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ประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ จากงานประจาสู่ งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 7
“เสริมพลัง สร้ างคุณภาพ สู่ สุขภาวะ”
วันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2557
ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์ การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ จากผลงาน R2R ดีเด่ น เรื่อง “เสริมคุณค่ าสิ่ งประดิษฐ์ และภูมปิ ัญญาด้ วย R2R”
วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 13:00 – 16:00 น.
ณ ห้ อง Sapphire 202
คุณชลิตา มิ่งขวัญ
โรงพยาบาลศิริราช
คุณธี ราภรณ์ จิ ตวิริยธรรม
การสนทนาห้องนี้แบ่งกลุ่มสนทนาออกเป็ น 3 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1
คุณทัศนีย ์ มะโนจิต
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลและ จ.น่าน
คุณอาราทร หล้าคามูล
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลยอด จ.น่าน
คุณเปี่ ยมฤทัย บุตรดาพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรุ งเทพมหานคร
คุณพงศ์ศิลป์ วิลาชัย
โรงพยาลาลเชียงม่วน จ.พะเยา
ผู้นาสนทนา
คุณศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
คุณทัศนีย์ มะโนจิต โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลและ จ.น่าน กล่าวถึง การวิจยั การนวดแผนไทยฟื้ นฟูสภาพผู ้
พิการทางการเคลื่อนไหว เพื่อพัฒนาความรู ้ ความสามารถของอาสาสมัคร และผูช้ ่ วยแพทย์แผนไทยในการดูแลผูพ้ ิการ โดย
เลือกกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูพ้ ิการที่มีสาเหตุมาจากโรคหลอดเลือดในสมอง (Stroke) ซึ่ งในการอบรมญาติ หรื อ อาสาสมัครในการ
นวดผูป้ ่ วยนั้น จะไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่ องจากได้รับการสนับสนุ นงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุ ขภาพระดับพื้ นที่ หรื อ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในการนวดผูป้ ่ วยจะดาเนินการทุก 2 เดือน และมีการบันทึกการนวดและประเมินผลผูป้ ่ วยทุก 2 ปี
คุณอาราทร หล้ าคามูล โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลยอด จ.น่ าน กล่าวถึง ที่ มาและวัตถุประสงค์การวิจยั การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพตามแนวทางแพทย์วิธีธรรมของกลุ่มเสี่ ยงโรคความดันโลหิ ตสู งและเบาหวาน ตาบลยอด อาเภอ
สองแคว จังหวัดน่าน โดยประยุกต์จากวิธีของหมอเขียว (คุณใจเพชร กล้าจน) ที่จงั หวัดเคยจัดอบรม ซึ่ งวิถีธรรมที่กล่าวถึงไม่ใช่
ธรรมะ แต่เป็ น ธรรมชาติ มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างภายในชุมชนที่ เป็ นกลุ่มเสี่ ยงและไม่เป็ นโรคติ ดต่อ เข้าร่ วมกิจกรรมค่าย
เป็ นระยะเวลา 2 วัน โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากตาบลในการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพและ
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ป้ องกันโรค สาหรับกิจกรรมค่ายวันที่ 1 เป็ นการอบรมเรื่ องการทานอาหาร วันที่ 2 เป็ นการประกอบอาหาร มีการสอนการปลูก
ผัก หรื อเลือกวัตถุดิบที่จะมาประกอบอาหาร โดยวัดผลการศึ กษาจากระดับความดันโลหิ ต น้ าตาลในเลือด ดัชนี มวลกาย และ
รอบเอว ระดับไขมัน และระดับคอเรสเตอรอล
คุณเปี่ ยมฤทัย บุตรดาพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรุ งเทพฯ กล่าวถึงที่มา และวัตถุประสงค์ของการทดลองระยะที่
3 แบบสุ่ มเพื่อศึ กษาประสิ ทธิ ภาพการบริ หารฤาษีดดั ตนในการลดอาการปวดบ่าและสะบัก จากกลุ่มผูป้ ่ วย Myofascial pain
syndrome (MPS) เรื้ อรัง ซึ่ งแบ่งการศึ กษาเป็ น 2 กลุ่ม คื อ กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม โดยเลือกจากวิธีการสุ่ มตัวเลขและ
ปกปิ ดด้วยซองจดหมาย ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างมาจากผูท้ ี่รับบริ การที่คลินิกอายุรเวท โรงพยาบาลศิริราช และในการเข้าร่ วมโครงการ
จะมีการทาข้อตกลงและดาเนินการขอจริ ยธรรมการวิจยั ในคนให้เป็ นที่เรี ยบร้อย ซึ่ งการทดลองจะมีการบันทึกข้อมูลจานวนครั้ง
ผูท้ ี่มานวด ถ้าพบว่ามาบ่อยครั้งเกินไป จะดาเนินการงดนวดชัว่ คราว และใช้วิธีประเมินระดับความปวด 2 วิธี 1. คือการให้เลือก
ระดับความปวดก่อนนวดและหลังนวด ลงในกรดาษภาพหน้าคน 2. การใช้เครื่ องมือวัดอาการปวด โดยได้รับความกรุ ณาให้ยืม
ใช้จากอาจารย์แพทย์ท่านหนึ่ งในโรงพยาบาล สาหรับการคัดกรองผูท้ ี่มีอาการปวดว่าจะต้องได้รับการรักษาแบบนวดแผนไทย
หรื อกายภาพบาบัดนั้น แพทย์จะเป็ นผูว้ ินิจฉัย
คุณพงศ์ ศิลป์ วิลาชัย โรงพยาลาลเชี ยงม่วน จ.พะเยา กล่าวถึงที่ มาและวัตถุประสงค์การทาวิจยั การลดการดื่มสุ ราใน
ผูป้ ่ วยจิ ต เวช ด้วยกรอบทฤษฎี การปรั บเปลี่ ย นพฤติ กรรมแบบผสมผสาน (Integrated Theory pf Health Behavior
Change:Background and Intervention Development) พื้นที่ศูนย์สุขภาพชุมชน ตาบลบ้านมาง เนื่ องจากพบว่าผูป้ ่ วยจิตเวชที่มี
ปัญหาด้านการดื่มสุ รามีเป็ นจานวนมาก ซึ่ งส่ งผลให้การรักษาด้วยยานั้นได้ผลไม่เต็มประสิ ทธิ ภาพ จึงได้มีการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการ
แบบมีส่วนร่ วม โดยให้ชุมชนเข้ามามีบทบาท มีการใช้สื่อสิ่ งพิมพ์โฆษณา มีการให้ผปู ้ ่ วยสะสมแต้มเพื่อแลกรางวัล และให้
ครอบครั วดู แลอย่า งใกล้ชิ ด ซึ่ งการวัด ผลวิ จัย จะใช้วิธีการบันทึ ก และติ ด ตามสอบถามกับชุ มชนและครอบครั ว ส าหรั บ
โรงพยาบาลที่ มีขนาดใหญ่ หรื อโรงพยาบาลในกรุ งเทพฯ ที่ยากต่อการเข้าถึงชุมชน วิทยากรได้มีการแนะนาให้มุ่งเน้นไปทาง
เครื อข่ายครอบครัว เพื่อให้ช่วยดูแลและติดตามผูป้ ่ วยจิตเวชดื่มสุ รา

กลุ่มที่ 2
คุณเขมิสา เองมหัสสกุล

โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรุ งเทพมหานคร
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คุณสุ ภาพร ปรารมภ์
ทพญ.วรรณดี พลานุภาพ
ดร.วรรณวิมล คงสุ วรรณ
ผู้นาสนทนา
ดร.มาศโมฬี จิตวิริยธรรม

โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลศิริราช กรุ งเทพมหานคร
โรงพยาบาลศิริราช กรุ งเทพมหานคร
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิ ดล

หัวข้ อ การศึกษาเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ผล ที่นงั่ เฉพาะราย Custom molded seating (CMS) และรถเข็นคนพิการแบบมาตรฐาน
ในผูป้ ่ วย Cerebral palsy spastic quadriplegia
วิทยากร
คุณเขมิสา เองมหัสสกุล
คณะวิจยั ได้มองเห็นปัญหาจากผูป้ ่ วยเด็ก Cerebral palsy แบบ spastic quadriplegia ที่มกั เกิดอุบตั ิเหตุจากการเคลื่อนตก
จากรถเข็น หรื อเกิดแผลจากอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมในการช่วยพยุงตัวที่นามาเสริ มในรถเข็นคนพิการ ซึ่ งส่ งผลต่อการเกิดภาวะ
กระดูกสันหลังคดในผูป้ ่ วยได้ เนื่องจากผูป้ ่ วยกลุ่มนี้มีขอ้ จากัดในการเคลื่อนไหวและสูญเสี ยความสามารถในการทรงตัวในท่าที่
เหมาะสม จึงจัดทาเก้าอี้โดยเริ่ มจากทดลองใช้กนั เองและนาไปปรับใช้กบั ผูป้ ่ วยจานวน 30 คนพบว่า สามารถลดอุบตั ิการณ์ใน
การพลัดตกจากอุปกรณ์ได้เป็ นอย่างดี ลดการสาลักอาหารขณะป้ อนอาหาร และยังช่วยเรื่ องการทรงตัว เนื่ องจากอุปกรณ์จะเป็ น
ลักษณะTotal contact (อุปกรณ์หล่อเฉพาะคน) ซึ่ งจะเข้ารู ปพอดีกบั สรี ระของผูป้ ่ วย
ข้ อเสนอแนะ เนื่องจากผูป้ ่ วยจะมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพร่ างกาย มีการเจริ ญเติบโตขึ้น ควรคิดวิธีการที่จะปรับอุปกรณ์
เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นใหม่
หัวข้ อ น้ ามันมะกอกแทนเจล เป็ นสื่ อนาคลื่นเสี ยงเครื่ องตรวจสภาวะทารกในครรภ์ภายนอก ประสิ ทธิ ภาพดี และลดต้นทุน
วิทยากร
คุณสุ ภาพร ปรารมภ์
การตรวจสภาวะทารกในครรภ์ ปั จจุบนั ใช้เจลซึ่ งมีความเหนี ยวหนื ดเป็ นสื่ อนาคลื่นเสี ยง ทาให้อุปกรณ์เครื่ องตรวจ
สกปรกเนื่องจากทาความสะอาดยาก ต้นทุนสูง ทั้งยังพบปั ญหาในหญิงมีครรภ์บางรายที่มีอาการแพ้เจล และไม่ชอบใจในความ
เหนี ยวเหนอะหนะ จึ งทดลองนาน้ ามันมะกอกมาใช้แทนเจล ในการทดลองจะแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คื อ เจล น้ ามันมะกอกผสมเจล
น้ ามันมะกอก พบว่า ระยะเวลาในการใช้น้ ามันมะกอกจะอยู่ได้นานกว่าการใช้เจล สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้เนื่ องจากราคา
ต้นทุนน้อยกว่าเจล ควบคุมปริ มาณการใช้ในแต่ละครั้งได้มากกว่าเจล ลดความเสี่ ยงต่อการแพ้เจลในหญิงตั้งครรภ์ และง่ายต่อ
การทาความสะอาดเครื่ องมือ
ข้ อเสนอแนะ 1. การนาสารต่างๆ มาใช้กบั เครื่ องมือทางการแพทย์ ควรต้องศึกษาการทางานของชิ้นอุปกรณ์ คุณสมบัติของ
สารที่จะนามาใช้ก่อนเพื่อความปลอดภัยทั้งกับผูใ้ ช้ ผูร้ ับบริ การ และความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์
2. สารนาคลื่ นเสี ย งนอกจากเจลที่ ใ ช้กันในปั จจุ บ ัน และน้ า มันมะกอกจากการวิ จัย ครั้ งนี้ ยังสามารถใช้
แอลกอฮอล์เป็ นสื่ อนาคลื่นเสี ยงได้
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3. วิจยั ต่อไปในส่ วนของคุณสมบัติของน้ ามันมะกอกว่า สามารถป้ องกันการเกิดหน้าท้องลายในหญิงตั้งครรภ์
ได้จริ งหรื อไม่
หัวข้ อ ประสิ ทธิ ผลในการปรับแต่งสันเหงือกส่ วนหน้าของเพดานเทียม 2 ชนิด ในทารกปากแหว่งเพดานโหว่ดา้ นเดียว
วิทยากร
ทพญ.วรรณดี พลานุภาพ
จากความต้องการในการลดระยะเวลาในการทาพิมพ์ปาก และเพื่อป้ องกันอันตรายในการพิมพ์ปากในเด็กเล็กที่มีความ
เสี่ ยงที่วสั ดุพิมพ์ปากจะหลุดลงคอ จึงได้ทาการศึกษาเปรี ยบเทียบเชิ งสุ่ มกับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุมที่รับการรักษา
โดยใช้เพดานเทียมเฉพาะราย และ กลุ่มทดลองที่รับการรักษาโดยใช้เพดานเทียมสาเร็ จรู ป พบว่า เพดานเทียมสาเร็ จรู ปมีตน้ ทุน
ที่ ต่ ากว่าเพดานเที ยมเฉพาะรายประมาณ 400 บาท ให้ความพึงพอใจในผูป้ กครองและศัลยแพทย์ ระยะเวลาในการรอให้สัน
เหงื อกชิ ดกันเพื่ อเย็บริ มฝี ปากลดน้อยลง ปั จจุ บนั มีการนาไปใช้จริ งกับผูป้ ่ วยทารกปากแหว่งเพดานโหว่ดา้ นเดี ยวที่ มาขอรั บ
บริ การได้ทนั ที
ข้ อเสนอแนะ หัวข้ อ เสื้ อยึดตัวผูป้ ่ วยที่นอนท่าศีรษะต่าขณะผ่าตัด
วิทยากร
ดร.วรรณวิมล คงสุ วรรณ
การยึดตรึ งร่ างกายผูป้ ่ วยที่รับการผ่าตัดโดยการใช้กล้องนั้น การใช้พลาสเตอร์ ยึดตรึ งเพื่อป้ องกันการไหลลงของผูป้ ่ วย
อาจทาให้เกิ ดการขัดขวางการขยายตัวของช่ องอก เกิดการแผลพลาสเตอร์ สิ้ นเปลืองค่าใช้จ่าย เพื่อป้ องกันผูป้ ่ วยเลื่อนตกและ
ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้พลาสเตอร์ จึงออกแบบเสื้ อและนาไปทดลองใช้กบั บุคลากรห้องผ่าตัดเพศชายที่มีรูปร่ างขนาดต่างๆ
ที่มีน้ าหนักตัวในช่วง 60-90 กิโลกรัม แล้วจึงนาไปใช้กบั คนไข้จริ ง และวัดผล พบว่า เสื้ อสามารถขยายได้ตามขนาดของช่วงอก
อย่างสะดวก ไม่พบอุบตั ิการณ์ในการเกิ ดแผลจากเสื้ อ แพทย์ที่ใช้มีความพึงพอใจเนื่ องจากผูป้ ่ วยไม่ลื่นไหลขณะผ่าตัดและตัว
เสื้ อไม่ขดั ขวางการทางานของแพทย์ สามารถซักทาความสะอาดได้ ปั จจุบนั ได้มีการเพิ่มมูลค่าโดยจัดเป็ นสิ นค้าจาหน่ายในร้าน
ฉลาดคิดที่ รพ.ศิริราช
ข้ อเสนอแนะ 1. ทดลองทาอุปกรณ์ในการยึดตรึ งโดยยึดติดกับเตียงผ่าตัดเลยเพื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิตเสื้ อ
2. บริ เ วณจุ ดเชื่ อมต่ อ ระหว่า งเสื้ อกับสายส าหรั บรั ด/ยึด ตัวผูป้ ่ วยเพื่ อยึ ดกับเตี ยง ควรมี ความแข็งแรงและ
ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดการเสี ยดสี ป้ องกันการเกิดบาดแผล

