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ประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู้จากงานประจ าสู่งานวจิัย (R2R) คร้ังที่ 7 

“เสริมพลงั สร้างคุณภาพ สู่สุขภาวะ” 

วนัที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2557 

ณ ช้ัน 2 อาคารศูนย์การประชุมอมิแพค็ ฟอร่ัม  เมอืงทองธานี 

การแลกเปลีย่นเรียนรู้ จากผลงาน R2R ดเีด่น เร่ือง “เสริมคุณค่าส่ิงประดษิฐ์และภูมปัิญญาด้วย R2R” 

วนัที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 13:00 – 16:00 น. 

ณ ห้อง Sapphire 202  

คุณชลิตา  ม่ิงขวัญ 
โรงพยาบาลศิริราช 

คุณธีราภรณ์   จิตวิริยธรรม 

 

การสนทนาหอ้งน้ีแบ่งกลุ่มสนทนาออกเป็น 3 กลุ่ม 

กลุ่มที่ 1 

 คุณทศันีย ์ มะโนจิต  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและ จ.น่าน 

 คุณอาราทร  หลา้ค ามลู  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลยอด จ.น่าน 

 คุณเป่ียมฤทยั  บุตรดาพนัธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรุงเทพมหานคร 

 คุณพงศศิ์ลป์  วิลาชยั  โรงพยาลาลเชียงม่วน จ.พะเยา 

ผู้น าสนทนา คุณศุภลกัษณ์  ธนธรรมสถิต ศูนยอ์นามยัท่ี 7 อุบลราชธานี 

  

 คุณทัศนีย์  มะโนจิต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและ จ.น่าน กล่าวถึง การวิจยั การนวดแผนไทยฟ้ืนฟูสภาพผู ้

พิการทางการเคล่ือนไหว เพ่ือพฒันาความรู้ ความสามารถของอาสาสมคัร และผูช่้วยแพทยแ์ผนไทยในการดูแลผูพิ้การ โดย

เลือกกลุ่มตวัอย่างเป็นผูพิ้การท่ีมีสาเหตุมาจากโรคหลอดเลือดในสมอง (Stroke) ซ่ึงในการอบรมญาติ หรือ อาสาสมคัรในการ

นวดผูป่้วยนั้น จะไม่มีค่าใช้จ่าย เน่ืองจากไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัพ้ืนท่ี หรือ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในการนวดผูป่้วยจะด าเนินการทุก 2 เดือน และมีการบนัทึกการนวดและประเมินผลผูป่้วยทุก 2 ปี 

 

 คุณอาราทร  หล้าค ามูล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลยอด จ.น่าน กล่าวถึง ท่ีมาและวตัถุประสงค์การวิจยั การ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางแพทยวิ์ธีธรรมของกลุ่มเส่ียงโรคความดนัโลหิตสูงและเบาหวาน ต าบลยอด อ าเภอ

สองแคว จงัหวดัน่าน โดยประยกุตจ์ากวิธีของหมอเขียว (คุณใจเพชร  กลา้จน) ท่ีจงัหวดัเคยจดัอบรม ซ่ึงวิถีธรรมท่ีกล่าวถึงไม่ใช่

ธรรมะ แต่เป็น ธรรมชาติ มีการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างภายในชุมชนท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงและไม่เป็นโรคติดต่อ เขา้ร่วมกิจกรรมค่าย

เป็นระยะเวลา 2 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายและไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากต าบลในการจดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ
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ป้องกนัโรค ส าหรับกิจกรรมค่ายวนัท่ี 1 เป็นการอบรมเร่ืองการทานอาหาร วนัท่ี 2 เป็นการประกอบอาหาร มีการสอนการปลูก

ผกั หรือเลือกวตัถุดิบท่ีจะมาประกอบอาหาร โดยวดัผลการศึกษาจากระดบัความดนัโลหิต น ้าตาลในเลือด ดชันีมวลกาย และ

รอบเอว ระดบัไขมนั และระดบัคอเรสเตอรอล 

คุณเป่ียมฤทัย  บุตรดาพนัธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรุงเทพฯ กล่าวถึงท่ีมา และวตัถุประสงคข์องการทดลองระยะท่ี 

3 แบบสุ่มเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบริหารฤาษีดดัตนในการลดอาการปวดบ่าและสะบกั จากกลุ่มผูป่้วย Myofascial pain 

syndrome (MPS) เร้ือรัง ซ่ึงแบ่งการศึกษาเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม โดยเลือกจากวิธีการสุ่มตวัเลขและ

ปกปิดดว้ยซองจดหมาย ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างมาจากผูท่ี้รับบริการท่ีคลินิกอายุรเวท โรงพยาบาลศิริราช และในการเขา้ร่วมโครงการ 

จะมีการท าขอ้ตกลงและด าเนินการขอจริยธรรมการวิจยัในคนใหเ้ป็นท่ีเรียบร้อย ซ่ึงการทดลองจะมีการบนัทึกขอ้มูลจ านวนคร้ัง

ผูท่ี้มานวด ถา้พบวา่มาบ่อยคร้ังเกินไป จะด าเนินการงดนวดชัว่คราว และใชวิ้ธีประเมินระดบัความปวด 2 วิธี 1. คือการใหเ้ลือก

ระดบัความปวดก่อนนวดและหลงันวด ลงในกรดาษภาพหนา้คน 2. การใชเ้คร่ืองมือวดัอาการปวด โดยไดรั้บความกรุณาใหย้ืม

ใชจ้ากอาจารยแ์พทยท่์านหน่ึงในโรงพยาบาล ส าหรับการคดักรองผูท่ี้มีอาการปวดว่าจะตอ้งไดรั้บการรักษาแบบนวดแผนไทย 

หรือกายภาพบ าบดันั้น แพทยจ์ะเป็นผูว้ินิจฉยั 

 

 คุณพงศ์ศิลป์  วิลาชัย โรงพยาลาลเชียงม่วน จ.พะเยา กล่าวถึงท่ีมาและวตัถุประสงคก์ารท าวิจยั การลดการด่ืมสุราใน

ผูป่้วยจิตเวช ด้วยกรอบทฤษฎีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมแบบผสมผสาน (Integrated Theory pf Health Behavior 

Change:Background and Intervention Development) พ้ืนท่ีศูนยสุ์ขภาพชุมชน ต าบลบา้นมาง เน่ืองจากพบว่าผูป่้วยจิตเวชท่ีมี

ปัญหาดา้นการด่ืมสุรามีเป็นจ านวนมาก ซ่ึงส่งผลใหก้ารรักษาดว้ยยานั้นไดผ้ลไม่เตม็ประสิทธิภาพ จึงไดมี้การวิจยัเชิงปฏิบติัการ

แบบมีส่วนร่วม โดยให้ชุมชนเขา้มามีบทบาท มีการใชส่ื้อส่ิงพิมพโ์ฆษณา มีการให้ผูป่้วยสะสมแตม้เพ่ือแลกรางวลั และให้

ครอบครัวดูแลอย่างใกลชิ้ด ซ่ึงการวดัผลวิจัย จะใช้วิธีการบันทึก และติดตามสอบถามกับชุมชนและครอบครัว ส าหรับ

โรงพยาบาลท่ีมีขนาดใหญ่ หรือโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ ท่ียากต่อการเขา้ถึงชุมชน วิทยากรไดมี้การแนะน าให้มุ่งเนน้ไปทาง

เครือข่ายครอบครัว เพ่ือใหช่้วยดูแลและติดตามผูป่้วยจิตเวชด่ืมสุรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มที่ 2  

 คุณเขมิสา  เองมหสัสกลุ  โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรุงเทพมหานคร 
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 คุณสุภาพร  ปรารมภ ์ โรงพยาบาลนครพิงค ์จ.เชียงใหม่ 

 ทพญ.วรรณดี  พลานุภาพ  โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร 

 ดร.วรรณวิมล  คงสุวรรณ  โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร 

ผู้น าสนทนา ดร.มาศโมฬี  จิตวิริยธรรม ศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

หัวข้อ การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผล ท่ีนัง่เฉพาะราย Custom molded seating (CMS) และรถเข็นคนพิการแบบมาตรฐาน

ในผูป่้วย Cerebral palsy spastic quadriplegia  

วทิยากร  คุณเขมิสา  เองมหสัสกลุ   

 คณะวิจยัไดม้องเห็นปัญหาจากผูป่้วยเดก็ Cerebral palsy แบบ spastic quadriplegia ท่ีมกัเกิดอุบติัเหตุจากการเคล่ือนตก

จากรถเขน็ หรือเกิดแผลจากอุปกรณ์ท่ีไม่เหมาะสมในการช่วยพยุงตวัท่ีน ามาเสริมในรถเข็นคนพิการ ซ่ึงส่งผลต่อการเกิดภาวะ

กระดูกสนัหลงัคดในผูป่้วยได ้เน่ืองจากผูป่้วยกลุ่มน้ีมีขอ้จ ากดัในการเคล่ือนไหวและสูญเสียความสามารถในการทรงตวัในท่าท่ี

เหมาะสม จึงจดัท าเกา้อ้ีโดยเร่ิมจากทดลองใชก้นัเองและน าไปปรับใชก้บัผูป่้วยจ านวน 30 คนพบว่า สามารถลดอุบติัการณ์ใน

การพลดัตกจากอุปกรณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี ลดการส าลกัอาหารขณะป้อนอาหาร และยงัช่วยเร่ืองการทรงตวั เน่ืองจากอุปกรณ์จะเป็น

ลกัษณะTotal contact (อุปกรณ์หล่อเฉพาะคน) ซ่ึงจะเขา้รูปพอดีกบัสรีระของผูป่้วย 

ข้อเสนอแนะ เน่ืองจากผูป่้วยจะมีการเปล่ียนแปลงของสภาพร่างกาย มีการเจริญเติบโตข้ึน ควรคิดวิธีการท่ีจะปรับอุปกรณ์

เพ่ือลดค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนอุปกรณ์ช้ินใหม่ 

 

หัวข้อ น ้ามนัมะกอกแทนเจล เป็นส่ือน าคล่ืนเสียงเคร่ืองตรวจสภาวะทารกในครรภภ์ายนอก ประสิทธิภาพดี และลดตน้ทุน  

วทิยากร  คุณสุภาพร  ปรารมภ ์   

 การตรวจสภาวะทารกในครรภ์ ปัจจุบนัใชเ้จลซ่ึงมีความเหนียวหนืดเป็นส่ือน าคล่ืนเสียง  ท าให้อุปกรณ์เคร่ืองตรวจ

สกปรกเน่ืองจากท าความสะอาดยาก ตน้ทุนสูง ทั้งยงัพบปัญหาในหญิงมีครรภบ์างรายท่ีมีอาการแพเ้จล และไม่ชอบใจในความ

เหนียวเหนอะหนะ จึงทดลองน าน ้ ามนัมะกอกมาใชแ้ทนเจล ในการทดลองจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ เจล น ้ามนัมะกอกผสมเจล 

น ้ ามนัมะกอก พบว่า ระยะเวลาในการใชน้ ้ ามนัมะกอกจะอยู่ไดน้านกว่าการใชเ้จล สามารถลดค่าใช้จ่ายลงไดเ้น่ืองจากราคา

ตน้ทุนนอ้ยกว่าเจล ควบคุมปริมาณการใชใ้นแต่ละคร้ังไดม้ากกว่าเจล ลดความเส่ียงต่อการแพเ้จลในหญิงตั้งครรภ ์และง่ายต่อ

การท าความสะอาดเคร่ืองมือ 

ข้อเสนอแนะ 1. การน าสารต่างๆ มาใชก้บัเคร่ืองมือทางการแพทย ์ควรตอ้งศึกษาการท างานของช้ินอุปกรณ์ คุณสมบติัของ

สารท่ีจะน ามาใชก่้อนเพ่ือความปลอดภยัทั้งกบัผูใ้ช ้ผูรั้บบริการ และความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกบัอุปกรณ์ 

  2. สารน าคล่ืนเสียงนอกจากเจลท่ีใช้กันในปัจจุบัน และน ้ ามนัมะกอกจากการวิจัยคร้ังน้ี ยงัสามารถใช้

แอลกอฮอลเ์ป็นส่ือน าคล่ืนเสียงได ้
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  3. วิจยัต่อไปในส่วนของคุณสมบติัของน ้ามนัมะกอกวา่ สามารถป้องกนัการเกิดหนา้ทอ้งลายในหญิงตั้งครรภ์

ไดจ้ริงหรือไม่  

 

หัวข้อ ประสิทธิผลในการปรับแต่งสนัเหงือกส่วนหนา้ของเพดานเทียม 2 ชนิด ในทารกปากแหวง่เพดานโหวด่า้นเดียว 

วทิยากร  ทพญ.วรรณดี  พลานุภาพ   

 จากความตอ้งการในการลดระยะเวลาในการท าพิมพป์าก และเพ่ือป้องกนัอนัตรายในการพิมพป์ากในเด็กเลก็ท่ีมีความ

เส่ียงท่ีวสัดุพิมพป์ากจะหลุดลงคอ จึงไดท้ าการศึกษาเปรียบเทียบเชิงสุ่มกบักลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุมท่ีรับการรักษา

โดยใชเ้พดานเทียมเฉพาะราย และ กลุ่มทดลองท่ีรับการรักษาโดยใชเ้พดานเทียมส าเร็จรูป พบว่า เพดานเทียมส าเร็จรูปมีตน้ทุน

ท่ีต ่ากว่าเพดานเทียมเฉพาะรายประมาณ 400 บาท ให้ความพึงพอใจในผูป้กครองและศลัยแพทย ์ระยะเวลาในการรอให้สัน

เหงือกชิดกนัเพ่ือเยบ็ริมฝีปากลดนอ้ยลง ปัจจุบนัมีการน าไปใชจ้ริงกบัผูป่้วยทารกปากแหว่งเพดานโหว่ดา้นเดียวท่ีมาขอรับ

บริการไดท้นัที 

ข้อเสนอแนะ -  

 

หัวข้อ เส้ือยึดตวัผูป่้วยท่ีนอนท่าศีรษะต ่าขณะผา่ตดั 

วทิยากร  ดร.วรรณวิมล  คงสุวรรณ   

 การยึดตรึงร่างกายผูป่้วยท่ีรับการผา่ตดัโดยการใชก้ลอ้งนั้น การใชพ้ลาสเตอร์ยึดตรึงเพ่ือป้องกนัการไหลลงของผูป่้วย

อาจท าให้เกิดการขดัขวางการขยายตวัของช่องอก เกิดการแผลพลาสเตอร์ ส้ินเปลืองค่าใชจ่้าย เพ่ือป้องกนัผูป่้วยเล่ือนตกและ

ภาวะแทรกซอ้นจากการใชพ้ลาสเตอร์ จึงออกแบบเส้ือและน าไปทดลองใชก้บับุคลากรหอ้งผ่าตดัเพศชายท่ีมีรูปร่างขนาดต่างๆ 

ท่ีมีน ้าหนกัตวัในช่วง 60-90 กิโลกรัม แลว้จึงน าไปใชก้บัคนไขจ้ริง และวดัผล พบว่า เส้ือสามารถขยายไดต้ามขนาดของช่วงอก

อย่างสะดวก ไม่พบอุบติัการณ์ในการเกิดแผลจากเส้ือ แพทยท่ี์ใชมี้ความพึงพอใจเน่ืองจากผูป่้วยไม่ล่ืนไหลขณะผ่าตดัและตวั

เส้ือไม่ขดัขวางการท างานของแพทย ์สามารถซกัท าความสะอาดได ้ปัจจุบนัไดมี้การเพ่ิมมูลค่าโดยจดัเป็นสินคา้จ าหน่ายในร้าน

ฉลาดคิดท่ี รพ.ศิริราช  

ข้อเสนอแนะ 1. ทดลองท าอุปกรณ์ในการยึดตรึงโดยยึดติดกบัเตียงผา่ตดัเลยเพ่ือช่วยลดตน้ทุนในการผลิตเส้ือ 

  2. บริเวณจุดเช่ือมต่อระหว่างเส้ือกับสายส าหรับรัด/ยึดตวัผูป่้วยเพ่ือยึดกบัเตียง ควรมีความแข็งแรงและ

ปลอดภยั ไม่ก่อใหเ้กิดการเสียดสี ป้องกนัการเกิดบาดแผล 

   

 


