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ผลงานวิชาการ
ปีงบประมาณ 2561

โรงพยาบาลลืออานาจ
อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ
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ก

คานา
เอกสารผลงานวิชาการ โรงพยาบาลลืออานาจ ปีงบประมาณ 2561 ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อ
รวบรวมผลงานวิชาการของทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลลืออานาจ ส่วนที่ได้มีการไปนาเสนอผลงานใน
ระดับ ต่างๆ อาทิ ระดับ จั งหวัด ระดับเขต ระดับภาคและระดับประเทศและเป็นการสรุปรวบรวม
บทคัดย่อของผลงานวิชาการรายปี เนื้อหาของเอกสารประกอบด้วย
1. สรุปผลงานวิชาการของโรงพยาบาลลืออานาจ ปีงบประมาณ 2561
2. บทคัดย่อผลงานวิชาการ ปี 2561
3. ผลงานวิชาการดีเด่นระดับจังหวัดปี 2560 และการนาไปเผยแพร่/ใช้ประโยชน์
ผู้ จั ด ท าหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า เอกสารฉบับ นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ แ ก่ผู้ ศึ ก ษาค้ น คว้ าอยู่ บ้ า ง หากมี
ข้อเสนอแนะ ข้อบกพร่องที่จ ะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา กรุณาแจ้งให้คณะทางานทราบ เพื่อแก้ไข
ปรับปรุงในโอกาสต่อไป จักเป็นพระคุณยิ่ง
คณะทางานพัฒนาวิชาการ
กรกฎาคม 2561

ข

สารบัญ
เรื่อง
สรุปผลงานวิชาการของโรงพยาบาลลืออานาจ ปีงบประมาณ 2560
1. การศึกษาข้อมูลเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลจากผลการเพาะเชื้อในผู้ปุวยที่มารับบริการที่
โรงพยาบาลลืออานาจโดยใช้ Program Biogram ที่สร้างขึ้น เองในระบบ Hos XP
ของโรงพยาบาลลืออานาจ
2. ผลของการปรับใช้ MEWS ในการดูแลต่อเนื่องระหว่างจุดคัดกรองผู้ปุวยและงาน
อุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลลืออานาจ
3. ผลลัพธ์ของพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ปุวย sepsis ที่มารับบริการในโรงพยาบาล
ลืออานาจ
4. การพัฒ นาแนวทางการรั กษาผู้ ปุว ยโรคข้ อเข่าเสื่ อ มโดยการผสมผสานศาสตร์ด้า น
กายภาพบาบัดและการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลลืออานาจ
5. การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ปุวยโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ที่มาด้วยภาวะ
acute exacerbation เพื่อลดอัตราการRe-admit ใน 28 วัน โรงพยาบาลลืออานาจ
6. การพัฒนาและการประเมินประสิทธิผลการใช้สมุดประจาตัวของผู้ปุวยโรคไตเสื่อม
ระยะ 3-4 ในโรงพยาบาลลืออานาจ
7. การติดตามระดับน้าตาลในเลือดของผู้ปุวยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยใช้ระดับ HbA1c ณ
โรงพยาบาลลืออานาจ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561
8. การพัฒนารูปแบบการให้คาปรึกษาผู้มารับบริการอดบุหรี่ โดยใช้ภาคีเครือข่าย มีส่วน
ร่วม โรงพยาบาลลืออานาจ
9. กรณีศึกษา การดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
(Spinal muscular atrophy : SMA) ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย
10. ผลลัพธ์การพัฒนากระบวนการขอเบิกชดเชยค่าบริการสาธารณสุขในระบบ Diagnosis
Related Groups : DRG โรงพยาบาลลืออานาจ
11. ผลของการพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาการยืมเงินทดรองราชการที่ได้ไม่ทันตาม
กาหนด
12. ก้าวแรกของโรงพยาบาลลืออานาจ สู่โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
13. ผลลัพธ์โครงการโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผลโรงพยาบาลลืออานาจ
14. ผลลัพธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารคลังเวชภัณฑ์ในหน่วยบริการปฐมภูมิด้วย
วิธีการจัดการคลังสินค้าโดยหน่วยบริการแม่ข่ายโรงพยาบาลลืออานาจ
15. ทาโครงการอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
16. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบจัดการเครือข่ายสารสนเทศในโรงพยาบาล
17. The magic gel เจลสมุนไพรประคบเย็น
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18. การชะลอไตเสื่อมด้วยช้อนมหัศจรรย์ในกลุ่มผู้ปุวย CKD ระยะที่ 4 ขึ้นไป
19. กรณีศึกษาการนวดกระตุนลดอาการทองผูกในผูปวยติดเตียงตามศาสตรการแพทยแผน
ไทย
ผลงานวิชาการดีเด่นระดับจังหวัดปี 2560 และการนาไปเผยแพร่/ใช้ประโยชน์
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ตัวชี้วัดที่ 29
ร้อยละของหน่วยงานสาธารณสุขมีผลงานวิจัย/R2R หรือ
นวัตกรรม
ตัวชี้วัดที่ 29
ร้อยละของหน่วยงาน
สาธารณสุขมีผลงานวิจัย/R2R
หรือนวัตกรรม

ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
เรื่อง ร้อยละ
20
100
รพช. 3
เรื่อง

1

สรุปผลงานวิชาการของโรงพยาบาลลืออานาจ ปีงบประมาณ 2561
ลาดับที่

ชื่อเรื่อง

1

การศึกษาข้อมูลเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลจากผลการ
เพาะเชื้อในผู้ปุวยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลลืออานาจ
โดยใช้ Program Biogram ที่สร้างขึ้น เองในระบบ
Hos XP ของโรงพยาบาลลืออานาจ

นางชนิดา สีวะกูล
นางสุมาลี ตะนุมาตร
นายพงพิทักษ์ มิกทา
นางรจนา นาท้าว

2

ผลของการปรับใช้ MEWS ในการดูแลต่อเนื่อง
ระหว่างจุดคัดกรองผู้ปุวยและงานอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินโรงพยาบาลลืออานาจ

นางสาวสุรภา หาระสาร

3

ผลลัพธ์ของพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ปุวย sepsis ที่มา
รับบริการในโรงพยาบาลลืออานาจ
การพัฒนาแนวทางการรักษาผู้ปุวยโรคข้อเข่าเสื่อมโดย
การผสมผสานศาสตร์ด้านกายภาพบาบัดและการแพทย์
แผนไทย โรงพยาบาลลืออานาจ

นางศรีสุดา พ่วงพงษ์

4

เจ้าของผลงาน

น.ส. ปวีณา สลางสิงห์
น.ส.ทับทัย เสาศิริ
น.ส.พิไลพรรณ จันทประสาร

จังหวัด
/

คัดเลือกนาเสนอระดับ
เขต
ภาค
/
/
ได้รับรางวัล ระดับ
ดีเด่นประเภท Oral
Presentation
สาขาด้านคลินิก

กระทรวง
/

/
ได้รับรางวัล
ระดับดี ประเภท
Poster
Presentation
สาขาด้านคลินิก

/

/

/

/
ได้รับรางวัล
ระดับชมเชย
ประเภท Poster
Presentation
สาขาด้านคลินิก

/

2
ลาดับที่

ชื่อเรื่อง

เจ้าของผลงาน

5

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ปุวยโรคหลอดลมอุดกั้น
เรื้อรัง (COPD) ที่มาด้วยภาวะ acute exacerbation
เพื่อลดอัตราการRe-admit ใน 28 วัน โรงพยาบาลลือ
อานาจ

นางกนกวรรณ ผิวทอง

6

การพัฒนาและการประเมินประสิทธิผลการใช้สมุด
ประจาตัวของผู้ปุวยโรคไตเสื่อมระยะ 3-4 ใน
โรงพยาบาลลืออานาจ

นางสาว จิราพร เทศภูมิ
นางพิไลพรรณ จันทะประสาร

/

7

การติดตามระดับน้าตาลในเลือดของผู้ปุวยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 โดยใช้ระดับ HbA1c ณ โรงพยาบาล
ลืออานาจ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม
2561

นางสุมาลี ตะนุมาตร

/

8

การพัฒนารูปแบบการให้คาปรึกษาผู้มารับบริการอด
บุหรี่ โดยใช้ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วม โรงพยาบาล
ลืออานาจ

น.ส.สุกษมา เพียรหา
นางจุฬาลักษณ์ พลชนะ

/

จังหวัด
/
ได้รับรางวัล
ระดับชมเชย
ประเภท Poster
Presentation
สาขาด้านคลินิก

คัดเลือกนาเสนอระดับ
เขต
ภาค

กระทรวง
/

/

3
ลาดับที่

ชื่อเรื่อง

เจ้าของผลงาน

จังหวัด
/

9

ก ร ณี ศึ ก ษ า ก า ร ดู แ ล ผู้ ปุ ว ย ร ะ ย ะ สุ ด ท้ า ย แ บ บ น.ส.อัจจิมา มุ่งสิน,
ประคั บ ประคองในโรคกล้ า มเนื้ อ อ่ อ นแรง (Spinal น.ส.ทับทัย เสาศิริ,
muscular atrophy : SMA) ตามศาสตร์การแพทย์แผน ภญ.พิไลพรรณ จันทประสาร
ไทย

10

ผลลัพธ์การพัฒนากระบวนการขอเบิกชดเชยค่าบริการ
สาธารณสุขในระบบ Diagnosis Related Groups :
DRG โรงพยาบาลลืออานาจ

น.ส.กัญญาภัค กาญจนสิงห์

/
ได้รับรางวัล
ระดับดี ประเภท
Poster
Presentation
สาขา R2R

11

ผลของการพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาการยืมเงินทด
รองราชการที่ได้ไม่ทันตามกาหนด

นางสาวฐิตินันท์ เคนศรี
นางนันทิยา เอื้อทาน

/

12

ก้าวแรกของโรงพยาบาลลืออานาจ สู่โรงพยาบาลอาหาร นางสาวประภัสรา บุญทวี
ปลอดภัย
ภญ.พิไลพรรณ จันทประสาร
นางพินิตย์ ทานะขันธ์
นางสาววิลาวัลย์ มหาไชย

/
ได้รับรางวัล
ระดับชมเชย
ประเภท Poster
Presentation
สาขา R2R

คัดเลือกนาเสนอระดับ
เขต
ภาค

กระทรวง
/

4
ลาดับที่

ชื่อเรื่อง

เจ้าของผลงาน
นายพงษ์พิทักษ์ มิกทา
นางสาวจิราพร เทศภูมิ
นางสาวพนัฎชนันทน์ ผิวบาง
นางสาวศิริพรรณ คุณมี
นางพิไลพรรณ จันทประสาร

จังหวัด
/

13

ผลลัพธ์โครงการโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล
โรงพยาบาลลืออานาจ

14

ผลลัพธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารคลังเวชภัณฑ์ นายชวลิต มหาไชย
ในหน่วยบริการปฐมภูมิด้วยวิธีการจัดการคลังสินค้าโดย นายพงษ์พิทักษ์ มิกทา
หน่วยบริการแม่ข่ายโรงพยาบาลลืออานาจ
นางพินิตย์ ทานะขันธ์
นางสาวลลินทิพย์ ทองผา

/

15

ทาโครงการอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

ภคอร ธนูศิลป์
พรเพ็ญ ทาริวงศ์

/

16

การพัฒนาประสิทธิภาพระบบจัดการเครือข่าย
สารสนเทศในโรงพยาบาล

รจนา นาท้าว

/

17

The magic gel เจลสมุนไพรประคบเย็น

ภญ.พิไลพรรณ จันทประสาร
ทับทัย เสาศิริ
อัจจิมา มุ่งสิน

/
ได้รับรางวัล
ระดับชมเชย
ประเภท Poster
Presentation

คัดเลือกนาเสนอระดับ
เขต
ภาค

กระทรวง
/

/

/

/
ได้รับรางวัล
ระดับชนะเลิศ
ประเภท
Poster

/

5
ลาดับที่

ชื่อเรื่อง

เจ้าของผลงาน

จังหวัด
สาขาด้าน
สิ่งประดิษฐ์

คัดเลือกนาเสนอระดับ
เขต
ภาค
กระทรวง
Presentatio
n สาขาด้าน
สิ่งประดิษฐ์

18

ชะลอไตเสื่อมด้วยช้อนมหัศจรรย์ในกลุ่มผู้ปุวย CKD
ระยะที่ 4 ขึ้นไป

พิไลพรรณ จันทประสาร
วิลาวัลย์ มหาไชย

/

/

19

กรณีศึกษาการนวดกระตุนลดอาการทองผูกในผูปวยติ
ดเตียงตามศาสตรการแพทยแผนไทย

ทับทัย เสาศิริ
ภญ.พิไลพรรณ จันทประสาร
อัจจิมา มุ่งสิน

/

/

19 เรื่อง

4 เรื่อง

2 เรื่อง

10 เรื่อง

6

การนาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ ประจาปี 2561
ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561
ณ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ
ลาดับ

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้วิจัย
ประเภทวาจา

สาขาด้านคลินิก
1 การศึกษาข้อมูลเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล
จากผลการเพาะเชื้อในผู้ปุวยที่มารับ
บริการที่โรงพยาบาลลืออานาจโดยใช้
Program Biogram ที่สร้างขึ้นเองใน
ระบบ Hos XP ของโรงพยาบาลลือ
อานาจ

นางชนิดา สีวะกูล
นางสุมาลี ตะนุมาตร
พงพิทักษ์ มิกทา
รจนา นาท้าว

หน่วยงาน
งานเทคนิคทางการแพทย์

ประเภทโปสเตอร์
สาขาด้านคลินิก
2 ผลของการใช้ MEWS ในการดูแลต่อเนื่อง
ของจุดคัดกรองผู้ปุวยและงานอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินโรงพยาบาลลืออานาจ
3 ผลลัพธ์ของพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ปุวย
sepsis ที่มารับบริการในโรงพยาบาลลือ
อานาจ
4 การพัฒนาแนวทางการรักษาผู้ปุวยโรคข้อ
เข่ า เสื่ อ มโดยการผสมผสานศาสตร์ ด้ า น
กายภาพบ าบั ด และการแพทย์ แ ผนไทย
โรงพยาบาลลืออานาจ
5 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ปุวยโรค
หลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ที่มา
ด้วยภาวะ acute exacerbation เพื่อลด
อัตราการRe-admit ใน 28 วัน
โรงพยาบาลลืออานาจ
6 การพัฒนาและการประเมินประสิทธิผล
การใช้สมุดประจาตัวของผู้ปุวยโรคไต
เสื่อมระยะ 3-4 ในโรงพยาบาลลืออานาจ
7

การติดตามระดับน้าตาลในเลือดของ
ผู้ปุวยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยใช้ระดับ
HbA1c ณ โรงพยาบาลลืออานาจ
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม

นางสาวสุรภา หาระสาร

กลุ่มการพยาบาล

นางศรีสุดา พ่วงพงษ์

กลุ่มการพยาบาล

ปวีณา สลางสิงห์
ทับทัย เสาศิริ
พิไลพรรณ จันทประสาร

ฝุายเภสัชกรรมชุมชน
งานกายภาพบาบัด
งานแพทย์แผนไทย

นางกนกวรรณ ผิวทอง

กลุ่มการพยาบาล

นางสาว จิราพร เทศภูมิ
นางพิไลพรรณ จันทะประสาร

ฝุายเภสัชกรรมชุมชน

นางสุมาลี ตะนุมาตร

งานเทคนิกการแพทย์

7
ลาดับ

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้วิจัย

หน่วยงาน

2561
8

กรณีศึกษาการนวดกระตุนลดอาการทอง
ผูกในผูปวยติดเตียงตามศาสตรการแพทย
แผนไทย
สาขาด้านส่งเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรค
9 การพัฒนารูปแบบการให้คาปรึกษาผู้มา
รับบริการอดบุหรี่ โดยใช้ภาคีเครือข่าย มี
ส่วนร่วมโรงพยาบาลลืออานาจ
สาขาด้าน R2R
10 กรณี ศึกษา การดูแ ลผู้ ปุ ว ยระยะสุ ด ท้า ย
แบบประคับประคองในโรคกล้ามเนื้ออ่อน
แรง(Spinal muscular atrophy : SMA)
ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย
11 ปัจจัยที่มีผลต่อการจ่ายเงินตามกลุ่ม
วินิจฉัยโรคร่วม(Diagnosis Related
Groups) โรงพยาบาลลืออานาจ

ทับทัย เสาศิริ
อัจจิมา มุ่งสิน
พิไลพรรณ จันทประสาร
นางสาวสุกษมา เพียรหา
นางจุฬาลักษณ์ พลชนะ

ฝุายเวชปฏิบัติครอบครัวและ
ชุมชน

อัจจิมา มุ่งสิน,
ทับทัย เสาศิริ,
พิไลพรรณ จันทประสาร

ฝุายเภสัชกรรมชุมชน
งานแพทย์แผนไทย

นางสาวกัญญาภัค กาญจนสิงห์

งานประกันสุขภาพ

12

ปัญหาการยืมเงินทดรองราชการ

นางสาวฐิตินันท์ เคนศรี
นางนันทิยา เอื้อทาน

ฝุายบริหารทั่วไป

13

ก้าวแรกของโรงพยาบาลลืออานาจ
สู่โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

นางสาวประภัสรา บุญทวี
ภญ.พิไลพรรณ จันทประสาร
นางพินิตย์ ทานะขันธ์
นางสาววิลาวัลย์ มหาไชย

ฝุายเวชปฏิบัติครอบครัวและ
ชุมชน
ฝุายเภสัชกรรมชุมชน
งานโภชนาการ

14

ผลลัพธ์โครงการโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลในโรงพยาบาลลืออานาจ

นายพงษ์พิทักษ์ มิกทา
นางสาวจิราพร เทศภูมิ
นางสาวพนัฎชนันทน์ ผิวบาง
นางสาวศิริพรรณ คุณมี
นางพิไลพรรณ จันทประสาร

ฝุายเภสัชกรรมชุมชน

15

ผลลัพธ์โครงการพัฒนาคลังยาออนไลน์
โดยใช้โปรแกรม INVS

นายชวลิต มหาไชย
นายพงษ์พิทักษ์ มิกทา
นางพินิตย์ ทานะขันธ์
นางสาวลลินทิพย์ ทองผา

ฝุายเภสัชกรรมชุมชน

8
ลาดับ
ชื่อเรื่อง
16 ทาโครงการอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
17

การพัฒนาประสิทธิภาพระบบจัดการ
เครือข่ายสารสนเทศในโรงพยาบาล

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
18 The magic gel เจลสมุนไพรประคบเย็น

ชื่อผู้วิจัย
ภคอร ธนูศิลป์
พรเพ็ญ ทาริวงศ์

หน่วยงาน
ฝุายยุทธศาสตร์และแผนงาน

รจนา นาท้าว

งานคอมพิวเตอร์

ภญ.พิไลพรรณ จันทประสาร
ทับทัย เสาศิริ
อัจจิมา มุ่งสิน

ฝุายเภสัชกรรมชุมชน
งานแพทย์แผนไทย

19

ตารางกาหนดโปรตีนในผู้ปุวยโรคไต

พิไลพรรณ จันทประสาร
วิลาวัลย์ มหาไชย

ฝุายเภสัชกรรมชุมชน
งานโภชนาการ

20

การชะลอไตเสื่อมด้วยช้อนมหัศจรรย์ใน
กลุ่มผู้ปุวย CKD ระยะที่ 4 ขึ้นไป

วิลาวัลย์ มหาไชย
พิไลพรรณ จันทประสาร

งานโภชนาการ
ฝุายเภสัชกรรมชุมชน

9

การนาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและสรุปผลการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 1
ประจาปี 2561
ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2561
ณ โรงแรมเจพี เอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร
ลาดับ

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้วิจัย
ประเภทวาจา

สาขาด้านคลินิก
1 การศึกษาข้อมูลเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล
จากผลการเพาะเชื้อในผู้ปุวยที่มารับ
บริการที่โรงพยาบาลลืออานาจโดยใช้
Program Biogram ที่สร้างขึ้นเองใน
ระบบ Hos XP ของโรงพยาบาลลือ
อานาจ

นางชนิดา สีวะกูล
นางสุมาลี ตะนุมาตร
พงพิทักษ์ มิกทา
รจนา นาท้าว

หน่วยงาน
งานเทคนิคทางการแพทย์

ประเภทโปสเตอร์
สาขาด้านคลินิก
2 การพัฒนาแนวทางการรักษาผู้ปุวยโรคข้อ
เข่ า เสื่ อ มโดยการผสมผสานศาสตร์ ด้ า น
กายภาพบ าบั ด และการแพทย์ แ ผนไทย
โรงพยาบาลลืออานาจ
สาขาด้าน R2R
3 ผลลัพธ์โครงการพัฒนาคลังยาออนไลน์
โดยใช้โปรแกรม INVS
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
4 The magic gel เจลสมุนไพรประคบเย็น

ปวีณา สลางสิงห์
ทับทัย เสาศิริ
พิไลพรรณ จันทประสาร

ฝุายเภสัชกรรมชุมชน
งานกายภาพบาบัด
งานแพทย์แผนไทย

นายชวลิต มหาไชย
นายพงษ์พิทักษ์ มิกทา
นางพินิตย์ ทานะขันธ์
นางสาวลลินทิพย์ ทองผา

ฝุายเภสัชกรรมชุมชน

ภญ.พิไลพรรณ จันทประสาร
ทับทัย เสาศิริ
อัจจิมา มุ่งสิน

ฝุายเภสัชกรรมชุมชน
งานแพทย์แผนไทย

10

การนาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการก้าวสู่ศตวรรษแห่งการพัฒนา การบริการสุขภาพปฐม
ภูมิแห่งอนาคตและการประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปี 2561
ระหว่างวันที่ 21-23 มิถนุ ายน 2561
ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
ลาดับ

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้วิจัย
ประเภทวาจา

สาขาด้านคลินิก
1 การศึกษาข้อมูลเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล
จากผลการเพาะเชื้อในผู้ปุวยที่มารับ
บริการที่โรงพยาบาลลืออานาจโดยใช้
Program Biogram ที่สร้างขึ้นเองใน
ระบบ Hos XP ของโรงพยาบาลลือ
อานาจ

นางชนิดา สีวะกูล
นางสุมาลี ตะนุมาตร
พงพิทักษ์ มิกทา
รจนา นาท้าว

หน่วยงาน
งานเทคนิคทางการแพทย์

ประเภทโปสเตอร์
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
2 The magic gel เจลสมุนไพรประคบเย็น

ภญ.พิไลพรรณ จันทประสาร
ทับทัย เสาศิริ
อัจจิมา มุ่งสิน

ฝุายเภสัชกรรมชุมชน
งานแพทย์แผนไทย

11

การนาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและมหกรรมแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย
“เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ปี แห่งการพัฒนา” ประจาปี 2561
ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561
ณ ศูนย์แสดงสิ้นค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดปทุมธานี
ลาดับ

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้วิจัย

ประเภทวาจา
สาขา การดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทยและนโยบายสุขภาพหนึ่งเดียว
1
การศึกษาข้อมูลเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล นางชนิดา สีวะกูล
จากผลการเพาะเชื้อในผู้ปุวยที่มารับ
นางสุมาลี ตะนุมาตร
บริการที่โรงพยาบาลลืออานาจโดยใช้
พงพิทักษ์ มิกทา
Program Biogram ที่สร้างขึ้นเองใน
รจนา นาท้าว
ระบบ Hos XP ของโรงพยาบาลลือ
อานาจ
ประเภทโปสเตอร์
สาขา การวิจัยด้านคลินิกและบริการสุขภาพและนวัตกรรมทางการแพทย์
2
ผลของการใช้ MEWS ในการดูแล
นางสาวสุรภา หาระสาร
ต่อเนื่องของจุดคัดกรองผู้ปุวยและงาน
อุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลลืออานาจ
สาขา กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
3
ผลลัพธ์ของพัฒนาแนวทางการดูแล
นางศรีสุดา พ่วงพงษ์
ผู้ปุวย sepsis ที่มารับบริการใน
โรงพยาบาลลืออานาจ
4
การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ปุวยโรค
นางกนกวรรณ ผิวทอง
หลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ที่มา
ด้วยภาวะ acute exacerbation เพื่อ
ลดอัตราการRe-admit ใน 28 วัน
โรงพยาบาลลืออานาจ
สาขา สุขภาพกับสังคม/การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณเพื่อสุขภาพ
5
การพัฒนารูปแบบการให้คาปรึกษาผู้มา นางสาวสุกษมา เพียรหา
รับบริการอดบุหรี่ โดยใช้ภาคีเครือข่าย มี นางจุฬาลักษณ์ พลชนะ
ส่วนร่วมโรงพยาบาลลืออานาจ

หน่วยงาน
งานเทคนิคทางการแพทย์

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มการพยาบาล
กลุ่มการพยาบาล

ฝุายเวชปฏิบัติครอบครัว
และชุมชน

12
ลาดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้วิจัย
สาขาด้าน R2R
6
กรณีศึกษา การดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้าย อัจจิมา มุ่งสิน,
แบบประคั บ ประคองในโรคกล้ า มเนื้ อ ทับทัย เสาศิริ,
อ่อนแรง(Spinal muscular atrophy : พิไลพรรณ จันทประสาร
SMA) ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สาขา การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
7

ผลลัพธ์โครงการโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่าง นายพงษ์พิทักษ์ มิกทา
สมเหตุผลในโรงพยาบาลลืออานาจ
นางสาวจิราพร เทศภูมิ
นางสาวพนัฎชนันทน์ ผิวบาง
นางสาวศิริพรรณ คุณมี
นางพิไลพรรณ จันทประสาร
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สาขา สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย
8
The magic gel เจลสมุนไพรประคบ
ภญ.พิไลพรรณ จันทประสาร
เย็น
ทับทัย เสาศิริ
อัจจิมา มุ่งสิน
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สาขา กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
9
การชะลอไตเสื่อมด้วยช้อนมหัศจรรย์ใน วิลาวัลย์ มหาไชย
กลุ่มผู้ปุวย CKD ระยะที่ 4 ขึ้นไป
พิไลพรรณ จันทประสาร

หน่วยงาน
ฝุายเภสัชกรรมชุมชน
งานแพทย์แผนไทย

ฝุายเภสัชกรรมชุมชน

ฝุายเภสัชกรรมชุมชน
งานแพทย์แผนไทย
งานโภชนาการ
ฝุายเภสัชกรรมชุมชน
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การศึกษาข้อมูลเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลจากผลการเพาะเชื้อในผู้ปุวยที่มา
รับบริการที่โรงพยาบาลลืออานาจโดยใช้ Program Biogram ที่สร้างขึ้น
เองในระบบ Hos XP ของ
โรงพยาบาลลืออานาจ
ชื่อผู้วิจัย
ชนิดา สีวะกูล
ตาแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
สุมาลี ตะนุมาตร
ตาแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชานาญการ
พงพิทักษ์ มิกทา
ตาแหน่ง เภสัชกรชานาญการ
รจนา นาท้าว
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลลืออานาจ เบอร์โทร 090-6133797
รูปแบบการนาเสนอ Oral presentation สาขา คลินิก
การดื้อยาต้านจุลชีพของแบคทีเรียจะเกิดขึ้นขึ้นรวดเร็วมากหากใช้ยาเกินความจาเป็นประกอบกับ
คนไข้ ที่ น อนรั ก ษาตั ว ในโรงพยาบาลเป็ น เวลานาน มี โ อกาสที่ จ ะเกิ ด เชื้ อ ดื้ อ ยาได้ เพื่ อ เป็ น การควบคุ ม การ
แพร่กระจายเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล ทางหน่วยงานจึงได้สร้าง Program Biogram ขึ้นเองในระบบ Hos xp ของ
โรงพยาบาล เพื่อที่จะได้ทราบข้อมูลเชื้อดื้อยาที่สาคัญของโรงพยาบาลลืออานาจ วัตถุประสงค์การวิจัย ทราบถึง
ข้อมูลเชื้อดื้อยาที่สาคัญของโรงพยาบาลลืออานาจ และเป็นแนวทางในการวางแผนปูอ งกันและรักษาผู้ปุวยในงาน
ควบคุมและปูองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล( IC ) และข้อมูลในทางคลินิกที่แพทย์จะใช้วางแผนในการให้ยากับ
คนไข้ในโรงพยาบาลต่อไปต่อไป
รูปแบบและวิธีการวิจัย เป็นวิจัยเชิงวิเคราะห์ โดยดึงข้อมูลผลการเพาะเชื้อจากคนไข้ที่มารับบริการที่
โรงพยาบาลลืออานาจ โดยใช้ Program Biogram ที่สร้างขึ้นเองในระบบ Hos XP ของโรงพยาบาลลืออานาจ
ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 ผลการศึกษา จากการศึกษารวบรวมข้อมูลเชื้อดื้อยาใน
โรงพยาบาลลืออานาจ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 พบเชื้อที่สาคัญดังนี้ 1.Klebsiella
spp. พบจานวน 62 Isolated ร้อยละของเชื้อดื้อยาดังนี้ ดื้อยา Amoxicillin 30% ดื้อยา Ceftriaxone 37%
ดื้อยา Ceftazidime 35% และดื้อยา Ciprofloxacin 48% 2. Escherichia coli พบจานวน 61 Isolated
ร้อยละของเชื้อดื้อยาดังนี้ ดื้อยา Amoxicillin 51% ดื้อยา Ceftriaxone 54% ดื้อยา Ceftazidime 51% และ
ดื้อยา Ciprofloxacin 71% 3. Acinetobacter spp จานวน 43 Isolated ร้อยละของเชื้อดื้อยาดังนี้ ดื้อยา
Amoxicillin 90.8% ดื้อยา Ceftriaxone 86% ดื้อยา Ceftazidime 21% และดื้อยา Ciprofloxacin
14% 4. Pseudomonase aeruginosa พบจานวน 21 Isolated ร้อยละของเชื้อดื้อยาดังนี้ ดื้อยา
Ceftazidime 24% และดื้อยาCiprofloxacin 5% 5. Enterobacter spp. พบจำนวน 33 Isolated ร้อย
ละของเชื้อดื้อยาดังนี้ดื้อยา Amoxicillin 84% ดื้อยา Ceftriaxone 26% และดื้อยา Ceftazidime 23%
และจากการศึกษารวบรวมเชื้อดื้อยาที่สาคัญในโรงพยาบาลลืออานาจ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560 – 31
มีนาคม 2561 พบเชื้อดังนี้ 1.E.Coli (ESBL+) ใน Urine 17 Isolated (พบมากที่สุด) 2. E.Coli (ESBL+) ใน
sputum 7 .Isolated 3. E.Coli (ESBL+) ใน hemo 1Isolated 4. Klebsiella spp.(ESBL+) ใน sputum
4Isolated 5. Kleb. Pneumoniae(ESBL+) ใน sputum 3Isolated 6.Pseudomonase aeruginosa
(MDR…) ใน Urine 1 Isolated
สรุปผลการศึกษา จากผลการศึกษาพบว่าเชื้อที่ดื้อยาที่สาคัญในโรงพยาบาลลือ

14
อานาจ ได้แก่ เชื้อ เชื้อ Klebsiella spp. Escherichia coli, Acinetobacter spp , Enterocbacter spp.
,Pseudomonase aeruginosa 5. Enterobacter spp. และข้อมูลเชื้อดื้อยาที่สาคัญในโรงพยาบาลลืออานาจ
เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่ได้ สามารถนาไปเป็นข้อมูลกับงาน IC และข้อมูลในทางคลินิกที่แพทย์จะใช้วางแผนในการให้ยา
กับคนไข้ในโรงพยาบาลต่อไป
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ผลของการปรับใช้ MEWS ในการดูแลต่อเนื่องระหว่างจุดคัดกรองผู้ปุวยและงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
โรงพยาบาลลืออานาจ
ชื่อผู้วิจัย
นางสาวสุรภา หาระสาร ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ และทีมนาทางคลินิก
หน่วยงาน
โรงพยาบาลลืออานาจ โทรศัพท์มือถือ 065-6696322
รูปแบบการนาเสนอ โปสเตอร์
สาขา ด้านคลินิก
ในปี 2558-2559 โรงพยาบาลลืออานาจ พบอุบัติการณ์ผู้ปุวยมีอาการทรุดลงขณะรอรับบริการ จานวน
14 และ 8 ครั้ง ตามลาดับ จากการทบทวนความเสี่ยงพบว่า มีการประเมินโดยใช้สัญญาณชีพเป็นเครื่องมือ และ
การกาหนดค่าที่ผิดปกติโดยใช้แนวทางการส่งต่อระหว่างหน่วยงานซึ่งกาหนดจากกลุ่มอาการที่พบบ่อยและกลุ่ม
โรคสาคัญในแต่ละจุด ไม่มีรูปแบบชัดเจนและไม่สามารถช่วยแบ่งระดับความเร่งด่วนของผู้ปุวยได้ เมื่อศึกษาข้อมูล
ทางวิชาการพบว่า มีการนา Modified Early Warning Score (MEWS) มาใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศ ทีมนาทางคลินิกจึงเกิดแนวคิดในการนา MEWS มาใช้ในการประเมินผู้ปุวยที่มีโอกาสเข้าสู่ภาวะ
วิกฤต เข้าสู่ห้องฉุกเฉินได้โดยทันที และเพื่อให้เข้ากับบริบทของโรงพยาบาลลืออานาจ จึงได้มีการนา MEWS มา
ปรับใช้ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล วัตถุประสงค์การศึกษา 1)เพื่อศึกษาผลของการปรับใช้
MEWS ในการดูแลอย่างต่อเนื่อง ของผู้ปุวยที่ออกจากจุดคัดกรอง ไปยังงานอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลลืออานาจ
2) เพื่อลดอุบัติการณ์ ผู้รับบริการมีอาการทรุดลงขณะรับบริการ ขั้นตอนการดาเนินการ 1) ปรับใช้เครื่องมือ
Mews score ให้มีความเหมาะสม 2) นา MEWS ที่ปรับแล้วมาใช้ที่จุดคัดกรองของผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลลือ
อานาจ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 18.00 น. ในวันเวลาราชการ ระหว่างเดือน ธันวาคม 2560 ถึงเดือน
มีนาคม 2561 ผลการศึกษาพบว่า มีจานวนผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลลืออานาจ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง
18.00 น. ในวัน เวลาราชการจากเดือน ธันวาคม 2560- เดือนมีนาคม 2561 จานวน 5,236,6,206 ,
6,538 และ 6,690 ตามลาดับและจานวนผู้ที่ได้รับการคัดกรองโดยใช้ Mewsคิดเป็นร้อยละ 96.1 -96.01 97.04 และ 96.71 จานวนผู้รับบริการที่มีอาการทรุดลงขณะรอรับบริการ คิดเป็นร้อยละ 0.038, 0.09, 0
และ 0.029 เรียงตามลาดับจะพบว่าแนวโน้มของอุบัติเหตุลดลงอย่างชัดเจนในช่วง 3 เดือนแรก และในเดือน
มีนาคม 2561 พบว่า คัดกรองถูกต้องตามเกณฑ์ที่กาหนด 1 ราย แต่ผู้ปุวยไปทรุดที่งานผู้ปุวยนอก
ดังนั้นโอกาสพัฒนาคือ ในกลุ่มอาการอื่นที่ MEWS ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะคัดแยกไปยังงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ให้มี
การจัดลาดับความเร่งด้วยที่จุดบริการนั้นๆต่อไป และติดตามผลการใช้ ใบ Sirs ในกลุ่มที่มีไข้ 38.5 c (อายุ15 ปี
ขึ้นไป) และในกลุ่มที่มาโดยเปลนอน หรืออุบติเหตุ ไม่ได้รับการคัดกรองก่อน แต่จะเข้าไปใน ER ทันที โดยใช้
ระบบ ESI Triage เพื่อให้การคัดรองรวดเร็วขึ้น
ปัญหาและอุปสรรคในวันคลินิกโรคเรื้อรังผู้รับบริการจะมีจานวนมาก ทาให้คัดกรองไม่ทันเวลา
อภิ ป รายผลการศึ ก ษา ควรน า MEWS มาใช้อ ย่ างต่ อเนื่ องในการคัด กรองผู้ รั บ บริก าร เนื่อ งจากผล
การศึกษาพบว่า อุบัติการณ์ผู้รับบริการทรุดลงที่จุดบริการลดลงอย่างเห็นได้ชัด
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ผลลัพธ์ของพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ปุวย sepsis ที่มารับบริการใน
โรงพยาบาลลืออานาจ
ชื่อผู้วิจัย
ศรีสุดา พ่วงพงษ์
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
หน่วยงาน
โรงพยาบาลลืออานาจ เบอร์โทร 0819762760
รูปแบบการนาเสนอ โปสเตอร์
สาขา ด้านคลินิก
ภาวะติดเชื่อในกระแสเลือด ( Sepsis , Septic shock ) เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย และเป็นภาวะที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นสาเหตุการตายห้าอันดับแรกที่สาคัญของประชากรอาเภอลืออานาจ ร่วมกับจานวนผู้ปุวย
Sepsis ที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้น ในปี 2559 จานวน 60 ราย และเพิ่มมากเป็น 188 ราย ในปี 2560 (ร้อยละ
213.34) และพบปัญหาผลลัพธ์การดาเนินงานที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด จึงได้มีการทบทวนเวชระเบียนผู้ปุวย Sepsis
ย้อนหลังพบปัญหาผู้ปุวย Sepsis ได้รับยาปฏิชีวนะล่าช้า คือได้รับยาหลังจากมาถึงโรงพยาบาลภายใน 1 ชั่วโมง
เพียงร้อยละ 42 ซึ่งสาเหตุจากได้รับการวินิจฉัยโรคช้า และหลังวินิจฉัยโรคได้แล้วต้องไปรอรับยาที่ห้องจ่ายยา
ก่อน Admit และจะได้รับยาฉีดหลัง Admit เข้าไปในตึกผู้ปุวยใน
จากปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทางาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปุวย Sepsis
ได้รับยาปฏิชีวนะรวดเร็วขึ้น ดังนี้ 1) นา SIRs , qSOFA มาเป็นเครื่องมือใช้ในการคัดกรองผู้ปุวยที่จุดคัดกรองก่อน
การทาบัตร เพื่อค้นหาผู้ปุวยที่สงสัย Sepsis 2) กาหนดช่องทางด่วนพิเศษในการนาผู้ปุวยที่สงสัย Sepsis เข้าห้อง
ตรวจพบแพทย์ 3) จัดทา Standing order , CPG เพื่อนามาใช้เป็นแนวทางในการตรวจวินิจฉัยรักษา 4)
กาหนดช่องทางด่วนพิเศษในการรับยาที่ห้องยา และกาหนดให้ยาทันทีที่ห้องฉุกเฉินก่อน Admit
ผลลัพธ์การพัฒนาพบว่าในปี 2560 ผู้ปุวย Sepsis ได้รับยาปฏิชีวนะภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากมาถึง
โรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 60.6 และปี 2561 (6 เดือน) คิดเป็นร้อยละ 87.25
สรุปและข้อเสนอแนะ การนา SIRs , qSOFA มาใช้คัดกรองผู้ปุวยทาให้สามารถค้นพบผู้ปุวย Sepsis เร็ว
ขึ้น ร่วมกับการมีช่องทางด่วนพิเศษในการเข้าตรวจและรับยา การให้ยาได้ทันทีที่ห้องฉุกเฉินก่อน Admit ตาม
Standing order , CPG สามารถทาให้ผู้ปุวย Sepsis ได้รับยาปฏิชีวนะภายใน 1 ชั่วโมงเมื่อมาถึงโรงพยาบาลมี
จานวนเพิ่มมากขึ้น
แต่ยังคงพบโอกาสในการพัฒนา เรื่องการสามารถคัดกรองจนค้นพบผู้ปุวย Sepsis ได้ตั้งแต่ในระดับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ซึ่งเป็นแห่งแรกที่ผู้ปุวยเข้ารับบริการ จะทาให้ผู้ปุวย Sepsis ได้รับยาปฏิชีวนะ
รวดเร็วขึ้นและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

17
ชื่อเรื่อง

การพัฒนาแนวทางการรักษาผู้ปุวยโรคข้อเข่าเสื่อมโดยการผสมผสาน
ศาสตร์ด้านกายภาพบาบัดและการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลลืออานาจ
ชื่อผู้วิจัย
ปวีณา สลางสิงห์
ตาแหน่ง นักกายภาพบาบัด
ทับทัย เสาศิริ
ตาแหน่ง แพทย์แผนไทย
พิไลพรรณ จันทประสาร ตาแหน่ง เภสัชกรชานาญการพิเศษ
และคณะ
หน่วยงาน
โรงพยาบาลลืออานาจ เบอร์โทรศัพท์ 08-4836-6553 , 09-3327-3536
รูปแบบการนาเสนอ โปสเตอร์
สาขา คลินิก
โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นปัญหาสาธารณสุขของไทยที่สาคัญพบได้ในผู้สูงอายุและเป็นสาเหตุสาคัญที่ก่อให้เกิด
ความทุพพลภาพ โรงพยาบาลลืออานาจมีผู้ปุวยโรคข้อเข่าเสื่อมมารับบริการเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งการรักษาระหว่าง
หน่วยงานกายภาพบาบัดและงานแพทย์แผนไทยยังมีแนวทางการรักษาผู้ปุวยโรคข้อเข่าเสื่อมที่ไม่ชัดเจน ทาให้
ผู้ปุวยบางรายได้รับการรักษาไม่ครอบคลุ มปัญหาที่เกิดขึ้นจึงร่วมกันพัฒนาแนวทางในการตรวจประเมิน วาง
แผนการรักษาและติดตามผลการรักษาผู้ปุวยโรคข้อเข่าเสื่อมร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาแนว
ทางการรักษาผู้ปุวยโรคข้อเข่าเสื่อมโดยการผสมผสานศาสตร์ด้านกายภาพบาบัดและการแพทย์แผนไทยต่อความ
รุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อม วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติ (Action Research) ชนิดมีการทดสอบก่อนและ
หลังการทดลอง (Pre test-Post test Design) กลุ่มเปูาหมายคือผู้ปุวยที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคข้อ
เข่าเสื่อมจานวน 14 คนที่มารับบริการตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2560 ถึง พ.ค. 2561 โดยผู้ปุวยเหล่านั้นต้องไม่ถูกสั่ง
จ่ายยาแก้ปวดแผนปัจจุบัน และ สมัครใจเข้าร่วมโครงการ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง กลุ่มตัวอย่าง
จะได้รับการตรวจประเมิน วางแผนและรับการรักษาจากนักกายภาพบาบัดและแพทย์แผนไทยเป็นเวลา 4 สัปดาห์
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง วิธีการและเครื่องมือในการรักษาผู้ปุวยจะขึ้นอยู่กับปัญหาของผู้ปุวยและดุลยพินิจของผู้ให้การ
รักษา เครื่องมือในการวิจัย 1)Oxford Knee Score 2)Visual Analog Scale 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความรุนแรงและระดับความเจ็บปวด
ก่อนและหลังการทดลองโดยใช้สถิติ paired t-test ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังการเข้ารับ
การรักษาจานวน 14 คน (100 %) ระดับความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมหลังสิ้นสุดการรักษาเพิ่มมากขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05(p<.01) และระดับความปวดในแต่ละสัปดาห์มีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 (p<.01) ผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจ ร้อยละ 93.74 สรุปและข้อเสนอแนะ รูปแบบ
แนวทางการรักษาผู้ปุวยโรคข้อเข่าเสื่อมโดยการผสมผสานศาสตร์ด้านกายภาพบาบัดและการแพทย์แผนไทย
สามารถลดระดับ ความรุ นแรงของโรคข้อเข่าเสื่ อมและลดระดับความปวดในผู้ ปุว ยโรคข้อเข่าเสื่อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ควรมีการปรับปรุงแนวทางการรักษาเพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดระบบการทางานร่วมกันอย่างเป็นแบบแผน
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การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ปุวยโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ที่มา
ด้วยภาวะ acute exacerbation เพื่อลดอัตราการRe-admit ใน 28 วัน โรงพยาบาลลืออานาจ
ชื่อผู้วิจัย
กนกวรรณ ผิวทอง ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
และทีมนาทางคลินิก
หน่วยงาน
โรงพยาบาลลืออานาจ โทรศัพท์มือถือ 065-6696322
รูปแบบการนาเสนอ โปสเตอร์
สาขา ด้านคลินิก
โรงพยาบาลลืออานาจ เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นปัญหาสาคัญของ
โรงพยาบาล เนื่องจากเป็นกลุ่มโรคสาคัญที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงมากขึ้นทุกปี จากข้อมูลผู้ปุวยโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง
COPD ที่ มารับบริการปี 2559-2560 พบว่ามีจานวน 73 และ 77 คนตามลาดับ มีอัตราการ Re- admit ด้วย
Exacerbation คิดเป็น 15.06% และ 16.88% จากปัญหาดังกล่าวจึงเกิดแนวคิดในพัฒนารูปแบบการดูแล
ผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังในคลิ นิก โดยภาคีมีส่ว นร่ว ม วัดผลก่อนและหลังกลุ่มเดียว วัตถุประสงค์ 1) เพื่อ
ทดสอบผลของรูปแบบของการพัฒนา 2) พัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลลือ
อานาจ โดยมีขอบเขตการศึกษา คืออัตราการ Re-admit ใน 28 วัน ด้วย acute exacerbation ในผู้ปุวยโรค
หลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง COPD ของโรงพยาบาลลืออานาจ วิธีการดาเนินงานดังนี้ 1)พัฒนาระบบการรักษาให้ได้
มาตรฐาน โดยจัดทาแนวทางการดูแลการรักษาผู้ปุวย COPD ตาม CPGและปรับให้ใช้ได้กับบริบทของโรงพยาบาล
2)จัดตั้ง clinic COPD ทุกวันอังคาร โดยพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยCOPD มีทีมสหสาขาวิชาชีพ ร่วมดูแล
ตรวจสอบเทคนิคการพ่นยาที่ถูกวิธี โดยเภสัชกร มีนักกายภาพบาบัดสอนการฝึกการหายใจ Breathing exercise
การออกกาลังกาย ประเมินสมรรถภาพปอด ด้วย MMRC, CAT ,6 Minute walkจัดทาแผนจาหน่ายผู้ปุวย COPD
ปรับปรุงกระบวนการทา Discharge plan 3)การเสริมพลังให้ผู้ปุวยและครอบครัวให้สามารถดูแลตนเองได้ โดยมี
แนวทางในการให้ความรู้ เรื่องโรค ยา วิธีการศึกษา 1. เก็บข้อมูลผู้ปุวยโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง COPD ที่มารับ
การรักษาเป็นประจากับทางโรงพยาบาลลืออานาจ 2. อัตราการ Re-admit
ใน 28 วัน ด้วย acute
exacerbation ในผู้ปุวยโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง ทาการศึกษาช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2561 วิเคราะห์
ข้อมูลพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยสถิ ติเชิงพรรณนา และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
อัตราการ Re-admit ก่อนและหลัง โดยใช้สถิติ Paired –sample T test ผลการพัฒนาพบว่า ก่อนพัฒนา
รูปแบบการดูแลผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง มีอัตราการ re-admit ด้วย acute exacerbation คิดเป็นร้อยละ
16.88 หลังมีการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ปุวยโรคอุดกั้นเรื้อรัง พบว่า อัตราการ re-admit ด้วย acute
exacerbation ลดลง คิดเป็น ร้อยละ 10.38 ซึ่งผลจากการวิเคราะห์พบว่า การวินิจฉัยยังไม่ถูกต้อง ผู้ปุว ย
บางส่วนยังขาดความตระหนักในเรื่องการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง จากการสูบบุหรี่ และการรับยาไม่ต่อเนื่อง แผนการ
พัฒนาต่อเนื่องและข้อเสนอแนะ 1. จัดระบบให้มีผู้ดูแลในโรค COPD กลุ่มที่มีประวัติ Exacerbation กลุ่มใช้
เครื่องพ่นยาที่บ้าน กลุ่มผุ้สูงอายุที่ต้องดูแลใกล้ชิด ให้ความรู้แก่ Care giver 2. พัฒนาคลินิกเลิกบุหรี่ เพื่อให้
ผู้ปุวยที่สูบบุหรี่ ได้รับการส่งเข้ารับการปรึกษาเรื่องเลิกบุหรี่ทุกราย3.พัฒนาตัวชี้วัด เพื่อให้สามารถวัดกระบวนการ
ดูแลผู้ปุวยได้ เช่น อัตราการใช้ยาสูดพ่นถูกต้อง อัตราผู้เลิกบุหรี่สาเร็จ
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การพัฒนาและการประเมินประสิทธิผลการใช้สมุดประจาตัวของผู้ปุวยโรคไตเสื่อมระยะ 3-4 ใน
โรงพยาบาลลืออานาจ
ผู้วิจัย
จิราพร เทศภูมิ
ตาแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ
พิไลพรรณ จันทะประสาร
ตาแหน่ง เภสัชกรชานาญการพิเศษ
หน่วยงาน
โรงพยาบาลลืออานาจ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 099-4674382
รูปแบบนาเสนอ โปสเตอร์
สาขา คลินิก
โรงพยาบาลลืออานาจมีผู้ปุวยโรคไตที่มารับบริการที่คลินิกไตเสื่อม ในปี 2560 จานวน 118 คน พบ
ปัญหา การส่งต่อข้อมูลและการติดตามผลการรักษา เนื่องจากยังไม่มีสมุดประจาตัวผู้ปุวยไตเสื่อมเรื้อรังใช้ใน
โรงพยาบาล ประกอบกับผู้ปุวยในคลินิกไตเสื่อมยังขาดความรู้เรื่องโรคและการปฏิบัติตัว จึงเกิดแนวคิดในการ
พัฒนางาน วัตถุประสงค์การศึกษา 1) เพื่อพัฒนาสมุดประจาตัวของผู้ปุวยโรคไตเสื่อมเรื้อรัง 2)เพื่อเปรียบเทียบ
คะแนนความรู้เรื่องโรคไตเสื่อมและเปรียบเทียบประสิทธิผลการชะลอไตเสื่อมก่อนและหลังใช้สมุดประจาตัวผู้ปุวย
3)เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ปุวย ระยะเวลาในการศึกษา กุมภาพันธ์ -เมษายน 2561 วิธีการศึกษา
เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการ (Action research) ในผู้ปุวยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตเสื่อมเรื้อรังระยะที่ 3b4 ในโรงพยาบาลลืออานาจ ที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์คัดเข้าและมาตามนัดในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
เก็บข้อมูลภายหลังจากผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มีผู้ปุวยเข้าร่วมการศึกษาทั้งหมด 32 คน
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลทั่วไปของผู้ปุวยที่เข้าร่วมการศึกษา และข้อมูลส่วนที่เป็นผลห้องปฏิบัติการ (Baseline) จาก
โปรแกรม HosXp ก่อนการศึกษาให้ผู้ปุวยทาแบบทดสอบความรู้ (Pre-test) จานวน 10 ข้อ จากนั้นให้ความรู้
โดยทีมสหวิชาชีพคือ เภสัชกร พยาบาล และโภชนากร นาน 60 นาที และเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาตามปกติ
และมาตามนัดตามที่กาหนด การเก็บข้อมูลเมื่อสิ้นสุดการศึกษา ผู้ปุวยจะถูก เจาะเลือดเพื่อติดตามผล พร้อมทา
แบบทดสอบความรู้ (Post-test) และแบบทดสอบการวัดระดับความพึงพอใจ การวิเคราะห์ผล ใช้สถิติ pair ttest (ข้อมูลกระจายตัวปกติ) และwilcoxon signed rank test (ข้อมูลกระจายไม่ตัวปกติ) ผลการศึกษา พบว่า
สมุ ด ประจ าตั ว ผู้ ปุ ว ยไตเสื่ อ มเรื้ อ รั ง จะรวบรวมข้ อ มู ล การติ ด ตามผลการรั ก ษาของผู้ ปุว ย ความรู้ ใ นด้ า นโรค
เปู าหมายการรักษาที่ส าคัญ ยาที่ใช้รักษา โภชนาการและการออกกาลั งกายที่เหมาะสม ผลการเปรียบเทียบ
คะแนนความรู้เรื่องโรคไตเสื่อมก่อนและหลังใช้สมุดประจาตัวผู้ปุวยโรคไตเสื่อมเรื้อรัง พบว่า หลังใช้สมุดประจาตัว
ผู้ปุวยมีค่าคะแนนความรู้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (4.10 ± 1.447 และ 7.80 ± 1.196 คะแนน
ตามลาดับ, P<0.001) ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการชะลอไตเสื่อมก่อนและหลังใช้สมุดประจาตัวผู้ปุวยโรค
ไตเสื่อมเรื้อรัง พบว่าหลังใช้สมุดประจาตัว Upper blood pressure มีค่าลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(132.60 ± 11.177 และ 122.40 ± 9.292 mmHg ตามลาดับ, P<0.001) และ Fasting plasma
glucose มีค่าลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเช่นเดียวกัน(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 ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่ามีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านการการ
นาไปใช้ประโยชน์และด้านเนื้อหารูปแบบการนาเสนอ สรุป : สมุดประจาตัวที่พัฒนาขึ้นสามารถเพิ่มความรู้ความ
เข้าใจในโรคไตเสื่อมและช่วยชะลอไตเสื่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะนามาใช้อย่างเป็นทางการในคลินิกโรคไต
เสื่อมโรงพยาบาลลืออานาจ ข้อเสนอแนะ ควรมีการทบทวนความรู้แก่ผู้ปุวยและติดตามผลการชะลอไตเสื่อมอย่าง
ต่อเนื่อง
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การติดตามระดับน้าตาลในเลือดของผู้ปุวยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยใช้ระดับ
HbA1c ณ โรงพยาบาลลืออานาจ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม
2561
ชื่อผู้วิจัย
สุมาลี ตะนุมาตร
ตาแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชานาญการ
หน่วยงาน
โรงพยาบาลลืออานาจ
รูปแบบการนาเสนอ โปสเตอร์
สาขา ด้านคลินิก
HbA1c (Hemoglobin A1c) เป็นการตรวจค่าเฉลี่ยระดับน้าตาลในเลือดในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา เพื่อ
พิจารณาและประเมินผลการรักษาในภาพรวมช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ว่าสามารถควบคุมระดับน้าตาลได้หรือไม่
และใช้เพื่อการคัดกรองและวินิจฉัยภาวะเบาหวานในปัจจุ บันด้วยการตรวจ HbA1c สามารถดูผลการควบคุม
ระดั บ น้ าตาลในเลื อ ดในช่ ว งที่ ผ่ า นมาเป็ น เดื อ นๆได้ เนื่ อ งจาก เป็ น การน าผลของระดั บ น้ าตาลที่ เ กาะอยู่ ที่
ส่วนประกอบในเม็ดเลือดแดง ที่เรียกว่า ฮีโมโกลบิน (hemoglobin) ซึ่งน้าตาลนี้จะเกาะอยู่นานจนสิ้นอายุขัยของ
เม็ดเลือดแดง ซึ่งระยะเวลานานถึง 3 เดือน มาตรวจหาค่าเฉลี่ยนั้นเอง วัตถุประสงค์ เพื่อทราบว่าผู้ปุวยเบาหวาน
Type 2 ณ โรงพยาบาลลืออานาจ มีการควบคุมระดับน้าตาลในเลือดเป็นอย่างไรโดยใช้ HbA1c < 7 % เป็น
ตัวชี้วัด วิธีการศึกษา จานวนกลุ่มตัวอย่าง 110 ราย ผู้ปุวยเบาหวานชนิดที่ 2โดยใช้ระดับ HbA1cย้ ระหว่าง
เดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 กลุ่มตัวอย่างที่ต้องคัดออก กรณีมีค่าฮีโมโกลบิน(Hb) ต่ากว่าเกณฑ์
เนื่องจากคาดว่าจะส่งผลต่อการตรวจวัด HbA1c โดยคัดออกในกรณีมีค่าฮีโมโกลบิน เพศชาย < 13 g/dl. และ
เพศหญิง < 12 g/dl ผลการศึกษา จานวนกลุ่ม ตัวอย่าง 110 ราย มีอายุและดัชนีมวลกาย(BMI) เท่ากับ
57.92 ปี(SD 12.27) และ 24.74 (4.03)kg/m2 ตามลาดับ ผู้ปุวยเบาหวานชนิดที่ 2 รพ.ลืออานาจ มีค่า
HbA1c เฉลี่ย 8.5 (SD 1.59)ซึ่งควบคุมน้าตาลในเลือดได้ไม่ดี โดยกลุ่มตัวอย่าง ที่มี HbA1c > 7% พบในเพศ
ชาย 57.9% (22/38คน) และเพศหญิง 69.4%(50/72คน) ระดับ HbA1c < 7% คิดเป็น ร้อยละ 34.5
สรุปผลการศึกษาการศึกษานี้ ทาให้ทราบว่ากลุ่มผู้ปุวยเบาหวานชนิดที่ 2 ของ รพ.ลืออานาจ พบว่าผู้ปุวยจานวน
มากยังไม่มีการควบคุมระดับน้าตาลในเลือดที่ดีพอ ส่วนมากพบในกลุ่มที่ 4 ( FPG > 126 mg/dL และ HbA1c
> 7 %) เป็นผู้ปุวยที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ตามเปูาหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จานวน
61 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.5 จะเห็นได้ว่าผู้ปุวยกลุ่มที่ 2 และ 4 ซึ่งเป็นกลุ่มที่ควรได้รับการดูแลที่เข้มงวดและ
ให้คาแนะนาเพิ่มเติม มีจานวนถึง 76 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.1 ของกลุ่มตัวอย่างผู้ปุวยเบาหวานทั้งหมด ซึ่ง
สปสช. ได้กาหนดให้ผู้ปุวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้าตาลได้ดีควรมีระดับ HbA1c < 7% แต่การศึกษา
ครั้งนี้พบว่าผู้ปุวยมีระดับ HbA1c > 7% คิดเป็น 65.5% ที่ผู้ปุวยจานวนมากยังไม่มีการควบคุมระดับน้าตาลใน
เลือดที่ดีพอ ซึ่งอาจเป็นเพราะ ระยะเวลาการเป็นเบาหวานเฉลี่ย มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป (6.2 ปี) และ FPG
ค่อนข้างสูง อีกทั้งผู้ปุวยกลุ่มที่ 2 และ 4 ควรต้องปรับเปลี่ยนการรักษาเช่น การควบคุมอาหาร การออกกาลัง
กาย ความเครี ย ด เพื่ อ ลดความเสี่ ย งต่ อ ภาวะแทรกซ้ อ นต่ า งๆ ที่ ดั ง นั้ น แพทย์ แ ละที ม ดู แ ลรั ก ษาควรให้
ความสาคัญ ตระหนักในการดูแลให้ผู้ปุวยเบาหวานควบคุมระดับน้าตาลในเลือดอย่างเคร่งครัด เพื่อชะลอความ
เสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดตามมา ข้อเสนอแนะผู้ปุวยจะต้องมีการมาตรวจตามนัดและปฏิบัติตาม
แผนการรักษาอย่างเคร่งครัด เพื่อติดตามผลการรักษาและระดับ HbA1c เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่จะตามมา
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การพัฒนารูปแบบการให้คาปรึกษาผู้มารับบริการอดบุหรี่ โดยใช้ภาคี
เครือข่าย มีส่วนร่วม โรงพยาบาลลืออานาจ
ผู้วิจัย
สุกษมา เพียรหา
ตาแหน่ง จิตวิทยา
จุฬาลักษณ์ พลชนะ ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
หน่วยงาน
โรงพยาบาลลืออานาจ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 085-3060626
รูปแบบนาเสนอ โปสเตอร์
สาขา ด้านส่งเสริมสุขภาพควบคุมปูองกันโรค
ปัจจุบัน เป็นที่ทราบทั่วไปของพิษภัยบุหรี่ องค์กรอนามัยโลก ระบุว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสาคัญ ของ
การเจ็บปุวยและเสียชีวิตเนื่องจากภัยของบุหรี่ประมาณปีละ 5 ล้านคน สาหรับประเทศไทย พบพฤติกรรมเสี่ยง
ประชากรไทย 15 ปีขึ้นไป สูบบุหรี่ จานวน 10.9 ล้านคน อัตราการสูบคิดเป็น ร้อยละ 19.9 ( สานักควบคุมการ
บริ โ ภคยาสู บ กรมควบคุ ม โรค .2559) คลิ นิ ก อดบุ ห รี่ โรงพยาบาลลื อ อ านาจเปิ ด ให้ บ ริ ก ารทุ ก วั น เว้ น
วันหยุดราชการ ให้บริการคาปรึ กษาอดบุหรี่ทุกกลุ่มโรค มีผู้รับบริการในคลินิกที่ขึ้นทะเบียน 109 คน จากการ
ติดตาม ผู้ปุวยที่ได้รับการปรึกษายังไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้สาเร็จ จากวิเคราะห์ ผู้ปุวยยังขาดความตระหนักในเรื่อง
ของพิษภัยจากบุหรี่ เพราะคิดว่า ยังไม่ส่งผลกระทบถึงตนเอง ร้อย 95.41 ดังนั้นทางผู้ศึกษาจึงอยากจะพัฒนา
รูปแบบการให้คาปรึกษา ผู้มารับบริการอดบุหรี่ ในคลินิก โดยภาคีมีส่วนร่วม เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง วัดผล
ก่อนและหลังกลุ่มเดียว วัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบ ผลของรูปแบบการพัฒนา การให้คาปรึกษาแบบมีส่วนร่วมของ
ภาคี เป็นระยะเวลา 6 เดือน ประกอบด้วย 3 ระยะ คือ ก่อนการเลิกบุหรี่ ขณะกาลังเลิกบุหรี่ และหลังเลิกบุหรี่
แต่ละระยะภาคีมีบทบาทเสริมพลังอานาจและผู้สูบมีบทบาทร่วมวางแผนค้นหาวิธีการและแรงจูงใจ และการมี
ส่วนร่วมของผู้ปุวยที่สูบบุหรี่มากจนเกิดพยาธิสภาพที่ปอดอย่างรุนแรง เป็น Model เพื่อให้ผู้รับบริการเกิด ความ
ตระหนักรู้และเลิกสูบบุหรี่ ทาการศึกษาช่วง เดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 กลุ่มตัวอย่าง ผู้มารับบริการ
ในคลิ นิ ก อดบุ ห รี่ จ านวน 30 คน เก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยแบบสั ม ภาษณ์ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มบ าบั ด บุ ห รี่ และแบบทดสอบ
Fagerstrom Test for Nicotine Dependence ( FTND ) วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการดูแลตนเองด้วยสถิติเชิง
พรรณนา และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย การลดบุหรี่ ก่อนและหลังการศึกษาโดยใช้สถิติ Paired ttest
ผลการพัฒนา พบว่า ก่อนให้คาปรึกษาแบบมีส่วนร่วมของภาคี ผู้รับบริการคลินิกอดบุหรี่มีคะแนน FTND
≥ 6 (เป็นผู้ติดบุหรี่มาก) จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 หลังได้รับให้คาปรึกษาแบบมีส่วนร่วมของภาคี
พบว่า ผู้รับบริการคลินิกอดบุหรี่มากกว่าเท่ากับ 6 (เป็นผู้ติดบุหรี่มาก) จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30 คะแนน
= 5 (เป็นผู้ติดบุหรี่ปานกลาง) จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 และคะแนน≤ 4 (เป็นผู้ติดบุหรี่น้อย) จานวน
16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 ส่วนผลการเปรียบเทียบ คะแนน FTND ก่อนหลังเข้าร่วมการศึกษาลดลงอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<.01)
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กรณีศึกษา การดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในโรค
กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Spinal muscular atrophy : SMA) ตามศาสตร์
การแพทย์แผนไทย
ชื่อผู้วิจัย
อัจจิมา มุ่งสิน, ทับทัย เสาศิร,ิ พิไลพรรณ จันทประสาร
หน่วยงาน
โรงพยาบาลลืออานาจ
เบอร์โทร 09-9058-8861
รูปแบบการนาเสนอ โปสเตอร์
สาขา ด้าน R2R
งานแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลลืออานาจ ได้ดาเนินการดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง มา
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 มาแล้วจานวน 6 ราย ในปี พ.ศ. 2560 ได้ดูแลผู้ปุวย 1 ราย ที่ปุวยด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อน
แรง (Spinal muscular atrophy : SMA) เนื่องมาจากการเสื่อมของ Motor neuron ส่งผลให้เกิดการสูญเสียการ
ส่งสัญญาณระหว่างกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลัง ซึ่งโรคนี้เป็นโรคทางพันธุกรรม โรคนี้พบได้ตั้งแต่วัยทารก จนถึง
วัยผู้ใหญ่ หากแสดงอาการตั้งแต่วัยทารกจะมีความรุนแรงสูงกว่า เมื่อแสดงออกในวัยผู้ใหญ่
กรณีศึกษา ผู้ปุวยชายอายุ 1 เดือน มีอาการยกแฃนยกขาไม่ได้ กล้ามเนื้ออ่อนแรง แพทย์วินิจฉัยว่าเป็น
โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Spinal muscular atrophy : SMA) SMA Type 1 ไม่มีทางรักษา ให้กลับมาเสียชีวิตที่
บ้าน
เปู า หมายการดู แ ลรั ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาวิ ธี ก ารดู แ ลผู้ ปุ ว ยระยะสุ ด ท้ า ยที่ ปุ ว ยด้ ว ยโรค SMA
แบบ
ประคับประคอง โดยใช้กระบวนการตามศาสตร์แพทย์แผนไทย
แนวทางในการดูแลรักษา 1) การนวดเพื่อกระตุ้นร่างกาย โดยนวดบริเวณกล้ามเนื้อใบหน้า ต้นคอ แขน
ขา ฝุาเท้า และตามร่องกระดูกสันหลัง ใช้วิธีการนวดคลึง ด้วยแรงคลึงเบาตามกล้ามเนื้อ โดยใช้ระยะเวลาในการ
นวดกระตุ้น 50 นาที 2) ธาราบาบัด การบาบัดด้วยน้าที่อุณหภูมิปกติ ในอ่างน้า ใช้เวลาบาบัด 10 นาที ให้การ
นวดรักษาผู้ปุวยในเดือนแรก 2 ครั้ง/สัปดาห์ ในเดือนที่ 2 และ 3 นวดรักษา 1 ครั้ง/สัปดาห์
ผลลัพธ์ที่ได้ การดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้ายที่ปุวยด้วยโรคSMA แบบประคับประคอง โดยใช้กระบวนการดูแล
ร่วมกับญาติที่บ้าน มีผลให้ผู้ปุวยรายนี้ หลังจากให้การดูแลรักษาแบบประคับประคองตามศาสตร์แพทย์แผนไทย
ต่อเนื่องตามระยะเวลา 3 เดือน เกิดการตอบสนองต่อการรักษา เป็นดังนี้
เดือนที่ 1 ผู้ปุวยสามรถยกแขนเอามือแตะปากได้
เดือนที่ 2 ผู้ปุวยสามารถขยับขาได้
เดือนที่ 3 ผู้ปุวยเริ่มชันเข่าได้
บทเรียนที่ได้รับ การดูแลผู้ปุวยโรค SMA ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยแบบประคับประคอง ทาให้ญาติ
ทราบแนวทางในการดูแลผู้ปุวย ตลอดจนการวางแผน การดูแล ญาติเกิดความพึงพอใจ ไม่ทุกข์ใจ ส่งผลให้ผู้ปุวย
สุขสบาย สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานกว่าเดิม และผู้ปุวยเสียชีวิตอย่างสงบ เมื่ออายุ 11 เดือน
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ผลลัพธ์การพัฒนากระบวนการขอเบิกชดเชยค่าบริการสาธารณสุขในระบบ
Diagnosis Related Groups : DRG โรงพยาบาลลืออานาจ
ชื่อผู้วิจัย
กัญญาภัค กาญจนสิงห์ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
นางวิไลวรรณ สีงาม ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
หน่วยงาน
โรงพยาบาลลืออานาจ
หมายเลขโทรศัพท์ 090-2517474
รูปแบบการนาเสนอ โปสเตอร์
สาขา ด้าน R2R
การส่งเบิกค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ปุวยในมีความสาคัญและเกี่ยวเนื่องกับการได้มาของรายได้หลัก
ของโรงพยาบาล ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลลืออานาจมีรายได้จากการขอเบิกชดเชยค่าบริการ
ทางการแพทย์จากผู้ปุวยในเป็นเงิน 14,405, 088.80บาท พบปัญหามีการส่งข้อมูลล่าช้า 7 ราย ทาให้สูญเสีย
รายได้54 , 908.57 บาท )ร้อยละ (0.38 และพบปัญหาการสรุปวินิจฉัยของแพทย์ไม่สมบูรณ์ทาให้เสียเวลาใน
การส่งกลับเพื่อแก้ไข จากข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานดังกล่าวนาสู่แนวคิดในการพัฒนาระบบงาน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการขอเบิกชดเชยค่าบริการสาธารณสุขในระบบ Diagnosis Related
Groups:DRG โรงพยาบาลลืออานาจ ขั้นตอนในการดาเนินการ เริ่มจาก 1(การวิเคราะห์สถานการณ์ 2(การ
ดาเนินการ และ 3(การประเมินผล เก็บข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลการติดตามความทันเวลาในการส่งเวช
ระเบียน วิเคราะห์ข้อมูลความทันเวลาของเวชระเบียน โดยใช้สถิติเชิงปริมาณ เป็นความถี่ ร้อยละ
ผลการศึกษาในช่วง 1(วิเคราะห์สถานการณ์ พบว่า การไหลเวียนของเวชระเบียนตามจุดที่กาหนด 3 จุด
ไม่ทันเวลาที่กาหนด โดยจุดที่ 1 หอผู้ปุวยในพบว่าคิดค่ารักษาพยาบาลไม่ทันเวลา ร้อยละ 57.64 จุดที่ 2 แพทย์
พบว่าสรุปเวชระเบียน ไม่ทันเวลา ร้อยละ40.75 จุดที่ 3งานประกันสุขภาพ พบว่า ลงทะเบียนรับเวชระเบียน
กลับ ให้รหัสโรคหัตถการ ส่งเบิกชดเชยค่าบริการสาธารณสุข ไม่ทันเวลาร้อยละ45.59 ภาพรวมของระยะเวลา
เวชระเบียนไม่ทันเวลาเท่ากับ 0.46 ทาให้สูญเสียรายได้ 54, 908.57บาท 2 ( เมื่อวิเคราะห์สาเหตุของการส่ง
เวชระเบียนไม่ทันเวลาของแต่ละจุด พบว่า สาเหตุเกิดจากเวชระเบียนขาดความสมบูรณ์ เวชระเบียนสูญหาย
ภาระงานมาก จึงได้ดาเนินการพัฒนาในแต่ละจุด ดังนี้ จุดที่1 หอผู้ปุวยใน การคิดค่ารักษาพยาบาล มีการสร้าง
ระบบติดตามเวชระเบียน จุดที่2แพทย์ การสรุปเวชระเบียน สรุปในวันจาหน่าย และได้มีการพัฒนาระบบการสรุป
เวชระเบียนของแพทย์โดยจัดทาคู่มือหลักการสรุปโรคที่พบความผิดพลาดบ่อยในโรงพยาบาลชุมชนและมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง จุดที่3 งานประกันสุขภาพ ให้ลงทะเบียนรับเวชระเบียนกลับ ตรวจสอบเวช
ระเบียน ให้รหัสโรคหัตถการ ส่งเบิกชดเชยค่าบริการสาธารณสุข มีการพัฒนาร่วมกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการพัฒนาประสิทธิภาพการลงทะเบียนรับเวชระเบียนในระบบ HosxP, Coder พัฒนาการให้
รหัสโรคและหัตถการโดยเข้าร่วมประชุมให้รหัสโรคและหัตถการทุกปี จากการประเมินผลจากเวชระเบียนทั้งหมด
พบว่า ความล่าช้าน้อยลงทาให้สามารถส่งเบิกชดเชยค่าบริการสาธารณสุขได้ทันเวลามากขึ้นจากร้อยละ99.54
ในปีงบประมาฯ2560 เป็นร้อยละ 100 ในปีงบประมาณ 2561 จากการศึกษาครั้งนี้ มีการแก้ไขปัญหาระบบ
ไหลเวียนเวชระเบียนในแต่ละจุดที่แตกต่างกันออกไปโดยการมีส่วนร่วมจากสหวิชาชีพโดยใช้แนวคิดlean
concept และมีการติดตามและสะท้อนข้อมูลอย่างสม่าเสมอ จึงทาให้เกิดประสิทธิภาพระบบการเบิกชดเชย
ค่าบริการสาธารณสุขในระบบDRG(Diagnosis Related Groups)โรงพยาบาลลืออานาจ
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ผลของการพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาการยืมเงินทดรองราชการที่ได้ไม่
ทันตามกาหนด
ผู้วิจัย
ฐิตินันท์ เคนศรี ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
นางนันทิยา เอื้อทาน ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
หน่วยงาน
ฝุายบริหารทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ 0626858488
รูปแบบการนาเสนอ โปสเตอร์
สาขา ด้าน R2R
เนื่องจากปัจจุบันเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลลืออานาจ ต้องได้รับคาสั่งให้ไปราชการ, ประชุม,อบรมเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อจะได้นามาใช้กับผู้ปุวยที่มารับบริการ และใช้ในการจัดอบรมให้ความรู้ ตามโครงการต่าง ๆ
ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ ผู้รับผิดชอบจะต้องดาเนินการยืมเงินราชการไปดาเนินการนั้น ที่ผ่านมา
พบว่ามีปัญหาใบยืมเงินไม่สมบูรณ์ ได้รับเงินยืมล่าช้า เนื่องจากผู้ยืมเงินทดรองราชการส่งเอกสารช้า ซึ่งตามชั้น
ตอนจะต้องมีการเสนอเพื่อพิจารณา บางครั้งอาจทาให้ได้รับเงินยืมล่าช้า ส่งผลให้ได้รับเงินไม่ทันในวันก่อ น
จัดทาโครงการหรือก่อนวันเดินทางไปราชการ จากปัญหาดังกล่าวจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนางาน วัตถุประสงค์
เพื่อ1)เพื่อให้บริการลูกหนี้เงินยืมให้ได้เงินทันเวลาและเป็นแนวทางการปฏิบัติในการยืมเงินราชการให้เจ้าหน้าที่
ได้รับเงินยืมราชการได้ทันตามวัตถุประสงค์โครงการ แนวทางการพัฒนา 1)จัดทาขั้นตอนการยืมเงินบารุงของ
โรงพยาบาลลืออานาจ 6 ขั้นตอน คือ ทาสัญญายืมเงิน 2 ฉบับโดยระบุค่าใช้จ่ายและวันที่ดาเนินโครงการหรือไป
ประชุมให้ชัดเจน ส่งก่อนดาเนินโครงการ 10 วัน ธุรการนาส่งผู้อนุมัติ การเงินขออนุมัติจ่ายและจัดทาเช็คเสนอผู้มี
อ านาจลงนามสั่ ง จ่ า ย และ แจ้ ง ผู้ ท าโครงการมารั บ เช็ ค ในกรณี ที่ ไ ปด่ ว นมี ช่ อ งทางเร่ ง ด่ ว น 2) สื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานทราบแนวทางปฏิบัติ 3)เก็บข้อมูลจากจานวนใบยืมที่มีความผิดพลาดหรือได้รับเงิน
ล่าช้าและได้รับเงินครบถ้วนทันตามเวลา
ผลการดาเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มีนาคม
2561 พบว่า การลดความผิดพลาดในการยื่นใบยืมเงินราชการและให้ เจ้าหน้าที่ได้รับเงินราชการทันเวลา
จากทั้งหมดจานวน 23 ฉบับ มีส่งหลักฐานการยืมล่าช้าจานวน 5 ฉบับ เป็นหลักฐานการยืมของโรงพยาบาลลือ
อานาจ จานวน 2 ฉบับ สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอลืออานาจ จานวน 2 ฉบับ แต่ได้รับเงินทันตามกาหนด
และมีใบยืมของสานักงานสาธารณสุขอาเภอลืออานาจอีกจานวน 1 ฉบับ ไม่ได้รับเงินยืม เนื่องจากส่งหลักฐานช้า
และผู้มีอานาจลงนามติดราชการ ในส่วนที่ปฏิบัติตามแนวทางได้ถูกต้องมีจานวน 17 ฉบับ ได้รับเงินครบถ้วนและ
ตรงตามเวลา
ผลของการพัฒนาทาให้เจ้าหน้าที่เข้าใจประบวนการและสามารถปฏิบัติตามแนวทางได้ถูกต้อง ได้รับเงิน
ยืมและส่งคืนเงินยืมได้ตามระเบียบ ไม่มีข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะควรมีการสารวจความพึงพอใจในผู้มารับ
บริการเพิ่มเติม เพื่อทราบความต้องการและหาส่วนขาดใช้ในการพัฒนาปรับปรุงระบบงานให้ดียิ่งขึ้น
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ก้าวแรกของโรงพยาบาลลืออานาจ สู่โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
ประภัสรา บุญทวี, พิไลพรรณ จันทประสาร, พินิตย์ ทานะขันธ์
วิลาวัลย์ มหาไชย
หน่วยงาน
โรงพยาบาลลืออานาจ เบอร์โทรศัพท์ 08-8583-8599
รูปแบบการนาเสนอ โปสเตอร์
สาขา R2R
โรงพยาบาลลืออานาจ มีแนวทางในการจัดหาอาหารสาหรับผู้ปุวยโดยการจ้างเหมาผู้ประกอบการรายปี
พบปัญหาทั้งในเรื่องคุณภาพของอาหาร การควบคุมมาตรฐานตามแนวทางอาหารปลอดภัยและการสุขาภิบาล
อาหาร เพื่อให้เกิดการพัฒนางานแบบมีส่วนร่วมตามนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย จึงเกิดแนวคิดในการ
พัฒ นางานในรู ป แบบการวิจั ย เชิง ปฏิบั ติการ (Action research) วัตถุป ระสงค์เพื่อพัฒ นาการดาเนินงาน
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลลืออานาจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้จากการคัดเลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) จานวน 10 คน ใช้กระบวนการประชุมแบบมีส่วนร่วม(Appreciation
Influence Control: AIC) ดาเนินงานตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา ขั้นตอนการดาเนินการ 1) ศึกษาบริบทและปัญหา 2) ประชุมเชิงปฏิบัติการ
วางแผนแบบมีส่วนร่วม 3) จัดทาแผนปฏิบัติการ 4) ปฏิบัติตามแผน/โครงการ 5) ติดตามประเมินผล ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาหลักที่พบคือความรู้ของผู้ประกอบการ อุปกรณ์ สิ่งแวดล้อม ความรู้ผู้บริโภคและ
วัตถุดิบ 2) ทีมวิเคราะห์สภาพปัญหา กาหนดเปูาหมายในการพัฒนา และกาหนดกิจกรรมในการพัฒนาร่วมกัน
3) แผนปฏิบัติการ คือการพัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบการ การเฝูาระวังอาหารปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร
Big Cleaning Day และ Green Market การพัฒนาเมนูชูสุขภาพ แผ่นพับให้ความรู้อาหารตามโรค โภชนาการใน
วัยต่างๆ 4) ดาเนินการ 6 กิจกรรม ความรู้ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นจาก 61 เป็น 84.5 และ ความรู้ของผู้บริโภค
เพิ่มขึ้นจาก 56 เป็น 72.5 ไม่พบสารปนเปื้อนคิดเป็นร้อยละ 100 การสุขาภิบาลอาหารผ่านมาตรฐานระดับดี
ไม่พบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย คิดเป็นร้อยละ 100 เฝูาระวังน้าดื่ม จานวน 5 จุด พบว่า ไม่พบเชื้อโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย คิดเป็นร้อยละ 100 กิจกรรม Big Cleaning Day ดาเนินการทุกวันศุกร์ กิจกรรม Green Market
ทุกวันพุธแรกของเดือน 5) ติดตามประเมินผล จากการสังเกต ทีมร่วมกันเสนอแนวคิดเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
สรุปผลการวิจัยกิจกรรมโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย อาศัยความร่วมมือและการค้นหาปัญหาของทีมทาให้เกิด
แนวทางในการแก้ไขปัญหาร่ วมกันอย่ างเป็นระบบ ทั้งเรื่องของความสะอาดของโรงครัวและสิ่งแวดล้อม การ
สุขาภิบาลอาหาร การเฝูาระวังสารปนเปื้อนในอาหาร การให้ความรู้ผู้ประกอบการ และการให้ความรู้แก่ผู้ปุวย ซึ่ง
ทาให้เกิดความสาเร็จของการดาเนินการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยตามเปูาประสงค์
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ผลลัพธ์โครงการโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผลโรงพยาบาลลืออานาจ
พงษ์พิทักษ์ มิกทา, จิราพร เทศภูมิ, พนัฎชนันทน์ ผิวบาง, ศิริพรรณ คุณมี พิไลพรรณ จันท
ประสาร
หน่วยงาน
โรงพยาบาลลืออานาจ หมายเลขโทรศัพท์ 0819665275
รูปแบบการนาเสนอ โปสเตอร์
สาขา ด้าน R2R
โรงพยาบาลลื ออานาจมีการดาเนิ นงานโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผลวัตถุประสงค์เพื่อให้ บรรลุ
เปูาหมายจึงมีการดาเนินกิจกรรมแบบmultifaceted interventions โดยมีตัวชี้วัด ๒๐ ตัวชี้วัด วิธีการศึกษา
ดาเนินกิจกรรมตามมาตรการแบบ multifaceted interventions ซึ่งประกอบด้วย (1) พัฒนาระบบกลไกและ
เครื่องมือ (2) การจัดการองค์ความรู้และเสริมพลังผู้สั่งใช้ยา (3) การจั ดหาสิ่งอานวยเพื่อเอื้อให้เกิดการใช้ยาอย่าง
เหมาะสม (4) การรณรงค์ให้ความรู้กับผู้ปุวย (5) การติดตาม18 ตัวชี้วัด ทุกไตรมาส ผลการศึกษา ผลลัพธ์ 1 8
ตัวชี้วัดตามโครงการโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผลในปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วย (1) รพ.ระดับ F1F3 สั่งยาในบัญชียาหลักแห่งชาติร้อยละ 98.96 (2) ประสิทธิผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ PTC ระดับ 3
(3) การดาเนินงานในการจัดทาฉลากยามาตรฐานระดับ 3 (4) มีรายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 0 รายการ (5)
การส่งเสริมจริยธรรม ระดับ 3 (6) การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบ
เฉียบพลันในผู้ปุวยนอกร้อยละ 20.42 (7) การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 13.71 (8) ร้อยละ
การใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุร้อยละ 43.02 (9) การใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบ
กาหนดทางช่องคลอดร้อยละ 50.00 (10) ผู้ปุวยความดันสูงทั่วไป ที่ใช้ RAS blockade (ACEI/ ARB/ Renin
inhibitor) 2 ชนิดร่วมกันในการรักษาภาวะความดันเลือดสูงร้อยละ 0.00 (11) ผู้ปุวยที่ใช้ glibenclamide ใน
ผู้ปุวยที่มีอายุมากกว่า 65 ปีหรือมี eGFR < 60 ml/min/1.73m2 ร้อยละ 14.29 (12) ผู้ปุวยเบาหวานที่ใช้ยา
metformin ร้อยละ 60.45 (13) ผู้ปุวยที่มีการใช้ยากลุ่ม NSAIDs ซ้าซ้อนร้อยละ 0.00 (14) ผู้ปุวยโรคไตเรื้อรัง
ระดับ 3 ขึ้นไปที่ได้รับ NSAIDs ร้อยละ 2.40 (15) ผู้ปุวยโรคหืดเรื้อรังที่ได้รับยา inhaled corticosteroid ร้อย
ละ 83.09 (16) ผู้ปุวยนอกสูงอายุ (มากกว่า 65 ปี) ที่ใช้ยากลุ่ม long-acting benzodiazepine ร้อยละ 1.21
(17) สตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับยาที่ห้ามใช้ ได้แก่ยา warfarin*, statins, ergots ร้อยละ 0.00 (18) ผู้ปุวยเด็กเป็นโรค
ติด เชื้ อ ทางเดิ น หายใจและได้รั บ ยาต้า นฮิ ส ตามี นชนิด non-sedating ร้ อยละ 2.90 สรุป และข้อ เสนอแนะ
ผลลัพธ์ 18 ตัวชี้วัดตามโครงการโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผลหลังทา multifaceted interventions ดีขึ้น
อย่างชัดเจน
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ผลลัพธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารคลังเวชภัณฑ์ในหน่วยบริการปฐมภูมิด้วยวิธีการ
จัดการคลังสินค้าโดยหน่วยบริการแม่ข่ายโรงพยาบาลลืออานาจ
ชื่อผู้วิจัย
พงษ์พิทักษ์ มิกทา, ชวลิต มหาไชย, สุพัตรา ในพรมราช,
พินิตย์ ทานะขันธ์, ลลินทิพย์ ทองผา
หน่วยงาน
โรงพยาบาลลืออานาจ หมายเลขโทรศัพท์ 081-9665275
รูปแบบการนาเสนอ โปสเตอร์
สาขา ด้าน R2R
หลักการและเหตุผล การจัดการโลจิสติกส์ในระบบสุขภาพด้วยการบริหารคลังเวชภัณฑ์จากคลังอาเภอ
และการน าส่ ง ยาแบบส่ ง ตรงถึ ง ที่ นั บ เป็ น กิ จ กรรมการพั ฒ นาระบบการจั ด การในหน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ ที่ มี
ความสาคัญ จากปัญหาความซ้าซ้อนและขาดประสิทธิภาพในด้านการจัดการเชิงระบบทั้งจากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล (รพ.สต.) ในเครือข่ายสานักงานสาธารณสุขอาเภอ และฝุายเภสัชกรรมชุมชน ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่าย
ในระบบที่เ กิน จ าเป็ น คุ ณภาพการเก็ บ รั ก ษายาขณะน าส่ ง ไม่ เป็ นไปตามมาตรฐาน กระทบเวลาในการดู แ ล
ประชาชนในพื้นที่ ขณะเดียวกันยังส่งผลกระทบต่ออัตราความพึงพอใจของ รพ.สต. เครือข่ายในฐานะผู้รับบริการ
ด้านระบบยาอีกด้วย รวมทั้งกระแสและทิศทางการพัฒนางานบริการเภสัชกรรมในหน่วยบริการปฐมภูมิที่กาลังมี
การกล่าวถึงในปัจ จุ บัน อย่ างกว้างขวาง จึ งนามาสู่ การทากิจกรรมพัฒ นาคุณภาพในครั้งนี้ขึ้น กิจกรรมพัฒ นา
คุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการกระจายยาจากโรงพยาบาลสู่ รพ.สต. ในเครือข่าย ด้วย
การบริหารคลังเวชภัณฑ์ในหน่วยบริการปฐมภูมิด้วยวิธีการจัดการคลังสินค้าโดยหน่วยบริการแม่ข่ายโรงพยาบาล
ลืออานาจ วิธีการศึกษา ดาเนินการจัดการสินค้าคงคลังในหน่วยบริการปฐมภูมิด้วยวิธีวิธีการจัดการคลังสินค้าโดย
หน่วยบริการแม่ข่ายโรงพยาบาลลืออานาจ จานวน 10 แห่ง ช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 เมษายน ๒๕๖๐ – 31
มีน าคม ๒๕๖๑ กิจ กรรมพัฒ นาที่ได้ดาเนิ นการประกอบ (1) หน่ ว ยบริการตรวจรายการยา คงคลั ง และวั น
หมดอายุยาผ่านรายงานจากโปรแกรม (2) ปรับระบบการคานวณอัตราการใช้ยาจากโปรแกรม ณ วันสิ้นเดือน (3)
การลดขั้นตอนการรออนุมัติใบเบิกเวชภัณฑ์ยาของ รพ.สต. ในเครือข่ายจากสานักงานสาธารณสุขอาเภอเป็นการ
ส่งใบเบิกออนไลน์ผ่านโปรแกรม INVS (4) ตรวจนับคลัง ณ หน่วยบริการเทียบกับคงคลังในโปรแกรมทุกต้นเดือน
ถัดไป ผลการศึกษา จากการดาเนินกิจกรรมพบว่า (1) สามารถลดระยะเวลาในการเบิกจ่ายจาก 15 วันเป็น 13
วัน คิดเป็นลดลงร้อยละ 13.33 (2) อัตราคงคลังเฉลี่ยลดลงจาก 2.1 เดือนเป็น 1.4 เดือน คิดเป็นลดลงร้อยละ
32.86 (3) มูลค่าการเบิกจ่ายลดลงจาก 1,560,555.42 บาท เป็น 1,402,740.16 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ
10.11 (4) มูลค่ายาที่หมดอายุที่หน่วยบริการลดลงเป็น 0 บาท สรุปและข้อเสนอแนะ จากการที่มีระบบการ
บริหารคลังเวชภัณฑ์ในหน่วยบริการปฐมภูมิด้วยวิธีการจัดการคลังสินค้าโดยหน่วยบริการแม่ข่ายโรงพยาบาลลือ
อานาจดังกล่าว ทาให้เกิดมาตรฐานของข้อมูลยา ลดต้นทุน และข้อมูลเชื่อมโยงกันทุกหน่วยบริการในอาเภอ
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ทาโครงการอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
ภคอร ธนูศิลป์
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
พรเพ็ญ ทาริวงศ์
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
หน่วยงาน
โรงพยาบาลลืออานาจ หมายเลขโทรศัพท์ 086-8785102
รูปแบบการนาเสนอ โปสเตอร์
สาขา ด้าน R2R
เนื่ องจากการดาเนิ นงานตามโครงการเป็นส่ว นหนึ่งของการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบา ใน
ปีงบประมาณ 2558-2560 พบว่า โรงพยาบาลมีการดาเนินงานตามโครงการ ร้อยละ 82.35, 64.29 และ
67.65 ใช้งบประมาณคิดเป็น 72.17, 61.74 และ 57.27 ของแผนงานที่เสนอไว้ เมื่อนาข้อมูลจากแบบ
ประเมินโครงการมาวิเคราะห์พบว่า มีโครงการที่ดาเนินการแล้วบรรลุวัตถุประสงค์และตอบตัวชี้วัดได้เพียงบางส่วน
ในปี 2558-2560 มีโครงการที่บรรลุตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเพียง ร้อยละ 21.43, 44.44 และ
43.48 ตามล าดับ จะเห็ น ได้ว่าโครงการบางส่ ว นจัดทาขึ้นเพื่อพัฒ นากระบวนการทางานให้ ดีขึ้นและบาง
โครงการเป็นการดาเนินงานตามงานประจา ไม่ได้ มุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่สาคัญ ซึ่งค่อนข้างใช้งบประมาณ
จานวนมาก ประกอบกับในปัจจุบันโรงพยาบาลมีสถานะทางการเงินไม่ค่อยดีนัก จึงต้องมีการพัฒนาแนวทางใน
การจัดทาโครงการและประเมินผลโครงการให้มีความสอดคล้องกันเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ประเมินผลการบรรลุตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์โรงพยาบาล และระบบงานสาคัญ
ตามมาตรฐาน HA 6 ด้าน 2) สามารถติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการและงบประมาณ
แนวทางการดาเนินงาน 1) ทบทวนผลการดาเนินงานโครงการจากปีงบประมาณที่ผ่านมา พิจารณาจาก
ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ ค้นหาปัญหาสุขภาพและกระบวนการทางานที่ไม่ตอบสนองต่อผู้ให้บริการ/ผู้รับบริการและ
นโยบายสาคัญ เพื่อจัดทาโครงการแก้ไขปัญหา 2) เขียนโครงการที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนและเมื่อดาเนินการเสร็จ
รายงานผลการประเมินโครงการให้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยปรับเพิ่มข้อมูลในแบบประเมินผลโครงการให้ชัดเจน
ยิ่ ง ขึ้ น และชี้ แ จงผู้ เ กี่ ย วข้ อ งให้ เ ข้ า ใจแนวทางการปฏิ บั ติ ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และ 3) สรุ ป ผลและรายงาน
ความก้าวหน้าผลการดาเนินงานเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป กลุ่มตัวอย่างคือ โครงการหมวดงบประมาณเงิน
บารุง ปีงบประมาณ 2561 จานวน 55 โครงการ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบฟอร์มที่สร้างขึ้นจากโปรแกรม Excel
และแบบประเมินผลโครงการ เพื่อหาค่าสถิติ จานวน ร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า ในปีงบประมาณ 2561 (6
เดือน) มีการดาเนินงานตามโครงการคิดเป็นร้อยละ 56 ใช้งบประมาณไปร้อยละ 67.98 ของแผนงานที่เสนอไว้
มีโครงการที่บรรลุตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลร้อยละ 35.71 และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อพัฒนาระบบงานสาคัญตามมาตรฐาน HA 6 ด้านเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลร้อยละ 64.28 ของ
โครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้ว และตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 2 มากที่สุด รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่ 4 และ
น้อยที่สุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 และ 1 ตามลาดับ
ประโยชน์ที่ได้รับคือทาให้มีการดาเนินที่ทันตามระยะเวลาที่กาหนด สามารถรายงานความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานได้เป็นปัจจุบัน ช่วยควบคุม กากับการปฏิบัติงาน สามารถนาผลลัพธ์การดาเนินงานมาใช้ในการ
ประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์โรงพยาบาล และเป็นแนวทางในการกลั่นกรองแผนงาน/โครงการในปี
ถัดไป ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ควรนาไปใช้ในการประเมินและรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานใน
ภาพรวม คปสอ. และขยายผลลงสู่ รพ.สต.ต่อไป
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ผู้วิจัย รจนา นาท้าว
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน โรงพยาบาลลืออานาจ
เบอร์โทร 088-5805516
รูปแบบการนาเสนอ โปสเตอร์
สาขา R2R
ศูน ย์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศในโรงพยาบาลลื ออานาจ ได้พัฒนาประสิ ทธิภ าพระบบจัดการเครือข่าย
สารสนเทศในโรงพยาบาล ให้ ทุกหน่ ว ยงานของโรงพยาบาลใช้เพื่อการบริห ารงานภายในโรงพยาบาล การ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงาน ระบบเดิมเทคโนโลยีล้าสมัย ประสิทธิภาพไม่เพียงพอที่จะ
รองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และมีข้อจากัดในการเข้าถึงข้อมูลทาให้ล่าช้า ข้อมูลสูญหายไม่สามารถให้ข้อมูลหรือ
ทางานได้ตามต้องการ มีการดาเนินงานหลายขั้นตอน ยุ่งยากในการรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาจัดทาข้อมูลสรุปใน
ระบบการบริการสุภาพHOSXp ระบบงานE-Claim ระบบงานความเสี่ยง ระบบงานบุคลากร ระบบงานweb
Appication ระบบงานคลังพัสดุ ระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง ระบบงาน Referlink ซึ่งทาให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาอุปกรณ์เก็บฐานข้อมูลเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งมีผู้ดูแลระบบน้อย ปี 2560 จึงมีการศึกษาค้นคว้าหาแนวทาง
พัฒนาระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล ให้ได้ความคุ้มค่าของเทคโนโลยีในทุกแง่มุมทั้งในด้านประสิทธิภาพและด้าน
ค่าใช้จ่ายสาหรับการบริหารจัดการและการบารุงรักษา การพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศสนเทศที่สามารถช่วย
ให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลลืออานาจ และกระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการนา
เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ เป็ น การรวบศู น ย์ ก ลางข้ อ มู ล เครื อ ข่ า ยในโรงพยาบาล โดยการท า Server
Virtualization เป็นการรวมเอาเครื่องแม่ข่ายที่มีอยู่หลายเครื่องเข้ามาอยู่รวมกันเสมือนหนึ่งเป็นเครื่องแม่ข่าย
เพียงตัวเดียว เพื่อทาการ Share ทรัพยากร (Resourc) เช่น CPU Memory และ Hardisk ของระบบ
คอมพิวเตอร์ให้สามารถประมวลผล Application Software จานวนมากได้ โดยมีแนวความคิดเพื่อให้สามารถ
ดาเนินการได้ในระบบคอมพิวเตอร์แบบเสมือน (Virtualization) ช่วยลดการบริหารจัดการเกี่ยวกับพื้นที่ในการ
จัดเก็บและดูแลเครื่องแม่ข่ายได้อย่างมาก กรณีทาการ ปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายระบบสามารถทางานได้ต่อเนื่อง โดย
การย้าย ไปทาที่เครื่องอื่นที่มีเทคโนโลยีเสมือน ก่อน และเมื่อปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยสามารถย้ายกลับมาทาต่อที่
เครืองเดิมได้ โดยไม่ต้องทาการปิดระบบลดปัญหาเรื่องของ down time ลงได้อย่างมาก มีระบบแจ้งเตือนไม่ว่าจะ
เป็นปัญหาของอุปกรณ์ และโหลดของระบบ ทาให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ผลที่ได้จากการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบจัดการเครือข่ายสารสนเทศในโรงพยาบาล ความสามารถของการยืดหยุ่นในการเพิ่ม -ลดขนาด
ของระบบ ความสามารถในการทนทานต่อ การล้มเหลว ความสะดวกรวดเร็วในการบริหารจัดการระบบและลด
ค่าใช้จ่ายในการจัดหา Hardware ในการจัดเก็บข้อมูล อีกทั้งยังตอบสนองผู้ใช้สามารถนาทรัพยากรเหล ่านั้นไป
จัดสรรใช้ประโยชน์ได้ตามเหมาะสม หรือตามความต้องการของ แต่ละระบบในช่วงเวลานั้นๆทั้งนี้ทั้งนั้น เพื่อส่งผล
ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและมีประโยชน์สูงสุดต่อไป
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ภญ.พิไลพรรณ จันทประสาร, ทับทัย เสาศิริ, อัจจิมา มุ่งสิน
หน่วยงาน
โรงพยาบาลลืออานาจ หมายเลขโทรศัพท์ 08-8583-8599
เดิ ม การให้ บ ริ ก ารผู้ ปุ ว ยแผลฟกช้ าทางการแพทย์ แ ผนไทย จะใช้ ก ารประคบร้ อ นสมุ น ไพร ซึ่ ง ใน
ปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมามีผู้มารับบริการตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560 จานวน 62 คน ซึ่งเป็น
ข้อจากัดในการรักษาเพราะจะ สามารถประคบร้อนสมุนไพรได้หลังจากเกิดแผลฟกช้าหลัง 24 ชั่วโมงเท่านั้น ไม่
สามารถประคบร้อนสมุนไพรได้ในทันที ทาให้เกิดเป็นข้อจากัดในการให้บริการผู้ปุวย โดยผู้ปุวยที่ได้รับอุบัติเหตุ
หรือมีแผลฟกช้าใน 24 ชั่วโมงแรกจะไม่ได้รับบริการทางการแพทย์แผนไทยโดยการประคบร้อน จึงมีแนวคิดการ
พัฒนางานให้บริการ โดยคิดค้นเจลประคบเย็นที่ทาจากสมุนไพร ใช้สมุนไพรที่มีในท้องถิ่นและมีฤทธิ์เป็นยาแก้ปวด
และฟกช้า ได้แก่ ไพล ว่านหางจระเข้ และหมาน้อย ตั้งเป็นสูตรตารับเจลประคบเย็น สาหรับใช้ให้บริการผู้ปุวยที่มี
แผลฟกช้าและมารับบริการในโรงพยาบาลลืออานาจ โดยมีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อพัฒนาสูตรตารั บเจลประคบเย็น
จากสมุนไพร ไพล ว่านหางจระเข้ และหมาน้อย 2)เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของเจลสมุนไพรประคบเย็นในการ
รักษาแผลฟกช้า วิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 1) การพัฒนาสูตรตารับเจล 1.1) เตรียมสมุนไพรและสกัดสาระสาคัญ
ทางยาจากพืชสมุนไพร คือ ไพล(Zingiber cassumunar Roxb.) ว่านหางจระเข้ (Aloe Vera (L.) Burm.f.) และ
หมาน้อย(Cissampelos pareira L.) 1.2) ตั้งตารับเจลสมุนไพร 10 ตารับ ได้แก่ตารับที่ใช้ผงวุ้นในการก่อเจล คือ
เจลไพล เจลว่านหางจระเข้ เจลไพลว่านหางจระเข้ ตารับที่ใช้ Carbomer 940+TEA ในการก่อเจล คือ เจลไพล
เจลว่านหางจระเข้ เจลไพลว่านหางจระเข้ และใช้สมุนไพรหมาน้อยในการก่อเจล คือ เจลหมาน้อย เจลไพลหมา
น้อย เจลว่านหางจระเข้หมาน้อย เจลไพลว่านหางจระเข้หมาน้อย การทดสอบประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์ นาสูตร
ตารับที่ได้มาใช้กับผู้มารับบริการในโรงพยาบาลลืออานาจ ตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2561 จานวน 50
คน โดยแบ่งกลุ่มให้การรักษาตามสูตรตารับกลุ่มละ 5 คน ใช้ระยะเวลาในการประคบ 3 ครั้ง/วัน นานครั้ง 20
นาที โดยผลที่ได้จากการใช้เจลสมุน ไพรประคบเย็น พบว่า สู ตรตารับทุกสูตรสามารถทาให้แผลฟกช้าหายใน
ระยะเวลา 5-9 วัน ซึ่งสูตรตารับที่มีประสิทธิผลในการรักษาดีที่สุด คือ สูตรตารับเจลไพลว่านหางจระเข้หมาน้อย
สามารถทาให้แผลฟกช้าหายในระยะเวลา 3-5 วัน และผู้ปุวยมีความพึงพอใจในระดับดีมาก และเมื่อวัดความ
เจ็บปวดด้วย Visual Analog Scale:VAS พบว่าความเจ็บปวดลดลง โดยสูตรตารับที่สามารถผลิตได้ง่ายเก็บได้
นานคือสมุนไพรที่ใช้ผงวุ้นเป็นตัวก่อเจล ซึ่งมีกรรมวิธีที่ง่ายและประหยัดที่สุด การนาไปใช้ประโยชน์ 1) มีตารับเจล
สมุนไพรประคบเย็นไว้ใช้ในโรงพยาบาล 2) เกิดการพัฒนางานสามารถนาเจลจากสมุนไพรที่ได้ไปให้บริการผู้ปุวยที่
เกิดแผลฟกช้า 3) ทาให้แผลฟกช้าของผู้ปุวยหายเร็วขึ้น 4) ลดความเจ็บปวดจากแผลฟกช้าของผู้ปุวยลงได้ 5)
สามารถแนะนาผู้ปุวยทาใช้ได้เอง
เอกสารอ้างอิง
1. ถาวร จรูญสมิทธ์. บาดแผล. ศัลยศาสตร์ตกแต่ง. ถาวร จรูญสมิทธิ์ บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : เยียร์บุ๊คพับ
ลิซเซอร์. 2558 : 1-25
2. สานักงานข้อมูลสมุนไพร. สมุนไพรแก้ปวดเมื่อย ฟกช้า อัก เสบ. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
กรุงเทพฯ.
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ตารางกาหนดโปรตีนในผู้ปุวยโรคไต
พิไลพรรณ จันทประสาร ตาแหน่ง เภสัชกรชานาญการพิเศษ
วิลาวัลย์ มหาไชย
ตาแหน่ง โภชนากร
โรงพยาบาลลืออานาจ หมายเลขโทรศัพท์ 08-8583-8599

โรคไต (Kidnry disease) คือโรคที่เกิดจากไตทางานผิดปกติจึงส่งผลให้เกิดของเสีย ซึ่งเมื่อเกิดโรคไต ไตจะ
ทางานได้ ล ดลง ก่ อ ให้ เ กิ ด การคั่ ง ของสิ่ ง ที่ ไ ม่ ต้ อ งการ ส่ ง ผลต่ อ การท างานของอวัย วะต่ า งๆทั่ ว ร่ า งกาน ใน
ปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลลืออานาจ มีผู้ปุวยโรคไตที่เข้ารับบริการที่คลินิกไตเสื่อม 118 คน และมี
ผู้ ปุ ว ยโรคไตได้ น อนในโรงพยาบาลเป็ น จ านวนมาก การให้ อ าหารที่ ถู ก ต้ อ งเป็ น สิ่ ง ที่ จ าเป็ น อย่า งยิ่ ง การให้
สารอาหารที่เหมาะสมจะช่วยชะลอการเสื่อมของโรคไตได้ ปัญหาที่พบในอาหารที่ให้ในผู้ปุวยโรคไตที่นอนใน
โรงพยาบาลคือยังไม่ได้ควบคุมระดับโปรตีนที่ควรให้ในผู้ ปุวยแต่ละราย จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนางาน โดยคิด
สร้างตารางกาหนดโปรตีนในผู้ปุวยโรคไต โดยมีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อพัฒนาแนวทางการให้โปรตีนในผู้ปุวยโรคไตได้
อย่างเหมาะสม 2)เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปุวย วิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์1) ทบทวนความรู่เรื่องโปรตีนสาหรับผู้ปุวยโรค
ไต 2) จัดทาตารางโปรตีนสาหรับผู้ปุวยโรคไต การทดสอบประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์ 1) นาตารางกาหนดโปรตีนมา
ใช้กับผู้มาปุวยที่นอนในโรงพยาบาลลืออานาจ โดยใช้น้าหนักตัวเป็นเกณฑ์ โดยให้แม่ครัวเทียบปริมาณโปรตีนที่
ผู้ปุวยแต่ละรายควรได้รับ ตั้งแต่เดือน มกราคม-เมษายน 2561 พร้อมให้ความรู้ผู้ปุวยเรื่องการกาหนดโปรตีนใน
แต่ละมื้ออาหารและแจกตารางกาหนดโปรตีนให้ผู้ปุวยเมื่อผู้ปุวยต้องกลับบ้าน การนาไปใช้ประโยชน์ 1) มีตาราง
กาหนดโปรตีนสาหรับผู้ปุวยโรคไตไว้ใช้ในโรงพยาบาล 2) เกิดการพัฒนางานสามารถไปใช้เพื่อให้ความรู้กับผู้ปุวย
โรคไตอื่นๆทีม่ ารับบริการในคลินิกโรคไตในโรงพยาบาลลืออานาจ
เอกสารอ้างอิง ศ.พญ.จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์ โภชนบาบัดในโรคไตและตับ
รศ.ชวลิต รัตนกุล อาหารบาบัดในผู้ปุวยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนฟอกไต
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ชื่อสิ่งประดิษฐ์ การชะลอไตเสื่อมด้วยช้อนมหัศจรรย์ในกลุ่มผู้ปุวย CKD ระยะที่ 4 ขึ้นไป
ชื่อผู้ประดิษฐ์คิดค้น นางสาววิลาวัลย์ มหาไชย, นางพิไลพรรณ จันทประสาร
หน่วยงาน งานโภชนาการ ฝุายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลลืออานาจ
เบอร์โทร 098-6064516
โรงพยาบาลลืออานาจมีผู้ปุวยโรคเรื้อรังที่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่พึง
ประสงค์เป็นจานวนมาก สาเหตุจากวิถีชีวิตและความคุ้นเคยที่ได้ปฏิบัติมานาน จากการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
คลินิก CKD ด้านโภชนาการพบว่า หลังจากให้
สุขศึกษาเรื่องอาหารชะลอไตเสื่อมแล้ว ผู้ปุวยมักปฏิบัติตาม
คาแนะนาไม่ได้ทั้งหมด เนื่องจากปัจ จัยต่างๆ เช่น ด้านสุ ขภาพและการเจ็บปุวย ด้านภาระค่าใช้จ่าย อายุ
สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะของโรค ดังนั้นเพื่อให้ผู้ปุวยกลุ่มนี้มีความ
เข้าใจและตระหนักถึงสภาวะของโรคและเพื่อชะลอการเสื่อมของไต จึงได้คิดวิธีที่จะทาให้ผู้ปุวยเกิดความเข้าใจ
และง่ายต่อการปฏิบัติให้สอดคล้องกับวิธีการดาเนินชีวิตประจาวันและไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้ผู้ปุวยที่มีค่าไต stage 4 ขึ้นไปในเรื่องปริมาณโซเดียมที่ร่างกายควรได้รับใน 1 วันและปฏิบัติตัวได้
อย่างถูกต้อง การดาเนินงาน 1) คัดเลือกผู้ปุวยที่มีค่าไต Stage 4 ขึ้นไปจานวน 40 ราย โดยให้ความรู้ด้าน
โภชนาการอาหารเฉพาะโรคไตเรื้อรัง 2) ให้ความรู้เรื่องปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสต่างๆปริมาณ
โซเดียมที่แนะนาใน 1 วันโดยคิดจากหน่วยครัวเรือที่มี (ช้อนตวง) 3) แบบบันทึกรายการอาหารและปริมาณ
โซเดียมที่เติมลงไปให้อาหารในแต่ละมื้อ จัดเก็บข้อมูลออกเป็น2 ช่วง 3 เดือนแรก 3 เดือนหลัง ใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ ผลการดาเนินงาน ผู้ปุวยสามรถตวงปริมาณโซเดียมในเครื่องปรุงชนิดต่างๆได้ไม่เกินปริมาณที่แนะนาต่อ
วันเพิ่มขึ้นจาก 27.50 (11/40 เป็นร้อยละ 67.60 (27/40 ) และผู้ปุวยที่จัดกลุ่มที่มีค่าไต stage 4 ขึ้นไปมีค่า
ไตเพิ่มขึ้น โดยการให้ความรู้ด้านโภชนาการอาหารโรคไตคิดเป็นร้อยละ 25.00 (10/40) ผู้ปุวยมีค่าGFR คงที่
คิดเป็นร้อยละ 50.00 (20/40) และผู้ปุวยที่มีค่า GFR ลดลง คิดเป็นร้อยละ 25.00 (10/40) สรุปผล
การศึกษา จากการที่ได้ศึกษาการให้ ความรู้ผู้ ปุว ยโรคไตนั้นทาให้ผู้ ปุว ยโรคไตสามารถนาความรู้ที่ให้ ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ ทาให้ทราบถึงสาเหตุด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปุวยไม่ได้ปฏิบัติตนตามคาแนะนา ปัจจัยเรื่อง
สุขภาพ ปัจจัยเรื่องภาระค่าใช้จ่าย อายุ สภาพความเป็นอยู่ ไม่มีคนดูแล ปัญหาและข้อเสนอแนะ พบว่า1) ให้
คาแนะนาผู้ปุวยจากการประเมินแบบสุ่ม/ราย กลุ่ม ผู้ปุวยค่าไตไม่ดีขึ้น 2) ผู้ปุวยมีภาระค่าใช้จ่าย ไม่เพียงพอต่อ
การดูแลตนเอง 3)ผู้ปุวยไม่มีเวลาดูตนเอง/ไม่ทาความเข้าใจกับโรคที่เป็นอยู่ดีพอ
อ้างอิง สุระเดช ไชยตอกเกี้ย พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ
สุภาพร องค์สริยานน การพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตอนเองของผู้ปุวยโรคไตเรื้อรัง
วิลาวัลย์ มหาไชย ผลลัพธ์ของการพัฒนารดชาดอาหารเฉพาะโรคกลุ่มอาหารโรคเรื้อรัง
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ชื่อเรื่อง
กรณีศึกษาการนวดกระตุนลดอาการทองผูกในผูปวยติดเตียงตามศาสตรการแพทยแผนไทย
ผู้วิจัย
ทับทัย เสาศิริ, อัจจิมา มุ่งสิน, พิไลพรรณ จันทประสาร
หน่วยงาน
โรงพยาบาลลืออานาจ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0933273536
รูปแบบนาเสนอ โปสเตอร์
สาขา คลินิก
โรงพยาบาลลืออานาจมีผู้ปุวยติดเตียงที่ต้องดูแลรับผิดชอบ 41 ราย ซึ่งผู้ปุวยโดยมากมีภาวะท้องผูก
ท้องอืด ไม่สุขสบายท้อง โดยแพทย์จะให้การรักษาโดยการให้ยาระบาย และการสวนถ่ายซึ่งจะพบปัญหาผู้ปุวยเกิด
อาการปวดมวนท้อง หลังจากได้รับยาระบาย ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยผู้ปุวยมีอาการท้องผูก เกิดจากความ
ผิดปกติของธาตุในร่างกาย ธาตุลมมีปริมาณมากทาให้มีอาการท้องอืดแน่นท้อง มักผายลม ปวดเมื่อยตามร่างกาย
หรือท้องแข็งเป็นดาน เรียกว่ า เถาดาน พรรดึกซึ่งสามารถให้การรักษาโดยการนวดรักษา การประคบสมุนไพร
ทดแทนการใช้ยา การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการนวดกระตุ้นลดอาการท้องผูกในผู้ปุวยติด
เตียงเป็นการศึกษาเชิงเชิงพรรณนา (Descriptive study) ในรูปแบบการศึกษารายกรณี (case report)และ
วิเคราะห์โดยวิธีการให้ intervention (Intervention study) โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือผู้ปุวยทั้งเพศหญิงและเพศ
ชายที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นผู้ปุวยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และมีภาวะท้องผูก ซึ่ง
ผ่านตามเกณฑ์คัดเข้าจานวน 23 รายโดยวิธีการดาเนินการศึกษาคือ 1.จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้ปุวยติดเตียง
2.ผู้วิจัยทาการนวดกระตุ้นการขับถ่าย โดยทาการนวดกระตุ้นด้วยท่านวด 3 ท่าคือ ท่านวดพื้นฐานท่านวดกดจุด
สัญญาณ และนวดกดเหนือบริเวณสะดือ โดยใช้ขนาดน้าหนักเป็น 3 แรง คือแรงกดเบาปานกลางและหนักแล้ว
กดค้างไว้ 30วินาที การดาเนินการศึกษาใน 1 วันใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30นาทีนวดติดต่อกันทุกวันอย่างต่อเนื่องเป็น
เวลา 3 วันในหนึ่งสัปดาห์ และอีก 2 วันในหนึ่งสัปดาห์ จะเป็นการโกยท้อง ทาต่อเนื่องจนครบ 4 สัปดาห์ และ
ทาการบันทึกผลโดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 1.แบบบันทึกข้อมูลเวชกรรมไทย2.แบบบันทึก
ประวัติการอุจจาระของผู้ปุวยในแต่ละวันเป็นขอคาถามเพื่อให้ผู้วิจัยเป็นผู้บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการ
แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติซึ่งผลการศึกษา พบว่า ผู้ปุวยติดเตียงที่มี
ภาวะท้องผูก จานวน 23 ราย ส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 69.56 โดยมากมีธาตุเจ้าเรือน ธาตุดิน(ปถวี
ธาตุ ) ร้ อ ยละ 34.78 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งทุ ก คนมี โ รคประจ าตั ว คื อ โรคความดั น โลหิ ต สู ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 91.30
โรคเบาหวาน คิดเป็นร้อยละ 65.21 และผู้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงร่วมกับโรคเบาหวาน คิดเป็นร้อยละ 56.52
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาผู้ปุวยใช้ยาระบาย และการสวนถ่าย แต่พบว่าความถี่ของการขับถ่ายอุจจาระเฉลี่ย
อยู่ที่ 8 วัน/ครั้ง หลังเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษา พบว่า ผู้ ปุวยมีความถี่ของการขับถ่ายอุจจาระ เฉลี่ยอยู่ที่ 2 วัน/
ครั้ง ซึ่งผู้ปุวยจะไม่ได้ใช้ยาระบายหรือการสวนถ่ายในระหว่างการศึกษาเลยซึ่งระดับค่าความถี่ของการขับถ่าย
อุ จ จาระ เมื่ อ ทดสอบโดยการใช้ ส ถิ ติ pair
t-test ค่ า เฉลี่ ย ก่ อ นและหลั ง เข้ า ร่ ว มโปรแกรมอยู่ ที่
8.217(SD=2.555) และ 2.826(SD=.995) ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P<.00*)
จากผลการศึกษาสรุปได้ว่าการนวดกระตุ้นโดยการนวดพื้นฐาน นวดกดจุด และโกยท้อง ในผู้ปุวยติดเตียงทาให้
สามารถลดอาการท้องผูกได้จริง ซึ่งข้อจากัดในการศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาในผู้ปุวยติ ดเตียงที่มีภาวะท้องผูกไม่สวมใส่
อุปกรณ์ทางการแพทย์
คาสาคัญ : การนวด, ทองผูก, ผูปวยติดเตียง, การแพทยแผนไทย
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ตัวชี้วัดที่ 30
ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆ
นาไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดที่ 30
ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้าน
สุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆ
นาไปใช้ประโยชน์
(ปี 2560 มีผลงานจานวน 22 เรื่อง

ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
เรื่อง ร้อยละ
22
100
ร้อยละ
25
(17 เรื่อง)

33

ผลงานวิชาการดีเด่นระดับจังหวัดปี 2560 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 ปูองกัน ฟื้นฟูสภาพและคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีหลักฐานแสดงประกอบการนาไปใช้ เช่น รายงานการประชุม แนวทางการปฏิบัติ
ข้อที่ 4 เชิงการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัยในกฎหมายที่กาหนด เช่น อบรม คู่มือ แผ่นพับ โปสเตอร์ เว็บไซด์ฯ
การดาเนินงานพัฒนาวิชาการทุกเรื่อง ได้มีการเผยแพร่ใน Website ของโรงพยาบาลลืออานาจ
ลาดับ
1

ชื่อเรื่อง

บรรยายให้เห็นการนาไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน

การประเมินผลลัพธ์ของ โรงพยาบาลลืออานาจนาผลการศึกษานี้
การให้บริการผู้ปุวยนอก ไปประกอบการวางแผนการจัดอัตรากาลังคน ในการให้บริการ
ในวันหยุดราชการ
ผู้ปุวยนอกในวันหยุดราชการ เพื่อลดระยะเวลารอคอย ลดความ
เสี่ยงและให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น มีการทบทวน
ระบบการให้บริการสม่าเสมอ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมระหว่าง
จานวนผู้รับบริการและภาระงาน รวมถึงต้นทุนต่อหน่วยเพื่อ
พัฒนาระบบและกระบวนงานที่มีประสิทธิภาพ

ประเภท
เจ้าของผลงาน
การนาไปใช้
ข้อ 4
กานต์ คามั่นทูล
พรเพ็ญ ทาริวงศ์
พิไลพรรณ จันทประสาร
ฝุายเภสัชกรรมชุมชน

ข้อมูลอ้างอิง
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ลาดับ
2

ชื่อเรื่อง

บรรยายให้เห็นการนาไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน

ประเภท
เจ้าของผลงาน
การนาไปใช้
การพัฒนารูปแบบการ - มีการอบรมเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยในการดูและผู้สูงอายุใน
ข้อ 4
ทับทัย เสาศิริ
ให้บริการแพทย์แผนไทย ชุมชน เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่แพทย์แผน
พิไลพรรณ จันทประสาร
เชิงรุกในผู้ปุวยโรคเรื้อรัง ไทย
งานแพทย์แผนไทย
ที่มารับบริการใน
- ปี 2560 ได้นาแนวทางการให้บริการผู้ปุวยเรื้อรังด้วยแพทย์
โรงพยาบาลลืออานาจ แผนไทยเชิงรุกเข้าไปใช้กับชุมชนทั้งในชุมชนที่อยู่ในโครงการ
และ รพ.สต.เปือย อ.ลือ และชุมชนที่มีเครือข่ายแพทย์แผนไทย ทาให้ผู้ปุวยเข้าถึงบริการ
อานาจ จังหวัด
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
อานาจเจริญ
- มีการนารูปแบบการให้บริการแพทย์แผนไทยเชิงรุกแนวใหม่
มาใช้ในผู้ปุวยโรคเรื้อรัง โดยการออกกาลังกายด้วยฤาษีดัดตนใน
รูปแบบ SKT การรับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือน การ
รับประทานสมุนไพรให้เป็นยาและการปรับสมดุลธาตุในร่างกาย
ในกลุ่มผู้ปุวยเบาหวาน ทาให้ค่า HbA1C ลดลงได้จริง กลุ่ม
ผู้ปุวยความดันโลหิตสูง สามารถควบคุมระดับความดันได้ดี การ
เยี่ยมบ้านตามแบบแพทย์แผนไทยโดยพัฒนารูปแบบจาก
แนวทางของ In Home SSS ทาให้การให้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ
90 และสามารถแก้ไขปัญหาของผู้ปุวยได้ ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการมากขึ้น

ข้อมูลอ้างอิง
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ชื่อเรื่อง

บรรยายให้เห็นการนาไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน

ประเภท
เจ้าของผลงาน
การนาไปใช้
การพัฒนาระบบเบิกจ่าย 1. เกิ ด ระบบการเบิ ก จ่ า ยและส ารองยาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ข้อ 4
ชวลิต มหาไชย
ยา รพ.สต. รถส่งยา
ผู้ รั บ บริ ก ารพึ ง พอใจมี ก ารน าเครื่ อ งมื อ คื อ โปรแกรม HosXP
สุพัตรา ในพรมราช
มาแล้วครับ
โปรแกรม INVS ที่ได้รับการพัฒนาแล้วมาใช้ มีการปรับแบบ
พิไลพรรณ จันทประสาร
บั น ทึก เวชภั ณฑ์ยา มีการถามความพึงพอใจในผู้ รับ บริการและ
ฝุายเภสัชกรรมชุมชน
เจ้าหน้าที่ เกิดการพัฒนางานจริงดังนี้คือ
1) ในวันที่ 5 ของทุกเดือนเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลสารวจยาในคลังและประเมินการใช้ยาในเดือนถัดไป
จากนั้ นน ารายการที่ ต้อ งการเบิ กไปคี ย์เ บิก ในโปรแกรมบริห าร
เวชภัณฑ์ INVS ที่ ได้รับการพัฒ นาแล้ ว และส่ งใบเบิกยาผ่ า น
โปรแกรม INVS ส่งมาทาง Internet มายังโรงพยาบาล
2) เมื่ อฝุ า ยเภสั ช ฯได้รั บใบเบิ กยาจะจั ด ยาที่ข อเบิ กให้ ต าม
ความเหมาะสม 3) ฝุ ายเภสั ชฯนายาไปจ่ายให้กับ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลตามแนวทางและมาตรฐานทุกแห่งภายใน
วันที่ 20 ของทุกเดือนพร้อมตรวจเช็คยาในคลังของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล
2. การพัฒ นางานทาให้โ รงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพทุกแห่งเกิด
ระบบการควบคุมการเบิกจ่ายที่มีประสิทธิภาพ
1) มี ก รอบรายการยาใช้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและเหมาะสม ยาไม่
หมดอายุเสื่อมสภาพ

ข้อมูลอ้างอิง
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ลาดับ

ชื่อเรื่อง

4

การค้นหาปัญหาการใช้
ยาไม่เหมาะสมในชุมชน

5

การศึกษาผลของการใช้
ยาพอก
เย็นรักษาอาการข้อ
อักเสบใน
ผู้ปุวยโรคเกาต์ ในคลินิก
แพทย์
แผนไทย โรงพยาบาล
ลืออานาจ
จั ง ห วั ด อ า น า จ เ จ ริ ญ

บรรยายให้เห็นการนาไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน

ประเภท
เจ้าของผลงาน
การนาไปใช้
- มีการอบรมผู้ประกอบการร้านขายของชาเพื่อให้มีความรู้ในการ
ข้อ 4
พินิตย์ ทานะขันธ์
คัดเอกผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องเหมาะสมในการนามาจาหน่ายในร้านชา
พิไลพรรณ จันทประสาร
- มีการจัดทาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนสามารถนามาทา
ฝุายเภสัชกรรมชุมชน
เป็นบทลงโทษกรณีทาผิดกฎหมาย
- ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง
- จัดทามาตรฐานจนนาสู่การพัฒนาร้านชาคุณภาพต้นแบบระดับ
อาเภอต่อไป
1. ได้นาตารับยาพอกเย็นไปใช้ในการรักษาผู้ปุวยโรคเกาต์
และข้อเข่าเสื่อมในเขตพื้นที่อาเภอลืออานาจ ทั้งในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นอีก
ทางเลือกในการดูแลสุขภาพของผู้ปุวย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของ
ผู้ปุวยให้ดีขึ้น
2. เกิดแนวทางในการดูแลผู้ปุวยโรคเกาต์ ผู้ปุวย ได้รับการ
รักษาด้วยการใช้ “ยาพอกเย็น ” โดยใช้ยาพอก 15 นาที
จานวน 3 วันติดต่อกัน
3. เกิดขบวนการเรียนรู้ มีการใช้เครื่องมือ Simple
Description Scale วัดระดับความเจ็บปวดก่อนและหลังการ
รับบริการ สร้างความพึงพอใจ ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ
ต่อ “ยาพอกเย็น”

ข้อ 4

ทับทัย เสาศิริ
อัจจิมา มุ่งสิน
พิไลพรรณ จันทประสาร
งานแพทย์แผนไทย

ข้อมูลอ้างอิง
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ลาดับ
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7

ชื่อเรื่อง

บรรยายให้เห็นการนาไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน

ประเภท
เจ้าของผลงาน
การนาไปใช้
เพิ่มประสิทธิภาพการสั่ง 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการสั่งจ่ายเช็คด้วยการพิมพ์ขึ้น สามารถ
ข้อ 4
ฐิตินันท์ เคนศรี
จ่ายเช็คด้วยการพิมพ์
ลดความผิ ดพลาดในการสั่งจ่ายเช็คและลดความซ้าซ้อนในการ
ฝุายบริหารทั่วไป
ปฏิบัติงาน ทาให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
2. เกิดแนวทางการพัฒนา โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ก่อนสั่งพิมพ์ จากการใช้ตัวอักษรการพิมพ์ที่เป็นมาตรฐานมีความ
เรียบร้อยสวยงาม ส่งผลให้ตรวจสอบง่าย
อุบัติการณ์การเกิด
ผู้วิจัยได้นาผลข้อมูลการศึกษาดังกล่าว มาใช้ในคลินิกวัณโรค
อาการไม่พึงประสงค์ของ โดยได้ปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มในการซักประวัติเกี่ยวกับอาการไม่พึง
ยาต้านวัณโรคในผู้ปุวย ประสงค์ผู้ปุวยแต่ละรายเพิ่มเติม การติดตามและเฝูาระวังอาการ
วัณโรคปอดรายใหม่
ไม่พึงประสงค์จะติดตามในคนไข้ทุกรายคิดเป็นร้อยละ 100
และรายงานผลอาการไม่พึงประสงค์ทุกไตรมาส คลินิกวัณโรคของ
รพ.ลืออานาจ ประจาทุกวันศุกร์ โดยการร่วมมือของทีมสหวิชาชีพ
เป็นการให้บริการแบบ One Stop Services
1. ให้ความรู้แก่ผู้ปุวยรายใหม่และญาติ เป็นการพูด
ให้ความรู้เรื่องสภาวะโรค วัณโรคปอดคืออะไร แพร่กระจายเชื้อได้
อย่างไร รักษาหายได้อย่างไร เน้นเรื่องความสาคัญในการ
รับประทานยา เพื่อปูองกันภาวะดื้อยา และยามีผลข้างเคียง
อะไรบ้าง โดยเน้นถึงความตระหนัก ความเข้าใจ และต้องอาศัย
ความร่วมมือของคนไข้ และญาติผู้ใกล้ชิดที่ดูแล และชุมชนที่อยู่
อาศัย การประสานงานกับเครือข่าย รพ.สต. อสม. เพื่อส่งข้อมูล
การดูแลคนไข้

ข้อ 4

พนัฎชนันทน์ ผิวบาง
ฝุายเภสัชกรรมชุมชน

ข้อมูลอ้างอิง
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ชื่อเรื่อง

บรรยายให้เห็นการนาไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน

ประเภท
การนาไปใช้

เจ้าของผลงาน

2. แนะนาอาการไม่พึงประสงค์ที่สามารถเกิดขึ้นได้
และการจัดการกับอาการไม่พึงค์ประสงค์ที่ไม่ร้ายแรงเบื้องต้นแก่
คนไข้ และให้คาแนะนาอาการไม่พึงค์ประสงค์แบบไหนที่ควรมา
พบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันที เฝูาระวังภาวะแพ้ยาในคนไข้รายใหม่
โดยมีโปสเตอร์รูปผื่นแพ้ยา เบื้องต้นให้คนไข้ทราบ และรู้ว่า ผื่นที่
เกิดขึ้นกับคนไข้ ใช่ผื่นแพ้ยาหรือเกิดจากอาการไม่พึงค์ประสงค์
จากยา หรือสาเหตุอื่นๆ
8

การพัฒนาคุณภาพการ
ตรวจเสมหะในผู้ปุวย
สงสัยวัณโรคและผู้ปุวย
วัณโรคด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ โรงพยาบาล
ลืออานาจ จังหวัด
อานาจเจริญ

มีการพั ฒ นาขบวนการตรวจวิเ คราะห์ เพื่อ พัฒ นารูปแบบการ
ตรวจวิ นิ จ ฉั ย ผู้ ปุ ว ยสงสั ย วั ณ โรคและผู้ ปุ ว ยวั ณ โรคด้ ว ยกล้ อ ง
จุลทรรศน์ มีกระบวนการ ดังนี้ 1) การแจกใบปลิวคาแนะนาใน
การเก็บเสมหะที่ถูกต้องตรวจเช็คว่าคนไข้ได้รับตลับเสมหะกลับไป
เก็บที่บ้านครบทุกคนโดยจัด 3 จุดบริการได้แก่ ห้องตรวจผู้ปุวย
วัณโรค ตึกผู้ปุวยใน ห้องแลป 2) ให้ฝุายเภสัชตรวจเช็คว่าคนไข้
ได้รับตลับกลับบ้านครบทุกคน 3) จัดอบรมเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่
เตรียมเสมียร์เสมหะเพื่อให้การเตรียมสไลด์ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
และหลั งจากนั้นนาส่งสไลด์ AFB เพื่อประเมินวัดผลคุ ณภาพ
ประจาปีระดับจังหวัดและนาผลการประเมินที่ได้มาเปรียบเทียบ
เพื่อดูผลการพัฒนา มีการพัฒนาโดยหน่วยงาน ได้ทบทวนและ
กาหนดแนวทางเพิ่มคือ เสมียร์สไลด์ซ้า 2 -3 รอบในคนไข้รายที่
เก็บเสมหะได้ไม่ดีพอหรือเป็นน้าลายเพื่อเพิ่มปริมาณเสมหะให้ได้
คุณภาพที่ดีขึ้น และติดตามดูผลการประเมินความก้าวหน้าในรอบ
ต่อไป

ข้อ 4

ชนิดา สีวะกูล
งานเทคนิคการแพทย์

ข้อมูลอ้างอิง

39
ลาดับ
9

ชื่อเรื่อง

บรรยายให้เห็นการนาไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน

ประเภท
เจ้าของผลงาน
การนาไปใช้
การพัฒนาระบบการ
การรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่าย
ข้อ 4
ภคอร ธนูศิลป์
เบิกจ่ายงบประมาณตาม งบประมาณตามโครงการ ที่ผ่านมาพบว่ามีความล่าช้า เนื่องจากไม่
พรเพ็ญ ทาริวงศ์
แผนปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม มีแหล่งรวบรวมข้อมูลที่ชัดเจน หลังจากได้มีการพัฒนาระบบการ
ฝุายยุทธศาสตร์และ
ประสิทธิภาพการ
เบิกจ่ายงบประมาณตามแนวทางการดาเนินงาน ใหม่ตามFlow
แผนงาน
ควบคุมกากับติดตาม
chart ขั้นตอนการทางานและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้เข้าใจไป
ความก้าวหน้าและ
ในทิศทางเดียวกัน เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 พบว่า หน่วยงาน
รายงานผลการ
ปฏิบัติตามระบบ ร้อยละ 100 มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้องและ
ดาเนินงานตามโครงการ สามารถรายงานได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการใช้ข้อมูล ผลการ
ดาเนินงานตามโครงการ จานวน 50โครงการ คิดเป็นร้อยละ
100 ใช้งบประมาณจานวน 1,029,327 บาท คิดเป็นร้อยละ
70.27 เนื่องจากบางโครงการใช้จ่ายตามจริง ทาให้ใช้
งบประมาณน้อยกว่าโครงการที่เสนอไว้ บทเรียนที่ได้รับคือ การ
พัฒนาทาให้มีระบบการทางานไม่ซับซ้อน ที่สามารถรายงาน
ความก้าวหน้าการดาเนินงานได้เป็นปัจจุบันและลดระยะเวลาใน
การทางาน ช่วยควบคุม กากับการปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์นามาใช้ประกอบการสรุปผลการ
ดาเนินงานตามนโยบายและตัวชี้วัดที่สาคัญ ส่งผลให้ผลงานบรรลุ
เร็วขึ้น เช่นการ Ranking ทั้ง 2 รอบ ปีงบประมาณ 2560 ระดับ
จังหวัด อาเภอลืออานาจมีผลงานในระดับดีเด่น เป็นอันดับที่ 1
ของจังหวัด ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา การเขียน
โครงการควรระบุระยะเวลาการดาเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้
สามารถควบคุม กากับ ติดตามให้สามารถดาเนินการได้ทันตาม
เวลาที่กาหนด

ข้อมูลอ้างอิง

40
ลาดับ

ชื่อเรื่อง

บรรยายให้เห็นการนาไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน

10

การพัฒนารูปแบบการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อ
เอช ไอ วี ในคลินิก
ARV โรงพยาบาลลือ
อานาจ

ผลของการพัฒนาทาให้ผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี มี พฤติกรรม
รับประทานยาต้านไวรัสตรงเวลา การดูแลการปูองกันการติดเชื้อ
ทางเพศสัมพันธ์ ลดปัจจัยเสี่ยงบุหรี่ สุรา การรับประทานอาหาร
ลดหวานมันเค็ม สุขภาพจิตที่ดี ส่งผลให้ระดับ CD4 เพิ่มขึ้น
แผนการพัฒนางานระดับยาวควรนาการพัฒนารูปแบบการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี ขยายผล

11

ยาปลอดภัย มั่นใจ ทุก 1. เกิดการพัฒนาการแบ่งบรรจุยาล่วงหน้า (Pre-pack ) อย่าง
ซอง
เป็นระบบ ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการจัดยา ความถูกต้องของ
จานวนยาและรายการยา ยาไม่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพก่อนจ่าย
2. ไม่เกิดความผิดพลาดจากการแบ่งบรรจุยา ระยะเวลารอคอย
เฉลี่ยจากเดิมไม่เกิน ๑๕ นาที ลดลงเหลือไม่เกิน ๘ นาที

ข้อ 4

ลลินทิพย์ ทองผา
ฝุายเภสัชกรรมชุมชน

12

การพัฒนาข้อมูลผู้ปุวย
นอกส่งเสริมปูองกันโรค
รายบุคคล 43 แฟูม

ข้อ 4

รจนา นาท้าว
งานคอมพิวเตอร์

เกิดการพัฒนาข้อมูลผู้ปุว ยนอกส่งเสริมปูองกันโรครายบุคคล
43 แฟูมขึ้น การส่งข้อมูล 43 แฟูมหน่วยบริการมีความถูกต้อง
ครบถ้วนและทันเวลา มีการดาเนินการโดย 1) ตรวจสอบข้อมูล
43 แฟูม โดยใช้โปรแกรม OP-PP2010 ระบบการตรวจสอบ
ข้อมูลบริการสาธารณสุขและวิเคราะห์ข้อมูล โดยโปรแกรม 21
File Data Analysis ในทุกวัน/อาทิตย์/เดือน 2) วิเคราะห์ปัญหา
ร่ ว มกั บคณะกรรมการสารสนเทศโรงพยาบาลและที มสหสาขา
วิชาชีพ รายงานข้อมูลสารสนเทศที่ไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ของ
การบันทึกข้อมูลและคืนข้อมูลให้กับหน่วยงานเพื่อตรวจสอบและ

ประเภท
เจ้าของผลงาน
การนาไปใช้
ข้อ 4
จุฬาลักษณ์ พลชนะ
ฝุายเวชปฏิบัติครอบครัว
และชุมชน

ข้อมูลอ้างอิง

41
ลาดับ

ชื่อเรื่อง

บรรยายให้เห็นการนาไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน
แก้ไ ข 3) ประเมิ นเพื่อ ติ ด ตามผลการด าเนิน งานทุก เดื อนและ
รายงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ผลการดาเนินงานพบว่า ข้อมูล
43 แฟูม มีความถูกต้องสมบูรณ์มากขึ้น เสริมสร้างให้บุคลากร
ทางานเป็นทีม ทาให้งานที่ออกมามีประสิทธิภาพและคุณภาพตาม
ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น Cockpit, QOF, PA และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดย
ในปี ง บประมาณ 2560 (7 เดื อ น) ความถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น
ต ร ว จ ส อ บ โ ด ย โ ป แ ก ร ม oppp2010/ส ป ส ช ร้ อ ย ล ะ
100/99.88 และความทันเวลา ร้อยละ 100 บทเรียนที่ได้รับ
พบปัจจัยความสาเร็จในการดาเนินงานได้แก่ 1) มีการกาหนด
หน้ าที่ ความรับผิ ดชอบการทางานของหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องได้
ชัดเจน 2) มีการทางานที่เป็นทีม ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น
หาแนวทางแก้ไขของปัญหา 3) ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบต่อ
งานที่ได้รับมอบหมาย 4) มีรายได้ในการลงข้อมูลที่ถูกต้องเพิ่มมาก
ขึ้น 5) ข้อมูลที่ถูกต้องสามารถนามาใช้ประโยชน์ในด้านการเฝูา
ระวั ง ส่ ง เสริ ม ปู อ งกั น โรคได้ แนวทางการพั ฒ นาความรู้
ความสามารถและทั ก ษะโปรแกรม HOSxP
ของบุ ค ลากร
โดยการศึกษาและฝึกอบรม
การให้ความส าคัญและสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลสุขภาพตามมาตรฐานโครงสร้าง 43
แฟูม อย่างต่อเนื่อง จะทาให้ผลงานมีประสิทธิภาพ

ประเภท
การนาไปใช้

เจ้าของผลงาน

ข้อมูลอ้างอิง
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ลาดับ

ชื่อเรื่อง
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ประเภท
เจ้าของผลงาน
การนาไปใช้
ข้อ 4
นางชนิดา สีวะกูล
งานเทคนิคการแพทย์

13

การศึกษาเปรียบเทียบ ทราบถึงข้อมูลเชื้อดื้อยาที่สาคัญของโรงพยาบาลลืออานาจ และ
ค่าการตรวจวิเคราะห์
เป็นแนวทางในการวางแผนปูองกันและรักษาผู้ปุวยในงานควบคุม
ระดับน้าตาลในเลือด
และปูองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)ต่อไป
ด้วยเครื่อง วิเคราะห์
อัตโนมัติ Sysmex BX 3010 และเครื่อง
Oncall Advanced ใน
ตัวอย่างเลือดผู้ปุวย
เบาหวานที่มาตรวจที่
โรงพยาบาล
ลืออานาจ

14

การพัฒนารูปแบบการ
ดูแลผู้ปุวย STEMI

นาไปใช้ในการประชุมของทีมนาด้านคลินิก เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการปรับปรุงแก้ไขแบบฟร์มที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล
ผู้ปุวยระหว่างการดูแลรักษาทาให้สามารถออกแบบฟอร์มเอกสาร
ใหม่และนามาใช้จริงในปัจจุบัน

ข้อ 4

นางศรีสุดา พ่วงพงษ์
กลุ่มการพยาบาล

15

การพัฒนาแนวทางการ
ดูแลผู้ปุวยโรคไตวาย
เรื้อรัง รพ.ลืออานาจ
จังหวัดอานาจเจริญ

เป็น 1 ในองค์ประกอบของ ncd plus และสามารถนาผลของการ
ดาเนินงาน นาไปถอดบทเรียนเพื่อเป็นต้นแบบในการดูแลผู้ปุวย
เบาหวานความดันโลหิตสูง ก่อนจะเข้าสู่การเป็นโรคไตวายเรื้อรัง
ที่ ระดับ รพ สต ในอาเภอลืออานาจ

ข้อ 4

สุรภา หาระสาร
กลุ่มการพยาบาล

ข้อมูลอ้างอิง

43
ลาดับ
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ชื่อเรื่อง

บรรยายให้เห็นการนาไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน

ประเภท
เจ้าของผลงาน
การนาไปใช้
การเปรียบเทียบต้นทุน ได้แนวทางในการบริหารจัดการการลดต้นทุนการใช้ยาฉีดอินซูลิน
ข้อ 4
กานต์ คามั่นทูล
ของการใช้ยาฉีดอินซูลิน ในผู้ปุวยเบาหวาน ทาให้ประหยัดงบประมาณ
ภญ.พิไลพรรณ จันท
แบบปากกาและอินซูลิน
ประสาร
แบบใช้ไซริงค์ในผู้ปุวย เกิดการติดตามการใช้ยาฉีดอินซูลิน การเฝูาระวัง ADR ผุ้ปุวยใช้ยา
ชวลิต มหาไชย
โรคเบาหวานที่มารับ
ได้ถูกต้องไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนและผลข้างเคียงจากการใช้ยา
ฝุายเภสัชกรรมชุมชน
บริการใน โรงพยาบาล
ลืออานาจ

17

การพัฒนาระบบการ
เกิดแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดเก็บค่าบริการผู้ปุวยนอกทา
จัดเก็บค่าบริการใน
ให้โรงพยาบาลจัดเก็บค่าบริการได้เพิ่มมากขึ้น
ผู้ปุวยนอกที่มารับบริการ
ที่ โรงพยาบาลลืออานาจ

ข้อ 4

นันทิยา เอื้อทาน
ราตรี จันทะบุตร
พิไลพรรณ จันทประสาร
ฝุายบริหารทั่วไป
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การพัฒนารูปแบบการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผู้ปุวยที่
ได้รับยาวาร์ฟาริน
โรงพยาบาลลืออานาจ

ข้อ 4

กนกวรรณ ผิวทอง และ
พนัฎชนันทน์ ผิวบาง
กลุ่มการพยาบาล

• มีการพัฒนาระบบการดูแลตนเองของผู้ปุวยที่ได้รับยาวาร์
ฟาริน ในผู้ปุวยโรคหัวใจ ที่ได้รับยาที่โรงพยาบาลลืออานาจ และ
ทาการตรวจติดตามค่าการทางานค่าแข็งตัว INR ต่อเนื่อง
• มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงาน แลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างสหวิชาชีพ และร่วมกันวางแผนงานการดาเนินงาน
เพื่อให้ทราบการทางานโดยรวมของคลินิกวาร์ฟาริน ร่วมกันทา
CPG Warfarin ที่ใช้ในโรงพยาบาล จากทุกสหวิชาชีพ
• กาหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนในการปรับขนาดยา และจ่ายยา
• มีการเผยแพร่ผลงานในระดับเขต

ข้อมูลอ้างอิง

44
ลาดับ

ชื่อเรื่อง

บรรยายให้เห็นการนาไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน
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(B) การพัฒนารูปแบบ
การจัดการโรคและการ
ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย
โรคเรื้อรังในชุมชนตาม
แบบแพทย์แผนไทยใน
อาเภอลืออานาจ

1.เกิดรูปแบบการให้บริการแพทย์แผนไทยในผู้ปุวยเรื้อรังที่มี
แนวทางปฏิบัติที่สามารถนาไปใช้ได้จริงในพื้นที่อื่นๆ
2.ผู้ปุวยโรคเรื้อรังได้รับการติดตามดูแลแบบแพทย์แผนไทย
3.ผู้ปุวยเรื้อรังสามารนาความรู้และแนวทางการดูแลตนเองแบบ
แพทย์แผนไทยไปใช้ในชีวิตประจาวันได้จริง ทาให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น
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(B) การเปรียบเทียบ
1. เกิดแนวทางใหม่ในการดูแลหญิงหลังคลอดด้วยการใช้สมุนไพร
ประสิทธิผลของการใช้ ในท้องถิน่ ทับหม้อเกลือ
ยาสูตรตารับสมุนไพรทับ 2.หญิงหลังคลอดมีสุขภาพที่ดีหลังได้รับการทับหม้อเกลือ
หม้อเกลือในหญิงหลัง
คลอด อาเภอลืออานาจ
จังหวัดอานาจเจริญ

ข้อ 4

นางสาวทับทัย เสาศิริ
นางสาวอัจจิมา มุ่งสิน
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(B) เบาหวานใกล้ตัว
ชุมชนใกล้ใจ เครือข่าย
คปสอ.ลืออานาจ

ข้อ 4

นางสาวสุรภา หาระสาร

1.พัฒนาแนวทางปฏิบัติ ในการส่งผู้ปุวยโรคเรื้อรัง
คปสอ.ลืออานาจ
2.เจ้าหน้าที่ คปสอ มีความมั่นใจ ในการดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรัง ใน
รพ สต มากขึ้น

ประเภท
เจ้าของผลงาน
การนาไปใช้
นางสาวทับทัย เสาศิริ
ข้อ 4
นางสาวอัจจิมา มุ่งสิน

ข้อมูลอ้างอิง

45
ลาดับ

ชื่อเรื่อง
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(B) รณรงค์การควบคุม
ยาสูบในชุมชนและ
อสม.ฟ้าใส

บรรยายให้เห็นการนาไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน

ประเภท
เจ้าของผลงาน
การนาไปใช้
นางสาวสุกษมา เพียรหา
ข้อ 4

ข้อมูลอ้างอิง
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ภาคผนวก

