่แตกต่าง ระหว่างผู้ขับขี่กับผู้ซ้อนอย่างมีนัยส าคัญ ได้แก่ การบาดเจ็บที่ข้อศอกและแขนท่อนปลาย การ บาดเจ็บ
ที่ข้อมือและมือ แผลเปิดที่ศีรษะ กะโหลกศีรษะร้าวและกระดูกหน้าหัก กระดูกแก้มและ ขากรรไกรบนหัก การบาดเจ็บรุนแรงใน
กะโหลกศีรษะ และการมีกระดูกหักอย่างน้อยหนึ่งต าแหน่ง ในร่างกาย เมื่อวิเคราะห์แบบ multivariate logistic regression และท า 
backward elimination แล้ว พบปัจจัยท านายความเป็นผู้ขับขี่ ได้แก่ เพศชาย (AOR = 2.3) บาดเจ็บที่ข้อศอกและแขนท่อนปลาย 
(AOR = 1.7) แผลเปิดที่ศีรษะ (AOR = 1.9) และกระดูกหักที่ต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งของร่างกาย (AOR = 1.6) โดยมีความสามารถใน
การท านายตัวผู้ขับข่ีได้ ร้อยละ 67.03 (ROC area = 0.6703)   
ข้อยุติและการน าไปใช้:  

การศึกษานี้พบปัจจัยท านายลักษณะผู้ขับขี่ ได้แก่ เพศชาย มีลักษณะ การบาดเจ็บที่ข้อศอกและแขนท่อนปลาย 
แผลเปิดบริเวณศีรษะ และกระดูกหักท่ีต าแหน่งใด ต าแหน่งหน่ึงของร่างกาย ร่วมกัน 
ค าส าคัญ: ผู้ขับข่ี ผู้ซ้อน อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ลักษณะการบาดเจ็บ 
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A tailor-made figure-of-eight innovative pattern to reduce the number of cuts to a 

cotton wool roll and the waste for clavicular fracture casts
Krit Sittisathapornkul, Patipan Yakongkho, Pojchara Sutthapakti, Sirapob Saengsoi, Thanin Lokeskrawee

Department of Emergency Medicine, Lampang Hospital, Lampang, Thailand

Background: Generally, clavicular fractures are treated by using a figure-of-eight of cotton wool. During the
process, a cotton wool roll is cut approximately 3-5 times which is wasteful and can cause pain to patients.

Objective: To minimize the number of cuts to a cotton wool roll and waste during the figure-of-eight procedure.

Materials and methods: This interrupted time study was conducted by using 223 healthy volunteers at least 20
years old and with a variety of body mass indices. They were divided into a conventional group and an
innovative group consisting of 110 and 113 volunteers respectively. In the conventional group the length of
cotton roll to be used was estimated for each body shape. This data was divided by chest measurement into S,
M, L and XL subgroups for males and females. The mean and standard deviation for each subgroup were
calculated. Then, we applied the cotton roll length computed by mean+2SD to give a tailor-made figure-of-eight
pattern for the innovative group. Multi-level linear regression analysis was applied to compare the number of
cotton roll cuts and the waste of these two groups.

Results: The innovative group had fewer cotton roll cuts (0.8 ± 0.5 times vs. 2.4 ± 1.1times, p<0.001)and less
waste than the conventional group (8.8 ± 7.3 cmvs.23.0± 12.9 cm, p<0.001).

Conclusion: A tailor-made figure-of-eight innovative pattern can help reduce the number of cotton roll cuts and
waste during the figure-of-eight procedure.

Keywords: figure-of-eight, clavicular fracture, innovation
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ผลลัพธและภาวะแทรกซอนหลังการผาตัดหัวใจแบบเปดที่โรงพยาบาลนครพิงค ปี 2561

จิรศักดิ์ ปลื้มปญญา, พิชยา แคนยุกต
โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

บทคัดยอ:
การผาตัดหัวใจเปนการผาตัดที่ซับซอนและมีความเสี่ยงสูงมากการผาตัดหนึ่ง ดังนั้นเพื่อ เปนแนวทางในการ

พัฒนาการรักษาใหเทาเทียมมาตรฐานสากลคณะผูจัดท าจึงท ารวบรวม และรายงาน ผลการรักษาการผาตัดหัวใจ แบบเปด ที่ 
โรงพยาบาลนครพิงค ในป พศ. 2561 
วิธกีารศึกษา: 

โดยวิธีการรวบรวมขอมูลผูปวยที่เขารับการรักษาดวยการผาตัดหัวใจแบบเปด ท่ีโรงพยาบาลนครพิงค จังหวัดเชียง
ใหม ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561
ผลลัพธ: 

ในป พ.ศ. 2561 มีผูปวยเขารับการผาตัดหัวใจแบบเปดที่ โรงพยาบาลนครพิงคทั้งสิ้น 87 ราย เปน ผูปวยชาย 45 
ราย และผูปวยหญิง 42 ราย อายุเฉลี่ย 57.39 ป  ี(18-78ป) โดยการผาตัดสวนใหญเปนการผาตัดโรคลิ้นหัวใจถึง 91.9% (80 ราย) 
การผาตัดอื่นๆไดแก การผาตัดบายพาสเสนเลอืดหัวใจ 5 ราย, การผาตัดผนังกั้นหองหัวใจพิการแตก าเนิด 1 รายและการผาตัดลิม่เลอืด
อุดกั้นที่ปอด 1 รายโดยพบวาผูปวยมีวันนอนรพ.เฉลี่ย 14.98 วัน พบการเสียชีวิตหลังการผาตัดจ านวน 5 ราย (5.75%) ผูปวยเกิด
อาการไตวายจ านวน 2 ราย มีผูปวยไดรับการผาตัดซ้ าจ านวน 2 ราย โดยมีผูปวย 18 ราย (20.68%) ทีใ่ชเครื่องชวยหายใจมากกวา 24 
ช่ัวโมง ทั้งนีใ้นป พศ. 2561 ไมพบผูปวยทีเ่ปนอัมพฤกษอัมพาตและบาดแผลติดเชื้อหลังการผาตัด
สรุปผลการศึกษา : 

การผาตัดหัวใจแบบเปดที่ โรงพยาบาลนครพิงค ในป พศ. 2561 นั้น ไดผลลัพธการผาตัดที่นาพอใจ และใกลเคียง
มาตรฐานสากลอยางไรก็ดีพบวาหลังการผาตัดมีอัตราการใชเครื่องชวยหายใจมากกวา 24 ช่ัวโมง มากซึ่งควรศึกษาเพิ่มเติมและ
พัฒนาการดูแลรักษาผปูวยในอนาคต
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A randomized controlled trial comparing vacuum dressing with conventional 

wet dressing of necrotizing fasciitis (NF) wounds
Woragun Kaewkhampa, Athiwat Jindasurarak, Kultida SaengIn, Pavida Soikam, Jarernchon Meekul

Lampang Hospital Medical Education Center and Chiang Mai University, Thailand 

Abstract
Background: Necrotizing fasciitis [NF] has high morbidity and mortality and also demands intensive medical
resources. Vacuum dressing is a topical treatment used to promote healing wounds by applying negative
pressure to the wound bed. Previous studies have shown multiple benefits, including promoting granulation and
a significant reduction in wound size. Only 1 RCT for vacuum dressing use in NF has been conducted. It showed
that vacuum dressing can reduce the length of hospital stay but without statistical significance.

Methodology : NF patients who were admitted between April 2018 and January 2019were randomized to have
either vacuum wound dressing or conventional wet dressing. The main outcomes for comparison were healing
time, frequency of wound dressing and debridement, wound dressing costs and length of hospital stay.

Result: Healing time for vacuum dressing (14.18 days)is shorter than conventional wet dressing (29.45 days). The
frequency of wound dressing in vacuum dressing (5.36 times) is less than conventional wet dressing (33.68
times). The frequency of debridement in vacuum dressing (2.05 times) is less than conventional wet dressing
(2.68times). Vacuum dressing (4,223.10 Baht)is cheaper than conventional wet dressing (8,962.73 Baht). These
results were statistically significant. The length of hospital stay in vacuum dressing (17.32 days) is longer than
conventional wet dressing(16.91 days),with no statistical significance.

Conclusion: Vacuum dressing is better than conventional wet dressing in healing time, frequency of wound
dressing and debridement and wound dressing costs, with statistical significance.

Key words: Necrotizing fasciitis, vacuum dressing, conventional wet dressing
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การพัฒนารูปแบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหัก 
จังหวัดแพร่

นายลักษณ์ ชุติธรรมานันท์, นายนิกร จันภิลม, นางธนาวรรณ แสนปัญญา, นางสาวสุวิชาจันทร์ สุริยกุล

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการ
ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหักจังหวัดแพร่ ในเดือนตุลาคม พ .ศ.2559 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จ านวน 60 คนและผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหัก จ านวน 19 คน เลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
ด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1) การศึกษาสถานการณ์ สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการได้รับบริการจากหน่วย
ให้บริการการแพทย์ฉกุเฉินของผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหัก 2) พัฒนารูปแบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหัก
และ 3) การประเมินผลลัพธ์การใช้รูปแบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหัก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบบันทึกโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ 2) แบบประเมินความสามารถในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ณ 
ห้องฉุกเฉิน 3) แบบประเมินความสามารถในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ณ ศูนย์สั่งการ จังหวัด
แพร่ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยการจัดกลุ่มเนื้อหา เปรียบเทียบผลลัพธ์ก่อนและหลังพัฒนาใช้สถิติ Paired t – test และMann - Whitney Test
ผลการวิจัย ได้รูปแบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหักจังหวัดแพร่ ประกอบด้วย 1) การดูแลโดย EMR ที่
ผ่านการเข้าโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน 2 ) คู่มือการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหัก เพื่อเข้าสู่ระบบ
ช่องทางด่วน (Hip Fracture Fast track) และ 3) การใช้ไม้ดามกระดูกที่ถูกต้อง ผลลัพธ์ของการพัฒนารูปแบบการให้บริการ
การแพทย์ฯ พบว่า อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์กลุ่มหลังพัฒนารูปแบบมีผลลัพธ์ดีขึ้นกว่ากลุ่มก่อนพัฒนาระบบทุกด้าน ค่าเฉลี่ย
คะแนนความรู้และทัศนคติของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001) อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
มีความสามารถในการปฏิบัติงาน ณ ห้องฉุกเฉิน และ ณ ศูนย์สั่งการจังหวัด สูงขึ้นทุกด้าน และผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อรูปแบบ
การให้บริการการแพทย์ฯ โดยรวมมากท่ีสุด (= 4.92, SD = 0.27 ) 

ค าส าคญั: การพัฒนารูปแบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน, ผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหัก
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SP – PP - 12
สารสนเทศกับการพัฒนาคุณภาพงานทะเบียนมะเร็ง

โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน
กิติพงษ์ อะทะจา, วิภารัตน์ ผิวอ่อน

หน่วยงานเคมีบ าบัด โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน

ความส าคัญ: ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โรงพยาบาลน่านเป็น 2 โรงพยาบาลสุดท้ายในเขตบริการสุขภาพท่ี 1 ที่ยังไม่มีการท าทะเบียนมะเร็ง
เริ่มตั้งแต่การพัฒนาโปรแกรมทะเบียนผู้ป่วยมะเร็งของ โรงพยาบาลน่านเองต่อมาได้ศึกษาใช้โปรแกรม Canreg 4 ซึ่งเป็นโปรแกรม
ส าหรับบันทึกทะเบียนมะเร็งของ WHO แต่ยังพบปัญหาของการลงรายละเอียดของข้อมูลลงเองทั้งหมดท าใหก้ารลงข้อมูลแต่ละรายนั้น
ใช้เวลามาก จนกระทั่งสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้พัฒนาโปรแกรม TCB (Thai Cancer Based) ซึ่งสามารถเช่ือมต่อกับ HIS (Hospital 
Information System) ของ โรงพยาบาลท าให้การบันทึกข้อมูลสะดวกรวดเร็วขึ้นจึงเลือกใช้โปรแกรม TCB มาใช้ในการเก็บและ
รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งทุก โรงพยาบาลในจังหวัดน่านจนสามารถออกหนังสือทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาลและเพ่ิมศักยภาพท า
หนังสือทะเบียนมะเร็งระดับจังหวัดน่านได้ในที่สุด

เมื่อพัฒนางานมาช่วงหนึ่งทางทีมงานได้ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลทะเบียนมะเร็งกลับพบว่าคุณภาพของข้อมูลมี
ค่าต่ ากว่ามาตรฐานของที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติก าหนดท าให้ข้อมูลมีความน่าเช่ือถือน้อยลงและใช้ในการวิเคราะห์โรคได้ไม่ดีทาง
ทีมงานจึงได้น าเรื่องนี้ปรึกษากับผู้บริหารและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลน่าน ซึ่งเรียกว่า ทีมพัฒนาคุณภาพทะเบียนมะเร็ง 
โรงพยาบาลน่าน ท า RCA (Root Couse Analysis) แล้วพบว่า คุณภาพทะเบียนมะเร็งถูกค านวณจาก %MV ( percentage of 
morphological verified cases) คุณภาพของข้อมูลจะลดลงเมื่อมีการให้รหัส Morpho เท่ากับ8000 หมายถึงเป็นเพียงการบอกว่า
ผู้ป่วยเป็นมะเร็ง หรือชนิดของมะเร็งเท่านั้นไม่สามารถบอกได้ว่าวินิจฉัยจากผลช้ินเนื้อเป็นอย่างไรท าให้การวินิจฉัยที่มีความน่าเช่ือถือ
ลดลงไป
วัตถุประสงค์: เพื่อให้คุณภาพของข้อมูลจาก %MV (percentage of morphological verified cases) ให้ได้ค่าตามเกณฑ์เป้าหมาย
ของสถาบันมะเร็งก าหนดและสามารถตรวจสอบคุณภาพการท าลงข้อมูลทะเบียนมะเร็งให้เป็นปัจจุบันได้
วิธีการด าเนินงาน:
ระยะที่ 1 น ารายช่ือผู้ป่วยที่มี Morpho เท่ากับ 8000 ในฐานข้อมูลทะเบียนมะเร็งของรพ.มาค้นหาผลช้ินเนื้อในฐานข้อมูลHISแล้ว
ส่งผลช้ินเนื้อท่ีพบส่งให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ อีกครั้งเพื่อยืนยันข้อมูล
ระยะที่ 2 พัฒนาโปรแกรม CA Line Notifyเช่ือมต่อกับTCBโดยCA Line Notifyจะประมวลผลเมื่อมีการลงข้อมูลผู้ป่วยส่งเข้ากลุ่ม 
LineและAdminจะช่วยตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลหากมีการลงข้อมูล Morpho เท่ากับ 8000 โปรแกรมจะ Alert
เตือนเพื่อใหต้รวจสอบซ้ าอีกครั้ง
ระยะที่ 3 พัฒนาระบบติดตามผู้ป่วยมะเร็งจาก รพช.โดยก าหนด Username และ Password ให้แต่ละโรงพยาบาลสามารถเข้ามาดู
รายละเอียดข้อมูลผู้ป่วยที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเองในทะเบียนของรพ.น่านได้เพื่อลดปัญหาและช่องว่างของ ระบบ Transfer 
ของโปรแกรม TCB ลดการสอบถามและน าข้อมูลที่ได้ไปบันทึกโปรแกรม TCB ของ โรงพยาบาล ตัวเองได้อย่างถูกต้อง
ผลการด าเนินงาน: %MV เพิ่มขึ้นในปี 2560 และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

สรุป วิจารณ์และเสนอแนะ: การตรวจคุณภาพของการท าทะเบียนมะเร็งต้องอาศัยการลงข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลหลายๆ ครั้ง ซึ่ง
ในรพ. ทีไ่ม่มีเจ้าหน้าท่ีท างานทะเบียนมะเร็งโดยเฉพาะจะไมส่ามารถท าได้ เทคโนโลยีจะมาช่วยลดขั้นตอนและตรวจสอบการท างานได้ 
ซึ่งตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ที่ 6 ของ Service Plan มะเร็งว่าสามารถท าได้ดี มีคุณภาพ รวมทั้งมีความน่าเช่ือถือยิ่งขึ้น
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การพัฒนางานบริบาลทางเภสชักรรมผู้ป่วยมะเร็งที่ไดร้ับยาเคมีบ าบัดโรงพยาบาลพะเยา

ทิพย์เนตร  มหามิตร 
หน่วยงานเคมีบ าบัด โรงพยาบาลพะเยา

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา งานบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยมะเร็ง ถือเป็นบทบาทท่ีส าคัญของเภสัชกรท่ีจะช่วยให้การ
รักษาด้วยยาเคมีบ าบัดมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด หน้าที่ของเภสัชกรครอบคลุมทั้งบทบาทในทีมสหสาขาวิชาชีพ และ
บทบาทในด้านการดูแลผู้ป่วยเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากยาเคมีบ าบัด
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยมะเร็งท่ีได้รับยาเคมีบ าบัด ครอบคลุมการพัฒนาบุคลากร ระบบคอมพิวเตอร์ 
ระบบสั่งจ่ายยา ระบบการดูแลผู้ป่วย ระบบการส่งต่อข้อมูลระหว่างผู้ป่วยกับทีมผู้รักษา และการพัฒนางานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วย
วิธีด าเนินการและผลการด าเนินการ

การน าเอาข้อมูลจากงานบริบาลเภสัชกรรม มาพัฒนาชุดค าสั่งยาเคมีบ าบัดเพื่อป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนจากยาเคมีบ าบัด
การพัฒนาชุดค าสั่งยาเคมีบ าบัดเพ่ือป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบ าบัด
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
อาการคลื่นไส้อาเจียนจัดเป็นอาการไม่พึงประสงค์ส าคัญที่หลีกเลี่ยงได้ยากเมื่อได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบ าบัด การป้องกันการเกิด
อาการคลื่นไส้อาเจียนจากยาเคมีบ าบัดที่ท าได้ไม่ดีจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้ 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนาชุดค าสั่งยาเคมีบ าบัดในด้านของการป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่
ได้รับยาเคมีบ าบัด ณ หอผู้ป่วยนรีเวช โรงพยาบาลพะเยา
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วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินการ
การพัฒนาบุคลากร มีเภสัชกรที่จบหลักสูตรประกาศนียบัตรการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเรง็ประจ าอยู่งาน

ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
พัฒนาโปรแกรมเคมี
บ าบัด

มีระบบบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม สามารถจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย พิมพ์ฉลาก และจัดท ารายงาน
เกี่ยวกับผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบ าบัดได้ 

ปรับปรุงใบสั่งจ่ายยา มีใบสั่งจ่ายยาที่สะดวกส าหรับแพทย์ผู้สั่งจ่าย และทีมผู้รักษา เกิดความรวดเร็ว เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ครอบคลุมข้อมูลที่จ าเป็นได้ครบถ้วน และเอื้อต่อการป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาและ
ความคลาดเคลื่อนทางเวชระเบียน

ระบบส่งต่อข้อมูล
ระหว่างผู้ป่วยกับทีม
ผู้รักษา

มีสมุดประจ าตัวผู้ป่วย เป็นเครื่องมือส าหรับส่งต่อข้อมูลระหว่างผู้ป่วยกับทีมรักษา รวมทั้งจะมี
ข้อมูลเรื่องโรคมะเร็ง เรื่องการปฏิบัติตัว และการจัดการกรณเีกิดผลขา้งเคียงจากยา เมื่อผู้ป่วยมี
ข้อความที่อยากส่งต่อให้ทีมรักษาสามารถบันทึกลงในสมุดเล่มนี้ได้

ระบบเฝ้าระวังการมารับ
ยาตามนัด

มีแบบฟอร์มบันทึกการเข้ารบัยาเคมีบ าบัดในทุกรอบ เมื่อมีการขาดนัดจะมีการติดตามทางโทรศัพท์
เพื่อหาสาเหตุและวิธีแก้ไขให้ผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถรับยาได้ครบการรักษา

พัฒนาระบบการดูแล
ผู้ป่วย

มีแบบบันทึกข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยในทุกรอบของการมารบัยาเคมีบ าบัด บันทึกผลตรวจเลือด 
รวมถึงข้อมูลที่จ าเป็นอ่ืน ๆ ในการบริบาลทางเภสัชกรรมผูป้่วยมะเร็ง
และมีแบบบันทึกการติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากยาเคมบี าบัดที่มีการแบ่งระดบัความรนุแรง 
และสามารถน าเอาขอ้มูลชุดนี้ไปพัฒนาระบบป้องกัน แก้ไขปัญหาจากการใช้ยาเคมบี าบัดได้
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กรอบแนวคิดการศึกษา

วิธกีารศึกษา
เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาย้อนหลัง เปรียบเทียบอัตราการเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนระหว่างก่อนการพัฒนา

ชุดค าสั่งยาเคมีบ าบัด (pre-medications คือ Ondansetron 8 mg IV และ home medications คือ Domperidone 10 mg PO ) 
และหลังการพัฒนาชุดค าสั่งยาเคมีบ าบัด (pre-medications คือ Ondansetron 8 mg IV + Dexamethasone  12 mg IV และ 
home medications คือ Metoclopramide 10 mg PO ) รวบรวมข้อมูลย้อนหลังจากแบบติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยาเคมี
บ าบัด ณ หอผู้ป่วยนรีเวช รพ.พะเยา ในช่วงเวลาก่อนการปรับปรุงชุดค าสั่งยาเคมีบ าบัด  (มิถุนายน - พฤศจิกายน  2560) จ านวน 28 
คน และช่วงเวลาหลังการปรับปรุงชุดค าสั่งยาเคมีบ าบัด (กันยายน-พฤศจิกายน 2561) จ านวนผู้ป่วย 23 คน  โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ความถี่ ร้อยละ ในการวิเคราะห์ผล
ผลการศึกษา

กราฟแสดงอัตราร้อยละการเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนทุกระดับความรุนแรง     กราฟแสดงอัตราร้อยละการเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนความรุนแรงระดบั 2

สรุปอภิปรายผล
เมื่อมีการพัฒนาชุดค าสั่งยาเคมีบ าบัดทั้งในส่วนของ pre-medications และ home medications พบว่าอัตรา

การเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนทั้ง 3 ประเภทลดลง และเมื่อแยกวิเคราะห์เฉพาะอาการคลื่นไส้อาเจียนที่มีความรุนแรงระดับ 2 ซึ่งเป็น
ระดับที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยพบว่า มีอัตราการเกิดลดลงอย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องมีการติดตามและพัฒนา
ต่อไปเนื่องจากการเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนความรุนแรงระดับ 1 ยังคงมีอยู่ และเพื่อแก้ปัญหาของผู้ป่วยเฉพาะรายต่อไป
เอกสารอ้างอิง
1.National Comprehensive Cancer Network. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Antiemesis,V.2.2016. 
Available at http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/PDF/antiemesis.pdf. Accessed Nov 16, 2016.
2.สุธาร  จันทะวงศ์ . ภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากยาเคมีบ าบัด . ใน: สุภัสร์ สุบงกช , มานิตย์  แซ่เตียว และสุธาร  จันทะวงศ์ .
บรรณาธิการ.  เภสัชกรรมปฏิบัติในโรคมะเร็ง. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556: 195-210. 

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณทีมแพทย์กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลพะเยาที่ให้ค าแนะน าช้ีแนะการพัฒนาชุดค าสั่งยาเคมี

บ าบัด ขอขอบคุณทีมพยาบาลหอผู้ป่วยนรีเวชในการดูแลผู้ป่วยรับยาเคมีบ าบัด และขอขอบคุณผู้ป่วยมะเร็งที่รับยาเคมีบ าบัดทุก ๆ 
ท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลสุขภาพและผลข้างเคียงจากยาเคมีบ าบัด 

รายการยา  pre-medications
รายการยา  home medications

การเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน
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ผลลัพธ์การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนารูปแบบการนิเทศติดตามงานเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ
(District Health System: DHS) จังหวัดเชียงใหม่ The results of the development process.District
health monitoring system (DHS) in Chiang Mai.

การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลลัพธ์การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนารูปแบบการนิเทศ
ติดตามงานเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ (District Health System: DHS) โดยการวิเคราะห์กระบวนการและผลลัพธ์การขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนารูปแบบการนิเทศติดตามงานเครือขา่ยสขุภาพระดับอ าเภอ ภายใต้บริบทของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบแต่ละระดับทีจ่ะ
สามารถน าไปสู่การพัฒนาการบรหิารจัดการงานเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอตามเกณฑ์บันได 5 ขั้น (UCCARE) โดยก าหนดการศึกษา
เป็น 3 ส่วนคือการก าหนดคณะกรรมการพัฒนางานการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนารูปแบบการนิเทศติดตามงานเครือข่ายสุขภาพ
ระดับอ าเภอการก าหนดรูปแบบการพัฒนางานการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนารูปแบบการนิเทศติดตามงานเครือข่ายสุขภาพระดับ
อ าเภอและการพัฒนารูปแบบการพัฒนางานการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนารูปแบบการนิเทศติดตามงานเครือข่ายสุขภาพระดับ
อ าเภอจังหวัดเชียงใหม่โดยด าเนินการศึกษาปีงบประมาณ 2447 – 2559

ผลการศึกษาพบว่าการก าหนดคณะกรรมการนิเทศติดตามงานเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอควรประกอบด้วย
ทีมสหวิชาชีพท่ีมีประสบการณ์ในการท างานของแต่ละวิชาชีพมีประสบการณ์ในการท างานกับเครือข่ายต่างๆทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น ชุมชน 
และได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรอบรู้เชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพอ าเภอการก าหนดรูปแบบการนิเทศติดตามงาน
เครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอควรก าหนดด้านการบริหารจัดการการนิเทศติดตามงานที่ประกอบด้วยการก าหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการนิเทศ การก าหนดการมีส่วนร่วม กระบวนการที่สร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่าย
สุขภาพระดับอ าเภอในลักษณะทีมเยี่ยมเสริมพลังการพัฒนารูปแบบการนิเทศติดตามงานเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอท าให้เกิดการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบด้านการบริหารมีการพัฒนาคณะกรรมการนิเทศติดตามทั้งเชิงปริมาณคือการเพิ่มจ านวนคณะกรรมการ
เชิงคุณภาพคือคณะกรรมการทุกทีมมีศักยภาพในการนิเทศติดตามได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่รับการนิเทศมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน มีการขยายพื้นที่รับการนิเทศเพิ่มขึ้นทุกปี ด้านการบริการจากการที่คณะกรรมการมาจาก ทีมสห
วิชาชีพและเป็นผู้ปฏิบัติมีประสบการณ์จริงจากการท างานท าให้สามารถอธิบายชี้แจงการบริการด้านต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ด้านงาน
วิชาการเกิดจากการท างานร่วมกันของทีมคณะกรรมการนิเทศติดตามที่ต้องเตรียมความพร้อมทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ
อ าเภอ การจัดเวทีน าเสนอผลการด าเนินงาน การสรุปผลการนิเทศติดตาม การคืนข้อมูลผลการประเมินเพื่อการพัฒนา

การวิจัยครั้งนี้ท าใหไ้ด้รูปแบบการนิเทศติดตามงานเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหมเ่พื่อน าสู่การพัฒนาบทบาทคณะกรรมการ น ารูปแบบการนิเทศติดตามงานเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ ตามเกณฑ์ UCCARE
ไปใช้ในการบริหารจัดการรว่มกันของภาคีเครือขา่ยในพ้ืนท่ีบทเรยีนและประสบการณก์ารท างานตามประเดน็ ODOP/OTOP พื่อใหเ้กิด
ผลลัพธ์ในการท างานที่มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

SP – PP - 14
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ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วม ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการมีพฤติกรรม 
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ 

ทัศนคติ และการมีส่วนร่วม กับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบล
บ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปางกลุ่มตัวอย่างคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง
จ านวน 140 ราย ซึ่งได้ท าการเก็บข้อมูลในเดือนตุลาคม 2561 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ได้แก่ 1) ข้อมูลส่วนบุคคล 2) ความรู้ใน
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 3) ทัศนคติในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 4) การมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกและ 5) พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและใช้แบบบันทึกพฤติกรรมการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน (Pearson's Product Moment Correlation 
Coefficient)

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 140 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 89.3 มีอายุระหว่าง 23 - 64 ปี 
อายุเฉลี่ย 49.7 - 8.1 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 86.4 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 36.4 ประกอบอาชีพท า
นา/ท าไร่/ท าสวน ร้อยละ 70.7 มีระยะเวลาของการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านระหว่าง 1 - 37 ปี เฉลี่ย 14.1 -
9.4 ปีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 80 มีทัศนคติในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับดี ร้อยละ 85.7 มีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 83.6 
มีพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ได้จากแบบสอบถาม อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 92.1 และมีพฤติกรรมการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ได้จากแบบบันทึกพฤติกรรมอยู่ในระดับสูงร้อยละ 83.6 อย่างไรก็ตามยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างยังขาด
ความรู้ในข้อค าถามที่ว่า การ าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลาย ควรท าทุกๆ 1 เดือนมีทัศนคติที่ไม่ดีในข้อค าถามที่ว่า การปรับเงินหลังคา
เรือนทีส่ ารวจพบลูกน้ ายุงลาย จะท าใหป้ลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก รวมทั้งการท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลายทุกๆวัน ท าให้เป็น
การเสียเวลาและยุ่งยาก ไม่สามารถท่ีจะท าได้และยังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก

เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วม กับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก พบว่ามคีวามสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)ดังนั้นบุคลากร/เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องควรให้ค าอธิบาย
และปรับทัศนคติที่ถูกต้องแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้และทัศนคติที่ดีแก่ประชาชนในหมู่บ้าน
ต่อไปและพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านอย่างสม่ าเสมอ พร้อมท้ังให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องซึ่งจะท าใหเ้กิดพฤติกรรมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกต่อไป
ค าส าคัญ : โรคไข้เลือดออก, ความรู้, ทัศนคติ, การมีส่วนร่วม, พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก
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ชินภัทร กรรเชียง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านกิ่วหลวง อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง



ประสบการณการตั้งครรภและการคลอดของวัยรนุชาติพันธุ

พิมพชนก นิ่มละมูล
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบลบานสันโปง

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสบการณการตั้ง

ครรภและการคลอดในวัยรุนชาติพันธุหลังคลอดที่ขณะตั้งครรภมารับบริการฝากครรภที่ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบลบานสันโปง 
โดยกลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษาครั้งนี้ เปนหญิงหลังคลอดวัยรุนชาติพันธุที่ตั้งครรภ อายุนอยกวา 20 ป และมารับบริการฝากครรภ
ในชวงเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 จ านวน 7 ราย เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึกโดยใชแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง
วิเคราะหขอมลูดวยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา 
ผลการวิจัย

1) ประสบการณการตั้งครรภของวัยรุนชาติพันธุ พบวา แตงงานเร็ว ขาดความรูในการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมและมี
ความเชื่อที่สืบทอดตอๆ กันมาโดยมีผลตอการปฏิบัติตัวและพฤติกรรมที่เปนขอพึงปฏิบัติ/ขอหามในการด าเนินชีวิตประจ าวันทีอ่าจสงผ
ลกระทบตอทารกในครรภ เชน การท างานหนักในทุกไตรมาสของการตั้งครรภ

2) การคลอดของวัยรนุชาติพันธุ พบวา ขาดความพรอมและการปรับตัวในเรื่องอารมณ และมีความเช่ือที่สืบทอด              
ตอๆ กันมาโดยมีผลตอภาวะแทรกซอนหลังคลอดตอมารดารและทารก เชน การดื่มน้ าปเูลย (ไพล) การใชไมไผตัดสายสะดือ
ขอเสนอแนะ ควรมีการสงเสริม 1) ความรู การปฏิบัติตัว การเตรียมความพรอมในการปรับตัวท้ังการตั้งครรภและหลังคลอด 2) การให
ค าแนะน าทีถู่กตองในบางประเด็นโดยผานการเรียนรูและเขาใจ ความคิด ความเช่ือของผรูับบริการบนพื้นฐานความแตกตางวัฒนธรรม 
3) การน าขอมูลที่ไดไปเผยแพรแกพยาบาลและทีมสุขภาพ เพื่อเปนแนวทางในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภวัยรุนชาติพันธุไดอยาง
เหมาะสมและตรงกับปญหาและตามความตองการตอไป
ค าส าคัญ: ประสบการณการตั้งครรภและการคลอด, วัยรุนชาติพันธุ

SP – PP - 16

54



ผลของการสนับสนุนการจัดการตนเองโดยใช้กระบวนการ PDCA ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน 
ต าบลวังทอง อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง Effect of self-management support using PDCA process among 

diabetes risk group In Wang Thong Sub-districe, Wang Nuea District, Lampang Province

พรชัย ชัยดายันท์
อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง

บทคัดยอ
การพัฒนาความรอบรู้ด้านสขุภาพเป็นสิง่ส าคัญที่ช่วยให้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม การ

วิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองวัดผลก่อนและหลังการทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการสนับสนุนการจัดการตนเองโดยใช้
กระบวนการ PDCA ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ต าบลวังทอง อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง 
จ านวน 35 คน เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย โปรแกรมการพัฒนาความความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยการสนับสนุนการจัดการ
ตนเองตามกระบวนการ PDCA จ านวน 12 สัปดาห์ และแบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพความมั่นใจในการจัดการตนเอง และ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติที

ผลการวิจัยพบว่า หลังการเข้าร่วมการจัดการตนเองโดยใช้กระบวนการ PDCA กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความรอบรู้
ด้านสุขภาพความมั่นใจในการจัดการตนเอง และพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
และมีระดับน้ าตาลในกระแสเลือดต่ ากว่ากอ่นเข้าร่วมโปรแกรมอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการพัฒนา
ความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยการสนับสนุนการจัดการตนเอง ตามกระบวนการ PDCA เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานมี
พฤติกรรมการดูแลตัวเองที่เหมาะสมกับโรค ซึ่งจะช่วยป้องกันการป่วยด้วยโรคเบาหวานได้

ค าส าคัญ: การจัดการตนเองกระบวนการ PDCAกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน
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การพัฒนาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุม่ตดิบ้าน ติดเตียงอย่างต่อเนื่อง โดยกระบวนการ 1A4C 
ในบริบทของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอ่ายนาไลย อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
จงรักษ์  ใจจันทร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการและคณะ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอ่ายนาไลย อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การดูแลสุขภาพระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดบา้น

ติดเตียงในโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลอ่ายนาไลย(รพ.สต.) และพัฒนาการดูแลผู้สูงอายตุิดบ้านติด เตียงโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และภาคีเครือข่ายด้วยกระบวนการ 1A4C กับความสามารถในการด าเนิน ชีวิตประจ าวัน (ADL) และเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานระหว่างก่อนกับหลังน ารูปแบบใหม่มาด าเนินการกลุ่ม ตวัอย่างคือ ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประธาน
ผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) Care giver แกนน าชุมชน เยาวชน องค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น าแบบไม่เปน็
ทางการ เจ้าหนา้ที่ฝา่ย พัฒนาชุมชน ผู้ช่วยผู้พิการ พระสงฆ์และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ จ านวน 86 คน ซึ่งได้มาจากการเลอืกแบบ
เจาะจง การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบประเมินสุขภาพผู้สูงอายแุบบองค์รวม แบบประเมินกจิวัตรประจ าวัน แบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง ทะเบียนผูสู้งอายุติดบา้นติดเตียง แบบวัดความพึงพอใจ และแบบสรุปกิจกรรม การดแูลผู้สูงอายุ ระหว่างเดือนตุลาคม
2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 ใช้สถิติการแจกแจงความถีแ่ละคา่รอ้ยละ ขอ้มูลเชิงคุณภาพใช้วิเคราะห์เชิงเนื้อหาจากการถอดบทเรียน
รพ.สต.อ่ายนาไลยมผีู้สูงอายุ จ านวน 738 คน จากการส ารวจประเมิน ADLปี 2561 พบว่ามีกลุ่มตดิสังคม กลุ่มติดบา้นและติดเตียง คิด
เป็นร้อยละ 97.97, 1.36 และ 0.68 ตามล าดับ
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาการดูแลผูสู้งอายุมกีารพัฒนาแนวทางการดูแลอยา่งมีระบบ ประเมินผลต่อเนื่อง จัดระบบการดูแลไปสู่
การมสี่วนร่วมของชุมชน “ชุมชนไม่ทอดทิ้งกัน” พัฒนาศักยภาพ ของผู้ดูแลในครอบครัวและเสรมิคุณค่าพลังความเป็นจิตอาสาและ
ทุนเดิมที่ชุมชนมีอยู่จัดตั้งครัวเรือนผู้สูงอายุ ตน้แบบ เรียนรูแ้ละถอดบทเรียนจากคลังปัญญาผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัด,
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณ กายอุปกรณ์ ดูแล ช่วยเหลือ ติดตามเยี่ยม มีรูปแบบการดแูล 3 ระยะ คือระยะที่ 1
วิเคราะห์สถานการณ์และพัฒนาศกัยภาพดา้นความรูแ้ละทักษะการดูแลต่อเนื่องแกผู่้ดูแลหลกั อสม. Care giver เยาวชนจิตอาสา
ระยะที่ 2 ปฏิบัติในชุมชนวางแผนการดแูลต่อเนือ่ง ระยะที่ 3 สรปุและประเมินหลังการ ปฏิบัติ การด าเนินงานครั้งนี้สามารถท าให้
ผู้สูงอายุกลุม่ติดบ้านจ านวน 10 คน กลับไปอยู่ในกลุ่มติดสังคมมี คณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น จ านวน 4 คน รอ้ยละ 40 กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง จาก
โรคอัมพาต จ านวน 5 คน ได้รับบริการ เยี่ยมบา้นต่อเนื่องรอ้ยละ 100 ไม่เกิดภาวะแทรกซอ้นหรือเกิดความพิการซ้ าซ้อนและ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง พอใจต่อรูปแบบการดูแลผูสู้งอายุตดิบ้านตดิเตียงร้อยละ 97.5
ค าส าคัญ: การพัฒนา ผู้สูงอายุ ติดบ้านติดเตียง
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดแูลสขุภาพช่องปากของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาในชนเผ่าเมี่ยน เผ่าม้ง
คนพื้นเมือง ต าบลยาบหัวนา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

สันต์ฤทัย สิทธิโน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลยาบหัวนา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ

และเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ ต าบลยาบหัวนา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่านกลุ่ม
ตัวอย่างคือประชากรกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มีรายช่ือตามทะเบียนราษฎร์และอาศัยอยู่จริงในพื้นที่ต าบลยาบหัวนา 
อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่านจ านวน 172 คน เก็บข้อมูลโดยแบบสัมภาษณ์ มีค่าความเช่ือมั่น 0.70 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด และสถิติ Chi – Square

ผลการวิจัยพบว่า จากกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย ร้อยละ 50.60 เพศหญิง ร้อยละ 49.40 อายุ 65 - 69 ปี ร้อยละ 
40.70 การศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 83.10 อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 54.65 มีรายได้ 1,000 - 3,000 บาท ร้อยละ 90.10 มี
ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องระดับปานกลาง ร้อยละ 57(x = 6.39, S.D = 1.41, Max = 10, Min = 4) รับรู้โอกาสเสี่ยงที่จะท าให้
เกิดโรคสุขภาพช่องปากอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 72.10(x = 18.10, S.D = 2.12, Max = 23, Min = 12) ได้รับแรงสนับสนุนจาก
บุคลากรทางการแพทย์และการได้รับแรงสนับสนุนจากคนในครอบครัวอยู่ในระดับมากร้อยละ 76.70(x = 36.95, S.D = 2.74, Max = 
42, Min = 31)มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 50.20(x = 23.29, S.D = 2.33, Max = 29, Min = 17)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุชนเผ่าเมี้ยนคือโรคฟันผุเกิดจากการรับประทานอาหารแล้วไม่แปรงฟัน
ส่วนเผ่าม้งจะเป็นเรื่องอาหารที่มีประโยชน์ต่อฟัน คือ เนื้อ นม ไข่ ผัก ผลไม้และคนพื้นเมืองจะเป็นในเรื่องอาหารที่มีประโยชน์ต่อฟัน 
คือ เนื้อ นม ไข่ ผัก ผลไม้และการรับประทานอาหารหวานๆ สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ อย่างมี
นัยส าคัญ P<0.05 คือ เพศ รายได้ การเข้าถึงการรับบริการทางทันตกรรม การรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพช่องปาก การเข้าถึง
บริการการดูแลสุขภาพช่องปาก 
ค าส าคัญ: พฤติกรรม, การดูแลสุขภาพช่องปาก, ผู้สูงอายุ
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การพัฒนารูปแบบการดแูลสขุภาพผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ต าบลน้ ามวบ อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ล าดวน วงค์กองแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสันรุ่งเรือง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research ) มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนารูปแบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต าบลน ามวบ อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ด าเนินการ 3 ระยะ คือ 
1)ระยะศึกษาสถานการณ์สุขภาพของผู้สูงอายุ 2)ระยะพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน 3)ระยะประเมินผลการพัฒนา
รูปแบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกลุ่มตัวอย่างการวิจัยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่
ผู้สูงอายุ ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสันรุ่งเรือง ต าบลน ามวบ อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จ้านวน538 คน
ผลการศึกษา 

ระยะที่ 1 ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ้าวัน (Barthel Activities of 
Daily Living: ADL) 538 คน มีกลุ่มติดสังคม (ADL 12 คะแนน ขึ้นไป)ดูแลตนเองได้/ช่วยคนอื่นได้ จ้านวน 500 คน ร้อยละ 92.94 
กลุ่มติดบ้าน (ADL 5 - 11 คะแนน) ดูแลตัวเองได้บ้าง 33 คน ร้อยละ 6.13 กลุ่มติดเตียงติดเตียง (ADL 0 – 4 คะแนน) ต้องการการ
ดูแลจากคนอ่ืน 5 คน ร้อยละ 0.93 และเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 73 คน 

ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สุขภาพสูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบด้วย เจ้าอาวาสวัด
น ามวบ ชมรมผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน (อสม.)จิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ(อผส.) องค์การบริหารส่วนต าบลน ามวบ
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสันรุ่งเรือง ร่วมกันจัดท้าแนวทางดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ตามความสามารถในการประกอบ
กิจวัตรประจ้าวัน ดังนี้ 1)กลุ่มติดสังคม ส่งเสริมการออกก าลังกาย โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสันรุ่งเรือง อสม. ส่งเสริม
สุขภาพจิต โดยวัดน้ ามวบ กลุ่มดนตรีพื้นบ้านส่งเสริมการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน เช่น การฝึกการพับกล่องกระดาษสา การผลิตยา
หม่องไพรผลิตยาสมุนไพร การท้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรส าหรับใช้ในชีวิตประจ้าวัน2)กลุ่มติดบ้านและกลุ่มติดเตียง ติดตามเยี่ยมเพื่อ
ประเมินอาการ ดูแลสุขภาพ ให้ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหา โดย อสม.และจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ(อผส.)มีเจ้าอาวาสวัดน้ ามวบเป็น
แกนน้าในการออกเยี่ยมแต่ละครั้งสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือในทุกวันพระ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นที่ปรึกษาด้านให้การรักษาพยาบาล
องค์การบริหารส่วนต าบลน้ ามวบ พัฒนาชุมชนให้การดูแลช่วยเหลือ สนับสนุนสิ่งของเช่นยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรส าหรับใช้
ในชีวิตประจ้าวันการศึกษาครั้งนี้พบว่าการเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งส าคัญในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยและ
ครอบครัวเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยกันดูแลให้การเจ็บป่วยของตนเองดีขึ้น ความเช่ือมั่น สัมพันธภาพอันดีต่อคนในครอบครัว ส่งเสริมให้
การเจ็บป่วยท่ีรุนแรงลดลง ผลลัพธ์ของการเยี่ยมบ้านท้าให้ผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลสามารถในการพึ่งพาตนเองได้และได้รับการดูแลอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนขณะพักรักษาตัวที่บ้าน และเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ป่วย ผู้ดูแล และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตดี มีการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องเกิดความภาคภูมิใจในผลส าเร็จ
ค าส าคัญ : รูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
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ผลของการเสริมพลังอ านาจคณะทางานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
กรณีศึกษาพ้ืนที่อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 

ตามนโยบายและระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนท่ี พ.ศ. 2561 เพื่อให้เกิดการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่ เป็นไปในทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม รวมทั้งมุ่งเน้นให้
เกิดการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ีที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างความเป็นผู้น าและเจ้าของร่วมกัน ในการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ี ตลอดจนสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
และเกิดความยั่งยืน ทั้งนี้ได้มีการพัฒนากลไกจากระบบสุขภาพอ าเภอ (District Health System) ตั้งแต่ปี 2557 มาเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ผู้ศึกษาได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง จึงได้ประยุกต์แนวคิดการเสริมพลังอ านาจของ Conger & 
Kanungo, 1988 มาใช้ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน อันจะน าไปสู่เป้าหมายการพัฒนากระบวนการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้
เกิดความยั่งยืนได้ 
วัตถุประสงค์การศึกษา (1)เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้และทัศนคติของคณะท างานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอก่อนและหลัง
การศึกษา (2)เพื่อเปรียบเทียบผลของการเสริมพลังอ านาจในตนเองต่อระดับการพัฒนากระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ
ก่อนและหลังการศึกษา 

การวิจัยนี้เป็นแบบกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามรายช่ือคณะท างานพัฒนาคุณภาพชีวิต
พื้นที่อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 21 คน เปรียบเทียบก่อนและหลังการศึกษา เครื่องมือที่ใช้มี 2 ชุด ชุดที่1 เป็นแบบสอบถามการ
การรับรู้และทัศนคติของคณะท างานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 ข้อมูล
การรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ส่วนที่ 3 ข้อมูลทัศนคติของคณะทางานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ มีดัชนี
ความตรงเชิงเนื้อหาและค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.88, 0.84 และ 0.84 ตามล าดับ ชุดที่ 2 เป็นแบบประเมินระดับการพัฒนา
กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอตามแนวทาง DHSA Scoring Guideline 2017 ของสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล ระยะเวลาที่ใช้ศึกษา ตั้งแต่ มกราคม ถึงกันยายน 2561 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และสถิติ
Pair t-test 
ผลการศึกษาพบว่า(1)ผลการเปรียบเทียบการรับรู้และทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการศึกษา โดยรวมมีคะแนนการรับรู้และ
ทัศนคติของคณะท างานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอเพิ่มขึ้นจาก 61.90 คะแนน เป็น 90.47 คะแนน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
(2) ผลของการเสริมพลังอ านาจในตนเองต่อระดับกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอก่อนและหลังการศึกษา พบว่าระดับ
กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอเพิ่มข้ึน ค่าคะแนนเฉลี่ยจากระดับ 3.72 เป็น 4.5 
ข้อเสนอแนะ ควรมีการน ารูปแบบการศึกษาขยายพื้นที่เป้าหมายเพิ่มมากขึ้นเพื่อน าไปสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดการ
พัฒนาของแต่ละอ าเภอ 
ค าส าคัญ: การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ระบบสุขภาพอ าเภอ การเสริมพลังอ านาจ
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Care Giverกับการเพิ่มค่าคะแนนการปฏบิัติกจิวัตรประจ าวันผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลขุนควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
พงษศ์ักดิ์ ตักเตือน, ภัทรพร พรมจันทร์ตา และคณะเจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลขุนควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 

การให้บริการเยี่ยมบ้านโดยกลุ่ม Care Giver ท่ีพัฒนาขึ้นเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เก็บ
ข้อมูลตั้งแต่เดือน มีนาคม 2560 - มีนาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของผู้ป่วยหลัง
ได้รับการดูแลโดยกลุ่มผู้ดูแลที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการจ านวน 20 คน (Care Giver : CG) จากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลขุนควรโดยดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ประเมินผลลัพธ์กา ร
ด าเนินงาน ซึ่งคัดเลือกแบบเจาะจง โดยมีคะแนนประเมินการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน (ADL) น้อยกว่า 10 คะแนน จ านวน 32 คน มี
กิจกรรมที่ส าคัญคือ 1) อบรมพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยให้กับกลุ่ม CG 2) ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
และ CG อาทิ ส่งภาพถ่ายทางไลน์กรณีต้องการความช่วยเหลือ โทรศัพท์สื่อสารติดตามอาการผู้ป่วย 3) บันทึกข้อมูล ADL และแบบ
เยี่ยมบ้าน In home sss ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง CG โดยการประชุมประจ าเดือน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติเชิงวิเคราะห์ Paired Simple T-Test 

ผลการศึกษาพบว่าหลังการด าเนินงาน กลุ่มผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงและผู้พิการ มีพัฒนาการด้านการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันท่ีดีขึ้น ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้าน เปลี่ยนเป็นกลุ่มติดสังคมจากได้จ านวน 7 คน จากท้ังหมด 19 คน คิดเป็นร้อยละ 36.84 กลุ่มผู้
ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้พึงพาญาติและบุคคลอื่นลดลง จาก 13 คน เหลือ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46 เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
ตามเกณฑ์ประเมินการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน (ADL) ของกลุ่มตัวอย่างหลังได้รับการดูแลโดยกลุ่ม Care Giver นั้นแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ P<0.001 โดยคะแนน ADL เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้น จาก 5.81 คะแนน เป็น 7.46 คะแนน (S.D.=2.02) สรุป
ได้ว่าการให้บริการเยี่ยมบ้านโดยกลุ่ม Care Giver ที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพและด าเนินกิจกรรมการตาม Care Plan ร่วมกับการใช้
เทคโนโลยีประสานเช่ือมโยงการดูแลผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่อย่างทันทวงทีช่วยให้กลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงมีพัฒนาด้านกา รท ากิจวัตร
ประจ าวันและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมถึงในชุมชนมี Care Giver ที่มีประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยร่วมสนับสนุนการท างานของ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขได้เป็นอย่างดี
ค าส าคัญ : Care Giver , การเยี่ยมบ้าน
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การศึกษาเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดก่อนและหลังจากการรักษาโคลนสมนุไพรพอกเย็นร่วมกบัการ
นวดแผนไทยในผู้สูงอายุที่มีอาการปวดเข่า

ศลิดา การะเกตุ, นิชกานต์ สุยะราช, พัชรินทร์ ใจด,ี สมบัติ กาศเมฆ และคณะ
โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา

ความเป็นมา จากการศึกษาผู้สูงอายุมีปัญหาปวดข้อเข่าร้อยละ 43.9 ส่วนใหญ่อาการปวดเข่ามีสาเหตุมาจากข้อเข่าเสื่อม ปัจจุบัน
แพทย์แผนไทยจังหวัดพะเยามีการรักษาอาการปวดเข่าหลายวิธีซึ่งผลการรักษามีความแตกต่างกันจึงได้ร่วมกันวิจัยเพื่อเป็นสูตร
มาตรฐานที่ใช้ร่วมกัน

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิผลการใช้โคลนสมุนไพรพอกเย็นร่วมกับการนวดแผนไทยในการลดอาการปวดเข่าในผู้สูงอายุ

วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง ในผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาการปวดจากข้อเข่าเสื่อมที่มารับการรักษาในคลินิก
แพทย์แผนไทยและสถานีอนามัยจังหวัดพะเยา โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบกลุ่มเดียว ทดสอบ ก่อน-หลัง รักษาโคลนสมุนไพรพอกเย็น
ร่วมกับการนวดแผนไทย 5 สัปดาห์ ประเมินผลอาการปวดโดยใช้แบบเฟเชียลสเกลส์ เปรียบเทียบก่อนและหลังการรักษาโดยใช้สถิติ
Paired t-test ก าหนดค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติไว้ท่ี p≤0.05

ผลการศึกษา ในกลุ่มผู้สูงอายุท่ีเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมจ านวน 78 ราย เป็นเพศชาย 17 ราย เพศหญิง 61 ราย ช่วงอายุที่พบมากที่สุดอยู่
ระหว่าง 60 - 64 ปี ส่วนใหญ่ดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 24 - 29 กิโลกรัม/ตารางเมตร จ านวนข้อเข่าที่มีอาการปวดข้างเดียวพบมาก
ที่สุด 42 ราย ร้อยละ 53.85 ปวดทั้งสองข้าง 36 ราย ร้อยละ 46.15 เมื่อวัดคะแนนความปวดก่อนและหลังการรักษา  พบว่าอาการ
ปวดเข่าลดลงคะแนนความปวดลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001)

สรุปและข้อเสนอแนะ การใช้โคลนสมุนไพรพอกเย็นร่วมกับการนวดแผนไทยในผู้สูงอายุสามารถลดคะแนนความปวดได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ

ค าส าคัญ ผู้สูงอาย,ุ ข้อเข่าเสื่อม, โคลนสมุนไพรพอกเย็น
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การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะตดิเชื้อในกระแสเลือดโรงพยาบาลแพร่

อุไรพร พงศ์พัฒนาวุฒิและคณะ 
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแพร่

บทคัดย่อความเป็นมา : กลุ่มอาการติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นภาวะที่คุกคามต่อชีวิตมีผลให้อัตราการตายสูงและเป็นปัญหาทางด้าน
สาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศไทยการดูแลผู้ป่วยท่ีมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดที่มีประสิทธิภาพคือการเฝ้าระวังที่ดีการรับรู้สัญญาณ
อันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยในทุกระยะของโรคให้ได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งการดูแลรักษาอย่างทันท่วงทีตามแนวทางปฏิบัติที่ได้
พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ มีความชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน และมีการปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันจะ
ช่วยให้ผู้ป่วยปลอดภัยลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆและลดอัตราการเสียชีวิตลงได้
วัตถุประสงค์ :เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยท่ีมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดโรงพยาบาลแพร่
รูปแบบการศึกษา :การวิจัยเชิงพัฒนา(developmental research)
สถานที่ :หอผู้ป่วยแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินห้องผู้ป่วยหนักและหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลแพร่.
วิธกีารศึกษา : ด าเนินการศึกษาตามกรอบแนวคิดการพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกของสภาวิจัยด้านการแพทย์และสุขภาพ
แห่งชาติ ประเทศออสเตรเลีย (NHMRC, 1999) ทีมพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกฯ คัดเลือกแบบเจาะจง จ านวน 10 คน กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาผลของการน าแนวปฏิบัติทางคลินิกฯ ไปใช้ ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยแผนก
อุบัติเหตุฉุกเฉินห้องผู้ป่วยหนักและหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลแพร่จานวน 103 ค นผู้ป่วยท่ีมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดโรงพยาบาลแพร่
ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินห้องผู้ป่วยหนักและหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลแพร่ระหว่างตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 จ านวน 34 คน เครื่องมือทีใ่ช้ด าเนินการศึกษา คือ แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเช้ือในกระแส
เลือดโรงพยาบาลแพร่แบบเก็บรวมรวมข้อมูลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบประเมินการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยท่ีมี
ภาวะติดเช้ือในกระแสเลือด และแบบสอบถามความคิดเห็นของพยาบาลต่อการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก ฯ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ
ความถี่ และร้อยละ
ผลการศึกษา: การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเช้ือในกระแสเลือดโรงพยาบาลแพร่ประกอบด้วยแนวทางการ
ปฏิบัติ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การเข้าถึงและเข้ารับบริการ 2)การประเมินผู้ป่วย 3)การวางแผนดูแลผู้ป่วยและการวางแผนจาหน่าย
4)การดูแลผู้ป่วย 5)การให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่ผู้ป่วย/ครอบครัวและ 6)การดูแลอย่างต่อเนื่อง การน าแนวปฏิบัติทางคลินิกฯไปใช้ 
พบว่า พยาบาลสามารถปฏิบัติการพยาบาลตามแนวปฏิบัติทางคลินิกฯได้ร้อยละ 100 ในทุกกิจกรรมทุกองค์ประกอบส่วนผลลัพธ์ที่เกิด
ขึ้นกับผู้ป่วยที่มีภาวะติดเช้ือในกระแสเลือด พบว่า เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นทุกด้านและความคิดเห็นของพยาบาลต่อการน าแนวปฏิบัติทาง
คลินิกแนวปฏิบัติทางคลินิกฯ ไปใช้ พบว่า พยาบาลส่วนใหญ่ (ร้อยละ 88.9 ถึง ร้อยละ100) เห็นด้วยในระดับมากต่อการใช้แนวปฏิบัติ
ทางคลินิกฯ ในเรื่องแนวปฏิบัติทางคลินิกฯมีความง่ายต่อการน าไปใช้ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถปฏิบัติตามได้ และมีความพึงพอใจต่อ
แนวปฏิบัติทางคลินิกฯจากการวิจัย แสดงให้เห็นว่าแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยท่ีมีภาวะติดเช้ือในกระแสเลือด โรงพยาบาลแพร่เป็น
ประโยชน์ต่อการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเช้ือในกระแสเลือดในทุกระยะของโรค และควรน าไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเช้ือใน
กระแสเลือดทุกรายโดยเฉพาะการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในผู้ป่วยระยะเริ่มแรก
ข้อยุติ : ผลการวิจัยสนับสนุนแนวปฏิบัติทางคลินิกฯ ท่ีสร้างขึ้น สามารถน าไปสู่ผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่ดี สามารถจัดการดูแลผู้ป่วย
มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดได้
ค าส าคัญ : การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก,ภาวะติดเช้ือในกระแสเลือด
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การพัฒนาระบบการดแูลผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือด กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

วิราวรรณ เมืองอินทร์, บุษบา อัครวนสกุล, อรอนงค์ วงศ์แก้ว 
กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

SP – PP - 25

บทคัดย่อความเป็นมา: ภาวะติดเช้ือในกระแสเลือดเป็นปัญหาส าคัญของระบบบริการสุขภาพ ซึ่งพบมีผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือด
รุนแรงและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกปีการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือด จึงเป็นแนวทางที่จะช่วยให้ผู้ป่วยปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อนและลดอัตราการตายได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย:เพื่อศึกษาสถานการณ์การดูแลผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือด พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยติดเช้ือในกระแส
เลือด และศึกษาผลลัพธ์ของการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือด ของกลุ่มงานอายุรก รรม โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์ 
วิธกีารศึกษา : ได้ศึกษาวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and development) แบ่งออกเป็น 4 ระยะ 1) การวิเคราะห์
สถานการณ์การติดเชื้อในกระแสเลือด 2) การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด 3) ทดลองใช้แนวปฏิบัติและปรับแนว
ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด 4) การประเมินผลลัพธ์เปรียบเทียบข้อมูลอัตราตาย การได้รับการเจาะ Hemoculture
ก่อนให้ยาปฏิชีวนะ การไดร้ับยาปฏิชีวนะภายใน 1 ชม. ผู้ป่วยภาวะติดเช้ือในกระแสเลือดรุนแรงได้เข้ารับการรักษาใน ICU ภายใน 3
ชม. จ านวนวันนอน และค่าใช้จ่าย โดยเก็บข้อมูลจากเวชระเบียนผูป้่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ก่อนและหลังใช้แนวปฏิบัติ จ านวน 40
ราย ช่วงเดือน มกราคม 2562 – มีนาคม 2562
ผลการศึกษา :พบว่าสถานการณ์การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการดูแลไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดประกอบด้วย 1) แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือด 2) ระบบ sepsis 
fast track 3) แนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย ส่วนการประเมินผลลัพธ์การใช้ระบบการดูแลผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดพบ
ดังนี้

สรุปผลและข้อเสนอแนะ : ควรส่งเสริมให้มีการใช้แนวปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นอย่างจริงจัง ทบทวนความรู้ให้แก่บุคลากรแต่ระดับเป็น
ระยะๆ อย่างต่อเนื่อง และควรถอดบทเรียนวิธีการปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะติดเช้ือและช็อกจากการติดเช้ือในกระแสเลือด 
เพื่อเป็นองค์ความรู้ของหน่วยงานและเผยแพร่เป็น best practice
ค าส าคัญ : การพัฒนาระบบ ภาวะติดเช้ือในกระแสเลือด แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด
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การวิเคราะห์ต้นทุนผลลัพธ์ของมาตรการการเร่งรัดการค้นหาวัณโรค ในกลุ่มเสี่ยง 
ณ โรงพยาบาลล าปาง
กวิน วัฒนากูล, ธัญญชนก เกษตรทัต, นันทวัฒน์ จันทร์ชัย, ปราณิศา บุตรโคษา, วิน เตชะเคหะกิจ, กมลพร วงศ์วิวัฒน์, ชนินท์ ประคองยศ, 
นักศึกษาแพทย์ ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก, กลุ่มงานเวชกรรมสังคม, กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลล าปาง

บทคัดย่อ ภูมิหลัง: 
งานวิจัยที่ผ่านมาได้ชี้ให้เห็นถึงความชุกท่ีสูงของวัณโรคในประชากรไทยโรงพยาบาลล าปางได้ด าเนิน มาตรการคัด

กรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง เพื่อเร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยแต่ยังไม่มีข้อมูลเรื่องต้นทุนประสิทธิผล ของมาตรการนี้ 
วัตถุประสงค:์ เพื่อศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนผลลัพธ์ของมาตรการตรวจคัดกรองวัณโรคที่รพ.ล าปาง 
วัสดุและวิธีการ:

ข้อมูลในเวชระเบียนอิเลคทรอนิกค์ ช่วงเดือนตุลาคม 2560 – เมษายน 2561 ของกลุ่มเสี่ยงวัณโรค 11,021 ราย
แบ่งเป็น 7กลุ่ม (ผู้สูงอายุ แรงงานข้ามชาติ ผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ติดสุราผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยเรื้อรัง (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง, เบาหวาน,ไตวายเรื้อรัง) 
และกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ) ถูกวิเคราะห์ต้นทุนผลลัพธ์แบบย้อนกลับ คือต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวกับการแพทย์ (ค่าบริการผู้ป่วยนอก การตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการและการตรวจอ่ืนๆ) และที่ไม่เกี่ยวกับการแพทย์ (ค่าเดินทาง อาหารและค่าเสียเวลา) โดยประมาณการจากมุมมอง
สังคมและ ผู้ให้บริการที่ปีฐาน พ.ศ. 2560
ผลการศึกษา: 

ประชากรกลุ่มเสี่ยงเป็นเพศหญิงรอ้ยละ 56.1 เป็นกลุ่มผู้สูงอายุมากท่ีสุด (ร้อยละ 47.2) รองลงมาคอืผู้ป่วยเรื้อรัง
(ร้อยละ 33.1) พบผู้ป่วยวัณโรค 35 ราย (317 รายต่อแสนประชากร) ต้นทุนทั้งหมดและอตัราสว่นต้นทุนประสิทธิผลจากมุมมองผู้
ให้บริการเท่ากับ 912,071 และ 26,059 บาท ขณะที่จาก มุมมองสังคมเท่ากับ 3,359,746 และ 95,993 บาท ตามล าดับโดยเป็น
ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวกับการแพทย์ ร้อยละ 27.2 และต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวกับการแพทยร์้อยละ 72.8 ขั้นตอนที่มีต้นทุนสูงสุดคือ
การถ่าย ภาพรังสีทรวงอกกลุ่มที่มตี้นทุนในการตรวจพบผู้ป่วยวัณโรค 1 ราย ต่ าสดุคือกลุม่เสี่ยงอื่นๆ รองลงมา ไดแ้ก่ผู้ป่วยปอดอุดกั้น
เรื้อรังแรงงานข้ามชาติและผู้สงูอายุตามล าดับ
สรุป:

ต้นทุนส่วนใหญ่ของการเร่งรัดการค้นหาวัณโรคตกอยู่กับผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองการลงทุนตรวจ คัดกรองในกลุ่ม
ผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังผู้สูงอายุและแรงงานข้ามชาติ มีประสิทธิภาพมากกว่ากลุ่มเสี่ยงท่ีเหลืออ่ืนๆ แต่มีผู้คัดกรองที่สูญหายไปในอัตรา
ที่สูงมากแทบทุกข้ันตอนของการตรวจซึ่งควรมีการวางแผนแก้ไขต่อไป

ค าส าคัญ: การวิเคราะห์ต้นทุนผลลัพธ์, วัณโรค,ตรวจคัดกรอง
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การพัฒนากลไก การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยสุขภาพจิต แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย พัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับต าบล : พชต.  ภายใตบ้ริบทของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลแม่สาคร 

อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน   
ภิญยา ไปมูลเปี่ยม, พันธพิา ไชยบุญเรือง, ไชยวัฒน์ น้ าเย็น, มงคล ยศมาดี 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่สาคร  อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

SP – PP - 27

บทคัดย่อ
การวิจัยและพัฒนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิตแบบมีส่วน ร่วมของภาคีเครือข่าย

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล ภายใต้บริบทของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลแมส่าคร อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ประชากรการ
วิจัยเลือกแบบเจาะจงได้แก่ ผู้ป่วยสุขภาพจิตและภาคี เครือข่ายในชุมชน จ านวน 150 คน

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และเวชระเบียนผู้ป่วย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ 
ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหาผลการวิจัย พบว่า กระบวนการด าเนินงานพัฒนาอย่างเป็นระบบตั้งแต่การวิเคราะห์สถานการณ์
ชุมชน เพื่อน าข้อมูลมาวางแผนพัฒนากลไกการด าเนินงาน เกิดนวัตกรรมเชิงกระบวนการที่น ารูปแบบสู่การปฏิบัติในชุมชนอย่างมีส่วน 
ร่วมและการประเมินผล ซึ่งพบว่าผู้ป่วยเกิดการยอมรับและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทิศทางที่ถูกต้อง และสามารถเพิ่มโอกาสในการ
เข้าถึงบริการของผู้ป่วยมากขึ้น จนส่งผลท าให้ผู้ป่วยสุขภาพจิต เข้ารับบริการ  ร้อยละ 94.1 ผู้ป่วยสุขภาพจิตได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี ร้อยละ 82.3 ผู้ป่วยสามารถประกอบอาชีพได้ มีรายได้ ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว และได้รับการยอมรับ ให้อยู่ร่วมใน
ชุมชนโดยปกติ กระบวนการด าเนินงานเกิด การประสานงาน การถ่ายทอดข้อมูลอย่างมีส่วนร่วมลงสู่ครอบครัวและญาติ ผ่าน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ผู้น าชุมชน และภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่ น าสู่การเข้าถึงบริการใกล้บ้านใกล้ใจอย่าง
ต่อเนื่อง และยั่งยืน 

ค าส าคัญ: การพัฒนากลไก การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยสุขภาพจิต เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล
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ผลการพัฒนาระบบบริการช่องทางด่วนส าหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast track) 
และการศึกษาปัจจัยที่มีผลเวลาในการส่งตอ่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลเชียงม่วน
สพุรรณิกา ปิจจวงค์
โรงพยาบาลเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

บทคัดย่อ
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Study) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการน าระบบ

ประกันเวลามาใช้ในการพัฒนาระบบช่องทางด่วนส าหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke fast track) และศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อ
ระยะเวลาในการส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเครื่องมือท่ีใช้คือ เวชระเบียนของผู้ป่วยและแบบบันทึกข้อมูลทางการพยาบาลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันที่เข้ามารักษาโรงพยาบาลเชียงม่วนภายใน 90 นาที 
นับตั้งแต่เริ่มมีอาการ (onset to door ≤ 90 นาที) ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2562 จ านวน 28 ราย โดย
ศึกษาเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการส่งต่อผู้ป่วยตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล (door to refer time) ร้อยละของการส่งต่อผู้ป่วยภายในเวลา 30 
นาทีหลังจากท่ีผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการส่งต่อผู้ป่วย
ผลการศึกษา พบว่าการน าระบบการประกนัเวลามาใช้ในการพัฒนาระบบช่องทางด่วนส าหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke fast 
track)ช่วยลด Door to refer timeเฉลี่ยของผู้ป่วย Stroke fast track จาก 41 นาที ในปี 2561 เหลือ 26.9 นาทีในปี 2562และ
อัตราผู้ป่วย Stroke fast track ที่มี Door to refer time <30 นาทีเพิ่มขึ้นจากปี 2560 52.96% เป็น 75% และ 66.67% ในปี 
2561 และ 2562 ตามล าดับและพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อเวลาในการส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองล่าช้า ได้แก่ ความล่าช้าในการ
ประสานงานกับพยาบาลและรถพยาบาลและกระบวนการดูแลผู้ป่วยท่ีซับซ้อน
ค าส าคัญ: Stroke fast track Door to refer time

SP – PP - 28

66



ประสิทธิผลของการสนับสนนุให้ผู้ป่วยไตวายเร้ือรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมรับประทาน
ไข่ขาวอย่างสม่ าเสมอ ณ โรงพยาบาลแม่สาย

ฐิติพันธ์ จันทร์พัน, ราตรี บุลประเสริฐ, ศิรินภา สิริโชติรุ่งโรจน์ และ พิชญุตม์ ภิญโญ 
โรงพยาบาลแมส่าย จังหวัดเชียงราย

บทคัดย่อ
ที่มาและความส าคัญ: ภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยท่ีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนั้นมีความสัมพันธ์ต่อการเพิ่มปัจจัยการเสียชีวิตการ
ติดเช้ือ โรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึง ภาวะน้ าท่วมปอด การเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล อายุการใช้งานของVascular 
access ลดลง

หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลแม่สายพบผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
ตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2561 พบว่าผู้ป่วยมีระดับการบริโภคโปรตีนต่ ากว่าเกณฑ์พบว่า ค่าSerum Albumin และค่า nPCR (normalized 
protein equivalent of total nitrogen appearance) มีค่าต่ ากว่าปกติ ซึ่งค่าทั้งสองเป็นตัวบ่งชี้ว่าผู้ป่วยมภีาวะทุพโภชนาการ โดย
พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ร้อยละ 30-65 มีระดับ serum albumin น้อยกว่า 3.5 กรัมต่อเดซิลิตร. ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ดัชนีช้ีวัดที่ร้อยละ 80 
ของผู้ป่วยต้องมีระดับ serum albumin มากกว่า 3.5 กรัมต่อเดซิลิตร.
วัตถุประสงค:์ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการสนับสนุนให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมรับประทานไข่ขาว
อย่างสม่ าเสมอโรงพยาบาลแม่สาย
วิธกีารศึกษา: เป็นการศึกษาแบบ Prospective interrupted time design, repeated measure in individual level ในผู้ป่วยไต
วายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องเทียมที่หน่วยไตเทียมโรงพยาบาลแม่สาย จ้านวน 45 ราย ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2560 ถึง
เดือนธันวาคม 2561 
สรุปผลการศึกษา: ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจ านวน 45 ราย ที่มารับบริการที่งานไต
เทียม โรงพยาบาลแม่สาย ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2561 ที่ได้รับการสนับสนุนให้ตามโปรแกรมกระตุ้นให้
รับประทานไข่ขาวโดยเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของ Serum albumin ก่อนและหลังการใช้แนวทางสนับสนุน พบว่าไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (p-value 0.924)
ค าส าคัญ: ภาวะทุพโภชนาการ, Serum albumin, ค่าnPCR
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ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพ2 MED ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิต
ไม่ได้ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย The effect of health promotion program(2 MED) among 

Uncontrolled hypertension patient, Wiang Chiang Rung Hospital, Chiangrai Province.
มาลัย พัฒนา, สพุรรณี มณีปัญญา, ณรงค์ศักดิ์ วันด,ี รัชดาภรณ์ เบ็ญจสุวรรณ, เรวดี รู้ยาม, ณัฏฐ์ภัทร์ เหลืองธาดา,ธนวันต์ อึ้งตระกูล
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ความส าคัญของปัญหา: โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งมีผู้ป่วยภาวะความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมความดันไม่ได้เข้ารับบริการท่ีคลินิกพิเศษ 
ร้อยละ 28.98 เพิ่มเป็นร้อยละ 33.51 ในปี พ.ศ.2559 และ ร้อยละ 47.41 ในปี พ.ศ.2560 ในจ านวนนี้พบภาวะแทรกซ้อนด้วย 
โรคหัวใจและหลอดเลือด ร้อยละ 3.84 โรคหลอดเลือดสมองร้อยละ 2.32 และโรคไตและการท างานของไตบกพร่อง ร้อยละ8.55 
(งานคลินิกพิเศษ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง, 2560) ซึ่งภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ดังกล่าวผู้ป่วยสามารถป้องกันได้โดยการควบคุมระดับ
ความดันโลหิตให้อยู่ใน ระดับปกติและปฏิบัติตัวหรือดูแลสุขภาพตนเองให้เหมาะสมกับโรคอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการด าเนินชีวิตให้เหมาะสมสามารถลดความดัน
โลหิตได้
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรมต่อความรู้ การปฏิบัติตัว ก่อนหลังการเข้าร่วมโปรแกรมในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
2.เพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรมต่อ ระดับความดันโลหิตก่อนหลังการเข้าร่วมโปรแกรมระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
3.เพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรมต่อ ระดับความดันโลหิตของกลุ่มทดลองก่อน หลังการเข้าร่วมโปรแกรมและ ติดตามความดันโลหิต
หลัง 6 เดือน

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง โดยเลือกแบบเจาะจงจ านวน 66 คน ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
กลุ่มละ 33 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพ 2 MED ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้
ที่ ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 3 ครั้ง วัดผลสองครั้งก่อนและหลังการทดลองและติดตามผลความดันโลหิตหลัง 6 เดือน เพื่อศึกษาผลของ
โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพ 2 MED ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้ เนื้อหาของโปรแกรม
ประกอบด้วย ความรู้และการปฏิบัติในการสมาธิบ าบัด (M)การนวดเพื่อลดความดันโลหิต (M)ความรู้ในเรื่องโรคและแนวทางการ
รักษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (E)ความรูแ้ละการปฏิบัติทางโภชนาการ (E)ความรู้และการปฏิบัติในการออกก าลังกาย (E) และความรู้
และการปฏิบัติเกี่ยวกับยา (D) ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ได้จากแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมสุขภาพ และการวัดความดันโลหิต น ามาทดสอบ
ทางสถิติด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและข้อมูลผลลัพธ์ของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพ 2 MED ในผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูงได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคความดันโลหิตสูงค่า
ความดันโลหิตก่อน และหลังการเข้าร่วมโปรแกรม โดยใช้สถิติพรรณนาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมด้วย สถิติอนุมานการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยในกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มอิสระจากกัน(Indipendent t-test)

ข้อมูลผลลัพธ์ของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพ 2 MEDในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในกลุ่มทดลอง ได้แก่ ค่าความ
ดันโลหิตก่อน และหลังการเข้าร่วมโปรแกรมและติดตามหลัง 6 เดือนใช้สถิติอนุมานการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ า 
(Repeated Measures ANOVA) ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยความรู้หลังได้รับโปรแกรมของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P=0.000) ระดับความดันโลหิตก่อนหลังการเข้าร่วมโปรแกรมระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P=0.000) และระดับความดันโลหิตของกลุ่มทดลองก่อน หลังการเข้าร่วมโปรแกรมและ ติดตามความดัน
โลหิตหลัง 6 เดือนพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P=0.000)ทั้งค่าเฉลี่ยระดับความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและคลายตัว

งานวิจัยนีส้ามารถน าไปใช้สร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้ 
ค าส าคัญ: โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพ2MED ; ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้
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ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมเพื่อลดระดับไขมันชนิดเลวในกลุ่มผู้รับบริการตรวจ
สุขภาพ ในคลินิกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเชียงค า จังหวัดพะเยา

ทักษพร สมฤทธิ,์ อนุพงษ์ เพียรไพรงาม, เดือนฉาย บัวแย้ม, อัจฉราภรณ์ ศรีขันทะ 
โรงพยาบาลเชียงค า จังหวัดพะเยา

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลองเพื่อศึกษาประสิทธิผลของ

โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดระดับไขมันชนิดเลวในกลุ่มผู้ที่มารับบรกิารตรวจสุขภาพ ในคลินิกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาล
เชียงค ากลุ่มตัวอย่าง คือผู้ที่มารับบริการตรวจสุขภาพ และมาตรวจตามนัด 3 ครั้ง จ านวน 781 คน ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 –
30 กันยายน 2561 เก็บรวบรวมข้อมูลจากโปรแกรม HosXP ประกอบด้วย เพศ อายุ น้ าหนัก ส่วนสูง และผลตรวจทางง
ห้องปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 ระยะ คือ 1) การมาตรวจสุขภาพในครั้งแรก ครั้งที่ 2 และ 3 ที่มาตรวจตามนัด โดยมีระยะเวลา
ห่างกันครั้งละ 3 เดือน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ด้วยสถิติ Paired T-Test.
ผลการศึกษา 

พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.5 อายุระหว่าง 25-88 ปีอายุเฉลี่ย 57.54 ปี มีดัชนีมวลกาย 
(ภาวะอ้วน) 25 ก.ก./ม2 ขึ้นไป ร้อยละ 40.8 ระดับคอเลสเตอรอล (ครั้งแรกที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ) 201 มก./ดล. ขึ้นไป ร้อยละ 
65.4 ระดับคอเลสเตอรอล 201 มก./ดล. ขึ้นไป (ครั้งที่ 3) ร้อยละ 62 มีค่าแอลดีแอล (ครั้งแรกที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ) 121 มก./
ดล. ขึ้นไป ร้อยละ 59.4 ค่าแอลดแีอล121มก./ดล. ขึ้นไป (ครั้งท่ี 3 )ร้อยละ 58.1 จากการเปรียบเทียบค่าไขมันแอลดีแอลของผู้มารับ
บริการตรวจสุขภาพ ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระยะเวลา 6 เดือน พบว่าค่าเฉลี่ยของแอลดีแอล
หลังเข้าร่วมโปรแกรมการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมต่ ากว่าก่อนเขา้รว่มโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 (p-value 
= 0.043)
จากผลการศึกษา 

แสดงให้เห็นว่า การเข้าร่วมโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดระดับไขมันชนิดเลวเป็นโปรแกรมที่สามารถ
ปฏิบัติได้แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่อนข้างนานและควรปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ควรมีความตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อีกทั้งยังสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านยา ลดการบริโภคยาที่เกินความจ าเป็นของผู้ที่มารับ
บริการได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้มารับบริการในด้านสุขภาพ และผลจากการศึกษา สามารถน ามาพัฒนาปรับใช้กับกระบวนการท างานได้คือ 
การเลื่อนระยะเวลานัดจาก 3 เดือน เป็น 6 เดือนทั้งนี้จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ลดความถี่การมารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลและลด
ความแออัดของการให้บริการได้
ค าส าคัญ:โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไขมันชนิดเลวตรวจสุขภาพ
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พฤติกรรมการดแูลสขุภาพตนเองของผูป้่วยโรคเบาหวานเขตบริการ
โรงพยาบาลภูซาง จังหวัดพะเยา 2560
วรรณี ใจวังโลก, กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลภูซาง 
พิทยายุทธ อยูด่ี (พัฒนาสังคม) กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลเชียงค า

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างระดับความรู้โรคเบาหวาน แรงสนับสนุนจากกลุ่มทางสังคม กับการพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน เป็น
การศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research)เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน เขตอ าเภอภูซาง ท าการเก็บและ
รวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน 2560 จ านวน 100 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ตามเกณฑ์การคัดเข้า 
คัดออก น ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์หาค่า
ความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Chi-squre
ผลการศึกษา พบวา่ ผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 62.00 อายุ 60 ปีข้ึนไป ร้อยละ 52.00 สถานภาพการสมรส คู่ร้อย
ละ 73.00 ระดับการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 76.00 อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 83.00 รายได้เฉลี่ยครอบครัว รายรับน้อยกว่า
รายจ่าย ร้อยละ 86.00 แหล่งรายได้ส่วนใหญ่จากการประกอบชีพตนเอง ร้อยละ 54.00 ระยะที่ป่วยเป็นเบาหวาน 3-5 ปี ร้อยละ 
54.00 และนอกจากป่วยเป็นโรคเบาหวานป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 56.00 ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานทุกด้าน อยู่ใน
ระดับดีมาก ตอบถูกมากกว่าร้อยละ 80.00 ได้แก่ ความรู้พื้นฐานโรคเบาหวาน โรคแทรกซ้อน ความรุนแรงของโรค ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติตน พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 75.00) ได้แก่ การรับประทานยา การใช้
สมุนไพร การออกก าลังกาย การรับประทานอาหาร การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ และการจัดการด้านอารมณ์ส่วนแรงสนับสนุนทางสังคม
จากคนในครอบครัว, ผู้น าชุมชน(อสม./ผู้น าชุมชน/สอบต) และ บุคลากรสาธารณสุข อยู่ในระดับดี ร้อยละ 77.00 ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนของผู้ป่วยเบาหวานอย่างมีนับส าคัญทางสถิติ คือ การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากคนในครอบครัว 
ผู้น าชุมชน และบุคลกรทางสาธารณสุข (p-value = 0.03) 
ข้อเสนอแนะ เห็นควรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพคนในครอบครัว ผู้น าชุมชน และบุคลากรสาธารณสุข ในการพัฒนา
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องมากขึ้น 
ค าส าคัญ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง, ผู้ป่วยเบาหวาน, แรงสนับสนุนจากกลุ่มทางสังคม
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Adverse Outcomes in Pregnancies with a Single Abnormal Value of 100-gram Oral 
Glucose Tolerance Test in Lampang Hospital

Abstract
Background: It is still controversial from current evidence to whether or not a single abnormal 100g Oral 
Glucose Tolerance Test (OGTT) increases the risks of adverse pregnancy outcomes.
Objective: This research aims to compare the adverse pregnancy outcomes among pregnancies with a single 
abnormal 100g OGTT value with the normal OGTT and gestational diabetes mellitus (GDM). 
Materials & Method: This study included retrospective data of singleton pregnancies who had 100gm OGTT for 
gestational diabetic screening from Lampang Hospital from June 2008 to April 2018.TheCarpenter and Coustan
criteria were applied to determine the cutoffs for abnormal OGTT values. Adverse pregnancy outcomes included 
fetal small for gestational age (SGA), large for gestational age (LGA), macrosomia, preterm delivery, and having 
cesarean section. Multiple logistic regression analyses were applied to assess the association of pregnancy 
outcomes across the OGTT groups, controlling for other covariates. 
Result: The study groups comprised 1,320 having normal OGTT values, 1,218 having GDM and the remaining 604 
with a single abnormal 100 g OGTT value. Results showed that pregnancies with single abnormal 100g OGTT had 
higher risks of having cesarean section(OR=1.33,95% CI=1.09-1.62), large for gestational age(OR=1.80,95% CI=1.31-
2.47), and macrosomia (OR=1.63,95% CI=1.04-2.55), compared with the normal OGTT. There is no difference in 
pregnancy outcomes between the single abnormal OGTT and GDM groups. 
Conclusion: As the findings suggest the increased risks of pregnancy outcomes among those with single 
abnormal 100g OGTT value, close monitoring and prompt management should be recommended in these 
patients.
Keywords: single abnormal 100g OGTT, adverse outcome, pregnancy 
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การประเมินผลการรักษาด้วยยา Depot medroxy progesterone acetate (DMPA) ในผู้ป่วยโรค
เยื่อโพรงมดลูกเจริญผิดที่หลงัจากได้รับการวินิจฉยัโดยการผ่าตัดผ่านกลอ้ง
พัชรมณฑน์ เขื่อนค า, รวีโรจน์ ทองธานินขวัญ, วทัญญู อินทร์เทศ, วษิณุ ใจวันด,ี ศุภากร ล้อชัยเวช, เบญจมาภรณ์ พวงผกา, เถลิงศักดิ์  เนตรศริินิลกุล, ประเทือง 
เหลี่ยมพงศาพุทธิ หน่วยงานสูต-ินรีเวช, ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกล าปาง, คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

วัตถปุระสงค์:
เพื่อศึกษาผลของการใช้ยา DMPA ในการรักษาโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ถึงประสิทธิภาพ ความต่อเนื่องใน

การเข้ารับการรักษา ผลข้างเคียงจากการใช้ยา หลังจากได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง และ เปรียบเทียบผลของการใช้ยา 
DMPA ในแต่ละกลุ่มผู้ป่วยท่ีมีระดับความรุนแรงโรคต่างกันต่อการควบคุมอาการปวดและการเป็นซ้ าหลังจากได้รับการรักษาด้วย การ
ผ่าตัดผ่านกล้อง
วิธีการศึกษา:

เก็บข้อมูลในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคโดยวิธีการผ่าตัดผ่านกล้อง จ านวน 187คน  เกณฑ์การคัดเข้าคือ
ผู้ป่วยที่ได้รับยา DMPA หลังผ่าตัดเกณฑ์การคัดออก คือ ผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างการศึกษา ไม่สามารถติดต่อได้ ใช้ยาอื่นร่วมกับยา 
DMPA เพื่อรักษาอาการที่เกิดจากเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ ผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดรักษาโรคอื่นๆ ทางนารีเวชที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรคเยื่อบุ
โพรงมดลูกเจริญผิดที่ในภายหลัง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เพื่อเก็บ ข้อมูลผู้ป่วย โดยใช้แบบสอบถามที่ จัดท าขึ้นเป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ร่วมกับการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเวชระเบียนระเบียนอิเล็กทรอนิกส์โรงพยาบาลล าปาง
ผลการศึกษา:

การศึกษานี้มีกลุ่มประชากรจ านวน 187คน สามารถเก็บข้อมูลได้ ครบและเข้าเกณฑ์คัดเข้และคัดออกได้ทั้งหมด 
70คน อายุเฉลี่ยปัจจุบัน 38.76 ปี อายุเฉลี่ยขณะผ่าตัด 33.36 ปี การเปลี่ยนแปลงของระดับความเจ็บปวดหลังจากได้รับการผ่าตดัผ่าน
กล้องและรักษาด้วยยา DMPA ผู้ป่วยมีความเจ็บปวดลดลง จ านวน 35 คน (ร้อยละ 50), หายปวด จ านวน 26 คน (ร้อยละ 37.14) 
และ อาการปวดไม่เปลี่ยนแปลงจ านวน 9 คน (ร้อยละ 12.86) และมีผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดซ้ าจ านวน10 คน (ร้อยละ 14.29) ด้านความ
ต่อเนื่องของการใช้ยา มผีู้ป่วยหยุดใช้ยาจ านวน 21 คน โดยเหตุผลที่พบมากที่สุดคือการมีน้ าหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นจ านวน 14 คน (ร้อย
ละ 66.67) รองลงมาคือต้องการมีบุตร จ านวน 10 คน (ร้อย ละ 47.62) และพบว่าเมื่อเปรียบเทียบด้านการเปลี่ยนแปลงระดับความ
เจ็บปวด และการผ่าตัดซ้ าในแต่ละระดับความรุนแรงของโรคพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
สรุปผลการศึกษา:

การใช้ยา DMPA หลังได้รับการวินิจฉัยโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องมีประสิทธิภาพใน
การลดอาการปวดและปัจจัย ส าคัญทีท่ าให้ผู้ป่วยหยุดยา คือ น้ าหนักตัวท่ีเพิ่มขึ้นและเป็นผลข้างเคียงหลักที่พบ นอกจากนี้ไม่พบความ
แตกต่างของการใช้ยา DMPA ในแต่ละระดับความ รุนแรงของโรคต่อการควบคุมอาการปวด และการผ่าตัดซ้ า
ค าส าคัญ: โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่, การตรวจวนิจิฉัยผ่านกล้อง, Depot medroxy progesterone acetate (DMPA), การ
ผ่าตัดผ่านกล้อง
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การศึกษาประสิทธิผลของการบ าบัดด้วยแสงระหว่างเครื่องส่องไฟชนิดแอลอีดีผลิตเองเทียบกบัหลอด
แอลอีดีมาตรฐานในทารกแรกเกิดของกลุ่มงานกมุารเวชกรรม โรงพยาบาลล าปาง

ณัฏฐ์ภาวี บุณยะวิโรจ, รวิสรา วัฒนศิริ, สิรินุช หิตตราวัฒน์, ชัชวาล เชวงชุติรัตน์, อนวัช บุปผาเจริญสุข.
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลล าปาง

ที่มาและความส าคัญ:ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดเป็นภาวะท่ีพบได้บ่อย หากไม่ได้รับการรักษาอาจมีอันตรายถึงชีวิต แต่สามารถ
รักษาได้ด้วยการบ าบัดด้วยแสง ซึ่งในปัจจุบันมีการผลิตนวัตกรรมเครื่องส่องไฟและน ามาใช้อย่างแพร่หลาย โดยนวัตกรรมเหล่านี้อาจ
เป็นทางเลือกที่คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพในการรักษาทารกท่ีมีภาวะตัวเหลือง
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาประสิทธิผลของเครื่องบ าบัดด้วยแสงชนิด LED ที่ผลิตเองเทียบกับเครื่อง LED มาตรฐานในการลดระดับบิลิรู
บินในเลือดศึกษาความปลอดภัย และส ารวจภาวะแทรกซ้อนจากการบ าบัดด้วยแสง
รูปแบบการศึกษา: Randomized Controlled Trial
วิธกีารศึกษา: ท าการศึกษาในทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลืองและต้องได้รับการรักษาด้วยการบ าบัดด้วยแสง ท าในทารกท่ีมีอายุครรภ์
ตั้งแต่ 35 สัปดาห์ และมีน้ าหนักแรกเกิดตั้งแต่ 2,400 กรัม โดยมีอายุน้อยกว่า14 วัน ทารกที่เข้าเกณฑ์จะถูกจัดกลุ่มแบบสุ่มโดยวิธี 
Block of 5 randomization กลุ่มที่ 1 ได้รับการรักษาด้วยเครื่องส่องไฟ LED ผลิตเองจากโรงพยาบาลอุ้มผาง และกลุ่มที่ 2 ได้รับการ
รักษาด้วยเครื่องส่องไฟ LED มาตรฐาน บันทึกระดับบิลิรูบิน ความเข้มข้นของเลือด อุณหภูมิ น้ าหนักทารกที่ 12 และ 24 ช่ัวโมง
ภายหลังเริ่มบ าบัดด้วยแสง และที่ 6 ช่ัวโมง ภายหลังหยุดบ าบัดด้วยแสง และเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน
ผลการศึกษา:ทารกท่ีเข้าร่วมการวิจัยจ านวนทั้งหมด 46 ราย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทารกท่ีได้รับการบ าบัดด้วยแสงด้วยเครื่องส่อง
ไฟแอลอีดีที่ผลิตเอง 22 ราย และกลุ่มกลุ่มทารกท่ีได้รับการบ าบัดด้วยแสงด้วยเครื่องส่องไฟแอลอีดีมาตรฐาน 24 ราย ด้านสาเหตุของ
ภาวะตัวเหลือง อายุที่ได้รับวินิจฉัย อายุที่เริ่มบ าบัดด้วยแสง และระดับบิลิรูบินก่อนส่องไฟไม่พบความแตกต่างอัตราการเปลี่ยนแปลง
ของระดับบิลิรูบินที่ 12, 24 ช่ัวโมงหลังได้รับการบ าบัดด้วยแสงที่ 12 ถึง 24 ช่ัวโมง และที่ 6 ช่ัวโมงภายหลังจากหยุดการบ าบัดด้วย
แสงไม่พบความแตกต่าง ทารกทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างในด้านการเปลี่ยนแปลงของน้ าหนักและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ แสดงให้
เห็นว่าเครื่องส่องไฟแอลอีดีจากโรงพยาบาลอุ้มผางมีความปลอดภัยเทียบเท่ากับเครื่องส่องไฟแอลอีดีมาตรฐานของโรงพยาบาลล าปาง
สรุป: เครื่องส่องไฟแอลอีดีผลิตเองจากโรงพยาบาลอุ้มผางมีประสิทธิผลในการลดระดับบิลิรูบินในเลือดและมีความปลอดภัยไม่ด้อย
กว่าเครื่องส่องไฟแอลอีดีมาตรฐานจึงอาจใช้เป็นเครื่องมือในการบ าบัดด้วยแสงที่มีประสิทธิภาพและประหยัดงบประมาณ
สถานพยาบาลในการรักษาทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลืองได้
ค าส าคัญ: ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด, การส่องไฟ, แอลอีดี
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Bleb Needling Revision With 5-FU Injection in Chronic Filtering Bleb Failure Over 6 
Months in Phayao Hospital, Thailand
Tosaporn Yodmuang
Phayao Hospital, Thailand

Background: Trabeculectomy remains the mainstay of treatment in medically uncontrolled glaucoma. Failure of 
the trabeculectomy bleb can occur due to fibrotic proliferation. 5-fluorouracil (5-FU) augmented bleb needling is 
a relatively simple method which can rescue failing blebs.The aim of the procedure is to re-open and maintain 
the filtering site with success rate from 33-90 % up to 30 years after trabeculectomy. However, the heterogenous
nature of these studies has no reported in Phayao Hospital before.
Purpose: To evaluate the results of bleb needling with adjunctive 5-fluorouracil (5-FU) in chronic filtering bleb 
failure over 6 months.
Method: A prospective study in failed trabeculectomy seen in a glaucoma clinic between November 2017 and
April 2018 were treated with bleb needling by one glaucoma specialist and same technique. Chronic filtering 
bleb failure was defined as inadequately lowered intraocular pressure (IOP) less than 21 mmHg with anti-
glaucoma medication or more than 21 mmHg with or without anti-glaucoma medication over 6 months after 
trabeculectomy as well as presence of a bleb that was encysted, fibrosed or flat. A 27 gauge needle was used to 
achieve multiple puncture of subconjunctival fibrosis. In all cases, 0.1 ml of 50 mg/ml of 5-FU was then injected 
subconjunctivally superior to the re-formed bleb. Success was defined as target IOP achieved and maintained 
less than 21 mmHg without anti-glaucoma medication over 6 months after first needling. Patients were followed 
up and re-needled as required.
Results: Needling was attempted on 51 eyes of 36 consecutive patients (30 eyes of POAG, 18 eyes of PACG and 
3 eyes of secondary glaucoma). The mean number of needling was 1.88 (range 1-10). Needling had been 
successful in 45 (88.2 %) eyes and had failed in 6 eyes (11.8 %). The average pre-needling IOP was 27.8 mmHg 
and the average post needling IOP was 12.6 mmHg (p < 0.001) after 6 months of last needling. The mean 
number of medications pre-needling was 2.50 and post-needing was 0.4 (p < 0.001). The mean time since the 
trabeculectomy was 68 months, range 6- 120 months. Six eyes did not respond to needling and required revised 
trabeculectomy and anti-glaucoma medication. Three eyes sustained complications; 2 hyphaema and 1 
hypotony and no other procedures were required.
Conclusion: Bleb needling is still an effective and lasting treatment for the majority of failed trabeculectomy. 
More than one needling is frequently necessary to achieve more than temporary improvement. Significant
complications are infrequent.
Keywords: Bleb needling, 5-FU injection, chronic filtering bleb failure
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การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดแูลผู้ป่วยกลา้มเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลนัของเครือข่าย
โรคหัวใจ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยแนวทาง4S, 2P steps care ดูแล STEMI

นายขรรค์ชัย ศิริวัฒนา, นางชนกพร อุตตะมะ, นางศิรินภา หมื่นคุณ
โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

ความส าคัญของปัญหา: STEMI เป็นโรคที่เป็นสาเหตกุารเสียชีวิตอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศไทย และพบเป็นสาเหตุการตายเป็น
อันดับ 7 ของโรงพยาบาลนครพิงค์ ในปี 2558 -2561มีอัตราผู้ป่วยเสียชีวิตร้อยละ 15.15, 8.76, 8.37 และ 10.44 ตามล าดับ (ขอ้มูล
ศูนย์โรคหัวใจ, 2561) ที่ผ่านมาพบปัญหาการดูแลผู้ป่วย STEMI ในเรื่องการส่งต่อ เกิดความลา่ช้าในการเข้าถึงบริการ และการรักษา
ผู้ป่วยอาจเกิดเสียชีวิตระหว่างทางถ้าไมไ่ด้รับการเปิดหลอดเลือดหัวใจมาก่อนจาก รพช. ผู้ป่วยได้รับยา SK แล้วแต่พบว่ายังมีผู้ป่วยท่ี
เสียชีวิตระหว่างการส่งต่อ ร้อยละ 2.45 บุคลากรยังไม่มีความมัน่ใจในการบริหารยา เกิดความวิตกกังวล ท าให้ผู้ป่วยอาจจะเกดิ
ภาวะแทรกซอ้นขณะให้ยา ดังนั้นทางแม่ข่ายจึงได้พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย STEMI โดยใช้แนวทาง 4S, 2P steps careการ
ดูแล STEMI ให้ครอบคลุมทั้งเครือข่าย
วัตถุประสงค:์ 1)เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการดแูลรักษาผู้ป่วย STEMI อยา่งมีคุณภาพและปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน 2)เพื่อประเมิน
ประสิทธิผลของการให้ยา SK ในขนาด 1.5 mu และ 750,000 u
วิธีการศึกษา: เป็นวิจัยเชิงพัฒนา โดย1) พัฒนาคุณภาพการดูแลผูป้่วย STEMI โดยใช้แนวทาง 4S, 2P steps care ดูแล STEMI ของ
เครือข่าย 1.1) Staff การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเครือขา่ย 1.2) System การพัฒนาระบบการดูแลและการส่งต่อผู้ป่วย STEMI
1.3) Stat treatmentการให้ยา SK ณ จุดแรกรับ 1.4) Skill การฝึกทักษะการให้ยา SK ยาละลายลิ่มเลือด การอา่นและแปลผล EKG
และ ACLS 1.5) Patient safety การดูแลรักษาผู้ป่วยอยา่งปลอดภัย 1.6) Prevention การป้องกันในเชิงรุกในชุมชน 2) ติดตาม
ประเมินประสิทธิผลของการปรับเปลี่ยนขนาดของยา SK จาก1.5 mu เป็น 750,000 uกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม เลือกแบบเจาะจง
1) กลุ่มพยาบาลผู้ดแูลผู้ป่วยจาก รพช.และรพ.นครพิงค์ 2) กลุ่มผู้ป่วยท่ีได้รับยา SK ขนาด 1.5 mu ในปี 2560 จ านวน 106 ราย และ
ผู้ป่วยท่ีได้รับยา SK ขนาด 750,000 u ในปี 2561จ านวน 95 ราย เครื่องมือท่ีใช้ประกอบด้วย แบบสอบถามความพึงพอใจของ
พยาบาลและปญัหาอุปสรรคในการด าเนินงานและ แบบบันทึกข้อมลูผู้ป่วย STEMI ที่ไดร้ับยา SK ทั้ง 2 ขนาด วิเคราะหข์้อมูลเชิง
พรรณนาโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบIndependent t-test และ chi-square
ผลการศึกษา:

1. ผลลัพธ์หลังการพัฒนาในภาพรวมปี 2562 พบว่า Door to needle time ค่า median ลดลงจาก 54 นาที
เหลือ 30 นาที อัตราการได้รับยา SK ภายใน 30 นาที เพิ่มขึ้น จาก ร้อยละ 64.25 เป็น 81.08 Onset to needle time ค่า median
ลดลงจาก 293 นาที เหลือ 166 นาที Door to PPCI time ค่า median ลดลงจาก 88 นาที เหลือ 85 นาที อัตราของการได้รับการท า
PPCI ภายใน 90 นาที เพิ่มจาก 53.33 เป็น 54.28 อัตราตายลดลงร้อยละ 10.44 เหลือ 6.72 ตามล าดับ อัตราการไดร้ับการเปิดหลอด
เลือดด้วยยาและPPCI เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 83.33 เป็น 95.24 และความพึงพอใจของพยาบาลต่อระบบการพัฒนาเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพ
ในการดูแลผู้ป่วยในภาพรวมในระดับมากท่ีสุดเพิ่มขึน้จากร้อยละ 83.33 เป็น 95.83

2. ส่วนผลลัพธ์การเปรียบเทียบระหว่างการให้ยา SK ขนาด 1.5 mu กับ 750,000 u (ปี 2560 – 2561) พบว่า
อาการเจ็บหนา้อกลดลงมีอัตราเพิม่ขึ้นจากร้อยละ73.58 เป็น 87.46 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ EKG แสดง ST Elevate
ลดลง >50% จากระดับเดิมมีอัตราเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 52.83 เป็น 67.36 ภาวะแทรกซ้อนขณะให้ยา (Reperfusion arrhythmia)
ลดลงจากร้อยละ 17.92 เหลือ 9.74 อัตราการเสยีชีวิตไม่แตกตา่งกันจากร้อยละ 6.60 และ 6.31 ตามล าดับ อัตราการเกดิ Major
bleed ลดลงจากร้อยละ 3.77 เหลือ 1.05 ตามล าดับ
สรุปผลและข้อเสนอแนะ การพัฒนาคุณภาพการดูแลในโรคที่ซับซ้อน มีพื้นท่ีขนาดใหญ่ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งใน
ส่วนของผู้ป่วย ญาติ และบุคลากร และการเสริมสร้างพลังในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของเครือข่ายในการ
พัฒนาระบบบริการให้ทั่วถึงทั้งเครือข่ายช่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยท าให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการที่รวดเร็วปลอดภัยไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อน
ค าส าคัญ: การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดแูล, STEMI, 4S, 2P steps care
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ที่มาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย:
ภาวะหัวใจหยุดเต้นเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้สมองของผู้ป่วยเกิดภาวะขาดเลือดและออกซิเจน การรกัษาผู้ป่วยหลัง

หัวใจหยุดเต้นเมื่อมีการคืนกลับของระบบไหลเวียนโลหิตแล้ว ด้วยการลดอุณหภูมิของร่างกาย (Therapeutic hypothermia; TH)
ผู้ป่วยนั้น มีประสิทธิภาพช่วยลดอัตราการตายและฟื้นฟูการท าหนา้ทีข่องเซลลส์มองของผู้ป่วย ทางหอผู้ป่วย CCU โรงพยาบาลนคร
พิงค์ ได้ให้การดูแลผู้ป่วยท่ีไดร้ับการรักษาด้วยการลดอณุหภูมิของร่างกายในผู้ป่วยหลังหัวใจหยุดเตน้มาประมาณ 2 ปี แต่จากการ
ทบทวนระบบการดูแลที่ผา่นมาพบว่า กระบวนการดูแลยังไม่ครอบคลุม มีหลากหลายวิธีในการปฏิบตัิ รูปแบบไม่ชัดเจน และต้องการ
การบริหารจัดการที่รวดเร็ว เร่งดว่นท่ีจะให้ผู้ป่วยได้รับการเข้าถึงการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ โดยให้การพยาบาลที่รวดเร็ว
และไม่เกิดผลข้างเคยีงต่อการรักษาพยาบาล จึงได้พัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยท่ีไดร้ับการรักษาด้วยการลดอุณหภูมิกายในผู้ป่วย
หลังหัวใจหยุดเต้นขึ้นมา และประเมินประสิทธิผลของการใช้รูปแบบดังกล่าว
วัตถุประสงค:์ เพื่อพัฒนารูปแบบการพยาบาลและศึกษาระยะเวลาเฉลีย่ที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลรกัษาดว้ยการลดอุณหภูมิกาย
ระเบียบวิธีวิจัย: การวิจัยเชิงพัฒนาแบ่งเป็น 3 ระยะ โดยใช้วงจรการพัฒนา PDCA ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปญัหา ระยะที่ 2 พัฒนา
รูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยท่ีไดร้ับการรักษาด้วยการลดอณุหภูมิของร่างกาย ระยะที่ 3 ประเมินผลการพัฒนารูปแบบการพยาบาลที่
พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอยา่งเลือกแบบจ าเพาะเจาะจง เป็นผู้ป่วยท่ีไดร้ับการรักษาด้วยการลดอณุหภูมิรา่งกาย ระหว่าง 1 ต.ค. 2559 - 30
ก.ย. 2560 และพยาบาลผู้ปฏิบัตงิานท่ีหอผู้ป่วย CCU จ านวน 14 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยท า TH แบบ
Nursing checklist แบบเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาล แบบประเมินการปฏิบัติตามรปูแบบการพยาบาลผู้ป่วยท า TH
และแบบประเมินความพึงพอใจของพยาบาลในการปฏิบตัิตามรูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยท า TH การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมัธยฐาน
ผลการวิจัย: 1) ได้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยท า TH ประกอบด้วย แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยท า TH ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และแบบ Nursing
checklist ท่ีช่วยให้การปฏิบัติการพยาบาลดูแลผู้ป่วยท า TH ไดร้วดเร็วขึ้น 2) ระยะเวลาของการเริ่มท า TH จนกระทั่งได้อณุหภูมิตาม
เป้าหมาย ลดลงจากก่อนการใช้รปูแบบการพยาบาลจาก 7.20 ช่ัวโมงเหลือ 6.45 ช่ัวโมง ระยะเวลาตั้งแต่เขา้นอนในหอผู้ป่วย CCU
จนถึงได้อณุหภูมิตามเป้าหมาย ลดลงจาก 60 นาที เหลือ 35 นาที ระยะเวลาตั้งแต่เขา้นอนในหอผู้ปว่ย CCU จนกระทั่งได้รับการตรวจ
ประเมินทางระบบประสาทสมอง ลดลงจาก 35 ช่ัวโมง เหลือ 18 ช่ัวโมง 3) ความพึงพอใจของพยาบาลต่อรูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยท่ี
ได้รับการท า TH ในภาพรวมระดับมากร้อยละ 92.85
สรุปและข้อเสนอแนะ: รูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยท า TH ช่วยให้พยาบาลปฏิบตัิการพยาบาลไดร้วดเร็ว ตามเป้าหมายที่วางไว้ ผู้ป่วย
เกิดความปลอดภัย พยาบาลผู้ปฏิบัติเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติ
ค าส าคัญ: รูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยท่ีได้รบัการรักษาด้วยการลดอุณหภูมิกายในผู้ป่วยหลังหัวใจหยุดเต้น

ประสิทธิผลการพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษาดว้ยการลดอุณหภูมิกาย
ในผู้ป่วยหลังหัวใจหยุดเต้น ของหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ โรงพยาบาลนครพิงค์
ชนกพร อุตตะมะ, อารยา วารีย์
หอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
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การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอารโ์ค้ดเพื่อส่งเสริมกจิกรรมการเรียนรู้การปฏบิัตติัว
ของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันโรงพยาบาลนครพิงค์

ธมลวรรณ ขนาบแก้ว, ชนกพร อุตตะมะ, วชิราภรณ์ ตาสิต,ิ รัตติกาล ใจมุข
หอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

ความเป็นมา: ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เข้ามารับการรกัษาใน CCU เป็นผู้ปว่ยกลุ่มโรคกลา้มเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (AMI) จะต้องได้รับ
ค าแนะน าการปฏิบัตติัวท่ีถูกต้องขณะรับการรักษาและต่อเนื่องเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้าน เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนท่ีอันตราย ดังน้ันผู้ป่วย
จะต้องมีความรู้ในการดูแลตนเอง ปี 2560 มีอัตราการ Readmit ภายใน 28 วันเนื่องจากการปฏบิัติตัวไม่ถูกตอ้งร้อยละ 0.37 และ
LOS เฉลี่ยนานขึ้น >5 วัน (ตาม DRGs ไม่เกิน 4 วัน) ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซอ้นหลังท า PCI เช่น Bleeding 2.02%, Hematoma
3.38% และเกิดอาการปวดหลัง 4.05% จึงได้น าเทคโนโลยคีิวอารโ์ค้ด (QR code)เพื่อส่งเสริมกจิกรรมการเรียนรู้การปฏิบัติตัวของ
ผู้ป่วย ซึ่งผู้ป่วยสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ท่ีรพ. หรือทีบ่้าน
วัตถุประสงค์: 1)เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้ป่วยโรคหัวใจ              
2) เพื่อออกแบบและประเมินเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดที่ใช้ในการเรียนรู้ของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 3) เพื่อศึกษา
ผลลัพธ์การใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดวิธีด าเนินการวิจัย:การวิจัยเชิงพัฒนากลุ่ม
ตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วย CCU จ านวน 15 คน และผู้ป่วยโรค AMI ที่เข้ารับการรกัษาในหอผู้ป่วย CCU เลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบจ าเพาะเจาะจงในกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ในช่วงเดือนมกราคม –มิถุนายน 2561 จ านวน 144 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 1) เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรค AMI 2) แบบประเมินเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดการปฏิบัติตัว
ของผู้ป่วยโรค AMI 3) แบบทดสอบความรู้ในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรค AMI 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ป่วยโรคAMI
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเปรียบเทียบ t –test
ผลการวิจัย: พบว่า 1) ผลการศกึษาสภาพและความตอ้งการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดในการส่งเสริมกจิกรรมการเรยีนรู้ในผู้ป่วย 3 กลุ่ม
เรียงตามล าดับได้แก่ ผู้ป่วย AMI ทีไ่ดร้ับการถา่งขยายหลอดเลอืดหวัใจ (PCI) ผู้ป่วยโรคAMIที่จะต้องส่งท า CABG และผู้ป่วยโรคหัวใจ
ล้มเหลว วิธีการหรือรูปแบบในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โคด้คือ วีดีโอ แผ่นพับ และคู่มือเล่มเล็กในการปฏิบัตติัว
2) ผลการออกแบบและประเมินเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดในภาพรวมมคีวามเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด (X = 4.56, SD = 0.51) 3) ผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ยความรู้ในการปฏิบัตติัวของผู้ป่วยโรคAMI หลังการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดกับเกณฑ์ร้อยละ 80 พบว่าสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ (p< 0.05) 4) ระดับความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ป่วยท่ีใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โคด้อยู่ในระดับ
มากที่สุด (X = 4.74, SD = 0.46)
ข้อสรุป: ควรใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดไปขยายผลในกิจกรรมการเรียนรู้ในโรคอ่ืนๆ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ป่วยเข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่าย 
ตลอดเวลาที่ต้องการหรือเมื่อพบปัญหาการปฏิบัติตัวไม่ว่าจะเป็นท่ีบ้านหรือภายในโรงพยาบาล
ค าส าคัญ: เทคโนโลยีคิวอารโ์ค้ดผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (AMI) กิจกรรมการเรียนรู้การปฏิบัติตัวของผู้ป่วย
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การเกิดอุบัติเหตุ หรือกว่าครึ่งของจ านวนอุบัติเหตุทั้งหมดมาจากการเมาสุรา (40.7%) จากข้อมูลกรมป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย ซึ่งไม่แตกต่างจากสงกรานต์ปี 2551 (เทศกาลสงกรานต์ปี 2551 คิดเป็นร้อยละ 40.6) จากข้อมูลผู้บาดเจ็บรุนแรง 
(IS) พบผู้บาดเจ็บรุนแรง เพศชายร้อยละ 72 หญิงร้อยละ 28 เป็นผู้ขับข่ีร้อยละ 66.9 โดยเป็นผู้ขับขี่ท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนการ
ขับขี่ ร้อยละ 48.5 ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนอ าเภอเวียงสาส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าหญิง เป็นอุบัติเหตุจากรถ
มอเตอร์ไซด์จาก 74.91% เพิ่มเป็น 77.61% มากที่สุด รองลงมาเป็นรถยนต์/ปิคอัพ/สิบล้อมีพฤติกรรมไม่สวมหมวกกันน๊อค (23.83%) 
ดื่มสุรา (15.27%) ช่วงเวลา 16.00 - 19.59 น. เกิดอุบัติเหตุสูงสุดการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินผลโครงการการ
ป้องกันอุบัติเหตุจราจรเทศกาลสงกรานต์ ช่วงปี 2559 - 2562 อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ปี 2559 
– 2562 โครงการการป้องกันอุบัติเหตุจราจรเทศกาลสงกรานต์โดยใช้รูปแบบการศึกษา Action Research เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี 
sample random กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ประชาชนท่ีสัญจรในพื้นที่อ าเภอเวียงสา ใช้แบบสอบถามและการบันทึกรายงาน เป็นเครื่องมือใน
การศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในกรวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย แล้วสรุปเนื้อหาเป็นเชิงพรรณนา 
ผลการศึกษาพบว่า การประเมินผลภาพรวมอยู่ระดับ ปานกลาง โดยด้าน
• ส. สารสนเทศ (Information)การจัดการข้อมูล และการสอบสวนการบาดเจ็บจากการจราจร (Investigation) ระดับปานกลาง
• ส.สุดเสี่ยง (Focus on priority problem) การช้ีเป้าจุดเสี่ยง กลุ่มเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยง ระดับมาก
• ส. สุดคุ้ม (Cost effective) การก าหนดมาตรการที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าระดับปานกลาง
• ส. สหสาขา (Multidisciplinary approach)ขับเคลื่อนโดยสหสาขาวิชาชีพระดับน้อย
• ส.ส่วนร่วม (Stakeholder & Community participation) การมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องระดับมาก

สถานการณ์ผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตั้งแต่ ปี 2559 - 2562 มีจ านวน 17, 24, 27, 41 รายมีผู้เสียชีวิต 0, 
0, 0, 2 ราย จ านวนผู้เข้ารับการรักษาทั้งหมด เป็นเพศชาย ร้อยละ 63.41 เพศหญิงร้อยละ 36.59 ช่วงอายุของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
สูงสุด คือ กลุ่มเยาวชน อายุระหว่าง 15 -19 ปี ร้อยละ 26.83 รองลงมากลุ่มเยาวชน อายุระหว่าง 20 - 24 ปี ร้อยละ 17.07 ผู้ประสบ
อุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่น ร้อยละ 87.80โดยเป็นผู้ขับขี่ร้อยละ 68.29ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ 
ร้อยละ 68.29 รองลงมา รถปิคอัพ ร้อยละ 26.83 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ เมาสุรา ร้อยละ 44.19 รองลงมา ขับรถ
ประมาท ประเภทถนนท่ีเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ถนนสายหลัก ร้อยละ 53.66 รองลงมา ถนน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 46.34 ต าบล ที่มี
ผู้เสียชีวิต คือ ต าบลน้ าป้ัว ต าบลแม่สาคร ผู้เสียชีวิต 2 รายเป็นคนในพื้นที่ ต าบล ร้อยละ 100 เสียชีวิตบนถนนสายหลัก 1 ราย สาย
รองในหมู่บ้าน 1ราย ผู้เสียชีวิต ทั้ง 2 รายเสียชีวิตในท่ีเกิดเหตุ ร้อยละ 100 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ เวลา 16.01 – 20.00 น. 
พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิต ใช้รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัยร้อยละ57.14 ดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับร้อยละ 
38.78 ต าบลที่มีการบาดเจ็บสะสม 4 ปีสูงสุด คือต าบลอ่ายนาไลย ต าบลกลางเวียง ต าบลส้าน ต าบลแม่สาคร ตามล าดับเมื่อ
เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ปี 2559 - 2562 โครงการการป้องกันอุบัติเหตุจราจรเทศกาลสงกรานต์3ปีช่วงเทศกาลสงกรานต์ พบว่า 
จ านวนผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต Admitและการใช้บริการ EMS เปรียบเทียบ 3 ปี มีร้อยละของการเพิ่ม/ลด เปรียบเทียบระหว่างปีปัจจุบัน
กับปีก่อนหน้า 1 ปี มีคุณลักษณะ การบาดเจ็บเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.85 การเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายหลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 214.29 ถนน
สายรองลดลงร้อยละ 9.52 อัตราการบาดเจ็บยังไม่ลดลงจากปีที่ผ่านมา ดังนั้นควรจะต้องเข้มงวดในมาตรการด้านต่างๆมากขึ้น 
ผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรร้อยละ 44.19 เมาสุรา เป็นอุบัติเหตุจากรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 275 ส่วนรถจักรยานยนต์มีร้อยละ
การเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 25 ภาพรวมการเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ปี 2559-2562 มีแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ สูง
กว่าค่าเฉลี่ยเกือบทุกต าบล มี 2 ต าบลที่ไม่พบการเกิดอุบัติเหตุช่วง 4ปี น้ีเลยคือต าบลแม่ขะนิง ต าบลทุ่งศรีทอง

การประเมินผลโครงการการปอ้งกันอุบัติเหตจุราจรเทศกาลสงกรานต ์ช่วงปี 2559 - 2562
อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ลองชัย สิทธิวัง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา
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ผลจากการสอบถามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องช่วงเทศกาลสงกรานต์ พบว่า ทุกหน่วยงานได้รับค าสั่ง
จากผู้บังคับบัญชาตามแนวทางนโยบายที่ส่วนกลางสั่งการมาพร้อมมีหนังสือแจ้งการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เข้มงวด แต่ภาพรวม
ระดับอ าเภอเป้าหมายการท างานยังไม่ชัดเจน ขาดการจัดการเชิงระบบมีลักษณะแยกส่วนการท างานตามหน้างานบทบาทหน้าท่ีของแต่
ละหน่วยงานมากกว่าการบูรณาการงานร่วมกัน เป้าหมายที่เห็นชัดเจนร่วมกันคือการลดอุบัติเหตุจราจรจ านวนผู้เสียชีวิต จ านวน
ผู้บาดเจ็บ (admit) ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3 ปีย้อนหลัง มีข้อจ ากัดในการได้รับเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ตรวจจับซึ่งพบว่าทุกที่ไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์ในการตรวจจับการกระท าผิดจราจรที่ชัดเจนขาดงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอต่อการ
แก้ไขปัญหา

จากการศึกษาครั้งนี้ จึงควรเพิ่มการรณรงค์ เมาไม่ขับ ด้านมาตรการต่างๆอย่างเข้มข้นมากกว่าเดิม ประชาชน 
เยาวชน ยังไม่มีความตะหนักในความปลอดภัย ในการขับข่ี และยังมองไม่เห็นความเข้มงวดของต ารวจหรือด่านชุมชน เท่าที่ควรแสดง
ให้เห็นว่าความเข้มงวดที่มียังไม่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ขับขี่ประกอบกับผลจากการส ารวจประชาชนเห็นด้วยกับมาตรการ
จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และควบคุมอายุผู้ซื้อไม่ให้ต่ ากว่า 20 ปีการติดตั้งกล้องวงจรปิดควรติดตั้งบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยหรือ
เป็นจุดเสี่ยง รวมถึงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณริมทางควรติดตั้งตรงบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย มีคนเสียชีวิต และบริเวณทาง
โค้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอต้องเข้ามามีบทบาทในการผลักดัน ขับเคลื่อนให้เกิดกลไกการท างานท่ี
เข้มแข็งของศูนย์ความปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอ (ศปถ.)
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ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสขุภาพ ตาม 3อ.2ส. ของประชาชน 
ต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ความรอบรู้

ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ ตาม 3อ.2ส.และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรอบรู้ด้านสุขภาพ กับ
พฤติกรรมสุขภาพ ตาม 3อ.2ส. ของประชาชน ต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปางกลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนอายุ 30 ปีขึ้นไป ท่ี
อยู่ในเขตพื้นที่ต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง ซึ่งค านวณได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 337 คนเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมกราคม
2562 โดยใช้แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ตาม 3อ.2ส. ของประชาชนท่ีมีอายุ 15 ปีขึ้นไป ฉบับปรับปรุง
ปี 2561 (กองสุขศึกษา, 2561) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน (Pearson's Product Moment 
Correlation Coefficient)

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 337 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.6 โดยมีอายุเฉลี่ย 55 ปี อายุ
ต่ าสุด 34 ปี และอายุสูงสุด 76 ปี มีสถานภาพสมรสคู่ มากท่ีสุด ร้อยละ 76.9จบระดับประถมศึกษา ร้อยละ 62.3 และมีอาชีพ ใช้แรง 
เช่น ท าไร่ ท านา ท าสวน รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 56.1 มีความรู้ความเข้าใจทางสุขภาพ อยู่ในระดับไม่ถูกต้อง ร้อยละ 37.4 การเข้าถึง
ข้อมูลและบริการสุขภาพ อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 55.5 การสื่อสารสุขภาพอยู่ในระดับพอใช้ร้อยละ 44.2 การจัดการตนเอง อยู่ใน
ระดับดีมาก ร้อยละ 43.6 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 46.3 การตัดสินใจและเลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง อยู่ใน
ระดับดีมาก ร้อยละ 67.4 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ตาม 3อ.2ส.โดยรวม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี ร้อยละ 39.8 ซึ่งแปลผลได้ว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้มีระดับความฉลาดทางสุขภาพดีเพียงพอและมีการปฏิบัติตน ตาม 3อ.2ส. ได้ถูกต้อง และพฤติกรรมสุขภาพ 
ตาม 3อ.2ส. ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี ร้อยละ 39.8 ซึ่งแปลผลได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการดูสุขภาพ
ตนเอง ตาม 3อ.2ส.ได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 

เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, สถานภาพสมรส และอาชีพ 
ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ ตาม 3อ.2ส.ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจทางสุขภาพ, การเข้าถึงข้อมูลและบริการ
สุขภาพ, การสื่อสารสุขภาพ, การจัดการตนเอง, การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ, การตัดสินใจและเลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง กับพฤติกรรม
สุขภาพตาม 3อ.2ส. พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (p-value <0.01) และความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพโดยรวม กับพฤติกรรมสุขภาพ ตาม 3อ.2ส. พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value <0.01)
ค าส าคัญ : ความรอบรู้ด้านสุขภาพ, พฤติกรรมสุขภาพ ตาม 3อ.2ส.
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ชินภัทร กรรเชียง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านกิ่วหลวง อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง



บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Survey) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การแปรงฟัน และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการแปรงฟันกับสุขภาพช่องปาก
ของของเด็กวัยเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย ต าบลเสริมซ้าย อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง จ านวน 70 คน เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และ Chi-Square ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %

ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 52.9 มีอายุอยู่ระหว่าง 10-11 ปี มากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 71.4 รองลงมามีอายุมากกว่า 11 ปีขึ้นไปและต่ ากว่า 10 ปีคิดเป็นร้อยละ 17.2 และ 11.4 ตามล าดับ มีอายุเฉลี่ย 11 ปี
(σ=0.913)โดยนักเรียนส่วนใหญ่มีการกินระหว่างมื้อ จ านวน 1-2 ครั้งต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 64.3 และมีการดื่มน้ าหวานมากกว่า 3 วัน
ต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 25.7ซึ่งเป็นการดื่มอัดลมมากกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 47.1 มีการกินขนม จ านวน 1-2 ครั้งต่อ
วัน คิดเป็นร้อยละ 60.0 และมีการกินลูกอม จ านวน 1-2 เม็ดต่อวัน คิดเป็นเป็นร้อยละ 52.9 ทั้งนี้นักเรียนส่วนใหญ่ไม่แปรงฟันก่อน
นอนทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 57.1และมีการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันที่โรงเรียนทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 90.0 นอกจากนี้พบว่า 
การแปรงฟันมีความสัมพันธ์กับสุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ค าส าคัญ : พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การแปรงฟัน สุขภาพช่องปากของเด็กวัยเรียน

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการแปรงฟันกบัสขุภาพช่องปากของเด็กวัยเรียน
ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ต าบลเสริมซ้าย อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง

นกุลู หนสูขุ
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลบ้านทา่โป่ง
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ผลของการมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมเปลี่ยนพฤตกิรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตบัในประชากรกลุม่เสีย่ง 
บ้านหลวง ต าบลออย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasiexperi mental research)โดยประยุกต์ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมใน

ชุมชนตามแนวคิดเทคนิคกระบวนการ มีส่วนร่วมแบบ A-I-C (Appreciation Influence Control) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรม
การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของกลุ่มเสี่ยงก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของลุ่มเสี่ยง เพื่อลดปัญหาของการเกิดโรค
พยาธิใบไม้ตับ กลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรที่มีผลตรวจพบพยาธิใบไม้ตับ จ านวน 89 คนเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในกลุ่ม
เสี่ยง ด้วยการประชาคม การสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม การสังเกต การสนทนากลุ่ม ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 –มีนาคม 2562

เครื่องมือที่ใช้มี 2 ชุด คือ 1) แบบประเมินแบสัมภาษณ์พฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและ
โรคมะเร็งท่อน้ าดี 2) โปรแกรมการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนกลุ่มเสี่ยงบ้านหลวง
ต าบลออย อ าเภอปงจังหวัดพะเยาการวิเคราะห์ข้อมูล 1. ข้อมูลท่ัวไปคุณลักษณะส่วนบุคคลวิเคราะห์ด้วยสถิติ จ านวน ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด สูงสุด 2. ใช้สถิติวิเคราะห์หาความแตกต่างภายในกลุ่มโดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ความรู้การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ด้วยสถิติ Paired Sample t – test ผลการศึกษาพบว่า 
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยของตัวแปร พฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ความรู้การป้องกันโรคพยาธิใบไม้
ตับและของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังทดลองมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่ากลุ่มเสียงหลังจากเข้า
ร่วมกระบวนการมีส่วนร่วมในการปรับพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ มีพฤติกรรม และความรู้ ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้
ตับ ดีขึ้น ผลตรวจหาพยาธิใบไม้ตับจากอุจจาระพบว่า ก่อนทดลองตรวจพบพยาธิใบไม้ตับ 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.5 หลังทดลอง
ตรวจพบพยาธิใบไม้ตับ 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.85 อัตราความชุกโรคพยาธิใบไม้ตับลดลงร้อยละ 22.47 และเกิดมาตรการในชุมชน
เพื่อท่ีจะป้องกันการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ

ดังนั้นการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการเกิดพฤติกรรมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ โดยใช้กระบวนการการมีส่วน
ร่วมของชุมชนสามารถช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับของกลุ่มตัวอย่างได้ จึงควรมีการน าไปใช้ในกลุ่มอื่นๆ
และติดตามผลอย่างต่อเนื่องต่อไป

นภดล ทิวาศิริ, วาสนา วงศ์ขัติย์, จตุพร ปงค าเฟย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านฝายแก้ว ต าบลออย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนารูปแบบการ

ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียงท่ีบ้านโดยชุมชนมีส่วนร่วมภายใต้บริบทของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปอน อ าเภอทุ่ง
ช้าง จังหวัดน่าน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน แกนน า ผู้น า
ชุมชน และอาสาสมัครผู้ดูแล จ านวน 55 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย
รูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียงที่บ้าน แบบประเมินการรับรู้คุณค่าการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน แบบประเมินความพึง
พอใจ แบบวัดความเครียด แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยโปรแกรมไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ความถี่
ร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงที่บ้าน มีการพัฒนาแนวทางการดูแลอย่างเป็นระบบ มี
ระบบติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยทีมเจ้าหน้าท่ีและทีมสหวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องและร่วมพัฒนาแนวทางสนับสนุนการดูแลสุขภาพ
อย่างต่อเนื่อง พัฒนาช่องทางการส่งต่อและเช่ือมโยงกับเครือข่าย รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงที่บ้านของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลปอน แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 พัฒนาศักยภาพด้านความรู้และทักษะการดูแลต่อเนื่องกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน 
ติดเตียงแก่ผู้ดูแลหลัก อาสาสมัครสาธารณสุขและอาสาสมัครผู้ดูแล ระยะที่ 2 ฝึกปฏิบัติจริงในชุมชนและวางแผนการดูแลต่อเนื่อง 
และระยะที่ 3 สรุปและประเมินผล หลังการปฏิบัติ ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงโดยรวมคิด
เป็นร้อยละ 100 สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 2,000 บาท/ราย ภาวะเครียดลดลงร้อยละ 7.27 เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้จ านวน 5 
หมู่บ้าน ผู้ดูแลเพิ่มขึ้น 27 คน ผู้สูงอายุติดเตียงกลับมาเดินได้ 1 คน ปัจจัยแห่งความส าเร็จคือ การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงที่บ้านในครั้งนี้ เกิดจากการพัฒนาข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ผ่านแนวทางการจัดการคุณภาพและทฤษฎีการ
สร้างการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ท าให้ได้รูปแบบท่ีมีความเหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้จริง 
ค าส าคัญ: ดูแลสุขภาพต่อเนื่อง,ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง,อาสาสมัครผู้ดูแลผู้ป่วย (Care giver)

การพัฒนารูปแบบการดแูลสขุภาพผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงที่บ้าน
โดยชุมชนมีส่วนร่วมของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลปอน อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ปี 2561

นายภควันต์ จันต๊ะ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปอน อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

SP – PP - 44

83



การศึกษาสภาวะทันตสขุภาพ ความรูในการดูแลทันตสุขภาพเด็กของผปูกครอง และปจจัยเสี่ยง
ที่เกี่ยวของกับโรคฟนผใุนเด็กอายุ 0-3 ป ต าบลบอแกว อ าเภอนาหมื่น จังหวัดนาน

บทคัดยอ 
ฟนผุเปนปญหาสุขภาพชองปากที่ส าคัญในเด็กอายุ 0 - 3 ป การมีสุขภาพชองปากไมดีจะสงผลตอสุขภาพทั่วไป

ของเด็กโดยรวม ป2559 เด็กอายุ 3 ปใน อ าเภอนาหมื่น มีคาเฉลี่ยฟนผุ, ถอน, อุด เพิ่มมากขึ้น การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อ
ศึกษาสภาวะทันตสุขภาพ ความรูในการดูแลทันตสุขภาพเด็กของผูปกครอง และปจจัยเสี่ยงท่ีเกี่ยวของกับโรคฟนผุในเด็กอายุ 0 - 3 ป
ต าบลบอแกว อ าเภอนาหมื่น จังหวัดนาน เปนการศึกษาเชิงพรรณนา เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และแบบบันทึกตามระบบเฝา
ระวังสุขภาพชองปาก กลุมตัวอยาง คือ เด็กกอนวัยเรียนอายุ 0 - 3 ป และกลุมผูปกครองเด็กกอนวัยเรียน อายุ 0-3 ป ที่มารับบริการ
ในคลินิกเด็กดีโรงพยาบาลนาหมื่น ตั้งแตตุลาคม 2559 ถึงกันยายน 2560 จ านวน 62 คน วเิคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และ
การทดสอบไคสแควร (Chi - square) ผลการศึกษาพบวา เด็กปราศจากฟนผุรอยละ 79.03 มีฟนผุรอยละ 20.97 ความรูในการดูแล
ทันตสุขภาพเด็กของผปูกครองทั้งในกลุมเด็กปราศจากฟนผุ และมีฟนผุ อยใูนระดับสูง ปจจัยเสี่ยงท่ีเกี่ยวของกับโรคฟนผุ ในเด็กอายุ 0 
- 3 ปคือ การหลับคาขวดนม อยางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value=0.001) 
ค าส าคัญ : เด็กกอนวัยเรียนสภาวะทันตสุขภาพ ปจจัยเสี่ยงตอโรคฟนผุ

นางพาวรรณตรี ปจน า เจาพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน 
โรงพยาบาลนาหมื่น จังหวัดนาน
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บทคัดย่อ
จากการส ารวจอายุ 15 ปีและ 35 − 44 ปี พบว่ามีโรคฟันผุร้อยละ 62.4 และ 82.84 มีโรคเหงือกอักเสบ ร้อยละ 

53.6 และ 39.3 ตามล าดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอายุ 35 − 44 ปี พบโรคปริทันต์อักเสบที่มีการท าลายของกระดูกรองรับฟันร่วม
ด้วย อีกร้อยละ 15.6 ซึ่งช่วงวัยที่มีการส ารวจช้ีให้เห็นปัญหาสุขภาพของกลุ่มวัยนี้อย่างน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะหญิงวัยเจริญพันธุ์ ที่อยู่
ในในช่วงวัยท่ีมีบุตรได้โดยทั่วไปมีอายุตั้งแต่ 15 - 49 ปี และใน ปี 2558, 2559, 2560, 2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
สันรุ่งเรือง ต าบลน้ ามวบ พบว่าเด็กอายุ 3 ปี มีปัญหาการเกิดโรคฟันผุร้อยละ 30.58, 35.45.40, 36.37 เพื่อหารูปแบบการส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรคในช่องปากในหญิงตั้งครรภ์และและเด็กก่อนวัยเรียน อายุ 0 –3ปี โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล (พชต) และการน ารูปแบบการส่งเสริมป้องกัน เฝ้าระวังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการน า
ระบบข้อมูลเข้าใช้ในการประเมินโครงการ โดยใช้รูปแบบ longitudinal cohort study 2 ระยะ 3 ปี (2559 - 2561) กลุ่มตัวอย่าง
เป็นหญิงตั้งครรภ์และบุตรอายุ 0 - 3 ปี เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่ายจ านวน 45 คนแบ่งเป็น 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 สร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ในหญิงตั้งครรภ์ ระยะที่ 2 ส่งเสริมสุขภาพสร้างพฤติกรรมที่ดีในกลุ่มเด็กปฐมวัย (0 – 3 ปี) ระยะที่ 3 ติดตามประเมินผล
และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล (พชต.) วิธีการเก็บข้อมูลใช้แบบตรวจสุขภาพช่องปากหญิง
ตั้งครรภ์และบุตร 0 - 3 ปี ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสันรุ่งเรือง แบบบันทึกประสิทธิภาพการแปรงฟัน ระเบียน
รายงานการคลอดบุตรน้ าหนักตัวน้อยและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย พชต.ผลการศึกษาพบว่าร้อยละ 100 ของหญิงตั้งครรภ์
ได้รับการขูดหินปูนและขัดฟันร้อยละ 80 ได้รับการถอนฟันร้อยละ 13.33 ได้รับการอุดฟันร้อยละ 42.22 เฉลี่ย 1.20 ซี่ต่อคน หลัง
กิจกรรมการปรบัพฤติกรรมในการแปรงฟันพบว่าความสามารถในการแปรงฟันมีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นกลุ่มเด็กปฐมวัย (0 – 3 ปี) พบ
ความแตกต่างได้ชัดเจนในกลุ่มอายุ 36 เดือน โดยกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมมีอัตราการปราศจากฟันผุร้อยละ 20 และ 50 ตามล าดับ
และด้านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล (พชต.)ก่อนเริ่มโครงการมีการท างานแยกส่วนไม่มี
คณะท างานไม่มีแผนจากภาคีที่เกี่ยวข้องไม่มีเวทีสื่อสารสะท้อนข้อมูลไม่มีการด าเนินงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย หลังจากได้เริ่ม
โครงการมีการประชุมวางแผนการท างานปีละ 1 ครั้ง ท าให้เกิดทีมเยี่ยมบ้านทันตบุคลากร อาสาสมัครสาธารณสุข มีทีมสนับสนุน
งบประมาณอุปกรณ์ท าความสะอาดเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลน้ ามวบ เกิดการท างานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี ออก
เยี่ยมบ้านกลุ่มเด็กและหญิงตั้งครรภ์ที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากร่วมกับภาคีเครือข่าย พชต. นอกจากนี้การท างานร่วมกันระหว่างหญิง
ตั้งครรภ์ทันตบุคลากรและภาคีเครือข่าย พชต. ในรูปแบบร่วมกันคิดร่วมกันท าตามบริบทของพ้ืนท่ีท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นศักยภาพของ
ตนเองไม่ใช่หน้าท่ีของทันตบุคลากรเพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไปดังนั้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมระหว่างภาคี
เครือข่ายกับหญิงตั้งครรภ์ ตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา จะน าไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง และมีผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์เกิดการเรียนรู้ในการพัฒนาท่ียั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ ามคีุณภาพชีวิตที่ดีได้ 
ค าส าคัญ: การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก การมีส่วนร่วม เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล(พชต)

รูปแบบการส่งเสริมสขุภาพและป้องกนัโรคในช่องปากหญิงตัง้ครรภ์และและเดก็กอ่นวัยเรียน (0 – 3 ปี)
โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล(พชต)

นาริน ไชยโย เจ้าพนักงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสันรุ่งเรือง
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นวัตกรรม บัตรสุขสันต์วันเกิด ห่วงใย ห่างไกลภัยมะเร็งปากมดลูก
โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลบา้นทุ่งผง

บทคัดยอ 
จากผลการด าเนินงาน การใช้บริการคัดกรองตรวจมะเร็งปากมดลูกส าหรับหญิงวัยเจริญพันธ์ที่มีอายุ 30 - 60 ปี 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทุ่งผง ต าบลทุ่งศรีทอง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน พบว่า ประชาชน ยังขาดความตระหนักถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพ จากปี 2557 กลุ่มเป้าหมายมารับบริการร้อยละ 30.85 ในปีงบประมาณ 2558 - 2561 พบว่า ประชากรหญิงวัย
เจริญพันธ์ที่มีอายุ 30 - 60 ปี มารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก ร้อยละ 38.4, 75.1, 77.6, 98.1 ตามล าดับ ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 
80 เคยรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา เพียง 152 คน ร้อยละ 39.07 สาเหตุจากขาดความรู้และความตระหนัก ไม่มี
เวลา อาย ไม่มีพาหนะมารับบริการ โสด ไม่มีอาการผิดปกติ มีประจ าเดือน ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นปัจจุบัน

นวัตกรรม บัตรสุขสันต์วันเกิด ห่วงใย ห่างไกลมะเร็งปากมดลูก มีวัตถุประสงค์เพื่อจูงใจให้หญิงวัยเจริญพันธ์ มารับ
บริการตรวจมะเร็งปากมดลูกให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้สร้างความตระหนักในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก การเป็นการ
กระตุ้นให้เกิดการดูแลและป้องกันตัวเองในระยะแรกคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่หญิงวัยเจริญพันธ์ุ อายุ 30 - 60 
ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทุ่งผง ต าบลทุ่งศรีทอง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ปี 2561 
จ านวน 275 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มี 7 ช้ิน คือ หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการเป็นรายบุคคล แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกแฟ้ม
ครอบครัว (Family folder) แบบบันทึกประวัติส่งต่อแบบติดตามข้อมูลส่วนตัว ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และแบบประมินความ
พึงพอใจ 

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มเป้าหมายที่มารับบริการมีความพึงพอใจต่อบัตรสุขสันต์วันเกิดในระดับมาก ร้อยละ 98 
เพราะมีความแปลกใหม่และบางคนก็ท าเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดแก่สุขภาพของตัวเอง กลุ่มเป้าหมายมารับบริการตรวจมะเร็งปาก
มดลูกเพิ่มขึ้น จากก่อนการใช้บัตรสุขสันต์วันเกิด กลุ่มเป้าหมายมารับบริการตามนัด ร้อยละ 38.43 เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 98.18

หญิงวัยเจริญพันธ์ุในกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงโรคมะเร็งปากมดลูกเพิ่มขึ้นได้เกิดกิจกรรม
การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่าง ผู้ป่วย และผู้ให้การดูแล ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านทุ่งผง เกิดการเรียนรู้ร่วมกันถึงปัจจัยต่างๆที่ผู้รับไม่มารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกในปีก่อนมาว่าเกิดจากการไม่
ว่างจากกงานประจ าหรือรับจ้าง หาเงินมาเลี้ยงครอบครัวบางราย พอว่างจากงานก็ไปใช้บริการตรวจที่คลินิกต่างๆ โดยให้เหตุผลว่า
สะดวกและรวดเร็วกว่ามาตรวจที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทุ่งผง และอีกประการหนึ่งก็คือ ความอายที่มีต่อเจ้าหน้าที่ ที่
ให้บริการ เป็นต้นทั้งนี้ยัง เกิดการประสานงานกิจกรรมการคัดกรองและออกติดตามเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสหวิชาชีพ(พยาบาล องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น อสม. ผู้น าชุมชน )

ผลการศึกษาจ านวน/ร้อยละการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกของประชาชนมีจ านวนผู้รับบริการตรวจ
Papsmear ตามกลุ่มเป้าหมายในปีงบประมาณ 2558 – 2561 อยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 65 - 75 ในปี 2561 ได้มีการจัดท าบัตรสุข
สันต์วันเกิดห่วงใยห่างไกลมะเร็งปากมดลูกถึงที่บ้านโดยผ่านอสม. เป็นผู้ติดตาม พบว่ามีผู้เข้ารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกมากขึ้น
ร้อยละ 20.58 ของกลุ่มเป้าหมายและจากแผนงานยุทธ์ศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านปี 2560 ในปี 2558 - 2562 
ก าหนดการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสะสม >ร้อยละ 80 หลังจากใช้นวัตกรรมนี้ ข้อ 1.สตรีกลุ่มเป้าหมายที่มารับบริการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกมีความพึงพอใจ ร้อยละ 89.32 ข้อ 2.อัตราการมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านทุ่งผงเพิ่มมากข้ึนเป็นร้อยละ 98.18 ประโยชน์และการน าไปใช้ 1.สามารถน าไปใช้ในการเพิ่มอัตราการมารับบริการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสถานท่ีอื่นได้ 2.สามารถน าไปปรับใช้ในการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสถานที่อื่นได้ 3.
เป็นต้นแบบในการด าเนินงานสาธารณสุขหรือในการพัฒนางานด้านอื่นๆได้

ปรียาภัทร์ ศรีสวัสดิ์, ประยูร ค ายศ, สุธาทิพย์ กวาวสิบสาม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทุ่งผง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
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บทคัดย่อ
มะเร็งปากมดลูกเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศไทย โดยพบเป็นอันดับ 2 ของมะเร็งในสตรีไทย 

รองจากมะเร็งเต้านม ในปี พ.ศ. 2551 ประเทศไทยมีประชากรสตรีที่เสี่ยงต่อมะเร็งปากมดลูก 26.09 ล้านคน มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป 
มีจ านวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ปีละ 9,999 ราย เสียชีวิต 5,216 ราย หรือประมาณร้อยละ 53 ถ้าคิดเป็นวันแล้วจะมีสตรีไทย
เสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก เฉลี่ยวันละ 14 คนปัญหาที่พบในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส้าน คือมีความครอบคลุมการตรวจ
คัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกใน ปี 2559 – 2561 ร้อยละ 22.90, 45.67, 68.28 ตามล าดับ ซึ่งยังไม่ครอบคลุมร้อยละ 80 ตามเกณฑ์ 
ซึ่งได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาการขาดนัด ในปี 2559 โดยการแจกบัตรนัดแก่กลุ่มเป้าหมายรายใหม่และรายเก่าที่ผลการตรวจพบการ
อักเสบกลุ่มเป้าหมายมาตรวจคัดกรองตามนัดเพียงร้อยละ 58.57 และในปี 2560 ได้ด าเนินการโดยการแจกบัตรนัดแก่กลุ่มเป้าหมาย
รายใหม่และรายเก่าท่ีผลการตรวจพบการอักเสบเหมือนเดิม แต่ได้ให้เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.อื่นมาเป็นผู้ให้บริการเพื่อไม่ให้ผู้รับบริการ
เกิดความเขินอาย กลุ่มเป้าหมายมาตรวจคัดกรองตามนัดเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 63.37 จากสภาพปัญหาจากการท างาน 2 ปี ที่ผ่านมาจึง
สนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการขาดนัดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30 - 60 ปี ในพ้ืนท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลส้าน อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่านเพื่อศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านระบบ ที่ท าใหส้ตรีอายุ 30 - 60 ปี ขาดการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตามนัดและเพื่อหาแนวทางการด าเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้ครอบคุลมร้อยละ 80 แบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนวิธีการศึกษาการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณา (Descriptive study) ประชากรกลุ่มตัวอย่างคือ สตรีอายุ 30 –
60 ปี จ านวน 274 โดยใช้สูตรของ Yamanae, Taro (1973) ใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย Sample Random Sampling Intervention ที่ใช้ใน
การวิจัย คือ การประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน การประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบไม่เป็นทางการการติดตามร่วมกับ 
อสม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 3 ชิ้น คือ แบบสอบถาม (Questionnaire), ทะเบียนติดตามสตรีอายุ 30 –60 ปีและการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งการศึกษาเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ 1 ขั้นการวางแผนโดยศึกษาสภาพปัญหาหรือข้อจ ากัด ก าหนดวัตถุประสงค์ 
วิธีการแก้ไขปัญหา และพัฒนางานติดตามตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีที่เคยมีผลการตรวจคัดกรองพบการอักเสบของปาก
มดลูกและรายใหม่ 2 ขั้นการปฏิบัติและปรับปรงุแก้ไขส่วนท่ียังคงพบปัญหา และ 3 ขั้นติดตามประเมินผลโดยเปรียบเทียบอัตราการมา
รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและศึกษาผลของการตรวจคัดกรองใน 12 เดือนหลังการรักษาอาการอักเสบของปากมดลูกการ
เก็บข้อมูลการวิจัยด าเนินการ ดังนี้ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1 การวิเคราะห์สภาพปัญหาของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
และจุดแข็งจุดอ่อนในการด าเนินงานที่ผา่นมา 2) น าข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์มาก าหนดแบบสอบถาม 3) การประเมินผลและหาแนว
ทางแก้ไขการด าเนินงานการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด าเนินการ ดังนี้ โดยใช้สถิติพรรณนา และการวิเคราะห์เนื้อหาสถิติที่ใช้ วิเคราะห์
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย
ผลการศึกษาพบว่า

1 ขั้นการวางแผน โดยศึกษาสภาพปัญหาหรือข้อจ ากัด ก าหนดวัตถุประสงค์ วิธีการแก้ไขปัญหา และพัฒนางาน
ติดตามตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีที่เคยมีผลการตรวจคัดกรองพบการอักเสบของปากมดลูกและรายใหม่ ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยที่ท าใหส้ตรีอายุ 30 - 60 ปี ไม่มาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตามนัด คือ มีความเขินอายเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ร้อยละ 35 ตรวจที่
คลินิกสูตินารีแพทย์แล้ว ร้อยละ 27 เคยตรวจแล้วผลตรวจปกติจึงไม่มาตรวจตามนัดร้อยละ 21 ลืมไปตรวจตามนัดร้อยละ 7 เป็น
ประจ าเดือนในวันนัดตรวจ ร้อยละ 6 และอื่นๆ ร้อยละ 4 ตามล าดับ

2 ขั้นการปฏิบัติ และปรับปรุง แก้ไขส่วนที่ยังคงพบปัญหา ผลการศึกษาพบว่าได้ด าเนินการโดยการแจกบัตรนัด
เพ่ือมารับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกท่ี รพ.สต. แต่ยังไม่ครอบคลุมร้อยละ 80 ในปี 2561 ได้ด าเนินการโดยการให้
ผู้ใหญ่บ้านประกาศผ่านหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านโดยระบุว่าสตรีอายุ 30 – 60 ปี สามารถมารับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปาก
มดลูกได้ทุกคนยกเว้น ผู้ที่ผ่าตัดมดลูกไปแล้ว ผู้ที่ก าลังเป็นประจ าเดือน และผู้ที่ตรวจมาแล้วแต่ยังไม่เกิน 6 เดือน และมีเจ้าหน้าที่จาก 
รพ.สต.อื่นเป็นผู้ให้บริการ พบว่าความครอบคลุมเพิ่มขึ้นจากปี 2559 – 2561 ร้อยละ 22.90, 45.67, 68.28 เพิ่มขึ้นในปี 2561 เป็น
ร้อยละ 83.08

ปัจจัยที่มีผลต่อการขาดนัดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกูของสตรีอายุ 30 - 60 ปี ในพ้ืนที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลสา้น อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

นารีรัตน์ วงศ์ภาดี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส้าน อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
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3 ขั้นติดตามประเมินผลโดยเปรียบเทียบอัตราการมารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและศึกษาผลของการ
ตรวจคัดกรองใน 12 เดือนหลังการรักษาอาการอักเสบของปากมดลูกผลการศึกษาพบว่ามีความครอบคลุมการตรวจคัดกรองเพิ่มขึ้นใน
ปี 2561 จากร้อยละ 68.28 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 83.08
ปัจจัยด้านพฤติกรรมที่มีผลต่อการขาดนัดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30 - 60 ปีคือมีความเขินอายเจ้าหน้าที่ รพ.สต.
ร้อยละ 33 ขาดความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกร้อยละ 20 เคยตรวจแล้วผลตรวจปกติจึงไม่มาตรวจ
ตามนัดร้อยละ 1๘กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรับบริการร้อยละ 17 และอื่นๆ ร้อยละ 12 ตามล าดับ
ด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคมและกายภาพที่มีผลต่อการขาดนัดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30 - 60 ปีคือไม่มีเวลามา
ตามนัดต้องประกอบสัมมาอาชีพร้อยละ 42 ตรวจที่คลินิกสูตินารีแพทย์แล้วร้อยละ 25 ความไม่สะดวกในการเดินทางร้อยละ 16 เป็น
ประจ าเดือนในวันนัดตรวจร้อยละ 11 และอื่นๆ ร้อยละ 6 ตามล าดับ
ด้านระบบที่มีผลต่อการขาดนัดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30 - 60 ปีคือไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการมาตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกร้อยละ 40 การไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวและญาติร้อยละ 35 และอื่นๆ ร้อยละ 25ตามล าดับ
จากการศึกษาคร้ังนี้ได้เรียนรู้อะไรในการแก้ไขปัญหาการขาดนัด

1. การด าเนินงานต้องศึกษาปฏิทินชุมชนให้ชัดเจนเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนท่ี
2. การด าเนินการเชิงรุก ประชาสัมพันธ์ในชุมชนให้บ่อยครั้งร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน
3. อาสาสมัครสาธารณสุขผู้น าชุมชน เป็นเครือข่ายที่ส าคัญในชุมชน ในการประสานความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์

และมีส่วนร่วมเพื่อท าใหง้านบรรลุตามเป้าหมาย
การน าสิ่งที่ได้จากการศึกษา/วิจัย คร้ังนี้ ไปใช้ประโยชน์

1. การด าเนินงานตามแนวทางต่างๆต้องสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่นั้น
2. เจ้าหน้าที่ตระหนักและให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี เพื่อให้ผู้รับบริการไว้วางใจ

และให้ความร่วมมือ
3. การประสานงานในพื้นที่เครือข่ายองค์กรภาคีต่างๆเป็นส่วนส าคัญในการด าเนินงานเช่น อสม. แกนน าชุมชน 

และประสานงานประชาชน รวมทั้งประสานแหล่งงบประมาณต่างๆ เพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จ
4. การประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก
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บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาผลการทดลองใช้ระบบบริการงานแพทย์แผนไทยอย่างมีส่วนร่วม 

เครือข่ายบริการสุขภาพ จังหวัดพะเยาโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กลุ่มเป้าหมายเลือกอย่างเจาะจง ประกอบด้วย 1)
ผู้บริหารสาธารณสุข จ านวน 120 คน 2) คณะท างานพัฒนาระบบบริการสุขภาพแพทย์แผนไทย จ านวน 28 คน 3)ผู้ปฏิบัติงานด้าน
แพทย์แผนไทยในหน่วยบริการ จ านวน 109 คน การด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 1) การทบทวนสถานการณ์การด าเนินงาน
ระบบบริการงานแพทย์แผนไทย2) ปฏิบัติการตามแผน (Action) และติดตามผล (Observe) 3) สะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) เก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยใช้เครื่องมือ A3 Problem Solvingแบบสอบถาม แบบบันทึกข้อมูล  การสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มข้อมูลเชิง
ปริมาณวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

ผลการวิจัย พบว่า การวิเคราะห์ส่วนขาดของระบบบรกิารงานแพทย์แผนไทย เมื่อเทียบกับเป้าหมาย หรือตัวช้ีวัดที่
ก าหนดร้อยละ 20 ซึ่งไม่เป็นตามเป้าหมาย จากผลงาน 3 ปีย้อนหลังในปีงบประมาณ 2558 - 2560 ด าเนินการได้เพียงร้อยละ 8.46, 
8.39, 9.38  ตามล าดับตัวช้ีวัดการสั่งใช้ยาสมุนไพร ปีงบประมาณ2559 - 2560 มีการสั่งจ่ายยาร้อยละ2.03และ 2.0 มีมูลค่าการใช้ยา
สมุนไพรเพียงร้อยละ 0.7 และ 0.62 ตามล าดับขั้นด าเนินการมีการจัดประชุมคณะท างานพัฒนาระบบบริการ จ านวน 3 ครั้ง ร่วมกับ
ผู้บริหารเครือข่ายบริการสุขภาพทุกแห่งแพทย์แผนไทยในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ และผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย ใน
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน 30 คน ร่วมกันพิจารณาจ้างแพทย์แผนไทยเพิ่มเพื่อไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล  ของเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอจุน ส่วนโรงพยาบาลชุมชนที่ไม่มีแพทย์แผนไทยให้เพิ่มอัตราจ้างอีก 1 คน ยกเว้น
โรงพยาบาลภูซางและโรงพยาบาลภูกามยาว ยังไม่จ้างบุคลากรเพิ่มเติมเนื่องจากเปิดบริการเป็น Extend OPD ขั้นตอนการติดตามงาน 
ผ่านเวทีการประชุมผู้บริหาร การประชุมคณะท างาน การนิเทศติดตามงานในพื้นที่ ร่วมกับออกตรวจราชการนิเทศงานระดับจังหวัด
พบว่าทุกเครือข่ายบริการสุขภาพ จัดท าแผน A3 การเพิ่มบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครบถ้วน

ค าส าคัญ :ระบบบริการสุขภาพ, งานแพทย์แผนไทย,เครือข่ายบริการสุขภาพ

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพงานแพทย์แผนไทยอย่างมีส่วนร่วมเครือข่ายบริการสุขภาพ
จังหวัดพะเยา

อรทัย มาลัยรุ่งสกุล, สุกิจ ทิพทิพากร, กนกวรรณ เอี่ยมชัย
จังหวัดพะเยา
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ประสิทธิผลของกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ต าบลสถาน อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

บทคัดยอ
ต าบลสถานเป็นต าบลที่มีผู้ติดสุราอันดับหนึ่งของอ าเภอปัว และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี 2558 - 2561 พบผู้ติดสุรา

เข้ารับการบ าบัด 16, 20, 21, 27 ราย ภาคีสุขภาพต าบลสถานจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของ
กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต าบลสถาน โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการประชากรเลือกแบบเจาะจง ได้แก่
1)ประชาชนและภาคี 300 คน ผู้ติดสุราที่มีผลการคัดกรองตามแบบ Audit 11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามการ
สนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์การสังเกต และการถอดบทเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละและการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหาผลการวิจัยพบว่ากระบวนการเริ่มจาก 1) การคืนข้อมูลแก่ชุมชนเกี่ยวกับสถานการณ์และผลกระทบ 2) การวางแผนปฏิบัติการ 
3) การน าแผนสู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมโดยท าการอบรมให้ความรู้ การรณรงค์หลายรูปแบบอย่างต่อเนื่องการก าหนดมาตรการทาง
สังคมมาควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในชุมชนก าหนดให้งานบุญงานศพงานกีฬาปลอดเหล้าเบียร์ร้อยละ 100 ส าหรับผู้ติดสุราได้ใช้
โปรแกรมสติบ าบัดมาบ าบัดและการเยี่ยมเสริมพลังโดยทีมหมอครอบครัวโดยใช้งบประมาณกับกองทุนสปสช. 4) การประเมินผลพบว่า
ปี 2561 มีผู้งดเหล้าครบพรรษา 296 ราย ร้อยละ 74.66 ผู้ที่ผ่านโปรแกรมสติบ าบัด 11 ราย ลดการดื่มได้ 8 ราย ร้อยละ 72.72
ปฏิญาณตนเลิกดื่มตลอดชีวิต 3 ราย ร้อยละ 27.27 ปัญหาการทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุจราจรและค่าใช้จ่ายจากสุราลดลงข้อเสนอแนะ
คือผู้น าชุมชนควรท าตนเป็นแบบอย่างการด าเนินงานต้องมีการสื่อสารทุกระดับอย่างสม่ าเสมอและต้องใช้กลไกของพลังมวลชนที่มีอยู่
ในชุมชน เช่น ผู้น าชุมชน อสม. สภาเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ สภาวัฒนธรรม มาร่วมเป็นตัวขับเคลื่อนงาน
ค าส าคัญ: กระบวนการ, การป้องกันและแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นิสันต์ น าสม, ผดุง ตอ๊ดแก้ว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสถาน อ าเภอปัว จังหวัดน่าน
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การพัฒนารูปแบบและผลของการใช้รูปแบบที่พัฒนาในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะถอนพิษสุรา 
ตามบริบทผู้ป่วยใน โรงพยาบาลนาหมื่น อ.นาหมื่น จ.น่าน

บทคัดย่อ 
ภาวะถอนพิษสุราเกิดขึ้นหลังหยุดดื่มแอลกอฮอล์ 6 - 48 ช่ัวโมง โดยมีอาการกระสับกระส่าย ไม่รู้สถานท่ี เห็นภาพ

หลอน ชัก ปี 2558 เกิดอุบัติการณ์เจ้าหน้าที่ถูกท าร้าย ผู้ป่วยหนี ตั้งแต่ปี 2559 ผู้ศึกษาจึงได้ทบทวนและพัฒนากระบวนการดูแล ยัง
พบปัญหาผู้ป่วยควบคุมอาการได้ช้า นอนนาน ค่าใช้จ่ายสูง การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) 
เพื่อพัฒนารูปแบบและศึกษาผลของการใช้รูปแบบที่พัฒนาในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะถอนพิษสุราตามบริบทผู้ป่วยใน โรงพยาบาลนา
หมื่น อ.นาหมื่น จ.น่าน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยที่มานอนโรงพยาบาลนาหมื่นที่มีผลการ
ประเมินภาวะถอนพิษสุราได้ 5 คะแนนข้ึนไป 
ขั้นตอนการศึกษาดังน้ี

1. ศึกษาสภาพเดิม
2. พัฒนารูปแบบที่ควรจะเป็น
3. ประยุกต์ใช้และประเมินผลการใช้ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และการสังเกตประเมินอาการของผู้ป่วยขณะรักษา
อยู่ในโรงพยาบาลจนถึงจ าหน่าย เครื่องมือที่ใช้คือ แบบประเมินปัญหาการดื่มสุราและแบบประเมินภาวะถอนสุรา การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ Mann-Whitney U test 

ผลการศึกษา พบว่าก่อนและหลังการใช้รูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น (Fixed - schedule regimen) สามารถลดจ านวนวันนอนได้จาก 4 วัน
เป็น 2 วัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P - value = 0.006) และลดค่าใช้จ่ายได้จาก 4,076 บาท 2,954 บาท (P-value = 0.085) 
ค าส าคัญ: พัฒนารูปแบบ, ภาวะถอนพิษสุรา

นางวิรารัตนา หล้าพรม 
โรงพยาบาลนาหมื่น 
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การพัฒนากระบวนการดูแลต่อเนื่องในชุมชน กรณีศึกษาผู้ป่วยจิตเวชที่กลับเป็นซ้ า 
โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลภคูา อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินผลกระบวนการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวชในชุมชน ใช้รูปแบบการวิจัย

เชิงปฏิบัติการ (Action research) โดยการประยุกต์ใช้แนวทางการเยี่ยมบ้านเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 4 
ขั้นตอนได้แก่ 1) เก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วย 2) ประชุมเพ่ือวางแผนพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชร่วมกับภาคีเครือข่าย 3) นา
แผนพัฒนากระบวนการดูแลไปใช้กับผู้ป่วยจิตเวชร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน 4) การสรุปและประเมินผล กรณีศึกษาผู้ป่วยจิตเวช
ชายไทยจ านวน 1 ราย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ ประวัติการรักษาจิตเวชจาก รพร.ปัว แผนการติดตามผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน แบบ
บันทึกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวช แบบประเมินภาวะซึมเศร้า 9 ค าถาม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ระยะเวลาด าเนินการ กันยายน
2560 – มีนาคม 2562 รวม 1 ปี 6 เดือน 
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผู้ป่วยชายไทย อายุ 33 ปี ได้เข้ารับการรักษาที่ รพร.ปัว ด้วยอาการทางจิตจากการหย่าร้าง และมีประวัติรับประทานยาไม่ต่อเนื่อง 
ปัจจุบันผู้ป่วยอาศัยอยู่บิดากับมารดาวัยสูงอายุ บ่อยครั้งที่ผู้ป่วยรับประทานยาจะแอบดื่มสุราตาม ผู้ป่วยดื่มสุราเป็นประจาตลอดทั้งวัน 
ผู้ป่วยมีพฤติกรรมลักขโมยของในหมู่บ้าน แอบวางเพลิงบ้านเรือนที่ไม่มีคนอยู่ มีพฤติกรรมทาร้ายผู้อื่นเนื่องจากมีอาการหวาดระแวง 
และมีพฤติกรรมลวนลามผู้หญิง ซึ่งส่งผลให้คนในชุมชนหวาดกลัว
2. การพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชใช้กระบวนการประชาคมหาแนวทางในการด าเนินงาน 
มีข้อสรุป คือ 1) พัฒนาศักยภาพ อสม.ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน 2) สร้างความตระหนัก/ทัศนคติกับคนในชุมชนเรื่องการดูแล
ผู้ป่วยจิตเวชและร้านค้าท่ีขายสุราเพื่องดการขายสุราให้กับผู้ป่วยจิตเวช 3) สร้างความไว้วางใจระหว่างผู้ดูแลกับผู้ป่วยจิตเวช 4) ชุมชน
ร่วมดูแลอย่างกัลยาณมิตร ผลลัพธ์ของการพัฒนากระบวนการดูแลต่อเนื่องในชุมชน ได้แก่ ผู้ป่วยสามารถรับประทานยาสม่ าเสมอโดย 
มีอสม.และผู้ดูแลจัดยาให้ทุก 15 วัน ผู้ป่วยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนได้อย่างปกติสุข และสามารถท างานหารายได้ให้ครอบครัว 
การพัฒนากระบวนการดูแลต่อเนื่องในชุมชน กรณีศึกษาผู้ป่วยจิตเวชที่กลับเป็นซ้ า ควรให้ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชนร่วมค้นหา
สาเหตุและมีส่วนร่วมในการป้องกันการกลับเป็นซ้ าท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชน

ระพีพร ฉายห้อง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลภูคา อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
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ความเป็นมา
โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่มีความส าคัญหนึ่งในห้ากลุ่มโรคที่มีอัตราการตายมากที่สุด และมีแนวโน้มที่มีอัตรา

การเสียชีวิตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (สถาบันประสาทวิทยา, 2552) จากสถิติของโรงพยาบาลนครพิงค์ พบว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
มีอัตราการเสียชีวิต ปี 2557 มีผู้ป่วย Stroke 829 ราย เสียชีวิต 86 ราย (ร้อยละ 10.37) ปี 2558 มีผู้ป่วย Stroke 864 ราย เสียชีวิต 
104 ราย (ร้อยละ 12.04) ปี 2559 มีผู้ป่วย Stroke 898 ราย เสียชีวิต 107 ราย (ร้อยละ11.92) ปี 2560 มีผู้ป่วย Stroke 995 ราย
เสียชีวิต 105 ราย (ร้อยละ 10.55) ปี 2561 มีผู้ป่วย Stroke1,154 ราย เสียชีวิต 14 ราย (ร้อยละ 9.88) (ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ
โรงพยาบาลนครพิงค,์ 2561) 

การด าเนินงานทีผ่่านมาในปี 2557 พบปัญหาการประเมินวินิจฉยัล่าช้า ไมไ่ด้ปฏิบตัิตามแนวทางปฏิบัติ ความ
สับสนในการปฏิบัติตามแนวทางในการให้ยา ตลอดจนปญัหาการประสานงานส่งต่อผู้ป่วย Pre – Hospital ระยะเวลา on set to
Hospital เฉลี่ย 147 นาที In - Hospital ระยะเวลา Door to Needle time เฉลี่ย 77 นาที จากข้อมลูดังกล่าวคณะท างานเหน็
ความส าคญัยิ่งในการพัฒนาการดแูลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จึงได้พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยท้ังระยะ Pre - Hospital, In -
Hospital, Post – Hospital ใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานทันเวลาและความปลอดภัยในการรกัษาผูป้่วยโรคหลอดเลอืดสมอง
วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาผลการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
วิธีการด าเนินการ

เก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ด าเนินการเดือนตุลาคม 2558 - เดือนกันยายน 2561 กลุ่มตัวอย่าง
เป็นที่ได้รับยา rt - PA มารับบริการในโรงพยาบาลนครพิงค์ ช่วงปี 2557 - 2561 จ านวน 156 ราย
มีกิจกรรมพัฒนา 4 ขั้นตอน 

1.ขั้นวางแผน เตรียมความพร้อมของทีมท่ีเกี่ยวข้องโดยจัดการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการดูแลผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง

2.ขั้นปฏิบัติการก าหนดแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มาด้วย FAST track ทบทวนการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุก
รายร่วมกับแพทย์ จัดอบรมการพยาบาลเรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง พัฒนาแนวทางการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโดยใช้ 
Standing order for Stroke มีระบบการปรึกษาแพทย์อายุรกรรมทางระบบประสาท พัฒนาทักษะของพยาบาล ER และ Stroke 
Nurse ในการบริหารยา rt - PA ส่วนด้านเชิงรุก ประสานงานกับ รพสต.และ อสม. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนร่วมกับกลุ่ม
งาน NCD

3.ประเมินกิจกรรมตามตัวช้ีวัด
4.สรุปผลการด าเนินงาน รวบรวมข้อมูลก่อนและหลังวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการศึกษา

ผลการพัฒนาระบบการดแูลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวจันทิมา อุตสุภา, นางสาวฑิตยา ดวงค า และคณะท างาน Stroke 
โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
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ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง มีแนวทางปฏิบัติที่ ชัด เจน ท างานเป็นระบบ 

Multidisciplinary Team การเข้าถึงบริการ FAST Track Stroke จะส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย ลดอัตรา
การเสียชีวิต และลดภาวะแทรกซ้อนลงได้ 

จากการศึกษาพบปัญหาที่เป็นโอกาสพัฒนา คือ การติดตามเยี่ยมบ้านจากทีมของโรงพยาบาล พบว่าการเยี่ยมบ้าน
ไม่ครบทุกราย ถือเป็นความท้าทายของทีมที่จะด าเนินการขยายผล การเยี่ยมร่วมกับรพสต.เครือข่าย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ผู้ป่วย ในการลดการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ 

การส่งต่อผู้ป่วย Intermediate care โดยใช้โปรแกรม Thai COC ในการติดตาม
ความภาคภูมิใจ

การพัฒนาระบบโรคหลอดเลือดสมอง มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ท างานเป็นทีมร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ การ
เข้าถึงบริการ FAST Track Stroke ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย ลดอัตราการเสียชีวิต และลด
ภาวะแทรกซ้อนลงได้

94



บทคัดย่อ
ศูนย์ฮอมฮักเชียงบานจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่อยู่ใน ระยะ

จ าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในสถานการณ์ปัจจุบันมีผู้สูงอายุจ านวนมากขึ้นซึ่งแปรผันตามจ านวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ท่ีศูนย์ฮอมฮักเชียงบานมีผู้ป่วยมารับบริการด้วยอัตรา 8 - 10 คนต่อครึ่งวัน ท าให้นักกายภาพบ าบัด เพียง 1 คน 
ทีล่งไปเป็นพี่เลี้ยงอาสาสมัครไม่เพียงพอต่อการบริการผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ต้องใช้เวลาในการรักษานาน หาก
อาสาสมัครสามารถช่วยดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้จะท าให้ผู้ป่วยรายอื่นได้รับการรักษาที่เร็วขึ้นและทั่วถึง เพื่อเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพอาสาสมัครให้มีความเข้าใจในพยาธิสภาพ และเพิ่มประสบการณ์ช่วยดูแลผู้ป่วย ดังนั้นทางกลุ่มงานกายภาพบ าบัดจึงได้จัดท า
แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทางกายภาพบ าบัดที่มารับบริการที่ศูนย์ฮอมฮักเชียงบาน ขึ้นและมีการเปรียบเทียบ
ผลการรักษาโดย มีการประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน (Barthel Index) และประเมินความพึงพอใจในการมา
รับบริการในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มารับบริการ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 – เมษายน 2561 จากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยมี
ระดับความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน (Barthel Index) เพิ่มขึ้นสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
และมีระดับความพึงพอใจในการรับบริการมากกว่าร้อยละ 80
ค าส าคัญ: ศูนย์ฮอมฮัก, กายภาพบ าบัด, โรคหลอดเลือดสมอง

การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทางกายภาพบ าบดัที่มารับบริการที ่ศูนย์ฮอมฮกัเชียงบาน
โรงพยาบาลเชียงค า จังหวัดพะเยา

นางสาวกัลยาณี ช่ืนวงศ์
กลุ่มงานกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลเชียงค า
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ผลลัพธ์การพัฒนากระบวนการสง่เสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
โรงพยาบาลเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

บทคัดยอ 
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Study) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินกระบวนการพัฒนา

ตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ RDU โดยใช้เครื่องมือ 6 Building Blocks และติดตามผลลัพธ์ตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ RDU ในแต่ละขั้น ที่ได้ด าเนินการ
ในช่วง ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2562 ผลการศึกษา การด าเนินงาน RDU ของโรงพยาบาลเชียงม่วน โดยวิเคราะห์กระบวนการส าคัญ
ที่ด าเนินการแต่ละตัวช้ีวัดตามกรอบ 6 Building Blocks ได้แก่ 1. ระบบบริการ (SERVICE DELIVERY) ตั้งแต่การจัดกลุ่มตัวช้ีวัดเพื่อ
ออกแบบระบบบริการให้เขา้ถึง ครอบคลุม เพิ่มคุณภาพและสร้างความปลอดภัยกบัผู้รับบรกิาร 2. ประเด็นการพัฒนาทีม RDU ทั้งด้าน
ความเพียงพอ การเพ่ิมความรู้ ทักษะ และการเรียนรู้ให้กับทีม 3. การใช้ประโยชน์ของข้อมูลมูลค่าการใช้จ่ายด้านยา และการจัดสรรงบ 
จาก สปสช. ตามผลงานของ RDU 4. การใช้สื่อองค์ความรู้/เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการสื่อสารภายในองค์กร โดยการประยุกต์สื่อ
องค์ความรู้ ให้เข้ากับบริบทของรพ.เพื่อใช้ในการสื่อสารตอบสนองระหว่างวิชาชีพ 5. ระบบข้อมูลสารสนเทศโดยการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่ในการติดตามผลลัพธ์ให้มีทั้งความครบถ้วน ทันเวลา และการวิเคราะห์เชิงประเด็น เป็นปัจจัยส าคัญในการใช้
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 6. ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลโดยการประกาศนโยบายรพ.ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดย
ผู้อ านวยการ รพ.และแต่งตั้งคณะท างาน RDU ระดับรพ. ส่วนผลลัพธ์ในการด าเนินงาน รพ.เชียงม่วนผ่านตามเกณฑ์ตัวช้ีวัด 14 ตัว 
จาก 18ตัวช้ีวัดในปี 2560 - 2561 มีตัวช้ีวัด 4 ตัว ท่ีเหลือท่ีต้องปรับกระบวนการต่อเนื่องโดยวิเคราะห์สาเหตุและพัฒนาต่อในปี 2562 
และ ผลการด าเนินงานล่าสุด (มี.ค. 2562) มีตัวช้ีวัดผ่านเพิ่มขึ้น 3 ตัวช้ีวัด เหลือเพียง 1 ตัวช้ีวัดคือ อัตราการใช้ยา Metformin ใน
ผู้ป่วยเบาหวาน แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งต้องมีการติดตามในระยะยาวเนื่องจากผู้ป่วยจะมีการนัดติดตามนานประมาณ 3 เดือนต่อครั้ง 
ซึ่งมีโอกาสผ่านเป้าหมายในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2562 ถ้ามีการติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องและใช้กระบวนการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ค าส าคัญ: ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 6 Building Blocks
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ดรุณี ไชยลังกา
โรงพยาบาลเชียงม่วน จังหวัดพะเยา



บทคัดย่อ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นกลุ่มที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นสาเหตุการ

ป่วยและการตายที่ส าคัญ เครือข่ายบริการสุขภาพแม่ลาน้อย น าโดยโรงพยาบาลแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดบริการคลินิก
โรคไม่ติดต่อเรื้อรงัในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 จนถึงปัจจุบัน จากการให้บริการพบ
ปัญหาในการติดตามคนไข้ การแยกสาเหตุการป่วย การขึ้นทะเบียนและการรับยาต่อเนื่อง การติดตามคนไข้การตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนเป็นต้น 
วัตถุประสงค:์ เพื่อศึกษาผลการพัฒนาระบบบริการ NCD Clinic moving forward by 43 file ในการควบคุม ก ากับ และติดตามแบ่ง
ขอบเขตการศึกษา 2 ตอน ได้แก่ การศึกษาระบบการบริหารจัดการคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม และศึกษา
ผลการจัดบริการคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประเด็นการเข้าถึงบริการของกลุ่มผู้ป่วยทั้งหมด และการควบคุมระดับของโรคกลุ่ม
ประชากรศึกษาผู้ป่วยโรคเบาหวานจ านวน 681 ราย ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จ านวน 2,038 รายก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดย
เลือกกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดเก็บข้อมูลเปรียบเทียบตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 – 2562 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ สถิติที่ใช้
คือ ร้อยละ 
ผลการศึกษาพบว่า 

คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของเครือข่ายบริการสุขภาพ อ าเภอแม่ลาน้อย มีการวางระบบงานโดยใช้ระบบข้อมูล 43 
แฟ้ม โดยการด าเนินงานจากทีมสหวิชาชีพที่รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และมีผลการศึกษาจากการเปรียบเทียบปีงบประมาณ 
2561 และปีงบประมาณ 2562 พบว่า ผู้ป่วยที่รับการขึ้นทะเบียนและรักษาที่สถานพยาบาลในเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอแม่ลา
น้อยมารับบริการในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้น จากอัตราร้อยละ 79.25 เป็น 88.09ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงขาดนัด
ลดลง จากอัตราร้อยละ 29.82 เป็น 15.31 จากอัตราร้อยละ 20.97 เป็น 19.42 ตามล าดับและกลุ่มประชากรศึกษาคุมระดับของ
โรคเบาหวานเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 22.08 เป็น 47.56 คุมระดับความดันโลหิตได้จากร้อยละ 65.02 เป็น 78.92 จากการศึกษาถ้าหากมี
การจัดการระบบข้อมูลที่ดี มีทีมที่เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในทุกส่วน จะท าให้เกิดคุณภาพในการด าเนินงานคลินิกโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังได้

การศึกษาผลการ NCD Clinic moving forward by 43 file เครือข่ายบริการสุขภาพ
อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นางวรรธนี ใจถา 
โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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คนแป้เข้าใจ๋ ว่าไผเป๋นกลุ่มเสี่ยง ตึงหลีกตึงเลี่ยง ก๋านเป๋นเบาหวาน
Know your numbers and target by local language

ที่มาและความส าคัญ: ปัจจุบันท่ัวโลกให้ความส าคัญกับการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากขึ้น เนื่องจากสภาวะความเป็นอยู่และวิถีชีวิต
ที่เปลี่ยนไป ท าให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นจากรายงานการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 ใน ปี 
2557 พบว่าความชุกของโรคเบาหวานของประชากรไทยอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป เท่ากับร้อยละ 8.9 กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและ
เครือข่ายบริการรพ.สต.อ าเภอเมืองแพร่จึงได้จัดโครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานในทุกๆโดยใช้ภาษาท้องถิ่นท าให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความเข้าใจอย่างถูกต้องและกล้าที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มดังกล่าวทางทีมงานจึงมีแนวคิดการน าเอารูปแบบภาษาค าเมือง
(local language) มาใช้ในการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อมุ่งหวังให้กลุ่มเสี่ยงดังกล่าวมี health literacy ที่ดีขึ้นและ
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันของตนเองและครอบครัวเพื่อลดอัตราป่วยเบาหวานรายใหม่ของกลุ่ม
เสี่ยงโรคเบาหวานในเขตอ าเภอเมืองแพร่ต่อไป
วัตถุประสงค:์ เพื่อศึกษาผลของรูปแบบการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสขุภาพโดยใช้ภาษาค าเมือง (local language)ต่อการลดอัตรา
ป่วยเบาหวานรายใหม่ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานในเขตอ าเภอเมืองแพร่
วิธีการวิจัย :การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) หนึ่งกลุ่มตัวอย่างวัดระดับน้ าตาลในเลือด
ตอนเช้าขณะอดอาหาร (Impair Fasting Glucose ; IFG) ก่อนและหลังการอบรมศึกษาในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานที่มีระดับน้ าตาลอยู่
ในช่วง 100 - 125 % จ านวน 493 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงและสมัครใจ จัดให้มีการอบรมโดยใช้ภาษาค าเมือง (local 
language) เป็นหลักในการสื่อสารระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและทีมวิทยากรโดยจัดอบรม 1 วัน โปรแกรมการอบรมประกอบด้วยช่วง
เช้าเป็นความรู้ทั่วไปของโรคเบาหวานมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นวิทยากรช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมกลุ่มโดยทีมแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว นักโภชนาการและกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้ารับการอบรมติดตามระดับน้ าตาลตอนเช้าขณะอดอาหาร
ที่ 3 เดือนหลังการอบรม
ผลการศึกษา: พบว่ากลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานที่ผ่านรูปแบบการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้ภาษาค าเมือง (local language)
จ านวน 493 คน ตรวจติดตามระดับน้ าตาลในเลือดตอนเช้าขณะอดอาหาร ท่ี 3 เดือนหลังการอบรม พบว่าจ าแนกได้ 3 กลุ่มดังนี้ กลุ่ม
ปกติ (ระดับน้ าตาลในเลือดตอนเช้าขณะอดอาหาร; น้อยกว่า100 mg%) จ านวน 251 คน (50.91%) กลุ่มเสี่ยง (ระดับน้ าตาลในเลือด
ตอนเช้าขณะอดอาหาร; 100 –125 mg%) จ านวน 225 คน (45.63%) กลุ่มป่วย (ระดับน้ าตาลในเลือดตอนเช้าขณะอดอาหาร;≥126 
mg%) จ านวน 17 คน (3.45%)
สรุป :การอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้รูปแบบภาษาค าเมือง (local language) ช่วยให้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชะลอหรือ
ลดอัตราป่วยเบาหวานรายใหม่ได้
Key word : Pre diabetes, Local language, 3อ.2ส.

นายจิรวัฒน์ สีตื้อ
กลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลแพร่
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บทคัดย่อ
การศึกษากึ่งทดลองแบบวัดผลก่อนและหลังการทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพระดับความดันโลหิต ระดับน้ าตาลในเลือดในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง โดยมีระดับความดัน โลหิต ≥130/80 มิลลิเมตร

ปรอท และมีระดับน าตาลในเลือดตั้งแต่ 100 - 125 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จ านวน 26 คน ศึกษาระยะเวลา 6 เดือน วิธีด าเนินการ 1)
การคัดเลือกกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน11คน กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง 7 คน และกลุ่มเสี่ยงทั้งโรคเบาหวานและโรคความดัน 8 คน 
2)การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในด้านการบริโภคการออกก าลังกาย การผ่อนคลายความเครียด การใช้สิ่งเสพติด 3)ติดตามค่า
น้ าตาลในกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 3 เดือน และติดตามความดันโลหิตกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงเดือนละ 1 ครั้ง ทุก 3 เดือนแล้วหา
ค่าเฉลี่ยความดัน 4)ประเมินผลการด าเนินงาน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ.2 การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ผลการศึกษาพบว่า:

หลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง กลุ่มตัวอย่างมีคะแนน
เฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ.2 อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 69.23 เป็นร้อยละ 92.31 กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงมี
ระดับค่าเฉลี่ยความดันโลหิตลดลงกลับเป็นกลุ่มปกติ 3 คน กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานมีค่าเฉลี่ยระดับน้ าตาลในเลือดลดลงกลับเป็นกลุ่ม
ปกติ 1 คนและกลุ่มเสี่ยงทัง้โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงมีค่าเฉลี่ยระดับความดันโลหิตและระดับน้ าตาลในเลือดลดลงกลับ
กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง 1 คน เป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 2 คน และกลับเป็นกลุ่มปกติ 1คน
ค าส าคัญ: การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ, กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน, กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง

ประสิทธิผลของการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสขุภาพในกลุม่เสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ต าบลปัว อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

อุไรรัตน์ สีค า และคณะ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปัว อ าเภอปัว จังหวัดน่าน
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ผลการใชแ้บบจ าลอง อีซ-ีอี-เค-จี ของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดร่วมกับโปรแกรมการสอน 
อ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจต่อความรู้ในการอ่านและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหวัใจของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลนครพิงค์
ชนกพร อุตตะมะ, ชลิดา เกียรติรุ่งเรือง 
หอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ โรงพยาบาลนครพิงค์

ที่มาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย: ปัญหาการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่ผ่านมา พบว่าอัตราการดูแลรักษาโดย
การเปิดหลอดเลือดหัวใจของผู้ป่วยล่าช้า Door to needle time (median) 55 นาที (เป้าหมาย < 30 นาที) เนื่องจากการคัดกรอง
ผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉิน หรือหน่วยงานอื่นๆที่พบผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหน้าอก พยาบาลไม่ได้ประเมินผู้ป่วยโดยการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
(EKG) อย่างรวดเร็วภายใน 10 นาที ถึงร้อยละ 34 หรือท าแล้ว อ่านและแปลผล EKG ไม่เป็น และไม่ได้ส่งให้แพทย์อ่านทันที ผู้ป่วย
ต้องรอนาน เข้าตรวจตามคิว ท าให้การรักษาล่าช้าออกไป ก่อให้เกิดผลเสียกับผู้ป่วย จนเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น ดังนั้นพยาบาลซึ่งอยู่
ดูแลใกล้ชิดผู้ป่วยตลอด 24 ช่ัวโมง จึงเป็นด่านแรกที่จะต้องคัดกรอง ประเมินผู้ป่วย และมีความรู้ทักษะการอ่านและแปลผล EKG ถ้า
พบความผิดปกติจะได้รีบรายงานแพทย์อย่างรวดเร็ว จากการวิจัยที่ผ่านมาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลอง การใช้อุปกรณ์ที่จับต้อง
ได้ หรือใช้สถานการณ์จ าลองที่เหมือนจริง พร้อมกับมีโปรแกรมการสอนอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้พยาบาลเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นหลัง
การสอน เกิดความพึงพอใจในการเรียนเพราะผู้เรียนมีความสนุกกับการเรียน และมีความมั่นใจในตนเองที่จะอธิบายหรือตอบค าถามได้
ดีกว่า ทางผู้วิจัยจึงได้สร้างโปรแกรมและแบบจ าลองดังกล่าวมาใช้ในการสอนการอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจให้กับพยาบาลของโรงพยาบาล
นครพิงค์ในหอผู้ป่วยต่างๆ ขึ้นมา 
วัตถุประสงค:์ 1)เพื่อเปรียบเทียบความรู้ในการอ่านและแปลผลคลืน่ไฟฟ้าหัวใจผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ก่อนและหลัง
การสอนโดยใช้แบบจ าลองอีซี-อี-เค-จี ร่วมกับโปรแกรมการสอนอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครพิงค์ 2)เพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพท่ีมีต่อแบบจ าลองอีซี-อี-เค-จี และโปรแกรมการ 
สอนอ่านและแปลผล EKG 
ระเบียบวิธีวิจัย: 
เป็นวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi experimental research) แบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการสอน เพื่อทดสอบผลการใช้แบบจ าลองอีซี-อี-
เค-จี และโปรแกรมการสอนการอ่าน EKG โดยอาศัยกรอบแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ของโคล์ป (Kolb’s Experiential 
Learning Theory) และการศึกษาทางการพยาบาลด้วยสถานการณ์จ าลอง (The Nursing Education Simulation Framework) 
ของเจฟฟรีย์ กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจงเป็นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยต่างๆของโรงพยาบาลนครพิงค์ ที่มีคุณสมบัติ
ตามก าหนด จานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น 1)แบบจ าลองอีซี-อี-เค-จี ที่ผู้วิจัยประดิษฐ์ขึ้นมา 2)โปรแกรมการสอนการ
อ่าน EKG ประกอบด้วยแผนการสอน สื่อการสอน และคู่มือการอ่านและแปลผล EKG ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยด าเนินการสอนอ่าน EKG 
ตามโปรแกรมและนาแบบจ าลองมาใช้ในสถานการณ์ของการอ่าน EKG เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) แบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่าง 2)แบบสอบถามความรู้ในการอ่านและแปลผล EKG ในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 
เป็นแบบสอบถามแบบถูกผิด คะแนน 0 และ1 จานวน 20 ข้อ และแบบทดสอบการอ่านและแปลผล EKG แบบให้เติมค าตอบจานวน 5 
ข้อ 3)แบบประเมินความคิดเห็นของพยาบาลเกีย่วกับแบบจ าลองอีซี-อี-เค-จ ีและโปรแกรมการสอนการอ่าน EKG ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็น
ข้อความประมาณค่า (Rating Scale 3 ระดับ) จานวน 5 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบคะแนนความรู้ของการอ่านและแปลผล EKG ด้วย Paired t- test 
ผลการวิจัย: พบว่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ของพยาบาลในการอ่านและแปลผล EKG หลังใช้แบบจาลองอีซ-ีอี-เค-จี และโปรแกรมการสอน
การอ่าน EKG สูงกว่าก่อนการใช้ และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้พยาบาลวิชาชีพมีความคิดเห็นใน
ระดับมาก ว่าแบบจ าลองอีซี-อี-เค-จี และ โปรแกรมการสอนการอ่านEKG มีความสะดวกในการใช้ มีความชัดเจนของเนื้อหา สามารถ
น าไปปฏิบัติได้ มีประโยชน์ต่อหน่วยงาน และไม่มีความซับซ้อนของเนื้อหา 
สรุปและข้อเสนอแนะ: ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการสอนโดยใช้รูปแบบอีซี-อี-เค-จี ร่วมกับโปรแกรมการสอนการอ่านEKG สามารถ
พัฒนาความรู้ในการอ่านและแปลผลEKGของพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ: แบบจ าลองอีซี-อี-เค-จี โปรแกรมการสอนอ่านEKG ความรู้ในการอ่านและแปลผล EKG
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Vacuum pump in NPWT 

จิดาภา แก้วค้าง หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุและระบบประสาท 
สเุทพ สันป่าเงิน นายช่างเทคนิคช านาญงาน ศูนย์เครื่องมือแพทย์ 

ความเป็นมา / ความส าคัญของปัญหา 
Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) หรือ Vacuum Assisted Closure (VAC system) จัดเป็น

นวัตกรรม ท่ีได้ผลเป็นที่น่าพอใจและเป็นท่ียอมรับของทั่วโลก Argenta ได้น าเสนออุปกรณ์ทาแผลภายใต้ระบบสุญญากาศชนิดนี้ โดย
ได้รับอนุญาตจาก FDA ในปี ค.ศ. 1995 เป็นระบบที่น ามาใช้ร่วมกับการดูแลแผลที่ไม่สามารถเย็บปิดแบบ primary closure ได้
(ความดันลบ - 50 ถึง - 175 มม. ปรอท ที่แนะน าคือ - 80 มม.ปรอท) แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลแพร่ ได้น านวัตกรรมนี้มาใช้และ
เผยแพร่ วิธีการ สอนสาธิต ให้ค าปรึกษา โดย พยาบาล ET.nurse ทั้งภายใน โรงพยาบาลและเครือข่ายจังหวัดแพร่ ผลลัพธ์ในการท า
แผลโดยใช้ NPWT ท าให้กระบวนการหายของแผลเร็วข้ึน จ านวนวันนอนโรงพยาบาลลดลง ความปวดในการท าแผลลดลง จากจ านวน
การท าแผลลดลง (3 – 5 วัน เปิดท าแผลหนึ่งครั้ง) ทาให้ลดภาวะงานพยาบาลในการท าแผลทุกวัน ลดค่าใช้จ่ายในการท าแผล ด้วยเหตุ
นี้ แนวโน้มการท าแผลด้วยวิธี NPWT จึงนิยมและแพร่หลายมาก NPWT มีทั้งชนิดที่เป็นเครื่องติดกับผนังและเครื่องที่สามารถพกพาได้ 
โรงพยาบาลแพร่ มีจ านวน vacuum pump ที่ติดผนังใช้ แต่ไม่เพียงพอและ NPWT เป็นวิธีการที่ต้องใช้ต่อเนื่องตลอดเวลา
(Continuing vacuum pump) ท าให้เกิด work loading แก่ central vacuum pump และในเครือข่ายการดูแลแผลจังหวัดแพร่
(รพช.และรพสต.) ไม่มี vacuum pump รองรับการ ส่งกลับ ดังนั้น ทีมจึงจัดท า นวัตกรรมนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลแผลด้วย
วิธี NPWT ทั้งภายในโรงพยาบาลแพร่และเครือข่ายในจังหวัดแพร่ เพื่อให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยและญาติดีขึ้น องค์กรลดค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลแผล และพัฒนามาตรฐานการดูแลผู้ป่วยแผล 
วัตถุประสงค์ : สร้าง vacuum pump ใช้ในการท าแผลด้วยวิธี NWPT แบบไม่ใช้ vacuum pump center 
วิธีการด าเนินงาน / พัฒนางาน 

1. ศึกษาการท าแผลด้วยวิธี NPWT 
2. ศึกษาอุปกรณ์ vacuum pump และออกแบบ ร่วมกับฝ่ายช่างเครื่องมือแพทย์ 
3. จัดหางบประมาณสนับสนุน 
4. ทดสอบ เครื่องมือ 
5. พัฒนาอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการท าแผลด้วยวิธี NPWT 

ผลลัพธ์การพัฒนา 
1. สามารถน าไปใช้ ในจุดที่ไม่มี central pump ในโรงพยาบาลแพร่เช่น ตึก ศัลยกรรมกระดูก 
2. สามารถน าไปใช้ ในจุดที่ ไม่สามารถจัดหา อุปกรณ์ ต่อพ่วง central pump ได้ เพราะอุปกรณ์ ต่อพ่วงไม่เพียงพอ 
3. สามารถน าไปใช้ รพช. รพสต. ซึ่งไม่มี central pump 
4. ลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ จาก 180,000 - 220,000 บาทเหลือ 2,000 บาท 

บทเรียนจากการพัฒนา 
การพัฒนา อุปกรณ์ในการท าแผลด้วยวิธี NPWT ท าให้ลดข้อจ ากัดในการเข้าถึงการบริการการจัดการแผลของ

ผู้ป่วย และท าให้การพัฒนาเครือข่ายการดูแลแผลมีประสิทธิภาพ องค์กรสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์
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ผลของการพัฒนาระบบบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลบั (One Day Surgery) โรงพยาบาลแพร่ 
โดยใช้ Lean Process

นงเยาว์ ธราวรรณ
กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี โรงพยาบาลแพร่
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บทน า: 
ตามทีก่รมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  ได้มีนโยบายให้มีการพัฒนาระบบบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับขึ้นน้ัน ทางคณะกรรมการ
พัฒนาระบบบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) โรงพยาบาลแพร่ ได้พัฒนาระบบบริการผ่าตัดแบบวันเดียว
กลับ และสมัครเข้าร่วมโครงการโดยก าหนดโรคหรือหัตถการที่เข้าร่วมโครงการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) 
ให้เหมาะสมตามบริบทของโรงพยาบาลแพร่โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยเป็นหลัก
วัตถุประสงค:์ เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) โรงพยาบาลแพร่  
รูปแบบการศึกษา: การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)
สถานที:่ โรงพยาบาลแพร่
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา: ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery) ที่ได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่ว
ร่างกาย และฉีดยาชาเฉพาะที่ ท่ีเข้ารับการผ่าตัด  ช่วงเดือนตุลาตม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
เคร่ืองมือท่ีใช้: เอกสารก ากับการให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ และแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเองและเก็บข้อมูล
จากการติดตามผู้ป่วยตั้งแต่ขั้นตอนแรกหรือตั้งแต่แพทย์แนะน าผู้ป่วยถึงแผนการรักษาโดยการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ จนถึงสิ้นสุดการ
ผ่าตัด และติดตามอาการหลังผ่าตัดที่บ้านทางโทรศัพท์ และวิเคราะห์ข้อมูลตามหัตถการ และตัวช้ีวัดที่ก าหนด
ผลการด าเนินงาน: โรงพยาบาลแพร่เป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 2 ในประเทศไทย ที่ขอรับการประเมินระบบบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ 
ผ่านการประเมินตั้งแต่วันท่ี 19 มกราคม 2561 เป็นต้นแบบของการพัฒนาด้านเอกสารเกี่ยวกับ ODS และให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียว
กลับหลากหลายแผนก โดยไม่พบอุบัติการณ์เลื่อนผ่าตัดจากความไม่พร้อมของผู้ป่วย และไม่พบ Drop out ทั้งระยะก่อน และหลังการ
ผ่าตัด ไม่พบภาวะแทรกซ้อนท้ังด้านการผ่าตัด และด้านวิสัญญี มีความพึงพอใจระดับมากต่อการบริการคิดเป็นร้อยละ 98

สรุป และข้อเสนอแนะ :โรงพยาบาลแพร่ สามารถให้บริการผา่ตัดแบบวันเดียวกลับ (ODS) แก่ผู้ป่วยได้ ทางกรมการแพทย์ควรเพิ่ม
หัตถการ One Day Surgery เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการได้หลากหลายแผนกมากข้ึน
การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ  One Day Surgery
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การเชื่อมโยงชุมชน หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลนครพิงค์

บทคัดย่อเชื่อมโยงชุมชน
ผู้ป่วยทางระบบประสาทและสมอง ที่เข้ามารับการรักษาในหอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท มีทั้งที่เจ็บป่วยหนัก และ

วิกฤติ เมื่อได้รับรักษาพยาบาล ได้รับการแก้ไขปัญหา จนกระทั่งพ้นระยะวิกฤติที่ อาจคุกคามถึงชีวิต ในผู้ป่วยบางรายอาจใช้เวลาไม่
นาน แต่หากผู้ป่วยมีโรคที่ซับซ้อน หรือ เกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น อาจต้องใช้เวลาในการรักษานาน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาทาง
ระบบประสาทและสมอง ซึ่งอาจท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น เช่นเกิดปัญหาระบบหายใจ ระบบการกลืน ระบบการเคลื่อนไหวของ
ร่างกายต่างๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยตนเอง ซึ่งอาจต้องพึ่งพาบุคลากรทางการแพทย์ และครอบครัว เป็นภาระที่อาจก่อให้เกิด
ปัญหากับครอบครัว ได้แก่ การดูแลในด้านต่างๆ การตอบสนองความจ าเป็นพ้ืนฐาน และกิจวัตรประจาวัน เป็นต้น 

ดังนั้นหากมีการดูแลอย่างมีแบบแผน ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ตั้งแต่แรกรับจนกระทั่งจ าหน่ายออกจากหอผู้ป่วย ใน
ผู้ป่วยกลุ่มที่เจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องการการดูแลตอ่เนื่อง จะช่วยลดความเครียดของผู้ป่วยและครอบครัว ลดค่าใช้จ่ายในหอผู้ป่วย, ลดการ
ใช้ทรัพยากรที่ใช้ในการดูแล โดยเฉพาะเครื่องมือ ที่ส าคัญต่าง ๆ เช่นเครื่องช่วยหายใจ และยังสามารถลดความวิตกกังวลของครอบครัว
จากสภาพผู้ป่วย ท่ีต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ผู้ป่วยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนาน
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ไพรินทร์ ไฝจันทร์ทึก
โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่



เลเซอร์น าทาง โรงพยาบาลนครพิงค์

บทคัดย่อ (Abstract) 
ภาวะโพรงสมองคั่งน้ า (Hydrocephalus) เกิดจากการมีน้ าหรอืน้ าไขสันหลัง (Cerebrospinal fluid) ที่มากเกินไป

ในกล่องกะโหลก เป็นผลให้เกิดช่องโพรงน้ าในสมอง (Ventricle) โตผิดปกติ อาจท าให้ช่องกะโหลกมีขนาดใหญ่กว่าปกติ โดยถ้าเป็นมา
นานอาจมีภาวะสมองที่เหี่ยวกว่าปกติร่วมด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นผลท าให้เกิดอาการทางสมองเนื่องจากน้ าในสมองเยอะกว่าปกติ
ตามมาด้วยจากความดันในสมองเพิ่มกว่าปกติ โดยอาจมีอาการปวดศีรษะ มีอาการทางความจ าที่ผิดปกติ หรือการมองเห็นที่ผิดปกติ 
ระบบปัสสาวะผิดปกติ หรือการมองเห็นที่ผิดปกติ เป็นต้น Hydrocephalus รักษาได้ด้วยการผ่าตัด Ventriculostomy เพื่อลดแรงกด
ของสมอง และระบายของเหลวในสมองออกไป 

พยาธสิภาพบางอย่าง ท าให้ความดันในกะโหลกศีรษะสูงขึ้นทั่วไปเท่ากันหมด ซึ่งมักจะเป็นToxic หรือ Metabolic 
disorders เช่น Reye’s syndrome แต่พยาธิสภาพบางอย่างจะท าให้ความดันในกะโหลกศีรษะสูงขึ้น เพียงบางแห่ง เช่น
Hematoma หรือ Tumour ท าให้เกิด Pressure gradient ขึ้น ความดันในกะโหลกศีรษะที่สูงขึ้นนี้ ท าให้เกิด Neurological 
dysfunction ได้ เพราะท าให้Cerebrovascular perfusion ลดลง และมี Herniation เนื่องจากมี pressure gradient การวัดความ
ดันในกะโหลกศีรษะนั้น มีหลายวิธี แต่ที่นิยมท ากันมี 3 วิธีคือ 1.Ventricular catheters 2.Subarachnoid screw 3.Epidural 
device ข้อบ่งช้ี ในการท า Intracranial pressure monitoring ในผู้ป่วย Acute hydrocephalus ควรใช้ Ventricular catheter 
เพราะนอกจากจะวัดความดันได้แล้วยังใช้ drain CSF ได้อีกด้วย ในรายที่มีการ อุดตัน ที่ Foramen of Monro จะต้องใส่Ventricular 
catheter ทั้งสองข้าง เพื่อป้องกัน Subfalcine herniation 

การพยาบาลผู้ป่วยท่ีมีสายระบายน้ าไขสันหลังออกจากโพรงสมอง มีแนวทางในการปฏิบัติการก าหนดต าแหน่งการ
วาง External Ventricular Drainage (EVD) ให้ถูกต้อง โดยการก าหนดต าแหน่งศูนย์อ้างอิง “ 0 ” หรือ Zero point ให้ตรงกับ 
กึ่งกลางรูหู (External auditory canal) ในท่านอนหงาย แล้วตั้งระดับความดันตามที่แพทย์ก าหนด โดยวัดกึ่งกลางรูหู วัดระยะทาง
หน่วยเป็นเซนติเมตรขึ้นไปในแนวดิ่ง จนถึงจุดหยดของ สายระบายน้ าไขสันหลัง ถือเป็นความดันสูงสุดขณะนั้น และติดป้ายว่าเป็น
ventriculostomy ตั้งระดับความดันกี่เซนติเมตร หากมีการตั้ง Zero point ผิดต าแหน่งจะส่งผลให้การระบายน้ าไขสันหลังออกมาก
หรือน้อยเกินไป หากมีการระบายน้ าไขสันหลังมากเกินไป จะท าให้ผู้ป่วยมีอาการและอาการแสดง ได้แก่ เหง่ือออก ตัวเย็น ง่วงหลับ 
หัวใจเต้นเร็ว ปวดศีรษะ อาเจียน ความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง หรือหากมีการระบายน้ าไขสันหลังน้อยเกินไป จะท าให้ผู้ป่วยมีอาการและ
อาการแสดง ได้แก่ ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียนอย่างรุนแรง ตาพร่ามัว ความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง 

โรงพยาบาลนครพิงค์ มีผู้ป่วยที่ท าหัตถการ Ventriculostomy ในปี พ.ศ. 2560 จ านวน 147 ราย เข้ารับการ
รักษาในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท จ านวน32 ราย ปัจจุบันหน่วยงานหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลนครพิงค์ ใช้
เครื่องมือตั้งระดับจุดหยดน้ าไขสันหลัง 2 แบบ คือ แบบท่ีประดิษฐ์กระดาน EVD ขึ้นเอง และแบบที่ผลิตมาจากบริษัท ซึ่งพบปัญหาว่า
กระดาน EVD ที่ประดิษฐ์ขึ้นเองกระดานใช้งานไม่สะดวก ไม่เที่ยงตรง และที่ผลิตมาจากบริษัทมีราคาแพง ผู้ประดิษฐ์จึงได้ท านวัตกรรม
กระดานเลเซอร์น าทางเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ได้สะดวก มีความเที่ยงตรง และประหยัดงบประมาณ
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วรัญญา กอบนิยม
โรงพยาบาลนครพิงค์



IMC in LOVE 2018 ใกล้บ้าน ใกล้ใจ

ลักษณ์ ชุตธิรรมานันนท์
PCT ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลแพร่

ความเป็นมา / ความส าคัญของปัญหา
การด าเนินงานการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ของ Service Plan สาขาออร์โธปิดิกส์

โรงพยาบาลแพร่ได้ด าเนินการในระยะเริ่มแรกระหว่างเดือน มิถุนายน – กันยายน 2560 พบว่า มีการส่งต่อผู้ป่วยที่ค่อนข้างน้อย ส่วน
ใหญ่เป็นผู้ป่วย Post operative Care มีจ านวน 22 ราย จากการทบทวน พบว่า สาเหตุที่มีผลต่อการด าเนินงานที่ค่อนข้างน้อย 
เนื่องจากเป็นการด าเนินงานในระยะเริ่มต้น ผู้ปฏิบัติยังขาดความเข้าใจในระบบ การสื่อสารยังไม่ครอบคลุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง
โรงพยาบาลชุมชนยังขาดความพร้อมในการรับผู้ป่วยทั้งด้านความพร้อมของบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนการก าหนด Criteria ของ
การส่งต่อที่ชัดเจนร่วมกัน จึงมีการพัฒนาเสริมความรู้ความเข้าใจของบุคลากร มีการจัดอบรม ฝึกปฏิบัติของทั้งแพทย์ พยาบาล และ
นักกายภาพบ าบัด เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้ ต่อมาในปี 2561 ได้วางแผนพัฒนาระบบงาน IMC กับ รพช. เครือข่ายในการพัฒนา
ระบบการส่งต่อผู้ป่วย IMC ให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดูแลเพิ่มมากขึ้น 
วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาระบบการส่งผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อเนื่องที่รพช.ใกล้บ้าน อย่างปลอดภัยและอบอุ่นใจ
2) เพิ่มการส่งต่อ ลดความแออัด

วิธีการด าเนินงาน/พัฒนางาน การส่งต่อผู้ป่วยในระบบ IMC ในเดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561 มีการด าเนินงาน ดังนี้
1) พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยการจัดฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วย Intermediate Care 2) แพทย์และทีมออกหมุนเวียน On the job 
training หน้างานให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3) การส่งต่อผู้ป่วย IMC ให้ผ่านโปรแกรม Thai Refer ทุกรายโดยใช้ใบน าทางที่พัฒนาขึ้น 
4) เข้าร่วม Intermediate Care สัญจรเพื่อเยี่ยมเสริมพลัง สนับสนุนการด าเนินงาน และรับทราบปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานของ
โรงพยาบาลชุมชนท้ัง 7 แห่ง ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ผลลัพธ์การพัฒนา

มีการส่งผู้ป่วย IMC เข้าระบบมากขึ้น เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนในเรื่องอัตราครองเตียงของแผนกที่ลดลง และจากการ
นิเทศ ติดตาม รพช. พบว่าทุกรพช.มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์มากขึ้น และบุคลากรพึงพอใจต่อระบบที่พัฒนาร่วมกัน

บทเรียนที่ได้รับ 
ระบบการรายงานข้อมูลของผู้ป่วยท่ีส่งต่อและสง่กลับมีความส าคัญ ต้องคืนข้อมูลให้รพช.พื้นที่ในเวลาที่รวดเร็ว

เหมาะสม เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยเฉพาะเคสที่ Re admit หรือมีอุบัติการณ์ 
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ตัวชี้วัด ต.ค.60–ธ.ค.60 (ราย) ม.ค.61–มี.ค.61(ราย) เม.ย.61–มิ.ย.61(ราย) ก.ค.–ก.ย. 61(ราย)
จ านวนผู้ป่วยที่เข้าระบบ IMC 25 22 20 14
อัตราการครองเตียงของแผนก 61.1 55.9 54.8 57.6
สถานะจ าหน่ายทุเลาท่ีรพช. 24 20 19 13
อัตราการ Re –Admit ภายใน 28 วัน 1 2 1 1
เกิดภาวะแทรกซ้อนขณะ Admit 0 0 0 0
อัตราการขาดนัด 0 0 0 0
รพช.ทุกแห่งใช้ระบบThai Refer 100% 100% 100% 100%
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดบัมาก (21/25) 84 % (19/22) 86.4% (18/20)90% (13/14)92.9%
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ปลอกแขนแสนอุ่น

ปรียาภรณ์ วรรคตอน,  วรรณี นันท์ชัย 
หน่วยเคมีบ าบัด โรงพยาบาลแพร่

ความส าคัญ โรงพยาบาลแพร่ใช้ยา Oxaliplatin ในการรักษามะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก   ในปี 2559, 2560 และปี 2561 มี
ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจ านวน 561, 617 และ 617ราย  ซึ่งมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และ มากกว่า 80% ของผู้ป่วยกลุ่มนี้ มีอาการ
ของปลายประสาทอักเสบ  (peripheral neuropathy) คือ มีอาการชาปลายมือปลายเท้า และมีอาการปวดแปลบๆเหมือนโดนอะไร
ทิ่ม บริเวณอวัยวะและต าแหน่งท่ีแทงน้ าเกลือขณะรับยา  Oxaliplatin และจะมีอาการมากขึ้นเมื่อสัมผัสกับความเย็น หน่วยเคมีบ าบัด
ได้พยายามจัดหาอุปกรณ์เพื่อให้ความอบอุ่นขณะรับยาเช่น ผ้าห่ม กระเป๋าน้ าร้อน ผ้าห่มไฟฟ้า ซึ่งพบว่าสามารถลดอาการดังกล่าวได้ 
แต่อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้กระเป๋าน้ ารอ้นหรือผ้าห่มไฟฟ้า เช่นผิวหนังไหม้และกดทับบริเวณเข็มน้ าเกลือ ท าให้ยาเคมีบ าบัด
รั่วซึมออกนอกเส้นเลือด และผู้ป่วยบางคนไม่สะดวกและไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว จึงปรับปรุงอุปกรณ์ที่ให้
ความอบอุ่นโดยใช้ผ้าห่มใยสังเคราะห์ ที่เบานุ่ม ตัดเป็นปลอกแขน ห่อแขนบริเวณที่ให้ยาเคมีบ าบัดแทนและพบว่าใช้ได้ผลดี
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อลดการภาวะปลายประสาทอักเสบ (peripheral neuropathy) ในผู้ป่วยท่ีรับยาOxaliplatin
2. เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการรับรู้ของประสาทสัมผัสของมือและ เท้าลดลง
3. เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจและให้ความร่วมมือในการรักษาด้วยยาเคมีบ าบัดอย่างต่อเนื่อง

วิธีการด าเนินงาน
รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยท่ีรับยา Oxaliplatin และมีอาการของปลายประสาทอักเสบ ในแต่ละปีจัดหาอุปกรณ์ให้ความ

อบอุ่น (Keep warm) ขณะให้ยา Oxaliplatin โดยใช้ผ้าห่มส าลีอัดที่มีความหนา นุ่ม ไม่ระคายเคืองผิวหนัง ตัดเย็บเป็นปลอกแขน 
และท าเป็นช่อง 3ช่อง เพื่อเปิดดูบริเวณที่แทงเข็มน้ าเกลือโดยไม่ต้องเปิดออกทั้งหมด และผู้ป่วยสามารถน าติดตัวขณะเดินเข้าห้องน้ า
ได้ สังเกตและประเมินอาการปวด ชาแขนขณะรับยาของผู้ป่วย รวบรวมข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการเกิดภาวะปลายประสาทอักเสบกับ
ผู้ป่วยเดิม
ผลการด าเนินงาน

• ปี 2560 ใส่ปลอกแขนให้ผู้ป่วย จ านวน 450 ราย พบว่าเกิดภาวะปลายประสาทอักเสบจ านวน 225 ราย หรือ 50%
• ปี 2561 ใส่ปลอกแขนผู้ป่วยจ านวน 510 ราย พบว่าเกิดภาวะปลายประสาทอักเสบจ านวน 240 ราย หรือ 47 % ซึ่งลดลง

จากเดิมที่เกิดมากกว่า 80%
สรุป วิจารณ์และเสนอแนะ

การเกิดภาวะปลายประสาทอักเสบในผู้ป่วยที่รับยา Oxaliplatin เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้ และมีอาการ
รุนแรงมากขึ้นเมื่อสัมผัสกันความเย็น ผู้ป่วยที่รับยา Cycle ที่ 8 ขึ้นไปจะมีอาการมากขึ้นกว่าผู้ป่วยที่รับยาใน Cycle แรกๆ การให้
ความอบอุ่นแก่ผู้ป่วยขณะรับยาสามารถลดอาการรุนแรงดังกล่าวได้ แต่อุปกรณ์ที่ใช้ต้องอ านวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและไม่ท าให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนอย่างอ่ืนตามมาด้วย และปลอกแขนท่ีใช้อยู่อาจจะไม่ใช่อุปกรณ์ที่ดีท่ีสุด ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาให้ดีกว่านี้ในอนาคต
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ตู้ระบายอากาศออกนอกห้อง (แบบพัดลมดูดอากาศ) ส าหรับลดการฟุ้งกระจายของยาเคมีบ าบัดและ
เพ่ิมความปลอดภัยในข้ันตอนการแทงเข็มลงจุกยางของสารน้ า 

นางกรรณิการ์ แจ้งเจนกิจ 
หนว่ยให้ยาเคมีบาบดั โรงพยาบาลนครพิงค์

บทคัดย่อ 
บทน า โรงพยาบาลนครพิงค์ เริ่มจัดตั้งหน่วยให้ยาเคมีบ าบัดขึ้น เปิดให้บริการในปี 2559 มีผู้ป่วยโรคมะเร็งมารับการรักษาด้วยยาเคมี
บ าบัด ปี 2560 จ านวน 13 คนต่อวัน และ ปีเพิ่มขั้นเป็น 2561 เฉลี่ย 15 - 18 คนต่อวัน ได้รับการตรวจเยี่ยมจากอาจารย์ที่ปรึกษางาน
ส่งเสริมสุขภาพและงานอาชีวอนามัยโรงพยาบาลรามาธิบดี และทีม มอก. จ านวน 2 ครั้ง ผลการตรวจเยี่ยมพบว่า ขนาดของห้องคับ
แคบ จ านวนผู้รับบริการที่มากข้ึน เกิดสภาพความแออัด ส่งผลให้ระบบการไหลเวียนของอากาศไม่ดี เกิดความไม่ปลอดภัยต่อเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานการบริหารยาเคมบี าบัดดังนั้นการจดัสภาพแวดล้อมของห้องที่ให้บริการยาเคมีบ าบัด ขนาดของห้อง ความสะอาด และการ
หมุนเวียนอากาศภายในห้อง การเฝ้าระวังการฟุ้งกระจายของยาเคมีบ าบัด จึงมีความส าคัญยิ่ง จากการปฏิบัติงานขั้นตอนการแทงเข็ม
ลงจุกยางของสารน้ าที่มีส่วนผสมของยาเคมีบ าบัด นอกจากใช้เทคนิคปราศจากเช้ือแล้ว สิ่งส าคัญที่ต้องเฝ้าระวังก็คือการฟุ้งกระจาย
ของยาเคมีบ าบัด โดยพยาบาลผู้เตรียมยาในขั้นตอนการแทงเข็มลงจุกยางของสารน้ าที่มีส่วนผสมของยาเคมีบ าบัดมีความวิตกกังวล 
กลัวการฟุ้งกระจายของยาเคมีบ าบัด และการตกค้างของยาในห้องปฏิบัติงานทางหน่วยงานได้แก้ไขปัญหา โดยประดิษฐ์ตู้ระบาย
อากาศออกนอกห้อง (แบบพัดลมดูดอากาศ) โดยยึดหลัก 2 P (Patient and Personnel Safety) 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อลดการฟุ้งกระจายของยาเคมีบ าบัดในขั้นตอนการแทงเข็มลงจุกยางของสารน้ า
2. ลดความวิตกกังวลของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบ าบัด 

วิธีดาเนินการ 
ตู้ระบายอากาศออกนอกห้องท าจากตู้กระจกใส่ของกว้าง 18 นิ้วยาว 17 นิ้ว และสูง21 นิ้ว ถอดบานกระจกตู้

ด้านบนออก เพื่อน าพัดลมดูดอากาศมาติดตั้ง ท ากล่องขนาด กว้าง 10 นิ้ว ยาว 13 นิ้ว และสูง 13 นิ้ว ติดตั้งท่อประปา ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว 2 จุด ต่อท่อยาว 10 นิ้ว และสูง 48 นิ้วเพื่อระบายออกด้านนอกหน้าต่าง มีสวิตซ์ส าหรับเปิด - ปิด น ากระจก
ด้านหน้าตู้ออกส าหรับเป็นช่องทางให้มือลอดเข้าไปแทงเข็มลงจุกยางของสารน้ าได้ น าตู้ระบายอากาศมาวางบนโต๊ะที่เคลื่อนที่ได้ น า
โต๊ะมาวางชิดหน้าต่างในต าแหน่งท่ีด้านนอกไม่ใช่ทางเดินผ่าน หน้าต่างปิดด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ด เจาะรู ขนาด 2 นิ้ว เพื่อให้ท่อระบาย
อากาศออกได้ ขั้นตอนการใช้งาน เปิดสวิตซ์เครื่องระบายอากาศ ปฏิบัติขั้นตอนการแทงเข็มลงจุกยางของสารน้ าที่มีส่วนผสมของยา
เคมีบ าบัด ภายในตู้ 
ผลการด าเนินการ 

ระยะเวลาใช้งาน ตั้งแต่วันท่ี กรกฎาคม จนถึงเดือนกันยายน จ านวนผู้ป่วยที่มารับบริการ 716 คนต่อครั้ง จ านวน
เจ้าหน้าท่ี ท่ีให้บริการ 21 คน พบว่า การประเมินผลการใช้งานตู้ระบายอากาศ สามารถดูดอากาศและระบายอาการออกได้จริง การใช้
งานง่าย และสะดวก เจ้าหน้าที่ให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยยาเคมีความวิตกกังวลในขณะเตรียมยาเคมีบ าบัดในข้ันตอนแทงเข็มลงจุก
ยางของสารน้ าลดลง สภาพการไหลเวียนของอากาศในห้องดีขึ้น ขั้นตอนการทดสอบจัดท าร่วมกับงานอาชีวอนามัย โดยสิ่งประดิษฐ์ตู้
ระบายอากาศออกนอกห้อง (แบบพัดลมดูดอากาศ) ใช้งานได้จริงและใช้งบประมาณเพียง 1,800 บาท 
สรุปและข้อเสนอแนะ สามารถลดการฟุ้งกระจายของยาเคมีบ าบัดได้จริง และเพิ่มความปลอดภัยในข้ันตอนการแทงเข็มลงจุกยางของ
สารน้ าได้ดี ควรขยายผลโดยการนาไปใช้ในหอผู้ป่วยอื่นๆที่ให้ยาเคมีบ าบัด ตามความเหมาะสม ควรมีการจัดท าเป็นแบบวิจัยเพื่อ
พัฒนาเครื่องให้ดียิ่งข้ันไป 
ค าส าคัญ พัดลมดูดอากาศ, Spill, การแทงเข็มลงจุกยางของสารน้ า, 2 P (Patient and Personnel Safety)
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Sring ปลอดภัยช่วยหญิงไทยเหน็บยา

ศรีวรรณ ชุติธรรมนิติ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปางค่า ต าบลผาช้างน้อย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา

บทน า
โรคติดเชื้อราในช่องคลอดเป็นปัญหาที่พบได้ในผู้หญิงทุกเพศวัยไม่ว่าจะเป็นสตรีวัยเจริญพันธ์  สตรีตั้งครรภ์ และ

ผู้สูงอายุ แม้จะไม่ใช่โรคที่อันตรายร้ายแรงแต่อาการของโรคก็สร้างความล าบากแก่ชีวิตสตรี ไม่ใช่น้อย การรักษาทางการแพทย์มักใช้วิธี
เหน็บยาทางช่องคลอดเป็นส่วนใหญ่ และการเหน็บยาทางช่องคลอด โดยใช้นิ้วก่อให้เกิดความกังวล และบาดเจ็บแก่ผู้ใช้บางคนท าให้
เหน็บยาไม่ครบตามแผนการรักษา และกลับมาเป็นซ้ าได้
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นตัวช่วยในการเหน็บยาทางช่องคลอด เพื่อลดความเจ็บปวดขณะสอดยา ช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาปวดหลัง  มีภาวะ
อ้วนลงพุง และมีแผลที่น้ิวสามารถเหน็บยาได้สะดวกมากขึ้น และเพื่อสร้างความมั่นใจ/ความพึงพอใจในขณะเหน็บยาทางช่องคลอด
วิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์

1. น าแลคซีนมาติดบริเวณปลาย Syringe ให้ครบ 4 ด้าน 
2. ใช้คัตเตอร์ตัดปลาย Syringe ออก และตัดบริเวณที่ไม่มแีลคซีนหุ้มให้เป็นรูป 4 เหลี่ยมผืนผ้าเมื่อได้ขนาดแล้วให้แกะแลคซีน
ทั้ง 4 ด้านออก ใช้คัตเตอร์ตัดแต่งบริเวณปาก Syringe ให้สวยงามไม่คม 
3. น ายาเหน็บทางช่องคลอดมาใส่ที่ปาก Syringe ให้แน่นก่อนการใช้งาน

การทดสอบประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์ 
ผลการทดลองใช้ Syringe ช่วยเหน็บยากับผู้ป่วยที่มารับบริการรักษาด้วยยาเหน็บทางช่องคลอด  จ านวน 30 ราย  

พบว่ามีระดับความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรม Syringe ช่วยเหน็บยา ร้อยละ 100 และสามารถลดความเจ็บปวดขณะสอดยาได้ ร้อย
ละ 93.33 
ประโยชน์/การน าไปใช้

1. เป็นตัวช่วยส าหรับสตรีที่ใช้ยาเหน็บทางช่องคลอด หรือผู้ที่ไม่สามารถเหน็บยาด้วยตัวเองได้
2. Syringe มีขนาดเล็กช่วยลดความเจ็บปวดขณะสอดยาได้
3. พกพาสะดวก  และท าความสะอาดง่าย
4. เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการดูแลสุขภาพส าหรับผู้ป่วยสตรีที่ต้องใช้ยาเหน็บทางช่องคลอด
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พัฒนาความเชื่อมโยงการดูแลแบบประคับประคองจากโรงพยาบาลสูก่ารดแูลตอ่เนื่องที่บ้านของ
โรงพยาบาลจอมทอง

นางคะนึงนิจ  พีระภาสกร, นางเนตรนงค์ เจริญสุข

บทน า โรงพยาบาลจอมทอง เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 210 เตียง เป็นโรงพยาบาลที่มีความพร้อมด้านการดูแลผู้ป่วยหลายๆ ด้าน
ในปี 2560 จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองในโรงพยาบาลจ านวน 328 ราย เสียชีวิตที่บ้าน 71 ราย เสียชีวิตใน
โรงพยาบาล 50 ราย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องแต่ยังขาดความเช่ือมโยง
ระหว่างชุมชนและโรงพยาบาล การดูแลแบบประคับประคองจะเริ่มตั้งแต่การดูแลในโรงพยาบาลและสามารถส่งต่อผู้ป่วยให้ชุมชนและ
ครอบครัวดูแลได้ต่อเนื่องการดูแลอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนท่ีส าคัญของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย เนื่องจากผู้ป่วยระยะสุดท้ายส่วนใหญ่
ต้องการกลับไปใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายและเสียชีวิตที่บ้านท่ามกลางคนที่รัก โดยมีทีมสุขภาพให้การดูแลช่วยเหลือ ในการจัดการความ
ทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยสุขสบาย ลดความทุกข์ทรมานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเน้นการมีส่วนร่วมของ ผู้ป่วย 
ครอบครัว ชุมชน และระบบบริการสุขภาพท่ีเชื่อมโยงการดูแลต่อเนื่องจากโรงพยาบาลถึงบ้าน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวมั่นใจ
ในการกลับไปใช้ชีวิตในช่วงสุดท้าย และจากไปอย่างสงบท่ีบ้านได้ โดยเป็นการพัฒนาความเช่ือมโยงการดูแลแบบประคับประคองจาก
โรงพยาบาลสู่การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
ผลการศึกษา

สรุปผลการด าเนินงาน
1.ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน (ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย)การดูแลแบบองค์รวมจากทีมสหวิชาชีพด้าน
สาธารณสุข  ร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนตามแนวทาง 
2. ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการดูแลต่อเนื่องที่บ้านในชุมชนรับทราบถึงปัญหาและเห็นความส าคัญในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วย
ระยะสุดท้ายในชุมชน
3. ผู้รับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่การดูแลที่บ้าน                          
บทเรียนทีไ่ด้รับ
1.มีการท างานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล โภชนการ แพทย์แผนไทย เจ้าหน้าท่ีสุขภาพจิต ท าให้ดูแลผู้ป่วย
ได้รับดูแลแบบองค์รวม จิตอาสาในชุมชน การท าข้อตกลงกับชุมชนในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
2.มีแบบฟอร์มการส่งต่อผู้ป่วย Palliative Care  PC.1 ในการดูแลต่อเนื่องที่บ้านประเมินความต้องการของผู้ป่วยสามารถน าไปวาง
แผนการดูแลได้ชัดเจนตรงตามความต้องการของญาติและผู้ป่วยได้ง่าย
3.ผู้ป่วยมีโอกาสกลับไปอยู่ยังชุมชนได้เนื่องจากมีความเข้าใจในการดูแล และมีการส่งต่อข้อมูลไปยังชุมชน
4.เครือข่ายและชุมชนมีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยมากยิ่งข้ึนมีคณะกรรมการการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน /ผู้ป่วยระยะสุดท้ายในเขตเทศบาล
ในอ าเภอจอมทอง
5.สร้างความร่วมมือระหว่างต่อชุมชนและโรงพยาบาล
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ตัวชี้วัด เกณฑ์ 2559 2560 2561

ร้อยละ ผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 80 83.33 71.43 82.8

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ป่วยและครอบครัวต่อบริการพยาบาลแบบ

ประคับประคอง
85 94.27 96 96.24

ร้อยละการตอบกลับข้อมูลของการดูแลแบบpalliative careต่อเนื่องที่

บ้านภาคีเครือข่าย
80 N/A 62.80 89.19

ร้อยละผู้ป่วย palliative care / ผู้ป่วยสีแดง เยี่ยมภายใน 3 วัน 95 N/A N/A 100

ร้อยละความพึงพอใจในการบริการในทีมเยี่ยม home visit 80 89 92 95.25
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ถุงโคลอสโตมี พ.ีเอส.โมเดล 

ไพรินทร์ สมบัติ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

ผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามที่ต้องท าทวารเทียมทางหน้าท้อง และต้องการดูแลแบบประคับประคอง ประสบความ
เจ็บปวดทรมานจากปัญหาการรองรับอุจจาระที่มีลักษณะเหลวด้วยถุงโคลอสโตส าเร็จรูปไม่ได้ อีกทั้งความโค้งเว้าของท้องผู้ป่วยที่ผอม
แห้ง ท าให้ถุงสาเร็จรูปติดไม่ดี มีอุจจาระรั่วออกมาสัมผัสกับผิวหนังจนเกิดแผล ผู้ศึกษาได้ปรึกษาพยาบาลผู้เช่ียวชาญด้านการดูแล
บาดแผล ศึกษาแนวคิดและหลักการดูแลบาดแผล และการพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียม พร้อมกับหาทรัพยากรที่หาง่ายใกล้ตัว คือ 
ถุงพลาสติกหูหิ้วแบบบาง และวาสลีนปิโตรเลี่ยมเจล มาประยุกต์ใช้เพื่อรองรับอุจจาระจากช่องทวารเทียมที่มีการระคายเคืองของ
ผิวหนังรอบๆ และลดการเกิดแผลจากการระคายเคือง วิธีด าเนินการคือ น าถุงพลาสติกใสบางมีหูหิ้ว มาตัดทาเป็นถุงสาหรับรองรับ
อุจจาระ ใช้วาสลีนปิโตรเลี่ยมเจลทาเคลือบผิวหนังและเนื้อเยื่อรอบทวารเทียมให้ท่ัว แล้ววางถุงพลาสติกที่ตัดพอดีกับรูทวารเทียมทาบ
ลงไป วาสลีนจะช่วยยึดถุงพลาสติกนั้นไม่ให้หลุดเลื่อนง่าย อีกทั้งยังสามารถปกป้องเนื้อเยื่อจากการระคายเคืองของน้ าย่อยในอุจจาระ
ได้อีกด้วย ท าการยึดถุงส่วนบนด้วยพลาสเตอร์อีกครั้งเพื่อลดการดึงรั้งหลุดเลื่อน การนาสิ่งประดิษฐ์นี้ไปใช้ควรระวังเมื่อมีอุจจาระออก
ปริมาณมากขึ้น ถุงที่รองรับอยู่อาจถูกดึงรั้งและหลุดเลื่อน จึงควรเช็ดล้างและเปลี่ยนถุงใหม่โดยยึดหลักไม่ให้อุจจาระสัมผัสผิวหนังนาน
จนระคายเคือง เปลี่ยนได้บ่อยเท่าที่ต้องการ นวัตกรรมนี้ได้น าไปใช้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาดังกล่าว จ านวน 3 ราย ระหว่างวันท่ี 8 มิถุนายน
2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561 พบว่า ผู้ป่วยท้ัง 3 รายและครอบครัวยอมรับและมีความพึงพอใจมากกว่าวิธีการอื่น แผลที่เกิดจาก skin 
irritation หายดีทั้ง 3 ราย และผู้ป่วยสองรายที่มีชีวิตอยู่ ยังเลือกวิธีการรองรับอุจจาระด้วยถุงโคลอสโตมี พี.เอส.โมเดล แทนการใช้ถุง
โคลอสโตมีแบบสาเร็จรูปต่อไป นวัตกรรมนี้สามารถใช้รองรับอุจจาระจากทวารเทียมที่มีลักษณะเหลวได้ดี แม้บริเวณหน้าท้องจะไม่
เรียบตึงก็ตาม อีกทั้งยังปกป้องผิวหนังรอบๆ จากการระคายเคืองของน้าย่อยในอุจจาระได้อีกด้วย
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นวัตกรรมไม้กดบริหารลดปวดกลา้มเนื้อ หมู่บ้านสันป่าหนาดเหนือ 
ต าบลดอกค าใต้ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

นางสาวสุชาวดี อุ่นเมือง (แพทย์แผนไทย) นางสาคร เครือวัลย์ (อาสาสมัครสาธารณสุขตาบลดอกค าใต้) 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอกค าใต้ 

เนื่องจากปัจจุบันประชนกรส่วนใหญ่ของตาบลดอกคาใต้อยู่ในกลุ่มวัยท างาน จากประชากรทั้งหมด 4,825 คน อยู่
ในกลุ่มวัยท างาน 2,503 คิดเป็น 51.86% ปัญหาสุขภาพพบมากท่ีสุดของประชาชนใน กลุ่มวัยนี้ คือ อาการเจ็บป่วยด้วยโรคทางระบบ
โครงสร้างและกลา้มเนื้อ ได้แก่ อาการปวดเมื่อยกลา้มเนื้อ โรคข้อเข่าเสื่อม และโรคหัวไหล่ติดอกัเสบ เป็นต้น หมู่บ้านตัวอย่างที่เลือก
แก้ปัญหานี้ คือ หมู่บา้น สันปา่หนาดเหนือ หมู่ที่ 5 ต าบลดอกค าใต้ อ าเภอดอกคาใต้ มีประชากรทั้งหมด 511 คน อยู่ในกลุม่วัยท างาน
จ านวน 263 คน คิดเป็น 51.46% ท าให้มีแนวคิดจัดท าอุปกรณไ์ม้กดบริหารลดปวดนี้ขึ้น โดยได้ ดดัแปรงจากท่ีพบเห็นตามทอ้งตลาด
ทั่วไป ได้แก่ ไม้บีบมือ ไม้เกยีวหลัง และไม้หนีบขา มาประยกุต์ดัดแปรง ใหร้วมอยู่ในอุปกรณ์ไม้ชิ้นเดียวให้มีประโยชน์การใช้ที่
หลากหลายและสะดวกมากข้ึน จากการให้ผู้ที่มอีาการปวดใช้ด้วยตนเองจ านวน 50 คน ประเมินผลหลังการใช้ด้วยการกรอก
แบบสอบถามประสิทธิผล ความพงึพอใจ และวัดระดับความเจ็บปวดก่อนหลังด้วยแถบวัด 10 ระดับ พบว่า ผู้ใช้ไม้กดบริหารลดปวด มี
ระดับความพึงพอใจในระดับ 80% ขึ้นไป คือ สามารถใช้นวด กด บริหารรา่งกายด้วยตัวเองได้ ลดอาการปวดได้ ใช้ง่ายและสะดวกมี
ขั้นตอนการใช้ที่ไม่ซับซอ้น มีความปลอดภัย สามารถใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน ลดการรับประทานยา แก้ปวดคลายกลา้มเนื้อได้ มรีูปแบบ
และรูปลักษณ์ที่น่าใช้ ขนาดและวสัดุมีความเหมาะสมกับการใช้งาน ประหยัดและมีความคุม้ค่า ส่วนระดับความพึงพอใจในระดับมากที่
น้อยกว่า 80% คือ ใช้อุปกรณ์นี้แล้วจะช่วยลดการไปใช้บริการนวดจากผู้อืน่ได้มีจ านวน 38 คน คิดเป็น 76% และอุปกรณ์นี้สามารถ
ประดิษฐ์ใช้เองไดม้ีจ านวน 32 คน คิดเป็น 64% ซึ่งการใช้ ไม้กดบริหารลดปวดนี้อาจมีประสิทธิผลน้อยกว่าการมีผู้อืน่นวดกดให้ และ
การประดิษฐไ์ม้กดบริหารลดปวดใช้เอง จากการวัดระดับความเจ็บปวดก่อนหลัง ผู้ใช้มี อาการปวดลดลงจ านวน 46 คน คิดเป็น 92%
และอาการทรงตัวจ านวน 4 คน คิดเป็น 8% ส่วนผู้ใช้ ที่มีอาการปวดมากขึ้น 0% ผู้ใช้ มีความพึงพอใจท่ีเลือกใช้ไม้กดบริหารลดปวด
มากกว่าไม้กดแบบเดิม จึงส่งเสรมิให้กลุ่มชมรมผู้สูงอายุต าบลดอกค าใต้ ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ดูแลสขุภาพตนเองและจ าหนา่ยเพิ่มรายได้
ต่อไป
ค าส าคัญ: (ไม้กดบริหาร), (ปวดกล้ามเนื้อ)
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การพัฒนารูปแบบการควบคุมการบริโภคยาสูบโดยการมีสว่นร่วมของชุมชน บ้านผาสิงห์ ต าบลยอด 
อ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน 
เฉลิมศักดิ์ รักษา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลยอด อ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ความส าคัญของเร่ือง 
ประชาชนบ้านผาสิงห์ มีค่านิยมสูบบุหรี่มาตั้งแต่อดีต โดยเฉพาะในกลุ่มพ่อบ้าน ผู้สูงอายุ นิยมสูบบุหรี่เกือบทุก

หลังคาเรือน ค่านิยมดังกล่าวแสดงออกโยต้อนรับแขกที่มาเที่ยวหาท่ีบ้าน การลงแขกในไร่หรือสวน ด้วยการบริการเมี่ยงและบุหรี่ กลุ่ม
วัยรุ่นเพศชายจะเริ่มหัดสูบบุหรี่ตามผู้ปกครองหรือผู้สูงอายุในชุมชน และจะมีพฤติกรรมสูบบุหรี่จนติดเป็นนิสัย เมื่อเข้าสู่วัยแรงงา น
หรือวัยกลางคน ในปี 2559 บ้านผาสิงห์ได้ก าหนดปัญหาการบริโภคยาสูบในชุมชนเป็นประเด็นการพัฒนาสุขภาพ เพราะมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ี จากการส ารวจข้อมูลพบว่าประชาชนบ้านผาสิงห์สูบบุหรี่ จ านวน 86คน และได้ด าเนินการการพัฒนา
รูปแบบการควบคุมการบริโภคยาสูบโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
วัตถุประสงคข์องการศึกษา 

เพื่อพัฒนารูปแบบการควบคุมการบริโภคยาสูบในชุมชนและการให้ประชาชนบ้านผาสิงห์ลดละเลิกการบริโภค
ยาสูบโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
วิธกีารศึกษา 

1. การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ ผ่านหอกระจายข่าว และการประชุมประจ าเดือนของ
หมู่บ้าน 

2. การสร้างบุคคลต้นแบบลดละเลิกบุหรี่ และส่งเสริมให้เป็นจิตอาสาชวนเลิกบุหรี่ในชุมชน 
3. อสม.และจิตอาสา ไปเยี่ยมบ้านบุคคลที่สูบบุหรี่ ให้ความรู้เรื่องผลกระทบจากบุหรี่ พร้อมทั้ง เชิญชวนบุคคลที่สูบบุหรี่ 

ให้เข้าร่วมกิจกรรม ลด ละ เลิกบุหรี่ 
4. สนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมาย ตั้งเป้าหมายและด าเนินการ ลด ละ เลิกบุหรี่ ระยะเวลา 3 เดือน – 1 ปี ตามความหนัก เบา

ของการสูบบุหรี่ 
5. มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่สามารถเลิกบุหรี่ได้ พร้อมท้ังเชิดชูในโอกาสส าคัญต่างๆ 
6. การสร้างสิ่งแวดล้อมไม่ให้เอื้อต่อการสูบบุหรี่ ด้วยการก าหนดมาตรการชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับการ ลด ละ เลิกเหล้า-บุหรี่ 

ในชุมชน นอกจากนี้ยังมีการใช้พลังของกลุ่มแม่บ้านช่วยสอดส่อง กดดันไม่ให้มีการสูบบุหรี่ ในบริเวณงานประเพณี 
กิจกรรมที่มีคนอยู่รวมกัน ถ้าหากได้กลิ่นควันสูบบุหรี่ ก็จะต่อว่าและไล่ให้ไปสูบภายนอกบริเวณงาน 

สรุปผลการศึกษา 
1. ผลจากมาตรการชุมชน ห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะในหมู่บ้าน ห้ามจ าหน่ายบุหรี่ในร้านขายของช าปัจจุบันร้าน

ขายของช าในหมู่บ้านไม่ขายบุหรี่ ร้อยละ 100 
2. มีผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ จ านวน 72 คน 
3. มีจิตอาสาชวนเลิกบุหรี่ในชุมชน (อสม. และบุคคลต้นแบบเลิกบุหรี่) จ านวน 20 คน 
4. งานศพปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ร้อยละ 100 

ค าส าคัญ พัฒนา การบริโภคยาสูบ มีส่วนร่วม ชุมชน
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สิ่งประดิษฐ์ จุกจากไตใช้ลด VAP

นางสาวอ้อย เกิดมงคล ,นางสาวปิยาภรณ์ หลักมั่น  
งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมชาย โรงพยาบาลศรีสังวาลย์

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การดูแลผู้ป่วยโรคทางอายุรกรรมของหอผู้ป่วยอายุรกรรมชายที่ใส่ท่อช่วยหายใจและต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเป็น

เวลานานๆ ปัญหาส าคัญที่พบจากการเฝ้าระวังการติดเช้ือของหน่วยงานท่ีเฝ้าระวังตั้งแต่ ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 และ ตุลาคม
2561 - เมษายน 2562 อัตราการเกิดปอดอักเสบท่ีสัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจเพิ่มขึ้น จากการคิดอัตราการเกิดเปรียบเทียบใน
เวลาเดียวกันตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 – เมษายน 2561 คิดเป็น 1.27 ( 2 ครั้ง/157 วัน ) หรือ 12.7 %ต่อ 1,000 วันการใช้
เครื่องช่วยหายใจ และ ตุลาคม 2561 – เมษายน 2562 อัตราการเกิดคิดเป็น 1.57 ( 2 ครั้ง/127 วัน ) หรือ 15.7 % ต่อ 1,000 วัน
การใช้เครื่องช่วยหายใจ โดยเป้าหมายของหน่วยงานน้อยกว่า 10 % จากการทบทวนหาสาเหตุการเกิด หลังจากมีการใช้ Ambu bag 
กับผู้ป่วยแล้วการเก็บ Ambu bag หลังใช้พบว่าตรงบริเวณที่สัมผัสกับท่อช่วยหายใจยังเป็นระบบเปิดอยู่ แม้ว่าจะได้มีการป้องกันและ
ควบคุมการเกิดโดยปฏิบัติตามมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยแล้วก็ตามก็ยังมีการเกิดอุบัติการณ์เรื่อยมา 

จากเหตุที่พบดังกล่าวหอผู้ป่วยอายุรกรรมชายซึ่งได้มีการดูแลผู้ป่วยท่ีรักษาด้วยการล้างไตทางหน้าท้องเสมอจากที่
เห็นว่าที่ถุงน้ ายาล้างไตที่ผู้ป่วยใช้จะมีจุกท่ีเป็นตัวเชื่อมต่อกับสายล้างไตทางหน้าท้อง จึงเกิดแนวคิดในการที่จะน าจุกนี้มาทดลองใช้ใน
การปิด Ambu bag เพื่อให้เป็นระบบปิด จุกส่วนหนึ่งได้มาจากถุงน้ ายาที่ผู้ป่วยใช้ร่วมกับมีน้ ายาล้างไตผู้ป่วยบางส่วนที่หมดอายุแล้ว 
จึงได้มีการทดลองน าจุกจากถุงน้ ายามาทาความสะอาด ปิดปลายจุกด้วยซิลิโคน แล้วน าไปอบแก๊สก่อนใช้ มีการเปลี่ยนทุกครั้งเมื่อมีการ
ใช้ Ambu bag กับผู้ป่วยเริ่มด าเนินการทดลองใช้ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 จนถึงปัจจุบัน จากการติดตาม
ผลยังไม่พบการเกิดปอดอักเสบท่ีสัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจ และจะมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดปอดอักเสบท่ีสัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจ 
2. เพื่อลดผลกระทบที่เกิดปอดอักเสบท่ีสัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจ 
3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสามารถดูแลผู้ป่วยได้ง่ายขึ้น 
ขั้นตอนและวิธีการท า
1. ตัดจุกท่ีเป็นตัวเชื่อมต่อกับสายล้างไตทางหน้าท้องมาล้างท าความสะอาด ปิดปลายจุกด้วยซิลิโคน น าไปอบแก๊สก่อนใช้ 
ผลการด าเนินงาน 
จากการทดลองใช้จุกจากไตใช้ลด VAP ในหน่วยงานอายุรกรรมชาย ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2561 - เมษายน 2562 ไม่พบอุบัติการณ์
การเกิดปอดอักเสบท่ีสัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจ 
อภิปรายผล 

จากการทดลองใช้จุกจากไตตั้งแต่  พฤศจิกายน 2561 – เมษายน 2562 ไม่พบอุบัติการณ์การเกิดปอดอักเสบที่
สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจ ไม่พบปัญหาในการใช้  ใช้สะดวก ท าความสะอาดง่าย แต่มีจ านวนจ ากัดเนื่องจากบรษิัทที่ผลิตน้ ายา
ได้มีการผลิตถุงน้ ายาแบบใหม่ที่ไม่สามารถน าจุกใช้กับ Ammbu bag ได้ การทดลองใช้ครั้งนี้มีการประเมินผลเป็นระยะๆทุก 6 เดือน 
เพื่อจะได้ติดตามได้ว่าในการใช้จุกจากไตใช้ลด VAP นั้นลดได้จริงตามแนวทางปฏิบัติหรือไม่ แต่อาจจะท าได้ไม่ทุกหน่วยงานในขณะนี้ 
ทางผู้จัด ท าจุกมีแนวคิดที่จะจัดสรรจุกให้หน่วยงานในโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ที่มีการใช้เครื่องช่วยหายใจเพื่อลดอุบัติการณ์การเกิด
ปอดอักเสบท่ีสัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจและติดตามผลอย่างสม่ าเสมอต่อไป 
ความภาคภูมิใจ 
1. คาดว่าอุบัติการณ์การเกิดปอดอักเสบท่ีสัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจลดลง ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมาไม่พบอุบัติการณ์ 
2. สามารถท่ีจะประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่มีการทิ้ง ท าลายและคาดว่าไม่มีประโยชน์แล้วน ากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีกครั้ง 
3. จากการสอบถามบุคลากรที่ใช้จุกจากไตใช้ลด VAP พบว่ามีความสะดวกในการใช้ 
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การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเข้าถึงเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือดของ
โรงพยาบาลแม่สาย จ.เชียงราย 
ศิริพร จักอ้อม, ธัญญาลักษณ์ อภิชัย และนวรัตน์ สามหมื่น 
กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลแม่สาย 

ความส าคัญของผลงาน 
โรคหลอดเลือดสมองมีสาเหตุมาจากหลอดเลือดสมองตีบ อุดตันหรือแตก ส่งผลให้ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอท า

ให้สมองขาดเลือด เมื่อสมองขาดเลือดเซลล์สมองก็ถูกท าลายส่งผลให้สมองสูญเสียหน้าที่และเกิดการเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือรุนแรง
ถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งในโรงพยาบาลแม่สาย พบผู้ป่วยเฉลี่ย 140 ราย/ปี ส่วนใหญ่เข้าถึงล่าช้า โอกาสในการเข้าถึงยาละลายลิ่มเลอืดจึงนอ้ย 
ในปี2558 -2559 พบผู้ป่วยมารับการรักษาตั้งแต่เริ่มอาการจนถึงได้รับยาไม่เกิน 4.5 ชม. มีจ านวน 9, 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.34 
และ 10.81 ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด ตามล าดับ ดังนั้น งานห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการ
เข้าถึงเพื่อเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือดตั้งแต่ปี 2560 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน 
1. เพิ่มการเข้าถึงของจ านวนผู้ป่วย stroke fast tract 
2. ลดระยะเวลาที่ใช้ในการเตรียมการก่อนส่งต่อให้<30นาที 
กระบวนการผลิตผลงาน หรือ วิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปี 2560 เริ่มเก็บข้อมูลถึงสาเหตุที่ส่งผลให้ผู้ป่วย Stroke fast tract มีจ านวนน้อย ซึ่งพบว่าการเข้าถึงการรักษาล่าช้า ระบบการเตรียม
ผู้ป่วยใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง จึงมีแนวคิดการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเข้าถึงเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงยาละลายลิ่ม
เลือดของโรงพยาบาลแม่สาย โดยลดระยะเวลาที่ใช้ในการเตรียมการก่อนส่งต่อให้<30นาที เพื่อเพิ่มระยะก่อนเข้าถึงการรักษาจาก 2 
ช่ัวโมง เป็น 2.5 ช่ัวโมง ดังนี้ 

1. ให้ความรู้เสริมพลังผู้ป่วย NCD Clinic ของโรงพยาบาลแม่สาย และผู้ดูแล ถึงอาการส าคัญที่ต้องมารับการรักษา 
ได้แก่ เวียนศีรษะ ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด/ไม่พูด เดินเซ ให้มาโรงพยาบาลทันทีเพื่อเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือดโดยส่งต่อไปยังโรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ หากเริ่มมีอาการจนถึงมาโรงพยาบาลไม่เกิน 2.5 ชม. ซึ่งกลุ่มอาการดังกล่าวและเบอร์โทร 1669 จะอยู่หลัง
สมุดประจ าตัวผู้ป่วย 

2. ลดระยะเวลาในการเตรียมผู้ป่วยส่งต่อภายใน 30 นาทีที่ผู้ป่วยมารับการรักษา ดังนี้ 
2.1 พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ผู้พบผู้ป่วยคนแรกต้องทราบกลุ่มอาการสงสัยโรคหลอดเลือดสมอง

เข้าแนวทาง stroke fast tract ได้แก่ เจ้าพนักงานเปล เจ้าหน้าท่ีห้องบัตร พยาบาลคัดกรองจุด ER/OPD 
2.2 เมื่อรับแจ้งจากผู้พบผู้ป่วยสงสัย stroke fast tract รายงานแพทย์ จะมีแพทย์ประจ า ER 

ตลอด 24 ช่ัวโมง สั่งการรักษาได้ทันทีที่รายงาน เพิ่มอัตราเวรพยาบาลส่งต่อให้เพียงพอ พนักงานขับรถและรถ refer ประจ าจุด ER 
พร้อมส่งต่อ/ออกเหตุทันทีเยี่ยมอาการทัน มีการสั่งการรักษาได้พร้อมกับเตรียมทีมน าส่งและประสานโรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห์ส่งต่อ Stroke fast trace โดย 

3. กรณี EMS เมื่อรับแจ้งจากศูนย์สั่งการจะออกรับผู้ป่วยทันที เมื่อถึงจุดเกิดเหตุ ซักประวัติ ประเมินอาการและ
สัญญาณชีพ ส่งข้อมูลมายัง ER ทาง ไลน์/โทรศัพท์ ER จัดเตรียมท าเวชระเบียน รายงานแพทย์ มีการสั่งการรักษาได้ทันทีระหว่างน าส่ง 
และ ทีม ER ในโรงพยาบาลเตรียมพร้อมน าส่ง 

4. เข้าระบบ AOC ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สามารถติดตามอาการผู้ป่วยระหว่างเดินทาง และ
ต าแหน่งท่ีเดินเพื่อสามารถวางแผนในการรับผู้ป่วยของ รพศ.เชียงราย 
ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ผลการพัฒนาระยะเวลาในการรายงานแพทย์ถึงระยะเวลาที่แพทย์ในการรักษาเดิมเฉลี่ย 10 นาที ปี 2562 เฉลี่ย 2 นาที ระยะเวลา
รอคอยรถreferพร้อมพยาบาลน าส่ง เดิมเฉลี่ย 20 นาที ป2ี562 เฉลี่ยพร้อมออกทันที ส่งผลให้ 

1.1 ระยะเวลาเฉลี่ยในการเตรียมผู้ป่วย Stroke fast tract ลดลงจากปี 2558 เฉลี่ย 52 นาที พบว่าในปี 2561 
เฉลี่ย 28.6 นาที
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1.2 อัตราการส่งผู้ป่วย Stroke fast tract เพิ่มขึ้น ก่อนการพัฒนา ในปี 2558-2559 มีผู้ป่วย Stroke จ านวน 290 
ราย เป็นStroke fast tract 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.57 หลังการพัฒนา ในปี 2560 -มกราคม 2561 มีผู้ป่วย Stroke จ านวน 334 
ราย Stroke fast tract 61 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.22
ปัจจัยความส าเร็จ 
1. องค์กรให้ความส าคัญจึงสนับสนุนในเรื่องของอัตราก าลังและอปุกรณเ์ครือ่งมือ 
2. ทีมสหสาขาวิชาชีพให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตามแนวทาง 
บทเรียนที่ได้รับ 
1. การพัฒนาระบบโดยใช้ LEAN สามารถลดระยะเวลาได้จรงิ 
2. การเข้าถึง Stroke fast tract ระยะเวลาที่จ ากัด 2.5 ช่ัวโมง มักประเมินว่าเป็นเรื่องที่สามารถพัฒนาได้ยากเพราะเป็นเรื่องก่อนถึง
โรงพยาบาล แต่เมื่อพัฒนาระบบในโรงพยาบาล
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โถฟอร์มาลีนรักษ์โลก

กัญจน์ชยารัตน์ อุดค ามี, ธรีะพงษ์ ขอนเคียน
กลุ่มงานการพยาบาลผูป้่วยห้องผ่าตัด โรงพยาบาลแพร่ 

ความเป็นมา / ความส าคัญของปัญหา 
งานห้องผ่าตัดโรงพยาบาลแพร่ ให้บริการผ่าตัดผู้ป่วยหลายแผนก ทั้งแผนกศัลยกรรม, สูติกรรม, ศัลยกรรมกระดูก,  

โสต ศอ นาสิก, ตา, ระบบทางเดินปัสสาวะ รวมถึงระบบศัลยกรรมประสาท  ซึ่งในการผ่าตัดแต่ละครั้ง อาจจะต้องมีการน าช้ินเนื้อมา
ตรวจเพื่อการวินิจฉัยในการรักษาต่อไป  และการส่งช้ินเนื้อจะต้องใช้สารเคมีชนิดฟอร์มาลีนในการแช่ชิ้นเนื้อเพื่อให้คงสภาพและ
สามารถน าช้ินเนื้อมาตรวจได้  ก่อนนี้ทางห้องผ่าตัดได้ใช้ฟอร์มาลีนที่บรรจุในขวดแก้วหรือบรรจุในแกลลอน แล้วน ามาเทใส่ถุงชิ้นเนื้อ
ท าให้เกิดการฟุ้งกระจาย สารเคมีชนิดนี้มีโทษต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่บุคลากรในห้องผ่าตัด และจากผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซใน
บรรยากาศของห้องผ่าตัดโรงพยาบาลแพร่ โดยส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2558 พบว่ามีสารเคมีชนิด 
Formaldehydeในบรรยากาศ 3.4 ppm (ค่ามาตรฐาน = 3) จึงได้คิดน าโถจ่ายน้ าผลไม้มาใช้ โดยการใช้ฟอร์มาลีนแทนน้ าผลไม้และ
จ่ายฟอร์มาลีนลงถุงช้ินเนื้อ เนื่องจากโถจ่ายฟอร์มาลีนเป็นระบบปิด ท าให้การฟุ้งกระจายของสารเคมีลดลง  เจ้าหน้าที่บุคคลากรใน
ห้องผ่าตัดสัมผัสกับฟอร์มาลีนน้อยลง  และลดการเบิกฟอร์มาลีนชนิดขวดแก้วลง ซึ่งชนิดขวดแก้วเสี่ยงต่อการแตกและฟุ้งกระจายของ
ฟอร์มาลีน และหันมาใช้แต่ชนิดที่บรรจุในแกลลอน ซึ่งการบรรจฟุอร์มาลีนลงโถจ่ายฟอร์มาลีนจะท าวันละ 3 เวลา คือ เช้า กลางวัน
และเย็น ท าให้การฟุ้งกระจายลดลง เทียบกับแบบเดิมที่จะต้องเปิดขวดหรือแกลลอนทุกครั้งท่ีมีการส่งช้ินเนื้อ และการน าโถจา่ยฟอร์มา
ลีนรักษ์โลกมาใช้ท าให้เจ้าหน้าท่ีในห้องผ่าตัดสะดวกในการใช้งาน
วัตถุประสงค์ 

1. ลดการฟุ้งกระจายของฟอร์มาลีนในห้องผ่าตัด
2. ลดการเบิกฟอร์มาลีนชนิดขวดแก้วในห้องผ่าตัด 80%
3. เจ้าหน้าท่ีในห้องผ่าตัดโรงพยาบาลแพร่เกิดความพึงพอใจในรูปแบบของการใช้โถจ่ายฟอร์มาลีน

วิธีการด าเนินงาน/พัฒนางาน 
1. ศึกษาปัญหาสภาพแวดล้อมในการท างานของห้องผ่าตัดโรงพยาบาลแพร่ด้านการตกค้างสารเคมีในบรรยากาศ
2. ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
3. จัดหาโถชนิดที่เป็นระบบปิดเพื่อใส่ฟอร์มาลีน
4. ประชุมเจ้าหน้าท่ีห้องผ่าตัดเพ่ือช้ีแจงหลักการและเหตุผลในการพัฒนางานรวมถึงผลลัพธ์ท่ีจะได้รับ 
5. ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบเทฟอร์มาลีนใส่โถ
6. สาธิตการใช้โถฟอร์มาลีนและการป้องกันตัวเองของเจ้าหน้าท่ี

บทเรียนจากการพัฒนา
การส่งช้ินเนื้อในห้องผ่าตัดในบางวันมีจ านวนมาก ต้องเติมฟอร์มาลีนในโถมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน ควรจะเพิ่มจ านวนโถเป็น 2 โถ
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Toun Dressing wound 

นายจิรัฎฐ์ ค านาน
ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลแพร่ 

ค าส าคัญ : Dressing wound 
สรุปผลงานโดยย่อ : ลดการเปลี่ยนแผลผ่าตัดข้อเข่าเทียม 
เป้าหมาย : 1. เพื่อลดการเปลี่ยนแผลผ่าตัดข้อเข่าเทียมขณะอยู่ห้องพักฟื้นและตึกผู้ป่วยภายใน 3 เดือน 2. ลดค่าใช้จ่ายการเปลี่ยน
แผลภายใน 3 เดือน 3. ป้องกันแผลผ่าตัดสะอาดติดเช้ือ 0 % 4. ความพึงพอใจของผู้ป่วย 100 % 
ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ : เมื่อสิ้นสุดการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม จากเดิมมีการปิดแผลโดยใช้ผ้า Gauze เรียงช้ัน 10 ช้ันปิดทับและ
ใช้ผ้า Top ปิดซ้ าอีก 2 ผืนตามด้วยพลาสเตอร์ปิดแผลแบบยืด (Fixumull) แนวขวาง แล้วส่งผู้ป่วยไปสังเกตอาการที่ห้องพักฟื้น ขณะ
อยู่ห้องพักฟื้นผู้ป่วยมีแผลผ่าตัดซึมออกตลอดคิดเป็นร้อยละ 97 ต้องไปเปลี่ยนแผลซ้ า โดยใช้บุคลากรเปลี่ยนแผล 2 คน เปลี่ยน Set 
Dressing ใหม่ ทาให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย เวลา , เสี่ยงแผลสะอาดติดเช้ือ , เพิ่มขยะติดเช้ือ และ ผู้ป่วยไม่พึงพอใจ 
กิจกรรมพัฒนา 
1. วิเคราะห์สาเหตุการซึมของแผล 
2. หาแนวทางคิดค้นนวัตกรรมและติดตามผลนวัตกรรม ท าการทดลองการปิดแผลผ่าตัดโดยศัลยแพทย์เจ้าของไข้เห็นชอบ 
3. สรุปการพัฒนาปิดแผลที่ดีท่ีสุดเป็นแบบ Pressure wound โดยใช้วิธีของ Toun Dressing โดย 

3.1 ท าผ้า Gauze ฟูประมาณ 10 ช้ัน ปิดแผลช้ันใน 
3.2 ท าผ้า Gauze เรียงซ้ าประมาน 5 ช้ัน ปิดตาม 
3.3 ปิดผ้า Top ขนาด 3x5 นิ้ว ปิดซ้ า 
3.4 ปิดทาบด้วยพลาสเตอร์ปิดแผลแบบยืด (Fixumull) แนวขวาง 

4. เผยแพร่นวัตกรรมการปิดแผลผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมไปยังห้องผ่าตัดอื่นและตามตึกผู้ป่วยท่ีเกี่ยวข้อง
กราฟประเมินผลการเปลี่ยนแปลง 

ค่าใช้จ่าย 

บทเรียนที่ได้รับ 
การผ่าตัดเข่าเทียมเป็นการตัดกระดูกที่เสื่อมบางส่วนออก แล้วใส่ข้อเข่าเทียมทดแทน การเปิดท าแผลผ่าตัดผู้ป่วยบ่อยมีโอกาสเสี่ยงต่อ
การติดเช้ือแผลผ่าตัดสูงและส่งผลต่อผู้ป่วยหลายๆด้าน ดังนั้น การปิดแผลครั้งเดียวจะช่วยลดการติดเช้ือแผลผ่าตัดสะอาด , ลด
ค่าใช้จ่าย , ลดเวลาท าแผล , ลดขยะติดเชื้อ และผู้ป่วยพึงพอใจ คลายวิตกกังวล และสามารถน านวัตกรรมนี้ไปใช้กับการผ่าตัดอื่นๆที่
เปิดแผลบริเวณเข่าโดยใช้วิธี Toun Dressing ได้
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รูปแบบ ค่าใช้จ่าย (บาท) 

แบบเก่า 54.4 

แบบใหม่ 24.2 

ส่วนต่าง/ครั้ง 30.2 
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การบันทึกค่ารักษาพยาบาลยุค Thailand 4.0

กนกกาญจน์ นามปรีดา, เกรียงศักดิ์  ค าปน, มลฤดี ทุ่งกาวี, สมเกียรติ ชุ่มใจ
ศูนย์คอมพิวเตอร์

ความเป็นมา / ความส าคัญของปัญหา
1. การบันทึกค่ารักษาพยาบาลไม่มี IT ช่วย ท าให้จ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลผิดพลาดได้ ถึงแม้จะมีอบรมการบันทึกค่า

รักษาพยาบาลแล้ว เพราะเจ้าหน้าท่ีไม่มีเครื่องมือช่วยสนับสนุนให้ท างานง่ายและสะดวกขึ้น
2. ปัญหาการสรุปเวชระเบียนภายใน 5 วันของแพทย์ล่าช้า ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดเกิดจากกระบวนการไหน ตั้งแต่

ผู้ป่วยจ าหน่าย จนถึงการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ใช้เวลาประมาณ 15 - 25 วัน ซึ่งตามมาตรฐานต้องบันทึกให้แล้วเสร็จ
ภายใน 15 วันหลังจ าหน่าย การวิเคราะห์หาสาเหตุยุ่งยากมากเพราะเก็บข้อมูลด้วยระบบ Manual ท าให้ไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง ไม่
ทราบสถานะของเวชระเบียนอยู่ขั้นตอนไหน อาจท าให้เวชระเบียนสูญหายได้
วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้มีโปรแกรมส าหรับบันทึกค่ารักษาพยาบาลและติดตามเวชระเบียนผู้ป่วยใน
2.เพื่อให้การบันทึกค่ารักษาพยาบาลมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
3.เพื่อให้สามารถติดตามเวชระเบียนผู้ป่วยในได้ และลดการสูญหาย 

วิธีการด าเนินงาน / พัฒนางาน
1.แต่งตั้งคณะกรรมการบันทึกค่ารักษาด้วย Barcode และมีระบบติดตามเวชระเบียนผู้ป่วยใน Tracking 
2.ประชุมวางแผนระบบงานการบันทึกข้อมูลค่ารักษาพยาบาล Barcode และระบบติดตามเวชระเบียนใน 
3.ประสานงาน/วิเคราะห์/ออกแบบ กับศูนย์คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม 
4.ส ารวจ รวบรวม รายการค่ารักษาพยาบาล ทั้งแบบรายการเดียวและชุดรายการเพื่อจัด Barcode 
5.เขียนโปรแกรมตามที่ก าหนดไว้
6. อบรม/ทดลอง/ด าเนินการการใช้โปรแกรม
7. ติดตาม/สรุปผล/ประเมินผล

ผลลัพธ์การพัฒนา ปีงบประมาณ 2560-2561
1. มีโปรแกรมส าหรับการบันทึกค่ารักษาพยาบาลด้วย Barcode ง่าย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสะดวก รวดเร็ว และ

ถูกต้อง
2. ท าให้ร้อยละความผิดพลาดของการบันทึกค่ารักษาพยาบาล จากปีงบประมาณ 2560 เท่ากับร้อยละ 13.04 ปี 

2561 ลดลงเหลือร้อยละ 5.56
3. มีโปรแกรมติดตามเวชระเบียนผู้ป่วยในTracking เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ท าให้ติดตาม

สถานะและเวชระเบียนผู้ป่วยในอยู่ขั้นตอนไหน และร้อยละแพทย์สรุปโรคหัตถการภายใน 5 วัน เพิ่มขึ้น จากปี 2559, ปี 2560 และ ปี 
2561 เท่ากับ 30.95, 74.71 และ 75.69 ตามล าดับ
บทเรียนจากการพัฒนา

1.ความไม่สะดวกในการใช้ Barcode เนื่องจากประสิทธิภาพของเครื่องอ่าน Barcode และขนาดความชัดเจนแถบ 
Barcode ต้องพัฒนาขนาดความชัดเจนแถบBarcodeและจัดหาเครื่องอ่าน Barcodeที่มีประสิทธิภาพสูง

2.ปัญหาคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ ท าให้เจ้าหน้าที่งานเวชระเบียน ที่เก็บเวชระเบียนตามหอผู้ป่วยป่วยต้องรอให้
เจ้าหน้าท่ีหอผู้ป่วยเสร็จ ท าให้ท างานไม่สะดวกและล่าช้า ควรพัฒนาโปรแกรมติดตามเวชระเบียนผู้ป่วยในTracking ผ่านApp มือถือ
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“ก ข ค ชะลอไตเสื่อม Phrae model” 

นายขรรค์ชัย ศิริวัฒนา, นางชนกพร อุตตะมะ, นางศิรินภา หมื่นคุณ
โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

ความเป็นมา / ความส าคัญของปัญหา การส ารวจประชากรไทยจากการศึกษา Thai - Seek Project พ.ศ.2559 พบความชุกของโรค
ไตเรื้อรัง (CKD) ถึงร้อยละ 17.5 (ประมาณ 11 ล้านคน) สาเหตุเกิดจากผู้ป่วยโรคในกลุ่ม NCD (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) ที่ควบคุม
ไม่ดี ขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลไตของตัวผู้ป่วยและญาติ นโยบายต้องเน้นหนักไปที่การป้องกัน  การคัดกรองโรคไต และถ้า
พบว่าเป็นโรคไต ต้องชะลอไตเสื่อมให้ดีที่สุด ทีมโรคไต รพ.แพร่จึงคิด Modelที่สามารถเข้าถึง เข้าใจ จ าง่าย และมองเห็นภาพการ
เปลี่ยนแปลง และน ามาใช้ใน CKD clinic
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วย CKD

2) เพื่อพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย CKD ด้วย “ก ข ค ชะลอไตเสื่อม Phrae model” สู่ “ล้านนาโมเดล”
วิธีการด าเนินงาน / พัฒนางาน
1. ใช้ “ก  ข  ค  ชะลอไตเสื่อม Phrae model” ซึ่งหมายถึง การดูให้ประจักษ์ จนเกิดตระหนัก เห็นเป็นส าคัญ  น าไปปฏิบัติด้วย
ตนเอง เล็งเป้าชะลอไตเสื่อม ประกอบด้วย ก2 ข2 ค4 คือ

*ก คือ 1. กิน  2.กราฟ เป็นนวัตกรรมสื่อที่ใช้สื่อสารกับผู้ป่วยหรือญาติ และใช้ส าหรับปรึกษาส่งต่อระหว่างแพทย์ผู้รักษา แสดง
ค่าการกรองไต (eGFR) เป็นกราฟแบบต่อเนื่อง (ใช้โปรแกรม HosXP) โดยให้ผู้ป่วยหรือญาติดูกราฟทางหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อให้
เห็นภาพและอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจ ประโยชน์คือมีความต่อเนื่อง (dynamic) สะท้อนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพไต
*ข คือ 1. ไข่ขาว 2. ขยับ (ร่างกาย) 
*ค คือ 1. คัดกรอง 2. ควบคุม    3. (ลด)เค็ม 4. ความคิด ความเชื่อ

2. ท าแบบประเมินตนเองในการปฏิบัติตัว และให้คะแนนทุกครั้งท่ีมาตามแพทย์นัด เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงและหา
ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการปฏิบัติตัวกับกราฟค่าการกรองของไต ถ้าไม่สัมพันธ์กันต้องส่งต่อสหสาขาร่วมแก้ไข  

3. จัดตารางหมุนเวียนสหสาขาวิชาชีพ ท า Education Class ทุกสัปดาห์ ในกลุ่มผู้ป่วยCKD ก่อนเข้าพบแพทย์
4. ทีมโภชนาการ รณรงค์การลดเค็มในโรงอาหารของโรงพยาบาลแพร่ และควบคุมรสเค็มด้วยอุปกรณ์จุ่มวัดความ

เค็มในงานโภชนาการที่แผนกปรุงอาหาร ส าหรับผู้ป่วยและเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล
5. อายุรแพทย์โรคไต เน้นให้พื้นที่ใช้กราฟในการส่งต่อผู้ป่วยเข้า รพ แพร่ หรือ รพช พร้อมติดตามต่อเนื่อง
6. แพทย์ในคลินิกอายุรกรรม และ NCD clinic น ากราฟแสดงผล LAB มาใช้ในผู้ป่วย CKD และ NCD ด้วย  
7. ศึกษาผลของคลินิกชะลอไตเสื่อมแบบบูรณาการในผู้ป่วย CKD 2 กลุ่มคือกลุ่มเข้าและไม่เข้า ก ข ค Phrae model
8. ขยายเครือข่ายลงพื้นที่  รพช./รพสต.และเป็นพี่เลี้ยงในการใช้ “กขค ชะลอไตเสื่อมPhrae model” บรรยายและท ากิจกรรมเพื่อ
โน้มน้าวความคิด ความเช่ือท่ีผิดๆ เพื่อน าสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วย
9. คัดเลือกผู้ป่วยท่ีเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติตัวดี และสามารถชะลอความเสื่อมของไตได้ตามเกณฑ์ ในปี 2562
10. ท าแผนพัฒนาเชิงรุกปี 2562 เป็นโรงเรียนโกศัยไตแข็งแรงเล็งเป้าหมาย รร.มัธยมปลาย อาชีวศึกษา และอสม.ในจังหวัด
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ผลลัพธ์การพัฒนา

บทเรียนจากการพัฒนา        
การเข้าถึงการจัดการสุขภาพหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วย CKD เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ทีมบริบาล

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังต้องมีความเข้มแข็ง ท างานเป็นทีมทั้งเครือข่ายจังหวัดแพร่ 

ค่า eGFR ที่
ลดลง/ปี  

(ml/min/1.73 
m2)

< 4 4-10 11-20 >20

ปี59 ปี60 ปี61 ปี59 ปี60 ปี61 ปี59 ปี60 ปี61 ปี59 ปี60 ปี61

กลุ่มเข้า ก ข ค 
(n=300)

127
(61.35)

181
(63.29)

231
(77.52)

64
(30.92)

80
(27.97)

50
(16.73)

16
(7.73)

18
(6.29)

13
(4.36)

0
(0)

7
(2.45)

4
(1.34)

กลุ่มไม่ได้เข้า ก 
ข ค (n=214)

73 
(55.30)

67 
(31.60)

75 
(35.05)

33 
(25.00)

90 
(42.45)

80 
(37.38)

24 
(18.18)

50
(23.58)

54 
(25.23)

2  
(1.52)

5  
(2.36)

5  
(2.34)

P value 0.27 <0.01 <0.01 0.24 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.08 0.95 0.40
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“ของใครของมัน...ไตฉันไตเธอ” 

ศิรินภา สิริโชติรุ่งโรจน์และคณะ 
งานไตเทียม โรงพยาบาลแม่สาย 

ความส าคัญของผลงาน/นวัตกรรมที่น าเสนอ เนื่องจากงานไตเทียมโรงพยาบาลแม่สาย มีผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไต
เทียมจ านวนทั้งหมด 33 ราย มีทั้งคนไทยและพม่าเข้ามารับบริการ ในการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในการฟอกเลือดแต่ละครั้ง
ผู้ป่วยต้องใช้ตัวกรองของตนเองในการฟอกเลือดโดยจะมีช่ือติดอยู่ที่ตัวกรอง ตัวกรองแต่ละตัวจะใช้ฟอกเลือดจานวน 15 - 20 ครั้งจึง
จะทิ้งและเปลี่ยนตัวใหม่ หากใช้ตัวกรองผิดคนอาจทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนคือ Hemolysis, Anaphylaxis Shock และยังส่งผลต่อ
การแพร่กระจายเช้ือโรคของผู้ป่วยตามมา การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแต่ละครั้งเจ้าหน้าที่งานไตเทียมจะเตรียมเครื่องและตัว
กรองให้กับผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยมาถึงจะได้รับการประเมินและตรวจร่างกายก่อนรับการฟอกเลือดหลังจากนั้นจึงไปยังเตียงที่มีตัวกรองของ
ตนเองซึ่งเจ้าหน้าท่ีได้เตรียมไว้แล้ว ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นคนไทยสามารถอ่านช่ือตนเองที่ติดตัวกรองและขึ้นนั่งรอการฟอกเลือดบนเตียง
ได้อย่างถูกต้อง แต่มีผู้ป่วยจานวน 4 ราย ท่ีไม่สามารถอ่านช่ือตนเองที่ติดตัวกรองได้ ต้องคอยสอบถามเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่มาฟอกเลือด 
เนื่องจากเป็นชาวพม่าอ่านภาษาไทยไม่ได้และผู้สูงอายุท่ีอ่านหนังสือได้ล าบาก 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน 1.เพื่อให้ผู้ป่วยที่ไม่สามารถอ่านช่ือตนเองที่ติดตัวกรองได้สามารถรู้จักตัวกรองของ
ตนเองได้ถูกต้อง 2. เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติการณ์การใช้ตัวกรองผิดคน 3. เพื่อเจ้าหน้าท่ีและระบบการทางานเกิดความรวดเร็วมากข้ึน 
กระบวนการผลิตผลงาน หรือ วิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ประชุมทีมหน่วยไตเทียม วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น 2.จัดท าสัญลักษณ์ที่จะใช้กับผู้ป่วยแต่ละคน และช้ีแจงสัญลักษณ์ที่จะใช้กับผู้ป่วย
แต่ละคน โดยเครื่องมือที่ใช้สื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในการจดจ าตัวกรองของผู้ป่วยที่ไม่สามารถอ่านช่ือของตนเองบนตัว
กรองได้จึงได้ก าหนดให้เป็นสัญลักษณ์ประจ าตัวผู้ป่วยและติดไว้บนตัวกรองของผู้ป่วยเพื่อให้เห็นได้ชัดเจน ก าหนดสัญลักษณ์ตามนี้
1. คุณสมชาย ช่ืนวิไลทรัพย์ เป็นรูปวงกลม สี ฟ้า
2. คุณค ามา เยาว์ธานี เป็นรูปวงกลม สี ชมพู
3. คุณโทเล่ เยบะ เป็นรูปวงกลม สี ส้ม
4. คุณรอด ไทยใหญ่ เป็นรูปวงกลม สี เหลือง
ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ จากการด าเนินการติดสัญลักษณ์วสีที่ตัวกรองท าให้ผู้ป่วยท่ีอ่านหนังสือไม่ออกใช้การ
จดจ าสีที่ระบุเจาะจงไว้ตามช่ือ ดังรูป และติดตามผลเป็นเวลา 3 เดือน (36 hemodialysis) ไม่พบว่าผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวรู้จักตัวกรอง
ของตัวเองและสามารถระบุว่าตัวกรองสีใดเป็นของตนเองได้ถูกตอ้งทุกครั้งท้ัง 36 hemodialysis ทาให้เจ้าหน้าท่ีไม่ต้องเสียเวลาในการ
ช่วยตามหาตัวกรองของผู้ป่วย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ได้นวัตกรรมในการสื่อสารข้อมูลในทีมพยาบาลและผู้ป่วย 
2. ทาให้ผู้ป่วยท่ีไม่สามารถอ่านหนังสือได้รู้จักตัวกรองของตนเองและบอกตัวตนของตนเองได้อย่างถูกต้อง 
3. เจ้าหน้าท่ีท างานได้สะดวกและรวดเร็วมากข้ึน 
4. ผู้ป่วยได้รับการฟอกเลือดที่มีประสิทธิภาพจากข้อมูลที่ถูกต้อง 
ปัจจัยความส าเร็จ 
1. ผู้ป่วยมีความตระหนักและกระตือรือร้นในการจดจาสีที่ติดไว้บนตัวกรอง ท่ีระบุว่าสีไหนเป็นของตนเอง 
2. เจ้าหน้าท่ีให้ความส าคัญในการช้ีแจ้งให้ผู้ป่วยจดจ าสัญลักษณ์สีประจาตัวของผู้ป่วยแต่ละคน 
บทเรียนที่ได้รับ 
1. ได้ใช้นวัตกรรมง่ายมาช่วยในการลดภาระในการท างานประจ า
2. ผู้ป่วยสามารถระบุตัวกรองของตัวเองได้อย่างถูกต้องโดยที่ไม่มีใครบอก 
3. เมื่อใช้ตัวกรองครบ และ เปลี่ยนตัวใหม่ต้องติดสัญลักษณ์สีเดิมทุกครั้ง เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยสับสน
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ลดความเสี่ยงต่อการถูกตดัเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน: การประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ 4 

ทีมดูแลเท้าเบาหวาน กลุ่มงานการพยาบาลผูป้่วยนอก
โรงพยาบาลแพร่

ความเป็นมา/ความส าคัญของปัญหา 
“คลินิกสุขภาพเท้าเบาหวาน” โรงพยาบาลแพร่ เคยเปิดให้บริการ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 - 2557 เพื่อดูแลเท้าของผู้ป่วย

เบาหวาน ท าให้อัตราการตัดนิ้วเท้า เท้า ขาลดลงมาก ทางทีมดูแลเท้าจึงปรับเปลี่ยนให้คลินิกสุขภาพเท้าไปรวมกับคลินิกเบาหวาน แต่
ในปี พ.ศ. 2558 - 2560 พบว่า ผู้ป่วยเบาหวานมีการตัดนิ้วเท้า เท้า ขา จ านวน 53, 59, 64 ตามล าดับ และมีผู้ป่วยคนเดิมเกิดแผล
ใหม่ และถูกตัดขาเพิ่ม (ข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลแพร่, 2561) ดังนั้นทีมดูแลเท้าเบาหวาน จึงเปิดบริการคลินิกสุขภาพเท้า
เบาหวานขึ้นอีกครั้ง โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้ค้นองค์ความรู้ปรับกระบวนการท างานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นและน าหลักอริยสัจ 4 มา
ปรับใช้กับผู้ป่วยเบาหวานในการดูแลตนเอง 
วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อลดการเกิดแผล การตัดนิ้วเท้า เท้า และขา ของผู้ป่วยเบาหวาน 
2) เพื่อส่งเสริมการดูแลเท้าด้วยตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน 

วิธีการด าเนินงาน / พัฒนางาน 
1.ทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวานน าสถิติการตัดนิ้วเท้า เท้า และขา ของผู้ป่วยเบาหวานท่ีเพิ่มขึ้นมาวิเคราะห์ 
2.ประชุมทีมดูแลเท้าเบาหวาน และเปิดบริการคลินิกสุขภาพเท้าเบาหวาน 
3.เปิดบริการคลินิกสุขภาพเท้าเบาหวาน ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 
4.ด าเนินบริการคลินิกสุขภาพเท้าเบาหวาน ตั้งแต่ 1 มกราคม - 30กันยายน 2561 โดยปรับกระบวนการท างาน และน า

หลักอริยสัจ 4 มาปรับใช้กับผู้ป่วยเบาหวานในการดูแลตนเอง โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ และมีพยาบาลเป็นผู้ประสานการดูแล 
5.ประเมินผลการดาเนินการ 

ผลลัพธ์การพัฒนา 
ในคลินิกสุขภาพเท้าเบาหวาน มีผู้ป่วยเบาหวานมารับบริการ จ านวน 74 ราย 
• มีอาการเท้าชา 74 ราย อาการชาเท้าลดลง 69 ราย หายชาเท้า 5 ราย เท้าผิดรูป 29 ราย ได้รับการปรับรองเท้า 9 ราย และ

ได้รับรองเท้าเบาหวาน 20 ราย มีหนังหนา 35 รายได้รับการขูดหนังหนาและแนะนาการจัดการหนังหนา 35 ราย มีแผลเท้า 34 
ราย แผลหาย 28 ราย แผลดีขึ้น 6 ราย ชีพจรเบา 5 ราย ได้รับการตรวจ ABI ท้ัง 5 ราย (ผู้ป่วย 1 ราย มีอาการมากกว่า 1 
อาการ) 

• ผู้ป่วยที่มีปัญหาเท้าเบาหวาน มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 10 มีความพึงพอใจมากท่ีสุดร้อยละ 90 
บทเรียนจากการพัฒนา 

การน าแนวคิดตามหลักอริยสัจ4 เป็นอีกหนึ่งเทคนิคท่ีสามารถช่วยส่งเสริมการดูแลตนเองได้ และขยายการน าไปใช้
ในคลินิกเบาหวาน และคลินิกโรคเรื้อรังอื่นได้ ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดการตื่นตัวในการดูแลตนเองปรับพฤติกรรม 
และร่วมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลตนเองได้ถูกต้อง 

คลินิกสุขภาพเท้าเบาหวาน เป็นคลินิกเฉพาะ ซึ่งมีทีมสหสาขาวิชาชีพ และมีพยาบาลเป็นผู้ประสานการดูแลผู้ป่วย
เท้าเบาหวานโดยตรง ในการป้องกัน และจัดการปัญหาเท้าเบาหวานด้วยตนเองได้ จึงควรน ารูปแบบนี้ขยายใช้ในโรงพยาบาลทั่วไป 
หรือโรงพยาบาลที่มีความพร้อม
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นวัตกรรม “ ตุ๊กตาจราจรชีวิต 7 สี ” เตือนตน ลดเสี่ยง ลดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

ความเป็นมาและความส าคัญ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านกิ่วหลวง ได้ใช้แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง ตามแนวคิดของนายแพทย์พิชัย เทียนถาวร คือ “ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี” ได้แก่ สีขาว(กลุ่มปกติ) สีเขียวอ่อน
(กลุ่มเสี่ยง)  สีเขียวเข้ม(กลุ่มป่วยระดับ 0) สีเหลือง(กลุ่มป่วยระดับ 1) สีส้ม(กลุ่มป่วยระดับ 2) สีแดง(กลุ่มป่วยระดับ 3) และสีด า(กลุ่ม
ป่วยมีภาวะแทรกซ้อน) เป็นเครื่องมือในการคัดกรองประชาชน 15 ปีขึ้นไป เพื่อให้เกิดการคัดกรองที่ครอบคลุม และมีคุณภาพ ซึ่งรพ.
สต. บ้านกิ่วหลวงได้ให้การดูแลผู้รับบริการในรูปแบบเดิมๆ คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้วางแผน สั่งให้ปฏิบัติตาม และก าหนด
เป้าหมายในการให้ความรู้ ค าแนะน าต่างๆเพียงฝ่ายเดียว ไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพ  ดังนั้นทางรพ.สต.บ้าน
กิ่วหลวง จึงได้ใช้แนวคิด “ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี” โดยได้ทดลองใช้  แบบลูกปิงปอง 7 สี,  ป้ายไวนิลปิงปองจราจรชีวิต 7 สี, วงล้อ
ปิงปอง 7 สี  เป็นสื่อในการคัดกรอง(ประชากร 15 ปีขึ้นไป)  พบปัญหาตัวหนังสือเล็ก อ่านไม่ออกเข้าใจยาก  ผู้รับบริการจ าสีของ
ตัวเองไม่ได้ ทางรพ.สต.บ้านกิ่วหลวง จึงได้น ามาปรับปรุงพัฒนาเป็น  “ตุ๊กตาจราจรชีวิต 7 สี” ท าให้สื่อเกิดความน่าสนใจมากขึ้น 
เนื่องจากสื่อเป็นตุ๊กตาคล้ายตัวคน โดยให้ผู้มารับบริการยื่นบัตร, เจาะเลือด/วัดความดันโลหิต  โดย มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.
จิตอาสา, ประเมินกลุ่มสี และประเมินระดับความรุนแรงด้วย “ตุ๊กตาจราจรชีวิต 7 สี” เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแจกสติ๊กเกอร์แยกตามสี  
ติดสมุดประจ าตัวผู้รับบริการ และติดใน Family folder พร้อมทั้งให้ผู้รับบริการหรือญาติน าไปติดบอร์ดตามห้องสีศูนย์เรียนรู้ 
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและญาติ ผู้รับบริการสามารถรับรู้กลุ่มสี และระดับ
ความรุนแรงของตนเองได้  จึงท าให้เกิดแรงจูงใจ  ในการจัดการตนเองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยใช้หลัก 3อ. 2ส. 1 ฟ. เพื่อลด
อัตราป่วย ตาย ลดระดับความรุนแรง และลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผลงานการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง บรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัด
2. เพื่อให้ประชาชนท่ีได้รับการคัดครองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต ทราบถึงระดับความเสี่ยง(ส)ี ของตนเอง
3. เพื่อศึกษาผลของการใช้นวัตกรรมต่อความพึงพอใจ
4. เพื่อศึกษาผลของการใช้นวัตกรรมต่อการลดระดับน้ าตาลในเลือด
5. เพื่อศึกษาผลของการใช้นวัตกรรมต่อการลดระดับความดันโลหิต
เป้าหมาย ประชาชนอายุ 15 ปี ข้ึนไป จ านวน  3,509  คน
ตัวชี้วัด
1. ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ไม่น้อยกว่าละ 90
2. ความพึงพอใจหลังใช้นวัตกรรม อยู่ในระดับมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. มีทะเบียนระดับความเสี่ยง(ส)ี ของประชาชนท่ีมีอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง แบ่งเป็น
กลุ่มๆ
4. มีค่าระดับน้ าตาลในเลือด และค่าระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
บทเรียนที่ได้รับ 
1. ผู้รับบริการและญาติ เห็นความส าคัญของการควบคุมระดับน้ าตาลและระดับความดันโลหิต ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมากที่สุด ตาม
ระดับสี   
2. ทีมสหสาขาวิชาชีพ มีความสะดวกต่อการการใช้บัตรประจ าตัวผู้ป่วย ที่มีการแสดงระดับสี ท าให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของการ
ควบคุมระดับน้ าตาลและระดับความดนัโลหิต ในเดือนที่ผ่านมา และเอื้อต่อการวางแผน ในการท ากิจกรรมและการประเมินผลของการ
ให้บริการ พร้อมใช้วัดระดับความรุนแรงของโรคได้
3. มีการจัดระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างเครือข่ายโดยใช้ศักยภาพของ
เครือข่ายในชุมชน ได้แก่ อสม. ให้มีบทบาทที่ส าคัญในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ตามกระบวนการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ. 2ส. 1
ฟ. และมีแนวทางการดูแลผู้ป่วยโดยการสร้างสัมพันธภาพกับญาติและตัวของผู้ป่วย
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ชินภัทร กรรเชียง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านกิ่วหลวง อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง



นวัตกรรม แผนผัง นาฬิกาปลุก เตือนทานยา

นายขรรค์ชัย ศิริวัฒนา, นางชนกพร อุตตะมะ, นางศิรินภา หมื่นคุณ
โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

บทคัดย่อ
ปัจจุบันปัญหาหนึ่งของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานที่ต้องทานยาเป็นประจ าทุกวันคือ การทานยาที่ไม่ตรงตาม

เวลา การลืมทานยา  ส่งผลกระทบต่อสภาวการณ์ของโรคท าให้ควบคุมระดับน้ าตาลและความดันโลหิตได้ไม่ดี อาจส่งผลให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนท่ีรุนแรงและตามมาด้วยการเสียชีวิตได้ โรงพยาบาลส่งเสริมต าบลบ้านปงป่าป๋อได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาจึงมี
แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการดูแลเรื่องการทานยาของผู้ป่วย ด้วยการจัดท านวัตกรรม แผนผัง นาฬิกาปลุก เตือนทานยา มี
วัตถุประสงค์เพื่อเตือนให้ผู้ป่วย ไม่ลืมทานยา ทานยาได้ถูกต้องตรงตามเวลาและมีการจัดเก็บยาเป็นระเบียบ สะดวกต่อการหยิบ
รับประทาน ส่งผลให้การรักษาโรคมีประสิทธิภาพ

การสร้างนวัตกรรม แผนผัง นาฬิกาปลุก เตือนทานยา ได้ด าเนินการในกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานกลุ่ม
ผู้สูงอายุท่ีลืมทานยา ทานยาไม่ตรงตามเวลา โดยได้ท าการทดลองจากผู้ป่วยจ านวน 6  ราย ประเมินผลจากพฤติกรรมการทานยา ด้วย
ตารางบันทึกการทานยา ผู้ดูแลเป็นผู้บันทึกการทานยาว่าผู้ป่วยทานยาครบหรือไม่ ใน 1 วัน  และประเมินผลจากการนับเม็ดยาที่เหลือ 
ด้วยการติดตามหลังน าไปใช้ครบ 1 เดือน โดยทีม มอค. ว่ามียาขาด ยาเหลือ หรือไม่ และผู้ใช้นวัตกรรมเกิดความพึงพอใจหรือไม่

จากการติดตมประเมินผล แผนผัง นาฬิกาปลุก เตือนทานยา ตามระยะเวลาที่ก าหนด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการทานยาตรงเวลา 
ไม่ลืม ไม่มียาเหลือ ยาขาด ร้อยละ 100 และมีความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรมมากที่สุด ร้อยละ 66.67 รองลงมา คือ พึงพอใจมาก 
ร้อยละ 33.33 จึงสามารถสรุปได้ว่า แผนผังนาฬิกาปลุก เตือนทานยา สามารถแก้ไขปัญหาการลืมทานยา และการทานยาไม่ตรงตาม
เวลา ของผู้ป่วยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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นวัตกรรม “ปฏิทินถุงผ้า เตือนทานยา”

อภิญญา ใจด,ี ศรีวรรณ ชุติธรรมนิติ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปางค่า อ.ปง จ.พะเยา 

บทคัดย่อ 
นวัตกรรม “ปฏิทินถุงผ้า เตือนทานยา” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานและ มีการ

ใช้ยาได้อย่างถูกต้อง ในกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านปางค่า ท่ีไม่สามารถคุมระดับความดันโลหิตและระดับน้ าตาลในเลือดได้ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 38 สาเหตุส่วนใหญ่
ที่รับประทานยาไม่ถูกต้องเนื่องจากการลืมทานยา 14 คน คิดเป็นร้อยละ 73.68 หลังจากน านวัตกรรมไปใช้ได้ ได้มีการติดตามกลุ่ม
ตัวอย่างทุกๆ 3 เดือน ในระยะเวลา 1 ปี พบว่าส่วนมากผู้ป่วยรับประทานยาได้ถูกต้อง จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 89.47 และ
สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตและน้ าตาลในเลือดได้รวม 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.95 ในด้านความพึงพอใจของผู้ป่วยหรือผู้ดู 
พบว่ามีความพึงพอใจต่อนวัตกรรมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 96.84 

สรุปได้ว่า นวัตกรรม “ปฏิทินถุงผ้า เตือนทานยา” ท าให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลมีความสะดวกมากขึ้น โดยไม่ต้องจัดยา
ทุกวัน ผู้ป่วยสามารถรับประทานยาเองได้ถูกต้อง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะจัดยาให้ครบตรงกับวันนัด ท าให้ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลทราบ
ได้จากจ านวนวันที่ยาเหลือ ซึ่งวันสุดท้ายจะเป็นวันนัดตรวจ นับว่าเป็นการเตือนวันนัดคนไข้ได้ด้วยท าให้ไม่ลืมวันนัดตรวจครั้งต่อไป 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือผู้ดูแลสามารถตรวจสอบการทานยาของผู้ป่วยได้ โดยการมีส่วนร่วมของคนใน รพ .สต.ที่ได้ช่วยกันร่วม
ประเมินปัญหา ร่วมวางแผน ร่วมกันด าเนินการแก้ไขปัญหา รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้ง อสม. และผู้ดูแลครอบครัวที่ได้
ช่วยเหลือกันในการดูแล และติดตามผู้ป่วยในการจัดยา การเยี่ยมเยือนผู้ป่วย ท าให้การดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้น
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นวัตกรรม  Coins  score  ในการประเมินอาการและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  
คลินิกพิเศษอายุรกรรม โรงพยาบาลพะเยา
รุ่งทิวา เกษจรัล, กชพร สาคะศุภฤกษ์, คุนัญญา ช่วยค้ าชู,นางจีรพร ค าดี,นางพัชรี  พวงมาลัย, นางศิริพร  เดชอุปการะกุล
โรงพยาบาลพะเยา

ความส าคัญของปัญหา:การสร้างเครื่องมือท่ีมีความเข้าใจง่าย ครอบคลุม และจ าเพาะต่อผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะ
ท าให้ผู้ป่วยและผู้ดูแล สามารถประเมินอาการที่เกิดก่อนที่โรคจะมีความรุนแรงจนท าให้เกิดการก าเริบเฉียบพลันและเกิดการนอน
โรงพยาบาลได้
วัตถุประสงค์ เพื่อลดการก าเริบของโรค  ลดการนอนโรงพยาบาล 
เป้าหมาย  

1. อัตราการก าเริบเฉียบพลัน ไม่เกิน 130ต่อแสนประชากร 
2. อัตราการรับไว้รักษาด้วยการนอนโรงพยาบาลลดลงร้อยละ 50 
3. ผู้ป่วยและผู้ดูแลพึงพอใจต่อการใช้เครื่องมือท่ีพัฒนาขึ้นร้อยละ 60

ขั้นตอนการด าเนินงาน
ระยะที่ 1 ทบทวนวางแผน ( มีนาคม 2560) ประชุมร่วมกับทีมพยาบาล  วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการใช้แบบประเมินที่เป็น
มาตรฐานของต่างประเทศ ศึกษาค้นคว้าหาแบบประเมินท่ีใช้กันในประเทศไทย
ระยะที่ 2 ด าเนินการ (เมษายน 2560) ประชุมทีมตกลงร่วมกัน  ท าแบบประเมินขึ้นมาใหม่โดยใช้สัญลักษณ์รูปหน้าแทนตัวเลข
ของค่าคะแนน  ทบทวนปัญหาและแก้ไข  จัดท าแบบประเมินขึ้นมาใหม่โดยใช้สัญลักษณ์มูลค่าเหรียญต่างๆ (Coins scores) 
 ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบ ระหว่างการใช้สัญลักษณ์รูปหน้า สัญลักษณ์มูลค่าเหรียญต่างๆ เทียบกับแบบประเมินมาตรฐาน
ต่างประเทศ
ระยะที่ 3 ติดตามต่อเนื่อง (พฤษภาคม 2560ถึง ปัจจุบัน) ประชุมทีมเพื่อสรุป ปัญหาและอุปสรรคในการใช้แบบประเมิน 
ติดตามผลการใช้แบบประเมิน   พัฒนาแบบประเมินขึ้นมาใหม่เป็นแบบมีภาพการ์ตูน ประเมินผลการใช้ล่าสุดเพื่อให้ได้
เครื่องมือท่ีดีที่สุด

ผลการด าเนินงาน
ด้าน Out put

ความพึงพอใจต่อการใช้แบบประเมินภาพรวมเพิ่มขึ้นจากเดิมรอ้ยละ 10 เป็น ร้อยละ 80มีการใช้แบบประเมิน ร้อยละ
100 จากเดิมร้อยละ 2  จะเห็นได้จากการใช้แบบประเมินในคลินิกและการที่ให้แบบประเมินแกผู่้ป่วยและผูดู้แลไปประเมินที่บ้านและ
น ากลับมาในวันที่นัด
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ด้าน outcome performance
1. อัตราการก าเริบเฉียบพลันลดลงจากเดิม 800ครั้ง(ตามมาตรฐาน ไม่เกิน 130 ต่อแสนประชากร) เหลือ 760 ครั้ง
2. อัตราการรับไว้รักษาด้วยการนอนโรงพยาบาลลดลงจากเดิมร้อยละ 64 เหลือ ร้อยละ 32

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
ความร่วมมือร่วมใจของผู้ป่วย ผู้ดูแล และทีมสุขภาพ ช่วยส่งเสริมคุณภาพการดูแลอย่างมีระบบ เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย
บทเรียนที่ได้รับ

การสร้างนวตกรรมใหม่ๆ ทีง่่ายต่อการปฏิบัติงานภายใต้การวิจัยเพื่อให้ได้หลักฐานเชิงประจักษ์เป็นตัวช่วยส่งเสริม
ความมั่นคงและยั่งยืนต่อคุณภาพ มาตรฐาน ในการดูแลผู้ป่วยอย่างมีระบบ 
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Best Practice “กล่องจ าลองการคลอด” 

ความส าคัญของเร่ือง 
จากการด าเนินงานด้านอนามัยแม่และเด็ก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ปี 2560 พบปัญหามารดาเสียชีวิตในเขตอ าเภอฝาง 

จ านวน 1 ราย จากภาวะครรภ์เป็นพิษและไม่รับการฝากครรภ์ ภาวะทารกคลอดขาดออกซิเจนแรกคลอด เนื่องจาก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
เป็นพื้นที่ชายแดนพื้นท่ีสูง ห่างไกลและเข้าถึงยาก มีปัญหายาเสพติดระบาดในพื้นที่ ปัญหาความแตกต่างกันด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ 
และยังมีความเหลื่อมล้ าของการเข้าถึงการบริการสุขภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ร.พ.ฝาง จึงได้จัดท า “โครงการการตั้งครรภ์อย่างมี
คุณภาพในพื้นที่ห่างไกล อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ปี 2561” ขึ้น โดยมีการก าหนดกิจกรรมที่ส าคัญในโครงการ คือ การฝึกการท าคลอดให้กับ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในชุมชน เพื่อช่วยแก้ปัญหาการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากคลอดก่อนมาถึงโรงพยาบาล การด าเนินงานดังกล่าวพบ
ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญ คือ การขาดแคลนหุ่นจ าลองสาธิตการท าคลอด กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรมจึงได้คิดค้นนวัตกรรม“กล่อง
จ าลองการคลอด” ขึ้น เพื่อใช้ทดแทนในการด าเนินการในกิจกรรมส าคัญในโครงการดังกล่าว เพื่อลดอัตราตายของมารดาและทารก 
และเพื่อให้ผ่านตัวช้ีวัดผ่านเกณฑ์ของงานอนามัยแม่และเด็ก 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชน ในพื้นที่สูง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความรู้และมีทักษะในการท า
คลอดฉุกเฉินให้กับหญิงตั้งครรภ์พื้นท่ีสูง โดยการฝึกปฏิบัติกับกล่องจ าลองการคลอด 
การด าเนินงาน 
1. กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ด าเนินการจัดท ากล่องจ าลองการคลอด 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการการท าคลอดฉุกเฉิน กิจกรรมประกอบด้วย การสอนการดูแลผู้ป่วยท่ีคลอดก่อนมาถึงโรงพยาบาล การ

ฝึกปฏิบัติการช่วยคลอดปกติทางช่องคลอด การช่วยคลอดท่าผิดปกติ การฝึกปฏิบัติการช่วยคลอดผิดปกติทางช่องคลอด และ
การช่วยคลอดท่าก้น 

สรุปผลการด าเนินงาน 
นวัตกรรมกล่องจ าลองการคลอดเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนและความเพียงพอของอุปกรณ์ 

สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนทักษะ ช่วยลดต้นทุนในการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ในระดับจังหวัด ส่งเสริมความรู้ ความสามารถและ
ความเข้าใจของผู้ให้บริการงานอนามัยแม่และเด็ก เป็นการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพบนความจ ากัดของทรัพยากร ช่วยส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพบริการอนามัยแม่และเด็กในระดับจังหวัดได้
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ปิยะนันท์ ทองแดง
ห้องคลอด โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่



การพัฒนาและใช้โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยทารกและเด็กระยะเปลี่ยนผ่าน 

อภิญญา ใจด,ี ศรีวรรณ ชุติธรรมนิติ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปางค่า อ.ปง จ.พะเยา 

ค าส าคัญ การดูแลระยะเปลี่ยนผ่าน
สรุปผลงาน การพัฒนาระบบดูแลและให้ค าปรึกษาผู้ป่วยทารกและเด็กในระยะเปลี่ยนผ่าน (Transitional care) เป็นหลักการดูแล
และให้ค าปรึกษาผู้ป่วยในระยะที่มีการเปลี่ยนผ่านระดับของการดูแลจากในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด1ไปสู่หอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรก
เกิด2/หอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม/หลังคลอด/กุมารเวชกรรมและ ร.พ.ชุมชน ยึดหลักการดูแลผู้ป่วยทารกและเด็กอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
แรกรับจนจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลซึ่งอาศัยครอบครัวเป็นศูนย์กลาง กิจกรรมดังกล่าวช่วยลดระยะเวลาการนอน ลดอัตราการกลบั
เข้ารักษาซ้ า ภายใน 72 ช่ัวโมง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ดูแลหลักหรือผู้ปกครองปฏิบัติกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยขณะอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรก
เกิด1 และหน่วยงานเครือข่ายได้อย่างถูกต้อง 
วัตถุประสงค์ 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวร่วมกับทีมสหสาขา
2. ลดระยะเวลาการนอน 
3. ลดอัตราการกลับเข้ารักษาซ้ า ใน 72 ช่ัวโมง 
4. เพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ความส าคัญ  NICU1 ให้บริการจากปกติ 8 เพิ่มเป็น10 เตียง รองรับการเป็นโรงพยาบาลศูนย์ ดูแลทารกที่มีความเจ็บป่วยวิกฤตอายุ
แรกคลอด ทางหอผู้ป่วยยังไม่เคยมีแนวทางให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยที่ชัดเจน โดยเฉพาะด้านการวางแผนทั้งรับและ
จ าหน่ายอย่างเป็นระบบ ท าให้ผู้ป่วยขาดความต่อเนื่องในการดูแลรักษา  ผู้ป่วยบางรายต้องกลับเข้ารักษาซ้ าด้วยปัญหาหายใจล าบาก
และมีการอุดกั้นของทางเดินหายใจ บางรายมีการติดเชื้อจนต้องได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจซ้ า 
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High Level Care nicu1 การพัฒนาแนวทางการรับผู้ป่วยทารกแรกเกิด1

ค าส าคัญHigh Level Care nicu1
ความส าคัญการรับผู้ป่วย จะต้องปฏิบัติตามข้อบ่งชี้ และเกณฑ์การวินิจฉัย เกณฑ์การเข้ารับการรักษา พิจารณาตาม Physiological 
Criteria คือผู้ป่วยที่มีอาการ/อาการแสดง/ข้อวินิจฉัยโรค หมายถึง ผู้ป่วยแรกเกิดที่มีโรคทางด้านอายุรกรรมเป็นหลัก
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อความรวดเร็วในการจ าแนกผู้ป่วยที่ประสบกับภาวะที่อาจถึงแก่ชีวิต
2. เพื่อการจ าแนกและเตรียมการรักษาท่ีเหมาะสม
3. เพื่อการด าเนินการแนวทางส าหรับการรับผู้ป่วยเข้ารักษาจากแผนกฉุกเฉิน/และหน่วยงานอื่นๆทั้งภายในและภายนอก

โรงพยาบาล
สรุปผลการศึกษา. น าเสนอแนวทางในการรับผู้ป่วยไว้ในแผนกผู้ป่วยวิกฤต  จะต้องปฏิบัติตามข้อบ่งช้ี ตามปัจจัยของผู้ป่วยและตาม

เกณฑ์การวินิจฉัย เกณฑ์การเข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยวิกฤต พิจารณาตาม Physiological Criteria คือผู้ป่วยที่มีอาการ/อาการ
แสดง/ข้อวินิจฉัยโรค 

1. ผู้ป่วยที่มีอายุ แรกเกิด - 1 เดือน น้ าหนักน้อยกว่า 1,000 กรัม ที่อยู่ในภาวะวิกฤตควรได้รับการวินิจฉัยและรักษาที่
เหมาะสมเป็นล าดับแรก

2. หลังจากการรักษาเบื้องต้นแล้ว การรับผู้ป่วยต้องได้รับการประเมินและลงบันทึก
3. ผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์ของการรับเข้าในหน่วยบ าบัดผู้ป่วยภาวะวิกฤต ต้องเข้ารับการรักษาตามนโยบาย
4. ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตทั้งหมดต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ก่อนท าการรักษา
5. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปหน่วยบ าบัดผู้ป่วยภาวะวิกฤตจะท าได้อย่างปลอดภัยก็ต่อเมื่อแพทย์ได้วินิจฉัยว่าผู้ป่วยนั้น มี

อาการคงที่และจะไม่ได้รับอันตรายจากกระบวนการเคลื่อนย้าย
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