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โรงพยาบาลลืออานาจ อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ ประจาปี 2559
ลาดับ
เรื่อง
ประเภท Oral presentation
1 ผลของโปรแกรมส่งสริมทันตสุขภาพสาหรับผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย
อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ
2 การศึกษาการใช้ยา Metformin ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีการทางาน
ของไตบกพร่อง
ประเภท Poster presentation ด้านการดูแลรักษา/คลินิก
3 การพัฒนาระบบบริการเพื่อลดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรก
เกิด
4 การพัฒนาระบบป้องกันและดูแลมารดาตกเลือดหลังคลอดใน
ระยะแรก โรงพยาบาลลืออานาจ
5 เบาหวานไกลตัว ชุมชนใกล้ใจ เครือข่าย คปสอ.ลืออานาจ
6

การพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดใน
โรงพยาบาลลืออานาจ

7

การพัฒนารูปแบบการจัดการโรคและการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย
โรคเรื้อรังในชุมชนตามแบบแพทย์แผนไทยในอาเภอลืออานาจ

8

ผู้นาเสนอ

หน้า

นางเอื้องอรุณ สมนึก
ฝุายทันตสาธารณสุข
ภญ.พนัฎชนันทน์ ผิวบาง
ฝุายเภสัชกรรมชุมชน

3

นางธนพร อมรวงศ์
งานห้องคลอด
ธนพร อมรวงศ์
งานห้องคลอด
พจนีย์ สิงห์บรรณ
งานผู้ป่วยนอก
นางดอกบัว บุรัตน์
นางลัดดาวัลย์ สุโพธิณะ
งานผู้ปุวยใน

5

ภญ.พิไลพรรณ จันทประสาร

10

นางอัจจิมา มุ่งสิน
งานแพทย์แผนไทย
การเยี่ยมบ้านแบบเดี่ยวของงานกายภาพบาบัดกับการเยี่ยมบ้าน นายชัยวุฒิ ดอนเสือ
แบบที ม ของ HHC ในผู้ ป่ ว ยอั ม พาตครึ่ ง ซี ก รายใหม่ ในเขต งานกายภาพบาบัด
รับผิดชอบอาเภอลืออานาจ แบบไหนที่จะทาให้ ค่า Barthel index
ADL มีพัฒนาการที่ดีกว่ากัน

ประเภท Poster presentation ด้านสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
9 ท่อโค้งบริหารไหล่ แขน และมือ

นางสาวปวีณา สลางสิงห์
งานกายภาพบาบัด
ประเภท Poster presentation ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคและการฟื้นฟู
10 ผลลัพธ์ทางการพยาบาลในการบริหารจัดการการเยี่ยมบ้านแบบ นางจุฬาลักษณ์ พลชนะ
ฝุายเวชปฏิบัติครอบครัว
การบูรณาการโดยมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
และชุมชน
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2
ลาดับ
เรื่อง
ผู้นาเสนอ
ประเภท Poster presentation ด้าน R2R
11 การพัฒนาระบบบริการเพื่อลดการติดเชื้อที่แผลฝีเย็บในหญิงหลัง นางธนพร อมรวงศ์
คลอด โรงพยาบาลลืออานาจ
งานห้องคลอด
12 พัฒนาระบบการจัดหาพัสดุให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้
นางจิรวดี พูลทรัพย์
นางอมรดา อรุณพิบูลย์
ฝุายบริหารทั่วไป
13 ผลลัพธ์การพัฒนารสชาดของอาหารเฉพาะโรคในกลุ่มอาหาร
น.ส.วิลาวัลย์ มหาไชย
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
งานโภชนากร
14 การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้ยาสูตรตารับสมุนไพรทับ ภญ.พิไลพรรณ จันทประสาร
หม้อเกลือในหญิงหลังคลอด อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ นางอัจจิมา มุ่งสิน
งานแพทย์แผนไทย

หน้า
14
15

16
17
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ชื่อเรื่อง : ผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพสาหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ
ชื่อผู้วิจัย : นางเอื้องอรุณ สมนึก
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
โทรศัพท์ : 063-1916645
หน่วยงาน : โรงพยาบาลลืออานาจ
รูปแบบการนาเสนอ : Oral presentation
สาขา : ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
บทคัดย่อ
โรคฟันผุในเด็กปฐมวัย เป็นปัญหาสุขภาพช่องปากที่เป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการสมวัยทั้งด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา ผลสารวจสภาวะทันตสุขภาพอาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ ปี 25542557 พบว่าเด็กกลุ่มอายุ 3 ปีเป็นโรคฟันผุสูงร้อยละ 53.0, 60.2, 42.5 และ 52.8 ตามลาดับ เมื่อ
เปรียบเทียบกับเปูาหมายทันตสุขภาพประเทศไทย ปี 2563 พบว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดคือไม่เกินร้อยละ
50 ปั ญหาด้านพฤติกรรมจึ ง เป็ น ปัญ หาส าคัญที่ต้องดูแลเพิ่มเติม การวิจัยนี้ เป็น การวิจัยกึ่งทดลอง มี
วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทีย บพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กของผู้ปกครอง และปริมาณคราบ
จุลิ น ทรีย์ ส ะสมบนฟัน หน้ าน้านมบน 4 ซี่ของเด็ก หลั งการได้รับโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพส าหรับ
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ซึ่งเป็นผู้ปกครอง
จานวน 78 คน คัดเลือกอาสาสมัครแบบโควตา ตามเกณฑ์คัดเข้าและคัดออก จับฉลากเป็นกลุ่มทดลองกับ
กลุ่มควบคุมกลุ่มละ 39 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพนาน 8 สัปดาห์ (มกราคม –
กุมภาพันธ์ 2558) ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติ เก็บข้อมูลก่อนกับหลังการทดลองและระหว่าง
กลุ่มด้วยการตรวจระดับการสะสมคราบจุลินทรีย์บนตัวฟันเด็กและสัมภาษณ์ผู้ปกครอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ Independent sample t-test ที่ช่วงความเชื่อมั่น 95%
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองที่ได้รับโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก
(̅1 ± S.D.1 = 37.49 ± 4.19) ดีขึ้นกว่าผู้ปกครองที่ได้รับการดูแลตามปกติ (̅2 ± S.D.2 = 30.62 ± 5.64)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p <0.05) เด็กที่ผู้ปกครองได้รับโปรแกรมมีคราบจุลินทรีย์สะสม (̅1 ± S.D.1 =
0.41 ± 0.49) น้อยกว่าเด็กที่ผู้ปกครองได้รับการดูแลตามปกติ (̅2 ± S.D.2 = 1.59 ± 0.97) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p <0.05) ปริมาณคราบจุลินทรีย์บนตัวฟัน เป็นดัชนีบ่งชี้ถึงระดับทักษะการทาความ
สะอาดช่องปาก ตลอดจนการมีวินัยในการดูแลสุขภาพช่องปากให้เด็กอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสาคัญ จึงควรมี
การพัฒนาและศึกษาต่อด้วยรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อให้ความต่อเนื่องใน
การดูแลทันตสุขภาพเด็กมีประสิทธิภาพ

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการใช้ยา Metformin ในผู้ปุวยเบาหวานที่มีการทางานของไตบกพร่อง
ชื่อผู้วิจัย : ภญ.พนัฎชนันทน์ ผิวบาง
ตาแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 085-7648897
หน่วยงาน : โรงพยาบาลลืออานาจ
รูปแบบการนาเสนอ : Oral presentation
สาขา : R2R
บทคัดย่อ
Metformin เป็นยาลดระดับน้าตาลในเลือดชนิดรับประทานที่มีการสั่งใช้เป็นอันดับแรกในการรักษา
โรคเบาหวานชนิดที่สอง อย่ างไรก็ตามการสั่ งใช้ยา Metformin มีข้อจากัดเนื่องจากภาวะการเกิด Lactic
acidosis ซึ่งเป็นอาการไม่พึงประสงค์ของยา ถึงแม้อุบัติการณ์การเกิดจะพบได้น้อยมาก แต่ อาจอันตรายถึง
ขั้นเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะในผู้ปุวยที่มีการทางานของไตบกพร่อง ซึ่งส่งผลให้เกิดการสะสมของ Lactate จึงได้
ทาการศึกษาการใช้ยา Metformin ในผู้ปุวยเบาหวานที่มีการทางานของไตบกพร่อง โดยมีวัตถุประสงค์ 1)
เพื่อศึกษาเก็บข้อมูลการใช้ยา Metformin ในผู้ปุวยโรคเบาหวานชนิดที่สองที่มีการตรวจติดตามค่าการทางาน
ของไต
2) เพื่อศึกษาร้อยละการใช้ยา Metformin ในผู้ปุวยเบาหวานที่มีการติดตามค่าการทางานของไต
3) เพื่อดาเนินการทบทวนความเหมาะสมการใช้ยา Metformin และดาเนินแก้ไขปัญหาผู้ปุวยเฉพาะราย
ร่วมกับแพทย์และสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
การศึกษานี้เป็นการศึกษาโดยการเก็บข้อมูลย้อนหลัง (Documentary review and Retrospective
data collection) โดยใช้ข้อมูลจากระบบ HOSxP โรงพยาบาลลืออานาจ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557กันยายน 2558 เก็บข้อมูลรายงานโดยใช้ Descriptive statistics ในรูปแบบร้อยละ
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ปุวยเบาหวานที่ใช้ยา Metformin ที่มีการติดตามค่าการทางานของไต จานวน
280 ราย ผู้ปุวยเบาหวานที่มีระดับ eGFR 30 - 60 ml/min/1.73m2 จานวน 72 ราย คิดเป็นร้อยละ 25
ผู้ปุวยชายที่มีระดับ SCr > 1.5 mg/dL ที่ยังใช้ Metformin จานวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.38 และผู้ปุวย
หญิงที่มีระดับ SCr > 1.4 mg/dL ที่ใช้ Metformin จานวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.27 จากการทบทวน
พบว่า ยังมีการสั่งใช้ยา Metformin สูง ในผู้ปุวยที่มีค่าการทางานของไตบกพร่อง จึงได้มีการติดตามผู้ปุวย
เฉพาะราย ปัจจุบันคงเหลือผู้ปุวยจานวน 6 ราย ได้มีการปรึกษาทีมสหวิชาชีพและปรึกษาแพทย์เพื่อปรับหยุด
ยาในรายที่พบว่ามี SCr rising เกินช่วงที่ FDA cut-offs recommended และติดตามค่าการทางานของไตทุก
3 เดือน เพื่อเฝูาระวังค่าการทางานของไตที่ลดลงและเสี่ยงต่อภาวะ Lactic acidosis เพื่อนาไปพัฒนาระบบใน
การให้บริการและการใช้ยาอย่างเหมาะสมในผู้ปุวยโรคเบาหวานต่อไป
ผลการศึ ก ษานี้ ส ามารถน าไปปรั บ ใช้ ไ ด้ ใ นผู้ ปุ ว ยโรคเรื้ อ รั ง อื่ น ที่ ต้ อ งรั บ ประทานยาเป็ น ประจ า
เป็นระยะเวลานาน เพื่อติดตามผลข้างเคียงจากการใช้ยาต่อเนื่องที่อาจเป็นอันตรายในระยะยาว

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบบริการเพื่อลดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด
ชื่อผู้วิจัย : นางธนพร อมรวงศ์
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 063-4676519
หน่วยงาน : โรงพยาบาลลืออานาจ
รูปแบบการนาเสนอ : Poster presentation
สาขา : ด้านการดูแลรักษา/คลินิก
บทคัดย่อ
ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด (Birth Asphyxia) เป็นภาวะที่สามารถเกิดขึ้นได้ในระหว่างการ
คลอด เป็นสาเหตุสาคัญของการตายและภาวะทุพพลภาพของทารก การขาดออกซิเจนของทารกสามารถเกิด
ได้ตั้งแต่ระยะมารดาตั้งครรภ์ ขณะคลอด และระยะหลังคลอด โรงพยาบาลลืออานาจ พบว่า ปี 2557
เกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด จานวน 3 ราย คิดเป็นอัตรา 157.89 ต่อพันการเกิดมีชีพ ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ที่สูงมากเมื่อเทียบกับเปูาหมาย (ไม่เกิน 25 ต่อพันการเกิดมีชีพ) จากการทบทวนวิเคราะห์หาสาเหตุ
พบว่ า จ านวนผู้ ค ลอดมี น้ อ ย บุ ค ลากรมี ป ระสบการณ์ น้ อ ย หน่ ว ยงานได้ พั ฒ นาระบบอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อลดอัตราการตายของทารก
2) เพื่อลดอัตราการเกิด birth asphyxia
3) เพื่อปูองกันการเกิดความพิการทางสมองของทารก
การดาเนินงานการได้มีการพัฒนาปรับปรุง ดังนี้ 1) พัฒนาระบบการดูแลมารดาและทารกในระยะ
ตั้ ง ครรภ์ ระยะรอคลอด ระยะคลอด และระยะหลั ง คลอด มี ก ารเฝู า ระวั ง คั ด กรองกลุ่ ม เสี่ ย ง
2) จัดทาแบบฟอร์มประเมิน High risk 3) จัดทาแนวทางการดูแลผู้คลอดที่มีความเสี่ยงสูง 4) ประเมินระดับ
ความสูงของยอดมดลูกเป็นเซนติเมตรและคะเนน้าหนักทารกในครรภ์ 5) ถ่ายทอดแนวทางสู่ผู้ปฏิบัติ ประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนความรู้และทักษะ 6) ทา EFM แรกรับ เพื่อประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ และ
monitor EFM ในระยะ Active phase จนกว่าจะคลอด 7) ใช้ Partograph ในการประเมินความก้าวหน้า
ของการคลอดทุกราย 8) ส่งพยาบาลห้องคลอดทุกคนไปฝึกทักษะที่ห้องคลอด โรงพยาบาลอานาจเจริญ
9) ให้การดูแลผู้คลอดโดยใช้ care process
ผลการดาเนินงานพบว่า ในปีงบประมาณ 2558 – 2559 มารดาทารกคลอดปลอดภัย ไม่เกิดภาวะ
Birth asphyxia บุคลากร สามารถ Early detect ได้ครอบคลุมถูกต้องร้อยละ 100 ประเมินคัดกรองภาวะ
เสี่ยงของผู้มาคลอดได้ครอบคลุมร้อยละ 100 ได้ให้การดูแลรักษาที่เหมาะสมตามแนวทาง ในรายที่ประเมิน
พบว่ามารดามีภาวะเสี่ยงสูง ได้รับการส่งต่อไปโรงพยาบาลที่มีความพร้อมได้ทันเวลา ภายหลังติดตามผลส่งต่อ
พบว่าปลอดภัยทัง้ มารดาและทารก บทเรียนที่ได้รับการดาเนินกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ควรทาอย่างต่อเนื่องและ
ให้ความสาคัญ ควรมีการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อความทันสมัยและยั่งยืน

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบปูองกันและดูแลมารดาตกเลือดหลังคลอดในระยะแรก โรงพยาบาลลืออานาจ
ชื่อผู้วิจัย : นางธนพร อมรวงศ์
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 063-4676519
หน่วยงาน : โรงพยาบาลลืออานาจ
รูปแบบการนาเสนอ : Poster presentation
สาขา : ด้านการดูแลรักษา/คลินิก
บทคัดย่อ
ภาวะตกเลือดหลังคลอด (Postpartum hemorrhage) เป็นภาวะแทรกซ้อนที่มีความเสี่ยงสูงของการ
คลอด จากรายงานขององค์การอนามัยโลก มารดาส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการตกเลือดถึงร้อยละ 25 สาเหตุการ
เกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดส่วนใหญ่เกิดจากมดลูกหดรัดตัวไม่ดี ถึงร้อยละ 70 รองลงมาคือ การฉีกขาดของ
ช่องทางคลอด คิดเป็นร้อยละ 20 และยังพบอีกว่า ปัจจัยสาคัญที่ทาให้มารดาเสียชีวิตจากภาวะตกเลือด เกิด
จากการขาดเจ้าหน้าที่ทาคลอดที่มีความรู้และทักษะและการขาดบริการฉุกเฉินด้านสูตินรีเวช ในโรงพยาบาล
ลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ ในปีงบประมาณ 2555 - 2558 ยังไม่พบรายงานอุบัติการณ์ภาวะตกเลือดหลัง
คลอด อย่างไรก็ตามภาวะตกเลือดหลังคลอดเป็นภาวะรุนแรงที่ส่งผลถึงชีวิตได้ ดังนั้นหน่วยงานห้องคลอดจึง
ได้พัฒนาระบบปูองกันและดูแลมารดาตกเลือดหลังคลอดในระยะแรกขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อปูองกัน
การเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด 2) เพื่อปูองกันมารดาเสียชีวิตจากการตกเลือดหลังคลอด
การดาเนินงาน มีกระบวนการพัฒนาระบบงานโดยส่งพยาบาลที่เกี่ยวข้องทุกคนไปฝึกทักษะการดูแล
หญิงตั้งครรภ์ระยะรอคลอด การทาคลอด การดูแลมารดาหลังคลอด ที่ห้องคลอดโรงพยาบาลอานาจเจริญ 1-2
สัปดาห์/คน/ปี ประเมินทักษะการทาคลอดของพยาบาล ปรับปรุงการฝากครรภ์คุณภาพในรูปแบบใหม่
จัดทาแนวทางในการดูแลและรายงานแพทย์ในหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยง ศึกษาในหญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดใน
โรงพยาบาลลืออานาจทุกราย ปีงบประมาณ 2555-2559 ใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
ผลการดาเนินการพบว่า ปีงบประมาณ 2555 - 2559 ไม่มีการตกเลือดหลังคลอดและไม่มีมารดา
เสี ย ชีวิตจากการตกเลื อดหลั งคลอด มีแ นวทางในการดูแลและปูองกันการตกเลื อ ดในมารดาหลั งคลอด
การพั ฒ นาระบบปู องกั น และดูแลมารดาตกเลื อดหลั งคลอด ถือเป็นการวางระบบงานที่ มีป ระสิ ท ธิภ าพ
ควรนาไปพัฒนาและปรับใช้ในคลินิกฝากครรภ์ในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เพื่อปูองกันความ
เสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์และการวางแผนการคลอด ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจนาไปสู่การตกเลือดหลังคลอดได้

ชื่อเรื่อง : เบาหวานไกลตัว ชุมชนใกล้ใจ เครือข่าย คปสอ.ลืออานาจ
ชื่อผู้วิจัย : นางพจนีย์ สิงห์บรรณ
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โทรศัพท์ : 098-60645987
หน่วยงาน : โรงพยาบาลลืออานาจ
รูปแบบการนาเสนอ : Poster presentation
สาขา : ด้านการดูแลรักษา/คลินิก
บทคัดย่อ
โรคเบาหวาน เป็นโรคเรื้อรังอันดับที่ 2 รองจากความดันโลหิตสูง ที่มารับบริการในคลินิกโรคเรื้อรัง
ของโรงพยาบาลลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ ในปี 2554-2559 พบว่ามีผู้ปุวยจานวน 1,313 , 1,516 ,
1,592 , 1,772 , 1,848 และ 1,892 คน ตามลาดับ ซึ่งในปี 2558 มีอัตราปุวย 6,765.93 ต่อแสนประชากร
อัตราปุวยรายใหม่ 536.70 ต่อแสนประชากร ส่วนใหญ่ผู้ปุวยเบาหวานในคลินิกยังควบคุมระดับน้าตาลใน
เกณฑ์ดีได้น้อยกว่าเปูาที่กาหนดและมีภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันด้วยภาวะ Hypoglycemia และภาวะ
Hyperglycemia with DKA มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี จากการทบทวนพบว่า ผู้ปุวยที่ Uncontrolled ไม่
สามารถดูแลตนเองในภาวะฉุกเฉินได้เอง และเป็นกลุ่มเดิมที่กลับมา Re-visit ด้วยเหตุเดิมคือ ในกลุ่มน้าตาล
ต่าเกิดจากรับประทานน้อย ทางานมาก แต่ปริมาณยาได้ตามปกติและหลังฉีดยา ไม่ได้รับประทานอาหาร
ส่ ว นในกลุ่ ม น้ าตาลสู ง เกิ ด จากการรั บ ประทานอาหารที่ มี น้ าตาลมากตามฤดู ก าลและไม่ ท ราบอาหาร
แลกเปลี่ยน วัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อ 1) ผู้ปุวยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้าตาลได้ดีเพิ่มขึ้น 2) ลดอัตรา
การเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน
วิธีการดาเนินงาน พัฒนาคุณภาพคลินิกบริการ กลุ่ม Uncontrol ได้รับการจัดการแบบรายกรณี
(น้าตาลมากกว่า 350 mg/dl) สนับสนุนให้ผู้ปุวยตัดสินใจในการดูแลตนเอง กลุ่มน้าตาลดี (FBS น้อยกว่า
150 mg/dl ) ได้รับการจัดเข้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการตนเอง ส่วนภายนอกโรงพยาบาล มีระบบการให้
คาปรึ ก ษาระหว่ า งโรงพยาบาลและรพ.สต.ในเครื อข่ า ย เพื่ อ ลดการเกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นฉุ ก เฉิ น ก่ อ นมา
โรงพยาบาลและขณะรับไว้ในโรงพยาบาล โดยดาเนินการส่งเสริมให้ผู้ปุวยสามารถจัดการตนเองกรณีเกิด
ภาวะฉุกเฉินที่บ้าน ติดปูายเตือนในสมุดประจาตัวผู้ปุวยเบาหวานและผู้ปุวยทุกรายได้รับการแนะนาการใช้
สมุ ด ประจ าตั ว ก าหนดแนวทางการดู แ ลผู้ ปุ ว ยที่ มี ภ าวะฉุ ก เฉิ น Hypoglycemia/Hyperglycemia
และร่วมกับชุมชน สร้างหมู่บ้านต้นแบบในการจัดการปัญหาโรคเรื้อรัง โดยใช้ ODOP เป็นกระบวนการเรียนรู้
ผลการดาเนินงานพบว่า ผู้ปุวยเบาหวานที่เข้ารับการรักษาด้วยภาวะ Hypoglycemia มีแนวโน้ม
ลดลงอย่างชัดเจนในปี 2558 ร้อยละ 3.22 และในปี 2559 ร้อยละ 0.51 ผู้ปุวยเบาหวานเข้ารับการรักษาด้วย
DKA มีแนวโน้มดีขึ้นจากในปี 2558 ร้อยละ 0.61 และปี 2559 ร้อยละ 0.17 ผู้ปุวยเบาหวานที่สามารถ
ควบคุมระดับน้าตาลได้ดี (FBS >=70 mg/dl และ <= 130 mg/dl) ลดลงเล็กน้อยปี 2558 ร้อยละ 44.46
และปี 2559 ร้อยละ 43.37
การพัฒนาระบบงานนี้ ควรพัฒนาจัดการผู้ปุวยเบาหวาน โดยใช้ Chronic care model พัฒนา
รูปแบบการเสริมพลังผู้ปุวยสู่การพึ่งพาตนเองทั้งในคลินิก เครือข่ายบริการ และชุมชนร่วมด้วย

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแนวทางการเฝูาระวังผู้ปุวยติดเชื้อในกระแสเลือดในโรงพยาบาลลืออานาจ
ชื่อผู้วิจัย : 1. นางดอกบัว บุรัตน์
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
2. นางลัดดาวัลย์ สุโพธิณะ
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โทรศัพท์ : 098-201-7339
หน่วยงาน : โรงพยาบาลลืออานาจ
รูปแบบการนาเสนอ : Poster presentation
สาขา : ด้านการดูแลรักษา/คลินิก
บทคัดย่อ
ผู้ปุวย Sepsis มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2556-2558 จานวน 33, 57 และ 59 ราย
ตามล าดับ กลุ่มเสี่ ย งที่พบได้บ่ อยคือผู้ สู งอายุ ผู้ ปุว ยโรคเรื้อรังโดยเฉพาะเบาหวานและโรคไตวายเรื้อรัง
ในปี 2557 ผู้ปุวยมาด้วย Fever caused, UTI และ Leptospirosis ส่วนปี 2558-2559 ส่วนใหญ่มาด้วย AFI,
APN และ Pneumonia ตามลาดับ จากการทบทวนหาสาเหตุไม่พบผู้ปุวยมีภาวะ Severe sepsis แต่พบ
ผู้ปุวย Sepsis มีภาวะ Septic shock จนต้องส่งตัวไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลจังหวัดตั้งแต่ปี 25562558 มีจานวน 9, 14 และ 32 ราย ตามลาดับ ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการวินิจฉัยและได้รับการรักษาล่าช้า
ส่งผลให้ผู้ปุวยเกิดภาวะแทรกซ้อนจนเสียชีวิตได้ การพัฒนาแนวทางการเฝูาระวังผู้ปุวยติดเชื้อในกระแสเลือดนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ผู้ปุวยได้รับการวินิจฉัยถูกต้อง รวดเร็ว 2) ผู้ปุวยได้รับการรักษาที่เหมาะในภาวะ Shock
วิธีการดาเนินงาน 1) ปฏิบัติตามแนวทางการดูแลรักษาผู้ปุวย Sepsis (CPG) 2) นา SIRS criteria
มาช่ว ยค้น หาผู้ ปุ ว ย sepsis ตั้ง แต่ จุ ด คัดกรอง เพื่อ ให้ ส ามารถวินิ จฉัยและได้รับ การรัก ษาได้ทั นท่ว งที
3) พัฒนาสมรรถนะบุ คลากรจุดคัดกรอง เพื่อให้ ผู้ปุวย sepsis ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว ทันเวลา
4) ใช้ SOS ในการประเมินติดตามดูแลผู้ปุวย 5) นิเทศ กากับและติดตามการปฏิบัติตาม CPG ใช้สถิติ
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
ผลการดาเนินงานพบว่า อัตราการวินิจฉัยถูกต้องเพิ่มขึ้น ปี 2557, 2558 และ 2559 คิดเป็นร้อยละ
82.4, 86.4 และ 81.8 อัตราการได้รับยาปฏิชีวนะภายใน 1 ชม.หลังจากเข้ามารับบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ชัดเจน ปี 2557, 2558 และ 2559 คิดเป็นร้อยละ 28, 37.2 และ 81.8 อัตรา Refer ผู้ปุวย sepsis ที่มี
ภาวะ septic shock มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ปี 2557, 2558 และ 2559 คิดเป็นร้อยละ 24.56, 54.23 และ
63.63 อัตราตายของผู้ปุวย Sepsis มีเสียชีวิต 1 ราย ในปี 2558 เป็นเสียเสียชีวิตหลังส่งต่อภายใน 24
ชั่วโมง
การพัฒนาระบบงานนี้ ควรมีการทบทวนขณะดูแลผู้ปุวยโดยใช้ C3THER ในกลุ่มผู้ปุวย Sepsis
ทุกราย พัฒนาแนวทางการจัดการกับภาวะ Shock เพื่อลดการเกิด Prolong shock พัฒนาระบบการส่งต่อ
ผู้ปุวย Sepsis มีการติดตามผู้ปุวยที่ส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้และ
เข้าถึงบริการให้เร็วขึ้น โดยเครือข่ายสุขภาพตาบลเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความรู้ประชาชน จัดตั้งเครือข่าย
Sepsis พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการดูแลผู้ปุวย Sepsis และจัดทา FAST track sepsis เพื่อให้ผู้ปุวย
ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการโรคและการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ปุวยโรคเรื้อรังในชุมชน
ตามแบบแพทย์แผนไทยในอาเภอลืออานาจ
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ในปีงบประมาณ 2558 สัดส่วนการให้บริการแพทย์แผนไทยในพื้นที่อาเภอ ลืออานาจมีเพียงร้อยละ
17.6 พบปัญหาการให้บริการที่ไม่บรรลุเปูาประสงค์และตัวชี้วัด โดยปัญหาที่พบของงานให้บริการแพทย์แผน
ไทยคือ การให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการไม่เต็มที่ ขาดแนวทางในการพัฒนางานเชิงรุ ก
ในผู้ปุวยโรคเรื้อรังในชุมชน โดยเฉพาะผู้ปุวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ซึ่งมีจานวนมากถึง 2,227 คน
(ร้อยละ 7.95) และ 3,023 คน (ร้อยละ 10.80) ตามลาดับ จากปัญหาระบบให้บริการดังกล่าวนาสู่แนวคิดใน
การพัฒนารูปแบบการจัดการโรคและการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ปุวยโรคเรื้อรั งในชุมชนตามแบบแพทย์แผนไทย
ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการโรคในผู้ปุวยเรื้อรังในชุมชนโดยใช้ศาสตร์ด้านแพทย์
แผนไทย 2) เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงบริการ และเกิดความพึงพอใจ และ 3) เพื่อพัฒนารูปแบบการติดตาม
เยี่ยมบ้านตามแบบแพทย์แผนไทยในผู้ปุวยโรคเรื้อรัง
วิธีการศึกษา/การดาเนินงาน เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) ชนิดมีการ
ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (Pre test - Post test Design) ดาเนินการในกลุ่มประชากรเปูาหมาย
( Target Population ) ได้แก่ ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง คือ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพาต มะเร็งที่มารับ
บริ การที่โ รงพยาบาลลื ออานาจ ที่เข้ารั บ การรักษาตั้งแต่เดือน ตุล าคม 2558 ถึงเดือนมิถุนายน 2559
ซึ่งสมัครใจเข้าร่วมโครงการ สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) การจั ด การโรคเรื้ อ รั ง ตามศาสตร์ แ พทย์ แ ผนไทย ๒) แบบสอบถามความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก าร
๓) แบบติดตามเยี่ยมบ้าน รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยนามาแยกประเภท
แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐานและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเปรียบเทียบความแตกต่างการศึกษา
และก่อนและหลังการทดลองโดยใช้สถิติ paired t-test
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ปุวยเบาหวานมีค่ามัธยฐาน HbA1C ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมแตกต่าง
กัน ที่ระดับ.05 กลุ่มผู้ปุวยความดันโลหิตสูงมีค่ามัธยฐานของความดันโลหิตก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 และคะแนนความพึงพอใจก่อนและหลังการศึกษา แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ.05 เช่นกัน
อภิปรายสรุปและข้อเสนอแนะ การนารูปแบบการจัดการโรคและการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ปุวยโรค
เรื้อรังในชุมชนตามแบบแพทย์แผนไทยมาใช้ในการออกให้บริการเชิงรุก ทาให้ผู้ปุวยโรคเบาหวานสามารถ
ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ต่อเนื่อง คนไข้ความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มที่ระดับความดันโลหิตลดลงแม้จะยัง

ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และยังพบว่าความพึงพอใจต่อรูปแบบการให้บริการเชิงรุกตาม
แบบแพทย์แผนไทยมีมากขึ้น ควรมีการขยายงานไปสู่กลุ่มผู้ปุวยโรคเบาหวานและกลุ่มผู้ปุวยโรคเรื้อรังอื่นๆใน
โรงพยาบาลให้คลอบคลุม
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ADL มีพัฒนาการที่ดีกว่ากัน
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โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebro Vascular Accident) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี อาเภอลืออานาจมี
ผู้ปุวย CVA ที่ต้องดูและในปี 2555 – 2558 จานวน 28, 32, 34 และ 44 ราย ตามลาดับ สาเหตุสาคัญที่ทา
ให้ เ กิ ด อาการอั ม พาตครึ่ ง ซี ก ต่ อ เนื่ อ งไปสู่ ก ารเป็ น คนพิ ก าร รู ป แบบการออกเยี่ ย มติ ด ตามผู้ พิ ก ารของ
โรงพยาบาลลืออานาจมี 2 แบบคือ การเยี่ยมบ้านแบบสหสาขาวิชาชีพและการเยี่ยมบ้านแบบเดี่ยวของงาน
กายภาพบาบัด ทั้งสองวิธีล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อผู้ปุวย แต่บริบทของการออกเยี่ยมบ้านของทั้งสองอย่าง
ต่างกัน กล่าวคือการออกเยี่ยมโดยทีมสาขาวิชาชีพมีการให้คาแนะนาทุกด้านในผู้ปุวยและผู้ดูแล ส่วนการ
เยี่ยมบ้านเฉพาะของงานกายภาพบาบัดจะเน้นที่การฟื้นฟูเป็นหลัก วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ทราบวิธีการเยี่ยม
ที่ทาให้คนไข้ฟื้นตัวเร็วที่สุด 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการเยี่ยมบ้านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
รูปแบบการศึกษาเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) ศึกษาในผู้ปุวยหลอดเลือด
สมองรายใหม่ที่อยู่ในคลินิกพิเศษหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ จานวน 12 ราย
โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 6 คน ทั้งสองกลุ่มเยี่ยมกลุ่มละ 2 ครั้งต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน มีการเก็บ
ข้อมูล ดัชนีบาร์เทล (The Barthel ADL Index) ก่อนและหลังให้บริการครบ 4 ครั้ง
ผลการศึกษาพบว่า การเยี่ยมบ้านแบบสหสาขาวิชาชีพมีค่าดัชนีบาร์เทล ที่ดีขึ้นคิดเป็นร้อยละ 66.67
และการเยี่ยมบ้านโดยการทีมนักกายภาพบาบัดอย่างเดียวมีค่าดัชนีบาร์เทลที่ดีขึ้นคิดเป็นร้อยละ 83.33
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้คือ ได้แนวทางการเยี่ยมบ้านรูปแบบใหม่คือ ควรเยี่ยมบ้านแบบสห
สาขาวิชาชีพในครั้งแรก หลังจากนั้นใช้วิธีการการเยี่ยมบ้านโดยทีมนักกายภาพบาบัดในการติดตามฟื้นฟูและ
เยี่ยมในรูปแบบทีมอีกครั้ง เพื่อติดตามเป็นระยะตามความเหมาะสม
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งานกายภาพบาบัด เป็นหน่วยงานที่ให้การรักษาฟื้นฟูผู้ปุวยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว เช่น ผู้ปุวยที่
มีปัญหาข้อไหล่ติด กล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง ซึ่งในหน่วยงานกายภาพบาบัดมีอุปกรณ์ออกกาลังกายเพื่อเพิ่ม
องศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่และเพิ่มกาลังกล้ามเนื้อแขน คือ วงล้อบริหารข้อไหล่ (Shoulder Wheel) แต่
อุปกรณ์นี้มีข้อจากัดในการใช้งาน วงล้อบริหารข้อไหล่ได้ถูกติดตั้งบนผนังห้อง ซึ่งไม่สามารถเคลื่อนย้ายและ
ปรั บ ระดั บ ความสู ง ตามต้ อ งการได้ ท าให้ เ ป็ น ปั ญ หาส าหรั บ ผู้ ปุ ว ยที่ มี ค วามสู ง ไม่ พ อดี กั บ อุ ป กรณ์
งานกายภาพบ าบั ดจึ งได้มีแนวคิดในการประดิษฐ์ท่อโค้งบริห ารไหล่ แขนและมือขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
1) เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เหมาะสมระหว่างอุปกรณ์ออกกาลังกายและผู้ปุวย 2) เพื่อเป็นอุปกรณ์รักษาฟื้นฟู
ผู้ปุวยที่มีปัญหาข้อไหล่ติดและผู้ปุวยที่มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อรยางค์บน
วิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 1) นาไม้กระดานขนาดความยาว 120X9 เซนติเมตร 2) ใช้สกรูยึดไม้ทรง
สี่เหลี่ยมที่มีความหนาประมาณ 4 เซนติเมตร มาติดที่ปลายไม้กระดานทั้งสองข้างและใช้สว่านเจาะรูตรงกลาง
3) นาแท่งเหล็กเส้นยาว 20 เซนติเมตร มาเสียบตรงรูที่เจาะไว้ เพื่อเป็นตัวยึดท่อพลาสติก 4) ตัดฟิวเจอร์บอร์ด
ประมาณ 10-15 ชิ้น เจาะรูตรงกลางขนาดความกว้างให้หลวมกว่าท่อเล็กน้อ ย นาไปสอดร้อยเข้ากับท่อ
พลาสติก 5) น าท่อมาดัดให้ เป็ น รู ป โค้งครึ่ งวงกลม นาปลายท่อแต่ล ะด้านประกอบเข้ากับแท่งเหล็ กเส้ น
6) กาหนดจุ ดบอกตาแหน่งการหนีบของไม้ห นี บผ้ า จานวน 5 จุด วิธีการใช้งาน : ผู้ ปุวยฝึกออกกาลั ง
กล้ามเนื้อรยางค์บน โดยอยู่ในท่านั่งหรือยืน ใช้มือหยิบแผ่นฟิวเจอร์บอร์ ดไปที่ปลายท่อฝั่งตรงข้ามให้หมดและ
ใช้มือหยิบตัวหนีบผ้า หนีบตามตาแหน่งที่กาหนดให้
ผลการดาเนินงานพบว่า จากการสารวจความพึงพอใจการใช้งาน ผู้ปุวยมีอัตราความพึงพอใจ ร้อยละ
96 ผลการรักษาผู้ปุวยจานวน 10 ราย ที่มีอาการปวดไหล่ มีระดับความปวดลดลง ร้อยละ 80 ผู้ปุวยที่มีข้อ
ไหล่ติดจานวน 10 ราย มีองศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 80 และผู้ปุวยที่มีการอ่อนแรง
ของกาลังกล้ามเนื้อรยางค์บนจานวน 11 ราย มีกาลังกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 81.81
ประโยชน์และการนาไปใช้ อุปกรณ์นี้มีน้าหนักเบาสามารถเคลื่อนย้ายไปในที่ต่างๆได้และสามารถ
ปรับให้เข้ากับลักษณะของผู้ปุวยได้ สามารถนามาฝึกกาลังกล้ามเนื้อรยางค์บนในผู้ปุวยอัมพาตครึ่งซีกได้อีก
ด้วยและสามารถนามาปรั บใช้กับการฝึกการทรงตัวในท่านั่งหรือยืนในผู้ปุวยที่มีปัญหาการทรงตัวในขณะที่
จุ ด ศู น ย์ ถ่ ว งของร่ า งกายออกนอกฐานรองรับ ได้ นอกจากนี้อุ ป กรณ์ ท ามาจากวั ส ดุที่ ห าง่ า ยและราคาถู ก
จึงสามารถนามาเป็นอุปกรณ์ต้นแบบเพื่อให้ผู้ปุวยประดิษฐ์ขึ้นใช้เองที่บ้านได้ จากการสังเกตขณะทดลองใช้
งาน พบว่าอุปกรณ์ยังมีข้อจากัดบางอย่างคือ ฐานของอุปกรณ์มีลักษณะที่ไม่ค่อยมั่นคง ทาให้อุปกรณ์อาจล้มลง
ขณะที่ผู้ปุวยใช้งานได้ ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป

ชื่อเรื่อง : ผลลัพธ์ทางการพยาบาลในการบริหารจัดการการเยี่ยมบ้านแบบการบูรณาการโดยมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย
ชื่อผู้วิจัย : นางจุฬาลักษณ์ พลชนะ
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โทรศัพท์ : 087-7761182
หน่วยงาน : โรงพยาบาลลืออานาจ
รูปแบบการนาเสนอ : Poster presentation
สาขา : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคและการฟื้นฟู
บทคัดย่อ
ประเทศไทยได้มีการปฏิรูประบบสุขภาพโดยกาหนดนโยบายหลักประกันสุภาพถ้วนหน้า เพื่อสร้าง
หลักประกันให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานและเท่าเทียมกัน ส่วนหนึ่งที่สาคัญ
ในระบบบริ การสุ ข ภาพ คื อ การพั ฒ นาระบบบริ การปฐมภูมิ ที่ เน้ นการส่ ง เสริ มสุ ข ภาพเชิ งรุ ก ของบุค คล
ครอบครัวและชุมชน เพื่อให้สามารถลดปริมาณผู้ปุวยในโรงพยาบาล ลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งในระดับครัวเรือน
และงบประมาณของประเทศในระยะยาว
การให้บริการดูแลผู้ปุวยต่อเนื่องที่บ้านยังพบปัญหาการกลับมารักษาซ้าด้วยภาวะแทรกซ้อน ถึงแม้ว่า
จะเยี่ยมบ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพก็ตาม จากการวิเคราะห์ปัญหาพบว่า รูปแบบการเยี่ยมบ้านแต่ละครั้งไม่
ชัดเจน จึงได้ศึกษาผลลัพธ์ทางการพยาบาล ในการบริหารจัดการการเยี่ยมบ้านแบบการบูรณาการโดยมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลลัพธ์ทางการพยาบาล ในการบริหารจัดการการ
เยี่ยมบ้านแบบการบูรณาการโดยมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 2) เสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับองค์กรภาค
ประชาชนในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรั งและมีภาวะพึ่งพาในชุมชนให้สามารถดารงอยู่ในชุมชนได้
อย่างมีคุณภาพชีวิต วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาบริการเยี่ยมบ้านแบบ
บูรณาการโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ใช้หลักแนวคิดเชิงระบบมาประยุกต์ใช้ทางานประกอบด้วย
1) การสร้างพัน ธะระหว่างหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชน 2) ส ารวจความต้องการโดยใช้แบบ
ประเมิน ADL วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลและสะท้อนข้อมูลอย่างเป็นองค์รวม 3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
วางแผนการบริการเยี่ยมบ้านแบบบูรณการ 4) เยี่ยมบ้านแบบบูรณาการ 5) ประเมินการบริการเยี่ยมบ้าน
และ 6) สรุปผลการดาเนินงานและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและร้อยละ
ผลการศึกษา พบว่า มีการบริการและทีมเยี่ยมบ้านแบบบูรณาการโดยภาคีเครือข่ายในการให้บริการ
สุขภาพในชุมชนและมี รพสต. เยี่ยมบ้านต้นแบบ จานวน 2 แห่ง มีแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ผู้ปุวยที่มีปัญหา
ซับซ้อนและต้องการการพึ่งพาได้รับบริการการดูแลระยะยาวที่บ้านคิดเป็นร้อยละ 100 ผู้ปุวยและครอบครัวที่
ได้รับการบริการดูแลที่บ้านจานวน 25 คน และมีความพึงพอใจร้อยละ 98
การเยี่ยมบ้านแบบการบูรณาการโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมอาเภอลืออานาจ ยังต้องมีการการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากข้อมูลผู้ปุวยมีการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ดังนั้นการ
บริการในแต่ละรายขึ้นอยู่กับสภาพปัญหา ซึ่งจะต้องมีการปรับใช้ตามความเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่และควร
พัฒนาการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง สามารถปรับใช้กับกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบบริการเพื่อลดการติดเชื้อที่แผลฝีเย็บ ในหญิงหลังคลอด
โรงพยาบาลลืออานาจ
ชื่อผู้วิจัย : นางธนพร อมรวงศ์
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 063-4676519
หน่วยงาน : โรงพยาบาลลืออานาจ
รูปแบบการนาเสนอ : Poster presentation
สาขา : R2R
บทคัดย่อ
การดูแลหญิงหลังคลอดที่คลอดทางช่องคลอดนั้นถือว่าเป็นสิ่งสาคัญ เนื่องจากส่วนใหญ่จะได้รับการ
ตัดฝีเย็บเพื่อเปิดทางเดินของทารกให้กว้างและหญิงหลังคลอดทุกรายจะมีน้าคาวปลาหรือสิ่งคัดหลั่งต่างๆที่
มดลูกต้องขับออกมา หากหญิงหลังคลอดไม่ได้รับการดูแลที่ดีแล้วย่อมส่งผลให้หญิงหลังคลอดเกิดการติดเชื้อที่
แผลฝีเย็บ ต้องให้การดูแลรักษาต่อและไม่ได้กลับบ้านตามวันเวลาที่กาหนด ในปีงบประมาณ 2554 งานห้อง
คลอด โรงพยาบาลลืออานาจ พบมารดาหลังคลอดมีแผลฝีเย็บแยก 1 ราย แผลบวม 4 ราย คิดเป็นร้อยละ
38.46 จึงได้มีการพัฒนาระบบบริการในมารดาหลังคลอดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอัตราการติดเชื้อที่แผล
ฝีเย็บ
การดาเนินงานมีการพัฒนาความรู้ ทักษะและแนวทางการดูแลผู้คลอดในการตัดแผลฝีเย็บ การเย็บ
แผลฝีเย็บ การรายงานแพทย์ การดูแลมารดาที่มีแผลฝีเย็บ ตั้งแต่ระยะรอคลอด ระยะคลอดและระยะหลัง
คลอดที่มาคลอดโรงพยาบาลลืออานาจ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 - 2559 ใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
ผลการดาเนินงานพบว่า ปีงบประมาณ 2554 – 2559 ไม่พบการติดเชื้อที่แผลฝีเย็บในมารดาหลัง
คลอด การศึ ก ษาการพั ฒ นาระบบงานนี้ เหมาะแก่ ก ารน าไปพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ระบบงานอื่ น ที่ มี ค วาม
เฉพาะเจาะจง เช่น การดูแลทารกหลังคลอด การให้นมบุตร เป็นต้น

ชื่อเรื่อง : พัฒนาระบบการจัดหาพัสดุให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้
ชื่อผู้วิจัย : 1. นางจิรวดี พูลทรัพย์
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
2. นางอมรดา อรุณพิบูลย์
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 085-6823959
หน่วยงาน : โรงพยาบาลลืออานาจ
รูปแบบการนาเสนอ : Poster presentation
สาขา : R2R
บทคัดย่อ
งานพัสดุ โรงพยาบาลลืออานาจ มีบทบาทในการจัดหาพัสดุให้พียงพอต่อการใช้งานของหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จาเป็นและให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล ที่ผ่านมายังพบปัญหาในการดาเนินการคือวัสดุครุภัณฑ์ที่จัดหาไม่เพียงพอ ไม่ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้ ไม่มีคุณภาพ ไม่ทันตามเวลาที่ต้องการใช้ห รื อมีพัส ดุคงคลั งมากเกินความจาเป็น
ข้อมูลย้อนหลัง 6 เดือน ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาส 3 และ 4) มีการจัดหาพัสดุตรงตามความต้องการคิด
เป็นร้อยละ 77.16 และ 78.24 ตามลาดับ จึงได้มีการพัฒนาการรูปแบบในการจัดหาพัสดุให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้และลดปัญหาเดิมลง โดยมีวั ตถุประสงค์เพื่อให้งานพัสดุจัดหาพัสดุได้ถูกต้องตรงตามความ
ต้องการใช้
มีกิจกรรมการพัฒนาโดยมีการทาข้อตกลงร่วมกันคือ 1) ให้หน่วยงานต่างๆ สารวจคลังและความ
ต้องการเพื่อวางแผนการใช้วัสดุและครุภัณฑ์ที่เหมาะสม 2) ทาบันทึกข้อความแจ้งความต้องการใช้วัสดุและ
ครุภัณฑ์ให้ชัดเจน เพื่อขออนุมัติผ่านศูนย์จัดซื้อและอนุมัติโดยผู้บังคับบัญชา 3) มีการสอบทานรายละเอียด
พัสดุก่อนซื้อโดยเจ้าหน้าที่พัสดุและหน่วยงาน ถ้าเป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะอย่างให้หน่วยงานเป็นผู้
กาหนดคุณลักษณะเฉพาะ ตรวจสอบประวัติการใช้งานย้อนหลัง ส่งตัวอย่างให้งานพัสดุก่อนการจัดซื้อพัสดุ
4) ตรวจสอบเอกสารแจ้งความต้องการก่อนการซื้อพัสดุหรือครุภัณฑ์ทุกครั้ง 5) สอบทานรายละเอียดกับผู้ขาย
ทุกครั้งก่อนจัดซื้อพัสดุ
ผลการดาเนินการปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาส 1 และ 2) มีการจัดหาพัสดุตรงตามความต้องการคิด
เป็นร้อยละ 96.99 และ 98.41 ตามลาดับ ประโยชน์ที่ได้รับคือการจัดหาพัสดุได้ถูกต้อง ลดปั ญหาในการ
เปลี่ยนสินค้า ลดเวลาการจัดหาได้รับพัสดุทันตามเวลาที่ต้องการและตอบสนองนโยบายโรงพยาบาลคุณธรรม
ด้วย ส่วนข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งต่อไปควรสารวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่ใช้บริการด้วย

ชื่อเรื่อง : ผลลัพธ์การพัฒนารสชาดของอาหารเฉพาะโรคในกลุ่มอาหารผู้ปุวยโรคเรื้อรัง
ชื่อผู้วิจัย : นางสาววิลาวัลย์ มหาไชย
ตาแหน่ง โภชนากร
โทรศัพท์ : 083-1326764
หน่วยงาน : โรงพยาบาลลืออานาจ
รูปแบบการนาเสนอ : Poster presentation
สาขา : R2R
บทคัดย่อ
การประกอบอาหารของงานโภชนาการ โรงพยาบาลลืออานาจ เดิมใช้วิธีการคานวณพลังงานอาหาร
จากจานวนผู้ปุวยในแต่ละวันและสรรหาวัตถุดิบโดยคานวณจากพลังงานที่ควรจะได้รับเป็นรายบุคคล จาก
ปัญหาจานวนผู้ปุวยที่ต้องได้รับอาหารเฉพาะโรคมีจานวนไม่คงที่และผู้ประกอบอาหารใช้ความเคยชิ นในการ
ปรุงอาหารในแต่ละครั้ง รสชาดของอาหารจึงไม่คงที่ ประกอบกับหน่วยงานได้รับข้อเสนอแนะเรื่องรสชาด
ของอาหารเฉพาะโรคด้วย เพื่อเป็นการพัฒนารสชาดของอาหารเฉพาะโรคในกลุ่มอาหารผู้ปุวยโรคเรื้อรังให้
เป็ น ไปตามมาตรฐาน จึ ง ได้ มีการพัฒ นาสู ตรอาหารเฉพาะโรคให้ มีรสชาดที่ ดี น่ ารั บประทาน มีค วาม
เหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ควบคุมคุณภาพและรสชาดของอาหารเฉพาะโรคให้มีมาตรฐาน ถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ/โภชนบาบัดและให้ผู้ปุวยได้รับอาหารที่ถูกต้องตามคาสั่งแพทย์ 2) ผู้ปุวยที่ได้รับอาหาร
เฉพาะโรคมีความพึงพอใจ
การดาเนินงาน 1) เก็บข้อมูลการรับประทานอาหารเฉพาะโรคของผู้ปุวย 2) เก็บข้อมูลแบบประเมิน
อาหาร/แบบประเมินความพึงพอใจในผู้ปุวยที่ได้รับอาหารเฉพาะโรคและนาข้อเสนอแนะต่างๆ 3) กาหนด
สัดส่วนและมีการชั่ง ตวง วัดเครื่องปรุงและวัตถุดิบ/คน/มื้อ เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพ รสชาดและทาให้
ผู้ปุวยได้รับสารอาหาร พลังงานตามกาหนด 4) สื่อสารให้ผู้ประกอบอาหารทราบถึงความสาคัญของอาหาร
เฉพาะโรค ใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
ผลการดาเนินงาน ผู้ปุวยได้รับอาหารเฉพาะโรคที่ตรงตามแผนการรักษาของแพทย์เพิ่มมากขึ้นจาก
ร้อยละ 61.20 เป็นร้อยละ 68.53 และผู้ปุวยที่ได้รับอาหารเฉพาะโรคมีความพึงพอใจในรสชาดอาหารเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 62.83 เป็นร้อยละ 69.52
การพัฒ นาระบบงานนี้ ทาให้ผู้ ประกอบอาหารเห็ นความสาคัญของอาหารเฉพาะโรคและสูตรที่
กาหนด การเลือกซื้อวัตถุดิบจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถนาไป
ปรับใช้ในการจัดทาอาหารธรรมดาเพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) ศึกษาการทับหม้อเกลือใน
หญิงหลังคลอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้สูตรตารับสมุนในการให้บริการ
ทับหม้อเกลือ และ 2) ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อรูปแบบการให้บริ การ ทาการศึกษาระหว่าง
เดือน ตุลาคม 2558 – พฤษภาคม 2559 ในหญิงหลังคลอด จานวน 106 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มที่ได้รับการทับหม้อเกลือด้วยสูตรตารับ 1 จานวน 53 ราย และ 2) กลุ่มที่ได้รับการทาหม้อเกลือด้วย
สูตรตารับ 2 จานวน 53 ราย ติดตามข้อมูล หญิงหลังคลอดหลังให้บริการเพื่อเก็บบันทึกผลการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าเฉลี่ยและร้อยละ
ผลการศึ ก ษาพบว่ า หญิ ง หลั ง คลอดที่ ไ ด้ รั บ การทั บ หม้ อ เกลื อ ด้ ว ยยาสมุ น ไพรสู ต รต ารั บ ที่ 1
มีระยะเวลาเฉลี่ยที่มดลูกเข้าอู่อยู่ที่ 16 วัน ส่วนหญิงหลังคลอดที่ได้รับ การทับหม้อเกลือด้วยยาสมุนไพรสูตร
ตารับที่ 2 มีระยะเวลาเฉลี่ยที่มดลูกเข้าอู่อยู่ที่ 20 วัน ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญและทั้ง 2 กลุ่ม
ไม่พบภาวะแทรกซ้อนขณะทาการศึกษา และ ความพึงพอใจของกลุ่มที่ 1 และ 2 ในระดับพึงพอใจมากอยู่ที่
ร้อยละ 77.36 และ 66.04 ตามลาดับ
ผลการศึก ษาข้ างต้น สนั บ สนุ น ให้ นาสู ตรตารั บยาสมุ นไพรในการทั บหม้ อเกลื อ สู ต รที่ 1 ซึ่ ง มี
ส่วนประกอบหลักคือ ไพล ว่านนางคา ว่านน้า และว่านชักมดลูก ไปใช้ในหญิงหลังคลอดซึ่งจะทาให้มดลูกเข้าอู่
เร็วขึ้นและผู้รับบริการพึงพอใจ

