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ผลงานวิชาการ
ปีงบประมาณ 2560

โรงพยาบาลลืออานาจ
อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ
โทร. 045–547216 ,045–547250

ก

คานา
เอกสารผลงานวิชาการ โรงพยาบาลลืออานาจ ปีงบประมาณ 2560 ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อ
รวบรวมผลงานวิชาการของทุกหนํวยงานในโรงพยาบาลลืออานาจ สํวนที่ได๎มีการไปนาเสนอผลงานใน
ระดับตํางๆ อาทิ ระดับ จังหวัด ระดับเขต ระดับภาคและระดับประเทศ และเป็นการสรุปรวบรวม
บทคัดยํอของผลงานวิชาการรายปี เนื้อหาของเอกสารประกอบด๎วย
1. สรุปผลงานวิชาการของโรงพยาบาลลืออานาจ ปีงบประมาณ 2560
2. บทคัดยํอผลงานวิชาการ
3. ผลงานวิชาการดีเดํนระดับจังหวัดปี 2559 และการนาไปเผยแพรํ/ใช๎ประโยชน์
ผู๎ จั ด ท าหวั ง เป็ น อยํ า งยิ่ ง วํ า เอกสารฉบั บ นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ แ กํผู๎ ศึ ก ษาค๎ น คว๎ า อยูํ บ๎ า ง หากมี
ข๎อเสนอแนะ ข๎อบกพรํองที่จะเป็ น ประโยชน์ตํอการพัฒนา กรุณาแจ๎งให๎ คณะทางานทราบ เพื่อแก๎ไข
ปรับปรุงในโอกาสตํอไป จักเป็นพระคุณยิ่ง
คณะทางานพัฒนาวิชาการ
กรกฎาคม 2560

ข

สารบัญ
เรื่อง
สรุปผลงานวิชาการของโรงพยาบาลลืออานาจ ปีงบประมาณ 2560
1. การประเมินผลลัพธ์ของการให๎บริการผู๎ปุวยนอกในวันหยุดราชการ
2. การพัฒนารูปแบบการให๎บริการแพทย์แผนไทยเชิงรุกในผู๎ปุวยโรคเรื้อรังที่มารับบริการ
ในโรงพยาบาลลืออานาจและ รพ.สต.เปือย อ.ลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ
3. การพัฒนาระบบเบิกจํายยา รพ.สต. รถสํงยามาแล๎วครับ
4. การค๎นหาปัญหาการใช๎ยาไมํเหมาะสมในชุมชน
5. การศึกษาผลของการใช๎ยาพอกเย็นรักษาอาการข๎ออักเสบในผู๎ปุวยโรคเกาต์ ในคลินิก
แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ
6. เพิ่มประสิทธิภาพการสั่งจํายเช็คด๎วยการพิมพ์
7. อุบัติการณ์การเกิดอาการไมํพึงประสงค์ของยาต๎านวัณโรคในผู๎ปุวยวัณโรคปอดรายใหมํ
8. การพัฒนาคุณภาพการตรวจเสมหะในผู๎ปุวยสงสัยวัณโรคและผู๎ปุวยวัณโรคด๎วยกล๎อง
จุลทรรศน์ โรงพยาบาลลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ
9. การพัฒนาระบบการเบิกจํายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ควบคุมกากับติดตามความก๎าวหน๎าและรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ
10. การพัฒนารูปแบบการสํงเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู๎ติดเชื้อ เอช ไอ วี ใน
คลินิก ARV โรงพยาบาลลืออานาจ
11. ยาปลอดภัย มั่นใจ ทุกซอง
12. การพัฒนาข๎อมูลผู๎ปุวยนอกสํงเสริมปูองกันโรครายบุคคล 43 แฟูม
13. การศึกษาเปรียบเทียบคําการตรวจวิเคราะห์ระดับน้าตาลในเลือดด๎วยเครื่อง วิเคราะห์
อัตโนมัติ Sysmex BX -3010 และเครื่อง Oncall Advanced ในตัวอยํางเลือด
ผู๎ปุวยเบาหวานที่มาตรวจที่โรงพยาบาลลืออานาจ
14. การพัฒนารูปแบบการดูแลผู๎ปุวย STEMI
15. การพัฒนาแนวทางการดูแลผู๎ปุวยโรคไตวายเรื้อรัง รพ.ลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ
16. การเปรียบเทียบต๎นทุนของการใช๎ยาฉีดอินซูลินแบบปากกาและอินซูลินแบบใช๎ไซริงค์
ในผู๎ปุวยโรคเบาหวานที่มารับบริการใน โรงพยาบาลลืออานาจ
17. การพัฒนาระบบการจัดเก็บคําบริการในผู๎ปุวยนอกที่มารับบริการที่ โรงพยาบาลลือ
อานาจ
18. การพัฒนารูปแบบการสํงเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู๎ปุวยที่ได๎รับยาวาร์ฟาริน
โรงพยาบาลลืออานาจ
19. ผลลัพธ์การจัดการด๎านยาในผู๎ปุวยโรคเบาหวานที่มารับบริการในโรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพตาบลน้าทํวม อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ
ผลงานวิชาการดีเดํนระดับจังหวัดปี 2559 และการนาไปเผยแพรํ/ใช๎ประโยชน์
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๑

สรุปผลงานวิชาการของโรงพยาบาลลืออานาจ ปีงบประมาณ 2560
ลาดับที่

ชื่อเรื่อง

เจ้าของผลงาน
กานต์ คามั่นทูล
พรเพ็ญ ทาริวงศ์
พิไลพรรณ จันทประสาร

คัดเลือกนาเสนอระดับ
ภาค/
จังหวัด เขต กระทรวง/
ประเทศ
/

1

การประเมินผลลัพธ์ของการ
ให๎บริการผู๎ปุวยนอกใน
วันหยุดราชการ

2

การพัฒนารูปแบบการให๎บริการ ทับทัย เสาศิริ
แพทย์แผนไทยเชิงรุกในผู๎ปุวย พิไลพรรณ จันทประสาร
โรคเรื้อรังที่มารับบริการใน
โรงพยาบาลลืออานาจและ รพ.
สต.เปือย อ.ลืออานาจ จังหวัด
อานาจเจริญ

/

3

การพัฒนาระบบเบิกจํายยา
รพ.สต. รถสํงยามาแล๎วครับ

ชวลิต มหาไชย
สุพัตรา ในพรมราช
พิไลพรรณ จันทประสาร

/

4

การค๎นหาปัญหาการใช๎ยาไมํ
เหมาะสมในชุมชน

พินิตย์ ทานะขันธ์
พิไลพรรณ จันทประสาร

/

5

การศึกษาผลของการใช๎ยาพอก ทับทัย เสาศิริ
เย็นรักษาอาการข๎ออักเสบใน
อัจจิมา มุํงสิน
ผู๎ปุวยโรคเกาต์ ในคลินิกแพทย์ พิไลพรรณ จันทประสาร
แผน ไทย โ รงพ ยาบ าลลื อ
อานาจ
จังหวัดอานาจเจริญ

6

เพิ่มประสิทธิภาพการสั่งจํายเช็ค ฐิตินันท์ เคนศรี
ด๎วยการพิมพ์

7

อุบัติการณ์การเกิดอาการไมํพึง
ประสงค์ของยาต๎านวัณโรคใน
ผู๎ปุวยวัณโรคปอดรายใหมํ

พนัฎชนันทน์ ผิวบาง

/
(กระทรวง
สาธารณสุข
จ.อุดร)

/

/
(สานักระบาด
จ.เชียงใหมํ)

ระดับดี

/

/
(กระทรวง
สาธารณสุข
จ.อุดร)

ระดับ
ดีเดํน

/

/
(สานักระบาด
จ.เชียงใหมํ)

๒

ลาดับที่
8

9

ชื่อเรื่อง

เจ้าของผลงาน

การพัฒนาคุณภาพการตรวจ
ชนิดา สีวะกูล
เสมหะในผู๎ปุวยสงสัยวัณโรคและ
ผู๎ปุวยวัณโรคด๎วยกล๎อง
จุลทรรศน์ โรงพยาบาลลือ
อานาจ จังหวัดอานาจเจริญ

คัดเลือกนาเสนอระดับ
ภาค/
จังหวัด เขต กระทรวง/
ประเทศ
/
/
(กระทรวง
สาธารณสุข
จ.อุดร)

การพัฒนาระบบการเบิกจําย
ภคอร ธนูศิลป์
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ พรเพ็ญ ทาริวงศ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ควบคุมกากับติดตาม
ความก๎าวหน๎าและรายงานผล
การดาเนินงานตามโครงการ

/

การพัฒนารูปแบบการสํงเสริม
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู๎
ติดเชื้อ เอช ไอ วี ในคลินิก
ARV โรงพยาบาลลืออานาจ

จุฬาลักษณ์ พลชนะ

/

11

ยาปลอดภัย มั่นใจ ทุกซอง

ลลินทิพย์ ทองผา

12

การพัฒนาข๎อมูลผู๎ปุวยนอก
สํงเสริมปูองกันโรครายบุคคล
43 แฟูม

รจนา นาท๎าว

13

การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บคํ า การ นางชนิดา สีวะกูล
ตรวจวิเคราะห์ ร ะดับ น้ าตาลใน
เลื อ ดด๎ ว ยเครื่ อ ง วิ เ คราะห์
อัตโนมัติ Sysmex BX -3010
และเครื่อง Oncall Advanced
ในตัวอยํางเลือดผู๎ปุวยเบาหวาน
ที่ ม าตรวจที่ โ รงพยาบาลลื อ
อานาจ

10

/
(กระทรวง
สาธารณสุข
จ.อุดร)

/
(สานักระบาด
จ.เชียงใหมํ)

/
ระดับ
ชมเชย

/

/

/

๓

ลาดับที่

ชื่อเรื่อง

เจ้าของผลงาน

14

การพัฒนารูปแบบการดูแล
ผู๎ปุวย STEMI

นางศรีสุดา พํวงพงษ์

15

การพัฒนาแนวทางการดูแล
ผู๎ปุวยโรคไตวายเรื้อรัง รพ.ลือ
อานาจ จังหวัดอานาจเจริญ

สุรภา หาระสาร

คัดเลือกนาเสนอระดับ
ภาค/
จังหวัด เขต กระทรวง/
ประเทศ
ระดับ
/
ดีเดํน
/

/
(สานักระบาด
จ.เชียงใหมํ)

16

การเปรียบเทียบต๎นทุนของการ กานต์ คามั่นทูล
ใช๎ยาฉีดอินซูลินแบบปากกาและ ภญ.พิไลพรรณ จันท
อินซูลินแบบใช๎ไซริงค์ในผู๎ปุวย ประสารชวลิต มหาไชย
โรคเบาหวานที่มารับบริการใน
โรงพยาบาลลืออานาจ

ระดับ
ชมเชย

17

การพัฒนาระบบการจัดเก็บ
นันทิยา เอื้อทาน
คําบริการในผู๎ปุวยนอกที่มารับ ราตรี จันทะบุตร
บริการที่ โรงพยาบาลลืออานาจ พิไลพรรณ จันทประสาร

/

18

การพัฒนารูปแบบการสํงเสริม
พฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู๎ปุวยที่ได๎รับยาวาร์ฟาริน
โรงพยาบาลลืออานาจ

กนกวรรณ ผิวทอง และ
พนัฎชนันทน์ ผิวบาง

/

19

ชินพรรธน์ รุํงจิรัชธนบูรณ์
ผลลัพธ์การจัดการด๎านยาใน
พิไลพรรณ จันทประสาร
ผู๎ปุวยโรคเบาหวานที่มารับ
บริการในโรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพตาบลน้าทํวม อาเภอลือ
อานาจ จังหวัดอานาจเจริญ

/

/

/

๔
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้ศึกษา

การประเมินผลลัพธ์ของการให๎บริการผู๎ปุวยนอกในวันหยุดราชการ
กานต์ คามั่นทูล พรเพ็ญ ทาริวงศ์ พิไลพรรณ จันทประสาร
ภคอร ธนูศิลป์
หน่วยงาน
โรงพยาบาลลืออานาจ เบอร์โทร 097-3345410
รูปแบบการนาเสนอ โปสเตอร์
สาขา คลินิก
โรงพยาบาลลืออานาจนอกจากให๎บริการในวันทาการแล๎วยังเปิดให๎บริการในวันหยุดราชการและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์โดยแผนกผู๎ปุวยนอกจะเปิดให๎บริการตั้งแตํเวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ห๎องทันตก
รรมเปิดให๎บริการวันเสาร์ 08.00 น. ถึง 16.00 น. วันอาทิตย์ 08.00 น. ถึง 12.00 น. ห๎องฉุกเฉิน
ตลอด 24 ชั่วโมง จานวนผู๎มารับบริการเฉลี่ยจากการเก็บข๎อมูล 3 เดือนย๎อนหลังตั้งแตํตุลาคม – ธันวาคม
2559 ผู๎มารับบริการในวันหยุดราชการทั้งหมด 1,556 คน ซึ่งเมื่อเทียบกับจานวนเจ๎าหน๎าที่ที่ขึ้น
ปฏิบัติงานในแผนก แพทย์ 1 คน ห๎องยา 2 คน พยาบาล OPD จานวน 1 คน ห๎องทันตกรรม 4 คน
ห๎องบัตร 1 คน สํงผลโดยตรงตํอระยะเวลารอคอยเฉลี่ย ของระบบบริการมากถึง 105 นาที (เปูาหมายไมํ
เกิน 60 นาที ) และความพึงพอใจอยูํที่ ร๎อยละ 84 (เปูาหมาย 85) นอกจากนี้ยังมีผลกระทบตํอภาระ
งานของผู๎ปฏิบัติ กํอให๎เกิดความผิดพลาดของระบบงาน 15 ครั้ง จากผู๎มารับบริการ 1,556 คน คิด
เป็นร๎อยละ 1.03 จากปัญหาดังกลําวจึงมีการทบทวนและหาแนวทางแก๎ไข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ลด
ระยะเวลารอคอยในวันหยุดราชการ 2) ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น 3) ลดความเสี่ยงและความ
ผิดพลาดในการทางาน กระบวนการทางาน 1) ให๎เจ๎าหน๎าที่ที่จะขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตรวจสอบ
จานวนผู๎มารับบริการตามนัด หากมีผู๎มารับบริการเกิน 30 คนให๎ แจ๎งหัวหน๎าจุดบริการตํางๆ เพื่อเรียก
อัตรากาลังเสริมหรือในกรณีที่มีผู๎รับบริการ Walk in จานวนมากและมีความเรํงดํวน 2) เก็บข๎อมูลความ
เสี่ยงและความผิดพลาดในกระบวนการทางาน 3) ประเมินความพึงพอใจของผู๎มารับบริการ เครื่องมือที่ใช๎
แบบสารวจความพึงพอใจ แบบบันทึกระยะเวลารอคอย แบบบันทึกความเสี่ยงและความผิดพลาดในการ
ทางาน ระยะเวลาในการเก็บข๎อมูล 3 เดือน คือ ระหวํางมกราคม-มีนาคม 2560 ผลการศึกษาพบวํา มีผู๎
มารับบริการจานวน 1,213 คน ระยะเวลารอคอยลดลงเหลือ 63.22 นาที ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจใน
ระดับพึงพอใจมากคิดเป็นร๎อยละ 91 ความเสี่ยงและความผิ ดพลาดในการทางานลดลงคิดเป็นร๎อยละ
0.34 สรุปได๎วํา โรงพยาบาลลืออานาจสามารถนาผลการศึกษานี้ ไปประกอบการวางแผนการจัด
อัตรากาลังคน ในการให๎บริการผู๎ปุวยนอกในวันหยุดราชการ เพื่อลดระยะเวลารอคอย ลดความเสี่ยงและ
ให๎ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น ข๎อเสนอแนะ ควรมีการทบทวนระบบการให๎บริการสม่าเสมอ เพื่อให๎
เกิดความเหมาะสมระหวํางจานวนผู๎รับบริการและภาระงาน รวมถึงต๎นทุนตํอหนํวยเพื่อพัฒนาระบบและ
กระบวนงานที่มีประสิทธิภาพ
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การพัฒนารูปแบบการให๎บริการแพทย์แผนไทยเชิงรุกในผู๎ปุวยโรคเรื้อรัง
ที่มารับบริการในโรงพยาบาลลืออานาจและ รพ.สต.เปือย อ.ลืออานาจ
จังหวัดอานาจเจริญ
ชื่อผู้วิจัย
ทับทัย เสาศิริ, ภญ.พิไลพรรณ จันทประสาร และคณะ
หน่วยงาน
โรงพยาบาลลืออานาจ
เบอร์โทร 088-5838599
รูปแบบการนาเสนอ วาจา
สาขา คลินิก
การให๎บริการแพทย์แผนไทยผลการดาเนินงานคิดเป็นร๎อยละ 19.1 ซึ่งยังไมํบรรลุตัวชี้วัด เดิม
มุํงเน๎นการให๎บริการเชิงรับ ทาให๎ผู๎ปุวยเรื้อรังขาดการติดตามและขาดแนวทางการพัฒนางานบริการเชิงรุก
ในผู๎ปุวยโรคเรื้อรังตามแบบแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะผู๎ปุวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ซึ่งมีมากถึง
2,115 คน (ร๎อยละ 7.23) และ 1,510 คน (ร๎อยละ 9.41) จากปัญหาทาให๎เกิดแนวคิดการพัฒนางาน
และรูปแบบการให๎บริการแบบใหมํโดยเลือกทดลองนารํองที่ รพ.สต.เปือย ซึ่งมีผู๎ปุวยเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูงมากสุดคือ 426 คน (ร๎อยละ 2.23) และ 320 คน (ร๎อยละ 1.68) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผล
ของรูปแบบการให๎บริการแพทย์แผนไทยเชิงรุกในผู๎ปุวยโรคเรื้อรังตํอการควบคุมระดับน้าตาลและความ
ดันโลหิตของผู๎ปุวยเบาหวานที่มารับบริการในโรงพยาบาลลืออานาจและ รพ.สต.เปือย วิธีการศึกษาเป็น
การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง (Quasi-Experimental
Design) มี ก ารทดสอบกํ อ นและหลั ง การทดลอง
กลุํ มเปู าหมายคื อผู๎ ปุ ว ยโรคเรื้ อ รั งทั้ ง หมด 357 คนที่ ม ารั บ บริ ก ารตั้ งแตํ เดื อ น ธั นวาคม 2559 ถึ ง
พฤษภาคม 2560 สมัครใจเข๎ารํวมโครงการและผํานเกณฑ์คัดเข๎า แบํงเป็นผู๎ปุวยโรคเบาหวาน 182 คน
ความดันโลหิตสูง 175 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 1) รูปแบบการให๎บริการผู๎ปุวยโรคเรื้อรังตาม
ศาสตร์แพทย์แผนไทยแนวใหมํ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจ 3) แบบติดตามเยี่ยมบ๎าน รวบรวม
ข๎อมูลและวิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎สถิติเชิงพรรณนา เปรียบเทียบความแตกตํางการศึกษาและกํอนและหลัง
การทดลองใช๎สถิติ paired t-test ผลการศึกษา การนารูปแบบการให๎บริการแพทย์แผนไทยเชิงรุกแนว
ใหมํมาใช๎ในผู๎ปุวยโรคเรื้อรัง โดยการออกกาลังกายด๎วยฤาษีดัดตนในรูปแบบ SKT การรับประทานอาหาร
ตามธาตุเจ๎าเรือน การรับประทานสมุนไพรให๎เป็นยาและการปรับสมดุลธาตุในรํางกาย ในกลุํมผู๎ปุวย
เบาหวาน พบวําคํามัธยฐาน HbA1C กํอนและหลังเข๎ารํวมโปรแกรมแตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญที่ระดับ
.05
กลุํมผู๎ปุวยความดันโลหิตสูง พบวําคําเฉลี่ยของความดันโลหิต กํอนและหลังเข๎ารํวมโปรแกรม
แตกตํางกันอยํางมีนั ยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การเยี่ยมบ๎านตามแบบแพทย์แผนไทยโดยพัฒนา
รูปแบบจากแนวทางของ In Home SSS ทาให๎การให๎บริการเพิ่มขึ้นร๎อยละ 90 และสามารถแก๎ไขปัญ หา
ของผู๎ปุวยได๎ ความพึงพอใจของผู๎รับบริการกํอนและ หลังการศึกษาแตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญที่
ระดับ .05 สรุปและข๎อเสนอแนะ รูปแบบการให๎บริการแพทย์แผนไทยเชิงรุกทาให๎ ผู๎ปุวยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมระดับน้าตาลและความดันโลหิตได๎ ผู๎รับบริการพึงพอใจมากขึ้นควรมี
การขยายงานไปสูํ รพ.สต.อื่นๆให๎คลอบคลุม โดยเพิ่มการพัฒนาความรู๎ให๎แกํเจ๎าหน๎าที่แพทย์แผนไทย
อยํางมีศักยภาพ
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ชื่อเรื่อง
การพัฒนาระบบเบิกจํายยา รพ.สต. รถสํงยามาแล๎วครับ
ผู้วิจัย
ชวลิต มหาไชย , สุพัตรา ในพรมราช และ พิไลพรรณ จันทประสาร
หน่วยงาน
โรงพยาบาลลืออานาจ
เบอร์โทร 085-4165749
รูปแบบการนาเสนอ โปสเตอร์
สาขา สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ในปีงบประมาณ 2560 มีผู๎ปุวยมารับบริการในโรงพยาบาลลืออานาจ เฉลี่ยวันละ 260 คน ซึ่ง
โดยมากเป็นผู๎ปุวยโรคเรื้อรังที่ไมํสามารถควบคุมโรคได๎ดีต๎องมาพบแพทย์ตามนัดทุกเดือน พบปัญหาผู๎ปุวย
โรคเรื้อรังที่เคยควบคุมโรคได๎ดีขาดนัดร๎อยละ 9.3 ทาให๎อาการของโรครุนแรงขึ้น จากการสอบถามถึง
สาเหตุที่ขาดนัดมาจาก 1) การเดินทางที่ไมํสะดวก ไมํมีรถประจา 2) การประกอบอาชีพของผู๎ปุวยที่
ต๎องใช๎แรงงานไมํสามารถหยุ ดงานได๎ จากปัญหาดังกลําวทางโรงพยาบาลได๎มีแนวทางในการแก๎ไขปัญหา
คือสํงตัวผู๎ปุวยโรคเรื้อรังที่สามารถควบคุมอาการของโรคได๎กลับไปรับยาที่โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบล
ซึ่งมีจานวน 10 แหํง ในเขตรับผิดชอบ 7 ตาบล ปัญหาที่พบตามมาคือ ยาขาดคลัง โดยปี 2559
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบลไมํมารับยาที่เบิกไว๎ตามเวลาที่กาหนด จานวน 3 แหํง (ร๎อยละ 30)
นอกจากนี้ ยั งพบวําโรงพยาบาลสํ งเสริ มสุ ขภาพตาบลมีการส ารองยาที่มากเกินความจาเป็นทาให๎ มียา
หมดอายุ จานวน 2 แหํง (ร๎อยละ 20) จากปัญหาดังกลําวทาให๎เกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบการ
กระจายยาในโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให๎เกิดระบบการเบิกจํายและ
สารองยาที่มีประสิทธิภาพและ 2) เพื่อให๎ผู๎รับบริการพึงพอใจ เครื่องมือที่ใช๎ โปรแกรม HosXP โปรแกรม
INVS ที่ได๎รับการพัฒนาแล๎ว แบบบันทึกเวชภัณฑ์ยา แบบสอบถามความพึ งพอใจในผู๎รับบริการและ
เจ๎าหน๎าที่ วิธีการดาเนินงาน 1) ในวันที่ 5 ของทุกเดือนเจ๎าหน๎าที่ในโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบล
สารวจยาในคลังและประเมินการใช๎ยาในเดือนถัดไปจากนั้นนารายการที่ต๎องการเบิกไปคีย์เบิกในโปรแกรม
บริหารเวชภัณฑ์ INVS ที่ได๎รับการพัฒนาแล๎วและสํงใบเบิกยาผํานโปรแกรม INVS สํงมาทาง Internet
มายังโรงพยาบาล 2) เมื่อฝุายเภสัชฯได๎รับใบเบิกยาจะจัดยาที่ขอเบิกให๎ตามความเหมาะสม 3) ฝุายเภสัชฯ
นายาไปจํายให๎กับ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบลตามแนวทางและมาตรฐานทุกแหํงภายในวันที่ 20
ของทุกเดือนพร๎อมตรวจเช็คยาในคลังของโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบล สรุปผลการดาเนินงานพบวํา
การพัฒนางานทาให๎โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพทุกแหํงเกิดระบบการควบคุมการเบิก จํายที่มีประสิทธิภาพ
1) มีกรอบรายการยาใช๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม ยาไมํหมดอายุเสื่อมสภาพ ร๎อยละ 100 2) ความ
พึงพอใจของผู๎รับบริการในระดับดีมากร๎อยละ 91 และเจ๎าหน๎าที่มีความพึงพอใจ ร๎อยละ 100 สรุปและ
ข๎ อ เสนอแนะ ควรมี ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพคลั ง ยาของโรงพยาบาลสํ ง เ สริ ม สุ ข ภาพต าบลอาจให๎ มี
เครื่องปรับอากาศเพื่อปูองกันยาเสื่อมสภาพ
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ชื่อเรื่อง
การค๎นหาปัญหาการใช๎ยาไมํเหมาะสมในชุมชน
ชื่อผู้ศึกษา
พินิตย์ ทานะขันธ์ และ ภญ.พิไลพรรณ จันทประสาร
หน่วยงาน
โรงพยาบาลลืออานาจ เบอร์โทร ๐๘๙-๙๔๙๔๕๗๕
รูปแบบการนาเสนอ โปสเตอร์
สาขา การสํงเสริมสุขภาพควบคุมปูองกันโรค
อาเภอลืออานาจ ประกอบด๎วย79 หมูํบ๎าน 7 ตาบล 9,410 ครัวเรือน ประชากร จานวน
38,133 คน และมีร๎านขายของชา 168 ร๎าน ฝุายเภสัชกรรมชุมชนมีการดาเนินงานตรวจสอบเฝูาระวัง
ปัญหาของผู๎บริโภค ปี 2557-2559 จานวนร๎าน 188, 265 และ 255 ร๎าน ตามลาดับ การเฝูาระวังคล
อบคลุมคิดเป็นร๎อยละ 100 พบปัญหาคือร๎านขายของชาจาหนํายยาชุดและมีผู๎ปุวยโรคเรื้อรังคือเบาหวาน
เป็นกลุํมที่นิยมซื้อยาชุดมารับประทาน นอกจากนี้ยังพบปัญหาการกระจายยาที่ไมํเหมาะสมในร๎านขายของ
ชา จากปัญหาที่พบทาให๎เกิดแนวคิดในการที่จะค๎นหาปัญหาอยํางจริงจังเพื่อจะได๎ทราบถึงปัญหาการใช๎ยา
ไมํเหมาะสมในชุมชนและหาแนวทางในการแก๎ไขปัญหาตํอไป วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อ สารวจการ
กระจายของยาไมํเ หมาะสมในอ าเภอลื อ อ านาจ รู ปแบบการศึ ก ษา เป็ น การวิจั ย เชิ ง ส ารวจ ( Survey
Research) เครื่องมือที่ใช๎ คือแบบสารวจการกระจายยาในชุมชน แบบสารวจ คบส. ๑ และคบส ๒ วิธีใน
การดาเนินการคือ จัดประชุมผู๎รับผิดชอบงาน อธิบายเครื่องมือและแนวทางการดาเนินงานและการเก็บ
ข๎อมูล ผลการศึกษา ตามแบบสารวจการกระจายยาในชุมชน พบวํามีการจาหนํายยาชุด ยาสเตียรอยด์ สํวน
ใหญํสถานที่ที่ขายยามาก คือร๎านขายยา ร๎อยละ ๒๗.๗๘ ร๎านขายของชา ร๎อยละ ๒๒.๒๒ ร๎านขายยาแผน
ปัจจุบัน ร๎อยละ ๒๐.๘๓ ร๎านค๎าทั่วไป ร๎อยละ ๑๕.๒๘ มีคนเรํมาขาย ร๎อยละ ๕.๕๖ เหตุผลอื่นๆคิดเป็น
ร๎อยละ ๒.๑๘ ร๎านขายยาแผนโบราณ กับแผงลอย ร๎อยละ ๑.๓๙ ตามลาดับ สํวนร๎านชาในเขตอาเภอลือ
อานาจ จานวน ๑๖๘ แหํง พบวํามีการจาหนํายยาชุด ยาสเตียรอยด์จานวน ๗ แหํง คิดเป็นร๎อยละ ๔.๑๖
ของจานวนร๎านค๎าที่สารวจ สาเหตุในการจาหนํายยาชุดของร๎านค๎า เนื่องมาจากมีลูกค๎ามาถามซื้อบํอยๆ
หรือลูกค๎าแนะนาให๎นามาจาหนําย จานวน ๖ แหํง คิดเป็นร๎อยละ ๓.๕๗ สํวนวิธีเลือกซื้อยาเข๎ามาจาหนําย
ในร๎าน มี ๒ ลักษณะคือ เลือกซื้อตามที่ร๎านขายยาแนะนา จานวน ๔ แหํง และซื้อตามชื่อยาที่ลูกค๎าและ
ประชาชนมาถามหาหรือแนะนาให๎ซื้อมาขาย จานวน ๓ แหํง คิดเป็นร๎อยละ ๒.๓๘ และ ๑.๗๘ ตามลาดับ
สรุปและข๎อเสนอแนะ พบปัญหาการใช๎ยาไมํเหมาะสมในชุมชน สาเหตุหลักมาจากร๎านขายยาและ ร๎านขาย
ของชา การแก๎ไขปัญหาอาศัยความรํวมมือจากทุกภาคสํวน มีการกาหนดบทลงโทษให๎กับร๎านขายยาที่
จาหนํายยาไมํเหมาะสมให๎กับร๎านขายของ ชาและให๎ความรู๎แกํผู๎ประกอบการร๎านขายของชา ควรต๎องมี
การอบรมให๎ความรู๎แกํประชาชน

๘
ชื่อเรื่อง การศึกษาผลของการใช๎ยาพอกเย็นรักษาอาการข๎ออักเสบในผู๎ปุวยโรคเกาต์
ในคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ
ชื่อผู้วิจัย ทับทัย เสาศิริ, อัจจิมา มุํงสิน, พิไลพรรณ จันทประสาร และคณะหนํวยงาน
โรงพยาบาลลืออานาจ หมายเลขมือถือ 088-5838599
รูปแบบการนาเสนอ วาจา
สาขา ด๎านคลินิก
ปัจจุบั นโรคเกาต์ เป็นสาเหตุที่พบเป็นอันดับหนึ่งของโรคข๎ออักเสบ (inflammatory
arthritis diseases) มีอุบัติการณ์ประมาณ 5 ใน 1,000 ของประชากรที่มีอายุมากกวํา 15 ปี และจาก
การสารวจสถิติผู๎มารับบริการที่คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลลืออานาจ 2 ปีย๎อนหลังพบวํา ปี
2558 จานวน 102 ราย
ปีงบประมาน 2559 จานวน 114 ราย ซึ่งมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นในทุกปี
ผู๎วิจัยตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาดังกลําวได๎มีการพัฒนาสูตรตารับยาพอกเพื่อบรรเทาอาการปวดที่
เกิดจากข๎ออักเสบในผู๎ปุวยโรคเกาต์ขึ้น ซึ่งประกอบด๎วยตัวยาสมุนไพร ดังนี้ เหง๎าขําแกํ 10 กรัม ใบพลูแกํ
15 กรัม เหล๎าขาว 40 ดีกรี 30 ซีซี และผู๎วิจัยได๎นาตารับยาพอกเย็นดังกลําวมาใช๎ โดยอาศัยสรรพคุณ
รสและข๎อมูลวิทยาศาสตร์ของยาสมุนไพรเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวยาเพื่อกํอให๎เกิดความสะดวกและ
หาได๎งํายในชีวิตประจาวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช๎ยาพอกเย็นรักษาอาการข๎ออักเสบใน
ผู๎ปุวยโรคเกาต์ ในผู๎ปุวยที่เข๎ารับการรักษาในคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลลืออานาจ วิธีการศึกษา
เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) ชนิดมีการทดสอบกํอนและหลังการทดลอง (Pre
test-Post test Design) กลุํมเปูาหมายคือ ผู๎ปุวยโรคเกาต์ทั้งหมด 121 คน ที่มารับบริการตั้งแตํเดือน
ธัน วาคม2559 ถึ งพฤษภาคม 2560 ที่ ส มั ครใจเข๎ ารํ ว มโครงการและคั ด เลื อกกลุํ ม ตั ว อยํ า งแบบ
เฉพาะเจาะจง กับผู๎ปุวยที่ได๎รับการวินิจฉัยจากแพทย์วําเป็นโรคเกาต์ และมีอาการข๎ออักเสบ จานวน 30
คน เพื่อรับการรักษาด๎วยการใช๎ “ยาพอกเย็น” โดยใช๎ยาพอก 15 นาที จานวน 3 วันติดตํอกัน ขณะที่ใช๎
ยาพอกเย็นจะต๎องไมํรับประทานยาแก๎ปวด หรือรับการรักษาด๎วยวิธีอื่น โดยเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 1)
Simple Description Scale วัดระดับความเจ็บปวดกํอนและหลังการใช๎ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจ
3) เครื่ องมือดาเนิ น การทดลองได๎แกํ ยาพอกเย็น รวบรวมข๎อมูล และวิเคราะห์ ข๎อมูล โดยใช๎ส ถิติเชิง
พรรณนา เปรียบเทียบความแตกตํางของระดับความเจ็บปวดกํอนและหลังการทดลองโดยใช๎ Simple
Description Scale ผลการศึกษาพบวํา กลุํมตัวอยํางที่มีอาการอักเสบจากโรคเกาต์จานวน 30 คน ไมํมี
ภาวะแทรกซ๎อนหลังการใช๎ยาพอกเย็น จานวน 30 คน (100%) ระดับความปวดลดลง 4 ระดับ 7 คน
ระดับความปวดลดลง 3 ระดับ 11 คน ระดับความปวดลดลง 2 ระดับ 6 คน ระดับความปวดลดลง 1
ระดับ 4 คน อาการคงที่ 2 คน ผู๎มารับบริการมีความพึงพอใจต่อ “ยาพอกเย็น” ร๎อยละ 93.74 ข๎อสรุป
และข๎อเสนอแนะ ยาพอกเย็นสามารถลดระดับความเจ็บปวดของผู๎ปุวยที่มีอาการข๎ออักเสบในผู๎ปุวยโรค
เกาต์ได๎ ควรปรับปรุงรูปลักษณ์ของยาพอกเย็นและพัฒนาให๎ตรงกับความต๎องการของผู๎ใช๎มากขึ้น

๙
ชื่อเรื่อง
เพิ่มประสิทธิภาพการสั่งจํายเช็คด๎วยการพิมพ์
ผู้วิจัย
ฐิตินันท์ เคนศรี
หน่วยงาน
โรงพยาบาลลืออานาจ
เบอร์โทร 086-4088941
รูปแบบการนาเสนอ โปสเตอร์
สาขา R2R/นวัตกรรม
ปัจจุบัน การสั่ งจํายเช็คของโรงพยาบาลลื ออานาจ เป็นการสั่งจํายให๎ แกํหนํวยงานภายในและ
ภายนอก ซึ่งหนํวยงานภายในจะเป็นการจํายเงินยืมแกํเจ๎าหน๎าที่ของโรงพยาบาลในการดาเนินงานตาม
โครงการตํางๆ สํว นหนํว ยงานภายนอกเป็นการชาระหนี้ห รือคําบริการตํางๆ ในแตํล ะเดือนมีจานวน
คํอนข๎างมาก บางเดือนต๎องเขียนเช็คมากถึง 80 ฉบับ (4 เลํม) โดยการเงินจะเป็นผู๎เขียนเช็คสั่งจําย ทาให๎
เกิดความผิดพลาดมากถึง 7 ฉบับ คิดเป็นร๎อยละ 8.6 เชํน เขียนชื่อผู๎รับเช็คผิด เขียนจานวนเงินผิ ด
เขียนจานวนตัวเลขสลับกัน เป็นต๎น จะทาการแก๎ไขโดยขีดฆําข๎อความที่ ผิดแล๎วแก๎ไขให๎ถูกต๎องและให๎ผู๎มี
อ านาจในการลงนามสั่ ง จํ า ยเช็ ค ลงลายมื อ ชื่ อ ก ากั บ ทุ ก ครั้ ง ท าให๎ เ กิ ด ความลํ า ช๎ า และซ้ าซ๎ อ นในการ
ปฏิบัติงาน จึงได๎เพิ่มประสิทธิภาพการสั่งจํายเช็คด๎วยการพิมพ์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ลดความ
ผิดพลาดในการสั่งจํายเช็คและลดความซ้าซ๎อนในการปฏิบัติงาน 2) ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจ
แนวทางการพัฒนา โดยตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูลกํอนสั่งพิมพ์ ทดสอบและจัดการวิธีการ
พิมพ์ให๎ตรงตามแบบฟอร์มของเช็คตามข๎อมูลที่จะสั่งจําย ผลการดาเนินงาน จากการสั่งจํายเช็ค จานวน
80 ฉบับ (4 เลํม) พบวํามีความผิ ดพลาดจานวน 2 ฉบับ
คิดเป็นร๎อยละ 2.5 สํวนที่ผิดพลาดเพียง
เล็กน๎อยจะเป็นการพิมพ์ชื่อบริษัทไมํครบ เช็คสํวนใหญํไมํต๎องนากลับมาแก๎ไขทาให๎ลดระยะเวลาและลด
ความซ้าซ๎อนในการทางาน สํงผลให๎ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจระดับดีมาก ร๎อยละ 97.5
สรุปได๎วําการสั่งจํายเช็คด๎วยการพิมพ์ มีความผิดพลาดน๎อยกวําการเขียน จากการใช๎ตัวอักษรการ
พิมพ์ที่เป็นมาตรฐานมีความเรียบร๎อยสวยงาม สํงผลให๎ตรวจสอบงําย

๑๐
ชื่อเรื่อง

อุบัติการณ์การเกิดอาการไมํพึงประสงค์ของยาต๎านวัณโรคในผู๎ปุวยวัณโรค
ปอดรายใหมํ
ชื่อผู้วิจัย
ภญ.พนัฎชนันทน์ ผิวบาง
หนํวยงาน โรงพยาบาลลืออานาจ เบอร์โทร 085-7648897
รูปแบบการนาเสนอ วาจา
สาขา คลินิก
การรักษาวัณโรคใช๎ระยะเวลาในการรักษายาวนาน 6-8 เดือน ซึ่งสูตรยามาตรฐานในการรักษาวัณ
โรครายใหมํประกอบด๎วยยาหลายตัว
จึงเป็นปัจจัยที่ทาให๎ผู๎ปุว ยเกิดอาการไมํพึงประสงค์จากยาได๎
(Adverse Drug Reactions) ซึ่งผลของอาการข๎างเคียงดังกลําวสามารถกํอให๎เกิดอันตรายรุนแรงตํอ
รํางกายหรือสูญเสียชีวิตได๎แล๎ว ยังสํงผลกระทบตํอแผนการรักษาโดยตรง เนื่องจากผู๎ปุวยอาจหยุดยาเอง
ท าให๎ ข าดยาและเกิ ด ความล๎ ม เหลวในการรั ก ษาและกํ อ ให๎ เ กิ ด วั ณ โรคดื้ อ ยารุ น แรงได๎ ใ นที่ สุ ด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ
1) หาอุบัติการณ์ของการเกิด ADRในผู๎ปุวยวัณโรครายใหมํ วิธีการศึกษา
เป็นการศึกษาแบบเชิงพรรณนาแบบไปข๎างหน๎า (Prospective Descriptive Study) เก็บข๎อมูลผู๎ปุวยที่มา
รับบริการในชํวง 1 มกราคม 2558 – 31 มีนาคม 2560 จานวน 47 ราย แบํงเป็นผู๎ปุวยชาย 33 ราย
(ร๎อยละ 70) ผู๎ปุวยหญิง14 ราย (ร๎อยละ 30) ผู๎ปุวยที่ขึ้นทะเบียนรับยาที่คลินิกวัณโรคจะได๎รับการ
ติดตามโดยใช๎แบบแบบฟอร์ม TB Intensive ADR monitoring ทุกราย (ร๎อยละ 100) โดยเก็บข๎อมูล
ADR ทุก Visit และประมวลผลในรูปแบบร๎อยละ ผลการศึกษาพบวําอุบัติการณ์การเกิดอาการไมํพึง
ประสงค์ร๎อยละ 61 ผู๎ปุวยเกิดอาการไมํพึงประสงค์ในชํวงหนึ่งสัปดาห์แรกของการรักษาร๎อยละ 68
อาการไมํพึงประสงค์ที่พบวําครึ่งหนึ่งของผู๎ปุวยเกิดมากที่สุดคือคลื่นไส๎ อาเจีย นและเบื่ออาหาร (ร๎อยละ
51) รองลงมาคือ เกิดผื่นคันที่ผิวหนัง (ร๎อยละ 34) ผู๎ปุวยที่เกิดอาการไมํพึงประสงค์ตับอักเสบ Hepatitis
ระดับปานกลางถึงรุนแรงและได๎รับการปรับเปลี่ยนสูตรยาสูงถึง ร๎อยละ (27) เป็นผู๎ปุวยชาย (ร๎อยละ 17)
ผู๎ปุวยหญิง (ร๎อยละ 10) ผู๎ปุวยที่เกิด hepatitis ที่มีประวัติดื่มสุราประจา (ร๎อยละ 13)และผู๎ปุวยเกิด
hepatitis ที่มีอายุมากกวํา 60 ปี (ร๎อยละ 17) สรุปผลและข๎อเสนอแนะ พบอุบัติการณ์การเกิด ADR ใน
ผู๎ปุวยวัณโรคที่ใช๎สูตรมาตรฐานระยะสั้นสูงถึงร๎อยละ 61 ของผู๎ปุวย ผู๎ให๎การรักษาควรเฝูาติดตามและให๎
ความสาคัญตํอการเกิด ADR ดังกลําวตั้งแตํเริ่มรักษา โดยเฉพาะชํวงหนึ่งสัปดาห์แรกของการเริ่มยาและ
ควรเพิ่มการตรวจคํา LFT เพื่อเป็น Baseline ในการประเมินภาวะ Hepatitis ในผู๎ปุวยรายใหมํกํอนเริ่มยา
และหลังให๎ยา โดยเฉพาะผู๎ปุวยกลุํมเสี่ยงที่เป็นผู๎ชายที่มีประวัติดื่มสุราเรื้อรัง หรือผู๎ปุวยชายหญิงสูงอายุ ที่มี
อายุ >60 ปี ขึ้นไป
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การพัฒนาคุณภาพการตรวจเสมหะในผู๎ปุวยสงสัยวัณโรคและผู๎ปุวยวัณโรค
ด๎วยกล๎องจุลทรรศน์ โรงพยาบาลลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ
ผู้วิจัย
ชนิดา สีวะกูล
หน่วยงาน
โรงพยาบาลลืออานาจ
เบอร์โทร 090-6133797
รูปแบบการนาเสนอ โปสเตอร์
สาขา คลินิก
หนํวยงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลลืออานาจ มุํงให๎ความสาคัญในการตรวจหาเชื้อวัณโรคให๎
มีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากผู๎ปุวยที่มีเชื้อ AFB แม๎ในปริมาณน๎อย ก็สามารถแพรํเชื้อสูํผู๎อื่นได๎ อีกทั้ง
การย๎อมสี AFB นี้เป็นวิธีที่มีความไวต่า ต๎องอาศัยบุคคลที่มีความรู๎ความชานาญในการตรวจวิเคราะห์ และ
เป็นผู๎ที่สามารถให๎คาแนะนาในการเก็บเสมหะได๎อยํางถูกต๎องจากการดาเนินงานที่ผํานมามีอัตราการสํง
เสมหะย๎อมสี AFB จากผู๎ปุวยกลุํมเสี่ยงมากขึ้นเฉลี่ยร๎อยละ 10 ตํอปี ดังนั้น จึงได๎พัฒนาขบวนการตรวจ
วิเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการตรวจวินิจฉัยผู๎ปุวยสงสัยวัณโรคและผู๎ปุวยวัณโรคด๎วย
กล๎องจุลทรรศน์ มีกระบวนการ ดังนี้ 1) การแจกใบปลิวคาแนะนาในการเก็บเสมหะที่ถูกต๎องตรวจเช็ควํา
คนไข๎ได๎รับตลับเสมหะกลับไปเก็บที่บ๎านครบทุกคนโดยจัด 3 จุดบริการได๎แกํ ห๎องตรวจผู๎ปุวยวัณโรค ตึก
ผู๎ปุวยใน ห๎องแลป 2) ให๎ฝุายเภสัชตรวจเช็ควําคนไข๎ได๎รับตลับกลับบ๎านครบทุกคน 3) จัดอบรมเจ๎าหน๎าที่
ที่มีหน๎าที่เตรียมเสมียร์เสมหะเพื่อให๎การเตรียมสไลด์ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และหลังจากนั้นนาสํงสไลด์ AFB
เพื่อประเมินวัดผลคุณภาพประจาปีระดับจังหวัดและนาผลการประเมินที่ได๎มาเปรียบเทียบเพื่อดูผลการ
พัฒนา ผลการประเมินคุณภาพสไลด์ในปี 2559 พบวําผลการประเมินคุณภาพสไลด์อยูํในเกณฑ์ที่ดีขึ้น
ดังนี้ คุณภาพของเสมหะ (75%) การย๎อมสี (95%) ความสะอาด (90%) ความหนาบางของเสมียร์
(85%) ขนาดของเสมียร์ (80%) และความสม่าเสมอของเสมียร์ (80%)
ซึ่งคุณภาพการประเมิน
ผํานเกณฑ์ที่กาหนด 80% แตํยังมีคุณภาพของเสมหะที่ยังไมํผํานเกณฑ์ (ได๎ 75%) มีการพัฒนาโดย
หนํวยงาน ได๎ทบทวนและกาหนดแนวทางเพิ่มคือ เสมียร์สไลด์ซ้า 2 -3 รอบในคนไข๎รายที่เก็บเสมหะได๎ไมํ
ดี พ อหรื อ เป็ น น้ าลายเพื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณเสมหะให๎ ไ ด๎ คุ ณ ภาพที่ ดี ขึ้ น และติ ด ตามดู ผ ลการประเมิ น
ความก๎าวหน๎าในรอบตํอไป
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การพัฒนาระบบการเบิกจํายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการควบคุมกากับติดตามความก๎าวหน๎าและรายงานผลการดาเนินงานตาม
โครงการ
ผู้วิจัย
ภคอร ธนูศิลป์ และพรเพ็ญ ทาริวงศ์
หน่วยงาน
โรงพยาบาลลืออานาจ
เบอร์โทร 086-8785102
รูปแบบการนาเสนอ โปสเตอร์
สาขา R2R
การรายงานความก๎าวหน๎าผลการดาเนินงานและผลการเบิกจํายงบประมาณตามโครงการ ที่ผํานมา
พบวํามีความลําช๎า เนื่องจากไมํมีแหลํงรวบรวมข๎อมูลที่ชัดเจน
แนวทางการดาเนินงานเดิมเมื่อ
โครงการผํานการอนุมัติ ฝุายที่รับผิดชอบจะยื่นเอกสารสัญญายืมเงินกับเจ๎าหน๎าที่การเงินโดยตรง เมื่อต๎อง
รายงานผลผู๎รวบรวมข๎อมูลต๎องสารวจข๎อมูลจากผู๎รับผิดชอบโครงการหรือบางสํวนอาจต๎องติดตํอกับงาน
การเงิน ทาให๎มีขั้นตอนซับซ๎อนในการปฏิบัติงาน จึงได๎มีการพัฒนาระบบการเบิกจํายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมกากับติดตามความก๎าวหน๎าและรายงานผลการดาเนินงาน
ตามโครงการขึ้น มีวัตถุป ระสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบการเบิกจํายงบประมาณตามโครงการ 2) เพิ่ม
ประสิทธิภาพการกากับ ติดตามความก๎าวหน๎าให๎เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดและ 3) ลดระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน แนวทางการพัฒนาโดยการวางระบบการปฏิบั ติงานให๎ชัดเจน จัดทา Flow chart ขั้นตอน
การทางานและชี้แจงแนวทางการปฏิบั ติให๎เข๎าใจไปในทิศทางเดียวกัน วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (Action Research) ใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กลุํมตัวอยํางคือ
โครงการของทุกหนํวยงาน ปีงบประมาณ 2560 จานวน 55 โครงการ เก็บข๎อมูลโดยใช๎แบบฟอร์มที่สร๎าง
ขึ้นจากโปรแกรม Excel เพื่อหาคําสถิติ จานวน ร๎อยละ ใช๎ตราประทับในการสื่อสารระหวํางหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง ผลการศึกษาพบวํา หนํวยงานปฏิบัติตามระบบ ร๎อยละ 100 มีข๎อมูลที่เป็นปัจจุบัน ถูกต๎องและ
สามารถรายงานได๎ทุกชํวงเวลาที่ต๎องการใช๎ข๎อมูล ผลการดาเนินงานในรอบ 7 เดือน (1 ตุลาคม 2559 –
25 เมษายน 2560) ดาเนินการได๎จานวน 25 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 45.45 ใช๎งบประมาณจานวน
538,146 บาท คิดเป็นร๎อยละ 43.49 จาแนกเป็นงบ PP ร๎อยละ 15.50 และงบ OP ร๎อยละ 28.00
บทเรียนที่ได๎รับ มีระบบการทางานที่สามารถรายงานความก๎าวหน๎าการดาเนินงานได๎เป็นปัจจุบันและลด
ระยะเวลาในการทางาน ชํว ยควบคุม กากับการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ เพื่อให๎ได๎ผ ลลั พธ์
นามาใช๎ประกอบการสรุปผลการดาเนินงานตามนโยบายและตัวชี้วัดที่สาคัญ สํงผลให๎ผลงานบรรลุเร็วขึ้น
เชํนการ Ranking รอบที่ 1/2560 ระดับจังหวัด อาเภอลืออานาจมีผลงานในระดับดีเดํน เป็นอันดับที่ 1
ของจังหวัด ข๎อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา การเขียนโครงการควรระบุระยะเวลาการดาเนินงานที่ชัดเจน
เพื่ อ ใ ห๎ ส า ม า ร ถ ค ว บ คุ ม ก า กั บ ติ ด ต า ม ใ ห๎ สา ม า ร ถ ด า เ นิ น ก า ร ไ ด๎ ทั น ต า ม เ ว ล า ที่ ก า ห น ด
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การพัฒนารูปแบบการสํงเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู๎ติดเชื้อ เอช
ไอ วี ในคลินิก ARV โรงพยาบาลลืออานาจ
ผู้วิจัย
จุฬาลักษณ์ พลชนะ
หน่วยงาน
โรงพยาบาลลืออานาจ
เบอร์โทร 088-5805516
รูปแบบการนาเสนอ โปสเตอร์
สาขา ด๎านคลินิก
คลินิก ARV โรงพยาบาลลืออานาจเปิดให๎บริการทุกวันจันทร์ที่สามของเดือน
จานวน
ผู๎ติดเชื้อ เอช ไอวี ขึ้นทะเบียนรับบริการจานวน 52 ราย จากการติดตาม พบวํา จานวนผู๎ติดเชื้อ เอช
ไอ วี ยังมีปัญหาด๎านภูมิคุ๎มกันโรคที่ต่ากวําเกณฑ์ ที่ระดับ CD4 < 200 cells/mm3 ร๎อยละ 34
จากการติดตามพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู๎ติดเชื้อ พบมีปัญหาด๎านการรับประทานยาที่ไมํตํอเนื่อง
มีเพศสัมพันธ์ที่ไมํได๎ปูองกัน บริโภคอาหารไมํเหมาะสม ยังสูบบุหรี่ดื่มสุราและการดูแลด๎านสุขภาพจิต
ที่ไมํถูกต๎อง ซึ่งจะต๎องได๎รั บ การเฝู าระวังภาวะแทรกซ๎อนตํางๆและต๎องได๎รับคาปรึกษาการดูแ ล
สุขภาพติดตามพฤติกรรมอยํางตํอเนื่อง ด๎านบุคลากรเองไมํเพียงพอ ทาให๎เรํงรีบมุํงเน๎นการตรวจรักษา
จากปัญหาดังกลําว จึงได๎พัฒนารูปแบบการสํงเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู๎ติดเชื้อ เอช ไอวี
ในคลินิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการสํงเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองที่สํงผลตํอการ
เพิ่มและลดของระดับ CD4 ของผู๎ปุวยที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี ในคลินิก ARV โรงพยาบาลลืออานาจ
ทาการศึกษาระหวํางเดือน มกราคม 2558 ถึง พฤษภาคม 2560 กลุํมตัวอยํางคือผู๎ติดเชื้อเอช ไอ วี
ที่ได๎รับยาต๎านไวรัส ที่มารับบริการที่คลินิก ARV โรงพยาบาลลืออานาจจานวน 52 คน เก็บรวบรวม
ข๎อมูลด๎วย แบบคัดกรองพฤติกรรมในการปูองกันเพื่อสํงเสริมสุขภาพผู๎ติดเชื้อ เอช ไอ วี ของสานักโรค
เอดส์ วัณโรค และ โรคติดตํอทางเพศสัมพันธ์ ศูนย์ความรํวมมือไทย-สหรัฐ ด๎านสาธารณสุข (TUC)
วิเคราะห์ข๎อมูลพฤติกรรมการดูแลตนเองด๎วยสถิติเชิงพรรณนา และเปรียบเทียบความแตกตํางของ
คําเฉลี่ย CD4 กํอนและหลังการศึกษาโดยใช๎สถิติ Paired t-test ผลการศึกษาพบวํา ผู๎ติดเชื้อ เอช
ไอ วี ที่มี ระดับ CD4 > 200 ร๎อยละ 73.07 ไมํมีพฤติกรรมลืมกินยาหรือกินยาต๎านไวรัสไมํตรง
เวลา ซึ่งกลุํมผู๎ติดเชื้อ กลุํมนี้ ไมํมีโรคติดเชื้อฉวยโอกาสรวมทั้งไมํมีโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ สํวนผู๎
ติดเชื้อ เอช ไอ วี ที่ระดับ CD4 < 200 ร๎อยละ 26 มีพฤติกรรมลืมกินยาหรือกินยาต๎านไวรัสไมํตรง
เวลา รวมทั้งมีปัญหาเรื่องของการเจ็บปุวย การดื้อตํอยาต๎านไวรัส เฉลี่ย ร๎อยละ 3.84 และผลการ
เปรียบเทียบ คําเฉลี่ย CD4ของผู๎ติดเชื้อ เอช ไอ วี กํอนและหลังอยูํที่ 420.65 และ 497.79 ซึ่ง
แตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (p-value=.002) ผลของการพัฒนาทาให๎ผู๎ติดเชื้อ
เอช ไอ วี มี พฤติ ก รรมรั บ ประทานยาต๎ า นไวรั ส ตรงเวลา การดู แ ลการปู อ งกั น การติ ด เชื้ อ ทาง
เพศสัมพันธ์ ลดปัจจัยเสี่ยงบุหรี่ สุรา การรับประทานอาหารลดหวานมันเค็ม สุขภาพจิตที่ดี สํงผลให๎
ระดับ CD4 เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงควรนาการพัฒนารูปแบบการสํงเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู๎ ติด
เชื้อ เอช ไอ วี ขยายผลตํอไป
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ชื่อเรื่อง
ยาปลอดภัย มั่นใจ ทุกซอง
ชื่อผู้ศึกษา
ลลินทิพย์ ทองผา
หน่วยงาน
โรงพยาบาลลืออานาจ เบอร์โทร ๐๘๘-๕๘๒๔๙๑๑
รูปแบบการนาเสนอ โปสเตอร์
สาขา การสํงเสริมสุขภาพควบคุมปูองกันโรค
การแบํงบรรจุยาลํวงหน๎า (Pre-pack ) มีความสาคัญตํอกระบวนการจํายยาผู๎ปุวย ในด๎าน
ชํวยเพิ่มความรวดเร็วในการจัดยา ความถูกต๎องของจานวนยาและรายการยา ยาไมํหมดอายุหรือ
เสื่อมสภาพกํอนจําย สํงผลตํอการลดระยะเวลารอคอยและความพึงพอใจของผู๎รับบริการ จากการ
ติดตามความคลาดเคลื่อนทางยาของงานบริการผู๎ ปุวยใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
พบวําเกิด
อุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาที่มีสาเหตุมาจากความผิดพลาดของยาแบํงบรรจุ จานวน ๗ ครั้ง
เป็นความผิดพลาดจากฉลากยาแบํงบรรจุลํวงหน๎าบํงชี้จานวนยาผิดพลาด จานวน ๑ ครั้ง ยาหมดอายุ
กํอนให๎บริการ จานวน ๖ ครั้ง และรายการยาที่ระบุหน๎าซองไมํชัดเจนจากสีที่หมึกจางลง จากการ
วิเคราะห์ปัญหาพบวําสาเหตุคือกระบวนการแบํงบรรจุยาไมํมีการตรวจสอบซ้าระหวํางผู๎ปฏิบัติงาน
หรือการดับเบิ้ ลเช็ค การพิมพ์ฉลากยาแบํงบรรจุด๎วยเครื่องยิงสติ๊กเกอร์มีข๎อจากัดคือการกาหนด
ตัวอักษรได๎น๎อย ไมํมี เลขที่การผลิต และกรณีได๎รับแจ๎งวํายาเกิดปัญหาจากบริษัทที่ผลิตหรือเลขที่
ผลิตมีปัญหาเมื่อตรวจสอบกลับก็ทาได๎ยาก จากปัญหาที่เกิดขึ้นทาให๎เกิดแนวคิดพัฒนาระบบการแบํง
บรรจุยาลํวงหน๎า เพื่อให๎เกิดการตรวจสอบระหวํางผู๎ปฏิบัติงาน การตรวจสอบกลับได๎กรณีพบปัญหา
ทั้งนี้เพื่อให๎มั่นใจได๎วํายาที่ได๎จากการแบํงบรรจุมีความถูกต๎อง ปลอดภัย และพร๎อมให๎บริการผู๎ปุวย
ด๎วยความรวดเร็ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ลดความผิดพลาดจากการแบํงบรรจุยา ๒) ให๎ผู๎ปุวย
ได๎รั บ ยาที่ มีคุณภาพและ ๓) ลดระยะเวลาในการจั ดยาผู๎ ปุว ยใน โดยมี กิจกรรมการพั ฒ นาใน
กระบวนการแบํงบรรจุยาดังนี้ ๑) ลงข๎อมูลในแบบบันทึกการบรรจุยา ชื่อยา เลขที่ผลิตยา วันหมดอายุ
ยา ๒) มีการกาหนดชื่อยา ขนาดความแรง เลขที่ผลิตของยา วันหมดอายุ จานวนบรรจุตํอซองในครั้ง
นั้นให๎ชัดเจน ๓) มีการตรวจสอบ ชนิดยา เลขที่ผลิตของยา และจานวนยาที่บรรจุ จากแบบฟอร์ม
บันทึกผลการแบํงบรรจุยาลํวงหน๎า เทียบกับขวดยาที่บรรจุ
ผลการศึกษาพบวําในเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ๑) ไมํเกิดความ
ผิ ดพลาดจากการแบํ ง บรรจุ ย า ร๎ อ ยละความผิ ด พลาดในการจั ดยาเป็ น ๐ ๒) ยาผู๎ ปุว ยที่ ได๎รับ มี
คุณภาพ ไมํพบยาหมดอายุ หรือเสื่อมสภาพ และมียาพร๎อมใช๎ ๓) เพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยจากเดิมไมํเกิน ๑๕ นาที ลดลงเหลือไมํเกิน ๘ นาที บทเรียนที่ได๎รับ ๑) ควรมี
การพัฒนาระบบการแบํงบรรจุให๎มีหลายขนาดบรรจุ เชํน ยา ๑ ชนิด มีขนาดบรรจุยาที่ มากกวํา ๑
รายการของขนาดบรรจุ มีข๎อจากัดหลายอื่นๆรํวมด๎วย เชํน วัสดุ อุปกรณ์ พื้นที่ เป็นต๎น ๒) กรณียา
ผู๎ปุวยนามาด๎วย เป็นรายการยาที่ ไมํมีในกรอบบัญชียาหลักของโรงพยาบาล จาเป็นต๎องจัดใสํซอง
บรรจุตํอครั้ง อาจสํงผลให๎ระยะเวลารอคอยนานขึ้น
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ชื่อเรื่อง การพัฒนาข๎อมูลผู๎ปุวยนอกสํงเสริมปูองกันโรครายบุคคล 43 แฟูม
ผู้วิจัย รจนา นาท๎าว
หนํวยงาน โรงพยาบาลลืออานาจ
เบอร์โทร 088-5805516
รูปแบบการนาเสนอ โปสเตอร์
สาขา R2R
โรงพยาบาลลืออานาจ ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข๎อมูลสุขภาพ บันทึก
ข๎อมูลการให๎บริการประจาวันในโปรแกรม โดยใช๎โปรแกรม HOSxP ในการให๎บริการและใช๎ประโยชน์
จากข๎อมูลที่บันทึกไว๎ในปี 2558 และ ปี 2559 ร๎อยละความถูกต๎อง ครบถ๎วน 88.45 และ 99.00
ตามลาดับ ความทันเวลา เทํากับ 91.66 และ 100 ตามลาดับ คุณภาพการบันทึกเวชระเบียนไมํ
สมบูรณ์ ไมํครบถ๎ว นและไมํถูกต๎อง เกิดจากการบันทึกข๎อมูลสาคัญบางสํวนและข๎อมูล พื้นฐานไมํ
ถูกต๎อง ครบถ๎วน มีสาเหตุมาจากผู๎ปฏิบัติงานยังไมํให๎ความสาคัญ โปรแกรมการลงบันทึกในระบบ
HOSxP ไมํได๎รับการปรับปรุงโปรแกรม จึงได๎มีแนวคิดเพื่อที่จะพัฒนาข๎อมูลผู๎ปุวยนอกสํงเสริม
ปูองกันโรครายบุคคล 43 แฟูมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให๎การสํงข๎อมูล 43 แฟูมหนํวยบริการมี
ความถูกต๎อง ครบถ๎ว นและทันเวลา มีการดาเนินการโดย 1) ตรวจสอบข๎อมูล 43 แฟูม โดยใช๎
โปรแกรม OP-PP2010 ระบบการตรวจสอบข๎อมูลบริการสาธารณสุขและวิเคราะห์ข๎อมูลโดย
โปรแกรม 21 File Data Analysis ในทุกวัน/อาทิตย์/เดือน 2) วิเคราะห์ปัญหารํวมกับ
คณะกรรมการสารสนเทศโรงพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ รายงานข๎อมูลสารสนเทศที่ไมํครบถ๎วน
ไมํสมบูรณ์ของการบันทึกข๎อ มูลและคืนข๎อมูลให๎กับหนํวยงานเพื่อตรวจสอบและแก๎ไข 3) ประเมิน
เพื่อติดตามผลการดาเนินงานทุกเดือนและรายงานแกํผู๎ที่เกี่ยวข๎องทราบ ผลการดาเนินงานพบวํา
ข๎อมูล 43 แฟูม มีความถูกต๎องสมบูรณ์มากขึ้น เสริมสร๎างให๎บุคลากร ทางานเป็นทีม ทาให๎งานที่
ออกมามีประสิทธิภาพและคุณภาพตามตัวชี้วัดตํางๆ เชํน Cockpit, QOF, PA และอื่นๆที่เกี่ยวข๎อง
โดยในปีงบประมาณ 2560 (7 เดือน) ความถูกต๎อง ครบถ๎วนตรวจสอบโดยโปแกรม oppp2010/
สปสช ร๎ อ ยละ 100/99.88 และความทั น เวลา ร๎ อ ยละ 100 บทเรี ย นที่ ไ ด๎ รั บ พบปั จ จั ย
ความสาเร็จในการดาเนินงานได๎แกํ 1) มีการกาหนดหน๎าที่ ความรับผิดชอบการทางานของหนํวยงาน
ที่เกี่ยวข๎องได๎ชัดเจน 2) มีการทางานที่เป็นทีม ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น หาแนวทางแก๎ไขของ
ปัญหา 3) ผู๎ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบตํองานที่ได๎รับมอบหมาย 4) มีรายได๎ในการลงข๎อมูลที่
ถูกต๎องเพิ่มมากขึ้น 5) ข๎อมูลที่ถูกต๎องสามารถนามาใช๎ประโยชน์ในด๎านการเฝูาระวังสํงเสริม ปูองกัน
โรคได๎ แนวทางการพัฒ นาความรู๎ ความสามารถและทักษะโปรแกรม HOSxP ของบุคลากร
โดยการศึกษาและฝึกอบรม สรุปและข๎อเสนอแนะ การให๎ความสาคัญและสร๎างความตระหนักแกํ
เจ๎าหน๎าที่ที่รับผิดชอบในการบันทึกข๎อมูลสุขภาพตามมาตรฐานโครงสร๎าง 43 แฟูม อยํางตํอเนื่อง
จะทาให๎ผลงานมีประสิทธิภาพ
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ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบคําการตรวจวิเคราะห์ระดับน้าตาลในเลือดด๎วยเครื่อง
วิเคราะห์อัตโนมัติ Sysmex BX -3010 และเครื่อง Oncall Advanced
ในตัวอยํางเลือดผู๎ปุวยเบาหวานที่มาตรวจที่โรงพยาบาลลืออานาจ
ชื่อผู้วิจัย นางชนิดา สีวะกูล
หนํวยงานโรงพยาบาลลืออานาจ เบอร์โทร 090-6133797
รูปแบบการนาเสนอ Poster
สาขา ด๎านคลินิก
การตรวจวิเคราะห์ ห าระดั บน้าตาลในเลื อดของ รพ.ลื ออานาจ ใช๎การตรวจด๎ว ย เครื่อ ง
วิเคราะห์อัตโนมัติ Sysmex BX 3010 ซึ่งเป็นวิธีอ๎างอิง (Gold Standard) ใช๎ในการตรวจผู๎ปุวย
ทั่วไปกรณีไมํเรํงดํวนและเครื่อง Oncall Advanced (POCT) จะใช๎ตรวจผู๎ปุวยในห๎องฉุกเฉิน ตึก
ผู๎ปุวยในกรณีต๎องการความเรํงดํวน แตํยังไมํมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ผลจากทั้ง
สองเครื่อง เป็นการศึกษาเปรียบเทียบคําการตรวจวิเคราะห์ระดับน้าตาลในเลือดด๎วยเครื่องตรวจ
วิเคราะห์อัตโนมัติ Sysmex BX -3010 (Gold Standard) และเครื่อง Oncall Advanced (POCT)
เพื่อหาความสัมพันธ์ทั้งสองเครื่อง วิธีการศึกษา 1) กลุํมตัวอยํางผู๎ปุวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มา
ตรวจที่ รพ.ลืออานาจตั้งแตํวันที่ 1-30 มีนาคม 2560 จานวน 93 ราย ได๎คําระหวําง 49-350
mg/dl 2) ทาการควบคุมคุณภาพด๎วยสารควบคุมคุณภาพเพื่อทา IQC 3) การเก็บข๎อมูลเลือดผู๎ปุวย
เบาหวานงดอาหาร 6-8 ชั่วโมง เจาะเลือดใสํ NaF tube เพื่อตรวจ Fasting Plasma Glucose
(FPG) โดยเครื่อง AutomedSysmex BX3010 และใช๎เลือดในตัวอยํางเดียวกันที่เหลือจาก Syring
หยดมาตรวจที่เครื่องตรวจน้าตาลปลายนิ้ว Oncall Advanced จากนั้นนาคําที่วิเคราะห์ได๎ มา
เปรียบเทียบกัน โดยใช๎โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติหาคํา R เพื่อใช๎ในการเปรียบเทียบคําการตรวจ
วิเคราะห์ของทั้งสองเครื่อง ผลการศึกษาพบวํา จากการเปรียบเทียบคําการตรวจวิเคราะห์ระดับ
กลูโคสด๎วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Sysmex BX-3010 (Gold Standard) และเครื่อง
Oncall Advanced (POCT) ในตัวอยํางเลือดผู๎ปุวยเบาหวานชนิดที่สองที่มาตรวจที่ รพ.ลืออานาจ
ตั้งแตํวันที่ 1-30 มีนาคม 2560 จานวน 93 ราย คําระหวําง 49 -350 mg/dl พบวําการตรวจวัด
มีความสัมพันธ์กัน (r= 0.989) สรุปและข๎อเสนอแนะ พบวําคําที่ได๎จาก FPG ตรวจจากเครื่องตรวจ
วิเคราะห์อัตโนมัติ Sysmex BX3010 ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานจากห๎องปฏิบัติการ มีคําสูงกวําคําที่ตรวจ
จากเครื่อง On call advanced (BGM) แตํเมื่อเทียบหาคําความสัมพันธ์แล๎วพบวําสามารถใช๎
ทดแทนกันได๎ จึงเป็นประโยชน์ในการที่จะใช๎เครื่อง Oncall advanced (BGM) ในการตรวจผู๎ปุวยใน
จุดที่ดูแลผู๎ปุวยได๎ทันทีได๎แกํ ห๎องฉุกเฉิน ผู๎ปุวยในและ รพ.สต. เพื่อสะดวกและรวดเร็ว เครื่องมือและ
ทักษะในการตรวจวัดต๎องอยูํภายใต๎การควบคุมคุณภาพของห๎องปฏิบัติการ
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การพัฒนารูปแบบการดูแลผู๎ปุวย STEMI
นางศรีสุดา พํวงพงษ์
หนํวยงาน โรงพยาบาลลืออานาจ เบอร์โทร 081-9762760
รูปแบบการนาเสนอ โปสเตอร์
สาขา Clinic
ภาวะกล๎ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและตายเฉียบพลันชนิดที่มีคลื่นไฟฟูาหัวใจ ST segment
elevation (STEMI ) เป็นภาวะวิกฤติฉุกเฉินของโรคหัวใจที่พบได๎ บํอยและมีความเสี่ยงสูงตํอการ
เสียชีวิตกะทันหันและพิการได๎ ในปี 2557- 2559 มีผู๎ปุวย STEMI จานวน 7, 3 และ 5 รายและ
ในปี 2559 มีผู๎ปุวย STEMI เสียชีวิต จานวน 2 ราย จากการทบทวน พบปัญหาคือ การนาสํงที่ไมํ
เหมาะสม ไมํได๎นาสํงด๎วยหนํวยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การเข๎ารับบริการที่ลําช๎า การประเมินผู๎ปุวย
ไมํครอบคลุมในกลุํมที่อาการเจ็บหน๎าอกไมํสามารถระบุได๎ชัดเจน (Atypical chest pain) ทาให๎ได๎รับ
การรักษาที่ลําช๎า การขาดศักยภาพในการรักษาและขาดการติดตามดูแลอยํางตํอเนื่อง วัตถุประสงค์
เพื่อให๎ผู๎ปุวย STEMI ได๎รับการประเมินที่รวดเร็ว ได๎รับการรักษาที่ถูกต๎องและผู๎ปุวยปลอดภัย มี
แนวทางการดาเนินงานคือ 1) ปรับปรุงแก๎ไขแบบประเมินคัดกรองผู๎ปุวยให๎ครอบคลุมกลุํมที่อาการ
เจ็บหน๎าอกไมํสามารถระบุได๎ชัดเจน 2) พัฒนาศักยภาพการรักษาในการให๎ยา Streptokinase โดย
การสนับสนุนจากเครือขํายโรค STEMI รพ.อานาจเจริญและ รพ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี 3)
สร๎ า งระบบการประสานสํ ง ตํอ ข๎อมู ล เพื่อ การติด ตามผลการรั กษาและการติ ดตามเยี่ย มบ๎ านหลั ง
จาหนําย ผําน Line application ของเครือขําย STEMI และ HHC 4) ปรับปรุงแก๎ไขแบบฟอร์มที่ใช๎
ในการบันทึกระหวํางการดูแลผู๎ปุวย เพื่อความสะดวกของผู๎ใช๎และความสมบูรณ์ของข๎อมูล 5) จัดทา
โครงการค๎นหาผู๎ปุวยที่เสี่ยงตํอโรคหลอดเลือดหัวใจ ในกลุํมผู๎ปุวยโรคเรื้อรัง โดยใช๎ข๎อมูล CVD Risk
เพื่อนาผู๎ปุวยกลุํมเสี่ยงมาตรวจคลื่นไฟฟูาหัวใจ จัดกิจกรรมอบรมให๎ความรู๎แกํผู๎ปุวยและผู๎ดูแลและ
จัดทาทะเบียนเพื่อติดตามดูแลผู๎ปุวยอยํางตํอเนื่อง 6) ประชาสัมพันธ์ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
แกํประชาชนและพัฒนาศักยภาพหนํวยบริการการแพทย์ฉุกเฉินในการดูแลผู๎ปุวยโรค STEMI ผล
การศึกษาพบวําในปี 2560 (1 ตุลาคม–31 มีนาคม 2560) มีผู๎ปุวย STEMI จานวน 3 ราย โดย 1
ใน 3 รายเป็นผู๎ปุวยแบบ Atypical chest pain ซึ่งได๎รับการประเมินคัดกรองครอบคลุมตามแบบ
ประเมินที่ปรับปรุงแล๎ว ผู๎ปุวย 2 ราย ได๎รับยา Streptokinase ที่ รพ.ลืออานาจ สํวนอีก 1 รายได๎รับ
การสํงตํอเพื่อทา Primary PCI ผู๎ปุวยทุกรายได๎รับการติดตามเยี่ยมบ๎านหลังจาหนํายโดยทีม HHC
และไมํมีผู๎ปุวยเสียชีวิต สรุปและข๎อเสนอแนะ การพัฒนารูปแบบการดูแลผู๎ปุวย STEMI ทาให๎ผู๎ปุวย
STEMI กลุํม Atypical chest pain ได๎รับการประเมินที่ถูกต๎อง รวดเร็ว ทีมสหสาขาวิชาชีพมีความ
พร๎อมสามารถให๎ยา Streptokinase ได๎ มีการประสานสํงตํอข๎อมูลที่เป็นระบบทาให๎สามารถติดตาม
ดูแลผู๎ปุวยได๎อยํางตํอเนื่อง แตํยังพบโอกาสพัฒนาในเรื่องการค๎นหาผู๎ปุวย STEMI ในผู๎ปุวยกลุํมโรค
เรื้อรังและประชาชนทั่วไป รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให๎ผู๎ปุวยเข๎าถึงการรักษาโดยระบบการแพทย์
ฉุกเฉินให๎มากขึ้น
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การพัฒนาแนวทางการดูแลผู๎ปุวยโรคไตวายเรื้อรัง รพ.ลืออานาจ
จังหวัดอานาจเจริญ
ผู้วิจัย
สุรภา หาระสาร
หน่วยงาน
โรงพยาบาลลืออานาจ
เบอร์โทร 098-6064598
รูปแบบการนาเสนอ โปสเตอร์
สาขา ด๎านคลินิก
คลินิกโรคไมํติดตํอเรื้อรังโรงพยาบาลลืออานาจ มีผู๎ปุวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรวม
ทั้งสิ้น จานวน 3,167 ราย และพบวําเมื่อตรวจเลือดประจาปี เพื่อคัดกรองภาวะแทรกซ๎อนทางไต
มีผู๎ปุวยที่มีภาวะไตเสื่อมเพิ่มมากขึ้นทุกปี เห็นได๎จากรายงาน HDC ตั้งแตํปี 2557-2559 พบวํา
อาเภอลืออานาจ มีอัตราการชะลอความเสื่อมของไต (ผู๎ปุวยมีอัตราการลดลงของ eGFR < 4
ml/min/1.73 m2/yr) คิดเป็นร๎อยละ 55.26 , 56.17 และ 61.37 ตามลาดับ ซึ่งยังไมํบรรลุตาม
เปูาที่ตั้งไว๎ คือผู๎ปุวยโรคไตวายต๎องสามารถชะลอไตเสื่อมได๎มากกวํา ร๎อยละ 65 ของผู๎ ปุวยทั้งหมด
โรงพยาบาลลืออานาจจึงได๎พัฒนาการดูแลผู๎ปุวยโรคไตวายเรื้อรังเพื่อชะลอไตเสื่อมของผู๎ปุวยโรค
เรื้อรัง ในอาเภอลืออานาจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให๎ผู๎ปุวยมีความรู๎ในการดูแลสภาวะสุขภาพ
ของตนเอง 2) ให๎ผู๎ปุวยโรคไตวายเรื้อรัง ระดับ 3B – 4 - 5 ดูแลตนเองได๎ กลุํมเปูาหมาย ผู๎ปุวย
โรคไตวายเรื้อรัง ที่มี eGFR ตั้งแตํ 0-45<4 ml/min/1.73m2/yr ( กลุํม 3b -4-5) จานวนกลุํมละ
10 คน วิธีดาเนินการ แยกกลุํมผู๎ปุวยตามระดับ eGFR และจัดกลุํมให๎ความรู๎ ใช๎หลัก 3 อ โดยทีมสห
วิชาชีพ ในวันที่ผู๎ปุวยมารับบริการในคลินิก วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาโดยใช๎การวัดผลการรับรู๎กํอน
และหลังเข๎ากลุํม และระดับ eGFR ของผู๎ปุวยหลังรํวมกิจกรรม 3 เดือน ผลการศึกษากํอนเข๎ารํวม
กิจกรรมพบวํา ร๎อยละ 13.4 ผู๎ปุวยทราบวําตนเองมีภาวะไตวายเรื้อรังรํวมด๎วย มากที่สุดในกลุํม 3b
,4 และ 5 เรียงตามลาดับ ผู๎ปุวยร๎อยละ 10 มีความรู๎เรื่องการจัดการตนเอง มากที่สุดคือเรื่องอาหาร
ผลการประเมินหลังเข๎ากลุํมพบวํา ผู๎ปุวยเริ่มมีรับรู๎ภาวะแทรกซ๎อนทางไตของตนเองเพิ่มขึ้น จากร๎อย
ละ 13.4 เป็นร๎อยละ 93.3 โดยกลุํมที่ไมํรับรู๎ภาวะแทรกซ๎อนของตนเองคือ ผู๎ปุวยที่สูงอายุ จานวน
2 ราย และด๎านความรู๎ในการจัดการตนเอง มีความรู๎เพิ่มขึ้น จากร๎อยละ 10 เป็นร๎อยละ 83.3
และร๎อยละ 26.6 ผู๎ปุวยมีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m2/yr พบในกลุํม 3b
สรุปได๎วําการจัดทากลุํมแยกตามระดับของ eGFR ทาให๎สะดวกในการจัดรูปแบบการให๎คาแนะนา
และสํ งผลอยํ างชัดเจนในผู๎ ปุว ยที่มี eGFR ระดับ 3 แตํยังมีอุปสรรคในการสื่ อสารกับผู๎สู งอายุ
ข๎อเสนอแนะ ในกรณีผู๎สูงอายุที่ไมํมีญาติมาในวันที่รับบริการ ควรมีการสื่อสารกับผู๎ดูแลคือ การเขียน
ในสมุดประจาตัวผู๎ปุวยและโทรติดตาม Care giver เพื่อให๎ความรู๎ในหลักสูตรเดียวกันกับผู๎ปุวย และ
ควรขยายผลไปในกลุํมที่มีระดับ eGFR ตั้งแตํ 2 และ 3a เพื่อเตรียมความพร๎อมและชะลอไตเสื่อม
ในกลุํมผู๎ปุวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง

19
ชื่อเรื่อง

การเปรียบเทียบต๎นทุนของการใช๎ยาฉีดอินซูลินแบบปากกาและอินซูลิน
แบบใช๎ไซริงค์ในผู๎ปุวยโรคเบาหวานที่มารับบริการในโรงพยาบาลลืออานาจ
ชื่อผู้วิจัย
กานต์ คามั่นทูล ภญ.พิไลพรรณ จันทประสารและชวลิต มหาไชย
หน่วยงาน โรงพยาบาลลืออานาจ เบอร์โทร 097-3345410
รูปแบบการนาเสนอ โปสเตอร์ สาขา คลินิก
โรคเบาหวานเป็นโรคที่เกิดจากการที่ตับอํอนผลิตอินซูลินได๎ไมํเพียงพอกับความต๎องการของ
รํางกาย ทาให๎รํางกายไมํสามารถควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได๎ ผู๎ปุวยจึงมีความจาเป็นต๎องใช๎ยาฉีด
อินซูลินเพื่อควบคุมระดับน้าตาลในเลือด ในปี 2560 โรงพยาบาลลืออานาจมีผู๎ปุวยโรคเบาหวาน
2,115 คน เป็นผู๎ปุวยเบาหวานที่ต๎องใช๎ยาฉีดอินซูลิน 569 คน (ร๎อยละ 26.90) โดยมูลคําการใช๎ยา
ฉีดอินซูลินระหวํางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559 มากถึง 131,300 บาท คิดเป็นร๎อยละ 7.29 ของ
มูลคําการใช๎ยาของโรงพยาบาล โดยอินซูลินที่ถู กสั่งใช๎มากที่สุดคืออินซูลินแบบปากกา (insulin 300
iu/3ml) ซึ่งมีราคาตํอหนํวยคือ 91 บาท ซึ่งคิดเป็นมูลคํา 88,270 บาท (ร๎อยละ 67.22) ของมูลคํา
การใช๎อินซูลิน ในขณะที่อินซูลินขนาด 1000 iu/10 ml มีมูลคําตํอหนํวยเพียง 74 บาท จากมูลคํา
การใช๎ยาฉีดอินซูลินที่สูงนี้ทาให๎เกิดแนวคิดในการทบทวนการใช๎ยาฉีดอินซูลินในผู๎ปุวยเพื่อหาทางแก๎ไข
ปั ญ หาและให๎ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) เพื่ อ ลดต๎ น ทุ น คํ า ยาฉี ด อิ น ซู ลิ น
2) เพื่อประเมินผลลัพธ์การใช๎ยาฉีดอินซูลิน กลุํมเปูาหมาย ผู๎ปุวยโรคเบาหวานที่ใช๎ยาฉี ดอินซูลินและ
มารับยาในโรงพยาบาลลืออานาจ ระหวํางเดือนมกราคม – มีนาคม 2560 จานวน 235 ราย วิธี
การศึกษา 1) ทบทวนแนวทางการสั่งใช๎ยาฉีดอินซูลินในผู๎ปุวยเบาหวานทุกราย 2) เปลี่ยนรูปแบบยา
ฉีดอินซูลินให๎เหมาะสมกับผู๎ปุวย โดย สอน ฝึกทักษะ ทบทวน ประเมินและติดตามการใช๎ย า เครื่องมือ
ที่ใช๎ในการศึกษา 1) แบบบันทึกและประเมินการสอนการใช๎ยาฉีดอินซูลิน 2) แบบติดตามการใช๎ยาของ
ผู๎ปุวย 3) โปรแกรม HosXP ผลการศึกษา จากการทบทวนการใช๎ยาฉีดอินซูลินของผู๎ปุวยเบาหวาน
จานวน 210 ราย ได๎มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบยาฉีดอินซูลินในผู๎ปุวยที่ใช๎ยาไมํเกิน 10 ยูนิตตํอวันให๎ใช๎
ยาฉีดในรูปแบบปากกาหากต๎องใช๎เกิน 10 ยูนิตตํอวันให๎ใช๎ยาฉีดอินซูลินชนิดที่ใช๎ไซริงค์แทน ยกเว๎น
ผู๎ปุวยสูงอายุ สายตาไมํดีหรือไมํสามารถใช๎ยาฉีดแบบไซริงค์ได๎ มีผู๎ปุวยเบาหวานจานวน 87 รายที่
ได๎รับการปรับเปลี่ยนรูปแบบยาฉีดอินซูลินให๎ เหมาะสมกับขนาดการใช๎ยา ทาให๎สามารถลดมูลคํายาฉีด
อินซูลินลงได๎ 43,680 บาท โดยผู๎ปุวยเบาหวานที่ได๎รับการปรับเปลี่ยนยาและสามารถฉีดยาได๎เอง
ถูกต๎อง จานวน 73 ราย (ร๎อยละ 83.91) สํวนผู๎ปุวยที่ญาติดูแล ญาติสามารถฉีดยาได๎ถูกต๎องจานวน
14 ราย (ร๎อยละ 16.09) ประโยชน์ที่ได๎รับ เนื่องจากเป็นการศึกษาในชํวงเวลาที่สั้น แตํก็สามารถลด
คํ า ใช๎ จํ า ยในหมวดคํ า ยาลงได๎ ถึ ง แม๎ จ ะเป็ น จ านวนเงิ น ไมํ ม ากแตํ ก็ ชํ ว ยลดภาระคํ า ใช๎ จํ า ยของ
โรงพยาบาลได๎ หากมีการพัฒนาอยํางตํอเนื่องในระยะยาวก็จะสามารถลดคําใช๎จํายได๎มากขึ้น สํงผลตํอ
สถานะทางการเงินของโรงพยาบาลในทิศทางที่ดีขึ้น สรุปและข๎อเสนอแนะ จากการศึกษาควรมีการ
ทบทวนแนวทางการใช๎ย าในผู๎ปุ ว ยโรคเบาหวานที่ใช๎ยาฉีดทุกราย เพื่อให๎ เกิดผลลั พธ์ที่คุ๎มคําและ
ประหยัดต๎นทุนและสามารถนาไปประยุกต์ใช๎ในผู๎ปุวยโรคเรื้อรังอื่นได๎
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ชื่อเรื่อง

การพัฒนาระบบการจัดเก็บคําบริการในผู๎ปุวยนอกที่มารับบริการที่
โรงพยาบาลลืออานาจ
ชื่อผู้วิจัย
นันทิยา เอื้อทาน, ราตรี จันทะบุตร และภญ.พิไลพรรณ จันทประสาร
หน่วยงาน
โรงพยาบาลลืออานาจ
เบอร์โทร 085-4100452
รูปแบบการนาเสนอ โปสเตอร์
สาขา R2R
ระบบการเก็บเงินผู๎มารับบริการนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลลืออานาจ ดาเนินการโดย
มอบหมายให๎ ห๎ องจํ ายยามีห น๎ าที่เก็บคํารักษาพยาบาล ปัญหาที่พบคือ หลั งจากรับบริการแล๎ ว
หากไมํต๎องมารับยาผู๎รับบริการจะไมํมาชาระคําบริการ ซึ่งมีจานวนมากทาให๎โรงพยาบาลสูญเสีย
รายได๎ ยอดเงินที่ควรได๎และที่ได๎รับจริงไมํตรงกัน ทาให๎การประมาณการรายได๎ผิดพลาด สํงผลเสียตํอ
การบริหารงบประมาณเชํน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีผู๎มารับบริการทั้งหมดที่ต๎องชาระคําบริการ
จานวน 1,266 ราย ไมํชาระเงินจานวน 49 ราย คิดเป็นร๎อยละ 3.87 ทาให๎โรงพยาบาลสูญเสีย
รายได๎จานวน 17,265 บาท จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบการเก็บคําบริการในผู๎ปุวยนอกที่มา
รับบริการที่โรงพยาบาลลืออานาจขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สามารถเก็บคําบริการได๎ครบทุกราย
2) บริหารจัดการข๎อมูลในโปรแกรม HosXP ให๎ถูกต๎องตามความเป็นจริง แนวทางการดาเนินงาน
1) ให๎เจ๎าหน๎าที่การเงินขึ้นเวรทุกวันทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ 2) ให๎ผู๎มารับบริการจํายเงิน
กํอนรับยาทุกครั้ง 3) ให๎มีผู๎ตรวจสอบสิทธิของผู๎มารับบริการที่ต๎องชาระเงินทุกวัน หากพบปัญหา
สิทธิการรักษาไมํตรงให๎แก๎ไขสิทธิให๎ถูกต๎อง โดยแจ๎งเจ๎าหน๎าที่คอมพิวเตอร์และงานประกันสุขภาพ
เพื่อดาเนิ น การแก๎ไข ผลการศึกษาพบวํา ในเดือนมีนาคม 2560 มีผู๎ มารับบริการที่ต๎องช าระ
คําบริการทั้งหมดจานวน 1,575 ราย ไมํชาระคําบริการเพียงจานวน 14 ราย คิดเป็นร๎อยละ 0.89
ซึ่งลดจากเดือนกุมภาพันธ์คิดเป็นร๎อยละ 77.03 สํงผลให๎โรงพยาบาลสูญเสียรายได๎เพียงจานวน
4,912 บาท ซึ่งรายได๎ที่หายไปลดลงจากเดือนที่แล๎วคิดเป็นร๎อยละ 71.55 จากการพัฒนาทาให๎
ระบบข๎อมูล การเงินในโปรแกรม HosXP ถูกต๎องตามความเป็นจริง ระบบบัญชีเกณฑ์คงค๎างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สรุปผลได๎วํา การพัฒนาระบบงานการจัดเก็บคําบริการในผู๎ปุวยนอกที่มารับ
บริการที่โรงพยาบาลลืออานาจแบบใหมํ สํงผลให๎โรงพยาบาลมีความสามารถในการนาข๎อมูลมา
ประกอบการบริหารจัดการได๎ถูกต๎อง ครบถ๎วน รายได๎ในหมวดผู๎รับบริการต๎องชาระเงินเพิ่มขึ้น
โรงพยาบาลมีรายได๎เพิ่มมากขึ้น ผู๎รับบริการได๎รับทราบสิทธิในการรักษาพยาบาลและปรับปรุงแก๎ไข
สิทธิได๎ถูกต๎องเพิ่มมากขึ้น สํงผลให๎สถานะทางการเงินการคลังของโรงพยาบาลดีขึ้น ถึงแม๎การศึกษา
นี้จะเป็นเพียงสํวนเล็กน๎อยและจานวนเงินไมํมากแตํก็ชํวยให๎การบริหารจัดการรายรับตาม plan fin
เพิ่มขึ้นและสามารถชํวยลดภาวะวิกฤตของโรงพยาบาลได๎
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ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสํงเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู๎ปุวยที่ได๎รับยา
วาร์ฟารินโรงพยาบาลลืออานาจ
ชื่อผู้วิจัย กนกวรรณ ผิวทอง และ ภญ.พนัฎชนันทน์ ผิวบาง
หนํวยงาน โรงพยาบาลลืออานาจ
เบอร์โทร 085-8610062
รูปแบบการนาเสนอ โปสเตอร์ สาขา ด๎านการสํงเสริมสุขภาพ ปูองกันและควบคุมโรค
คลินิกผู๎ปุวยที่ได๎รับการรักษาด๎วยยาวาร์ฟาริน โรงพยาบาลลืออานาจ มีจานวนทั้งสิ้น 10ราย
จากเดิมในปี 2557 มีจานวนเพียง 3 ราย ผลการศึกษาพบวํา ร๎อยละของผู๎ปุวยที่ได๎รับยา Warfarin
ได๎ Target INR ลดลง ซึ่งยังไมํบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว๎ คือ ผู๎ปุวยที่ได๎รับยาวาร์ฟารินต๎อง ได๎ Target
INR อยูํในเกณฑ์ที่กาหนด คือ 2.0-3.0 ได๎มากกวํา ร๎อยละ 60 ของผู๎ปุวยทั้งหมด โรงพยาบาล
ลืออานาจ จึงได๎พัฒนาระบบการดูแลตนเองของผู๎ปุวยที่ได๎รับยาวาร์ฟาริน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) ให๎ผู๎ปุวยมีความรู๎ในการดูแลสุขภาพของตนเอง 2) ให๎ผู๎ปุวยที่รับยาวาร์ฟารินมีระดับ Target INR
อยูํในเกณฑ์ที่กาหนด คือ 2.0-3.0 กลุํมเปูาหมาย คือ ผู๎ปุวยที่ได๎รับ การรักษา โดยได๎รับยาละลายลิ่ม
เลือดที่โรงพยาบาลลืออานาจ วิธีการศึกษา จากเดิมซักประวัติสํงตรวจพบแพทย์เลย ปรับเป็น มีการ
จัดตั้งคลินิกวาร์ฟาริน มีลักษณะการให๎บริการแบบกึ่งเบ็ดเสร็จ (Semi-One Stop Service) มีการจัด
กลุํมให๎ความรู๎ โดยทีมสหวิชาชีพ พยาบาลเป็นผู๎ ซักประวัติ สอบถามอาการ และให๎คาแนะนาในการ
ปฏิบัติตัว สํงตรวจเลือดหาระดับ PT INR สํงพบเภสัชกรเพื่อปรับยาเพื่อให๎คําผลเลือดให๎ได๎ตาม
เปูาหมายที่กาหนดหาสาเหตุและแนวทางรํวมกัน แพทย์ตรวจรักษา ในวันที่ผู๎ปุวยมารับบริการใน
คลินิก วิธีการศึกษา โดยใช๎การวัดผลการรับรู๎ กํอนเข๎ารํวมกิจกรรม ผลกํอนการประเมินพบผู๎ปุวยมี
ความพรํองความรู๎ในเรื่องการจัดการตนเอง มากที่สุดคือ ยาสมุนไพร และการรับประทานยาแก๎ปวด
การหยุดรับประทานยาเอง ผลการศึกษาพบวํา ผู๎ปุวยมีการรับรู๎เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตัวมากขึ้น
จากร๎อยละ 55 เพิ่มเป็นร๎อยละ 93.38 โดยกลุํมที่ไมํคํอยรับรู๎ภาวะแทรกซ๎อนของตนเองคือ ผู๎ปุวย
ผู๎สูงอายุ หยุดรับประทานยาเอง การรับประทานยาสมุนไพรและด๎านความรู๎ในการจัดการตนเอง มี
ความรู๎เพิ่มมากขึ้นและผู๎ปุวยที่รับยาวาร์ฟาริน มีระดับ Target INR อยูํในเกณฑ์ที่กาหนด จากร๎อยละ
50 เพิ่มเป็นร๎อยละ 67.26 สรุปและข๎อเสนอแนะ การจัดทากลุํมและการจัดทาคลินิกวาร์ฟาริน ทา
ให๎สะดวกในการจัดรูปแบบการให๎คาแนะนา และสํงผลให๎ระดับ Target INR อยูํในเกณฑ์ที่กาหนด
ข๎อเสนอแนะ ควรเขียนบันทึกในสมุดประจาตัวผู๎ปุวยและการโทรติดตาม ผู๎ดูแล มีการสํงตํอข๎อมูล
ทะเบี ยนผู๎ ปุว ยที่ได๎รั บยาละลายลิ่ มเลื อด ให๎ เครือขํายโรงพยาบาลสํงเสริมสุ ขภาพตาบลดูแลและ
ติดตามรํวมกัน

22
ชื่อเรื่อง ผลลัพธ์การจัดการด๎านยาในผู๎ปุวยโรคเบาหวานที่มารับบริการในโรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพตาบลน้าทํวม อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ
ผู้วิจัย ชินพรรธน์ รุํงจิรัชธนบูรณ์ และ ภญ.พิไลพรรณ จันทประสาร
หน่วยงาน โรงพยาบาลลืออานาจและ รพ.สต.น้าทํวม เบอร์โทร 088-5838599
รูปแบบการนาเสนอ โปสเตอร์
สาขา R2R
ในปี 2560 โรงพยาบาลลืออานาจ มีผู๎ปุวยด๎วยโรคเบาหวานมารับบริการและตรวจรักษา
2,115 คน (ร๎อยละ 7.23) โดยผู๎ปุวยต๎องมาพบแพทย์สม่าเสมอทุก 1-2 เดือน โรงพยาบาลให๎การ
รักษาโดยใช๎ CPG เป็นแนวทางในการดูแลผู๎ปุวย มีการกาหนดเกณฑ์การสํงตํอผู๎ปุวยเบาหวานไปรับ
การรักษาและรับยาที่ รพ.สต. ใกล๎บ๎าน หากผู๎ปุวยสามารถควบคุมระดับน้าตาลในเลือดให๎อยูํในเกณฑ์
ใกล๎เคียงกับคําปกติ (FBS  140 mg%) ซึ่งมีผู๎ปุวยเบาหวานที่ถูกสํงตัวกลับ 561 คน (ร๎อยละ
26.52) เป็นผู๎ปุวยเบาหวานในเขต รพ.สต. น้าทํวมจานวน 35 คน (ร๎อยละ 6.24) จากผลการ
ดาเนินงานพบปัญหาคือ ขาดการติดตามการใช๎ยาในผู๎ปุวยเบาหวานอยํางเป็นระบบ ปัญหาด๎านยา
ไมํได๎รับการแก๎ไขอยํางทันทํวงที เกิดแนวคิดในการติดตามผู๎ปุว ย โดยนาหลั กการเรื่องหลั กการ
บริหารการใช๎ยาเพื่อการบาบัดโรค (Medication Therapy Management:MTM) มาปรับใช๎โดยมี
วัตถุป ระสงค์เพื่อ 1) เปรี ย บเทีย บผลลั พ ธ์ทางด๎านคลิ นิก (Clinical outcome) กํ อนและหลั ง
การศึกษา 2) แก๎ไขปัญหาด๎านยาของผู๎ปุวย วิธีการศึกษา การวิจัยเชิงทดลองชนิดมีการทดสอบกํอน
และหลัง (Pre test - Post test Design) เพื่อศึกษาผลของโปรแกรม MTM ตํอผลลัพธ์ทางด๎านคลินิก
ในผู๎ปุวยโรคเบาหวานที่มารับการรักษาที่ รพ.สต. บ๎านน้าทํวม ตั้งแตํ ต.ค. 59 ถึง มี.ค. 60 จานวน
35 คน กํอนการศึกษาเก็บข๎อมูลระดับน้าตาลในเลือด FBS และระดับ HbA1C จากนั้นนารูปแบบ
และแนวทางการบริหารจัดการด๎านยาแบบ MTM มาใช๎กับผู๎ปุวย เพื่อนาข๎อมูลผู๎ปุวยมาประเมินการ
ใช๎ยา การรักษาโรค แก๎ปั ญหาและสํ งตํอแพทย์ พร๎อมทั้งการจัดเก็บข๎อมูล อยํางเป็นระบบ มีการ
ติดตามการรักษาอยํางตํอเนื่อง โดยมีการค๎นหาข๎อมูลการใช๎ (Medication therapy review) การจด
บันทึกข๎อมูลของผู๎ปุวยแตํละคน (A person medical record) การวางแผนแก๎ไขปัญหา (A
medication action plan) การให๎ข๎อมูลและการสํงตํอ (Intervention and referral) และการจัดทา
เอกสารพร๎อมติดตามการใช๎ยา (Documentation and follow-up) เพื่อเป็นการดูผู๎ปุวยอยําง
ตํอเนื่อง โดยปรับปรุงให๎เหมาะสมกับบริบทการทางานของเจ๎าหน๎าที่ เก็บรวบรวมข๎อมูลโดยแบบ
บั น ทึก ข๎อมูล และแบบสอบถาม เปรียบเทียบความแตกตํางของ FBS และระดั บ HbA1C
ผลการศึกษา กํอนการศึกษาผู๎ปุวยมีคํา FBS เฉลี่ยอยูํที่ 139 mg/dl และคํา HbA1C เฉลี่ยอยูํที่
6.62 % หลังการศึกษาพบวํา ผู๎ปุวยมีคํา FBS เฉลี่ยอยูํที่ 130 mg/dl และคํา HbA1C เฉลี่ยอยูํที่
5.86 % ซึ่งแตกตํางกัน ที่ระดับ.05 และสามารถแก๎ไขปัญหาด๎านยาของผู๎ปุวยได๎ทุกราย สรุปและ
ข๎อเสนอแนะ การนา MTM มาใช๎ในผู๎ ปุวยโรคเบาหวานที่ได๎รับยาใน รพ.สต. น้าทํวมทาให๎ ผู๎ปุว ย
สามารถควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได๎ตํอเนื่องและแก๎ไขปัญหาด๎านยาของผู๎ปุวยได๎ทันทํวงที ควรมี
ขยายงานไปสูํกลุํมผู๎ปุวยโรคเบาหวานใน รพ.สต. อื่นๆให๎ ครอบคลุมทุกพื้นที่
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ผลงานวิชาการดีเด่นระดับจังหวัดปี 2559 และการนาไปเผยแพร่/ใช้ประโยชน์
ประเภทการนาไปใช้ประโยชน์
ข้อที่ 3 เชิงนโยบาย หมายถึง จานวนผลงานวิจัย/R2R ด๎านสุขภาพที่นาไปประกอบการตัดสินใจในการบริหารและการกาเป็นนโยบายมาตรการ แนวทางสาคัญใน
การพัฒนาด๎านสํงเสริม รักษา ปูองกัน ฟื้นฟูสภาพและคุ๎มครองผู๎บริโภค โดยมีหลักฐานแสดงประกอบการนาไปใช๎
ข้อที่ 4 เชิงการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยการถํายทอดเทคโนโลยีที่ได๎จากงานวิจัยในกฎหมายที่กาหนด เชํน อบรม คูํมือ แผํนพับ โปสเตอร์ เว็บไซด์ฯ
ลาดับ
ชื่อเรื่อง
1 การศึกษาการใช๎ยา Metformin ใน
ผู๎ปุวยเบาหวานที่มีการทางานของไต
บกพรํอง

บรรยายให้เห็นการนาไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน
เจ้าของผลงาน
ข้อที่ 4 เชิงการพัฒนาสังคมและชุมชน
คุณพนัฎชนันทน์ ผิวบาง
จากการศึกษาผลการใช๎ยา Metformin ในผู๎ปุวยเบาหวานที่มีการทางานของไต
บกพรํองโรงพยาบาลลืออานาจ
เก็บข๎อมูลในระบบ HosXp ตั้งแตํเดือนตุลาคม 2557- กันยายน 2558 ผลพบวํา
ใน รพ.ลืออานาจนั้นยังมีการสั่งใช๎ยา Metformin ในคนไข๎ที่มีภาวะไตเสื่อมและยัง
ไมํได๎ปรับเปลี่ยนการรักษา และได๎เห็นถึงปัญหาและเหตุผลของการที่ยังสั่งใช๎ยานี้ตํอ
ในปี 2559 รพ.ลืออานาจ ได๎ริเริ่มกํอตั้งคลินิกชะลอไตเสื่อม โดยมีการดาเนินงาน
โดยทีมสหวิชาชีพ ได๎ทาการสกรีนคัดกรองคนไข๎ที่มีภาวะไตเสื่อมในระยะตํางๆเข๎า
คลินิกชะลอไตเสื่อมทุกวัน พุธ-พฤหัส ของสัปดาห์ และให๎ความรู๎การปฏิบัติตนแกํ
คนไข๎ โดยทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร โภชนากร และกายภาพตามตารางของ
คณะกรรมการคลินิก
จากผลการศึกษานี้ เภสัชกรได๎มีการดาเนินงานโดยปรึกษาทีมสหวิชาชีพและ
ปรึกษาแพทย์เพื่อปรับหยุดยาและปรับแผนการรักษาของผู๎ปุวยเบาหวานที่พบวํายังใช๎
Metformin ในรายที่พบวํามี Scr rising และมีผลไตเสื่อมลงเทียบกับผลครั้งกํอน

24
ลาดับ

ชื่อเรื่อง

บรรยายให้เห็นการนาไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน
และมีการติดตามคําการทางานของไตทุก 3 เดือน
เพื่อเฝูาระวังคําการทางานของไตที่ลดลงเกินเกณฑ์การสั่งใช๎ Metformin และเสี่ยง
ตํอการเกิดภาวะ Lactic acidosis ได๎งําย โดยปัจจุบันได๎มีการปรับเปลี่ยนยา
แผนการรักษาในคนไข๎ที่มี Metformin Contraindication ทุกราย
ให๎ความรู๎คนไข๎ เข๎าใจถึงการปรับเปลี่ยนการใช๎ยามากขึ้น เชํน คนไข๎ร๎อยละ 70
เข๎าใจวํายา Metformin และยาเบาหวานความดันตํางๆที่รับประทานอยูํนั้น มีผลทา
ให๎เกิดภาวะไตเสื่อม รับประทานยาหลายชนิด ทาให๎ไมํอยากรับประทานยาตํอ ผู๎ปุวย
ทานยาไมํสม่าเสมอ และสํงผลโดยตรงตํอผลการรักษาที่ไมํมีประสิทธิภาพ เภสัชกรที่
คลินิกมีหน๎าที่อธิบายตํอคนไข๎ที่มีการปรับหยุดการใช๎ยา Metformin โดยอธิบายถึง
สภาวะโรคไตเสื่อมที่คนไข๎มีเกิดจากอะไรได๎บ๎าง เชํน เกิดจากสภาวะที่ควบคุมน้าตาล
ในเลือดไมํได๎ตามเกณฑ์ อาหารที่รับประทานรสเค็ม รสจัด อาหารเสริม เครื่อง
สมุนไพร ยาต๎ม ยาชุด ยาหม๎อ รวมถึงอธิบายผลของยาที่ออกฤทธิ์และมีความ
เกี่ยวข๎องกับภาวะไตเสื่อมอยํางไร เมื่อคนไข๎มีภาวะไตเสื่อมจึงมีการปรับเปลี่ยน
แผนการรักษาอยํางไร แนะนาการปฏิบัติตัวของคนไข๎ การควบคุมอาหารที่ดี และ
รับประทานยาให๎ถูกต๎อง สม่าเสมอ ตามแพทย์สั่ง เมื่อคนไข๎มีความเข๎าใจ และ
ตระหนักตํอภาวะโรคที่เป็นมากขึ้น ให๎ความรํวมมือตํอแผนการรักษา ทาให๎
ผลการรักษาพัฒนาไปในแนวทางที่ดีขึ้น

เจ้าของผลงาน

25
ลาดับ
ชื่อเรื่อง
2 การพัฒนาระบบบริการเพื่อลดภาวะ
ขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด
3
4

5

การพัฒนาระบบปูองกันและดูแล
มารดาตกเลือดหลังคลอดในระยะแรก
รพ.ลืออานาจ
เบาหวานไกลตัว ชุมชนใกล๎ใจ
เครือขําย คปสอ.ลืออานาจ

บรรยายให้เห็นการนาไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน
ข้อที่ 3 : เชิงนโยบาย
มีแนวทางการประเมินกลุํมทารกในครรภ์ที่เสี่ยงตํอการเกิดภาวะขาดออกซิเจนใน
ทารกแรกเกิดของ รพ.ลืออานาจ และนามาใช๎จนถึงปัจจุบัน

เจ้าของผลงาน
คุณธนพร อมรวงศ์

ข้อที่ 3 : เชิงนโยบาย
มีแนวทางการปูองกันและดูแลมารดาตกเลือดหลังคลอดในระยะแรกของ รพ.ลือ
อานาจ เพื่อให๎ทุกคนถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
ข้อที่ 3 : เชิงนโยบาย
เครือขําย clinic NCD มีการเชื่อมโยงกันอยํางชัดเจน และสามารถสื่อสารกันอยําง
เป็นระบบ ตั้งแตํพื้นที่ขึ้นมาถึง รพช. และ รพช. ไปยังพื้นที่ โดยมีผู๎ประสานงาน
อยํางชัดเจน มีการ update ข๎อมูลให๎เป็นปัจจุบันอยูํเสมอ

คุณธนพร อมรวงศ์

การพัฒนาแนวทางการเฝูาระวังผู๎ปุวย ข้อที่ 3 : เชิงนโยบาย
ติดเชื้อในกระแสเลือดในโรงพยาบาล เป็นการพัฒนาแนวทางการดูผู๎ปุวย
ลืออานาจ
Sepsis และนาไปปรับปรุงในระบบการดูแลตั้งแตํ
1.จัดทาแนวทางการคัดกรองผู๎ปุวยที่ถูกต๎องรวดเร็วมากขึ้นที่จุดคัดกรองและ ER
2.กาหนดแนวทางเพื่อให๎ผู๎ปุวยได๎รับการวินิจฉัยได๎ถูกต๎องรวดเร็ว
3.กาหนดแนวทางเพื่อให๎ผู๎ปุวยได๎ยาปฏิชีวนะรวดเร็วและได๎สารน้าเพียงพอ
4.เฝูาระวังผู๎ปุวยsepsisอาการทรุดลงและแก๎ไขได๎เหมาะสม
5.ลดการสํงตํอผู๎ปุวย sepsis ไปรักษาที่อื่น

คุณสุรภา หาระสาร

คุณดอกบัว บุรัตน์
คุณลัดดาวัลย์ สุโพธิณะ

26
ลาดับ
ชื่อเรื่อง
6 การพัฒนารูปแบบการจัดการโรคและ
การติดตามเยี่ยมบ๎านผู๎ปุวยโรคเรื้อรัง
ในชุมชนตามแบบแพทย์แผนไทยใน
อาเภอลืออานาจ

บรรยายให้เห็นการนาไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน
เจ้าของผลงาน
ข้อที่ 3 : เชิงนโยบาย
คุณพิไลพรรณ จันท
1. เกิดแนวทางและองค์ความรู๎ใหมํในการดูแลผู๎ปุวยโรคเรื้อรัง เกิดการติดตามการ ประสาร
เยี่ยมบ๎านอยํางตํอเนื่องในผู๎ปุวยที่มีปัญหาสุขภาพ
คุณอัจจิมา มุํงสิน
2. มีการขยายงาน โดยจัดกิจกรรมให๎ความรู๎ผู๎รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย และ มี
การขยายงานไปยัง รพ.สต. ในอาเภอลืออานาจ
3. มีการออกให๎บริการในวันที่มีคลินิกโรคเรื้อรังในแตํละ รพ.สต.

7

การเยี่ยมบ๎านแบบเดี่ยวของงาน
กายภาพบาบัดกับการเยี่ยมบ๎านแบบ
ทีมของ HHC ในผู๎ปุวยอัมพาตครึ่งซีก
รายใหมํ ในเขตรับผิดชอบอาเภอลือ
อานาจ แบบไหนที่จะทาให๎ คํา
Barthel index ADL มีพัฒนาการที่
ดีกวํากัน

ข้อที่ 3 : เชิงนโยบาย
คุณชัยวุฒิ ดอนเสือ
หลังจากได๎ข๎อเสนอแนะจาก ผู๎วิพากษ์ ได๎มีการปรับปรุงการทางานในเคสให๎การฟื้นฟู
ขึ้นโดยการเน๎นให๎ความสาคัญในแตํละจุดแตํละรายเพิ่มเวลาการลงเป็นทีมและลง
เดี่ยวมากขึ้นในเคสที่โฟกัส จาก ปกติ มากถึง สามครั้งตํอเดือน

8

ทํอโค๎งบริหารไหลํ แขน และมือ

คุณปวีณา สลางสิงห์
ข้อที่ 4 เชิงการพัฒนาสังคมและชุมชน
เผยแพรํผลงานให๎แกํผู๎ปุวยและผู๎ที่สนใจ โดยการจัดทาแผํนพับวิธีการจัดทาอุปกรณ์
วิธีการใช๎งานที่บ๎าน และคาแนะนาในการใช๎งาน ซึ่งผู๎ที่ต๎องการจัดทาอุปกรณ์ใช๎เองที่
บ๎านสามารถขอคาปรึกษา และสอบถามข๎อมูลเพิ่มเติมได๎

27
ลาดับ
ชื่อเรื่อง
9 ผลลัพธ์ทางการพยาบาลในการ
บริหารจัดการการเยี่ยมบ๎านแบบ
การบูรณาการโดยมีสํวนรํวมของภาคี
เครือขําย

10

11

บรรยายให้เห็นการนาไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน
เจ้าของผลงาน
ข้อที่ 3 : เชิงนโยบาย
คุณจุฬาลักษณ์ พลชนะ
- นาไปเป็นแนวทางเยี่ยมบ๎าน ของ คปสอ. ลืออานาจ ซึ่งแตํละ พื้นที่ รพสต ในเขต
อาเภอลืออานาจ จะใช๎รูปแบบเดียวกัน ในการออกเยี่ยม และใช๎ในการปรึกษาปัญหา
ของแตํ ระรายบุคคล ทาให๎เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานเยี่ยมบ๎านรู๎บทบาทหน๎าที่ สะดวกใน
การปฏิบัติงาน และผู๎ปุวยแตํ ระรายได๎รับการแก๎ไขปัญหาได๎อยํางครอบคลุม
- ชุมชนและภาคีหนํวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน อบต.อปท.มามีบทบาทดูแล
ชํวยเหลือในสํวนที่เกี่ยวข๎อง ทาให๎ผู๎ปุวยไมํถูกทอดทิ้ง หรือตกเป็นภาระของหนํวยงาน
ใดหนํวยงานหนึ่ง
- รวมทั้งได๎รํวมประสานทางานเป็นทีม ทาให๎เกิดความจีรังและยั่งยืนของทีมเยี่ยมบ๎าน
ในการดูแลผู๎ปุวยตํอไป
คุณธนพร อมรวงศ์
การพัฒนาระบบบริการเพื่อลดการ
ข้อที่ 3 : เชิงนโยบาย
ติดเชื้อที่แผลฝีเย็บ ในหญิงหลังคลอด มีแนวทางการปูองกันการติดเชื้อที่แผลฝีเย็บในหญิงหลังคลอด รพ.ลืออานาจและ
โรงพยาบาลลืออานาจ
นามาใช๎จนถึงปัจจุบัน
พัฒนาระบบการจัดหาพัสดุให๎ตรงกับ ข้อที่ 3 : เชิงนโยบาย
คุณจิรวดี พูลทรัพย์
ความต๎องการของผู๎ใช๎
นากระบวนการที่ทาการพัฒนาในด๎านการจัดหาพัสดุมาใช๎ในการปฏิบัติงาน ทาให๎การ คุณอมรดา อรุณพิบูลย์
จัดหาพัสดุมีความผิดพลาดน๎อยลง มีขั้นตอนการทางานที่ชัดเจนเป็นที่เข๎าใจตรงกัน
และปฏิบัติตามขั้นตอนที่วางไว๎ ลดขั้นตอนที่วําเมื่อซื้อพัสดุผิดพลาดต๎องทาการคืน
สินค๎าหรือแลกเปลี่ยนสินค๎าจากผู๎ค๎า จึงลดปัญหาการจัดหาพัสดุลําช๎า และ
นอกจากนั้นพัสดุที่จัดหายังตรงตามความต๎องการของผู๎ใช๎งาน อีกทั้งยังทาให๎เกิดความ
พอใจแกํผู๎ใช๎งานอีกด๎วย
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ลาดับ
ชื่อเรื่อง
12 ผลลัพธ์การพัฒนารสชาดของอาหาร
เฉพาะโรคในกลุํมอาหารผู๎ปุวยโรค
เรื้อรัง

บรรยายให้เห็นการนาไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน
ข้อที่ 4 เชิงการพัฒนาสังคมและชุมชน
คือ มาตรการ สํงเสริม ปูองกัน กลุํมโรคไมํติดตํอเรื้อรัง เพื่อปูองกันไมํให๎เกิด
ภาวะแทรกซ๎อนอื่นๆตามมา มีการถํายทอดองค์ความรู๎จากผู๎วิจัยให๎กับผู๎ประกอบ
อาหารในโรงพยาบาลและตัวแทน อสม. ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน ผู๎ปุวยและ
ญาตินาไปปรับใช๎ให๎เหมาะสมกับบริบทของตัวเอง ในทุกพื้นที่ในเขตอาเภอลืออานาจ

เจ้าของผลงาน
คุณวิลาวัลย์ มหาไชย

14

การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการ ข้อที่ 3 : เชิงนโยบาย
ใช๎ยาสูตรตารับสมุนไพรทับหม๎อเกลือ ทาให๎เกิดแนวทางในการดูแลผู๎ปุวยซึ่งเป็นหญิงหลังคลอด สามารถนาความรู๎ใหมํที่ได๎
ในหญิงหลังคลอด อาเภอลืออานาจ จากการศึกษาไปใช๎กับกลุํมเปูาหมาย ผู๎รับบริการได๎ประโยชน์อยํางแท๎จริง
จังหวัดอานาจเจริญ
1. ในฤดูกาลที่ขาดแคลนสมุนไพรชนิดหนึ่ง สามารถใช๎อีกชนิดในการให๎บริการได๎
เกิดการดาเนินงานอยํางตํอเนื่อง
2. ผู๎รับบริการซึ่งเป็นหญิงหลังคลอดมดลูกเข๎าอูํได๎เร็วขึ้น

คุณพิไลพรรณ จันท
ประสาร
คุณอัจจิมา มุํงสิน

15

หายรู๎ ดูเข๎าใจ ปลอดภัยเมื่อใช๎ยา
กระเป๋ายา 5สี รพ.สต.น้าทํวม

ข้อที่ 4 เชิงการพัฒนาสังคมและชุมชน
1. เกิดการสร๎างเครือขํายและขยายเครือขํายในพื้นที่อื่นในการใช๎ผลงาน R2R
2. มีการถํายทอดและแนวทางการนาไปใช๎ในพื้นที่อื่น

ชินพรรธน์ รุํงจิรัชธนบูรณ์

16

การพัฒนารูปแบบการดาเนินงาน
ปูองกันและควบคุมโรคไข๎เลือดออก
ตามแนวทางการจัดการพาหนะนาโรค
แบบผสมผสาน (IVM) อาเภอลือ

ข้อที่ 3 : เชิงนโยบาย
- แนวทางการจัดการพาหะนาโรคแบบผสมผสาน Integrated Vector
Management (IVM) เป็นกระบวนการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล เพื่อให้มีการใช้
ทรัพยากรอย่างเหมาะสมในการควบคุมพาหะนาโรค เพื่อลดหรือหยุดยั้งการแพร่เชื้อ

คุณจรูญศักดิ์ หวังล๎อมกลาง
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ชื่อเรื่อง
อานาจ จังหวัดอานาจเจริญ

บรรยายให้เห็นการนาไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน
โรค ซึ่งมีองค์ประกอบที่สาคัญ คือ มีกระบวนการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล มีความคุ้มค่า
และยั่งยืน มีดาเนินการภายใต้กฎระเบียบและวิธีการที่เหมาะสม มีการสนับสนุนจากผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประโยชน์ของการจัดการยุงพาหะนาโรค
แบบผสมผสาน เป็นเครื่องมือในการนาไปกาหนดเป็นมาตรการในระดับอาเภอ
ระดับตาบล/หมู่บ้าน นายอาเภอลืออานาจ กาหนดให้เป็น “วาระอาเภอลืออานาจ”
ในการกาหนดมาตรการเข้มในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ทั้งระยะก่อนเกิด
โรค ระยะเกิดโรค และระยะหลังเกิดโรค เกิดความร่วมมือระหว่างภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการยุงพาหะนาโรค เช่น หน่วยงาน สาธารณสุข องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม และ
ประชาชนในท้องถิ่นร่วมคิด ร่วมทา การใช้ทรัพยากรในการควบคุมยุงพาหะนาโรคที่มี
อยู่อย่างเหมาะสม เป็นเครื่องมือในการนาไปกาหนดเป็นมาตรการในระดับอาเอ
ระดับตาบล/หมู่บ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเห็นผลการ
ปฏิบัติด้วยตนเอง ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมยุงพาหะนาโรค ลดการใช้
สารเคมีควบคุมยุงพาหะนาโรค เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เจ้าของผลงาน

