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คานา
เอกสารผลงานวิช าการ โรงพยาบาลลื อ อานาจ ปี งบประมาณ 2562 ฉบั บ นี้ จัดท าขึ้น เพื่ อ
รวบรวมผลงานวิชาการของทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลลืออานาจ ส่วนที่ได้มีการไปนาเสนอผลงานใน
ระดับ ต่างๆ อาทิ ระดับ จั งหวัด ระดับ เขต ระดับ ภาคและระดั บประเทศและเป็ นการสรุปรวบรวม
บทคัดย่อของผลงานวิชาการรายปี เนื้อหาของเอกสารประกอบด้วย
1. สรุปผลงานวิชาการของโรงพยาบาลลืออานาจ ปีงบประมาณ 2562
2. บทคัดย่อผลงานวิชาการ ปี 2562
3. ผลงานวิชาการดีเด่นระดับจังหวัดปี 2561 และการนาไปเผยแพร่/ใช้ประโยชน์
ผู้ จั ด ท าหวังเป็ น อย่ างยิ่ งว่า เอกสารฉบั บ นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ แ ก่ ผู้ ศึ ก ษาค้ น คว้ าอยู่ บ้ า ง หากมี
ข้อเสนอแนะ ข้อบกพร่องที่จ ะเป็ น ประโยชน์ต่อการพัฒ นา กรุณ าแจ้งให้ คณะทางานทราบ เพื่อแก้ไข
ปรับปรุงในโอกาสต่อไป จักเป็นพระคุณยิ่ง

คณะทางานพัฒนาวิชาการ
ตุลาคม 2562

สรุปผลงานวิชาการของโรงพยาบาลลืออานาจ ปีงบประมาณ 2562
ลาดับที่

ชื่อเรื่อง

1

การศึกษาเชื้อดื้อยาจากผลการเพาะเชื้อในผู้ป่วย
ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลลืออานาจโดยการ
พัฒนา Program รายงานผลเพาะเชื้อในระบบ Hos
XP (Phase II)
การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจวินิจฉัยวัณโรคปอด
ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโดยวิธี AFB และวิธีตรวจทางอณู
ชีววิทยา (GeneXpert)
ผลลัพธ์ของการพัฒนารูปแบบการจัดการโรคของ
ผู้ป่วยคลินิก NCD ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ
ผลลัพธ์การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรค
หืดแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลืออานาจ
การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกที่ติดเชื้อ HIV
และผู้ป่วย AIDS โรงพยาบาลลืออานาจ
การพัฒนารูปแบบการให้บริการผู้ใช้สารเสพติดที่มา
รับบริการในคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบาบัด
โรงพยาบาลลืออานาจ

2

3

4
5
6

เจ้าของผลงาน
นางชนิดา สีวะกูล และ
นางสุมาลี ตะนุมาตร

จังหวัด
/

คัดเลือกนาเสนอระดับ
เขต
ภาค

นางชนิดา สีวะกูล
และนางสุมาลี ตะนุมาตร

/

นางพิไลพรรณ
จันทประสาร และคณะ

/

/

นางสาวพนัฎชนันทน์
ผิวบาง และคณะ
นางสาวศิริพรรณ คุณมี
และคณะ
นางจุฬาลักษณ์ พลชนะ
และนายชาญชัย บุตรเวียงพันธ์

/

/

/
/

กระทรวง

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง

7

ประสิทธิผลการรักษาอาการโรคออฟฟิตซินโดรม
ด้วยการนวดสปาร่วมกับนวดแบบราชสานัก
ผลลัพธ์การตรวจเฝ้าระวังการจาหน่ายยาในร้าน
ขายของชาโดยอาศัยความร่วมมือเจ้าหน้าที่รักษา
ความสงบประจาพื้นที่อาเภอลืออานาจ
การพัฒนารูปแบบการจัดการคู่ยา LASA DRUG
ห้องจ่ายยานอกเพื่อลด Medication Error
ผลลัพธ์การพัฒนากระบวนการบันทึกเวชระเบียน
ผู้ป่วยนอกให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน (สนย.)
กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลลืออานาจ
การติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
โดยใช้ดัชนีชี้วัด Performance Point Dashboard
Designer

นางจิรัชยาอร ไชโยธา

Papaya Latex Plaster : พลาสเตอร์ยางมะละกอ
กาจัดหูด

นางพิไลพรรณ
จันทประสาร และคณะ
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9
10

11

12

เจ้าของผลงาน

จังหวัด
/

นางพิไลพรรณ จันทประสาร
และนางพินิตย์ ทานะขันธ์

/

นางสาวลลินทิพย์ ทองผา
และคณะ
นางสาวกัญญาภัค กาญจนสิงห์
และนางวิไลวรรณ สีงาม

/

นางพรเพ็ญ ทาริวงศ์
นางภคอร ธนูศิลป์
และนายวิทวัส แสวงผล

คัดเลือกนาเสนอระดับ
เขต
ภาค

กระทรวง

/

/
(ได้รางวัลชมเชย
ประเภทโปสเตอร์
สาขา R2R)
/
(ได้รางวัลชมเชย
ประเภทโปสเตอร์
สาขา นวัตกรรม)

/
(R2R
Thailand)
/
(ได้รางวัลดีเด่น
ประเภทโปสเตอร์
สาขา นวัตกรรม)

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง

13

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดลมอุด
กั้นเรื้อรัง (COPD) ที่มาด้วยภาวะ acute
exacerbation เพื่อลดอัตราการRe-admit ใน 28
วัน โรงพยาบาลลืออานาจ
การพัฒนาและการประเมินประสิทธิผลการใช้สมุด
ประจาตัวของผู้ป่วยโรคไตเสื่อมระยะ 3-4 ใน
โรงพยาบาลลืออานาจ

14

เจ้าของผลงาน
นางกนกวรรณ ผิวทอง

นางสาวจิราพร เทศภูมิ

จังหวัด

คัดเลือกนาเสนอระดับ
เขต
ภาค
/
(ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัย ระดับดี
มาก)
/

กระทรวง

33
ชื่อเรื่อง การศึกษาเชื้อดื้อยาจากผลการเพาะเชื้อในผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลลือ
อานาจโดยการพัฒนา Program รายงานผลเพาะเชื้อในระบบ Hos XP
(Phase II)
ชื่อผู้วิจัย ชนิดา สีวะกูล, สุมาลี ตะนุมาตร
หน่วยงาน โรงพยาบาลลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ โทร 0906133797
รูปแบบการนาเสนอ วาจา สาขา คลินิก
การดื้อยาต้านจุลชีพของแบคทีเรียจะเกิดขึ้นรวดเร็วมากหากใช้ยาเกินความจาเป็น ประกอบกับคนไข้ที่นอน
รักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน มีโอกาสที่จะเกิดเชื้อดื้อยาได้ การประมวลผลข้อมูลเชื้อดื้อยามีความจาเป็น
เพื่ อ การวางแผนการรั ก ษาของแพทย์ แต่ ยั งมี ข้ อ จ ากั ด ของรู ป แบบรายงานผลในระบบ HosXP ดั งนั้ น ทาง
หน่ ว ยงานจึ งพั ฒ นา Program รายงานผลเพาะเชื้อ ขึ้ น ในระบบ Hos XP ของโรงพยาบาล เพื่ อ ที่ จ ะได้ น ามา
ประมวลผลข้อมูลเชื้อดื้อยาที่สาคัญและใช้เป็นข้อมูลสาคัญในการวางแผนรักษาคนไข้ต่อไป วัตถุประสงค์การวิจัย
ศึกษาเชื้อดื้อยาโดยการพัฒนา Program รายงานผลเพาะเชื้อในระบบ Hos XP เพื่อให้สามารถประมวลผลเชื้อดื้อ
ยาจากผลการเพาะเชื้อในผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลลืออานาจ วิธีดาเนินการวิจัย เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง
โดยพัฒนา Program รายงานผลเพาะเชื้อ ใช้ชื่อ Biogram Program โดยจะเพิ่มช่องรายงานผลเชื้อ และเพิ่มช่อง
การรายงานผล sensitivity ของยาในระบบรายงานผลในระบบ Hos XP เพื่อที่จะได้ลงผลแยกลงในแต่ละช่อง
รายงานผล และหลังจากลงผลเพาะเชื้อในช่องรายงานผลที่พัฒนาแล้ว จะทาการประมวลผลข้อมูลผลการเพาะเชื้อ
จากคนไข้ที่มารับ บริการที่โรงพยาบาลลื ออานาจ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 จานวน
1,240 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ด้วยค่าร้อยละ ผลการศึกษา จากการพัฒนา Program รายงาน
ผลเพาะเชื้อทาให้สามารถประมวลผลข้อมูลเชื้อดื้อยาที่สาคัญดังนี้ 1) E.Coli (ESBL+) ใน Urine 4 Isolated ใน
sputum 6 Isolated ใน Hemo 1 Isolated ใน Pus 4 Isolated 2) Klebsiella pneumonia .(ESBL+) ใน
sputum 1 ใน Isolated ใน Hemo 1 Isolated 3) Klebsiella spp. (ESBL+) ใน sputum 2 Isolated ใน
Urine 1 Isolated 4) E.Coli (MDR) ใน Urine 2 Isolated ใน Pus 1 Isolated 5.Acinetobacter baumanni
(MDR) ใน Pus 1 Isolated 6) Acinetobacter spp (MDR…) ใน Pus 1 Isolated และสามารถประมวลผล
ข้ อ มู ล เชื้ อ ก่ อ โรคที่ ส าคั ญ ดั ง นี้ 1 ) E.coli พบจ านวน 51 Isolated โดยดื้ อ ต่ อ ยา Amoxicillin 25% ดื้ อ ยา
Ceftriaxone 40% ดื้อยา Ceftazidime 36% และดื้อยา Ciprofloxacin 33% 2) Klebsiella Pneumoniae
พบจานวน 33 Isolated ดื้อต่อยา Amoxicillin 50% ดื้อยา Ceftriaxone 16% ดื้อยา Ceftazidime 9% และ
ดื้อยา Ciprofloxacin 20% 3) Acinetobacter spp จานวน 23 Isolated ดื้อต่อยา Amoxicillin 25% ดื้อยา
Ceftriaxone 91% ดื้อยา Ceftazidime 13% และดื้อยา Ciprofloxacin 20% 4) Staphylococcus aureus.
พบจานวน 27 Isolated ดื้อต่อยา Penicillin 77% ดื้อยา Ampicillin 73%
5) Streptococcus pyogenes พบจานวน 17 Isolated ดื้อต่อยา Ampicillin 6%
จากผลการศึกษาพบว่า Biogram Program ทาให้ได้ข้อมูลเชื้อดื้ อยาและเชื้อก่อโรคที่สาคัญ นาไปเป็นข้อมูลกับ
งาน IC เพื่อจัดทาแนวทางปฏิบัติในการจัดการคนไข้ที่พบเชื้อดื้อยา และข้อมูลในทางคลินิกที่แพทย์เภสัชกรจะใช้
วางแผนในการให้ยากับคนไข้ในโรงพยาบาลเพื่อการรักษาต่อไป
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เอกสารอ้างอิง 1.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (2560) .คู่มือมาตรฐานห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา..2:89-108.
คาสาคัญ: เชื้อดื้อยา, เพาะเชื้อ ,sensitivity

ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจวินิจฉัยวัณโรคปอดในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโดยวิธี AFB
และวิธีตรวจทางอณูชีววิทยา (GeneXpert)
ชื่อผู้วิจัย ชนิดา สีวะกูล, สุมาลี ตะนุมาตร โรงพยาบาลลืออานาจ โทร 0906133797
รูปแบบการนาเสนอ วาจา สาขา คลินิค
วัณโรคเป็นโรคติดต่อที่ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขสาคัญของประเทศไทย ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงได้
กาหนดแนวทางการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค โดยเพิ่มวิธีการตรวจทางอณูชีววิทยาโดยการตรวจหา DNA ของเชื้อวัณ
โรคด้วยเครื่องตรวจ GeneXpert ซึ่งโรงพยาบาลลืออานาจได้กาหนดแนวทางการตรวจในคนไข้กลุ่มเสี่ยงที่มีผล
AFB negative 3 ครั้ง หมอจะพิจารณาส่งตรวจโดยวิธี GeneXpert ต่อ เพื่อเพิ่มความไวในการตรวจหาเชื้อวัณ
โร ค แ ล ะ ท า ก าร รั ก ษ า แ ล ะ ค ว บ คุ ม ก า ร แ พ ร่ ก ร ะ จ าย ข อ งเชื้ อ ต่ อ ไป วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ก า ร วิ จั ย
เพื่อเปรียบเทียบการตรวจหาเชื้อวัณโรค 2 วิธี คือ acid fast bacilli (AFB ) staining และวีธีทางอณูชีววิทยาโดย
การตรวจหา DNA ของเชื้อวัณโรคด้วยเครื่องตรวจ GeneXpert ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มารับบริการที่โรงพยาบาล
วิธีดาเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือผลการตรวจเสมหะของผู้มารับบริการ 2 วิธี คือ acid fast bacilli (AFB )
staining และวีธีทางอณูชีววิทยาโดยการตรวจหา DNA ของเชื้อวัณโรคด้วยเครื่องตรวจ GeneXpert ระหว่างวันที่
1 เมษายน 2561 –1 เมษายน 2562 จ านวน 49 คน (ที่ ได้ ส่ งตรวจทั้ งสองวิธี ) น าผลมาวิเคราะห์ ข้อ มู ล ผล
การศึกษา พบว่าการตรวจหาเชื้อวัณโรคในตัวอย่างเสมหะทั้งหมด 49 รายด้วยวิธีย้อมสี AFB และการตรวจทาง
อณูชีววิทยาด้วยเครื่อง GeneXpert พบว่ามีตัวอย่างเสมหะที่ให้ผลบวกต่อการตรวจโดยการย้อมสี AFB 22 ราย
และให้ผลบวกต่อการตรวจโดยวิธี GeneXpert 22 ราย มีผลตรวจเป็นบวกตรงกันทั้งสองวิ ธี 22 รายและพบว่ามี
ตัวอย่างเสมหะที่ให้ผลลบต่อการตรวจโดยการย้อมสี AFB จานวน 27 รายที่หมอได้ส่งตรวจด้วยวิธี GeneXpert
ต่อ พบว่าให้ผลลบตรงกัน จานวน 27 ราย เมื่อจาแนกกลุ่มอายุของตัวอย่างที่ศึกษาพบการติดเชื้อในกลุ่มอายุ
41-60 ปี มากที่สุด. (ร้อยละ 50) รองลงมาคือช่วงอายุ >60 ปี (ร้อยละ 36.4) และช่วงอายุ 21-40 ปี (ร้อยละ
13.6) และพบการติดเชื้อในเพศชายมากกว่ากว่าเพศหญิงคือ เพศชายจานวน 18 ราย (ร้อยละ 81) และพบการติด
เชื้อในเพศหญิง จานวน 4 ราย (ร้อยละ 18) สรุปผลการศึกษา การศึกษานี้ได้เปรียบเทียบการตรวจหาเชื้อวัณโรค
ทั้ ง สองวิ ธี พบว่ า การตรวจหาเชื้ อ วั ณ โรคด้ ว ยวิ ธี ต รวจ AFB มี ผ ลตรงกั น กั บ วิ ธี ท างอณู ชี ว วิ ท ยาด้ ว ยเครื่ อ ง
GeneXpert ซึ่งการตรวจ AFB นั้นมีต้นทุนถูกและยังมีความไวน้อยกว่าวิธี GeneXpert(1) เนื่องจากต้องควบคุม
หลายปัจจัยในการตรวจวิเคราะห์ทั้งนี้ ทางหน่วยงานได้ทาการควบคุมคุณภาพทั้งภายในและภายนอกมาอย่าง
ต่อเนื่องและมีผลการตรวจคุณภาพสไลด์ AFB จากงานควบคุมโรค ได้ผลถูกต้อง 100% มาอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผล
ให้ผลการตรวจทั้งสองวิธีถูกต้องตรงกัน อย่างไรก็ตามวิธี GeneXpert นั้นมีความไวสูงกว่า(2) ได้ผลรวดเร็ว เหมาะ
กับการค้นหาผู้ป่วยในเชิงรุกเพื่อเข้าสู่การรักษาโดยเร็วและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อที่ตามมา
เอกสารอ้างอิง
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1.Teerawit P. Pulmonary tuberculosis.Faculty of Medicine,RamathibodiHospital, Mahidol University:2012.(cited 2015 Oct 5)
2.กองแผนงาน กรมควบคุมโรค.เอกสารแนวทางการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ( Active case finding).(cited 2015 Oct 5 ).
คาสาคัญ: GeneXpert, Acid fast bacilli

ชื่อเรื่อง : ผลลัพธ์ของการพัฒนารูปแบบการจัดการโรคของผู้ป่วยคลินิก NCD ในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ
ชื่อผู้วิจัย : ภญ.พิไลพรรณ จันทประสาร
น.พ. สุเมธ แสงอ่อน
นางสาว สุรภา สิงห์บรรณ
นาย ชินพรรธน์ รุ่งจิรัชธนบูรณ์
หน่วยงาน : โรงพยาบาลลืออานาจ เบอร์โทรศัพท์ 09-02910286
รูปแบบการนาเสนอ โปสเตอร์ สาขา คลินิก
ในปี พ.ศ. 2560 - 2561 โรงพยาบาลลืออานาจ มีผู้ป่วยคลินิก NCD จานวน 5,451 และ 6,052 คน มี
การดูแลผู้ป่วย NCD แบบเครือข่าย ตาม CPG โดยผู้ป่วยจะถูกส่งตัวกลับ รพ.สต. กรณีที่ผู้ป่วยสามารถควบคุม
ระดับน้าตาลในเลือดและความดันโลหิตได้ดี และมี eGFR มากกว่า 45 ml/min/1.73 m2 ในปีพ.ศ. 2560 และ
2561 มีผู้ป่วยถูกส่งผู้ป่วยกลับ รพ.สต. 138 คน (ร้อยละ 2.53) และ 61 คน (ร้อยละ1.01) และ รพ.สต. มียอด
ผู้ป่วย NCD คลินิก สะสมเป็น 1,974 และ 1,811 คน ตามลาดับ ปัญหาที่พบตามมาคือผู้ป่วยไม่สามารถควบคุม
ระดับน้าตาลในเลือด ความดันโลหิต และ eGFR ได้ ทาให้ในปี 2560 และ ปี 2561 มีผู้ป่วยคลินิก NCD จานวน
84 และ87 คน ถูกส่งกลับโรงพยาบาล ปัญหาเบื้องต้นของผู้ป่วยพบว่าผู้ป่วยส่วนมากไม่สามารถควบคุมระดับ
น้าตาลในเลือด ขาดการใส่ใจสุขภาพ ไม่มารับยาต่อเนื่อง ไม่รับประทานยา จึงหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบ
การให้บริการผู้ป่วยในคลินิก NCD โดยใช้แนวทางการจัดการโรคในผู้ป่วยเรื้อรัง วัตถุประสงค์ 1)เพื่อออกแบบ
รูปแบบการจัดการโรคใน NCD ใน รพ.สต. 2)เพื่อประเมินผลลัพธ์ทางคลินิกจากรูปแบบการจัดการโรคที่พัฒนาขึ้น
รูปแบบการศึกษา : การวิจั ย กึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) ชนิ ดมีการทดสอบก่อนและหลั งการ
ทดลอง (Pre test - Post test Design) การกาหนดตัวอย่าง : กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังโรคเบาหวาน ความดันโลหิต
สูง ที่มารับ บริการที่ รพ.สต. ระหว่าง ตุล าคม 2561 ถึงเดือน เมษายน 2562 การสุ่ มตัว อย่าง : systemic
random เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1)การจัดการโรค นวัตกรรม ช้อนชะลอไตเสื่อม สมุดขะลอไตเสื่อม การจัดการ
ด้ า นยา อาหาร การออกก าลั ง กาย 2)แบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล วิ ธี วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล /สถิ ติ ที่ ใ ช้ paired t-test ผล
การศึกษา : กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานมีค่า HbA1C และความดันโลหิตสูง ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมแตกต่าง
กัน ที่ระดับ.05 และสามารถชะลอภาวะไตเสื่อมของผู้ป่วยได้ สรุป การนารูปแบบการจัดการโรคมาใช้ใน NCD
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คลินิก ของ รพ,สต.ทาให้ผู้ป่วยสามารถดูแลคนเองได้ สามารถควบคุมระดับน้าตาลในเลือด ความดันโลหิต และ
ขะลอไตเสื่อมได้
อ้างอิง จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์. การจัดการรายโรค. ระบบหลักประกันสุขภาพไทย. [ม.ป.ท.:ม.ป.พ.]; 2559

ชื่อเรื่อง

ผลลัพธ์การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหืดแผนกผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลลืออานาจ
ชื่อคณะผู้วิจัย ภญ. พนัฎชนันทน์ ผิวบาง
ภญ.พิไลพรรณ จันทประสาร
ภก.พงษ์พิทักษ์ มิกทา
ภญ.จิราพร เทศน์ภูมิ
หน่วยงาน โรงพยาบาลลืออานาจ โทรศัพท์ 0857648897
รูปแบบการนาเสนอผลงาน โปสเตอร์ สาขา คลินิก
โรคหืด (Asthma) เป็นโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อย และปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อุบัติการณ์ของโรค
หืดพบในประเทศไทยมีประมาณร้อยละ 4-13 ของประชากรทั้งหมด คลินิกโรคหืด (Asthma) โรงพยาบาลลื อ
อานาจเปิ ดให้ บ ริ การทุ กวัน อังคารของสั ป ดาห์ ผู้ ป่ว ยโรคหื ดเข้ ามารับการรัก ษาที่ โรงพยาบาลลื ออานาจ มี
แนวโน้ ม มากขึ้น ทุ ก ปี จากการติ ด ตาม พบว่า ในปี 2558-2560 มี ผู้ ป่ ว ยเกิด ภาวะ ภาวะ Acute asthmatic
attack 211 (ร้ อ ยละ 14.7), 222 (ร้ อ ยละ 4.97) และ 225 ราย (ร้ อ ยละ 3.25) ตามล าดั บ

ซึ่ งมี แ นวโน้ ม ที่

เพิ่มขึ้น สาเหตุของการเกิดภาวะ Acute asthmatic attack พบว่ามีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ซึ่งปัญหาที่พบ
มากที่สุดคือปัญหาที่เกี่ยวเนื่องจากยา โดยผู้ป่วยขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อ ง ส่งผล
ให้ความร่วมมือในการใช้ยาต่า ปัญหาหลักที่พบเกิดจากการที่ผู้ป่วยใช้ยาสูดพ่นได้ไม่ถูกวิธี มีการปรับลด หรือหยุด
ยาเอง ไม่ใช้ยาตามที่แพทย์สั่ง การบริบาลทางเภสัชกรรมติดตามประเมินการใช้ยาจากเภสัชกรยังไม่ครอบคลุม
ผู้ป่วยที่มารับบริการทุกรายได้ เนื่องจากผู้ป่วยที่มารับบริการบางรายมาไม่ตรงนัดคลินิก มาในวันหยุด จากปัญหา
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ดังกล่าว จึงได้พัฒนารูปแบบการให้บริบาลทางเภสัชกรรม วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลลัพธ์ของการบริบาลทาง
เภสั ช กรรมในผู้ ป่ ว ยโรคหอบหื ดในด้ าน 1) ความรู้เกี่ ยวกั บ โรคและยาของผู้ ป่ ว ย (Controller and Reliever
drugs) 2)ปัญหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยาสูดพ่นเทคนิคพิเศษ(Non-compliance) 3) ผลลัพธ์ทางคลินิกของ
ผู้ป่วยโรคหอบหืด ได้แก่ ระดับความรุนแรงของโรค ค่า FEV1 (Force Expiratory Volume) และ PEFR (Peak
Expiratory Flow Rate) ขอบเขตการศึกษา ศึกษาในผู้ป่วยนอกโรคหื ดที่มารับบริการที่โรงพยาบาลลืออานาจ
ทาการศึกษาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 รวมระยะเวลา 6 เดือน ขั้นตอนการดาเนินการ 1) เก็บ
ข้อมูลก่อนและหลังการให้ ความรู้ผู้ ป่ วยเกี่ยวกับโรคและยา 2)ให้ การบริบาลเภสั ชกรรมเกี่ยวกับการใช้ยาพ่น
เทคนิคพิเศษ ค้นหา DRP และ แก้ไขปัญหาเฉพาะรายของผู้ป่วย 3) เก็บข้อมูลและติดตามประเมินผล สรุปผล
การศึกษา 1) ผู้ป่วย ร้อยละ 94.8 มีความรู้เกี่ยวกับโรคและยาที่ใช้รักษาโรคหืดในระดับดีมาก 2 ) เกิดความ
ร่วมมือในการใช้ยาตามแพทย์สั่ ง ร้อยละ 98.2 3) ผลลั พธ์ทางคลิ นิกหลังการบริบาลทางเภสั ช กรรม ผู้ป่วยมี
ค่าเฉลี่ ย PEFR เพิ่ มขึ้ น จากร้ อยละ 52.85 เป็ น ร้อยละ 66.50 ข้อ เสนอแนะ/ข้ อจากัดของการศึก ษา ไม่ ได้
ประเมินค่า FEV1 ในผู้ป่วยโรคหืดได้ทุกราย เนื่องจากผู้ป่วยมาไม่ตรงวันนัดและบุคลากรไม่เพียงพอ
อ้างอิง เฉลิมศรี ภุมมางกูร. ปรัชญาของการบริบาลทางเภสัชกรรมปฏิบัติ.นิวไทยมิตรการพิมพ์, 2543: น.1-34.

ชื่อเรื่อง การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกที่ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วย AIDS
โรงพยาบาลลืออานาจ
ชื่อคณะผู้วิจัย นางสาวศิริพรรณ คุณมี
ภญ.พิไลพรรณ จันทประสาร
ภก.พงษ์พิทักษ์ มิกทา
ภญ.จิราพร เทศน์ภูมิ
หน่วยงาน โรงพยาบาลลืออานาจ โทรศัพท์ 0906191715
รูปแบบการนาเสนอ โปสเตอร์ สาขา R2R
ในปัจจุบันผู้ติดเชื้อ HIV มีสถิติเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยอายุเฉลี่ยที่มีการตรวจพบการติดเชื้อ อยู่ระหว่าง 1524 ปี และมีผู้เสียชีวิตกว่า 15,000 คน ซึ่งจากปัญหาในปัจจุบันพบว่าผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นและมีอายุน้อย มีความเสี่ยง
ที่ระดับภูมิคุ้มกันจะอยู่ในระดับต่า และมีโอกาสเกิดโรคติดเชื้อฉวยโอกาสได้ จึงจาเป็นต้องเข้าถึงยาได้อย่างรวดเร็ว
และมีความเข้าใจในเรื่องโรคและการใช้ยาที่ถูกต้อง โรงพยาบาลลืออานาจ มีผู้ป่วยที่ลงทะเบียนรับยาต้านไวรัส
จานวน 54 คน ซึ่งเป็นทั้งผู้ป่วยเก่าและผู้ป่วยที่เพิ่งเข้ารับบริการ มีการจัดระบบการตรวจรักษา รับยาเป็น One
stop service ซึ่งจะมีเภสัชกรเข้าไปจ่ายยาให้กับผู้ป่วยโดยตรง จากการดาเนินที่ผ่านมาผู้ป่วยมีความร่วมมือใน
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การรับยา แต่ยังมีผู้ป่วยบางรายที่ยังเข้าใจคลาดเคลื่อนถึงการใช้ยา รวมทั้งการใช้ยาอื่นๆร่วมด้วย ซึ่งจะเกิดปัญหา
ในการใช้ยา ซึ่งทาให้ระดับ CD4 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และมีการเกิดโรคฉวยโอกาสได้ ซึ่งยากลุ่มต้านไวรัสนี้
จ าเป็ น ต้ อ งมี Adherence ที่ ดี การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เภสั ช กรเข้ า ไปค้ น หาปั ญ หาจากการใช้ ย า (Drug related
problem :DRP) เช่น ADR/APR การสั่งยาไม่ครบวันนัด รับประทานยาผิด รวมทั้งประเมิน Adherence ของ
ผู้ป่วย โดยใช้แบบบันทึก วัตถุประสงค์ 1)เพื่อค้นหาปัญหาจากการใช้ยา (DRP) การเกิด ADR 2)เพื่อติดตามความ
ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย 3)เพื่อติดตามระดับ CD4 ของผู้ป่วย วิธีดาเนินการวิจัย รูปแบบและวิธีการวิจัย เป
นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบไปขางหนา (Prospective descriptive study) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วย
ที่ลงทะเบี ย นรับ ยาต้านไวรัส ณ โรงพยาบาลลืออานาจ จานวน 54 คน เครื่ องมือการวิจัยและเครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล แบบบั น ทึกการให้บ ริการทางเภสัชกรรม ประกอบด้วย การค้นหาปัญหาจากการใช้ยา (DRP)
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (ADR) แบบสอบถามความร่วมมือในการใช้ยา การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บ
ข้อมูลและจ่ายยาตามวันนัดคลินิกรับจ่ายทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน พร้อมเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามที่กาหนดขึ้น
การวิเคราะห์ข้อมูล รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นร้อยละโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ระยะเวลา ธันวาคม
2561 – กรกฏาคม 2562 ผลการศึกษาพบว่า 1) ค้นหาปัญหา DPR และ ADR ของผู้ป่วยและแก้ไขได้ ร้อยละ99
2) ความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย ร้อยละ 94 3) ระดับ CD4 ของผู้ป่วยอยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 92 สรุปผล
การศึกษา การบริบาลทางเภสัชกรรมทาให้ ผู้ป่วยไม่เกิดปัญหาจากการใช้ยาเนื่องสามารถแก้ไขปัญหาการใช้ยาได้
ในทัน ที ทาให้ ผู้ป่ วยให้ ความร่วมมือในการใช้ยา และระดับ CD4 เข้าสู่เกณฑ์ปกติ ข้อเสนอแนะ 1) การสร้าง
ความคุ้นเคยและปฏิสัมพันธ์ที่ดีของเภสัชกรกับผู้ป่วยจะทาให้ผู้ป่วยไว้วางใจและบอกเล่าปัญหาด้านยาของผู้ป่วย
2)การบริบาลเภสัชกรรมต้องใช้เวลาในการพูดคุยค้นหาปัญหาของผู้ป่วยทาให้เกิดข้อจากัดในการปฎิบัติงานเมื่อ
เภสัชกรมีไม่เพียงพอผู้ป่วยต้องรอนาน
อ้างอิง : รัชฎาพร วิสยั และคณะ.การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกที่ติดเชื้อเอชไอวี ณ โรงพยาบาลศรนครินทร์.2549

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการให้บริการผู้ใช้สารเสพติด ที่มารับบริการในคลินิก
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบาบัด โรงพยาบาลลืออานาจ
ชื่อผู้นาเสนอ นางจุฬาลักษณ์ พลชนะ
นายชาญชัย บุตรเวียงพันธ์
คลินิ กปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมบาบั ดโรงพยาบาลลืออานาจเปิดให้บริการทุกวันอังคาร โดยให้ บริการทั้ง
ผู้ป่วยนอกเขตและในเขต ทั้งระบบสมัครใจและระบบบังคับ จากการเก็บข้อมูลผู้ป่วยป่วยในคลินิกจานวน 84 ราย
ส่วนใหญ่ ผู้มารับบริการจะเป็นผู้ชาย อายุอยู่ในช่วง 15-30 ปี เสพยาบ้าโดยการกินร้อยละ 100 จากการติดตาม
พฤติกรรมผู้ป่วยที่มารับการบาบัดยังพบปัญหา ด้านพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสม เช่น ก้าวร้าว ทะเลาะวิวาทกับคนใน
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ครอบครัวและคนรอบข้าง คิดเป็นร้อยละ 5.95 ขาดนัดบาบัดไม่ครบ คิดเป็นร้อยละ5.95 ผู้ป่วยกลับไปเสพซ้า
คิดเป็ นร้อยละ 2.38 จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ ป่วยมารับบริการในคลินิกยาเสพติด มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น การ
บริการสามารถให้บริการได้เฉพาะวันอังคาร บุคคลากรด้านการบาบัดไม่เพียงพอ ในคลินิกจะมีเฉพาะนักวิชาการ
ผู้รับผิดชอบงานเป็นผู้ให้บริการ ทาให้การบาบัด และการติดตามผู้ป่วยมาบาบั ดตามนัด ได้ไม่เต็มที่ รวมทั้งต้องเร่ง
รีบบันทึกข้อมูลในโปรแกรมและรายงานการส่งออก ทาให้ภาระงานตกไปอยู่ผู้รับผิดชอบงานคนเดียวดังนั้นทางผู้
ศึกษาจึงอยากจะพัฒนารูปแบบการให้บริการผู้ใช้สารเสพติดที่มารับบริการในคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบาบัด
โรงพยาบาลลืออานาจเพื่อศึกษาปัญหาและสาเหตุของผู้ป่วยที่เสพยาบ้าและเพื่อพัฒนารูปแบบการบริการในคลินิก
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบาบัดทาการศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยเสพ
ติดยาบ้า จานวน 40 คน และ กลุ่มบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบาบัด โรงพยาบาล โดย
ผู้ป่วยเสพติดยาบ้ากลุ่มศึกษาได้รับกิจกรรมการบาบัดตามรูปแบบการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพในผู้ป่วยเสพติดยาบ้า
ตามรูปแบบการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกตามรูปแบบการรู้คิด -พฤติกรรมบาบัดควบคู่กับ การ
สนทนาสร้ า งแรงจู ง ใจในการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ( Motivational Interviewing for Behavioral
Change ) ติดตามผลหลังการบ าบั ด จานวน 2 ครั้ง คือ หลั งบาบัดครบครบกาหนดนาน 1 และ 3 เดือนเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสพยาเสพติด โดยพัฒนารูปแบบ คาถามมาจาก ระบบ
รายงานยาเสพติด( บสต.) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ติดสารเสพติด
ส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศชาย ร้ อ ยละ 97.50 อยู่ ในช่ ว งวั ย รุ่ น ร้ อ ยละ 25 วั ย ท างานร้ อ ยละ 75 การศึ ก ษาสู งสุ ด
มัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 62.50 ข้อมูลการเสพติด พบว่ากลุ่มตัวอย่างใช้สารเสพติดครั้งแรกอายุ 15 – 27ปี คิด
เป็นร้อยละ 77.50 ชนิดสารเสพติดที่ใช้ครั้งแรก คือแอมเฟตามีนคิดเป็นร้อยละ 100 สาเหตุ สาคัญที่ใช้สารเสพติด
ครั้งแรกมากกว่าครึ่งหนึ่ง ของกลุ่มตัวอย่างคืออยากลองคิดเป็นร้อยละ 87.50 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่บาบัดครบ คิด
เป็นร้อยละ95 และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมสามารถดารงชีวิตในชุมชนไดปกติ ไม่มีประวัติหรือพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
การก่อเหตุร้ายและมีบางส่วนอยู่ในช่วงบาบัดแล้วเสพซ้าถูกจับ คิดเป็นร้อยละ5

ชื่อเรื่อง

ประสิทธิผลการรักษาอาการโรคออฟฟิตซินโดรมด้วยการนวดสปาร่วมกับนวด
แบบราชสานัก
ผู้นาเสนอ พท.จิรัชยาอร ไชโยธา แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
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หน่วยงาน โรงพยาบาลลืออานาจ อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ
โทร.090-2910286
รูปแบบการนาเสนอ
โปสเตอร์ R2R
เดิมในการรักษาโรคออฟฟิตซิน โดรมทางการแพทย์แผนไทย ใช้วิธีการนวดรักษาแบบราชส านักและ
ประคบร้อนสมุนไพรบริเวณที่ปวด อาการของโรคนี้แบ่งการปวดออก 2 ระดับคือ 1.ปวดตึงรบกวน และ 2.ปวด
ตึงมากไม่มีความสุขมีผลต่อการใช้ชีวิตประจาวัน โดยการนวดรักษาวิธีนี้อาการโรคสามารถหายจากการปวดได้แต่
ในผู้ป่วยบางรายได้รับบาดเจ็บจากการนวดบาบัด เช่น อาการเจ็บบริเวณที่นวด(กด) อาการระบม อาการเป็นไข้
ทาให้ผู้ป่วยไม่พึงพอใจ ใน ปี พ.ศ. 2561 ได้นวดบาบัดรักษาอาการนี้วิธีเดิมผู้ป่วย จานวน 17 ราย หายจาก
อาการปวด จานวน 12 ราย อาการไม่พึงประสงค์ จานวน 5 ราย และในปี พ.ศ. 2562 นี้ ได้นาการ
นวดสปามาร่วมในการนวดรักษาแบบราชสานักกับผู้ป่วยที่มีอาการโรคฯ ซึ่งวิธีการนวดสปานี้เป็นการนวดแบบ
สไลด์ตามความยาวของกล้ามเนื้อ ลงน้าหนัก 50 % โดยนวดสัมผัสต่อเนื่องหลังจากจากการนวดกดจุดแบบราช
สานัก แล้วประคบสมุนไพรร้อนตาม ผลดีของการนวดแบบสปาร่วมแบบราชสานักนี้ทาให้กล้ามเนื้อได้รับบาดเจ็บ
น้อยลงในรายที่ตึงมากๆกล้ามเนื้อจะค่อยๆ อ่อนตัวลงอาการปวดก็ลดลง ยังช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดมาหล่อ
เลี้ ยงบริเวณที่ปวดได้ดีขึ้น อาการปวดตึงก็ลดลง กล้ามเนื้อผ่อนคลาย และหายปวดเป็นปกติในเวลาต่อมา
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบาบัดรักษาผู้ป่วยร่วมกับวิธีการการนวดแบบเดิม ,2 เพื่อให้ผู้ป่วยพึง
พอใจและหายจากอาการโรคออฟฟิตซินโดรม 3. เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกรับการรักษาโรคและอาการปวด
ครั้งต่อไป 4.เพื่อเผยแพร่วิธีการนวดรักษาอาการโรคออฟฟิตซินโดรมและอาการปวดอื่นๆได้ วิธีการ 1. ให้บริการ
นวดแบบราชสานัก 20 นาที และนวดกดจุดสปา 20 นาที + ประคบร้อนลูกประคบสมุนไพร 20 นาที รวม
60 นาทีทุกราย และนัดติดตามการรักษาต่อเนื่อง และจดบันทึกผลการรักษา, 2. ตอบแบบสอบถามการรับ
บริการนวดรักษาทุกราย เก็บข้อมูลและสรุป, ผลการรักษา จากการนวดรักษาอาการโรคออฟฟิตซินโดรมโดย
การ นวดสปาร่วมกับการนวดราชสานักนี้ มีผลการรักษาอาการปวดผู้ป่วยจานวน 13 รายดังนี้ อาการปวดตึงหาย
เป็นปกติ, 1.ประสิทธิผลการนวดรักษาด้วยนวดสปาร่วมกับการนวดแบบราชสานัก อาการปวดตึงรบกวน เคือง
ขัด จานวน 9 ราย ๆละ 3 ครั้ง , 2.ประสิทธิผลการนวดสปาร่วมกับการนวดแบบราชสานัก อาการปวดมาก
เคืองขัด ไม่มีความสุข มีผลต่อการปฏิบัติงาน จานวน 4 รายๆ ละ 6 ครั้ง สรุปผลการศึกษา การนาวิธีนวด
รักษาอาการโรคออฟฟิตซินโดรมโดยวิธีการนวดสปาร่วมกับการนวดแบบราชสานัก ทาให้ผู้ป่วยมีอาการปวดตึง
หายเป็นปกติ ผู้ป่วยมีความพึงพอใจ ไม่มีอาการแทรกซ้อน จึงควรนาการนวดบาบัดวิธีนี้มาใช้ในการรักษา
ผู้ป่วยในคลินิกแพทย์แผนไทยต่อไป
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ชื่อเรื่อง ผลลัพธ์การตรวจเฝ้าระวังการจาหน่ายยาในร้านขายของชา โดยอาศัยความ
ร่วมมือเจ้าหน้าที่รักษาความสงบประจาพื้นที่อาเภอลืออานาจ
ชื่อผู้ศึกษา ภญ,พิไลพรรณ จันทประสาร นางพินิตย์ ทานะขันธ์
หน่วยงาน โรงพยาบาลลืออานาจ เบอร์โทร 090-2910286 รูปแบบการนาเสนอ โปสเตอร์ R2R
ในปีงบประมาณ 2561 อาเภอลืออานาจมีร้านขายของชา 238 ร้าน ได้รับการตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่จาหน่ายในร้านเป็นประจาปีละ 2 ครั้ง ปัญหาที่พบคือ การจาหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน
(ร้ อ ยละ 19.3) และ ปั ญ หาการจ าหน่ ายยาผิ ด พรบ.ยา (ร้อ ยละ 81.3) แม้ ได้ มี แ นวทางการพั ฒ นาศัก ยภาพ
ผู้ประกอบการร้านขายชาโดยสร้างความตระหนักและอบรมพัฒนายกระดับให้เป็นร้านชาคุณภาพแต่ก็ยังพบการ
จาหน่ายยาอัน ตราย ยาชุด ภายหลังที่ได้รับการรับรอง ซึ่งแสดงให้เห็ นว่าผู้ประกอบการร้านชาไม่ได้เกิดความ
ตระหนั ก อย่ างแท้ จ ริ ง ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย และ พรบ. และต่ อ ต้ าน ขั ด แย้ง โต้ เถี ย ง เนื่ อ งจากเจ้าหน้ า ที่
สาธารณสุขไม่ได้มีบทบาทในการจับกุม จึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนางานในเฝ้าระวังในปีงบประมาณ 2562 โดยอาศัย
ความร่ วมมือของเจ้ าหน้ าที่รักษาความสงบประจาพื้ นที่ อาเภอลื ออานาจ วัตถุประสงค์ ๑) เพื่ อเฝ้ าระวังการ
จาหน่ายยาอันตรายในร้านขายของชา ๒)เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านขายของชาปฏิบัติตามกฎหมาย และ พรบ.ยา
ขั้นตอนในการดาเนินการ ๑)เขียนแผนโครงการเฝ้าระวังการจาหน่ายยาอันตรายในร้านขายของชา ๒)ประสาน
ความความร่วมมือ ประชุมวางแผนลงพื้นที่ระหว่างเจ้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบ ๓) ออกตรวจ
เฝ้ าระวังร้านขายของชาตามแผนที่วางไว้โดยไม่แจ้งผู้ ประกอบการล่ วงหน้า (Surprise visit) ครั้งที่ 1 ในเดือน
พฤศจิกายน - ธัน วาคม ๒๕๖๑ เมื่อเจอการจาหน่ายยาผิ ด พรบ.ยา แจ้งให้ คาแนะนา ตักเตือน ลงบันทึก ๔)
สรุปผลการดาเนินงานครั้งที่ 1 แจ้งผลต่อผู้บังคับบัญชา ๕) วางแผนการลงตรวจเฝ้าระวังครั้งที่ ๒ ออก ตรวจเฝ้า
ระวังซ้าใน เดือน มีนาคม – เม.ย. ๒๕๖๒ และสรุปผลการเนินการ เครื่องมือในการเก็บบันทึกข้อมูล ๑) แบบ
บันทึก คบส. 1 และ แบบบันทึก คบส.๒ ๒) กล้องถ่ายภาพ ๓) แบบฟอร์มการยึด อายัด ผลการดาเนินการพบว่า
ในการตรวจเฝ้าระวังในรอบที่ ๑ มีร้านขายของชาที่ทีมเข้าตรวจทั้งสิ้น 238 ร้าน พบมีการจาหน่ายยาผิด พรบ.ยา
๑๗๕ ร้าน (ร้อยละ ๗๓.๕๓ ) โดยเป็นยาอันตราย ยาปฏิชีวนะ ยาชุด ยาควบคุมพิเศษ รวม 1,063 รายการ ให้คา
ตักเตือนอธิบายความผิดตาม พรบ. โดยเจ้าหน้าที่ตารวจ ทหาร และให้คาแนะนาในการปฏิบัติให้ ถูกต้องโดย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แนะนาให้นายาไปเปลี่ยนจากร้านที่ซื้อมาโดยให้จาหน่ายได้เฉพาะยาสามัญประจาบ้าน ลง
บันทึกการให้คาแนะนาในแบบ คบส. ส่วนการตรวจเฝ้าระวังในรอบที่ ๒ จานวน ๒๑๕ ร้าน พบการจาหน่ายยา
ผิด พรบ. ยา 24 ร้าน (ร้อยละ ๑๑.๑๖) เป็นยาปฏิชีวนะ ยาควบคุมพิเศษ ยาใช้เฉพาะที่ ทั้งหมด ๗๙ รายการ ไม่มี
การจาหน่ายยาชุด เจ้าหน้าที่ตารวจและทหารกล่าวตักเตือนอีกครั้งและลงบันทึกในแบบฟอร์ม คบส. เพื่อตรวจเฝ้า
ระวังซ้าหากมีการทาผิดซ้าอีกได้คาดโทษในการเปรียบเทียบปรับตามความผิด พรบ.ยา สรุป การเฝ้าระวังการ
จาหน่ายในชุมชนโดยอาศัยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สามารถสร้างความตระหนักของผู้ประกอบการ
ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย พรบ.ยา และ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามได้เป็นอย่างดี ซึ่งจากการตรวจเฝ้าระวังใน
รอบที่ 2 มีร้านขายของชา 191 ร้าน (ร้อยละ 88.84) ไม่จาหน่ายยาอันตราย ผิดประเภท เป็นกลไกที่จะทาให้
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ผู้ประกอบการเกิดความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะทาให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัย เป็นการสร้างแนวทาง ยา
ปลอดภัยในชุมชน ตามแนวทางของนโยบาย RDU
อ้างอิง อารยา สีคุณแสน ปัจจัยในการจาหน่าย ยาชุด ยาสเตียรอยด์ในร้านค้าของชาขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเสือเฒ่า ตาบลเสือเฒ่า อาเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม http://mkho.moph.go.th/research2018/showdata2.php?id=110

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการคู่ยา LASA DRUG ห้องจ่ายยานอก
เพื่อลด Medication Error
ชื่อผู้ศึกษา นส.ลลินทิพย์ ทองผา
นางศิริรักศ์ ติณนรเศรษฐ์
นางสาวสุพัตรา ในพรมราช
นางพิไลพรรณ จันทประสาร
หน่วยงาน โรงพยาบาลลืออานาจ เบอร์โทร 097-3255507
รูปแบบการนาเสนอ โปสเตอร์ R2R
โรงพยาบาลลืออานาจมีการจัดทาคู่ยาชื่อพ้อง มองคล้าย หลายความแรง (Look A Like Sound A Like :
LASA) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 - 2561 แต่ยังพบ Medication Error (ME) จาก LASA เป็น 0.10 , 0.21 ,
0.18 และ 0.20 /1000 ใบสั่งยา ตามลาดับ จาเป็นต้องหาแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จึงเกิด
แนวคิดในการพัฒนางานให้เกิดความต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อจัดทารายการยา LASA DRUG ๒)เพื่อลด
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากคู่ยาชื่อพ้อง มองคล้าย หลายความแรง (Look A Like Sound A Like : LASA) โดย
มีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้คือ ๑)ทบทวนรายการยาเดิม ปรับแก้ไข รายการยาที่เกิดความคลาดเคลื่อนที่มีสาเหตุ
มาจากคู่ ย าชื่อ พ้ อ งมองคล้ าย Look Alike Sound Alike Drugs ๒)จั ดท ารายการยา ชื่ อพ้ อ งมองคล้ าย Look
Alike Sound Alike Drugs ที่ มีค วามเสี่ ย งที่ จะเกิ ดความคลาดเคลื่ อนในกระบวนการจัด ยาก่อ นจ่ายยา (Predispensing error) และแจ้ งบั ญ ชีรายชื่อยาชื่อพ้องมองคล้าย Look Alike Sound Alike Drugs แก่เจ้าหน้าที่
ฝ่ายเภสัชกรรม ๓)จัดทาป้ายเตือนระบบ ป้ายชื่อของรายการยาคู่เหมือน โดยใช้ Tall Man Letter ทั้งในระบบ
คอมพิวเตอร์( Program HOSxP ) ป้ายชื่อยาบนชั้นที่จัดเก็บ ให้จัดเจน ๔)ดาเนินการเก็บข้อมูลและรายงานความ
คลาดเคลื่อนทางยา (Medication Error) เปรียบเทียบเป็นร้อยละของข้อมูล ความคลาดเคลื่อนในกระบวนการ
จัดยาก่อนจ่ายยา (Pre-dispensing error) หลังการสร้างระบบเตือน เครื่องมือในการเก็บบันทึกข้อมูล 1) แบบ
บันทึกข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยา ผลการดาเนินการพบว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีการจัดทาคู่ยา LASA
Drug รวม 44 คู่ โดยเป็น Look A Like 34 คู่ และ Sound A Like 10 คู่ และ อัตราความคลาดเคลื่อนทางยา
ในกระบวนการจัดยาก่อนจ่ายยา(Pre-dispensing error) ที่เกิดจากชื่อพ้องมองคล้าย Look Alike Sound Alike
Drugs เป็น ร้อยละ ๐.๐๘ ต่อ ๑,๐๐๐ ใบสั่งยาผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนดคือไม่เกิน ร้อยละ ๑.๕ ต่อ ๑,๐๐๐ ใบสั่ง
ยา และพบว่าช่วงเวลาที่มีการเกิดความคลาดเคลื่อนจากการจัดยามากที่สุดคือช่วงเวลาชั่วโมงเร่งด่วน โดยปัจจัย
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ที่มีที่ทาให้เกิดความคลาดเคลื่อน ได้แก่ จานวนผู้รับบริการ, จานวนรายการยา,เวลา ซึ่งได้มีแผนในการลดความ
ผิดพลาดในช่วงเวลาดังกล่าวโดยเรียกอัตรากาลังเสริมจากงานคลั งและเพิ่มระบบการตรวจเช็คโดยใช้แนวทาง
Triple Check ในการจัดยา

ชื่อเรื่อง ผลลัพธ์การพัฒนากระบวนการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอกให้มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน (สนย.) กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลลืออานาจ
ชื่อผู้ศึกษา นางสาวกัญญาภัค กาญจนสิงห์
นางวิไลวรรณ สีงาม
หน่วยงาน โรงพยาบาลลืออานาจ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ
เบอร์โทร 090-2517474
รูปแบบการนาเสนอ โปสเตอร์ สาขา R2R
ในปีงบประมาณ 2559 มีการประเมินความสมบูรณ์เวชระเบียนผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลลืออานาจ ตาม
มาตรฐานการเก็บ รวบรวมและบัน ทึกข้อมูลในสถานพยาบาล 2559 สานักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุข พบว่าคุณภาพข้อมูลเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรค ร้อยละ 62.04 คุณภาพการให้รหัส ICD10 ร้อย
ละ 6.94 ยั งไม่อยู่ ในระดับ ที่ดีตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้คือร้อยละ 80 ประเด็นที่ เป็นปั ญ หามากที่ สุดคือ การ
วินิ จฉัย รองลงมาคือการตรวจร่างกาย เมื่อวิเคราะห์ตามรายละเอียดพบว่า 1.ไม่มีการวินิจฉัยแต่มีการให้ รหั ส
ICD10 2.บันทึกการตรวจร่างกายไม่ครอบคลุมตามความจาเป็นของโรคที่มา ดังนั้นโรงพยาบาลลืออานาจจึงได้มี
การพั ฒ นาการบั น ทึ ก ข้อ มู ล เวชระเบี ย นการวินิ จ ฉั ยและการให้ ร หั ส ICD10ตามรูป แบบที่ ส นย.ก าหนด โดยมี
วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นากระบวนการบั น ทึ ก เวชระเบี ย นผู้ ป่ ว ยนอกให้ มี คุณ ภาพตามเกณฑ์ มาตรฐาน(สนย.)
กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลลืออานาจ ซึ่งมีขั้นการตอนดาเนินการดังนี้วางแผนโดยนาผลการตรวจสอบเวช
ระเบียนผู้ป่วยนอกของปีงบประมาณ 2559 มาวิเคราะห์หาส่วนขาดว่ามีส่วนไหนบันทึกได้ไม่ครอบคลุม ไม่สมบูรณ์
ตามเกณฑ์มาตรฐาน พบว่าประเด็นที่เป็นปัญหามากที่สุด การวินิจฉัย รองลงมาคือการตรวจร่างกาย เมื่อวิเคราะห์
ตามรายละเอียดพบว่า 1.ไม่มีการวินิจฉัยแต่มีการให้รหัส ICD10 2.บันทึกการตรวจร่างกายไม่ครอบคลุมตามความ
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จ าเป็ น ของโรคที่ ม า ผู้ ศึ ก ษาจึ งได้ ว างแผนด าเนิ น การพั ฒ นาการบั น ทึ ก เวชระเบี ย นโดย1.ประชุ ม เจ้ าหน้ า ที่
ผู้เกี่ยวข้องในการบันทึกข้อมูล 2.กาหนดผู้รับผิดชอบของแต่ละแผนก/ฝ่าย 3.จัดทาคู่มือให้กับแผนก/ฝ่าย เรื่อง
การจัดการคุณภาพข้อมูลเวชระเบียน 4.สุ่มตัวอย่างเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ5โดย
แยกเป็นแผนก ER ,OPD ,PCU ,ทันตกรรม ,แพทย์แผนไทย ,กายภาพ 5.ตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยนอก บันทึก
และรวบรวมผลการตรวจสอบ 6.วิเคราะห์ และรายงานผลให้ ผู้ ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
สรุปผลการดาเนินงาน จากผลการตรวจคุณภาพข้อมูลเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรค ปีงบประมาณ2560 พบว่า
เพิ่ มขึ้น เป็ น ร้อยละ 85.73 คุณ ภาพการให้ รหั ส ICD10 ร้อยละ 84.44 จากการศึกษาครั้งนี้มีการปรับปรุงและ
พั ฒ นาระบบการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในเวชระเบี ย นให้ มี ค วามครบถ้ ว น สมบู ร ณ์ สามารถน าข้ อ มู ล ไปใช้ ได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมจากสหวิชาชีพและมีการติดตามและสะท้อนข้อมูลอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้การ
ให้ความสาคัญของผู้บริหารและการให้ความร่วมมือของสหวิชาชีพโดยเฉพาะแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และ
เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เอกสารอ้างอิง สานักงานหลักประกันสุขภาพ. คู่มือแนวทางการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน ฉบับปรับปรุงครั้งที่1 พ.ศ.
2557 ,คู่มือมาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาลพ.ศ.2557 สานักนโยบายและยุทธศาศตร์ สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข

การติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์โดยใช้ดัชนีชี้วัด
Performance Point Dashboard Designer
พรเพ็ญ ทาริวงศ์
ภคอร ธนูศิลป์
วิทวัส แสวงผล

ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ

การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยใช้ยุทธศาสตร์เป็นตัวขับเคลื่อนและมีตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือ ใน
การประเมินผลตามเป้าประสงค์ของโรงพยาบาลและบอกความก้าวหน้าการบรรลุยุทธศาสตร์ ที่ผ่านมาพบปัญหา
ในการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด เนื่องจากมีปัญหาแหล่งที่มาข้อมูลไม่ชัดเจน ข้อมูลไม่ถูกต้อง ทาให้
ไม่สามารถประเมินผลได้ทันเหตุการณ์ ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาตามตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุล่าช้า การบรรลุยุทธศาสตร์
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ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ในปี 2558-2561 พบว่าการบรรลุยุทธศาสตร์ ร้อยละ 76.19, 81.40, 84.62 และ 87.88
(เป้ าหมาย > 80%) ถึงแม้ผ ลงานจะมีแนวโน้มดีขึ้น แต่กระบวนการทางานยังไม่มีระบบที่ทาให้ผู้ ปฏิบัติงาน
ทางานง่ายขึ้น จึงได้พัฒ นาระบบติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์โดยใช้ดัชนีชี้วัด Performance
Point Dashboard Designer ขึ้น วัตถุป ระสงค์ 1) เพื่อสามารถรายงานความก้าวหน้ าผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้ วัดยุ ท ธศาสตร์ 2) เพื่ อผู้ ป ฏิบั ติงานมีค วามพึ งพอใจในระบบ Dashboard แนวทางการดาเนิน งาน 1)
ทบทวนกระบวนการท างานที่ ไม่ ต อบสนองต่ อ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ ผ่ านมา 2) รวบรวมตั ว ชี้ วั ด
3) งาน
คอมพิ ว เตอร์ ส ร้ างดั ช นี ชี้ วั ด ความก้า วหน้ ายุ ท ธศาสตร์โรงพยาบาลโดยใช้ PerformancePoint Dashboard
Designer โดย link ข้อมูลเชื่อมกับ รายงานที่มีแหล่งที่มาชัดเจน น่าเชื่อถือ สามารถประมวลผลอัตโนมัติ 4)
ชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแนะนาวิธีการใช้งาน PerformancePoint Dashboard Designer 5) สรุปผลและรายงาน
ความก้าวหน้าเพื่อปรับปรุงแก้ไข กลุ่มตัวอย่าง 1) ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลลืออานาจ อาเภอลือ
อานาจ จังหวัดอานาจเจริญ ประจาปีงบประมาณ 2562 จานวน 66 ตัวชี้วัดและ 2) ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด จานวน
27 คน เครื่องมือ 1) แบบสารวจความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน 2) การประมวลผลของระบบ Performance
Point Dashboard Designer ของโรงพยาบาล การวิเคราะห์ ข้อมูล หาค่าสถิติ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ระบบ Performance Point Dashboard สามารถใช้งานได้ร้อยละ 100
โดยในปีงบประมาณ 2562 (7ด.) การบรรลุตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาลภาพรวมทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ
77.59 ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ 2 ดาเนินการได้ดีที่สุด บรรลุร้อยละ 92.31 และส่วนยุทธศาสตร์ที่ 1 ดาเนินการได้น้อย
ที่สุด บรรลุร้อยละ 63.16 โดยรวมผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.38 ปัญหา/อุปสรรค
ยังพบว่าตัวชี้วัดบางตัวมีนิยามไม่ตรงกับฐานข้อมูลที่มีอยู่ ทาให้ไม่สามารถนาข้อมูลมาใช้ในระบบได้ ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา ควรนาไปใช้ในการควบคุมกากับตัวชี้วัดในระดับอาเภอ (คปสอ.) และขยายผลลงสู่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลในเขตรับผิดชอบต่อไป
คาสาคัญ : ตัวชี้วัด, ยุทธศาสตร์, Dashboard

Papaya Latex Plaster (PLP) : พลาสเตอร์ยางมะละกอกาจัดหูด
ชื่อผูป้ ระดิษฐ์ ภญ.พิไลพรรณ จันทประสาร นางสาวอัจจิมา มุ่งสิน นางจิรัชยาอร ไชโยธา
ชื่อผูน้ าเสนอ ภญ.พิไลพรรณ จันทประสาร ตาแหน่ง เภสัขกรชานาญการพิเศษ
หน่วยงาน โรงพยาบาลลืออานาจ เบอร์โทร 090-2910286

บทคัดย่อ
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หูดเป็นโรคติดต่อทางผิวหนังที่เกิดจากเขื้อไสรัส (Human Papiloma Virus : HPV) โดยกระตุ้นเซลล์ที่
ผิวหนังให้เกิดการหนาตัว และ แข็ง หูดมีหลายชนิดเกิดได้กับผิวหนังทุกส่วนและแพร่กระจายได้จากการสัมผัส
ลักษณะของหู ด เช่น หู ดธรรมดา หูดผิวเรียบ หู ดฝ่ามือฝ่าเท้า หู ดติ่งเนื้อ การรักษาใช้วิธี จี้เย็น ผ่าตัด เลเซอร์
ทายาเช่น กรดซาลิซาลิก ซึ่งต้ องใช้การรักษาเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ ผู้ป่วยมักมีอาการเจ็บและแสบ
มาก ผู้ ป่ วยหลายรายกลัวไม่ย อมมารักษาต่อเนื่อง ทาให้ หู ดแพร่กระจายตามร่างกาย จากปัญ หาในการรักษา
ดังกล่าวจึงเกิดแนวคิดที่จะนาภูมิปัญญาพื้นบ้านมาใช้โดยเดิมชาวบ้านจะใช้ยางมะละกอจากก้านใบมาทาบริ เวณที่
เป็ น หู ด ซึ่ งในยางมะละกอจะมี เอนไซม์ papain มี คุ ณ สมบั ติ เป็ น เอนไซม์ ในกลุ่ ม โปรตี เอส (protease) ซึ่ ง
เป็น proteolytic enzyme จากหลักการดังกล่าวจึงสร้างนวัตกรรมพลาสเตอร์กาจัดหูด เพื่อให้เกิดความสะดวก
ในการใช้ ในรูปแบบที่เหมาะสม เก็บรักษาได้ วัตถุประสงค์ 1) เพื่อผลิตพลาสเตอร์ยางมะละกอกาจัดหูด ๒) เพื่อ
ทดสอบประสิทธิภาพของพลาสเตอร์ยางมะละกอในการกาจัดหูด ชนิด หูดธรรมดา วัสดุอุปกรณ์ ๑) ยางมะละกอ
จากผลดิบ ๒) ผ้าก๊อช ๓) แผ่นพลาสเตอร์ขนาดต่างๆ ๔) ไซริงค์ ๕) ขวดพลาสติก ๖) มีด ๗) หลอดหยดสาร
8) บีกเกอร์ขนาดเล็ก ขั้นตอนการดาเนินงาน ๑) รับสมัครผู้ป่วยที่ต้องการรักษาโดยสมัครใจจานวน 10 คน ชาย
5 คน หญิง ๕ คน 2)เก็บยางมะละกอจากผลดิบบนต้น โดยทาความสะอาดผลมะละกอด้วยน้า เช็ดให้แห้ง ใช้มีด
กรีดผลมะละกอโดยกรีดขึ้น ใช้ขวดพลาสติกรองเก็บน้ายางมะละกอ 3) ตัดก๊อซเป็นขิ้นเล็กๆ 2 ขนาดคือ 0.5 และ
1 เซนติเมตร นาก๊อซที่ตัดวางลงบนพลาสเตอร์ หยดน้ายางมะละกอลงบนก๊อซ 1 และ ๒ ซีซี 5)ทาการทดสอบ
ประสิทธิภาพพลาสเตอร์ โดยเช็ดทาความสะอาดบริเวณที่เป็นหูดด้วยน้าเกลือ รอให้ผิวแห้ง ติดพลาสเตอร์ยาง
มะละกอบริ เวณที่ เป็ น หู ด นาน 2 ชั่ ว โมง และ แกะออก ท าต่ อ เนื่ อ งทุ ก วัน ๆวัน ละ 1 ครั้ ง ในเวลาเดิ ม ผล
การศึกษาพบว่า 1) พลาสเตอร์ที่ผลิตมี ๒ ชนิด คือ PLP-0.5 ,PLP-1 ซึ่งเลือกใช้ตามขนาดหูด ๒) PLP สามารถใช้
กาจัดหูดได้ เมื่อใช้ติดบริเวณที่เป็นหูดนาน 2 ชั่วโมง ในเวลาเดิม ในวันที่ ๒ หรือ ๓ บริเวณที่เป็นหูดจะมีรอยแดง
หากเป็นหูดขนาดเล็กไม่เกิน 0.5 เซนติเมตร หูดจะหลุดออกมาได้ในวันที่ ๔-๕ หากเป็นหูดขนาดใหญ่มากกว่า 0.๕
เซนติเมตร ขึ้นไปจะใช้เวลานาน 7-12 วัน อาจมีอาการคันเล็กน้อยในผู้ ป่วยบางราย เกิดอาการข้างเคียงน้อย
ผู้ป่วยพึงพอใจและไม่กลัว สรุปผลการศึกษา การผลิตพลาสเตอร์ PLP สามารถผลิตได้จากพลาสเตอร์ติดแผลและ
ก๊อซที่มีในโรงพยาบาลและพัฒ นาให้ มีความติดทนได้โดยเลือกใช้พลาสเตอร์ติดแผลที่มีขายในท้องตลาด พลา
สเตอร์ PLP สามารกาจัดหูดได้ดีทั้งในหญิงและชาย ข้อเสนอแนะในการศึกษา 1) ผู้ป่วยบางรายระคายเคืองและมี
อาการคันบริเวณหูดที่ติดพลาสเตอร์ ไม่มีอาการแสบร้อนเหมือนการใช้ซาลิซาลิกในการทารักษา 2) การเลือก
ชนิดพลาสเตอร์เพื่อนามาใช้ควรเป็นพลาสเตอร์ที่มีการยึดเกาะกับผิดที่ดีเพราะยางมะละกอลื่น 3) ยางมะละกอ
เกิดการเน่าเหม็นได้ง่ายต้องเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 2 – 8 องศาเซลเซียส 4)หลังกาจัดหูดบริเวณผิวหนังที่กาจัดหูด
ออกจะแห้งควรใช้โลชั่น หรือ เจลทาเพิ่มความชุ่มชื้น 5) Papaya Latex Plaster สามารถเก็บในตู้เย็นได้นาน 1
เดือน
เอกสารอ้างอิง http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1081/papain

ชื่อเรื่อง

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ที่มา
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ด้วยภาวะ acute exacerbation เพื่อลดอัตราการRe-admit ใน 28 วัน โรงพยาบาลลืออานาจ
ชื่อผู้วิจัย
กนกวรรณ ผิวทอง ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
และทีมนาทางคลินิก
หน่วยงาน
โรงพยาบาลลืออานาจ โทรศัพท์มือถือ 065-6696322
รูปแบบการนาเสนอ โปสเตอร์
สาขา ด้านคลินิก
โรงพยาบาลลื ออ านาจ เป็ น โรงพยาบาลขนาด 30 เตี ยง โรคปอดอุ ด กั้น เรื้อรังเป็ น ปั ญ หาส าคั ญ ของ
โรงพยาบาล เนื่องจากเป็นกลุ่มโรคสาคัญที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงมากขึ้นทุกปี จากข้อมูลผู้ป่วยโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง
COPD ที่ มารับ บริการปี 2559-2560 พบว่ามีจานวน 73 และ 77 คนตามลาดับ มีอัตราการ Re- admit ด้วย
Exacerbation คิดเป็ น 15.06% และ 16.88% จากปัญ หาดังกล่ าวจึงเกิดแนวคิดในพัฒ นารูปแบบการดูแล
ผู้ป่ วยโรคปอดอุดกั้น เรื้อรั งในคลิ นิ ก โดยภาคีมีส่ว นร่ว ม วัดผลก่อนและหลั งกลุ่ มเดียว วัตถุประสงค์ 1) เพื่ อ
ทดสอบผลของรูปแบบของการพัฒ นา 2) พัฒ นาระบบการดูแลผู้ป่วย โรคปอดอุดกั้น เรื้อรังในโรงพยาบาลลือ
อานาจ โดยมีขอบเขตการศึกษา คืออัตราการ Re-admit ใน 28 วัน ด้วย acute exacerbation ในผู้ป่วยโรค
หลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง COPD ของโรงพยาบาลลืออานาจ วิธีการดาเนินงานดังนี้ 1)พัฒนาระบบการรักษาให้ได้
มาตรฐาน โดยจัดทาแนวทางการดูแลการรักษาผู้ป่วย COPD ตาม CPGและปรับให้ใช้ได้กับบริบทของโรงพยาบาล
2)จั ด ตั้ ง clinic COPD ทุ ก วั น อั ง คาร โดยพั ฒ นาระบบการดู แ ลผู้ ป่ ว ยCOPD มี ที ม สหสาขาวิ ช าชี พ ร่ ว มดู แ ล
ตรวจสอบเทคนิคการพ่นยาที่ถูกวิธี โดยเภสัชกร มีนักกายภาพบาบัดสอนการฝึกการหายใจ Breathing exercise
การออกกาลังกาย ประเมินสมรรถภาพปอด ด้วย MMRC, CAT ,6 Minute walkจัดทาแผนจาหน่ายผู้ป่วย COPD
ปรับปรุงกระบวนการทา Discharge plan 3)การเสริมพลังให้ผู้ป่วยและครอบครัวให้สามารถดูแลตนเองได้ โดยมี
แนวทางในการให้ความรู้ เรื่องโรค ยา วิธีการศึกษา 1. เก็บข้อมูลผู้ป่วยโรคหลอดลมอุดกั้ นเรื้อรัง COPD ที่มารับ
การรั ก ษาเป็ น ประจ ากั บ ทางโรงพยาบาลลื อ อ านาจ 2. อั ต ราการ Re-admit ใน 28 วั น ด้ ว ย acute
exacerbation ในผู้ป่ วยโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง ทาการศึกษาช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2561 วิเคราะห์
ข้อมูลพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยสถิติเชิงพรรณนา และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
อัต ราการ Re-admit ก่อ นและหลั ง โดยใช้ ส ถิติ Paired –sample T test ผลการพั ฒ นาพบว่า ก่ อนพั ฒ นา
รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง มีอัตราการ re-admit ด้วย acute exacerbation คิดเป็นร้อยละ
16.88 หลั ง มี ก ารพั ฒ นารู ป แบบการดู แ ลผู้ ป่ ว ยโรคอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง พบว่ า อั ต ราการ re-admit ด้ ว ย acute
exacerbation ลดลง คิดเป็นร้อยละ 10.38 ซึ่งผลจากการวิเคราะห์พบว่า การวินิจฉัยยังไม่ถูกต้อง ผู้ป่วยบางส่วน
ยังขาดความตระหนักในเรื่องการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง จากการสูบบุหรี่ และการรับยาไม่ต่อเนื่อง แผนการพัฒ นา
ต่อเนื่องและข้อเสนอแนะ 1. จัดระบบให้มีผู้ดูแลในโรค COPD กลุ่มที่มีประวัติ Exacerbation กลุ่มใช้เครื่องพ่น
ยาที่บ้าน กลุ่มผุ้สูงอายุที่ต้องดูแลใกล้ชิด ให้ความรู้แก่ Care giver 2. พัฒ นาคลินิกเลิกบุหรี่ เพื่อให้ผู้ป่วยที่สูบ
บุหรี่ ได้รับการส่งเข้ารับการปรึกษาเรื่องเลิกบุหรี่ทุกราย3.พัฒนาตัวชี้วัด เพื่อให้สามารถวัดกระบวนการดูแลผู้ป่วย
ได้ เช่น อัตราการใช้ยาสูดพ่นถูกต้อง อัตราผู้เลิกบุหรี่สาเร็จ
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ชื่อเรื่อง

การพัฒนาและการประเมินประสิทธิผลการใช้สมุดประจาตัวของผู้ป่วยโรคไตเสื่อมระยะ 3-4 ใน
โรงพยาบาลลืออานาจ
ผู้วิจัย
จิราพร เทศภูมิ
ตาแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ
พิไลพรรณ จันทะประสาร
ตาแหน่ง เภสัชกรชานาญการพิเศษ
หน่วยงาน
โรงพยาบาลลืออานาจ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 099-4674382
รูปแบบนาเสนอ โปสเตอร์
สาขา คลินิก
โรงพยาบาลลื ออานาจมีผู้ ป่ ว ยโรคไตที่มารับบริการที่คลิ นิกไตเสื่ อม ในปี 2560 จานวน 118 คน พบ
ปัญ หา การส่ งต่อข้อมูล และการติดตามผลการรักษา เนื่องจากยังไม่มีสมุดประจาตัวผู้ ป่วยไตเสื่ อมเรื้อ รังใช้ใน
โรงพยาบาล ประกอบกับผู้ป่วยในคลินิกไตเสื่อมยังขาดความรู้เรื่องโรคและการปฏิบัติตัว จึงเกิดแนวคิดในการ
พัฒนางาน วัตถุประสงค์การศึกษา 1) เพื่อพัฒนาสมุดประจาตัวของผู้ป่วยโรคไตเสื่อมเรื้อรัง 2)เพื่อเปรียบเทียบ
คะแนนความรู้เรื่องโรคไตเสื่อมและเปรียบเทียบประสิทธิผลการชะลอไตเสื่อมก่อนและหลังใช้สมุดประจาตัวผู้ป่วย
3)เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ป่วย ระยะเวลาในการศึกษา กุมภาพันธ์ -เมษายน 2561 วิธีการศึกษา
เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการ (Action research) ในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตเสื่อมเรื้อรังระยะที่ 3b-4
ในโรงพยาบาลลืออานาจ ที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์คัดเข้าและมาตามนัดในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เก็บ
ข้อมูลภายหลังจากผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มีผู้ป่วยเข้าร่วมการศึกษาทั้งหมด 32 คน ผู้วิจัย
เก็บข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยที่เข้าร่วมการศึกษา และข้อมูลส่วนที่เป็นผลห้องปฏิบัติการ (Baseline) จากโปรแกรม
HosXp ก่อนการศึกษาให้ผู้ป่วยทาแบบทดสอบความรู้ (Pre-test) จานวน 10 ข้อ จากนั้นให้ความรู้โดยทีมสห
วิชาชีพคือ เภสัชกร พยาบาล และโภชนากร นาน 60 นาที และเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาตามปกติ และมาตาม
นัดตามที่กาหนด การเก็บข้อมูลเมื่อสิ้นสุดการศึกษา ผู้ป่วยจะถูก เจาะเลือดเพื่อติดตามผล พร้อมทาแบบทดสอบ
ความรู้ (Post-test) และแบบทดสอบการวัดระดับความพึงพอใจ การวิเคราะห์ผล ใช้สถิติ pair t-test (ข้อมูล
กระจายตัวปกติ) และwilcoxon signed rank test (ข้อมูลกระจายไม่ตัวปกติ) ผลการศึกษา พบว่าสมุดประจาตัว
ผู้ป่วยไตเสื่อมเรื้อรังจะรวบรวมข้อมูลการติดตามผลการรักษาของผู้ป่วย ความรู้ในด้านโรค เป้าหมายการรักษาที่
สาคัญ ยาที่ใช้รักษา โภชนาการและการออกกาลังกายที่เหมาะสม ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้เรื่องโรคไต
เสื่อมก่อนและหลังใช้สมุดประจาตัวผู้ป่วยโรคไตเสื่อมเรื้อรัง พบว่า หลังใช้สมุดประจาตัวผู้ป่วยมีค่าคะแนนความรู้
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (4.10 ± 1.447 และ 7.80 ± 1.196 คะแนนตามลาดับ, P<0.001) ผลการ
เปรียบเทียบประสิทธิผลการชะลอไตเสื่อมก่อนและหลังใช้สมุดประจาตัวผู้ป่วยโรคไตเสื่อมเรื้อรัง พบว่าหลังใช้สมุด
ประจ าตั ว Upper blood pressure มี ค่ าลดลงอย่ างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิติ (132.60 ± 11.177 และ 122.40 ±
9.292 mmHg ตามล าดั บ , P<0.001) และ Fasting plasma glucose มี ค่ า ลดลงอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
เช่นเดียวกัน(154.16 ± 40.541 และ131.64± 17.692 mg/dl ตามลาดับ, P=0.015) ส่วนผลห้องปฏิบัติการอื่นๆ
ได้แก่ Lower blood pressure, Serum creatinine, eGFR และ HbA1C ไม่มีความแตกต่างกัน ผลการประเมิน
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ความพึงพอใจพบว่ามีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านการการนาไปใช้ประโยชน์และด้านเนื้อหารูปแบบการนาเสนอ
สรุป: สมุดประจาตัวที่พัฒ นาขึ้น สามารถเพิ่มความรู้ความเข้าใจในโรคไตเสื่อมและช่วยชะลอไตเสื่อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจะนามาใช้อย่างเป็นทางการในคลินิกโรคไตเสื่อมโรงพยาบาลลืออานาจ ข้อเสนอแนะ ควรมีการ
ทบทวนความรู้แก่ผู้ป่วยและติดตามผลการชะลอไตเสื่อมอย่างต่อเนื่อง
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ผลงานวิชาการดีเด่นระดับจังหวัดปี 2561 และการนาไปเผยแพร่/ใช้ประโยชน์
ประเภทการนาไปใช้ประโยชน์
ข้อที่ 1 เชิงเศรษฐกิจและพาณิชย์ ได้แก่ ได้รับหนังสือหรือกลักฐาน แสดงความสนใจเพื่อเจรจาธุรกิจ มีการซื้อขายเทคโนโลยีระหว่างนักวิจัยและผู้นาไปใช้ประโยชน์
การจดลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย
ข้อที่ 2 เชิงวิชาการ ได้แก่ การปรับแนวทางเวชปฏิบัติ การอ้างอิงผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับประเทศและหรือระดับนานาชาติ
ข้อที่ 3 เชิงนโยบาย หมายถึง จานวนผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่นาไปประกอบการตัดสินใจในการบริหารและการกาเป็นนโยบายมาตรการ แนวทางสาคัญในการ
พัฒนาด้านส่งเสริม รักษา ป้องกัน ฟื้นฟูสภาพและคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีหลักฐานแสดงประกอบการนาไปใช้ เช่น รายงานการประชุม แนวทางการปฏิบัติ
ข้อที่ 4 เชิงการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัยในกฎหมายที่กาหนด เช่น อบรม คู่มือ แผ่นพับ โปสเตอร์ เว็บไซด์ฯ
การดาเนินงานพัฒนาวิชาการทุกเรื่อง ได้มีการเผยแพร่ใน Website ของโรงพยาบาลลืออานาจ

ลาดับ

ชื่อเรื่อง

บรรยายให้เห็นการนาไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน

ประเภท
การ
นาไปใช้

เจ้าของผลงาน

ข้อมูลอ้างอิง
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ลาดับ

การพัฒนาและการประเมิน
ประสิทธิผลการใช้สมุดประจาตัวของ
ผู้ป่วยโรคไตเสื่อมระยะ 3-4 ใน
โรงพยาบาลลืออานาจ

ชื่อเรื่อง

นาสมุดประจาตัวของผู้ป่วยโรคไตเสื่อมเรื้อรังระยะ 34 มาใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างสหวิชาชีพ
และผู้ป่วยในคลินิกโรคไตเสื่อมเรื้อรังโรงพยาบาลลือ
อานาจ

บรรยายให้เห็นการนาไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน

4

ประเภท
การ
นาไปใช้

นางสาว จิราพร เทศภูมิ
นางพิไลพรรณ จันทะ
ประสาร

เจ้าของผลงาน

http://www.lueamnat
hospital.go.th/archive
s/838

ข้อมูลอ้างอิง
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3

การพัฒนาแนวทางการรักษาผู้ป่วย
โรคข้อเข่าเสื่อมโดยการผสมผสาน
ศาสตร์ด้านกายภาพบาบัดและ
การแพทย์แผนไทย โรงพยาบาล
ลืออานาจ

แนวทางการรักษาที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงการ
รักษาฟื้นฟูผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมได้นามาใช้จริง
ระหว่างหน่วยงานกายภาพบาบัดและแพทย์แผนไทย
และเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านโปสเตอร์ในงานแสดงผล
งานวิชาการทางสาธารณสุขต่างๆ เช่น งานประชุม
วิชาการเขตสุขภาพที่ 10 และงานประชุมวิชาการ
สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ หลังจากการทดลองใช้
แนวทางการรักษาทางหน่วยงานได้เรียนรู้ปัญหาอื่นที่
เกิดขึ้น จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขแนวทางการส่งต่อ
การรักษาผู้ป่วยเพิ่มเติม เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการ
เกิดภาวะแทรกซ้อน/อาการไม่พึงประสงค์จากการ
รักษา
การศึกษาข้อมูลเชื้อดื้อยาใน
จากผลการศึกษาโดยใช้โปรแกรม Biogram พบว่าเชื้อ
โรงพยาบาลจากผลการเพาะเชื้อใน
ก่อโรคที่สาคัญในโรงพยาบาลลืออานาจ ได้แก่
ผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลลือ เชื้อ Klebsiella spp. Escherichia coli,
อานาจโดยใช้ Program Biogram ที่ Acinetobacter spp , Enterocbacter spp.
สร้างขึ้นเองในระบบ Hos XP ของ
,Pseudomona seaeruginosa 5. Enterobacter
โรงพยาบาลลืออานาจ
spp. และเชื้อดื้อยาที่สาคัญ เช่น E.coli (ESBL+) พบ
ใน Urine และ Sputumมากที่สุด เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่
ได้ สามารถนาไปเป็นข้อมูลกับงาน IC และข้อมูล
ในทางคลินิกที่แพทย์จะใช้วางแผนในการให้ยากับ

4

น.ส.ปวีณา สลางสิงห์
นางสาวทับทัย เสาศิริ
นางพิไลพรรณ จันทประสาร

4

นางชนิดา สีวะกูล
นางสุมาลี ตะนุมาตร
นายพงษ์พิทักษ์ มิกทา
นางรจนา นาท้าว

http://www.lueamnat
hospital.go.th/archive
s/838

http://www.lueamnat
hospital.go.th/archive
s/838
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คนไข้ในโรงพยาบาลต่อไป
ลาดับ
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บรรยายให้เห็นการนาไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน

4

ผลของการใช้ MEWS ในการดูแล
ทีมนาทางคลินิกนาไปใช้ในการประเมินผู้ป่วยทุกจุด
ต่อเนื่องของจุดคัดกรองผู้ป่วยและงาน บริการ และเชื่อมต่อถึง การประเมินผู้ป่วยกลุ่ม
อุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลลืออานาจ sepsis ซึ่งทุกจุดทางคลินิกสามารถนาไปใช้ได้จริง
และ ทีมทางคลินิกเล็งเห็นประโยชน์จากการใช้
MEWS สื่อสาร เพื่อการรักษาผู้ป่วย

5

ผลลัพธ์ของพัฒนาแนวทางการดูแล
ผู้ป่วย sepsis ที่มารับบริการใน
โรงพยาบาลลืออานาจ

นาผลการวิจัยไปเผยแพร่ในทีม PCT เพื่อสร้างความ
มั่ น ใจให้ กั บ สหวิ ช าชี พ ในการน าแนวทางพั ฒ นา
ดังกล่ าวไปใช้ ในกระบวนการดู แ ลผู้ ป่ ว ยโรค sepsis
ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดกรองที่จุดคัดกรอง การซักประวัติ
ที่จุดซักประวัติ การวิ นิจฉัยโรคโดยแพทย์ การรักษา
เบื้องต้นที่แผนกฉุกเฉิน และการรักษาต่อเนื่องที่แผนก
ผู้ป่วยใน ตลอดจนการนาไปใช้ในการคัดกรองที่ รพ.
สต.ทุกแห่งได้

ประเภท
การ
เจ้าของผลงาน
นาไปใช้
4
น.ส.สุรภา หาระสาร

4

นางศรีสุดา พ่วงพงษ์

ข้อมูลอ้างอิง
http://www.lueamnat
hospital.go.th/archive
s/838

http://www.lueamnat
hospital.go.th/archive
s/838
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ลาดับ

ชื่อเรื่อง

บรรยายให้เห็นการนาไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน

6

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรค
หลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ที่มา
ด้วยภาวะ acute
exacerbation
เพื่อลดอัตรา
การRe-admit
ใน 28 วัน
โรงพยาบาล
ลืออานาจ

การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย กระบวนการ
เพื่อให้ได้คุณภาพ การวางแผนและการดูแลผู้ป่วย
- พัฒนาระบบการรักษา
ให้ได้มาตรฐาน โดย
จัดทาแนวทางการดูแลการรักษาผู้ป่วย COPD ตาม
CPGและปรับให้ใช้ได้กับบริบทของโรงพยาบาล
- จัดตั้ง clinic COPD
ทุกวันอังคาร โดย
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยCOPD มีทีมสหสาขา
วิชาชีพ ร่วมดูแล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับ
พฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มที่มีปัญหาในการดูแล ให้ญาติมี
ส่วนร่วมในกลุ่มที่มีประวัติ Exacerbation ตรวจสอบ
เทคนิคการพ่นยาที่ถูกวิธี โดยเภสัชกร มีนัก

ประเภท
การ
เจ้าของผลงาน
นาไปใช้
4
นางกนกวรรณ ผิวทอง

ข้อมูลอ้างอิง
http://www.lueamnat
hospital.go.th/archive
s/838
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กายภาพบาบัดสอนการฝึกการหายใจ Breathing
exercise การออกกาลังกาย ประเมินสมรรถภาพปอด
ด้วย MMRC, CAT ,6 Minute walk
- จัดทาแผนจาหน่าย
ผู้ป่วย COPD ปรับปรุง
กระบวนการทา Discharge plan การให้ข้อมูลและ
การเสริมพลังแก่ผู้ป่วย
- เสริมพลังให้ผู้ป่วยและ
ครอบครัวให้สามารถ
ลาดับ

7

ชื่อเรื่อง

บรรยายให้เห็นการนาไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน

การติดตามระดับน้าตาลในเลือดของ

ดูแลตนเองได้ โดยมีแนวทางในการให้ความรู้ เรื่องโรค
ยา วิธีขับเสมหะอย่างถูกต้อง Breathing Exercise
- การจัดทาแผ่นพับการ
ดูแลตนเอง ของผู้ป่วย
COPD พัฒนาคลินิกเลิกบุหรี่ เพื่อให้ผู้ป่วยที่สูบบุหรี่
ได้รับการส่งเข้ารับการปรึกษาเรื่องเลิกบุหรี่ทุกราย
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย COPD โดย
อบรมความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ
เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษาผู้ป่วย ในคลินิค NCD

ประเภท
การ
นาไปใช้

4

เจ้าของผลงาน

นางสุมาลี ตะนุมาตร

ข้อมูลอ้างอิง

http://www.lueamnat
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8

ลาดับ

ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยใช้ระดับ สามารถแบ่งกลุ่มผู้ป่วยออกได้เป็น 2 กลุ่ม แยกเป็น
HbA1c ณ โรงพยาบาลลืออานาจ
กลุ่มที่ระดับ HbA1c < 7 %, > 7 % มีการให้ความรู้
ในด้านโภชนาการ การออกกาลังกาย และกากับ
ติดตามระดับ HbA1c ทุก 6 เดือน
The magic gel เจลสมุนไพรประคบ นาไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย(ข้อที่3) มีตารับเจล
เย็น
สมุนไพรประคบเย็นไว้ใช้ในโรงพยาบาล เกิดการ
พัฒนางานด้านรักษา ป้องกัน ฟื้นฟูสภาพปัญหาของ
ผู้ป่วย และนาเจลจากสมุนไพรที่ได้ไปให้บริการผู้ป่วย
ที่เกิดแผลฟกช้า ทาให้แผลฟกช้าของผู้ป่วยหายเร็วขึ้น
และลดความเจ็บปวดจากแผลฟกช้าของผู้ป่วยลงได้
แนะนาผู้ป่วยทาไว้ใช้ได้ด้วยตนเอง

ชื่อเรื่อง

บรรยายให้เห็นการนาไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน

9

ตารางกาหนดโปรตีนในผู้ป่วยโรคไต

ผู้รับเหมาประกอบอาหารและผู้ป่วยไตเสื่อมระยะ3-5
สามารถตวงโปรตีนให้เหมาะสมกับความต้องการของ
ตนเองได้ตามที่กาหนดไว้อย่างถูงต้อง

10

การชะลอไตเสื่อมด้วยช้อนมหัศจรรย์

ผู้รับเหมาประกอบอาหารและผู้ป่วยไตเสื่อมระยะ3-5

hospital.go.th/archive
s/838

4

ภญ.พิไลพรรณ จันท
ประสาร
นางสาวทับทัย เสาศิริ
นางสาวอัจจิมา มุ่งสิน

http://www.lueamnat
hospital.go.th/archive
s/838

ประเภท
การ
นาไปใช้
4

ภก.พิไลพรรณ จันทประสาร

นางวิลาวัลย์ มหาไชย

http://www.lueamnat
hospital.go.th/archive
s/838

4

นางวิลาวัลย์ มหาไชย

http://www.lueamnat

เจ้าของผลงาน

ข้อมูลอ้างอิง
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ลาดับ
12

ในกลุ่มผู้ป่วย CKD ระยะที่ 4 ขึ้นไป

สามารถตวงปริมาณโซเดียมในเครื่องปรุงชนิดต่างให้
เหมาะสมกับความต้องการของตนเองในแต่ละวันได้
ตามที่กาหนดไว้อย่างถูงต้อง

การพัฒนารูปแบบการให้คาปรึกษาผู้
มารับบริการอดบุหรี่ โดยใช้ภาคี
เครือข่าย มีส่วนร่วมโรงพยาบาลลือ
อานาจ

นาไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย (ข้อที่ 3) จากข้อมูล
การศึกษาการดูแลผู้ป่วยโรค SMA ตามศาสตร์
การแพทย์แผนไทยแบบประคับประคอง ทาให้ญาติ
ทราบแนวทางในการดูแลผู้ป่วย ตลอดจนการวางแผน
การดูแล ญาติเกิดความพึงพอใจ ไม่ทุกข์ใจ ส่งผลให้
ผู้ป่วยสุขสบาย สามารถมีชีวิตอยู่ได้ นานกว่าเดิม และ
นาแนวทางการดูแลฟื้นฟูมาประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยรายที่
มีความคล้ายคลึงกันในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

ชื่อเรื่อง
กรณีศึกษา การดูแลผู้ป่วยระยะ

บรรยายให้เห็นการนาไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน
นาไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย(ข้อที่3) จากข้อมูล

4

ภก.พิไลพรรณ จันทประสาร

hospital.go.th/archive
s/838

น.ส.สุกษมา เพียรหา

http://www.lueamnat
hospital.go.th/archive
s/838

นางจุฬาลักษณ์ พลชนะ

ประเภท
การ
เจ้าของผลงาน
นาไปใช้
4
นางสาวอัจจิมา มุ่งสิน

ข้อมูลอ้างอิง
http://www.lueamnat
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13

สุดท้ายแบบประคับประคองในโรค
กล้ามเนื้ออ่อนแรง(Spinal muscular
atrophy : SMA) ตามศาสตร์
การแพทย์แผนไทย

การศึกษาการดูแลผู้ป่วยโรค SMA ตามศาสตร์
การแพทย์แผนไทยแบบประคับประคอง ทาให้ญาติ
ทราบแนวทางในการดูแลผู้ป่วย ตลอดจนการวางแผน
การดูแล ญาติเกิดความพึงพอใจไม่ทุกข์ใจ ส่งผลให้
ผู้ป่วยสุขสบาย สามารถมีชีวิตอยู่ได้ นานกว่าเดิม และ
นาแนวทางการดูแลฟื้นฟูมาประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยรายที่
มีความคล้ายคลึงกันในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

ปัจจัยที่มีผลต่อการจ่ายเงินตามกลุ่ม
วินิจฉัยโรคร่วม(Diagnosis Related
Groups) โรงพยาบาล
ลืออานาจ

เพื่อตอบสนองนโยบายและตามตัวชี้วัดของงานประกัน
สุขภาพ เรื่องคุณภาพ การส่งข้อมูลทันเวลา ถูกต้อง
ครบถ้วน
ประโยชน์ที่ได้รับ
1.ได้รับเงินจัดสรรกรณีผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นจากการส่งเบิก
ชดเชยค่าบริการทางการสาธารณสุขครบถ้วนทันเวลา
2.ค่าCMIเพิ่มขึ้นผ่านมาตรฐานระดับประเทศ(0.6)
3. เกิดการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องโดยการแก้ไข
ปัญหาระบบไหลเวียนเวชระเบียนในแต่ละจุดที่
แตกต่างกันออกไปโดยการมีส่วนร่วมจากสหวิชาชีพ
4. บุคลากรเกิดความรู้สึกดีภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กรในเรื่องการเรียกเก็บชดเชยค่าบริการ
สาธารณสุขได้ตามสิทธิที่ควรจะได้รับอย่างครบถ้วน

นางสาวทับทัย เสาศิริ
ภก.พิไลพรรณ จันท
ประสาร

4

น.ส.กัญญาภัค กาญจน
สิงห์

hospital.go.th/archive
s/838

http://www.lueamnat
hospital.go.th/archive
s/838
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ลาดับ

ชื่อเรื่อง

บรรยายให้เห็นการนาไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน

ประเภท
การ
นาไปใช้

เจ้าของผลงาน

ข้อมูลอ้างอิง

จากการศึกษาครั้งนี้มีการแก้ไขปัญหาระบบไหลเวียน
เวชระเบียนแต่ละจุดที่แตกต่างกันออกไปโดยการมี
ส่วนร่วมจากสหวิชาชีพและมีการติดตามและสะท้อน
ข้อมูลอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้การให้ความสาคัญ
ของผู้บริหารและสหวิชาชีพโดยเฉพาะแพทย์ เป็นสิ่ง
สาคัญที่ทาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
14

ปัญหาการยืมเงินทดรองราชการ

ขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน ทาให้
1. ผู้ยืม ส่งใบยืมตามเวลาที่กาหนด
2. จนท.การเงินจ่ายเงินได้ทันตามเวลาไม่ผิดพลาด
3. ผู้ยืม ส่งหลักฐานคืนยืมครบถ้วนและทันตามกาหนด
ระยะเวลา
4.ใบยืมไม่มีค้างเกินกาหนด
ผลงานปี 2562 ใบยืม.15 ฉบับ ได้เงินครบทันเวลา
15 ฉบับ ส่งคืนเงินยืม 10 ฉบับ
ส่งทันเวลา 10 ฉบับ ใบยืมเกินกาหนด ไม่มี
ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562

4

นางสาวฐิตินันท์ เคนศรี
นางนันทิยา เอื้อทาน

http://www.lueamnat
hospital.go.th/archive
s/838
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ลาดับ

ชื่อเรื่อง

15

ก้าวแรกของโรงพยาบาล
ลืออานาจ สู่โรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัย

16

ผลลัพธ์โครงการโรงพยาบาลที่ใช้ยา

ประเภท
บรรยายให้เห็นการนาไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน
การ
เจ้าของผลงาน
นาไปใช้
1. ได้นาแนวทางที่ได้ร่วมกันไปใช้ในการกาหนด
4
น.ส.ประภัสรา บุญทวี
นโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
ภญ.พิไลพรรณ จันท
2. มีการกาหนดเมนูอาหารของผู้ป่วยล่วงหน้า 3 เดือน
ประสาร
ทาให้วางแผนในการจัดสรรวัตถุดิบได้ในราคาไม่แพง
นางพินิตย์ ทานะขันธ์
3. มีการดาเนินการตลาดนัดสีเขียวในโรงพยาบาลทุก
นางสาววิลาวัลย์ มหาไชย
วันพุธ ทาให้เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการได้ซื้อสินค้าที่
ปลอดภัย ราคาไม่แพง
4. ผู้ป่วยที่นอนในโรงพยาบาลได้รับอาหารที่ปลอดภัย
ได้รับความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารเมื่อกลับ
บ้าน
5. แม่ครัวผู้ปรุงมีสุขลักษณะที่ดี
6.โรงครัวโรงพยาบาลมีสุขาภิบาลที่ดี
1. มีระบบการกากับติดตามทาให้ผู้ป่วยได้รับยาที่

4

ภก.พงษ์พิทักษ์ มิกทา

ข้อมูลอ้างอิง
http://www.lueamnat
hospital.go.th/archive
s/838

http://www.lueamnat
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อย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลลือ
อานาจ

เหมาะสม ตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. ลดความเสี่ยงจากการใช้ยาไม่เหมาะสมในผู้ป่วยโรค
เฉียบพลันและโรคเรื้อรังที่มารับบริการ
3. ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะดื้อยา
4. มูลค่าการใช้ยาในโรคติดเชื้อลดลง

ลาดับ

ชื่อเรื่อง

บรรยายให้เห็นการนาไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน

17

ผลลัพธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารคลังเวชภัณฑ์ในหน่วยบริการ
ปฐมภูมิด้วยวิธีการจัดการคลังสินค้า
โดยหน่วยบริการแม่ข่ายโรงพยาบาล
ลืออานาจ

1. ได้พัฒนาแนวทางในการจัดการคลังเวชภัณฑ์แบบ
ใหม่ โดยใช้ระบบสารสนเทศคอมพิวเตร์
2. นาระบบการจัดการคลังแบบใหม่ไปใช้ ไม่พบยา
หมดอายุ มูลค่าคงคลังลดลง safety stock ไม่เกิน1.5
เดือน
3. สามารถตรวจสอบคงคลังของหน่วยบริการปฐมภูมิ
ผ่านระบบออนไลน์ได้
4. ไม่มียาขาดคลัง

18

ทาโครงการอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ มีระบบการทางานที่สามารถรายงานความก้าวหน้า
การดาเนินงานได้เป็นปัจจุบันและลดระยะเวลาในการ

ภก.จิราพร เทศภูมิ
ภก.พนัฎชนันทน์ ผิวบาง
ภก.ศิริพรรณ คุณมี
ภก.พิไลพรรณ จันท
ประสาร

ประเภท
การ
เจ้าของผลงาน
นาไปใช้
4
นายพงษ์พิทักษ์ มิกทา
นายชวลิต มหาไชย
นางสาวสุพัตรา ในพรม
ราช
นางพินิตย์ ทานะขันธ์
นางสาวลลินทิพย์ ทองผา

4

นางพรเพ็ญ ทาริวงศ์
นางภคอร ธนูศิลป์

hospital.go.th/archive
s/838

ข้อมูลอ้างอิง
http://www.lueamnat
hospital.go.th/archive
s/838

http://www.lueamnat
hospital.go.th/archive
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ทางาน ช่วยควบคุม กากับการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์นามาใช้
ประกอบการสรุปผลการดาเนินงานตามนโยบายและ
ตัวชี้วัดที่สาคัญ ส่งผลให้ผลงานบรรลุเร็วขึ้น เช่นการ
Ranking ระดับจังหวัด อาเภอลืออานาจมีผลงานใน
ระดับดีเด่น เป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัด ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา การเขียนโครงการควรระบุระยะเวลา
การดาเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถควบคุม กากับ
ติดตามให้สามารถดาเนินการได้ทันตามเวลาที่กาหนด

ลาดับ
19

ชื่อเรื่อง

บรรยายให้เห็นการนาไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน

การพัฒนาประสิทธิภาพระบบจัดการ จากการพัฒนาประสิทธิภาพระบบจัดการเครือข่าย
เครือข่ายสารสนเทศในโรงพยาบาล สารสนเทศในโรงพยาบาล โดยนาไปใช้ประโยชน์ ซึง่
ได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มาข่าย ที่มีประสิทธิภาพใน
การทางานสูง ในการรันโปรแกรมประยุกต์เพื่อการ
ให้บริการที่ หลากหลาย พร้อมทั้งการเพิ่มความ
สะดวกในการบารุงรักษาของผู้ดูแลระบบและยังช่วย
ประหยัดการใช้พลังงานในโรงพยาบาลอีกด้วย

s/838

ประเภท
การ
เจ้าของผลงาน
นาไปใช้
4
นางรจนา นาท้าว

ข้อมูลอ้างอิง
http://www.lueamnat
hospital.go.th/archive
s/838
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20

ลาดับ
21

ผลลัพธ์โครงการพัฒนาคลังยา
ออนไลน์โดยใช้โปรแกรม INVS

ชื่อเรื่อง

นอกจาก นั้นไดทาการแยกโปรแกรมประยุกต์เพื่อการ
บริการออกจากกันในลักษณะหนึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์
หนึ่งการบริการยังเป็นผลให้เครื่องบริการเหล่า นี้มี
ความปลอดภัยที่สูงขึ้นกว่าการที่จะใช้การบริการที่
หลากหลาย และรันอยู่บนเครื่องให้บริการจริงเพียง
เครื่องเดียว
สามารภนาไปประยุกต์ใช้กับระบบอินเตอร์เน็ต
ออนไลน์ โดยทางโรงพยาบาลจะสร้างระบบแม่ข่าย
เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์หลักหรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์โดย
ใช้โปรแกรม INVS เป็นระบบปฏิบัติการ ให้ รพสต.ที่
เข้าร่วมเป็นลูกข่าย โดยนาโปรแกรม INVS ไปติดตั้งใน
คอมพิวเตอร์ของทาง รพสต. และเชื่อมต่อการทางาน
ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ขอเพียงผู้ปฏิบัติงานมี
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต
ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็สามารถปฏิบัติงานได้
บรรยายให้เห็นการนาไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน

กรณีศึกษาการนวดกระตุนลดอาการท นาไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย(ข้อที่3) จากข้อมูล
องผูกในผูปวยติดเตียงตามศาสตรการ รายงานผลการศึกษาวิจัยนามาใช้เป็นแนวทางในการ
แพทยแผนไทย
รักษาผู้ป่วยติดเตียงที่มีภาวะท้องผูกในชุมชน

4

นายชวลิต มหาไชย
http://www.lueamnat
นายพงษ์พิทักษ์ มิกทา
hospital.go.th/archive
นางพินิตย์ ทานะขันธ์
s/838
นางสาวลลินทิพย์ ทองผา

ประเภท
การ
เจ้าของผลงาน
นาไปใช้
4
ทับทัย เสาศิริ
อัจจิมา มุ่งสิน
พิไลพรรณ จันทประสาร

ข้อมูลอ้างอิง
http://www.lueamnat
hospital.go.th/archive
s/838
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ร่วมกับสหวิชาชีพ และสามารถนาองค์วามรู้ที่ได้จาก
การศึกษาวิจัยไปคิดค้นและพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเกิด
เป็นองค์ความรู้ใหม่นาไปสู่การพัฒนาเป็นแนวทางเวช
ปฏิบัติการแพทย์แผนไทยสาหรับผู้ป่วยติดเตียงที่มี
ภาวะท้องผูกได้
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