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ระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชน โรงพยาบาลบ้านนา 
 

นางจารุณี จันทร์เปล่ง และ นางสาวิตรี พาทีทิน 
 

โรงพยาบาลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา: จากผลการสำรวจพฤติกรรมในกลุ่มเยาวชน พบว่ามีเพศสัมพันธ์หลายคนและการ

มีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เยาวชนติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ 

ไม่พึงประสงค์ อีกทั้งจากรายงานผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แสดงผลผู้ป่วยดังกล่าวมีจำนวนสูงสุดอยู่ในกลุ่ม

เยาวชน อายุ 15-24 ปี และพบว่า 1 ใน 5 ของแม่ที่ตั้งครรภ์และคลอดบุตรในปี พ.ศ.2551 มีอายุน้อยกว่า 20 ปี ซึ่ง

ข้อมูลของประเทศสอดคล้องกับสถานการณ์เยาวชนและสถานการณ์โรคเอดส์จังหวัดนครนายก พบว่า ร้อยละของ

เยาวชนชายที่ใช้ถุงยางอนามัยที่มีเพศสัมพันธ์กับแฟนหรือคนรัก เฉลี่ยเพียงร้อยละ 35 อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์

ครั้งแรกน้อย เฉลี่ยอายุ 16 ปี การวัดความรู้และความตระหนักเรื่องโรคเอดส์ ตามตัวชี้วัด UNGASS จำนวน 5 ข้อ 

สำหรับนักเรียน ม. 2 ม.5 และ ปวช.2 ไม่เกินร้อยละ 40 ข้อมูลการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ร้อยละ 30.02 ซึ่งเกินเกณฑ์   

เป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา: 

 1. เพื่อพัฒนาบริการสุขภาพทางเพศที่มีคุณภาพ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ให้เชื่อมโยงกับบริการป้องกันและ

ดูแลรักษาโรคเอดส์ ได้อย่างต่อเนื่องในระดับพื้นที่และท้องถิ่น 

 2.  เพื่อให้เยาวชนเข้าถึงบริการในการได้รับคำปรึกษาปญัหาวัยรุ่น 

ระเบียบวิธีวิจัย: 

 1.  มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานระบบบริการที่เป็นมิตรของภาคีเครือข่ายอำเภอบ้านนา 

 2.  อบรมแกนนำเยาวชนและครูในเรื่องการให้คำปรึกษาเบื้องต้น อนามัยเจริญพันธ์ 

 3. สร้างเครือข่ายร้านขายยาในอำเภอบ้านนาโดยใช้นามบัตรบอกทางได้ และเครือข่ายถุงยางอนามัยพูดได้ใน

กลุ่มวินมอเตอร์ไซด์ 

 4. รณรงค์ให้ความรู้การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ใน        

วันเอดส์โลก วันวาเลนไทน์ วันสงกรานต์ โดยแกนนำเยาวชนและกลุ่มชายรักชาย 

 5.  สร้างนวตกรรมกระเป๋าขายตรงความรู้ และคุณชูสอนน้อง 

 6. จัดตั้งศูนย์บริการที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชนโรงพยาบาลบ้านนา ให้บริการทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา13.00 -

16.00 น. 

ผลการศึกษา: 

 1.  อัตราการติดเชื้อรายใหม่ HIV ลดลง 

 2.  เกิดการสร้างภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการทำงานเยาวชนในระดับอำเภอ 

 3.  เยาวชนมีความรู้และความตระหนักเรื่องโรคเอดส์ ตามตัวชี้วัด UNGASS ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 82 
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การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ: เยาวชนมีช่องทางเข้าถึงบริการการได้รับคำปรึกษาเพิ่มขึ้น และ     

มีระบบการส่อต่อในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ และมีกระเป๋าขายตรงความรู้ที่เยาวชนสามารถนำไปใช้ได้จริงในการให้

ความรู้กับกลุ่มเพื่อนในโรงเรียนและในชุมชน 

บทเรียนที่ได้รับ: การคืนข้อมูลให้ชุมชน ทำให้ชุมชนเห็นปญัหาที่เกิดขึ้นจะทำให้ได้รับความร่วมมือในการทำงาน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ: การมีส่วนร่วมของชุมชนทุกภาคส่วนทำให้การทำงานดำเนินไปได้ด้วยดี 

การสนับสนุนที่ได้รับ: ได้รับงบประมาณจากกองทุนโลก จากเทศบาลตำบลบ้านนา 
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ผลการศึกษาปัญหาการใช้ยาและการบริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะรายต่อ 
ระดับน้ำตาลในเลือด(FBS)และการใช้ยาได้อย่างถูกต้อง ผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลท่าเรือ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ภญ.สาวิณี โชคเฉลิมวงศ์, ภญ.อัจฉรียา เพิ่มพิพัฒน์ และ ภญ.มณหทัย หทัยดำรงวิทยา 
 

เภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา: ผู้ป่วยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลท่าเรือที่คุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีปีงบ 2554 

2555 2556เป็นร้อยละ 45.13, 42.34และ46.67ตามลำดับ ซึ่งยังไม่ได้เป้าหมาย เป้าหมายจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

พบว่าผู้ป่วยมีปัญหาการใช้ยาที่หลากหลาย เช่น อ่านหนังสือไม่ออก ตามองไม่ชัด ปรับขนาดยารับประทานเอง     

ไม่ทราบ่าแพทย์ปรับขนาดยา ไม่อ่านหน้าซองยา ฯลฯ, มูลค่าการใช้ยาโรคเรื้อรังที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ปีที่ผ่านมา 

ปริมาณยาที่มีการใช้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ปีงบ 2554-2556 คือ Metformin tab ประกอบกับผู้ป่วยนำยามาคืน     

คิดเป็นมูลค่าเดือนละไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท จำนวนยาที่นำกลับมาคืนมากที่สุดคือ Metformin และ Glibenclamide 

ตามลำดับ และผู้ป่วยเบาหวานที่มี ภาวะ แทรกซ้อน Hyper-Hypoglycemia ที่เข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลจำนวนมาก 

ปญัหาเหล่านี้ถือเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศ 

 จากปญัหาที่พบเหล่านี้ ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนโรงพยาบาลท่าเรือเห็นความสำคัญของปัญหาการใช้ยาและการ

บริบาลทางเภสัชกรรมกับผู้ป่วยที่ใช้ยาไม่ถูกต้อง เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยใช้ยาได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม มูลค่าการใช้ยาเบาหวานลดลงและสามารถคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในช่วงปกติได้มากขึ้น   

ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวาน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย: 

 1.  เพื่อศึกษาปญัหาการใช้ยาไม่ถูกต้องของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 

 2. เพื่อให้การบริบาลเภสัชกรรมกับผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยาไม่ถูกต้องสามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นและ

ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเป้าหมายการรักษา 

 3. เพื่อให้การใช้ยาเบาหวานเป็นไปอย่างมีคุณภาพสูงสุด ช่วยลดมูลค่าการใช้ยาเบาหวานของโรงพยาบาล

ท่าเรือในระยะยาว 

ระเบียบวิธีวิจัย: 

 1.  วิธีวิจัย การวิจัยแบบกึ่งทดลอง(Quasi-Experimental Design) 

 2. แหล่งข้อมูล ข้อมูลปฐมภูมิจากการทำแบบสอบถามและการเก็บข้อมูลหลังการให้บริบาลทางเภสัชกรรม

จากกลุ่มตัวอย่างที่มีปญัหาการใช้ยาไม่ถูกต้อง 

 3.  ประชากรที่จะศึกษา ผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน(ชนิดที่ 2) ทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งมารักษาที่ที่คลินิก

โรคเบาหวาน โรงพยาบาลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 4.  วิธีการสุ่มตัวอย่าง กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของยามาเน (Yamane) ที่ระดับความเชื่อ

มั่น 95% E5% = 345 คน โดยการสุ่มตัวอย่าง 351 คนจากประชากร 2,326 คนช่วงเดือนเมษายน-ธันวาคม 2556 

เป็นระยะเวลา 9 เดือน เกณฑ์การคัดออกโครงการหรือยุติการวิจัย ผู้ป่วยขอยกเลิก ไม่ให้ทำวิจัยต่อ หรือผู้ป่วย    

เสียชีวิต 
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 5.  วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป พฤติกรรมการ

ใช้ยาและปญัหาการใช้ยาของผู้ป่วย วิธีการรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 

  5.1 เก็บข้อมูลภายใต้การดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบ 

สอบถาม เมื่อทำเสร็จจะสามารถแบ่งตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม คือ ใช้ยาอย่างถูกต้อง (กลุ่มที่ 1)และใช้ยาไม่ถูกต้อง (กลุ่ม

ที่ 2) หลังจากนั้นทำการทดลองต่อเฉพาะกลุ่มที่ 2 

  5.2  ให้บริบาลทางเภสัชกรรมกลุ่มที่ 2 และติดตามปญัหา เก็บข้อมูล FBS ทุกครั้ง ลงข้อมูลในระบบ 

Hos XP และสมุดเก็บ DRP เพื่อติดตามในครั้งต่อไป ผู้ที่มีส่วนร่วมในการรักษาจะทราบถึงปญัหาการใช้ยา บันทึก

ปญัหาและวิธีการแก้ปญัหาเฉพาะรายได้แก่  

   - ปรับเวลาการกินยา สำหรับผู้ป่วยที่ทานอาหารไม่ตรงเวลา ไม่เข้าใจเวลาในการทานยา 

   - แนะนำเน้นย้ำ สำหรับผู้ป่วยที่ปรับยาทานเอง ไม่อ่านหน้าซอง ไม่ให้ความสำคัญการทานยา  

     ลืมทานยา เข้าใจผิด 

   - เขียนเมจิกตัวใหญ่ สำหรับผู้ป่วยที่ตาพร่ามัว มองเห็นไม่ชัดเจน 

   - ทำสัญลักษณ์ภาพ สำหรับผู้ป่วยที่อ่านหนังสือไม่ออก 

   - ทำ unit dose สำหรับผู้ป่วยที่ทานยาผิดๆถูกๆ อธิบายแล้วไม่เข้าใจ 

  5.4 ติดตามการใช้ยาทุกครั้งที่ผู้ป่วยมาตามนัดเบาหวาน 1 - 3 เดือน สิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2556 

อย่างน้อยจะติดตามได้ 3 ครั้งที่ผู้ป่วยมาตามนัด และติดตามจนผู้ป่วยใช้ยาได้อย่างถูกต้อง วิเคราะห์และสรุปผลการ

วิจัย 

 6. การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Excel2007 เปรียบเทียบผลก่อนและหลัง

การให้บริบาลทางเภสัชกรรมตัวอย่างกลุ่มที่ 2 ต่อการใช้ยาได้อย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นและระดับน้ำตาลในเลือดที่อยู่ใน     

เป้าหมายการรักษาเพิ่มขึ้น 

ผลการศึกษา: เก็บข้อมูลที่ผ่านมาตั้งแต่เมษายน-มิถุนายน 2556 คนไข้เบาหวานทั้งหมดที่ทำแบบสอบถามจำนวน 

351 คน มีปญัหาการใช้ยา 117 คน (33%) ปญัหาที่พบได้แก่ หมอปรับยา ผู้ป่วยไม่ทราบ ทานเท่าเดิม (23 คน),      

ไม่อ่านหน้าซองก่อนกิน กินผิดๆ ถูกๆ (20 คน), ปรับยากินเอง (Dose to low) (16 คน) ,ลืมทานยา (14 คน),     

อ่านไม่ออก (11 คน), มองไม่เห็น อ่านไม่ชัด (9 คน), เข้าใจผิด (8 คน), ไม่เห็นความสำคัญ ทานบ้างไม่ทานบ้าง      

(5 คน), ความเชื่อ (5 คน), ปรับยากินเอง(Dose to high) (3 คน), ปรับเวลาทานยาเพื่อความสะดวก (2 คน) และยา

หลายตัว สับสน หลงๆ ลืมๆ (1 คน) 

 จากการติดตามปญัหาการใช้ยาที่ติดตามได้ 56 คนที่ข้อมูลครบถ้วน พบว่า 27 คนใช้ยาได้อย่างถูกต้อง   

อีก 29 คนยังใช้ยาไม่ถูกต้อง หลังการประเมินจะต้องมีการติดตามและให้การ บริบาลทางเภสัชกรรมต่อไป เมื่อ    

เปรียบเทียบพบว่าหลังการให้บริบาลเภสัชกรรมเฉพาะราย กลุ่มตัวอย่างมีระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเป้าหมายการ

รักษาเพิ่มมากขึ้นจาก 22%เป็น 39% และ FBS ที่เข้าขั้นวิกฤติลดลงจาก 32%เป็น 14% 

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ: 

 1. การศึกษาพฤติกรรมการรับประทานยา ทำให้ทราบต้นตอปญัหาที่แท้จริงของผู้ป่วย 

 2.  ทำให้การใช้ยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และประหยัดงบประมาณค่ายาของโรงพยาบาล 

 3. ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อัตราการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยภาวะน้ำตาลในเลือดสูง และ

น้ำตาลในเลือดต่ำลดลง ชุมชนเข้มแข็งเพราะมีสมาชิกในชุมชนมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น 
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บทเรียนที่ได้รับ: การวางแผนงานอย่างรอบคอบและรอบด้านจะช่วยให้การเก็บข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น การพูด

คุยกับผู้ป่วยอย่างเป็นกันเอง และรับฟงัปญัหาของผู้ป่วย ช่วยให้เราได้ข้อมูลที่เป็นจริงมากขึ้น การรู้จักสังเกตและมอง

หาปญัหา จะช่วยให้เรามีมุมมองในการพัฒนางานมากยิ่งขึ้น 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ: ความสม่ำเสมอในการทำงาน การช่วยเหลือซึ่งกัน และทำในสิ่งที่ตนเองสนใจ 

การสนับสนุนที่ได้รับ: อาจารย์มาสอนวิธีการเขียนงานวิจัย และเพื่อนร่วมงานที่ช่วยกันอย่างเต็มที่ในการเก็บข้อมูล 
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นวัตกรรมป้ายสื่อสารการคัดแยกผู้ป่วยโดยใช้ Saraburi ESI version AEC 
 

นางจินตนันท์ สิทธิประชาราษฎร์, นางสาวสุมาลี จักรไพศาล, นางสาวนนทลี เปรียมสูงเนิน, นางสาว
ฑิตาพร แช่มขุนทด, นายอภิเดช บุญประโคม 

 
งานบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุร ี

 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา: งานบริการอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลสระบุรีได้พัฒนาระบบการคัดแยก     

ผู้ป่วย 5 ระดับโดยใช้ดัชนีความรุนแรงฉุกเฉิน(Saraburi ESI 2010) และจัดแบ่งพื้นที่บริการไว้ชัดเจน แต่ยังพบปญัหา

การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจตรงกันถึงระดับความรุนแรงของผู้ป่วยที่มารับบริการในทุกจุดบริการตั้งแต่จุด     

คัดกรองส่งต่อมายังจุดรักษาพยาบาล ขาดการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างทีมที่จะสื่อว่าผู้ป่วยที่ผ่านการคัดกรองและส่งต่อ

มายังจุดรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยที่มีระดับความรุนแรงระดับใด โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินจำนวน

มาก การสื่อสารภายในทีมมีปัญหาส่งผลให้บริการอาจล่าช้า การให้ข้อมูลต่อญาติเกี่ยวกับขั้นตอนการรับบริการแก่     

ผู้ป่วยและญาติอาจไม่ชัดเจนและไม่ทั่วถึง ส่งผลให้เกิดปญัหาผู้รับบริการไม่พึงพอใจ 

 จากปญัหาดังกล่าวงานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสระบุรี จึงได้มีแนวคิดในการสร้าง นวัตกรรม

ป้ายสื่อสารการคัดแยกผู้ป่วยโดยใช้ Saraburi ESI ขึ้น เพื่อการสื่อสารที่ชัดเจนเข้าใจตรงกันระหว่างทีมเจ้าหน้าที่และ  

ส่งผลต่อการบริการที่สะดวกรวดเร็วในการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยตามระดับความรุนแรง สามารถสื่อสารให้     

เจ้าหน้าที่และญาติได้ทราบข้อมูลการรอคอยของผู้ป่วยและลดปญัหาความไม่พึงพอใจในบริการของผู้ป่วยและญาติได้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย: 

 1. ประดิษฐ์นวัตกรรมป้ายสื่อสารการคัดแยกผู้ป่วยโดยใช้ Saraburi ESI สำหรับใช้ในการสื่อสารการ    

รอคอยของผู้ป่วย 

 2. เพิ่มคะแนนความพึงพอใจของญาติผู้ป่วยต่อการใช้นวัตกรรมป้ายสื่อสารการคัดแยกผู้ป่วยโดยใช้ Saraburi 

ESI version AEC 

 3. เพิ่มคะแนนความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการใช้นวัตกรรมป้ายสื่อสารการคัดแยกผู้ป่วยโดยใช้ Saraburi 

ESI version AEC 

กลุ่มเป้าหมาย: 

 1. ประดิษฐ์นวัตกรรมป้ายสื่อสารการคัดแยกผู้ป่วยโดยใช้ Saraburi ESI ติดตั้งกับ Stretcher ของศูนย์เปล

จำนวน 50 คัน 

 2.  ผู้ป่วยที่นอน Stretcher ทุกรายที่มารับบริการในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

ตัวชี้วัดที่สำคัญ: 

 1. คะแนนความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติในการใช้นวัตกรรมป้ายสื่อสารการคัดแยกผู้ป่วยโดยใช้ Saraburi 

ESI 80% 

 2. คะแนนความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ในการใช้นวัตกรรมป้ายสื่อสารการคัดแยกผู้ป่วยโดยใช้ Saraburi ESI 

80% 
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ขั้นตอนในการประดิษฐ์นวัตกรรมป้ายสื่อสารการคัดแยกผู้ป่วยโดยใช้ Saraburi ESI: 

 1.  จัดตั้งทีม ในการประดิษฐ์นวัตกรรมป้ายสื่อสารการคัดแยกผู้ป่วยโดยใช้ Saraburi ESI 

 2.  ประชุมเพื่อระดมสมอง รวบรวมวิเคราะห์ปญัหา และแนวทางในการแก้ปญัหา 

 3.  กำหนดข้อตกลงเบื้องต้นในการจัดทำอุปกรณ์คือ มีคุณภาพ แข็งแรง ประหยัดงบประมาณ ดูแลรักษา

ง่าย และสะดวกในการใช้งาน 

 4.  ออกแบบป้ายสื่อสารการคัดแยกผู้ป่วยโดยใช้ Saraburi ESI 

ผลการศึกษา: ความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติ (N=120 ราย) ต่อการใช้ป้ายแบบเดิมและแบบ Saraburi ESI 

version I และป้ายสื่อสาร Saraburi ESI version AEC เป็น 78.82%, 94.6% และ 80.14% ตามลำดับ ความพึงพอใจ

ของเจ้าหน้าที่ (N=70 ราย) ที่ใช้ป้ายแบบเดิม แบบ Saraburi ESI version I แบบ Saraburi ESI version AEC เป็น 

76.12%, 94.2% และ 96.14% ตามลำดับ เป้าหมายตัวชี้วัด 80% โดยจะเห็นได้ว่าความพึงพอใจการใช้ป้าย Saraburi 

ESI version AEC สูงสุดทั้งความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติรวมถึงความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ 

สรุปบทเรียน/การเรียนรู้ที่ได้รับ: 

 1.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ช่วยให้เกิดแรงบันดาลใจในการประดิษฐ์นวัตกรรมทำให้เกิดความสามัคคีจาก

การทำงานเป็นทีม 

 2.  การคิดแก้ไขปญัหาหน้างานจากงานประจำทำให้สามารถแก้ไขปญัหาได้ถูกต้องตรงประเด็น Lean ระบบ

การสื่อสาร ลดขั้นตอนการทำงาน 

 3.  สามารถเป็นต้นแบบให้โรงพยาบาล ๒๕ แห่งในภาคกลางและภาคตะวันออกนำไปประยุกต์ใช้แพร่หลาย

ถึงภาคอีสาน รพ.หนองคาย ติดต่อขอแบบและสั่งผลิตเพื่อไปใช้ที่ รพ.หนองคายส่งไปให้จำนวน 36 ชุด 

 4.  ต้นทุนการผลิตราคา 750 บาทต่อชุด จากการทดลองใช้งานป้ายสื่อสาร Saraburi ESI version AEC 

ระยะเวลา 8 เดือน (มีนาคม 2556 – ตุลาคม 2556) ยังไม่พบการชำรุดเสียหาย 

 5. เพิ่มความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติในการมารับบริการรวมถึงเพิ่มความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ในการ

สื่อสารระหว่างทีมการรักษาพยาบาล 

แผนพัฒนาต่อเนื่อง: 

 1.  ติดป้ายกับ Stretcher เพิ่มอีก ๒๐ คันให้ครบจำนวน Stretcher ทั้งหมดที่มี 

 2.  ขยายผลติดป้ายสื่อสารเพิ่มให้กับ รถนั่ง 

 3.  ปรับนวัตกรรม version ต่อไปให้มีช่องสำหรับ Identify ชื่อ-สกุล ได้ 
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ผลการรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Non - Hodgkin’s lymphoma 

ด้วยยาเคมีบำบัด R-CHOP,CHOP,CVP และ ESHAP ในโรงพยาบาลสระบุร ี
 

ภญ.มลิวัลย์ แจ่มแจ้ง 
 

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุร ี
 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา: มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Non -Hodgkin’s lymphoma เป็นมะเร็งที่พบบ่อยในโรง

พยาบาลสระบุรีการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดมีหลายสูตร เช่น CHOP (Cyclophosphamide, Doxorubicin,Vincristine,P 

rednisolone) R-CHOP (Rituximab และ CHOP) CVP Cyclophosphamide, Vincristine,Prednisolone) และ ESHAP 

(Etoposide,Cisplatin Methylprednisolone,Cytarabine) การศึกษาในครั้งนี้เป็นเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เก็บ

ข้อมูลย้อนหลัง (Retrospective Case Control Study) จากเวชระเบียนผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอายุ 18 ปีขึ้นไปตั้งแต่

วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

วัตถุประสงค์การวิจัย: เพื่อวิเคราะห์อัตราการรอดชีวิตและอาการไม่พึงประสงค์ทางระบบโลหิตตลอดจนค่าใช้จ่ายใน

การรักษา โดยใช้โปรแกรม SPSS สถิติที่ใช้คือ Kruskal Wallis Test 

ผลการศึกษา: มีผู้ป่วย 137 คนอายุเฉลี่ย 53.5 ปี เกิดอาการไม่พึงประสงค์ทางระบบโลหิต 599 ครั้ง สูตร ESHAP 

เกิด Anemia สูงสุดร้อยละ 38.0 เช่นเดียวกับสูตร CVP และ CHOP เกิด Anemia สูงสุดร้อยละ 35.5 และ 25.0 ตาม

ลำดับ R-CHOP ร้อยละ 21.4 ความแตกต่างนี้ไม่ มีนัยสำคัญทางสถิติ (P=0.101) เกิด Neutropenia มากสุดใน      

R-CHOP ร้อยละ 23.8 ESHAP ร้อยละ 14.3 CHOP ร้อยละ 11.8 CVP ร้อยละ 4.4 ความแตกต่างของอาการ 

Neutropenia มีนัยสำคัญทางสถิติ (P=0.003) สูตร CVP มีอัตราการรอดชีวิตที่ระยะ 5 ปีสูงสุดร้อยละ 61.5รองลงมาคือ 

CHOP ร้อยละ 47.7 R-CHOP ร้อยละ 36.4 และ ESHAPร้อยละ 33.3 ความแตกต่างนี้ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ      

(p=0.059) R-CHOP มีค่ารักษาเฉลี่ยสูงกว่าผู้ป่วย CVP 7 เท่า CHOP 5 เท่า ESHAP 4 เท่า สูตร CVP เกิดอาการไม่

พึงประสงค์ทางระบบโลหิตน้อยสุดเฉลี่ยคนละ 3.4 ครั้ง ESHAP เฉลี่ย 3.5 ครั้ง R-CHOP 3.8 ครั้ง CHOP 4.6 ครั้ง 

หลังการได้ยาเคมีบำบัดครบพบผู้ป่วย CHOP มีภาวะหัวใจล้มเหลวร้อยละ 7.7ซึ่งไม่พบในยาสูตรอื่น สรุปว่าสูตร CVP 

มีอัตราการรอดชีวิตที่ระยะ 5 ปีสูงสุดเกิดอาการไม่พึงประสงค์ทางระบบโลหิตน้อยสุดและค่าใช้จ่ายในการรักษาต่ำสุด 

งานวิจัยนี้มีข้อจำกัดเนื่องจากขนาดตัวอย่างในผู้ป่วย R-CHOP CVP ESHAP มีน้อยถ้ามีจำนวนตัวอย่างมากผลการ

ศึกษาจะมีนัยสำคัญทางสถิติมากขึ้น 
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ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพ ความเครียด 
กับคุณภาพชีวิตของบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลสระบุร ี

 
พิศมัย โพธิพรรค, จินตนา สมภูว์, จันคำ เล็กขาว, รื่นฤดี เรณูหอม 

 
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุร ี

 

วัตถุประสงค์การวิจัย: 

 1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลสระบุรี 

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรมสุขภาพ และความเครียด กับคุณภาพชีวิตของบุคลากรทาง 

การพยาบาล โรงพยาบาลสระบุรี 

รูปแบบการวิจัย: เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) ศึกษาตัวแปรต้น พฤติกรรมสุขภาพ

ความเครียด และตัวแปรตามคุณภาพชีวิตของบุคลากรทางการพยาบาล 

กรอบแนวคิดในการดำเนินการวิจัย 

   พฤติกรรมสุขภาพ       

    ความเครียด      

กลุ่มตัวอย่าง: ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับ ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาล

เทคนิค พนักงานเวชกิจฉุกเฉิน ผู้ช่วยพยาบาล และผู้ช่วยเหลือคนไข้ ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการของกลุ่มการ

พยาบาล โรงพยาบาลสระบุรี ได้แก่ผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก ห้องคลอด ห้องผ่าตัด และ

ห้องตรวจรักษาพิเศษ จำนวนทั้งสิ้น 837 คน 

วิธีดำเนินการวิจัย: เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรระหว่างเดือนพฤศจิกายน- ธันวาคม 2555 โดยใช้แบบสอบถาม

พฤติกรรมสุขภาพ ความเครียด และคุณภาพชีวิตของบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลสระบุรีโดยสอบถาม    

แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อมูล เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตำแหน่งงานในอาชีพ ตำแหน่งทางการบริหาร สถานที่ปฏิบัติงาน รายได้เฉลี่ย การ

อยู่เวร การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ การออกกำลังกาย การใช้ยานอนหลับ / ยาคลายเครียด การดื่มชา 

/ กาแฟ 

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรทางการพยาบาล ประยุกต์มาจากแบบประเมิน

พฤติกรรมการปฏิบัติในการดูแลตนเองด้านสุขภาพของกรมอนามัย หาความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอน

บาค ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.76 

 ส่วนที่ 3 แบบประเมินความเครียดของบุคลากรทางการพยาบาล ใช้แบบประเมินความเครียดของกรม

สุขภาพจิต หาความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.86 

คุณภาพชีวิต t
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 ส่วนที่ 4 แบบวัดคุณภาพชีวิตของบุคลากรทางการพยาบาล ใช้แบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก

ชุดย่อ ฉบับภาษาไทย ประกอบด้วยองค์ประกอบคุณภาพชีวิต 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความ

สัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม หาความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ ครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่น 

0.87 

วิเคราะห์ข้อมูล: หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ด้วย

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) 

ตัววัดที่สำคัญ: ระดับพฤติกรรมสุขภาพ ความเครียด และคุณภาพชีวิตของบุคลากรทางการพยาบาล 

ผลการวิจัย: 

 ข้อมูลส่วนบุคคล 

 บุคลากรทางการพยาบาลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 94.6 มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ร้อยละ 33.6 

สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 56.2 ระดับการศึกษาปริญญาตรีร้อยละ 58.4 เป็นพยาบาลวิชาชีพ ร้อยละ 60.5 และเป็น

บุคลากรระดับปฏิบัติการ ร้อยละ 95.6 สถานที่ปฏิบัติงานมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ หน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินมาก

ที่สุด ร้อยละ 16.2 รองลงมาคือห้องผู้ป่วยหนัก ร้อยละ 13.4 และอายุรกรรม ร้อยละ 11.9 บุคลากรทางการพยาบาล

ส่วนใหญ่อยู่เวรบ่ายดึก ร้อยละ 73.1 ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 87.5 ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 97.1 ไม่ได้ออก

กำลังกาย ร้อยละ 62.6 ไม่ใช้ยานอนหลับ / ยาคลายเครียด ร้อยละ 94.9 ดื่มเครื่องดื่มประเภทชา/กาแฟ ร้อยละ 

85.5 โดยดื่มกาแฟร้อน ร้อยละ 36.9 ดื่มชาร้อน ร้อยละ 1.6 ดื่มกาแฟเย็น ร้อยละ 23.5 ดื่มชาเขียวจากร้าน ร้อยละ 

13.9 ดื่มน้ำผลไม้ปั่น ร้อยละ 25.2 

 พฤติกรรมสุขภาพ ความเครียด และคุณภาพชีวิต 

 บุคลากรทางการพยาบาลส่วนใหญ่มีการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพระดับปานกลาง ร้อยละ79.3 มีความเครียด

อยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 66.4 และมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 54.4 

 ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมสุขภาพ ความเครียด และคุณภาพชีวิตของบุคลากรทางการพยาบาล 

 พฤติกรรมสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวก (ก = 0.321) กับคุณภาพชีวิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 ส่วนความเครียดมีความสัมพันธ์ทางลบ (ก = -0.442) กับคุณภาพชีวิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สรุป: ผลการวิจัยนำไปใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ จัดระบบการติดตามภาวะเครียดของบุคลากร 

และการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรทางการพยาบาล 

การประชุมวิชาการประจำปี 56 คณะแพทยศาสตร์ มศว Patient Safety 



*295*

พัฒนาการจัดการความเจ็บปวดในทารกแรกเกิด 
 

นางอัจฉรา สุขโข 
 

กุมารเวชกรรม หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุร ี
 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา: หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะวิกฤตหลายระบบ และ

ทารกทีไ่ดร้บัการรกัษาในหอผูป้ว่ยจะไดร้บัการทำหตัถการทีท่ำใหเ้กดิความเจบ็ปวดบอ่ยครัง้ ซึง่ทารกแรกเกดิไมส่ามารถ 

สื่อสารความเจ็บปวดเป็นภาษาพูดที่ชัดเจน การประเมินความเจ็บปวดของทารกแรกเกิดจึงจำเป็นต้องอาศัยผู้ดูแล

สังเกตการและการตอบสนองต่อความเจ็บปวด อีกทั้งการแสดงออกถึงความเจ็บปวดเป็นสัญญาณชีพในการประเมิน

สภาพทารกแรกเกดิทีเ่พิม่ขึน้ ผูด้แูลยงัไมม่ทีกัษะในการดแูลและบรรเทาอาการเจบ็ปวด จงึไดน้ำเครือ่งมอืในการประเมนิ 

ความเจ็บปวดของทารกแรกเกิด Neonatal Infant Pain Scale (NIPPS) มาใช้เพื่อประเมินและจัดการความเจ็บปวดได้

อย่างเหมาะสม 

วัตถุประสงค์การวิจัย: 

 1.  เพื่อให้เจ้าหน้าพยาบาลมีความรู้และทักษะในการประเมินความเจ็บปวด 

 2.  เพื่อให้พยาบาลสามารถเลือกวิธีการจัดการความเจ็บปวดได้อย่างเหมาะสม 

กลุ่มเป้าหมาย: ทารกแรกเกิดทุกรายที่ได้รับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด 

ระเบียบวิธีวิจัย: 

 1.  ประชุมคณะกรรมการ ร่วมกันกำหนดแนวทางการทำงาน 

 2.  เลือกและศึกษาเครื่องมือในการประเมินความเจ็บปวด 

 3.  ฝึกทักษะการประเมินความปวด โดยใช้ Neonatal Infant Pain Scale ให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่ให้ 

การดูแลรักษาพยาบาลทารกแรกเกิด 

 4.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการความปวดในทารกแรกเกิด 

 5.  ประเมินผลความรู้และการฝึกทักษะการประเมินความปวดเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ผ่านการเรียนรู้ 

 6.  กำหนดระยะเวลาในการประเมินความปวดดังนี้   

  6.1  ทารกแรกเกิดทุกรายที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยต้องได้รับการประเมินความปวดตั้งแต่แรกรับ 

  6.2  ความถี่ในการประเมิน 

   -  ผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ สายสวนต่างๆ ประเมินทุก 4 ชั่วโมง 

   - ผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกแบบเป็นครั้งคราวประเมินทุก 1 - 2 ชั่วโมง 

   - ผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัยาระงบัความรูส้กึแบบตอ่เนือ่งประเมนิทกุ 1 ชัว่โมงเพือ่ประเมนิการตอบสนองตอ่ยา 

   -  ผู้ป่วยหลังผ่าตัดประเมินทุก 2 ชั่วโมงเป็นเวลา 24 - 48 ชั่วโมง หลังจากนั้นทุก 4 ชั่วโมงจนกว่า

แพทย์มีคำสั่งให้งดยา 

   -  ผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่อาการคงที่ เลี้ยงรอน้ำหนัก ประเมินทุก 8 ชั่วโมง 

 7. กำหนดการบันทึกรายงานความปวดของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง บันทึกผลของการประเมินความปวด กลวิธี

บรรเทาปวดทั้งการใช้ยาและที่ไม่ใช้ยา และลงแบบบันทึกทางการพยาบาล 
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 8.  กำหนด การดูแลผู้ป่วยดังนี้  

  8.1 การให้ข้อมูลและความรู้ผู้ปกครองหรือญาติ เกี่ยวกับพยาธิสภาพของผู้ป่วยที่ก่อให้เกิดความปวด 

เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการรักษาและ มีส่วนร่วมในการดูแล 

  8.2 การป้องกัน กำจัด หรือหลีกเลี่ยงสถานการณ์หรือการกระทำใดๆที่ก่อให้เกิดความปวดแก่ทารก    

การจัดเวลาทำกิจกรรมในเวลาเดียวกันเพื่อไม่รบกวนทารกมากเกินไป 

  8.3 การพยาบาลเพื่อการลดหรือบรรเทาความปวด โดยไม่ใช้ยา (Non pharmacologic management) มี

หลายวิธี 

   8.3.1 การดูดจุกนมหลอก (Non –Nutritive Sucking) 

   8.3.2  kangaroo care (skin-to –skin contact) 

   8.3.3  การจัดท่านอนโดยใช้มือโอบห่อให้ทารกแรกเกิดงอแขนและขาเข้าหากึ่งกลางลำตัว 

   8.3.4  การห่อตัวทารกด้วยผ้าผืนใหญ่ (swaddling) 

   8.3.5  ฟงัเพลงเบาๆ (Soft music) 

   8.3.6 การจัดสภาพแวดล้อม กำจัดสิ่งรบกวนต่างๆ เช่นกิจกรรมที่เสียงดังข้างเตียง ลดเสียง

สัญญาณเตือน หรี่ไฟ ไม่เปิดโทรทัศน์ /เครื่องเสียง ดังเกินไป ปิดประตูตู้เบาๆ ใช้ผ้าคลุมตู้อบ 

   8.3.7 การจัดท่านอน (positioning) ท่าที่ควรจัดให้ทารกนอน คือท่านอนคว่ำ ทั้งนี้เด็กต้องไม่มีข้อ

จำกัดทางร่างกายและการรักษา เพราะทำให้ทารกหลับได้สนิท หรือจัดให้นอนในที่นอนรังนก (Nesting) 

  8.4.  การพยาบาลเพื่อการลดหรือบรรเทาความปวด โดยการใช้ยา (Pharmacologic management) ยาที่ใช้

บ่อยในทารกแรกเกิดคือ 

 1. การใช้ยากลุ่ม opioids เป็นยามีฤทธิ์ระงับปวด (analgesia) ฤทธิ์กล่อมประสาท (sedative) และฤทธิ์คลาย

กังวล (anxiolytic)) ยากลุ่มนี้ได้แก่ 

  -  Morphine จะออกฤทธิ์ช้า ใช้เวลาประมาณ 5 นาที และออกฤทธิ์สูงสุดที่ประมาณ 15 นาที 

  -  Fentanyl ความแรงของยามากกว่า Morphine 13-20 เท่า ยาออกฤทธิ์เร็ว ประมาณ 2-3 นาที หมด

ฤทธิ์เร็วประมาณ 60 นาที 

 2. การใช้ยากลุ่ม sedative /hypnotics ใช้ลดอาการกระสับกระส่ายจากความปวดต่างๆ หรือจากการที่อยู่ใน

เครื่องช่วยหายใจโดยจะกดการทำงานของศูนย์ควบคุมการหายใจของทารกทำให้ทารกหายใจสัมพันธ์กับเครื่อง เช่น 

Dormicum ยาออกฤทธิ์ภายใน 2-6 นาที อยู่ได้นาน 1 ชั่วโมงหลังจากให้ยาทางหลอดเลือดดำ 1 ครั้ง มีฤทธิ์ข้างเคียง

กดการหายใจ ความดันโลหิตต่ำ และหัวใจเต้นช้า 

ตัววัดที่สำคัญ: ทักษะ ความรู้ การประเมินและการจัดการความเจ็บปวดของพยาบาลวิชาชีพที่ให้การดูแลพยาบาล

ทารกแรกเกิด 

ผลการดำเนินงาน: 
 1.  ผลการประเมินความรู้เจ้าหน้าที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 100% 

 2.  ผลการประเมินการฝึกทักษะการประเมินความปวดเจ้าหน้าที่ทุกคนผ่านเกณฑ์ 100 % 

 3. ผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่รับการดูแลรักษาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ได้รับการประเมินความปวดและการ

ดูแลบรรเทาอาการปวด ทุกราย คิดเป็น 100% 

สรุปผล: การประเมินความเจ็บปวดของทารกแรกเกิดที่เหมาะสม มีความจำเป็นเพื่อให้ทารกแรกเกิดได้รับการบรรเทา

ความเจ็บปวดอย่างมีประสิทธิภาพ ควรเพิ่มประเด็นการบันทึกการพยาบาลเรื่องความเจ็บปวดเพื่อพัฒนาคุณภาพการ

ดูแลให้การรักษาแบบครบองค์รวม 
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ผลของโปรแกรมการสนับสนุนในระยะคลอดต่อความวิตกกังวลในผู้คลอดครรภ์แรก 
ที่ได้รับการเร่งคลอดด้วยยาออกซิโทซิน 

 
นางสาวณัฎจิรา วินิจฉัย 

 
งานห้องคลอด โรงพยาบาลสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุร ี

 

วัตถุประสงค์การวิจัย: 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการสนับสนุนในระยะคลอดต่อความวิตก

กังวลในผู้คลอดครรภ์แรกที่ได้รับการเร่งคลอดด้วยยาออกซิโทซิน 

กลุ่มตัวอย่าง: 

 เป็นผู้คลอดครรภ์แรกที่ได้รับการเร่งคลอดด้วยยาออกซิโทซิน ที่มาคลอดที่โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี จำนวน 

50 คน 

ระเบียบวิธีวิจัย: 

 แบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการสนับสนุนในระยะคลอดจากผู้วิจัย 25 คน และกลุ่มควบคุมที่ได้รับ

การพยาบาลตามปกติจากพยาบาลประจำการ 25 คน 

เก็บรวบรวมข้อมูล: 

 ด้วยแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและแบบวัดความวิตกกังวลในระยะคลอด เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน

ความวิตกกังวลในระยะคลอดภายหลังคลอดระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยสถิติที (Independent t-test) 

ผลการวิจัย: 

 พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลน้อยกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.01) 

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า โปรแกรมการสนับสนุนในระยะคลอด สามารถลดความวิตกกังวลในระยะคลอดของผู้คลอด

ครรภ์แรกที่ได้รับการเร่งคลอดด้วยยาออกซิโทซินได้ ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะว่าพยาบาลในห้องคลอดควรนำโปรแกรม

การสนับสนุนในระยะคลอดไปใช้เพื่อลดความวิตกกังวลในระยะคลอด ในผู้คลอดครรภ์แรกที่ได้รับการเร่งคลอดด้วยยา

ออกซิโทซิน 

คำสำคัญ: 

 โปรแกรมการสนับสนุนในระยะคลอด/ความวิตกกังวล/ผู้คลอดครรภ์แร /การเร่งคลอดด้วย ยาออกซิโทซิน 
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การพัฒนาแนวทางการส่งต่อทารกแรกเกิดเพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำ 
 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลทารกแรกเกิด 
 

งานห้องคลอด โรงพยาบาลสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุร ี
 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา: สิ่งสำคัญในการดูแลทารกหลังคลอด 2 ชั่วโมง ในห้องคลอด คือ ดูแลไม่ให้ทารก

มีภาวะแทรกซ้อนก่อนที่จะย้ายไปตึกหลังลอด โดยเฉพาะการให้ความอบอุ่นแก่ทารก (keep warm) เพื่อป้องกันไม่ให้

อุณหภูมิต่ำ (Hypothermia) ภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่า 36.5 ํC เป็นภาวะ แทรกซ้อนที่พบได้บ่อยในทารกแรกเกิด 

เมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนนี้และไม่ได้รับการดูแลรักษาจะทำให้ทารกอาจมีภาวะ แทรกซ้อนได้ เช่น อาการเริ่มแรกของ 

Sepsis เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ภาวะหยุดหายใจ เป็นต้น หากไม่ได้รับการรักษาเฝ้าระวังทารก

อาจเสียชีวิตได้ ที่ผ่านมาใช้วิธีการห่อผ้าอุ่น ซึ่งอุ่นโดยเครื่องให้ความอบอุ่นทารก (Radiant warmer) อุณหภูมิจะอยู่

ระหว่าง 35 ํC - 37 ํC และห่อตัวทารกด้วยผ้าอุ่นขณะเคลื่อนย้ายไปยังตึกหลังคลอด โดยให้มารดากอดทารกขณะ

เคลื่อนย้ายไป โดยก่อนย้ายทารกจะวัดอุณหภูมิทุกครั้ง ถ้าอุณหภูมิมากกว่า 36.5 ํC จึงจะย้ายไปได้ แต่ยังพบปญัหา

ว่ามีทารกที่อุณหภูมิต่ำกว่า 36.5 ํC เมื่อไปถึงตึกหลังคลอด โดยพบว่าในเดือน ม.ค.56 – มี.ค.56 มีทารกอุณหภูมิต่ำ

กว่า 36.5 ํC 12 ราย คิดเป็นอัตราเฉลี่ย 4 ราย/เดือน 

 จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ทีมงานการพัฒนาคุณภาพการดูแลทารกแรกคลอดเพื่อป้องกันภาวะ

อุณหภูมิกายต่ำในการส่งต่อให้มีการดูแลอย่างต่อเนื่อง ให้ทารกปลอดภัยและมีคุณภาพยิ่งขึ้น เป็นการป้องกัน     

ความเสี่ยงเชิงรุกขณะปฏิบัติงาน มีการประเมินทารกร่วมกัน ค้นหาความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิห้อง     

ภูมิอากาศภายนอก พัดลม เพื่อหาทางแก้ไขและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย: 

 1.  เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับทารกเนื่องจากอุณหภูมิกายต่ำในขณะเคลื่อนย้าย 

 2. เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติไปในทางเดียวกันสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องคลอดในการเคลื่อนย้ายทารกไป ตึก   

หลังคลอด 

 3.  เพื่อทดลองใช้นวัตกรรมซึ่งทำจากผ้ายาง 1ชิ้น และผ้า 1 ชิ้นเย็บประกบกันเป็นรูปร่างคล้ายเสื้อกันฝน     

มีผ้าคลุมศีรษะและลำตัว ใช้ห่อตัวทารกขณะเคลื่อนย้าย 

แนวทางการการดำเนินงาน: 

 1.  ศึกษาข้อมูลย้อนหลังการเกิด Hypothermia ในทารกแรกเกิดที่ย้ายจากห้องคลอดไปตึกสูติหลังคลอด 

 2.  ศึกษาวิธีการประเมินทารก และการจดบันทึกอุณหภูมิกายของทารกที่ตึกหลังคลอด 

 3.  ใช้นวัตกรรมผ้าห่อตัวทารก ซึ่งเย็บจากผ้ายาง 1ชิ้น และผ้า 1 ชิ้น นำมาประกบกัน มีส่วนคลุมศีรษะ 

ลักษณะเย็บจับจีบคล้ายหมวก ใช้ห่อหุ้มตัวทารกเพิ่มอีก 1 ชั้น หลังจากห่อตัวด้วยผ้าอุ่น เพื่อรักษาอุณหภูมิไม่ให้    

สูญเสียความร้อนจากการนำและพาความร้อนไปสู่อากาศภายนอก 

 4.  บันทึกอุณหภูมิกายทารกก่อนเคลื่อนย้ายออกจากห้องคลอดและเมื่อย้ายไปถึงตึกหลังคลอด 

 5.  ทดลองปฏิบัติเฉพาะทารกที่เคลื่อนย้ายในเวลาราชการ เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องบุคลากรไม่เพียงพอ 

 6.  นำข้อมูลมาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติว่ามีผลลัพธ์ดีขึ้นจากเดิมหรือไม่ 
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ระยะเวลาดำเนินการ: ใช้เวลา 1 เดือน (เฉพาะเวรเช้าวันราชการ) 10 มิถุนายน 2556 – 10 กรกฎาคม 2556 

ผลการดำเนินการ: จากการปฏิบัติโดยใช้นวัตกรรมผ้าห่อตัวทารก เพิ่มอีก 1 ชั้น ทดลองใช้กับทารกจำนวน 31 ราย 

พบว่า ทารกมีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิที่วัดได้จากห้องคลอด 0.1 ํC - 0.3 ํC จำนวน 12 ราย อุณหภูมิสูงขึ้น 0.1 ํC – 

0.2 ํC จำนวน 6 ราย และวัดได้อุณหภูมิเท่ากันจำนวน 13 ราย โดยที่ไม่พบทารกอุณหภูมิต่ำกว่า 36.5ํ C ในกลุ่ม

ของทารกที่ได้รับการห่อตัวด้วยผ้านวัตกรรมห่อตัวทารก และได้กำหนดให้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ในการ

เคลื่อนย้ายทารก 

บทเรียนที่ได้รับและแผนการพัฒนาต่อ: อย่างไรก็ตามจากการเก็บข้อมูลทั้งหมดของการเคลื่อนย้ายทารกไปตึก

หลังคลอดในเวลาเดียวกัน พบว่า มีภาวะ Hypothermia 1ราย ได้ทำการศึกษาหาข้อมูลพบว่า เป็นการเคลื่อนย้ายใน

กรณีปกติ ไม่ได้ใช้ผ้านวัตกรรมห่อตัวทารก เนื่องจากย้ายทารกพร้อมกันหลายราย จึงมีแผนพัฒนาต่อโดยการทดลอง

ใช้ผ้านวัตกรรมห่อตัวทารกต่อไป และจะเย็บเพิ่มเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน ในกรณีมีทารกคลอดหลายรายใน     

เวรเดียวกัน ต้องเคลื่อนย้ายพร้อมกันมากกว่า 1 ราย 
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การสนับสนุนการทำบทความทางวิชาการโดยใช้วิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ในบุคลากรของโรงพยาบาลสระบุร ี

 
นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ วัชโรทน และ นางสมศิริ พันธ์ศักดิ์ศิริ 

 
โรงพยาบาลสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุร ี

 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา: โรงพยาบาลศูนย์สระบุรีเป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง จำเป็นที่จะต้องมีผลงาน

วิจัยในการพัฒนาองค์กร แต่จากการสำรวจพบว่าในระยะเวลา 3 ปี มีบุคลากรที่มีผลงานทางวิชาการเพียงร้อยละ 

25.90 ดังนั้นการอบรมเชิงปฏิบัติการจึงถูกนำมาใช้ เพื่อสนับสนุนการสร้างผลงานให้มากขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย: 

 1. เพื่อดูจำนวนผลงานทางวิชาการที่เกิดขึ้นหลังจบการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรในโรงพยาบาล

สระบุรี 

 2.  เพื่อหาปญัหาในการทำผลงานทางวิชาการของผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

วัสดุและวิธีการ: เป็น Descriptive Research ศึกษาบุคลากรของโรงพยาบาลสระบุรีจำนวน 64 คนที่เข้าอบรมระหว่าง

เดือนมกราคม จนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 

ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย: 

 1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์วิจัยในการหาแนวทางในการคัดเลือกวิธีการสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร

โรงพยาบาลสระบุรี โดยคณะกรรมการได้เลือกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางการวิจัยในการดำเนินการ 

 2.  จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางการวิจัยเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

 3. จัดการอบรมย่อยก่อนเริ่มโครงการจำนวน 3 ครั้งแก่บุคลากรที่สนใจทั่วไปเพื่อกระตุ้นให้มีความสนใจใน

การทำผลงานทางวิชาการ โดยการจัด จะเน้นมุมมองและทัศนคติต่องานวิจัยของผู้ที่เคยทำวิจัยและสอดแทรกความรู้

สำหรับงานวิจัยเข้าไปด้วย 

 4. ดำเนินการอบรมซึ่งมีกำหนด 5 ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะมีเป้าหมายเรียงตามลำดับ (หัวข้อการศึกษา การ

ทบทวนวรรณกรรมและวิธีการเขียน proposal เพื่อขออนุมัติคณะกรรมการจริยธรรม การรวบรวมข้อมูลและการ

วิเคราะห์ผล การสรุปผลงาน การเขียนผลงาน) การอบรมแต่ละครั้งจะจัด 1 วัน แบ่งเป็น 5 กลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มมีที่

ปรึกษางานวิจัย 1-2 คน ซึ่งจะเป็นผู้ให้คำแนะนำทุกครั้ง มีการจัดอุปกรณ์ในการค้นหาข้อมูลเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์    

2 เครื่องต่อกลุ่ม เมื่อจบการอบรมแต่ละครั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยจะเป็นผู้คอยติดตามและแก้ปัญหาของผู้เข้าร่วมอบรม 

ทีมงานจะมีการวางแผนในการแก้ปัญหาที่พบในการอบรมที่ผ่านมาเพื่อใช้ในครั้งต่อไปและก่อนการอบรมครั้งสุดท้ายมี

การให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเขียนผลงานโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก 

 5.  สรุปผลหลังการอบรมครั้งสุดท้าย 

ผลการศึกษา: ผู้เข้าอบรมทั้งหมด 64 คน มีการตอบแบบสอบถามร้อยละ 82.8(53 คน) เป็นเพศหญิงร้อยละ 92.45 

อายุเฉลี่ย 44.13+9.60 ปี เป็นพยาบาลร้อยละ 60.4 แพทย์ร้อยละ 20.8 จำนวนผลงานทางวิชาการเฉลี่ย 0.74 +1.02 

ฉบับ/คน/5 ปี ผู้เข้าอบรมร้อยละ51.00 มีทัศนคติต่อการทำงานวิจัยว่าเป็นสิ่งที่ยากและร้อยละ46.90 กลัวว่าจะทำไม่
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สำเร็จ จุดมุ่งหมายส่วนใหญ่ต้องการมีผลงานวิชาการของตนเอง(ร้อยละ 65.40) การไม่มีเวลาทำผลงานเป็นอุปสรรคใน

การทำผลงานมากที่สุด (ร้อยละ 28.00) แต่หลังจากที่เข้าอบรมพบว่าอุปสรรคที่เคยมีลดลงคือ ปัญหาการค้นหา

วรรณกรรม การเขียนproposal การวิเคราะห์ข้อมูล การขาดทีมงาน การเก็บข้อมูลเวลา การเขียนผลงานและวารสารที่

ตีพิมพ์ หลังอบรมผู้เข้าอบรมมีความต้องการให้มีที่ปรึกษาและการช่วยเหลือในการวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้น เมื่อสิ้นสุด

การอบรมเชิงปฏิบัติการคาดว่าจะมีผลงานที่น่าจะสามารถผลิตออกมาได้จริงจำนวน 26 ฉบับ 

สรุปผล: อุปสรรคที่ขัดขวางการทำผลงานคือ บุคลากรขาดองค์ความรู้และมีทัศนะคติที่ไม่ดีต่อการทำงานวิจัย การ

อบรมเชิงปฏิบัติการสามารถนำมาแก้ปัญหาดังกล่าวได้แต่ต้องมีระบบจัดการที่ดีและจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรด้านต่างๆ

ค่อนข้างมาก จึงจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้ 
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ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : โรงพยาบาลสระบุร ี
 

นางสมศิริ พันธ์ศักดิ์ศิริ และ นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ วัชโรทน 
 

โรงพยาบาลสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุร ี
 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา: การเปลี่ยนระบบการบันทึกข้อมูลสารสนเทศบนกระดาษมาเป็นระบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์เป็นวิธีการที่มีการพัฒนาการในองค์กรต่างๆโดยเฉพาะในระบบข้อมูลของสาธารณสุขซึ่งคาดหวังว่าระบบ

ใหม่ จะสามารถช่วยลดปญัหาที่เกิดขึ้นจากการบันทึก การบริหารจัดการเอกสารได้ แต่เนื่องจากข้อมูลทางสาธารณสุข

มีเป็นจำนวนมาก การบริหารจัดการเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบเดิมไม่ได้เป็นเรื่องง่าย มีปญัหาที่คาดไม่ได้หลายอย่างเกิด

ขึ้นตามมา ซึ่งอุปสรรคจะมีมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารว่าจะมีการจัดการในช่วงการเปลี่ยนผ่าน

ได้ดีเพียงใด 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย: 

 1.  เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการในการนำระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในโรงพยาบาลสระบุรี 

 2.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นจากการใช้งานโปรแกรม OPD paperless 

การศึกษา: เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (participatory action research) 

กลุ่มตัวอย่าง: บุคลากรของโรงพยาบาลสระบุรี แผนกผู้ป่วยนอกประกอบด้วย แพทย์ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล 

เจ้าหน้าที่เวชระเบียนและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย จำนวน 190 คน 

วิธีการดำเนินการ: 

 1.  การเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินงาน 

 2.  ทดลองดำเนินงาน 

 3.  สอบถามปญัหาและความต้องการหลังจากทดลองใช้ระบบ 

 4.  วิเคราะห์ข้อมูล 

 5.  ปรับปรุงแก้ไขปญัหา 

 6.  ดำเนินการพัฒนา 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล: การทดลองใช้ที่ห้องตรวจอายุรกรรม พบว่าเกิดปัญหาจากความไม่พร้อมทั้งด้านวัสดุ 

อุปกรณ์ บุคลากร และโปรแกรม ประกอบกับปริมาณของผู้รับบริการที่มีจำนวนมากและมีความซับซ้อนในการตรวจ

วินิจฉัย ทำให้เกิดข้อร้องเรียนจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ปญัหาที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ผู้บริหารของโรงพยาบาลสระบุรี 

ปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติเป็นให้ทดลองใช้ระบบตามความพร้อมและความสมัครใจของแต่ละห้องตรวจและมีการ

พัฒนาโปรแกรมตามการพบปญัหาและตามคำร้องขอของผู้ใช้ระบบ ผลของการเปลี่ยนแปลงแนวคิดส่งผลให้ผู้สมัครใจ

ใช้ระบบรู้สึกดีและเห็นด้วยมากขึ้นในการใช้ระบบ OPD paperless ทั้งในเรื่องความสะดวกต่อการใช้งาน ข้อมูลใน

โปรแกรมตรงตามความต้องการ และในเรื่องการควบคุมการใช้งานตามสิทธิ ส่วนในเรื่องของความรวดเร็วในการใช้งาน

ผู้ใช้ระบบยังเห็นว่าการเข้าใช้งานยังมีความล่าช้าในบางครั้งซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
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สรุปผล: การจะเปลี่ยนแปลงระบบมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องมีการเตรียมความพร้อมทางด้าน อุปกรณ์ 

และ บุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่ตรวจรักษาผู้ป่วยโดยตรง ต้องให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโปรแกรม และ

อาจต้องอดทนรอให้มีความพร้อมและสมัครใจในการใช้ระบบที่เปลี่ยนแปลง นอกจากการทดลองระบบก่อนที่จะนำมา

ใช้เพื่อลดความเสียหายจากการปฏิบัติจริง อันจะทำให้การเปลี่ยนระบบนั้นสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่  

สมดังที่มุ่งหวังไว้ 
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ผลการใช้สื่อประสม เรื่อง “เครื่องพิมพ์ดื้อ นี่คือทางแก้” ในโรงพยาบาลสระบุร ี
 

นางอุษา อ่อนเงิน และ นายทรงพล ศรีวิทยานนท์ 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุร ี
 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา: ปจัจุบันคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ 

ซึ่งบุคลากรผู้ใช้งานจำเป็นต้องมีความรู้ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ตลอดจนการบำรุงรักษาให้คอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

 โรงพยาบาลสระบุรี ได้มีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานในทุกด้านเช่นเดียวกัน ซึ่งผู้ที่มีหน้าที่

หลักในการเสริมความรู้และทักษะการใช้งาน คือ เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ แต่เนื่องจากบุคลากรของโรงพยาบาล

สระบุรี มีการรับใหม่ ย้าย ลาออก ตลอดจนเปลี่ยนหน้าที่ในการปฏิบัติงาน บ่อยครั้งทำให้เกิดปญัหาเกี่ยวกับการใช้

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การขาดการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ และการแก้ปญัหาเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นขณะใช้งาน โดย

เฉพาะปญัหาที่เกิดจากการใช้เครื่องพิมพ์ พบปญัหาการสั่งพิมพ์ไม่ออก ยกเลิกงานพิมพ์ ผู้วิจัยจึงได้หาวิธีการแก้ไข

โดยการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อประสม (Multimedia) เรื่องผลการใช้สื่อประสมเรื่อง “เครื่องพิมพ์ดื้อ นี่คือ  

ทางแก้” ในโรงพยาบาลสระบุรี เพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ของบุคลากรในโรงพยาบาลสระบุรีในการแก้ปัญหาการใช้

เครื่องพิมพ์เบื้องต้น เพื่อให้การปฏิบัติงานไม่ติดขัด มีความต่อเนื่องในการให้บริการ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย: เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อประสม ผลการใช้สื่อประสมเรื่อง “เครื่องพิมพ์ดื้อ 

นี่คือทางแก้” ในโรงพยาบาลสระบุรี สำหรับบุคลากรในโรงพยาบาลสระบุรี เพื่อลดจำนวนปญัหาเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์

ขัดข้องที่รับแจ้งทางโทรศัพท์ 

กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรทุกหน่วยงาน และทุกสายงานที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสระบุรี 

วิธีการดำเนินการ: 

 1. สำรวจสภาพ/ประเด็นปญัหา 

 2. ศึกษาเอกสารและทบทวนทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 3. รวบรวมเนื้อหาที่จะนำมาทำเป็นสื่อประสม 

 4. สร้างสื่อประสมวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

 5. สรุปผลการใช้สื่อประสม 

ตัววัดที่สำคัญ: จำนวนปญัหาเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ขัดข้องที่รับแจ้งทางโทรศัพท์ลดลง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: บุคลากรทุกหน่วยงาน และทุกสายงานที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสระบุรีสามารถแก้ไขปญัหา

เบื้องต้นเกี่ยวเครื่องพิมพ์ได้ ส่งผลให้จำนวนปญัหาเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ขัดข้องที่รับแจ้งทางโทรศัพท์ลดลง 
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การจัดการติดตามค่ารักษาผู้ป่วย CAPD สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลสระบุร ี
 

นางวาสนา ม่วงสนธิ์ 
 

ห้องไตเทียม โรงพยาบาลสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุร ี
 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา: การล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (CAPD : Continuous Ambulatory 

Peritoneal Dialysis) เป็นการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูง การจ่ายค่ารักษาเป็นการจ่ายให้ผู้ป่วยเฉพาะรายซึ่ง Case manager 

เป็นผู้ลงทะเบียน การตรวจสอบค่ารักษาที่ได้รับจากสำหนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทำได้ช้า ไม่มีผู้รับผิดชอบ

การติดตามค่ารักษาที่ชัดเจน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย: เพิ่มประสิทธิภาพการเรียกเก็บค่ารักษาของผู้ป่วย CAPD จาก สปสช. 

ขั้นตอนการตรวจสอบค่ารักษา: 

 1.  ตรวจสอบค่ารักษาที่ได้รับหลังจากได้รับหนังสือแจ้งจ่ายค่ารักษาจากแผนกการเงินที่ส่งมาให้ 

 2.  ระยะเวลาตรวจสอบฯหลังจาก สปสช.จ่ายเงินจึงใช้เวลาเกิน 1 เดือน 

 3.  ได้รับค่ารักษาไม่ครบตามจำนวนผู้ป่วยที่มีอยู่จริง 

 4.  การอุทธรณ์ค่ารักษาทำได้ช้าและได้รับไม่ครบตามที่อุทธรณ์ 

 

กราฟเปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยกับค่ารักษาที่ได้รับก่อนการตรวจสอบ ปี 2552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการดำเนินการ : 

 ปี 2553-2554 

 1.  ประชุมปรึกษากับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรคไตถึงปญัหาที่พบ 

 2. จัดให้มีผู้รับผิดชอบเรื่องการบันทึกและติดตามค่ารักษาที่ได้รับ (case manager) ส่งต่อรายชื่อผู้ป่วย CAPD 

ให้ศูนย์เรียกเก็บค่ารักษาของโรงพยาบาลรับทราบ 
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 ปี 2555-2556 

 1.  ประสานกับฝ่ายการพยาบาลเพื่อร่วมกันตรวจสอบและติดตามค่ารักษาพยาบาล 

 2.  ร่วมกันตรวจสอบค่ารักษาที่ได้รับในแต่ละครั้งที่ สปสช.แจ้งผ่านทางระบบ internet (NHSO Budget) 

 3.  จัดทำแนวทางการบันทึกข้อมูลเพื่อเรียกเก็บ ตรวจสอบและติดตามค่ารักษาของผู้ป่วย 

 4.  ขอรหัสผ่านของรพ.เพื่อเข้าตรวจสอบค่ารักษาจากการเงิน 

 5.  ทำแบบบันทึกและตรวจสอบค่ารักษา 

 6.  สื่อสารกับฝ่ายการฯผ่านทางระบบ computer ของโรงพยาบาล 

 

กราฟเปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดกับจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับค่ารักษา 
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กราฟแสดงอัตราค่ารักษาที่ได้รับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลกาดำเนินการ: หลังจากมีการติดตามและตรวจสอบการลงทะเบียนเพื่อเรียกเก็บค่ารักษาพบว่ามีการผิดพลาด    

ลดลง ได้รับค่ารักษาเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 10 

ข้อเสนอแนะ: 

 1.  ต้องตรวจสอบการบันทึกการรักษาให้ครบตั้งแต่แรก 

 2.  การอุทธรณ์ค่ารักษาที่ได้รับไม่ครบ จะได้รับกลับมาช้ามากหรือไม่ได้รับเลย 

การประชุมวิชาการประจำปี 56 คณะแพทยศาสตร์ มศว Patient Safety 



*308*

การประเมินผลของการควบคุมการสั่งใช้ยา Clopidogrel ของแพทย์ โรงพยาบาลสระบุร ี
 

ภญ.หทัยชนก ว่องพุฒิพงศ์ 
 

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุร ี
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย: เพื่อประเมินความเหมาะสมของการสั่งใช้ยา clopidogrel ของแพทย์ในโรงพยาบาลสระบุรี

หลังจากทางโรงพยาบาลกำหนดข้อบ่งใช้ยา 

รูปแบบการวิจัย: เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา เก็บข้อมูลแบบย้อนหลังจากเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในช่วงระยะเวลาตั้ง

แต่ 1 ตุลาคม 2555 - 31 สิงหาคม 2556 

กลุ่มตัวอย่าง: ผู้ป่วยนอกที่ได้รับยา clopidogrel ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 - 31 สิงหาคม 2556 

วิธีดำเนินการวิจัย: ใช้การสุ่มตัวอย่างกลุ่มผู้ใช้ยาจากฐานข้อมูลของโรงพยาบาล เก็บข้อมูลแบบย้อนหลังจากเวช

ระเบียนผู้ป่วยนอก ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 - 31 สิงหาคม 2556 บันทึกข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างใน

แบบบันทึกข้อมูลและนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ descriptive analysis แสดงความสัมพันธ์ในรูปแบบร้อยละ 

ตัววัดที่สำคัญ: การสั่งใช้ยา Clopidogrel ที่เหมาะสม (เป็นไปตามข้อบ่งใช้ที่โรงพยาบาลกำหนด) 

ผลการวิจัย: จากการสุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยาClopidogrelทั้งหมด 335 ราย มีการใช้ Clopidogrel ที่ไม่เหมาะสม (ไม่เป็นไป

ตามข้อบ่งใช้ที่โรงพยาบาลกำหนด) ลดลงจากร้อยละ 49.25 เป็น ร้อยละ 17.31 หลังจากที่มีการควบคุมและกำหนด

ข้อบ่งใช้ในการสั่งใช้ยา โดยมีการใช้ Clopidogrel ในผู้ป่วยที่ไม่มีรายงานว่าแพ้ ASA หรือ ไม่เคยได้รับ ASA มาก่อน 

ลดลงจากร้อยละ 22.1 เป็นร้อยละ 0.6 การใช้ Combination กับ ASA สำหรับคนที่เป็น ACS หรือ ใส่ Stent นานกว่า 

1 ปี ลดลงจาก ร้อยละ 27.15 เป็นร้อยละ 16.71 และพบว่าในผู้ป่วย 136 รายที่ใส่ Stent มีข้อบ่งชี้ในการได้รับ 

Combination กับ ASA แต่ไม่ได้รับยาร้อยละ 2.09 และเกิด Side effect จาก ASA จึงได้ Clopidogrel อย่างเดียว    

ร้อยละ 0.6 

สรุปผลการศึกษา: ภายหลังจากการที่โรงพยาบาลมีการกำหนดข้อบ่งใช้ในการสั่งใช้ยา Clopidogrel ทำให้มีการใช้ยา 

Clopidogrel ที่ไม่เป็นไปตามข้อบ่งใช้ ลดลงจากร้อยละ 49.25 เป็นร้อยละ 17.31 และมีผู้ป่วยที่มี 
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พลังสุขภาพจิตของผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning disorder) 
ที่มารับบริการที่คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลสระบุรี 

 
นางนารีรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร 

 
กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุร ี

 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา: เด็กที่มีความเจ็บป่วยด้วยโรคบกพร่องทางการเรียนรู้ “เด็กแอลดี” พบว่าไม่ได้รับ

การช่วยเหลือที่ถูกต้องเหมาะสม ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ไม่เข้าใจปญัหาของลูกหลาน และปล่อยปละละเลย ไม่เห็น

ความสำคัญในการพัฒนาเด็ก คลินิกเสริมสร้างทักษะทางการเรียน งานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น กลุ่มงานจิตเวช ให้การ

ช่วยเหลือ โดยนัดหมายเด็กแอลดี เพื่อฝึกทักษะทางการเรียนและทักษะด้านอื่นๆร่วมด้วย พบว่า ผู้ปกครองมักขาดนัด 

ต่อมาจึงพบว่าการให้ความรู้และให้การปรึกษาไม่เพียงพอต่อการสร้างความรับผิดชอบให้ผู้ปกครอง นักจิตวิทยาคลินิก

ผู้รับผิดชอบจึงกำหนดให้การปรึกษาในรูปแบบการให้การปรึกษาเพื่อเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตแก่ผู้ปกครอง เพื่อให้    

ผู้ปกครองมีพลังสุขภาพจิตที่จะช่วยเหลือเด็กในความรับผิดชอบของตนเพื่อป้องกันปญัหาในระดับชาติต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย: เพื่อเสริมแรงของผู้ปกครองในการช่วยเหลือบุตรหลานที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (L.D.) ที่มารับบริการที่คลินิกเสริมสร้างทักษะทาง     

การเรียน งานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลสระบุรี 

วิธีดำเนินการ: ให้ความรู้เรื่อง เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และการช่วยเหลือแก่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานมี

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ประเมินพลังสุขภาพจิตของผู้ปกครองที่มีบุตรหลานมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดย

แบบประเมินพลังสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขให้คำปรึกษาเพื่อเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต สาธิต

การช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนผู้ปกครองเป็นครู (ที่ใจดี) และเปลี่ยนบ้านเป็นโรงเรียน     

(ที่น่าเรียน) จัดให้มีการเข้ากลุ่มผู้ปกครองเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรึกษาปญัหาร่วมกัน 

ตัววัดที่สำคัญ: ผู้ปกครองพาบุตรหลานที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มารับบริการตามนัดที่คลินิกเสริมสร้างทักษะ

ทางการเรียน งานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลสระบุรี 80 % 

ผลการดำเนินการ: ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง “เด็กที่มีความ

บกพรอ่งทางการเรยีนรู”้ ทีถ่กูตอ้ง และมทีกัษะทีส่ามารถชว่ยเหลอืบตุรหลานไดอ้ยากถกูตอ้ง มคีวามพรอ้มทีจ่ะเปลีย่น 

ตัวเองและสิ่งแวดล้อม เช่น บ้าน เพื่อช่วยเหลือบุตรหลานมากขึ้น โดยการพาเด็กมาตามนัดทุกครั้ง และติดตามการ

นัดหมายหากไม่ได้รับการนัดหมายเมื่อไม่ได้พบผู้บำบัด 

สรุปผล: การนำการให้การปรึกษาเพื่อเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต มาร่วมในการให้การช่วยเหลือเด็กแอลดี ทำให้ผู้

ปกครองมีความเข้าใจตนเอง และมีความอดทนในการช่วยเหลือลูกหลานของตนเองมากขึ้น เข้าใจในความเจ็บป่วยของ
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ลูกหลาน และความสามารถในการมองเห็นศักยภาพที่แท้จริงของลูกหลาน ช่วยทำให้ท่าทีของผู้ปกครองเปลี่ยนไป    

มาเป็นครูผู้ใจดี พร้อมที่จะเปลี่ยนบ้านตามบริบทของตนเองเป็นโรงเรียนที่อบอุ่นได้ จึงพบว่าผู้ปกครองมีความยินดี   

พาเด็กมาเข้าร่วมกิจกรรมของคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่นมากขึ้น มีการขาดนัดน้อยลง และมีท่าทีที่ยินดีเป็นจิตอาสาให้

แก่ชมรมจิตอาสาสร้างสุข จังหวัดสระบุรีต่อไป 
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การประเมินคุณภาพการตรวจวัดระดับน้ำตาลด้วยเครื่องกลูโคมิเตอร์ 
ณ จุดดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสระบุร ี

 
นางสาวเสาวรินทร์ มีชูทรัพย์, นายเกรียงไกร กล้าประจันทร์ และนายพงษ์ชัย คำพรหม 

 
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุร ี

 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา: ปัจจุบันการติดตามดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่องกลูโคมิเตอร์ ณ จุดดูแลผู้ป่วยมี

บทบาทมากขึ้น ซึ่งผลการวิเคราะห์ที่มีความถูกต้องแม่นยำ จึงจะช่วยการรักษาให้มีประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้ได้ศึกษา

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องกลูโคมิเตอร์ 2 รุ่น คือ Accu-Chek Inform II (AC Inform) และ      

Accu-Chek Performa (AC Performa) ซึ่งมีความแตกต่างกันคือเครื่อง AC Inform มีระบบควบคุม QC ก่อนการ

วิเคราะห์ ผลการประเมินคุณภาพการตรวจวัดระดับน้ำตาลในสารควบคุมด้วยเครื่องทั้ง 2 รุ่น พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับ

น้ำตาลของข้อมูลทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) ส่วนค่าเฉลี่ยของ % bias และ % CV    

ในกลุ่ม AC Inform มีค่าต่ำกว่ากลุ่ม AC Performa แสดงว่า การใช้เครื่อง AC Inform ให้ผลการตรวจที่มีความถูกต้อง

แม่นยำมากกว่า ส่วนการประเมินผลการควบคุมคุณภาพภายใน (IQC) ของหอผู้ป่วยที่ใช้เครื่องรุ่น AC Inform      

เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่เข้าร่วมและไม่ได้เข้าร่วมโครงการควบคุมคุณภาพภายนอก (EQA) พบว่า ค่าเฉลี่ยของข้อมูล

ทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p > 0.05) แต่พบว่าค่าเฉลี่ยของ %bias และ %CV ในกลุ่มที่    

เข้าร่วม EQA มีค่าต่ำกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วม EQA แสดงว่า บุคลากรหอผู้ป่วยในกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ EQA มี

ทักษะการใช้เครื่องได้ ถูกต้องแม่นยำกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วม EQA และการประเมินผล EQA 2 ครั้งในหอผู้ป่วยที่ใช้

เครื่อง AC Inform ( 5 หอผู้ป่วย) พบว่าผลการประเมินครั้งที่ 2 ดีกว่าครั้งแรก คือค่าเฉลี่ยคะแนนดัชนีความแปรปรวน 

(MVIS) อยู่ในระดับ A-C และ A-B ในครั้งที่ 1 และ 2 ตามลำดับ สรุปโดยภาพรวมการมีระบบควบคุมคุณภาพทั้ง 

IQC และ EQA ช่วยทำให้ผลการตรวจวิเคราะห์มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น อนึ่งยังมีปญัหาและข้อผิดพลาดของ    

ผลการวิเคราะห์ซึ่งพบว่า เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ฉะนั้นการปรับปรุง

ระบบควบคุมคุณภาพของการตรวจวิเคราะห์ควรทำควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานของ

บุคคลากรเสมอ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย: เพื่อประเมินคุณภาพการตรวจวัดระดับน้ำตาลด้วยเครื่องกลูโคมิเตอร์ ที่ใช้ในโรงพยาบาล 

ว่ามีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการตรวจวัดระดับน้ำตาลเพื่อการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประโยชน์ที่ได้รับที่ได้รับจากผลงานชิ้นนี้: 

 1. มีแนวทางในการบริหารจัดการคุณภาพการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยเครื่องกลูโคมิเตอร์ ใน  

หน่วยงานต่างๆ สำหรับโรงพยาบาลสระบุรี 

 2. มีรูปแบบการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยเครื่องกลูโคมิเตอร์ อย่างถูกต้องตามมาตรฐานเพื่อช่วยให้

แพทย์รักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.  ใช้เป็นรูปแบบในการควบคุมคุณภาพในการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยเครื่องกลูโคมิเตอร์ในการ

ดูแลรักษาผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลสระบุรีและสถานบริการสาธารณสุขเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุด 
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 4. ใช้เป็นรูปแบบในการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการตรวจวัดระดับนำตาลด้วยเครื่องกลูโคมิเตอร์ใน    

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(รพ.สต.) 

สรุปบทเรียนที่ได้รับ: การนำเครื่อง POCT ไปใช้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบควบคุมคุณภาพที่ดีด้วย การมีระบบ

การควบคุมคุณภาพทั้งการควบคุมคุณภาพทั้งภายในและภายนอก จะทำให้ผลการตรวจวิเคราะห์มีความถูกต้อง

แม่นยำมากขึ้น แต่หากผู้มีหน้าที่ในการตรวจขาดความรู้ในการใช้งาน รวมทั้งขาดการให้ความสำคัญกับการควบคุม

คุณภาพ อาจส่งผลให้การตรวจวิเคราะห์ไม่ถูกต้องได้ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการใช้เครื่องกลูโคมิเตอร์จากปจัจัยต่างๆ  

ดังกล่าว ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้เครื่องมือดังกล่าวควรผ่านการฝึกอบรมจากผู้ที่มีความรู้เฉพาะด้านก่อนนำไปใช้

ทุกครั้ง และควรตรวจสอบสารควบคุมคุณภาพก่อนนำเครื่องมือไปใช้กับผู้ป่วยทุกครั้ง เพราะเมือผลการตรวจไม่ถูกต้อง

อาจส่งผลระยะยาวให้กับผู้รับบริการในภายหลังได้ 
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เห็นปุ๊บเปลี่ยนปั๊บ 
 

หอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธชั้น 4 โรงพยาบาลสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุร ี
 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา: ในการดูแลผู้ป่วย หอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธชั้น 4 ได้นำแนวทางการเฝ้าระวังป้องกัน

การติดเชื้อมาใช้กับผู้ป่วยทุกรายที่เข้ามานอนพักรักษาตัว โดยการจัดหา Alcohol Hand Disinfactant แขวนไว้ที่ปลาย

เตียงผู้ป่วยทุกเตียง วัตถุประสงค์เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ ทีมสุขภาพ ญาติได้ใช้ในการทำความสะอาดมือก่อนและหลังให้การ

ดูแล/สัมผัสผู้ป่วยเบื้องต้น จากการปฏิบัติพบปญัหาขณะที่กดน้ำยาในขวดล้างมือ น้ำยาบางส่วนไหลหยดโดนป้ายที่ติด

บอกวันเวลาที่ต้องเปลี่ยนน้ำยา ซึ่งป้ายแผ่นกระดาษดังกล่าวได้ใช้สก๊อตเทปใสติดคาดทับกับขวดน้ำยาอีกที ทำให้ตัว

หนังสือที่ป้ายดังกล่าวเลอะเลือน ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่เปลี่ยนน้ำยาไม่ตรงกับวันที่กำหนด

ตามแนวทางปฏิบัติ การเฝ้าระวังการติดเชื้อไม่มีประสิทธิภาพ 

 ทีมมุ่งพัฒนาหอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธชั้น 4 ได้เห็นความสำคัญในการป้องกันและการเฝ้าระวังการติดเชื้อจึงได้   

จัดทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพเรื่อง เห็นปุ๊บเปลี่ยนปั๊บ ขึ้นเพื่อแก้ไขปญัหาดังกล่าว 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย: 

 1.  เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการติดเชื้อในขณะให้การดูแลผู้ป่วย 

 2.  ผู้ป่วยได้รับการเฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวในหอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธชั้น 4และ Stroke Unit ทุกราย 

ระยะเวลาดำเนินการ: 1 มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน: 

 1.  สมาชิกทีมร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไข 

 2.  วางแผนดำเนินการและกำหนดผู้รับผิดชอบ 

 3.  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ 

 4.  ชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ 

 5.  นำสู่การปฏิบัติ 

 6.  ติดตามประเมินผล 

 7. สรุปผลการดำเนินงาน 

วิธีดำเนินการวิจัย: 

 1.  เขียนวันเริ่มใช้และวันหมดอายุ ครบวันกำหนดเปลี่ยน บนแผ่นกระดาษขนาด 2ื4 เซนติเมตร 

 2.  จัดหาถุงพลาสติก โดยใช้ถุงพลาสติกที่ใช้ใส่ยาให้ผู้ป่วยแต่ละรายที่ไม่ได้ใช้แล้ว 

 3. ในกรณีมีผู้ป่วยรับใหม่ทุกราย ให้นำแผ่นกระดาษดังกล่าวเขียนวันหมดอายุ ครบวันกำหนดเปลี่ยน และ

นำใส่ถุงยาพลาสติกที่เตรียมไว้ 

 4.  นำสติกเกอร์สีที่ตัดไว้มาติดที่บริเวณด้านหน้าของถุงยาพลาสติกที่มีแผ่นกระดาษ และนำไปติดที่ขวดน้ำยา

ล้างมือ โดยสติกเกอร์สีที่ติดให้ใช้สีตรงกับสัญลักษณ์ของวันที่น้ำยาหมดอายุ 
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 5. มีการตรวจสอบวันที่ต้องเปลี่ยนขวดน้ำยาล้างมือทุกวัน ซึ่งดูได้จากการเขียนวันที่บนแผ่นกระดาษซึ่งมี  

ถุงพลาสติกหุ้ม หรือจากสีสติกเกอร์ที่ติดอยู่บนถุง ซึ่งถ้าตรงกับสีของสัญลักษณ์วันนั้นๆ ให้มีการเปลี่ยนขวดน้ำยา    

ล้างมือได้ทันที 

ผลการดำเนินงาน: 

 การดำเนินงาน 

 

                       รายการ  ก่อนดำเนินการ หลังดำเนินการ 

ร้อยละของป้ายติดขวดน้ำยาที่สามารถมองและอ่านได้ 89.5%  100% 

ชัดเจนจนถึงวันหมดอายุครบเปลี่ยน 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน 87.2%  100% 

 

สรุปผล: จากมีการพัฒนา ปรับปรุงงานโดยจัดทำกิจกรรมดังกล่าว ทำให้มีการเปลี่ยนขวดน้ำยาตามวันที่ระบุไว้ที่ข้าง

ขวด ทำให้มีการปฏิบัติการอยู่บนมาตรฐานการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อ 

บทเรียนที่ได้รับ: การมองปญัหาจากงานประจำและนำสู่การแก้ไข ปรับปรุงโดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ

ทีม ในการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ เป็นการสร้างจิตสำนึกของบุคลากรให้มีความตระหนักในด้านจริยธรรมในการให้

บริการผู้ป่วย 
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นวัตกรรมทางการพยาบาล เรื่อง PVC ที่วางแขนลดบวม 
 

นางเกษร เย็นจุระ 
 

หอผู้ป่วยศัลยกรรมชายทั่วไปชั้น 4 โรงพยาบาลสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุร ี
 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา: หอผู้ป่วยศัลยกรรมชายทั่วไปชั้น 4 เป็นหอผู้ป่วยที่ให้การดูแลผู้ป่วยโรคทาง

ศัลยกรรม ซึ่งผู้ป่วยที่มีการอักเสบปวดบวมที่บริเวณมือหรือแขนก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้ป่วยที่รับไว้ในการดูแล ในรอบปีที่

ผ่านมาพบว่าผู้ป่วยที่มีการอักเสบบวมแดงบริเวณมือหรือแขนมีจำนวน 124 ราย คิดเป็นอันดับที่ 10 ของผู้ป่วย

ทั้งหมด ซึ่งพบว่าในการให้การบริการพยาบาลด้วยอุปกรณ์หมอนกล่อง(นวัตกรรมที่หอผู้ป่วยประดิษฐ์ด้วยกระดาษ)    

ที่ใช้รองแขนให้สูงขึ้นเพื่อลดอาการบวมนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของผู้ป่วยและถึงจะสามารถใช้ได้ดี แต่วัสดุที่

ใช้ทำให้ชำรุดง่าย ยุบตัวเร็วการใช้งานได้ไม่ทนทานเท่าที่ควร รวมทั้งเสียเวลาในการประดิษฐ์หลายวัน 

 ดั้งนั้นผู้จัดทำโครงการจึงคิดปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำใหม่ โดยการนำท่อ PVC มาประดิษฐ์เป็นที่

วางแขนแทน ซึ่งมีความทนทานแข็งแรงมากกว่าหมอนกล่องเดิม ขั้นตอนในการทำไม่ยุ่งยาก และระยะเวลาในการทำ

น้อยกว่าการทำหมอนกล่อง และยังสามารถปรับระดับมุมองศาในการวางตามที่แพทย์ต้องการได้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย: 

 1.  เพื่อช่วยลดอาการบวม 

 2.  ผู้ป่วยเกิดความสุขสบาย 

 3.  ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการทำหมอนกล่องเดิม 

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ป่วยศัลยกรรมที่มีการอักเสบบวมปวดบริเวณมือและแขน 

วิธีดำเนินการวิจัย: 

ขั้นเตรียมการ 

 1. นำเสนอโครงการต่อที่ประชุมหอผู้ป่วย เพื่อชี้แจงแนวทางและแผนการดำเนินงาน กำหนดวัตถุประสงค์ 

เป้าหมายในการนำที่วางแขนไปใช้ 

 2.  สำรวจรวบรวมข้อมูลปญัหาสาเหตุจากการใช้หมอนกล่องเดิม จำนวนผู้ป่วยที่มีความต้องการใช้ 

 3.  ทบทวนปญัหาที่เกิดขึ้นร่วมกับผู้ป่วยขณะให้การดูแลเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่เหมาะสม 

 4.  วิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบวัสดุอุปกรณ์ในการทำ จัดหาวัสดุมาดำเนินการประดิษฐ์ตามแบบที่ร่างไว้

และทดลองนำไปใช้ 

ขั้นตอนการประดิษฐ์ 

 เตรียมอุปกรณ ์

 1.  ท่อ PVC ขนาด 25 mm. 

 2.  ท่อ PVC ขนาด 100 mm. 

 3.  น็อตขนาดเล็ก 

 4.  สกรูหัวฝงั ,ไขควง 
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 5.  ใบเลื่อยสำหรับตัดท่อ 

 6.  กระดาษทราย 

 วิธีการประดิษฐ ์

 1.  นำท่อ PVC ทั้งสองขนาดมาตัดให้ได้สัดส่วนตามที่ต้องการ 

 2.  ปรับแต่งท่อ PVC ส่วนเว้าส่วนโค้งให้เหมาะสมสวยงาม 

 3.  นำท่อ PVC แต่ละชิ้นส่วนมาประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้น็อตขันให้แน่นให้ได้รูปทรงตามต้องการ 

ขั้นดำเนินการ 

 1.  ชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการใช้ท่อ PVC วางแขน วิธีการปรับมุมองศา ให้แก่บุคลากร

ทางการพยาบาลของหอผู้ป่วยเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 

 2.  กำหนดกลุ่มเป้าหมายในผู้ป่วยที่มีปญัหาเรื่องการอักเสบปวดบวมที่บริเวณมือ 

 3.  นำท่อ PVC วางแขนลดบวมไปใช้ 

 4.  ติดตามประเมินผลผู้ป่วยที่ได้ทดลองใช่ท่อ PVC วางแขนลดบวม 

 5.  สรุป วิเคราะห์ปญัหาอุปสรรคในการใช้ที่วางแขนเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อหาโอกาสพัฒนา 

ขั้นประเมินผล: สรุปและประเมินผลโครงการ โดยแบ่งข้อคิดเห็นแบบความพึงพอใจเป็น 3 ระดับ คือ ดี พอใจ และ

ต้องปรับปรุง พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการปรับปรุงหลังจากการนำไปใช้กับผู้ป่วย 

การประเมินผล 

 1.  สามารถลดอาการปวดบวมที่บริเวณมือและแขนได้ดี 

 2.  ผู้ป่วยเกิดความสุขสบายและพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับ 

 3.  ลดค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาในการประดิษฐ์ได้ 

ผลลัพธ ์

 1.  ได้อุปกรณ์ท่อ PVC สำหรับวางแขนลดบวม จำนวน 6 อัน 

 2.  แพทย์เจ้าของไข้พึงพอใจและเห็นความสำคัญ 

สรุปผล: จากการทดลองใช้อุปกรณ์ท่อPVC สำหรับวางแขนลดบวมกับผู้ป่วย จำนวน 20 ราย พบว่า ผู้ป่วยเกิดความ

พึงพอใจอยู่ในระดับดี คิดเป็น 100 % ลดอาการบวมได้จริงแต่การลดระยะเวลาในการหายไม่สามารถนำมาวัด    

เปรียบเทียบกันได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องมาจากความรุนแรงของการติดเชื้อและพฤติกรรมการ 

 ปฏิบัติของผู้ป่วยต่างกัน รวมทั้ง พบว่าขั้นตอนการปรับมุมองศามีความยุ่งยาก ต้องไขน็อตออกเพื่อขยับแนว

องศาของท่อให้ได้ตามต้องการซึ่งใช้เวลาและปรับยาก ระยะเวลาในการดำเนินงาน กันยายน 2556 – พฤศจิกายน 

2556 งบประมาณ 200 บาท/ชิ้น 

แผนการพัฒนาต่อเนื่อง: 

 1. ปรับปรุงหาอุปกรณ์รองบนท่อ PVC เพื่อป้องกันการเกิดการบาดเจ็บจากอวัยวะที่กดลงบนขอบของท่อ 

PVC และเพื่อให้ผู้ใช้บริการสุขสบายมากขึ้น 

 2.  ปรับปรุงขั้นตอนการปรับมุมองศา เพื่อความสะดวกในการขยับแนวองศาของท่อให้ได้ตามต้องการ 
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โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการบาดเจ็บที่ศีรษะ “ใกล้บ้าน ใกล้ใจ ไร้สาย” 
 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ 
 

โรงพยาบาลสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุร ี
 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา: สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทำให้ประชาชนเข้าถึง

บริการได้ง่ายขึ้นโรงพยาบาลสระบุรีจึงมีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น อาจทำให้การบริการที่ไม่ครอบคลุมทั่วถึงส่งผลให้ผู้ใช้

บริการไม่พึงพอใจ และอาจเกิดข้อร้องเรียนได้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย: 

 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพ และคุณภาพของสถานบริการสาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชนรวมทั้งมีระบบ การรับ-

ส่งต่อที่ได้มาตรฐาน 

 2.  ประชาชนศรัทธาเชื่อมั่นต่อสถานบริการใกล้บ้านอย่างยั่งยืน 

 3.  มีเตียงหมุนเวียน และลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลสระบุรี 

 4.  เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้และผู้ให้บริการ 

วิธีดำเนินการวิจัย: 

 1. พัฒนาระบบ Fast track teleconsult HI แก่บุคลากรใน ร.พ.ชุมชน ตลอด 24 ชั่วโมง 

 2.  ทีมสหสาขาวิชาชีพโรงพยาบาลสระบุรีไปจัดทำ Multidisciplinary Roundที่โรงพยาบาลชุมชน 

 3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเก็บข้อมูล 

 4.  นิเทศ ควบคุมกำกับและติดตามประเมินผล 

ผลการดำเนินงาน: 

ตัวชี้วัด /เป้าหมาย 

     ผลลัพธ์ของโครงการ                   ตัวชี้วัด                ค่าเป้าหมาย          ผลลัพธ์ 

1. พัฒนาระบบการับ-ส่งต่อ 1. อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยที่ > 80% 100% 

ผู้ป่วย บาดเจ็บที่ศีรษะให้มี  ส่งกลับไปรับการรักษารพ.ใกล้บ้าน 

ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 2. อัตราการส่งผู้ป่วยกลับไปรับ > 80% 35% 

   การรักษารพ.ใกล้บ้าน  

  3. อัตราการรับ Readmit กลับภายใน 0 0  

   3 วัน 

 

การประเมินผลบุคลากรได้รับความรู้ จากการไป Multidisciplinary Round: 

 1.  เพิ่มมาก 92.98% 

 2.  เพิ่มปานกลาง7.02% 
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ปัญหาที่พบ: 

 1.  การสื่อสาร homprogram ยาที่ต้องได้รับต่อเนื่อง 

 2.  เครื่องมือไม่พร้อมใช้งาน 

 3.  ความรู้ในการดูแล 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ: Team work ที่มีการทำงานโดยมีเป้าหมายร่วมที่ชัดเจน ทบทวนปญัหาและการประสานการ

ทำงานร่วมกันผ่านกระบวนการทำงานแบบบูรณการจะทำให้สามารถหมุนวงล้อการพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่องและ 

Management by fact เทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนพัฒนาต่อเนื่อง: 

 1.  ไปจัดทำMultidisciplinary Round โรงพยาบาลชุมชนทุกโรงพยาบาล 

 2.  พัฒนาศักยภาพแพทย์ พยาบาล กลุ่มเป้าหมาย ทั้งในโรงพยาบาลและเครือข่ายโดยการจัดประชุมอบรม

ทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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