
ประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู้จากงานประจ าสู่งานวจิัย (R2R) คร้ังที่ 7 

“เสริมพลงั สร้างคุณภาพ สู่สุขภาวะ” 

วนัที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2557 

ณ ช้ัน 2 อาคารศูนย์การประชุมอมิแพค็ ฟอร่ัม  เมอืงทองธานี 

วนัที่ 23 กรกฏาคม 2557 เวลา 13.00-16.30 น. ห้องSapphire 203 

คุณภัคสมญัญ์  จิตวิริยธรรม 

 

 เวทีน ำเสนอภำพรวมประกอบดว้ย 4 เร่ือง ไดแ้ก่ 

 1. ผลกำรพฒันำบริกำรผำ่ตดัในแผนกผูป่้วยนอกท่ีผำ่ตดักอ้นเน้ือในเตำ้นม โดยใชแ้นวคิด LEAN 

 2. ประสิทธิภำพกำรแกไ้ขปัญหำกำรขำดกำรรักษำตำมนดัของผูป่้วยโรคหืดในคลินิกโรคหืดแบบง่ำย

โรงพยำบำลหลวงพ่อเป่ิน 

 3. กำรพฒันำกำรถ่ำยเอกซเรย ์Shoulder ผูป่้วยอุบติัเหตุ 

 4. รูปแบบกำรพฒันำกำรบริหำรจดักำรบูรณำกำรงำน IC ใน รพ.สต.เครือข่ำยโรงพยำบำลขอนแก่นท่ี

ประสบควำมส ำเร็จและน ำสู่ควำมยัง่ยืน 

ผูน้ ำเสวนำ ศ.นพ.สมบูรณ์ เทียนทอง คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลบัขอนแก่น 

 พญ.พชัรี ยิม้รัตนบวร โรงพยำบำลบุรีรัมย ์จ.บุรีรัมย ์

 1. ผลกำรพฒันำบริกำรผำ่ตดัในแผนกผูป่้วยนอกท่ีผำ่ตดักอ้นเน้ือในเตำ้นม โดยใชแ้นวคิด LEAN น ำเสนอ

โดย คุณวิชชุดำ กิตติวรำฤทธ์ิ โรงพยำบำลสกลนคร จ.สกลนคร 

 งำนวิจยัช้ินน้ีเป็นกำรวิจยัเชิงพรรณนำ จำกประเด็นปัญหำในกำรไดรั้บบริกำรดำ้นกำรผ่ำตดัของผูป่้วย ซ่ึง

ส่งผลใหผู้ป่้วยไม่พึงพอใจกำรบริกำร หรืออำจท ำใหก้ำรบริกำรดำ้นต่ำง ๆ ไม่รำบร่ืน ผูว้ิจยัจึงน ำแนวทำง LEAN 

เขำ้มำใชใ้นกำรวิเครำะห์ควำมสูญเปล่ำในดำ้นต่ำง ๆ ทั้งกำรรับและให้บริกำรแก่ผูป่้วย มีกำรเชิญประชุมทีมสห

สำขำวิเครำะห์เส้นทำงกำรผ่ำตดั โดยน ำหลกั 5W&1H มำใช้ เน้นกำรมีส่วนร่วม จำกนั้นน ำผลกำรวิเครำะห์มำ

ทดลองใช้แนวปฏิบติัเม่ือมีควำมพร้อมในทุกจุดท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่ำเม่ือน ำแนวทำง LEAN เขำ้มำใช้สำมำรถลด

ขั้นตอนกำรบริกำรกำรผ่ำตดัลงไดจ้ำก 7 ขั้นตอนเหลือเพียง 2 ขั้นตอน และส่งใหท้ั้งผูป่้วยท่ีมำรับบริกำรกำรผ่ำตดั

และบุคลำกรท่ีใหบ้ริกำรมีควำมสุขมำกยิ่งข้ึน เกิดควำมร่วมมือกนัของทีมสหสำขำ และยงัสำมำรถน ำแนวทำงน้ีไป

ใชก้บักำรบริกำรผำ่ตดัในแผนกอ่ืนไดอี้กดว้ย 

 2. ประสิทธิภำพกำรแกไ้ขปัญหำกำรขำดกำรรักษำตำมนัดของผูป่้วยโรคหืดในคลินิกโรคหืดแบบง่ำย

โรงพยำบำลหลวงพ่อเป่ิน น ำเสนอโดย คุณบุษรัตน ์พุฒวิชยัดิษฐ์ 



 เป็นกำรวิจยัเชิงปฏิบติักำรแบบมีส่วนร่วม ประเด็นค ำถำมหรือปัญหำวิจยั ผูวิ้จยัตั้งค ำถำมจำกกำรเห็น

ขอ้มูลกำรขำดกำรรักษำของผูป่้วยจึงตั้งค ำถำมว่ำ “ท ำไมผูป่้วยไม่มำรักษำตำมนดั” ซ่ึงผูว้ิจยัไดค้น้หำสำเหตุจำก

กำรศึกษำขอ้มูลผูป่้วยโรคหืดจ ำนวน 38 คน โดยกำรเชิญผูป่้วยมำประชุมปรึกษำแลกเปล่ียนปัญหำท่ีไม่มำตำมนดั 

และได้ขอควำมคิดเห็นในกำรดูแลรักษำจำกผูป่้วย เม่ือได้ข้อมูลสำเหตุและแนวทำงกำรดูแลรักษำจำกกำร

แลกเปล่ียนกบัผูป่้วยแลว้ ผูวิ้จยัน ำเสนอขอ้มลูใหผู้บ้ริหำรโรงพยำบำล/ทีมสุขภำพ/ชุมชนเพ่ือทรำบสำเหตุและแนว

ทำงแกไ้ขปัญหำกำรขำดกำรรักษำ กำรแกไ้ขปัญหำใช้กำรส่ือสำรแลกเปล่ียนโดยกระบวนกำร สุนทรียสนทนำ 

เพ่ือใหไ้ดรั้บควำมร่วมมือจำกทีมสุขภำพ และชุมชน จนท ำใหเ้กิดกำรวิจยั วตัถุประสงคก์ำรวิจยัคร้ังน้ีเพ่ือกำรรักษำ

ท่ีต่อเน่ืองตำมบริบทของผูป่้วยและชุมชน ผลลพัธ์ของกำรวิจยั เกิดควำมร่วมมือของภำคีต่ำงๆ เป็นรูปแบบกำรดูแล

ผูป่้วยท่ีดี ท ำใหผู้ป่้วยมีสุขภำพดี เกิดสมัพนัธภำพท่ีดีระหวำ่งผูใ้หบ้ริกำรกบัผูรั้บบริกำร 

 3. กำรพฒันำกำรถ่ำยเอกซเรย ์Shoulder ผูป่้วยอุบติัเหตุ น ำเสนอโดย คุณสุนทรี มำปุก โรงพยำบำลคำมิ

ลเลียน กรุงเทพมหำนคร 

 กำรท ำวิจัยแบบ R2R เป็นเร่ืองใหม่ส ำหรับองค์กร ผู ้วิจัยจึงเร่ิมจำกกำรศึกษำว่ำ R2R ดีต่อระบบ

โรงพยำบำลอย่ำงไร ซ่ึงโรงพยำบำลมีนกัรังสีเทคนิคและรังสีแพทย ์กำรถ่ำยภำพเอกซเรยต์ ำแหน่งหวัไหล่มีหลำย

ท่ำด้วยกนั โดยทัว่ไปผูป่้วยจะตอ้งยืนเพ่ือถ่ำยภำพเอกซเรย์ กำรถ่ำยโดยใช้ท่ำยืนนั้นจะท ำให้ได้ภำพท่ีชัดเจน

สวยงำม ง่ำยต่อกำรวินิจฉยัของแพทย ์ทั้งน้ีผูวิ้จยัมีค ำถำมกำรวิจยัวำ่ หำกผูป่้วยไม่สำมำรถยืนไดจ้ะถ่ำยภำพเอกซเรย์

ไดอ้ยำ่งไร จึงเกิดกำรพฒันำโดยทีมรังสีเทคนิค โดยกำรจดัท่ำในกำรถ่ำยภำพเอกซเรยใ์นท่ำนอนท่ีเรียกว่ำ “Reverse 

Transcapular” คือผูป่้วยจะนอนหงำย โดยใหล้ ำตวัเอียง 45-60 องศำ กบัแผ่นรับภำพรังสี ในกำรถ่ำยเอกซเรยท่์ำน้ี

ใหคุ้ณภำพของกำรเอกซเรยไ์ม่แตกต่ำงกนักำรถ่ำยเอกซเรยใ์นท่ำยืน กำรวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไม่ไดเ้ร่ิมตน้กำรศึกษำใน

กลุ่มผูป่้วย หำกแต่เร่ิมจำกกำรทดลองในกลุ่มของนกัรังสีเทคนิคก่อน เม่ือไดภ้ำพเอกซเรย ์ทีมผูวิ้จยัไดน้ ำภำพไปให้

รังสีแพทยด์ูเพ่ือขอค ำแนะน ำ พร้อมยืนยนัคุณภำพของภำพเอกซเรยใ์นท่ำนอนเปรียบเทียบกบัท่ำยืน รวมทั้งให้

ศลัยแพทย ์และรังสีแพทยน์อกองค์กรไดศึ้กษำภำพเอกซเรย ์ผลปรำกฏว่ำรังสีแพทยแ์ละศลัยแพทยก์ระดูก ให้

ควำมเห็นวำ่กำรใชท่้ำนอนไม่ต่ำงจำกท่ำยืนในกำรถ่ำยภำพเอกซเรย ์ประโยชน์ของกำรวิจยั ท ำใหล้ดกำรเคล่ือนยำ้ย

ผูป่้วย ลดอำกำรเจ็บปวดในกำรตอ้งยืนเพรำะผูป่้วยส่วนใหญ่มกัจะยืนล ำบำก ลดเวลำในกำรจดัท่ำและถ่ำยภำพ

เอกซเรย ์ สำมำรถส่งผูป่้วยไปแผนกอ่ืนไดเ้ร็วข้ึน 

 4. รูปแบบกำรพฒันำกำรบริหำรจดักำรบูรณำกำรงำน IC ใน รพ.สต.เครือข่ำยโรงพยำบำลขอนแก่นท่ี

ประสบควำมส ำเร็จและน ำสู่ควำมยัง่ยืน น ำเสนอโดย คุณวรำภรณ์ ประทุมนนัท ์โรงพยำบำลศูนยข์อนแก่น จงัหวดั

ขอนแก่น 

 หัวใจบริกำร คือผูป่้วยต้องปลอดภัย ไร้กำรติดเช้ือ ผูวิ้จยัเร่ิมด ำเนินกำรโดยใช้เครือข่ำยโรงพยำบำล

ส่งเสริมสุขภำพต ำบล(รพ.สต.) ของโรงพยำบำลศูนยข์อนแก่น จ ำนวน 19แห่ง ซ่ึงงำน IC ไดด้ ำเนินกำรมำนำนกว่ำ 

10 ปี เพ่ือพฒันำงำนปลอดเช้ือ หลกักำรของกำรท ำ R2R ตอ้งเป็นกำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง ทีมผูวิ้จยัเร่ิมจำกกำรนิเทศ



เพ่ือหำวำ่ควำมเหมำะสมของกำรท ำกำรปลอดเช้ือใน รพ.สต.ควรเป็นเช่นไร เม่ือไดข้อ้มูลเบ้ืองตน้ก็วิเครำะห์ขอ้มูล 

จำกกำรนิเทศและสอบถำมเจำ้หนำ้ท่ีผูดู้แลระบบกำรท ำปลอดเช้ือ พบว่ำเจำ้หนำ้ท่ีมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจต่อระบบกำร

ท ำกำรปลอดเช้ือไม่ดีเท่ำท่ีควร จึงเกิดค ำถำมในกำรท่ีจะท ำกำรศึกษำวิจยัว่ำ “ICท่ีเหมำะสมกบั รพ.สต.ควรเป็น

อยำ่งไร” กำรศึกษำคร้ังน้ีเป็นกำรศึกษำวิจยัเชิงปฏิบติักำรอย่ำงมีส่วนร่วม โดยแบ่งเป็นระยะต่ำงๆ ระยะแรกคน้หำ

ปัญหำ โดยใชเ้ทคนิคสุนทรียสนทนำ ซ่ึงใหเ้จำ้หนำ้ท่ี รพ.สต.เป็นศูนยก์ลำง ทีม รพศ.ขอนแก่นเป็นผูส้นบัสนุนและ

เกบ็ขอ้มลู ระยะท่ีสองกำรพฒันำ โดยกำรใชแ้ผนงำนกำรพฒันำของเจำ้หนำ้ท่ี รพ.สต.จนมีควำมสำมำรถท ำใหเ้กิด

ระบบปลอดเช้ือท่ีไดม้ำตรฐำน กำรศึกษำคร้ังน้ียงัไดท้รำบวำ่กำรใช ้Transfer forcep นั้นไม่สำมำรถลดกำรติดเช้ือได ้

เพรำะขอ้มูลกำรเพำะเช้ือพบมีกำรติดเช้ือและปนเป้ือน จึงยกเลิกกำรใช ้Transfer forcep แลว้ก ำหนดใหใ้ช ้Single 

pack เพ่ือควำมปลอดภยัไร้เช้ือ ผลลพัธ์จำกกำรศึกษำวิจยั ไดเ้กิดศูนยข์อ้มลูข่ำวสำรกำรท ำกำรปลอดเช้ือในเครือข่ำย 

มีกำรท ำงำนเป็นทีมสหสำขำวิชำชีพ มีระบบกำรติดตำมกำรติดเช้ือในผูป่้วย ขยำยกำรด ำเนินกำรมำกข้ึน ในปี 2556 

ขยำยเพ่ิมใน รพ.สต. เป็น 80 แห่ง ปี2557 ขยำยเพ่ิมเป็น 250 แห่ง ใน 4จงัหวดัของเขต7 ขอนแก่น คำดว่ำปี2558 จะ

ขยำยเป็น 400 แห่ง โดยจะผสมผสำนกบักำรประเมิน PCA ของ รพ.สต. ควำมส ำเร็จคร้ังน้ีทีมวิจยัไดเ้รียนรู้ว่ำกำร

พฒันำตอ้งมีผูน้ ำกำรเปล่ียนแปลง  คิดเชิงบวก มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยใชจุ้ดเด่นของทีม มีควำมมุ่งมัน่ตั้งใจ ให้

ก ำลงัใจซ่ึงกนัและกนั กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชน โดยตอ้งคิดวิเครำะห์ว่ำท ำอย่ำงไรจะท ำให้ชุมชนเขำ้ใจ

และสำมำรถเขำ้ไปอยูใ่นใจของชุมชนได ้ ผูน้ ำตอ้งใหก้ำรสนบัสนุน ทั้งน้ีใชเ้ทคนิคสุนทรียสนทนำ 

 ค ำถำมจำกท่ีประชุม 

 คุณอรวรรณ รพ.ป่ำพะยอม จ.พทัลุง แนวคิดในกำรท ำกำรปลอดเช้ือมีสองแนวคิดคือให ้รพช.เป็นหน่วย

จ่ำยกลำง และแนวทำงท่ีสองคือ พฒันำ รพ.สต.ใหส้ำมำรถเป็นหน่วยท ำกำรปลอดเช้ือเอง จึงอยำกน ำรูปแบบของ

เครือข่ำย รพศ.ขอนแก่นไปใช ้จะตอ้งท ำเช่นใด 

 ผูวิ้จยัไดต้อบและแนะน ำว่ำ รพ.สต.สำมำรถท ำกำรปลอดเช้ือได ้ซ่ึงตอ้งพฒันำสมรรถนะใหแ้ก่เจำ้หนำ้ท่ี 

รพ.สต. น ำกำรทดสอบ Spore test มำใช ้รพศ.ตอ้งเป็นท่ีปรึกษำให ้สร้ำงฐำนรำกท่ีมัน่คง แลว้ด ำเนินกำรต่อไป 

 คุณพชัรี รพม.นครรำชสีมำ เร่ืองโรคหืด จำกกำรน ำเสนองำนวิจยั กำรไดข้อ้มูลผูป่้วยเป็นรำยบุคคลแลว้มี

วิธีกำรแกไ้ขปัญหำขำดกำรรักษำอยำ่งไร 

 ผูวิ้จยั กำรแกไ้ขปัญหำกป็ระเมินผลรำยบุคคลโดยกำรรวมกลุ่มปัญหำของรำยบุคคลมำเป็นปัญหำรำยกลุ่ม

ใหส้อดคลอ้งเหมำะสมกบัแต่ละบุคคล 

 ค ำถำม ท่ีมำของกำรคิด “Reverse Transcapular” เน่ืองจำกอะไร ตอบเน่ืองจำกเห็นว่ำผูป่้วยไม่สะดวกและ

เจบ็ปวดเวลำจดัท่ำและเคล่ือนยำ้ย 

 คุณสุวรรณ  รพ.สต.หว้ยแกว้ จ.พะเยำ กำรเช่ือมต่อระหวำ่ง สสอ.และ รพ.สต.ท ำอยำ่งไร  

 ผูวิ้จยั เรำตอ้งเขำ้ไปพดูคุยกบั สสอ. ใหเ้ขำ้ใจวตัถุประสงค ์

 



 

 

 กลุ่มยอ่ยน ำเสนอภำพรวม โดยมีผูน้ ำเสวนำ คือ พญ.พชัรี ยิม้รัตนบวร มีดงัน้ี 

 1. กำรศึกษำผลกำรระงบัควำมเจ็บปวดของกำรฉีดยำชำ Subconjunctival Anesthesia เปรียบเทียบกบั 

Retrobulbar Anesthesia ในกำรท ำผ่ำตดัตอ้กระจกโดยวิธี Modified Blumenthal Technique น ำเสนอโดย นพ.

ไพศำล สหพฒันำ โรงพยำบำลพระปกเกลำ้ จ.จนัทบุรี 

 กำรผำ่ตดัตอ้กระจกในปัจจุบนัมีดว้ยกนั 2 วิธี คือ Phacoemulsification ซ่ึงใชส้ ำหรับตอ้กระจกท่ียงัไม่แข็ง

มำก และวิธี Extracapular Cataract Extraction (ECCE) เหมำะกบักำรผ่ำตดัตอ้กระจกท่ีมีควำมแข็งมำกไม่สำมำรถ

สลำยได ้รพ. ของผูว้ิจยัใชว้ิธี Modified Blumenthal Technique ซ่ึงเป็นเทคนิคหน่ึงของ ECCE ในกำรผ่ำตดัตอ้

กระจกท ำใหแ้ผลผ่ำตดัมีขนำดเลก็ กำรผ่ำตดัโดยวิธี ECCE จะมีกำรฉีดยำชำดว้ยวิธี Retrobulbar Anesthesia เพ่ือ

ระงบัควำมเจ็บปวดและท ำใหผู้ป่้วยไม่สำมำรถกลอกตำไปมำได ้ซ่ึงมีควำมเส่ียงสูงท่ีจะเกิดภำวะแทรกซอ้นท ำให้

เกิดอนัตรำยต่อผูป่้วยได ้ผูวิ้จยัจึงคิดหำวิธีในกำรช่วยลดควำมเจ็บปวดในกำรผ่ำตดัและปัญหำเหล่ำนั้นมำใชใ้นกำร

ท ำผ่ำตดัตอ้กระจก คือ กำรฉีดยำชำดว้ยวิธี Subconjunctival Anesthesia เป็นกำรฉีดยำชำแบบต้ืนๆ ผูฉี้ดจะยงั

สำมำรถมองเห็นปลำยเข็มไดอ้ยู่ ซ่ึงวิธีน้ีเป็นวิธีท่ีใชอ้ยู่โดยปกติในกำรท ำผ่ำตดัตอ้เน้ือ ตอ้หิน กำรศึกษำคร้ังน้ีเป็น

กำรศึกษำแบบ Prospective Randomized Control Trial แบ่งกลุ่มผูป่้วยดว้ยวิธีกำรจบัฉลำกวิธีฉีดยำชำเป็น 2 กลุ่ม 

และใหท้ ำกำรประเมิน pain scores ขณะฉีด ขณะท ำกำรผ่ำตดั และภำยหลงักำรผ่ำตดั จำกนั้นน ำผลท่ีไดม้ำท ำกำร

วิเครำะห์ พบว่ำ กำรฉีดยำชำด้วยวิธี subconjunctival ให้ผลในกำรระงับควำมเจ็บปวดได้ไม่แตกต่ำงกับวิธี 

retrobulbar ถึงแมใ้นขณะท ำกำรฉีดยำชำผูป่้วยท่ีใชว้ิธี subconjunctival จะเจบ็นอ้ยกวำ่ แต่ภำยหลงักำรผำ่ตดัผูป่้วยท่ี

ฉีดดว้ยวิธี retrobulbar จะมีควำมเจ็บปวดนอ้ยกว่ำ ประโยชน์ท่ีไดจ้ำกกำรใชว้ิธี subconjunctival คือ ผูป่้วยจะไดรั้บ

ควำมเจบ็จำกกำรฉีดท่ีลดลง และมีควำมเส่ียงจำกควำมผิดพลำดในกำรฉีดยำชำท่ีลดลง 

 ค ำถำมจำกท่ีประชุม 

 ค ำถำมถึงผลของระยะเวลำของกำรเจ็บชำทองทั้ง 2 วิธี ผูวิ้จยัตอบ โดยทัว่ไประยะเวลำของผลยำจะอยู่ท่ี

ประมำณ 1-1.5 ชั่วโมง ในกำรประเมิน pain scores จะสอบถำมภำยหลงัผ่ำตัด 2 ชั่วโมง ก็พบว่ำกำรท ำวิธี 

retrobulbar ภำยหลงัผ่ำตดัผูป่้วยเจ็บนอ้ยกว่ำวิธี subconjunctival แต่ไม่มีควำมแตกต่ำงกนัอย่ำงมีนยัส ำคญั ทั้งน้ีผล

ของระยะเวลำอำจเน่ืองด้วยปริมำณยำท่ีใช้มีควำมแตกต่ำงกันคือ วิธี retrobulbar ใช้ปริมำณยำ 2 cc ส่วนวิธี 

subconjunctival จะใชเ้พียง 0.2-0.5 cc เท่ำนั้น 

 2. ลดขั้นตอนกำรบนัทึกขอ้มลูดำ้นเอกสำรดว้ย Smart Electronic Form น ำเสนอโดย คุณธนภทัร มำศมนสั 

ส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ เขต 9 จ.นครรำชสีมำ 

 จำกปัญหำของงำนเอกสำรกำรเบิกจ่ำยต่ำง ๆ ท่ีมีขั้นตอนกำรด ำเนินกำรหลำยขั้นตอน ระยะเวลำของแต่ละ

ขั้นตอนท่ีตอ้งใชเ้วลำมำก รูปแบบเอกสำรไม่เป็นตำมมำตรฐำน ควำมผิดพลำดท่ีเกิดจำกกำรบนัทึกขอ้มูล เหล่ำน้ีท ำ



ให้ผูป้ฏิบติังำนรู้สึกเบ่ือหน่ำยในกำรท ำงำนซ ้ ำไปมำ และรู้สึกสูญเสียเวลำท ำงำนไปโดยใช่เหตุ เพ่ือเป็นกำร

แกปั้ญหำเหล่ำนั้นผูวิ้จยัจึงคิดหำวิธีในกำรลดเวลำและควำมผิดพลำด รวมทั้งอ  ำนวยควำมสะดวกใหบุ้คลำกรในกำร

บนัทึกเอกสำรเบิกจ่ำย โดยน ำ smart electronic form เขำ้มำใช ้ช่วงแรกในกำรน ำมำใชใ้หบุ้คลำกรไดเ้รียนกำรใช้

ตำมควำมสมคัรใจไม่ไดมี้กำรบงัคบั จนเปรียบเทียบเห็นควำมสะดวก ช่วยลดควำมผิดพลำดและเวลำในกำรบนัทึก

เอกสำร smart electronic form ท่ีผูวิ้จยัสร้ำงข้ึนมำนั้นมุ่งเนน้ใหเ้ป็นส่ิงท่ีง่ำยในกำรเรียนรู้ ไม่ซบัซอ้นใชง้ำนง่ำย 

เป็นโปรแกรมทัว่ไปท่ีทุกคนมีใช้ รวมทั้ งผูบ้ริหำรมีควำมเห็นพอ้งและสนับสนุนให้มีกำรพฒันำจนกลำยเป็น

งำนวิจยัช้ินน้ีเกิดข้ึนและเกิดประโยชน์ท่ีน ำไปใช้ไดจ้ริง ภำยหลงัจำกท่ีน ำระบบท่ีผูวิ้จยัคิดข้ึนมำมำใช้งำนจริง

เปรียบเทียบเวลำท่ีใชใ้นกำรบนัทึกเอกสำรก่อนและหลงัพบวำ่ดีข้ึนอยำ่งมำก 

 ค ำถำมจำกท่ีประชุม 

 บุคลำกรจำกคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัมหิดล ไดส้อบถำมถึงวิธีกำรในกำรบนัทึกขอ้มูล ผลกำรใช้

งำนในผูท่ี้ใชค้อมพิวเตอร์ไม่คล่อง และกำรประหยดัทรัพยำกรจำกกำรใชโ้ปรแกรมน้ี 

 ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชโ้ปรแกรม excel เพรำะเป็นโปรแกรมท่ีส ำนกังำนและคนโดยทัว่ไปใชก้นัอยู่แลว้ จำกนั้น

สร้ำง hard copy ของเอกสำรไว ้กำรน ำไปใชเ้พียงแค่กรอกขอ้มูลลงไปเท่ำนั้น และสำมำรถน ำไปใชไ้ดไ้ม่ยำก

เน่ืองจำกเป็นระบบท่ีใชง่้ำยไม่ซับซ้อน ส่วนในเร่ืองกำรประหยดัทรัพยำกรนั้นผูวิ้จยัไม่ไดท้ ำกำรประเมินออกมำ

อย่ำงชดัเจนเป็นจ ำนวนเงิน แต่ค ำนวณเป็นระยะเวลำและควำมพึงพอใจ ซ่ึงมีกำรลดขั้นตอนกำรท ำงำนและสร้ำง

ควำมพึงพอใจใหก้บัผูป้ฏิบติังำน 

 พญ.พชัรี : หน่วยงำนอ่ืนสำมำรถน ำไปใชเ้ลยไดห้รือไม่ 

 ผูว้ิจยั : ไม่สำมำรถน ำไปใชไ้ดเ้ลยเน่ืองจำกรูปแบบของเอกสำรของแต่ละหน่วยงำนมีควำมแตกต่ำงกนั 

 ค ำถำม : กำรต่อยอดงำนวิจยัช้ินน้ี กำรน ำขอ้มลูไปใช ้

 ผูว้ิจยั : สำมำรถน ำขอ้มูลของแต่ละคนมำสรุปรวมกนัเป็นยอดรวมในปลำยปีงบประมำณไดเ้ลย เช่น กำร

เบิกจ่ำยค่ำเดินทำง ในปลำยปีสรุปงบรวมออกมำไดง่้ำยและชดัเจน สำมำรถตั้งงบประมำณส ำหรับปีหนำ้ไดค้ร่ำว ๆ 

 3. โปรแกรมจดัท ำทะเบียนรำยงำน-ประชำกรเป้ำหมำย (REPORT-JHCIS-HUALAO) น ำเสนอโดย คุณ

พฒันะชยั พิมพส์วสัด์ิ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหวัเหล่ำ จ.ศรีสะเกษ 

 งำนวิจยัช้ินน้ีเป็นโปรแกรมท่ีมีกำรต่อยอดมำจำกโปรแกรม JHCIS ท่ีใชส้ ำหรับบนัทึกขอ้มูลบริกำรดำ้น

สำธำรณสุขทั้งเชิงรุกและเชิงรับ จำกกำรสอบถำมเจำ้หนำ้ท่ีผูใ้ชง้ำนท ำใหผู้วิ้จยัพบว่ำ มีควำมยำกล ำบำกในกำรใช้

งำนโปรแกรม JHCIS ในกำรท่ีจะดึงทะเบียนรำยงำนมำใช ้ตวัโปรแกรมท่ีจดัท ำข้ึนจะจดัท ำในส่วนทะเบียนรำยงำน

ท่ีโปรแกรม JHCIS ไม่มีหรือมีแต่ไม่สอดคลอ้งกบับริบทของพ้ืนท่ี ขอ้มูลบริกำรท่ีจดัท ำเป็นกำรจดัท ำตำมเกณฑ์

มำตรฐำนของสปสช. อีกทั้งยงัตอบโจทย ์QOF ในกำรจดัผลงำนตำมตวัช้ีวดัดำ้นสำธำรณสุข และกำรติดตำมกำร

เฝ้ำระวงัทำงระบำดวิทยำของโรคได ้ในกำรท ำงำนผูวิ้จยัเร่ิมตน้จำกกำรศึกษำรำยละเอียดโครงสร้ำงของโปรแกรม 

JHCIS และข้อมูลของแฟ้มมำตรฐำน แลว้จึงมำวิเครำะห์และออกแบบโปรแกรมซ่ึงเลือกใช้โปรแกรม access 



จำกนั้นท ำกำรระดมสมองออกแบบแนวทำงและทะเบียน และน ำโปรแกรมมำทดลองใช ้ติดตำมสอบถำมปัญหำท่ี

พบจำกกำรใชโ้ปรแกรม ประเมินผลโปรแกรม และน ำขอ้ผิดพลำดท่ีพบมำแกไ้ข และมีกำร update โปรแกรมอย่ำง

สม ่ำเสมอจำกปัญหำท่ีพบ วิธีกำรแกปั้ญหำไดจ้ำกกำรสอบถำมนิเทศติดตำม สอบถำมระดมสมองเก่ียวกบัแนวทำง

ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน code โปรแกรมส่วนนึงไดจ้ำกกำรคน้หำในอินเทอร์เนต ปัญหำท่ีพบในกำรวิจยัคร้ังน้ี 

พบวำ่ โครงสร้ำงขอ้มูล รวมทั้งตวัช้ีวดัของกระทรวงมีกำรเปล่ียนแปลงบ่อย จึงตอ้งมีกำรศึกษำโครงสร้ำงอยู่เสมอ 

เพ่ือน ำมำปรับตวัโปรแกรมใหมี้ควำมสอดคลอ้งกนั มีกำรอบรมกำรใชง้ำนให้แก่เจำ้หนำ้ท่ีอย่ำงทัว่ถึง ประโยชน์

ของโปรแกรมนั้น คือ สำมำรถท ำกำรแกไ้ขขอ้มูลไดท้นัที ลดเวลำและขั้นตอนกำรจดัท ำทะเบียนรำยงำน เพ่ิม

ประสิทธิภำพในหน่วยงำนมีผลงำนต่อเน่ือง เฝ้ำระวงัติดตำมผูป่้วยทำงระบำดไดง่้ำย เป็นกำรจดักำรขอ้มูลให้ได้

ขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อกำรวำงแผนด ำเนินงำนตำมเกณฑช้ี์วดัของกระทรวง และยงัเป็นช่องทำงกำรเพ่ิมกำรไดรั้บ

เงินสนบัสนุน 

 4. กำรพฒันำระบบกำรดูแลผูป่้วยจิตเวช โรงพยำบำลปลำปำก จงัหวดันครพนม น ำเสนอโดย คุณจินตนำ 

ภำระดี โรงพยำบำลปลำปำก จ.นครพนม 

 ปัจจุบันผูป่้วยสุขภำพจิตในพ้ืนท่ีมีจ ำนวนเพ่ิมมำกข้ึน และยงัไม่มีระบบกำรดูแลท่ีชัดเจน ไม่มีคลินิก

เฉพำะโรค แนวทำงกำรรักษำไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน ผูวิ้จยัจึงตอ้งกำรท่ีจะแกปั้ญหำและพฒันำระบบใหดี้ข้ึน โดย

กำรวิจยัเป็นเชิงปฏิบติักำร กลุ่มตวัอย่ำงผูป่้วยจิตเวช 130 คน ด ำเนินกำรตำมกรอบ Chronic Care Model ประเมิน

โดยใชแ้บบประเมินกำรดูแลผูป่้วยโรคเร้ือรัง ACIC แบบประเมินควำมรู้ของบุคลำกร แบบประเมินควำมพึงพอใจ

ของผูป่้วยและญำติ โดยเร่ิมจำกกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ วิเครำะห์ระบบร่วมกับทีมสหสำขำวิชำชีพโดยใช้

กระบวนกำรสนทนำกลุ่ม มีทีมผูดู้แลเฉพำะและจดัอบรมใหค้วำมรู้แก่บุคลำกร จดัตั้งคลินิกจิตเวชเฉพำะท่ีแยกจำก

ผูป่้วยทัว่ไป มีกระบวนกำรใหค้วำมรู้แก่ผูป่้วยและญำติ จดัท ำ CPG และในผูป่้วยบำงรำยท่ีมีควำมซบัซอ้นจะมีกำร

ปรึกษำหรือส่งต่อไปยงั รพ.จิตเวช โดยตรง กำรจ่ำยยำแบบ one stop service มีเภสัชกรมำดูแลท่ีคลินิกโดยเฉพำะ 

จดัท ำระบบติดตำมผูป่้วยเพ่ือไม่ใหข้ำดนดั พร้อมทั้งสร้ำงเครือข่ำยกำรดูแลอย่ำงต่อเน่ืองในชุมชนเนน้ให ้รพ.สต. 

และอสม. มำมีส่วนร่วม ผลกำรวิจยั พบว่ำ กำรประเมินควำมรู้ของบุคลำกรก่อนและหลงัท ำโครงกำรน้ีมีควำม

แตกต่ำงอยำ่งมีนยัส ำคญั มีระบบกำรดูแลผูป่้วยท่ีดีข้ึน ผูรั้บบริกำรมีควำมพึงพอใจมำกข้ึน อตัรำกำรขำดนดัและกำร

ก ำเริบของอำกำรลดลง กำรระบบส่งต่อ ปรับปรุงระบบฐำนขอ้มูล กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรดูแลอย่ำงต่อเน่ืองใน

ชุมชนเป็นองคป์ระกอบท่ีส ำคญั 

 

 พญ.พชัรี : ร่วมแลกเปล่ียนถึงผลของกำรท ำงำนวิจยัแต่ละช้ินท่ีมีต่อตวัผูวิ้จยัและองคก์ร 

 นพ.ไพศำล : ท ำใหม้ัน่ใจมำกข้ึนว่ำมีกำรฉีดยำชำแบบใหม่ท่ีลดปัญหำภำวะแทรกซอ้นกำรฉีดยำแบบเดิม

ได ้ซ่ึงผลท่ีไดไ้ม่แตกต่ำงกนัในดำ้นควำมเจ็บปวด และเสนอเป็นทำงเลือกหน่ึงในกำรท ำผ่ำตดัของแพทยป์ระจ ำ

บำ้นท่ีมำฝึกท่ีรพ. กระบวนกำรง่ำยข้ึนและใชค้วำมช ำนำญในกำรท ำนอ้ยลง 



 คุณธนภทัร : บุคลำกรมีควำมสุขมำกข้ึน ลดระยะเวลำกำรท ำงำน สำมำรถใชเ้วลำไปท ำประโยชน์ดำ้นอ่ืน

ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพงำน ลดขอ้ผิดพลำดไดม้ำกข้ึน ลดเวลำหำกมีกำรเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มโดยใหค้นมำใชท่ี้

จุดเดียว ลดจ ำนวนผูป้ฏิบติังำนลง 

 คุณพฒันะชัย : โปรแกรมท่ีพฒันำข้ึนมำเป็นเพียงทำงเลือกหน่ึง ส่ิงส ำคญั คือ ผูก้รอกขอ้มูลจะตอ้งรู้ว่ำ

ขอ้มูลท่ีกรอกลงไปเป็นขอ้มูลขยะหรือไม่ น ำไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงและถูกตอ้งหรือไม่ ท ำให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง 

ท ำงำนไดร้วดเร็ว 

 คุณจินตนำ : ผูป่้วยและญำติมีควำมเขำ้ใจกนัมำกข้ึน และผูป่้วยไดรั้บยำอย่ำงต่อเน่ือง และอยู่ในสังคมได้

อยำ่งมีควำมสุขมำกข้ึน เจำ้หนำ้ท่ีรพ.สต. รับทรำบขอ้มลูผูป่้วยในชุมชนมำกข้ึน 

 

 

 


