
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

สารผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๐ 

                                         

          เขตสุขภาพที่ ๑๐ “มุกศรีโสธรเจริญราชธานี” ประกอบด้วย ๕ จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
ยโสธร อ านาจเจริญ และมุกดาหาร เรามีวัฒนธรรมการท างานร่วมกันมาอย่างยาวนาน โดยทุกปีจัดให้มีการน า
ผลงานวิชาการหรือผลลัพธ์ของคนท างาน คนในพ้ืนที่/คนหน้างานมาน าเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยน เรียนรู้ “เอาความ
ซับซ้อน ความยุ่งยาก ของงานประจ า มาสู่สายตาของกัลยาณมิตร เพ่ือให้งานที่ว่ายุ่งยาก  ท าแล้วเหนื่อย มาสู่
ความสุขและท าได้ง่าย” 

      โดยหัวข้อของการจัดประชุมวิชาการครึ่งปีและการประเมินผลงาน ประจ าปี ๒๕๖๒ คือ    “พลังแห่งความ
ร่วมมือ เราท าได้ร่วมกัน: Collaborative power, together we can region 10 ”  ซ่ึงเขตสุขภาพที่ที่ 10 
มองเห็นพลังของพ่ีน้องชาวสาธารณสุขทั้ง ๕ จังหวัด ที่จะก้าวเดินไปพร้อมกับเพ่ือสุขภาวะของประชาชน บุคลากรมี
ความสุขและระบบสุขภาพท่ียั่งยืนต่อไป 

  

                         

      
      (นายแพทย์ธงชัย  กีรติหัตถยากร)   
                                       ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี ๑๐ 

 
 
 
 



 

   

     สารสาธารณสุขนิเทศก ์เขตสุขภาพที่ ๑๐ 
 

      
 

          “ พลังแห่งความร่วมมือ เราท าได้ร่วมกัน: Collaborative Power, Together We Can Region 10”   
เป็นค าที่เราคัดกรอง กลั่นออกมาจากใจ ว่าเราจะร่วมพลังและไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน ปีนี้ส านักงาน   เขตสุขภาพ
ที ่ ๑๐ ได้มอบหมายให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษและโรงพยาบาลศรีสะเกษร่วมเป็นเจ้าภาพ จัด
ประชุมวิชาการซึ่งตรงกับช่วงเทศกาล “ ทุเรียนภูเขาไฟ ” มางานนี้เราจะได้ชื่นชม ให้ก าลังใจและไถ่ถาม ทุกข์สุข
ของเพ่ือนร่วมงาน ว่างานที่เราท าอยู่ ถึงจะล าบาก ยากเย็นแสนเข็ญเพียงใด เราก็ฝ่าฟันอุปสรรคมาได้ ถ้าเรา
ร่วมมือกัน งานวิชาการนี้ จึงเป็นพื้นที่ของการ “โชว์ ช้อป ชิม” เอาสิ่งดีๆ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ
เพ่ือนๆ แล้วน าไปใช้ประโยชน์         
                                                                   

                                                                   
                                            
            (นายแพทย์ทวีศิลป์  วิษณุโยธิน)  
        สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๑๐ 
 
 
 
 
 

 



 

   

สารผูอ้ านวยการเขตสขุภาพที่ ๑๐ 
  

                                         
 
 เขตสุขภาพท่ี ๑๐ “มุกศรโีสธรเจริญราชธานี” มีความเป็นพ่ีน้องสูงพร้อมที่จะเรียนรู้และร่วมพลัง “ไปได้
ไกล ถ้าไปด้วยกัน” งานวิชาการของเขตสุขภาพท่ี ๑๐ จึงเป็นแหล่งที่แสดงออกของพลังคนสุขภาพ   ทั้ง 5 จังหวัด 
เพ่ือสุขของประชาราษฎร์ เขตสุขภาพที่ ๑๐ มีชื่อเสียงด้านวิชาการมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ผลงานวิชาการ
หลายเรื่องได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ เกิดนักวิจัยหน้าใหม่  ๆ มากขึ้นทุกปี โดยมีผู้บริหารให้การสนับสนุน
และก าลังใจอย่างใกล้ชิด            

 งานวิชาการของเขตสุขภาพที่ ๑๐ ปีนี้ มีผลงานเข้าร่วมน าเสนอ จ านวน ๑๒๓ เรื่อง มาจากศูนย์วิชาการ 
เขต ๑๐ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล
ชุมชน  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  คณะกรรมการผู้วิพากษ์  ซึ่งเป็นผู้ให้แสงสว่าง ส่องน าทาง มาจาก
สถาบันการศึกษาชั้นน าของประเทศ  ดังนั้น  ผมจึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านน าความรู้ที่ได้จากผลงานวิชาการและ
นวัตกรรมต่าง ๆ ไปประยุกตใ์ช้ตามบริบทของพ้ืนที่ของท่านต่อไป         
 

                                                                                         
 
                         นายแพทย์สุวิทย์  โรจนศักดิ์โสธร 
                  ผู้อ านวยการเขตสุขภาพท่ี ๑๐ 
 
 
 
 



 

   

 
                                  สารนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
 

                                        
        

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษในฐานะเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการครึ่ งปีและ       
สรุปผลการด าเนินงานของเขตสุขภาพท่ี ๑๐ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมพรหมพิมาน 
จังหวัดศรีสะเกษ มีความยินดีต้อนรับพ่ีน้องสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๐ ทุกท่าน   เข้าร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 
งานวิชาการ ดังหัวข้อการจัดงานวันนี้ “พลังความร่วมมือ เราท าได้ร่วมกัน”    พร้อมชื่นชมการน าเสนอผลงาน
วิชาการ ซึ่งเขตสุขภาพท่ี ๑๐ ของเรามีผลงานวิชาการ เป็นที่ยอมรับ  ในระดับนานาชาติและเชิญชวนรับประทาน
ทุเรียน “ทุเรียนภูเขาไฟ” ซึ่งมีความพิเศษแตกต่างจากทุเรียนแหล่งอ่ืนๆ คือปลูกบนดินซากหินภูเขาไฟ ซึ่งมีเนื้อ
ละเอียด กรอบนอกนุ่มในและกลิ่นฉุนน้อย อีกหนึ่งของดีเมืองศรีสะเกษที่โด่งดังในระดับประเทศและนานาชาติ ใน
โอกาสมาเยือนครั้งนี้       

                 

    
                                                                                           (นายวราวุธ       ชื่นตา)     
                                                                                  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
สารผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 งานประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 10 ปี 2562 ชาวศรีสะเกษมีความยินดีที่ได้เป็นเจ้าภาพจัด
งานต้อนรับผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายคือการร่วมกันเรียนรู้ น าไปสู่การพัฒนางานทั้ง
ในเครือข่ายชุมชน และเครือข่ายระดับจังหวัด เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริการประชาชนในเขตสุขภาพให้มี
มาตรฐาน โดยสิ่งส าคัญนอกจากการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมแล้ว ความร่วมมือจากใน เครือข่ายสุขภาพเอง 
หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน ท้องถิ่น ตลอดจนชุมชน เป็นสิ่งส าคัญที่จะน าเราไปสู่เป้าหมาย ดังแนวคิดการจัด
งานที่ว่า “พลังความร่วมมือ เราท าได้ร่วมกัน”  

                                                                                                                       

                              (แพทย์หญิงเพ่ิมศิริ  เลิมานุวรรัตน์)   

                                                   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

   

สารบัญ 
เรื่อง               หน้า 
ประเภท Oral  

Oral 101 ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคไข้มาลาเรียของ                  1            
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในเขตเทือกเขาพนมดงรัก จังหวัดศรีสะเกษ 
นางกันยารัตน์  เหล่าเสถียรกิจ และคณะ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
Oral 102 รูปแบบการป้องกันภาวะติดเชื้อเยื่อบุช่องท้องในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง             2                   
ชนิดต่อเนื่อง 
นางสุจิตรา สุขสาย และคณะ 
โรงพยาบาลวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธาน ี
Oral 103 ผลของแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ยาในชุมชนแบบมีส่วนร่วมในเขตรับผิด      3                             
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองแวง ต าบลบ้านโคก อ าเภอเมือง                                  
จังหวัดมุกดาหาร 
นางสาวณัฐรฎิา  เมืองโคตร  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
Oral 104 การพัฒนาการใช้ Alberta Stroke Program Early CT Score ในผู้ป่วย   4                                 
โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน โรงพยาบาลยโสธร 
นางอนิลธิตา  พรมณ ี
โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร 
Oral 105 ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อการปรับเปลี่ยน    5                          
พฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในตัวแทนครัวเรือนบ้านนาล้อม หมู่ 8 ต าบลไร่ขี                            
อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ 
ชัยณรงค์ บุรตัน ์และคณะ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจรญิ  จังหวัดอ านาจเจริญ 
Oral 106 การประเมินเทคนิคการใช้ยาสูดพ่นในผู้ป่วยบนหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศรีสะเกษ  6 
นางสาวปวีณส์ุดา สามส ีและคณะ 
โรงพยาบาลศรสีะเกษ  จังหวัดศรสีะเกษ 
Oral 107 การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามวิถีชุมชนลดโรคมะเร็ง  7                       
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือดสมองบ้านนาหนองทุ่ง ต าบลแก้งเหนือ                         
อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
นางพุทธิดา  จันทร์ดอนแดง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแก้งเหนือ อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธาน ี
Oral 108 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลดงหลวง 8 
นายจีรศักดิ์ ห้วยทราย  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
Oral 109 การพัฒนากระบวนการพยาบาลอย่างเป็นระบบด้วยกลไกมิติทางคุณภาพต่อ            9                           
ความปลอดภัยและการเข้าถึงระบบบริการของผู้ป่วยทารกแรกเกิดในภาวะวิกฤต (NICU)                    
โรงพยาบาลยโสธร 
นางสาววิภาดา เชื้อศุภโรบล และคณะ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  จังหวัดยโสธร 



 

   

สารบัญ (ต่อ) 
เรื่อง                       หน้า 
 
Oral 110 การสอบสวนการเสียชีวิตสงสัยจากการรับประทานเห็ดพิษ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ       10     
พฤษภาคม 2561 
นายอภิชัย สะดีวงศ์ และคณะ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจรญิ  จังหวัดอ านาจเจริญ 
Oral 111 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังจัดการข้อร้องเรียนด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่ยุคออนไลน์      11 
อ าเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 
นางเบญจมาศ บดุดาวงศ ์
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
Oral 112 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง         12                      
ของผู้ป่วย ความดันโลหิตสูงในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลบัวงาม อ าเภอเดชอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานี 
นายมนูญ ต้นเกษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธาน ี
Oral 113 การพัฒนาแนวทางการคาดคะเนน้ าหนักทารกในครรภ์ ในหญิงตั้งครรภ์                         13 
ที่มารับบริการคลอด 
นางศิริรัตน์  สตันา 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธาน ี
Oral 201 ผลการศึกษาเทคนิคการลดการสูญเสียตัวยามัลติเบิลโดสในยาที่มีมูลค่าสูง                       14 
นางสาวเพ็ญวิไล แซ่ลี ้
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
Oral 202 การพัฒนาระบบติดตามเด็กพัฒนาการล่าช้าและโรคจิตเวชเด็กเครือข่าย ชุมชน                 15     
อ าเภอเดชอุดม โดยการการมีส่วนร่วมของชุมและการเลี้ยงลูกวินัยเชิงบวกรูปแบบพชอ.  
นางสาวจิตติพร  ตรินันท์ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธาน ี
Oral 203 การดูแลสุขภาพผู้ป่วยวัณโรคด้วยรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนและทีมสุขภาพ              16              
(3 Cs Model) ในพื้นที่ต าบลผึ่งแดด อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
นางสาวกันต์ฐาวนิต  ศุภญัจอนันต์ และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านโนนตูม 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
Oral 204 ผลการพัฒนารูปแบบเพื่อนใจวัยหวานต่อการควบคุมระดับ HbA1C        17 
ในผู้ป่วยเบาหวาน  ชนิดที่ 2  อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 
นายมรกต  มูลสาร และคณะ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  จังหวัดยโสธร 
 
 
 
 
 
 



 

   

สารบัญ (ต่อ) 
เรื่อง                           หน้า 
 
Oral 205 ผลของการฟื้นฟูสุขภาพตามโปรแกรมผสมผสานการแพทย์แผนไทยต่อความสามารถ           18         
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของผู้พิการจากโรคหลอดเลือดสมองในเขตอ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 
นายปรีชา พึ่งโพธิ ์
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจรญิ  จังหวัดอ านาจเจริญ 
โรงพยาบาลขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 
Oral206 การลดอัตราการเข้านอนรักษาในโรงพยาบาลซ้ าจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง                          19 
นายบุญทิต อสิพงษ์                                                                                                                 
Oral 207 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการภาวะวิกฤติทางสูติกรรมด้วย                  20 
Namyuen Model  ห้องคลอด ร.พ.น้ ายืน จ.อุบลราชธานี 
นางสาวพิมพร ถาวร และคณะ    
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธาน ี
Oral 208 การประยุกต์ใช้กระบวนการ 5R 5Aในผู้ป่วยCOPD ทีสู่บบุหรี่ต่อประสิทธิผล                    21 
การดูแลผู้ป่วย 
นางประนอม สลางสิงห์   
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
Oral 209 การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) โรงพยาบาลป่าติ้ว           22 
นางสาวนิภาพร  วงศ์ศรีทา     
โรงพยาบาลป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร 
Oral 210 ประสิทธิผลของโปรแกรมประยุกต์ใช้ทฤษฏีการรับรู้ความสามารถแห่งตนในการ                 23
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกาย ของคนในชุมชนบ้านนาโนนที่มีภาวะอ้วน 
นายโกเวช  ทองเทพ และคณะ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจรญิ 
Oral 211 ผลการเสริมสร้างพลังอ านาจต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาคลอดก่อนก าหนด              24 
จันทรัสม์ สมศร ีและคณะ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
Oral 212 การพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมวัณโรคดื้อยา (XDR-TB) โรงพยาบาล                   25            
สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 
นางวราภรณ์ สมด ี
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธาน ี
Oral 213 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียงโดยการมีส่วนร่วมของ                 26
ครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลภักดีเจริญ อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 
นางทิพวรรณ ทิพวงค์   
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจรญิ  จังหวัดอ านาจเจริญ 
Oral 301 ผลการฟื้นฟูสมรรถภาพในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุโดยผู้ดูแล(Caregiver)      27 
นางสาวฐิตมิา ไชยชาญ และคณะ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 



 

   

สารบัญ (ต่อ) 
เรื่อง                         หน้า 
 
Oral 302 การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะกลางในโรงพยาบาลและเครือข่าย                     28    
อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  
นางสาวสุกมล วงศ์คูณ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธาน ี
Oral 303 ชุมชนเป็นฐานกับการประยุกต์ Integrated Vector Management     29 
ในหมู่บ้านเสี่ยงสูงโรคไข้เลือดออกต าบลนาสะเม็ง อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ปี 2561  
นายเทอด สอนสุข และคณะ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
Oral 304 ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาแบบประยุกต์ต่อพฤติกรรมการป้องกันฟันผุของ  30 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ต าบลค าน้ าสร้าง อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 
นายเอกราช  ระศร และคณะ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  จังหวัดยโสธร 
Oral 305 การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยท่ีมีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตแบบรุนแรง         31          
จังหวัดอ านาจเจริญ 
นางเมธินันท์  ผิวข า และคณะ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจรญิ  จังหวัดอ านาจเจริญ 
Oral 306 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ด้วยการพยาบาลจัดการรายกรณี   32 
นางสาวจินตนากร ศรีปัตเนตร 
โรงพยาบาลน้ าเกลีย้ง จังหวัดศรสีะเกษ  
Oral 307 การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอใน   33 
ระยะวิกฤต(CQI) 
นางสุรีรตัน์ เสนาเทพ และคณะ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จงัหวัดอุบลราชธาน ี
Oral 308 คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ อ าเภอนิคมค าสร้อย    34 
จังหวัดมุกดาหาร 
นายธีรพงศ์  มุทาไร 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
Oral 309 การพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมวัณโรคโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  35 
ต าบลนาสะไมย์ อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 
นางสาวดวงกมล สีมันตะ และคณะ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  จังหวัดยโสธร 
Oral 310 ผลของการใช้แผนค าสั่งการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดในบริบทของ          36          
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลหัวตะพาน 
นางเพ็ญประภา ดวงจิตร์ และคณะ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจรญิ  จังหวัดอ านาจเจริญ 
นางสาวกานต์ธิดา สาระวัน   
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจรญิ  จังหวัดอ านาจเจริญ 

 



 

   

สารบัญ (ต่อ) 
เรื่อง                       หน้า 
 
Oral 311 ผลของใบ Home med อัจริยะ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยาเดิม               37         
ของแพทย์(Prescribing error) ในกระบวนการจ าหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล                        
(Discharge) ณ หอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ 
Oral 312 การพัฒนาแบบบันทึกทางการพยาบาลเพื่อเชื่อมโยงโปรแกรมเวชระเบียน                   38
โรงพยาบาลที่ส่งผลต่อการเพิ่มคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล งานผู้ป่วยนอก                         
โรงพยาบาลนาตาล  
ดร.จักรพงศ์ ปิตโิชคโภคินท์ และคณะ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธาน ี
Oral 313 การศึกษาเชื้อดื้อยาจากผลการเพาะเชื้อในผู้ป่วยท่ีมารับบริการที่โรงพยาบาล  39 
ลืออ านาจ โดยการพัฒนา Program รายงานผลเพาะเชื้อในระบบ HosXP (Phase II) 
นางชนิดา สีวะกูล และคณะ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจรญิ  จังหวัดอ านาจเจริญ 
ประเภทโปสเตอร์ 

Poster 101 ผลการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายล่ิมเลือด      40 
Streptokinase โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย 
นางสาวดวงใจ บุญตัว และคณะ  
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน  โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
Poster ๑๐๒ การพัฒนาคุณภาพการป้องกันการผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดหัตถการ    41 
ในหอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ 
นางวัชราภรณ์  สายทอง และคณะ 
หอผู้ป่วยออร์โธปดิิกส์ชาย 2 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธาน ี
Poster 103 การพัฒนารูปแบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับของผู้ป่วยติดเตียงท่ีบ้าน   42 
อ าเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร  
นางธัญวรรณ เมืองโคตร และคณะ 
โรงพยาบาลหว้านใหญ่  จังหวัดมกุดาหาร 
Poster 104 ผลของการมอบหมายงานแบบพยาบาลเจ้าของไข้ต่อความสมบูรณ์ของ  43 
บันทึกทางการพยาบาลและความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ 
นางอุไรวรรณ  รากวงค์  
หอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมหาชนะชัย 
Poster 105 เยี่ยมบ้านยามแลงเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายบริการโรคกล้ามเนื้อหัวใจ   44 
ขาดเลือดพื้นที่อ าเภอชานุมาน 
นางวนิดา  กระบวนศรี   
อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน  โรงพยาบาลชานุมาน  จังหวัดอ านาจเจริญ 
Poster 106 พฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่รับบริการในศูนย์สุขภาพชุมชน  45 
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
นายชวดล ช่วงสกุล  
งานคุ้มครองผู้บรโิภค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
 



 

   

สารบัญ (ต่อ) 
เรื่อง                       หน้า 
 
Poster 107 การพัฒนาการด าเนินงานทันตกรรมเชิงรุก-เชิงรับกลุ่มวัยเรียน    46 
ต าบลค าขวาง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
นายศตวรรษ ศรสีมบัต ิ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าขวาง อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอุบลราชธาน ี
Poster 108 การลด ละ เลิกบุหรี่โดยใช้แผนที่เดินดินต าบลบ้านแก้ง อ าเภอดอนตาล   47 
จังหวัดมุกดาหาร  ปี 2561  
นายวสันต ์วงค์ศรีทา และคณะ 
อ าเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร 
Poster 109 ผลของการพัฒนาการจัดการระบบยาเพื่อความปลอดภัยในคลินิกวาร์ฟาริน  48 
โรงพยาบาลป่าติ้ว 
นางรัชนก  บุญดี        
โรงพยาบาลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 
Poster 110 รูปแบบการพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนสิทธิ UC ของโรงพยาบาล   49 
ส่งเสริมสุขภาพต าบลค าเดือย อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ 
นายรันดร  ศรีริรมย์   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าเดือย จังหวัดอ านาจเจริญ 
Poster 111 ตามรอยเท้าเบาหวาน 2561        50 
นางสาวหทัยภัทร  สุโพธิ์ 
งานกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะกษ 
Poster 112 การพัฒนาแนวทางการค้นหาและคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ    51 
โรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 
นางสาวเบญจวรรณ ศรศรี และคณะ 
โรงพยาบาลนาตาล จงัหวัดอุบลราชธาน ี
Poster 113 การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องผู้รับบริการมีแผลเรื้อรัง แบบไม่เรื้อรัง  52 
อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
นางสาวเปมิกา  บุตรจันทร ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
Poster 114 ผลของการใช้โปรแกรมการจ ากัดแป้ง (Low Carb) ในการดูแลสุขภาพของ              53 
เจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย ร่วมกับการใช้ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
โรงพยาบาลพนา  ปี 2562 
นางอรชร  ปอแก้ว และคณะ 
โรงพยาบาลพนา  จังหวัดอ านาจเจริญ 
Poster 115 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลไม้พร้อมบริโภคที่จ าหน่ายบริเวณโรงเรยีน                54 
ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  
นายลิลติ  อินทนา และคณะ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่10 อุบลราชธานี   จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 



 

   

สารบัญ (ต่อ) 
เรื่อง                       หน้า 
 
Poster 201 รายงานการสอบสวนโรคเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) บ้านห้วยยาง                55 
หมู่ที่ 12 ต าบลตะเคียนราม อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
นางสาวสุภาพร  ยอดเอื้อ 
โรงพยาบาลภูสิงห์ จังหวัดศรสีะเกษ 
Poster 202 การพัฒนาแนวทางในการชะลอไตเสื่อมด้วยการเสริมสร้างแรงจูงใจ          56 
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบมีส่วนร่วม อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี 
นางธนกมัย อรุณพงษ์   
คลินิกโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลน้ ายนื จังหวัดอุบลราชธาน ี
Poster 203 การพัฒนารูปแบบการให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลไม่ได้      57 
นางมยุรี ภูชะหาร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโนนสว่าง จังหวัดมุกดาหาร 
Poster 204 ชื่อเรื่อง ผลของการให้โปรแกรมการออกก าลังกายแบบเฉพาะบุคคลต่อ                58 
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนขาในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะ 4-5  
คลินิกโรคไต โรงพยาบาลยโสธร 
นางสาวดุจดาว สกุลเวศย์ 
กลุ่มงานกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร 
Poster 205 กระบะกดจุดนวดเท้าสมุนไพรบรรเทาต่ออาการชาฝ่าเท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวาน    59 
นายเมธาวี  ดาทา                                            
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแสนสุข จังหวัดอ านาจเจรญิ 
Poster 206 ประสิทธิผลของการนวดแบบราชส านักในการรักษากลุ่มอาการปวด                   60 
กล้ามเนื้อหลังส่วนบน 
นางสาวกันต์ฤทัย  มาลยั และคณะ 
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลศรสีะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
Poster 207 ผลของการพัฒนารูปแบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในผู้ป่วยโรคหืดเรื้อรัง             61 
โดยประยุกต์ใช้ TEAMFC Model รพ.น้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี 
นางกัปปิยะ ปาณิวรรณ 
โรงพยาบาลน้ ายืน อ าเภอน้ ายืน จงัหวัดอุบลราชธานี             
Poster208 การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับรอยโรคในช่องปากผู้สูงอายุ            62 
อ.นิคมค าสร้อย  จ.มุกดาหาร 
นายจักรกฤษ กมลรัมย์  และคณะ            
ฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลนิคมค าสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร 
Poster 209 ผลของการพัฒนาความรู้ในการดูแลตนเองแบบเสริมแรงจูงใจ                           63 
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะ3-4 
นางสุไพรวรรณ  ค าทวี และคณะ 
โรงพยาบาลค้อวัง จังหวัดยโสธร   
 
 
 



 

   

สารบัญ (ต่อ) 
เรื่อง                       หน้า 
 
Poster 210 การส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา  64 
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  
โรงพยาบาลอ านาจเจริญ  จังหวัดอ านาจเจรญิ  
Poster 211 ปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้า ของผู้สัมผัสโรค                      65 
ที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 
นางสาวจันทร์เพ็ญ   พลอาจ   
โรงพยาบาลโพธิ์ศรสีุวรรณ  จังหวัดศรสีะเกษ 
Poster 212 ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรค                66 
เหงือกอักเสบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เขตต าบลบัวงาม อ าเภอเดชอุดม  
จังหวัดอุบลราชธานี 
นางสาวรุจระวี โคสารคณุ   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบัวงาม  อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอบุลราชธาน ี
Poster 213 การประเมินผลการยอมรับค าแนะน าขนาดยาปฏิชีวนะท่ีเหมาะสม ในผู้ป่วย               67 
สภาวะไตบกพร่องที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
นางวลัยพร  แปลงมาลย์  
งานบริการผู้ป่วยใน ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ 
Poster 214 การประเมินความเสี่ยงด้านจุลชีววิทยาของน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุ                      68 
ที่ปิดสนิทเขตสุขภาพที่10 ปีพ.ศ. 2560 
นางสุดารตัน์ แก้วมณ ีและคณะ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่10 อุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธาน ี
Poster 215 ความปลอดภัยด้านจุลชีววิทยาของอาหารกลุ่มซูชิท่ีจ าหน่ายบริเวณ                       69 
สถานศึกษาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ปีพ.ศ.2561 
นางวิภาวดี รากแก่น และคณะ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
Poster 216 คุณภาพอาหารกลุ่มซูชิท่ีจ าหน่ายบริเวณสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี   70 
นางสมพร เอมโอษฐ์ และคณะ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธาน ี จังหวัดอุบลราชธานี 
Poster 301 พฤติกรรมการใช้ยาที่แพทย์ไม่ได้สั่งจ่ายและอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น                 71 
ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในโรงพยาบาลยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ   
นางสาวทิวาวรรณ  สกุลจันทร์   
โรงพยาบาลยางชุมน้อย  จังหวัดศรีสะเกษ  
Poster 302 การพัฒนาบุคลากรด้านวัณโรคด้วย พีระมิด TEAMWORK อ.น้ ายืน จ.อุบลราชธานี    72 
นางผกายดาว พรหมสรุีย ์และคณะ 
โรงพยาบาลน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 
 

 



 

   

สารบัญ (ต่อ) 
เรื่อง                       หน้า 
 
Poster 303 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขใน     73 
ทีมหมอครอบครัว  ต าบลหนองแคน อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 
นายอภิชาติ ราชสุวรรณ  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธาน ี
Poster 304  การพัฒนาระบบบริการท าขาเทียม เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าถึงขาเทียม   74 
โรงงานท าขาเทียมพระราชทานฯ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 
นางสาวสมฤทัย นิ่มสุข และคณะ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
Poster 305 ผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมของผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรค  75 
โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม 
ในอ าเภอพนา  จังหวัดอ านาจเจริญ                                      
นางสุรีรตัน์  ถามะพันธ์ และคณะ 
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม  โรงพยาบาลพนา จังหวัดอ านาจเจรญิ 
Poster 306 การพัฒนาอาหารทางสายให้อาหาร (อาหารปั่น) ส าหรับผู้ป่วยโรงพยาบาล  76 
อุทุมพรพิสัย 
นางสาวเสาวภา  โชติพันธ์   
งานโภชนศาสตร์  โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
Poster 307 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 9 - 42 เดือน โดยการมี   77 
ส่วนร่วมของครอบครัวและภาคีเครือข่ายต าบลค าเจริญ อ าเภอตระการพืชผล  
จังหวัดอุบลราชธานี 
นางสาวชิดชนก  ซ้อมวงษ ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุง อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอบุลราชธาน ี
Poster 308 ผลของการพอกยาต่อการบรรเทาอาการปวดเข่าในผู้สูงอายุภาวะข้อเข่าเสื่อม  78 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลป่งขาม อ าเภอหว้าใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 
นางอารีย์   เมืองโคตร    
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลป่งขาม อ าเภอหว้าใหญ่ จังหวัดมกุดาหาร 
Poster 309 ผลการพัฒนาเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยใช้ค้อวังโมเดล   79 
นางสุมาลี คมข า และคณะ 
โรงพยาบาลค้อวังและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 
Poster 310 ผลของโปรแกรมห้าหอไม่ง้อบุหรี่ต่อความรู้ พฤติกรรม และค่าความจุปอด  80 
ของผู้ติดบุหรี่  หมู่ 11 บ้านนาสะแบง อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 
นางประภสัสร ทองเทพ  และคณะ   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาสะแบง  อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจรญิ 
Poster 311 การพัฒนาระบบเพื่อป้องกันและลดแผลฝีเย็บแยก ติดเชื้อ    81 
นางสาวทัศนีย์   วารินทร์   
งานการบริการผู้คลอด โรงพยาบาลไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 
 
 



 

   

สารบัญ (ต่อ) 
เรื่อง                       หน้า 
 
Poster 312 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอในการ   82 
ดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  
“คนตระการไม่ทอดทิ้งกัน” 
นายวิษณุพร รุ่งเรือง และคณะ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธาน ี
Poster 313 การพัฒนาแนวทางการดูแลต่อเนื่องส าหรับผู้ป่วยวัณโรคต าบลโคกกลาง  83 
นางบุษบง  สามาเลิศ และคณะ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกกลาง จังหวัดอ านาจเจรญิ 
Poster 314 ความร่วมมือในการใช้ยาและการก าเริบในผู้ป่วยจิตเภท หลังถูกส่งตัวรักษา  84 
ต่อเนื่อง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ใกล้บ้าน 
นางธนัฎชา สองเมือง และคณะ 
โรงพยาบาลวารินช าราบ จังหวัดอบุลราชธาน ี
Poster 315 การตรวจกัญชาในตัวอย่างปัสสาวะของผู้เสพยาหรือใช้ยา ในเขตสุขภาพที่ 10 85 
นางโชติกา องอาจณรงค ์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 
Poster 316 ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดผู้ขับขี่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562    86 
ในเขตสุขภาพที่ 10  
นางสาวอตินุช นารถน้ าพอง  
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
ประเภท นวัตกรรม (Innovation) 

Innovation 101 มุ้งวิเศษ ช่วยหนูด้วย        87 
นางสาวนิตยา  สุภาพวง และคณะ          
หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ๑ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
Innovation 102 ท าฟันอย่างปลอดภัยด้วยเสื้อ captain safety     88 
ทพญ.พิชชาภา  ผุดผ่อง และคณะ          
ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธาน ี
Innovation 103 นวัตกรรม มหัศจรรย์เจลย่านางลดไข้ลดปวดในเด็กฉีดวัคซีน   89 
นางจันจิรา สุพร   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองไผ่ ต าบลผึ่งแดด  อ าเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร 
Innovation 104 อะเมซิ่งสายน้ าพินทิพาล้างเครื่องมือสลายต้อกระจก รอบท่ี 2   90 
นางพินทิพา ทองสวัสดิ์ และคณะ 
ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร 
Innovation 105 นวัตกรรมที่ถอดเข็มทางทันตกรรมแบบ One-hand technique  91 
นายธนพนธ์  วระโพธิ์ และคณะ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  จังหวัดอ านาจเจริญ 
Innovation 106 สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย รักษาแผลเรื้อรัง     92 
นายไพฑูรย์  เพชรแก้ว  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหัวช้าง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 



 

   

สารบัญ (ต่อ) 
เรื่อง                       หน้า 
 
Innovation 107 การพัฒนาแนวทางการจัด Kidney Position ในการผ่าตัดไต   93 
นางวัลภา อมรวงศ์   
โรงพยาบาลวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธาน ี
Innovation 10๘ ดักก่อนดับ         94 
นายทับทิมด า ค ามุงคณุ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 
Innovation 109 ชุดเกราะพยุงเดินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟู   95 
นางสาวพรรธิภา  มูลดี  
กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู  โรงพยาบาลทรายมูล อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร      
Innovation 110 สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ป้องกัน นกพิราบเกาะบนอาคารแบบเฉพาะจุด  96 
นายสฤษดิ์ สาระไทย 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอ านาจเจริญ  จังหวัดอ านาจเจริญ 
Innovation 111 ขวดเก็บปัสสาวะชาย สะดวก ประหยัด ปลอดภัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  97 
นายบรรพรต จิตโชติ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ   
Innovation 112 ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิห้อง server ผ่านระบบ line notify   98 
นายการณุ  บุญครอบ  และคณะ 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ  โรงพยาบาลตาลสุม  จงัหวัดอุบลราชธานี 
Innovation 113 ปลอกหมอนโอบปีกนก กกลูกน้อยให้ปลอดภัย     99 
นางสาวจุไร   บาระมี และคณะ 
หอผู้ป่วยพิเศษ  โรงพยาบาลหัวตะพาน   จังหวัดอ านาจเจรญิ 
Innovation 201 ถุงผ้าบรรจุสายอุปกรณ์ต่อเครื่องช่วยหายใจ (Easy bag for ventilator) 100 
นางสาวบุญชิรา  ดวงดี   
หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 3 โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
Innovation 202 Safe My Life by Hood       101 
นางสาวจิรัชยา  ลาภมลู และคณะ 
แผนกจ่ายกลาง  โรงพยาบาลน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี   
Innovation 203 ประสิทธิภาพการป้องกันแผลกดทับ โดยใช้ท่ีนอนลมจากถุงน้ ายาล้างไต  102 
ทางหน้าท้องท่ีใช้แล้ว   
นางณัฐลียา เกตจุนา และคณะ 
งานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลค าชะอ ีจังหวัดมุกดาหาร 
Innovation 204 ผลการใช้รองเท้าลดแรงกดที่แผลต่อการหายของแผล    103 
ในผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลยโสธร  
นางวชิราภรณ์ เสนาราษฎร์  
กลุ่มงานกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร 
Innovation 205 การพัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการขยะติดเชื้อ คปสอ.เมืองอ านาจเจริญ 104 
นายสฤษดิ์ สาระไทย และคณะ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอ านาจเจริญ  จังหวัดอ านาจเจรญิ 



 

   

สารบัญ (ต่อ) 
เรื่อง                       หน้า 
 
Innovation 206 ตะกร้ากล้องโทรทัศน์อุ่นใจ       105 
นางสาวพัชรินทร์ พันธ์ชัย 
ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศรสีะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
Innovation 207 ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ชุดเครื่องมือประเมินภาวะสุขภาพ SS เอว S   106 
นางสาวอรอนงค์ สุทโธ 
โรงพยาบาลบุณฑริก ต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี  
Innovation 208 นวัตกรรม “มหัศจรรย์ แปรงสีฟันเพื่อผู้พิการ”     107 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าป่าหลาย  
นางสาวธนวรรณ  นาคปั้น   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมือง จังหวัดมกุดาหาร 
Innovation 209 Papaya Latex Plaster (PLP) : พลาสเตอร์ยางมะละกอก าจัดหูด  108 
นางพิไลพรรณ  จันทประสาร      
โรงพยาบาลลืออ านาจ  จังหวัดอ านาจเจรญิ 
Innovation 210 อุปกรณ์ป้องกันสาย EKG (EKG CABLE GUARD)    109 
นางนันท์นภัส อารัมภ์วิโรจน์  
กลุ่มงานการพยาบาลวสิัญญี  กลุม่ภารกิจด้านการพยาบาล  โรงพยาบาลวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
Innovation 211 การพัฒนารูปแบบการติดตามเทคนิคการใช้ยาพ่นสูดรูปแบบ    110 
metered dose inhaler ในผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มารับบริการ 
ในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเสนางคนิคม 
นายวันชนะ อุดมศรี   
โรงพยาบาลเสนางคนิคม อ าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ านาจเจรญิ 
Innovation 212 นวัตกรรม หลอดปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกัน Tube Hct แตกทิ่มมือ  111 
นางสมจิตต์ ศรีเจริญ  
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์ จังหวัดอุบลราชธาน ี
Innovation 301 การศึกษาประสิทธิผลของยาพอกสมุนไพรสูตรเย็นร่วมกับการนวดไทย              112 
สายราชส านักต่อการรักษาโรคลมปลายปัตฆาต สัญญาณ 5 หลัง : Myalgia :  
Shoulder region ผู้มารับบริการโรงพยาบาลราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
นายอิทธิพล ตาอุด 
โรงพยาบาลราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
Innovation 302 โปรแกรม TRAKAN QUEUE       113 
นายนิติชัย ทุมนันท์ และคณะ 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลตระการพืชผล  
จงัหวัดอุบลราชธาน ี
Innovation 303 นวัตกรรม ปิด อกเปิดใจ       114 
นางปริชาติ  จันปุ่ม  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 
Innovation 304 กล่องกันชัก         115 
นางพัชนี มาสขาว และคณะ 
โรงพยาบาลกดุชุม จังหวัดยโสธร 



 

   

สารบัญ (ต่อ) 
เรื่อง                       หน้า 
 
Innovation 305 นวัตกรรม (ฐานปรับปริมาณยาฉีดอินซูลิน)                    116     
โรงพยาบาลชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ 
นางสาวจุฑามาศ   สืบสิน และคณะ  
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลชานุมาน  จังหวัดอ านาจเจริญ 
Innovation 30๖ นวัตกรรม ลูกกลิ้งไม้ไผ่ช่วยนวดแผนไทยใส่ใจผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง  117 
นางเพ็ญสุดา จติโชต ิ
โรงพยาบาลศรสีะเกษ  จังหวัดศรสีะเกษ 
Innovation 307 นวัตกรรม Turmeric wound bag of CAPD: ผ้าขม้ินปิดแผลผู้ป่วย CAPD 118 
นางจุรีพร  อ าไพพันธุ์ และคณะ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี จังหวัดอุบลราชธาน ี
Innovation 308 นวัตกรรม บู้บ้ีพาพี่ท าฟัน       119 
นางดวงหทัย   พจนา   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงมอน อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
Innovation 309 แจ๊ค (Jack ชุดสะดวกคัดแยกขยะจากต้นทาง)     120 
นายทรนง ศรีมันตะ และคณะ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  จังหวัดยโสธร 
Innovation 310 ถังขยะกันลิง รุ่น ดันทุรัง        121 
นายทนงศักดิ์ พ่ึงโพธิ์ และคณะ 
โรงพยาบาลพนา  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจรญิ  จังหวัดอ านาจเจริญ 
Innovation 311 Chest compression Guide นวดหัวใจดีมีชัยไปกว่าครึ่ง   122 
นายนพพร   แก้วกล้า และคณะ 
โรงพยาบาลหัวตะพาน  ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ 
Innovation 312 นวัตกรรมเรื่อง หมอนยิ้ม สอนล้างแผลฝีเย็บ     123 
นางสาววยุรี นามบญุมี และคณะ 
โรงพยาบาลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
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Oral 101 ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคไข้มาลาเรียของเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน  
ในเขตเทือกเขาพนมดงรัก จังหวัดศรีสะเกษ 

กันยารัตน์ เหล่าเสถียรกิจ วท.บ. วันชัย เหล่าเสถียรกิจ พบ. รป.ม. 
พุทธิไกร ประมวล วท.บ. สม. สด.และรัตภรณ์ วรเลิศ วท.บ. 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
บทคัดย่อ 

จังหวัดศรีสะเกษ เป็น 1 ใน 5 จังหวัดที่มีแนวโน้มอุบัติการณ์โรคไข้มาลาเรียสูง ในปี 2560 มีผู้ป่วย 780 
ราย อยู่อันดับที่ 3  ของประเทศและปี 2561 ประเทศไทยพบผู้ป่วยแล้ว 1 ,532 รายและจังหวัดศรีสะเกษพบ
ผู้ป่วย 378 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาชีพท าสวนยางพารา รองลงมาคือเจ้าหน้าที่ทหาร หน่วยอนุรักษ์ป่าไม้ ซึ่งเป็น
กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐที่สามารถวางแผนการป้องกันโรคไข้มาลาเรียได้ แต่กลับพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่ป่วยเป็นโรคไข้
มาลาเรีย ซึ่งยังไม่มีการศึกษาถึงสาเหตุและโอกาสเสี่ยงที่ท าให้เกิดโรคไข้มาลาเรียในกลุ่มเสี่ยงนี้ การศึกษาครั้งนี้
เป็นศึกษาเชิงพรรณนา (A cross-sectional descriptive study) เพ่ืออธิบายและพรรณนาระดับความรู้ ทัศนคติ
และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคไข้มาลาเรียของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในเขตเทือกเขาพนมดงรัก จ านวน 198 
คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2561–30 มีนาคม 2561 วิเคราะห์ข้อมูลและ
น าเสนอด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ส่วนใหญ่เพศชาย ร้อยละ 85.62 อายุ 
20-30 ปี ร้อยละ 53.54 เป็นพนักงานลาดตระเวนหรือพิทักษ์ป่า ร้อยละ 43.68 ยังมีคนที่ มีอาการไข้และไม่ได้ไป
รับการตรวจรักษา ร้อยละ 23.31 เคยป่วยเป็นไข้มาลาเรีย ร้อยละ 36.87 และเป็นเชื้อ P.Vivax ร้อยละ 43.48 
คะแนนเฉลี่ยความรู้และทัศนคติในการป้องกันโรคไข้มาลาเรียสูง 6.57 คะแนน (SD=0.92) และ 18.5 คะแนน 
(SD=1.85) การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคไข้มาลาเรีย พบว่าไม่มีมุ้งนอน ร้อยละ 10.61 มีมุ้งธรรมดา ร้อยละ 
33.33 เมื่อพักค้างแรมในป่าจะกลางมุ้งนอนทุกครั้ง ร้อยละ 42.93 ทายากันยุงเป็นบางครั้ง ร้อยละ 54.04 สวม
เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวเป็นบางครั้ง ร้อยละ 67.68 ต้องการให้มีการชุบน้ ายาเคมีกันยุงในเครื่องนอน ร้อ ยละ 
86.36 และอยากให้มีการสนับสนุนมุ้งหรือมุ้งคลุมเปลชุบน้ ายาเคมี ร้อยละ 61.62 จะเห็นว่ายังมีเจ้าหน้าบางส่วนที่
มีการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคไข้มาลาเรียไม่ถูกต้อง ขาดความตระหนักถึงอาการที่ต้องเฝ้าระวังและขาดชุด
อุปกรณ์เครื่องนอนชุบน้ ายาเคมี ดังนั้นจึงควรมีการสร้างความตระหนัก การรับรู้ความรุนแรงของโรค และ
สนับสนุนอุปกรณ์ชุบสารเคมีป้องกันยุงให้เพียงพอ โดยเฉพาะในกลุ่มเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและพิทักษ์ป่า 
ค าส าคัญ ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติตน การป้องกันโรคไข้มาลาเรีย เขาพนมดงรัก ศรีสะเกษ    
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Oral 102 รูปแบบการป้องกันภาวะติดเชื้อเยื่อบุช่องท้องในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องชนิดต่อเนื่อง 
นางสุจิตรา สุขสาย นางศิริพร บุระสี และนางสาวพิมระตา พิลุน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

หน่วยไตและไตเทียม โรงพยาบาลวารินช าราบ 
บทคัดย่อ 

จากสถานการณ์โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่เข้ารับการบ าบัดทดแทนไตด้วยวิธีการล้างไตทางช่องท้อง 
โรงพยาบาลวารินช าราบ พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น  และภาวะ Peritonitis เป็นปัญหาส าคัญอันดับหนึ่งของผู้ป่วยล้าง
ไตฯ ที่ท าให้เกิดอัตราการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย จากข้อมูลสถิติ 
โรงพยาบาลวารินช าราบ  พ.ศ. 2559 - 2561 พบว่ามีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่เข้ารับการล้างไตทางช่อง
ท้องชนิดต่อเนื่อง จ านวน 72 ราย 97 ราย และ 170 ราย พบผู้ป่วยมีการติดเชื้อในเยื่อบุช่องท้อง จ านวน 31 ครั้ง 
(25 episode/pt/month) 39 ครั้ง (27 episode/pt/month) และ 47 ครั้ง (33 episode/pt/month) 
ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าการล้างไตทางช่องท้องชนิดต่อเนื่องมีบทบาทอย่างมากในการรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ระยะสุดท้ายและยังมีการติดเชื้อในช่องท้องเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง   
วัตถุประสงค ์เพ่ือศึกษารูปแบบการป้องกันภาวะติดเชื้อเยื่อบุช่องท้องในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องชนิดต่อเนื่อง   
วิธีการศึกษา ทบทวน 12 กิจกรรมคุณภาพ ทบทวนวรรณกรรม ค้นคว้าเอกสาร ต าราวิชาการในงานที่เกี่ยวข้อง
กับการพยาบาลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องชนิดต่อเนื่องที่มีภาวะติดเชื้อเยื่อบุช่องท้อง ตั้งแต่ระยะแรกรับ Infected 
CAPD จนถึงดูแลต่อเนื่องในชุมชน  น าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่ศึกษา โดยใช้กระบวนการ
พยาบาลเป็นหลักแนวคิดในการให้การพยาบาลผู้ป่วยอย่างครอบคลุม  
กลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องที่มีภาวะติดเชื้อเยื่อบุช่องท้อง ตั้งแต่ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
การวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษารูปแบบการป้องกันภาวะติดเชื้อเยื่อบุช่องท้องในผู้ป่วย CAPD โดยใช้กระบวนการ
พยาบาล  ทบทวนแนวทางวิธีปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อ วิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในช่อง
ท้อง โดยใช้สถิติ ร้อยละ  
ผลการศึกษา ทราบถึงปัญหาเบื้องต้นของสถานการณ์ติดเชื้อเยื่อบุช่องท้องในผู้ป่วยล้างไตฯ และท าให้มีรูปแบบ
การวางระบบและแนวทางวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนในการป้องกันการติดเชื้อเยื่อบุช่องท้องในผู้ป่วย เกิดกระบวนการ Re 
training การเปลี่ยนน้ ายาล้างไตเมื่อผู้ป่วยมีภาวะ Peritonitis ทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชนเมื่อมีการติดตาม
เยี่ยมเมื่อผู้ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและหลังจ าหน่ายจากโรงพยาบาล เกิดทีมสหสาขาวิชาชีพในชุมชน
ในการร่วมมือกันดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องในชุมชน เช่น มีไลน์กลุ่มรักษ์ไต ในการร่วมด้วยช่วยกันติดตามเยี่ยม
บ้านผู้ป่วย, มีเบอร์โทรศัพท์ของ PD nurse ให้ประสานงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นต้น และมีการน าแนวทาง
ปฏิบัติที่วางไว้ CPG CAPD Peritonitis มาใช้ทุกรายเมื่อผู้ป่วยได้รับการ admit และในเดือนมกราคม 2562 พบ
อัตราการติดเชื้อ Peritonitis 49 episode/pt/month (ดีขึ้นกว่า ปี 2561) 
สรุปและข้อเสนอแนะ Peritonitis ป้องกันได้ง่ายโดยยึดหลัก 3 R (Re medication Re training Re visit 
Home health care) การเรียนการสอนในเรื่องการเปลี่ยนน้ ายาล้างไต ควรสร้างความตระหนักในอันตรายของ
การเกิดภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบให้เกิดกับตัวผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล ควร Route cost Analysis ผู้ป่วยที่พบผล 
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Oral 103 ผลของแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ยาในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ในเขตรับผิดของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองแวง ต าบลบ้านโคก อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

ณัฐริฎา  เมืองโคตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองแวง อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการใช้ยาในชุมชนและหาแนวทางแก้ไข พร้อมทั้ง

ประเมินผลการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาการใช้ยา ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 366 คน และกลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยประธานอสม. 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการร้านค้า จ านวน 56 คน ระยะเวลาศึกษาวิจัยผลของแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ยาใน
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ในเขตรับผิดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองแวง รวม 6 เดือน เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามสภาพการณ์ทั่วไปและพฤติกรรมการใช้ยา แบบสัมภาษณ์สนทนา
กลุ่มในประเด็นการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม AIC (Appreciation Influence Control) และแบบ
ประเมินผลการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานแก้ไข้ปัญหาการใช้ยาในชุมชน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ข้อมูล
ทั่วไป โดยใช้แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยตามลักษณะของข้อมูลข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพฤติกรรมการใช้ยา  
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.58 อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 41-60 ปี ร้อยละ 
51.36 การศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา ร้อยละ 72.40 ประกอบอาชีพเกษตรกรมากที่สุด ร้อยละ 72.67 พบ
พฤติกรรมเคยซื้อยามากินเอง ร้อยละ 71.85 เคยเลือกซื้อยาประเภทยาสามัญประจ าบ้านมากที่สุด ร้อยละ 51.63 
และยาต้านการอักเสบ ยาปฏิชีวนะ ยาแผนโบราณ ยาชุด ร้อยละ 26.50, 23.77, 9.28 และ 3.55 ตามล าดับ เคย
ซื้อยายาแก้ปวดอักเสบหรือปฏิชีวนะหรือยาชุดจากร้านค้าขายของช า ร้อยละ 37.54 รองลงมาคือร้านขายยาที่มี
เภสัชกร ร้อยละ 22.95 เคยซื้อยามากินจากรถเร่คนเดินเร่ขายยา ร้อยละ 18.22 และเคยซื้อจากธุรกิจขายตรง 
ร้อยละ 7.38 และพบข้อมูลมารับบริการสถานบริการสาธารณสุขด้วยอาการแพ้ยา จ านวน 6 ราย และเมื่อใช้
กระบวนการ AIC เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ยาในชุมชน ท าให้เกิดข้อก าหนดเพ่ือ MOU ระหว่าง
นายกอบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการร้านขายของช า ผลการประเมินการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เป็น
ระยะเวลา 6 เดือน โดยมีการประเมินผลทั้งหมด 3 ครั้ง พบว่า ผู้น าชุมชนน าเรื่องเก่ียวกับปัญหาการใช้ยาในชุมชน
เข้าวาระประชุมหมู่บ้านทุกเดือน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหอกระจายข่าวเฉลี่ย 3 ครั้ง/เดือน แกนน าคุ้มครอง
ผู้บริโภคด าเนินการตรวจแนะน าร้านค้าและรายงานผลต่อจนท.สาธารณสุขทุกเดือน ประชาชนให้ความร่วมมือแจ้ง
ข่าวและเฝ้าระวังรถเร่ จ านวน 2 ครั้ง ด าเนินการผลักดันออกนอกพ้ืนที่ทุกครั้ง จนท.สาธารณสุขด าเนินการตรวจ
และแนะน าร้านขายของช าทุกร้าน จ านวน 2 เดือน/ครั้ง ร้านขายของช ามีการจ าหน่ายเฉพาะยาสามัญประจ าบ้าน
เท่านั้น ไม่มีการจ าหน่ายยาอันตราย ยาชุด หรือยาปฏิชีวนะ ร้อยละ 100 มีแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนางานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและจัดท าโครงการอบรมเสริมความรู้และทักษะแกนน าคุ้มครองผู้บริโภคและอบรมให้สร้างความรู้ ความ
เข้าใจแก่ผู้ประกอบการร้านช าอย่างต่อเนื่อง 
ค าส าคัญ ผลของแนวทางแก้ไขปัญหา ปัญหาการใช้ยาในชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน 
 
 



 

   

Oral 104 การพัฒนาการใช้ Alberta Stroke Program Early CT Score  ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ขาดเลือดเฉียบพลัน โรงพยาบาลยโสธร 

นางอนิลธิตา  พรมณี 
 โรงพยาบาลยโสธร 

บทคัดย่อ 
โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุของความทุพพลภาพและเสียชีวิตทั่วโลก การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

สมองโดยไม่ฉีดสารทึบรังสีเป็นขั้นตอนส าคัญในการประเมินภาพถ่ายทางรังสีของสมอง เพ่ือที่จะให้ผู้ป่วยได้รับยา
ละลายลิ่มเลือดทางเส้นเลือดด าอย่างรวดเร็ว ภายใน 3-4.5 ชั่วโมงแรกนับตั้งแต่เริ่มมีอาการซึ่งจะสามารถท าให้
ผู้ป่วยหายเป็นปกติได้หรือช่วยลดความพิการเมื่อติดตามผลภายหลังการรักษา 3 เดือน มีหลายงานวิจัย1,2แนะน า
ให้ใช้ Alberta Stroke Program Early CT Score (ASPECTS ) มาประเมินผลการรักษาและดูว่าเนื้อสมองขาด
เลือดมากกว่า 1/3 ของหลอดเลือดแดง middle cerebral ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการใช้ ASPECTS ประเมินภาพ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันที่เข้าระบบ Stroke Fast Track ในช่วง
ที่ผ่านมาและน าผลที่ได้ประกอบการพัฒนาการใช้ ASPECTS  
วัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันที่เข้าระบบ Stroke 
Fast Track และพัฒนาการใช้ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์โดยใช้ ASPECTS  
วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ประชากรที่ศึกษา 3 กลุ่มคือ ผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน แพทย์เพ่ิมพูนทักษะและอายุรแพทย์ที่ให้การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองขาดเลือดเฉียบพลัน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณาได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่า
พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด และสถิติอ้างอิงได้แก่ Mann - Whitney U Test  ทดสอบความ
สอดคล้องการให้คะแนน ASPECTS ระหว่างรังสีแพทย์กับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะโดยใช้ Intraclass Correlation 
Coefficient หรือ ICC 
ผลการศึกษา ในผู้ป่วย 120ราย พบว่า มัธยฐานระยะเวลาตรวจและแปลผลเอกซเรย์ เท่ากับ29นาที ซึ่งนานกว่า
เป้าหมายตามแนวทางการรักษาของ AHA/ASA มัธยฐานระยะเวลาแปลผลภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเท่ากับ 
36นาที แม้จะอยู่ในเป้าหมายแต่พบผู้ป่วยเกินเกณฑ์ถึงร้อยละ 34.2 กลุ่ม Better ASPECTS(คะแนน>7) จะมี
ความรุนแรงและผลลัพธ์ของโรคหลอดเลือดสมองก่อนจ าหน่ายดีกว่ากลุ่มWorse ASPECTS (คะแนน≤7) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ และกลุ่มที่พบ Hyperedense MCA sign พบผลการรักษาที่ไม่ดี ผลการพัฒนาการใช้ภาพ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โดย ASPECTS ตามแนวทางพัฒนาในผู้ป่วย 72 รายพบว่า ความสอดคล้องการแปลผล
ระหว่างรังสีแพทย์ แพทย์เพ่ิมพูนทักษะคะแนน ASPECTS อยู่ในระดับดี ( ICC=0.820, 95% CI = 0.712-0.887) 
มัธยฐานระยะเวลาตรวจแปลผลภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง และระยะเวลาแปลผลภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
สมองก่อนการพัฒนาเท่ากับ 14.5 นาที และ 23 นาทีตามล าดับ ซึ่งลดลงกว่าก่อนพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ0.05 (P-value<0.001) ความคิดเห็นของแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ และอายุรแพทย์ผู้ให้การรักษาต่อการ
พัฒนาการใช้ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์โดย ASPECTS ส่วนมากอยู่ในระดับมากและมากท่ีสุด                                                                              
สรุป การพัฒนาการใช้ ASPECTS ใช้เป็นข้อมูลภาพถ่ายรังสีที่สามารถบ่งบอกถึงความรุนแรงของการป่วยจากโรค
หลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน ช่วยให้ระยะเวลาตรวจและแปลผลด้านรังสีวิทยาเร็วขึ้น  



 

   

Oral 105 ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกัน
โรคอุจจาระร่วงในตัวแทนครัวเรือนบ้านาล้อม หมู่ 8 ต าบลไร่ขี อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ 

ชัยณรงค์ บุรัตน์ สุชาวดี แพงโคตร สุดารัตน์ เหลาสิงห์ นูรูล อัสนาสาและ  
สวัสดิ์ งามเถ่ือนและดาวอาทิตย์ เทพบัวเรื่อง 

อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ 
บทคัดย่อ 

โรคอุจจาระร่วงเป็นโรคติดเชื้อต้องเฝ้าระวังที่มีอัตราป่วยเป็นอันดับ  1 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านไร่ขี การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกนโรคอุจจาระร่วงในตัวแทนครัวเรือนบ้าน นาล้อม หมู่ที่  8 ต าบลไร่ขี อ าเภอลือ
อ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ 
วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง(Quasi-experimental Research)แบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการ
ทดลองโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) ของ Nutbeam กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปรุง
ประกอบอาหารตัวแทนครัวเรือน จ านวน 30 ราย ค านวณขนาดตัวอย่างด้วย Sample sized for before –after 
study paired t-test สุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบง่าย(simple random sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 และชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียบนมือ (SI-2) วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ paired sample t-test 
ผลการศึกษา ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงก่อนการทดลองอยู่ในระดับปานกลาง 
(mean=66.03, S.D.=14.17) หลังการทดลองมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงอยู่ในระดับดี 
(mean=93.16, S.D.=4.33) ความรอบรู้ด้านสุขภาพก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(T=-8.78, mean diff=27.13, p-value <0.001) 
พฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงก่อนการทดลองอยู่ในระดับปานกลาง (mean=17.56, S.D.=3.50) หลังการ
ทดลองมีพฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงอยู่ในระดับดี (mean=26.73, S.D.=2.09) พฤติกรรมการป้องกัน
โรคอุจจาระร่วงก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(T=-10.89, mean diff=9.17 p-
value <0.001) 3) การทดสอบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียบนมือก่อนการทดลอง พบเชื้อบนมือจ านวน 17 ราย คิด
เป็นร้อยละ 56.67 หลังการทดลอง พบเชื้อบนมือ จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 30  
สรุป  โปรแกรมการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วง  มี
ผลดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p-value<0.001) ทั้งนี้ประกอบด้วย 7 กิจกรรม ได้แก่ 1) การให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคอุจจาระร่วง  2) สอนและสาธิตวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง 7 ขั้นตอน 3) สอนและร่วมกันท าสบู่เหลวล้างมือจาก
มะกรูด 4) ตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียบนมือ 5) ติดตามเยี่ยม-สังเกตแบบมีส่วนร่วม 2 ครั้ง/สัปดาห์ 6) ติดป้าย
สัญลักษณ์ “บ้านนี้ล้างมือสะอาด” 7) เปิดเพลง “ล้างมือบ่อยๆ” เสียงตามสายหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 3 
วันต่อสัปดาห์ จากการติดตามภายหลังสิ้นสุดโปรแกรม 1 สัปดาห์ก็ยังพบว่าจ านวนผู้ปรุงประกอบอาหารที่ตรวจ
พบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียบนมือมีจ านวนน้อยลง แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมฯนี้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการป้องกนโรคอุจจาระร่วงให้ดีขึ้นในระยะยาวได้ ดังนั้น จึงควรน ารูปแบบดังกล่าวไปประยุกต์ใช้และ
ขยายผลไปสู่หมู่บ้านอื่นๆต่อไป 



 

   

Oral 106 การประเมินเทคนิคการใช้ยาสูดพ่นในผู้ป่วยบนหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
นางสาว ปวีณ์สุดา สามสี นางสาวหยาดรุ้ง สายราม นางสาวพิชญา วรจักร และ นางสาวณปภัช  เพชรเกษม 

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
บทคัดย่อ 

โรคหืดเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ส าคัญโรคหนึ่ง และสถานการณ์โรคหืดในประเทศไทย
รุนแรงขึ้นทุกปี โดยมีจ านวนผู้ป่วยเข้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลจากอาการของโรคหืดมากกว่าปีละ 1 ล้านครั้ง 
จากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือในการใช้ยา ร้อยละ 90.9 โดยความไม่ร่วมมือในการใช้ยาที่พบมากสุด 
คือ เทคนิคการใช้ยาพ่นสูดไม่ถูกวิธี ร้อยละ 86.9 ซึ่งการใช้ยาพ่นสูดที่ไม่ถูกต้องอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้อาการ
ของผู้ป่วยก าเริบเป็นอันตรายถึงชีวิต อีกทั้งเพ่ิมค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากโรงพยาบาลศรีสะเกษ
ยังไม่เคยมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการประเมินเทคนิคการใช้ยาสูดพ่นในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในมา
ก่อน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประเมินเทคนิคการใช้ยาสูดพ่นในผู้ป่วยบนหอผู้ป่วยเพ่ือเป็นข้อมูลน ามา
พัฒนาการให้ค าแนะน าและการสอนเทคนิคการใช้ยาสูดพ่นแก่ผู้ป่วยต่อไป 
วิธีการศึกษา การศึกษาครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงพรรณนา วิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยในที่ได้รับยา
สูดพ่นในโรงพยาบาลศรีสะเกษทุกราย ยกเว้นผู้ป่วยที่ไม่สามารถประเมินเทคนิคการพ่นยาได้ ระหว่างวันที่ 1 
สิงหาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2560 ติดตามผู้ป่วยเป็นจ านวนทั้งสิ้น 110 ราย โดยเภสัชกรท าการสังเกตขั้นตอน
การใช้ยา พร้อมเก็บรวบรวมและประเมินเทคนิคการใช้ยาสูดพ่น จัดท าฐานข้อมูลส าหรับผู้ป่วยแต่ละราย น าข้อมูล
ที่รวบรวมได้มาประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค านวณค่าสถิติ จ านวนร้อยละ  
ผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 110 ราย เป็นเพศชาย ร้อยละ 70 เพศหญิง ร้อยละ 30 อายุเฉลี่ย 61 ปี โดย
ประเมินเทคนิคการสูดพ่นทั้งสิ้น 153 ครั้ง ประเมินเทคนิคการสูดพ่นยาในรูปแบบ MDI จ านวนทั้งสิ้น 96 ครั้ง 
พบว่าขั้นตอนที่ผู้ป่วยท าไม่ถูกต้องมากที่สุดคือ กลั้นหายใจ ร้อยละ 32.30 ประเมินเทคนิคการสูดพ่นยาในรูปแบบ 
Accuhaler จ านวน 31 ครั้ง พบว่าขั้นตอนที่ท าไม่ถูกต้องมากที่สุดคือ การตรวจสอบยาหมด คิดเป็นร้อยละ 35.48 
และประเมินเทคนิคการสูดพ่นยาในรูปแบบ Terbuhaler จ านวน 26 ครั้ง พบว่า ขั้นตอนที่ท าไม่ถูกต้องมากที่สุด 
คือ ขั้นตอนเตรียมยาพร้อมสูด, เอาเครื่องออกจากปากปิดฝาและใช้ยาต่อเนื่อง ร้อยละ 11.54 โดยส่วนใหญ่เป็น
ผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 70 ปี 
สรุปและข้อเสนอแนะ จากการศึกษาประเมินเทคนิคการใช้ยาสูดพ่นในรูปแบบ MDI accuhaler และ 
Terbuhaler พบว่าผู้ป่วยร้อยละ 58.17 ปฏิบัติไม่ถูกต้องอย่างน้อย 1 ขั้นตอน รูปแบบยาที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องมาก
ที่สุด คือ รูปแบบ MDI รองลงมา คือ รูปแบบ Accuhaler และ Terbuhaler ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Molimardและคณะ พบว่าผู้ป่วยใช้เครื่องสูดพ่นได้ถูกต้องมากที่สุด คือ Turbuhaler และน้อย
ที่สุด คือ Autohaler และ pMDIs นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 70 ปี ปฏิบัติไม่ถูกต้องมากที่สุด 
ซึ่งเภสัชกรได้ด าเนินการแนะน าและทบทวนในขั้นตอนนั้นอีกครั้ง การใช้ยาพ่นสูดที่ไม่ถูกต้อง อาจเป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ท าให้อาการของผู้ป่วยก าเริบเป็นอันตรายถึงชีวิต อีกทั้งเพ่ิมค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น แพทย์ 
เภสัชกร และบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความส าคัญและตระหนักในขั้นตอนที่ผู้ป่วยปฏิบัติไม่ถูกต้อง รวมทั้ง
น ามาพัฒนาเทคนิคการสอนใช้ยาสูดพ่นผู้ป่วยรายใหม่ขณะนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถใช้ยา
อย่างมีประสิทธิภาพ 



 

   

Oral 107 การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามวิถีชุมชน ลดโรคมะเร็ง เบาหวาน  
ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือดสมอง บ้านนาหนองทุ่ง ต าบลแก้งเหนือ อ าเภอเขมราฐ  

นางพุทธิดา จันทร์ดอนแดง  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแก้งเหนือ  อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 

บทคัดย่อ 
 จากข้อมูลการตรวจสุขภาพประชาชนอายุ 35 ปี ขึ้นไป บ้านนาหนองทุ่ง ต าบลแก้งเหนือ อ าเภอเขมราฐ 
จังหวัดอุบลราชธานี สูงกว่าทุกหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ต าบลแก้งเหนือ จึงได้คัดเลือกบ้านนาหนองทุ่งในการศึกษา
รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามวิถีชุมชนลดโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
และหลอดเลือด การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory action research : 
PAR)และ ใช้กระบวนการ PAOR ตามแนวคิดของ เคมมิส และแมกทากาด (Kemmis & Mc Taggart. 1990) 
ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือวางแผน  (Plan) ลงมือปฏิบัติ (Action) สังเกตการณ Observe) และสะทอนผล 
(Reflection) มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาการพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามวิถีชุมชนบ้านนา
หนองทุ่ง เลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) คือ กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง จ านวน 48 คน เก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยแบบสอบถามฉบับปรับปรุง จากกองสุขศึกษาปี 2561 และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย สถิติเชิงอนุมาน 
คือ Paired t-test และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ผลการศึกษา พบว่า 1) ด้านการบริหารจัดการ มีการจัดตั้งคณะกรรมการในการขับเคลื่อนการท างาน มีการ
วิเคราะห์ข้อมูล และก าหนดแผนงานโครงการในการแก้ไขปัญหา 2) ด้านกระบวนการด าเนินงาน มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประชาชน ครอบคลุม 3อ.2ส. มีการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมในหมู่บ้าน 3) ด้านผลลัพธ์ 
มีบุคคลหรือครัวเรือนต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ มีนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพส่งผลต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีมาตรการหรือข้อตกลงร่วมกันของหมู่บ้านและมีการขยายกิจกรรมสู่พ้ืนที่หมู่บ้านอ่ืน จาก
การประเมินผลประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม มีความรู้ด้านสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. คือ ความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส และการมีส่วนร่วมโดยรวม (N=48 คน) พบว่า การมีส่วน
ร่วม ก่อนด าเนินการ อยู่ที่ระดับพอใช้ (72.04) หลังด าเนินการ อยู่ที่ระดับดีมาก (87.92) ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
ก่อนด าเนินการ อยู่ที่ระดับพอใช้ (73.15)  หลังด าเนินการ อยู่ที่ระดับดีมาก(89.71) และพฤติกรรมสุขภาพ 3อ. 2
ส. ก่อนด าเนินการ อยู่ที่ระดับพอใช้ (76.87)  หลังด าเนินการ อยู่ที่ระดับดีมาก(80.93) 4) ด้านผลกระทบ ค่าดัชนี
มวลกาย/รอบเอว/ระดับน้ าตาลในเลือด/ความดันโลหิตสูง โดยรวมลดลงร้อยละ 22.50 อัตราการเกิดโรค/ผู้ป่วย
รายใหม่ เช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจและ หลอดเลือดสมองลดลงจากปีที่ผ่านมา
โดยรวมร้อยละ 80 
 ปัจจัยที่มีผลความส าเร็จ คือ มีคณะกรรมการ ผู้น าชุมชน อสม.อปท.วัด โรงเรียน ร่วมกันขับเคลื่อนใน
การด าเนินงาน มีการจัดการระบบที่ดี เข้มแข็งและต่อเนื่องในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย โดยมี อสม. ที่มีจิตอาสา
ช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดการเจ็บป่วย ชุมชนมีตลาดนัดสุขภาพใน
ระดับต าบล มีการจ าหน่ายผลผลิตจากชุมชนที่ส่งผลดี  ต่อสุขภาพ มีกิจกรรมการออกก าลังกายที่เหมาะสมตามวัย 
มีสถานที่ฝึกสมาธิบ าบัดเพ่ือส่งเสริมสุขภาพใจ  มีคลินิกให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ 



 

   

Oral 108 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลดงหลวง 
นายจีรศักดิ์ ห้วยทราย  

กลุม่งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลดงหลวง  
บทคัดย่อ 

การรักษาผู้ป่วยจิตเภทด้วยยาต้านโรคจิตเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมอาการและป้องกัน
กลับเป็นซ้ า จากการศึกษาที่ผ่านมาผู้ป่วยจิตเภทมีความร่วมมือในการรักษาด้วยยาลดลงตามระยะเวลาเจ็บป่วย
นานขึ้นและพบว่ามีปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือในการใช้ยาหลายปัจจัย  
วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความร่วมมือในการใช้ยาและปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือในการใช้ยาในผู้ป่วยจิตเภท 
วิธีการศึกษา การศึกษาเชิงพรรณนาภาคตัดขวาง เก็บข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยทุกราย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยคือ ผู้ป่วยจิตเภท (ICD-10 รหัส F20-29) ที่ มารับยาที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลดงหลวง จ านวน 100 
คน ระหว่างเดือน กรกฎาคม  ถึง เดือนธันวาคม 2560 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย  

1) แบบเก็บข้อมูลทั่วไป   
2) แบบวัดความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเภทโดยการสัมภาษณ์ผู้ป่วย (MMAS 8–Item)  
3) แบบบันทึกการนับเม็ดยา  
4) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความร่วมมือในการใช้ยา  
5) แบบสอบถาม 4 ตอน ประเมินทัศนคติต่อการรักษา การหยั่งรู้ตนเอง การสนับสนุนของครอบครัวและ

สังคมปและความพึงพอใจของผู้มารับบริการ วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าสถิติพ้ืนฐานและความถดถอยลอจิสติก 
(logistic regression)   
ผลการศึกษา ผู้ป่วยมีความร่วมมือในการใช้ยาสูงจ านวน 62 ราย (ร้อยละ 62) โดยประเมินจากแบบวัด MMAS 
8-Item ร่วมกับการนับเม็ดยา และจากการวิเคราะห์ความถดถอยลอจิสติก พบว่าปัจจัยที่มีผลในการท านายความ
ร่วมมือในการใช้ยาได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ การหยั่งรู้ตน และทัศนคติต่อการใช้ยา โดยมีค่า  Cox & Snell 
R Square เท่ากับ 0.220  
สรุป ผู้ป่วยจิตเภทโรงพยาบาลดงหลวงส่วนใหญ่ (ร้อยละ 62) มีความร่วมมือในการใช้ยาในระดับดีเมื่อ
เปรียบเทียบกับข้อมูลการศึกษาที่ผ่านมา และพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือในการใช้ยา ได้แก่การหยั่งรู้ตน 
และทัศนคติต่อการใช้ยา  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Oral 109 การพัฒนากระบวนการพยาบาล อย่างเป็นระบบด้วยกลไกมิติทางคุณภาพต่อความปลอดภัยและ
การเข้าถึงระบบบริการของผู้ป่วยทารกแรกเกิดในภาวะวิกฤต(NICU) โรงพยาบาลยโสธร 

วิภาดา เชื้อศุภโรบล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
โรงพยาบาลยโสธร 

บทคัดย่อ 
 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยNICUเพ่ิมขึ้นร้อยละ 54.26 เป็นค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งสะท้อนถึง
คุณภาพการรักษาพยาบาลยังมีช่องว่างเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์หาสาเหตุและน ามาสู่เป้าหมายของเปิด
ช่องว่างดังกล่าวโดยการพัฒนากระบวนการพยาบาลอย่างเป็นระบบด้วยกลไกมิติทางคุณภาพต่อความปลอดภัย
และเข้าถึงบริการของทารกและเด็กในระยะวิกฤตได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
วัตถุประสงค ์เพ่ือศึกษาผลของการพัฒนากระบวนการพยาบาล อย่างเป็นระบบด้วยกลไกมิติทางคุณภาพต่อความ
ปลอดภัยและการเข้าถึงระบบบริการของผู้ป่วย NICU โรงพยาบาลยโสธร 
วิธีการศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วย NICU โรงพยาบาลยโสธร ที่มารับบริการในปี 2560-2561 
คัดเลือกการสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple Sampling) มี Include, Exclude criteria จ านวน 373 ราย  มีผลงาน 
R2R เพ่ือน าไปสู่การศึกษาเพ่ือปิดช่องว่างและพัฒนา อยู่  9 เรื่อง ได้แก่ (1) การพัฒนาระบบการทบทวน 12 
กิจกรรมโดย Monitoring NICU Team (2) การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบต่อการป้องกันการเกิด
อุบัติการณ์อันไม่พึงประสงค ์(3) การพัฒนาระบบ IC for Newborn Care ต่อการเฝ้าระวังการติดเชื้อ (4) การเฝ้า
ระวังความคลาดเคลื่อนทางยาอย่างเป็นระบบต่อการลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางการพยาบาล (5) การ
พัฒนาระบบการส่งต่อแบบ Seamless Network ต่อการเข้าถึงระบบบริการและปลอดภัยในผู้ป่วย Crisis 
Newborn (6) ผลการส่งเสริมพัฒนาการของทารกในระยะวิกฤต (7)  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเครื่องมือ
ทางการแพทย์ภายใต้แนวคิด LEAN (8) การเยี่ยมบ้านแบบสหสาขาวิชาชีพเชิงรุกต่อการลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิด
พัฒนาการล่าช้าในทารกที่ผ่านภาวะวิกฤต และ (9) การพัฒนารูปแบบBio-Psycho-Social-Spiritual ต่อการดูแล
แบบประคับประคองของทารกในระยะวิกฤต เครื่องมือที่ใช้การศึกษา (1) แบบบันทึกข้อมูล (2) แบบวิเคราะห์และ
ประเมินโครงการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis) และทดสอบค่าความแตกต่าง Proportion difference test 
ผลการศึกษา การเข้าถึงบริการ จ านวนผู้ป่วยที่รับเข้า NICU เด็กเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 21.17 เป็นร้อยละ 30.54 
ได้รับการติดตามเยี่ยมบ้านอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจากทีมสหสาขาวิชาชีพ จากร้อย 23.07 เป็นร้อยละ 37.5 
ผลมิติความปลอดภัย อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนในทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 1500 กรัมหรืออายุครรภ์
น้อยกว่า 32 สัปดาห์ ลดลงจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 25 อัตราการเกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(BPD)หรือCLD 
ลดลงจากร้อยละ 19.23 เป็น 18.75 อัตราการเกิดภาวะเส้นเลือดจอประสาทตาผิดปกติ(ROP) ลดลงจากร้อยละ 
7.69 เป็น 6.25 อัตราการเกิดเลือดออกในสมองในทารกเกิดก่อนก าหนด( IVH)grad III-IV ลดลงจากร้อยละ 3.86 
เป็น 0 อัตราการเกิด Hearing impairment (โดยวิธี ABR) คงท่ีที่ระดับ 0 และอัตราการเกิดภาวะพร่องออกซิเจน
ลดลงจากร้อยละ 22.75 เป็น 21.68 เมื่อวิเคราะห์ค่าความแตกต่างของสัดส่วนพบว่า มีเฉพาะจ านวนการติดตาม
เยี่ยมบ้าน อัตราการเกิด IVH grad III-IV และอัตราการเกิด Hearing impairment (โดยวิธี ABR) ที่ลดลงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P=0.00)                                                                   



 

   

Oral 110  การสอบสวนการเสียชีวิตสงสัยจากการรับประทานเห็ดพิษ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
อภิชัย สะดีวงศ์1 พลอย พงษ์วิทยภานุ1 อารยา ดารุณ1 รัตติยาภรณ์ ธรรมปัญญา1  

สุพิฬชาย์ แก้วทอง1 ณรงค์ศักดิ์ นวลทอง2 ทินกร ปราณี2 
โรงพยาบาลอ านาจเจริญ1 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ2  

บทคัดย่อ 
เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2561 เวลาประมาณ 15.45 น. งานควบคุมโรค โรงพยาบาลอ านาจเจริญ ได้รับแจ้ง

ทางโทรศัพท์จากพยาบาลประจ าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ว่ามีผู้ป่วยที่สงสัยจากการเบื่อเห็ด รับการรักษาอยู่ที่ห้อง
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน จ านวน 2 ราย เจ้าหน้าที่งานควบคุมโรคจึงได้ไปตรวจสอบเหตุการณ์และสอบสวนเพ่ิมเติมใน
เวลา 16.00 น. และได้ประสานไปยังทีม SRRT ร่วมท าการสอบสวนในพื้นท่ีระหว่างวันที่ 25-28 พ.ค. 2561 โดยมี
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อยืนยันการวินิจฉัยและการระบาด  2. เพ่ือศึกษาระบาดวิทยาการเกิดโรค การด าเนินโรคด้าน
บุคคล เวลา สถานที่  3. เพ่ือก าหนดแนวทาง มาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ถูกต้องเหมาะสม 
วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนาและระบาดวิทยาเชิงส ารวจ รวบรวมข้อมูลการเจ็บป่วยและ
การรักษาจากเวชระเบียนผู้ป่วยของโรงพยาบาลอ านาจเจริญ การสัมภาษณ์บุคคลในครอบครัว ญาติและ
ผู้เกี่ยวข้อง การศึกษาสิ่งแวดล้อม การศึกษาทางห้องปฏิบัติการ การศึกษาข้อมูลประวัติการเกิดอุบัติการณ์การเบื่อ
เห็ดพิษจากพ้ืนที่ต่างๆในเขตจังหวัดอ านาจเจริญ และจังหวัดใกล้เคียง การค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในชุมชน  
ผลการสอบสวน พบผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 57 ปี 5 เดือน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 549 ม.13 ต.บุ่ง อ.
เมือง จังหวัดอ านาจเจริญ  ผู้เสียชีวิตมีโรคประจ าตัว คือ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือด
สมองตีบ แพทย์วินิจฉัยเป็น Mushroom Poisioning และให้รับไว้ที่โรงพยาบาล วันที่ 25 พ.ค. 61 ประมาณ 
10.00 น. อาการของผู้เสียชีวิตไม่ดีข้ึน มีอาการปวดศีรษะรุนแรงโดยเฉพาะบริเวณท้ายทอย จุกท้อง ปวดแน่นท้อง 
กระสับกระส่าย เสียชีวิตประมาณ 01.00 น. แพทย์วินิจฉัย Toxic Hepatitis (Mushroom Poisioning) ร่วมกับ 
ARF,  Severe metabolic acidosis, STEMI, Cardiac arrest, DM type , HT, DLD, old CVA  ส าหรับภรรยา
ผู้เสียชีวิต รักษาหายเป็นปกติ และพบผู้ป่วยรายอ่ืนในชุมชนอีก 3 ราย ทุกรายมีอาการเพียงเล็กน้อยและหายเป็น
ปกติ ผลการตรวจเห็ดตัวอย่าง พบเห็ดที่ท าให้เกิดพิษจ านวน 3 ตัวอย่าง ข้อมูลอุบัติการณ์การเบื่อเห็ดย้อนหลัง 5 
ปี อ.เมืองอ านาจเจริญ พบ 10 เหตุการณ์ 6 ต าบล เสียชีวิต 2 ราย ปี 2561 พบแล้ว 6 เหตุการณ์ 
สรุปและข้อเสนอแนะ   ผู้ป่วยเสียชีวิตจากการรับประทานเห็ดพิษ เห็ดสงสัยที่น่าจะเป็นสาเหตุมากที่สุดคือ เห็ด
ถ่าน/เห็ดถา่นเลือด ผลการตรวจพบมีพิษร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต ผลการสอบสวนเป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้น ซึ่ง
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสามารถเป็นหลักฐานอ้างอิงที่ใกล้เคียงที่สุด อย่างไรก็ตามมีเห็ดอีกหลายตัวอย่างที่
ไม่สามารถตรวจพิสูจน์ได้  เกิดจากความผิดพลาดในการเก็บตัวอย่าง ปัจจัยอ่ืนที่อาจส่งเสริมหรือสนับสนุนให้
เสียชีวิต เช่น ภาวะโรคประจ าตัวหลายอย่าง  เพ่ือป้องกันการเกิดเหตุซ้ า ควรมีการประชาสัมพันธ์เน้นย้ าให้
ประชาชนมีความตระหนักถึงพิษของเห็ดป่า ระมัดระวังการน าเห็ดป่ามาปรุงเป็นอาหาร หากพบว่ามีอาการเบื่อ
หรือมีอาการผิดปกติหลังรับประทาน ควรรีบไปพบแพทย์ทันที หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดท าป้ายประกาศเตือน
ประชาชนถึงอันตรายของเห็ดพิษ การระมัดระวังในการเลือกเห็ดชนิดต่างๆ ติดไว้ในบริเวณที่ชัดเจน สังเกตเห็นได้
ง่าย  
 



 

   

Oral 111 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังจัดการข้อร้องเรียนด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่ยุคออนไลน์ 
เบญจมาศ บุดดาวงศ์  

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข อ าเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 
บทคัดย่อ 

 อ าเภอโนนคูณมีรายงานผู้เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากชุมชนคิดเป็น
ร้อยละ 18 ของอาการไม่พึงประสงค์ทั้งหมด กรณีที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง เช่น Anaphylactic shock 
เลือดออกในทางเดินอาหารรุนแรง อาการคุชชิ่งจากยาสเตอรอยด์ ไตวาย และมีผู้เสียชีวิตจากยาชุดสเตียรอยด์ 2 
ราย ในปี 2560 และ2561 ซึ่งในพระราชบัญญัติยา อาหาร เครื่องส าอาง มีการแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์เพ่ือควบคุม
คุณภาพ จ ากดัขอบเขตการกระจาย และควบคุมการโฆษณาไม่ให้โอ้อวดเกินจริงจนอาจท าให้ผู้บริโภคหลงเชื่อหรือ
น าไปใช้ในทางที่ผิด แนวทางการเฝ้าระวังปัญหาและแจ้งเหตุแก่ผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายโนนคูณ ก่อนปี 2558 เป็น
รูปแบบผ่านกล่องรับความคิดเห็น โทรศัพท์ แบบฟอร์มเอกสาร หรือทางวาจา บางช่องทางประชาชนเข้าถึงยาก 
ขาดอุปกรณ์เครื่องมือในการรายงานหรือจัดเก็บข้อมูล ท าให้มีการร้องเรียนหรือแจ้งเหตุปีละ 5 -27 เรื่อง ส่วนใหญ่
เป็นการรายงานย้อนหลัง ไม่สามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้ทันการณ์ ดังนั้นเครือข่าย คปส.อ.โนนคูณจึงได้น าการ
เทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์ คือ “ไลน์” มาเป็นเครื่องมือหลักในพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนและจัดการปัญหา  
วัตถุประสงค์ พัฒนาศูนย์รับเรื่องร้องเรียนระดับชุมชนและระดับอ าเภอ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมในการ
เฝ้าระวังจัดการปัญหาความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน  
วิธีการศึกษา จัดตั้งกลุ่มไลน์ซึ่งสมาชิกมาจากหน่วยงานรัฐทุกภาคส่วน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้ประกอบการ ผู้น าชุมชน คัดเลือกแกนน าชุมชนในการเป็นตัวแทนรับเรื่องจากชุมชนพร้อมส่งต่อศูนย์กลุ่มไลน์
เครือข่ายอ าเภอ พัฒนาศักยภาพสมาชิกด้านความรู้ ความตระหนักในการตรวจสอบเฝ้าระวังและรับร้องเรียนด้าน
ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ กระตุ้นเตือนให้หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจัดการปัญหาตามข้อร้องเรียน ประชุม ปรับ
แนวทางการจัดการปัญหาตามข้อร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง  
ผลการศึกษา การใช้ระบบออนไลน์ท าให้มีเรื่องร้องเรียนส่งเข้าศูนย์อ าเภอเพ่ิมขึ้นในช่วงปี 2559-2562 (เมษายน) 
ตามล าดับดังนี้ จ านวนเรื่อง 64, 84, 75 ,53 สามารถผลักด้นผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าไม่ปลอดภัยออกจากพ้ืนที่ 32 
,37,35,30 รายการ โดยแหล่งส่วนใหญ่มาจากรถเร่จากนอกจังหวัด แจ้งเตือนสูงสุดในปี 2560 จ านวน 32 ครั้ง 
รองลงมาคือร้านขายของช า จัดการเรื่องโฆษณาโอ้อวดเกินจริง 26, 35, 21,11 สามารถติดตามรักษา ผู้ได้รับผลระ
ทบพร้อมทั้งแจ้งเตือนคนในชุมชน 6 ,8, 9, 8 ราย  
สรุปและข้อเสนอแนะ การน าเทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์มาปรับใช้ ท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเฝ้าระวัง
จัดปัญหาด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้รวดเร็วทันการณ์ ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล สามารถสื่อสารประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มเป้าหมายพร้อมกันในคราวเดียวกัน ท าให้การจัดการปัญหาท าได้
ครอบคลุม รวดเร็วทันการณ์ สามารถส่งต่อเครือข่ายอ่ืนๆ ให้เฝ้าระวังจัดการต่อ พร้อมทั้งการคืนข้อมูลด้านการ
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียน ควรขยายในกลุ่มเป้าหมายให้เข้าถึงมากที่สุด เช่นให้กลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ 
ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้น าชุมชน ได้แก่ อสม . ผู้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ตาม พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ ที่จะช่วยเฝ้าระวังป้องกัน ประชาสัมพันธ์ ส่งเรื่องร้องและจัดการปัญหาเบื้องต้น
ในชุมชน 



 

   

Oral 112 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วย     
ความดันโลหิตสูงในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบัวงาม อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

มนูญ ต้นเกษ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบัวงาม อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

บทคัดย่อ 
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง   ผู้วิจัยจึงได้น าทฤษฎีนี้มาใช้ส าหรับการจัด

โปรแกรมสุขศึกษา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองเ พ่ือให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
เกิดความกลัวและพฤติกรรมการป้องกันโรคที่ดี เพ่ือลดภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง ลดความพิการ
และผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร วัตถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องโรค การรับรู้ความรุนแรง
ของโรค การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองในการป้องกันการ
เกิดโรค ความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการป้องกันโรค และการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคหลอด
เลือดสมอง ระหว่างกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการทดลอง และกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบ  
วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ท าการวัดก่อนและหลังการทดลอง 
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนคลินิกโรคเรื้อรัง จ านวนทั้งหมด  525 ราย  กลุ่มตัวอย่าง คัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง กลุ่มละ 35 ราย เครื่องมือในการวิจัย  ประกอบด้วย แบบสอบถาม รวม 30 ข้อ และ 
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย โปรแกรมสุขศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือการป้องกันโรคหลอด
เลือดสมองโดยประยุกต์จากทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการป้องกันโรคของโรเจอร์ส มีกิจกรรมทั้งหมด 10 สัปดาห์  
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ประกอบด้วย  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ใช้เปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองใช้สถิติ Paired t-test และIndependent t - test     
ผลการศึกษา ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบพบว่าเป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.30 ,68.60มีอายุ
ในช่วง 50-59 ปี ร้อยละ 31.40 , 34.30 มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 65.70 , 68.60  มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ร้อยละ57.10, 48.60 อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 42.90 , 37.10 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000-
10,000 บาท ร้อยละ 40,48.60 มีประวัติการป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงในครอบครัว ร้อยละ 51.40,42.90 
ออกก าลังกายน้อยกว่า 30 นาที/ สัปดาห์ ร้อยละ 34.30, 37.10 รสชาติอาหารที่ชอบคือ รสเค็ม 
 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่าความรู้เรื่องโรคหลอด
เลือดสมอง การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค ความคาดหวังในประสิทธิผลของ
การตอบสนองในการป้องกันการเกิดโรค ความคาดหวัง ในความสามารถของตนเองในการป้องกันโรค และการ
ปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนมากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p < 0.01พบว่าหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมี
ความรู้เรื่องโรค การรับรู้ความรุนแรง โอกาสเสี่ยง ความคาดหวังในประสิทธิผลและความสามารถของตนเองใน
การป้องกันโรค การปฏิบัติตนในการป้องกันโรค สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  p < 0.01 
สรุป ผลการวิจัยโปรแกรมสุขศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูง โดยมีการประยุกต์ ทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงมี
ผลต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคที่ดี 



 

   

Oral 113 การพัฒนาแนวทางการคาดคะเนน้ าหนักทารกในครรภ์ ในหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการคลอด 
โรงพยาบาลบุณฑริก  อ าเภอบุณฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี  

นางศิริรัตน์   สัตนา ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 โรงพยาบาลบุณฑริก  อ าเภอบุณฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี  

บทคัดย่อ 
 น้ าหนักทารกแรกคลอด มีความส าคัญและมีประโยชน์ต่อหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ เนื่องจากเป็น
ปัจจัยส าคัญในการลดโอกาสเกิดการบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิตทั้งของมารดาและทารกจากการคลอด      
วัตถุประสงค ์เพ่ือการพัฒนาแนวทางในการคาดคะเนน้ าหนักทารกในครรภ์  
วิธีการศึกษา วิจัยเชิงพรรณนา เก็บข้อมูลไปข้างหน้า ในสตรีมีครรภ์ที่มาคลอดในห้องคลอดโรงพยาบาลบุณฑริก 
หรือส่งตัวไปคลอดที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพมากกว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 
จ านวน 134 คน โดยก าหนดคุณสมบัติ ดังนี้ เป็นสตรีมีครรภ์ ตั้งครรภ์เดี่ยว ไม่มีภาวะแทรกซ้อนใด ๆ มาด้วย
อาการเจ็บครรภ์คลอดจริง อายุครรภ์ 28 สัปดาห์ ขึ้นไป ทารกในครรภ์มีศีรษะเป็นส่วนน า ได้รับการตรวจภายใน
ประเมินสภาวะปากมดลูกทุกรายโดยที่ถุงน้ าคร่ ายังไม่แตก คลอดภายใน 24  ชั่วโมงตั้งแต่แรกรับ  
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา แบบติดตามน้ าหนักทารกแรกเกิด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS 13 for Windows ข้อมูลเชิงพรรณนา โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและพิสัย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน ใช้สถิติวิเคราะห์ pair t - test  
ผลการศึกษา พบว่าอายุสตรีตั้งครรภ์ เฉลี่ย อายุ 25 ปี น้ าหนักสตรีตั้งครรภ์เฉลี่ย 64.74 กิโลกรัม ส่วนสูงเฉลี่ย 
155.47 ซ.ม. อายุครรภ์ เฉลี่ย 39 สัปดาห์ ความสูงของยอดมดลูก วัดจาก Bikini line เฉลี่ย 31.71 ซ.ม. ความสูง
ของยอดมดลูก วัดจากขอบบนของกระดูกหัวเหน่า เฉลี่ย 34.60 ซ.ม. ความยาวเส้นรอบวงหน้าท้องที่ระดับสะดือ 
เฉลี่ย 94.93 ซ.ม. น้ าหนักทารกแรกเกิดจริงเฉลี่ย 2,987.24 กรัม การคาดคะเนน้ าหนักทารกในครรภ์ เฉลี่ย 
3,042.15 กรัม  เปรียบเทียบกับน้ าหนักทารกแรกเกิดจริง  มีน้ าหนักต่างกันเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 54 กรัม ต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value = < 0.032) รองลงมาคือการวัดความสูงของมดลูกจาก Bikini line น้ าหนัก

ทารกเฉลี่ย 2,892.13 กรัม ต่างจากน้ าหนักทารกแรกเกิดจริง - 95 กรัม ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-
value = < 0.004) การวัดความสูงของมดลูกจากขอบบนของกระดูกหัวเหน่า  น้ าหนักทารกเฉลี่ย 3,123.95 กรัม  
ต่างจากน้ าหนักทารกแรกเกิดจริง 136 กรัม ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value = < 0.001) การวัดความ
สูงของมดลูกจาก Bikini line อย่างเดียว น้ าหนักทารกเฉลี่ย 3,141.63 กรัม  ต่างจากน้ าหนักทารกแรกเกิดจริง 
154 กรัม  ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value = < 0.001) การวัดความสูงของมดลูกจากขอบบนของ

กระดูกหัวเหน่า น้ าหนักทารกเฉลี่ย 3,147.34 กรัม ต่างจากน้ าหนักทารกแรกเกิดจริง 160 กรัม ต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p-value = < 0.001) และการวัดความสูงของมดลูกจากขอบบนของกระดูกหัวเหน่าอย่าง

เดียว น้ าหนักทารกเฉลี่ย 3,569.80 กรัม  ต่างจากน้ าหนักทารกแรกเกิดจริง 582 กรัม ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p-value = < 0.001) ตามล าดับ ดังนั้นการคาดคะเนน้ าหนักทารกโดยการวัดส่วนสูงของมดลูก จาก 
Bikini line และเส้นรอบวงหน้าท้องมารดาที่ระดับสะดือ ค านวณตามสมการ1,884.099+0.383(HF×AC) จึงเป็น
อีกทางเลือกหนึ่งที่สะดวก เพ่ือใช้คัดกรอง วางแผนการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มาคลอดส าหรับโรงพยาบาลชุมชน  



 

   

  Oral 201 ผลการศึกษาเทคนิคการลดการสูญเสียตัวยามัลติเบิลโดสในยาที่มีมูลค่าสูง 
นางสาวเพ็ญวิไล แซ่ลี้ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลราษีไศล อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
บทคัดย่อ 

 โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญในประเทศไทย พบว่า มีผู้ป่วยโรคไตวาย
เรื้อรังสะสมอยู่ 8 ล้านคน โดยมีผู้ป่วยรายใหม่สะสมปีละประมาณ 10 ,000 คนซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ใน
ปัจจุบันมีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ต้องฟอกเลือกด้วยเครื่องไตเทียมประมาณ 30,000 คน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย
ประมาณ 300,000-350,000 บาทต่อคนต่อปี การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจ าเป็นต้องมีการบริหารยาที่เป็น
สารต้านการกลายเป็นลิ่มของเลือดเพ่ือความต่อเนื่องในการฟอกเลือดและป้องกันการสูญเสียเลือดของผู้ป่วยจาก
ลิ่มเลือดติดค้างในตัวกรอง โดยหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลราษีไศลใช้ยาสารต้านการกลายเป็นลิ่มของเลือดชนิด 
Innohep ซึ่งใน 1 ขวดมีปริมาณยา 20,000 ยูนิต ราคา 1,025 บาท และมีการเตรียมยาปริมาณ 3,000-4,000 ยู
นิตต่อรายตามค าสั่งแพทย์ แต่จากการใช้งานพบว่า สามารถเตรียมยาได้ 17,000–18,000 ยูนิตต่อขวด โดยเกิด
การสูญเสียยาในส่วนของเข็มเตรียมยาและปลายกระบอกฉีดยาประมาณ 2,000-30,00 ยูนิตต่อขวดคิดเป็นเงิน 
102.5 - 153.75 บาท ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาเทคนิคการเตรียมยามัลติเปิ้ลโดสที่ใช้ปริมาตรครั้งละ
น้อยๆ ที่ชนิดยามีมูลค่าสูง 
วิธีการศึกษา ผู้วิจัยเริ่มจากการศึกษาหาสาเหตุของการสูญเสียตัวยา พบว่า ในขั้นตอนของการเตรียมยาและดูดยา
ให้ได้ปริมาตรตามค าสั่งแพทย์นั้น มีการสูญเสียตัวยาในขั้นตอนของการดูดยาจะมียาค้างที่ปลายกระบอกฉีดยาและ
ค้างในเข็มดูดยาสัมพันธ์กับขนาดของหัวเข็ม เทคนิคการเตรียมยาที่น าเสนอมีข้ันตอนดังนี้  

1. เตรียมยาโดยการดูดยาเข้ามาในกระบอกฉีดยาด้วยปริมาณยาตามค าสั่งแพทย์  
2. ดึงกระบอกฉีดยามาที่ต าแหน่งปริมาณยาตามค าสั่งแพทย์ ตั้งเข็มฉีดยาตั้งฉากกับเคาะกระบอกฉีดยา

ให้อากาศขึ้นมาอยู่ด้านบนจนหมดจะท าให้ปริมาณยาในการบริหารยาเท่ากับจ านวนตามค าสั่งแพทย์  
ผลการศึกษา ในการทดลองจากการจ าลองข้ันตอนการเตรียมยาที่ใช้ค่าสถิติร้อยละ ระหว่าง ม.ค.–ก.ย. 2560 ผล
การทดลองตามเทคนิคที่น าเสนอ พบว่า เมื่อฉีดยาลงในกระบอกยาที่ว่างเปล่า ปริมาณยาที่ได้ตรงตามที่ก าหนด
ร้อยละร้อย จากการทดลอง 20 ครั้ง ท าให้ช่วยลดการสูญเสียตัวยาในการเตรียมยา  
สรุปและข้อเสนอแนะ 

ในการเตรียมยาปริมาตรที่ให้ทีละน้อยๆ เป็นยาที่มีมูลค่าสูง ควรใช้เข็มดูดยาขนาดเล็กและใช้เทคนิคการ
ดูดยาโดยตั้งเข็มและกระบอกฉีดยาให้ตั้งฉากแล้วเคาะกระบอกฉีดยาให้อากาศขึ้นมาอยู่ด้านบนจนหมด หลังจาก
นั้นจึงฉีดยาจะท าให้ได้ปริมาณยาตามค าสั่งแพทย์ร้อยละร้อย ลดการสูญเสียตัวยาได้อีกด้วย อีกท้ังยังสามารถน าวิธี
ที่น าเสนอไปประยุกต์ใช้ในการเตรียมยาชนิดอ่ืนที่ได้อีกด้วย 

ผู้วิจัยควรน าขั้นตอนการเตรียมยาไปประยุกต์ใช้กับยาชนิดอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการยืนยันว่าสามารถน าวิธีที่
น าเสนอใช้งานกับยาชนิดอ่ืนๆ ได้จริง   
 
 
 



 

   

Oral 202 การพัฒนาระบบติดตามเด็กพัฒนาการล่าช้าและโรคจิตเวชเด็กเครือข่าย ชุมชนอ าเภอเดชอุดม  
โดยการการมีส่วนร่วมของชุมและการเลี้ยงลูกวินัยเชิงบวกรูปแบบพชอ. 

นางสาวจิตติพร  ตรินันท์ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

บทคัดย่อ 
 เครือข่ายบริการสุขภาพสุขอ าเภอเดชอุดม ได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาการเด็กในชุมชน โดยเด็ก
ปฐมวัย 0-5 ปี มีจ านวน 8,964 คน พบเด็กที่สงสัยล่าช้าจ านวน 769 คน จากการคัดกรองเด็ก 4 กลุ่มโรคทางจิต
เวช(โรคออทิสซึม สมาธิสั้น เรียนรู้ช้า บกพร่องทางสติปัญญา)ในกลุ่มประถมศึกษาปีที่ 1 มีจ านวนโรงเรียน 101 
โรงเรียนยังพบปัญหาการค้นหาและทักษะการคัดกรองในครูประถมศึกษา และจากการเก็บข้อมูลส ารวจ IQ เด็ก
ประถมศึกษาปีที่ 1 พบ IQ ต่ า คือ 86 (ส ารวจในปี2560) ซ่ึงมีค่าต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
วัตถุประสงค์ เพ่ือการพัฒนาระบบติดตามเด็กพัฒนาการล่าช้าและโรคจิตเวชเด็กเครือข่าย ชุมชนอ าเภอเดชอุดม  
โดยการการมีส่วนร่วมแบบพชอ. 
วิธีการศึกษา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กปฐมวัยที่พบ
สงสัยล่าช้า และผู้ปกครองเด็ก ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูประถมศึกษา จ านวน 1,639 คน รวบรวม ข้อมูลโดยการ
สังเกต แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติ ร้อยละ  และน ามา
วิเคราะห์เนื้อหา เก็บข้อมูลระหว่าง เดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2562 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
น าเสนอด้วยค่าร้อยละ 
ผลการศึกษา การสร้างรูปแบบมี 6 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างบรรยากาศการยอมรับของชุมชนและ คัดเลือกแกนน า 
ชุมชน 2) การสร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การท างานร่วมกัน 3) การระดมความคิดเห็นเพ่ือ
วิเคราะห์สภาพปัญหา ส ารวจความต้องการและหาแนวทางร่วมกัน 4) การวางแผนการด าเนินงาน 5) การด าเนินงาน
ตามแผนงาน และ 6) สรุปประเมินผลรูปแบบ ผลจากกระบวนการส่งผลให้ครอบครัวเห็นความส าคัญและ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในเลี้ยงลูกด้วยวินัยเชิงบวก มีระดับความรู้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับสูง 
มีการปฏิบัติ ระดับดี และเด็กปฐมวัยร้อยละ 96.50 มีพัฒนาการโดยรวมสมวัย ครอบครัว ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ
ในการเลี้ยงลูกด้วยวินัยเชิงบวกหลังจากอบรม ร้อยละ 89 ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูประถมศึกษาให้ความรู้ความ
ตระหนักในการคัดกรองเด็กเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 90 เด็กประถมศึกษาปีที่ได้รับการคัดกรอง 4 กลุ่มโรค จ านวน 80 
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 79 และได้รับการดูแลส่งต่อครบร้อยละ 100 มีการส่งต่อเด็กท่ีพัฒนาการล่าช้าไปคลินิก
กระตุ้นพัฒนาการเด็กจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ านวน 19 ราย และเด็กประถมศึกษาได้รับดูแล 
วินิจฉัยโรคและการรักษาจากจิตแพทย์เด็กในเครือข่ายโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ านวน 125 ราย จาก
กระบวนการวิจัยที่เน้นการมีส่วนร่วม ส าหรับผลการศึกษาได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการหาข้อมูลสนับสนุนการ
จัดท าแผนสร้างความสุขสร้างลูกด้วยวินัยเชิงบวกเพ่ือส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้สมวัย เพ่ิม  IQ โดยน าข้อ
ค้นพบที่มีจุดด้อยมาประกอบการจัดท าแผนเพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับข้อค้นพบที่มีจุดเด่นเป็นพิเศษได้น ามา
ประกอบการจัดท าแผนเพื่อเสริมกิจกรรมให้มีความเข้มแข็งหรือก่อให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง และมีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น  
 



 

   

Oral 203 การดูแลสุขภาพผู้ป่วยวัณโรคด้วยรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนและทีมสุขภาพ (3 Cs Model) 
ในพื้นที่ต าบลผึ่งแดด อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 

        กันต์ฐาวนิต ศุภญัจอนันต์  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโนนตูม อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

บทคัดย่อ 
 สถานการณ์วัณโรคในพ้ืนที่ต าบลผึ่งแดด ในปีงบประมาณ 2561  อัตราการรักษาส าเร็จ ร้อยละ 100  
เป็นผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะบวก (Mew m+) จ านวน 3 ราย วัณโรคนอกปอด (New EP) จ านวน 4  ราย  
กลับเป็นซ้ า Relapse จ านวน 1 ราย TB -CMonline,2562 และทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค โรงพยาบาลมุกดาหาร 
พบว่าต าบลผึ่งแดด  มีอัตราป่วย 5 ปีย้อนหลัง ปี 2557-2561 ด้วยวัณโรคทุกประเภท เท่ากับ 20.52, 20.07, 
32.32, 24.24 และ 28.33 ต่อประชากรพันคน โดยพบมากที่สุด หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม  มีอัตราป่วย 7.66 ต่อพัน
ประชากร ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาในพ้ืนที่ต าบลผึ่งแดดยังพบผู้ป่วยโรคดื้อยาหลายขนาน MDR-TB จ านวน 2 ราย 
และ กลับเป็นซ้ าจ านวน 2 ราย ดังนั้นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโนนตูม จึงก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงานการดูแลผู้ป่วยวัณโรคด้วยรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนและทีมสุขภาพ (3  Cs Model) ในพ้ืนที่
ต าบลผึ่งแดด อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร    
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาบริบทและสถานการณ์วัณโรค ในพ้ืนที่ต าบลผึ่งแดดและศึกษาการพัฒนารูปแบบการดูแล
ผู้ป่วยวัณโรคให้เกิดประสิทธิผลต่อการรักษาโรค   
วิธีการศึกษา การวิจัยเชิงปฏิบัติการ และการวิจัยแบบ CQI   รูปแบบการศึกษา  แบบพรรณนาและเชิงคุณภาพ  
โดยมีการประชุมทีมสุขภาพและชุมชนร่วมกันวิเคราะห์และก าหนดแนวทางการด าเนินงานก ากับติดตามดูแลผู้ป่วย
วัณโรคในพื้นที่ต าบลผึ่งแดดโดยมีการประยุกต์ใช้  นวัตกรรม (3 Cs Model)  ประกอบด้วย Client ,Care Team 
และ Community  
ผลการศึกษา จาการการศึกษาครั้งนี้ด าเนินการระหว่างเดือน มกราคม 61 – มกราคม 62 โดยน าผู้ป่วยวัณโรคใน
พ้ืนที่ทุกประเภท จ านวน 13  ราย โดย  Client จะได้รับการประเมินในความรู้และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
ผู้ป่วยTB ที่ดีก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมในการด าเนินงานตาม 3 Cs model  โดยมีกิจกรรมที่ดูแลผู้ป่วยโดย
การประเมินความรู้และพฤติกรรมก่อนและหลังระยะเวลาการรักษาวัณโรค เสริมพลังในตั้งแต่สัปดาห์แรกที่ได้รับ
รายงานผู้ป่วย  กิจกรรมในการควบคุมป้องกันวัณโรคโดยการคัดกรองผู้สัมผัสร่วมบ้านและการสร้างมิตรภาพเพ่ือ
ผู้ป่วยและญาติได้เกิดความเชื่อม่ันในการดูแลรักษาวัณโรคการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม Care Team   
โดย MR .TB ระดับหมู่บ้าน มีการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ป่วยที่รักษาหายแก่ญาติผู้ดูแลและให้ก าลังใจผู้ป่วย
ที่ก าลังรักษา การวางแผนการรักษาร่วมกับผู้ป่วยกับทีมสหวิชาชีพ ด าเนินการเยี่ยมบ้านตามมาตรฐานแผนการ
ดูแลผู้ป่วยวัณโรค และการติดตามข้อมูลผู้ป่วยในโปรแกรม TB- CMonline หรือในกลุ่ม TB line  และในส่วนของ
การด าเนินงานใน Community ประเมินผลของกิจกรรมจากกการสังเกตการณ์ในกลุ่ม Care Team และ กลุ่ม 
Community ว่าได้มีการด าเนินงานตามกิจกรรมที่วางแผนตามแนวทางการรักษาและดูแลผู้ป่วยวัณโรคในพ้ืนที่
การดูแลตามแผนปฏิบัติการของกลุ่ม Care Team  และ กลุ่ม Community โดยการให้ความรู้แก่ผู้น าชุมชนโดย
ใช้การประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม  และการให้ความร่วมมือและสร้างมาตรการในรายกรณีของผู้ป่วยวัณโรค
ในพ้ืนที่การดูแลสุขภาพผู้ป่วยวัณโรคด้วยรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนและทีมสุขภาพ (3 Cs Model) 



 

   

Oral 204 ผลการพัฒนารูปแบบเพื่อนใจวัยหวานต่อการควบคุมระดับ HbA1C ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2  
อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 

มรกต  มูลสาร พว.พฤษภา บุญโสม พว. และคณะ  
โรงพยาบาลทรายมูล จังหวัดยโสธร 

บทคัดย่อ 
         ปัจจุบันสถานการณ์โรคเบาหวานยังเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาส าคัญที่ควรได้รับการแก้ปัญหาทั้งในระดับ
โลกและในประเทศไทย ข้อมูลปี 2558-2560 อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร มีสถานการณ์โรคเบาหวานที่ควบคุม
ได้  คิดเป็นร้อยละ  12.51  16.92  และ 7.85 ตามล าดับ ซึ่งมีแนวโน้มลดลง และต่ ากว่าคุณภาพที่ตั้งไว้ คือไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 40  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเป็นปัจจัย
ส าคัญที่สามารถช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดคนพิการและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร  จากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่าผู้ป่วยเบาหวานสามารถดูแลตัวเองได้ดีที่สุดคือการรับประทานยาและการ
ติดตามรักษา ส่วนด้านที่ปฏิบัติได้น้อยที่สุดคือด้านการควบคุมอาหาร  มีงานวิชาการหลายอย่างบ่งชี้ว่าหากมีคน
คอยแนะน าผู้ป่วยจะสามารถควบคุมอาหารได้   ในปี 2560 ต าบลทรายมูล ได้ทดลองการใช้รูปแบบการ
ด าเนินงานเพ่ือนใจวัยหวานต่อการควบคุม HbA1C ซ่ึงได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตาม ได้มีการขยาย
รูปแบบการด าเนินงานไปยังต าบลอ่ืนๆ โดยให้ครอบคลุมทั้งอ าเภอทรายมูล เพ่ือยืนยันผลของรูปแบบการ
ด าเนินงานดังกล่าว 
วัตถุประสงค์ เพ่ือทดลองการใช้รูปแบบการด าเนินงานเพ่ือนใจวัยหวานอ าเภอทรายมูล ต่อการควบคุมน้ าตาลใน
เลือดสะสมของผู้ป่วยเบาหวาน 
วิธีการศึกษา การวิจัยเชิงปฏิบัติการ Action Research ระหว่างพฤศจิกายน 2560 ถึงมีนาคม 2561 กลุ่ม
ตัวอย่างประกอบด้วยผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 กลุ่มที่ควบคุมไม่ได้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้า จ านวน 197 ราย  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ข้อมูลประจ าตัวผู้ป่วย และผล HbA1C วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบระดับHbA1C โดยใช้  paired Sample t –test  
ผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโปรแกรม เป็นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ HbA1C>7 จ านวน 197 ราย เป็น
เพศหญิง167 คน  คิดเป็นร้อยละ 84.8 อายุ อายุเฉลี่ย 59.89 ปี กลุ่มอสม.เพ่ือนใจวัยหวานจ านวน 108 คน 
สามารถปฏิบัติการให้ค าแนะน าและติดตามเจาะเลือดผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มตัวอย่างทุก 15 วันครบจ านวน 6 ครั้ง 
กลุ่มตัวอย่างหลังจบโปรแกรมมีค่าระดับน้ าตาลในเลือดสะสมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 31.93  เท่าเดิม ร้อยละ 8.12 ลดลง
กว่าเดิมร้อยละ 59.90 และกลุ่มตัวอย่างระดับน้ าตาลในเลือดสะสมลดลงอยู่ในเกณฑ์ปกติ คิดเป็น ร้อยละ 14  
ค่าเฉลี่ยระดับ HbA1C ก่อนการควบคุม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.12 หลังการควบคุมค่าเฉลี่ยลดลงเป็น 8.69 ซึ่งลดลง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต proportion difference =0.58931 95%CI .13986 to .72917 t=2.908 (p<0.05)  
สรุปและข้อเสนอแนะ รูปแบบเพ่ือนใจวัยหวานอ าเภอทรายมูล สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดสะสม
(HbA1C)ของผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่ลดลงแม้จะลดลงกว่าเดิมแต่ก็ยังไม่ถึงเกณฑ์ปกติ และมีบางคนที่ สามารถ
ลดลงได้จนถึงระดับปกติคือต่ ากว่า7 ดังนั้นหากหน่วยงานจะน ารูปแบบมาใช้ในการแก้ปัญหาในผู้ป่วยเบาหวาน
กลุ่มนี้ควรเพิ่มระยะเวลามากขึ้นเพราะระยะเวลาในการศึกษาค่อนข้างน้อย และควรมีกลุ่มควบคุมด้วย 



 

   

Oral 205 ผลของการฟื้นฟูสุขภาพตามโปรแกรมผสมผสานการแพทย์แผนไทยต่อความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันของผู้พิการจากโรคหลอดเลือดสมองในเขตอ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 

นายปรีชา พึ่งโพธิ์  
ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 

บทคัดย่อ 
โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคอัมพาต เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญระดับโลก ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมองมากกว่า 17 ล้านคนอัตราป่วยตายร้อยละ 38.23 ในประเทศไทย พ.ศ.2552-2558 พบจ านวนการตาย
ด้วยโรคดังกล่าวเพ่ิมขึ้น 2.09 เทา สถานการณ์ของโรคหลอดเลือดสมองในพ้ืนที่อ าเภอพนา ในปี 2558  พบว่ามี
ผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมองอัตราป่วยตายร้อยละ 16.33 ซึ่งผู้ที่มีชีวิตรอดจากโรคหลอดเลือดสมอง
จ านวนมากได้รับผลกระทบด้านองค์รวม ซึ่งศูนย์แพทย์แผนไทยพนามีกระบวนการร่วมกับภาคีเครือข่ายการรักษา
ดูแล ฟ้ืนฟูผู้ป่วยจากโรคหลอดเลือดสมอง จึงได้ศึกษาผลของการฟ้ืนฟูสุขภาพตามโปรแกรมผสมผสานการแพทย์
แผนไทยต่อระดับความสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันในผู้พิการโรคหลอดเลือดสมองอ าเภอพนา  
วัตถุประสงค ์เพ่ือศึกษาแนวโน้มค่าเฉลี่ยการปฏิบัติกิจวัติประจ าวัน เปรียบเทียบระดับความสามารถปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน ก่อน-หลัง ระหว่างการจัดโปรแกรม และศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสม 
วิธีการศึกษา วิจัยกึ่งทดลอง ชนิดกลุ่มเดียว (one group pretest-posttest design) วิเคราะห์โดยการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) จ านวน ร้อยละ 
(Percent) วัดผลก่อนและหลังการบ าบัด แล้ววิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ า (Repeated Measures 
Designs) และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยใช้วิธีบอนเฟอร์โรนี(Bonferroni method) ที่ระดับนัยส าคัญ 
0.5 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยเกณฑ์คัดเข้าและเกณฑ์คัด
ออก ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 19 คน  ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2561 โดยมีการลงพ้ืนที่ร่วมกับนัก
กายภาพบ าบัดและอาสาสมัครสาธารณสุขเพ่ือให้บริการเฉพาะด้านและต่อเนื่อง ก่อนให้การฟ้ืนฟูวางแผนและ
ตรวจร่างการวินิจฉัยทางการแพทย์แผนไทยร่วมกับสหวิชาชีพ โดยกิจกรรมฟ้ืนฟูได้แก่ รักษาโดยนวดฟ้ืนฟู การ
ประคบสมุนไพร ท่าบริหารร่างกาย นัดหมายเพ่ือนวดฟ้ืนฟู แรกรับ สัปดาห์ที่ 1,2,4,8 และ 6 เดือน ตามล าดับ 
จากการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่มีความเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทางที่ดีขึ้นถึงร้อยละ 94.74 ก่อนเข้าโปรแกรมคะแนน
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเฉลี่ย 11.74 และเพ่ิมเป็น 12.56,15.84,36.63 และ 54.13 
ตามล าดับ  การทดสอบค่าความแปรปรวนของคะแนนความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของกลุ่ม
ตัวอย่างเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  (F =116.039, p < .001 ตามล าดับ)  เมื่อศึกษารายคู่พบว่า หลังการฟ้ืนฟูใน 
เดือนที่ 6 กับแรกรับเข้าฟ้ืนฟูมีความแตกต่างมากที่สุด และเริ่มมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติหลังเข้า
โปรแกรม 8 สัปดาห์ขึ้นไป เมื่อศึกษารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าคะแนนที่สูงขึ้นกว่าแรกรับอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.05 ยกเว้นด้าน Wheelchair ข้อเสนอแนะควรเพ่ิมขนาดกลุ่มตัวอย่างและพัฒนาทักษะกลุ่มตัวอย่างด้าน 
Wheelchair เพ่ิมข้ึน 
 
 



 

   

Oral 206 การลดอัตราการเข้านอนรักษาในโรงพยาบาลซ้ าจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
    บุญทิต  อสิพงษ์  พย.บ.                                                                                                            

    งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ โรงพยาบาลขุขันธ์                  
บทคัดย่อ 

           จากข้อมูลดัชนีชี้วัด หน่วยงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ โรงพยาบาลขุขันธ์ 3 ปีย้อนหลัง ปีงบประมาณ  2558  
2559  และ 2560   พบว่าอัตราการเข้านอนรักษาในโรงพยาบาลซ้ าจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง คิดเป็นร้อยละ 5.30 
3.69 และ8.96 ตามล าดับ (6,13, 8 ราย)  ซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้น  สาเหตุทั้ง 3 ปี พบว่า ขาดทักษะการสูดพ่นยา    
ไม่ได้สั่งยาพ่นสเตียรอยด์ชนิดออกฤทธิ์ยาว ไม่ได้ประเมิน Peak flow ก่อนจ าหน่ายกลับบ้าน คิดเป็นร้อยละ 
29.72 ,18.51 ,13.51 ,10.81 ตามล าดับ (11, 7, 5, 4 ราย) เมื่อมีผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอาการหอบก าเริบ
เฉียบพลันเข้านอนรักษาในโรงพยาบาลขุขันธ์ กิจกรรมที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยมีดังนี้ แพทย์ตรวจวินิจฉัยรักษา      
เภสัชกรประเมินทักษะการสูดพ่นยาในผู้ป่วย พยาบาลประจ าคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ค้นหาสาเหตุการเข้านอน
รักษาในโรงพยาบาล โภชนากรประเมินโภชนาการ นักกายภาพบ าบัดสอนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพปอด พยาบาลงาน
ผู้ป่วยในชายและหญิงประเมิน Peak flowขณะนอนรักษาในโรงพยาบาล  พยาบาลศูนย์ดูแลต่อเนื่องติดตามเยี่ยม
บ้านซึ่งท าให้มีจ านวนผู้ป่วยนอนรักษาในโรงพยาบาลซ้ ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อัตราการครองเตียงที่นานขึ้น ค่าใช้จ่าย
ในการรักษาที่เพ่ิมมากขึ้น งานควบคุมโรคไม่ติดต่อได้เห็นความส าคัญของปัญหา จึงค้นหาสาเหตุหาแนวทาง
ร่วมกันกับทีม สหสาขาวิชาชีพ  ท าการศึกษาผู้ป่วย โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือลดอัตราการเข้านอนรักษาใน
โรงพยาบาลซ้ าจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังของโรงพยาบาล ขุขันธ์ปีงบประมาณ 2561 ไม่เกินร้อยละ 4 เป็น
การศึกษากึ่งทดลองทดลองแบบ one group ในผู้ป่วย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอาการหอบก าเริบเฉียบพลัน   ที่
เข้านอนรักษาในโรงพยาบาลขุขันธ์ทุกรายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 –30 กันยายน 2561จ านวน 120 ราย 
ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลตามกิจกรรมที่ปรับใหม่  เมื่อถูกจ าหน่ายกลับบ้าน  แพทย์จะต้องสั่งยาพ่นสเตียรอยด์ชนิด
ออกฤทธิ์ยาวให้  เภสัชกรสอนทักษะการสูดพ่นยาอย่างมีประสิทธิภาพ พยาบาลประเมิน O2 saturation  
พยาบาลประจ าคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังติดตามบันทึกข้อมูลผู้ป่วยรายเดิมว่ากลับมานอนรักษาในโรงพยาบาล
ซ้ าใน 28 วันหรือไม่ น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติร้อยละ   เมื่อปรับกิจกรรมใหม่ สามารถลดอัตราการเข้านอน
รักษาในโรงพยาบาลซ้ าจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเหลือร้อยละ2.50 (3ราย) สาเหตุ เกิดจากสิ่งแวดล้อม ขาดทักษะ
การสูดพ่นยา คิดเป็นร้อยละ1.66 และ 0.83 ตามล าดับ (2,1 ราย) การพัฒนาคุณภาพจากทีมสหสาขาวิชาชีพเป็น
หัวใจส าคัญในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมในการดูแลรักษาซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ส่งผลให้ผู้ป่ วยมีอาการหอบก าเริบลดลง
อย่างเห็นได้ชัดจากอัตราการเข้านอนรักษาในโรงพยาบาลซ้ าที่ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Oral 207 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการภาวะวิกฤติทางสูติกรรม ด้วย Namyuen Model ห้องคลอด  
นางสาว พิมพร   ถาวร  นางจันทร์เพ็ญ  โสภากุและนางสาว ละเอียด ค ามั่น 

ห้องคลอด  โรงพยาบาลน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี  
บทคัดย่อ 

 WHO ได้ก าหนดอัตราการตายของมารดาไม่เกิน 20 ต่อแสนการเกิดมีชีพและกระทรวงสาธารณสุขได้
ก าหนดเป็นตัวชี้วัดส าคัญในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีให้ทุกพ้ืนที่ด าเนินการภายใต้นโยบาย " ลูกเกิดรอด แม่
ปลอดภัย"เพ่ือป้องกันการตายของมารดาและทารก  แม้จะยังไม่พบการเสียชีวิตของมารดาและทารกในรอบ 10 ปี 
แต่เมื่อทีมทบทวนรูปแบบการบริหารจัดการภาวะวิกฤติทางสูติกรรมพบว่ามีปัญหาในการปฏิบัติงานของแพทย์จบ
ใหม่ที่ต้องมาปฏิบัติงานใช้ทุนคนละ1 เดือน ยังขาดทักษะประสบการณ์และการตัดสินใจในภาวะฉุกเฉิน การน า
CPGมาใช้ยุ่งยากและการขาดความพร้อมในเรื่องความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ส าคัญ ซึ่งเสี่ยงต่อการเป็นเหตุปัจจัยที่
ส าคัญในการเสียชีวิตของมารดาและทารก  ทีมจึงพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรมใหม่
ด้วย Namyuen Modelห้องคลอดโรงพยาบาลน้ ายืน   
วัตถุประสงค ์เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการภาวะวิกฤติทางสูติกรรมและศึกษาผลรูปแบบการพัฒนา 
วิธีการศึกษา การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่างได้แก่หญิงตั้งครรภ์ที่มา Admitted ที่ห้อง
คลอดจ านวน 634ราย ทีมบุคลากรห้องคลอด 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ทะเบียนคลอด ทะเบียนส่ง
ต่อ สมุดฝากครรภ์ รายงานความเสี่ยงและแบบส ารวจความพึงพอใจ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ  ใช้
ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ปีงบประมาณ25561 ถึงปี2562(ตุลาคม 2561–มีนาคม 2562) 
ผลการศึกษา ผลลัพธ์การด าเนินการในปีงบประมาณ 2561-2562( 6เดือน ) พบว่าจากการพัฒนารูปแบบดังกล่าว 
ได้ผลลัพธ์ในทางที่ดีในการบริหารจัดการภาวะวิกฤติทางสูติ ดังตาราง 

 
ตัวชี้วัด 

รูปแบบเดิม รูปแบบใหม่ 
ปี 2558 ปี2559 ปี2560 ปี 2561 ปี 2562 

1.มารดาตายและทารกตาย 0 0 0 0 0 
2.การส่งต่อไม่ทันเวลา 7.6 % 8.0 % 6.9 % 2.9 % 0.9 % 
3.การปฏิบัติตาม CPG 52 % 50 % 56 % 94 % 98 % 
4.ความพึงพอใจของทีม 50 % 48 % 60% 96 % 98 % 
5.ความพึงพอใจของผู้ป่วย/ญาติ 62 % 52 % 64 % 92 % 96 % 
สรุปและข้อเสนอแนะ จากผลการศึกษารูปแบบใหม่ดังกล่าว   กล่าวได้ว่าการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
สืบเนื่องมาจากการมีส่วนร่วมของทีมที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารให้ความส าคัญ น านวัตกรรมใหม่ๆมาร่วมใช้และการวาง
ระบบติดตามอย่างต่อเนื่อง  แต่ยังพบว่ามีข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อเนื่องเรื่องการค้นหากลุ่มเสี่ยงสูงนอกเขตที่
กลับมาคลอดที่ภูมิล าเนาแต่ฝากครรภ์ที่อ่ืน เพ่ือให้เข้าถึงบริการในเวลาที่เหมาะสม ทันเวลา ป้องกันการเสียชีวิต
ของมารดาและทารก 
 
 
 



 

   

Oral 208 การประยุกต์ใช้กระบวนการ 5R 5A ในผู้ป่วย COPD ที่สุบบุหรี่ต่อประสิทธิผลการดูแลผู้ป่วย 
นางประนอม สลางสิงห์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลค าชะอี  อ าเภอค าชะอี  จังหวัดมุกดาหาร 
บทคัดย่อ 

แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลค าชะอี พบว่าจ านวนผู้ป่วยเพิ่มจ านวนขึ้นเรื่อยทุกปี ในปีพ.ศ.2555 มีผู้ป่วย
โรค COPD 178  ราย ในปี2561 เพ่ิมขึ้นเป็น 196 รายและบางรายมีภาวะแทรกซ้อนความรุนแรงของโรคเกิด
อาการจับหอบเฉียบพลันบ่อยครั้ง ซึ่งการทบทวนการดูแลผู้ป่วยพบว่าการสูบบุหรี่เป็นปัจจัยท าเกิดโรคถุงลมโป่ง
พองเรื้อรังในกลุ่มผู้ป่วยชาย และพบว่าในผู้ป่วยที่มีภาวะ  Exacerbation เป็นผู้ป่วยที่ยังสูบบุหรี่ อยู่ตลอดจนมีคน
ในครอบครัวสูบบุหรี่จากเก็บข้อมูลเดือนมกราคม2561 มีผู้ป่วยที่ยังสูบบุหรี่อยู่ 50ราย ผู้ดูแลจึงมีความสนใจที่
พัฒนางานกระบวนการดูแลผู้ป่วย COPD เกิดความตระหนักต่อปัญหาของบุหรี่ถึงผลกระทบต่อการรักษาของโรค 
จึงวางแนวทางในการดูแลเพื่อช่วยผู้ป่วยเลิกบุหรี่ด้วยตัวเอง  ระยะเวลาด าเนินการ1 มกราคม 2561- 31 ธันวาคม 
2561  

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยศึกษาเก็บข้อมูล 2 ช่วงก่อนและหลังการประยุกต์ใช้กระบวนการ
5A 5R โดยการด าเนินการศึกษาคือ ส ารวจกลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยโรคCOPD ทั้งหมด 196 คน เป็นชาย165 คน   
หญิง 31 คน ค้นหาผู้ป่วยที่ยังสูบบุหรี่  พบ 50 คน ชาย 49 คน หญิง 1 คน ส ารวจการสูบบุหรี่ เพ่ือวัดระดับการ
ติดสารนิโคลติน ตามแบบทดสอบฟาเกอร์สตรอม ผลการส ารวจพบว่าไม่นับว่าติดสารนิโคติน 12 คน ติดสาร
นิโคตินระดับต่ า 25 คน ติดสารนิโคตินระดับปานกลาง 7 คน  ติ ดสารนิ โคตินระดับสู ง  6 คน วางแผนการ
ด าเนินการการช่วยผู้ป่วยเลิกบุหรี่ โดยใช้เทคนิคการบ าบัดบุหรี่  5A 5R ทุกครั้งที่มารับบริการส่งฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ปอด สอนการฝึกการหายใจโดยงานกายภาพบ าบัด การประเมินผลโดยตรวจสมรรถภาพของปอดในผู้ป่วยที่เข้ารับ
การบ าบัดช่วยเลิกบุหรี่ การประเมินประสิทธิภาพปลอด Peak flow  ประเมินความทนต่อกิจวัตรประจ าวัน 
ประเมินโดยใช้ six -minute walk distance โดยงานกายภาพบ าบัดก่อนร่วมกิจกรรมและเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
ประเมินคะแนนความเหนื่อยต่อกิจวัตรประจ าวันใช้เกณฑ์ MMRC dyspnea scale ทุกครั้งที่มารับบริการ 
รวบรวมข้อมูลทุกกิจกรรม เพ่ือให้แพทย์ใช้พิจารณาประกอบการรักษาของแพทย์ 
ผลการศึกษา พบว่าผู้ป่วยCOPD ที่สูบบุหรี่จ านวน 50 คน เลิกได้ 43 คน คิดเป็น 86%  *ยังเลิกไม่ได้หรือกลับมา
สูบซ้ า 7 คน คิดเป็น 14% ค่าเฉลี่ยสมรรถภาพปอดของคนท่ีเลิกสูบบุหรี่ ก่อนเลิกบุหรี่ได้ค่า paek flow 59.75 % 
เปรียบเทียบกับหลังเลิกบุหรี่ค่าเฉลี่ยสมรรถภาพปอดดีขึ้น 66.829% และในกลุ่มที่ยังเลิกบุหรี่ไม่ได้เมื่อเริ่ม
กิจกรรม ได้ค่า paek flow 57.94 %  เปรียบเทียบกับหลังสิ้นสุดกิจกรรมสมรรถภาพปอดลดลง ได้ 53.76% 
ความคงทนต่อกิจกรรมเพ่ิมจากเดิมMMRCdyspnea scale คนเลิกสูบเพ่ิมขึ้น 30.23% คนที่ยังสูบบุหรี่เพ่ิมขึ้น 
28.25%และการประเมิน Six-minuteWalk distance คนเลิกสูบค่าความทนดีขึ้น 67.44% คนที่ยังสูบบุหรี่ 
พบว่าไม่ดีข้ึนเลย อัตราผู้ป่วยที่มีภาวะ Exacerbation นอนโรงพยาบาล ปี 2561 53 ครั้ง           
สรุป การดูแลผู้ป่วยนอกจากการใช้ยาในการรักษาแล้วการช่วยดูแลผู้ป่วยให้เลิกบุหรี่โดยใช้กระบวนการ 5A 5R 
ควบคู่ ติดตามผลสม่ าเสมอ ช่วยให้ผู้ป่วยเลิกบุหรี่ได้ถึง 86 % และมีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพของปอดในรายที่
เลิกบุหรี่ และยังท าให้การคงทนต่อกิจวัตรประจ าวันโดยภาพรวมดีข้ึน ในกรณีผู้ป่วยที่เลิกไม่ได้ 7 รายจะมีการดูแล
ส่งต่อเข้าคลินิกเลิกบุหรี่โรงพยาบาลค าชะอี อีกท้ังด าเนินการบ าบัดเลิกบุหรี่ควบคู่ต่อเนื่องตลอดไป  



 

   

Oral 209 การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด(Sepsis)โรงพยาบาลป่าติ้ว 
นิภาพร วงศ์ศรีทา กนกวรรณ โพไทรและธนภัทร สว่างแสง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    

โรงพยาบาลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 
บทคัดย่อ 

 โรงพยาบาลป่าติ้วเป็นโรงพยาบาล 30 เตียง ในปี 2560 มีผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด จ านวน 19 ราย 
จากการติดตามตัวชี้วัดพบว่า ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยทันเวลาเพียงร้อยละ 41.10(8ราย) การส่งตรวจเพาะเชื้อ
ก่อนได้รับยาปฏิชีวนะร้อยละ 58.80(11ราย) การให้ยาปฏิชีวนะภายใน1ชั่วโมงหลังวินิจฉัย ร้อยละ 58.30(10ราย) 
ผู้ป่วยได้รับสารน้ าทดแทนอย่างเพียงพอร้อยละ 15.00(3ราย) ตามล าดับ และมีผู้ป่วยเสียชีวิตในปี2559 ร้อยละ 
5.88(1ราย) ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็น ผู้สูงอายุ และกลุ่มโรคเรื้อรัง ที่มีการติดเชื้อในร่างกายเช่น ระบบทางเดินปัสสาวะ
ปอดอักเสบทางเดินอาหารและเนื้อเยื่ออักเสบพบว่าแนวทางปฏิบัติไม่ชัดเจนบุคลากรยังขาดความรู้และทักษะใน
การการคัดกรอง วินิจฉัย การประเมิน การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาคุณภาพการดูผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือด(Sepsis)อย่างเป็นระบบ    
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด(Sepsis)หลังปรับกระบวนการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบ   
ระเบียบวิธีการวิจัย เป็นการศึกษาเพ่ือสังเคราะห์กระบวนการด าเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยติด
เชื้อในกระแสเลือด(Sepsis)ท่ีด าเนินการระหว่างปี 2560-2561 ของโรงพยาบาลป่าติ้ว ซึ่งมีผลงานR2R เพ่ือน าไปสู่
การศึกษาอยู่5เรื่องได้แก่(1)การพัฒนาSepsis Bundle Guide Line ต่อการเข้าถึงการวินิจฉัยและได้รับการรักษา
ตามมาตรฐาน(2)Monitoring System ต่อการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง(3)การประยุกต์ใช้ Trigger tools ร่วมกับการ
ค้นหาวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วย (4) Patiu Alert Sepeis ต่อการคัดกรองผู้ป่วยและ(5) การพัฒนา 
Intermediate Care ต่อคุณภาพการดูแลผู้ป่วย เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content 
Analysis) สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Analysisและทดสอบค่าความแตกต่าง Proportion difference test 
ผลการศึกษา ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด17 ราย วินิจฉัยทันเวลาจากร้อยละ41.10(8ราย) เป็น86.56(14ราย) 
(Z=6.590, P=0.00) ส่งตรวจเพาะเชื้อก่อนได้รับยาปฏิชีวนะจากร้อยละ58.80(11ราย) เป็น88.05(15ราย)
(Z=4.650,P=0.005)ได้รับยาปฏิชีวนะภายใน1ชั่วโมงจากร้อยละ58.30(10ราย) เป็น98.50(Z =6.907P=0.00) 
(16ราย) การให้สารน้ าทดแทนอย่างเพียงพอจากร้อยละ15.00(3ราย) เป็นร้อยละ41.37(7ราย) (Z=4.137,P=3.6) 
มีกระบวนการพัฒนางานอย่างเป็นระบบมีนวัตกรรมในการค้นหาคัดกรองได้รวดเร็ว (early detection) การ
วินิจฉัยที่รวดเร็วโดยใช้ Patiu Alert Sepsisโดยท าเป็นรูปแบบมาตรฐาน checklist เน้นการปฏิบัติงานให้ครบ 
(sepsis bundles) มีแนวทางการดูแลรักษาเบื้องต้น (early resuscitation) มีการเฝ้าระวังอาการทรุดลงอาการ
เปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงทีในกลุ่มเสี่ยงโดยใช้ SOS score หรือ Early warning signs และเข้าสู่ระบบ sepsis 
fast track เพ่ิมจากร้อยละ 41.10 เป็นร้อยละ 86.56 ทดสอบค่าความแตกต่างผลลัพธ์หลังพัฒนาพบว่าดีขึ้นกว่า
ก่อนพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (Z = 6.590, P = 0.00) 
ข้อเสนอแนะ มีการปรับปรุงในกระบวนงานของการดูแลที่มี Gap analysis ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลครบทุก
มิติปัญหาอย่างทันท่วงทีและแนวทางมีความชัดเจนมากขึ้นและน าสู่การปฏิบัติได้ดีขึ้นในการดูแลส่งผลให้ผู้ป่วย
ได้รับการรักษาท่ีเหมาะสม 



 

   

Oral 210 ประสิทธิผลของโปรแกรมประยุกต์ใช้ทฤษฏีการรับรู้ความสามารถแห่งตนในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกาย ของคนในชุมชนบ้านนาโนนที่มีภาวะอ้วน 

โกเวช ทองเทพ ธัญญาภรณ์ เรืองสุวรรณ อรัญรัตน์ แซ่เจ็ง กนกพร ผ่องแผ้วและNicky Vorachit  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอุ่มยาง อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง ศึกษาในกลุ่มเดียวโดยการวัดผลก่อนและหลั งการได้รับ
โปรแกรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมประยุกต์ใช้ทฤษฏีการรับรู้ความสามารถแห่งตนใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายของคนในชุมชนบ้านนาโนนที่มีภาวะอ้วน กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นประชากรบ้านนาโนนที่มีภาวะอ้วน 27 ราย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ด าเนินการเก็บข้อมูล
แบบปฐมภูมิ กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมเป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Paired sample t-test และ wilcoxon 
signed rank test 
ผลการศึกษา พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับภาวะอ้วน ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ค่าเฉลี่ย
พฤติกรรมการออกก าลังกาย และค่าเฉลี่ยเส้นรอบเอว หลังการได้รับโปรแกรมประยุกต์ใช้ทฤษฏีการรับรู้
ความสามารถแห่งตนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายของคนในชุมชนบ้านนา
โนนที่มีภาวะอ้วนสูงกว่าก่อนการได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย
หลังการได้รับโปรแกรมประยุกต์ใช้ทฤษฏีการรับรู้ความสามารถแห่งตนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหารและการออกก าลังกายของคนในชุมชนบ้านนาโนนที่มีภาวะอ้วนต่ ากว่าก่อนการได้รับโปรแกรมไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมประยุกต์ใช้ทฤษฏีการรับรู้ความสามารถแห่งตนท าให้คนใน
ชุมชนบ้านนาโนนมีความรู้เกี่ยวกับภาวะอ้วนและการออกก าลังกายที่เหมาะสมเพ่ิมขึ้น  สามารถน าโปรแกรมไป
ประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนได้ 
ค าส าคัญ การรับรู้ความสามารถแห่งตน  พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการออกก าลังกาย ดัชนี      
มวลกาย  เส้นรอบเอว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Oral 211 ผลการเสริมสร้างพลังอ านาจต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาคลอดก่อนก าหนด 
จันทรัสม์ สมศรี สนธยา เมืองโคตร นุชจรี เอ้ือประเสริฐและสุวรรณศรี กะตะศิลา 

คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
บทคัดย่อ 

การคลอดก่อนก าหนด เป็นสาเหตุส าคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่ส าเร็จ เนื่องจากอวัยวะของทารกยัง
ไม่สมบูรณ์แข็งแรงเกิดภาวะเจ็บป่วย ต้องแยกกับมารดาเป็นเวลานาน ท าให้การเริ่มดูดนมแม่ช้า มารดามีความ
วิตกกังวล เครียดน้ านมมาช้า และขาดความมั่นใจในการให้นมลูก วัตถุประสงค์ศึกษาผลของการเสริมสร้างพลัง
อ านาจ ต่อความสามารถในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และระยะเวลาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาคลอดก่อน
ก าหนด 
วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยกึ่งทดลองเปรียบเทียบ2 กลุ่ม กลุ่มตัวอย่างคือ มารดาคลอดก่อนก าหนดที่ได้รับการดูแล
ในโรงพยาบาลระหว่าง เดือนตุลาคม 2559 ถึงกันยายน 2560 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ได้กลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 37 คน กลุ่มทดลองได้รับการเสริมสร้างพลังอ านาจตามกรอบแนวคิดของกิบสัน 4 
ขั้นตอน รวม 5 ครั้ง ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติ รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่LATCH score และแบบบันทึกระยะเวลาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ตรวจสอบความถูกต้องและความตรง
ของเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ ทดสอบความเชื่อมั่นโดยค านวณจากสูตรของครอนบาซ ได้ค่า 0.88 วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test พิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่างโดยผ่านคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของโรงพยาบาล 
ผลการศึกษา 1) ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ก่อนทดลอง ของกลุ่มทดลอง อยู่ที่

ระดับ  = 3.72, S.D =1.07และกลุ่มควบคุมอยู่ที่ระดับ   = 4.32, S.D = 1.08 ส่วนหลังการทดลองพบว่ากลุ่ม

ทดลองอยู่ที่ระดับ  = 8.86, S.D =.80และกลุ่มควบคุมอยู่ที่ระดับ   = 8.62, S.D = 75ไม่แตกต่างกัน 

2) ค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของกลุ่มทดลองอยู่ที่ระดับ  = 4.89, S.D = 1.24 ส่วนกลุ่ม

ควบคุมอยู่ที่ระดับ =1.91, S.D = .82 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p < .05) 
สรุปและข้อเสนอแนะ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในวัน
จ าหน่ายทารกออกจากโรงพยาบาลไม่แตกต่างกันเนื่องจากโรงพยาบาลให้บริการมารดาหลังคลอดตามมาตรฐาน
ทุกรายแต่กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากกว่ ากลุ่มควบคุมเนื่องจากมารดาและ
ครอบครัว สามารถค้นหาปัญหา เข้าใจปัญหาและเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่าง
เหมาะสมเมื่อปฏิบัติได้ส าเร็จจึงเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยพยาบาลให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
ให้ก าลังใจ และสนับสนุนทั้งขณะที่ลูกอยู่ในโรงพยาบาลและหลังกลับไปอยู่ที่บ้านดังนั้นมารดาที่คลอดก่อนก าหนด
ทุกรายจึงควรได้รับการเสริมสร้างพลังอ านาจอย่างต่อเนื่องเพ่ือช่วยให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีประสิทธิภาพและ
ส าเร็จตามเป้าหมาย โดยบูรณาการเข้ากับการเยี่ยมบ้านหลังคลอด หรือการตรวจตามนัดอื่นๆ 
 
 
 



 

   

Oral 212 การพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมวัณโรคดื้อยา (XDR-TB) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
เดชอุดม อ.เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

นางวราภรณ์ สมดี  
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อ.เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

บทคัดย่อ 
อุบัติการณ์ของการเกิดวัณโรคในประเทศไทยกลับไม่ลดลงและมีแนวโน้มที่จะเป็นปัญหามากขึ้น จากสถิติ

จ านวนผู้ป่วยวัณโรคที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลปีงบประมาณ 2559  - 2561 คือ 122/151, 
146/177 และ 117/136 คน/ครั้งตามล าดับ และพบเป็นวัณโรคดื้อยาในปี 2559-2561 ดังนี้ 1,3 และ 3 ราย ซึ่ง
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ นอกจากนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบผู้ป่วย XDR-TB 1 ราย ซึ่งระบบการรับผู้ป่วยในมี
ห้องแยกที่ไม่เพียงพอต่อการรับผู้ป่วย ดังนั้นจึงประชุมปรึกษาวิเคราะห์ระบบงานร่วมกันในทีม IC ออกแบบ
ระบบงานที่จะด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและน าเสนอผู้บริหาร  
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมวัณโรคทั้งกลุ่มดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงและไม่ดื้อยา 
และเพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการพัฒนาระบบงานป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล 
วิธีด าเนินการ รูปแบบการศึกษาเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) โดยการประชุมปรึกษา 
ระดมสมอง วิเคราะห์สภาพปัญหา ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ 
วัณโรคในสถานพยาบาล ศึกษาระบบการออกแบบห้องเพ่ือรองรับผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ 
น าเสนอผู้บริหาร จัดท าห้องแยกและออกแบบระบบการดูแลผู้ป่วยให้ครอบคลุมตามมาตรฐาน ขอเพ่ิม
ค่าตอบแทนให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยแยกโรค จัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ครุภัณฑ์ส านักงาน ประชุม
หัวหน้างานกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลแจ้งนโยบายและการจัดตั้งหอผู้ป่วยแยกโรค ประชุมทีมบุคลากรที่ดูแล
ผู้ป่วยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติต่างๆ รับผู้ป่วยเข้ารับการดูแลรักษาพยาบาล ติดตามประเมินผลระบบและห้องที่ได้
จัดท าขึ้น วิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินการ 
ผลการศึกษา ปรับปรุงสถานที่ห้องพิเศษเก่าเป็นหอผู้ป่วยแยกโรค (Cohort ward) จ านวน 10 ห้อง โดยท าเป็น
ห้อง Negative pressure 4 ห้อง และห้องแยกธรรมดา 6 ห้อง ประตูเข้าห้องท าแบบ Double door และมีช่องที่
จะใช้ในการส่งสิ่งของต่างๆให้ผู้ป่วยเพื่อลดการให้บุคลากรเดินเข้าออกในห้องผู้ป่วย บุคลากรที่จะเข้าปฏิบัติงานใน
หอผู้ป่วยนี้ได้รับการตรวจภาพรังสีปอดทุกคน ต่อมาวันที่ 26 ก.พ.62 เริ่มรับผู้ป่วยรายแรกที่ เป็น XDR-TB โดย
แรกรับได้มีการอธิบายวิธีการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยและญาติ สอนวิธีการวัดไข้ การใช้เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ
ดิจิตอล การใช้ออดสัญญาณที่จะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ จัดเสื้อผ้าและอุปกรณ์ท าความสะอาดไว้ภายในห้อง หลังจาก
นั้นก็รับผู้ป่วยวัณโรคปอดและผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะเป็นวัณโรคปอดมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 
มีผู้ป่วยจ านวน 28 ราย ส่วนผู้ป่วย XDR-TB ก็ยังรับการรักษาอยู่โดยญาติจะมาเยี่ยม 2 ครั้ง/สัปดาห์ ได้มีการจัด
กิจกรรมให้ผู้ป่วยผ่อนคลาย เช่น การเลี้ยงปลา การรดน้ าต้นไม้ โดยก่อนการจัดกิจกรรมได้ มีการพูดคุยสอบถาม
ความต้องการของผู้ป่วยก่อน ผู้ป่วยรายนี้สามารถท ากิจวัตรประจ าวันและดูแลท าความสะอาดห้องได้เอง 
สรุปและข้อเสนอแนะ การพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมวัณโรคท้ังกลุ่มดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงและไม่
ดื้อยา โดยการน าเสนอปัญหา ผลกระทบ แนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานจะท าให้ผู้บริหารได้รับทราบและให้การ
สนับสนุนเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นไปตามมาตรฐาน  



 

   

Oral 213 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง  โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและ
ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลภักดีเจริญ อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางทิพวรรณ ทิพวงค์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลภักดีเจริญ อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 

บทคัดย่อ 
 จากสภาพปัญหาการดูแลผู้สูงอายุพบว่าผู้สูงอายุมีปัญหาความเจ็บป่วยเรื้อรัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ
กลุ่มติดบ้าน ติดเตียงที่ไม่สามารถท ากิจวัตรประจ าวันเองได้      บางรายยังขาดผู้ดูแล การพัฒนารูปแบบการดูแล
จึงเป็นสิ่งส าคัญ  
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดเตียง และพัฒนารูปแบบการดูแล
ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง  
วิธีการศึกษา การวิจัยเชิงปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ(Care 
giver)  ผู้ดูแลผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน แกนน าชุมชน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ านวน 70  คน โดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรว มข้อมูล 
ประกอบด้วย แบบประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel 
Activities of Daily Living : ADL) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แบบบันทึกกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุ แบบติดตาม
การดูแลผู้สูงอายุ แบบวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา  
ผลการศึกษา พบว่าการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง มีการพัฒนาแนวทางการดูแลอย่าง  เป็น
ระบบ ทีมเจ้าหน้าที่และทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และแกนน าชุมชน อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุสามารถให้การดูแล
ผู้สูงอายุได้ตามแผนการดูแล ร่วมกับการพัฒนาแนวทางสนับสนุนการดูแลสุขภาพ มีระบบติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง และรูปแบบการ ดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลภักดีเจริญ มีความ
เหมาะสมกับบริบทของชุมชน โดยรูปแบบการดูแล มี 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ระยะวางแผนการด าเนินงาน 
ก าหนดบทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง พัฒนาฟื้นฟูความรู้ของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ พัฒนาความรู้ของผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
ระยะที่ 2 พัฒนาเครือข่ายในการดูแล มีการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ติดตามการดูแลผู้ สูงอายุตามแผนการดูแล 
Care plan และวางแผนการดูแลต่อเนื่อง ระยะที่ 3 สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดูแล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจร้อยละ 82.5  
สรุปและข้อเสนอแนะ ในการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียงในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับบริบท
ของชุมชน ซึ่งเกิดจากการพัฒนาจากปัญหาและความต้องการของชุมชน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ภาคี
เครือข่ายมีความเข้าใจและเห็นความส าคัญในการดูแล จนท าให้ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียงได้รับการดูแลตาม
รูปแบบได้อย่างเหมาะสม ข้อเสนอแนะส าหรับผู้เกี่ยวข้อง เนื่องจากชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การ
พัฒนาระบบสุขภาพต้องตอบสนองกับปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการและสังคมที่เปลี่ยนไป ผู้ให้บริการ
ควรได้รับการอบรมสมรรถนะในการพยาบาลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ 
ค าส าคัญ ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง   
 



 

   

Oral 301 ผลการฟื้นฟูสมรรถภาพในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุโดยผู้ดูแล (Caregiver) 
ฐิติมา ไชยชาญ (วท.บ. กายภาพบ าบัด)และศุภรัตน์ ชาลี (วท.บ. กายภาพบ าบัด) 

งานกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
บทคัดย่อ 

  ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเมื่อกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้าน จะต้องอยู่ในภาวะพ่ึงพิงผู้ดูแลที่เป็นหลัก จึง
จ าเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพ่ือลดภาวะพ่ึงพิงในครอบครัว การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผล
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุโดยผู้ดูแล ในการเพ่ิมการท ากิจวัตรประจ าวันของ
ผู้ป่วยและลดภาวะแทรกซ้อน 
วิธีการศึกษา รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษากึ่งทดลอง(Quasi Experimental research) ในผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง จ านวน 30 คน ในคลินิกโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เก็บ
รวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนมีนาคม - เมษายน2561 โดยการประเมินความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน ด้วย
แบบประเมิน Barthel index of activities of daily living ในสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ทั่วไปและข้อมูลเชิงบรรยายใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) และการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ความแตกต่างคะแนนการท ากิจวัตรประจ าวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองก่อนและหลัง โดยใช้สถิติ  Paired 

sample t-testก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี <= 0.05 
ผลการศึกษา ผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองเข้าร่วมฟ้ืนฟูสมรรถภาพ จ านวน 30 คน เป็นเพศชาย 20 
ราย (ร้อยละ 66.67) อายุเฉลี่ย66.27 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12.61ปี โรคร่วมที่พบมากที่สุดคือโรคความดัน
โลหิตสูง ร้อยละ 55.33วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่างคะแนนความสามารถในการท ากิจวัตร
ประจ าวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองก่อนและหลังพบว่า ค่าคะแนนความสามารถในการท ากิจกรรมสูงกว่า
ก่อนเข้าร่วมฟ้ืนฟู 6.57 คะแนน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (95%CI: 5.72 -7.41, p-value<0.001) 
สรุปและข้อเสนอแนะ งานวิจัยนี้สนับสนุนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองผู้สูงอายุโดยผู้ดูแล ซึ่ง
สามารถเพ่ิมความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มคุฯภาพชีวิตของผู้ป่วย 
ค าส าคัญ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โรคหลอดเลือดสมอง ผู้ดูแล (Caregiver: CG)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Oral 302 การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะกลางในโรงพยาบาลและเครือข่ายอ าเภอตระการพืชผล  
นางสาวสุกมล วงศ์คูณ พยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาขาอายุรกรรมและศัลยกรรม  

หน่วยงานการวิจัยและพัฒนา กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  
บทคัดย่อ 

การดูแลผู้ป่วยระยะกลางเป็นนโยบายในระดับกระทรวงสาธารณสุขซึ่งได้มีการก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดใน
การด าเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดังกล่าวโรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพซึ่งพ้ืนที่มีการรับ
การส่งต่อกลับผู้ป่วยกลุ่มนี้กลับจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และโรงพยาบาล50พรรษาวชิรลงกรณ ยังไม่มี
แนวทางบูรณาการร่วมกันทั้งในทีมสหวิชาชีพภายในเครือข่ายสุขภาพ ผู้ศึกษาจึงได้ให้ความส าคัญและมุ่งเน้นใน
การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยระยะกลางเพ่ือสร้างและส่งเสริมศักยภาพทั้งความความรู้ทักษะแก่เจ้าหน้าที่ในการ
ดูแลผู้ป่วยระยะกลาง รวมถึงผู้ป่วยระยะกลางและผู้ดูแลได้เข้าถึงระบบบริการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในระยะการ
เจ็บป่วย Post acute care และลดความพิการถาวรเพ่ิมศักยภาพผู้แล ผู้ป่วยกลุ่มนี้ตลอดจนการมีแนวทางการ
ด าเนินงานการดูแลผู้ป่วยระยะกลางสู่การปฏิบัติแก่หน่วยงาน 
วัตถุประสงค ์เพ่ือพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะกลางโดยทีมสหวิชาชีพและเครือข่ายอ าเภอ 
วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยและการพัฒนาโดยใช้กรอบแนวคิดการพัฒนาแนวทางของ Stetler model 6 ขั้นตอน 
และประเมินผลการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะกลางที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ AGREEII Thailand ตั้งแต่เดือน ก.ค. 2561 
– เม.ย. 2562 กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกแบบเจาะจง คือ แพทย์ นักกายภาพบ าบัด พยาบาลหัวหน้างานในหน่วย
บริการที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง พยาบาลที่ปฏิบัติ งานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอ าเภอ
ตระการพืชผล จ านวน 30 คน และผู้ป่วยที่ได้รับRefer back และได้รับการวินิจฉัยใน 3 กลุ่มโรคนี้ ได้แก่ Stroke 
TBI SCI ที่รับรักษาในโรงพยาบาลตระการพืชผล จ านวน 79 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) คู่มือและแนว
ทางการดูแลผู้ป่วยระยะกลางในโรงพยาบาลและเครือข่ายอ าเภอตระการพืชผล 2) แบบประเมิน BI 3)รูปแบบการ
วางแผนจ าหน่ายD-METHOD-P Program 4)แบบประเมินคุณภาพแนวทางปฏิบัติส าหรับการวิจัยและการ
ประเมินผลที่พัฒนาขึ้น( AGREE II Thailand)  4)แบบประเมินความพึงพอใจของทีมสหวิชาชีพ เก็บข้อมูลโดยผู้
ศึกษา ด าเนินการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการพัฒนาแนวทางการดูแล 
2)ขั้นตอนการใช้แนวทางการดูแล และ 3)ขั้นตอนการประเมินผลแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง วิเคราะห์
ข้อมูลโดยตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา Content analysis ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน และวิเคราะห์สถิติเชิง
พรรณนา ด้วยค่าเฉลี่ย จ านวน ร้อยละ และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลการศึกษา การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะกลางโดยทีมสหวิชาชีพ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอน
การพัฒนาแนวทางการดูแล 2) ขั้นตอนการใช้แนวทางการดูแล และ 3) ขั้นตอนการประเมินผลแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยระยะกลาง ผลการประเมินคุณภาพของแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะกลางตามแบบ AGREE II พบว่าการ
ประเมินแนวทางปฏิบัติในภาพรวมของคุณภาพของแนวทางปฏิบัติมีคุณภาพสูงสุด ความพึงพอใจของทีมสห
วิชาชีพต่อแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะกลางอยู่ในระดับมากที่สุด และผู้ป่วยระยะกลางได้รับการดูแลตามแนว
ทางการดูแลผู้ป่วยระยะกลางครบทุกราย  
สรุปและข้อเสนอแนะ ในการใช้แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยระยะกลางนี้ควรมีการน าไปใช้ในโรงพยาบาลและ
เครือข่ายพ้ืนที่จังหวัดอุบลในบริบทที่ใกล้เคียงกันและพัฒนาต่อเนื่องในแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย 



 

   

Oral 303 ชุมชนเป็นฐานกับการประยุกต์ Integrated Vector Management ในหมู่บ้านเสี่ยงสูง โรค
ไข้เลือดออกต าบลนาสะเม็ง อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร  

เทอด สอนสุขและธิดารัตน์ คนยืน 
อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) มี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้การจัดการพาหะนาโรคแบบผสมผสาน  (IVM) ในการ
ป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านเสี่ยงสูง  ต าบลนาสะเม็ง อ าเภอดอนตาล จังหวัด
มุกดาหาร กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง 1 หมู่บ้าน โดยเป็นพ้ืนที่ที่ไม่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในระยะ 3-4 ปีที่
ผ่านมา ระยะเวลาดาเนินงาน ระหว่างเดือนมกราคม–ธันวาคม 2561 การประยุกต์ใช้การจัดการพาหะนาโรคแบบ
ผสมผสาน (IVM) ในการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก ซึ่งประกอบด้วย การสร้างความร่วมมือ
จากภาคีเครือข่าย การวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์การวางแผนและดาเนินการ  การระดมทรัพยากร การ
ประเมินผลการป้องกันและควบคุมโรค เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามประกอบด้วย 
ข้อมูลทั่วไป ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงต่อโรคไข้เลือดออก พฤติกรรมการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและแบบส ารวจภาชนะที่พบลูกน้ายุงลาย ผลการศึกษา การประยุกต์ใช้การ
จัดการพาหะนาโรคแบบผสมผสาน (IVM) ในการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก  พบ 
Intervention ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างกิจกรรมชุมชน, ทบทวนและเสริมสร้างบทบาทของเครือข่าย อปท./
องค์กรในชุมชน/แกนนาชุมชน/อสม./ภาคประชาชน, สร้างบทบาทประชาชน/เวทีเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกในระกับครัวเรือน, เพ่ิมช่องทางสื่อสารข้อมูลเฝ้าระวัง, ยกย่องชมเชย การให้รางวัลและ
สิ่งจูงใจ, มาตรการส่งเสริมคนต้นแบบ/บ้านต้นแบบ และเวทีสรุปผลการทางานของเครือข่าย/IVM team จานวน
ภาชนะท่ีพบลูกน้ายุงลายหลังใส่ Intervention มีจานวนเท่าเดิมและได้รับการจัดการ หลังจากการได้รับโปรแกรม
การประยุกต์ใช้การจัดการพาหะนาโรคแบบผสมผสานในการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก เดือน 
1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 และเดือนที่ 6 พบว่า สัดส่วนของจานวนภาชนะที่พบลูกน้ายุงลายลดลง พบ 16.67, 
15.55,13.33 และ 12,78 ตามลาดับ อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกเปรียบเทียบกับปีที่พบผู้ป่วย ลดลงร้อยละ 89.47 
ขอเสนอแนะควรมีการจัดเก็บขอมูลการดาเนินงานที่ประสบความส าเร็จกับที่ไมประสบ เพ่ือนาขอมูลที่ไดมา
วิเคราะห์หาปัจจัยที่สงผลตอการลดลงของอัตราป่วยไขเลือดออก และหา วิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสม และ
ผลักดันใหเ้ป็นโยบายในระดับพื้นท่ีให้มีสวนรวมในการดาเนินการในแต่ละกิจกรรม รวมทั้งแก้ไขปญัหาร่วมกัน  
ค าส าคัญ หมู่บ้านเสี่ยงสูง การใช้ชุมชนเป็นฐาน การระบาดโรคไข้เลือดออก  
 
 
 
 
 
 



 

   

Oral 304 ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาแบบประยุกต์ต่อพฤติกรรมการป้องกันฟันผุของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ต าบลค าน้ าสร้าง อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 

เอกราช ระศร นาฏยา ระศร อัญชลี  สุระวงษ์และจุมพล  แสงเพชร 
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าน้ าสร้าง อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 

บทคัดย่อ 
ปัญหาทันตสุขภาพเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ  จากการส ารวจสุขภาพช่องปากนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 งวดเดือนมิถุนายน 2561 พบว่า มีฟันแท้ผุ ร้อยละ 42.42 เหงือกอักเสบ ร้อยละ 20.51 
ค่าเฉลี่ยฟันผุถอนอุด (DMFT) เท่ากับ 1.0 ซี่ต่อคน ในการจัดกิจกรรมทันตสุขศึกษา มีวิธีการสื่อสารหลายรูปแบบ 
เช่น การสอน การสาธิต การฝึกปฏิบัติ การเล่นเกมสามารถสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ของกลุ่มเป้าหมายได้ 
ความสนุก สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างตื่นตัว(ชัยอนันต์ สมุทวาณิช, 2540 อ้างถึงในเขวิกา ภูมิดี, 
2552) ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันฟันผุ เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ป้องกันฟันผุ และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาทันตสุขภาพต่อไป 
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลและเปรียบเทียบโปรแกรมทันตสุขศึกษาแบบประยุกต์ต่อพฤติกรรมการป้องกันฟันผุ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
วิธีการศึกษา การศึกษาแบบกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) สองกลุ่มวัดสองครั้งก่อนและหลัง
ทดลอง (Pretest–Posttest with Control Group Design) ประชากร (Population) คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเขตต าบลค าน้ าสร้าง จ านวน 4 แห่ง จ านวน 72 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
และแบบวัดค่าดัชนีคราบจุลินทรีย์ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) กลุ่มตัวอย่างประมาณกลุ่มละ 30 คน สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random   Sampling) โดยการ
จับฉลากแบบไม่ทดแทน (Sampling without Replacement) วิเคราะห์ข้อมูลด้วย 1) สถิติวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
บรรยาย วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ด้วยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย 2) สถิติวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน เปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยของความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติตนด้านการดูแลทันตสุขภาพ และค่าดัชนีคราบจุลินทรีย์ก่อนและหลังการ
ทดลองภายในกลุ่มตัวอย่าง ด้วยสถิติ t (Paired sample t - test) และระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อน
และหลังการทดลอง ด้วยสถิติ t (Independent sample t - test)  
ผลการศึกษา ข้อมูลทั่วไปของสองกลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและมีอายุ 12 ปี เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้าน
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนก่อนและหลังการทดลองในกลุ่มทดลอง พบว่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p value < 0.05) และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตน
หลังการทดลองระหว่างกลุ่ม พบว่าในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p 
value < 0.05) และหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยค่าดัชนีคราบจุลินทรีย์ลดลงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p value <0.05) 
สรุป ภายหลังได้รับโปรแกรมทันตสุขศึกษาแบบประยุกต์ กลุ่มทดลองมีความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนด้านการ
ดูแลทันตสุขภาพสูงกว่ากลุ่มควบคุม และมีค่าดัชนีคราบจุลินทรีย์ลดลงกว่ากลุ่มควบคุม  
 
 



 

   

Oral 305 การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตแบบรุนแรง จังหวัดอ านาจเจริญ 
นางเมธินันท์  ผิวข า และคณะ 

จังหวัดอ านาจเจริญ 
บทคัดย่อ 

ผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตแบบรุนแรง เป็นภาวะวิกฤตที่มีความส าคัญในประเทศไทย และมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ พบอุบัติการณ์ของการติดเชื้อประมาณ 75-100 ต่อ 100,000 ประชากร ภาวะติดเชื้อที่
รุนแรงและท าให้อัตราการเสียชีวิตสูง คือ ภาวะติดเชื้อร่วมกับมีภาวะช็อค พบได้ร้อยละ 40-80 จังหวัด
อ านาจเจริญพบอุบัติการณ์ผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตเพ่ิมมากขึ้นทุกปี และมีอัตราการเสียชีวิต 1 ใน 5 
ของการเสียชีวิตรองจากโรคมะเร็งตับ  โรคปอดอักเสบ โรคไตวาย  จากข้อมูลปี 2559 – 2560 พบจ านวนผู้ป่วย 
ที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตจ านวน 758 และ 1,626 ราย ในจ านวนผู้ป่วยทั้งหมดนี้ มีผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อ       
ในกระแสโลหิตแบบรุนแรง จ านวน  505 และ 918 ราย ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อใน
กระแสโลหิตแบบรุนแรงส่งต่อจาก โรงพยาบาลชุมชนมารักษาต่อที่ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น
เช่นเดียวกัน ในปี 2559 -2560 มีจ านวน 117 และ 143 ราย ตามล าดับ อัตราการเสียชีวิตเท่ากับ 19% และ 
13.10%  จากการทบทวนเวชระเบียนและวิเคราะห์ปัญหาพบสาเหตุที่ส าคัญ คือ ผู้ป่วยที่มีภาวะช็อคได้รับสารน้ า
ใน 1 ชั่วโมงไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 39.93และ 72.26 (เป้าหมาย 100%) โรงพยาบาลชุมชนไม่สามารถท า 
H/C   ได้เอง  ผู้ป่วยได้รับยาปฏิชีวนะภายใน 1 ชั่วโมง หลังแพทย์วินิจฉัย เท่ากับ 70.02% , 93.90% (เป้าหมาย 
100%)  โรงพยาบาลชุมชนไม่มียา Norepinephine นอกจากนี้ยังพบการดูแลผู้ป่วยมีความหลากหลาย ไม่มี
เกณฑ์ ในการส่งต่อที่ชัดเจน การเก็บข้อมูลตัวชี้วัดไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ท าให้ผลลัพธ์การด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของเครือข่ายไม่เป็นระบบ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตแบบรุนแรง ในจังหวัด
อ านาจเจริญ 
ระเบียบวิธีวิจัย  Action Research มีการการวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงานและการวางระบบเพ่ือแก้ไขปัญหา
ผลการศึกษา ปีงบประมาณ 2561-2562 (ต.ค. 2561 –ม.ค. 2562) ผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต แบบ
รุนแรงจ านวน 1,004 และ 197 ราย ส่งต่อจาก โรงพยาบาลชุมชนมารักษาที่ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ จ านวน  
160 และ 46 ราย  อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ยาปฏิชีวนะ เพ่ิมขึ้นเป็น 92.21% และ 94.27%  อัตราผู้ป่วย
ได้รับยาปฏิชีวนะภายใน 1 ชั่วโมง หลังแพทย์วินิจฉัยเพ่ิมขึ้น 96.46% , 95.48% อัตราผู้ป่วย Septic shock 
ได้รับสารน้ าเพียงพอใน 1 ชั่วโมงเพ่ิมขึ้น 57.41% , 93.46%  พยาบาลที่โรงพยาบาลชุมชนมีการใช้แบบบันทึก
ข้อมูลการรักษา 62.50% , 86.95%  และ โรงพยาบาลชุมชนส่ง H/C มาตรวจยัง โรงพยาบาลอ านาจเจริญ  
พร้อมผู้ป่วย 100%  อัตราการเสียชีวิตเท่ากับ 17.84% และ 12.90% ซึ่งผลของการพัฒนากระบวนการท างาน
ของเครือข่ายท าให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 
สรุป การพัฒนาระบบการท างานในเครือข่าย ท าให้สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างมี
คุณภาพ ผู้ปฏิบัติงานมีความตั้งใจในการท างานให้ได้ตามมาตรฐาน รวมทั้งการส่งต่อข้อมูลที่เป็นระบบ ส่งผลให้
ผลลัพธ์การด าเนินงานที่ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 



 

   

Oral 306 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ด้วยการพยาบาลจัดการรายกรณี  
จินตนากร ศรีปัตเนตร 

งานผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลน้ าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 
บทคัดย่อ 

ผลงานพัฒนาคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานในคลินิก
บริการด้วยการพยาบาลจัดการรายกรณีท าให้อัตราการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดีขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อน
ระยะยาวในผู้ป่วยเบาหวาน และลดค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วย คลินิกเบาหวานเดิมนั้นมีการประเมินปัญหาผู้ป่วย
ไม่ครอบคลุม ให้การดูแลตามสภาพปัญหาที่พบไม่ได้ค้นหาปัญหาที่แท้จริงของผู้ป่วยเนื่องจากผู้ป่วยมีจ านวนมาก
และเร่งรีบ แพทย์อาจปรับแผนการรักษาโดยไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริง หน่วยงานจึงได้มีการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย
โรคเบาหวานด้วยการพยาบาลจัดการรายกรณี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 โดยผู้ป่วยเบาหวานที่มีปัญหาซับซ้อนจะ
ได้รับการจัดการรายกรณี ได้แก่ ผู้ป่วยที่ควบคุมระดับน้ าตาลไม่ได้ ระดับ FBS 300mg% 1 visit,>250 mg% 2 
visit และผู้ป่วยเบาหวานที่นอนโรงพยาบาลด้วยภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันจากโรคเบาหวานได้แก่ภาวะน้ าตาลใน
เลือดต่ าและภาวะน้ าตาลในเลือดสูง การจัดการรายกรณี จะเน้นที่ปัญหาหลักผู้ป่วยที่น ามาก่อน และมีการ
ประเมินปัญหาให้ครอบคลุมทุกด้าน ให้การจัดการตามปัญหาที่พบตามรายกรณี เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม,
ปรึกษาแพทย์ปรับแผนการรักษา,ส่งตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนตามแนวทาง, การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน เช่นการ
เจาะน้ าตาลด้วยตนเองที่บ้าน, ติดตามเยี่ยมบ้านโดยทีมสหวิชาชีพ,ประสานเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล ผู้น าชุมชน อสม. ร่วมติดตามดูแล ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2558-2561 (ต.ค.60-31พ.ค.61) 
ตามล าดับ ผู้ป่วยที่ควบคุมระดับน้ าตาลไม่ได้ได้รับการจัดการรายกรณีจ านวน 22,42,15และ3 ราย จากการ
ประเมินปัญหาในปีงบประมาณ 2560-2561 พบผู้ป่วยมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารไม่ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 
66.67และ100 (10และ3 ราย) ไม่มีกิจกรรมทางกายและการออกก าลังกาย คิดเป็นร้อยละ 100 การใช้ยากินและ
ยาฉีดไม่ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 26.67และ33.33 (4และ1ราย),ขาดนัด คิดเป็นร้อยละ 40และ33.33 (6และ1 ราย) 
ได้รับการจัดการรายกรณีท าให้ อัตราผู้ป่วยที่ควบคุมระดับน้ าตาลไม่ได้ ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดีขึ้น ใน
ปีงบประมาณ 2558-2561 (ต.ค.60-31พ.ค.61) ตามล าดับ 68.18,73.81,73.33 และ100(15,31,11และ3 ราย)  
ผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลด้วยภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน ได้รับการจัดการรายกรณีจ านวน 7,15,22และ34 ราย 
อัตราผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลด้วยภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน ได้รับการจัดการรายกรณี นอนโรงพยาบาลซ้ าด้วย
ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน 14.29,6.67,13.64และ5.88 (1,1,3และ2 ราย) มีผู้ป่วยที่ได้รับการสนับสนุนให้มีการ
จัดการตนเอง การเจาะน้ าตาลที่บ้านด้วยตนเอง (SMBG)จ านวน 0,4,6และ2 ราย ไม่พบอัตราผู้ป่วยเบาหวานที่
ได้รับการจัดการรายกรณีที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงขึ้น(ไต,ตา,เท้า) ค่าใช้จ่ายการตรวจ FBS ลดลง (4ครั้ง*60บาท) 
เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีควบคุมระดับน้ าตาลไม่ได้เฉลี่ย 9 ครั้ง/ปี (9ครั้ง*60บาท) 4,500 บาท 9,600 บาท 3,300
บาท และ900 บาท โอกาสพัฒนาท ากลุ่มการดูแลผู้ป่วยแบบปัจเจคบุคคลโดยทีมสหวิชาชีพ     
 
 
 
 



 

   

Oral 307 การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอในระยะวิกฤต(CQI) 
นางสุรีรัตน์ เสนาเทพ นางปานบงกช มูลสิน นส.วรินทร์พร ภาระเวช นางวัฒนา ไชยโยธิน นส.ยุภาพร ศรีรัตน์  

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 
บทคัดย่อ 

  ห้องผู้ป่วยหนักออร์โธปิดิกส์และอุบัติเหตุให้การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอในระยะวิกฤติ
และผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ ทบทวนสถิติผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอ จากสถิติ ปี2558  จ านวน 68 ราย 
พบอุบัติการณ์เสียชีวิต 1 ราย และRe-intubation  3  ราย ปี 2559 จ านวน 62 รายพบอุบัติการณ์ Re-Intubate 
2 ราย  ปี 2560 จ านวน 94 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจกลับจากOR32 ราย  Off tube ได้ภายใน 24 ชม.15 ราย อีก 
17 ราย Off Tubeได้ภายใน 48 ชม.ปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจากการประเมินล่าช้า การ Re-Intubate ที่มีความ
ยุ่งยาก เนื่องจากเป็นกระดูกส่วนคอที่ได้รับการผ่าตัด ส่งผลให้ผู้ป่วยต้องใส่ท่อช่วยหายใจนาน เพ่ิมวันนอน มี
ภาวะแทรกซ้อนปอดอักเสบ ติดเชื้อหรือเสียชีวิต ตามมา ที่ผ่านมามีการใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้แต่
แนวทางปฏิบัติในระยะวิกฤติยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยซึ่งเป็นระยะที่ส าคัญ คณะผู้ศึกษา ได้เห็น
ความส าคัญจึงพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอในระยะวิกฤตินี้ขึ้น  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และนโยบาย Service plan ด้าน Spine Excellent Center  
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและลดอัตราตายการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอในระยะวิกฤติ วิธี
การศึกษา ระยะเวลา1ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2561ใช้กระบวนการพัฒนาต่อเนื่อง(CQI) ระยะที่ 1  
ทบทวนอุบัติการณ์ที่เกิดจากการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอ ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ระยะที่ 2 
สร้างและพัฒนาแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอร่วมกับสหสาขาวิชาชีพและวิสัญญี
แพทย์ ประกอบด้วย แนวทางการประเมินผู้ป่วยเสี่ยงต่อUpper airway Obstruction การป้องกันภาวะUpper 
airway obstruction, การสังเกตภาวะhematoma, tongue swelling. การจัดการความปวด การป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนและแนวทางการประเมินผู้ป่วยก่อน Off Tube และย้ายกลับสามัญ ระยะที่ 3 ปฏิบัติตาม
แนวทางที่พัฒนาขึ้นโดยนิเทศติดตามการปฏิบัติและปรับปรุงแนวปฏิบัติP-D-C-A ระยะที่ 4 ประเมินผลการใช้
แนวทางปฏิบัติและสรุปวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  
ผลการด าเนินการ ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายปี 2561 = 103 ราย คาท่อช่วยหายใจจาก OR 40 ราย (38.83 %) off 
tube ภายใน 24 ชม. ได้ 36 ราย (90%) Difficult weaning มากกว่า 48 ชม. 3 ราย (7.5%)มีภาวะปอดอักเสบ 
(VAP) 1 ราย off tube ได้ภายใน 1 สัปดาห์และย้าย ward สามัญอัตราการปฏิบัติตามแนวทางที่พัฒนาขึ้นเท่ากับ
ร้อยละ 90 อัตราตายผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายเท่ากับ0     
สรุปและข้อเสนอแนะ การใช้แนวทางปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นสามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้ปลอดภัยเพ่ิมขึ้น  แนวทาง
ปฏิบัตินี้สามารถขยายผลการด าเนินงานไปยังหน่วยงานอ่ืนในโรงพยาบาลและเครือข่าย  Service plan ด้าน 
Spine Excellent Centerได้ในอนาคต ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาแนวปฏิบัติตามปลักฐานเชิงประจักษ์ต่อไป 
 
 
 
 



 

   

Oral 308 คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
ทพ.ธีรพงศ์ มุทาไร ทพ.จักกฤษ กมลรัมย์ ทพญ.ธนัฏฐา สงแพง ทพญ.วิชชุดา ฉัตราธิกุล  

ฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
บทคัดย่อ 

จากผลการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพของอ าเภอนิคมค าสร้อย พ.ศ. 2561 พบว่าผู้สูงอายุที่มีฟันแท้ใช้งาน 
20 ซี่ และมีฟันหลัง 4 คู่สบ มีเพียงร้อยละ 46.84  ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ลดลง ดังนั้นการศึกษาคุณภาพชีวิตใน
มิติของสุขภาพชองปากจึงสามารถใช้ในวางแผนการท างานทันตสาธารณสุขที่เหมาะสมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผู้สูงอายุ  
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปาก และปัจจัยที่ส่งผลกระทบในกลุ่มผู้สูงอายุ เพ่ือศึกษา
ประสิทธิผลของการให้โปรแกรมทันตสุขศึกษาจากการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้ านสุขภาพ ต่อการ
ปรับเปลี่ยนความรู้และทัศนคติที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ  
วิธีการศึกษา ก าหนดกลุ่มประชากรในการศึกษาท่ีมีอายุตั้งแต่ 60-74 ปี จากโรงเรียนศาสตร์ผู้สูงวัยเทศบาลต าบล
นิคมค าสร้อย เลือกใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายจากผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ขนาดกลุ่มตัวอย่างได้จากการค านวณ 
จ านวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา โปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ 
เพ่ือเสริมสร้างความรู้และทัศนคติที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้
เครื่องมือเป็นแบบตรวจช่องปาก แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปาก  (The Oral 
Impacts on Daily Performance) และแบบทดสอบเพ่ือประเมินความรู้และทัศนคติที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตใน
มิติสุขภาพช่องปากการศึกษาแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental study) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและ
หลังการทดลอง (Pretest-Posttest Design) ท าการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต
ในมิติสุขภาพชองปากด้วยสถิติ Logistic regression analysis เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการได้รับ
โปรแกรมทันตสุขศึกษา และเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่ได้รับหรือไม่ไดรับผลกระทบตอคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพชอง
ปากด้วยสถิติแบบ non-parametric statistic 
ผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุจ านวน 50 คน ร้อยละ 42.2 อยู่ในช่วงอายุ 66–70 ปี รายได้ของนักเรียน
ผู้สูงอายุในโรงเรียนส่วนใหญ่อยู่ที่ 1–5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.6 ประกอบอาชีพเกษตรกรร้อยละ 40 มี
ค่าเฉลี่ยฟันแท้ในช่องปาก 21.18 ซี่/คน มีความจ าเป็นในการถอนฟันร้อยละ 46.7 และมีสภาวะปริทันต์อักเสบ
ร้อยละ 90 ผลการวิเคราะหพบวาความชุกของการไดรับผลกระทบตอคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพชองปากของ
ผู้สูงอายุ (OIDP>0) เท่ากับรอยละ 60 ผลกระทบที่เกิดมากที่สุดคือดานการรับประทานอาหาร (ร้อยละ 51.09) 
รองลงมาคือด้านอารมณ์ จิตใจ ความหงุดหงิด ไม่สบายใจ (รอยละ 19.99) และปัจจัยที่สงผลกระทบตอคุณภาพ
ชีวิตในมิติสุขภาพชองปากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก การมีหรือไม่มีรายได้ของผู้สูงอายุ 
(Exp(B)=24.05)  ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโปรแกรมทันตสุขศึกษาจากการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อทางด้านสุขภาพ
เพ่ือเสริมสร้างความรู้และทัศนคติที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปาก  มีคะแนนเฉลี่ยความรู้ขึ้นเพ่ิมขึ้น 
และผู้ที่มีทัศนคติดีขึ้นมีจ านวนมากกว่าผู้ที่มีทัศนคติเท่าเดิมหรือลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) แต่ไม่
พบความแตกต่างในด้านความรู้และทัศนคติระหว่างผู้ที่ไม่ได้รับหรือผู้ที่ได รับผลกระทบตอคุณภาพชีวิตในมิติ
สุขภาพชองปาก (OIDP>0) ภายหลังจากท่ีเข้าร่วมโปรแกรมทันตสุขศึกษา  



 

   

Oral 309 การพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมวัณโรคโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ดวงกมล สีมันตะ1รุ่งวิทย์ วิวรรณพงษ์1 นุจเนตร นัยกุล1 นิรมล กุบแก้ว1 ถนอม นามวงษ์2 และคณะ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาสะไมย์1  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร2  
บทคัดย่อ 

วัณโรคเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญ ต าบลนาสะไมย์ อ าเภอเมืองยโสธร เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่มีการ
ระบาดของโรควัณโรคทุกปี โดยอัตราป่วยปี 2557-2561 เท่ากับ 93.33, 129.62, 148.14, 166.66 และ 203.70 
ต่อแสนประชากรตามล าดับ แม้จะมีความพยายามในการแก้ไขปัญหา แต่ยังเป็นบทบาทของสถานบริการสุขภาพ 
และ อสม. เท่านั้น การขับเคลื่อนกระบวนการแก้ปัญหายังขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน และยังไม่มีรูปแบบในการ
ป้องกันโรคท่ีชัดเจน  
วัตถุประสงค ์ เพ่ือศึกษาผลและปัจจัยความส าเร็จของการพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมวัณโรคโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน  
วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ด าเนินการตุลาคม 2560 - มีนาคม 2562 แบ่งเป็น 4 
ระยะ คือ ระยะท่ี 1 วิเคราะห์สภาพปัญหาและหาแนวทางแก้ไข ระยะที ่2 ด าเนินการป้องกันควบคุมโรคโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน  ระยะท่ี 3 ประเมินผลการด าเนินงาน ระยะที่ 4 สะท้อนข้อมูลและถอดบทเรียน กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ผู้น าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะไมย์ แกนน าจิตอาสา และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ในเขตต าบลนาสะไมย์ จ านวน 60 คน เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แนวทางการสนทนากลุ่ม แบบ
บันทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม แบบรายงานทางระบาดวิทยา แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติ
เชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  
ผลการศึกษา การพัฒนารูปแบบการป้องกัน ประกอบด้วย 1) จัดตั้งเครือข่ายป้องกันควบคุมโรควัณโรคระดับ
ต าบล 2) อบรมให้ความรู้การป้องกันควบคุมโรคแก่เครือข่าย 3) ค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง 4) ควบคุมก ากับ
การกินยาวัณโรคแบบมีพ่ีเลี้ยง (DOTS)  5) เยี่ยมบ้านติดตามผู้ป่วยและการประสานส่งต่อข้อมูล 6) ประเมินผล
การด าเนินงาน ถอดบทเรียน/คืนข้อมูลชุมชน ส่งผลให้ 1) มีเครือข่ายป้องกันควบคุมโรควัณโรคเข้มแข็ง 2) 
เครือข่ายมีความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคเพ่ิมขึ้น (mean diff.=7.45, 95%CI =1.5 to 3.10, p-value<0.001) 
3) การมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ิมขึ้น (mean diff.=12.83, 95%CI = 28.8 to 37.8, p-value < 0.001) 4) อัตรา
การคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงร้อยละ 96.52 และ 5) อัตราความส าเร็จการรักษาหายรายใหม่ทุกราย ซึ่งมีปัจจัย
แห่งความส าเร็จในการด าเนินงาน ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 2) กระบวนการท างานเป็นรูปธรรม 3) 
การติดตามเยี่ยมบ้านต่อเนื่องแบบมีพ่ีเลี้ยง   
สรุปและข้อเสนอแนะ การพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมวัณโรคโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนส่งผลให้เครือข่าย
มีความรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรค การคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงครอบคลุมและอยู่ในระดับสูง  
ส่งผลให้ผู้ป่วยถูกตรวจพบและเข้าสู่ระบบบริการที่รวดเร็ว และรักษาหายทุกราย  ลดการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค
ในชุมชน ดังนั้น รูปแบบการด าเนินงานนี้จึงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ขยายผลในพ้ืนที่อ่ืนๆ เพ่ือช่วยลดการแพร่
ระบาดของวัณโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
ค าส าคัญ วัณโรค การมีส่วนร่วม การพัฒนารูปแบบ   
 



 

   

Oral 310 ผลของการใช้แผนค าสั่งการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดในบริบทของโรงพยาบาลชุมชน  
 นางเพ็ญประภา  ดวงจิตร์ แพทย์หญิงสุธีรา มณีชิษณุพงศ์ นางนฤมล บุรมย์และนายพงศธร บาระมี   

                                                                                 โรงพยาบาลหัวตะพาน 
บทคัดย่อ 

โรคติดเชื้อและภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (sepsis) ปัญหาสาธารณสุขส าคัญในประเทศไทย พบ
อุบัติการณ์การเสียชีวิตสูงขึ้น ปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดข้ึนในกระบวนการดูแลรักษาที่ล่าช้า
และไม่เป็นไปตามมาตรฐานเพียงพอ  ท าให้เกิดการลดการทรุดลงส่งต่อจากการติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรงและ
อัตราการเสียชีวิต  
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลของของการใช้แผนค าสั่งการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดในบริบทของ
โรงพยาบาลชุมชน  
วิธีการศึกษา การวิจัยเชิงปฏิบัติการและกึ่งทดลองโดยศึกษาในผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด จ านวน 184 ราย 
ที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลหัวตะพาน ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561-มีนาคม พ.ศ. 2562 
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากประชากรที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด และใช้แผนค าสั่งการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดที่สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ใช้กระบวนการศึกษาตามกรอบแนวคิดวงจรเชิง
ปฏิบัติ การ P-A-O-R (Policy & Plan – Acting –Observing - Reflecting ) ของ Elliott & Kemmis  
เปรียบเทียบกับผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดก่อนการศึกษา 6 เดือนจ านวน 184 ราย ซึ่งได้รับการดูแลรักษาตาม
แผนการรักษาปกติ เก็บข้อมูลการทรุดลงส่งต่อและอัตราการเสียชีวิต ก่อนและหลังศึกษาใน 6 เดือน  และ
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้วยสถิติเชิงพรรณนา  และความแตกต่างของอัตราการทรุดลงส่งต่อและอัตราตาย ก่อนและ
หลังทดลองด้วยสถิติทีเทส วิเคราะห์ขนาดความสัมพันธ์ด้วยความเสี่ยงสัมพัทธ์ 
ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มศึกษามีอัตราการทรุดลงส่งต่อลดลงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างนัยส าคัญ(P=0.05) โดย
กลุ่มทดลองร้อยละ  13.04 กลุ่มเปรียบเทียบร้อยละ40.22 ตามล าดับ และการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแส
เลือดตามแผนการรักษาปกติ มีโอกาสเสี่ยงต่อการทรุดลงส่งต่อมากกว่าการใช้แผนค าสั่งการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดเป็น 3.08 เท่า  และอัตราการเสียชีวิตลดลงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างนัยส าคัญ โดยกลุ่มศึกษาร้อย
ละ  0.54 และกลุ่มเปรียบเทียบร้อยละ2.71 ตามล าดับ  และการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดตาม
แผนการรักษาปกติในกลุ่มเปรียบเทียบ มีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าการใช้แผนค าสั่งการรักษาผู้ป่วยติด
เชื้อในกระแสเลือดในกลุ่มศึกษาเป็น 5.08 เท่า 
สรุป ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการใช้แผนค าสั่งการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดในบริบทของโรงพยาบาล
ชุมชน สามารถลดการทรุดลงส่งต่อและอัตราการเสียชีวิตได้  โดยควรมีการกระตุ้นและติดตามในระยะยาวเพ่ือ
พัฒนาแนวทางดูแลตามแผนค าสั่งการรักษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ค าส าคัญ ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด แผนค าสั่งการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด โรงพยาบาลชุมชน 
 
 
 



 

   

Oral 311 ผลของใบ Home med อัจริยะ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยาเดิมของแพทย์
(Prescribing error) ในกระบวนการจ าหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล(Discharge)  ณ หอผู้ป่วยใน 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาวกานต์ธิดา สาระวัน  เภสัชกรปฏิบัติการ  
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลเสนางคนิคม จังหวัดอ านาจเจริญ 
บทคัดย่อ 

การสั่งใช้ยาในผู้ป่วยไม่สอดคล้องกับประวัติการใช้ยาเดิม ในกระบวนการจ าหน่ายผู้ป่วยออกจาก
โรงพยาบาล(Discharge)ในโรงพยาบาลเสนางคนิคม เพ่ิมข้ึน จาก 4.06 ครั้งต่อ 1000 วันนอน ในปีงบ 2559 เป็น 
6.94 ครั้งต่อ 1000 วันนอน ในปีงบ 2560 และมีแนวโน้มสูงขึ้นในปีงบ 2561 การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือลด
ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยาเดิมของแพทย์ในกระบวนการจ าหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล(Discharge) 
โดยใช้ “ใบ Home med อัจริยะ” ที่สอดคล้องกับกระบวนการ Medication reconciliation 
วิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเสนางคนิคม จังหวัด
อ านาจเจริญ แบ่งการศึกษาเป็น 2 ช่วง คือ ก่อนใช้และหลังใช้ “ใบ Home med อัจริยะ” ก่อนใช้ ในวันที่ 1 ต.ค.
60 – 31 พ.ค.61 จ านวนใบสั่งยาทั้งหมด 1,643 ใบสั่งยา หลังใช้ ในวันที่ 1 มิ.ย. 61 – 31 ธ.ค. 61 จ านวนใบสั่งยา
ทั้งหมด 1,602 ใบสั่งยา เครื่องมือมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ใบ Medication reconciliation “ใบ Home med 
อัจริยะ” แหล่งข้อมูลประกอบด้วย โปรแกรม HosXP ตัวผู้ป่วยเอง ญาติ ยาเดิมที่ผู้ป่วยน ามาด้วย สมุดประจ าตัว
ผู้ป่วย สถานพยาบาลเดิมของผู้ป่วย วิเคราะห์ข้อมูล แสดงข้อมูลโดยใช้ร้อยละ 
ผลการศึกษา ก่อนทดลองใช้ใบยา “Home med อัจริยะ” ในวันที่ 1 ต.ค.60 – 31 พ.ค.61 จ านวนใบสั่งยา
ทั้งหมด 1,643 ใบสั่งยา พบ ความคาดเคลื่อนในขั้นตอนจ าหน่าย(Discharge)  ความไม่สอดคล้องทางยา 52 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 3.17 หลังการทดลองใช้ใบยา “Home med อัจริยะ” ในวันที่ 1 มิ.ย. 61 – 31 ธ.ค. 61 จ านวน
ใบสั่งยาทั้งหมด 1,602 ใบสั่งยา   พบความคาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยาเดิมผู้ป่วยลดลงในขั้นตอนจ าหน่ายออกจาก
โรงพยาบาล (Discharge) 16 ครั้ง เหลือเพียงร้อยละ 1  
สรุปและข้อเสนอแนะ ใบยา “Home med อัจริยะ” สามารถลดความคาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยาเดิมผู้ป่วยของ
แพทย์ในกระบวนการจ าหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลได้ ซึ่งในการด าเนินต่อไปควรมีการพัฒนาในขั้นตอนรับ
ผู้ป่วยเข้า (Admit) ด้วยเพื่อลด Prescribing error จากความไม่สอดคล้องกับประวัติการใช้ยาเดิมของผู้ป่วย 
ค าส าคัญ กระบวนการ Medication reconciliation ความคาดเคลื่อนทางยา     
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Oral 312 การพัฒนาแบบบันทึกทางการพยาบาลเพื่อเชื่อมโยงโปรแกรมเวชระเบียนโรงพยาบาลที่ส่งผลต่อ
การเพิ่มคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนาตาล  

ดร.จักรพงศ์ ปิติโชคโภคินท์ พัชรี อมรสิน นันท์นภัส ปิติโชคโภคินท์ และกาญจนา วิลามาศ 
โรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี  

บทคัดย่อ 
โรงพยาบาลนาตาลมีขนาด 10 เตียง มีงานผู้ป่วยนอกให้บริการผู้ป่วยนอกกรณีไม่เร่งด่วนและไม่ฉุกเฉิน 

จากการด าเนินงานที่ผ่านมาโรงพยาบาลนาตาลใช้โปรแกรม Hospital Information :HI ในการบันทึกข้อมูลผู้มา
รับบริการและพบว่าในโปรแกรมไม่มีแบบบันทึกทางการพยาบาล จึงต้องมีการเขียนบันทึกทางการพยาบาลแยก
จากโปรแกรมโดยการเขียนแบบบรรยายตามแบบฟอร์มเดิม ปัญหาคือต้องเขียนข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการตรวจ
ประเมินสัญญาณชีพ การตรวจร่างกายและการรักษาที่ได้ซ้ ากับโปรแกรมโดยใช้เวลาเฉลี่ยต่อฉบับ 6.30 นาที 
รวมทั้งแบบฟอร์มเดิมนั้นไม่มีประเด็นการบันทึกที่ถูกต้องครอบคลุมในด้านการประเมินร่างกายและปัญหา 
กิจกรรมการดูแลและการติดตามประเมินผลลัพธ์การพยาบาล เกิดความหลากหลายในการบันทึก ส่งผลให้ผลการ
ประเมินเวชระเบียนผู้ป่วยนอกยังไม่ผ่าเกณฑ์และมีคุณภาพเพียงร้อยละ 62.08 (เป้าหมายร้อยละ80)  
วัตถุประสงค ์เพ่ือพัฒนาและศึกษาผลการพัฒนาแบบบันทึกทางการพยาบาล  
วิธีการศึกษา การศึกษานี้เป็นการวิจัยและพัฒนา(R&D)และประยุกต์ใช้กระบวนการใช้แนวคิดของStetler 
Model (Stetler, 2010) กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจงคือพยาบาลวิชาชีพ 26 คน แพทย์ 4 คน พัฒนาและเก็บ
รวบรวมข้อมูลระหว่าง ต.ค.2560 ถึง ธ.ค.2561 เครื่องมือคือแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสนทนากลุ่มระดม
สมอง เกี่ยวกับปัญหาการใช้แบบบันทึก แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(In depth Interview)และแบบสอบถามการ
ประเมินผลการพัฒนา ผ่านการตรวจสอบเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์
ข้อมูลและใช้การวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis)ในส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ  
ผลการศึกษา ผลการศึกษาและพัฒนานี้ใช้งานวิจัยจากหลักฐานเชิงประจักษ์จากฐาน  CINAHL, PubMed 
,Science direct ,ThaiJo ค.ศ. 2005-2017 รวม 10 เรื่อง แล้วน ามาพัฒนาเป็นแบบบันทึกการพยาบาล HI 
Focus Charting โดยผ่านกระบวนการพัฒนารวม 4 ครั้ง ได้แบบบันทึกทางการพยาบาลที่มีคุณภาพตามหลักการ
ที่ค้นพบคือ 5C รวมทั้งให้เชื่อมโยงกับโปรแกรม Hospital Information : HI ช่วยท าให้ลดความซ้ าซ้อนในการ
เขียนและการบันทึก จากการน ามาใช้จ านวน 2,124 ครั้ง พบว่าใช้เวลาบันทึกเฉลี่ย 2.30 นาทีต่อฉบับ(แบบเดิม
ก่อนพัฒนา 6.30 นาที) มีการบันทึกที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบครอบคลุม ต่อเนื่องสอดคล้องกับประเด็นปัญหา ท าให้
คุณภาพบันทึกทางการพยาบาลเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ62.08 เป็น96.50 รวมทั้งผู้ป่วยได้รับการพยาบาลที่ถูกต้อง
ครอบคลุมเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 76.23 เป็น 94.60  กลุ่มตัวอย่างจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 96.66 มีความพึง
พอใจในระดับมากและเห็นว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติระดับมากเนื่องจากใช้เวลาน้อยลง มีรูปแบบชัดเจน มี
ความเข้าใจง่าย มีประเด็นการประเมินและการพยาบาลให้เป็นแนวทางที่ชัดเจน รวมทั้งเห็นว่าสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในแบบฟอร์มการบันทึกนี้และสามารถติดตามผลการดูแลรักษาได้ต่อเนื่อง จนน าสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุมปัญหาท าให้ผู้ป่วยได้รับบริการทางการพยาบาลที่ดีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
สรุปและข้อเสนอแนะ จากการพัฒนามีการน าผลการวิจัยไปใช้ไปในงานผู้ป่วยนอกและงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและ
งานผู้ป่วยใน ทั้งยังน าไปใช้ในหน่วยบริการปฐมภูมิ 7 แห่ง,โรงพยาบาลชุมชนอ่ืน 5 แห่ง  



 

   

Oral 313 การศึกษาเชื้อดื้อยาจากผลการเพาะเชื้อในผู้ป่วยท่ีมารับบริการที่โรงพยาบาลลืออ านาจโดยการ
พัฒนา Program รายงานผลเพาะเชื้อในระบบ HosXP (Phase II) 

ชนิดา สีวะกูล และสุมาลี ตะนุมาตร  
โรงพยาบาลลืออ านาจ  

บทคัดย่อ 
การดื้อยาต้านจุลชีพของแบคทีเรียจะเกิดขึ้นรวดเร็วมากหากใช้ยาเกินความจ าเป็น ประกอบกับคนไข้ที่

นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน มีโอกาสที่จะเกิดเชื้อดื้อยาได้ การประมวลผลข้อมูลเชื้อดื้อยามีความ
จ าเป็นเพ่ือการวางแผนการรักษาของแพทย์ แต่ยังมีข้อจ ากัดของรูปแบบรายงานผลในระบบ HosXP ดังนั้น ทาง
หน่วยงานจึงพัฒนา Program รายงานผลเพาะเชื้อขึ้นในระบบ HosXP ของโรงพยาบาล เพ่ือที่จะได้น ามา
ประมวลผลข้อมูลเชื้อดื้อยาที่ส าคัญและใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการวางแผนรักษาคนไข้ต่อไป  
วัตถุประสงค์ ศึกษาเชื้อดื้อยาโดยการพัฒนา Program รายงานผลเพาะเชื้อในระบบ Hos XP เพ่ือให้สามารถ
ประมวลผลเชื้อดื้อยาจากผลการเพาะเชื้อในผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลลืออ านาจ  
วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง โดยพัฒนา Program รายงานผลเพาะเชื้อ  ใช้ชื่อ Biogram Program โดย
จะเพ่ิมช่องรายงานผลเชื้อ และเพ่ิมช่องการรายงานผล sensitivity ของยาในระบบรายงานผลในระบบ HosXP 
เพ่ือที่จะได้ลงผลแยกลงในแต่ละช่องรายงานผล และหลังจากลงผลเพาะเชื้อในช่องรายงานผลที่พัฒนาแล้ว จะท า
การประมวลผลข้อมูลผลการเพาะเชื้อจากคนไข้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลลืออ านาจ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 
2560 – 31 มีนาคม 2561 จ านวน 1,240 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ   เชิงพรรณนา ด้วยค่าร้อยละ  
ผลการศึกษา จากการพัฒนา Program รายงานผลเพาะเชื้อ ท าให้สามารถประมวลผลข้อมูลเชื้อดื้อยาที่ส าคัญ
ดังนี้ 1) E.Coli (ESBL+) ใน Urine 4 Isolated ในsputum 6 Isolated ใน Hemo 1 Isolated ในPus 4 
Isolated 2) Klebsiella pneumonia. (ESBL+) ใน sputum 1 ใน Isolated ใน Hemo 1 Isolated 3) 
Klebsiella spp. (ESBL+) ใน sputum 2 Isolated ใน Urine 1 Isolated 4) E.Coli (MDR) ใน Urine 2 
Isolated ใน Pus 1 Isolated 5.Acinetobacter baumanni (MDR) ใน Pus  1 Isolated  6) Acinetobacter 
spp (MDR…) ใน Pus 1 Isolated และสามารถประมวลผลข้อมูลเชื้อก่อโรคที่ส าคัญดังนี้ 1) E.coli พบจ านวน 51 
Isolated โดยดื้อต่อยา Amoxicillin 25% ดื้อยา Ceftriaxone 40% ด้ือยา Ceftazidime 36% และดื้อยา 
Ciprofloxacin 33% 2) Klebsiella Pneumoniae พบจ านวน 33 Isolated ดื้อต่อยา Amoxicillin 50% ดื้อยา 
Ceftriaxone 16% ดื้อยา Ceftazidime 9% และ ดื้อยา Ciprofloxacin 20% 3) Acinetobacter spp จ านวน 
23 Isolated ดื้อต่อยา Amoxicillin 25% ดื้อยา Ceftriaxone 91% ดื้อยา Ceftazidime 13% และดื้อยา 
Ciprofloxacin 20% 4) Staphylococcus aureus. พบจ านวน 27 Isolated ดื้อต่อยา Penicillin 77% ดื้อยา 
Ampicillin  73% 5) Streptococcus pyogenes พบจ านวน 17 Isolated ดื้อต่อยา Ampicillin 6%  
จากผลการศึกษาพบว่า Biogram Program ท าให้ได้ข้อมูลเชื้อดื้อยาและเชื้อก่อโรคที่ส าคัญ น าไปเป็นข้อมูลกับ
งาน IC เพ่ือจัดท าแนวทางปฏิบัติในการจัดการคนไข้ที่พบเชื้อดื้อยา และข้อมูลในทางคลินิกที่แพทย์เภสัชกรจะใช้
วางแผนในการให้ยากับคนไข้ในโรงพยาบาลเพื่อการรักษาต่อไป  
ค าส าคัญ เชื้อดื้อยา เพาะเชื้อ sensitivity  
  



 

   

Poster 101 ผลการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายล่ิมเลือดstreptokinase โรงพยาบาล
อุทุมพรพิสัย 

  ดวงใจ บุญตัว ทนงศักดิ์ เจริญพันธ์และพิลัยวรรณ  แก้วภมร 
    อุบัติเหตุและฉุกเฉิน  โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 

บทคัดย่อ 
โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เป็นโรคร้ายแรงที่ท าให้เกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินและเสียชีวิตได้

ทันทีการเข้าถึงบริการและได้รับยา streptokinase ที่รวดเร็วจะเพ่ิมโอกาสการรอดชีวิตมากขึ้น ในประเทศไทยมี 
ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจ านวน 33,307 คน เป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดรุนแรง 
11,024 คน และมีเพียง 4,700 คน ที่ได้รับการตรวจรักษาอย่างถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 41 ผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด
เสียชีวิตในโรงพยาบาลของไทยร้อยละ 12.6 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยปี 2556 มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
เสียชีวิตที่ห้องฉุกเฉินร้อยละ 14.81 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยจึงได้เข้าร่วมโครงการ fast track STEMI กับ
โรงพยาบาลแม่ข่ายสรรพสิทธิประสงค์และโรงพยาบาลศรีสะเกษเพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องรวดเร็ว 
ลดอัตราการตาย ลดระยะเวลาการได้รับการรักษาช้า และเพ่ิมการเข้าถึงบริการโดยมีการให้ยา Streptokinase ที่
ห้องฉุกเฉินแล้วส่งไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลแม่ข่าย 
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระยะเวลาการเข้าถึงของผู้ป่วยและผลของการให้ยาละลายลิ่มเลือดชนิด  streptokinase   
ในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบ  
วิธีการศึกษา ใช้รูปแบบการวิจัยแบบAction Research โดยใช้กระบวนการคุณภาพตามรอยโรค มี 3 ระยะคือ
ระยะที่ 1 เป็นการเตรียมวิจัย ศึกษาสภาพปัญหารวบรวมข้อมูล ระยะที่ 2 เป็นการด าเนินการวิจัย โดยใช้
กระบวนการ Plan Action Observe Reflect ระยะที่ 3 การประเมินรูปแบบการวิจัย  STEMI ที่มีข้อบ่งชี้ในการ
ให้ยา streptokinase น าไปทดลองใช้ที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ป่วยที่
ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายชนิด STEMI ที่มีข้อบ่งชี้ในการให้ยา Streptokinase ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 
2556 - 31มีนาคม 2561 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การแจกแจงความถี่
ร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าต่ าสุดสูงสุด วิเคราะห์เนื้อหาโดยใช้content analysis 
ผลการศึกษา กลุ่มประชากร ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 62.5 อายุน้อยสุดคือ 40 ปีมากสุดคือ 81 ปี สามารถ
ให้ยา streptokinase ทั้งหมด 38 ราย ให้เร็วที่สุดใน 25 นาที บริเวณกล้ามเนื้อหัวใจที่พบว่ามีการขาดเลือดมาก
ที่สุด คือ ส่วนของ Inferior wall ร้อยละ 62.5 ระยะเวลา Door to needle time ภายใน 30 นาที ร้อยละ 
31.25 มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างให้ยา ร้อยละ 75 ช่วงเวลาที่มีปฏิกิริยาต่อยามาก นาทีที่ 16-20 ร้อยละ 58.3 
ขณะได้รับยาผู้ป่วยรอดชีวิต 100 % onset to ER ภายใน 2 ชั่วโมง ร้อยละ 12.32 น าส่งโรงพยาบาลโดยญาติ
ร้อยละ 65.75 อัตราการเปิดของหลอดเลือดหัวใจหลังให้ยาพบว่ามีอัตราการเปิดของหลอดเลือดหัวใจที่นาที  60
ร้อยละ 31.2 ไม่พบอัตราการเสียชีวิตระหว่างทางขณะส่งต่อ ติดตามหลังการส่งไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่
ข่ายพบผู้ป่วยเสียชีวิตหลังได้รับยา Streptokinase หลัง 48 ชม.  3 คน 
ข้อเสนอแนะ การเข้าร่วม FAST TRACK STEMI โดยการให้ยา Streptokinase ที่โรงพยาบาลชุมชมท าให้ผู้ป่วย
เข้าถึงการบริการได้อย่างรวดเร็วอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยเพิ่มขึ้น  
ค าส าคัญ STEMI Door to needle time FAST TRACK STEMI  



 

   

Poster 102 การพัฒนาคุณภาพการป้องกันการผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดหัตถการในหอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ 
วัชราภรณ์ สายทอง ศิริเอมอร วิชาชาติ ศิริรัตน์ ไชยโคตร นิภาพรณ์ แซ่ไหล พชรพร แวงวรรณและ 

ศิริลักษณ์ สีลาชาติและคณะ  
หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ชาย 2 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  

บทคัดย่อ 
ผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ชาย 2 ให้บริการผู้ป่วยที่มีโรคและการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ กลุ่มผู้ป่วยได้รับการ

ผ่าตัดที่มีอวัยวะ 2 ข้างคือที่ส าคัญคือ ผ่าตัดซ่อมเอ็นข้อเข่า ข้อไหล่ ดามกระดูกแขนขา และการตัดอวัยวะแขน ขา 
นิ้วที่มีการติดเชื้อหรือเนื้องอกออก ส่วนใหญ่การผ่าตัดที่มีความเสี่ยงสูงและผู้ป่วยมีความเครียดจากการเข้ารับการ
ผ่าตัด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิขนาด 1200 เตียงซึ่งเป็น โรงพยาบาลระดับ A แม่
ข่ายในเขตบริการสุขภาพที่ 10 การพัฒนาความปลอดภัยในกระบวนการดูแลผู้ป่วยและการผ่าตัดเป็นเป้าหมาย
ส าคัญของโรงพยาบาล คือผ่าตัดถูกคน ถูกข้าง ถูกอวัยวะ ถูกต าแหน่งและถูกหัตถการ จากผลการวิจัยพบว่า การ
ผ่าตัดทางOrthopedic และ Ophthalmic procedure มีการผ่าตัด Wrong site surgery มากที่สุด การผ่าตัดที่
ปลอดภัย (Safe Surgery) สามารถลดภาวะแทรกซ้อนและอัตราการตายได้ ที่ผ่านมาในหน่วยงานยังไม่มี
แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดหัตถการ ที่ชัดเจน หรือมีการปฏิบัติแต่ไม่สม่ าเสมอ เกิด
อุบัติการณ์ผ่าตัดซ้ า 1 ราย เนื่องจากระบุหัตถการไม่ชัดเจน คณะผู้ศึกษาจึงพัฒนาคุณภาพการป้องกันการผ่าตัด
ผิดคน ผิดข้าง ผิดหัตถการ ในหอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ชาย 2 โดยใช้แนวทางปฏิบัติตาม Patient Care process  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Service plan ด้านการพัฒนาความปลอดภัยในกระบวนการรักษา (Patient Safety) ลดอัตราตายจาก
ภาวะแทรกซ้อนที่ส าคัญ  วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการป้องกันการผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดหัตถการ ในหอ
ผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ชาย 2 เป้าหมาย (1)บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดหัตถการ
มากกว่าร้อยละ 80 (2) ผู้ป่วยเตรียมผ่าตัดตัดอวัยวะแขน ขา นิ้วต้องได้รับการ mark site โดยแพทย์ 100% (3) 
ไม่เกิดอุบัติการณ์ผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดหัตถการ  
วิธีการศึกษา 1 มีนาคม 2562- 30 เมษายน 2562 (2 เดือน) โดยใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพ (PDCA)  ร่วมกับ
กระบวนบริหารความเสี่ยง (Risk management) ระยะที่ 1 ทบทวนสถานการณ์การดูแลผู้ป่วยจากตัวชี้วัดส าคัญ
และอุบัติการณ์ตามกระบวนการดูแลโดยใช้ Trigger tools เพ่ือหาแนวทางแก้ไข ระยะที่ 2 ก าหนดแนวทางปฏิบัติ
ใหม่ที่พัฒนาขึ้นร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ระยะที่3 ดูแลให้การพยาบาลตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนด ระยะที่ 4 
ประเมินผลลัพธ์การดูแลตามตัวชี้วัดและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการด าเนินงานและบทเรียนในการพัฒนาคุณภาพ 
ผลการศึกษา ผลการพัฒนาในระยะเวลา 2เดือน มีผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการผ่าตัด Elective case 97 และ 
59 รายตามล าดับ แบ่งตาม 1)อัตราการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นคิดเป็นร้อยละ 85 ด้านที่ท าได้ดี
คือการตรวจสอบค าสั่งแพทย์และระบุข้างที่จะท าผ่าตัดครบถ้วน 100%  2)ผู้ป่วย case elective amputation 
ได้รับการผ่าตัด mark site โดยแพทย์ 100% 3)อุบัติการณ์ผ่าตัด ผิดคน ผิดข้าง ผิดอวัยวะหรือผิดต าแหน่ง 
เท่ากับ 0  
สรุปและข้อเสนอแนะ การพัฒนาคุณภาพการป้องกันผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดหัตถการ ควรส่งเสริมให้มีการ mark 
site ในหัตถการที่มีอวัยวะ 2 ข้างครบถ้วน 100 % ทุกหัตถการ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของสหสาขาวิชาชีพ 
ตั้งแต่ท่ี ward ในห้องผ่าตัดและก่อนผ่าตัด ควรมีการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ให้ทันสมัย  



 

   

Poster 103 การพัฒนารูปแบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับของผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน อ าเภอหว้านใหญ่ 
จังหวัดมุกดาหาร 

นางธัญวรรณ เมืองโคตร1 และนางนิรมล พระสุพรรณ์2 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลหว้านใหญ่1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดอน2  

บทคัดย่อ 
การศึกษาการพัฒนารูปแบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับของผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน  อ าเภอหว้านใหญ่ 

จังหวัดมุกดาหาร  
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการพัฒนารูปแบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับในผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน  อ าเภอหว้าน
ใหญ ่จังหวัดมุกดาหาร  
วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาในขั้นวางแผนและสภาพ
ปัญหาในครั้งนี้ มีจานวน 30 คน ซึ่งคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ระยะเวลาดาเนินการวิจัย
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 –30 กันยายน 2561 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) ค่าเฉลี่ย(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ทดสอบค่าท ี(t-test แบบ t-dependence)  
ผลการศึกษา โดยรูปแบบ 3 CAKE Model ในการป้องกันและดูแลแผลกดทับของผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านอ าเภอ
หว้านใหญ่ มีผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านจ านวน 69 คน บุคลากรทีมสหวิชาชีพ 32 คน อมส.นักบริบาล 73 คนพบว่า
บุคลากรมีความรู้ทักษะเพ่ิมขึ้นผลการทดสอบความรู้ของทีมสหวิชาชีพเรื่องการป้องกันและดูแลแผลกดทับก่อน
การอบรมได้คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน หลังอบรมคะแนนเฉลี่ย 7.8 คะแนน ผลการทดสอบความรู้เปรียบเทียบกัน
ก่อนและหลังการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและดูแลแผลกดทับมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
P = 0.001 อัตราการเกิดแผลกดทับระดับ 2-4 ในชุมชนลดลงปี2560 และ 2561คือ11.53% และ 4.35 %
ตามล าดับ ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย คือ 4.62  
สรุปและข้อเสนอแนะ การพัฒนารูปแบบการป้องกันและดูแลแผลกดทับรูปแบบ 3 CAKE Model เป็นการพัฒนา
ระบบการสนับสนุนช่วยเหลือและให้ความรู้ในประเด็น Case manager มีผู้จัดการดูแลประสานงานระหว่าง
ผู้ป่วย Continuity มีการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและผู้ดูแลก่อนกลับบ้านในหอผู้ป่วย Community จัด  
อสม.นักบริบาลในชุมชนช่วยดูแล Access & Assessment มีการประเมินผู้ป่วยกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน 
Knowledge เพ่ิมความรู้และทักษะของบุคลากรEmpowerment & Equipment เสริมพลังแก่ผู้ป่วยและ
ผู้ดูแลรูปแบบการดูแลสอดคล้องกับการศึกษาของจุฬาวรี ชัยวงค์นาคพันธ์, ศิริกาญจน์ จินาวิน และ วราภรณ์ ยศ
ทวี (2560) พบว่าผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบประสาทกลุ่มทดลองหลังได้รับระบบสนับสนุนและให้ความรู้มี
ความเครียดต่ ากว่าและมีความสามารถในการดูแลสูงกว่าก่อนได้รับการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.001 ดังนั้นการดูแลผู้ป่วยรูปแบบ 3 CAKE Modelครั้งนี้ได้รับการสนับสนุน
ช่วยเหลือด้านต่างๆทาให้ผู้ดูแลลดความเครียดและผู้ดูแลมีความรู้และทักษะการดูแลเพ่ิมขึ้นทาให้มีความมั่นใจใน
การดูแลสามารถดูแลผู้ป่วยได้ดีขึ้นทาให้การเกิดแผลกดทับลดลง  ระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยและผู้ดูแลอยู่ใน
ระดับที่ดีมาก สมควรนามาใช้ในการป้องกันและดูแลแผลกดทับในผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านในเขตพ้ืนที่อ าเภอหว้าน
ใหญ่และเขตอ่ืนๆ  



 

   

Poster 104  ผลของการมอบหมายงานแบบพยาบาลเจ้าของไข้ต่อความสมบูรณ์ของบันทึกทางการพยาบาล
และความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ 

อุไรวรรณ  รากวงค์ 
 หอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมหาชนะชัย 

บทคัดย่อ 
ปัญหาที่ส าคัญของบันทึกทางการพยาบาลคือการบันทึกที่ไม่สมบูรณ์ขาดความเชื่อมโยงกับทีมสหสาขา

วิชาชีพ การจัดให้มีพยาบาลรับผิดชอบเป็นเจ้าของผู้ป่วยเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถให้การพยาบาลแบบองค์รวม
อย่างต่อเนื่อง ประสานการดูแลระหว่างเจ้าหน้าที่ในทีมสหสาขาวิชาชีพ ความพึงพอใจในงานของพยาบาลเป็น
ปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งที่มีผลต่อประสิทธิภาพของงาน หากผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในงานสูง ย่อมมีผล
ต่อความส าเร็จของหน่วยงาน (จิรภัค สุวรรณเจริญ ,2545) ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความสมบูรณ์ของบันทึก
ทางการพยาบาลและความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ ในการมอบหมายงานแบบเจ้าของไข้เปรียบเทียบ
กับรูปแบบเดิม  
วัตถุประสงค ์เพ่ือเปรียบเทียบค่าความสมบูรณ์ของบันทึกทางการพยาบาลและความพึงพอใจในงานของพยาบาล
วิชาชีพ ก่อนและหลังการใช้ระบบมอบหมายงานแบบเจ้าของไข้  
วิธีการศึกษา การศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยใน และเวชระเบียนผู้ป่วยที่จ าหน่ายที่ได้รับการดูแล
จากพยาบาลเจ้าของไข้และรูปแบบเดิม ค านวณขนาดตัวอย่าง ตามรูปแบบการศึกษาและสุ่มตัวอย่างเวชระเบียน
แบบง่าย (Simple random sampling) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติ t-test  ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูล ตุลาคม ถึง  
ธันวาคม 2561 
ผลการศึกษา การมอบหมายงานแบบพยาบาลเจ้าของไข้มีค่าเฉลี่ยของความสมบูรณ์ของบันทึกเวชระเบียนสูงกว่า
การมอบหมายงานรูปแบบเดิมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และหากพิจารณาความสมบูรณ์ของบันทึก
เวชระเบียนหลังการทดลองเป็นรายด้านพบว่าการบันทึกการประเมินผล การรายงานแพทย์และการบันทึกเวลาใน
การท าหัตถการไม่มีความแตกต่างกัน พยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยในมีความพึงพอใจต่อการมอบหมายงานแบบ
เจ้าของไข้คิดเป็นร้อยละ 84.20 รูปแบบเดิมร้อยละ 72.80 นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หากพิจารณาความพึง
พอใจหลังการทดลองเป็นรายด้านพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ระดับมากยกเว้นความเสมอภาคจากหัวหน้างานและ

การก าหนดเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด (  = 4.57 , S.D  0.51)  ในการมอบหมายงานรูปแบบเดิม
ส่วนใหญ่ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก ยกเว้นอิสระในการใช้ความรู้ การวางแผนการพยาบาลและแนวทางปฏิบัติ

ที่ อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง(  = 3.36 , S.D  0.50,  = 3.50 , S.D  0.52,  = 3.43 , S.D  0.51 ตามล าดับ)  
สรุปและข้อเสนอแนะ การมอบหมายงานแบบพยาบาลเจ้าของไข้สามารถพัฒนาความสมบูรณ์ของบันทึกทางการ
พยาบาลให้มีความสมบูรณ์เพ่ิมมากขึ้นกว่ารูปแบบเดิมและความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพเพ่ิมขึ้น
มากกว่ารูปแบบเดิม ดังนั้นองค์กรพยาบาลจึงควรมีการส่งเสริมให้หน่วยงานมีการใช้ระบบพยาบาลเจ้าของไข้ เพ่ือ
ดูแลและให้บริการแก่ผู้รับบริการ  



 

   

Poster 105 เยี่ยมบ้านยามแลงเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายบริการโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด พื้นที่อ าเภอ
ชานุมาน 

นางวนิดา  กระบวนศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
โรงพยาบาลชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ   

บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและศึกษาผลลัพธ์โครงการพัฒนาเยี่ยมบ้านยามแลงเพ่ือพัฒนาระบบ
เครือข่ายบริการโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดพ้ืนที่อ าเภอชานุมาน  ให้เข้าถึงบริการที่ จ าเป็นทันเวลาเพ่ือลดอัตรา
การตาย  เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลันทั้งเข้ารับการรักษาในขณะที่มีสัญญาณชีพและไม่มีสัญญาณชีพ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ขั้นตอน
การด าเนินการแบ่งเป็น 3ระยะ 1) วิเคราะห์สถานการณ์โดยศึกษาเวชระเบียนและทบทวนกระบวนการดูแลผู้ป่วย
ที่เข้ารับบริการที่งานอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลชานุมานในปี 2558-2560 โดยใช้ Story timelineพบว่า 
อุบัติการณ์ผู้ป่วยเสียชีวิต 2, 1ราย ตามล าดับ ทั้งหมดเป็นการเสียชีวิตที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและเป็นการเสียชีวิต
ก่อนได้ยาละลายลิ่มเลือด(Streptokinase) และหน่วยบริการทางการแพทย์ที่เข้ารับบริการ FMC (First medical 
contact) เฉลี่ย 3.40, 2.40 และ 2 ชม. ตามล าดับและเป็น FMC ที่ โรงพยาบาลชานุมานทั้งหมด ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความล่าช้าได้แก่ระยะทางที่ห่างไกลใช้เวลาในการเดินทางนาน เฝ้าสังเกตอาการและกินยาบรรเทาอาการเอง2) 
ด าเนินการเพ่ือลดระยะเวลารอคอยการสังเกตอาการที่บ้านลง โดยใช้โครงการเยี่ยมบ้านยามแลงทุกเย็นวันพุธใน
รูปแบบการประชาคมชาวบ้าน. เคาะประตูบ้านผู้ป่วยเสี่ยงสูงและโรคเรื้อรัง ติดป้ายแจ้งเตือนอาการไว้ทุกบ้าน 
สอนญาติหรือผู้ดูแลใกล้ชิดสังเกตอาการและสอนทักษะการช่วยฟ้ืนคืนชีพเบื้องต้น เพ่ิม  FMC ที่ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล  โดยพัฒนาศักยภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลจ านวน 3 แห่ง
เพ่ือให้สามารถวินิจฉัยโรคเบื้องต้นได้ จัดหาเครื่อง EKG เวชภัณฑ์ชุด MI KIT ยาช่วยชีวิตฉุกเฉินCPG การดูแล
ผู้ป่วย Advance CPR ระบบ consultและการสั่งการรักษา ระบบการดูแลและส่งต่อ โดยจ าลองระบบ Fast 
track ของแม่ข่ายลงสู่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลการประเมินความเสี่ยงและการให้ค าแนะน าเรื่องยา
ละลายลิ่มเลือด(Streptokinase) ท าMapping ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงให้เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ใน
ระบบ UCEP 3)ประเมินผลลัพธ์หลังการพัฒนาในปี 2561 -2562 (มีนาคม) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
ทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดAcute Myocardial Infarctionพบว่า หน่วยบริการแพทย์
แรกที่เข้ารับบริการ FMC (First medical contact) เฉลี่ย ปี 2561-2562 เท่ากับ 1.41 ชม. และ 1 ชม.
ตามล าดับ อุบัติการณ์เสียชีวิต 2 และ 1 ราย ตามล าดับ พบว่าในพ้ืนที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ มีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉับว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน จ านวน 2 ราย FMC 
เฉลี่ย 30 นาที ได้รับการวินิจฉัยและได้รับยาตั้งแต่อยู่ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ไม่พบอุบัติการณ์
เสียชีวิต สรุปผลการศึกษา พบว่า การเยี่ยมบ้านยามแลงสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลได้
ตระหนักถึงความรุนแรงของโรค ส่งผลให้ผู้ที่มีอาการเข้าถึงบริการเร็วขึ้น การพัฒนาศักยภาพของสถานบริการ
สาธารณสุขในพ้ืนที่ท าให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่จ าเป็นเร็วสามารถลดอัตราการตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลันได้ การพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่เป็นเรื่องจ าเป็น และควรมีการพัฒนาอย่าง
จริงจังในทุกๆ พ้ืนที่ เพ่ือให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการทันเวลา 



 

   

Poster 106 พฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่รับบริการในศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาล เมืองศรีสะเกษ 
นายชวดล ช่วงสกุล  

งานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
บทคัดย่อ 

ยาเป็นองค์ประกอบของค่าใช้จ่ายสุขภาพที่ส าคัญ นอกจากนี้การใช้ยาพร้อมๆ กันหลายชนิดยังอาจเพ่ิม
ความเสี่ยงต่อการเกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา อันตรกิริยาระหว่างยา จากสถานการณ์ดังกล่าวย่อมส่งผลให้อัตรา
การรับบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากปัญหาการใช้ยาไม่เหมาะสมมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมือง 
ศรีสะเกษ (PCU) มีจ านวน ทั้งหมด 5 แห่ง ซึ่งผู้ป่วยที่ไปรับบริการส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต
ได้รับการสนับสนุนบุคลากรด้านแพทย์ เภสัชกร และเวชภัณฑ์ยาจากโรงพยาบาลศรีสะเกษในการให้บริการผู้ป่วย 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาและปัจจัยส่วนบุคคลจ านวนโรคเรื้อรังจ านวนชนิดยาที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยในชุมชนเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพ่ือใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 
น ามาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 
วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ กลุ่มตัวอย่าง 285 คน จากการค านวณโดยใช้สูตรของKrejcie& Morgan 
คัดเลือกโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ Chi-square และ Pearson ‘s 
product moment correlation  
ผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.6 อายุเฉลี่ย 62.4 ปี ส่วนใหญ่ป่วย
เป็นโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 39.4 รองลงมาได้แก่ เบาหวานชนิดที่สอง ร้อยละ 31.5 พฤติกรรมการใช้ยาใน
ภาพรวมของผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีศึกษาครั้งนี้ อยู่ในระดับเหมาะสมมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.72 เมื่อพิจารณา
รายประเด็นพบว่า การรับประทานยาตรงตามแพทย์สั่งและรับประทานยาทุกชนิดตามที่แพทย์สั่ง มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุดเท่ากันคือ 2.94 และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  ส าหรับพฤติกรรมการใช้ยาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด
และมีความเหมาะสมในระดับน้อยคือ การน ายาเดิมมาด้วยทุกครั้งที่มาพบแพทย์ มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.16 
การศึกษานี้พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะท าให้มีพฤติกรรมการใช้ยาที่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p-value = 0.024) ผู้ป่วยที่มีสิทธิการรักษาพยาบาลที่แตกต่างกัน และจ านวนรายการยาที่ได้รับแตกต่างกันก็ท า
ให้พฤติกรรมการใช้ยาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติด้วย (p-value =0.024, 0.004 ตามล าดับ) นอกจากนี้
ยังพบความสัมพันธ์ในระดับต่ าระหว่างจ านวนรายการยาที่ผู้ป่วยได้รับกับพฤติกรรมการใช้ยาอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p-value=0.001, r=-0.207)  
สรุปและข้อเสนอแนะ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ศึกษาในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน  
มีพฤติกรรมในการใช้ยาอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ระดับการศึกษา สิทธิ์การรักษา และจ านวนรายการยาที่ได้รับมี
ผลท าให้พฤติกรรมการยาแตกต่างกัน และจ านวนรายการยาที่ผู้ป่วยได้รับมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับ
พฤติกรรมการใช้ยา ดังนั้นควรความรู้เรื่องการใช้ยาเพ่ิมเติม โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยสิทธิ์ประกันสังคม บัตร
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผู้ป่วยที่ได้รับยาที่มีจ านวนรายการยาครั้งละมากๆ และควรแนะน าให้ผู้ป่วยน ายาเดิมที่
เหลือมาด้วยทุกครั้งเพื่อตรวจสอบความร่วมมือในการใช้ยา    
 
 



 

   

Poster 107 การพัฒนาการด าเนินงานทันตกรรมเชิงรุก-เชิงรับกลุ่มวัยเรียน ต าบลค าขวาง อ าเภอวาริน    
ช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

นายศตวรรษ ศรีสมบัติ (สม.)  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าขวาง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบริบท กระบวนการ ประเมินผล การพัฒนาการด าเนินงานทันตกรรม

เชิงรุก-เชิงรับกลุ่มวัยเรียน เพ่ือเป็นแนวทางแก้ปัญหาทางทันตสุขภาพในกลุ่มวัยเรียน โดยอาศัยความร่วมมือของ
ครู ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากการด าเนินการรูปแบบเดิมคือการออกให้บริการทางทันตกรรมที่
โรงเรียน ซึ่งประสบปัญหาความไม่เข้าใจในการรักษาทั้งทางโรงเรียนและผู้ปกครอง จึงท าให้กลุ่มวัยเรียนไม่ได้รับ
การรักษาได้ครบตามการวางแผนการรักษาเท่าที่ควร การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (ActionResearch) 
โดยใช้กระบวนการPAOR ระยะเวลาตั้งแต่ พฤษภาคม 2561  – มีนาคม 2562 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง 116 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินผลงานตาม
ตัวชี้วัด KPI/HDC ปี 2562 แบบบันทึกการตรวจสุขภาพช่องปาก และ แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยมีผลการศึกษาคือ 1.ขั้นวางแผนPจากการประชุมและศึกษาบริบท พบ
ปัญหาโรคฟันผุ เหงือกอักเสบ การสูญเสียฟันก่อนวัย ความไม่เข้าใจในการรักษาทันตกรรม ขั้นตอนการรักษาทาง
ทันตกรรม ปัญหาการขออนุญาตก่อนท าการรักษา 2.ขั้นปฏิบัติการ A2.1 จัดประชุมให้ความรู้และหาข้อตกลงใน
ครูและผู้ปกครอง ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก 2.2 ก่อนการรักษา  มีการตรวจช่องปากนักเรียน โดยมีการ
ลงรายละเอียด และจัดท าแบบฟอร์มแจ้งปัญหาของบุตรหลาน แนบใบขออนุญาตผู้ปกครองพร้อมลงลายมือชื่อใน
การอนุญาตให้ท าการรักษา 2.3 ให้บริการทันตกรรมเชิงรุก ซึ่งจะเป็นการให้บริการในโรงเรียนภายใต้การดูแลของ
ครูอย่างใกล้ชิด 2.4การให้บริการทันตกรรมเชิงรับ ซึ่งจะเป็นการให้บริการใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
โดยผู้ปกครองจะเป็นผู้พามารับการรักษา โดยใช้ระบบนัด และส่งต่อในกรณีเกินขอบเขตการ 3.ขั้นสังเกต O การ
สังเกต สัมภาษณ์ หรือการเก็บรวบรวมข้อมูล การติดตามการรักษาประเมินความพึงพอใจครู-ผู้ปกครอง 4.ขั้น
สะท้อนผล R สรุปผล การรับบริการทันตกรรมเชิงรุก-เชิงรับ ผลการประเมินความพึงพอใจพิ จารณาผลของ และ
ปรับแผนการปฏิบัติ สรุปผล น าบรรจุเป็นแนวทางการด าเนินงานทันตกรรมในกลุ่มวัยเรียน เพ่ือใช้ในการด าเนิน
กิจกรรมต่อไป จากการศึกษากระบวนการPAOR พบว่า ร้อยละของผลงานตาม KPI/HDC ปี 2562 ผ่านร้อยละ 
100 ผู้รับบริการเข้ารับบริการทางทันตกรรมตามแผนการรักษา 72 คน คิดเป็นร้อยละ 87.8 ส่งต่อเพ่ือรักษา 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.2 และจากแบบประเมิน ความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน อยู่ระดับพึงพอใจมาก ได้แก่ ด้านสถานที่ 

( x =4.03, S.D.=0.39)  ด้านเจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการ ( x =4.12, S.D.=0.74) ด้านคุณภาพบริการ( x =3.98, 

S.D.=0.47) และ ด้านรูปแบบการให้บริการ ( x =3.84, S.D.=0.43) สามารถน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนด าเนินงานทันตสาธารณสุขกลุ่มวัยเรียน เพ่ือให้มีสุขภาพช่องปากที่ดี และเหมาะสมต่อไป 
ค าส าคัญ ทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ทันตสุขภาพ กลุ่มวัยเรียน 
 



 

   

Poster 108  การลด ละ เลิกบุหรี่โดยใชแ้ผนที่เดินดินต าบลบ้านแก้ง อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร  
วสันต์ วงค์ศรีทาและมนตรี สกุลเดช  

อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร  
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติ (Action Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาผู้สูบบุหรี่ในชุมชน 
โดยเน้นครอบครัวผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เด็กเล็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และส่งเสริมให้เป็นครัวเรือน ปลอด
บุหรี่โดยใช้แผนที่เดินดินและพัฒนาและขยายภาคีเครือข่าย ในการเฝ้าระวังควบคุมการบริโภคยาสูบในชุมชน โดย
ศึกษาในต าบลบ้านแก้ง ศึกษาในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ระยะเวลาในการศึกษาเดือนมกราคม 2560-กันยายน 
2561 ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปในต าบลบ้านแก้ง 2,052 คน Intervention ที่ใช้ในการ
ด าเนินงาน“ชี้เป้า เฝ้าดู” โดยให้ อสม.ส ารวจ/คัดกรอง ผู้สูบบุหรี่ในชุมชน โดยเน้นครัวเรือนที่มี ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/
เด็กเล็ก/ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ/หญิงตั้งครรภ์“ต้องปลอดบุหรี่”กิจกรรม“เพ่ือตนเองและบุคคลในครอบครัว”ชี้ถึง
ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ทั้งต่อตนเอง และบุคคลในครอบครัว ประยุกต์ใช้กระบวนการบ าบัด แบบ BA BI ให้
คุณค่าคือการชื่นชมในที่สาธารณะ ยกเป็นกรณีตัวอย่าง มอบใบประกาศเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบผู้เลิกสูบบุหรี่
ครบ 1 ปี โดยนายอ าเภอดอนตาล เยี่ยมเสริมพลังผู้เข้าร่วมโครงการจะติดตามร่วมกับการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง เด็กเล็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ การรณรงค์ ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่บูรณาการร่วมกับการดื่มสุรา 
ในงานบุญ งานศพอย่างต่อเนื่อง ก าหนดมาตรชุมชนร่วมกับกฎหมาย พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 
เช่น ร้านค้าชุมชนต้นแบบการจ าหน่ายบุหรี่ การห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ การรณรงค์ลดนักสูบหน้าใหม่ 
โรงเรียนปลอดบุหรี่ มาตรการชุมชนประกอบด้วยการลด ละ เลิกบุหรี่ สุรา ได้แก่ ในงานบุญประเพณี งานศพ จะมี
จัดพื้นที่เฉพาะส าหรับสูบบุหรี่เท่านั้น ร้านค้าชุมชนต้นแบบการจ าหน่ายบุหรี่ การห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ การ
รณรงค์ลดนักสูบหน้าใหม่ โรงเรียนสีขาว ผลลัทธ์ที่ได้ ประชาชนอาย ุ15 ปีขึ้นไป ได้รับคัดกรองการสูบบุหรี่ร้อยละ 
88.74 พบว่ามีผู้สูบบุหรี่ ร้อยละ 43.82 ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 56.18 ผู้สูบบุหรี่และสมัครใจเข้าร่วมโครงการและ
ได้รับการบ าบัด ร้อยละ 96.87 แยกเป็น ประชาทั่วไป ร้อยละ 37.65 ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ ร้อยละ 
62.35 ข้อเสนอแนะ จัดหาการสนับสนุนผลิตภัณฑ์การช่วยลด ละ เลิกบุหรี่,การบูรณาการกิจกรรมการลด ละ เลิก
บุหรี่ ในทุกกิจกรรม เวทีต่างๆในชุมชน,สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องโทษและพิษภัยของสารจากบุหรี่
ในกลุ่มวัยรุ่น เพ่ือลดนักสูบหน้าใหม่ และควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม ป้องกันการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา ปัจจัย
แห่งความส าเร็จความร่วมมือของภาคี เครือข่ายที่เข้มแข็งและต่อเนื่อง,การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้น าชุมชน อสม.
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ที ่ลด ละ เลิกบุหรี่เป็นต้นแบบ,การใช้บุคคลในครอบครัวเป็นแรงกระตุ้น ให้ลด 
ลด ละ เลิกบุหรี่,การวางแผนการติดตาม โดยการติดตามที่ตัวบุคคล และติดตามผ่านบุคคลใน ครอบครัว 
ประเมินผลรวมถึงมีการคืนข้อมูลสู่ชุมชนให้เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง  
ค าส าคัญ บุหรี่ ชี้เป้า เฝ้าดู  
 
 
 
 



 

   

Poster 109 ผลของการพัฒนาการจัดการระบบยาเพื่อความปลอดภัยในคลินิกวาร์ฟาริน โรงพยาบาลป่าติ้ว 
นางรัชนก  บุญดี        

โรงพยาบาลป่าติ้ว  
บทคัดย่อ 

วาร์ฟารินจึงเป็นยาที่มีโอกาสเกิดปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยา(Drug related prolems; DRPs)สูง การ
ตรวจจับปัญหาที่เกี่ยวกับยาก่อนพบแพทย์จึงส าคัญเพ่ือใช้พิจารณาปรับขนาดยาให้ได้ผลการรักษาตามต้องการ
และป้องกันผลข้างเคียง ในระยะแรกผู้ป่วยที่ส่งมาได้รับการรักษาท่ีงานบริการผู้ป่วยนอกและรับการจ่ายยาเหมือน
ผู้ป่วยนอกทั่วไป พบว่าเจ้าหน้าที่เองยังขาดประสบการณ์ ความรู้และความมั่นใจในประเด็นความปลอดภัยด้านยา
และปัญหาที่เกี่ยวกับยาที่ต้องพิจารณาก่อนจ่ายยาแก่ผู้ป่วย เมื่อมีการจัดตั้งคลินิกวาร์ฟารินขึ้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนา
รูปแบบการจัดการระบบยาในคลินิกวาร์ฟาริน เพ่ือให้ครอบคลุมประเด็นความปลอดภัยด้านยาและเอ้ือต่อการ
ตรวจจับปัญหาที่เกี่ยวกับยาได้ง่าย ก่อนส่งผู้ป่วยเข้าพบแพทย์เพ่ือรับการรักษาต่อไป  
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาการจัดการระบบยาในคลินิกวาร์ฟารินและศึกษาผลของการจัดการระบบยาต่อการ
ตรวจจับปัญหาที่เกี่ยวกับยา 
วิธีการศึกษา การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action research)  ประชากร คือผู้ป่วยที่มาตรวจรักษาและ
รับยาวาร์ฟารินที่งานบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลป่าติ้วระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 18 เมษายน 2562 
เลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย(Simple random sampling) ขั้นตอนการศึกษา Plan: ทีมสหวิชาชีพ
ร่วมวิเคราะห์ปัญหา ทบทวนวรรณกรรม ออกแบบระบบและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย Action: ปฏิบัติตาม
แนวทางท่ีก าหนดขึ้น พยาบาลคัดกรองผู้ป่วย เภสัชกรค้นหาปัญหาที่เกี่ยวกับยาและให้ค าแนะน าผู้ป่วยก่อนส่งพบ
แพทย์ Observation: สังเกตและบันทึกข้อมูลปัญหาที่เกิดกับยาที่ดักจับได้โดยใช้เกณฑ์การจ าแนกของ Hepler & 
Strand[2] เปรียบเทียบจ านวนปัญหาที่เกี่ยวกับยาที่ตรวจจับได้ก่อนและหลังพัฒนา Reflection: คืนข้อมูลกับทีม
เพ่ือพัฒนารูปแบบในการพัฒนางานต่อไป สถิติที่ใช้ เป็นสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive analysis) ทดสอบความ
แตกต่างโดยสถิติ Chi square test 
ผลการศึกษา ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาวาร์ฟาริน จ านวน 54 ราย กลุ่มก่อนและหลังการศึกษากลุ่มละ 27 
ราย เป็นเพศหญิง 27 ราย(ร้อยละ 50) อายุเฉลี่ย 61.11+ 11.45 ข้อบ่งใช้ VHD, embolic stroke และ MVR 
ตามล าดับ มีภาวะโรคร่วม 13 ราย(ร้อยละ 24.07) ระดับ INR ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปกติ จ านวน 27 ราย(ร้อยละ 
50) ผลการด าเนินงานในกลุ่มก่อนพัฒนาสามารถตรวจจับปัญหาที่เกี่ยวกับยาได้ 3 ครั้ง(ร้อยละ 11.11) และใน
กลุ่มหลังพัฒนา 13 ครั้ง(ร้อยละ 48.15) แนวทางการจัดการระบบยาเพ่ือความปลอดภัยที่พัฒนาขึ้นสามารถ
ตรวจจับปัญหาที่เกี่ยวกับยาได้เพ่ิมขึ้นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05(p=0.006) กลุ่มแรก 
ได้แก่ อันตรกิริยาระหว่างวาร์ฟารินกับยาอ่ืน การสั่งใช้ยาไม่เหมาะสม และปัญหาความร่วมมือในการใช้ยาอย่างละ 
1 ครั้ง กลุ่มสอง ได้แก่ อันตรกิริยาระหว่างวาร์ฟารินกับยาอ่ืน 6 ครั้ง(ร้อยละ 22.22) อันตรกิรยาระหว่างวาร์ฟาริน
กับอาหาร 5 ครั้ง(ร้อยละ 18.51) และการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา 2 ครั้ง(ร้อยละ 7.41)  
สรุป แนวทางการจัดการระบบยาที่สร้างขึ้นสามารถตรวจจับปัญหาที่เกี่ยวกับยาได้มากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาการ
เกิดอันตรกิริยาระหว่างยากับยาอ่ืน หรือกับอาหารที่ผู้ป่วยรับประทาน ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัยในการใช้
ยามากขึ้น  



 

   

Poster 110 รูปแบบการพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนสิทธิ UC ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าเดือย 
อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ 

นายรันดร  ศรีริรมย์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าเดือย อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ 

บทคัดย่อ 
จากการวิเคราะห์ปัญหาข้อมูลประชากร ปี 2561 พบว่า ประชากรในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลค าเดือย ขึ้นทะเบียนสิทธิ UC กับหน่วยบริการอ่ืน  จ านวน 354 คน คิดเป็นร้อยละ 8.56 ที่
ผ่านมายังไม่มีรูปแบบการจัดการปัญหานี้อย่างจริงจัง ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษารูปแบบการพัฒนาระบบการ
ขึ้นทะเบียนสิทธิ UC ที่มีประสิทธิภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าเดือย 
 วิธีการศึกษา  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือ 
คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าเดือย จ านวน 20 คน กลุ่มที่ 2 คือ ประชากรในเขต
รับผิดชอบที่ขอขึ้นทะเบียนสิทธิ UCกับหน่วยบริการอ่ืน เก็บรวบรวมข้อมูลช่วงเดือนตุลาคม 2561 ถึง มีนาคม 
2562 โดยใช้แบบสัมภาษณ์,แบบบันทึกเหตุการณ์ตามกระบวนการ PAOR ของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 ,ใช้แบบส ารวจ,
แบบสอบถามความรู้ สอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ 2 ข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์เนื้อหาและข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  
ผลการศึกษา  รูปแบบการพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนสิทธิ  UC ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าเดือย 
มี 4 ขั้นตอน คือ 1) หน่วยบริการดี“โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว” 2) เจ้าหน้าที่พร้อม “เจ้าหน้าที่ทุก
คนข้ึนสิทธิได”้ 3) ซักซ้อมความเข้าใจ “อสม.พาชาวบ้านเข้าใจเรื่องสิทธิ UC” 4)คนไทยต้องตรวจสอบสิทธิทุกคน
(ถูกสิทธิ ถูกที่ ถูกใจ) หลังการด าเนินงานพบว่า ประชากรในเขตรับผิดชอบขอขึ้นทะเบียนสิทธิ UC กับหน่วย
บริการอ่ืน ลดลงจากร้อยละ 8.56 เป็นร้อยละ 2.64 ประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ เกี่ยวกับสิทธิUC เพ่ิมขึ้น 
จากร้อยละ 68.84 เป็น ร้อยละ 96.66  
สรุปและข้อเสนอแนะ รูปแบบการพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนสิทธิ  UC ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ค าเดือย เป็นรูปแบบที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ท าให้ประชากรที่ขอขึ้นสิทธิ UC กับหน่วยบริการอ่ืน
ลดลง ประชาชนมีความรู้เรื่องสิทธิ UC เพ่ิมข้ึน ดังนั้นจึงควรน ารูปแบบนี้ไปขยายผลในระดับอ าเภอต่อไป 
ค าส าคัญ การข้ึนทะเบียนสิทธิ UC ประชากรในเขตรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Poster 111 ตามรอยเท้าเบาหวาน 2561 
นางสาวหทัยภัทร สุโพธิ์ 

งานกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลห้วยทับทัน 
 บทคัดย่อ 

จากข้อมูลการตรวจเท้า โรงพยาบาลห้วยทับทัน ปีงบประมาณ 2561 พบว่าผู้ป่วยมีภาวะ neuropathy 
50  ราย (โดยมีระดับความเสี่ยง high จ านวน 23 ราย)มีแผล  ราย ตัดอวัยวะ 4 ราย และมีภาวะเท้าผิดรูป
(deformity) 25 ราย ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้ติดตามวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหาที่ชัดเจน เป็นเพียงการให้
ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยเท่านั้น และในส่วนของความเชื่อมโยงข้อมูลในการประสานการส่งต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาเพ่ือส่ง
ปรึกษานักกายภาพบ าบัดของเจ้าหน้าที่สอ.และพยาบาลประจ าคลินิกยังท าได้ไม่ครอบคลุม 
วัตถุประสงค ์ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจเท้าจากนักกายภาพบ าบัดครอบคลุมทุกรายและไม่พบอุบัติการณ์ถูก
ตัดอวัยวะเพ่ิม เพ่ือก าหนดแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยในแต่ละระดับความเสี่ยงและเพ่ือให้ทีมสหวิชาชีพมี
ความรู้  ทักษะในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยง หรือ มีแผล ตามแนวทางปฏิบัติ  และรายที่มีปัญหาส่งปรึกษานัก
กายภาพบ าบัด 
ผลการศึกษา ผู้ป่วยได้รับการตรวจประเมินเท้าและรับค าแนะน าปรึกษาการดูแลเท้า ร้อยละ 85 

อุบัติการณ์ ปี 2559 ปี2560 ปี 2561 
Completefoot exam 1014  (66.47 %) 1014 ( 78.18%) 1038 (78.00 %) 

Neuropathy 36 (4.99 %) 36 (4.99 %)       38 (3.66 %) 
Ulcer 13 ( 1.28 % ) 13 (1.28%) 9 (0.86 %) 
Amputate 1 (0.11%) 3 (0.11%) 4 ( 0.38% ) 
Deformity 52 (5.47%) 52(5.47%) 13 (1.25 %) 

Abnormal pulse 14 (1.47%) 35(5.23%) 2 (0.19 %) 
 อุบัติการณ์การเกิดแผลและการถูกตัดอวัยวะ = 0   

ปี 2559 ผู้ป่วยเบาหวานมีแผลและถูกตัดอวัยวะเพ่ิมจากเดิม  จ านวน 1  ราย  
ปี 2560 ผู้ป่วยเบาหวานมีแผลและถูกตัดอวัยวะเพ่ิมจากเดิม  จ านวน  3 ราย 
ปี 2561 ผู้ป่วยเบาหวานมีแผลและถูกตัดอวัยวะเพ่ิมจากเดิม  จ านวน  4 ราย 

ผู้ป่วยได้รับการติดตาม ตามระดับความเสี่ยงที่ตรวจพบ ร้อยละ 80 
ปี 2561 ติดตามประเมินผู้ป่วยที่ตรวจพบผิดปกติซ้ าท่ีคลินิกโรงพยาบาลและPCU ร้อยละ 82. 12  

สรุปและข้อเสนอแนะ  
1. ทบทวนแนวทางการปฏิบัติเรื่องการดูแลเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนทางระบบหลอดเลือดและปลาย
ประสาทร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 
2. จัดตั้งคลินิกเท้าและมีการขูดcallus ให้เป็นรูปธรรมชัดเจน 
3. มีการตัดรองเท้าเพ่ิมให้ผู้ป่วยที่มีปัญหายังเหลืออยู่ โดยวิธีการของบจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น อปท. 
4. ผู้ป่วยเบาหวานยังมีอุบัติการณ์ถูกตัดอวัยวะ ทบทวนการศึกษาปัญหาเชิงลึกร่วมทีมสหวิชาชีพเฉพาะ
ราย  



 

   

Poster 112 การพัฒนาแนวทางการค้นหาและคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ โรงพยาบาลนาตาล  
เบญจวรรณ ศรศรี นันท์นภัส  ปิติโชคโภคินท์ กาญจนา วิลามาศ เบญจมาภรณ์ ทองจันดา   

โรงพยาบาลนาตาล 
บทคัดย่อ 

พยาบาลเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ สามารถวางแผนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า เพ่ือส่งเสริมสุขภาพจิต 
ป้องกันภาวะซึมเศร้า การบ าบัดรักษาและการช่วยเหลือตลอดจนฟ้ืนฟูสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า ให้
ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีและมีความผาสุกในช่วงวัยท้ายของชีวิต สถานการณ์ของผู้สูงอายุไทยพบว่ามีภาวะซึมเศร้า
ร้อยละ 15.6 การด าเนินงานสุขภาพจิตโรงพยาบาลนาตาล พบว่าการคัดกรองการค้นหาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปี 
2559-2561 พบว่าการเข้าถึงโรคซึมเศร้าร้อยละ 30.03, 30.97 และ 64.96 ตามล าดับ ในปี 2561 มีผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้า 579 คน เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 336 คน(ร้อยละ 58.03) และคิดเป็นร้อยละ 7.66 ของผู้สูงอายุในอ าเภอ ซึ่ง
โรงพยาบาลไม่มีแนวทางการดูแลโรคซึมเศร้าที่ชัดเจนมีการดูแลแบบคลินิกสุขภาพทั่วไป ท าให้ผู้สูงอายุเข้าถึงโรค
และการดูแลได้ไม่ครอบคลุม ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาวิจัยนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาแนวการพัฒนาแนว
ทางการค้นหาและคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี  การศึกษานี้เป็นการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการและได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีกระบวนการใช้ผลงานวิจัยตามกรอบแนวคิดตามกระบวนการใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ของชูคัพ(Soukup) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้โดยการสุ่มแบ่งชั้นแบบชั้นภูมิ ได้แก่
พยาบาลวิชาชีพ 26 คน อาสาสมัครสาธารณสุขจากทุกๆหมู่บ้านๆละ 1 คน รวม 64 คน แล้วน าการพัฒนาขึ้นไป
ใช้กับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุระหว่าง 1 ม.ค.2562 ถึง 31 มี.ค.2562  เครื่องมือใช้แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป,
แบบประเมินและเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าโดยใช้เครื่องมือ 2Q ,9Q ,8Q ,แบบบันทึกการประชุมกลุ่ม ,แบบประเมินผล
การพัฒนา ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพท าการวิเคราะห์เนื้อหา
โดยใช้วิธีการจับประเด็น จัดกลุ่มข้อมูล ความเชื่อมโยงของข้อมูลหลังพัฒนา 2 วงรอบการวิจัยพบว่าได้แนว
ทางการดูแลโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ที่ครอบคลุมชัดเจนตั้งแต่การประเมิน การดูแล การรักษาและการฟ้ืนฟู โดย
ประกอบด้วย 1)ให้มีการคัดกรองซึ่งใช้เครื่องมือ2Q,9Q,8Q ผ่านโปรแกรมการให้บริการของโรงพยาบาลและมีการ
บันทึกข้อมูลด้วยแบบคัดกรองระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2)เพ่ิมการคัดกรองเชิงรุกจะมาจากการค้นหาผู้ป่วยซึมเศร้าใน
ผู้สูงอายุ โดยพยาบาลชุมชนและภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3)จัดบริการการคัดกรองเชิงรุกในทุกๆ
คลินิกในงานผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในโดยท าการคัดกรองค้นผู้ป่วยทุกรายที่มารับบริการ 4)จัดให้ทีมส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายอ าเภอนาตาลทั้งในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ผู้น าชุมชน แกนน าอาสาสมัครสาธารณสุข
และภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   5) ประเมินภาวะ วินิจฉัยและการช่วยเหลือที่ถูกต้อง จัดกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับผู้รับบริการแต่ละรายในการท ากลุ่มบ าบัด 6) คืนข้อมูลแก่ชุมชนและจัดกิจกรรมในรูปแบบ“ชุมชน
ช่วยชุมชนโดยชุมชน”โดยเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะการให้ค าปรึกษาแก่นแกนน าและภาคีเครือข่ายในชุมชน 
ผลจากพัฒนาและการน าแนวทางค้นหาและคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุในปี 2562 พบผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ร้อย
ละ 66.69 ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุร้อยละ 58.72 หากค้นพบเร็วก็สามารถช่วยเหลือรักษาภาวะซึมเศร้าให้หายได้ 
มีการน าไปใช้ไปประโยชน์โดยน าไปใช้ในทุกๆแห่งของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลของเขตอ าเภอนาตาล 
และน าไปเสนอและเผยแพร่ในเวทีวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับจังหวัดร่วมด้วย 
ค าส าคัญ  การพัฒนา แนวทางการค้นหาและคัดกรอง โรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ 



 

   

Poster 113 การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องผู้รับบริการมีแผลเรื้อรัง แบบไม่เรื้อรัง อ าเภอเลิงนกทา  
เปมิกา บุตรจันทร์ จุฬารัตน์ บุญชม นุชจรินทร์ ไชยสัจและจารุวรรณ์ ชาติทอง  

            โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 
บทคัดย่อ 

แผลเรื้อรังขนาดใหญ่ พบอุบัติการณ์ไม่สามารถจ าหน่ายผู้ป่วยจากหอผู้ป่วยได้ การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ และพัฒนารูปแบบการสนับสนุนเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาในการดูแลต่อเนื่อง
ผู้รับบริการมีแผลเรื้อรัง อ.เลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยใช้แนวคิดการเปลี่ยนจาก ความสูญเปล่าไปสู่คุณค่าใน
มุมมองของผู้รับบริการ (Lean) มาพัฒนา ผู้ร่วมวิจัยประกอบด้วย บุคลากรด้านสาธารณสุข ผู้รับบริการมีแผล
เรื้อรังและญาติ ด าเนินการวิจัยระหว่าง เดือน พ.ค. 2561-ก.พ. 2562 แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้  ระยะที่ 1 วิเคราะห์
สถานการณ์ โดยการประชุมกลุ่ม ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องผู้รับบริการมีแผลเรื้อรัง ใช้
กระบวนการ PAOR ด าเนินการ 2 ช่วง ดังนี้ 1) ด าเนินการในพ้ืนที่ต.สวาท ช่วงเดือน พ.ค 2561-มิ.ย. 2561 และ 
2) ด าเนินการในพ้ืนที่ อ.เลิงนกทาโดยใช้แนวทางการเบิกเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาเครือข่ายสุขภาพอ าเภอ (Cup) เลิงนก
ทา ช่วงเดือน ก.ค. 2561-ม.ค. 2562 ระยะที่ 3 สรุปและประเมินผล เก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความ
พึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
ผลการศึกษา ระยะที่ 1 พบประเด็นส าคัญที่ต้องพัฒนาการดูแลระยะกลาง ( IMC) ดังนี้ 1. ระบบภายใน
โรงพยาบาลงานผู้ป่วยนอกและงานผู้ป่วยใน 2. การรับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเครือข่าย              
3. ผู้รับบริการและญาติ ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้านผู้ป่วยมีแผลเรื้อรังในสภาพจริง 
ด าเนินการ 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1) จัดบริการ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน (PCC) ต.สวาท บริการซักประวัติ ตรวจโดย
พยาบาลเวชปฏิบัติ ระยะเวลารอคอยตั้งแต่ ห้องบัตร (visit) ถึงรับใบสั่งยา ภายใน 15 นาที ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจ ระดับมากที่สุด ร้อยละ 91.66 ได้ข้อก าหนดการส่งต่องานดูแลต่อเนื่อง น ามาปรับใช้ในช่วงที่ 2) จัดบริการ 
ณ งานผู้ป่วยนอก ใช้แนวทางการเบิกเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาเครือข่าย Cup เลิงนกทา ระยะเวลารอคอยตั้งแต่ visit ถึง
รับใบสั่งยา ภายใน 40 นาที ระยะที่ 3 ได้รูปแบบที่พัฒนา คือรูปแบบการดูแลต่อเนื่องผู้รับบริการมีแผลเรื้อรัง 
แบบไม่เรื้อรัง อ.เลิงนกทา จังหวัดยโสธร มี 3 ขั้นตอน คือ 1) ก าหนดข้อบ่งชี้ผู้ป่วยที่ต้องส่งต่องานดูแลต่อเนื่อง 2) 
ขั้นตอนการจ าหน่ายหอผู้ป่วย 3) ก าหนดแนวทางการเบิกเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาเครือข่ายCup เลิงนกทาน าใช้สามารถ
จ าหน่ายผู้ป่วย IMC ได้รับบริการเหมือนอยู่โรงพยาบาล จ านวน 13 ราย ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ระดับมาก
ที่สุด ร้อยละ 84.61 ผู้ให้บริการมีความพึงพอใจ ระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 94.63 
ค าส าคัญ : Lean  การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน  แผลเรื้อรัง 
 
 
 
 
 
 



 

   

Poster 114 ผลของการใช้โปรแกรมการจ ากัดแป้ง(Low Carb) ในการดูแลสุขภาพของเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยง
และกลุ่มป่วย ร่วมกับการใช้ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โรงพยาบาลพนา  

อรชร  ปอแก้ว และ ทรงอภิรัชต์  อ่อนอัฐ. สาขา บริการทุติยภูมิ  
โรงพยาบาลพนา   

บทคัดย่อ 
         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการใช้โปรแกรมการจ ากัดแป้ง(Low Carb) ในการดูแลสุขภาพ
ของเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย ร่วมกับการใช้ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และเพ่ือ
เปรียบเทียบระดับน้ าตาลในเลือด (FBS) BMI สัดส่วนไขมันในเลือด (Triglyceride:HDL) ก่อนและหลังการใช้
โปรแกรม การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi experimental research) เปรียบเทียบผลก่อนและหลังใน 1 
กลุ่มประชากร  กลุ่มตัวอย่างเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงและ กลุ่มป่วย โรคเรื้อรัง ไขมันในเลือดสูง  และโรคเบาหวาน  
จ านวน 34 คน โดยมีเกณฑ์คัดเข้า คือ มีค่า BMI>23, สัดส่วนไขมันในเลือด (Triglyceride:HDL) >1 และ 
FBS>100 mg/dl  อย่างน้อย 1 ข้อ และเกณฑ์การคัดออกคือไม่สามารถอยู่ครบ 12 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างได้รับ
โปรแกรมจ ากัดแป้ง (Low Carb)  ในการควบคุมอาหารร่วมกับการกระตุ้นพฤติกรรมตามแนวคิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม (Trans  Theoretical  Model : TTM) 5 ขั้นตอน โดยใน สัปดาห์ที่1-2 สะท้อนข้อมูลผลการตรวจ
สุขภาพและข้อดีข้อเสียให้กลุ่มตัวอย่าง  สัปดาห์ที่ 3 จัดอบรมความรู้ตามโครงการกินล้างโรค หลักสูตร 2 วัน 
สัปดาห์ที่4 เริ่มโปรแกรมจ ากัดแป้ง (Low Carb) ในการควบคุมอาหาร ค านวณแคลอรีใน 1 วัน  สัปดาห์ที่5-6 มี
การให้ค าปรึกษาและติดตามทางกลุ่มไลน์  สัปดาห์ที่7 มีการประชุมและติดตามผลครบ 1 เดือน  สัปดาห์ที่8-11  
มีการให้ค าปรึกษาและติดตามทางกลุ่มไลน์ สัปดาห์ที่12 ประชุมติดตามผล และตรวจสุขภาพ ครบ 2 เดือน  
ระยะเวลาศึกษาอยู่ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์- เมษายน 2562   เก็บรวบรวมข้อมูล 2 ครั้ง ห่างกัน 2 เดือนจาก
โปรแกรม Hos-xp ตามแบบบันทึกข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลทั่วไปด้วยสถิติเชิงพรรณนา ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติเชิงอนุมาน เปรียบเทียบความแตกต่างระดับน้ าตาลในเลือด, BMI และ
สัดส่วนไขมันในเลือด ก่อนและหลังการจัดโปรแกรม ด้วยสถิติ Paired Sample t-test โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างเข้าเกณฑ์คัดเข้าถึงเสร็จสิ้นโปรแกรม 
จ านวน 27 คน ส่วนมากเป็นเพศหญิงร้อยละ 77.8 ส่วนใหญ่อายุระหว่าง ต่ ากว่า 40 ปี,อายุ 40-49 ปี และ50 ปี 
ขึ้นไป เท่ากันร้อยละ 33.3  จากการเปรียบเทียบผลการตรวจสุขภาพก่อน-หลัง การจัดโปรแกรม พบว่าค่าเฉลี่ย 
BMI และ สัดส่วนระดับไขมันในเลือด ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)โดยค่าBMI  มีค่าเฉลี่ย
ลดลงจาก 26.17 (SD. = 4.23) เป็น 25.30 (SD. = 4.58) และค่าเฉลี่ยสัดส่วนระดับไขมันในเลือด 
Triglyceride:HDL ลดลงจาก 2.50 (SD. = 1.48) เป็น 1.88 (SD. = 1.01) ส่วนค่า FBS ค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการ
จัดโปรแกรมไม่แตกต่างกัน  สรุปผลการวิจัย พบว่าโปรแกรมสามารถกระตุ้น  กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยให้มี
พฤติกรรมการลดแป้งเพ่ิมขึ้นจนท าให้ค่า BMI และ สัดส่วนระดับไขมัน มีแนวโน้มลดลง ซึ่งการที่ FBS ไม่มีความ
แตกต่างหลังจัดโปรแกรม เกิดจากการกลุ่มตัวอย่างส่วนมาก มีค่า FBS ระดับปกติอยู่แล้ว จึงมีผลต่อการลดลงได้
ไม่มาก ข้อเสนอแนะในการวิจัย ควรขยายเวลาการวิจัยให้ครบตามแนวคิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Trans  
Theoretical  Model : TTM)  5  ขั้นตอน เพื่อความคงทนของพฤติกรรมต่อไป 

 



 

   

Poster 115 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลไม้พร้อมบริโภคที่จ าหน่ายบริเวณโรงเรยีน ในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี 

ลิลิต อินทนาและสุทธิพงษ์ แสงโชต ิ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่10 อุบลราชธานี  

บทคัดย่อ 
           ผลไม้พร้อมบริโภค โดยเฉพาะผลไม้ที่ขายตามรถเข็น ร้านค้าแผงลอยเป็นที่นิยมกันมาก เนื่องจากราคาไม่
แพงและซ้ือหาได้ง่าย แต่ผลไม้เหล่านี้ มีโอกาสปนเปื้อนด้วยสารเคมีและจุลินทรีย์ ตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงการตัด
แต่งและจ าหน่าย   ดังนั้น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่10 อุบลราชธานี  จึงได้จัดท าโครงการศึกษาคุณภาพทาง
จุลชีววิทยาของผลไม้พร้อมบริโภคที่จ าหน่ายบริเวณโรงเรียนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ได้ข้อมูลด้านคุณภาพและความปลอดภัยทางจุลชีววิทยาของผลไม้พร้อมบริโภคที่จ าหน่ายในสถานศึกษา
ดังกล่าว วิธีการศึกษา ท าการสุ่มเก็บตัวอย่างผลไม้พร้อมบริโภค จ านวน 9 ชนิด ได้แก่ แคนตาลูบ แตงโม ฝรั่ง 
มะม่วงมัน มะม่วงเปรี้ยว  สับปะรด มะละกอสุก แอปเปิ้ล และพุทรา จากแผงขายผลไม้ที่จ าหน่ายบริเวณโรงเรียน
ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี และโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช น ามาตรวจ
วิเคราะห์ตามเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   
พ.ศ.2560  ข้อ 2.1.1 จ านวน 7 รายการ (1.จ านวนจุลินทรีย์ (cfu/กรัม) เกณฑ์: น้อยกว่า 1 x 106 2.จ านวนยีสต์ 
(cfu/กรัม) เกณฑ์: น้อยกว่า 1,000 3.จ านวนรา (cfu/กรัม) เกณฑ์: น้อยกว่า 500 4.Escherichia coli 
(MPN/กรัม) เกณฑ์: น้อยกว่า 100 5.Staphylococcus aureus (cfu/กรัม) เกณฑ์: น้อยกว่า 100 6. 
Salmonella spp. /25 กรัม เกณฑ์: ไม่พบ 7.Listeria monocytogenes /25 กรัม เกณฑ์: ไม่พบ) วิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวิเคราะห์  สรุปผลการศึกษา  
 ผลการศึกษา จากผลการตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด 50 ตัวอย่าง พบตัวอย่างที่ไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพฯ 
จ านวน  38 ตัวอย่าง  คิดเป็นร้อยละ 76.00  แยกเป็น ไม่ได้คุณภาพเฉพาะเชื้อยีสต์อย่างเดียว 29 ตัวอย่าง ร้อย
ละ 58.00 เชื้อยีสต์และเชื้อรา 4 ตัวอย่าง ร้อยละ 8.00  เชื้อยีสต์และเชื้อจุลินทรีย์ 4 ตัวอย่าง ร้อยละ 8.00  และ
เฉพาะเชื้อราอย่างเดียว 1 ตัวอย่าง ร้อยละ 2.00  ขณะที่รายการตรวจวิเคราะห์ที่เหลืออีก 4 รายการ ซึ่งได้แก่  
Escherichia coli (MPN/กรัม), Staphylococcus aureus (CFU/กรัม), Salmonella spp. /25 กรัม และ 
Listeria monocytogenes /25 กรัม ได้คุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพฯทุกตัวอย่าง ส าหรับชนิดของผลไม้พร้อม
บริโภค ที่ไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพฯ เมื่อเทียบกับจ านวนตัวอย่างทั้งหมดของผลไม้ชนิดเดียวกัน  เรียง
ตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้  แคนตาลูบ ร้อยละ 100.00 (8/8), ฝรั่ง ร้อยละ 100.00 (6/6), พุทรา ร้อยละ 
100.00 (1/1),  สับปะรด  ร้อยละ 88.89 (8/9), มะละกอสุก ร้อยละ 75.00 (3/4), แตงโม ร้อยละ 66.67 (4/6),  
มะม่วงเปรี้ยว ร้อยละ 61.90 (3/7), มะม่วงมัน ร้อยละ 57.14, (4/7), แอปเปิ้ล ร้อยละ 50.00 (1/2)   
สรุปและข้อเสนอแนะ ผลไม้พร้อมบริโภคท่ีจ าหน่ายบริเวณโรงเรียนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ส่วนใหญ่ ยัง
ไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพฯ ถึงร้อยละ76 ซึ่งอาจจะเกิดจากการปนเปื้อนในขั้นตอนการล้าง การปอกเปลือก 
การตัดแต่ง และ/หรือการเก็บรักษา การใช้ภาชนะหรืออุปกรณ์ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อีกทั้งผลไม้หลายชนิด โดย
ธรรมชาติ ก็มีน้ าตาลสูง ท าให้เชื้อยีสต์ที่ชอบแป้งและน้ าตาล มีโอกาสปนเปื้อนและเจริญได้ดี  จึงพบการปนเปื้อน  



 

   

Poster 201 รายงานการสอบสวนโรคเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 12 ต าบล
ตะเคียนราม อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2560 

นางสาวสุภาพร  ยอดเอ้ือ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตะเคียนราม จังหวัดศรีสะเกษ 
บทคัดย่อ 

ด้วยวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตะเคียนราม ได้รับ
รายงานทางไลน์กลุ่มงาน SRRT ภูสิงห์ ว่าพบผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซีส 1 ราย ทีม SRRT โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลตะเคียนราม ได้ด าเนินการออกสอบสวนโรค ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น. การศึกษา
ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือยืนยันการวินิจฉัยโรค ศึกษาลักษณะทางระบาดวิทยาของโรค ในแง่ บุคคล เวลา 
สถานที่ และปัจจัยเสี่ยง ค้นหาแหล่งที่มาของการเกิดโรค และหาแนวทางในการควบคุม และป้องกันการ
แพร่กระจาย    ของโรค วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาการระบาดเชิงพรรณนา เครื่องมือที่ใช้ในการสอบสวนโรค คือ 
แบบสอบสวนโรคเลปโตสไปโรซีส ส านักระบาดวิทยา โดยศึกษาประวัติการเจ็บป่วย จากแบบบันทึกการรักษา 
โรงพยาบาลภูสิงห์ และศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อม ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค โดยการสัมภาษณ์ผู้ป่วยและญาติ เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลการเจ็บป่วย ประวัติการสัมผัสโรค การค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม และรวบรวมข้อมูลลักษณะการกระจาย
การเกิดโรค ตามบุคคล เวลา และสถานที่ ผลการสอบสวน พบว่า ผู้ป่วยเป็นเพศชาย อายุ 39 ปี อาชีพ ท านา 
ขณะป่วยอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 85 หมู่ที่ 12 ต าบลตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เริ่มป่วยวันที่ 24 
กรกฎาคม 2560 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลภูสิงห์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ผู้ป่วยมีอาการแสดงที่ส าคัญคือ 
ไข้สูงเฉียบพลัน หนาวสั่น ปวดกล้ามเนื้อและปวดศีรษะอย่างรุนแรง โดยเฉพาะกล้ามเนื้อน่อง แพทย์ตรวจวินิจฉัย 
Leptospirosis และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ Leptospira IgM ให้ผล positive การตรวจยืนยันด้วยวิธี 
Blood PCR ผล positive ปัจจัยเสี่ยงที่เอ้ือต่อการเกิดโรค ผู้ป่วยมีอาชีพหาปลา แช่น้ าอยู่เป็นเวลานาน มี
ระยะเวลาการสัมผัสน้ ามากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน  มีบาดแผล และผู้ป่วยไม่ได้สวมอุปกรณ์ในการป้องกันโรค 
สภาพแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัยผู้ป่วย    ไม่ถูกสุขลักษณะ มีน้ าท่วมขังบริเวณรอบๆบ้าน นอกจากนี้ ยังเป็นช่วง
ฤดูท านา ผู้ป่วยไม่ได้สวมอุปกรณ์ป้องกันก่อนออกไปท านา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Poster 202 การพัฒนาแนวทางในการชะลอไตเสื่อมด้วยการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
แบบมีส่วนร่วม อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี 

ธนกมัย อรุณพงษ์  พว.คลินิกโรคเรื้อรัง  
โรงพยาบาลน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี 

บทคัดย่อ 
  ผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายมีเพียงร้อยละ 36 เท่านั้นเข้าถึงบริการ ขาดความรู้ด้านการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม เกิดความท้อแท้ เครียด สื่อสารไม่เข้าใจกัน อยู่ในภาวะพ่ึงพิง ผู้ป่วยและผู้ดูแลขาดการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ขาดการตระหนักรู้ในเรื่องการดูแลตนเองท าให้สูญเสียค่าใช้จ่ายสูงในการรักษาและเป็นปัญหาส าหรับ
ผู้ป่วย ส่งผลกระทบต่อครอบครัวและชุมชน สถิติปี2561 จ านวนผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะที่ 3 และ 4จ านวน 834 คน
และ 289 คน คิดเป็นร้อยละ55.6และ19.27ตามล าดับ มีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m2/yr 
ร้อยละ 56.48 ซึ่งยังไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  จึงมองเห็นความส าคัญในการชะลอไตเสื่อม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาแนวทางในการชะลอไตเสื่อมด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบมีส่วนร่วม  
วิธีการศึกษา รูปแบบการวิจัยเป็นเชิงปฏิบัติการ (Action Research) กลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ระยะ3และ4 จ านวน 148 คน ระหว่างเดือนต.ค.2561 ถึง เม.ย. 2562 เครื่องมือที่ใช้ได้แก่แบบสอบถามเพ่ือ
สอบถามการรับรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเอง เปรียบเทียบข้อมูลจากห้องปฏิบัติการในการตรวจเลือดหาค่า
Creatinine ทั้งก่อนหลัง วิเคราะห์ทางสถิติ การประเมินผลจากการรับรู้  การตั้งเป้าหมายเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ โดยการเสริมสร้างแรงจูงใจ(Motivation Interview : MI) ใช้ทักษะการปรึกษา OARS การใช้
ค าถามปลายเปิด(Open-ended questioning) การชื่นชมยืนยันรับรอง(Affirmation) การฟังอย่างเข้าใจและ
สะท้อนความ(Reflective listening) และการสรุปความ(Summarization) เป็นการพูดใหม่ในสิ่งที่ผู้ป่วยเล่ามาให้
เป็นระบบมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เห็นทิศทางชัดเจนขึ้น  
ผลการศึกษา หลังการศึกษาพบว่า ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 และ 4 จ านวน 148 รายผู้หญิง 96 คน 
ผู้ชาย52คน อายุน้อยที่สุด 39 ปีและมากที่สุด 91 ปีอายุเฉลี่ย 69 ปี  พบว่าการชะลอไตเสื่อมด้วยการเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบมีส่วนร่วมนั้น ส่งผลให้ผู้ป่วยได้ตระหนักรู้ และน าไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม และติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบว่าค่าCreatinineดีขึ้นร้อยละ 55.41ไม่เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ 5.41 และแย่ลงร้อยละ39.19อัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m2/yr มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจาก
ร้อยละ56.48 เป็นร้อยละ 60.17 พบว่าการสร้างสัมพันธภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจ เพ่ือให้ผู้ป่วยได้ตระหนักรู้ถึง
ปัญหาที่เกิดข้ึนและตัดสินใจจะปรับเปลี่ยน  
สรุปและข้อเสนอแนะ การเสริมสร้างแรงจูงใจ(Motivation Interview : MI) ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  เพ่ือ
ชะลอการเสื่อมของไตได้ สามารถขยายผลไปใช้กับผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังอ่ืนๆ ได้ ในกรณีที่ผู้ป่วยยังไม่พร้อมในการ
ด าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้น จ าเป็นต้องแนะน าการดูแลตนเองเบื้องต้นและโน้มน้าวให้ผู้ป่วยเห็น
ความส าคัญ จ าเป็นต้องประเมินทุกครั้งจนกว่าผู้ป่วยจะพร้อมและยอมรับในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
 
 
 



 

   

Poster 203 การพัฒนารูปแบบการให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลไม่ได้ 
                             มยุรี ภูชะหาร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโนนสว่าง   
บทคัดย่อ 

ผลการด าเนินงานพบว่าการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยการรักษาด้วยยาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถช่วย
ให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ าตาลในกระแสเลือดได้ด้วยเหตุนี้จึงมีการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วย
เบาหวานมาใช้กับผู้ป่วยเรื้อรัง โดยการท ากิจกรรม One day camp และการสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ (Motivation Interview) เพ่ือช่วยให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมโรคป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ที่จะเกิดข้ึน ปรับพฤติกรรมการดูแลตนเองในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมต่อเนื่อง โดยใช้หลัก 3อ 2ส คือการ
ควบคุมอาหาร การออกก าลังกาย การควบคุมอารมณ์การไม่สูบบุหรี่และการไม่ดื่มสุรา รวมถึงการใช้ยา จะ
สามารถช่วยให้ผู้ป่วยชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานในระยะยาวได้  โดยต้องมีการร่วมมือทั้งจาก
ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ จึงจะสามารถสอดแทรกการดูแลตนเองของผู้ป่วยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในแบบแผนการ
ด าเนินชีวิต ท าให้ชีวิตของผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและบรรลุเป้าหมายดังกล่าว  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ การด าเนินงานประกอบด้วย 4 ระยะ ได้แก่ 1) ประเมินพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานโดยใช้
หลัก3อ2ส   2) พัฒนารูปแบบฯ 3) ทดลองและปรับปรุงรูปแบบฯ และ 4) การประเมินผล ขั้ นตอนการปฏิบัติ 3 
ขั้นตอนคือ 1.การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยเกณฑ์คัดเข้าคือต้องเป็นผู้ป่วยเบาหวานที่สมัครใจและมีอายุน้อยกว่า 
60 ปี 2.การการประเมินพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานโดยใช้หลัก3อ2ส 3.การท ากิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ One Day Camp กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยเบาหวาน จ านวน 20 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการท า
วิจัยได้แก่ แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ2ส ของกองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข  เก็บรวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 
ผลการศึกษา จ านวนผู้ป่วยเบาหวานที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 20 ราย เพศชาย 5 ราย เพศหญิง 15ราย มีอายุ
ระหว่าง 40-60ปี ระยะเวลาการป่วยด้วยโรคเบาหวาน 7-10 ปี ผู้เข้าร่วมโครงการมีจ านวน 2 รายที่มี
ภาวะแทรกซ้อนทางไต CKD stage3  การประเมินพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้แบบประเมิน3อ2ส พบว่า ผู้ป่วยที่
สามารถควบคุมปริมาณอาหารและควบคุมรสชาติอาหารไม่หวาน มัน เค็มจัด ร้อยละ 60(12) การทานผักและ
ผลไม้สด สะอาดเสมอวันละอย่างน้อยครึ่งกิโลกรัม ร้อยละ  25 (5) การออกก าลังกาย หรือเคลื่อนไหวต่อเนื่องจน
รู้สึกเหนื่อยมีเหงื่อออก ร้อยละ 50 (10) การจัดการความเครียดของตนเองด้วยการมองโลกในแง่ดีเสมอ ร้อยละ 
50 (10) ท่านสูบหรือสูดควันบุหรี่ ร้อยละ 10(2) การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 20(4) ผลการตรวจ
ระดับน้ าตาลสะสมในเลือด(HbA1C)  พบว่าผู้ป่วยเบาหวานมีค่าระดับน้ าตาลสะสมในเลือด(HbA1C)  ลดลงมีค่า
น้อยกว่า7 ร้อยละ 50(10)  มีค่าระดับน้ าตาลสะสมในเลือด(HbA1C)  ลดลงแต่มากกว่า7 ร้อยละ 35(7)  ผู้ป่วยมี
ค่าระดับน้ าตาลสะสมในเลือด(HbA1C) เพ่ิมข้ึนมากกว่า7 ร้อยละ 15(3) สรุปได้ว่ารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
ที่ควบคุมระดับน้ าตาลไม่ได้ โดยการใช้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบ One day camp การให้ผู้ป่วยได้
เห็นตัวอย่างอาหารจริง การกรองของไตและการเกิดภาวะแทรกซ้อน 3ต(ตา ไต เท้า) รวมถึงการให้ค าปรึกษาแบบ
สร้างแรงจูงใจ Motivation Interview จึงเป็นแนวทางที่เหมาะสม ส าหรับน ามาใช้ส าหรับผู้ป่วยเบาหวานที่
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านโนนสว่าง 



 

   

Poster 204 ผลของการให้โปรแกรมการออกก าลังกายแบบเฉพาะบุคคลต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน
ขาในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะ 4-5 คลินิกโรคไต โรงพยาบาลยโสธร 

นางสาวดุจดาว สกุลเวศย์ 
กลุม่งานกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลยโสธร 

บทคัดย่อ 
 กลุ่มงานกายภาพบ าบัดจึงได้ให้ความรู้และสอนการออกก าลังกายแบบกลุ่มในคลินิกโรคไตเรื้อรังระยะ 4-
5 พบว่ามีผู้ที่ไม่ออกก าลังกายมากถึงร้อยละ54 และพบว่าผู้ป่วยมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและขาต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานร้อยละ21และร้อยละ29 ตามล าดับ อีกทั้งพบว่าผู้ป่วยมีสภาวะทางกายและปัญหาที่แตกต่างกัน 
จากความส าคัญดังกล่าวจึงน ามาสู่การให้โปรแกรมการออกก าลังกายแบบเฉพาะบุคคลในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลของการให้โปรแกรมการออกก าลังกายแบบเฉพาะบุคคลต่อความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อแขนขาในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะ4-5 คลินิกโรคไตโรงพยาบาลยโสธร 
วิธีการศึกษา ใช้รูปแบบวิจัยกึ่งทดลอง อาสาสมัครเป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในคลินิกโรคไตระหว่าง 1 ม.ค. 2561 –
11 มี.ค.2562 ทั้งหมด 217 คน อาสาสมัครผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมการวิจัยทั้งสิ้น 57 ราย เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบ
บันทึกทางกายภาพบ าบัดซึ่งจะบันทึกข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการออกก าลังของผู้ป่วย ผลการทดสอบความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ ปัญหาที่ตรวจพบ และโปรแกรมการออกก าลังกายที่ได้รับ และแผ่นพับความรู้ อาสาสมัครจะได้รับการ
ทดสอบความแข็งแรงของแขน (Arm Curl) ขา (FTSTT) เพ่ือประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก่อนและหลัง
การให้โปรแกรม จากนั้นอาสาสมัครจะได้รับโปรแกรมการออกก าลังกายแบบเฉพาะบุคคลตามปัญหาที่พบหลังการ
ทดสอบจากนักกายภาพบ าบัด โดยโปรแกรมที่ให้จะประกอบไปด้วย รูปแบบ(type) เช่น การออกก าลังกายเพ่ือ
เพ่ิมความแข็งแรง, ความหนัก(intensity) ที่ระดับlow-moderate, จ านวนครั้ง(time) ที่ 10-15 ครั้ง/เซทและ
ระยะเวลา(duration)ท่ี 20-30 นาทแีละได้แผ่นพับความรู้ในการปฏิบัติตัวและการออกก าลังกายขณะอยู่ที่บ้าน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test ในการเปรียบเทียบผลของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก่อนและหลังการให้
โปรแกรม โดยก าหนดค่า p<0.05  
ผลการศึกษา อาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัยทั้งสิ้น 57 คน(อายุเฉลี่ย 63±12; ชาย 27 คน, หญิง 30 คน) ความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน (Arm Curl) ก่อนให้โปรแกรมการออกก าลังกายมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.89(SD5.27) 
หลังให้โปรแกรมการออกก าลังกายคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเป็น 19.28 (SD=5.27) ซึ่งสูงกว่าก่อนให้โปรแกรมการออก
ก าลังกายกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(mean diff 2.38,95%Cl 1.19 to 3.58,p value 0.001) และความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อขา (FTSTT) ก่อนให้โปรแกรมการออกก าลังกายมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.91 (SD 4.18) แต่ 
ภายหลังการให้โปรแกรมการออกก าลังกายมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเป็น 10.63 (SD 3.98) ซึ่งสูงกว่าก่อนให้
โปรแกรมการออกก าลังกาย  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (mean diff 1.28, 95%CI 0.42 to 2.14,p value 0.04) 
และเป็นที่น่าสนใจว่าอาสาสมัครมีอัตราการออกก าลังกายเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 54 เป็นร้อยละ 81 
สรุป การให้โปรแกรมการการออกก าลังกายแบบเฉพาะบุคคล ท าให้ผู้ป่วยหันมาการออกก าลังลังกายเพ่ิมมากขึ้น 
ท าให้นักกายภาพบ าบัดออกแบบการออกก าลังกายที่ตรงกับปัญหาของผู้ป่วยอย่างจ าเพาะเจาะจง ช่วยเพ่ิมความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและขาในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะ 4-5 ได้ ท าให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวและสามารถ
ท ากิจวัตรประจ าวันได้ดีขึ้น ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งซึ่งจะก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ 



 

   

Poster 205 กระบะกดจุดนวดเท้าสมุนไพรบรรเทาต่ออาการชาฝ่าเท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
                                                                    นายเมธาวี  ดาทา เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

                                    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแสนสุข อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ 
บทคัดย่อ 

          ปัจจุบัน เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนใน
หลายระบบของร่างกาย หากได้รับการดูแลไม่ถูกต้อง มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งแบบเฉียบพลัน
และแบบเรื้อรัง ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ภาวะเศรษฐกิจของผู้เป็นเบาหวานและครอบครัว โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลแสนสุขมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแสนสุขมีผู้ป่วยโรคเบาหวาน
เพ่ิมข้ึนทุกๆปี  ผู้ป่วยโรคเบาหวานมักเป็นแผลที่เท้า เนื่องจากเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อม ผิวหนังบริเวณส่วนขา
แห้งคัน เกิดการเกา มีแผลแตกและติดเชื้อได้ หรือเมื่อความรู้สึกที่เท้าลดลง ขณะเดินก็จะเกิดแผลได้ง่าย จะรู้ตัว
อีกทีแผลก็ติดเชื้อลุกลามไปมาก ยากต่อการรักษาแล้วบางคนถึงกับต้องตัดขา  งานการแพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแสนสุข อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ จึงได้ประดิษฐ์
กระบะกดจุดนวดฝ่าเท้าสมุนไพรช่วยบรรเทาอาการชาที่เท้าขึ้น และน าศาสตร์ด้านการนวดมาผสมผสานในการ
ประดิษฐ์กระบะกดจุดสมุนไพรเพ่ือผู้ป่วยได้น าไปใช้ต่อเนื่องที่บ้านเป็นแนวทางในการในการบรรเทาอาการชาเท้า
ของผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยตนเอง ต่อไป 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบอาการชาฝ่าเท้าก่อนและหลังการใช้กระบะกดจุดนวดฝ่าเท้าสมุนไพรของผู้ป่วย
เบาหวานที่มีอาการชาฝ่าเท้า 
การทดสอบประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์ อาสาสมัครผู้เข้าร่วมโปรแกรมต้องเหยียบกระบะกดจุดนวดฝ่าเท้าสมุนไพร 
ที่ผู้ศึกษาประดิษฐ์ขึ้น โดยต้องนึ่งถุงสมุนไพรให้ได้อุณหภูมิ 35-40 องศา  ต้องเหยียบทุกวันวันละ  20  นาที เป็น
เวลา 3 สัปดาห์ โดยมี อสม.ประจ าแต่ละหมู่เป็นผู้ตรวจสอบ วิธีการเหยียบและเวลาที่ถูกต้อง ในทุกวัน แล้วจะมี
เจ้าหน้าที่ไปประเมินเก็บข้อมูลทุกๆสัปดาห์ 
ประโยชน์/การน าไปใช้ กระบะนวดเท้าสมุนไพรลดอาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พ่ึงอินซูลินพบว่าท าให้
อาการชาเท้าลดลงอย่างต่อเนื่องตามช่วงเวลาที่ท าการทดลองเนื่องจากผลของการใช้กระบะนวดเท้าสมุนไพรทุก
วัน การกดจุดเท้าและสุมนไพรท าให้เพิ่มการไหลเวียนเลือดบริเวณเท้าดียิ่งขึ้น ส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของ
ร่างกายได้ดีขึ้นด้วย การไหลเวียนเลือดที่มากขึ้นท าให้อุณหภูมิผิวหนังฝ่าเท้าเพ่ิมสูงขึ้นด้วยเมื่อกดจุดไประยะหนึ่ง
ผิวหนังของผู้ใช้กระบะกดจุดนวดสมุนไพร จะอุ่นขึ้นและจะมีสีแดงมากขึ้น ผู้ ป่วยสามารถพกพาได้สะดวก และ
สามารถท าขายสร้างรายได้อีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Poster 206 ประสิทธิผลของการนวดแบบราชส านักในการรักษากลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อหลังส่วนบน 
นางสาวกันต์ฤทัย  มาลัย นางสาวปิยะรัตน์ ศิลาโชติและนางสาวนัชชา ถิรเตชสิทธิ์ 

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
บทคัดย่อ 

 จากรายงานสถานการณ์ผู้มารับบริการด้านการแพทย์แผนไทยในประเทศ พบว่ากลุ่มอาการเจ็บป่วยที่มา
รับบริการมากที่สุดได้แก่ปวดสะบักปวดบ่าปวดไหล่และปวดหลัง ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ป่วยในช่วงอายุ  40-60 ปีซึ่ง
เป็นกลุ่มที่เคยรักษาด้วยการกินยาแก้ปวดแต่อาการปวดเป็นๆหายๆจึงมาใช้วิธีการนวดในการบรรเทาอาการปวด
เพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้ยาติดต่อกันและลดอันตรายจากการใช้ยาแก้ปวดซึ่งเมื่อใช้ติดต่อกันจะท าให้เกิดการระคาย
เคืองกระเพาะอาหาร  จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่ามากกว่าครึ่ง ของการใช้ยาเป็นไปอย่างไม่
เหมาะสม สอดคล้องกับรายงานการใช้ยาอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขซึ่งพบว่าประชาชนมีการใช้
ยาซ้ าซ้อนเกินความจ าเป็นและพบอันตรายจากการใช้ยาในขณะที่ประเทศไทยมีภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยซึ่ง
ได้แก่การนวดไทยที่มีการใช้ในการบรรเทาอาการปวดเมื่อยมาเป็นเวลานานและยังมีรายงานการวิจัยสนับสนุนว่า
การนวดไทยช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อได้และท าให้กล้ามเนื้ออ่อนตัวมีความยืดหยุ่นจากสถิติผู้มารับที่คลินิก
แพทย์แผนไทย  โรงพยาบาลศรีสะเกษ 3 ปี ย้อนหลังพบว่า มีจ านวนผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนบนมากที่สุด
ดังนี้ ปีงบประมาณ 2558  จ านวน 720 ราย  ปีงบประมาณ 2559  จ านวน 1,012 ราย  ปีงบประมาณ 2560  
จ านวน 1,278 ราย 
วัตถุประสงค ์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการนวดราชแบบส านักในการรักษากลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อหลังส่วนบน 
วิธีการศึกษา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเป็นแบบกึ่งทดลองกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง One group 
Pre-posttest design  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการนวดแบบราชส านักในการรักษากลุ่มอาการ
ปวดกล้ามเนื้อหลังส่วนบนโดยคัดเลือกอาสาสมัครจากผู้มารับบริการที่มีอาการปวดหลังส่วนบน ที่มีระดับอาการ
ปวดตั้งแต่ 5 คะแนนขึ้นไป จ านวน 30 ราย เพ่ือรับการรักษาด้วยการนวดไทยแบบราชส านักสัปดาห์ละ1 ครั้ง 
เป็นเวลา 4 สัปดาห์ โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างดังนี้  1) มีอาการปวดกล้ามเนื้อหลังส่วนบน 2) ไม่มี
ปัญหาตามข้อห้ามของการนวดโรคหรืออาการที่ห้ามนวดได้แก่มีไข้สูงเกิน  38.5 องศาเซลเซียสความดันโลหิตสูง
เกิน140/90mmHgโรคผิวหนัง โรคติดต่อเช่นวัณโรคผู้ป่วยที่มีกระดูกหัก ไม่ได้รับประทานยาแก้ปวด ไม่ได้รับการ
รักษาด้วยวิธีการอ่ืนในขณะรับการรักษา  และมีความสมัครใจและยินดีเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ท าการเก็บข้อมูล
ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560 เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการนวดแบบราชส านักเก็บข้อมูลโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์และการตรวจวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปสถิติที่ใช้ได้แก่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและทดสอบค่า Paired Samples T-Test ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มผู้มารับบริการที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ
หลังส่วนบนหลังจากรักษาด้วยการนวดแบบราชส านัก  ไม่มีอาการแทรกซ้อนทั้ง 30 ราย มีค่าเฉลี่ยอาการปวด
กล้ามเนื้อหลังส่วนบนหลังจากรักษาด้วยการนวดแบบราชส านัก =1.90 จากก่อนการรักษาด้วยการนวดแบบราช

ส านัก = 5.97 ผู้มารับบริการมีระดับอาการปวดลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.01)การรักษาด้วยการนวด

แบบราชส านักจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อหลังส่วนบนได้อีกทั้งยังช่วยลด
การใช้ยาแก้ปวดและผลข้างเคียงจากการใช้ยาแก้ปวดติดต่อกันเป็นเวลานาน 
 



 

   

Poster 207 ผลของการพัฒนารูปแบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยโรคหืดเรื้อรังโดยประยุกต์ใช้ 
TEAMFC Model โรงพยาบาลน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี 

นางกัปปิยะ ปาณิวรรณ และนางสาวสุรัสฎาพร พุ่มจันทร์ เภสัชกรช านาญการ 
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  โรงพยาบาลน้ ายืน อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี 

บทคัดย่อ 
            จากการทบทวนผลการพัฒนาระบบสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  (Rational 
Drug Use Hospital : RDU) พบว่าผลการด าเนินงาน RDU ระดับโรงพยาบาลปี60 อยู่ในขั้นที่ 1 ไม่ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด โดยพบว่าตัวชี้วัดร้อยละผู้ป่วยโรคหืดเรื้อรังที่ได้รับยา Inhaled corticosteroid เท่ากับ 60.54 (เกณฑ์ ≥ 
80%) ผู้ป่วยใช้ยาสูดพ่นรายใหม่ไม่ได้รับการประเมินติดตามการใช้ยาเทคนิคพิเศษตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งมี
สาเหตุจากรูปแบบการด าเนินงาน RDU ในคลินิกโรคหืดเรื้อรังโรงพยาบาลน้ ายืนไม่ชัดเจน กลุ่มงานเภสัชกรรมฯได้
พัฒนาการให้บริการเพ่ือให้ผู้ป่วยใช้ยาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บุคลากรทางการแพทย์มีการสั่งใช้ยาอย่างสม
เหตุผล และเพ่ือให้ได้รูปแบบในการด าเนินงาน RDU ในคลินิกโรคหืดเรื้อรัง ซึ่งจะส่งผลให้มีการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล เกิดประสิทธิภาพในการรักษา และผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยจากการใช้ยา  
วิธีการศึกษา  เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action  research) โดยประยุกต์ใช้ TEAMFC Model (กัปปิยะ ปาณิ
วรรณ, 2561) และเทคนิคการมีส่วนร่วม กลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยโรคหืดเรื้อรังที่มีประวัติการสั่งใช้ยาไม่สมเหตุผล
และมารับบริการที่คลินิกโรคหอบหืดโรงพยาบาลน้ ายืน ระหว่าง 1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562 จ านวน 
57 คน เครื่องมือที่ใช้ แบบบันทึกการบริบาลเภสัชกรรม และแบบประเมินการใช้ยาเทคนิคพิเศษตามแนวทาง
คู่มือทักษะผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ขั้นตอนการศึกษา 1) ขั้นตอนวางแผนงาน 2) ด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การที่ก าหนด 3) ขั้นตอนการสังเกต 4) ขั้นตอนการสะท้อนผล การวิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้สถิติร้อยละ   
ผลการศึกษา ด้านผู้ป่วยพบว่า 1) ผู้ป่วยโรคหืดเรื้อรังที่ใช้ยา Inhaled corticosteroid รายใหม่ได้รับการติดตาม
การใช้ยาตามมาตรฐานวิชาชีพร้อยละ100 ด้านผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด RDU พบว่าหลังพัฒนาในปี 61 และ
ปี 62 ผลลัพธ์มีแนวโน้มดีขึ้น ดังนี้ 1) ผลการด าเนินงาน RDU ระดับโรงพยาบาลอยู่ในขั้นที่ 3 (เกณฑ์ผ่านล าดับขั้น
ที่ 2)  และ 2) ผ่านตัวชี้วัด RDU ระดับโรงพยาบาลในปี 61 และปี 62 เท่ากับร้อยละ77.08 และ ร้อยละ100 
ตามล าดับ 3) ร้อยละผู้ป่วยโรคหืดเรื้อรังที่ได้รับยา Inhaled corticosteroid ในปี 61 และปี 62 เท่ากับร้อยละ 
77.58 และ ร้อยละ 85.16 ตามล าดับ ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนและผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด RDU (เกณฑ์≥ ร้อยละ 80)    
สรุปและข้อเสนอแนะ จากการศึกษาพบว่าการประยุกต์ใช้ TEAMFC Model ในการพัฒนางาน RDU ในโรค
เรื้อรังท าให้ผลลัพธ์การพัฒนา RDU มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น รวมถึงการมีผู้น าทีมที่มีความเข้มแข็งให้ความส าคัญกับงาน 
RDU ท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดได้ และจากการศึกษาครั้งนี้ได้รูปแบบในการพัฒนาจาก  TEAMFC 
Model เป็น TEAMFCL Model ภายใต้หลักการที่ว่าข้อมูลดี มีหลักฐานเชิงประจักษ์  สรรสร้างความตระหนักรู้ 
ผู้น าติดตามดูแล สะท้อนแก้ปัญหาด้วยทีม     
 
 
 
 



 

   

Poster 208 การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับรอยโรคในช่องปากผู้สูงอายุ อ าเภอนิคมค าสร้อย    
นายจักรกฤษ กมลรัมย์  และคณะ  

ฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
บทคัดย่อ 

 โรคมะเร็งช่องปากเป็นปัญหาที่มีความส าคัญในระดับโลก และในประเทศไทย  พบว่ามีอุบัติการณ์เพ่ิมขึ้น
เรื่อยมาโรคมะเร็งช่องปากเป็นโรคร้ายแรง พยากรณ์โรคไม่ดี อัตราการตายสูง  อัตราการรอดชีวิตใน 5 ปี ทั่วโลก 
ต่ ากว่าร้อยละ 50  ปัจจัยเสี่ยงการเกิดมะเร็งช่องปากมีหลายปัจจัยเสี่ยง การตรวจพบโรคมะเร็งในระยะเริ่มแรก 
(Early detection) จะช่วยเพ่ิมโอกาสในการรักษาหายขาด และสามารถลดอัตราการตายจากโรคมะเร็งได้
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความชุกของรอยโรคในช่องปาก(Oral lesion) และภาวะเสี่ยงต่างๆกับรอย
โรคในช่องปาก (Oral lesion) ที่มีความเสี่ยงจะเป็นรอยโรคก่อนมะเร็ง (PMD)ในกลุ่มผู้สูงอายุ เครื่องมือที่ใช้คือ 
แบบคัดกรองมะเร็งช่องปาก ประชากรศึกษาได้แก่ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไปในอ าเภอนิคมค าสร้อย ประเมิน
สภาวะเสี่ยงตามแบบคัดกรองมะเร็งช่องปากและตรวจรอยโรคในช่องปากโดยทันตแพทย์ด้วยวิธี visual 
screening เก็บข้อมูลในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2561 ใช้สถิติเชิงพรรณนาบรรยายข้อมูลทั่วไป และ
สถิติสถิติ Chi-Square วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงและรอยโรคในช่องปาก(Oral lesion) ผล
การศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุทั้งหมด 826 คน ชาย 287 คน (34.7%)  หญิง 539 คน (65.3%) อายุเฉลี่ย 67 ปี ตรวจ
พบรอยโรคในช่องปาก (Oral lesion) 44 ราย ความชุก 5,327 คนต่อแสนประชากร ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นรอย
โรคก่อนมะเร็ง(PMD) 2 คน ความชุก 243 คนต่อแสนประชากร ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะ
เสี่ยงกับรอยโรคในช่องปาก(Oral lesion) พบว่า มีสภาวะเสี่ยง 4 สภาวะ ดังต่อไปนี้ ได้แก่ 1.มีแผลในปากบ่อย 
เป็นแล้วหายช้ามากกว่า 2 สัปดาห์ 2.มีรอยโรคสีแดง หรือสีขาวในช่องปาก  3.มีอาการปวดแสบร้อนในปาก และ
4.เคี้ยวหมาก มีความสัมพันธ์กับรอยโรคในช่องปากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  P-value < 0.05 ดังนั้น การจัด
โปรแกรมให้ทันตสุขศึกษาแก่ผู้สูงอายุเกี่ยวกับสภาวะเสี่ยงกับการเกิดมะเร็งช่องปาก รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การสังเกตอาการความผิดปกติภายในช่องปาก จะช่วยลดสภาวะเสี่ยงและช่วยให้มีการตรวจพบรอยโรคหรือความ
ผิดปกติได้เร็วขึ้น 
ค าส าคัญ ความชุก รอยโรคในช่องปาก ผู้สูงอายุ สภาวะเสี่ยง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

   

Poster 209 ผลของการพัฒนาความรู้ในการดูแลตนเองแบบเสริมแรงจูงใจ ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะ3-4 
สุไพรวรรณ  ค าทวี สุมาลี คมข า ภาณุพันธุ์ ธนปฐมสินชัย พิมพ์พรรณ ทองประมูล   

ลัดดา  ห้าวแสนและกฤติญา บุญพันธ์ 
โรงพยาบาลค้อวัง   

บทคัดย่อ 
        โรงพยาบาลค้อวังมีผู้ป่วยผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะ 3-4 เพ่ิมขึ้น โดยในปี พ.ศ.2559- 2561 พบผู้ป่วย 
จ านวน 279 ,433 และ 527 รายตามล าดับและคิดเป็น ร้อยละ 68.72, 69.28, 62.22  ตามล าดับ จากการส ารวจ
พฤติกรรมบริโภคอาหารเค็มของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะ 3-4 พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีปัญหาชอบรับประทานอาหาร
ที่มีรสเค็ม ร้อยละ 44.65 รวมถึงปรุงอาหารโดยใช้ผงชูรส ซุปก้อน ซุปผง ร้อยละ55.34 ส่งผลให้การชะลอไตเสื่อม
ไม่ได้ตามเกณฑ์เป้าหมายมาตรฐาน ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย จากปัญหาดังกล่าวทีมวิจัยจึงสนใจที่จะ
สร้างองค์ความรู้เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ
การชะลอความเสื่อมของไตจากการมีอัตราการลดลงของeGFR<4ml/min/1.73m2/yr เปรียบเทียบการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคอาหารเค็ม และการออกก าลังกาย เปรียบเทียบความพึงพอใจ ก่อนและหลังการ
พัฒนาความรู้ในการดูแลตนเองแบบเสริมแรงจูงใจผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะ3 -4 วิธีการศึกษาเป็นการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ ใช้กระบวนการPAOR  คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรการค านวณขนาดตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้  คือการ
พัฒนาความรู้ในการดูแลตนเองแบบเสริมแรงจูงใจ  ส่วนที่ 2 เป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป  แบบสอบถามพฤติกรรมการกินเค็มในชีวิตประจ าวัน  แบบสอบถามพฤติกรรมการออกก าลังกาย  
แบบสอบถามความพึงพอใจ ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ3ท่าน น าไปทดลองใช้กับผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรังระยะ3-4ในพ้ืนที่ จากนั้นน าผลที่ได้มาหาความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าครอนบาค เท่ากับ 
0.79 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ใช้สถิติเชิงพรรณนา ความถี่ ร้อยละ proportion difference test   
ผลการศึกษา ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะ3-4 มีความรู้ในการดูแลตนเองแบบเสริมแรงจูงใจ  ก่อนและหลังด าเนินการ
ร้อยละ 54.67และ 96.84  มีพฤติกรรมการกินเค็มในชีวิตประจ าวันก่อนและหลังด าเนินการ ร้อยละ 44.65และ 
6.28 นอกจากนี้พบว่าผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะ 3-4  มีพฤติกรรมออกก าลังกายภายใน 7 วัน  ก่อนและหลังด าเนินการ 
ร้อยละ 65.0และ97.14 ผลการชะลอความเสื่อมของไตจากการมีอัตราการลดลงของ GFR<4ml/min/1.73m2/yr  
ก่อนด าเนินการ จ านวน 50คน ร้อยละ 0 หลังด าเนินการเพ่ิมข้ึน จ านวน 39 คน ร้อยละ 78  รวมถึงมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ก่อนและหละงด าเนินการ ร้อยละ 49.25และ 96.18   ทดสอบค่าความแตกต่าง
ผลลัพธ์หลังพัฒนาความรู้พบว่าดีขึ้นกว่าก่อนพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน ผลการชะลอ
ความเสื่อมของไตจากการมีอัตราการลดลงของ eGFR<4ml/min/1.73m2/yr (Z =13.314, P = 4.302) รวมถึง
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม(Z =17.876, P = 4.637) เมื่อพิจารณาผลจากการศึกษาครั้งนี้ ควรส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ในการดูแลตนเองแบบเสริมแรงจูงใจในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะ3-4  อย่าง
ต่อเนื่องต่อไป 
สรุปและข้อเสนอแนะ การพัฒนาความรู้ในการดูแลตนเองแบบเสริมแรงจูงใจผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะ3-4 เป็นการ
เพ่ิมคุณภาพบริการให้กับผู้รับบริการโดยสหวิชาชีพ และอาสาสมัครโรคไต น าความรู้สู่การปฏิบัติจริง เชื่อมโยง
ชุมชนโดยผู้ป่วยน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน      



 

   

Poster 210 การส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา 
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลอ านาจเจริญ  

บทคัดย่อ 
 การติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาเป็นปัญหาที่ส าคัญของการติดเชื้อในโรงพยาบาล ปัจจุบันมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
จากข้อมูลการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลอ านาจเจริญ พบว่า อัตราการติดเชื้อดื้อยาในปี 2560 -2562 
เท่ากับร้อยละ 0.23, 0.08 และ 0.15 ตามล าดับ เชื้อดื้อยาที่เป็นปัญหามากที่สุดคือ Acinetobacter spp.(MDR) 
รองลงมาคือ Klebsiella spp.(ESBL) และ E.coli spp.(ESBL) ตามล าดับ และพบในหอผู้ป่วย NICU, IMCU และ 
ICU มากที่สุด การติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้ป่วยท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตเพ่ิม
ระยะเวลาการอยู่โรงพยาบาล เพ่ิมค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา ต้องใช้ยาปฏิชีวนะที่มีราคาแพง การแพร่กระจาย
เชื้อเกิดข้ึนได้ในหลายหน่วยงานของโรงพยาบาลและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของบุคลากร การปฏิบัติกิจกรรมการ
รักษาพยาบาล การจัดการอุปกรณ์เครื่องใช้ของผู้ป่วย หรือจากการดูแลความสะอาดของสิ่งแวดล้อมอาจท าให้เชื้อ
ดื้อยาแพร่กระจายไปสู่หน่วยงานอื่นๆท้ังในโรงพยาบาลและในชุมชน ดังนั้นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา
ในโรงพยาบาลต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ เกิดความยั่งยืนในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ จึงมีการทบทวนมาตรการการ
ควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยา และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อดื้อยาได้อย่างถูกต้อง 
วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการติดเชื้อดื้อยาของบุคลากรและลดอัตราการเกิด
การติดเชื้อดื้อยา 
วิธีการศึกษา วิเคราะห์ปัญหา ทบทวนอุบัติการณ์การติดเชื้อดื้อยาสูงขึ้น ค้นหาปัญหาจากการปฏิบัติงาน หา
แนวทางการแก้ไขปัญหาจากการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหา ICN และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้แนว
ทางการแก้ปัญหา โดยการใช้วิธีการส่งเสริมการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อดื้อยาของบุคลากรพยาบาล
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 1) การให้ความรู้ 2) การทบทวนแนวปฏิบัติ 3) การประเมินผลและให้ข้อมูลย้อนกลับ 
4) การกระตุ้นเตือนโดยใช้โปสเตอร์ 5) การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลคลและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6) 
รณรงค์การล้างมือ 
ผลการศึกษา บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการติดเชื้อดื้อยาในภาพรวมร้อยละ 90.27 โดยปฏิบัติในข้อ
ที่เคยปฏิบัติได้น้อยเพ่ิมขึ้นทุกข้อ ดังนี้ 1) การแยกของใช้ส าหรับผู้ป่วย ปฏิบัติได้ร้อยละ 91.7 2) การแยกผู้ป่วย
กรณีไม่มีห้องแยก ปฏิบัติได้ร้อยละ 87.5 3) ท าความสะอาดพ้ืนและเตียงของผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ
ทุกวัน ปฏิบัติไดร้้อยละ 100.0 และ 4) ท ากิจกรรมการพยาบาลทุกอย่างในผู้ป่วยติดเชื้อเป็นล าดับหลังหรือสุดท้าย
ปฏิบัติได้ร้อยละ 95.8 อัตราการติดเชื้อเดือนมกราคม-มีนาคม 2562 มีแนวโน้มลดลง คือร้อยละ 0.084, 0.046 
และ 0.041 ตามล าดับ                          
สรุปและข้อเสนอแนะ บุคลากรมีการปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาเพ่ิมขึ้น
จากเดิมร้อยละ 80.28 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 90.27 และอัตราการติดเชื้อดื้อยามีแนวโน้มลดลง จะเห็นได้ว่าการใช้
กิจกรรมหลายอย่างในการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โดยท าอย่างต่อเนื่อง
จะท าให้บุคลากรเกิดความตระหนักในหน้าที่และมองเห็นความส าคัญมากยิ่งข้ึน  



 

   

Poster 211 ปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้า ของผู้สัมผัสโรคที่มารับบริการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวจันทร์เพ็ญ   พลอาจ วท.บ. 
โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ 

บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้า ของผู้มารับ
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นเขตพ้ืนที่การระบาด
ของโรคพิษสุนัขบ้า และมีผลการตรวจหาเชื้อในหัวสุนัขยืนยันทางห้องปฏิบัติการให้ผลบวก  
วิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือผู้มารับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ และเป็นบุคคลมี
ภูมิล าเนาในเขตอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ในห้วงเดือนมกราคม ถึงเดือน เมษายน พ.ศ. 2561  
คัดเลือกแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลการศึกษา พบว่า ผู้สัมผัสโรคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 53.7 อายุระหว่าง 7-18 ปี ร้อยละ 62.9  สัมผัส
ด้วยการกัด ร้อยละ 74.6 รองลงมาคือข่วนผิวหนังจนเลือดออก ร้อยละ 17.9 เกิดจากสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของ ร้อยละ 
65.6 รองลงมาคือสัตว์เลี้ยงของตนเอง ร้อยละ 20.9 ซึ่งหลังจากสัมผัสล้างแผลด้วยน้ าสบู่ ร้อยละ 89.5 กลุ่ม
ตัวอย่างมีความรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้ามากที่สุด ร้อยละ 71.6  เชื่อมั่นต่อการกระบวนการดูแลรักษาผู้
สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ 90.4   รับรู้ต่อต่อความรุนแรงของโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ 86.4 รับรู้ประโยชน์และ
อุปสรรคต่อการจัดการสัตว์เลี้ยงในครัวเรือน ร้อยละ87.8 รับรู้ถึงการติดต่อของโรคในระดับปานกลาง ร้อยละ58.6 
มีแรงจูงใจต่อการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าสูงสุด ร้อยละ 95.5 และมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองต่อโรค

พิษสุนัขบ้า อยู่ในระดับดี  ( = 2.43 ) โดยพฤติกรรมการป้องกันตนเองต่อโรคพิษสุนัขบ้า มีความสัมพันธ์กับ
ความรู้ ความเชื่อม่ัน และการรับรู้ถึงการติดต่อของโรคพิษสุนัขบ้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
สรุปและข้อเสนอแนะ จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
ควรส่งเสริมให้ประชาชน อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ให้มีความรู้ความเข้าใจต่อการติดต่อของโรคพิษ
สุนัขบ้าของผู้สัมผัสสารคัดหลั่งของสัตว์พาหะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Poster 212 ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรคเหงือกอักเสบของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เขตต าบลบัวงาม อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

นางสาวรุจระวี  โคสารคุณ  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบัวงาม  อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

บทคัดย่อ 
     จากการด าเนินงานด้านทันตสาธารณสุขในโรงเรียนประถมศึกษา เขตต าบลบัวงาม อ าเภอเดชอุดม                    
ที่ผ่านมา พบปัญหาเหงือกอักเสบ ซึ่งจากการส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากของนักเรียนในกลุ่มอายุ 12 ปี  
ประจ าปีงบประมาณในพ้ืนที่ต าบลบัวงาม ปี 2556-2560 พบร้อยละ 56.6 ,57.8, 55.3, 54.2 ,50.15 ตามล าดับ  
ซึ่งยังมีอัตราการเกิดสภาวะโรคเหงือกอักเสบสูง ถึงแม้ว่าโรคเหงือกอักเสบจะไม่ใช่โรคร้ายแรง     แต่น าไปสู่โรค 
ป ริ ทั น ต์ ที่ รุ น แ ร ง แ ล ะ ท า ใ ห้ สู ญ เ สี ย ฟั น ต า ม ม า น อก จ า ก นี้ ยั ง บั่ น ท อ น สุ ข ภ า พ ท า ง ร่ า ง ก า ย ไ ด้ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรคเหงือกอักเสบ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 เขตต าบลบัวงาม อ า เภอเดชอุดม จั งหวัดอุบลราชธานี 
วิธีการศึกษา การวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยแบ่งประชากรที่ศึกษาออกเป็น 2 
กลุ่ม เป็นการศึกษาแบบ Two Group Pretest-Possttest Design กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนบ้านบัวงาม จ านวน 30 คน เป็นกลุ่มทดลอง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 
โรงเรียนบ้านหนองสนม เป็นกลุ่มเปรียบเทียบ จ านวน 30 คน โดยจัดโปรแกรมทันตสุขศึกษาใช้เครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และแบบบันทึกการตรวจสุขภาพช่องปาก การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลทั่วไป
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าสูงสุด ต่ าสุด และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
ข้อมูลเปรียบเทียบ ด้วยสถิติ Paired Sample t-test และ Independent t-test และ 95% Confident  
Interval ที่ระดับนัยส าคัญเท่ากับ 0.05 
ผลการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 88.33 อาศัยอยู่กับผู้ปกครอง(บิดา มารดา) ร้อยละ 43.01ผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 62.35 บุคลที่นักเรียนปรึกษาเมื่อมีปัญหาสุขภาพช่องปากเป็นคุณครู 
ร้อยละ 48.50 หลังทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องโรคเหงือกอักเสบ ทัศนคติและการปฏิบัติตัวใน
การป้องกันโรคเหงือกอักเสบ มากกว่าก่อนการทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                  
(p-value <0.001) ช่องปากและฟันมีปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์น้อยกว่าก่อนการทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p-value < 0.001) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Poster 213 การประเมินผลการยอมรับค าแนะน าขนาดยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม ในผู้ป่วยสภาวะไตบกพร่องท่ี
นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

               ภญ.วลัยพร  แปลงมาลย์  
งานบริการผู้ป่วยใน ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลอ านาจเจริญ  

บทคัดย่อ 
งานเภสัชกรรมผู้ป่วยในจึงได้จัดท าคู่มือปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการท างานของไตบกพร่องขึ้นเพ่ือให้เป็น

แนวทางเดียวกันในการให้ข้อมูลแก่แพทย์ และการค้นหาผู้ป่วยที่สะดวกเหมาะแก่การท างานของเภสัชกรมากขึ้น 
การศึกษาจึงมีเป้าหมายเพ่ือศึกษาผลการยอมรับของแพทย์ต่อการเสนอแนะขนาดยาที่เหมาะสมโดยเภสัชกรตาม
แนวทางการปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีสภาวะไตพกพร่อง รวมถึงมูลค่าการใช้จ่ายด้านยาที่ประหยัดได้จากการให้
ข้อมูลขนาดยาที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วย วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาแบบพรรณนา แบบกลุ่มเดียวและวัดผลครั้งเดียว 
โดยการติดตามย้อนหลัง (Retrospective analysis) รวบรวมผลการปรับยาปฏิชีวนะชนิดฉีดตามค่าการท างาน
ของไตที่เภสัชกรได้น าเสนอแก่แพทย์ผู้รักษา ในผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลอ านาจเจริญ ดูข้อมูลย้อนหลัง
ปีงบประมาณ 2557-2561 (ถึง31มีนาคม 2561) โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และการแจกแจงความถี่ กราฟ
แสดงเส้นแนวโน้ม และการค านวณมูลค่ายาที่ประหยัด โดยใช้ผลต่างของ ผลคูณของราคาทุนของยาปฏิชีวนะกับ
ขนาดยาเดิมกับเวลาที่ให้ กับ ผลคูณของราคาทุนของยาปฏิชีวนะกับขนาดที่มีการปรับขนาดตามค าแนะน ากับ
เวลาที่ให้ ผลการศึกษา พบว่ามีการน าเสนอการปรับขนาดยาทั้งหมด 472 ครั้ง จากรายการยาปฏิชีวนะทั้งหมด 
19 รายการ แพทย์ให้การยอมรับปรับขนาดยาตามที่เภสัชกรน าเสนอ 277 ครั้ง (58.69%)   ไม่ปรับ ขนาดยาตาม 
133 ครั้ง (28.18%) ปีงบประมาณที่แพทย์ปรับตามเภสัชมากที่สุดคือ 2561 เป็นร้อยละ 68.97 และไม่ปรับยา
ตามค าแนะน ามากสุดคือปีงบ 2557 คิดเป็นร้อยละ 34.46   และแพทย์มีแนวโน้มปรับขนาดยาตามที่เภสัชกร
น าเสนอเพ่ิมข้ึน (R2=0.67) เภสัชกรน าเสนอการปรับขนาดยามากที่สุดคือแผนกอายุกรรม (74.58%) และแพทย์ก็
ยอมรับการน าเสนอปรับขนาดยามากถึงร้อยละ 65.34 จากผลการปรับขนาดยาของแพทย์ตามที่เภสัชกรน าเสนอ
ทั้งหมด 277 ครั้ง สามารถน ามาประเมินค่าใช้จ่ายได้ยา 267 ครั้ง เป็นร้อยละ 96.39 คิดเป็นมูลค่ารวม 308,804 
บาท สรุปได้ว่า แพทย์มีแนวโน้มให้การยอมรับการน าเสนอการปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีสภาวะไตบกพร่องมากขึ้น 
และผลจากการปรับลดขนาดยาท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านยาได้ สรุปและข้อเสนอแนะ ผลการยอมรับของ
แพทย์ต่อการปรับขนาดยาตามที่เภสัชกรแนะน า คิดเป็นร้อยละ 58 น้อยกว่าการศึกษาของวินัดดา ชุตินาราและ
คณะ (2553)1 ที่แพทย์เห็นด้วยร้อยละ 63 โดยการส่งให้ค าปรึกษาจะท าในรูปแบบส่งใบให้ค าปรึกษาเรื่องยากับ
การเขียนความเห็นของเภสัชกร(pharmacist’s note) ไม่ได้พบแพทย์โดยตรง ซึ่งต่างกับการศึกษาของ รชานนท์ 
หิรัญวงษ์ (2554)1 ที่แพทย์เห็นด้วยถึง 89 เนื่องจากเภสัชกรจะขึ้นประจ าเป็นหอผู้ป่วยวันละ 4 ชั่วโมงท าให้ได้ให้
ค าปรึกษาแก่แพทย์โดยตรงและทันท่วงทีมากกว่า ส าหรับผลค่าใช้จ่ายประหยัดได้ 308 ,804 บาท หรือ 1,115 
บาทต่อใบสั่งยา มูลค่ายาที่สามารถประหยัดได้ในการศึกษาครั้งนี้คิดเฉพาะมูลค่ายา ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายแฝงอ่ืนๆ 
ท าให้ต้นทุนประหยัดได้ต่ ากว่าความเป็นจริง เช่นเดียวกับการศึกษาของวินัดดา ชุตินาราและคณะ (2553)1  ที่ช่วย
ประหยัดได้ 2,000บาทต่อใบสั่งยา แต่หากค านวณในแง่ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จากการป้องกันการเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยาระหว่างที่นอนโรงพยาบาล  จะช่วยประหยัดเพิ่มได้ถึง 207,140.6บาท รวม 515,944.60คิด
เป็น 1,862.62บาทต่อใบสั่งยา (อ้างอิงการค านวณจากศึกษาของ รชานนท์ หิรัญวงษ์ (2554) 2 



 

   

Poster 214 การประเมินความเสี่ยงด้านจุลชีววิทยาของน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทเขตสุขภาพที่10  
นางสุดารัตน์ แก้วมณี นางสุจิตรา แสนทวีสุขและนายสุทธิพงษ์ แสงโชติ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่10 อุบลราชธานี  
บทคัดย่อ 

กระทรวงสาธารณสุขได้เรื่องก าหนดน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทเป็นอาหารที่ก าหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐาน ในเขตสุขภาพที่10 เฝ้าระวังคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน ปีพ.ศ.2560 ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, มุกดาหาร และยโสธร เก็บตัวอย่างน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทหลัง
จ าหน่ายส่งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่  10 อุบลราชธานีเพ่ือตรวจคุณภาพและประเมินความเสี่ยง เพ่ือเป็น
ข้อมูลการหามาตรการให้คุ้มครองผู้บริโภคต่อไป 
วิธีการศึกษา ประสานงานกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 5 จังหวัด เพ่ือเก็บตัวอย่างน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่
ปิดสนิทหลังจ าหน่าย ระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ ถึง ตุลาคม 2560  รวมตัวอย่างทั้งสิ้น 376 ตัวอย่าง ส่งที่
ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่10 อุบลราชธานี ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ด้านจุลินทรีย์ ได้แก่ 
Coliforms ตรวจวิเคราะห์ด้วย วิธี เอ็ม พี เอ็น ตามเอกสารอ้างอิง APHA (2017), E.coli ตรวจหาด้วยวิธีต่อเนื่อง
จากการตรวจ Coliforms, เชื้อโรคอาหารเป็นพิษตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี Membrane filtration ได้แก่ S.aureus 
วิธีวิเคราะห์ตามเอกสารอ้างอิง APHA(2017), Salmonella spp. วิธีวิเคราะห์ตามเอกสาร ISO 19250 : 
2010(8), การประเมินผลโดยค านวณผลการตรวจวิเคราะห์เป็นค่าร้อยละ, โอกาสในการปนเปื้อนของเชื้อ(ความ
ชุก)และ ประเมินค่าความเสี่ยงของผู้บริโภคต่อการได้รับอันตรายจาก Coliforms, E.coli, S.aureus, 
Salmonella spp. ด้วยการประเมินความเสี่ยงแบบกึ่งปริมาณ (Semi-Quantitative Risk Assessment) 
ผลการศึกษา น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท รวมทั้งสิ้น 376 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อนเชื้อ Coliforms 62 
(16.48%) ตัวอย่าง, ความชุก (Prevalence) 0.16, การปนเปื้อนเชื้อ E. coli 6 (1.59%) ตัวอย่าง,ความชุก 
(Prevalence) 0.01 , การปนเปื้อนเชื้อ S. aureus 0 (0.00%) ตัวอย่าง, ความชุก (Prevalence) 0.00,    การ
ปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp. 0 (0.00%)  ตัวอย่าง, ความชุก (Prevalence) 0.00 
ผลการประเมินความเสี่ยงต่อเชื้อโรคที่ปนเปื้อนในน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทในเขตสุขภาพที่10  
พบว่ามีความเสี่ยงของเชื้อ Coliforms, E. coli, S. aureus, Salmonella spp. ต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
ต่ า (Low Risk) และพบว่าผลการประเมินความเสี่ยงของน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทต่อความปลอดภัยของ
ผู้บริโภคอยู่ในระดับความรุนแรงต่ า (Low severity) 
สรุป ในเขตสุขภาพที่10 มีความเสี่ยงของเชื้อต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคต่ า (Low Risk) และความรุนแรง
ระดับต่ า (Low severity) แต่พบการปนเปื้อนของเชื้อ E. coli แสดงถึงสุขลักษณะการผลิตบกพร่อง และบ่งชี้ว่ามี
การปนเปื้อนของอุจจาระแต่มีโอกาสท าให้ผู้บริโภคเกิดการเจ็บป่วยเนื่องจากอุจจาระร่วง ผู้ป่วยอุจจาระร่วงจาก
เชื้อ E. coli (STEC)มีอาการถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นเลือด, ส าหรับE.coli (EAEC หรือ EAggEC) ท าให้เกิดอาการ
อุจจาระร่วง พบมากในเด็กเล็กของประเทศที่ก าลังพัฒนา และเด็กเล็กจะมีอาการอุจจาระร่วงแบบเรื้อรัง  บางราย
มีอาการนานกว่า 14 วัน มีผลกระทบกับการเจริญเติบโตของเด็ก ดังนั้นเขตสุขภาพที่10 ควรมีกลยุทธ์ในการเฝ้า
ระวังคุณภาพน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทหลังจ าหน่าย ให้ครบร้อยละ100ของเขต และรณรงค์ให้ผู้ผลิตมี
ความตื่นตัวให้ความส าคัญต่อสุขลักษณะและกระบวนการผลิตให้สะอาดปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อโรค 



 

   

Poster 215 ความปลอดภัยด้านจุลชีววิทยาของอาหารกลุ่มซูชิท่ีจ าหน่ายบริเวณสถานศึกษาในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2561 

วิภาวดี รากแก่น และ ลิลิต อินทนา  
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี   

บทคัดย่อ 
เนื่องจากซูชิเป็นอาหารที่พร้อมรับประทานหากวัตถุดิบไม่สะอาด สุขอนามัยของผู้สัมผัสอาหาร สภาวะ

แวดล้อม สถานที่ผลิตและสถานที่จ าหน่ายไม่เหมาะสมจะมีความเสี่ยงต่อโรคอุจจาระร่วง โรคทางเดินอาหารอ่ืน
จากเชื้อจุลินทรีย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานีจึงจัดท าโครงการศึกษาสถานการณ์ความ
ปลอดภัยของอาหารกลุ่มซูชิที่จ าหน่ายบริเวณสถานศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์ความ
ปลอดภัยด้านจุลชีววิทยาของอาหารกลุ่มซูชิที่จ าหน่ายบริเวณสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  วิธี
การศึกษา เก็บตัวอย่างกลุ่มอาหารซูชิที่จ าหน่ายพร้อมบริโภค 2 ประเภท คือ ประเภทแรก ข้าวสุกที่ตกแต่งหน้า
ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ปลาดิบ สัตว์ทะเล ไข่หวาน ย าสาหร่าย หน้าที่มีครีมสลัด ไข่กุ้งหรือไข่ปลา และปูอัด ประเภทที่ 
2 ข้าวสุกม้วนรวมกับไส้อาจมีหรือไม่มีแผ่นสาหร่ายม้วนอยู่ด้านนอก จ านวน 50 ตัวอย่างจากร้านที่จ าหน่ายบริเวณ
โรงเรียนสถานศึกษา 8 แห่งในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.2561 ตรวจ
วิเคราะห์ ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานีเพ่ือหาเชื้อที่บ่งชี้สุขลักษณะ และเชื้อ
โรคอาหารเป็นพิษ จ านวน 5 รายการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ 
ผลการศึกษา ซูชิ จ านวน 50 ตัวอย่าง เป็นประเภทที่ 1 จ านวน 45 ตัวอย่าง และประเภทที่ 2 จ านวน 5 ตัวอย่าง 
ผลการตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยาพบซูชิไม่ได้มาตรฐานจ านวน 27 ตัวอย่าง (ร้อยละ 54) เป็นตัวอย่างที่
จ าหน่ายบริเวณโรงเรียนประถมศึกษาจ านวน 16 ตัวอย่าง (ร้อยละ 66.6) และจ าหน่ายบริเวณโรงเรียน
มัธยมศึกษาจ านวน 11 ตัวอย่าง (ร้อยละ 42.3) โดยซูชิประเภทที่ 1 ไม่ได้มาตรฐานร้อยละ 51.1 เป็นหน้าที่
ตกแต่งด้วยปูอัดไม่ได้มาตรฐานมากที่สุด (ร้อยละ 100) รองลงมาคือหน้าสัตว์ทะเล (ร้อยละ 80) และหน้าไข่หวาน 
(ร้อยละ 62.5) ตามล าดับ สาเหตุที่ไม่ได้มาตรฐานเกิดจากแบคทีเรียทั้งหมดเกินมาตรฐาน (ร้อยละ 22.2) 
รองลงมาคือ แบคทีเรียทั้งหมดร่วมกับ MPN E. coli เกินมาตรฐาน (ร้อยละ 11.1) และ แบคทีเรียทั้งหมดร่วมกับ
เชื้อ B. cereus เกินมาตรฐาน (ร้อยละ 6.6) ตามล าดับ ส่วนเชื้ออาหารเป็นพิษ พบเชื้อ B. cereus,แบคทีเรีย
ทั้งหมด และ MPN  E. coli เกินมาตรฐานในซูชิหน้าปลาดิบ 1 ตัวอย่าง, เชื้อ S. aureus ร่วมกับแบคทีเรียทั้งหมด
เกินมาตรฐานในซูชิหน้าสาหร่าย 1 ตัวอย่าง และ เชื้อ B. cereus ชนิดเดียวเกินมาตรฐาน 2 ตัวอย่างในซูชิ หน้า
ย าสาหร่าย และหน้าปูอัด ส่วนซูชิประเภทที่ 2 ไม่ได้มาตรฐานร้อยละ 80 มีสาเหตุจาก แบคทีเรียทั้งหมด และ  
MPN  E. coli เกินมาตรฐาน 2 ตัวอย่าง (ร้อยละ 40) เชื้อ B. cereus และ MPN E. coli เกินมาตรฐาน 1 
ตัวอย่าง (ร้อยละ 20) และ แบคทีเรียทั้งหมดเกินมาตรฐาน 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 20) ทั้งนี้ซูชิทั้ง 2 ประเภทตรวจไม่
พบเชื้อ Salmonella spp.  
สรุป สถานการณ์ความปลอดภัยด้านจุลินทรีย์ของอาหารกลุ่มซูชิที่จ าหน่ายบริเวณสถานศึกษาในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี พบว่าผ่านมาตรฐานเพียง ร้อยละ 46  บ่งชี้ได้ว่ากระบวนการผลิตซูชิ  มีการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อม 
สุขลักษณะส่วนบุคคลของ    ผู้ประกอบอาหาร และการเก็บรักษาระว่างรอจ าหน่ายยังไม่เหมาะสม  
 



 

   

Poster 216 คุณภาพอาหารกลุ่มซูชิท่ีจ าหน่ายบริเวณสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
สมพร เอมโอษฐ์ พัชราภรณ์ เกียรตินิตประวัติ ประชาพร ผลสิน และอรุณี ศิริปี 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่10 จังหวัดอุบลราชธานี 
บทคัดย่อ 

ซูชิหรือข้าวปั้นเป็นอาหารบริเวณสถานศึกษาที่เด็กนิยมรับประทานเนื่องจากมีสีสันสดใสและขนาดเล็ก
รับประทานง่าย ราคาไม่แพง ซูชิท าจากข้าวที่มีส่วนผสมของน้ าส้มสายชู โดยปั้นข้าวเป็นก้อนแล้วตกแต่งหน้าด้วย
ผักหรือเนื้อสัตว์ต่างๆ เช่น ปลาหมึก ปลาแซลมอน ไข่หวาน ปูอัด กุ้ง สาหร่าย ซึ่งเนื้อสัตว์บนข้าวอาจจะดิบหรือ
ปรุงสุกแล้ว ดังนั้น วัตถุดิบที่ใช้อาจปนเปื้อนวัตถุเจือปนที่ไม่ได้มาตรฐานท าให้ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี จึงได้จัดท าโครงการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยของอาหารกลุ่มซูชิขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพของอาหารกลุ่มซูชิที่จ าหน่ายบริเวณ
สถานศึกษาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  
วิธีการศึกษา ตัวอย่างอาหารกลุ่มซูชิถูกเก็บจากบริเวณสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้แก่ 
โรงเรียนประถม 4 แห่งและโรงเรียนมัธยม 4 แห่ง จ านวน 50 ตัวอย่าง ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 เพ่ือตรวจ
วิเคราะห์วัตถุกันเสียชนิดกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟฟีของเหลวสมรรถนะสูง (High 
performance liquid chromatography) โดยเทียบผลการตรวจวิเคราะห์กับประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ
ที่ 281 (พ.ศ. 2547) และสีสังเคราะห์เทียบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2525) วิเคราะห์ 
ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปของเครื่องมือ แสดงผลในหน่วยมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สถิติที่ใช้คือร้อยละ  
ผลการศึกษา พบว่าในตัวอย่างอาหารกลุ่มซูชิ จ านวน 50 ตัวอย่าง พบวัตถุกันเสียทั้งกรดเบนโซอิกและกรด   
ซอร์บิก โดยพบกรดเบนโซอิก จ านวน 19 ตัวอย่าง (ร้อยละ 38) ค่าสูงสุดพบในตัวอย่างซูชิหน้าปลาหมึก 65 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส าหรับกรดซอร์บิกตรวจพบ จ านวน 18 ตัวอย่าง (ร้อยละ 36) โดยค่าที่พบสูงสุดในตัวอย่างซู
ชิหน้าปลาหมึก 46 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม นอกจากนี้ ยังพบการใช้กรดเบนโซอิกร่วมกับกรดซอร์บิก จ านวน 18 
ตัวอย่าง (ร้อยละ 36) ปริมาณรวมที่พบสูงสุด 111 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในตัวอย่างซูชิหน้าปลาหมึก  

ส่วนผลการตรวจวิเคราะห์สีสังเคราะห์พบว่ามีการใช้สีผสมอาหารทั้งหมด 6 ชนิด ประกอบด้วยสี
สังเคราะห์ในกลุ่มสีเหลือง ได้แก่ ซันเซ็ตเย็ลโลว์ เอ็ฟ ซี เอ็ฟ และตาร์ตราซีน สีสังเคราะห์ในกลุ่มสีน้ าเงิน ได้แก่ 
บริลเลียนบลู  เอ็ฟ  ซี  เอ็ฟ สีสังเคราะห์ในกลุ่มสีแดง ได้แก่ ปองโซ 4 อาร์ เอโซรูบิน และอัลลูร่า เรด จ านวน 31
ตัวอย่าง (ร้อยละ 62) โดยปริมาณสีที่พบสูงสุด 51 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในตัวอย่างซูชิหน้าไข่กุ้ง คือสีซันเซ็ตเย็ล
โลว์ เอ็ฟ ซี เอ็ฟ     
สรุป และข้อเสนอแนะ จากผลการศึกษาตัวอย่างอาหารกลุ่มซูชิ จ านวน 50 ตัวอย่าง พบว่ามีการเจือปนวัตถุกัน
เสียชนิดกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิค นอกจากนี้ยังพบสีสังเคราะห์ แต่ปริมาณที่พบไม่เกินมาตรฐานก าหนดทุก
ตัวอย่าง อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองควรให้ความส าคัญกับการบริโภคอาหารของบุตรหลาน เนื่องจากเด็กที่มีความไว
ต่อสารเคมีที่เข้าสู่ร่างกาย ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีสีสันสดใสและรับประทานอาหารที่ปรุงสุก เลือกรับประทาน
หลากหลายชนิดเพราะการบริโภคอาหารที่มีการใช้วัตถุเจือปนอาหารไม่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการควบคุมการใช้วัตถุเจือปนอาหารอย่างเข้มงวดและมีการเฝ้าระวัง
อย่างต่อเนื่องเพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภคต่อไป นอกจากนี้ผู้ผลิตควรเลือกใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัย 



 

   

Poster 301 พฤติกรรมการใช้ยาที่แพทย์ไม่ได้สั่งจ่ายและอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ในโรงพยาบาลยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 

ภญ.ทิวาวรรณ  สกุลจันทร์   
โรงพยาบาลยางชุมน้อย  จังหวัดศรีสะเกษ  

บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาที่แพทย์ไม่ได้สั่งจ่ายในผู้ป่วยเบาหวาน ของ

โรงพยาบาลยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ และอาการไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึนของผู้ป่วยโรคเบาหวาน   
วิธีการศึกษา ผู้วิจัยศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน จ านวน 230 คน คัดเลือกตัวอย่างโดยสุ่มอย่างง่าย โดยสัมภาษณ์
ผู้ป่วยที่มารับบริการโรงพยาบาลยางชุมน้อย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและที่บ้าน ด าเนินการวิจัยระหว่าง  
1 พฤศจิกายน 2560 – 26 มกราคม  2561 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของจ านวน 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า ผู้ป่วยเบาหวานมีพฤติกรรมการการใช้ยา
นอกเหนือจากแพทย์สั่ง จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 และผู้ป่วยมีประสบการณ์รับประทานแผนปัจจุบันที่
นอกเหนือจากแพทย์สั่ง คือยากลุ่มยา Piroxicam 20 mg ร้อยละ 18.4 รองลงมายา กลุ่ม Tetracyclin 250,500 
mg ร้อยละ 14.5 และยากลุ่มยา Penicillin 500,000 I.U. ร้อยละ 8.73 Diclofenac Tab ร้อยละ 7.76 และยา
ชุดแก้ปวด,ยาชุดผิดส าแดง,ยาชุดไม่ทราบชนิด,ยาประดงปากเซ,ยาประดง 108 ไม่มีฉลากยา ร้อยละ 8.7  และ 
ยาทิฟฟ่ี ดีคอลเจน ร้อยละ 6.79 และยาซัลฟาไดอะซิน ร้อยละ 4.85 และยา Loperamide ร้อยละ 1.90 และ
ประสบการณ์รับประทานแผนโบราณที่นอกเหนือจากแพทย์สั่ง ในผู้ป่วย จ านวน 103 คน คือ ยาน้ าสมุนไพรแมก
ดาก้อน ร้อยละ 5.82    ยาลูกกลอนจินดามณี ร้อยละ 4.85  ยาน้ าพญานาค ร้อยละ 2.91 ยาผงสมุนไพรไม่ทราบ
ชนิด ร้อยละ 2.91 ยาน้ าสมุนไพรหมอทวี ร้อยละ 2.91 เพ่ือบ ารุงร่างกาย ยาน้ าสมุนไพรโคเทียมเกวียน ร้อยละ 
1.94  ยาลูกกลอนหมอทหาร ร้อยละ 1.94 ยาน้ าสมุนไพรล้างล าไส้ ร้อยละ 0.97 และสมุนไพรกระชายด าผสมโสม 
ร้อยละ 0.97 ผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยานอกเหนือจากแพทย์สั่ง รายงานว่า เกิดอาการไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น จ านวน 
23 คน ร้อยละ 22.30 ของผู้ที่ใช้ยานอกเหนือจากแพทย์สั่ง 103 คน ผู้วิจัย ได้ประเมินอาการแพ้ยาโดยใช้แบบ 
Narenjo ‘s algorithm (มีระดับ Probable จ านวน 9 ราย ระดับ Possible จ านวน 14 ราย) พบ อาการผื่นแพ้
ยา ร้อยละ 13.04 จากการได้รับยาปฏิชีวนะ ยาซัลฟาและยา Penicillin และยาผงจินดามณี  และพบอาการแผล
ในกระเพาะอาหาร ปวดท้อง ร้อยละ 13.04 จากการใช้ยาชุด ยาลูกกลอนหมอทหาร ยาผงสมุนไพรไม่ทราบชนิด 
และระดับน้ าตาลในเลือดสูง ร้อยละ 8.69 และความดันโลหิตสูง ร้อยละ 4.34 จากการรับประทานยาประดงปาก
เซ ระยะเวลา 1 เดือน และบวมตามร่างกาย ไตอักเสบ ร้อยละ 13.04 และผู้ป่วยมีอาการ Alcohol withdrawal 
ร้อยละ 4.34 จากการรับประทานยาน้ าสมุนไพรพญานาค    ผลการตรวจพบ สเตรียรอยต์   ในยาชุดแก้ปวด 
จ านวน 3 รายการและยาประดงปากเซ จ านวน 1 รายการ  และพบในยาลูกกลอนจินดามณี จ านวน 3 รายการ 
ยาผงสมุนไพรไม่ทราบชนิด จ านวน 2 รายการ สรุป จากการศึกษาผู้ป่วยเบาหวานมีพฤติกรรมใช้ยาแผนปัจจุบัน
และยาแผนโบราณที่แพทย์ไม่ได้สั่งจ่าย โดยการบริโภคยาซื้อเอง ส่งผลให้เกิดปัญหาจากการใช้ยา และเกิด
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในการใช้ยา บุคลากรทางการแพทย์ควรมีค านึงถึงยานอกเหนือจากแพทย์สั่งจ่ายที่
โรงพยาบาล และการเฝ้าระวังการจ าหน่ายยาในชุมชน และการให้การให้ความรู้ผู้ป่วย ซึ่งยาดังกล่าวส่งผลต่อ
อันตรายต่อสุขภาพ และสภาวะโรคของผู้ป่วยอีกด้วย   



 

   

Poster 302 การพัฒนาบุคลากรด้านวัณโรคด้วย พีระมิด TEAMWORK อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี 
นางผกายดาว พรหมสุรีย์ และ นางสาวยุวดี ศรีรวัตร 

โรงพยาบาลน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี  
บทคัดย่อ 

โรงพยาบาลน้ ายืน ด าเนินการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรคอย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 
2554 จนถึง ปัจจุบัน ตัวชี้วัดงานวัณโรคของโรงพยาบาลน้ ายืนผ่านเกณฑ์ และสามารถเป็นต้นแบบให้โรงพยาบาล
ต่างๆในเขตสุขภาพที่ 10 การศึกษานี้เน้นยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ พัฒนาระบบเครือข่ายเพ่ือคนท างานมีความสุขและ
ระบบยั่งยืน วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านวัณโรคให้มีศักยภาพและแรงจูงใจในการด าเนินงานวัณโรคโดย
ใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจของอับราฮัม มาสโลว์ วิธีการด าเนินงาน การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ตั้งแต่ 1 
ต.ค.2560 ถึง 30 ก.ย.2561 ศึกษากับบุคลากรด้านวัณโรคประจ า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (Mr.TB) 
จ านวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมินความรู้  และแบบประเมินความพึงพอใจ การด าเนินงาน ดังนี้ 1) 
ขั้นเตรียมการ ประชุม Mr.TB ประเมินความพึงพอใจ ประเมินความรู้ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยศึกษาทฤษฎีแรงจูงใจ 
2) ขั้นด าเนินการ ออกแบบพีระมิด ชื่อ TEAMWORK  โดยเริ่มจากชั้นที่ 1 ชั้น “ทีมรวมใจ” ได้แก่ Trust,  
Empathy,  Assistance เป็นฐานพีระมิด โดยประเมินความต้องการของ Mr.TB ให้ความช่วยเหลือ ให้ความเข้าใจ 
อบรมปฐมนิเทศ ชั้นที่ 2 ชั้น “ให้เป็นเจ้าของ” ได้แก่ Mutual goal,  Winner,  Organization ประชุมชี้แจง
นโยบาย อธิบายตัวชี้วัด เชื่อมโยง โรงพยาบาล สสอ. และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ให้เป็นเครือข่าย
บริการสุขภาพเดียวกัน เป็นองค์กรเดียวกัน มีเป้าหมายเดียวกัน ชั้นที่ 3 ชั้น “ยกย่องเชิดชู” ได้แก่ Reward เมื่อ 
Mr.TB ท างานด้วยใจ เป็นก าลังส าคัญในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน ส่งผลให้ตัวชี้วัดผ่านตามเกณฑ์ ผู้ป่วยได้รับ
การดูแลตามมาตรฐาน ต้องมอบขวัญก าลังใจให้กับ Mr.TB ทุกคนในโอกาสส าคัญต่างๆ เช่น วันปีใหม่ ผู้บริหารชื่น
ชมในที่ประชุมต่างๆ มอบรางวัล Mr.TB ดีเด่นระดับอ าเภอ และ ชั้นที่ 4 ชั้น “องค์ความรู้ขยายผล” ได้แก่ 
Knowledge เป็นยอดพีระมิด  การท างานเป็นทีมด้วยองค์ความรู้ จัดการองค์ความรู้ผ่าน social media เช่น 
Face Book, Line รวมถึงอบรม ประชุมวิชาการต่างๆ ซึ่งสามารถต่อยอดและพัฒนางานให้ส าเร็จในภาพรวมของ
อ าเภอน้ ายืนน าสิ่งที่ได้มาร่วมกันคิดสร้างสรรค์ ออกแบบเพ่ือให้เกิดการจัดการองค์ความรู้ และขยายผลให้เกิด
ประโยชน์ในวงกว้างต่อไป 3) ขั้นตรวจสอบ การด าเนินงานต้องตรวจสอบให้ครบตาม พีระมิด TEAMWORK  ทั้ง 
8 หลัก 4 ชั้น ได้แก่ ทีมรวมใจ ให้เป็นเจ้าของ ยกย่องเชิดชู องค์ความรู้ขยายผล 4) ขั้นประเมินผล ผลการศึกษา 
หลังจากด าเนินการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดในกลุ่มเป้าหมาย 17 คน พบว่า 1) อัตราการร่วมประชุม อบรม 
เท่ากับ 100% 2) ระดับความรู้เกี่ยวกับวัณโรค เท่ากับ 90% (ก่อน 68% หลัง 90%) 3) อัตราความพึงพอใจใน
การท างาน เท่ากับ 95% (ก่อน 70% หลัง 95%) 4) ความสุขในการท างานเพ่ิมข้ึน ประเมินความพึงพอใจของผู้รับ
ผลงาน คือ ผู้ป่วยและญาติ พบว่า อัตราความพึงพอใจต่อ Mr.TB ในการดูแล การเยี่ยมบ้าน การให้สุขศึกษา 
เท่ากับ 92% (ก่อน 46% หลัง 92%) สรุปและข้อเสนอแนะ การพัฒนาบุคลากรด้านวัณโรคให้มีศักยภาพและ
แรงจูงใจในการด าเนินงานด้วย “พีระมิด TEAMWORK” นั้น สามารถเพ่ิมศักยภาพ และ สร้างแรงจูงใจในการ
ท างานเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างมีความสุข และยั่งยืน เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนที่จะมีการพัฒนาระบบและมี
ความสัมพันธ์กับผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยที่ดีขึ้นตามล าดับ “พีระมิด TEAMWORK” สามารถขยายผลน าไปใช้
ประโยชน์กับบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยทุกๆกลุ่มโรคได้ 



 

   

Poster 303 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขในทีม หมอครอบครัว  
ต าบลหนองแคน อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 

อภิชาติ ราชสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive study) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเพ่ือ
ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขในทีมหมอครอบครัว ต าบล
หนองแคน อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขในทีมหมอ
ครอบครัว ต าบลหนองแคน อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ปี 2561 จ านวน 100 คน สุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ
ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 80 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้เชี่ยว 
ชาญ 3 ท่าน และตรวจสอบความเที่ยงได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาช 0.98 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 10 เมษายน 2561 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป แจกแจงข้อมูลด้วยค่าสถิติ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง จ านวน 62 คน (ร้อยละ 77.50) มากกว่าเพศชาย จ านวน 18 คน 
(ร้อยละ 22.50) เมื่อพิจารณาช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี จ านวน 31 คน 
(ร้อยละ 38.80) โดยกลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 48.71 ปี (S.D.= 9.31) อายุสูงสุด 77 ปี และอายุต่ าสุด 24 ปี 
สถานภาพส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน จ านวน 68 คน (ร้อยละ 85.00) ระดับการศึกษาส่วน
ใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 25 คน (ร้อยละ 31.30) มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน
เฉลี่ยเท่ากับ 8.94 ปี (S.D.= 3.66) รายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 15,309.81 บาท (S.D.= 
11,020.43) 
 ปัจจัยบริหารอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ย 2.67 (S.D.=0.51) กระบวนการบริหารอยู่ในระดับสูงค่าเฉลี่ย 2.61 
(S.D.= 0.53)  และการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขในทีมหมอครอบครัว ต าบลหนองแคน อ าเภอดง
หลวง จังหวัดมุกดาหาร อยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ย 2.43 (S.D.= 0.61) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัย
บริหารมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขในทีมหมอครอบครัว ต าบลหนองแคน อ าเภอ
ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value <0.001, r = 0.86)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Poster 304 การพัฒนาระบบบริการท าขาเทียม เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าถึงขาเทียม โรงงานท าขาเทียม
พระราชทานฯ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 

นางสาวมนัสญา กสิพันธุ์ นางสาวสมฤทัย นิ่มสุข นางสาวหฤทัย นาเมืองรักษ์ และคณะ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 

บทคัดย่อ 
 ผู้พิการขาขาดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากอุบัติเหตุจราจร และภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน    แต่การ
เข้าถึงบริการขาเทียมกลับยังมีข้อจ ากัด จากการเดินทางล าบาก และระยะเวลารอคอยการท าขาเทียมเป็น
เวลานาน อีกทั้งขาเทียมมีอายุการใช้งาน 2-3 ปี ก็เริ่มช ารุดตามสภาพการใช้งาน บางรายฝืนใส่ต่อจนเกิดเป็นแผล
กดทับ ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต จากการส ารวจข้อมูลปี 25601 พบว่า จังหวัดยโสธร มีผู้พิการขาขาดจ านวน 
252 ราย เข้าถึงบริการขาเทียมโรงงานท าขาเทียมฯ รพร.เลิงนกทา จ านวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.9 ของผู้
พิการขาขาดท้ังหมดที่ยังเข้าไม่ถึงบริการ วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบบริการท าขาเทียมและเพ่ิมอัตราการเข้าถึง
ขาเทียม ศึกษาผลของการพัฒนาระบบบริการท าขาเทียมต่ออัตราการเข้าถึงขาเทียม คุณภาพชีวิต และความพึง
พอใจ วิธีการศึกษา การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้พิการขาขาดในเขตพ้ืนที่จังหวัดยโสธร 
ได้รับการคัดเลือกแบบเจาะจง ระหว่างเดือนมิถุนายน 2560 - พฤษภาคม 2561 แบ่งเป็น 3 ระยะดังนี้ ระยะที่ 1 
วิเคราะห์สถานการณ์การเข้าถึงบริการขาเทียม ระยะที่ 2 พัฒนาระบบบริการท าขาเทียม ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน
2 ดังนี้  1) การวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับระบบบริการขาเทียมในปัจจุบัน 2) การวางแผนปฏิบัติการ โดยการประชุม
กลุ่ม 3) การปฏิบัติการบริการขาเทียมเชิงรุก โดยประสานเครือข่ายนักกายภาพบ าบัดแต่ละอ าเภอ 4) การ
ประเมินผลจากแบบสอบถามคุณภาพชีวิต3 โดยเก็บข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังการวิจัย และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 5) การสรุปผลการค้นพบจากอัตราผู้พิการที่ได้รับขาเทียม ระยะที่ 3 สรุปและประเมินผล วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และสถิติทดสอบค่าที (Paired T-test) 
ผลการศึกษา ระยะที่ 1 พบว่า มีผู้พิการขาขาดทั้งรายเก่าและรายใหม่ จ านวน 64 ราย เข้าไม่ถึงบริการขาเทียม 
จากข้อจ ากัด การเดินทางล าบาก และเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสาร ระยะที่ 2 ได้รูปแบบระบบบริการท าขาเทียมเชิงรุก 
ประกอบด้วย กิจกรรมการออกหน่วยขาเทียมเคลื่อนที่ การเยี่ยมบ้านเสริมพลัง การอบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการและ
ญาติเกี่ยวกับการดูแลตอขาและขาเทียม การประเมินปัญหาและความต้องการ การให้ค าแนะน าและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้พิการรายบุคคล การนัดหมายท าขาเทียม การท าขาเทียมที่โรงงานท าขาเทียม และการติดตาม
ประเมินการใช้งานภายหลังได้รับขาเทียม 1 เดือน และ 2 เดือน หลังจากใช้รูปแบบเป็นระยะเวลา 6 เดือน พบว่า 
มีผู้พิการได้รับขาเทียม จ านวน 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.9 เป็นเพศชายร้อยละ 76.1 เพศหญิงร้อยละ 23.9 อายุ
เฉลี่ย 58.2 ปี (±15.393) หลังการพัฒนาระบบบริการท าขาเทียม พบว่า อัตราการเข้าถึงขาเทียมเพ่ิมขึ้นกว่าก่อน
การพัฒนาระบบบริการท าขาเทียม ร้อยละ 53.3 ค่าอรรถประโยชน์หลังการท าขาเทียม (0.764±0.157) มากกว่า
ก่อนท าขาเทียม (0.501±0.169) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (mean diff 0.26, 95%CI 0.23-0.29, p-value 
0.001) โดยมีปัญหาลดลงในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการเคลื่อนไหว ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ระดับมาก ร้อยละ 
58.7 สรุป ระบบบริการท าขาเทียมที่พัฒนาขึ้น ส่งผลให้ผู้พิการขาขาดเข้าถึงขาเทียมเพ่ิมขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น เนื่องจากระบบบริการท าขาเทียมเชิงรุกเอ้ือต่อการลดระยะเวลาการรอยคอยขาเทียมและการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร อีกท้ังเกิดเครือข่ายการดูแลผู้พิการขาขาด ท าให้ผู้พิการได้รับการดูแลและติดตามอย่างสม่ าเสมอ  



 

   

Poster 305 ผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมของผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรค โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี
แรงจูงใจในการป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ                                      

สุรีรัตน์  ถามะพันธ์ พิทวัฒน์  จันมี และสุรางค์รัตน์ อ้ึงวนิชบรรณ  
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลพนา จังหวัดอ านาจเจริญ.   

บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมของผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วย
วัณโรค โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม อ าเภอพนา จังหวัด
อ านาจเจริญ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบมีกลุ่มเปรียบเทียบวัดผลก่อนและหลังการทดลอง  กลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรคตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนด จ านวนรวม  44  คน  แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบกลุ่มละ  22 คน  กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพโดยประยุกต์ใช้   ทฤษฎี
แรงจูงใจเพ่ือป้องกันโรคของโรเจอร์ และแนวคิดแรงสนับสนุนทางสังคมของเฮาส์  กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดโปรแกรม
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพประกอบด้วย บรรยายประกอบสไลด์  การสาธิตการใส่หน้ากากอนามัยโดยตัวแบบบุคคล
จริง ให้ผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรคฝึกปฏิบัติใส่หน้ากากอนามัย การอภิปรายกลุ่ม  การชมวีดิทัศน์ ยก
กรณีศึกษา ผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรคที่กลายเป็นผู้ป่วย และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้สัมผัสร่วม
บ้านด้วยกัน  และได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากผู้วิจัยในการให้ความรู้เพ่ิมเติม คู่มือการดูแลผู้ป่วยวัณโรค การ
ติดตามเยี่ยมบ้าน การพูดชักจูงโน้มน้าว ชี้แนะ ให้ก าลังใจ และการกระตุ้นเตือนทางโทรศัพท์ ระยะเวลา
ด าเนินการ  12  สัปดาห์  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  
เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยคะแนน  วิเคราะห์ด้วยสถิติ  Paired Sample t-test และ Independent t-
test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า  ภายหลังการทดลอง  กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนน  และค่าเฉลี่ย
ความแตกต่างของคะแนนด้านการรับรู้ความรุนแรงของวัณโรค  การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นวัณโรค การรับรู้
ความสามารถตนเอง และการปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกันวัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้านสูงกว่าก่อนการทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.001)  จากผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถน าไปเป็นแนวทางใน
การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรคได้  
ข้อเสนอแนะ ควรจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพโดยการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรคร่วมกับแรง
สนับสนุนทางสังคม ในประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้องรังอ่ืน ๆ ต่อไป 
ค าส าคัญ ผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรค แรงจูงใจในการป้องกันโรค วัณโรค 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Poster 306 การพัฒนาอาหารทางสายให้อาหาร(อาหารปั่น)ส าหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย 
นางสาวเสาวภา  โชติพันธ์  นกัโภชนาการ    

งานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  
บทคัดย่อ 

         อาหาร เป็นหนึ่งปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตในปัจจุบัน ช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายด้าน
ต่าง ๆ ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอร่างกาย หากเราเลือกบริโภคอาหารถูกต้อง เหมาะสม เพียงพอตามหลัก
โภชนาการ นอกจากนี้ยังมีบทบาทส าคัญในการรักษาโรค ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะทุพโภชนาการ  ภาวะแทรกซ้อน
ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนกับผู้ป่วย ปัจจุบันอาหารที่ใช้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล มี 3 ประเภท ได้แก่ อาหารทั่วไป 
อาหารเฉพาะโรค และอาหารทางสายให้อาหาร อาหารทางสายให้อาหาร มีทั้งแบบส าเร็จรูปและที่โรงพยาบาล
ต้องผลิตเอง  มีลักษณะเป็นของเหลว สามารถไหลผ่านสายให้อาหารเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยได้ไม่ติดขัดและให้พลังงาน
สารอาหารเพียงพอแก่ความต้องการร่างกายของผู้ป่วย เป็นอีกวิธีส าคัญในการรักษาผู้ป่วย   จากข้อมูลผู้ป่วยที่รับ
บริการอาหารทางสายแบบที่โรงพยาบาลผลิต(อาหารปั่น) ปี 2559-2561 มีจ านวน 1,889  คน  3,267 คนและ 
3,572 คนตามล าดับ  จะเห็นได้ว่าจ านวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น พบปัญหา การไหลของอาหารปั่นสูตร
เดียวกันแต่ระยะเวลาในการไหลของอาหารต่างกัน ซึ่งไม่มีข้อมูลอัตราการไหลของอาหารปั่นที่ผ่านมาเป็นเท่า ไหร่
และเป็นอัตราการไหลที่เหมาะสมหรือไม่  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาอาหารปั่น วิเคราะห์อัตรา
การไหลของอาหารปั่น เพ่ือให้ได้ระยะเวลาอัตราการไหลของอาหารปั่นที่เหมาะสม ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ต่าง ๆ ส าหรับผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางสายให้อาหาร  
วิธีการศึกษา ประชุมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สาเหตุ/ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานทบทวนกระบวนการต่าง ๆ ผลิต
อาหารปั่น(Blenderize diet) เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการผลิตอาหารปั่นแต่ละสูตร   การผลิตอาหารปั่น การ
สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารปั่น สูตรอาหาร (1:1) , (1.5:1) จ านวน 3 วันวันละ 2 ครั้ง (เช้า,บ่าย) ครั้งละ 2 ตัวอย่างแล้ว
น าสูตรอาหารปั่นแต่ละสูตรของช่วงวัน(เช้า-บ่าย) มาผสมรวมกันเป็น1 ตัวอย่างจ านวน100 มิลลิลิตรมาทดสอบ
ความเข้มข้นโดยการวิเคราะห์อัตราการไหลของตัวอย่างอาหารแต่ละสูตร/นาที เทียบมาตรฐาน   แก้ไขปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้น และสรุปผลการด าเนินงาน 
ผลการศึกษา จากการทดสอบความเข้มข้นโดยการวิเคราะห์อัตราการไหลของอาหารปั่น จ านวน100 มิลลิลิตร 
พบว่า อาหารปั่นสูตรเข้มข้น 1:1 อัตราการไหลช้าสุด 2.30 นาที เร็วสุด 1.59 นาที อัตราการไหลเฉลี่ย 2 นาที(50 
มิลลิลิตร/นาที) และ อาหารปั่นสูตรเข้มข้น 1.5:1 อัตราการไหลช้าสุด 6.54 นาที เร็วสุด 4.08 นาที อัตราการไหล
เฉลี่ย 5 นาที (20 มิลลิลิตร/นาที) 
สรุป จากการวิเคราะห์อาหารปั่นสูตรความเข้มข้น 1:1 มีอัตราไหล 50 มิลลิลิตร/นาที ร้อยละ 99  และอาหารปั่น
สูตรความเข้มข้น 1.5:1 มีอัตราไหล 20 มิลลิลิตร/นาที ร้อยละ 98  ซึ่งอาหารปั่นตามมาตรฐานที่เหมาะสมจะต้อง
มีอัตราการไหลไม่ต่ ากว่า 5.91 มิลลิตร/นาที (Keawtanom, 1997)  แสดงว่าการผลิตอาหารปั่นแต่ละสูตรได้
สารอาหารครบและอัตราการไหลตามมาตรฐานได้มากว่าร้อยละ98 และที่มีอัตราการไหลเกินค่ามาตรฐาน สาเหตุ
จากความเข้มข้นของวัตถุดิบ คือ ความแก่อ่อนของฟักทอง น าไปปรับในการเลือกวัตถุดิบ และการให้ค าแนะน า
ผู้รับบริการ   
 



 

   

Poster 307 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 9 - 42 เดือน โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว
และภาคีเครือข่ายต าบลค าเจริญ อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 

ชิดชนก  ซ้อมวงษ์ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุง อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  

บทคัดย่อ 
เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญของสังคมและประเทศชาติ กระทรวงสาธารณสุขพร้อมกระทรวงที่

เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมและประเมินพัฒนาการในเด็ก9 ,18,30,42และ60เดือน ให้พัฒนาการ
เป็นไปตามวัย ผลการด าเนินงานพัฒนาการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุง ปี2561พบความครอบคลุมการ
ประเมินพัฒนาการร้อยละ98.8 พัฒนาการสงสัยล่าช้า  ร้อยละ24.62 ติดตามร้อยละ100 และสมวัยร้อยละ100 
เดิมการให้บริการประเมินพัฒนาการไม่มีรูปแบบการด าเนินงานที่ชัดเจน พบปัญหาในการด า เนินงาน 1.การ
ประเมินพัฒนาการล่าช้า 2.ขาดระบบติดตามต่อเนื่อง 3.ครอบครัวชุมชนขาดความตระหนักต่อการกระตุ้นและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุง เห็นความส าคัญของปัญหาจึงคิดที่จะพัฒนา
รูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก9-42เดือน โดยให้ครอบครัวและภาคีเครือข่ายต าบลค าเจริญมีส่วนร่วม โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก9-42เดือน โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว
และภาคีเครือข่ายต าบลค าเจริญ และเพ่ือศึกษาผลของการมีส่วนร่วมของครอบครัวและภาคีเครือข่ายต าบลค า
เจริญในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก9-42เดือน  
วิธีการศึกษา การวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action Research) เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงประกอบไปด้วยครอบครัว
เด็ก ผู้น าชุมชน อสม. ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุง รวม64คน 
ระยะเวลาศึกษาเดือน ม.ค.-เม.ย.2562 เครื่องมือคือแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม,แบบบันทึกการคัดกรองและ
ส่งเสริมพัฒนาการ(DSPM),วีดีโอประเมินและส่งเสริมพัฒนาการ ,การบันทึกข้อมูลภาคสนามและแบบประเมิน
ความพึงพอใจ การด าเนินงานมี3ระยะ ระยะท่ี1ศึกษาสภาพปัญหาโดยใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม(Focus Group 
Discussion) ระยะที่2การพัฒนาการด าเนินงานโดยครอบครัวและภาคีเครือข่ายต าบลค าเจริญมีส่วนร่วมโดยใช้
กระบวนการ PAOR ตามแนวคิดของ Kemmis & McTaggart ระยะที่3สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมานด้วยสถิติเชิงพรรณนาหาค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลหลังการพัฒนาผ่านกระบวนการ2วงรอบ ได้รูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก9 -42เดือน โดยการมีส่วนร่วม
ของครอบครัวและภาคีเครือข่ายต าบลค าเจริญ“KUNG Model”คือ Knowlage:มีความรู้ Unity:มีความร่วมมือ 
Network partners:มีภาคีเครือข่าย Goal:บรรลุเป้าหมาย ผลหลังการใช้“KUNG Model”พบความครอบคลุม
การประเมินพัฒนาการร้อยละ100 ลดระยะเวลาประเมินพัฒนาการ ผลการประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุง ครอบครัวและภาคีเครือข่ายต าบลค าเจริญรวม พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด(xˉ =4.68) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.13 (SD=0.13) 
ค าส าคัญ รูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก9–42เดือน ครอบครัวและภาคีเครือข่ายต าบลค าเจริญมีส่วนร่วม 
 
 



 

   

Poster 308 ผลของการพอกยาต่อการบรรเทาอาการปวดเข่าในผู้สูงอายุภาวะข้อเข่าเสื่อม 
นางอารีย์ เมืองโคตร 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลป่งขาม อ าเภอหว้าใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลของการพอกยาต่อการบรรเทาอาการปวดเข่าในผู้สูงอายุ
ภาวะข้อเข่าเสื่อม  กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุ ขภาพต าบลป่งขาม 
โดยเลือกแบบเจาะจงจ านวน 60 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วยแบบสอบถาม 2 ส่วน  ส่วนที่ 1 
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 แบบประเมินความรู้สึกอาการปวดเข่า  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรม  SPSS หาร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานทางสถิติโดยใช้ค่า Paired  t-
test 
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการพอกยา มีค่าเฉลี่ยระดับอาการปวดลดลง อย่างมีนัยส าคัญทาง  
สถิติ (p<0.05) 
ค าส าคัญ การพอกยา ผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Poster 309 ผลการพัฒนาเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยใช้ค้อวังโมเดล 
สุมาลี คมข า เพ็ญวดี ขันสัมฤทธิ์ ศุภชัย ศรีมันตะ กฤติญา บุญพันธ์ ลัดดา ห้าวแสน 

              ภรพิมล คับพวงและวิภาดา ป้องปลา  
โรงพยาบาลค้อวังและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอค้อวัง 

บทคัดย่อ 
  ผู้ป่วยเบาหวานอ าเภอค้อวัง มีปัญหาควบคุมน้ าตาลสะสมได้น้อยกว่าเกณฑ์เป้าหมายร้อยละ40 โดยในปี 
พ.ศ. 2559 - 2561 พบร้อยละ 9.80, 3.58 และ 1.37 ตามล าดับ  ซึ่งพบปัญหาในกลุ่มวัยท างานถึงร้อยละ 43.26 
สาเหตุเกิดจากไม่มีเวลาออกก าลังกายและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ต้องเร่งรีบไปท างานหารายได้ให้ครอบครัว ผู้ป่วย
ในกลุ่มผู้สูงอายุบางราย ไม่มีผู้ดูแลเป็นหลักอาศัยอยู่เพียงล าพัง ร้อยละ 24.34 รับรู้ว่าการดูแลตนเองเป็นเรื่องที่
ยุ่งยาก ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติเพ่ือควบคุมโรค  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการพัฒนาเครือข่ายใน
การดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยใช้ค้อวังโมเดล ในด้านความรู้ในการดูแลตนเอง การควบคุมน้ าตาลสะสม ก่อนและ
หลังการวิจัย โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ใช้กระบวนการ PAOR แบ่งเป็น 2 รอบ ด าเนินการในช่วงเดือน 
กันยายน 256 – กุมภาพันธ์ 2562 ประชากรคือผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จ านวน 210 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
ทดลองคือการพัฒนาความรู้ผู้ดูแลเบาหวานโดยใช้ค้อวังโมเดล “จากทีมพ่ีสู่ทีมน้อง” ทีมพ่ีคือทีมสหวิชาชีพ
โรงพยาบาลค้อวัง ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร นักกายภาพ นักโภชนาการ แพทย์แผนไทย พยาบาลผู้จัดการเบาหวาน 
ทีมน้อง ได้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 6 แห่ง เทศบาลค้อวัง อบต.4 แห่ง อาสาสมัคร 45 คน  
ในส่วนความรู้ ได้แก่ ความรู้เรื่องการสร้างแรงจูงใจตามสีค่าน้ าตาล  สีเขียว สีเหลือง สีส้มและสีแดง ความรู้ในการ
ดูแลตนเองตามระยะของพฤติกรรม(Stage of Change) การวิเคราะห์สาเหตุการควบคุมน้ าตาลไม่ได้ เครื่องมือ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป  แบบสอบถามความรู้เบาหวาน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ3ท่าน น าไปทดลองใช้ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2ในพ้ืนที่อ าเภอมหาชนะชัย น าผลที่ได้มาหา
ความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าครอนบาค เท่ากับ 0.89 คืนข้อมูลสรุปบทเรียนในเวทีประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีมพ่ีและทีมน้องทุก 1 เดือน เยี่ยมบ้านเสริมแรงจูงใจตามสาเหตุการควบคุมน้ าตาล
ไม่ได้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ใช้สถิติเชิงพรรณนา ความถี่ ร้อยละ proportion difference test 
ผลการศึกษาระยะที่1 ผลจากการด าเนินงานดังกล่าวพบว่าความรู้ในการดูแลตนเองผู้ป่วยเบาหวาน  ก่อนการ
พัฒนาเครือข่าย พบร้อยละ 56.79 หลังการพัฒนาเครือข่ายเพ่ิมขึ้น เป็นร้อยละ 72.62  การควบคุมน้ าตาลได้ดี
เพ่ิมข้ึนหลังการพัฒนาเครือข่ายจ านวน 185 คน จากจ านวนทั้งหมด 210 คน คิดเป็นร้อยละ 88.09 
ผลการศึกษาระยะที่ 2 พบว่า ผู้ป่วยเบาหวานมีความรู้ในการดูแลตนเองหลังการพัฒนาเครือข่ายเพ่ิมขึ้น เป็นร้อย
ละ 92.89 ผลการควบคุมน้ าตาลได้ดีเพ่ิมขึ้น (FBS 70-130 mg/dl) จ านวน 189 คน คิดเป็น ร้อยละ 90.00  
รวมถึงควบคุมน้ าตาลสะสมได้ตามเกณฑ์เป้าหมาย≤ร้อยละ7 จ านวน  152 คน คิดเป็นร้อยละ 72.38 ผลการ
ทดสอบค่าความแตกต่างผลลัพธ์หลังพัฒนาเครือข่ายพบว่าดีขึ้นกว่าก่อนพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ด้านความรู้ (Z =3.232 , P = 0.001) การควบคุมน้ าตาลได้ดี (Z =19.231 , P = 0.001) ควบคุมน้ าตาล
สะสมได้ตามเกณฑ์เป้าหมาย (Z =11.447 , P = 0.05) สรุป การพัฒนาเครือข่ายในการดูแลเบาหวานโดยใช้ค้อ
วังโมเดล เป็นการเพ่ิมคุณภาพบริการ เมื่อได้รับการเสริมแรงจูงใจจุดประเด็นเสาหลักครอบครัวและสิ่งส าคัญใน
ชีวิตรวมถึงการได้รับความรู้ในการดูแลตนเองตามสีค่าน้ าตาลในแต่ละสีท าให้เกิดคุณค่าหันมาดูแลตนเอง 



 

   

Poster 310 ผลของโปรแกรมห้าหอไม่ง้อบุหรี่ต่อความรู้ พฤติกรรม และค่าความจุปอดของผู้ติดบุหรี่                        
หมู่ 11 บ้านนาสะแบง อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 

ประภัสสร ทองเทพ  และคณะ   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาสะแบง อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 

บทคัดย่อ 
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ยังคงเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพและวิธีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ    สูบบุหรี่

สามารถท าได้หลายวิธี ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ 
พฤติกรรมลดการสูบบุหรี่ และค่าความจุปอดของผู้ติดบุหรี่ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมห้าหอ   ไม่ง้อบุหรี่ 
การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่างจ านวน 17 ราย โดยประยุกต์ใช้แนวคิด 5D ของโครงการ To 
Be Number Oneในการจัดกิจกรรมรวม 8 สัปดาห์เก็บรวบรวมข้อมูล 2 ครั้ง คือ ก่อน  และหลังการเข้าร่วม
โปรแกรมโดยใช้แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมลดการสูบบุหรี่และความรู้เกี่ยวกับบุหรี่มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .80 
และ .96 ตามล าดับ เครื่องมือที่ใช้ในวัดค่าความจุปอดได้รับการสอบเทียบ ตามมาตรฐานแล้ว วิเคราะห์ข้อมูล
ทั่วไปด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าสูงสุด-ต่ าสุด  และ
เปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และค่าความจุปอดก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมด้วย
สถิติ Paired Sample t-test 
ผลการศึกษา พบว่า  กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย ร้อยละ 100 อายุเฉลี่ย 58.58 (S.D. = 12.50)    จบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาและต่ ากว่าร้อยละ 88.2 สูบบุหรี่ต่อเนื่องนาน 40 – 60 ปี  ร้อยละ 64.71    จ านวนบุหรี่ที่สูบต่อวัน 
20 มวนขึ้นไป ร้อยละ 41.2 จากการศึกษาพบว่าคะแนนความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ คะแนนพฤติกรรมลดการสูบบุหรี่ 
และค่าความจุปอด หลังการเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ิมมากขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ที่
ระดับน้อยกว่า 0.05 ( p<0.05 )  
สรุป จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมห้าหอไม่ง้อบุหรี่มีผลต่อการเพ่ิมความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ พฤติกรรมลด
การสูบบุหรี่ และค่าความจุปอดของผู้ติดบุหรี่ จึงขอเสนอแนะให้ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมลดการสูบ
บุหรี่ โดยปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
ค าส าคัญ โปรแกรมห้าหอไม่ง้อบุหรี่ ผู้ติดบุหรี่ ความรู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ค่าความจุปอด 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Poster 311 การพัฒนาระบบการคลอดเพื่อลดการเกิดแผลฝีเย็บแยก 
           นางสาวทัศนีย์   วารินทร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  

โรงพยาบาลไพรบึง   
บทคัดย่อ 

ปัญหาที่ได้จากการท าแผนภูมิก้างปลา พบประเด็นส าคัญด้านสมรรถนะของเจ้าหน้าที่เทคนิคการท า
คลอด/เย็บแผล/ป้องกันแผลฉีกขาด,การท าsterile set การใช้น้ ายาต่างๆ,ไหมเย็บแผลเปื่อย,การไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานที่วางไว้,การเสริมพลังแก่ญาติที่ดูแลมารดาหลังคลอดต่อที่บ้านและตัวมารดาหลังคลอดเอง,การอยู่ไฟ
หลังคลอดที่เหมาะสม,การติดตามเยี่ยมเว้นระยะนานเกินไป ผลการด าเนินงานปี2557-2558  พบอัตราการติดเชื้อ
แผลฝีเย็บ 1.68,0.4 ตามล าดับถึงแม้นว่าอัตราการติดเชื้อลดลงแต่อัตราการเกิดแผลฝีเย็บแยกกลับมีแนวโน้มเพ่ิม
มากขึ้น 12.59,13.63ตามล าดับ จากการทบทวนปัญหาร่วมกันโดยใช้แผนภูมิก้างปลา พบปัญหาหลายประเด็น 
เจ้าหน้าที่งานห้องคลอดมีสมรรถนะการท าคลอด/เย็บแผลที่แตกต่างกันและการปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดยังไม่
ครอบคลุม,การเปิดใช้น้ ายาต่างๆไม่มีการระบุวันเปิด/วันหมออายุที่ชัดเจน/เครื่องมือท าคลอด/เย็บแผลมีสนิมขึ้น 
/auto clave บางแถบไม่ด าเข้ม,ไหมเย็บแผลเปื่อย,มารดาหลังคลอดกลับบ้านไปอยู่ไฟ ไม่ได้ท าความสะอาดแผล
เช้าเย็น จึงได้ปรับเปลี่ยนด้านเจ้าหน้าที่ประเมินสมรรถนะ1ครั้ง/ปีส่งพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลศรีสะเกษ/
โรงพยาบาลใกล้เคียง 1 ครั้ง/ปี,ปรับวิธีปฏิบัติ,ฟ้ืนฟูวิชาการ IC.,Training need รายบุคคล, ปรับเปลี่ยนวิธีการ
pack set, ปรับการเยี่ยมหลังคลอดโดยโทรเยี่ยมและตามเยี่ยมที่บ้านโดยวิชาชีพ ผลการด าเนินงานปี2559-2560 
ไม่มีอุบัติการณ์แผลฝีเย็บติดเชื้อ อัตราการเกิดแผลฝีเย็บแยก 4.4 , 3.26 มีแนวโน้มลดลง ปี2561 (รอบ 8 เดือน)
ในช่วงเดือนเมษายน พบไหมเปื่อย แผลปริหลังเย็บ 24 ชม. 1ราย และอีก 3 รายซึ่งเย็บแผลไปก่อน กลับมาตรวจ
หลังคลอด พบแผลแยกทั้งหมดและพบในเจ้าหน้าที่ทุกคน ท าให้อัตราการเกิดแผลฝีเย็บแยกเพ่ิมเป็น8.26 จึงได้
เปลี่ยนไหมเย็บแผลเป็นเบื้องต้นประเมิน 1 เดือน แผลแยกลดลงเหลือ 1 ราย ซึ่งเป็นโอกาสพัฒนาต่อไป 
บทเรียนที่ได้รับ 

1.การมีส่วนร่วมของทีมเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยสร้างระบบเพ่ือพัฒนางานให้มีแนวทางปฏิบัติร่วมกัน 
 2.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการทบทวนร่วมกันจะก่อให้เกิดความตระหนักเห็นความส าคัญ การยอมรับ
ช่วยเหลือกันและกันและท าให้เกิดการพัฒนาระบบงานได้มากข้ึน 
 3.การติดตามผลการด าเนินงานแจ้งผลงานรายเดือน มีความส าคัญท าให้มีการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีข้ึน 
 4.การฟ้ืนฟูวิชาการ/พัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่มีความจ าเป็นเนื่องจากงานการผู้คลอดเป็นสมรรถนะ
เฉพาะตัวที่ต้องได้รับการฝึกฝนสม่ าเสมอ 
             5.การติดตามเยี่ยมบ้านให้ได้ภายใน3-5วันหลังคลอดเป็นการเสริมพลังที่ดีอย่างยิ่ง 
 
 
 
 
 
 



 

   

Poster 312 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอในการดูแลคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี “คนตระการไม่ทอดทิ้งกัน” 

นายวิษณุพร รุ่งเรือง นางสาวนิตยา หลุ่มภูและนางกัลยา ไชยสัตย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตระการพืชผล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลถ้ าแข้ และต าบลเป้า 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอ าเภอตระการ

พืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ)
รูปแบบการศึกษาใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมีขั้นตอนการวิจัย3ขั้นตอน 1 การศึกษาและ
วิเคราะห์การพัฒนาการดูแลคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ประสบความส าเร็จ  พ้ืนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 4 ชุมชน 
เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์หาองค์ประกอบ และยุทธศาสตร์การพัฒนาการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขั้นตอนที่ 2 
การพัฒนารูปแบบการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยน าผลการศึกษาขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่างแนว
ทางการพัฒนาพ้ืนที่ จากนั้นน าไปปรับใช้กับชุมชน ที่ต้องการพัฒนา น ามาปรับปรุงโดยการสัมมนาใน
กลุ่มเป้าหมายที่เป็น คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ จ านวน 1 ครั้ง เพ่ือพัฒนาความสอดคล้อง
ทาง ด้านวิชาการ และในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 1 ครั้ง เพ่ือพัฒนาความสอดคล้องในการ
ประยุกต์ ใช้และการสื่อความหมายในพ้ืนที่ ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลการพัฒนารูปแบบการดูแลคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุอ าเภอตระการพืชผล ในขั้นตอนนี้ ได้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในการศึกษาชุมชน
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาซึ่งสนใจและสมัครใจในการพัฒนา โดยการประชุมชี้แจงประชาชนผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียใน
การพัฒนาจากนั้นน าแนวทางการพัฒนาการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจากการศึกษาขั้นตอนที่ 2 น าไปปรับใช้กับพ้ืนที่
ศึกษาโดยเก็บข้อมูลเปรียบเทียบก่อน และหลังการพัฒนา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  1. แบบประเมินตามแนวทาง
หมู่บ้านจัดการ 2. แบบเก็บข้อมูลบริบท และสภาพการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 3. แบบบันทึกการสังเกต การมี
ส่วนร่วมชุมชน4. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกในเรื่ององค์ประกอบ และยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ผลการศึกษา องค์ประกอบที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการพัฒนาการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ได้แก่ 1)การน า
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 3)ความร่วมมือของชุมชน 4)กลวิธีหรือวิธีการพัฒนา5)กระบวนการ พัฒนาชุมชน 6) การ
สนับสนุนช่วยเหลือจากรัฐบาลและภาคเอกชน 7) การบริหารและการจัดการ 8) ปราชญ์ชุมชน หรือนักพัฒนา 2. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้แก่1)ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ ของอาสาสมัคร
สาธารณสุข แกนน าชุมชน และเครือข่ายพัฒนาสุขภาพ 2)ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของชุมชน 3)ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาการจัดการสุขภาพของชุมชน 3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุประกอบด้วย 1) การพัฒนา
คน ได้แก่ การอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขแกนน าชุมชนและเครือข่ายพัฒนาสุขภาพในการพัฒนาความรู้การ
วางแผนและการสร้าง ความตระหนักในการพัฒนา การศึกษาดูงานชุมชนที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนา 2) 
การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการ พัฒนา ได้แก่ การจัดท าแผนงาน/โครงการ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบชุมชน 3) การจัดการสุขภาพของชุมชน ได้แก่ การจัดท าศูนย์ข้อมูลสุขภาพ
ชุมชน การจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพและประเมินผล ในชุมชน สรุป จากการน าแนวทางการพัฒนาการดูแลคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน ไปปรับใช้ที่ชุมชนก่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงคือผลการประเมินคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของชุมชน  
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ระดับดีมาก (91.67%)  



 

   

Poster 313 การพัฒนาแนวทางการดูแลต่อเนื่องส าหรับผู้ป่วยวัณโรคต าบลโคกกลาง 
นางบุษบง สามาเลิศและนางสาวปณิธาน ชัยทอง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกกลาง 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาในการดูแลต่อเนื่องส าหรับผู้ป่วยวัณโรคและเพ่ือพัฒนาแนว
ทางการดูแลต่อเนื่องสาหรับผู้ป่วยวัณโรคต าบลโคกกลาง กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย  ผู้ป่วยวัณโรค พ่ีเลี้ยงผู้ป่วย
วัณโรค เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกกลาง  เจ้าหน้าที่ศูนย์สาธารณสุขเทศบาลต าบลโคกกลาง 
อาสาสมัครสาธารณสุข ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแกนน าชุมชนในพ้ืนที่ต าบลโคกกลาง จ านวน 58 
คน  
วิธีการศึกษา ด าเนินการวิจัยระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ แนวทางการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคและการมี
ส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยวัณโรค และ 2) แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรค แบบสอบถามได้ผ่านการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
โดยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี ่ร้อยละ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพน ามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)  
ผลการศึกษา จากการวิเคราะห์ปัญหาในการดูแลต่อเนื่องส าหรับผู้ป่วยวัณโรคต าบลโคกกลาง พบว่าเจ้าหน้าที่
ขาดการประสานเครือข่ายในการส่งต่อข้อมูล ชุมชนไม่มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคและยังไม่มีแนวทางการ
ดูแลผู้ป่วยวัณโรคอย่างต่อเนื่องในชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ จึงได้ร่วมพัฒนาแนวทางการดูแลต่อเนื่อง
ส าหรับผู้ป่วยวัณโรคต าบลโคกกลางขึ้น ประกอบด้วย 1) การพัฒนาศักยภาพแกนน าชุมชนโดยอบรมเชิง
ปฏิบัติการและฝึกทักษะเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน 2) การพัฒนาแนวทางการประสานงานเครือข่าย
การดูแลผู้ป่วยวัณโรคเพ่ือสะดวกและรวดเร็วในการส่งข้อมูลและติดตามดูแลผู้ป่วย 3) การพัฒนาแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยแบบมีพ่ีเลี้ยงก ากับการกินยา 4) การพัฒนาแนวทางการติดตามเยี่ยมบ้าน และ5) การพัฒนาแนวทางการคัด
กรองผู้สัมผัสร่วมบ้านและกลุ่มเสี่ยงเพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค  
ผลการน าแนวทางพัฒนาไปใช้ พบว่า ผู้ป่วยวัณโรคที่เข้าร่วมศึกษา จ านวน 15 ราย ได้รับการรักษาส าเร็จ คิด
เป็นร้อยละ 85 อัตราการเปลี่ยนแปลงของเสมหะเป็นลบในเดือนที่สองคิดเป็นร้อยละ 100 และไม่มีผู้ป่วยขาดการ
รักษา ในจ านวนนี้เป็นผู้ป่วยรายใหม่ 3 คน ได้มีการประสานเครือข่ายส่งต่อข้อมูลลงติดตามเยี่ยมบ้านและมีพ่ีเลี้ยง
ก ากับการกินยาตามแนวทางครบทั้ง 3 ราย  
ค าส าคัญ การพัฒนาแนวทาง การดูแลต่อเนื่อง ผู้ป่วยวัณโรค 
 
 
 
 
 
 



 

   

Poster 314 ความร่วมมือในการใช้ยาและการก าเริบในผู้ป่วยจิตเภท หลังถูกส่งตัวรักษาต่อเนื่อง ณ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล) ใกล้บ้าน 

ธนัฎชา สองเมือง ภ.บ. อนัญญา สองเมือง ภ.ม. นันทิกร จ าปาสา ภ.ม. สมปอง พัดทาบ ภ.บ. 
ปฐมพงศ์ ย่าพรหม พ.บ.  สุภีราพร สังข์สกุล พย.บ.และนุจรินทร์ จันทร์สอน ศษ.ม. 

คลินิกปฏิบัติการ โรงพยาบาลวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
บทคัดย่อ 

   จ านวนผู้ป่วยจิตเภทในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลวารินช าราบมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี ในขณะที่
จ านวนบุคลากรมีเท่าเดิม เมื่อทบทวนย้อนหลังพบว่า ความร่วมมือในการใช้ยาเป็นปัญหาจากการใช้ยาที่พบมาก
ที่สุด ซึ่งส่งผลต่ออาการกลับเป็นซ้ าที่รุนแรง พฤติกรรมการใช้ความรุนแรง และเพ่ิมอัตราการนอนโรงพยาบาล 
เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว จึงมีการส่งตัวผู้ป่วยรักษาต่อเนื่อง และมีการให้บริบาลทางเภสัชกรรมร่วมกับจัดกล่องยา
ส าหรับผู้ป่วยจิตเวชออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ทุกครั้ง เพ่ือลดความแออัดของผู้ป่วยที่มารับบริการใน
โรงพยาบาล และมุ่งหวังเพ่ือเพ่ิมความร่วมมือในการใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มนี้ การศึกษานี้จึงท าเพ่ือศึกษาปัญหาจาก
การใช้ยา ความร่วมมือในการใช้ยา และอุบัติการณ์การก าเริบของภาวะจิตเภท ก่อนและหลังการบริบาลทางเภสัช
กรรมร่วมกับจัดกล่องยาวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทออกหน่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ลูกข่ายของ
โรงพยาบาลวารินช าราบในช่วงที่ท าการศึกษา วิธีการศึกษา การศึกษาย้อนหลัง วิเคราะห์ฐานข้อมูลเวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ป่วยจิตเภทที่มารับบริการ ณ คลินิกจิตเวชผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวารินช าราบ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 
2555 และถูกส่งตัวไปรักษาต่อเนื่องที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลใกล้บ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 
30 กันยายน 2561 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ด้วยสถิติ McNemar’s test ผลการศึกษา ผู้ป่วยจิต
เภทในการศึกษาทั้งหมด 152 ราย จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลลูกข่าย 21 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
ร้อยละ 61.8 อายุเฉลี่ย 46.44 ± 12.01 ปี ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร้อยละ 96.7 ไม่มีผู้ดูแล ร้อยละ 55.3 
มีประวัติการดื่มสุรา/สูบบุหรี่/ใช้สารเสพติด ร้อยละ 45.4 ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับยากลุ่ม First-Generation 
Antipsychotics หลังการจัดกล่องยาวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทออกหน่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ด้านปัญหาจากการใช้ยา พบว่า จ านวนผู้ป่วยที่มีปัญหาความร่วมมือในการใช้ยา ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการติดตาม
ความปลอดภัยในการใช้ยา และผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.001) ส่วนการปรึกษาแพทย์/พยาบาล เพ่ือเลี่ยงการสั่งใช้ยาที่เกิดอันตรกิริยาต่อกัน เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการ
สั่งใช้ยาที่ควรได้รับ เพ่ือปรับยาในขนาดต่ ากว่าที่เหมาะสมในการรักษา และเพ่ือเลือกยาที่เหมาะสมในขณะนั้น 
เภสัชกรมีส่วนร่วมกับทีมมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001, p<0.001, p<0.001, และ p=0.040 
ตามล าดับ) ผลการให้ข้อมูลเพื่อปรึกษาแพทย์ พยาบาลประจ าคลินิก และการให้ค าแนะน าผู้ป่วยโดยเภสัชกรได้รับ
การยอมรับ ร้อยละ 96.6 อุบัติการณ์การก าเริบของภาวะจิตเภท โดยมาที่ห้องฉุกเฉิน และนอนโรงพยาบาล ลดลง 
จาก 22 เหลือ 1 เหตุการณ์ และ 11 เหลือ 4 เหตุการณ์ ตามล าดับ (p<0.001) สรุป การบริบาลทางเภสัชกรรม
ร่วมกับการจัดกล่องยาวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทออกหน่วย เพ่ือให้บริการผู้ป่วยจิตเภทที่ถูกส่งตัวรักษาต่อเนื่อง
ใกล้บ้าน ช่วยเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยา และลดอุบัติการณ์การการก าเริบของภาวะจิตเภทจนน ามาสู่การรักษา
ตัวในโรงพยาบาล จึงควรคงรูปแบบการให้บริการผู้ป่วยและพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยผ่านระบบเวชระเบียน
ออนไลน์ระหว่างโรงพยาบาลและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลลูกข่าย เพ่ือเพ่ิมคุณภาพในการบริการต่อไป 



 

   

Poster 315 การตรวจกัญชาในตัวอย่างปัสสาวะของผู้เสพยาหรือใช้ยา ในเขตสุขภาพที่ 10 
โชติกา องอาจณรงค์ ประคอง  นิลวิเชียร และเสนีย์  พลราช 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี  
บทคัดย่อ 

 กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 มีสารออกฤทธิ์ส าคัญ คือ Tetrahydrocanna- binol (THC) 
เมื่อเสพกัญชาเข้าสู่ร่างกายจะเปลี่ยนเป็นสาร เมตาบอไลต์ ชื่อ 11-นอร์- เดลต้า-9-คาร์บอกซี- ทีเอชซี (11-nor-
∆9-carboxy-THC) ภายใน 10 นาที และจะออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท ภายใน 6 ชั่วโมง และภายใน 72 ชั่วโมง 
จะถูกขับออกทางปัสสาวะ 30% ส่วนที่เหลือจะสะสมตามเนื้อเยื่อไขมันและจะถูกขับออกอย่างช้าๆ ทางปัสสาวะ
และอุจจาระ ภายใน 2-5 วัน ดังนั้นการตรวจหา 11-nor-∆9 -carboxy-THC ในปัสสาวะจึงเป็นการตรวจยืนยัน
การเสพกัญชาเข้าสู่ร่างกาย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ได้รับตัวอย่างปัสสาวะเพื่อส่งตรวจ
ยืนยันสารเสพติดในปัสสาวะของผู้เสพยาหรือใช้ยา จากสถานีต ารวจ และโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 10 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 เมษายน 2562 จ านวน 81 ตัวอย่าง ผลการตรวจพบกัญชาในปัสสาวะจ านวน 
65 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 80.25 และพบ เป็นเพศชายทั้งหมด ช่วงอายุที่พบอยู่ในช่วงต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 
32 ตัวอย่าง ร้อยละ 49.23 ช่วงอายุ 21-30 ปี จ านวน 18 ตัวอย่าง ร้อยละ 27.69  และอาชีพรับจ้างพบมาก
ที่สุดจ านวน 23 ตัวอย่าง ร้อยละ 35.38 จากผลการตรวจวิเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าข้อมูลไปใช้ในการ
เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง เพ่ือเป็นการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ต่อไป กัญชาเป็นยาเสพติดให้
โทษในประเภท 5 มีสารออกฤทธิ์ส าคัญ คือ Tetrahydrocanna -binol (THC) เมื่อเสพกัญชาเข้าสู่ร่างกายจะ
เปลี่ยนเป็นสาร เมตาบอไลต์ ชื่อ 11-นอร์- เดลต้า-9-คาร์บอกซี- ทีเอชซี (11-nor-∆9-carboxy-THC) ภายใน 10 
นาท ีและจะออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท ภายใน 6 ชั่วโมง และภายใน 72 ชั่วโมง จะถูกขับออกทางปัสสาวะ 30% 
ส่วนที่เหลือจะสะสมตามเนื้อเยื่อไขมันและจะถูกขับออกอย่างช้าๆ ทางปัสสาวะและอุจจาระ ภายใน 2-5 วัน จาก
สถานการณ์การใช้ยาเสพติดในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา พบว่าสารเสพติดที่ใช้มากอันดับ 1 คือ 
ยาบ้า รองลงมาคือ กัญชา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็น
หน่วยงานหลักในการตรวจยืนยันสารเสพติดในปัสสาวะของผู้ที่เสพยาหรือใช้ยา ก่อนเข้าสู่ระบบบังคับบ าบัด
หรือระบบต้องโทษ วัตถุประสงค์ เพ่ือได้ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์กัญชาในปัสสาวะของผู้เสพยาหรือใช้ยา 
ในเขตสุขภาพที่ 10 วิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือปัสสาวะที่ปัสสาวะของผู้ที่อยู่ในข่ายเสพยาหรือใช้ยา จาก
สถานีต ารวจ และโรงพยาบาล ใน 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ ยโสธร และมุกดาหาร 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ตรวจวิเคราะห์หากัญชาในปัสสาวะตรวจวิเคราะห์หากัญชาใน
ปัสสาวะโดยวิธีทินเลเยอร์โครมาโตกราฟี สถิติที่ใช้คือร้อยละผลการศึกษา จากผลการวิเคราะห์ตัวอย่างปัสสาวะ 
จ านวน 81 ตัวอย่าง ตรวจพบกัญชาในปัสสาวะจ านวน 65 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 80.25 และพบ เป็นเพศชาย
ทั้งหมด ช่วงอายุที่พบมากที่สุดอยู่ในช่วงต่ ากว่า 20 ปี  จ านวน 32 ตัวอย่าง ร้อยละ 49.23 และอาชีพรับจ้าง
พบมากที่สุดจ านวน 23 ตัวอย่าง ร้อยละ 35.38 สรุปและข้อเสนอแนะจากผลการตรวจวิเคราะห์หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน าข้อมูลไปใช้ในการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง เพื่อเป็นการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พ้ืนที่ต่อไป 
 



 

   

Poster 316 ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดผู้ขับข่ีช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ในเขตสุขภาพที่ 10  
อตินุช นารถน้ าพอง  

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี  
บทคัดย่อ 

ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งมีการ
ด าเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 
พ.ศ.2562 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดรับกับนโยบายของประเทศและการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการ
ความปลอดภัยทางถนนนั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ได้รับ
มอบหมายให้ร่วมด าเนินการและให้บริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดผู้ขับขี่ที่เจ้าพนักงานจราจร
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 แก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ.2535 ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2537) และกฎกระทรวงฉบับที่ 21 (พ.ศ.2560) และการใช้
อ านาจของพนักงานสอบสวนตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131 และ มาตรา 131/1 ร้องขอหรือส่ง
ตัวโดยมีใบน าส่งผู้บาดเจ็บหรือศพให้แพทย์ตรวจชันสูตรมาให้ตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือด ในกรณีที่ไม่สามารถ
ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์โดยการเป่าทางลมหายใจได้โดยการศึกษานี้น าเสนอผลการวิเคราะห์ปริมาณ
แอลกอฮอล์ในเลือดผู้ขับขี่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ในเขตสุขภาพท่ี 10 
วัตถุประสงค ์เพ่ือตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด  
วิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือเลือดที่น าส่งโดยโรงพยาบาลหรือสถานีต ารวจใน 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี  
ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ ยโสธร และมุกดาหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ตรวจวิเคราะห์
ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเฮดสเปซ-แก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมตรีวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปของเครื่องมือและแสดงข้อมูลในหน่วยมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ สถิติที่ใช้คือร้อยละ  
ผลการศึกษา จากผลการวิเคราะห์ จ านวน 44 ตัวอย่าง พบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ (55-479 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) 29 ตัวอย่าง (ร้อยละ 66) พบเป็นเพศชาย 27 คนหญิง 2 คน โดยใน
จ านวนนี้เป็นผู้ขับขี่เพศชายที่มีอายุ 16-19 ปี จ านวน 4 คน (115-219 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) โดยวันที่ 13 เมษายน 
พ.ศ. 2562 พบการเกิดอุบัติเหตุและตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือดผู้ขับขี่เกินก าหนดจ านวนมากที่สุด พาหนะที่เกิด
เหตุเป็นรถจักรยานยนต์ร้อยละ 87 การส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์จากโรงพยาบาลและสถานีต ารวจพบว่าวันที่รับ
ตัวอย่างมากที่สุดคือ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยวันสุดท้ายได้รับวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562  
สรุปและข้อเสนอแนะ จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ายังพบผู้ขับขี่รถที่เมาแล้วขับและการพบผู้ขับขี่อายุน้อยท า
ให้ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้นกว่าผู้มีประสบการณ์ 2.5 เท่า ดังนั้นการรณรงค์จึงควรด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องโดยเฉพาะในผู้ขับขี่อายุน้อย นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรค านึงถึงระยะเวลาการส่งตัวอย่างโดย
ควรด าเนินการอย่างรวดเร็วเพ่ือให้สามารถน าข้อมูลไปประเมินผลภาพรวมของประเทศได้อย่างรวดเร็วต่อไป 
 
 
 
 



 

   

Innovation 101 มุ้งวิเศษ ช่วยหนูด้วย 
นางสาวนิตยา  สุภาพวง นางสาวปิยะนุช  เภาแก้วและนางสาวสมฤดี สมนึก  

หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
บทคัดย่อ 

หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 โรงพยาบาลศรีสะเกษ เป็นหอผู้ปวยที่รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยเด็กอายุตั้งแตแรก
เกิดจนถึงอายุ 1 เดือน ที่มีปัญหาทางสุขภาพทุกระบบ  รวมทั้งทารกที่มารดามีความเสี่ยงสูง ทารกกอนและหลัง
ผ่าตัด รวมถึงผูปวยเด็กที่จ าเปนตองไดรับการรักษาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังมีสิ่งรบกวนที่มีความจ าเป็นที่
เจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังอย่างที่สุดคือยุง โดยในตอนกลางวันต้องเฝ้าระวัง “ยุงลาย” ซึ่งเป็นพาหะของโรค
ไข้เลือดออก ส่วนในเวลากลางคืนต้องเฝ้าระวัง “ยุงร าคาญ” ซึ่งเป็นพาหะของไวรัสไข้สมองอักเสบและโรคเท้าช้าง 
เนื่องจากการได้รับเรื่องร้องเรียนจากบิดา มารดาของบุตรที่เข้ารั บการรักษาที่ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 
โรงพยาบาลศรีสะเกษ ในระหว่างช่วงเยี่ยมว่า มียุงกัดที่ใบหน้าของบุตร โดยมีตุ่มสีแดง และจากเหตุผลดังกล่าว
ข้างต้น ท าให้คิดว่าจะท าอย่างไรให้ทารกที่อยู่ในระหว่างรับการรักษานั้นมีความปลอดภัยจากยุง จึงได้คิดค้น
นวัตกรรมที่มีชื่อว่า “มุ้งวิเศษ ช่วยหนูด้วย” ขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว 
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันยุงที่จะมากัดทารกที่อยู่ในระหว่างการรักษาและเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับบิดา 
มารดา ที่มีบุตรเข้ารับการรักษา  
วิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์  

1. เตรียมผ้ามุ้ง กรรไกร เข็ม สายยืด ให้พร้อม 
2. ตัดผ้ามุ้งให้ได้ขนาดตามต้องการโดยกว้างประมาณ 50 เซนติเมตร ยาว 90 เซนติเมตร  
3. น าผ้ามุ้งท่ีตัดได้ตามขนาด มาเย็บมุมใส่ยางยืดทั้ง 4 มุม  
4. น าผ้ามุ้งเย็บเรียบร้อยมา ครอบ Crib ทารก จะมีการเปลี่ยนท าความสะอาดทุกวัน 

การทดสอบประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์ 
1.น าผ้ามุ้งที่ตัดได้ตามขนาด กว้างประมาณ 50 เซนติเมตร ยาว 90 เซนติเมตร มาเย็บมุมใส่ยางยืดทั้ง 4 มุมมา 
ครอบ Crib ทารกและมีการเปลี่ยนท าความสะอาดทุกวัน 
2.โดยเก็บข้อมูลระหว่างการใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 50 ราย ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559 ถึงมีนาคม 2560 
เป็นระยะเวลา 6 เดือน 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จ/ผลลัพธ์ ไม่มียุงที่กัดทารก ที่อยู่ในระหว่างการรักษาและบิดา มารดา มีความพึงพอใจกับ
นวัตกรรม “มุ้งวิเศษ ช่วยหนูด้วย”  
ประโยชน์/การน าไปใช้  หลังจากใช้นวัตกรรมพบว่าไม่มียุงกัดทารกที่อยู่ในระหว่างการรักษา และได้รับการ
ยอมรับจากเจ้าหน้าที่และญาติ  บิดา มารดาที่บุตรเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยมีความพึงพอใจ และซื้อผ้ามุ้ง
บริจาคให้หอผู้ป่วย และยังได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา และได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในการน าเสนอ
ระดับจังหวัดด้วย     
 
 
 



 

   

Innovation 102 ท าฟันอย่างปลอดภัยด้วยเสื้อ captain safety 
พิชชาภา  ผุดผ่อง ศิริพร หินซุย ปริญญา  ไกรยวงษ์ วันทนี บุ้งทองและสุวิชิตตา  ศรีสอน 

ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
บทคัดย่อ 

ทันตบุคลากรจะสวมเสื้อกาวน์ที่ท าจากผ้า เมื่อมีโอกาสสัมผัสกับเลือด หรือ น้ าลาย เยื่อบุต่าง  ๆ ใน
ร่างกาย แผล หรือ อุปกรณ์ท่ีมีการปนเปื้อน แต่เนื่องจากเสื้อกาวน์ยาวที่สวมใส่เพ่ือคลุมเสื้อผ้าและผิวหนังนั้นเป็น
เสื้อที่ท าจากผ้า ส่งผลให้ละอองน้ าต่าง ๆ สัมผัสถูกผ้าและซึมไปถึงผิวหนังได้ ก่อให้เกิดการส่งผ่านเชื้อโรคจาก
ผู้ป่วยไปสู่ทันตบุคลากรได้ ประกอบกับจ านวนเสื้อกาวน์ที่มีอยู่ในฝ่ายทันตกรรมก็ไม่สามารถใช้เสื้อกาวน์จ านวน 1 
ตัวต่อผู้ป่วย 1 คนได้ ท าให้ทันตบุคลากรต้องใส่เสื้อกาวน์ซ้ า หากไม่มีการปนเปื้อนท่ีเห็นได้ชัด จากการศึกษาสถิติผู้
เข้ารับการรักษาทางทันตกรรมที่โรงพยาบาลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ในปี 2559 -2562 พบว่าหัตถการที่มี
ผู้ป่วยมาเขา้รับการรักษามากที่สุดคือ ถอนฟัน 59% รองลงมาคือ ขูดหินน้ าลาย 21.4%  อุดฟัน 19.2% และอ่ืนๆ 
0.4% ตามล าดับ ซึ่งหัตถการดังกล่าวล้วนก่อให้เกิดการกระเด็นของเลือด หรือละอองน้ ามาถูกตัวผู้ท าหัตถการ
ทั้งสิ้น โดยจากการท าแบบส ารวจอัตราการพบอุบัติการณ์เสื้อกาวน์เปียกหลังขูดหินน้ าลาย ซึ่งท าการศึกษาในฝ่าย
ทันตกรรมโรงพยาบาลเขมราฐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561 รวมระยะเวลา 3 เดือน โดยการใช้
กระดาษช าระวางบนเสื้อกาวน์หลังจากทันตบุคลากรขูดหินน้ าลายเสร็จ พบว่ามีอุบัติการณ์เสื้อกาวน์เปียกหลังขูด
หินน้ าลายถึง 84.6% ดังนั้น ทางฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลเขมราฐ จึงได้คิดประดิษฐ์เสื้อ captain safety ขึ้น  
วัตถุประสงค์ เพ่ือลดการแพร่กระจายเชื้อโรคจากผู้ป่วยมาสู่ทันตบุคลากรและเพ่ือศึกษาประสิทธิผลของเสื้อ 
captain safety  
วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช1้.เสื้อกันฝน   2.เข็ม   3.ด้าย   4.กรรไกร   5. จักรเย็บผ้า   6. กระดุมแป๊ก 
วิธีการพัฒนาประดิษฐ์ ออกแบบเสื้อ captain safety จากนั้นเลือกขนาดเสื้อกันฝนแล้วตัดส่วนหมวกคลุมศีรษะ
ของเสื้อกันฝนออก น ากระดุมแป๊กมาวางบริเวณปลายแขนเสื้อ และเย็บทับตามรอยกระดุมแป๊กเพ่ือท าให้แขนเสื้อ
มีขนาดพอดีข้อมือ และสามารถใส่ท าหัตถการได้สะดวก จากนั้นตัดหมวกคลุมศีรษะมาเย็บเป็นสายเชือกผูกเอว 
และรอบล าคอ เพ่ือให้สามารถสวมใส่และถอดเสื้อได้โดยง่ายและไม่สัมผัสโดนเชื้อโรคบริเวณเสื้อ captain safety 
ระเบียบวิธีวิจัย  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยประเภท Quasi-experimental วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ paired t-
test เครื่องมือที่ใช้ คือ ชุด swab, plate, agar ใช้ส าหรับเพาะเชื้อแบคทีเรีย 
วิธีการเก็บตัวอย่าง ออกแบบและประดิษฐ์เสื้อ captain safety แล้วน าไปทดลองใช้งานจริงที่ฝ่ายทันตกรรม 
จากนั้นจึงติดตามจากแบบบันทึกการวัดปริมาณเชื้อโรคในเสื้อกาวน์ และแบบบันทึกความพึงพอใจ โดยจะท าการ
สุ่มทันตบุคลากรจ านวน 10 คน โดยการสุ่มแบบง่าย (Simple random sampling) เก็บตัวอย่างจากเสื้อกาวน์
ของทันตบุคลากรก่อนใส่เสื้อ captain safety ผลการศึกษา พบว่า เสื้อ captain safety สามารถลดปริมาณเชื้อ
โรคที่จะมาสัมผัสปนเปื้อนผู้ให้บริการทางทันตกรรมได้ ทั้งยังป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยไปสู่ตัวผู้
ให้บริการทางทันตกรรม และมีประสิทธิผลในระดับที่ดีมากถึงมากที่สุด พบว่าผู้ให้บริการทางทันตกรรมรู้สึก
ประทับใจต่อการใช้งาน ที่ระดับมากที่สุด 83.02% รู้สึกว่าเสื้อ captain safety สามารถตอบสนองความต้องการ
ของท่านได้ ในระดับมากที่สุด 90.86% และต้องการใช้งานเสื้อ captain safety ซ้ าอีกในอนาคต ในระดับมาก
ที่สุด 97.23%  



 

   

Innovation 103 มหัศจรรย์เจลย่านางลดไข้ลดปวดในเด็กฉีดวัคซีน 
นางจันจิรา  สุพร   

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองไผ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร 
บทคัดย่อ 

การศึกษาข้อมูลเด็กท่ีมารับวัคซีนใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองไผ่ ในช่วงเดือน ตุลาคม-
ธันวาคม พ.ศ.2561 พบว่าเด็กจ านวน 31 คน ซึ่งแยกตามประเภทวัคซีนที่ได้รับดังนี้ ได้รับวัคซีน OPV/DTP/HBV 
มีไข้ต่ าๆ(T=37.5-38.4c)ร้อยละ36.36 ไข้ปานกลาง(T=38.5-39.4c)ร้อยละ54.54ไข้สูง(T=39.5-40.4c)ร้อยละ
3.12 เด็กที่ได้รับวัคซีน MMR มีไข้ต่ าๆ(T=37.5-38.4c)ร้อยละ50 ไข้ปานกลาง(T=38.5-39.4c)ร้อยละ25ไข้สูง
(T=39.5-40.4c)ร้อยละ25 เด็กที่ได้รับวัคซีน JE มีไข้ต่ าๆ(T=37.5-38.4c)ร้อยละ33.33 ไข้ปานกลาง(T=38.5-
39.4c)ร้อยละ66.66ไข้สูง(T=39.5-40.4c)ร้อยละ0เด็กที่ได้รับวัคซีน OPV/DTP มีไข้ต่ าๆ(T=37.5-38.4c)ร้อย75 
ไข้ปานกลาง(T=38.5-39.4c)ร้อยละ25ไข้สูง(T=39.5-40.4c)ร้อยละ0และจากการประเมิน  Pain scale โดยใช้
ตารางประเมิน Neonatal infant pain scale(NIPS) ในเด็กอายุ แรกเกิด-1 ปี และใช้ตารางประเมิน CHEOPS 
ในเด็ก> 1-6 ปี แปลผลคะแนนความเจ็บปวด วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาว่าการใช้เจลย่านางพอกทาบริเวณรอบๆ
ต าแหน่งที่ฉีดวัคซีนมีผลต่อการลดไข้  และลดปวดในเด็ก หลังได้รับวัคซีนหรือไม่ อย่างไร การด าเนินงาน  จัด
ประชุมชี้แจง ให้ความรู้ผู้ปกครองของกลุ่มเป้าหมาย จ านวน  25 คน เกี่ยวกับสมุนไพรย่านาง วิธีการวัดไข้  วิธีให้
คะแนนตามตารางประเมินความเจ็บปวด วิธีใช้เจลย่านางพอกทาบริเวณรอบๆ  ต าแหน่งที่ฉีดวัคซีน  ระยะเวลาใน
การพอกทาทิ้งไว้ประมาณ  30 นาที โดยใช้ผ้าขนหนูสะอาดพันทับไว้ เพ่ือไม่ให้เจลสมุนไพรแห้งเร็วคง
ประสิทธิภาพไว้ได้นาน หลังจากนั้นใช้กระดาษทิชชูเช็ดออกเบาๆ  เครื่องมือที่ใช้  1.ใบย่านาง 100 ใบ/น้ า 1 ลิตร
แล้ว ขยี้ใบย่านางจนได้น้ าย่านางเข้มข้นแล้วผสม Gelatin (วัตถุเจอปนอาหาร) ใช้ช้อนคนให้เข้ากันจนน้ าย่านาง
กลายเป็นเจลย่านาง แล้วน ามาบรรจุใส่  ตลับบรรจุยาประเภทครีม 2.  ปรอทวัดไข้  3. แบบประเมินความ
เจ็บปวดNeonatal infant pain scale(NIPS) ในเด็กอายุ แรกเกิด-1 ปี  4.  ตารางประเมิน CHEOPS ในเด็ก> 1-
6 ปี แปลผลคะแนนความเจ็บปวดตามตาราง แสดงการตัดสินใจให้ยาแก้ปวดในเด็กในโรงพยาบาลศิริราช  5.แบบ
ประเมินความพึงพอใจผู้ปกครอง เก็บรวบรวมข้อมูลโดย อสม. แปลผลข้อมูลคิดเป็น ร้อยละ ผลการศึกษา เก็บ
รวบรวมข้อมูลช่วงเดือน มกราคม –มีนาคม พ.ศ.2562 หลังใช้เจลย่านางพอกทาบริเวณรอบๆต าแหน่งที่ฉีดวัคซีน  
พบว่าเด็กที่ได้รับวัคซีน OPV/DTP/HBV มีไข้ต่ าๆ(T=37.5-38.4c)ร้อยละ71.42 ไข้ปานกลาง(T=38.5-39.4c)ร้อย
ละ28.57 เด็กที่ได้รับวัคซีน MMR มีไข้ต่ าๆ(T=37.5-38.4c)ร้อยละ66.66  ไข้ปานกลาง(T=38.5-39.4c)ร้อยละ
33.33 เด็กที่ได้รับวัคซีน  JE มีไข้ต่ าๆ(T=37.5-38.4c)ร้อยละ70ไข้ปานกลาง(T=38.5-39.4c)ร้อยละ30 เด็กที่
ได้รับวัคซีน OPV/DTP มีไข้ต่ าๆ(T=37.5-38.4c)ร้อย75 ไข้ปานกลาง(T=38.5-39.4c)ร้อยละ25 ผลการประเมิน
ความเจ็บปวดหลังพอกเจลย่านาง ในเด็กแรกเกิด-1 ปี เจ็บปวดน้อย ร้อยละ48.25 เจ็บปวดปานกลางร้อยละ 
35.33  เจ็บปวดมาก ร้อยละ16.42 ในเด็กอายุ >1-6 ปี ผลปรากฏว่า เจ็บปวดน้อย ร้อยละ50.26 เจ็บปวดปาน
กลาง ร้อยละ 41.27 เจ็บปวดมาก ร้อยละ 8.45 สรุป การใช้เจลย่านางพอกทาบริเวณรอบๆต าแหน่งที่ฉีดวัคซีนมี
ผลในการช่วยลดไข้ในเด็กลงได้  ไม่พบเด็กที่มีไข้สูง  ส าหรับการประเมินระดับความเจ็บปวดพบว่า ระดับความ
เจ็บปวดน้อย เห็นได้ว่าสมุนไพรเช่นใบย่านางที่อยู่ในชุมชนเป็นสิ่งที่หาได้ง่าย น ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน
ได้  



 

   

Innovation 104 อะเมซิ่งสายน้ าพินทิพาล้างเครื่องมือสลายต้อกระจก รอบที่ 2 
นางพินทิพา ทองสวัสดิ์ และคณะ 

ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลยโสธร 
บทคัดย่อ 

 การให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกปัจจุบันแพทย์นิยมท าการผ่าตัดโดยการใช้เครื่องสลายต้อกระจก 
เนื่องจากแผลจะมีขนาดเล็ก การหายของแผลจะเร็วขึ้น อุปกรณ์หลักประกอบด้วยด้ามสลาย ต้อกระจก
(Phacohandpiece) และด้ามดูดเศษเลนส์ (I/A handpiece) แต่ละด้ามจะมี 2 Port ซึ่งมีขนาด0.3ม.ม.-1.1 ม.ม. 
หลังใช้งานก่อนส่งต้องท าให้ปราศจากเชื้อ โดยการล้างให้สะอาดที่สุดเพ่ือป้องกันการอุดตันซึ่งจะส่งผลให้อุปกรณ์
ใช้งานไม่ได้และมีโอกาสเกิดการติดเชื้อ วิธีการเดิมจะล้างโดยใช้ Syringe 20 CC ดันน้ าเข้าทาง Portของ 
PhacoHandpiece และI/A handpieceทั้ง 2 Port จนครบข้างละ 200 CC ใช้เวลาในการล้างประมาณ 15-17 
นาทีต่อเครื่องมือ1ชุด ซึ่งต้องล้างอย่างน้อย7-10 ชุด/วันและใช้เวลาในการล้าง1.5-2.5ชม.ต่อวัน ท าให้เกิดความ
เมื่อยล้าและไม่สะดวกสบายในการปฏิบัติงาน ณ จุดบริการดังกล่าว เนื่องจากต้องออกแรงดันมากที่ผ่านมาเกิด
อุบัติการณ์การอุดตันของhandpieceประมาณเดือนละ1-2 ครั้ง จึงเปลี่ยนวิธีการล้างโดยการดูดน้ าแทนการดันน้ า
ซึ่งพบว่าการดูดน้ าไม่ได้ช่วยลดความยุ่งยาก จากนั้นผู้ล้างได้พัฒนาวิธีล้างแบบใหม่ในรอบที่ 1 โดยประดิษฐ์สายน้ า
ต่อเข้ากับด้ามสลายต้อกระจกและดูดน้ าล้างด้วยเครื่องดูดของเหลว (Suction) และทดลองใช้จนได้ผลดี แต่ล้างได้
ครั้งละ 1 ชิ้นเท่านั้น และได้พัฒนาในรอบที่ 2 เพ่ือให้ล้างได้เพ่ิมขึ้นอีก 1 ชิ้น พร้อมๆกันต่ออุปกรณ์ 1 ชุด โดยตั้ง
ชื่อว่า “อะเมซิ่งสายน้ าพินทิพา”  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของอุปกรณ์ดังกล่าว 
ต่อการสลายต้อกระจก วัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนาและประเมินผลอะเมซิ่งสายน้ าพินทิพาล้างเครื่องมือสลายต้อ
กระจก รอบที่ 2 วิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ น าสายน้ า เข้า-ออกตา (สายCassette)ที่เหลือใช้ มาตัดด้านที่เป็นข้อ
ต่อเข้ากับเครื่องยาวประมาณ 1-2 นิ้ว ตัดมา 2 เส้นและตัดด้านที่ต่อกับhandpiec (ข้อต่อมีขนาดเล็กกว่า) ตัดยาว 
7-10 นิ้วตัดมาทั้ง2ด้าน ด้านละ1 เส้น ถ้าสิ่งประดิษฐ์เป็นสายน้ ารุ่นเดียวกับข้อต่อ( Infinity)ต้องตัดสายน้ าที่มี
ขนาดใหญ่กว่ายาวประมาณ 1 นิ้วเพ่ือเชื่อมต่อสายให้เป็นเส้นเดียวกัน น าข้อต่อพลาสติกรูปตัว Y  มาต่อกับสายน้ า
ที่ประดิษฐ์จากข้อ 1 และ2 โดยตัดสายซิลิโคน เบอร์ 204 ยาว 2 นิ้วจ านวน 2 อันต่อเข้ากับปลายแยกของข้อต่อ 
ส่วนข้อต่อด้านตรงต่อกับเครื่องดูดของเหลว วิธีการน าไปใช้ หลังเสร็จสิ้นการผ่าตัดน าสายที่ประกอบไว้แล้วต่อเข้า
กับPort ของhandpieceโดยต่อสายที่ปลายแยกของข้อต่อ 2 สายพร้อมกันจุ่มลงใน Tray ที่มีน้ าสะอาดล้าง
จ านวน 400 cc. ดูดSterile water ผ่านPort ฃอง handpiecec ทั้ง 2 Portจ านวน 100 CC เพ่ือป้องกัน
Handpieceเป็นสนิม จากนั้นใช้เครื่องดูดของเหลว ดูดลมผ่านHandpieceให้แห้งเพ่ือเตรียม Sterile ครั้งต่อไป
การทดสอบประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์ ทดสอบโดยการน าสิ่งประดิษฐ์มาล้างเครื่องมือ ที่ใช้ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดต้อ
กระจกตั้งแต่ก.ย. 61- มี.ค. 62  จ านวน 60 รายเก็บข้อมูลจากสมุดรายงานอุบัติการณ์ การสังเกต สัมภาษณ์ 
ทดลองปฏิบัติ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน(จักษุแพทย์ พยาบาลและผู้ล้าง(พนักงานช่วยเหลือ
คนไข้) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและร้อยละ ประโยชน์/การน าไปใช้ ใช้อุปกรณ์แบบที่ 2 ใช้ล้างด้ามสลายต้อ
กระจกและด้ามดูดเศษเลนส์ล้างได้สะอาดไม่พบปัญหาเรื่องการอุดตันขณะใช้งาน สะดวกในการใช้งาน ล้างเพ่ิมขึ้น
จากเดิมได้อีก1 ชิ้นรวมเป็น2ชิ้น/ชุด และประหยัดเวลาท าให้มีอุปกรณ์ไปเวียนกลับมาใช้งานได้เร็วขึ้นทันเวลาใน
การให้บริการ บุคลากรที่ล้างเครื่องมือไม่เหนื่อยล้า มีความสะดวกสบายและพึงพอใจในการท างาน   



 

   

Innovation 105  นวัตกรรมที่ถอดเข็มทางทันตกรรมแบบ One-hand technique 
นายธนพนธ์  วระโพธิ์ นางสุพัตรา   นาอุดม นายพัฒนา  ขุนจิตรงาม และนพ.นพพล  ธาดากุล  

กลุ่มงานทันตกรรม 
บทคัดย่อ 

เข็มฉีดยาที่ใช้ในทางทันตกรรมจะมีลักษณะเฉพาะคือ ข้อต่อระหว่างหลอดฉีดที่บรรจุยาชา(cartridge 
syrinse) กับเข็มฉีดยาเป็นลักษณะเกลียวหมุนเข้า-ออก หลังจากปฏิบัติงานเสร็จผู้ช่วยทันตแพทย์จะเป็นผู้ถอดเข็ม
โดยใช้มือทั้งสองข้าง จากข้อมูลปี 2556-2561 มีรายงานการเกิดอุบัติการณ์เข็มทิ่มต ามือในผู้ช่วยทันตแพทย์
ทั้งหมด 3 ครั้ง ดังนั้นการเกิดอุบัติการณ์เข็มทิ่มต ามือนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ าได้อีก ผู้วิจัยจึงได้พัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
ช่วยในการถอดเข็มฉีดยาชาแบบ One-hand technique แทนการถอดเข็มแบบใช้สองมือ โดยติดตั้งนวัตกรรมกับ
ฝาถังทิ้งเข็มโดยตรง เมื่อใช้ถังเดิมเต็มแล้วสามารถหมุนฝาออกเพ่ือน าไปใส่ถังเปล่าใบใหม่ได้ และจากการ
เปรียบเทียบเวลาที่ใช้ถอดเข็มระหว่างกลุ่มใช้นวัตกรรมที่ถอดเข็มแบบ One-hand technique กับกลุ่มที่ไม่ใช้
นวัตกรรมพบว่าเวลาที่ใช้ถอดเข็มไม่แตกต่างกันและการใช้นวัตกรรมที่ถอดเข็มแบบ One-hand technique มี
ความปลอดภัยมากกว่า 
วัตถุประสงค ์ 
1.เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติการณ์เข็มทิ่มต าในผู้ช่วยทันตแพทย์  
2.เพ่ือสร้างนวัตกรรมที่ถอดเข็มแบบ one hand technique ที่ใช้งานง่าย สะดวก และปลอดภัย 
วิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์  
1.ถอดตัวล็อคดินสอจากกบเหลาแบบตั้งโต๊ะมาขยายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 cm  
2.น าไปติดตั้งยึดกับฝาถังท้ิงเข็ม 
การทดสอบประสิทธิภาพ ไม่พบอุบัติการณ์การเกิดเข็มทิ่มต ามือในผู้ช่วยทันตแพทย์หลังจากใช้นวัตกรรมที่ถอด
เข็มแบบ One-hand technique สามารถใช้งานได้ง่ายโดยเมื่อใช้จนเข็มเต็มถังแล้วสามารถหมุนฝาที่ติดตั้ง
นวัตกรรม ออกไปใส่ถังใบใหม่ได้ มีการทดสอบระยะเวลาในการถอดเข็มพบว่าไม่แตกต่างจากการถอดโดยใช้มือทั้ง
สองข้าง สะดวกในการพกพาสามารถน าไปออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ได้และมีความปลอดภัยสูง 
ประโยชน์หรือการน าไปใช้  
1.สามารถป้องกันและลดอุบัติการณ์การเกิดเข็มทิ่มต าได้ 
2.ใช้งานง่าย สะดวก และปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Innovation 106 สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย รักษาแผลเรื้อรัง 
นายไพฑูรย์  เพชรแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  
บทคัดย่อ 

             แผลเรื้อรัง (Chronic wound) เป็นแผลที่รักษาไม่หายในระยะเวลาที่ควรเป็น โดยทั่วไปแผลมักจะหาย
หรือดีขึ้นตามล าดับภายใน 1-2 สัปดาห์  เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น แผลโรคเบาหวาน แผลจากหลอดเลือดแดงตีบ
ตันท าให้เลือดไปเลี้ยงไม่ดี หรือหลอดเลือดด าถ้าไหลกลับไม่ดีก็มีน้ าเหลืองคั่ง แผลกดทับจากคนไข้ที่ ช่วยเหลือ
ตัวเองได้ไม่ดี  และบาดแผลไฟไหม้น้ าร้อนลวก   แผลเรื้อรังจะมีการเน่าตายของเนื้อเยื่อ จึงเป็นแผลเปื่อย และมัก
มีการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยเสมอ การรักษาดูแลแผลเรื้อรังจะยากล าบากกว่าการรักษาดูแลแผลสดมาก และ
อาจจ าเป็นต้องผ่าตัดเพ่ือเอาเนื้อเน่าตายออก เพ่ือป้องกันการลุกลามติดเชื้อไปยังเนื้อเยื่อส่วนที่ดี การเกิดแผล
เรื้อรังจะส่งกระทบกับผู้ป่วยโดยตรงในการด ารงชีวิตประจ าวัน  ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ  ต้องลา
หยุดงานหรือต้องลาออกจากงานประจ า ท าให้ครอบครัวขาดรายได้  และถ้าผู้ป่วยเป็นผู้สูงอายุดูแลตัวเองไม่ได้
หรือพิการร่วมด้วยก็ต้องมีคนอื่นมาคอยดูแลอย่างใกล้ชิด เป็นการสร้างภาระให้คนในครอบครัว    
การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์  การผลิตน้ ามันสมุนไพรมีส่วนผสมหลักส าคัญได้แก่  ไข่แดงของไข่เป็ด จ านวน 6 ฟอง 
เนื้อแดงหมากแก่ต าให้ละเอียด จ านวน 3 ช้อนโต๊ะ  สารส้มสะตุ  จ านวน 2 ช้อนโต๊ะ น ามาผสมกันในผ้าขาวบาง
และคลุกเคล้าให้เข้ากัน มัดปากผ้าให้แน่นแล้วเอาไปต้มในหม้อน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น ปริมาณ 1 ลิตร ด้วยไฟแรง
ปานกลาง ต้มจนกว่าน้ ามันเดือดและน้ ามันเริ่มมีฟองเกิดขึ้น และน้ ามันเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมส้ม  ทิ้งไว้ให้เย็น 
บรรจุใส่ขวดแก้วที่แห้งสะอาด  เพื่อเก็บไว้ใช้กับคนไข้ต่อไป   
ผลการศึกษา  จากข้อมูลผู้มารับบริการท าแผลโดยใช้สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย รักษาแผลเรื้อรัง ระหว่าง  
ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2559  ถึง 30 กันยายน  2560  จ านวน  11  คน พบว่า ผู้มารับบริการด้วยแผลเรื้อรัง
จ านวน  7 คน รักษาหาย 6  คน คิดเป็นร้อยละ 85.71  แผลเบาหวาน จ านวน 4 คน รักษาหาย จ านวน  4 คน  
คิดเป็นร้อยละ  100     จากการประเมินความพึงพอใจผู้มารับบริการท าแผล พบว่ามีความพึงพอใจระดับมาก 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และประเมินความพึงพอใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ให้บริการมีความพึงพอใจ
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 100  นอกจากนี้ได้น าเอานวัตกรรมไปทดลองใช้ในโรงพยาบาลอ าเภออุทุมพรพิสัย  
ประโยชน์/การน าไปใช้    สมุนไพรที่จะน าไปใช้กับผู้ป่วย จะนึ่งน้ ามันสมุนไพรในกระปุกแสตนเลสด้วยเครื่อง
ไฟฟ้าแรงดันสูง  ห่อผ้าส่งนึ่งให้ปลอดเชื้อก่อนน าไปใช้กับผู้ป่วย และจะส่งนึ่งซ้ าทุก 7 วัน  น้ ามันสมุนไพรเป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ผลิตจากต าราซึ่งพบมาจากแพทย์แผนโบราณ เป็นสูตรยาที่ถ่ายทอดแบบบอกต่อกันมาปากต่อปาก  
ส่วนผสมของน้ ามันสมุนไพรเป็นวัสดุที่มีในท้องถิ่น  สามารถท าใช้ได้เอง มีความปลอดภัยสูง และมีประสิทธิภาพสูง
การรักษาแผลเรื้อรัง ที่แพทย์แผนปัจจุบันรักษาไม่หาย  ขั้นตอนการท าแผลก็ไม่ยุ่งยาก โดยครั้งแรกให้ล้างแผลด้วย
น้ าเกลือล้างแผล(ครั้งต่อๆไปไม่ต้องใช้น้ าเกลือ)  เช็ดแผลให้แห้ง ทาแผลด้วยน้ ามันสมุนไพร หรือใช้ผ้าก๊อซชุบ
น้ ามันสมุนไพรปิดทับแผล หรือก๊อซเดรนชุบน้ ามันสมุนไพรใส่แผล  ล้างแผลทุกวันหรือถ้าแผลติดเชื้อก็ล้างแผลวัน
ละ 2 ครั้ง เช้า เย็น 
 
 

http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87/
http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5/
http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87/
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD/
http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2/
http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87/
http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%94/
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0


 

   

Innovation 107 การพัฒนาแนวทางการจัด Kidney Position ในการผ่าตัดไต 
นางวัลภา อมาวงศ์ 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลวารินช าราบ 
บทคัดย่อ 

       ในการผ่าตัด การจัดท่าผ่าตัดเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ท าให้การผ่าตัดเป็นไปได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ท า
ให้ศัลยแพทย์สามารถมองเห็นบริเวณผ่าตัดได้ชัดเจน ในบางครั้งการจัดท่าจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์ช่วยเพ่ือใช้ในการ
จัดท่าที่เหมาะสมในการผ่าตัดโดย เฉพาะ การผ่าตัดไต จากเดิมใช้การม้วนผ้าส าหรับสอดรองไหล่ คอ และ  หลัง
ต้องใช้อุปกรณ์ที่ช่วยยึดตัวผู้ป่วยให้อยู่นิ่ง  ในท่าตะแคง ,  และปรับเตียงผ่าตัดให้ส่วนเอวยกสูงขึ้น อาจท าให้เกิด
การบาดเจ็บใช้ผ้าหลายผืนรองบริเวณ ที่ถูกกดทับ  และเสียเวลาในการจัดท่านาน ท าให้ไม่สะดวก ดังนั้นผู้จัดท า 
จึงได้คิดค้นนวัตกรรมหมอนจัดท่าผ่าตัด เพ่ือความสะดวกรวดเร็วเหมาะสมในการ ผ่าตัดของศัลยแพทย์และความ
ปลอดภัยของ ผู้ป่วย อีกทั้งเป็นการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนในการจัดท่าผู้ป่วย  
วัตถุประสงค ์เพ่ือป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการจัดท่าในการผ่าตัดโรคนิ่วในไตและเพ่ือลดเวลาในการจัด   
Kidney  Position และลดต้นทุนในการผ่าตัด 
การพัฒนารอบท่ี 1 

1. ศึกษารูปแบบอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดท่าให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
2. วางแผนและออกแบบสิ่งประดิษฐ์ร่วมกับช่าง 
3. ทดลองใช้สิ่งประดิษฐ์ 
4. สอบถามความพึงพอใจของแพทย์ต่อการใช้สิ่งประดิษฐ์ 

ผลการพัฒนานวัตกรรม รอบท่ี 1 
             1.ลดเวลาจากการจัดท่าลง  จาก 7 นาที เป็น 5 นาที  
              2.ลดผ้าที่ใช้ลงทั้งหมด  70  ผืน ( 58%) 
              3.ความพึงพอใจ  75 %   
              4.กรณีผู้ป่วยตัวโต จะรู้สึกไม่สบายในส่วนขิงท่ีรองคอเนื่องจาก มีพ้ืนที่จ ากัด 
 การพัฒนารอบท่ี 2 
            1.ศึกษารูปแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดท่าให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
            2.วางแผนและออกแบบสิ่งประดิษฐ์ร่วมกับช่าง 
            3.ทดลองใช้สิ่งประดิษฐ์ 
            4. ประเมินผลการใช้ 
ผลการพัฒนานวัตกรรม รอบท่ี 2 
1.ลดต้นทุนในการ สั่งซื้ออุปกรณ์ จาก 5,000 บาท เหลือ 1,000 บาท 
2.ลดระยะเวลาในการจัดท่า จาก 5 นาที เหลือ 3 นาที 
3.ลดความเสี่ยงจากการที่ผ้ารองศีรษะเลื่อนหลุด 
4.ทีมผ่าตัดมีความพึงพอใจ 90 % 
 



 

   

Innovation 108 ดักก่อนดับ 
นายทับทิมด า ค ามุงคุล 

 

 
 

 



 

   

Innovation 109 ชุดเกราะพยุงเดินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟู 
นางสาวพรรธิภา  มูลดี  

กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู โรงพยาบาลทรายมูล จังหวัดยโสธร                    
บทคัดย่อ 

 โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ส าคัญ โดยผู้ป่วยมีอาการอ่อนแรงของแขนขาซีกใดซีก
หนึ่ง ท าให้เกิดปัญหาการเคลื่อนไหวและความผิดปกติของการถ่ายน้ าหนัก ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการเดิน การ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพปัจจุบันมีการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยฝึกเดินแต่มีข้อจ ากัดที่ต้ องใช้คนช่วยเหลือและ
ควบคุม 2-3 คน ในช่วงเวลาที่จ ากัด และราคาสูงมาก ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าเครื่องช่วยพยุงเดินเพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถ
เดินเองได้และประหยัดงบประมาณ มาทดลองใช้ในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟ้ืนฟู วัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาผลการฝึกเดินโดยใช้ชุดเกราะพยุงเดินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟ้ืนฟู              
วิธีการศึกษา/การด าเนินงาน  

การศึกษาแบบกึ่งทดลอง ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองไม่เกิน 6 เดือนแรกที่มาเข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลทรายมูลในช่วงเวลาดังกล่าว จ านวนทั้งหมด 16 รายแบ่งเข้ากลุ่ม 2 กลุ่มด้วยวิธีการจับสลาก โดยกลุ่ม
ทดลองฝึกเดินโดยใช้ชุดเกราะพยุงเดิน เป็นเวลา 30 นาทีร่วมกับโปรแกรมการฟ้ืนฟูทางกายภาพบ าบัดอีก 30 
นาที ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับโปรแกรมการฟื้นฟูทางกายภาพบ าบัดอย่างเดียว    60 นาที จ านวน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ 
รวมระยะเวลา 4 สัปดาห์ ก่อนและหลังการฝึก ประเมินระดับความสามารถของการเดิน Functional 
Ambulatory Category (FAC) การทรงตัว Berg Balance Scale (BBS) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ 
Wilcoxon signed rang test                                                   
ผลการศึกษา 

 พบว่า ระดับความสามารถของการเดิน(FAC) และการทรงตัว(BBS) มีระดับความสามารถเพ่ิมขึ้นหลัง
ผ่านโปรแกรมการฝึกกลุ่มทดลองดีกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยกลุ่มทดลองมีค่ามัธย
ฐาน FAC เพ่ิมข้ึนจากระดับ 2 เป็นระดับ 3 และค่ามัธยฐาน BBS  จากเดิม 39 เพ่ิมข้ึนเป็น 51 คะแนน  
อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ 

 การฝึกผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟ้ืนฟูด้วยชุดเกราะพยุงเดินร่วมกับโปรแกรมกายภาพบ าบัด
สามารถเพ่ิมระดับความสามารถของการเดินและการทรงตัวดีขึ้นกว่าโปรแกรมทางกายภาพบ าบัดอย่างเดียว แสดง
ให้เห็นว่าถ้ามีการประยุกต์ใช้เครื่องช่วยพยุงเดินจะท าให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีพัฒนาการในการเดินที่ดีกว่า
แบบปกติซึ่งสอดคล้องการศึกษาการฝึกเดินด้วยเครื่อง Lokomat® ท าให้ผู้ป่วยลงน้ าหนักที่ขาข้างอ่อนแรงได้นาน
กว่า ส่งผลให้การเดินมีสมมาตรกว่าการฝึกเดินบนพ้ืนแบบเดิม นอกจากนี้ควรมีการศึกษารูปแบบของการเดิน 
ความเร็วในการเดินและระยะก้าวของการเดินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 



 

   

Innovation 110 สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ป้องกัน นกพิราบเกาะบนอาคารแบบเฉพาะจุด 
นายสฤษดิ์ สาระไทย 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
บทคัดย่อ 

        เนื่องจากในปัจจุบันมีนกพิราบจ านวนมากที่มาเกาะอาศัยอยู่ตามอาคารสิ่งก่อสร้างโดยเฉพาะอาคารต่างๆ 
ในโรงพยาบาล มูลนกพิราบที่มาอาศัยตามอาคารก่อให้เกิดความสกปรกส่งกลิ่นร าคาญ และเป็นแหล่ง
แพร่กระจายโรคได้ ดังนั้น วัตถุประสงค์ของสิ่งประดิษฐ์นี้ จึงจัดท าขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยใช้วัสดุที่หาง่าย
ในท้องถิ่นและมีราคาประหยัด ติดตั้งและยกเลิกได้ง่าย  
วิธีการศึกษา  
        ศึกษาพฤติกรรมของนกพิราบว่าเป็นนกที่เกาะอาศัยบนพ้ืนที่ราบๆ ไม่เกาะอาศัยตามกิ่งไม้ การป้องกันไม่ให้
นกพิราบลงเกาะได้ คือหลักการแก้ไขปัญหาดังกล่าว น าแผงป้องกันนกพิราบเกาะไปวางในจุดที่ นกพิราบมาเกาะก็
จะสามารถแก้ปัญหาได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมี และไม่ต้องท าลายชีวิตนกพิราบ  
        อุปกรณ์ที่ใช้   
        1. แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ขนาดที่ใช้ตามพ้ืนที่ 
        2. เส้นลวดที่ตัดให้ได้ความสูง 12 ซม.จากระดับแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด จ านวนตามพ้ืนที่  
        3. คีมตัดลวด หรือกรรไกร 
        4. กระดาษกาวสองหน้า  
ผลการศึกษา จากการทดลองน าอุปกรณ์ดังกล่าวไปติดตั้งจ านวน 5 จุดเพื่อทดสอบผล พบว่า  

ระยะเวลาที่ทดลอง(วัน) จุดที่ท าการทดลอง สรุปผลการ
ทดสอบ 

 จุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 3 จุดที่ 4 จุดที่ 5  
3 X X X X X ไม่มีนกพิราบเกาะ 
5 X X X X X ไมม่ีนกพิราบเกาะ 
10 X X X X X ไม่มีนกพิราบเกาะ 
15 X X X X X ไม่มีนกพิราบเกาะ 

สรุปผลการพัฒนา  
        จากการทดสอบอุปกรณ์ท่ีผลิตขึ้น สามารถป้องกันไม่ให้นกพิราบมาเกาะอาศัยในจุดที่ทดลองได้ร้อยละ 100 
ในระยะเวลาที่ใช้ทดสอบคือสูงสุด 15 วัน  
สรุปและข้อเสนอแนะ   
        อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถป้องกันนกพิราบได้ แต่เป็นพื้นที่จ ากัด เฉพาะจุด จุดที่น่าสนใจคือใช้งบประมาณไม่
สูง และสามารถท าเองได้     
 
 
 



 

   

Innovation 111 ขวดเก็บปัสสาวะชาย สะดวก ประหยัด ปลอดภัย ห่วงใยส่ิงแวดล้อม 
นายบรรพรต จิตโชติ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
บทคัดย่อ 

ปัสสาวะเป็นตัวชี้วัดด้านสุขภาพโดยเฉพาะผู้สูงอายุ  ยิ่งอายุมากขึ้นการปัสสาวะยิ่งมีความถี่ขึ้นโดยเฉพาะ
ในเวลากลางคืน กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีนโยบายสร้างห้องสุขาให้เอ้ือต่อการใช้ของผู้สูงอายุให้มีความสะดวก 
ปลอดภัย ป้องกันอุบัติเหตุจากการหกล้มในห้อน้ า ซึ่งเป็นอุบัติที่พบมากในอันดับ 1 แต่ในบริบทและสภาพ
เศรษฐกิจของแต่ละบุคคลไม่เท่าเทียบกัน  โดยเฉพาะผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในชนบทไม่สามารถที่จะสร้างห้องสุขาได้
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  การดัดแปลงสิ่งมีอยู่ให้สามารถใช้ประโยชน์และปลอดภัยจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะท าให้
ผู้สูงอายุมีความสะดวก ปลอดภัย และที่ส าคัญคือประหยัด เหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลยางเอือดได้คิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ขึ้น โดยมี 
วัตถุประสงค์  1.เพ่ือหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการใช้ส าหรับเก็บปัสสาวะชาย 2.เพ่ือเปรียบเทียบชนิดของขวดที่
น ามาประดิษฐ์อุปกรณ์เก็บปัสสาวะชายจากสิ่งวัสดุเหลือใช้  
วิธีการประดิษฐ์ 

1. เตรียมอุปกรณ์ประกอบด้วยขวดน้ าอัดลม,ขวดน้ าดื่ม,ขวดน้ าเกลือ,ขวดนมเปรี้ยว ,คัดเตอร์,สกอตเทป
,เชือกฟาง 

2. เลือก ขนาดขวดขนาด 1.25 ลิตร ซึ่งเหมาะสมกับปริมาณของปัสสาวะ 
3.  เจาะรูกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 5 ซม. ด้านข้างต่ ากว่าคอขวดประมาณ 10 ซ.ม. เพ่ือใช้ส าหรับใส่

อวัยวะเพศชายเวลาปัสสาวะ 
4.  สวมขวดน าเปรี้ยวเข้ากบรูที่เจาะไว้ไห้เฉียงลงประมาณ 30 องศา แล้วยึดติดด้วย สกอดเทปใสรอบๆให้

แน่นสนิทกับขอบรู 
5.  น าเชือกมัดคอขวดไว้ส าหรับห้อยขวดไม่ให้หกล้ม 

การทดสอบประสิทธิภาพ/ความพึงพอใจ/ต้นทุนการผลิต 
ด้านประสิทธิภาพ  โดยได้น าไปทดสอบกับผู้สูงอายุชาย จ านวน 50 คน 1.การหกเลอะเทอะของปัสสาวะ 2.
ปริมาณของปัสสาวะที่ล้น3.การระคายเคืองของอวัยวะเพศด้านความพึงพอใจ 1.ความประหยัด 2.ความสะดวก 
3.ความปลอดปลอดภัย 4. ความพึงพอใจภาพรวม ด้านต้นทุนการผลิต  ต้นทุนเทียบกับอุปกรณ์ท่ีขายในตลาด 
สรุปและอภิปรายผล 
             สามารถน าไปใช้กับผู้สูงอายุชายอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันการหกเลอะเทอะได้ ร้อยละ 96
  ป้องกันปริมาณปัสสาวะล้น ร้อยละ 98 ป้องกันการระคายเคืองของอวัยวะเพศ ร้อยละ 96 ส าหรับความ
พึงพอใจด้านราคา มีความพึงพอใจ ระดับมาก ร้อยละ 98 ด้านความสะดวก พึงพอใจระดับมาก ร้อยละ 98 ด้าน
ความปลอดภัย มีความพึงพอใจ ระดับมาก ร้อยละ 96 และความพึงพอใจภาพรวม ระดับดีมาก ร้อยละ98 ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับอุปกรณ์ท่ีหาซื้อในท้องตลาดในราคา 50 บาท  แต่ส าหรับสิ่งประดิษฐ์นี้มีต้นทุน 20 บาทเท่านั้น   
 
 



 

   

Innovation 112 ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิห้อง server ผ่านระบบ linenotify 
นายการุณ  บุญครอบ  นักรังสีการแพทย์ช านาญการ นายธวัชชัย แสงเดือน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

นายพิษณุ โทค าเวช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลตาลสุม  จังหวัดอุบลราชธาน ี

บทคัดย่อ 
 เนื่องด้วยในการให้บริการผู้ป่วยจ าเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาล ส าหรับประกอบการ
ตัดสินใจในการวินิจฉัยของแพทย์พยาบาลมีความส าคัญในการให้บริการผู้ป่วย เครื่องแม่ข่าย(server) เป็นอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บข้อมูลประวัติการรักษา เครื่องแม่ข่าย(server) จะอยู่ภายในห้องแม่ข่าย (server) 
ปัจจัยหนึ่งที่มีผลกับการท างานของเครื่องแม่ข่าย (server) คืออุณหภูมิและระบบกระแสไฟฟ้า จึงจ าเป็นต้องมีการ
ดูแล และมีการจ ากัดอุณหภูมิห้อง (server) เพ่ือให้เครื่องแม่ข่าย (server) สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ท างานต่อเนื่องได้ ดั้งนั้นเพ่ือที่จะสามารถตรวจสอบดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในการควบคุมอุณหภูมิภายในห้องแม่ข่าย  (server) ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศโรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี จึงแนวคิดในการพัฒนาระบบรายงานแจ้งเตือนอุณหภูมิห้อง 
server ขึ้นมา 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือพัฒนาระบบรายงานอุณหภูมิห้อง server แบบอัตโนมัต ิ
2. เพ่ือพัฒนาระบบแจ้งเตือนเม่ืออุณหภูมิสูงเกินก าหนดในห้อง server แบบอัตโนมัต ิ

ขั้นต้อนด าเนินงาน 
1. วิเคราะห์ความต้องการ และปัญหาของกระบวนการท างาน  
2. ออกแบบและพัฒนาระบบ 
3. ทดสอบการใช้การงาน 

อุปกรณ์/software ที่ใช้พัฒนา เครื่องคอมพิวเตอร์ notebookและบอร์ด NodeMCU หรือ บอร์ด arduino 
และ sensor วัดอุณหภูมิ 
ผลการด าเนินงาน สามารถน า NodeMCU  หรือ บอร์ด arduino มาท างานร่วมกับ sensor วัดอุณหภูมิ เพ่ือส่ง
ข้อมูลกับบอร์ด เพ่ือรายงานอุณหภูมิภายในห้องแม่ข่าย( server ) และสามารถแจ้งเตือนหากห้องแม่ข่าย( server) 
มีอุณหภูมิสูงเกินกว่าที่ก าหนด  ในตัวอย่างก าหนดไว้ 24.50 องศาเซลเซียส ถ้าสูงกว่านั้นจะแจ้งเตือนผ่าน line 
group ของผู้ดูแลระบบ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ไดร้ะบบแจ้งเตือนอุณหภูมิห้องแม่ข่ายแบบอัตโนมัติ เข้าระบบ line notify 
2. มีระบบการแจ้งเตือนหากห้อง server มีอุณหภูมิสูงเกินกว่าที่ก าหนด   

ข้อเสนอแนะ 
 ในอนาคตจะน า sensor ในการวัดแรงดับกระแสไฟฟ้ามาท างานร่วมด้วย เพ่ือรายงานความผิดปกติของ
แรงดังไฟฟ้าได้ เพราะอีกปัจจัยที่มีผลกระทบกับการท างานของเครื่องคือระบบไฟฟ้า  
 



 

   

Innovation 113 ปลอกหมอนโอบปีกนก กกลูกน้อยให้ปลอดภัย 
นางสาวจุไร   บาระมีและคณะ 

                                                 หอผู้ป่วยพิเศษโรงพยาบาลหัวตะพาน  
บทคัดย่อ 

เตียงที่ให้บริการในตึกผู้ป่วยพิเศษโรงพยาบาลหัวตะพานเป็นเตียงที่มีไม้กั้นเตียงแบบปีกนกซึ่งมีช่องว่าง
ระหว่างปีกนกท้ัง 2 ด้านในแต่ละฝั่งห่างกันประมาณ 30 เซนติเมตร โดยตึกผู้ป่วยพิเศษมีการรับ admit ผู้ป่วยเด็ก
อายุ 0-5 ปี ซึ่งเด็กในวัยนี้เสี่ยงต่อการตกเตียงโดยลอดช่องว่างระหว่างปีกนกของไม้กั้นเตียง ในปี 2560 มีผู้ป่วย
เด็ก อายุ 0-5 ปี admit  จ านวน 43  ราย พบอุบัติการณ์เด็กอายุ 2 ปี 5 เดือนพลัดตกเตียงโดยลอดช่องว่าง
ระหว่างปีกนกได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ซึ่งอุบัติการณ์เด็กตกเตียงสามารถก่อความเสียหายได้ตั้งแต่ระดับต่ าจนถึง
รุนแรงได้ ดังนั้นพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานในตึกผู้ป่วยพิเศษ จึงได้มีการคิดนวัตกรรมขึ้น เพ่ือ
ป้องกันผู้ป่วยเด็กอายุ 0-5 ปี พลัดตกเตียงในตึกผู้ป่วยพิเศษโรงพยาบาลหัวตะพาน 
วิธีการด าเนินงาน 
  1.ศึกษากลุ่มประชากรเฉพาะเจาะจงในผู้ป่วยเด็กที่มีอายุ 0-5 ปี ที่ admit ในตึกผู้ป่วยพิเศษ
โรงพยาบาลหัวตะพาน จ านวน 237 ราย ในปี 2561 
  2.ทดลองใช้งานนวัตกรรมที่ท าขึ้น 
  3.วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติร้อยละ 
  4.ระยะเวลาด าเนินการ 1มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561  
ขั้นตอนการท านวัตกรรมน าเบาะฟองน้ าจากโซฟาเก่ามาตัดให้ได้ขนาดตามต้องการ เย็บผ้าเพ่ือเป็นปลอกหุ้มเบาะ
ฟองน้ าผ้าขนาด1.5 x 0.8 เมตร น ามาพับครึ่งตามความยาวของผ้า เย็บหัวท้ายทั้ง 2 ด้าน เย็บผ้าติดด้านในตรง
กลางลักษณะเป็นถุงเพ่ือใส่เบาะฟองน้ า 
ผลการศึกษา จากการน านวัตกรรม” ปลอกหมอนโอบปีกนก กกลูกน้อยให้ปลอดภัย” ไปใช้ในเด็กอายุ 0-5 ปี 
ที่มา admit ครอบคลุมร้อยละ 100  โดยเริ่มใช้ในปี 2561 มีผู้ป่วยเด็กอายุ 0-5 ปี จ านวน 237 ราย พบว่า ไม่มี
อุบัติการณ์พลัดตกเตียงของผู้ป่วยเด็กในตึกผู้ป่วยพิเศษ  
การน าไปใช้ประโยชน์ ได้น านวัตกรรม ” ปลอกหมอนโอบปีกนก กกลูกน้อยให้ปลอดภัย”ไปใช้ในผู้ป่วยเด็กที่มี
อายุ 0- 5 ปี ครอบคลุมร้อยละ 100 ซึ่งมีผลช่วยป้องกันอุบัติการณ์การพลัดตกเตียงในผู้ป่วยเด็ก และได้ขยายผล
การน านวัตกรรมไปใช้ในตึกผู้ป่วยสามัญกรณีที่เตียงเด็กเต็ม และการใช้นวัตกรรมนี้สามารถเอาไม้ก้ันเตียงลงโดยไม่
ต้องถอดปลอกหมอนออกเมื่อต้องท าหัตถการ หรือให้การดูแลผู้ป่วย 
บทเรียนที่ได้รับ การท านวัตกรรมปลอกหมอนหุ้มราวกั้นเตียงคู่แรกใช้ผ้าเมตรละ 20 บาทพบผ้าเมื่อน ามาใช้
เนื้อผ้าบางย้วยขณะใช้งาน จึงได้ด าเนินการแก้ไขโดยซื้อผ้าที่มีความหนาของผ้าเพ่ิมขึ้นพบว่าปลอกหมอนหุ้มราว
กั้นเตียงสามารถใช้งานได้ดีข้ึนมีความแข็งแรงไม่ย้วยขณะใช้งาน 
ข้อเสนอแนะจากการน านวัตกรรมไปใช ้
 นวัตกรรมนี้สามารถป้องกันเด็กตกเตียงได้จากกรณีป้องกันเด็กลอดตกช่องว่างระหว่างไม้กั้นเตียง แต่กรณี
เด็กยืนบนเตียง ไม้กั้นเตียงนี้ยังเตี้ยเกินไปเมื่อเทียบกับมาตรฐานเตียงเด็ก ดังนั้นเพ่ือความปลอดภัยควรให้
ผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดหรือให้ผู้ป่วยเด็กนอนเตียงเด็กที่ได้มาตรฐาน  



 

   

Innovation 201 ถุงผ้าบรรจุสายอุปกรณ์ต่อเครื่องช่วยหายใจ( Easy bag for ventilator) 
นางสาวบุญชิรา  ดวงดี   

หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 3 โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
บทคัดย่อ 

จากสถิติจ านวนการรับผู้ป่วยของหอผู้ป่วยหนัก MICU3 ช่วงเดือน ธันวาคม 2559-กรกฎาคม 2560 มี
ดังนี้ 23,34,29,40,29,34,31 และ 30 คน ตามล าดับ และอัตราการหมุนเวียนเตียง (ร้อยละ) ในช่วงดังกล่าว มี
ดังนี้ 2.87,4.25,3.62,5.25,3.37,4.25,3.80 และ 3.80 ตามล าดับ พบว่ามีการรับผู้ป่วยหลายรายในแต่ละเดือน
และมีอัตราการหมุนเวียนเตียงสูงในบางเดือน ซึ่งท าให้ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการเตรียมเครื่องช่วยหายใจ
มากขึ้น เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่มีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ อีกทั้งยังมีเครื่องช่วยหายใจทีมีหลากหลาย
รูปแบบ ได้แก่ Esprit , Galilao , Event 7i, Newport E 500,Newport E. 360 เป็นต้น  
 จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาพบว่ายังขาดความสะดวกในการเตรียมสายอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือใช้ต่อเข้ากับ
เครื่องช่วยหายใจ เนื่องจากมีข้อจ ากัดของพ้ืนที่ในการจัดเก็บอุปกรณ์ท าให้มีการจัดเก็บสายเครื่องช่วยหายใจที่มี
ความหลากหลายของชนิดและยี่ห้อแต่ปะปนกัน เสียเวลาในการค้นหาสายอุปกรณ์ที่มีความเฉพาะในแต่ละเครื่อง 
ท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความยุ่งยากและใช้เวลานานในการหาสายอุปกรณ์ต่อเครื่องช่วยหายใจ 
 ทีมผู้พัฒนาจึงได้คิดนวัตกรรมถุงผ้าบรรจุสายอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ (Easy bag for ventilator) ซึ่งใช้
บรรจุเก็บสายอุปกรณ์ที่พร้อมต่อกับเครื่องช่วยหายใจเป็นชุดๆ ส าหรับเครื่องช่วยหายใจแต่ละชนิด พร้อมหยิบที
ละถุงไปใช้ต่อเครื่องช่วยหายใจได้ทันที โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือเกิดความสะดวกในการจัดเตรียมสายอุปกรณ์
ส าหรับต่อกับเครื่องช่วยหายใจที่พร้อมรอรับผู้ป่วยและสร้างความพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน 

วิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ เตรียมอุปกรณ์การท าถุงผ้า  ประกอบด้วย ผ้า ,ไม้บรรทัด ,เชือก,จักรเย็บผ้า,
กรรไกร,แผ่นภาพเคลือบรูปตัวอย่างการต่อเครื่องช่วยหายใจแต่ละชนิด  พร้อมระบุอุปกรณ์ที่ใช้ต่อเครื่อง ,ช็อกสี
ขีดผ้า,ใบลงบันทึกอายุการใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้ต่อเครื่องช่วยหายใจ,ออกแบบถุงผ้า  โดยวัดขนาดตามที่ต้องการแล้ว
เย็บถุงผ้าตามการออกแบบด้วยจักรเย็บผ้า หลังเย็บถุงผ้าเสร็จร้อยใส่เชือกรูดปิดปากถุงผ้า  สอดแผ่นภาพตัวอย่าง
การต่อเครื่องช่วยหายใจไว้ด้านหน้าถุงผ้า,เมื่อน าอุปกรณ์ส าหรับต่อเครื่องช่วยหายใจใส่ถุงให้ระบุอายุการใช้งานลง
ในใบบันทึกและติดไว้หน้าถุงผ้า   

การทดสอบประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์ น าถุงผ้าไปทดลองให้พยาบาลวิชาชาชีพและพนักงานผู้ช่วยเหลือ
คนไข้จัดสายอุปกรณ์ที่จะน าไปต่อกับเครื่องช่วยหายใจเป็นชุดๆส าหรับเตรียมไว้ต่อกับเครื่องช่วยหายใจแต่ละชนิด 
ผ่านการตรวจสอบนวัตกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญจากหัวหน้าหอผู้ป่วย MICU3 และผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์การใช้
และต่อเครื่องช่วยหายใจจากรองหัวหน้าหอผู้ป่วย MICU 3 มีการน านวัตกรรมไปให้เจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ
จ านวน 13 คนและผู้ช่วยเหลือคนไข้ 6 คน ทดลองใช้ซึ่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ท าหน้าที่จัดเตรียมสายอุปกรณ์ต่อ
เครื่องช่วยหายใจใส่ถุงเตรียมไว้ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ได้ผ่านการให้ความรู้จากพยาบาลในการเรียนรู้สายอุปกรณ์ต่างๆ 
โดยจัดเตรียมสายอุปกรณ์ใส่ถุงไว้วันละ 2-3 ถุงผ้า พยาบาลเป็นผู้น าอุปกรณ์ที่จัดไว้เป็นชุดๆในถุงผ้าไปต่อ
เครื่องช่วยหายใจเพ่ือเตรียมรับผู้ป่วย หรือเพ่ือเปลี่ยนสายเครื่องช่วยหายใจเมื่อเปื้อน จัดท าแบบส ารวจความคิด
เห็น ความพึงพอใจและผลลัพธ์ พบว่าเกิดความสะดวกในการเตรียมสายอุปกรณ์ต่อกับเครื่องช่วยหายใจเพ่ือพร้อม
รอรับผู้ป่วยระดับมากคิดเป็น ร้อยละ 61.53  ผู้ปฏิบัติเกิดความพึงพอใจระดับมากคิดเป็นร้อยละ 79.92 



 

   

Innovation 202 Safe  My Life by Hood 
นางสาวจิรัชยา  ลาภมูล และทีมซักฟอก 

แผนกจ่ายกลาง  โรงพยาบาลน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี   
บทคัดย่อ 

เนื่องด้วยนโยบายสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี เน้นหนักด้านบุคลากร  โดยการเน้นให้บุคลากรมี
ความสุขและปฏิบัติงานในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย  แผนกจ่ายกลางเป็นแผนกที่มีเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ด้วยบริบท
สถานที่ปฏิบัติงานที่คับแคบ จ าเป็นต้องใช้ห้องร่วมกันระหว่างทีมบรรจุหีบห่อเครื่องมือทางการแพทย์ที่น าไปนึ่งไอ
น้ าและทีมที่ซีลเครื่องมือทางการแพทย์ด้วยความร้อนก่อนน าไปอบแก๊ส  ซึ่งผลกระทบจากทีมที่ซีลเครื่องมือแพทย์
ด้วยความร้อนพบว่า ได้กลิ่นคาร์บอนมอนอกไซด์จากซองซีลที่ถูกความร้อนและเศษไรผงธุลี  ฟุ้งกระจายภายใน
บริเวณห้อง ซึ่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในห้องทั้งหมดเสี่ยงต่อการสูดดมเข้าปอดทุกวัน วันละไม่น้อยกว่า 4 -5 
ชั่วโมง ซึ่งอาจเกิดอันตรายต่อปอดในอนาคตได้ ทีมจึงคิดประดิษฐ์ที่เรียกว่า Safe  My Life by Hood โดยใช้จาก
หลักการเดียวกันกับ Hoodที่ใช้ที่ห้อง LAB ของโรงพยาบาล โดยการท าเป็นกล่องครอบเฉพาะที่และดูดกลิ่นและ
เศษไรผงธุลีภายในบริเวณท่ีเครื่องนี้ตั้งอยู่ผ่านไปตามท่อลม  เพื่อส่งออกสู่ภายนอกอาคารต่อไป 
วิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 
1.วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยจากลิ่นรบกวนและเศษไรผงธุลีจากการซีลเครื่องมือ 
2.เสนอผู้บริหารและทีม ENV เพ่ือของบประมาณในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ 
3.ทีมออกแบบสิ่งประดิษฐ์ร่วมกับทีมช่างโรงพยาบาล โดยดูต้นแบบ Hoodที่ห้อง LAB 
4.ทีมทดลองใช้สิ่งประดิษฐ์ 
5.เก็บข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างไม่มีสิ่งประดิษฐ์ / มีสิ่งประดิษฐ์ 
6.ส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรแผนกซักฟอก 10 คน 
การทดสอบประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์ เก็บข้อมูลเปรียบเทียบการปฏิบัติงานโดยไม่มีสิ่งประดิษฐ์กับการปฏิบัติงาน
โดยมีสิ่งประดิษฐ์จากบุคลากรแผนกจ่ายกลาง 10 คนและส ารวจความพึงพอใจ ดังรายละเอียดตารางข้างล่าง 

 
ตัวชี้วัด 

ระบบเดิม ระบบใหม่ 
ไม่มี Hood มีHood 

1.การได้กลิ่นคาร์บอนมอนอกไซด์ ได้กลิ่นทั้ง 10 คน ไม่ได้กลิ่น 
2.การฟุ้งกระจายของเศษฝุ่นผ้า พบเศษฝุ่นผ้าชัดเจน ไม่พบเศษฝุ่นผ้านอกHood 
3.ความพึงพอใจของบุคลากร 0 100 % 

ประโยชน์และการน าไปใช้  
1. ใช้ในการดูดกลิ่นคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากการถูกความร้อนของถุงพลาสติกที่น ามาใช้ในการบรรจุ

เครื่องมือทางการแพทย์ที่จะน าไปอบแก๊ส 
2. สามารถดูดเศษฝุ่นละอองเล็กๆจากโมเลกุลของพลาสติกที่ถูกตัดด้วยความร้อน เพ่ือป้องกันการฟุ้ง

กระจายภายในห้องบรรจุหีบห่อของแผนกจ่ายกลางที่บุคลากรจะ 
สูดดมเข้าปอด 

3. น ามาใช้งานจริงที่แผนกจ่ายกลาง  โรงพยาบาลน้ ายืน 



 

   

Innovation 203 ประสิทธิภาพการป้องกันแผลกดทับ โดยใช้ท่ีนอนลมจากถุงน้ ายาล้างไต ทางหน้าท้องท่ีใช้
แล้ว งานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลค าชะอี 2562 

นางณัฐลียา เกตจุนา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ และดรุณี  รัชอินทร์ 
งานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร  

บทคัดย่อ 
โรงพยาบาลค าชะอี เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง รับผู้ป่วยระยะกลางและระยะฟ้ืนฟูที่ส่งกลับ

จากโรงพยาบาลทั่วไป จากสถิติ ปี2559 จ านวน 45 ราย ปี 2560 จ านวน 67 ราย และปี 2561 จ านวน 72 ราย    
ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดแผลกดทับ ผู้ป่วยที่มีแผลกดทับและใช้ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ   ปี2559 จ านวน 
50 ครั้ง  ปี2560 จ านวน 52 ครั้ง และปี2561 จ านวน 60 ครั้ง จากการทบทวนการดูแลผู้ป่วยที่ผ่านมาพบว่าการ
ป้องการเกิดแผลกดทับที่ใช้ได้ดีคือการใช้ที่นอนลมลดแรงกด ซึ่งที่นอนลมไฟฟ้าที่หน่วยงานมีไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ ผู้ป่วยเองไม่มีก าลังจัดหาเอง เนื่องจากมีราคาแพง ดังนั้นตึกผู้ป่วยในจึงได้ช่วยกันพัฒนาที่นอนลมป้องกัน
แผลกดทับเพื่อใช้ทดแทนที่นอนลมไฟฟ้า  โดยใช้วัสดุที่หาได้ง่าย ราคาไม่แพง จากการทบทวนการดูแลผู้ป่วยและ
ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง  เพ่ือหาวิธีพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล พบว่ามีมูลฝอย
ทางการแพทย์ จ านวนมากในผู้ป่วยที่ล้างไตทางหน้าท้อง (CAPD) คือถุงน้ ายาล้างไตที่ใช้แล้ว ซึ่งเป็นซิลิโคน
คุณภาพ มีความยืดหยุ่นสูง และรับน้ าหนักได้ดี จึงพัฒนาต่อยอดที่นอนถุงน้ ายาล้างไต (ภูดิศ  สะวิคามิน)   
วัตถุประสงค์  1) เพ่ือพัฒนา นวัตกรรมที่นอนลมที่ท าจากถุงน้ ายาล้างไตที่ใช้แล้วในการป้องกันการเกิดแผลกดทับ
ในผู้ป่วยติดเตียง 2) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพที่นอนลมที่ท าจากถุงน้ ายาล้างไตที่ใช้แล้วในการป้องกันการเกิดแผล
กดทับ  วิธีการศึกษา น าเสนอโครงการต่อบุคลากรในตึกผู้ป่วยในโรงพยาบาลค าชะอี 2.ศึกษารูปแบบการ
ประดิษฐ์และออกแบบสิ่งประดิษฐ์ จัดหาอุปกรณ์ และจัดท าที่ยอยลมจากถุงน้ ายาล้างไตที่ใช้แล้วของผู้ป่วยล้างไต
ทางหน้าท้อง CAPD  ทดสอบสิ่งประดิษฐ์โดยน าไปใช้กับผู้ป่วยที่นอนในโรงพยาบาลค าชะอีจ านวน 3 ราย พบว่ามี
ประสิทธิภาพในการป้องกันแผลกดทับได้ เหมือนกับที่นอนลมไฟฟ้า และพัฒนาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง จากนั้น
น า “สิ่งประดิษฐ์ที่นอนลมจากถุงน้ ายาล้างไต”ไปใช้ กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มมีแผลกดทับ 29 ราย ผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อ
การเกิดแผลกดทับแต่ยังไม่เกิดแผลกดทับจ านวน 36 ราย ท าการศึกษาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ถึง 30 
มีนาคม 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1)ที่นอนลมที่ท าจากถุงน้ ายาล้างไต (2)แบบบันทึกการเกิด
แผลกดทับ (3)แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ป่วยและบุคลากรต่อนวัตกรรมที่นอนลม (4)แนวทางปฏิบัติในการ
ดูแลผู้ป่วยเพ่ือป้องกันแผลกดทับและ (5) แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วย สถิติเชิงพรรณนา 
พบว่า กลุ่มที่ไม่มีแผลกดทับ ผู้ป่วยที่ใช้ที่นอนลม 36 ราย ไม่เกิดแผล ร้อยละ100.0 กลุ่มมีแผลกดทับ 29 ราย 
แผลระดับ 1-3 จ านวน 23 ราย แผลดีขึ้นทุกราย แผลกดทับระดับ 4 จ านวน 6 ราย อาการดีขึ้น 3 ราย ร้อยละ 
50.0 ประสิทธิภาพการ ใช้งานสิ่งประดิษฐ์ที่นอนลมจากถุงน้ ายาล้างไตมีความแข็งแรงทนทาน ใช้งานง่าย ให้ความ
ปลอดภัยและสุข สบายต่อผู้ป่วย ต้นทุนต่ าราคาเพียง 400 บาท ระดับความพึงพอใจบุคลากรและผู้ป่วยส่วนใหญ่
อยู่ในระดับดีมาก  

จากผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า นวัตกรรมที่นอนลมจากถุงน้ ายาล้างไตสามารถใช้ป้องกันแผลกดทับ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล น ามาใช้แทนที่นอนลมไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 
ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อแผลกดทับที่บ้านได้ โดยใช้ร่วมกับแนวปฏิบัติในการป้องกันแผลกดทับ  



 

   

Innovation 204 ผลการใช้รองเท้าลดแรงกดที่แผลต่อการหายของแผลในผู้ป่วยเบาหวาน          
นางวชิราภรณ์ เสนาราษฎร์  

กลุ่มงานกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลยโสธร  
บทคัดย่อ 

 สถิติผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลยโสธรปีงบประมาณ 2561 มีจ านวน 2,631 ราย มี
แผลที่เท้าจ านวน 68 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.58 ในจ านวนนี้ถูกตัดขาหรือเท้าจ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ22.063 

ทั้งนี้เพ่ือรักษาแผลเรื้อรังท่ีเท้าและลดอัตราความพิการจากการถูกตัดขาหรือเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน ดังนั้นกลุ่มงาน
กายภาพบ าบัดจึงได้สร้างรองเท้าเพ่ือลดแรงกดท่ีแผลเรื้อรังที่เท้าขึ้นเพ่ือช่วยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลของการใช้รองเท้าลดแรงกดที่แผลเรื้อรังที่เท้าต่อการหายและท าให้แผลมีขนาดลดลง 
ลดอัตราความพิการจากการถูกตัดขาหรือเท้าและลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรองเท้าส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน 
โรงพยาบาลยโสธร 
วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง(Quasi experimental designs) อาสาสมัครเป็นผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผล
เรื้อรังที่เท้าในคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลยโสธร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561–2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
จ านวน 32 คนที่ผ่านเกณฑ์คัดเข้าเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์การใช้รองเท้าลดแรงกดที่แผล การพัฒนารองเท้าได้มี
การส่งบุคลากรไปเรียนท ารองเท้าในผู้ป่วยเบาหวานกับผู้เชี่ยวชาญที่สถาบันราชประชาสมาสัย พร้อมจัดหาวัสดุที่
ใช้ในการผลิตรองเท้าเพ่ือลดต้นทุนในการจัดซื้อ รวมทั้งออกแบบแนวทางปฏิบัติในการดูแล เท้าผู้ป่วยเบาหวาน
ร่วมกับทีม NCD และ IC โดยผู้ป่วยจะได้รับการตรวจเท้าและบันทึกขนาดของแผลก่อนและหลังให้รองเท้าเฉพาะ
ราย และติดตามผลหลังใช้รองเท้า 3 เดือน จ านวน 3 ครั้ง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วยการวิเคราะห์เชิง
สถิติพรรณนา(Descriptive Analysis) และทดสอบความแตกต่างของสัดส่วนการหาย(Proportion difference 
test)ของแผลเรื้อรังท่ีเท้าหรือแผลที่มีขนาดลดลงก่อนกับหลังใช้รองเท้าด้วย Z-test 
ผลการศึกษา พบว่าอาสาสมัครที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลเรื้อรังที่เท้าทั้งหมด 32 คน ได้รับรองเท้า 32 คน 
แผลหายจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 28.13 แผลมีขนาดเล็กลงจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25  คงเดิม 5 
คนคิดเป็นร้อยละ 15.63 ไม่มีใครถูกตัดขาหรือเท้าเลยอัตราความพิการจากการถูกตัดขาหรือเท้าในผู้ป่วย
เบาหวานโรงพยาบาลยโสธรปีงบประมาณ 2560 เท่ากับร้อยละ16.19(n=105) ปีงบประมาณ 2561 เท่ากับร้อย
ละ 22.06 (n=68)  ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 2 พฤษภาคม 2562) เท่ากับร้อยละ17.50(n=40)  
เมื่อวิเคราะห์ต้นทุนการท ารองเท้า ถ้าซื้อบริษัท 32 คู่ๆละ 1400 บาท เท่ากับ 44,800 บาท ถ้าผลิตเอง 32 คู่ๆ 
ละ 200 บาท เท่ากับ 6,400 บาท ลดต้นทุนได้ 7 เท่า และเมื่อทดสอบค่าความแตกต่างของสัดส่วนการหายของ
แผลหรือแผลมีขนาดลดลงพบว่าหลังการใช้รองเท้าพบสัดส่วนการหายของแผลดีขึ้นกว่าก่อนน ารองเท้ามาใช้อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ P<0.05) 
สรุปและวิจารณ์  
 การใช้รองเท้าเฉพาะรายเพ่ือลดแรงกดที่แผลเรื้อรังที่เท้าสามารถท าให้แผลหายหรือแผลมีขนาดลดลง 
และลดอัตราความพิการจากการถูกตัดขาหรือเท้าในผู้ป่วยเบาหวานได้ รวมทั้งช่วยลดภาระด้านงบประมาณของ
ทางราชการได้จริง 
 



 

   

Innovation 205 การพัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการขยะติดเชื้อ คปสอ. เมืองอ านาจเจริญ 
นายสฤษดิ์ สาระไทย และเครือข่าย คปสอ.เมืองอ านาจเจริญ 

กลุม่งานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอ านาจเจริญ  
บทคัดย่อ 

ขยะติดเชื้อเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นในงานบริการทางด้านสาธารณสุข ที่จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมก ากับ
ติดตามอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและเกิดความปลอดภัยต่อชุมชนและสังคม ซึ่ง
เดิมที่การจัดการภายในเครือข่าย คปสอ.เมืองอ านาจเจริญ ยังให้ รพสต.น าขยะติดเชื้อมาฝากเพ่ือส่งท าลายที่
โรงพยาบาลอ านาจเจริญเอง ท าให้เกิดปัญหา ความไม่สม่ าเสมอ อีกทั้งยังไม่มีความสะดวกในการน าส่งเพราะ รพ
สต.บางแห่งอยู่ห่างไกล ต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวในการน าส่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความล าบากใจของผู้ปฏิบัติ ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาทางผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องของ คปสอ.เมืองอ านาจเจริญ จึงมีแนวนโยบายที่จะให้มี
ผู้รับผิดชอบหลักในการออกเก็บขยะติดเชื้อจาก หน่วยบริการต่าง มารวบรวมเพ่ือส่งก าจัด โดยมีกลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป โรงพยาบาลอ านาจเจริญเป็นเจ้าภาพหลักในการ จัดหาทรัพยากรและบุคลากรสนับสนุนเพ่ือพัฒนา
เครือข่ายวิธีการศึกษาและด าเนินการพัฒนาเครือข่าย การสร้างรูปแบบและทีมงานในการจัดเก็บ โดยมีขั้นตอน  
                ผู้บริหารก าหนด                   ประชุมคณะท างาน                  ขออนุมัติ เพื่อการ 
                    นโยบาย                        เพื่อก าหนดรูปแบบ                   จัดสรรทรัพยากร 
 
 
             ประชุมตกลงแนวทาง                   ปฏิบัติการตาม                          สรุปข้อมูลผลการ 
               เพ่ือลงสู่การปฏิบัติ                 แผนงานและแนวทาง                  ด าเนินงานและรายงาน 
                                                            เริ่ม พย.62                            ต่อผู้บริหาร 
 
ผลการศึกษา จากข้อมูล สถานพยาบาลของรัฐที่เป็นเป็นแหล่งขยะติดเชื้ออันตรายในเขต คปสอ.เมื อง
อ านาจเจริญ ยกเว้นโรงพยาบาลอ านาจเจริญ มีทั้งหมด 29 แห่ง ตารางแสดงข้อมูลการน าส่ง ขยะติดเชื้อ ก่อน 
และหลังการพัฒนาเครือข่าย  
จ านวนสถานพยาบาลในคปสอ. 

เมืองอ านาจเจริญ ไม่รวม 
โรงพยาบาลอจังหวัด 

สถานพยาบาลที่น าส่งขยะติดเชื้อเพ่ือก าจัดอย่างสม่ าเสมอ 
ก่อนพัฒนาเครือข่าย 

( ตค.60-ตค.61 ) 
หลังพัฒนาเครือข่าย 
( พย.61 – มีค.62 ) 

29 แห่ง 6 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 20.7 

29 แห่ง 
คิดเป็น ร้อยละ 100 

 สรุปผลการพัฒนา สามารถพัฒนาการน าส่งขยะติดเชื้อได้ ร้อยละ 100 จากเดิมที่มีบางแห่งไม่มีการน าส่ง หรือ
น าส่งไม่ต่อเนื่อง ซึ่งจากการพัฒนาเครือข่าย จุดนี้ท าให้ชุมชนมีความมั่นใจได้ว่าขยะติดเชื้อที่เกิดขึ้นในแต่ชุมชนได้
ถูกก าจัดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชนในชุมชนนั้น  ข้อเสนอแนะ ในโอกาสต่อไป 
ควรสร้างภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัดเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ให้มีระบบก าจัดขยะติดเชื้อได้เองภายในจังหวัดด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและปลอดภัย โดยไม่มีการส่งออกไปภายนอกเขตจังหวัดตามหลัก ZERO WASTE ต่อไป  



 

   

Innovation 206 ตะกร้ากล้องโทรทัศน์อุ่นใจ 
นางสาวพัชรินทร์ พันธ์ชัย 

ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
บทคัดย่อ 

            ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์เพ่ือการผ่าตัดรักษานิ่วโดยผ่านกล้องวีดีทัศน์  โดยไม่มีแผล
ผ่าตัดหรือแผลผ่าตัดเล็กลง  ท าให้อาการปวดแผลผ่าตัดลดลง ลดค่าใช้จ่าย  และลดวันนอนโรงพยาบาล การ
ให้บริการสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ โรงพยาบาล
ศรสีะเกษ สาขาศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ เริ่มให้บริการการผ่าตัดผ่านทางกล้องวีดีทัศน์เดือนตุลาคม พ .ศ. 
2551 จนถึงปัจจุบัน เพ่ือรักษาและตรวจวินิจฉัยนิ่วบริเวณไต, ท่อไต ,กระเพาะปัสสาวะ ,ต่อมลูกหมากโต ,เนื้อ
งอกกระเพาะปัสสาวะ, เนื้องอกท่อไต และภาวะท่อปัสสาวะตีบตัน ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการจ านวนเพ่ิมมากขึ้น  การ
ผ่าตัดต้องเลือกใช้  Telescope lens ขนาดต่างๆตามประเภทการตรวจรักษา เพ่ือช่วยขยายภาพของวัตถุให้มี
ขนาดใหญ่ขึ้นและเห็นรายละเอียดเพ่ิมขึ้น  เพ่ิมความแม่นย าในการตรวจรักษา  เครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัดต้อง
ผ่านกระบวนการท าให้ปราศจากเชื้อ เพ่ือป้องกันการติดเชื้อของผู้มารับบริการผ่าตัด  ส่งท าให้ปราศจากเชื้อที่
หน่วยจ่ายกลางโดยวิธี gasplasma sterilization  ซึ่งจ าเป็นต้องมี sterilization container  for telescope 
lens (มีความบอบบาง ช ารุดง่าย )  เพ่ือป้องการการแตกช ารุดขณะท าให้ปราศจากเชื้อและขณะเคลื่อนย้าย   ซึ่ง
ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศมีราคาแพง 35 ,000 – 50,000 บาท / ชิ้น  แต่บริษัทไม่มี  container for 
ureterorenoscope lens       (ความยาว 60 cms) จากการปฏิบัติงานจริงเดือนกันยายน พ.ศ. 2552 พบปัญหา
การแตกของ ureterorenoscope lens  ราคา 430,000 บาท จ านวน 1 อัน ท าให้เครื่องมือไม่เพียงพอต่อการใช้
งาน  ทีมศัลยแพทย์และเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะจึงน าปัญหามาประชุมและหาแนว
ทางแก้ไข โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประดิษฐ์อุปกรณ์ ใส่ telescope lens for gasplasma sterilization  และ
พัฒนาสิ่งประดิษฐ์โดยน าปัญหาจากการปฏิบัติงานจริงมาออกแบบประดิษฐ์นวัตกรรม โดยใช้ตะกร้า  ที่หนีบผ้า  
สาย cable tie ซึ่งเป็นพลาสติก น้ าหนักเบา สามารถล้างท าความสะอาดได้  และราคาถูก น ามาออกแบบตาม
ขนาดและรูปร่างของ ureterorenoscope  lens   ต้องมีความยาวไม่เกิน 80 cms (เพ่ือให้สามารถเข้าเครื่อง 
gasplasma  sterilization ได้)  มีตัวยึดไม่ให้เลื่อนหลุด  ทดสอบประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์โดยน านวัตกรรมมาใส่ 
telescope lens  แล้วส่ง sterilization ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน ไม่พบอุบัติการณ์แตกช ารุด
ของ telescope lens ขณะท าให้ปราศจากเชื้อและขณะเคลื่อนย้าย  นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม
เพ่ือใส่ telescope lens ชนิดอ่ืนๆ เพ่ือความสะดวกในการหยิบใช้งานและจัดเก็บได้แยกชนิดของ telescope 
lens ตามสีตะกร้า  นวัตกรรมนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อ Sterilization  container   เพ่ิมคุณภาพการบริการ
และ ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 



 

   

Innovation 207 ชุดเครื่องมือประเมินภาวะสุขภาพ SS เอว S 
นางสาวอรอนงค์ สุทโธ 

โรงพยาบาลบุณฑริก ต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี  
บทคัดย่อ 

 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือการลดความอ้วนจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นเพ่ือแก้ปัญหาด้านสุขภาพ โดย
วิธีง่ายๆที่ได้รับการยอมรับคือ การควบคุมอาหารและการออกก าลังกาย การได้รับข้อมูลด้านการออกก าลังกายที่
เหมาะสม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลดความอ้วน และการมีความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วนที่ถูกต้อง จะส่งผลถึง
ทัศนคติเกี่ยวกับโรคอ้วน และเกี่ยวเนื่องถึงพฤติกรรมในการควบคุมและลดน้ าหนักที่ถูกต้องตามไป (2) ดังนั้นศูนย์
สุขภาพชุมชนโพนงาม โรงพยาบาลบุณฑริก จึงได้จัดท านวัตกรรมนี้ขึ้นเพ่ือให้ประชาชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ 
สามารถประเมินและรับรู้สภาวะสุขภาพของได้ด้วยตนเอง และสามารถน ากลุ่มผู้ที่เป็นโรคอ้วน ผู้ที่มีภาวะน้ าหนัก
เกินและรอบเอวเกิน เข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้ 
วิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ แนวคิดการพัฒนาเริ่มต้นจากปัญหาการประเมินสุขภาพด้วยตนเองท าได้ยาก 
โดยเฉพาะการค านวณดัชนีมวลกายด้วยตนเอง ต้องมีสูตรค านวณ จึงมีการน าทฤษฎีความสามารถแห่งตนเองร่วม
(3)กับขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาประยุกต์ใช้ โดยมีเป้าหมายที่ต้องการให้ประชาชนสามารถประเมิน
สุขภาพและรับรู้สุขภาพของตนเอง และน าไปสู่แนวทางการปรับเปลี่ยนสุขภาพของตนเองได้ โดยมีกระบวนการใช้
งานที่เข้าใจง่าย ประหยัดเวลา รูปแบบมีความน่าสนใจดึงดูดให้มาใช้งาน วัสดุหาได้ง่าย มีความคงทน และสามารถ
เคลื่อนที่ได้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 1. สร้างโมเดลวงล้อค านวณBMI 2. จัดหาเครื่องชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงที่ประกอบ
เป็นชิ้นเดียวกัน จัดท ากล่องใส่สายวัดรอบเอว 3. ตัดกล่องกระดาษเพ่ือน ามาประกอบเป็นป้ายบอกข้อมูล BMI 
จ าแนกตามระดับสี  4. จัดท าการ์ดหมายเลข 1 ถึงหมายเลข 4 ใส่ในกล่อง4กล่อง พิมพ์ข้อความระบุค่าดัชนีมวล
กาย แปลผลดัชนีมวลกาย ข้อความที่บ่งชี้ถึงสถานะสุขภาพ พร้อมทั้งแนะน าการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมกับภาวะ
สุขภาพของตนเอง รวมถึงการก าหนดเป้าหมายน้ าหนัก รอบเอว ระยะเวลา ที่ต้องการลดและน าการ์ดกลับบ้านได้ 
การทดสอบประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์ ทดสอบโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 
คน ชาย 30 คน หญิง 70 คน พบว่า ด้านโครงสร้าง มีความพึงพอใจอยู่ในที่ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.15 (S.D. = 
0.39) ด้านการใช้งาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.92 (S.D. = 0.10) และด้านการใช้ประโยชน์ 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.78 (S.D. = 0.11) 
ประโยชน์/การน าไปใช้ 
 น าเครื่องมือไปใช้ในการออกตรวจคัดกรองสุขภาพ เพ่ือค้นหาผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคอ้วนและมีภาวะ
น้ าหนักและรอบเอวเกิน โดยให้ผู้มารับบริการประเมินสุขภาพด้วยตนเองและได้รับการ์ดความรู้และค าแนะน าจาก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพ่ือให้เลือกรูปแบบการดูแลตนเองรวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อไป 
 
 
 
 
 



 

   

Innovation 208 นวัตกรรม“มหัศจรรย์ แปรงสีฟันเพื่อผู้พิการ” 
นางสาวธนวรรณ  นาคปั้น  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน  

                    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
บทคัดย่อ 

              การดูแลสุขภาพช่องปากที่เหมาะสมในผู้ป่วยอัมพาต ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 
ทั้งหมด 44 คน จ าแนกผู้ป่วยตามระดับความสามารถในการดูแลตนเองเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยที่ไม่มี
ความพิการทางร่างกาย สื่อสารได้ จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 68.18 ดังนั้นผู้ป่วยสามารถแปรงฟันโดยใช้ยาสี
ฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เหมือนคนปกติทั่วไป ร่วมกับการใช้ไหมขัดฟันแปรงซอกฟัน
หรือแปรงกระจุกเดียว กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยที่มีความพิการทางร่างกายบางส่วน จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 22.72 
ช่วยเหลือตนเองได้ สื่อสารได้ แต่มีความล าบากในการใช้มือ ดังนั้นควรเลือก  แปรงสีฟันที่ผู้ป่วยสามารถแปรงฟัน
ด้วยตนเองได้สะดวก หรือช่วยให้ผู้ดูแลช่วยแปรงฟันให้ผู้ป่วยได้ง่ายขึ้น  ลักษณะของแปรงสีฟันจึงต้องมีการ
ดัดแปลงหรือใช้แปรงสีฟันไฟฟ้าซึ่งปกติจะมีด้ามใหญ่พอเหมาะ กลุ่มที่ 3 ผู้ป่วยที่มีความพิการ มีปัญหาการกลืน มี
ปัญหาการสื่อสาร ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ แปรงฟันได้ล าบาก จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 จึงได้จัดท าแปรงสี
ฟันส าหรับผู้ป่วยที่พิการด้านกล้ามเนื้อ ข้อมื้อ ท าให้สามารถแปรงฟันได้ด้วยตนเองและแนะน าญาติในการใช้แปรง
สีฟันส าหรับผู้ป่วย ท าให้มีการดูแลสุขภาพช่องปากได้ถูกต้อง ปากสะอาด ฟันสะอาด ท าให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
การดัดแปลงแปรงสีฟัน ท าดังนี้ 1. เพ่ิมขนาดด้ามแปรงให้ใหญ่ขึ้น โดยวิธีหุ้มด้ามแปรงด้วยวัสดุต่าง ๆ อาทิ 
ฟองน้ า ลูกบอลพลาสติก หลอดด้าย ด้ามมือจับรถจักรยาน เป็นต้น เพ่ือผู้ป่วยที่มีมือแข็งแรง สามารถจับยึดด้าม
แปรงได้ถนัดขึ้น 2. ดัดด้ามแปรงให้โค้งงอ เพ่ือยึดจับให้ถนัดมือ 3. ใช้แผ่นยางขนาดใหญ่ช่วยรัดด้ามแปรงสีฟันให้
ยึดติดแน่นกับมือ 4. เพ่ิมความยาวของด้ามแปรงด้วยไม้ ไม้ตะเกียบ หรือด้ามพลาสติก เพ่ือผู้พิการที่ข้อศอกงอพับ
ไม่ปกติสามารถน าแปรงสีฟันเข้าปาก และแปรงฟันให้ตัวเองได้ 5. ในผู้ป่วยบางคนที่ไม่สามารถแปรงฟันด้วยตัวเอง
ได้ จ าเป็นต้องมีผู้ช่วยแปรงฟันให้อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้า-ก่อนนอน เพ่ือให้ได้ผลดี คือ ทุกครั้งหลังมื้ออาหาร
หลักเช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป การแปรงฟันให้สะอาด ช่วยขจัดกลิ่นปาก โรคฟันผุ โรคปริทันต์และยังช่วยให้เจริญ
อาหารด้วย  6. วิธีช่วยผู้ป่วยแปรงฟันนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะของความพิการ ขนาดรูปร่าง อารมณ์ความยินยอม และ
สถานที่แปรงฟันเช่น โดยในคนที่ศีรษะไม่ยอมหยุดนิ่ง ควรให้ผู้ป่วยนั่งเก้าอ้ี ผู้ดูแลช่วยแปรงฟันให้อยู่ด้านหลัง ใช้
แขนข้างหนึ่งหนีบศีรษะไว้และอีกข้างหนึ่งถือแปรงเข้าปาก จะสามารถแปรงฟันได้ทั้งปาก ได้ทั่วทุกซี่ 7. กรณีที่
ผู้ป่วยมีปัญหาการกลืน การบ้วนน้ า ผู้ดูแลจะต้องใช้ผ้าก๊อซซุบน้ าสะอาด กวาดในช่องปากบริเวณช่องข้างกระพุ้ง
แก้มใต้ลิ้น และเพดานปาก การท าความสะอาดช่องปากผู้ป่วยอัมพาตทุก 4 – 6 ชั่วโมง ช่วยลดการเกิดปอด
อักเสบได ้
ประโยชน์และการน าไปใช้  1. ผู้ป่วยมีสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้น รับประทานอาหารได้ 2. ลดภาวะแทรกซ้อนของ
โรคในช่องปาก เนื่องจากได้รับการแปรงฟันที่ดีขึ้น สามารถดูแลสุขภาพช่องปากของตัวเองได้ 3. ญาติสามารถให้
การดูแลสุขภาพช่องปากให้กับผู้พิการที่บ้านได้อย่างเหมาะสม 4. ท าให้ผู้พิการมีการเคลื่อนไหวมือ แขน ในการ
แปรงฟัน ช่วยท าให้ร่างกายของผู้พิการไม่ยึดเกร็ง  
 
 



 

   

Innovation 209 Papaya Latex Plaster (PLP) : พลาสเตอร์ยางมะละกอก าจัดหูด 
ภญ.พิไลพรรณ  จันทประสาร เภสัขกรช านาญการพิเศษ นางสาวอัจจิมา มุ่งสินและนางจิรัชยาอร ไชโยธา            

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  
โรงพยาบาลลืออ านาจ   

บทคัดย่อ 
 หูดเป็นโรคติดต่อทางผิวหนังที่เกิดจากเขื้อไสรัส (Human Papiloma Virus : HPV) โดยกระตุ้นเซลล์ที่
ผิวหนังให้เกิดการหนาตัว และ แข็ง หูดมีหลายชนิดเกิดได้กับผิวหนังทุกส่วนและแพร่กระจายได้จากการสัมผัส 
ลักษณะของหูด เช่น หูดธรรมดา หูดผิวเรียบ หูดฝ่ามือฝ่าเท้า หูดติ่งเนื้อ การรักษาใช้วิธี จี้เย็น ผ่าตัด เลเซอร์ 
ทายาเช่น กรดซาลิซาลิก ซึ่งต้องใช้การรักษาเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ ผู้ป่วยมักมีอาการเจ็บและแสบ
มาก ผู้ป่วยหลายรายกลัวไม่ยอมมารักษาต่อเนื่อง ท าให้หูดแพร่กระจายตามร่างกาย จากปัญหาในการรักษา
ดังกล่าวจึงเกิดแนวคิดที่จะน าภูมิปัญญาพ้ืนบ้านมาใช้โดยเดิมชาวบ้านจะใช้ยางมะละกอจากก้านใบมาทาบริเวณที่
เป็นหูด ซึ่งในยางมะละกอจะมีเอนไซม์ papain มีคุณสมบัติเป็นเอนไซม์ในกลุ่ม โปรตีเอส (protease) ซึ่ง
เป็น proteolytic enzyme จากหลักการดังกล่าวจึงสร้างนวัตกรรมพลาสเตอร์ก าจัดหูด เพ่ือให้เกิดความสะดวก
ในการใช้ ในรูปแบบที่เหมาะสม เก็บรักษาได้  วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือผลิตพลาสเตอร์ยางมะละกอก าจัดหูด 2) เพ่ือ
ทดสอบประสิทธิภาพของพลาสเตอร์ยางมะละกอในการก าจัดหูด ชนิด หูดธรรมดา  วัสดุอุปกรณ์ 1) ยางมะละกอ
จากผลดิบ 2) ผ้าก๊อช 3) แผ่นพลาสเตอร์ขนาดต่างๆ  4) ไซริงค์ 5) ขวดพลาสติก 6) มีด 7) หลอดหยดสาร 8) บีก
เกอร์ขนาดเล็ก  ขั้นตอนการด าเนินงาน 1) รับสมัครผู้ป่วยที่ต้องการรักษาโดยสมัครใจจ านวน 10 คน ชาย 5 คน 
หญิง 5 คน  2)เก็บยางมะละกอจากผลดิบบนต้น โดยท าความสะอาดผลมะละกอด้วยน้ า เช็ดให้แห้ง ใช้มีดกรีดผล
มะละกอโดยกรีดขึ้น  ใช้ขวดพลาสติกรองเก็บน้ ายางมะละกอ 3) ตัดก๊อซเป็นขิ้นเล็กๆ 2 ขนาดคือ 0.5 และ 1 
เซนติเมตร   น าก๊อซที่ตัดวางลงบนพลาสเตอร์ หยดน้ ายางมะละกอลงบนก๊อซ 1 และ 2 ซีซี   5)ท าการทดสอบ
ประสิทธิภาพพลาสเตอร์ โดยเช็ดท าความสะอาดบริเวณที่เป็นหูดด้วยน้ าเกลือ รอให้ผิวแห้ง ติดพลาสเตอร์ยาง
มะละกอบริเวณที่เป็นหูด นาน 2 ชั่วโมง  และ แกะออก ท าต่อเนื่องทุกวันๆวันละ 1 ครั้ง ในเวลาเดิม ผล
การศึกษาพบว่า 1) พลาสเตอร์ที่ผลิตมี 2 ชนิด คือ PLP-0.5 ,PLP-1 ซึ่งเลือกใช้ตามขนาดหูด 2) PLP สามารถใช้
ก าจัดหูดได้ เมื่อใช้ติดบริเวณที่เป็นหูดนาน 2 ชั่วโมง ในเวลาเดิม ในวันที่ 2 หรือ 3 บริเวณที่เป็นหูดจะมีรอยแดง 
หากเป็นหูดขนาดเล็กไม่เกิน 0.5 เซนติเมตร หูดจะหลุดออกมาได้ในวันที่ 4-5 หากเป็นหูดขนาดใหญ่มากกว่า 0.5 
เซนติเมตร ขึ้นไปจะใช้เวลานาน 7-12 วัน อาจมีอาการคันเล็กน้อยในผู้ป่วยบางราย เกิดอาการข้างเคียงน้อย 
ผู้ป่วยพึงพอใจและไม่กลัว สรุปผลการศึกษา การผลิตพลาสเตอร์ PLP สามารถผลิตได้จากพลาสเตอร์ติดแผลและ
ก๊อซที่มีในโรงพยาบาลและพัฒนาให้มีความติดทนได้โดยเลือกใช้พลาสเตอร์ติดแผลที่มีขายในท้องตลาด พลา
สเตอร์ PLP สามารก าจัดหูดได้ดีทั้งในหญิงและชาย ข้อเสนอแนะในการศึกษา 1) ผู้ป่วยบางรายระคายเคืองและ
มีอาการคันบริเวณหูดที่ติดพลาสเตอร์  ไม่มีอาการแสบร้อนเหมือนการใช้ซาลิซาลิกในการทารักษา  2) การเลือก
ชนิดพลาสเตอร์เพ่ือน ามาใช้ควรเป็นพลาสเตอร์ที่มีการยึดเกาะกับผิดที่ดีเพราะยางมะละกอลื่น  3)ยางมะละกอ
เกิดการเน่าเหม็นได้ง่ายต้องเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ  2 – 8 องศาเซลเซียส 4)หลังก าจัดหูดบริเวณผิวหนังที่ก าจัดหูด
ออกจะแห้งควรใช้โลชั่น หรือ เจลทาเพ่ิมความชุ่มชื้น 5) Papaya Latex Plaster สามารถเก็บในตู้เย็นได้นาน 1 
เดือน  



 

   

Innovation 210 อุปกรณ์ป้องกันสาย EKG ( EKG CABLE GUARD ) 
นายอภิชาติ  ม่วงคู พยาบาลวิชาชีพช านาญการและคณะ 

กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี  กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  โรงพยาบาลวารินช าราบ  
บทคัดย่อ 

การดูแลผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดโดยการให้ยาระงับความรู้สึกนั้นมีความจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์ต่างๆ
เพ่ือใช้ในการวัดและติดตามสัญญาณชีพของผู้ป่วย ตามมาตรฐานการให้ยาระงับความรู้สึกของราชวิทยาลัยวิสัญญี
แพทย์ แห่งประเทศไทย ฉบับที่4/2558 การติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างต่อเนื่องสามารถท าได้โดยใช้สาย cable 
electrode ในการน าไฟฟ้าไปยังเครื่อง monitor ท าให้สามารถติดตามการท างานของคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้
แบบต่อเนื่อง  การใช้งานของสาย cable EKG ต่อเนื่องหรือใช้เป็นระยะเวลานานย่อมท าให้เกิดการเสื่อมสภาพ
ของสายได้ซึ่งจะท าให้การวัดหรือการแปลผลของคลื่นไฟฟ้าหัวใจท างานได้ไม่เต็มที่ ส่งผลให้อาจเกิดปัญหากับ
ผู้ป่วยได้ในกรณีที่วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบต่อเนื่องไม่ได้ หรือได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ แผนกวิสัญญี ห้องผ่าตัด 
โรงพยาบาลวารินช าราบ ได้ให้บริการผู้ป่วย จ านวนเฉลี่ย 500 ราย/เดือนมีเครื่องติดตามสัญญาณ ประจ าห้อง
ผ่าตัด 5 เครื่อง  ประจ าห้องพักฟ้ืน 4  เครื่อง  ได้มีการใช้อุปกรณ์วัดและติดตามสัญญาณชีพ 1 เครื่อง ต่อผู้ป่วย 
100-120 ราย/ เดือน  ใช้งานต่อเนื่องเฉลี่ย 2-3 ชม./ ราย     ใน 3 ปีย้อนหลังได้จัดซื้อสาย EKG จากการช ารุด 3 
ชุด (ชุดละ 3 สาย)  เป็นเงิน 30,885 บาท 
วัตถุประสงค์ เพ่ือยืดอายุการใช้งานให้กับสายวัดอุปกรณ์ติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบต่อเนื่องและเพ่ือลดรายจ่าย
ของโรงพยาบาลในการจัดซื้ออุปกรณ์ท่ีเสื่อมสภาพจากการใช้งานของเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบต่อเนื่อง 
รูปแบบการพัฒนา  
วิเคราะห์ปัญหาที่ท าให้สาย Cable EKG มีการเสื่อมสภาพ และปัจจัยที่ส่งผลให้สายเสื่อมสภาพเร็วกว่าก าหนด 
คิดค้นวิธีการป้องกันและยืดอายุการใช้งานของสาย EKG  พบว่าบริเวณจุดข้อต่อ EKG pad กับ ปลายสาย เป็นจุด
ที่เสื่อมสภาพมากที่สุด จึงได้ออกแบบการท าให้บริเวณนี้ทนทานมากกว่าเดิม   โดยทดลองออกแบบปลอกหุ้มสาย
EKGvเก็บข้อมูลการใช้งานของสาย Cable EKG ในระยะเวลา 5 ปี ผลิตอุปกรณ์ป้องกันสาย EKG และน าอุปกรณ์
ไปทดลองใช้และเก็บข้อมูล สรุปผลการด าเนินงาน 
ผลการศึกษา สาย Cable EKG มีอายุการใช้งาน มากกว่า 2 ปีขึ้นไป คุณภาพในการแปลผลอ่านค่าของคลื่นไฟฟ้า
หัวใจท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดรายจ่ายของทางโรงพยาบาลในการซ่อมบ ารุงสาย Cable EKG ที่ช ารุด 
การขยายผลของนวัตกรรม เผยแพร่ผลงานเพ่ือน าไปเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอ่ืนๆvพัฒนารูปแบบการป้องกัน
สายชนิดอ่ืนๆ เช่น สาย Cable Probe pulse Oxymetry ซึ่งพบว่าเป็นสายที่มีการช ารุดบ่อยครั้งและมีค่าใช้จ่าย
สูงในการสั่งซื้อสาย 
สรุป จากการคิดค้นและพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันสาย Cable EKG ( EKG CABLE GUARD )โดยใช้อุปกรณ์ที่หาได้
ง่าย ราคาไม่แพง ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆเกิดข้ึน ที่สามารถน าไปใช้ป้องกันสายจากฝุ่นละออง  สารเคมี  หรือ
น้ ายาต่างๆที่ใช้ในห้องผ่าตัดได้ เนื่องจากอุปกรณ์ชนิดนี้มีต้นทุนในการผลิตน้อยเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพในการ
ป้องกันสายที่มีราคาสูงท าให้สามารถยืดอายุการใช้งานของสาย Cable EKG ได้เพ่ิมขึ้น  และช่วยลดรายจ่ายของ
ทางโรงพยาบาลในการซ่อมบ ารุงสายที่มีการช ารุดได้   
 



 

   

Innovation 211 การพัฒนารูปแบบการติดตามเทคนิคการใช้ยาพ่นสูดรูปแบบ metered dose inhaler 
ในผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง ที่มารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเสนางคนิคม 

นายวันชนะ อุดมศรี   
โรงพยาบาลเสนางคนิคม อ าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ านาจเจริญ  

บทคัดย่อ 
 โรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจัดเป็นโรคที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมเพ่ือ

ควบคุมและป้องกันการก าเริบของโรค โดยเภสัชกรอาจมีบทบาทส าคัญในทีมสุขภาพในการ ให้ค าแนะน าแก่
บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย ซึ่งปัญหาส าคัญที่สุดในผู้ป่วยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง คือ ผู้ป่วยใช้ยา
พ่นสูดรูปแบบ metered dose inhaler (MDI) ไม่ถูกต้องตามเทคนิค ส่งผลให้อัตราการเข้ารับการรักษาที่ห้อง
ฉุกเฉิน และนอนโรงพยาบาลเพ่ิมข้ึน งานวิจัยนี้มี วัตถุประสงค์ การพัฒนารูปแบบการติดตามเทคนิคการใช้ยาพ่น
สูดรูปแบบ metered dose inhaler ในผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังและเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความ
ถูกต้องของเทคนิคการใช้ยาพ่นสูดรูปแบบ MDI โดยใช้บัตรติดตามเทคนิคการใช้ยาพ่นสูดในการบริบาลทางเภสัช
กรรม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 3 วิธีวิจัย เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการเก็บข้อมูลไปข้างหน้า ศึกษาแบบกลุ่มเดียวใน
ประชากรผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ทุกช่วงอายุ ที่ได้รับยาพ่นสูดรูปแบบ MDI 
ณ คลินิกผู้ป่วยนอกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลเสนางคนิคม ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 30 
เมษายน 2562 วัดผลลัพธ์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมโดยใช้บัตรติดตามเทคนิคการใช้ยาพ่นสูด เปรียบเทียบ
ความถูกต้องของเทคนิคการใช้ยาพ่นสูดรูปแบบ MDI ในการบริบาลทางเภสัชกรรมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 3 โดย
ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องได้รับการติดตามการใช้ยาพ่นสูดอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ครั้ง โดย
วิเคราะห์ผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา แสดงผลแบบร้อยละและค่าเฉลี่ย ผลการวิจัย ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ของการศึกษามี
จ านวน 111 ราย เป็นผู้ป่วยโรคหืด 49 รายและผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 62 ราย ในการติดตามทบทวนเทคนิค
การใช้ยาพ่นสูดรูปแบบ MDI ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 3 พบว่า จากการติดตามทบทวนเทคนิคการใช้ยาพ่นสูดครั้งที่ 1 
ผู้ป่วยมีการใช้ยาพ่นสูดรูปแบบ MDI  ไม่ถูกต้องตามเทคนิคท้ัง 5 ขั้นตอนทุกราย แต่ภายหลังการให้ค าแนะน า การ
ติดตามทบทวนเทคนิคการใช้ยาพ่นสูดครั้งที่ 3 พบว่า ผู้ป่วยมีเทคนิคการใช้ยาพ่นสูดรูปแบบ MDI ได้ถูกต้องทั้ง 5 
ขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ 88.3 และยังมีเทคนิคการใช้ยาพ่นสูดผิดบางขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ 11.7  เห็นได้ว่าผู้ป่วยมี
แนวโน้มใช้ยาพ่นสูดได้ถูกต้องทุกขั้นตอนมากขึ้น ดังนั้นสรุปได้ว่า“การใช้บัตรติดตามเทคนิคการใช้ยาพ่นสูดในการ
บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยนอกที่ใช้ยาพ่นสูดรูปแบบ metered dose inhaler” ที่เภสัชกรพัฒนาขึ้น 
สามารถช่วยให้ผู้ป่วยใช้ยาพ่นสูดรูปแบบ MDI ถูกต้องทุกขั้นตอนมากขึ้น จึงควรน ามาใช้เป็นแนวทางการติดตาม
การประเมินการพ่นยาผู้ป่วยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลเสนางคนิคมต่อไป 

 
 
 
 
 
     



 

   

Innovation 212 นวัตกรรม หลอดปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันTube Hct แตกทิ่มมือ 
นางสมจิตต์ ศรีเจริญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
บทคัดย่อ 

ในการตรวจหาค่า Hct ต้องใช้ capillary tube ในการเก็บเลือดผู้ป่วยมาตรวจในเครื่องปั่นฮีมาโตคริต ใน
กลุ่มงานวิสัญญีพบเกิดอุบัติการณ์ปี2561 มีวิสัญญีพยาบาล2รายและจ้าหน้าที่พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1ราย ถูก
capillary tube หักทิ่มนิ้วมือขณะอุดปลาย tube ด้วยดินน้ ามันมีบาดแผลและมีเลือดผู้ป่วยติดที่แผล ต้องพบ
แพทย์ ตรวจเลือด และรับยาป้องกันการติดเชื้อ HIV ส่งผลกระทบด้านร่างกายและจิตใจ ผู้ศึกษาจึงคิดประดิษฐ์
การอุปกรณ์ช่วยป้องกัน Tube Hct แตกทิ่มมือ  
วัตถุประสงค ์เพ่ือผลิตอุปกรณ์ป้องกันTube Hct แตกทิ่มมือและเพ่ือลดอุบัติการณ์ Tube Hct แตกทิ่มมือ เมื่อใช้
นวัตกรรม 
วิธีการผลิตสิ่งประดิษฐ์ ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ออกแบบนวัตกรรมเน้นถึงความปอดภัย ความสะดวก 
ความง่าย ความคุ้มค่าในการใช้งานและการน าไปใช้ได้จริงในขณะปฏิบัติงาน  
 ขั้นตอนด าเนินการ เตรียมอุปกรณ์ได้แก่ Syringe insulin กรรไกร เทปกาวแฟชั่นส าหรับตกแต่ง วิธีผลิตใช้
กรรไกรตัดปลาย Syringe insulinตรงขีดเล็กๆ2ขีดเพ่ือใส่ Tube Hct แล้วจะโผล่ออกมาประมาณ2ขีดเวลากด 
Tube Hct ลงบนแผ่นดินน้ ามันจะเข้าไปอุดปลายได้พอดี Tube Hctไม่แตกหักเมื่อน าไปปั่นดินน้ ามันไม่หลุดออก
จากTube Hct สามารถน าไปอ่านค่าได้ 
การทดสอบประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์ ได้มีการทดสอบ3 ครั้งโดยในครั้งแรกใช้นิ้วกดพบมีความเสี่ยงแตกบาดนิ้ว
เพราะนิ้วสัมผัสกับ Tube HctโดยตรงขณะกดTube Hct ลงบนแผ่นดินน้ ามันจึงทดสอบวิธีที่2โดยใช้แป้นแกนใน
ของ Syringeเป็นตัวกดTube Hctโดยน า Tube Hctสอดลงใน Syringe insulinที่วางบนแผ่นดินน้ ามันแต่พบว่ามี
เลือดหลุดออกจากTube Hct ท าให้เลอะเทอะแผ่นดินน้ ามัน จึงทดสอบวิธี3โดยเมื่อเจาะHctได้แล้ววางลงแผ่นดิน
น้ ามันเบาๆใช้ปลอก Syringe insulin คลอบลงบนTube Hct แล้วใช้แป้นแกนในของ Syringeเป็นตัวกดTube 
Hctท าซ้ าอีก2-3ครั้งแล้วน าไปปั่น ประโยชน์/การน าไปใช้ ได้อุปกรณ์ป้องกันTube Hct แตกทิ่มมือ ลด
อุบัติการณ์ Tube Hct แตกทิ่มมือ เมื่อใช้นวัตกรรม ผู้ใช้พึงพอใจเพราะสามารถผลิตใช้เองได้ ราคาถูก วิธิใช้ง่าย
มาก สะดวก และปลอดภัย 
ภาพประกอบ   

                  
 
 
 



 

   

Innovation 301 การศึกษาประสิทธิผลของยาพอกสมุนไพรสูตรเย็นร่วมกับการนวดไทยสายราชส านักต่อ
การรักษาโรคลมปลายปัตฆาต สัญญาณ 5 หลัง : Myalgia : Shoulder region ผู้มารับบริการโรงพยาบาล
ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 

อิทธิพล ตาอุด 
โรงพยาบาลราษีไศล 

บทคัดย่อ 
โรคลมปลายปัตฆาต สัญญาณ 5 หลัง : Myalgia : Shoulder region เป็นโรคที่เกิดกับระบบกล้ามเนื้อ

ลายมัดเดียว หรือหลายมัด ขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรค ซึ่งสาเหตุก็เกิดมาจาก การเล่นกีฬา อุบัติเหตุ การ
ท างานหนักซ้ าๆ เป็นเวลานาน ซึ่งมีแนวทางการรักษาต่างๆ ทั้งทางการแพทย์แผนปัจจุบันและทางการแพทย์แผน
ไทย เช่น การใช้ยา การนวด การพอกยา หรือการประคบสมุนไพร อาการของโรคลมปลายปัตฆาต สัญญาณ 5 
หลัง : Myalgia : Shoulder region จะมีอาการปวดกล้ามเนื้อบ่าและสะบักทั้ง 2 ข้าง หรือข้างใดข้างหนึ่ง บาง
รายจะมีอาการปวดร้าวชาขึ้นต้นคอ ศีรษะ และขมับ รวมไปถึงเบ้าตา บางรายอาจมีอาการปวดเรื้อรังเนื่องจากไม่
สามารถหลีกเลี่ยงสาเหตุการเกิดโรคได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท างานและการใช้ชีวิตประจ าวัน ซึ่งการพอกยา
สมุนไพรร่วมกับการนวดไทยสายราชส านักจัดอยู่ในการบ าบัดเสริม และการบ าบัดทางเลือก ช่วยลดความรุนแรง
ของโรคลมปลายปัตฆาต สัญญาณ 5 หลัง : Myalgia : Shoulder region เมื่อนวดนาน 30 นาทีขึ้นไป (Lawler, 
2004) วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของยาพอกสมุนไพรสูตรเย็นร่วมกับการนวดไทยสายราชส านักต่อการ
รักษาโรคลมปลายปัตฆาต สัญญาณ 5 หลัง : Myalgia : Shoulder region ผู้มารับบริการโรงพยาบาลราษีไศล 
จังหวัดศรีสะเกษ รูปแบบการศึกษา การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental 
research) โดยคัดเลือกอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรค Myalgia : 
Shoulder region จ านวน 30 คน มีอายุ 20 ปีขึ้นไป และต้องไม่ได้รับการรักษาอ่ืนๆขณะเข้าร่วมกิจกรรม และ
ต้องไม่รับประทานยาอ่ืนใด เพ่ือรับการรักษาด้วยการพอกยาสมุนไพรสูตรเย็นร่วมกับนวดไทยสายราชส านัก 
จ านวน 3 ครั้ง/สัปดาห์ เป็นเวลา 60 นาที/ครั้ง พร้อมประเมินผลอาการปวดโดยใช้ Pain Visual Analog  Scale 
ภายในกลุ่ม ทั้งก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการ โดยเก็บข้อมูล
ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 – พฤษภาคม 2561 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและเปรียบเทียบผลต่าง
ค่าเฉลี่ยคะแนนอาการปวดก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ โดยใช้สถิติ Paired sample t- test ก าหนดระดับการมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ α < 0.05 ผลการศึกษา อาสาสมัครส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 76.7 มีอายุระหว่าง 40 – 
49 ปี ร้อยละ 40 มีอาชีพรับราชการมากท่ีสุด ร้อยละ 40 การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 60 เมื่อมีอาการของ
โรคลมปลายปัตฆาต สัญญาณ 5 หลังใช้ยาในการรักษาอาการปวดมากที่สุด ร้อยละ 83.3 ก่อนการรักษาครั้งที่ 1 
ด้วยพอกยาสมุนไพรสูตรเย็นร่วมกับการนวดไทยสายราชส านัก กลุ่มตัวอย่างสมัครมีค่าคะแนนความเจ็บปวดเฉลี่ย 
6.07 (SD.=1.08) และเมื่อสิ้นสุดการรักษาในครั้งที่ 3 พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความเจ็บปวดเท่ากับ 3.63 
(SD.=0.89) เมื่อเปรียบเทียบระดับอาการปวดก่อนและหลังการรักษาด้วยการพอกยาสมุนไพรสูตรเย็นร่วมกับการ
นวดไทยสายราชส านัก พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความเจ็บปวดลดลงเฉลี่ย 2.43 คะแนน (95%CI:2.08 – 2.78; 
p-value<0.001) สรุปและข้อเสนอแนะ การนวดไทยสายราชส านักร่วมกับการประคบสมุนไพรเป็นทางเลือกหนึ่ง
ที่สามารถน ามาใช้เพ่ือการดูแลผู้ป่วยโรคไมเกรนได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย   



 

   

Innovation 302  โปรแกรม TRAKAN QUEUE 
นายนิติชัย ทุมนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ นายนิพนธ์  เทียนหอม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลตระการพืชผล อุบลราชธานี   
บทคัดย่อ 

แนวความคิดในการพัฒนาระบบคิวไว้ใช้เองในโรงพยาบาล เพื่อลดต้นทุนในการซื้อโปรแกรมดังกล่าว เพ่ือ
ลดปัญหา การร้องเรียน หรือแม้แต่ ในเรื่องของการแซงคิว และนอกจากนี้แล้ว ระบบบริหารจัดการคิวยังสามารถ 
ให้ผู้มารับบริการ ได้ทราบถึงคิวของตนเอง เพ่ือจะได้รู้ระยะเวลาในการคาดการและการเตรียมตัวเข้ารับบริการ 
ดังนั้นโรงพยาบาลตระการพืชผลจึงได้มีการพัฒนาระบบคิวมาใช้ในการบริการผู้ป่วยนอก  เพ่ือตอบสนองต่อการ
ให้บริการที่ทันสมัย ประหยัดค่าใช้จ่ายและความพึงพอใจของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการจ าคิว ลดปัญหาการขัดแย้งกันเรื่องล าดับในการใช้บริการ ลดการใช้
เจ้าหน้าที่เรียกผู้รับบริการ เพ่ือศึกษาและพัฒนาโปรแกรมระบบบัตรคิวที่มีต้นทุนต่ าใช้ในหน่วยงาน 

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (An integrated development environment: 
IDE) คือ Microsoft Visual Studio 2017 ซึ่ง Project พัฒนาด้วยภาษา Basic กรอบการท างานแบบ .NET 
Framework 4.6.1 ฐานข้อมูลที่ใช้คือ MariaDB 5.5 โดยอาศัยโปรแกรมบริหารจัดการทางด้านฐานข้อมูล 
(Database Management System: DBMS) ด้วยโปรแกรม Navicatและอุปกรณ์ในการด าเนินการวิจัย ได้แก่ 
เครื่องพิมพ์ความร้อน กระดาษความร้อน  บอร์ด NODEMCU 8266 
ทดลองใช้โปรแกรม TRAKAN QUEUE 

ระยะที่ 1 ทดลองใช้ระบบคิว ธกส. โดยการสังเกต การสัมภาษณ์และการตอบแบบสอบถามโดย
ผู้รับบริการ จ านวน 100 คน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตระการพืชผล จ านวน 50 คน 
 ระยะที่ 2 ทดลองใช้ระบบคิวที่พัฒนาขึ้นเอง โดยครอบคลุมทุกคลินิกพิเศษ โดยการสังเกต การสัมภาษณ์
และการตอบแบบสอบถามโดยผู้รับบริการ จ านวน 100 คน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตระการพืชผล จ านวน 50 
คน 

ระยะที่ 3 ทดลองใช้ระบบคิวที่ครอบคลุมทุกคลินิกพิเศษและสามารถแสดงระยะเวลารอคอยได้และ
สามารถตรวจสอบคิวออนไลน์ได้ผ่านเว็บไซด์โรงพยาบาลตระการพืชผล โดยการสังเกต การสัมภาษณ์และการ
ตอบแบบสอบถามโดยผู้รับบริการ จ านวน 100 คน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตระการพืชผล จ านวน 50 คน 
ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
ลดความซ้ าซ้อนในการจ าคิว หรือ แจกบัตรคิว เมื่อส่งไปแผนกอ่ืนแล้วต้องให้คิวใหม่ ลดปัญหาการขัดแย้งกันเรื่อง
ล าดับในการใช้บริการ เมื่อน าระบบบัตรคิว เพ่ือยืนยันหมายเลขล าดับ ลดการใช้เจ้าหน้าที่เรียกผู้รับบริการ และ
ศึกษาและพัฒนาระบบบัตรคิวที่มีต้นทุนต่ าใช้ในหน่วยงาน 



 

   

Innovation 303 นวัตกรรม ปิด อกเปิดใจ 
นางปริชาติ  จันปุ่ม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 
บทคัดย่อ 

เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพ่ือลดการเปิดเผยตัวของผู้ป่วยเวลาตรวจคลื่นหัวใจ ลดการเขินอายเวลา
ตรวจคลื่นหัวใจ และเพ่ือเป็นการพิทักษ์สิทธิ์ให้ผู้ป่วย ที่มีความจ าเป็นต้องตรวจคลื่นหัวใจ พ้ืนที่ที่ให้บริการเป็น
ห้องโถงมีม่านกลั้นไม่มีความมิดชิดเพราะไม่มีห้องตรวจเฉพาะ จึงท าให้ผู้รับบริการต้องเปิดเผยร่ากายท่อนบน 
ผู้รับบริการบางคนจึงมีความเขินอาย ไม่สะดวกต่อการตรวจเฉพาะผู้รับบริการเพศหญิง เนื่องจากการตรวจคลื่น
หัวใจนั้นต้องมีการ เปิดร่างกายส่วนบนเพ่ือท าการติด lead EKG เพ่ือพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
จะต้องไม่เปิดเผยร่างกายเกินความจ าเป็น ซึ่งใช้ผ้าสี่เหลี่ยมส าหรับห่อsetปลอกหมอน หรือผ้าถุงคลุมปิดร่างกาย
ท่อนบนท าให้ไม่สะดวกในการใช้งาน ไม่เหมาะสม และไม่สวยงาม ดังนั้นจึงได้ช่วยกันคิดค้นนวัตกรรมหาแนว
ทางการป้องกันละเมิดสิทธิของผู้ป่วยกรณีการเปิดเผยร่างการเกินความจ าเป็นและอ านวยความสะดวกในการ
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ที่ใช้เพ่ือลดการเปิดเผยร่างกายเกินความจ าเป็นของผู้ป่วยเวลา
ตรวจคลื่นหัวใจ ลดการเขินอาย และเพ่ือเป็นการพิทักษ์สิทธิให้ผู้ป่วย ให้ชื่อนวัตกรรมว่า ปิดอก เปิดใจ ใช้ส าหรับ
ผู้รับบริการที่ต้องตรวจคลื่นหัวใจทุกราย วัตถุประสงค์ เพ่ือลดความเขินอายเวลาตรวจคลื่นหัวใจโดนเฉพาะผู้ป่วย
เพศหญิงและเพ่ือพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยในการปกปิดร่างการเวลาตรวจคลื่นหัวใจ  เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจในการรับ
บริการของผู้ป่วยและญาติ   
วิธีการด าเนินกิจกรรม น าผ้าลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด22.5X36นิ้ว ตัดให้เว้าเปิดช่องตรงส่วนหน้าอกซ้าย 
ตัดให้เป็นรูป บ โดยตัดผ้าให้แยกออกจากกันขนาด1X10X12และ1X15มี3ไซด์คือ เล็ก กลาง ใหญ่จากนั้น ส าหรับ
ให้สามารถคล าช่องกระดูกซี่โครงในการติดสาย สัญญาณได้ถูกต้อง  และรวดเร็ว ผ้าดังกล่าสามารถเลื่อนไปมาให้รู้
ที่ใช้ส าหรับติดสายสัญญาณตรงจุดได้ 
ผลการด าเนินการ/ประโยชน์ จากการประดิษฐ์นวัตกรรม ปิดอกเปิดใจ ในการตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า ผู้ให้บริการมี
ความพึงพอใจในการให้นวัตกรรม เนื่องจากมีความสะดวกสบายเมื่อให้บริการการตรวจ ลดการเปิดเผยร่างกาย ใน
สถานที่ที่ไม่สามารถจัดให้เป็นที่ที่มิดชิดส่วนตัวได้การปฏิบัติงานมีคุณภาพมากขึ้น ส่งผลให้ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจ ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิผู้ป่วย   สรุปบทเรียนที่ได้รับจากปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้
ให้บริการซึ่งไม่มีความสะดวกและผู้รับบริการมีความเขินอายเมื่อต้องเปิดเผยร่างการ จึงต้องมีการพัฒนางานโดย
การประดิษฐ์นวัตกรรมขึ้นเพ่ือลดการเดเผยร่างกายเกินความจ าเป็น ท าให้ผู้ให้บริการมีความพึงพอใจ ในการ
ให้บริการได้สะดวกข้ึน 
การพัฒนาต่อเนื่อง 
       1.การเก็บข้อมลูความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ให้บริการเพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาต่อเนื่อง 
       2.การน านวัตกรรมเสื้อคลุมตรวจคลื่นหัวใจไปเผยแผ่ใช้ในหน่วยงานที่ใกล้เคียงกัน เช่นตึกผู้ป่วยนอก ห้อง
ฉุกเฉินและต่อยอดไปปรับปรุงใช้กับผู้ป่วยที่ตรวจNSTในผู้หญิงตั้งครรภ์ 
ปัญหาและอุปสรรค เงินทุนและงบประมาณในการพัฒนา ระยะเวลาในการท ากิจกรรมน้อยเกินไป การประเมิน
ความพึงพอใจผู้รับบริการยังไม่สามารถประเมินได้ 
 



 

   

Innovation 304 กล่องกันชัก 
นางพัชนี มาสขาว นางรัชนี  สุทธิธรรม  นางสาวนัทธมนต์  สายสอนและนางจิตรลดา พิมพ์พรหม 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลกุดชุม จังหวัดยโสธร 
บทคัดย่อ 

 ในปีงบประมาณ 2560-2561 ห้องคลอดโรงพยาบาลกุดชุมพบหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง  
จ านวน 14 และ19 รายตามล าดับ และเข้าเกณฑ์ที่ได้รับยา MgSO4 จ านวน 3 และ 4 รายตามล าดับ และยังพบ
อุบัติการณ์ได้รับการดูแลไม่เหมาะสม อยู่ ER จ านวน 1 ราย จากการทบทวนสภาพปัญหา พบว่าบุคลากร ขาด
ความมั่นใจในการดูแลรักษา แนวทางการใช้ยามีหลายวิธี เจ้าหน้าที่ขาดความช านาญในจัดเตรียมยา การบริหาร
ยา ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ล่าช้า โดยใช้เวลามากกว่า 30 นาที จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงได้น ามาพัฒนา
กล่องกันชัก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินประสิทธิผล และพัฒนานวัตกรรมกล่องกันชักให้พร้อมใช้สามารถให้ยา
ได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลผู้ให้บริการมีความสะดวกรวดเร็วมั่นใจในการให้บริการแก่ผู้ป่วย และป้องกันอันตรายหรือ
ภาวะแทรกซ้อนต่อมารดาและทารกในครรภ์จากภาวะชัก วิธีการศึกษา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action research) โดยประยุกต์ใช้หลักการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงของกลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก  
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี โดยคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) กลุ่มเป้าหมายเป็นหญิงตั้งครรภ์
ที่มีอายุครรภ์ 20 สัปดาห์ขึ้นไป ร่วมกับมีภาวะความดันโลหิต ≥140/90 มม.ปรอท และตรวจพบโปรตีนใน
ปัสสาวะ ≥1+ ร่วมกับมีอาการปวดจุกแน่นลิ้นปี่ ปวดศีรษะ ตาพร่ามัว และ/หรือมีอาการเจ็บครรภ์คลอด ทั้งหมด
จ านวน 7 ราย เก็บข้อมูลในช่วงเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการ
วิจัย ได้แก่ 1) แบบบันทึกทางการพยาบาลในประเมินผลการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง 2) แบบ
ติดตามการใช้ยาความเสี่ยงสูง 3) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ “กล่องกันชัก”และบันทึกระยะเวลาการใช้
กล่องกันชัก ผลการศึกษา ในปีงบประมาณ 2560 -2561 มีหญิงตั้งครรภ์ที่ความดันโลหิตสูงจ านวน 33 ราย และ
มี 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.21  ด้านความพึงพอใจต่อ วัตกรรม “กล่องกันชัก” พบว่าพยาบาลมีความพึงพอใจต่อ
การใช้งานทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจากใช้ง่าย สะดวก ผู้ป่วยได้ยาครบตามจ านวนที่แพทย์สั่ ง และได้รับ
ยาเร็วขึ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที และหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงที่ได้รับ MgSO4 จ านวน 7 
ราย ไม่พบภาวะชักซ้ า และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาดังกล่าว ท าให้มีแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มี
ความดันโลหิตสูงก่อนส่งต่อโรงพยาบาลยโสธรและ/หรือโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยมีระบบ Fast track 
ส าหรับหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 20 สัปดาห์ขึ้นไปที่มีภาวะความดันโลหิตสูง สรุปและข้อเสนอแนะ  การดูแลหญิง
ตั้งครรภ์ที่ความดันโลหิตสูงที่มีภาวะชัก พยาบาลเป็นบุคลากรที่มีบทบาทส าคัญในการดูแลเพ่ือป้องกันอันตราย
หรือภาวะแทรกซ้อนต่อมารดาและทารกในครรภ์ และป้องกันการเกิดภาวะชักซ้ า จากการประชุมทีมและ
ออกแบบนวัตกรรม “กล่องกันชัก” ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เร็วขึ้น ไม่พบภาวะชักซ้ า และไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา ท าให้มีแนวทางในการบริการอย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัยต่อชีวิตทั้งมารดา
และทารก 

 
 
 



 

   

Innovation 305 นวัตกรรม (ฐานปรับปริมาณยาฉีดอินซูลิน) โรงพยาบาลชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ 
นางสาวจุฑามาศ สืบสิน นายปัญญา กระบวนศรี นายพุทธางกูร ใจเป็น เภสัชกรช านาญ  

และนายนพพล ธาดากุลนายแพทย์เชี่ยวชาญ  
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลชานุมาน   

บทคัดย่อ 
การได้รับยาอินซูลินที่ถูกต้องมีผลต่อการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด ป้องกันการเกิดผลข้างเคียงจากยา

โดยเฉพาะการได้รับยาที่มากเกินไปอาจท าให้ระดับน้ าตาลต่ าซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิต ในผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่เป็น
เบาหวานระยะเวลานานท าให้การมองเห็นลดลงส่งผลต่อการปรับขนาดยา ดังนั้นเพ่ือให้การปรับยาฉีดอินซูลินของ
ผู้ป่วยถูกต้อง จึงได้คิดค้นนวัตกรรมชนิดใหม่ครั้งแรก “ฐ.ฐานปรับปริมาณยาฉีดอินซูลิน” ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นใหม่จาก
แผ่น Plastwood โดยออกแบบให้ด้านบนเป็นที่วางขวดยาฉีดอินซูลิน ส าหรับให้ผู้ป่วยดูดยา ส่วนด้านล่ างใช้
รองรับเข็มฉีดยาอินซูลินแบบไซริงค์ ซึ่งมีขนาดมาตรฐานทั่วไป ให้ผู้ป่วยดูดยาและปรับปริมาณยาได้ตามขนาดที่
แพทย์สั่ง เพ่ือลดความคลาดเคลื่อนและป้องกันการเกิดผลข้างเคียงจากยา พบว่า การที่ไม่ใช้“ฐ.ฐานปรับปริมาณ
ยาฉีดอินซูลิน” ปรับปริมาณยา มีความแน่นอนน้อยกว่าการที่ใช้ฐานปรับ และใช้เวลาในการปรับยามากกว่า 
วิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์:การศึกษากึ่งทดลอง วัดผลก่อน-หลังการใช้ “ฐานปรับปริมาณยาฉีดอินซูลิน” ใน
อาสาสมัครอายุระหว่าง 20-75 ปี  ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึง เมษายน พ.ศ. 2562 จ านวน 73 ราย 
การศึกษาแบ่งเป็น 3 ระยะ โดย 

ระยะที่ 1 ประดิษฐ์ นวัตกรรม “ฐานปรับปริมาณยาฉีดอินซูลิน”  
ระยะที่ 2 ศึกษาความสามารถด้านความถูกต้องและระยะเวลาที่ใช้ในการปรับยาฉีด เปรียบเทียบ 

การไม่ใช้ฐานปรับ กับ การใช้ฐานปรับอินซูลิน 
ระยะที่ 3 ติดตามประเมินผลด้านความถูกต้องและระยะเวลาที่ใช้ในการปรับยาฉีด  

ผลการศึกษา ผู้ป่วยเข้าร่วมศึกษามีอายุระหว่าง 20-75 ปี จ านวน  73 ราย เพศ 36 คน(ร้อยละ 49.32)เพศหญิง 
37 คน (ร้อยละ50.68 )พบว่าการไม่ใช้“ฐ.ฐานปรับปริมาณยาฉีดอินซูลิน” ปรับปริมาณยา มีความแน่นอนน้อย
กว่าการใช้ฐานปรับ(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.11และ 2.02 )และใช้เวลาในการปรับยามากกว่าค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ 
(12.09 วินาทีและ11.09 วินาที ตามล าดับ) 
สรุป นวัตกรรม (ฐานปรับปริมาณยาฉีดอินซูลิน) ช่วยเพ่ิมความสามารถในการใช้เข็มฉีดยาอินซูลินได้ถูกต้องและ
รวดเร็วขึ้น 
ประโยชน์/การน าไปใช้ น านวัตกรรม (ฐานปรับปริมาณยาฉีดอินซูลิน) ไปใช้ เพ่ือศึกษาการเพ่ิมความสามารถใน
การใช้เข็มฉีดยาอินซูลินของผู้ป่วยเบาหวานที่มีปัญหาสายตา  
ค าส าคัญ  เบาหวาน เข็มฉีดอินซูลิน ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยา อินซูลิน 

 
 
 
 
 



 

   

Innovation 306 นวัตกรรม "ลูกกลิ้งไม้ไผ่ช่วยนวดแผนไทยใส่ใจผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง" 
เพ็ญสุดา  จิตโชติและวิภาวี จุดมี 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลยางเอือด อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรสีะเกษ  
บทคัดย่อ 

            ปัจจุบันผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงมีจ านวนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ  ซึ่งเป็นภาระส าหรับญาติ ชุมชนและสถาน
บริการที่จะต้องดูแลภาวการณ์เจ็บป่วยต่างๆ  ปัจจุบันรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะดูแลให้
ผู้สูงอายุให้เกิดมีคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยประกาศเป็นวาระการดูผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ขึ้น 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลยางเอือดมีความตระหนักและตอบสนองนโยบายโดยยึดหลักผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
ปัจจุบันมีผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง จ านวน 51 คน ที่อยู่ในความดูแลทั้งผู้จัดการสุขภาพ (  CM ) และนักบริบาล 
(CG) จากการออกเยี่ยมของบุคลากรดังกล่าวพบว่า ผู้สูงอายุมีปัญหาด้านสุขภาพ คือ อาการปวดเกร็งกล้ามเนื้อ 
การมีแผลกดทับ ซึ่งจะต้องอาศัยการนวดกระตุ้นให้กล้ามเนื้อได้ผ่อนคลายอีกทั้งให้ระบบไหลเวียนเลือดได้สะดวก
ยิ่งขึ้น  ซึ่งจะต้องใช้ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยหรือนักบริบาลที่ผ่านการอบรมการนวด แต่คงไม่สะดวกนักหากต้องมีการ
นวดทุกวัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลยางเอือดจึงได้คิดค้นนวัตกรรมโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือหาเครื่องมือนวดเพ่ือส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงที่
เหมาะสม 2. เพ่ือลดอาการปวดเกร็งกล้ามเนื้อแก่ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของ
ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง  วิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 1.เลือกไม้ไผ่ส าหรับท าเครื่องนวด 3 ขนาด เพ่ือให้ได้น้ าหนัก
ที่ต่างกัน 2. ไม้แกนกลาง 3. ท่อPVC  สวมไม้แกนกลางส าหรับใช้มือจับ 4.ท่อ PVC ส าหรับสวมปลายไม้ทั้ง 2 ข้าง
โดยใช้กาวติดส าหรับกันปลอกมือจับหลุด 5. ปูนซีเมนต์ผสมทรายและน้ ากรอกใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วสวมแกนไม้ที่
จุดศูนย์กลาง ทิ้งไว้จนปูนแห้ง การทดสอบเพื่อน ามาวิเคราะห์และปรับใช้กับสิ่งประดิษฐ์ให้เหมาะสมได้ เช่น 
ขนาดและน้ าหนัก ลูกกลิ้งไม้ไผ่  3  ขนาด คือ ขนาดเล็กน้ าหนัก 1 ก.ก. เท่ากับการลงน้ าหนักเบา(50%)ขนาด
กลางน้ าหนัก 1.5 ก.ก.เท่ากับการลงน้ าหนักปานกลาง (70%) และขนาดใหญ่  2 ก.ก.เท่ากับการลงน้ าหนักมาก
(90%) ท่าการนวด ความถี่ในการนวด นวดวันละ 1-2  ครั้ง ได้น าไปทดสอบกับกลุ่มทดลองในการออกเยี่ยมบ้าน
ของนักบริบาลและยินดีเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 20 คน ในระยะเวลา 3  เดือน หลังจากนั้นได้ประเมินความพึง
พอใจต่อนวัตกรรม  ผลจากการศึกษาพบว่าได้นวัตกรรมลูกกลิ้งไม้ไผ่ จ านวน 3 ขนาด คือขนาดเล็กน้ าหนัก 1 ก.ก. 
ขนาดกลางน้ าหนัก 1.5 ก.ก. และขนาดใหญ่  2 ก.ก.ผลการประเมินความพึงพอใจในระดับดีร้อยละ 95 และระดับ
ปานกลางร้อยละ 5  และสามารถลดอาการปวดเกร็งของผู้ป่วยลงได้มีการขยายผลให้กับผู้ป่วยรายอ่ืนๆ  
ประชาชนทั่วไป และในสถานบริการสาธารณสุขในเครือข่าย ตลอดจนผู้สนใจ  อีกทั้งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
เมื่อเทียบกับเครื่องนวดไฟฟ้าที่ขายตามท้องตลาด และลดการใช้ยาแก้ปวดลงได้ 
 
 
 

 
 
 



 

   

Innovation 307 นวัตกรรม Turmeric wound bag of CAPD ผ้าขม้ินปิดแผลผู้ป่วย CAPD 
นางจุรีพร   อ าไพพันธุ์ ธนัญชนก นครไพรและภาวรัตน์  จันทรา                                                        

โรงพยาบาลตระการพืชผล 
บทคัดย่อ 

โรงพยาบาลตระการพืชผล เปิดให้บริการผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ได้รับการบ าบัดทดแทนไต
ด้วยวิธีการล้างไตทางหน้าท้อง (CAPD)  เปิดให้บริการตั้งแต่ปี2558-ปัจจุบันมียอดผู้รับบริการทั้งหมด 238 ราย 
จากการทบทวนความเสี่ยง ปี 2559-2560 พบผู้ป่วยมีอาการผื่นแพ้ มีรอยแดงและบวมอักเสบ เกิดเป็นแผลถลอก
บริเวณที่มีการติดพลาสเตอร์ปิดแผลและรอบๆช่องทางออกของสาย ปี 2559 จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 
11.36 ปี2560 จ านวน 20ราย คิดเป็นร้อยละ17.09  มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยหลักการผู้ป่วยต้องล้างแผลที่ช่อง
ทางออกของสายทุกวันอย่างน้อย1ครั้ง/วันและต้องติดแผลด้วยพลาสเตอร์ปิดแผลชนิดหนาและเหนียวตลอดวัน
จากการสังเกตพบว่าประมาณ  3-6 เดือนผ่านไปผู้ป่วยบางรายจะมีอาการอาการผื่นแพ้ มีรอยแดงและบวมอักเสบ 
เกิดเป็นแผลถลอกเกิดขึ้น เป็นสาเหตุให้เกิดการติดเชื้อที่ช่องทางออกของสาย (Exit site Infection) จ านวน  10
ราย  คิดเป็นร้อยละ 6.21  และภาวะติดเชื้อของชั้นใต้ผิวหนังรอบสายล้างไตทางช่องท้อง (Tunnel Infection) 
จ านวน 2 รายคิดเป็นร้อยละ 1.24 และเป็นสาเหตุที่ต้องถอดสายท่อล้างไตท้ัง 2 ราย จึงคิดนวัตกรรม “Turmeric 
wound bag of CAPD” : ผ้าขมิ้นปิดแผลผู้ป่วย CAPD ” ขึ้นมา ซึ่งสามารถใช้ทดแทนการใช้พลาสเตอร์ปิดแผล
ท่อล้างไตและยังป้องกันอาการผื่นแพ้ มีรอยแดงและบวมอักเสบเกิดเป็นแผลถลอก จากการใช้พลาสเตอร์ปิดแผล
ในผู้ป่วยที่ล้างไตทางหน้าท้อง จึงได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารงานตัวอย่าง ปรับปรุงนวัตกรรมต้นแบบและทดลองใช้
งาน เพ่ือใช้ในผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้องและเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการใช้ผ้าปิดแผล ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง   
มาจากการสุ่มแบบง่าย N ร้อยละ เป็นผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้อง  จ านวน 80 ราย การเก็บรวบรวมข้อมูล แบบ
ประเมินแผลที่ช่องทางออกของสาย,แบบรายงานความเสี่ยง/อุบัติการณ์  แบบประเมินความพึงพอใจและคุณภาพ
การให้บริการ แบบประเมินคุณภาพนวัตกรรม ใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ระยะเวลาในการด าเนินงาน มกราคม2561-เมษายน2562 วัสดุ/อุปกรณ์  -ผ้าฝ้าย ,ขม้ิน ,ยางยืด,ซิปรูด ,จักรเย็บ
ผ้า,เข็ม,ด้าย,กรรไกร  ผลการศึกษา จากการใช้นวัตกรรม“Turmeric wound bag of CAPD”  ผ้าขมิ้นปิดแผล
ผู้ป่วย CAPD ในผู้ป่วยมีอาการผื่นแพ้ รอยแดง ผิวหนังมีรอยถลอก อาการแพ้ดีขึ้นและหายจากอาการแพ้ ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย  Staphylococcus aureus และ Escherichia Coli. ไม่พบมีการติดเชื้อที่
บริเวณแผลช่องทางออกท่ีหน้าท้องผู้ป่วย และยังสามารถใช้ทดแทนการใช้พลาสเตอร์ปิดแผล จัดท าขึ้นด้วยวัสดุที่
ราคาถูก หาง่ายและประดิษฐ์ได้เองสะอาด ใช้งานง่าย สะดวกมีความปลอดภัย ป้องกันและลดอาการแพ้ที่เกิด
จากพลาสเตอร์ปิดแผล ลดขยะติดเชื้อท่ีเกิดจากผ้าก๊อสและ พลาสเตอร์ปิดแผล ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการพึง
พอใจระดับมาก ร้อยละ 90  ลดต้นทุนการซื้อพลาสเตอร์ปิดแผลและก๊อสประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาลดลง 500,000 บาท/ปี                                                                         
สรุปและวิจารณ์ นวัตกรรม“Turmeric wound bag of CAPD “มีความเหมาสมในการใช้ปิดแผลที่หน้าท้องของ
ผู้ป่วยที่มีอาการแพ้พลาสเตอร์และใช้เพ่ือป้องกันในผู้ป่วยที่ยังไม่มีอาการแพ้พลาสเตอร์ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
เป็นอย่างดีเยี่ยม สามารถลดและน ามาสู่การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการเพ่ิมขึ้นด้านสิ่งแวดล้อม 
คือช่วยลดขยะติดเชื้อและช่วยประหยัดต้นทุนการซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  



 

   

Innovation 308 นวัตกรรม บู้บ้ีพาพี่ท าฟัน 
นางดวงหทัย   พจนา  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน 

                    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงมอน อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
บทคัดย่อ 

   ด้วยเหตุที่เด็กที่มารับบริการทันตกรรมมักมีปัญหาด้านพ้ืนฐานคือหวาดกลัวการท าฟัน  กลัวอุปกรณ์หรือ
เครื่องมือที่ใช้ในการบ าบัดรักษาโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่มีเสียงดังเช่นที่ดูดน้ าลาย ,หัวกรอฟันและอ่ืนๆ จึงท าให้เป็น
การยากที่เด็กจะยอมท าฟันแต่โดยดี  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงมอนด้วยตระหนักถึงปัญหานี้  จึงคิดหา
วิธีที่จะลดความหวาดกลัวของเด็กขณะท าฟันโดยได้จัดท านวัตกรรมชื่อ บู้บี้พาพ่ีท าฟัน ขึ้น 
วัตถุประสงค์ เพ่ือลดความหวาดกลัวในการท าฟันสร้าง first Impression  ระหว่างเด็กกับทันตบุคลากร เพ่ือให้
เด็กยินยอมให้ความร่วมมือในการรับบริการทางทันตกรรมเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้ทันตบุคลากรท างานได้ง่ายและ
สะดวกขึ้นและเพ่ือให้เด็กมีสุขภาพช่องปากท่ีดีต่อไปในอนาคต 
การด าเนินงาน 
 1.ค้นหาปัญหาที่เด็กไม่ให้ความร่วมมือในการรับบริการทันตกรรม  2.เก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงสถิติ ค่าร้อยละใน
เด็กช่วงอายุ 3 - 5ปี ในเขตต าบลดงมอนท่ีมารับบริการ 3.จัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข ,ผู้ปกครองเด็กที่มารับ
บริการใน wbc และขอรับบริจาคงบประมาณในการผลิต 4.ผลิตตุ๊กตาบู้บี้ โดยความร่วมมือระหว่างอาสาสมัคร
สาธารณสุขและผู้ปกครองเด็ก  5.น ามาใช้กับเด็กกลุ่มเป้าหมาย 6.เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติร้อยละ เพ่ือ
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานทั้งก่อนและหลังการท านวัตกรรม  7.สรุปผลการด าเนินงาน 
ผลการศึกษา หลังจากท านวัตกรรม (ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน)พบว่าเด็ก  3 - 5 ปีในเขตต าบลดงมอนที่มารับ
บริการ ทันตกรรม  ให้ความร่วมมือในการท าฟันเพ่ิมมากขึ้น ดังผลการเก็บรวบรวมข้อมูล 6 เดือนก่อนการท า -
นวัตกรรม และ 6 เดือน หลังการท านวัตกรรมดังนี้ ก่อนการท านวัตกรรม มีเด็กอายุ 3 – 5 ปีจ านวน 96 คนให้
ความร่วมมือจ านวน 31 คนคิดเป็นร้อยละ 32.29และไม่ยินยอมจ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ67.70 หลังการท า
นวัตกรรม มีเด็กอายุ 3 - 5ปีจ านวน 105 คนให้ความร่วมมือจ านวน 73 คน  คิดเป็นร้อยละ   69.52 และไม่
ยินยอมจ านวน 30 คนคิดเป็นร้อยละ 28.57 ทั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากการที่เด็กได้รับแรงจูงใจเป็นตุ๊กตาซ่ึงส่งผล
ให้เด็กรู้สึกเพลิดเพลิน,ดีใจ,ผ่อนคลายจากความหวาดกลัวขณะที่บีบตุ๊กตาเล่น  นอกจากนี้การบีบตุ๊กตายังเป็นการ
บริหารกล้ามเนื้อมือและช่วยกระตุ้นการใช้มือของเด็กให้มีพัฒนาการที่ดีและเร็วขึ้นด้วย 
สรุป  ปัญหาของโรคที่เกิดในช่องปากโดยเฉพาะในเด็กเป็นปัญหาส าคัญที่จะต้องเร่งหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน   ซึ่ง
การคิดหาแนวทางหรือกลวิธีที่จะท าให้เด็กยินยอมให้ความร่วมมือขณะให้บริการทันตกรรมเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก 
จากการท านวัตกรรมนี้ ท าให้ความหวาดกลัวขณะท าฟันของเด็กผ่อนคลายลงและให้ความร่วมมือในการท าฟั น
มากขึ้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจของเด็ก, การมีทัศนคติที่ดีต่อการท าฟัน,ส่งเสริมให้การใช้มือ
ของเด็กมีพัฒนาการที่เร็วขึ้น, ทันตบุคลากรท างานได้ง่ายขึ้นอันจะส่งผลต่อการมีสุขภาพช่องปากของเด็กที่ดีต่อไป
ในอนาคต นอกจากนี้การใช้ต้นทุนที่ต่ าในการผลิตตุ๊กตาแต่ให้ประโยชน์ในแนวกว้างซึ่งได้แก่การบริหารกล้ามเนื้อ
มือและช่วยกระตุ้นการใช้มือของเด็กให้มีพัฒนาการที่ดีและเร็วขึ้นด้วย ทั้งนี้ยังเป็นการลดงบประมาณของรัฐได้
อย่างมากในการผลิตสื่อหรืออุปกรณ์ที่จะน ามาใช้กับเด็กแล้วให้ประโยชน์ถึงสองทางเช่นนี้ นวัตกรรมนี้ยั งสามารถ
น าไปขยายผลในสถานบริการอ่ืนๆต่อไปได้      



 

   

Innovation 309 แจ๊ค (Jack ชุดสะดวกคัดแยกขยะจากต้นทาง) 
นายทรนง ศรีมันตะ และคณะ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 

บทคัดย่อ 
แนวโน้มของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ มีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นในทุกปี ในปี พ.ศ.2559 พบว่ามี

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นของประเทศไทย 27.06 ล้านตัน โดยขยะจ านวน 26.5 ล้านตัน/ปี ถูกน าไปใช้
ประโยชน์ 4.94 ล้านตัน/ปี (ร้อยละ 18.14) น าไปก าจัดอย่างถูกต้อง 8.34 ล้านตันต่อปี (ร้อยละ 31.06) น าไป
ก าจัดไม่ถูกต้อง 7.15 ล้านตัน/ปี (ร้อยละ 26.63) และตกค้างในพ้ืนที่และก าจัดไม่ถูกต้อง 6.22 ล้านตัน/ปี (ร้อยละ 
23.16) อย่างไรก็ตาม เศษวัสดุ สิ่งของเหลือใช้ ถ้าเอามารวมๆกันไว้จะเรียกว่าขยะ แต่ถ้าแยกออกมาใช้ประโยชน์
ตามคุณลักษณะวัสดุนั้น จะกลายเป็นวัสดุที่มีคุณค่าเป็นส่วนใหญ่ และสามารถยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้จากวัสดุที่
เหลือใช้นั้น คณะผู้วิจัยจะเห็นว่า ถ้ามีเครื่องใช้ที่ออกแบบมารองรับขยะที่เกิดขึ้นที่ต้นทางตามแหล่งต่างๆ ที่มี
ภาชนะส าหรับแยกหรือถุงแยกย่อยให้สะดวกในการแยกขยะได้ทันที เข้าถึงได้ง่าย สะดวกสบาย ดังนี้ ขยะจะถูก
เปลี่ยนเส้นทางจากการไปสร้างปัญหาที่ปลายเหตุ มาเป็นวัสดุใช้สอย ที่น ามากลับมาใช้ใหม่ ใช้ซ้ าได้มากข้ึน 
วัตถุประสงค ์เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกจากต้นทาง (ตอบสนองเป้าหมาย 1,2,3)  
วิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 
 1. ศึกษารูปแบบการคัดแยกขยะท่ีต้นทางหรือต้นแบบภาชนะที่ช่วยจัดการขยะจากต้นทางจากหลายแห่ง 
โดยมี 3 แห่ง ที่มีภาชนะคัดแยกขยะจากต้นทางน่าสนใจ คือ ราชธานีอโศก วัดบูรพาราม   (วัดหลวงปู่ดุล อตุโล) 
และท่ีหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่แขวงสะหวันนะเขด สปป.ลาว 
 2. ออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยปรับปรุงจาก 3 แห่งตามข้อ 1 
 3. ศึกษาความเป็นไปได้ในการประดิษฐ์ (รูปแบบสิ่งประดิษฐ์ ช่างฝีมือ งบประมาณ ) 
 4. จัดท าโครงการ ของบประมาณโดยเสนอของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าฯ 
ต าบลโคกส าราญ อ.เลิงนกทา จังหวัดยโสธร  
 5. ลงมือท าแจ้ค โดยการระดมช่างฝีมือในพ้ืนที่มาช่วยกันออกแบบ ลงมือดัดเหล็ก เชื่อมเหล็ก ทาสี ตัด
เย็บแหย่ง โดยลงมือปฏิบัติแบบลองผิดลองถูก ควบคู่ไปกับการปรับปรุง แก้ไขไปพร้อมๆ กัน จนได้รูปแบบที่พอใจ  
 6. น าไปทดลองใช้ในหน่วยงาน(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/) ในชุมชน 
 7. ติดตามผลการใช้งาน สรุปผลการเรียนรู้ เป็นระยะๆ  
การทดสอบประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์ 

1. น าไปทดสอบใช้ใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกส าราญ ครัวเรือน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
ร้านค้า จ านวน  130 แห่ง สมาชิกในครอบครัว หรือลูกค้าร้านช า ต่างช่วยกันคัดแยกขยะ พฤติกรรมการคัดแยกขยะมีทิศทางคัด
แยกขยะมากขึ้น มีรายได้จากการขายขยะมากขึ้น 

2. น าไปจัดแสดงที่งานต่างๆ แล้ว เช่น งานรวมชนเผ่าต าบลโคกส าราญ เวทีน าเสนอผลงานคณะกรรมกา รพัฒนา
คุณภาพชีวิตอ าเภอ อ าเภอเคลื่อนที่ เป็นต้น นอกจากน้ียังเผยแพร่ทั้งในและต่างจังหวัดด้วย 

ประโยชน์/การน าไปใช้ ใช้เป็นภาชนะรองรับขยะที่คัดแยกแล้ว โดยวางตามจุดต่างๆ ในครัวเรือน ส านักงาน ตามความ
เหมาะสม ช่วยให้มีความสะดวกในการจัดการขยะ เพิ่ม ลดหรือเปลี่ยน ถุงปลีกย่อยได้ สะอาด โปร่งใส ไม่เปียกช้ืน ไม่ปะปนกับ
ขยะเปียก วัสดุที่ใช้เป็นถุงส าหรับคัดแยกสามารถประยุกต์ได้หลายแบบ  



 

   

Innovation 310 ถังขยะกันลิง รุ่น ดันทุรัง  
นายทนงศักดิ์ พ่ึงโพธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ นายนิวัตน์ ทองอุบล นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 

         โรงพยาบาลพนา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
บทคัดย่อ 

มูลฝอยในโรงพยาบาลนับเป็นของเสียที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อส่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต ซึ่งเกิดจากกิจกรรมใน
ระบบบริการและกิจกรรมอ่ืนๆของผู้รับบริการ ญาติ และเจ้าหน้าที่ ซึ่งกฎกระทรวงก าหนดให้โรงพยาบาลต้อง
ด าเนินการจัดการมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงการรวบรวมมูลฝอยได้ง่าย เพียงพอ 
ไม่แพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม และไม่ส่งผลเสียต่อผู้ปฏิบัติ สิ่งมีชีวิต แต่เนื่องด้วยโรงพยาบาลอยู่ติดกับวนอุทยาน
แห่งชาติดอนเจ้าปู่ ซึ่งเป็นที่อยู่ของลิงแสมประมาณ 3,000 ตัว และลิงมักออกหาอาหารบริเวณโรงพยาบาลจ านวน 
100 – 300 ตัว/วัน ดังนั้นถังขยะจึงเป็นเป้าหมายของลิงเพ่ือคุ้ยหาอาหาร ส่งผลให้มูลฝอยกระจัดกระจายบริเวณถัง
ขยะทุกวัน ซึ่งอาจส่งผลต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคและมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพนามีแนวคิดพัฒนาถัง
ขยะป้องกันการคุ้ยขยะของลิง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ลดอุบัติการณ์การคุ้ยขยะของลิง จัดท าถังขยะราคาถูก และ
ผู้ใช้งานเข้าถึงง่าย ไม่ทิ้งมูลฝอยผิดประเภท การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ โดยพัฒนาจากถังขยะกันลิง 10 ปีย้อนหลังของ
โรงพยาบาลพนา จากการวิเคราะห์จุดด้วยและโอกาสพัฒนา พบว่า ถังขยะรุ่นก่อน ลิงมีวิวัฒนาการ เปิดฝาถังขยะได้
ภายใน 1 สัปดาห์ – 1 เดือน โดยการแงะ ผลัก หมุน ดึง จากการเปิดฝาถังขยะไม่เกิน 1 ช่วงตัว และเข้าไปคุ้ยขยะ
จากการลืมปิดฝาถังของผู้ใช้ ซึ่งถ้าเงื่อนไขการเปิดถังเยอะเกินไป เช่น ระบบล็อค 1-2 ชั้น หรือเพ่ิมน้ าหนักฝาถัง จะมี
ผลให้ผู้ใช้ไม่ทิ้งขยะลงถังและไม่ถูกประเภท จากนั้นจึงออกแบบกลไกการเปิดฝาถังขยะให้อยู่คนละจุดกับจุดเปิดฝาถัง 
เพ่ือให้ผิดเงื่อนไขเดิมที่ลิงเคยเปิดและสามารถปิดอัตโนมัติเพ่ือป้องกันการลืม และไม่ซับซ้อนมากเกินไปเพ่ือผู้ใช้เข้าถึง
ได้ง่าย ค านวณปริมาณถังขยะจากปริมาณการใช้ประจ าวันจากทีมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ขั้นตอนการจัดท า 
วัสดุ ได้แก่ ส่วนผนังฝาด้านบนและล่างใช้เหล็กตาข่ายส าหรับขยะรีไซเคิลและเหล็กทึบส าหรับขยะทั่วไป การขึ้นโครง
เหล็ก ประกอบเป็นทรงปริมาตรสี่เหลี่ยมขนาดกว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ 0.6 m x 0.6 m x 0.8 m ประกอบฝาถัง
โดย ใช้แผ่นเรียบเป็นลิ้นฝาถัง ขนาดตามชนิดของประเภทถังขยะ ติดกับรางดันส าดับผลักเปิดฝาถังขยะจากข้างถัง
และระบบสปริงส าหรับปิดอัตโนมัติ การท าลอง โดยใช้อาหารใส่ลงไปในถังขยะ น าไปตั้งไว้บริเวณลิงเข้าถึงได้ เป็น
เวลา 1 สัปดาห์ โดยการสังเกตพบว่าลิงไม่สามารถเปิดฝาถังขยะได้ จากนั้นน าไปตั้งบริเวณจุดทิ้งขยะรีไซเคิลพร้อมติด
ขั้นตอนการใช้งาน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยการสังเกตพบว่า ผู้รับบริการ ญาติ สามารถเปิดฝาถังได้ โดยไม่มี
อุบัติการณ์บาดเจ็บของผู้ใช้และไม่มีอุบัติการณ์ลิงคุ้ยขยะ การน าไปใช้ น าไปติดตั้งในจุดที่เหมาะสมจ านวน 3 จุด 
สอบถามความพึงพอใจ เก็บอุบัติการณ์การคุ้ยขยะ และความพึงพอใจผู้ใช้ พบว่า จากการใช้จริง 1 ปี ตั้งแต่ เม.ย. 61 
– เม.ย. 62 ไม่พบอุบัติการณ์การคุ้ยขยะ ผู้ใช้มีความพึงพอใจมากกว่าถังขยะรุ่นเดิมจากร้อยละ 67.54 เป็นร้อยละ 
92.12 พบการทิ้งมูลฝอยผิดประเภทน้อยลง จากร้อยละ 13.25 เป็นร้อยละ 5.69 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าถังขยะรวมถัง
พลาสติกด้านใน  ราคาประมาณ 1900 บาท ซึ่งถูกกว่าถังขยะราคาท้องตลาดที่ราคา 2,000 – 5,000 บาท 
ข้อเสนอแนะ พัฒนาระบบปิดแบบหน่วงเวลา และขยายความรู้ไปสู่หน่วยงานใกล้เคียง เช่น วัดส่งเสริมสุขภาพ และ
เรียนเรียนส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น 

 
 



 

   

Innovation 311 Chest compression Guide นวดหัวใจดีมีชัยไปกว่าครึ่ง 
                นพพร   แก้วกล้า รุ่งทิวา ทองแจ่ม สกุณา  คะเนวัน ภัทราวดี  แสงสว่าง  

ชญานิศ  สิ้นภัย กรรณิกา ชะนาปติและจักรพงค์ ชวลิต   
                                                          โรงพยาบาลหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ 

บทคัดย่อ 
การช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) เป็นกระบวนการเพ่ือให้อวัยวะส าคัญโดยเฉพาะสมองและหัวใจได้รับเลือดและ

ออกซิเจนไปเลี้ยงอย่างเพียงพอ สามารถเพ่ิมโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วย  โดยการท า CPR นั้น มี 2 ประเภท 
ได้แก่ ขั้นพ้ืนฐาน (BLS) และขั้นสูง ( ACLS ) การนวดหัวใจ (Chest compression) เป็นขั้นตอนส าคัญของการท า 
CPR ในทุกขั้นตอน พบว่าหากนวดหน้าอกไม่ได้มาตรฐานได้แก่อัตราการกดช้าหรือเร็วเกินไป ระดับความลึกไม่
เพียงพอ จังหวะการกดที่ไม่ต่อเนื่อง อาจลดโอกาสช่วยฟื้นคืนชีพส าเร็จ  โดยการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์” Chest 
compression Guide นวดหัวใจดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการกดหน้าอกให้เป็นไป
ตามมาตรฐานและเพ่ิมอัตราความส าเร็จของการช่วยฟ้ืนคืนชีพในโรงพยาบาลโดยมีวิธีพัฒนานวัตกรรมได้แก่ ก าหนด
ปัญหาและความส าคัญ  ประเมินความต้องการนวัตกรรม สร้างแนวร่วมและทีมงาน ขอค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญใน
ประเด็นทางคลินิก สังเคราะห์ข้อความรู้ที่ได้จากวรรณกรรมที่มีคุณภาพ เพ่ือน ามาบูรณาการในการวางแผนและการ
ออกแบบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์“เครื่องก าหนดจังหวะการนวดหัวใจ” ทดลองใช้นวัตกรรมในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ใน
ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2562 และประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรม โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลประเมินประสิทธิผลในการปฏิบัติจริงที่มีผลต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และค่าใช้จ่าย ความพึงพอใจของ
เจ้าหน้าที่ ผลการใช้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องก าหนดจังหวะการนวดหัวใจ”ใน 1 ปีพบว่า มีผู้ป่วยCPR 17คน
ประสิทธิภาพของการกดหน้าอกถูกจังหวะให้เป็นไปตามมาตรฐานร้อยละ 91.75 เมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพ
ก่อนการใช้นวัตกรรม  กดหน้าอกได้ระดับความลึกไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว - 2.4 นิ้ว  ร้อยละ 89  ร้อยละความส าเร็จของ
การช่วยฟ้ืนคืนชีพที่หัวใจหยุดเต้น ร้อยละ 50 เมื่อเปรียบเทียบกับความส าเร็จของการช่วยฟ้ืนคืนชีพที่หัวใจหยุดเต้น
ก่อนการใช้นวัตกรรม   ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานร้อยละ 89.32 เมื่อเปรียบเทียบกับความพึงพอใจก่อน
การใช้นวัตกรรม  ส่วนค่าใช้จ่ายในการประดิษฐ์นวัตกรรมนี้  4,000 บาท และยังไม่พบการจ าหน่ายเครื่องมือประเภท
นี้จ าหน่ายในตลาดครุภัณฑ์การแพทย์  มีเพียงเครื่องกดหน้าอกอัตโนมัติที่จ าหน่ายในราคา 1,200,000 บาทจากผล
การทดลองใช้นวัตกรรม พบว่าไม่มีอุบัติการณ์การเกิดอันตรายกับผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติ  สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของ
การกดหน้าอกให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้งจังหวะการกดหน้าอกและระดับความลึก   เพ่ิมร้อยละความส าเร็จของการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพในโรงพยาบาลได้  สร้างความพึงพอใจให้เจ้าหน้าที่เพ่ิมขึ้น และประหยัดค่าใช้จ่าย  สามารถน าไปใช้
ประโยชน์กับหน่วยงานอ่ืน ๆที่จ าเป็นต้องมีการ CPR  รวมทั้งการน าไปใช้ในการสอนช่วยฟ้ืนคืนชีพแก่บุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน  อย่างไรก็ตามการกดหน้าอกที่ได้มาตรฐานไม่ใช่ปัจจัยเดียวในความส าเร็จของการช่วย
ฟ้ืนคืนชีพ  จ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการส าคัญอ่ืน ๆร่วมด้วย  
ค าส าคัญ เครื่องก าหนดจังหวะการนวดหัวใจ ประสิทธิภาพของการกดหน้าอกอัตราความส าเร็จของการช่วยฟื้น 
คืนชีพ 
 
 



 

   

Innovation 312 หมอนยิ้ม สอนล้างแผลฝีเย็บ 
นางสาววยุรี นามบุญมี นางสาวอุไลวรรณ พรมสิงห์ นางสาวรัตนมณี เครือสีดา  

นางสาวนิภาพร ภาเคน และนางสาวพรสุดา พงษ์แก้ว  
งานห้องคลอด โรงพยาบาลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 

บทคัดย่อ 
 จากข้อมูลสถิติของห้องคลอดโรงพยาบาลเขมราฐ มีจ านวนมารดาหลังคอดที่ได้รับการเย็บซ่อมแซมฝีเย็บ
ในปี2561 จ านวน 554 ราย พบแผลฝีเย็บแยกไม่มีหนอง 4 ราย (2.21 %) แผลฝีเย็บมีหนองติดเชื้อ 0 ราย ซึ่งเป็น
การคลอดปกติ ปี 2562 จ านวนมารดาคลอดตั้งแต่เดือน ต.ค.61- เม.ย.62 จ านวนมารดาหลังคลอดที่มีแผลฝีเย็บ
จ านวน 317ราย พบมีแผลฝีเย็บแยกจ านวน 2 ราย ( 1.2%) แผลฝีเย็บมีหนองติดเชื้อ 3 ราย ( 1.9%) จากการ
ทบทวนอุบัติการณ์ พบว่า มารดาหลังคลอดยังขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการดูแลแผลฝีเย็บที่ถูกต้อง ไม่
กล้าล้างท าความสะอาดแผลด้านใน ขาดความมั่นใจในการล้างท าความสะอาดดูแลแผลฝีเย็บ ดังนั้นงานห้องคลอด
จึงมีแนวคิดจัดท านวัตกรรม หมอนยิ้ม สอนล้างแผลฝีเย็บ  เพ่ือเป็นโมเดลในการให้สุขศึกษาในเรื่องการดูแลแผลฝี
เย็บ เพ่ิมทักษะการล้างท าความสะอาดและดูแลแผลฝีเย็บหลังคลอดขณะนอนโรงพยาบาลและเมื่ออยู่บ้าน ให้
มารดาหลังคลอดสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง และเพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกันและลดอุบัติการณ์แผลแยก แผลติดเชื้อของ
มารดาหลังคลอด    
วัตถุประสงค์ เพ่ือประดิษฐ์ พัฒนาและศึกษาผลของนวัตกรรมในการให้สุขศึกษาการดูแลแผลฝีเย็บของมารดา
หลังคลอด  
วิธีการศึกษา การวิจัยเชิงทดลอง (Randomized controlled trial) กลุ่มตัวอย่างมารดาหลังคลอดที่มีแผลฝีเย็บ
ทุกรายที่ห้องคลอด โรงพยาบาลเขมราฐ เดือน มกราคม 2562 – 30 เมษายน 2562 โดยก่อนเข้ากลุ่มสุขศึกษาให้
มารดาท าแบบประเมินความรู้ในเรื่องของการดูแลแผลฝีเย็บ   จัดท ากลุ่ม ให้สุขศึกษาและแจกแผ่นพับความรู้เรื่อง
การดูแลแผลฝีเย็บร่วมกับการใช้นวัตกรรม หมอนยิ้ม สอนล้างแผลฝีเย็บ เพ่ือให้มารดาเห็นภาพของช่องคลอด 
และวิธีในการล้างท าความสะอาดแผลฝีเย็บที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มใช้และพัฒนาการให้สุขศึกษาร่วมกับ
นวัตกรรมวันที่ 1 มกราคม 2562 -30 เมษายน 2562  ประเมินผล โดยแบบประเมินรู้ในการท าความสะอาดแผลฝี
เย็บของมารดาหลังคลอดหลังเข้ากลุ่มสุขศึกษาก่อนที่จ าหน่าย เก็บข้อมูลความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรมของ
เจ้าหน้าที่ ผลการศึกษา การจัดท านวัตกรรม หมอนยิ้ม สอนล้างแผลฝีเย็บร่วมกับการให้สุขศึกษา ห้องคลอด 
โรงพยาบาลเขมราฐ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายา 2562 พบว่า มารดาหลังเข้ากลุ่มสุขศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนเข้ากลุ่ม โดยก่อนเข้ากลุ่มมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  74.5 %, 
76%, 70%, 65% ตามล าดับ และหลังเข้ากลุ่ม มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  90.5%, 92.1% ,95% ,96% ตามล าดับ 
เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรม 100% สรุปและข้อเสนอแนะ จากการจัดท านวัตกรรม หมอนยิ้ม 
สอนล้างแผลฝีเย็บ และน ามาใช้ร่วมกับการสอนสุขศึกษา พบว่ามารดามีทักษะและเข้าในในการดูแลแผลฝีเย็บมาก
ขึ้นหลังได้เข้ากลุ่มสุขศึกษา  มีความเข้าใจการปฏิบัติตัว มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและประเมินแผลฝีเย็บแยกได้
อย่างรวดเร็ว พยาบาลสามารถให้สุขศึกษาได้ชัดเจน เห็นภาพมากขึ้น ข้อเสนอแนะ ควรมีการติดตามเพ่ิมเติมใน
กลุ่มมารดาหลังคลอด7 วัน เพ่ือประเมินการปฏิบัติตัวในเรื่องของการดูแลแผลฝีเย็บขณะอยู่บ้าน   
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