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สรุปผลงานวิชาการ คปสอ.ลืออานาจ ปีงบประมาณ 2563
ลาดับ

ชื่อผลงานวิชาการ

1.

ผลของการพัฒนา Program รายงานผลเพาะเชื้อในระบบ Hos XP ต่อ
การบ่งชี้ข้อมูลเชื้อดื้อยาใน โรงพยาบาลลืออานาจ (Phase II)
ผลการพัฒนาระบบการสั่งตรวจแลปประจาปีคนไข้ NCD ในระบบ Hos
XP ของโรงพยาบาลลืออานาจ
พฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลลืออานาจ

ชนิดา สีวะกูล
สุมาลี ตะนุมาตร
ชนิดา สีวะกูล
สุมาลี ตะนุมาตร
วิลาวัลย์ หวินคา

4.

ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะ ในชุมชนบ้านน้า
ท่วม ตาบลเปือย อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ

5.

ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง บ้
านไร่ขี ตาบลไร่ขี อาเภอลืออานาจจังหวัดอานาจเจริญ
ผลของโปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการ
จัดการตนเองของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ดงมะยาง อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ

นางดารุณี วาทิน
นายสุริยา แสนโท
นายพงษ์พัน แก้วแสน
นายชัยณรงค์ บุรัตน์
นางอรชร สุดตา
นายสวัสดิ์ งามเถื่อน
สุภาวดี อริพันธ์
บังอร เสาหงส์
ระดาพร วิริยะกุล
อนุเชษฐ์ ทานะขันธ์

2.
3.

6.

ชื่อผู้วิจัย-สังกัด

หน่วยงาน

รางวัลที่ได้
(งานวิชาการระดับ
จังหวัด)

งานชันสูตร
โรงพยาบาลลืออานาจ
งานชันสูตร
โรงพยาบาลลืออานาจ
งานเวชปฏิบัติครอบครัว
และชุมชน
โรงพยาบาลลืออานาจ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านน้าท่วม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ รางวัลระดับดี
ตาบลบ้านไร่ขี
ด้านส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ รางวัลระดับดี
ตาบลดงมะยาง
ด้านส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค
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7.

8.
9.

10.
11.
12.

ชื่อผลงานวิชาการ

ชื่อผู้วิจัย-สังกัด

ประสิทธิผลของสมุนไพรพอกเข่าต่อระดับความปวดเข่าในผู้สูงอายุข้อเข่า ไข่มุก นิลเพ็ชร์
เสื่อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านฟ้าห่วน ตาบลไร่ขี อาเภอ วีระชาติ อานาจวรรณพร
ลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ
นางสาวสโรชา พฤกษวัน
นางพุทศรี จุลจรูญ
ประสิทธิผลการพัฒนาศักยภาพ Mr.TBต่อความครอบคลุมในการคัดกรอง บุษบง สามาเลิศ
เพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ตาบลโคกกลาง อาเภอลืออานาจ จังหวัด
อานาจเจริญ
การพัฒนารูปแบบการควบคุมระดับ HbA1C ในผู้ป่วยเบาหวาน โดย
นางชนิดา สีวะกูล
ทีมสหสาขาวิชาชีพ (PCT)
นางสุมาลี ตะนุมาตร,นาง
ดอกบัว บุรัตน์
นางกนกวรรณ ผิวทอง
ทีม PCT
ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัคร
รัญชิดา หวังผล
สาธารณสุขประจาหมู่บ้านที่มีภาวะอ้วนลงพุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ปุญชรัสมิ์ ละชั่ว
ตาบลบ้านศาลา อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ
เพชรรัตน์ วรรณโคตร
การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภท โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว รสวลีย์ ธรรมสาร
และแกนนาสุขภาพจิต
ขนิษฐา พิมพ์โพธิ์
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านนา นายกานต์ คามั่นทูล
ล้อม หมู่ 8 ตาบลไร่ขี อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ

หน่วยงาน

รางวัลที่ได้
(งานวิชาการระดับ
จังหวัด)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านฟ้าห่วน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลโคกกลาง
โรงพยาบาลลืออานาจ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านศาลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลเปือย
สานักงานสาธารณสุข
อาเภอลืออานาจ

รางวัลระดับดี
ด้าน R2R
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ชื่อผลงานวิชาการ

13.

การพัฒนาการดาเนินงานทันตสาธารณสุขในผู้ป่วยเบาหวานด้วย 3 สี
ฟันสวย กรณีศึกษาบ้านหนองไผ่ หมู่ 8 ตาบลอานาจ อาเภอลืออานาจ
จังหวัดอานาจเจริญ
ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกัน
โรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ตาบลดงบัง อาเภอลืออานาจ
จังหวัดอานาจเจริญ

14.

15.

เยลลี่มะม่วง อาหารเสริมวิตามิน

16.

ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้แผนยุทธศาสตร์ ของบุคลากรโรงพยาบาลลือ
อานาจ อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ ปี 2563
รูปแบบการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลลือ
อานาจ จังหวัดอานาจเจริญรูปแบบการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ในผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง โรงพยาบาลลืออานาจจังหวัดอานาจเจริญ

17.

18.
19.

ผลลัพธ์การค้นหาปัญหาที่เกิดเนื่องจากยา Drug Related Problems
(DRP) และการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหืด (Asthma)
โรงพยาบาลลืออานาจ
การพัฒนารูปแบบการจัดเก็บรายได้โรงพยาบาลลืออานาจ

ชื่อผู้วิจัย-สังกัด

หน่วยงาน

รางวัลที่ได้
(งานวิชาการระดับ
จังหวัด)

เพชรา มานุบุตร

โรงพยาบาลลืออานาจ

วิไล พรหมบุตร
สมบูรณ์ พันธ์บุตร
กิ่งทอง หาวงศ์
พิทักษ์ สิงห์บัวบาน
วิลาวัลย์ มหาไชย
พิไลพรรณ จันทประสาร
พรเพ็ญ ทาริวงศ์
ภคอร ธนูศิลป์
ภญ. พิไลพรรณ จันทประสาร
ภญ. พนัชญา โฉมอุปฮาด
ภก. พงษ์พิทักษ์ มิกทา
ภญ. ศิริพรรณ คุณมี
ภญ. จิราพร เทศน์ภูมิ
พนัชญา โฉมอุปฮาด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ รางวัลระดับดี
ตาบลดงบัง
ด้านส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค

นางกัญญาภัค ตุละวรรณ์

งานประกันสุขภาพ
โรงพยาบาลลืออานาจ

โรงพยาบาลลืออานาจ
โรงพยาบาลลืออานาจ
ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
โรงพยาบาลลืออานาจ

รางวัลระดับชมเชย
ด้าน R2R

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
โรงพยาบาลลืออานาจ
รางวัลระดับดี
ด้าน R2R
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20.
21

ชื่อผลงานวิชาการ
การศึกษา การศึกษาการนวดรีดเส้นรักษาอาการลมปลายปัตฆาต
สัญญาณ 1 หลัง ในผู้สูงอายุ ( Low back pain Deep Tissue
Massage )
เจลสัปะรดกาจัดกระเนื้อ

ชื่อผู้วิจัย-สังกัด
จิรัชยาอร ไชโยธา

หน่วยงาน

รางวัลที่ได้
(งานวิชาการระดับ
จังหวัด)

งานแพทย์แผนไทย
โรงพยาบาลลืออานาจ

ภญ.พิไลพรรณ จันทประสาร งานแพทย์แผนไทย
โรงพยาบาลลืออานาจ

รางวัลระดับดี
ด้านนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

๕

ผลของการพัฒนา Program รายงานผลเพาะเชือ้ ในระบบ Hos XP
ต่อการบ่งชี้ข้อมูลเชื้อดือ้ ยาใน โรงพยาบาลลืออานาจ (Phase II)
ชนิดา สีวะกูล, สุมาลี ตะนุมาตร
โรงพยาบาลลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ

บทคัดย่อ
การดื้อยาต้านจุลชีพของแบคทีเรียจะเกิดขึ้นรวดเร็วมาก หากใช้ยาเกินความจาเป็น โดยเฉพาะคนไข้ที่
นอน รักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน ดังนั้นในปี 2561 ทางหน่วยงานจึงพัฒนา Program รายงานผล
เพาะเชื้อขึ้นในระบบ Hos XP ของโรงพยาบาล เพื่อที่จะได้นามาประมวลผลข้อมูลเชื้อดื้อยาที่สาคัญ ซึ่งได้รับ
รางวัลผลงาน ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 10 แต่ยังมี GAP ที่ต้องพัฒนาต่อคือการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้
จริงกับคนไข้ การประมวลผลข้อมูลเชื้อดื้อยามีความจาเป็นในการวางแผนการรักษาของแพทย์ แต่ยังมีข้อจากัด
ของรู ป แบบรายงานผลในระบบ HosXP ดั งนั้ น วัต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย คื อ ศึ ก ษาเชื้ อ ดื้ อ ยาโดยการพั ฒ นา
Program รายงานผลเพาะเชื้อในระบบ HosXP เพื่อให้สามารถประมวลผลเชื้อดื้อยาจากผลการเพาะเชื้อใน
ผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลลืออานาจและนาไปใช้ประโยชน์กับคนไข้ได้ วิธีดาเนินการวิจัย เป็นการวิจัย
กึ่งทดลองโดยพัฒนา Program รายงานผลเพาะเชื้อ ใช้ชื่อ Biogram Program โดยจะเพิ่มช่องรายงานผลเชื้อ
และเพิ่มช่องการรายงานผล sensitivity ของยาในระบบรายงานผลในระบบ HosXP เพื่อที่จะได้ลงผลแยกลง
ในแต่ละช่องรายงานผล และหลังจากลงผลเพาะเชื้อในช่องรายงานผลที่พัฒนาแล้ว จะทาการประมวลผลข้อมูล
ผลการเพาะเชื้อจากคนไข้ที่มารับ บริการที่โรงพยาบาลลืออานาจ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – 31
ธันวาคม 2562 จานวน 937 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ด้วยค่าร้อยละ ผลการศึกษา พบว่า
Biogram Program สามารถให้ข้อมูลสาคัญ 2 ส่วนคือ เชื้อดื้อยา และเชื้อก่อโรคปี 2562 โดยเชื้อ
ดื้อยาที่สาคัญ ประกอบด้วย 1) E.Coli (ESBL+) ใน sputum 6 Isolated ในPus 2 Isolated ใน Urine 11
Isolated ใน Hemo 7 Isolated 2) Klebsiella pneumonia .(ESBL+) ใน urine 1 Isolated ใน Hemo
1 Isolated 3)Klebsiella pneumoniae(MDR) ในsputum 1 Isolatedใน Urine 2 Isolated 4) E.Coli
(MDR) ใน Urine 3 Isolated ใน Pus 1 Isolated ใน Hemo 3 Isolated 5) Acinetobacter spp.(MDR)
ใน hemo 2 Isolated 6) Pseudomonase aeruginosa (MDR…) ใน Urine 2 Isolated และเชื้อก่อโรคที่
ส าคั ญ ประกอบด้ ว ย 1) E.coli พบจ านวน 47 Isolated โดยดื้ อ ต่ อ ยา Amoxicillin 20.5% ดื้ อ ยา
Ceftriaxone 54.9% ดื้อยา Ceftazidime 49.5% และดื้อยา 2) Klebsiella Pneumoniae พบจานวน
37 Isolated ดื้อต่อยา Amoxicillin 12.2% ดื้อยา Ceftriaxone 20.4% ดื้อยา Ceftazidime 19.7% 3)
Staphylococcus aureus พบจานวน 25 Isolated ดื้อต่อยา Oxacillin 3.1% ดื้อยา clindamycin 3.1%
และสามารถลดเวลาในการลงผลจากเดิมเฉลี่ย 5.3 นาที เหลือ 2.1 นาที
สรุปผลการศึกษาจากผลการศึกษาพบว่า Biogram Program ทาให้ได้ข้อมูลเชื้อดื้อยาและเชื้อก่อโรค
ที่สาคัญ นาไปเป็ น ข้อมูลกับ งาน IC เพื่อจัดทาแนวทางปฏิบัติในการจัดการคนไข้ที่พบเชื้อดื้อยาและข้อมูล
ในทางคลินิกที่แพทย์เภสัชกรจะใช้วางแผนกรอบในการให้ยากับคนไข้ในโรงพยาบาลให้เป็นแนวทางที่ชัดเจน
กับเจ้าหน้าที่ทุกจุดเพื่อปฏิบัติกับคนไข้ในทิศทางเดียวกัน เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดเชื้อดื้อยาในคนไข้ต่อไป
คาสาคัญ : เชื้อดื้อยา, เพาะเชื้อ,sensitivity
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ผลการพัฒนาระบบการสั่งตรวจแลปประจาปีคนไข้ NCD ในระบบ Hos XP
ของโรงพยาบาลลืออานาจ
ชนิดา สีวะกูล, สุมาลี ตะนุมาตร
โรงพยาบาลลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ

บทคัดย่อ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันที่มารับบริการที่โรงพยาบาลลืออานาจ ส่วนใหญ่ต้องมารับบริการตรวจ
รักษาในแผนกผู้ป่วยนอกตามนัดอย่างสม่าเสมอในการมารับบริการแต่ละครั้ง ผู้ป่วยต้องรับการตรวจระดับ
น้าตาลในเลือด และการตรวจเฉพาะทางอื่นๆ นอกเหนือจากการพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษา และรับยา
ซึ่ ง ทางโรงพยาบาลลื อ อ านาจมี ก ารสั่ ง ตรวจแลปประจ าปี ใ นผู้ ป่ ว ย NCD ทุ ก ราย เพื่ อ เป็ น การติ ด ตาม
ผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง และมีการสั่งตรวจแลปในระบบ Hos XP แต่การสั่งแลปประจาปีในระบบ Hos XP
ของโรงพยาบาลในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง NCD พบปัญหาว่ามีบางส่วนที่สั่งแลปไม่ครบตามเกณฑ์ที่ต้องส่งตรวจ ทาให้
ผู้ป่วยบางส่วนไม่ได้ตรวจแลปที่สาคัญได้แก่ HbA1C,LDL,serum creatinine/urine protein ครบตามเกณฑ์
ที่กาหนด ต้องมาตามสั่งตรวจอีกรอบ ทาให้ยุ่งยากเสียเวลาทั้งคนไข้และเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ระยะเวลาในการ
สั่งตรวจแลปล่าช้า เพราะมีขั้นตอนการสั่งตรวจยุ่งยาก เนื่องจากต้องเปิดหน้าสั่งตรวจแลปหลายหน้า เพื่อที่จะ
สั่งตรวจให้ครบตามเกณฑ์ ทาให้ทั้งทางผู้ที่ต้ องสั่งตรวจในระบบ Hos XP ต้องเสียเวลากับขั้นตอนการสั่งแลป
นาน ดังนั้นทางทีมสหสาขาวิชาชีพจึงได้มีการประชุมปรึกษาหาแนวทางแก้ไข จึงได้ทาการพัฒนาระบบการสั่ง
ตรวจแลปประจาปีในคนไข้ NCD ขึ้นเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และครอบคลุมรายการตรวจแลปในคนไข้ NCD
ของโรงพยาบาล
รูปแบบวิจัย เป็นการใช้ข้อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิติ กลุ่มตัวอย่าง คือจานวนคนไข้ NCD ที่มา
ตรวจแลปประจาปีที่โรงพยาบาลลืออานาจ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.61 – 31 ธ.ค.62 โดยทาการพัฒนาระบบหน้า
สั่งตรวจแลปประจาปีคลินิก NCD โดยมีการประชุมปรึกษาในทีมสหสาขาวิชาชีพกาหนดรายการสั่งตรวจและ
ห้องแลปก็ได้ทาการเพิ่มหน้าสั่งตรวจแลปประจาปี ในระบบ Hos XP ให้ครบทุกรายโรคเพื่อให้แพทย์ พยาบาล
และผู้สั่งแลปสามารถคลิกสั่งตรวจแลป ได้ครบในขั้นตอนเดียว ทาให้ลดเวลาการสั่งตรวจ และรายการสั่งตรวจ
มีครบทุกรายการที่ต้องตรวจ โดยเริ่มใช้ระบบสั่ง ตรวจที่พัฒนาในปี 2562 หลังจากนั้นจึงทาการประมวลผล
ข้อมู ล เทีย บกับ ปี 2561 โดยประมวลผลข้อมูล จากระบบ HDC ในภาพรวมของอาเภอ เพื่อน าข้อมูล มา
วิเคราะห์ผลการพัฒนา
จากการพัฒ นาระบบการสั่ งตรวจพบว่า จานวนผู้ ป่ว ย NCD ได้รับการตรวจแลปครบตามเกณฑ์
เพิ่มขึ้น ในปี 6 2 ดังนี้ 1. ตรวจ HbA1C ในผู้ ป่ว ยเบาหวาน ปี6 1 ตรวจไป 49 % ปี6 2 ตรวจไป 69 %
เพิ่มขึ้น 20% 2.ตรวจ serum creatinine/urine protein ปี61 รวจไป 56.38 % ปี62 ตรวจไป 68.59
% เพิ่มขึ้น 12.21 % 3. ตรวจไขมันในเลือด ( LDL ) ปี 61 ตรวจไป 71.74 % ปี62 ตรวจไป 76.0 %
เพิ่มขึ้น 4% ซึ่งคาสั่งตรวจแลปแต่ละรายการผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และพบว่าระยะเวลาการสั่งตรวจแลปลด
ลง จากเวลาเฉลี่ย ในการสั่ งแลป ระบบเดิม คิดเป็นเวลา 1.34 นาที เวลาเฉลี่ยในการสั่งแลประบบใหม่ที่
พัฒนาขึ้นเฉลี่ยที่เวลา 0.54 นาที ซึ่งใช้เวลาลดลง และมีความถูกต้องครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
คาสาคัญ: ผู้ป่วย NCD,ระบบ Hos XP,Hba1c
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พฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลลืออานาจ
วิลาวัลย์ หวินคา
โรงพยาบาลลืออานาจ

บทคัดย่อ
การวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา พฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อ และศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลลืออานาจ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ
โดยมีขอบเขตการวิจัยเพื่อมุ่งศึกษาถึงพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลลืออานาจ
จานวน 47 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ (statistical Package for Social Sciences) โดยใช้ส ถิติอัตราส่วนร้อยละ ค่าเฉลี่ ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มและการวิเคราะห์การผันแปรทางเดียว
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้ออยู่ในปานกลาง ปัจจัยส่วนบุคคล
และปัจจัยทางจิตวิทยา ที่มีอิทธิพต่อพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อคือ ตาแหน่งงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับขยะติดเชื้อ ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะติดเชื้อ และทัศนคติในการจัดการขยะติด
เชื้อ ซึ่งทั้ง 5 ปัจจัยนี้ก่อให้เกิดความแตกต่าง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามลาดับ ส่วนปัญหา
อุปสรรคในการจัดการขยะติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลคื อ การขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่อง
การจัดการขยะติดเชื้อ การขาดการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการจัดการขยะ การไม่ให้ความสาคัญกับปัญหาที่
เกิดขึ้นและมองว่าปัญหาขยะติดเชื้อไม่ใช่เรื่องของตนเอง แต่เป็นเรื่องของทางโรงพยาบาลที่จะต้องหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคือ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยวิธีการฝึกอบรมโดย
การจัดวิทยากรที่มีความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง รู้ในเรื่องดังกล่าว และเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่ อ ต่ า งๆ โดยเฉพาะเสี ย งตามสายภายในโรงพยาบาล หนั งสื อ เรี ย นหั ว หน้ า กลุ่ ม งานต่ า งๆ การติ ด ตาม
ประเมินผลในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
สาคัญ : พฤติกรรม/การจัดการ/ขยะติดเชื้อ/เจ้าหน้าที่
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ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกัน
โรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง
บ้านไร่ขี ตาบลไร่ขี อาเภอลืออานาจจังหวัดอานาจเจริญ
นายชัยณรงค์ บุรัตน์, นางอรชร สุดตาและนายสวัสดิ์ งามเถื่อน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านไร่ขี อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง(Quasi-experimental Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผล
ของโปรแกรมการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยงโรคความ
ดันโลหิตสูงมีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรคความดันโลหิตสู งและระดับความดันโลหิตของ
ประชากรกลุ่มเสี่ ย งต่อโรคความดัน โลหิ ตสู ง ในเขตรับผิ ดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุ ขภาพตาบลบ้านไร่ขี
จานวน 30 คน ที่ได้จากการคัดกรอง เก็บข้อมูลโดย ใช้แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบประเมินความรอบรู้
ด้านสุขภาพ และแบบประเมินพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงตามหลัก3อ.2ส วัดก่อนและหลังการ
ดาเนิ นโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง. โดยจะเริ่ม
ดาเนินการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา
และ paired t-test
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 76.70 อายุ 41-50 ปีร้อยละ 56.70(
อายุ เฉลี่ ย 45.40 ปี ) สถานภาพสมรสแล้ ว ร้อ ยละ 73.30 ระดั บ การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้น ร้อ ยละ
62.50 อาชีพเกษตรกรร้อยละ 85.34 ภายหลังการได้รับโปรแกรมโปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้าน
สุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงมีค่าคะแนนเฉลี่ยความรอบรู้ด้านสุขภาพสูงกว่าก่อนได้รับ
โปรแกรมฯ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ( p-value<0.000) พฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงสูงกว่า
ก่อนได้รับโปรแกรมฯอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ( p-value<0.001) นอกจากนี้ระดับความดันโลหิตซีสโตลิก
และไดแอสโตลิกต่ากว่าก่อนได้รับโปรแกรมฯ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ( p-value<0.002) ผลการวิจัยครั้งนี้
แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง ช่วย
ให้กลุ่มเสี่ยงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ พฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นและระดับความดัน
โลหิตลดลง ดังนั้นควรนาโปรแกรมโปรแกรมโปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมไปใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงต่อไป
คาสาคัญ : ความรอบรู้ทางสุขภาพ,พฤติกรรมป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

๙

ผลของโปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการจัดการตนเอง
ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดงมะยาง อาเภอลืออานาจ
จังหวัดอานาจเจริญ
สุภาวดี อริพันธ์ , บังอร เสาหงส์ , ระดาพร วิริยะกุลและอนุเชษฐ์ ทานะขันธ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดงมะยาง
บทคัดย่อ
หลักการและวัตถุประสงค์ : ตาบลดงมะยางมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเพิ่มมากขึ้นทุกปี และเสียชีวิตจาก
ไตวายเพิ่มมากขึ้น จากการดาเนินงานที่ผ่านมา พบว่า ผู้ป่วยยังมีพฤติกรรมการจัดการตนเองยังไม่ถูกต้อง
ซึ่งความรู้อย่างเดียวไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะทาให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ดังนั้ นจึงจาเป็นต้องศึกษา
ผลของโปรแกรมการพัฒ นาความรอบรู้ด้านสุ ขภาพต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดงมะยาง อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ
วิธีการศึกษา: วิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) แบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการ
ทดลอง โดยประยุกต์ใช้แนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) ของ Nutbeam กลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้ป่ วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 1-3 ที่มารับ การรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุ ขภาพตาบลดงมะยาง อาเภอลื อ
อานาจ จังหวัดอานาจเจริญ ปี 2563 จานวน 30 คน โดยมีอัตราการกรองของไต มากกว่าหรือเท่ากับ 45
มิลลิลิตรต่อนาทีต่อ1.73 ตารางเมตร และ อายุระหว่าง 30-60 ปี เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย 1. โปรแกรม
การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โดยประยุกต์ใช้ของ
กองสุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข มีระยะเวลา 6 เดือน 2. คู่มือความรอบรู้ด้านสุขภาพกับการชะลอไตเสื่อม
กราฟพยากรณ์ระยะไต สื่อระวังภัยในเครื่องปรุง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.78 และ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณา และสถิติเชิงอนุมาน
ผลการศึกษา : พบว่า 1) ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนการทดลอง อยู่ในระดับ
ปานกลาง (mean=68.05, S.D.=12.23) หลังการทดลองมีความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับดี (mean=
85.12, S.D.=5.74) 2) พฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนการทดลองอยู่ ในระดับปาน
กลาง (mean=3.17, S.D.=.140) หลั งการทดลองมีพ ฤติกรรมการจัดการตนเองอยู่ในระดับ ดี (mean=
3.73, S.D.=.248)
สรุป: โปรแกรมการพัฒ นาความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรังซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้ความเข้าใจ การเข้าถึง การสื่อสาร การตัดสินใจ การจัดการตนเอง และการ
รู้เท่าทันสื่อ ทาให้ผู้ป่วยมีความรู้และทักษะในการจัดการตนเอง ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพและพฤติกรรมการจัดดการตนเองดีขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : โปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ พฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

๑๐

ประสิทธิผลของสมุนไพรพอกเข่าต่อระดับความปวดเข่าในผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านฟ้าห่วน ตาบลไร่ขี อาเภอลืออานาจ
จังหวัดอานาจเจริญ
นางไข่มุก นิลเพ็ชร์, นายวีระชาติ อานาจวรรณพร, นางสาวสโรชา พฤกษวัน, นางพุทศรี จุลจรูญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านฟ้าห่วน

บทคัดย่อ
ประเทศไทยมีป ระชากรสูงอายุ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัญ หาข้อเข่าเสื่ อมเป็นปัญหาเรื้อรังและเป็น
สาเหตุของความผิดปกติทางร่างกายและความพิการในผู้สูงอายุ จากรายงานการคัดกรองภาวะสุขภาพของ
ผู้สูงอายุในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านฟ้าห่วน ปี 2561 จานวนผู้สูงอายุที่คัดกรองจานวน 292
คน พบว่ามีปัญหาข้อเข่าเสื่อม ที่เสี่ย งต่อภาวะหกล้มจานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9 และ ปี 2562
จานวนผู้สูงอายุที่คัดกรองจานวน 294 คน พบว่ามีปัญหาข้อเข่าเสื่อม ที่เสี่ยงต่อภาวะหกล้มจานวน 40 คน
คิดเป็ นร้อยละ 13.6 ซึ่งเพิ่มขึ้น จากเดิมร้อยละ 1.7 การรักษาโรคนี้ส่วนใหญ่ใช้ยาต้านการอักเสบและยา
แก้ปวด และใช้เวลาต่อเนื่องเป็นเวลานาน ทาให้ผู้ป่วยต้องพึ่งพายาต้านการอักเสบและยาแก้ปวด และเสี่ยงต่อ
ผลข้างเคียงที่ตามมาได้ เช่นเป็นแผลในกระเพาะอาหารและลาไส้ และอันตรายจากการใช้สเตียรอยด์
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) ชนิดกลุ่มเดียววัดก่อน
และหลังการทดลอง โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง กาหนดคุณสมบัติ อายุ 60-69 ปี มีภาวะข้อ
เข่าเสื่อมและมีอาการปวดในโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านฟ้าห่วน และสมัครใจเข้าร่วมโครงการ จานวน 30 คน โดย
การนาสมุนไพรที่มีฤทธิ์ลดการปวดและอักเสบ นามาพอกบริเวณเข่าที่ปวด ครั้งละ 30 นาที สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
จานวน 4 สั ปดาห์ ประเมิน ระดับความปวดเข่าด้วยแบบประมิน Facial Scale และ Visual Rating Scale
ผู้วิจัยก่อนและหลังการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย Paired t – test
ผลการทดลองพบว่า คะแนนระดับความเจ็บปวดข้อเข่าที่ได้รับการพอกยาสมุนไพร พบว่าก่อนการ
พอกยาสมุนไพร ครั้งที่ 1 มีอาการปวดเข่า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.20 คะแนน + 0.71 อยู่ในระดับปวดมาก และ
หลังการพอกยาสมุนไพรครั้งที่ 4 มีอาการปวดเข่า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 คะแนน + 0.81 อยู่ในระดับปวด
เล็กน้อย ซึ่งอาการปวดข้อเข่าก่อนและหลังแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 อาการปวด
ข้อเข่าของกลุ่มตัวอย่างหลังการศึกษาการพอกสมุนไพร อยู่ในระดับปวดเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่าการพอกเข่า
ด้วยสมุนไพรสามารถลดอาการปวดข้อเข่าในผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมได้
คาสาคัญ : สมุนไพรพอกเข่า,เข่าเสื่อม
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ประสิทธิผลการพัฒนาศักยภาพ Mr.TB ต่อความครอบคลุมในการคัดกรองเพื่อค้นหา
ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ตาบลโคกกลาง อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ
บุษบง สามาเลิศ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโคกกลาง

บทคัดย่อ
การศึ ก ษาเป็ น การวิจั ย กึ่ งทดลอง(Quasi-Experimental Research)โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษา
ประสิ ทธิ ผลการพั ฒ นาศั กยภาพ Mr.TB ต่ อความครอบคลุ มในการคั ดกรองเพื่ อค้ นหาผู้ ป่ วยวั ณ โรครายใหม่
ตาบลโคกกลาง อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญโดยการให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรคความรู้ด้านการคัด
กรองวัณโรคการฝึกทักษะการปฏิบัติงานในการคัดกรองกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรคในชุมชน และ
การสร้างความมั่นใจ ดาเนินการศึกษาในระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ.
2563กลุ่มตัวอย่างคือ Mr.TB จานวน 22 คนเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรคและความรู้ด้านการคัดกรองวัณโรค และแบบประเมินการฝึกปฏิบัติคัด กรองวัณโรคใน
ชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้สถิติ Paired t-test ผลการวิจัยพบว่า
Mr.TB มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรคความรู้ด้านการคัดกรองวัณโรคทักษะการปฏิบัติในการคัดกรอง
วัณโรคเพิ่มมากขึ้นหลังได้รับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.001) ส่วนความ
ครอบคุลมในการคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ จากกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค ปี 2562
คิด เป็ น ร้อ ยละ 62.27 เพิ่ ม ขึ้น เป็ น ร้ อยละ 91.41 ในปี 2563 ดังนั้ น หากจะให้ เกิด ประสิ ท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลสูงสุดในการค้นหาผู้ ป่วยวัณโรค ควรให้อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตตาบลโคกกลางทุกคนได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ และขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้การค้นหาผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น มีผลต่อเนื่องทาให้
ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่รวดเร็วขึ้น ลดการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในชุมชน
คาสาคัญ : การพัฒนาศักยภาพ, Mr.TB, การคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่

๑๒

ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะ
ในชุมชนบ้านน้าท่วม ตาบลเปือย อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ
นางดารุณี วาทิน, นายสุริยา แสนโทและนายพงษ์พัน แก้วแสน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านน้าท่วม

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนและปัจจัยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยชุมชนในชุมชนบ้านน้าท่วม โดยคาดว่าผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการ
ส่งเสริมการรีไซเคิลมูลฝอยสาหรับประชาชนใน เขต ทาการศึกษาโดยวิธีการสารวจและใช้แบบ สอบถามกับ
กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน สุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ คือหนึ่งตัวอย่างในทุกห้าครัวเรือน นอกจากนี้ยังใช้
การสังเกตการณ์โดยไม่มีส่วนร่วมและสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้ แ ก่ ร้ อ ยละ ความถี่ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test Welch-test และ Pearson’s
Correlation ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมคัดแยกมูลฝอยชุมชนอยู่ใน ระดับต่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
การมีส่วนร่วม ของประชาชนในการคัดแยกมูลฝอย ได้แก่ อายุ จานวนสมาชิกในครัวเรือน ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ ความรู้ ทัศนคติ ความยินดีมีส่วนร่วม และบริบทของชุมชน

๑๓

การพัฒนารูปแบบการควบคุมระดับ HbA1C ในผู้ป่วยเบาหวาน
โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ (PCT) โรงพยาบาลลืออานาจ
นางชนิดา สีวะกูล, นางสุมาลี ตะนุมาตร, นางดอกบัว บุรัตน์,นางกนกวรรณ ผิวทอง และทีม PCT
โรงพยาบาลลืออานาจ จ.อานาจเจริญ
บทคัดย่อ
โรคเบาหวานมีผลกระทบต่อสถานะสุขภาพ ค่าใช้จ่ายและ คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย จึงจาเป็นที่ผู้ป่วย
เบาหวานต้อง เข้าใจถึง ความสาคัญของการควบคุมระดับน้าตาลในเลือด ทั้งนั้นพบว่ามี หลายปัจจัยที่มีผลต่อ
การควบคุมระดับน้าตาล ในเลือด แต่ปัจจัยหลักที่สาคัญคือตัว ผู้ป่วยเอง ผู้ป่วยเป็นผู้ดูแลสุขภาพที่สาคัญที่สุด
เนื่องจากต้องมีชีวิตอยู่กับโรคเรื้อรังเป็นเวลานาน คนไข้เบาหวานที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลลืออานาจต้อง
ได้ตรวจหาระดับน้าตาลสะสมในเลือด (HbA1C) เป็นประจาทุกปีเพื่อติดตามระดับน้าตาลสะสม จากข้อมูลปี
2562 พบว่ายังมีจานวนผู้ป่ วยที่ควบคุมระดับน้าตาลสะสมได้ดี (HbA1C<7) นั้น มีจานวน 23.9% ของ
ผู้ป่ วยเบาหวานทั้งหมด ซึ่งจานวนน้ อยกว่าเกณฑ์ที่กาหนดจากตัวชี้วัดของจังหวัด (HDC) ที่กาหนดไว้ต้อง
มากกว่า 40% ทางทีมสหสาขาวิชาชีพ (PCT) จึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันถึงแนวทางที่จะจัดทาเพื่ อ
เป็นการควบคุมระดับน้าตาลสะสม (Hba1C) ในผู้ป่วยเบาหวานให้ดีขึ้น ทีม PCT จึงได้จัดวางระบบแนวทาง
พั ฒ นารู ป แบบการควบคุ ม ระดั บ HbA1C โดยมี ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง ที ม แพทย์ พยาบาล เภสั ช กร
โภชนากร และทางห้องปฏิบัติการ เพื่อกาหนดการพัฒนารูปแบบแนวทางปฏิบัติกับผู้ป่วยเบาหวานในการที่จะ
ควบคุมระดับ Hba1c
โดยพัฒนารูปแบบการควบคุมระดับ HbA1C ได้แก่ จัดทา Exit nures ขึ้นเพื่อให้พยาบาลได้แนะนา
คนไข้ในการปฏิบัติตัวก่อนกลับบ้าน และมีทีมงานโภชนากรมาให้คาปรึกษากับคนไข้ถึงแนวทางการควบคุม
อาหาร และทางห้ องแลปก็ได้นาข้อมูลผล Hba1c ในรอบก่อนมาเพื่อให้ทีมจัดเข้ากลุ่ม ในผู้ป่วยเบาหวานที่
ควบคุมระดับน้าตาลได้ดี มาแนะนาให้กับกลุ่มที่มีการควบคุมระดับน้าตาลไม่ดี เพื่อเป็นตัวอย่าง หลังจากนั้นจึง
ทาการติดตามผลการควบคุมระดับ HbA1C ของผู้ป่วยในปี 2563 จากกระบวนการพัฒ นาแนวทางการ
ควบคุมระดับ Hba1c ในผู้ป่วยเบาหวานที่โรงพยาบาลลืออานาจพบว่า จากข้อมูลผลHba1c ที่ควบคุมได้ดี
(<7) ในปี 2562 ที่ทาได้ 23.9 % หลังจากทางทีมได้พัฒนากระบวนการ และแนวทางและนาไปปฏิบัติกับ
คนไข้ แล้วพบว่า ในปี 2563 มีผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับ Hba1c ได้ดี (<7) เพิ่มขึ้นเป็น 43 % ซึ่งถือ
ว่าผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดของจังหวัดที่กาหนดไว้ >40% และนอกจากนั้นยังเกิดผลดีกับผู้ป่วยในการควบคุมระดับ
น้าตาลในเลือดให้ดีอย่างต่อเนื่องได้เพื่อลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนที่จะตามมาได้
คาสาคัญ : ระดับ Hba1c , Exit nures

๑๔

ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้านที่มภี าวะอ้วนลงพุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านศาลา
อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ
รัญชิดา หวังผล ปุญชรัสมิ์ ละชั่ว เพชรรัตน์ วรรณโคตร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านศาลา

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านที่มีภาวะอ้วนลงพุงเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านศาลา อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้
ความสามารถของตนเอง กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบกลุ่มละ 21 คน
สุ่ ม ตัว อย่ างแบบเจาะจงตามเกณฑ์ คัด เข้า ใช้ ระยะเวลา ในการศึกษา 24 สั ป ดาห์ โดยกลุ่ ม ทดลองได้ รับ
กิจกรรมตามโปรแกรมการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สั ปดาห์ละ 1 ครั้ง ประกอบด้วย การบรรยายให้
ความรู้ประกอบภาพสไลด์ การสาธิตและฝึกปฏิบัติการ เลือกอาหาร การสาธิตและฝึกปฏิบัติการออกกาลังกาย
แบบแอโรบิกและการออกกาลังกายด้วยห่วงยางฮูลาฮูป การผ่อนคลายความเครียดขณะลดน้าหนักด้วยการทา
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การสาธิตและฝึกปฏิบัติการบันทึก พฤติกรรมการลดน้าหนักและเส้นรอบเอวของตนเอง
ในแต่ละวัน การให้สมาชิกเล่าถึงผลดีของการปฏิบัติตาม คู่มือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การนา เสนอ
ตัวแบบด้านบวก การพูดกระตุ้นเตือน ให้กา ลังใจ ให้คา แนะนา ให้รางวัล และติดตามเยี่ยมบ้านจากผู้วิจัยและ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ ได้รับกิจกรรมสุขศึกษาตามปกติวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนาและเปรียบเทียบความแตกต่าง ด้วยสถิติPaired t-test และ Independent t-test กาหนดระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ0.05 ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองค่าเฉลี่ ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับภาวะอ้วนลงพุงและ
การลดน้าหนัก การรับรู้ความสามารถของ ตนเองในการลดน้าหนัก ความคาดหวังในผลลัพธ์ของการลดน้าหนัก
และการปฏิบัติตัวในการลดน้าหนักสูง กว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าเฉลี่ยดัชนี มวลกายและค่าเฉลี่ยเส้นรอบเอวลดลงกว่าก่อนการทดลองและลดลงกว่า
กลุ่ ม เปรี ย บเที ย บอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ผลการศึ ก ษาแสดงให้ เห็ น ว่ า โปรแกรมการ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติก รรมสุ ขภาพมีป ระสิ ทธิภ าพ ในการลดค่าดัช นี มวลกายและเส้ น รอบเอวของอาสาสมัค ร
สาธารณสุขประจา หมู่บ้านที่มีภาวะอ้วนลงพุง
คาสาคัญ : โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ, ดัชนีมวลกาย, เส้นรอบเอว,
อาสาสมัครสาธารณสุขประจา หมู่บ้านที่มีภาวะอ้วนลงพุง

๑๕

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภท โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและแกนนา
สุขภาพจิต
รสวลีย์ ธรรมสาร และขนิษฐา พิมพ์โพธิ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเปือย

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยจิตเภทโดยให้ครอบครัวและแกนนาสุขภาพจิตมี
ส่วนร่วม สุ่มตัวอย่าง แบบเฉพาะเจาะจง จานวน 32 ราย ประกอบด้วย ผู้ป่วยจิตเภทจานวน 16 ราย ผู้ดูแล
จานวน 16 ราย และอาสาสมัครสาธารณสุข จานวน 8 ราย เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) ข้อมูล
ทั่วไป 2) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและแกนนาสุขภาพจิต โดยใช้โปรแกรมสนับสนุนครอบครัว
และ 3) แบบประเมินอาการทางลบ ฉบับภาษาไทย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ผลการวิจัย ดังนี้ 1) ช่วยให้ผู้ป่วยจิตเภทได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ 2) เป็นกิจกรรมที่
ทาให้ผู้ป่วยจิตเภทและบุคคลในครอบครัว มีการสื่อสารกันมากขึ้น ส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกันทาให้
ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวลดลง 3) ผู้ป่วยจิตเภทรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง 4) ผู้ดูแล และบุคคลในชุมชนมี
ทัศคติที่ดีต่อการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน ผลการประเมินอาการทางลบของผู้ป่วยจิตเภท หลังใช้โปรแกรม
สนับสนุนครอบครัวลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : ผู้ป่วยจิตเภท, การมีส่วนร่วมของครอบครัวและแกนนาสุขภาพจิต

๑๖

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านนาล้อม หมู่ 8
ตาบลไร่ขี อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ
นายกานต์ คามั่นทูล
สานักงานสาธารณสุขอาเภอลืออานาจ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนของชุมชนและปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน การจัดการขยะมูลฝอยในเขต พื้นที่ชุมชน
บ้านนาล้อม หมู่ 8 ตาบลไร่ขี อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ และเพื่อศึกษาถึงปั ญหาและอุปสรรคใน
การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการจัดการ ขยะในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านนาล้อม หมู่ 8 ตาบลไร่ขี อาเภอลือ
อานาจ จังหวัดอานาจเจริญ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้มาจากการสุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญจากประชาชนที่อาศัย อยู่ภายในชุมชนบ้านนาล้ อม หมู่ 8 ตาบลไร่ขี อาเภอลื ออานาจ จังหวัด
อานาจเจริญ รวมทั้งใช้กลุ่ มตัวอย่างจากเจ้าหน้าที่องค์การบริห ารส่ วนตาบลไร่ขี อาเภอลืออานาจ จังหวัด
อานาจเจริญและผู้นาชุมชน ทาการรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามกับ
กลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษา พบว่ า ในภาพรวมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการจัดการขยะอยู่ใน
ระดับดี คือ มีส่วนร่วมในการคิดวางแผนในกิจกรรมหรือโครงการ มีส่วนร่วมในการประชุมและทราบถึงปัญหา
สาเหตุ มีส่วนร่วมการมีความรู้ความเข้าเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับมาก มีการคัดแยกประเภท
มูลฝอยทาให้สามารถวางแผนในการจากัดมูลฝอยครั้งสุดท้ายได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วม
ในการประชาสัมพันธ์หรือชักชวนให้ร่วมทากิจกรรม การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการ ซึ่งดูได้จาก
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการที่ชุมชนบ้านนาล้อมเป็นผู้กาหนด เช่น กิ จกรรมโครงการคัดแยกขยะ
กิ จ กรรมรณรงค์ เรื่ อ งขยะ กิ จ กรรมให้ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ การจั ด การขยะด้ ว ยวิ ธีต่ างๆ กิ จ กรรมการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ด้านการคัดแยกขยะ ประชาชนยังมีโอกาสในการเข้าไปร่วมขั้นตอนการค้นหาปัญหา การกาหนด
แนวทางแก้ไขปัญหา การประชาสัมพันธ์หรือชักชวนร่วมในโครงการรวมถึงการเข้าร่วมโครงการอาจกล่าวว่า
ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการ ส่วนการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนด้านการจัดการขยะจากการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่าการจัดการปัญหาขยะเป็นที่น่าพึงพอใจ
ประชาชนเล็งเห็นความสาคัญในการแยกขยะก่อนที่จะนาไปทิ้งหรือกาจัด มีการส่งเสริมให้ความร่วมมือในการ
แยกขยะ การใช้ประโยชน์ที่เกิดมาจากขยะ มีงบประมาณและการให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการแยกขยะ
มีการรณรงค์และการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับความรู้และความเข้าใจรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดทาโครงการ
คาสาคัญ :การมีส่วนร่วม,การจัดการขยะมูลฝอย

๑๗

การพัฒนาการดาเนินงานทันตสาธารณสุขในผู้ป่วยเบาหวานด้วย 3 สี ฟันสวย
กรณีศึกษาบ้านหนองไผ่ หมู่ 8 ตาบลอานาจ
อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ
เพชรา มานุบุตร
โรงพยาบาลลืออานาจ

บทคัดย่อ
การวิจัยและพัฒนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการให้บริการทันตกรรมในผู้ป่วยเบาหวาน และศึกษา
ถึงผลการมารับบริการทันตกรรมในผู้ป่วยเบาหวานด้วย 3 สีฟันสวย บ้านหนองไผ่หมู่ 8 ตาบลอานาจ อาเภอ
ลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ ซึ่งศึกษาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน บ้านหนองไผ่หมู่ 8 จานวน 19 คน ระหว่าง
เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีดาเนินงาน 2 ระยะคือ 1) ระยะก่อนพัฒ นารูปแบบการ
ให้บริการทันตสุขภาพ ได้แก่ การสารวจข้อมูลทันตสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน วิเคราะห์สาเหตุการไม่มารับ
บริการตามนั ด พัฒ นาระบบการให้ บ ริการและการสร้างนวัตกรรม 2) ระยะหลังพัฒ นาระบบ ได้แก่ การ
สรุปผลการดาเนิ นงานและประเมินความรู้เรื่องทันตสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิง
พรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ใช้สถิติ Paired simple T-Test
ก่อนการพัฒ นารูป แบบการให้ บ ริการทั นตกรรมด้ว ย 3 สี ฟันสวย พบว่า ผู้ ป่ว ยเบาหวาน มีหิ น
น้าลาย ร้อยละ 52.6 ปริทันต์อักเสบ ร้อยละ 42.1 ฟันผุ ร้อยละ 52.6 จาแนกประเภทผู้ป่วย เพื่อให้
บริการด้านทัน ตสุ ขภาพเป็ น สีส้ ม ร้อยละ 89.5 ไปรับบริการตามนัด ร้อยละ 42.1 ไม่ไปตามนัด ร้อยละ
31.5 สาเหตุที่ไม่ไปรับบริการตามนัด คือ ไม่มีความรู้ ไม่ทราบถึงปัญหาและความสาคัญของสุขภาพช่องปาก
ร้อยละ 26.3 และขาดนัด/ลืมนัด ร้อยละ 15.7 มีความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพ ระดับปานกลาง ร้อยละ
52.6 และระดับดี ร้อยละ 15.7 ผลของการพัฒนารูปแบบการให้บริการทันตสุขภาพ พบว่า ผู้ป่วยไปรับ
บริการตามนัดทุกคน มีสุขภาพช่องปากดีขึ้น เช่น มีหินน้าลายลดลง ร้อยละ 10.5 ปริทันต์อักเสบลดลง ร้อย
ละ 31.6 ได้รับการอุดฟัน ร้อยละ 15.8 ผู้ป่วยได้รับบริการทันตตามนัดอย่างต่อเนื่องทาให้การจาแนก
ประเภทผู้ป่วยสีส้มลดลง ร้อยละ 42.1 มีความรู้ระดับดี ร้อยละ 84.2 และระดับปานกลาง ร้อยละ 15.8
มีความรู้แตกต่างจากก่อนการพัฒนารูปแบบการให้บริการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ P-value <0.001 ดังนั้น
จึงควรนารูปแบบนี้ไปขยายผลในประชาชนกลุ่มเป้าหมายอื่นต่อไป
คาสาคัญ การให้บริการทันตกรรมในผู้ป่วยเบาหวานด้วย 3 สีฟันสวย

๑๘

ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวาน
ในกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ตาบลดงบัง อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ
วิไล พรหมบุตร ,สมบูรณ์ พันธ์บุตร,กิ่งทอง หาวงศ์.พิทักษ์ สิงห์บัวบาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดงบัง

บทคัดย่อ
การวิจัย กึ่งทดลอง แบบกลุ่มเดีย ว วัดผลก่อนและหลั งการทดลอง เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของ
โปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ พฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวาน ระดับ
น้าตาลในเลือดในกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวานที่มีค่าระดั บน้าตาลในเลือดระหว่าง
100-125 มก/ดล.ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในปี พ.ศ.2563 จานวน 25
คน ซึ่งถูกคัดเลือกโดยวิธีเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เป็นประกอบด้วย 1) โปรแกรมการพัฒนาการความรอบรู้ด้าน
สุขภาพตามแบบจ าลองเส้ น ทางความรอบรู้ด้านสุ ขภาพ มี ระยะเวลา 6 สั ปดาห์ 2) คู่มือความรอบรู้ด้าน
สุขภาพกับการป้องกันโรคเบาหวาน 3) แบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนาและสถิติ ที ผลการวิจัยพบว่า หลังการเข้าร่วมโปรแกรม กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานมีคะแนนเฉลี่ยของ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤตกรรมการป้องกันโรคเบาหวานมากกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนระดับน้าตาลในเลือดมีค่าน้อยกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
คาสาคัญ: ความรอบรู้ด้านสุขภาพ; พฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวาน; โรคเบาหวาน

๑๙

เยลลี่มะม่วง อาหารเสริมวิตามิน
วิลาวัลย์ มหาไชย โภชนากร พิไลพรรณ จันทประสาร
ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลลืออานาจ

บทคัดย่อ
ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การสร้างเสริมร่างการให้แข็งแรงเป็นสิ่งที่จาเป็นซึ่งวิตามิน
รวมจะช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย การรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ เป็นปัจจัยสาคัญที่
จะทาให้ร่างกายได้รับ สารอาหารและวิตามินได้อย่างเพียงพอ ซึ่งปัญหาการรับประทานอาหารไม่ครบทั้ง 5
หมู่ จะพบมากในเด็กวัยก่อนวัยเรียนซึ่งไม่ชอบทานผักและผลไม้ โดยพฤติกรรมเด็กจะชอบทานขนมและดื่มนม
เป็นส่วนใหญ่ทาให้เด็กกลุ่มนี้อาจขาดสารอาหารและวิตามินที่จาเป็น โรคขาดสารอาหาร ไม่ได้เกิดขึ้นเพียง
เพราะอาหารไม่เพียงพอที่จะให้เด็กรับประทาน แต่ยังมีผลสืบเนื่องมาจากการรับประทานอาหารที่ให้คุณค่าไม่
ครบ ด้วยความเร่งรีบและปัจจัยอื่นๆ ในสังคมยุคปัจจุบันที่เร่ง รีบ เป็นหลัก หลายคนโดยเฉพาะคุณแม่ที่ไม่มี
เวลาทาอาหารให้ลูกทาน การซื้ออาหารที่มีสารอาหารไม่ครบถ้วน หรือแม้กระทั่งการรีบร้อนทานอาหารก็ทาให้
เกิดโรคขาดสารอาหาร
โรงพยาบาลลืออานาจมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลทั้งหมด 11 ศูนย์ มีเด็กอายุ 3-5 ปีจานวน
91 คนพบว่าเด็กส่วนมากไม่ชอบทานผักและผลไม้ จึงเกิดแนวคิดที่จะทานวัตกรรม เยลลี่มะม่วงวิตามินรวม
ซึ่งมีลักษณะเป็นขนมเยลลี่ที่เด็กชอบรับประทาน ซึ่งมะม่วงเป็นผลไม้ตามฤดูกาลราคาถูก หาง่าย คุณค่าทาง
โภชนาการสูง
คุณค่าทางโภชนาการของมะม่วง ในปริมาณ 1 ถ้วย หรือ 165 กรัม ได้แก่
พลังงาน 107 แคลอรี่
เส้นใยอาหาร 3 กรัม
น้าตาล 24 กรัม
โปรตีน 1 กรัม
วิตามิน เอ 25 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณที่แนะนาต่อวัน
วิตามิน ซี 76 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณที่แนะนาต่อวัน
วิตามิน บี6 0.2 มิลลิกรัม
โพแทสเซียม 257 มิลลิกรัม
มะม่ วงอุดมไปด้วยวิตามิน เอและวิตามินซี มะม่ว ง 165 กรัม ประกอบไปด้วยวิตามิ นเอถึง 25
เปอร์เซ็นต์ของปริมาณที่แนะนาต่อวัน ซึ่งวิตามินเอมีส่วนสาคัญต่อการทางานของร่ายกาย โดยเฉพาะดวงตา
และผิวพรรณ ส่งผลดีต่อกระดูก ระบบสืบพันธุ์ และระบบ เก็บโดยการนาเนื้อมะม่วงมาปั่นเก็บในอุณหภูมิ - 4
ถึง -18 องศาเซลเซียส เก็บได้นานเป้นปี
คาสาคัญ: เยลลี่ , โภชนาการ, เด็กวัยก่อนเรียน
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ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้แผนยุทธศาสตร์ ของบุคลากรโรงพยาบาลลืออานาจ
อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ ปี 2563
นางพรเพ็ญ ทาริวงศ์,นางภคอร ธนูศิลป์
โรงพยาบาลลืออานาจ
1. บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงสารวจครั้งนี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่อศึกษาระดับการรับรู้แผนยุทธศาสตร์ ของบุคลากร 7
ด้านและเปรียบเทียบระดับการรับรู้แผนยุทธศาสตร์ของบุคลากรจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 4 ด้าน ของ
บุคลากรโรงพยาบาลลืออานาจ อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ ปี 2563 โดยสารวจในบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลลืออานาจมากกว่า 1 ปี ประชากรจานวน 114 คน ระยะเวลาการศึกษาเดือน
พฤษภาคม 2563 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง คานวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (Yamane, 1973) โดยใช้
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 89 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบถามที่ผู้วิจัยได้พัฒนามาจากตัวอย่างจากการวิจัยของนาย
ปรีชา ถิ่นนัยธร มาพัฒนาใช้เนื่องจากวัดได้ตรงตามนิยามและกลุ่มเป้าหมายเป็นลักษณะเดียวกัน เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจงสาหรับหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้า
หน่ วยงาน ส่ ว นบุ คลากรระดับ ปฏิ บั ติการใช้การสุ่ มโดยวิธี Cluster การวิเคราะห์ ข้อมู ล โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็ จ รูป ในการค านวณหาค่ าสถิติ ได้ แก่ ค่ าร้อ ยละของกลุ่ ม ตั ว อย่ าง จ าแนกตามลั กษณะของบุ ค ลากร
คานวณค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงมาตรฐานของคะแนนระดับการรับรู้แผนยุทธศาสตร์ เปรียบเทียบระดับการรับรู้
แผนยุทธศาสตร์ ใช้สถิติ F-test (ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 75.28%
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสูงที่สุด 67.42% บทบาทหน้าที่รับผิดชอบส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงาน 79.78 %
ค่าเฉลี่ยอายุงานใน รพ.ลืออานาจ 12 ปี ส่วนใหญ่มีอายุงานระหว่าง 1-7 ปี ร้อยละ 35.96 % การรับรู้
แผนยุทธศาสตร์ รพ.ลืออานาจ โดยรวมทั้ง 7 ด้านอยู่ในระดับมาก คือ 3.84 มีระดับการรับรู้แผนยุทธศาสตร์
รายด้านดังนี้ 1) ด้าน LEADERSHIP ระดับมาก คือ 3.89 2) ด้าน STRATEGIC PLANNING ระดับมาก คือ
3.72 3) ด้าน CUSTOMER FOCUS ระดับ มาก คื อ 3.77 4) ด้ าน MEASUREMENT ANALYSIS AND
KNOWLEDGE MANAGEMENT ระดับมาก คือ 3.93 5) ด้าน WORKFORCE FOCUS ระดับมาก คือ 3.84
6) ด้ า น PROCESS MANAGEMENT ระดั บ มาก คื อ 3.86 7) ด้ า น RESULTS ระดั บ มาก คื อ 3.84
เปรียบเทียบระดับการรับรู้แผนยุทธศาสตร์ เพศชายมีค่าเฉลี่ยการรับรู้สูงกว่าเพศหญิง เพศต่างกันมีการรับรู้ไม่
แตกต่างกัน ปัจจัยระดับการศึกษาโดยรวมมีการรับรู้อยู่ในระดับมากคือ 3.91 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา/
ปวช.มีการรับรู้สูงสุด ระดับการศึกษาแตกต่างกัน ระดับการรับรู้มีความแตกต่า งกัน (p=0.03) ปัจจัยด้าน
บทบาทหน้าที่การรับรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ 3.95 หัวหน้างานมีความรับรู้สูงสุด คือ 4.10 บทบาท
หน้าที่แตกต่างกันระดับการรับรู้ไม่แตกต่างกัน ปัจจัยด้านอายุงานการรับรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ 3.83
อายุ งานระหว่าง 15-21 ปี มีการรับ รู้สู งสุด บุคลากรที่อายุงานแตกต่างกัน ระดับการรับรู้ไม่แตกต่างกัน
ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 1) ได้ทราบระดับการรับรู้แผนยุทธศาสตร์ของบุคลากรทั้ง 7 ด้าน 2) ได้ทราบ
ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อระดับการรับรู้แผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลและ 3) เพื่อนาผลที่ได้ไปวางแผ น
พัฒนาการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และช่องทางการสื่อสารกับบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการรับรู้แผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล ส่งผลต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง
และเกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
คาสาคัญ : การรับรู้, แผนยุทธศาสตร์, โรงพยาบาล
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รูปแบบการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลลืออานาจ
จังหวัดอานาจเจริญ
ภญ. พิไลพรรณ จันทประสาร ภญ. พนัชญา โฉมอุปฮาด ภก. พงษ์พิทักษ์ มิกทา
ภญ. ศิริพรรณ คุณมี ภญ. จิราพร เทศน์ภูมิ
โรงพยาบาลลืออานาจ

บทคัดย่อ
จากการระบาดของโรค Covid-19 ซึ่งมีแนวโน้มในการขยายกว้าง คณะกรรมการระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขสาหรับทุกโรคและภัยสุขภาพ สสจ.อานาจเจริญ จึงได้มีคาสั่งการในการดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพื่อให้สถานบริการทุกแห่งใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อในกลุ่ม
ผู้ ป่ ว ย NCD โดยให้ มี ก ารจั ดส่ งยาไปที่ บ้ านในกลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยที่ ค วบคุ ม โรคได้ และไม่ มี โรคร่ว ม โรงพยาบาล
ลืออานาจมีผู้ป่วยมารับบริการในคลินิก NCD 9217 ราย เป็นผู้ป่วยเบาหวาน 2210 ราย (ร้อยละ 23.97)
และ ความดันโลหิตสูง 4112 ราย( ร้อยละ 44.61)) ทีมสหสาขาวิชาชีพจึงได้ประชุมเพื่อหาแนวทางในการ
ด าเนิ น การ ให้ มี ค วามเหมาะสม ถูก ต้ อ ง ปลอดภั ย ในผู้ ป่ ว ย วัต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ พั ฒ นารูป แบบการ
ให้บ ริการให้ มีความเหมาะสมในสภาวะการระบาดของโรค Covid-19 2)ร้อยละ 99 ของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ได้ รั บ ยาตามแพทย์ สั่ ง 3) ร้ อ ยละ 99 ของผู้ ป่ ว ยได้ รั บ ความปลอดภั ย ในการใช้ ย า ขั้ น ตอนในการ
ด าเนิ น การ 1)ประชุ ม ที ม สหสาขาวิช าชี พ เพื่ อ ก าหนดแนวทาง 2)ประสานพื้ น ที่ รพสต.และไปรษณี ย์
3)พยาบาล CM ส่งรายชื่อผู้ป่วยตามนัดให้แพทย์ทบทวน 4)แพทย์ส่งชื่อผู้ป่วยให้พยาบาล CM ประสานกับ
ผู้ป่ วยเพื่อสอบถามความยิน ยอมในการเข้าร่วมโครงการ และ บันทึกคายินยอมในการรับยาทางไปรษณี ย์
5) ส่งข้อมูล ผู้ป่ วยให้ฝ่ ายเภสัชกรรมจัดยา เภสั ชกรตรวจสอบความถูกต้องของใบสั่งยา/Drug interaction
(Triple Check) ก่อนบรรจุกล่ องไปรษณีย์ 6) ไปรษณี ย์นาส่ งยาให้ ผู้ป่วยและนาใบตอบรับการรั บยาของ
ผู้ป่วยส่งคืนฝ่ายเภสัช 7) เภสัชกรโทรติดตามการใช้ยาในผู้ป่วย ผลการดาเนินการ มีการดาเนินการจัดส่งยา
ทางไปรษณีย์ ในระหว่าง 25 มีนาคม – 27 พฤษภาคม 2563 โดยมีผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับยาทางไปรษณีย์
769 คน มีผู้ป่วย 4 คน (ร้อยละ 0.52) ที่ไปรษณีย์ไม่สามารถติดต่อและนาส่งที่บ้านได้ ได้ประสาน รพ.สต.
นาส่งที่บ้าน ไม่พบ Drug interaction ในการสั่งใช้ยาของแพทย์ ผู้ป่วยได้รับการติดตามการใช้ยา 690 คน
(ร้อยละ 90) สรุปผลการศึกษา : ผู้ป่วยโรคเรื้อรังร้อยละ 99 ได้รับยาทางไปรษณีย์ตรงทันเวลา ผู้ป่วยไม่ขาด
ยา และ ร้ อ ยละ 90 ของผู้ ป่ ว ยโรคเรื้ อ รั ง ได้ รั บ การติ ด ตามการใช้ ย าจากเภสั ช กร และยั งไม่ พ บ Drug
interaction ในการสั่งใช้ยาของแพทย์ และไม่พบรายงานการเกิด ADE/ADR จากการใช้ยา
คาสาคัญ : ส่งยาทางไปรษณีย์ , ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
อ้างอิง : ธรัลหทัย วิริยะสิรสิ กุล แล คณะ. การบริบาลเภสัชกรรม ความร่วมมือในการใช้ยา. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. 2559
https://www.pptvhd36.com/special/ไวรัสโคโรนา . สืบค้นเมื่อ 30 มีนาคม 2563
https://www.thaihealth.or.th/microsite/categories/5/ncds/2/173/176-กลุ่มโรค+NCDs.html สืบค้นเมื่อ 30
มีนาคม 2563
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ผลลัพธ์การค้นหาปัญหาที่เกิดเนื่องจากยา Drug Related Problems (DRP) และการให้
บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหืด (Asthma) โรงพยาบาลลืออานาจ
นางพนัชญา โฉมอุปฮาด
โรงพยาบาลลืออานาจ

บทคัดย่อ
โรคหื ด (Asthma) เป็ น โรคเรื้อรังที่ เกิดจากหลอดลมตีบแคบเนื่องจากการอักเสบเรื้อรัง ปัจจุบัน มี
แนวโน้ มเพิ่มขึ้น เรื่อยๆ อุบั ติการณ์ ของโรคหื ดพบในประเทศไทยมีประมาณร้อยละ 4-13 ของประชากร
ทั้งหมด คลินิกโรคหืด (Asthma)โรงพยาบาลลืออานาจเปิดให้บริการทุกวันอังคารของสัปดาห์ ผู้ป่วยโรคหืด
เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลลืออานาจด้วยภาวะ Acute asthmatic attack มีแนวโน้มมากขึ้นในทุกปี ใน
กลุ่มผู้ป่วย Acute asthmatic attack พบว่ามีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ซึ่งปัญหาที่พบมากที่สุดคือปัญหาที่
เกี่ยวเนื่องจากยา (Drug related problems, DRP) โดยผู้ป่วยขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคและการปฏิบัติ
ตัวที่ถูกต้อง ส่งผลให้ความร่วมมือในการใช้ยาต่า ปัญหาหลักที่พบเกิดจากการที่ผู้ป่วยใช้ยาสูดพ่นได้ไม่ถูกวิธี
มีการปรับลดหรือหยุดยาเอง ไม่ใช้ยาตามที่แพทย์สั่ง การบริบาลทางเภสัชกรรมติดตามประเมินการใช้ยาจาก
เภสัชกรยังไม่ครอบคลุมผู้ป่วยที่มารับบริการทุกรายได้ จากปัญหาดังกล่าว จึงได้พัฒนารูปแบบการให้บริบาล
ทางเภสัชกรรม วัตถุประสงค์ 1. เพื่อค้นหาปัญหาที่เกิดเนื่องจากยา (Drug related problems, DRP) ใน
คนไข้โรคหืด 2. เพื่อประเมินผลลัพธ์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหอบหืดในด้าน (2.1) ด้าน
Compliance ความร่วมมือในการใช้ยา (2.2) ด้าน Clinical Outcome ผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยโรคหอบ
หืด วัดผลโดยใช้ PEFR (Peak Expiratory Flow Rate) ขอบเขตการศึกษา ศึกษาในผู้ป่วยนอกโรคหืดที่มา
รับบริการที่โรงพยาบาลลืออานาจทาการศึกษาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 รวมระยะเวลา 6
เดือน วิธี ด าเนิ น การวิ จั ย เป็ น การศึ กษาแบบไปข้ างหน้ า Prospective Pretest–Posttest one group
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ แสดงผลโดยร้อยละ ขั้นตอนการดาเนิน การ 1) เก็บข้อมูลและค้นหา DRP ใน
ผู้ป่วยโรคหืดที่มารับบริการ เพื่อประเมินปัญหา 2)ให้การบริบาลเภสัชกรรมเกี่ยวกับการใช้ยาพ่นเทคนิคพิเศษ
แก้ไข DRP/ปัญหาเฉพาะรายของผู้ป่วย 3) เก็บข้อมูลติดตามประเมินผลด้าน Clinical outcome (ผล PEFR
ที่ดีขึ้น) สรุปผลการศึกษา 1) DRP ที่พบสูงสุดในผู้ป่วยโรคหืด 3 อันดับแรก คือ 1.Non-compliance(ร้อย
ละ21), 2.Adverse drug reaction (ร้อยละ8) และ 3.Duplicate medication (ร้อยละ 2.6) 2.หลังการ
ให้บริบาลเภสัชกรรม ผู้ป่วยเกิดความร่วมมือในการใช้ยาตามแพทย์สั่งมากขึ้นร้อยละ 92 3) ผลลัพธ์ทาง
คลินิกหลังการบริบาลทางเภสัชกรรม ผู้ป่วยมีค่าเฉลี่ย PEFR เพิ่มขึ้น จากร้อยละ 52.85 เป็น ร้อยละ 68
ข้อเสนอแนะ/ข้อจากัดของการศึกษา ไม่ได้ประเมินค่า PEFR ในผู้ป่วยโรคหืดได้ทุกราย เนื่องจากผู้ป่วยมาไม่
ตรงวันนัดของคลินิกและบุคลากรไม่เพียงพอ
คาสาคัญ : หอบหืด,การให้บริบาลทางเภสัชกรรม, Drug Related Problems (DRP)

๒๓

การพัฒนารูปแบบการจัดเก็บรายได้โรงพยาบาลลืออานาจ
นางกัญญาภัค ตุละวรรณ์
โรงพยาบาลลืออานาจ

บทคัดย่อ
โรงพยาบาลลื ออานาจมีรายรับ หลั กมาจากงบเหมาจ่ายรายหั วจากสานักงานหลักประกันสุ ขภาพ
แห่งชาติ และค่าบริการตามที่ให้บริการ เมื่อให้บริการแล้วหน่วยจัดเก็บรายได้ต้องดาเนินการเรียกเก็บค่าบริการ
ทางการแพทย์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตั้งลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลส่งงานการเงินและบัญชีเพื่อรับรู้ พบ
ปัญหาการสูญเสียรายได้จากการเรียกเก็บรายได้ ที่ส่งข้อมูลไม่ผ่านและไม่ได้รับเงินในปีงบประมาณ 2562
เป็นจานวน 700 ราย คิดเป็นมูลค่า 1,673,170.99 บาท มีการแก้ไขและเรียกเก็บจากข้อมูลที่ส่งไม่ผ่าน
จานวน 619 ราย คิดเป็นมูลค่า 1,602,781.06 บาท จากการวิเคราะห์ปัญหา พบว่า เกิดจาก ให้สิทธิ์ไม่
ถูกต้อง ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย การบันทึกเวชระเบียนไม่สมบูรณ์ การเรียกเก็บที่ส่ง
ข้อมูลการเรียกเก็บไม่ครบถ้วนทุกกองทุน รวมทั้งหน่วยส่งเคลมมีหลายหน่วยไม่รวมศูนย์ ซึ่งจากการมีระบบ
ประกันสุขภาพหลายระบบ มีการบริหารแบบแยกส่วน ทาให้การจัดเก็บรายได้ไม่ครบถ้วน ซึ่งเป็นภาระที่ต้อง
ปฏิบัติตามกระบวนการขั้นตอนและกฎกติกาในการจัดทาข้อมูลขอเบิกเงิน และการบริหารจัดการฐานข้อมูล
ของระบบประกัน สุขภาพแต่ล ะระบบ ดังนั้ นผู้ศึกษาจึงได้มีแนวคิดในการพัฒ นารูปแบบการจัดเก็บรายได้
โรงพยาบาลลื ออานาจ เพื่อให้ ส ามารถเรีย กเก็บรายได้จากผู้ รับบริการทุกกองทุน ครบถ้ว น และพัฒ นาทุ ก
ขั้น ตอนในกระบวนการเรียก เพื่อให้ เกิดประสิทธิภ าพในการเรียกเก็บได้สมบูรณ์ มากยิ่งขึ้น วิธี ดาเนิน การ
1.วิเคราะห์ข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของปัญหาจากอุบัติการณ์การสูญเสียรายได้ 2.สะท้อนข้อมูล
การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละกระบวนการเพื่อให้ทีมพัฒนาร่วมรับทราบ และ เสนอแนวทางในการ
แก้ไขให้เหมาะสมกับบริบทของการทางานในแต่ละหน่วยที่รับผิดชอบ 3.เลือกแนวทางที่เหมาะสมโดยมีการ
ปรับเปลี่ยนแต่ละจุดบริการ 4.งานจัดเก็บรายได้ติดตามประเมินผล ตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อพบปัญหา
สะท้ อ นข้อ มู ล ไปยั ง หน่ ว ยงาน เครื่ องมื อ ที่ ใช้ คือ 1) รายงานข้ อ มู ล เรีย กเก็ บ ค่ าบริก ารทางการแพทย์
2)รายงานการจ่ ายเงิน ค่าบริ การ 3)ข้อมู ล ใน HosXp ปี งบประมาณ2563 4.)โปรแกรมRCM สถิติ ที่ใ ช้
คือ ค่าเฉลี่ยและร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลที่ส่งเบิกผ่านการตรวจสอบมากขึ้นจากปี2562=700ราย
ปี 2 563 (ต.ค-มี.ค)=134 ราย ส่ งเบิ กครบทุ กกองทุ น และยังพบว่าผลการ AUdit เวชระเบียนท าให้ ค่ า
Adj.RW เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ ก่ อ น Audit ในปี 2563(ต.ค-มี .ค)= Adj.RW ก่ อ น Audit=470.7522
Adj.RWหลัง=511.9296 เพิ่มขึ้น 41.1774 คิดเป็นมูลค่าเงินที่เพิ่มขึ้น 378,832.08 บาท ส่งผลให้มีการ
เพิ่มขึ้นของเงินรายได้ในแต่ละกองทุน สรุปผลจากการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บรายได้โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้ ป ฎิ บั ติ ทุ ก หน่ ว ยบริ ก ารส่ ง ผลให้ มี ค ะแนนผลประเมิ น การควบคุ ม ภายในด้ ว ยระบบอิ เ ลคทรอนิ ก ส์
(Electronics Internet Audit : EIA) ในมิติด้านการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นจากร้อยละ26.3 ใน
ปี2562 เป็นร้อยละ 99.80 ในปี 2563
คาสาคัญ : การจัดเก็บรายได้

๒๔

การศึกษา การศึกษาการนวดรีดเส้นรักษาอาการลมปลายปัตฆาตสัญญาณ 1 หลัง
ในผู้สูงอายุ ( Low back pain Deep Tissue Massage )
จิรัชยาอร ไชโยธา
โรงพยาบาลลืออานาจ อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ

บทคัดย่อ
โรคปวดหลั งและอาการร้าวลงสะโพกเข่าขาเรื้อ รังในผู้ สู งอายุ ทางการแพทย์แ ผนไทย เรียกว่า
โรคลมปลายปัตฆาตสัญญาณ 1 หลัง สาเหตุเกิดจากกล้ามเนื้อเอวและสะโพกได้รับบาดเจ็บจากการทางานหรือ
หรือท่านทางอิริยาบถเคลื่อนไหวไม่ถูกต้อง เกิดอาการอักเสบสะสมเป็นเวลานาน ทาให้กล้ามเนื้อแข็งตึงยึด
บริเวณดังกล่าวลามลงมาที่ต้นขาเข่าและน่องเป็นสาเหตุให้เลือดลมไหลเวียนไม่ดีเกิดการอุดตันทาให้กล้ามเนื้อ
แข็งตึงและปวดร้าวหรือชาบางราย ประกอบกับเป็นผู้สูงอายุมีภาวะกระดูกเสื่อม ความเสื่อมตามวัยมีพิษร้อน
เย็นสะสมบริเวณเอวสะโพกต้นขาทาให้หลอดเลือดและทางเดินลมติดขัด ทาให้เกิดความรู้สึกปวดระคายเคือง
ไม่มีมีความสุขในการดารงชีวิตประจาวัน เดิมการรักษาทางแพทย์แผนไทยด้วยการนวดและประคบร้อน
สมุนไพรบริเวณที่เป็นและเกี่ยวข้อง โดยการตรวจวินิจฉั ยทางหัตถเวชบาบัด นัดมานวดรักษาอาการต่อเนื่อง
วันเว้นวันติดตามจนกว่าจะหายปกติ ในรายที่มีอาการโดยทั่วไปทุกวัย แต่ปัจจุบันมีผู้สูงอายุจานวนหนึ่งมี
อาการป่วยด้วยอาการนี้ มีอาการเดินไม่ตรง สะโพกเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง เข่าโก่ง ลงน้าหนักที่ฝ่าเท้าไม่เต็มที่
บางรายตรวจพบหินปูนเกาะหนา หรือพังผืดเป็นแผ่นหนาตึง ยึดอวัยวะ มีโอกาสเดินหกล้ม วิตกกังวลนอนไม่
หลับ ความเสียหายอาจได้เป็ นผู้ป่วยติดเตียงเพิ่ม ผู้สูงอายุมีอาการดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 27 จากจานวน
ผู้สูงอายุในโรงพยาบาลลืออานาจ เนื่องจากการมีช่วงอายุที่สะดวกสบายขึ้ นหลังจากทางานหนักมาตลอดชีวิต
วัยทางานและขาดการออกกาลังกายมีการสะสมโรคและอาการมานาน การปฏิบัติตัวในการดารงชีวิตประจาวัน
ไม่ถูกสุขอนามัย งานแพทย์แผนไทย จึงได้คิดค้นวิธีการรักษาเพื่อฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อให้มีสุขภาพ
แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ อายุยืนนาน ด้วยวิธีการนวดฟื้นฟูโรคอาการปวดหลังและอาการร้าวลงสะโพกเข่าขา
แบบใหม่โดยผสมผสานการนวดน้ามันและรีดเส้นและประคบร้อนสมุนไพร ให้สุขศึกษาการปฏิบัติตัวและกิน
อาหารตามธาตุเจ้ าเรือน กิจ กรรมและอาหารของแสลงที่ต้องงด โดยการนวดวิธีนี้ ผลดีคือสามารถค้นพบ
เส้นทางเดินลมตึงและเส้นเอ็นที่ขอดได้ชัดเจน ผู้สูงอายุไม่บาดเจ็บสามารถนวดรีดเส้นเพื่อให้ท่อทางเดินลมเปิด
ช่วยเพิ่มการไหลเวียนดีขึ้น อาการปวดตึงก็ลดลงและหายเป็นปกติได้ วัตถุประสงค์ 1)เพื่อพัฒนางานนวด
รักษาฟื้นฟูในกลุ่มผู้สูงอายุในและนอกคลินิก 2)เพื่อทบทวนความรู้เรื่องการนวดรักษาเกี่ยวกับลมและทางเดิน
ของลม 3) เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและเป็นทางเลือกในการรักษาอาการปวดตึงกล้ามเนื้อ ผลการดาเนินงาน
และกิจกรรม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563 มีผู้สูงอายุมาบาบัดโรคและอาการปวดเอว
สะโพก ขา จ านวน 12 ราย อาการหายเป็ น ปกติ 8 ราย อาการดี ขึ้น 4 ราย (กล้ ามเนื้ ออ่ อนตัว ลง )
สรุปผลการศึกษา การนวดน้ามันและรีดเส้นและประคบร้อนสมุนไพร รักษาอาการลมปลายปัตฆาตสัญญาณ
1 หลัง ในผู้สูงอายุ และให้สุขศึกษาการปฏิบัติตัวและกินอาหารตามธาตุเจ้าเรือน กิจกรรมและอาหารของ
แสลงที่ต้องงด โดยการนวดวิธีนี้มีข้อดีคือสามารถค้นพบเส้นทางเดินลมตึงและเส้นเอ็นที่ขอดได้ ชัดเจน และ
วินิจฉัยวางแผนการรักษาได้ถูกต้องแม่นยา และผู้สูงอายุไม่บาดเจ็บสามารถนวดรีดเส้นเพื่อให้ท่อทางเดินลม
เปิด ช่วยเพิ่มการไหลเวียนดีขึ้น อาการปวดตึงก็ลดลงและหายเป็นปกติได้เป็นไปตามแผนการรักษา
คาสาคัญ : ลมปลายปัตฆาตสัญญาณ 1 หลัง, รีดเส้น

๒๕

Supper Pineapple Gel เจลสับปะรดกาจัดกระเนื้อ
พิไลพรรณ จันทประสาร
โรงพยาบาลลืออานาจ
บทคัดย่อ
กระเนื้อเกิดจากความผิดปกติของผิวหนังส่วนบน ขนาดเป็นจุดเล็กหรือใหญ่ เกิดมากเมื่ออายุมากขึ้น
หรืออาจพบขณะตั้งครรภ์ โดยบริเวณที่พบมากได้แก่ หลัง หน้าอก ใบหน้า คอ ศีรษะ หรือตาแหน่งอื่น ๆ ของ
ร่างกาย จะมีขนาดโตขึ้น เมื่อเวลาผ่านไป วิธีการรักษาทาได้โดยการจี้ไฟฟ้าหรือจี้ด้วยสารเคมีเช่นกรดไตร
คลออะซิติกซึ่งจะทาให้เนื้อเยื่อตายและหลุดออก หรือจี้ด้วยไนโตรเจนเหลว ซึ่งจะทาให้เกิดตุ่มน้าพองและ
แผลเป็น ในโรงพยาบาลชุมชนไม่สามารถให้บริการเหล่านี้ได้เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ แม้จะมีผู้ป่วยมาปรึกษา
สอบถามและพบผู้ป่วยเข้ามารักษาอาการแผลติดเชื้อจากการกาจัดกระเนื้อโดยหมอเถื่อนที่ใช้น้ากรดหยด
บริเวณที่เป็น จึงเกิดแนวคิดที่จะค้นคว้านวัตกรรมเพื่อหาสารจากธรรมชาติที่สามารถหาได้ในชุมชน ราคาถูก
ไม่เป็นอันตรายและสามารถจ่ายให้กับผู้ป่วยนากลับไปใช้ที่บ้านได้โดยปลอดภัย จากการทบทวนวรรณกรรม
พบว่าสับประรดมีเอนไซม์ปาเปน(Papain)และบรอมีเลน( bromelain) เป็นเอนไซม์ตามธรรมชาติสามารถ
ย่อยสลายเนื้อเยื่อได้มาใช้ โดยพัฒนาให้เป็นเจลสับปะรด ซึ่งสามารถใช้ได้ง่ายสะดวก มีคุณสมบัติในการยึด
เกาะผิวดีเมื่อทาและใช้สะดวก ผู้ป่วยสามารถนากลับไปใช้ที่บ้านได้ วัตถุประสงค์การศึกษา 1) เพื่อผลิตเจล
สั บ ปะรดที่ มี คุ ณ สมบั ติ ในการก าจั ด กระเนื้ อ 2) เพื่ อ ใช้ ในการรั ก ษาผู้ ป่ ว ยโรคกระเนื้ อ วิ ธี ก ารพั ฒ นา
สิ่ งประดิ ษ ฐ์ 1) จั ด เตรี ย มวัส ดุ อุ ป กรณ์ 1.1) สั บ ปะรด 1.2) เครื่ อ งปั่ น กรอง 1.3) carbopol 940
1.4) TEA 5) STW 2) ทาการศึกษาเพื่อผลิตเจลสับปะรด 2.1) สกัดน้าสับปะรด 2.2) ทดลองผลิตเจลที่
ความเข้มข้นต่างๆ 2.3) ทดสอบการจั ดเก็บเจลในภาชนะและควบคุมอุณ หภูมิ 2.4) ทดลองใช้ในผู้ป่ วย
อาสาสมัคร การทดสอบสิ่งประดิษฐ์ ทดลองในอาสาสมัครที่เป็นเจ้าหน้าทีโรงพยาบาลจานวน 14 คน โดยมี
ขนาดของกระเนิ้อตั้งแต่ 0.1 - 0.3 เซนติเมตร อาสาสมัคร 5 คนเลือกใช้เจลสับปะรดความเข้มข้นที่ระดับ
ความเข้มข้น 30 เปอร์เซ็นต์และ 9 คนเลือกใช้เจลที่ความเข้มข้น 45 เปอร์เซ็นต์ พบว่า เจบสับปะรดสามารถ
กาจัดกระเนื้อได้ ใช้เวลาในการกาจัดกระเนื้อ 6–31 วัน และ 4–17 วัน โดยเมื่อเริ่มทาเจลสับปะรดในวันที่
2 จะพบบริเวณกระเนื้อแดง ไม่มีการเจ็บหรือคัน กระเนื้อจะค่อยๆ ลดขนาดลง สีของกระเนื้อจางลง และหลุด
ระยะเวลาในการกาตัดกระเนื้อให้หลุดออกขึ้นกับขนาดของกระเนื้อ ไม่พบผลข้างเคือง และไม่ก่อให้เกิดการ
ระคายเคืองรุนแรง สรุปผลการศึกษา เจลสับปะรดที่ระดับความเข้มข้น 30 และ 45 เปอร์เซ็น ต์ สามารถ
กาจัดกระเนื้อในผู้ป่วยอาสาสมัคร 14 คน ได้โดยระยะเวลาในการกาจัดขึ้นกับขนาดของกระเนื้อ โดยเจลที่
ระดับความเข้มข้นสูงสามารถกาจัดกระเนื้อได้เร็วกว่า ประโยชน์ที่ได้รับ ได้นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ผู้ป่วย
กระเนื้ อ ได้ รั บ การรั ก ษาด้ ว ยเจลสั บ ปะรด พั ฒ นาให้ ส ะดวกใช้ ไม่ เกิ ด อาการข้ างเคี ย ง ข้ อ เสนอแนะใน
การศึกษา เจลสับปะรดต้องเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิระหว่าง 2-8 องศาเซลเซียส เก็บได้นาน 1 เดือน หากเก็บ
ในอุณหภูมิห้องเก็บได้นาน 3 วันเนื่องจากไม่ได้ใส่สารกันบูด
คาสาคัญ : กระเนื้อ, เจลสับปะรด

๒๖
คณะจัดทาเอกสาร
จัดทาโดย

คปสอ.ลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ

ที่ปรึกษา

นพ.สุเมธ แสงอ่อน
ผู้อานายการโรงพยาบาลลืออานาจ
นายอภิศักดิ์ อินท์บุตร
สาธารณสุขอาเภอลืออานาจ
หัวหน้าฝ่าย/งาน
ใน คปสอ.ลืออานาจ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกแห่ง ใน คปสอ.ลืออานาจ

บรรณาธิการ

พิไลพรรณ จันทประสาร
พรเพ็ญ ทาริวงศ์
สุมาลี ตะนุมาตร

เภสัชกรชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

กองบรรณาธิการ

พรเพ็ญ ทาริวงศ์

ภคอร ธนูศิลป์

รวบรวม/เรียบเรียง

พรเพ็ญ ทาริวงศ์
ดอกบัว บุรัตน์
พนัชญา โฉมอุปฮาด
จิราพร เทศน์ภูมิ
ชนิดา สีวะกูล
กัญญาภัค ตุละวรรณ์
วิลาวัลย์ มหาไชย
วิลาวัลย์ หวินคา
สุริยา แสนโท
ดารุณี วาทิน
พงษ์พัน แก้วแสน
สวัสดิ์ งามเถื่อน
บังอร เสาหงส์
อนุเชษฐ์ ทานะขันธ์
วีระชาติ อานาจวรรณพร
พุทศรี จุลจรูญ
เพชรรัตน์ วรรณโคตร
ขนิษฐา พิมพ์โพธิ์
วิไล พรหมบุตร
กิ่งทอง หาวงศ์

พิไลพรรณ จันทประสาร,
พงษ์พิทักษ์ มิกทา
ศิริพรรณ คุณมี
สุมาลี ตะนุมาตร
กนกวรรณ ผิวทอง
จิรัชยาอร ไชโยธา
ภคอร ธนูศิลป์
กานต์ คามั่นทูล
ชัยณรงค์ บุรัตน์
ปุญชรัสมิ์ ละชั่ว
อรชร สุดตา
สุภาวดี อริพันธ์
ระดาพร วิริยะกุล
ไข่มุก นิลเพ็ชร์
สโรชา พฤกษวัน
รัญชิดา หวังผล
รสวลีย์ ธรรมสาร
เพชรา มานุบุตร
สมบูรณ์ พันธ์บุตร
พิทักษ์ สิงห์บัวบาน

ปก/รูปเล่ม

ภคอร ธนูศิลป์

ปีที่พิมพ์

พ.ศ.2563

