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โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัยระดับประเทศ
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คานา
จากบั นทึกความร่วมมือในการดาเนิ นงานสนับสนุนการพัฒ นางานประจาาสู่ งานวิจัย (R2R)ระดับประเทศระหว่าง
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่ง ชาติ กระทรวงสาธารณสุข และ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ใน
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ที่มีเจตจานงร่วมกันที่จะสนับสนุนการดาเนินงานเพื่อพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (R2R)
ในระดับประเทศ โดยขับเคลื่อนการพัฒ นาระบบสุขภาพในทุกบริบทตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงตติยภูมิ ทั้งด้านการ
บริการ การรักษาพยาบาล รวมทั้งการต่อยอดในหลาย ๆ บริบทให้เกิดเป็นผลงาน Meta R2R ซึ่งจะเป็นประโยชน์
อย่ างยิ่ งต่อการพัฒ นาคุณ ภาพงานให้ มีป ระสิ ทธิภ าพ ผู้ รับบริการจะได้รับประโยชน์สูงสุ ด ผลงานวิจัย R2R ดีเด่น
นั้ น เป็ น ตัว อย่ างของการทางานวิ จั ย ร่ ว มกับ การท างานประจาเกิ ด การแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ระหว่างผู้ ที่ ท าวิจัย R2R
และเกิดการสร้างกาลังใจที่จะปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
สาหรับ ผลงานวิจัย R2R ที่ส่งเข้าประกวดในปี 2562 นี้ มีจานวนทั้งสิ้น 898 ผลงาน และผลงานที่ส่งเข้า
ประกวดในกลุ่มงานวิจัย Meta R2R ในปีนี้ได้รับรางวัลผลงาน R2R ดีเด่น จานวน 8 เรื่อง แสดงให้เห็นว่า เกิดงาน
R2R ที่มีการเชื่อมโยงการทาวิจัยจากทุกภาคส่วนทั้งโรงพยาบาลสาธารณสุขและชุมชน เพื่อสร้างให้เกิดสุขภาวะที่ดีแก่
ประชาชนอีกทั้งยังเกิดการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอาเภอ (DHS) ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย
เอกสารฉบับนี้ได้ทาการรวบรวมผลงาน R2R ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้วว่า เป็น
ผลงานที่มีคุณค่าที่จะได้รับการตีพิมพ์จึงเป็นฐานข้อมูล แหล่งความรู้ทางวิชาการที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนงานวิจัย
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการผลักดันให้เกิดการพัฒนางานประจาในทุกระบบและนาความรู้เหล่านี้ไปต่อยอด ในการ
พัฒนางานที่นาสู่องค์ความรู้ใหม่ ๆ อย่างกว้างขวาง
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บทคัดย่อที่ได้รับรางวัล
 รหั ส ผลงาน 166 การพั ฒ นารู ป แบบการส่ งเสริ ม พฤฒพลั งในผู้ สู งอายุ ต าบลบ้ านกู่ อ าเภอยางสี สุ ราช
จังหวัดมหาสารคาม
โดย กาทร ดานา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโนนรัง
 รหัสผลงาน 181 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หมื่นไวย ตาบลหมื่นไวย อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โดย ปณิธาน สนพะเนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโพนสูง
 รหั สผลงาน 203 การพัฒนารูปแบบการจัดการข้อมูลการตรวจคัดกรองภาวะสุ ขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน
ชุมชนตาบลนาฝาย อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
โดย หทัยรัตน์ กุศลเบญจกุล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาจาน
 รหัสผลงาน 331 การพัฒนารูปแบบการแก้ปัญหามารดาวัยรุ่นตาบลโคกก่อ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ตาบลโคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
โดย อนงค์ลักษณ์ เคนสุโพธิ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโคกก่อ
 รหั ส ผลงาน 638 รู ป แบบการเสริ ม สร้ า งพลั ง และสายใยรั ก ในการกระตุ้ น พั ฒ นาการเด็ ก อายุ 3 -5 ปี
ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ในครอบครัวที่มีผู้เลี้ยงดูไม่ใช่พ่อแม่
โดย สุดาทิพย์ ดวงพลพรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสันป่าตอง
 รหัสผลงาน 652 รูปแบบการเสริมสร้างแรงจูงใจในการควบคุมระดับน้าตาลในเลือดและชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วย
เบาหวานที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
โดย รุ่งทิวา ศรีเดช โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหัวเข่าแตก
กลุ่ม 2 ระดับทุติยภูมิ
43
บทคัดย่อที่ได้รับรางวัล
 รหัสผลงาน 41 การพัฒนารูปแบบการกดมดลูกส่วนล่างร่วมกับการใช้นวัตกรรมเตรียม-เตือนการนวดมดลูกต่อ
คุณภาพการเฝ้าระวังภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรก โรงพยาบาลชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
โดย อรทัย บัวคา โรงพยาบาลชานุมาน
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 รหัสผลงาน 56 การพั ฒ นาแบบบั น ทึ กทางการพยาบาลเพื่ อเชื่ อ มโยงโปรแกรมเวชระเบี ยนโรงพยาบาล
ทีส่ ่งผลต่อการเพิ่มคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนาตาล จ.อุบลราชธานี
โดย นันท์นภัส ปิติโชคโภคินท์ โรงพยาบาลนาตาล
 รหั ส ผลงาน 189 การพั ฒ นาแนวทางการดู แ ลและติ ด ตามเด็ ก โรคหื ด ภายใต้ บ ริ บ ทของโรงพยาบาล
ระดับทุติยภูมิแห่งหนึ่ง
โดย ยุทธพิชัย ปาปะเถ โรงพยาบาลวาปีปทุม
 รหัสผลงาน 542 ผลการยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟัน 2 ชนิดในฟันกรามแท้ซี่แรก
โดย สุธาสินี หลีวิจิตร โรงพยาบาลควนขนุน
 รหัสผลงาน 735 การพัฒนากระบวนการดูแลเพื่อป้องกันภาวะช็อกในผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
ภายใต้บริบทโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กแห่งหนึ่งและเครือข่ายบริการ
โดย ยุธิดา โยธาภักดี โรงพยาบาลนาเชือก
กลุ่ม 3 ระดับตติยภูมิ
59
บทคัดย่อที่ได้รับรางวัล
 รหัสผลงาน 15 การศึ กษาปริ มาณรั งสี คงเหลื อในร่ างกายผู้ ป่ วยมะเร็ งไทรอยด์ ชนิ ด Well-differentiated
หลังจากได้รับการรักษาด้วยรังสี I-131 ปริมาณสูง ณ โรงพยาบาลศิริราช
โดย ธัญญลักษณ์ เธียรธัญญกิจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 รหัสผลงาน 72 การพั ฒ นาความสามารถของพยาบาลห้ อ งผ่ าตั ด ในการพยาบาลผู้ ป่ ว ยผ่ าตั ด ใส่ โลหะ
ดามกระดูกต้นขา เครือข่ายโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
โดย บุบผา นพวรรณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
 รหัสผลงาน 90 การศึกษาเปรียบเทียบผลของการให้ยานอนหลั บชนิดลอราซีแพมกับยาหลอกต่ออาการเจ็บ
แน่นหน้าอก อาการสับสนและคลื่นหัวใจเต้นผิดจังหวะในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
โดย เสาวนีย์ เนาวพาณิช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 รหัสผลงาน192 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างแพนเค้กจากไข่แดงต้มสุกสาหรับผู้ป่วย ที่ต้องการโปรตีนและ
พลังงานสูง
โดย ธีรวัฒน์ ขันหนองโพธิ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รหัสผลงาน 321 ผลของดนตรีพื้นบ้านอีสานต่อการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
โดย สุภาพ อิ่มอ้วน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รหัสผลงาน 379 ผลของการพั ฒ น าระบ บ สนั บ สนุ น การตั ดสิ น ใจท างคลิ นิ กด้ วยคอมพิ วเตอร์
ต่อการใช้ยาในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
โดย อติพล คล้ายปักษี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

4

 รหัสผลงาน 737 ผลของการใช้หนังสือการ์ตูนต่อความกลัวการได้รับยาพ่นแบบฝอยละออง
ในผู้ป่วยเด็กวัยก่อนเรียน
โดย ทัศนีย์ ไทยนิรันประเสริฐ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่ม 4 ระดับนวัตกรรม
81
บทคัดย่อที่ได้รับรางวัล
 รหัสผลงาน 206 ระบบติดตามและแจ้งเตือนอุณหภูมิของตู้เย็น
โดย คมสันต์ ยศอินทร์ โรงพยาบาลบ่อเกลือ
 รหัสผลงาน 387 CBI Self Service Alarm
โดย สโรชา เทพรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 รหัสผลงาน 633 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะกระจกตาแห้งหอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ 3
โดย สุรเดช โพธิ์ศรีชัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 รหั ส ผลงาน 668 อุ ป กรณ์ ร องรั บ ของเสี ยจากทวารใหม่ ป ระดิ ษ ฐ์ ด้ ว ยยางพาราใช้ กั บ ถุ งพลาสติ กทั่ ว ไป
(THAI RUBBER COLOSTOMY)
โดย อธิคม ดาดี โรงพยาบาลกระบี่
กลุ่ม 5 ระดับงานสนับสนุนการบริหาร
93
บทคัดย่อที่ได้รับรางวัล
 รหัสผลงาน 31 คัดกรองสมองเสื่ อมอย่ างไร ผู้ สู งวัยได้ ประโยชน์ ? : การพั ฒ นาองค์ ความรู้ ฐานข้ อมู ลและ
กระบวนการคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุในชุมชน
โดย กมลทิพย์ ตั้งหลักมั่นคง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
 รหัสผลงาน 410 ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์คลังยาในโรงพยาบาลเชียงแสนและเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอ
เชียงแสน
โดย วัชรินทร์ ไชยถา โรงพยาบาลเชียงแสน
 รหั สผลงาน 520 การประเมิ นความชุ กและปั จจั ย ที่ เกี่ ยวข้ องของการส่ งตร วจ transthoracic
echocardiography อย่างไม่เหมาะสมในโรงพยาบาลศิริราช
โดย เกษรี ปั้นลี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่ม 6 ระดับงานสนับสนุนการบริการ
103
บทคัดย่อที่ได้รับรางวัล
 รหัสผลงาน 207 โป ร แ ก ร ม ก า ร ป รั บ เป ลี่ ย น พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร รั บ ป ร ะ ท า น ผั ก ใน เด็ ก ป ฐ ม วั ย
ของศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทยเหนือ
โดย ภัคพีราพร สุขแก้ว สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
 รหัสผลงาน 212 ผ ล ข อ งก ารให้ เลื อ ด แ บ บ แ อ น ติ เจ น เข้ ากั น ได้ เพื่ อ ล ด ก ารส ร้ าง alloantibody
5

ในผู้ป่วยธาลัสซีเมียของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดย อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รหัสผลงาน 372 LINE link แจ้งเตือนส่งต่อข้อมูลมารดาหลังคลอด
โดย นภัสกร มวลชัยภูมิโรงพยาบาลพังโคน
 รหั ส ผลงาน 710 รู ป แบบการเข้ าถึ งยากลุ่ ม โอปิ อ อยด์ (Opioids) ในการดู แลผู้ ป่ ว ยวาระสุ ด ท้ ายที่ บ้ าน
อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
โดย ศุภชัย แพงคาไหล โรงพยาบาลยางสีสุราช
กลุ่ม 7 ระดับ Meta R2R
115
บทคัดย่อที่ได้รับรางวัล
 รหัสผลงาน 131 ผลของการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังตามวิถีมลายู อาเภอหนองจิก
โดย นีลนาถ เจ๊ะยอ โรงพยาบาลหนองจิก
 รหัสผลงาน 320 การพัฒนาแนวทางการดูแลและการรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันใน
บริบทโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก (F3) โรงพยาบาลนาตาล จ.อุบลราชธานี
โดย จักรพงศ์ ปิติโชคโภคินท์โรงพยาบาลนาตาล
 รหัสผลงาน 355 การพัฒนากระบวนการพยาบาลอย่างเป็นระบบด้วยกลไกมิติทางคุณภาพต่อความปลอดภัย
และการเข้าถึงระบบบริการของผู้ป่วย NICU โรงพยาบาลยโสธร
โดย วิภาดา เชื้อศุภโรบล โรงพยาบาลยโสธร
 รหัสผลงาน 434 บูรณาการการดูแลผู้ป่วย Stroke แบบผสมผสานและชุมชนมีส่วนร่วม โรงพยาบาลกุดชุม
โดย นัทธมนต์ สายสอน โรงพยาบาลกุดชุม
 รหั ส ผลงาน 438 ผลการพั ฒ นาระบบการดู แลผู้ สู งอายุ เพื่ อจั ดบริ การปฐมภู มิ ภ ายใต้ การบริ ห ารจั ดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลหนองนาก
โดย พนิดา สมนันท์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองนาก
 รหั ส ผลงาน 469 การใช้ 3ส.ประสานพลั งสร้ างสรรค์ ต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพงานการดู แ ลแม่ แ ละเด็ ก
จังหวัดปทุมธานี
โดย พรทิพย์ คะนึงบุตร โรงพยาบาลปทุมธานี
 รหัสผลงาน 724 การพัฒนาการดูแลทารกแรกเกิดในเครือข่ายจังหวัดปทุมธานี
โดย อรทัย ศิลป์ประกอบ โรงพยาบาลปทุมธานี
 รหัสผลงาน 758 การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) โรงพยาบาลป่าติ้ว
โดย นิภาพร วงศ์ศรีทา โรงพยาบาลป่าติ้ว
วิเคราะห์ผลงานวิจยั ทีส่ ่งเข้าร่วมประชุม R2R ปี พ.ศ. 2562

140
6

วันที่
30 ก.ค.
62
วันที่
31 ก.ค.
62

เวลา
13.00-18.00 น.
เวลา
07.30-09.00 น.
09.00-09.10 น.
09.10-09.30 น.

09.30-10.00 น.
10.00-10.30 น.
10.30-12.30 น.

กาหนดการประชุมวิชาการพัฒนางานประจาสูง่ านวิจยั (National Health R2R Forum) ประจาปี ๒๕๖๒
“Meta R2R to Value Based Healthcare”
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น วันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
บริเวณ Ground Floor
ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการประชุม/ใบเสร็จ ณ บริเวณ Ground Floor
ลงทะเบียนวิทยากร/ผู้นาเสนอผลงานวิชาการ ณ บริเวณห้องฟ้ามุย่ 1
ห้อง Orchid Ballroom 1 – 3
ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการประชุม/ใบเสร็จ ณ บริเวณ Ground Floor
ลงทะเบียนวิทยากร/ผู้นาเสนอผลงานวิชาการ ณ บริเวณห้องฟ้ามุย่ 1
วีดีทัศน์ภาพรวม R2R
พิธเี ปิดการประชุม กล่าวต้อนรับ โดย ผูว้ า่ ราชการจังหวัดขอนแก่น
กล่าวรายงาน โดย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กล่าวเปิด
โดย รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
สาธารณสุข
ปาฐกถาพิเศษ "นโยบายกระทรวงสาธารณสุข" โดย นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
บรรยายพิเศษ "นโยบาย R2R กับการพัฒนาสาธารณสุขไทย" โดย นายแพทย์ศภุ กิจ ศิรลิ กั ษณ์ รองปลัดกระทรวง

สาธารณสุข

เสวนาเรื่อง "รู้ทนั กัญชา เดินหน้าเพื่อประชาชน"
โดย นพ.โสภณ เมฆธน

ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม
นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์

อธิบดีกรมการแพทย์

นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
นพ.เกียรติภมู ิ วงศ์รจิต

อธิบดีกรมสุขภาพจิต

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์
7

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
นพ.นพพร ชืน่ กลิน่

11.00-12.00 น.

วันที่
31 ก.ค.
62
(ต่อ)

เวลา
13.00-14.30น.

ผู้อานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ดาเนินการเสวนา คุณณัชชาวีล์ วาณิชย์สรุ างค์ ผู้ประกาศข่าว TNN 24
พิธเี ปิดและเยีย่ มชมนิทรรศการผลงานวิชาการ R2R ดีเด่นของกรมและเขต
สุขภาพ
โดย รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุขและคณะผูบ้ ริหารกระทรวง
สาธารณสุข

Orchid Ballroom 3
“KM : เรียนรูส้ ผู่ ลงานทีเ่ ป็น
นวัตกรรม"
โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

เอราวัณ
บรรยายเรื่อง

"Design thinking"
โครงการสนับสนุนการพัฒนางาน โดย พญ.ขวัญกมล เดชาติวงศ์ ณ
ประจาสู่งานวิจัยระดับประเทศ อยุธยา
พญ.ทักษอร สุรยิ กานต์

นักออกแบบกระบวนการ
บริษัท Little Builders Social
Enterprise

ไอยรา
เสวนาเรื่อง "Meta R2R : Why &
How to"
โดย รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจารัสเลิศ

โครงการสนับสนุนการพัฒนางาน
ประจาสู่งานวิจัยระดับประเทศ
นางจุฬารัตน์ สุรยิ าทัย

นางสาววัชรีกร ภิมาลย์

โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน
นางวิภาดา เชื้อศุภโรบล

โรงพยาบาลยโสธร

ฉัตรทันต์
เสวนาเรื่อง
"Sharing R2R Best Practice"
โดย นพ.สราวุฒิ บุญสุข

ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ 10
กรมอนามัย
ดร.ธนิษฐา ดิษสุวรรณ์

สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่
12 สงขลา
นายสาธิต นฤภัย

กองวิศวกรรมการแพทย์ กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ
นพ.ณัฐกร จาปาทอง

ผู้ดาเนินการเสวนา
นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์
8

ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น
ราชนครินทร์
ผู้ดาเนินการเสวนา
นายสันติ เหล่านิพนธ์

โครงการสนับสนุนการพัฒนางาน
ประจาสู่งานวิจัยระดับประเทศ
เวลา
14.30-16.00 น.

Orchid Ballroom 1-3

เอราวัณ
เสวนาเรื่อง "พรบ.ปฐมภูมแิ ละการ
กระจายอานาจ
ด้านสุขภาพ: ระบบสุขภาพทีย่ งั่ ยืนหรือ
ล้มเหลว"
โดย
นพ.สฤษดิเ์ ดช เจริญไชย

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
รองผู้อานวยการสานักสนับสนุนระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ
นายทองดี มุง่ ดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญ
การพิเศษ
สานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
นายอานวย อินทรธิราช

นายกอบต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

นางกรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์

กรรมการสภาพยาบาล

นางจรรยาวัฒน์ ทับจันทร์

มูลนิธิเครือข่ายพยาบาลชุมชน

ผู้ดาเนินการเสวนา ดร.มโน มณีฉาย
18.00-21.00 น.

ไอยรา
เสวนาเรื่อง "R2R กับบทบาทการ
สนับสนุน
โดยภาคีเครือข่าย"
โดย ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์

ผู้อานวยการสานักสนับสนุนการพัฒนา
ระบบสุขภาพ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ
พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ

รองผู้อานวยการสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล
นายดุสิต ศรีโคตร

ผู้ช่วยผู้อานวยการสานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 7 ขอนแก่น
ผู้ดาเนินการเสวนา ดร.จงกลณี
จันทรศิริ

สาธารณสุขอาเภอบ้านหมี่
โรงพยาบาลขอนแก่น
" R2R Dinner Talk " และร่วมรับประทานอาหารเย็น ห้อง Orchid Ballroom 1 - 3

9

แบน

สาธารณสุขอาเภอกระทุ่ม

ฉัตรทันต์
บรรยายเรื่อง "โจทย์วจิ ยั R2R กับ
การจ่ายแบบ
ประเมินคุณค่า (Value Based
payment)"
โดย นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี

รองเลขาธิการฯ
สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

วันที่
เวลา
1 ส.ค. 62 09.00-10.30 น.

Orchid Ballroom 3
เสวนา "R2R ตีแตก"

Orchid Ballroom 1
"Infection control for Drug

ไอยรา
เสวนาเรื่อง " มีแต่คนชมว่าหนูสวย

นวัตกรรม: CBI Self Service
Alarm
โดย นางสาวสโรชา เทพรักษ์
นวัตกรรม: โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการดูแลผูป้ ว่ ย
ที่มภี าวะกระจกตาแห้งหอผูป้ ว่ ย
เฉลิมพระเกียรติ 3
โดย นายสุรเดช โพธิ์ศรีชัย

Resistance Bacteria in Japan :

แต่ทาไมหนูไม่ได้รางวัล "

Public Health Perspective and
Novel Detection Methods."

ผู้นาเสนอ
1. นายพงศธร ทิพย์อุทยั

วิพากษ์โดย ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชย
โรจน์

ประธาน Ageing Society
Innovation Hub
และ Executive Director บ.
สยามไบโอไซเอนซ์
ประพัธน์

อ.พูลสวัสดิ์ เผ่า

2. นางสาวนันทพร สังฆนิตย์
Speak: Prof.Tomono Kazunori
MD., PhD.
Dr.Hamaguchi Shigeto,
MD., PhD.

คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล

ดร.ภก.ชาญณรงค์ เตชะ

ผู้จัดการบริษัท มิลลิเมด
จากัด
ผู้ดาเนินการเสวนา
ผศ.(พิเศษ)นพ.ไพโรจน์ บุญ

4. นางสาวเกษนรินทร์ ชุมพุฒ

Department of Infection Control วิพากย์โดย ศ.นพ.สมบูรณ์ เทียนทอง
and
Prevention
โครงการสนับสนุนการพัฒนางาน
ประจาสู่งานวิจัยระดับประเทศ
Osaka University Hospital
ผศ.ดร.พญ.ภัทรวลัย ตลึงจิตร

รองกรรมการผู้จัดการ และผอ.
ศูนย์นวัตกรรม
กลุ่มซีพี ออลล์ บริษัท ซีพีออลล์
จากัด (มหาชน)
อังกูร

3. นางสาวสุนศิ า ธ.น.ดี

Moderator
Dr.Thanachai Panaput
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ฉัตรทันต์
เสวนาเรื่อง "R2R จากหน้างาน
ประจา...สูน่ โยบาย"
1. เทคนิคการกระตุน้ ความคิด
สร้างสรรค์
เพิม่ (ความ) มัน (ส์ใน) สมอง
โดย รศ.ดร.พญ.วารุณี พรรณ
พานิช วานเดอพิทท์

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหา
ราชินี
2. NCD by Thayang Model
โดย นางสิริญา ฉิมพาลี
นางสุมา ทองมา

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพชรบุรี

3. CKD Clinic แกดา โมเดล
โดย พว.สุนรี ตั น์ สิงห์คา

โรงพยาบาลแกดา จ.
มหาสารคาม

ผู้ดาเนินการเสวนา
รศ.ดร.พญ.วารุณี พรรณพานิช วาน

ลักษณ์ศริ ิ
เวลา
10.30-12.00 น.

เดอพิทท์

โรงพยาบาลหาดใหญ่

Khon Kaen Hospital

Orchid Ballroom 3
R2R to Market
โดย นพ.สมชาย แสงกิจพร

Orchid Ballroom 1
ไอยรา
เสวนาเรื่อง " กัญชา: เภสัชวิทยาและ บรรยายเรื่อง
ข้อบ่งชีท้ างการแพทย์ "
"การเตรียมบุคลากรเพือ่ อนาคต"

รองอธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

โดย ผศ.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์

ผอ.สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสิรภิ ากร แสงกิจพร

ผศ.พญ.สุดา วรรณประสาท

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหา
ราชินี

โดย อาจารย์บดินทร์ วิจารณ์

ฉัตรทันต์
KM
"พัฒนาเทคนิคการรักษา เพิ่ม
คุณค่า

งานประจา นวัตกรรมนาบริการ"

Managing Director ADLI Co., Ltd. ผู้นาเสนอ ได้แก่
1. นายคมสันต์ ยศอินทร์

พล.อ.นพ.สายัณห์ สวัสดิ์ศรี

2. นพ.อธิคม ดาดี
3. นางสาวนันท์นภัส ปิตโิ ชค
โภคินท์

หัวหน้าคลินิกชายวัยทอง
อดีตผอ.ศูนย์อานวยการแพทย์พระ
มงกุฎเกล้า

4. ภญ.ดร.วัชรินทร์ ไชยถา

ผู้ดาเนินการเสวนา นพ.ชาญชัย ธง
พานิช

นาสนทนาโดย ดร.ณัฏฐญา พัฒนะ
วาณิชนันท์

ผู้อานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์
ขอนแก่น

อ.อุบล จ๋วงพานิช
มยุเรศ

วันที่
เวลา
Orchid Ballroom 3
1 ส.ค. 62 13.00-14.30 น. บรรยายเรือ่ ง

Orchid Ballroom 1
KM
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ไอยรา
KM

ฉัตรทันต์
KM

นางสาววีระนุช

(ต่อ)

AI/หุ่นยนต์
กับบุคลากรสาธารณสุข
มิตรแท้ หรืองูเห่า ?
โดย รศ.ดร.จาตุรงค์ ตันติบณ
ั ฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

"การคัดกรองเบาหวานเข้าจอ
ประสาทตา
โดยใช้ปญ
ั ญาประดิษฐ์"
โดย นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สขุ

โรงพยาบาลราชวิถี
เวลา
Orchid Ballroom 3
14.30-16.30 น. เสวนาเรือ่ ง " คาถามวิจยั ดีดี
หาได้จากทีไ่ หน "

"คลอดปลอดภัย พัฒนาเด็กสมวัย ใส่
"เสริมพลังผูส้ งู วัย พัฒนารูปแบบใหม่ ใจ
ในการดูแลผู้พกิ าร บริบาลผูป้ ว่ ยระยะ
แบบองค์รวม"
ท้าย
ดูแลด้วยหัวใจให้ผปู้ ว่ ยเรื้อรัง"
ผู้นาเสนอ ได้แก่
ผู้นาเสนอ ได้แก่

"พัฒนาเทคนิคการรักษา เพิ่ม
คุณค่า

1. นายประจักร กองตัน

1. นายปณิธาน สนพะเนา

1. นางนิภาพร วงศ์ศรีทา

2. นายกาทร ดานา
3. นายธีรวัฒน์ ขันหนองโพธิ์

2. นางสาวอนงค์ลกั ษณ์ เคนสุโพธิ์
3. นางสาวสุดาทิพย์ ดวงพลพรม

2. ดร.จักรพงศ์ ปิตโิ ชคโภคินท์
3. นางสาวเกษรี ปั้นลี้

4. ภก.ศุภชัย แพงคาไหล

4. นางสาวอรทัย บัวคา

4. นางสาวบุบผา นพวรรณ

5. ดร.กมลทิพย์ ตั้งหลักมัน่ คง
นาสนทนาโดย นพ.วิศษิ ฎ์ สงวนวงศ์
วาน
นางศิริทพิ ย์ สงวนวงศ์
วาน
ดร.จงกลณี จันทรศิริ

5. นางทัศนีย์ ไทยนิรนั ประเสริฐ
นาสนทนาโดย ศ.นพ.สมบูรณ์ เทียน
ทอง
ผศ.(พิเศษ)นพ.ไพโรจน์ บุญ
ลักษณ์ศริ ิ

5. นางสาวเสาวนีย์ เนาวพาณิช
นาสนทนาโดย ดร.ณัฏฐญา พัฒนะ
วาณิชนันท์
อ.อุบล จ๋วงพานิช

Orchid Ballroom 1
KM

ไอยรา
KM
"คลอดปลอดภัย พัฒนาเด็กสมวัย ใส่
ใจ

"เสริมพลังผูส้ งู วัย พัฒนารูปแบบใหม่

ในการดูแลผู้พกิ าร บริบาลผูป้ ว่ ยระยะ
แบบองค์รวม"
ท้าย
โดย ผศ.ดร.พญ.ภัทรวลัย ตลึงจิตร ดูแลด้วยหัวใจให้ผปู้ ว่ ยเรื้อรัง"

คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล

พญ.ขวัญกมล เดชาติวงศ์ ณ
อยุธยา

นักออกแบบกระบวนการ

งานประจา นวัตกรรมนาบริการ"
ผู้นาเสนอ ได้แก่

นางสาววีระนุช

มยุเรศ
ฉัตรทันต์
KM
"พัฒนาเทคนิคการรักษา เพิ่ม
คุณค่า

งานประจา นวัตกรรมนาบริการ"

ผู้นาเสนอ ได้แก่

ผู้นาเสนอ ได้แก่

ผู้นาเสนอ ได้แก่

1. นางสาวพนิดา สมนันท์

1. นายยุทธพิชยั ปาปะเถ

1. นางสาวยุธดิ า โยธาภักดี

2. นางสาวรุง่ ทิวา ศรีเดช

2. นางภัคพีราพร สุขแก้ว

2. รศ.ดร.อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์
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บริษัท Little Builders Social
Enterprise

เวลา

3. นางสาวหทัยรัตน์ กุศลเบญจกุล

3. นางสาวนภัสกร มวลชัยภูมิ

3. ทพญ.สุธาสินี หลีวจิ ติ ร

4. นางสุภาพ อิ่มอ้วน

4. นางวิภาดา เชื้อศุภโรบล

5. ภญ.นีลนาถ เจ๊ะยอ

5. นางพรทิพย์ คนึงบุตร

6. นางสาวนัทธมนต์ สายสอน
นาสนทนาโดย นพ.วิศษิ ฎ์ สงวนวงศ์
วาน
นางศิริทพิ ย์ สงวนวงศ์
วาน

6. นางอรทัย ศิลป์ประกอบ
นาสนทนาโดย ศ.นพ.สมบูรณ์ เทียน
ทอง
ผศ.(พิเศษ)นพ.ไพโรจน์ บุญ
ลักษณ์ศริ ิ

4. ภก.อติพล คล้ายปักษี
5. รศ.พญ.ธัญญลักษณ์ เธียร
ธัญญกิจ

ห้องฟ้ามุย่ 2 - 5

ดร.จงกลณี จันทรศิริ

นาสนทนาโดย ดร.ณัฏฐญา พัฒนะ
วาณิชนันท์
อ.อุบล จ๋วงพานิช
มยุเรศ

10.30-16.30 น. เชิญชมและเชียร์ การแสดงโปสเตอร์ผลงาน "แววดี มีลนุ้ " ๑๐๐ ผลงาน และกิจกรรม Poster Round
นาทีมโดย ดร.นิภาพร ลครวงศ์ โรงพยาบาลยโสธรและทีม

วันที่

เวลา

ห้อง Orchid Ballroom 1 - 3

2 ส.ค. 62 09.00-10.15 น. เสวนาเรื่อง " Building an Innovation culture ร่วมสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม "
โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อ.พูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์
รองกรรมการผู้จัดการ และผอ.ศูนย์นวัตกรรมกลุ่มซีพี ออลล์ บริษัท ซีพีออลล์ จากัด (มหาชน)
ผู้ดาเนินการเสวนา ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ ด้านกาลังคนสาธารณสุข
10.15-11.15 น. บรรยายเรื่อง " ก้าวกระโดดทางการแพทย์ในยุค 5G "
โดย พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสวุ รรณ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital transformation)
11.15-12.15 น.
13

นางสาววีระนุช

มอบรางวัลผลงานวิชาการพัฒนางาน
ประจาสู่งานวิจยั ดีเด่น ปี ๒๕๖๒ ๓๘
รางวัล
มอบรางวัลการประกวดบูธนิทรรศ
การดีเด่นของกรมและเขตสุขภาพ 5 รางวัล
พิธปี ิดการประชุม โดย ดร.สาธิต ปิตุ

เตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

สาธารณสุข

- พิธีเปิดการประชุมในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 การแต่งกายผูบ้ ริหาร สวมเสื้อสีเหลือง
- การประกวดบูธนิทรรศการของกรมและเขตสุขภาพ เริ่มวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 - 15.00 น. (เริม่ จัดบูธได้ตงั้ แต่วนั ที่ 30 กรกฎาคม 2562)
โดย พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์
ผูช้ ว่ ยปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นพ.รุง่ เรือง กิจผาติ
สานักวิชาการสาธารณสุข
ผศ.ดร.ปิยธิดา คูหริ ญ
ั ญรัตน์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ประกาศโครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัยระดับประเทศ
ที่ R2R ๐๐๒/๒๕๖๒
เรื่อง ผลการตัดสินรางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๒
............................................
ตามที่โครงการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัยระดับประเทศ ได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดผลงาน R2R ดีเด่น กลุ่ม
งานบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ สนับสนุนบริหารและบริการ นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ และMeta R2R เนื่องใน
โอกาสการจัดการประชุมวิชาการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (National Health R2R Forum) ประจาปี ๒๕๖๒ ซึ่งจัด
ขึ้นระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็น
ขวัญกาลังใจแก่ผู้ทางานวิจัยควบคู่ไปกับงานประจานั้น
บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณารางวัล R2R ดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๒ ได้ทาการพิจารณาผลงานที่ส่ง เข้าประกวด
ทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผลงานที่ได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้นจานวน ๓๘ รางวัล จาแนกเป็น ระดับปฐม
ภูมิ ๗ รางวัล ระดับทุติยภูมิ ๕ รางวัล ระดับตติยภูมิ ๗ รางวัล ระดับสนับสนุนบริหารและสนับสนุนบริการ ๗ รางวัล
ระดับ นวัตกรรม/สิ่ งประดิษฐ์ ๔ รางวัล ระดับ Meta R2R ๘ รางวัล ดังมีรายชื่อผลงานและเจ้าของผลงานที่แนบท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจารัศเลิศ)
หัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัยระดับประเทศ

15

ประกาศรายชื่อผลงานวิจัย R2R ที่ได้รับรางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ประจาปี 2562
ประเภทผลงานปฐมภูมิ จานวน 7 ผลงาน
รหัสผลงาน

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน

161

ARE : การเรียนรู้และพัฒนารูปแบบการบริการคนพิการ
อย่างต่อเนื่อง

166

การพัฒ นารู ป แบบการส่งเสริมพฤฒพลั งในผู้สู งอายุตาบลบ้านกู่
อาเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

181

การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หมื่นไวย
ตาบลหมื่นไวย อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การข้ อ มู ล การตรวจคั ด กรองภาวะ
สุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนตาบลนาฝาย อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
การพัฒนารูปแบบการแก้ปัญหามารดาวัยรุ่นตาบลโคกก่อ โดยการ
มีส่ ว นร่ วมของภาคี เครื อข่ ายตาบลโคกก่ อ อ.เมือ งมหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
รูปแบบการเสริมสร้างพลังและสายใยรักในการกระตุ้ นพัฒนาการ
เด็กอายุ 3-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ในครอบครัวที่มีผู้เลี้ยงดู
ไม่ใช่พ่อแม่
รูปแบบการเสริมสร้างแรงจูงใจในการควบคุมระดับน้าตาลในเลือด
และชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะความดันโลหิตสูง

ประจักร กองตัน
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภ าพ
ตาบลบ้านถ้า
กาทร ดานา
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภ าพ
ตาบลบ้านโนนรัง
ปณิธาน สนพะเนา
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภ าพ
ตาบลโพนสูง
หทัยรัตน์ กุศลเบญจกุล
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภ าพ
ตาบลนาจาน
อนงค์ลักษณ์ เคนสุโพธิ์
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภ าพ
ตาบลโคกก่อ
สุดาทิพย์ ดวงพลพรม
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภ าพ
ตาบลสันป่าตอง
รุ่งทิวา ศรีเดช
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภ าพ
ตาบลหัวเข่าแตก

203

331

638

652

16

ประเภทผลงานทุติยภูมิ จานวน 5 ผลงาน
รหัสผลงาน

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน

41

การพัฒนารูปแบบการกดมดลูกส่วนล่างร่วมกับการใช้นวัตกรรม
เตรียม-เตือนการนวดมดลูกต่อคุณภาพการเฝ้าระวังภาวะตกเลือด
หลังคลอดระยะแรก โรงพยาบาลชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
การพัฒ นาแบบบัน ทึกทางการพยาบาลเพื่อเชื่อ มโยงโปรแกรม
เวชระเบียนโรงพยาบาลที่ส่งผลต่อการเพิ่มคุณภาพการบันทึก
ทางการพยาบาล งานผู้ป ่ว ยนอก โรงพยาบาลนาตาล จังหวัด
อุบลราชธานี
การพัฒนาแนวทางการดูแลและติดตามเด็กโรคหืดภายใต้บริบท
ของโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิแห่งหนึ่ง
ผลการยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟัน 2 ชนิดในฟันกรามแท้
ซี่แรก
การพัฒนากระบวนการดูแลเพื่อป้องกันภาวะช็อกในผู้ป่วยที่มีภาวะ
ติดเชื้อในกระแสเลือดภายใต้บ ริบทโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ ก
แห่งหนึ่งและเครือข่ายบริการ

อรทัย บัวคา
โรงพยาบาลชานุมาน

56

189
542
735

นันท์นภัส ปิติโชคโภคินท์
โรงพยาบาลนาตาล

ยุทธพิชัย ปาปะเถ
โรงพยาบาลวาปีปทุม
สุธาสินี หลีวิจิตร
โรงพยาบาลควนขนุน
ยุธิดา โยธาภักดี
โรงพยาบาลนาเชือก

ประเภทผลงานตติยภูมิ จานวน 7 ผลงาน
รหัสผลงาน

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน

15

การศึกษาปริมาณรังสีคงเหลือในร่างกายผู้ ป่วยมะเร็งไทรอยด์
ชนิด Well-differentiated หลังจากได้รับการรักษาด้วยรังสี I131 ปริมาณสูง ณ โรงพยาบาลศิริราช
การพัฒนาความสามารถของพยาบาลห้ องผ่ าตัดในการพยาบาล
ผู้ป่ว ยผ่าตัด ใส่โ ลหะดามกระดูกต้น ขา เครือ ข่ายโรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา
การศึกษาเปรี ยบเทีย บผลของการให้ยานอนหลั บชนิด
ลอราซีแพมกับยาหลอกต่ออาการเจ็บแน่นหน้าอก อาการสับ สน
และคลื่นหัวใจเต้นผิดจังหวะในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหั วใจขาดเลือด
เฉียบพลัน

ธัญญลักษณ์ เธียรธัญญกิจ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
บุบผา นพวรรณ
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

72

90

17

เสาวนีย์ เนาวพาณิช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

192

การพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์อ าหารว่า งแพนเค้ก จากไข่แ ดงต้ม สุก ธีรวัฒน์ ขันหนองโพธิ์
สาหรับผู้ป่วยที่ต้องการโปรตีนและพลังงานสูง
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลของดนตรีพื้นบ้านอีสานต่อการควบคุมความดันโลหิต
สุภาพ อิ่มอ้วน
ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลของการพัฒ นาระบบสนับ สนุน การตัด สิน ใจทางคลิน ิก อติพล คล้ายปักษี
ด้วยคอมพิวเตอร์ต่อการใช้ยาในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชสระแก้ว
ผลของการใช้ห นัง สือ การ์ต ูน ต่อ ความกลัว การได้รับ ยาพ่น ทัศนีย์ ไทยนิรันประเสริฐ
แบบฝอยละอองในผู้ป่วยเด็กวัยก่อนเรียน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

321

379

737

ประเภทผลงานสนับสนุนการบริการ จานวน 4 ผลงาน
รหัสผลงาน

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน

207

โปรแกรมการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ กรรมการรับ ประทานผั ก ในเด็ก
ปฐมวัยของศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทยเหนือ
ผลของการให้เลือ ดแบบแอนติเจนเข้า กัน ได้เพื ่อ ลดการสร้า ง
alloantibody ในผู้ ป่ วยธาลั สซี เมี ยของโรงพยาบาลศรีน คริน ทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
LINE link แจ้งเตือนส่งต่อข้อมูลมารดาหลังคลอด

ภัคพีราพร สุขแก้ว
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นภัสกร มวลชัยภูมิ
โรงพยาบาลพังโคน

212

372
710

รูปแบบการเข้าถึ งยากลุ่ มโอปิ ออยด์ (Opioids) ในการดู แลผู้ ป่ ว ย ศุภชัย แพงคาไหล
วาระสุดท้ายที่บ้าน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
โรงพยาบาลยางสีสุราช

18

ประเภทผลงานสนับสนุนการบริหาร จานวน 3 ผลงาน
รหัสผลงาน

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน

31

คัดกรองสมองเสื่อมอย่างไร ผู้สูงวัยได้ประโยชน์ ? : การพัฒ นา
องค์ค วามรู้ ฐานข้อ มูล และกระบวนการคัด กรองความเสี่ย ง
ต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุในชุมชน
410
ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์คลังยาในโรงพยาบาลเชียงแสนและ
เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเชียงแสน
520
การประเมิน ความชุก และปัจ จัย ที่เกี่ย วข้อ งของการส่งตรวจ
transthoracic echocardiography อ ย ่า ง ไ ม ่เ ห ม า ะ ส ม
ในโรงพยาบาลศิริราช
ประเภทผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ จานวน 4 ผลงาน

กมลทิพย์ ตั้งหลักมั่นคง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
อุดรธานี
วัชรินทร์ ไชยถา
โรงพยาบาลเชียงแสน
เกษรี ปั้นลี้
คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสผลงาน

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน

206

ระบบติดตามและแจ้งเตือนอุณหภูมิของตู้เย็น

387

633

668

คมสันต์ ยศอินทร์
โรงพยาบาลบ่อเกลือ
CBI Self Service Alarm
สโรชา เทพรักษ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะกระจกตาแห้ ง สุรเดช โพธิ์ศรีชัย
หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ 3
คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
อุป กรณ์ ร องรั บ ของเสี ย จากทวารใหม่ ป ระดิ ษ ฐ์ ด้ ว ยยางพารา อธิคม ดาดี
ใช้กับถุงพลาสติกทั่วไป (THAI RUBBER COLOSTOMY)
โรงพยาบาลกระบี่

19

ประเภทผลงาน Meta R2R จานวน 8 ผลงาน
รหัสผลงาน
131
320

355

434
438

469
724
758

ชื่อผลงานวิจัย
ผลของการพั ฒนาการดู แลผู้ ป่ วยโรคเรื้อรังตามวิถี มลายู อ าเภอ
หนองจิก
การพัฒ นาแนวทางการดูแ ลและการรัก ษาผู ้ป ่ว ยกลุ ่ม โรค
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในบริบทโรงพยาบาลชุมชน
ขนาดเล็ก (F3) โรงพยาบาลนาตาล จ.อุบลราชธานี
การพัฒ นากระบวนการพยาบาลอย่า งเป็น ระบบด้ว ยกลไก
มิติทางคุณภาพต่อความปลอดภัยและการเข้าถึงระบบบริการ
ของผู้ป่วย NICU โรงพยาบาลยโสธร
บู ร ณาการการดู แ ลผู้ ป่ ว ย Stroke แบบผสมผสานและชุ ม ชน
มีส่วนร่วม โรงพยาบาลกุดชุม
ผลการพัฒ นาระบบการดูแ ลผู้ส ูง อายุเพื่อ จัด บริก ารปฐมภูมิ
ภายใต้ก ารบริห ารจัด การกองทุน หลัก ประกัน สุข ภาพต าบล
หนองนาก
การใช้ 3ส.ประสานพลังสร้างสรรค์ต่อการพัฒนาคุณภาพงาน
การดูแลแม่และเด็ก จังหวัดปทุมธานี
การพัฒนาการดูแลทารกแรกเกิดในเครือข่ายจังหวัดปทุมธานี

ชื่อเจ้าของผลงาน/หน่วยงาน
นีลนาถ เจ๊ะยอ
โรงพยาบาลหนองจิก
จักรพงศ์ ปิติโชคโภคินท์
โรงพยาบาลนาตาล
วิภาดา เชื้อศุภโรบล
โรงพยาบาลยโสธร

นัทธมนต์ สายสอน
โรงพยาบาลกุดชุม
พนิดา สมนันท์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
หนองนาก
พรทิพย์ คนึงบุตร
โรงพยาบาลปทุมธานี
อรทัย ศิลป์ประกอบ
โรงพยาบาลปทุมธานี
การพัฒ นาคุณ ภาพการดูแ ลผู ้ป ่ว ยติด เชื ้อ ในกระแสเลือ ด นิภาพร วงศ์ศรีทา
(Sepsis) โรงพยาบาลป่าติ้ว
โรงพยาบาลป่าติ้ว
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กลุม่ 1 ระดับปฐมภูมิ
บทคัดย่อทีไ่ ด้รบั รางวัล
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รหัสประจาตัว 161
ARE: การเรียนรู้และพัฒนารูปแบบการบริการคนพิการอย่างต่อเนื่อง
ประจักร กองตัน , ณพัชรา หลักฐาน, มนทิล า อบฟ้ง, ส าเร็จ อินต๊ะสาร, กันยา วรภูรีกุล , มัลลิกา แซ่ตั้ง โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านถ้า
ที่มา
คนพิการในพื้นที่ตาบลบ้านถ้าทุกประเภท จานวน 427 คนคิดเป็นร้อยละ 4.77 และพบคนพิการจากพันธุกรรมหรือโรค
กล้ามเนื้อเสียการประสานงานจากสมองน้อยกับไขสันหลัง(SCA:1) จานวน 11 ราย ประเภททางการเคลื่อนไหวหรือทาง
กายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคือร้อยละ 56.5,68.98 และ 72.08 ในปี 2559-2561 ตามลาดับ ไม่มีนักกายภาพบาบัดปฏิบัติงาน
ประจา ทาให้ขาดความต่อเนื่องและครอบคลุม การฟื้นฟูสภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางกาย ผลระดับ
ความสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจาวันได้ปานกลาง ร้อยละ 26.7 มีภาวะแทรกซ้อนร้อยละ 42.17 แนวโน้มเป็นกลุ่มติดบ้าน
ร้อยละ 19.44 ติดเตียงร้อยละ 8.83 เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล การวิเคราะห์ชุมชนเป็น
สังคมเครือญาติ มีเครือข่ายชมรมคนพิการและมีภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านด้านการฟื้นฟูสภาพเป็นทุนเดิม
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนารูปแบบการบริการคนพิการอย่างต่อเนื่องและบูรณาการแนวคิดการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน(Communitybased rehabilitation:CBR)
ระเบียบวิธวี จิ ยั
การวิจัยเชิงการเรียนรู้และพัฒนา (Action Research Evaluation:ARE) ตาบลบ้านถ้า จังหวัดพะเยา กลุ่มประชากรคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางกาย ญาติผู้ดูแล หน่วยงานในพื้นที่และผู้สนับสนุนบริการ มกราคม2559-ธันวาคม 2561 ใช้
แบบบันทึกการฟื้นฟูสภาพระดับบุคคล การปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน ประเมินรูปแบบการบริการและการฟื้นฟูสภาพ ข้อมูล
เชิงปริมาณการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน วิเคราะห์ด้วยpaired t-test ร้อยละและค่าเฉลี่ย ข้อมูลคุณภาพประเมินราย
ประเด็น แบ่งเป็น3 ขั้น 1)วิเคราะห์สถานการณ์ใช้ SWOT Analysis ทบทวนรูปแบบการบริการ องค์ความรู้การฟื้นฟู
สมรรถภาพโดยชุมชน 2) พัฒนารูปแบบการบริการคนพิการแลและสะท้อนใช้เป็นวงสปริงเก็บข้อมูลจากการสังเกตบัก
ทึกประชุมกลุ่มและผลการฟื้นฟูสภาพระดับบุคคล
3)ประเมินรูปแบบการบริการเชิงปริมาณใช้ paired t-test ร้อยละและค่าเฉลี่ย ข้อมูลคุณภาพประเมินรายประเด็น
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ผลการศึกษา
เกิดการพัฒนารูปแบบการบริการคนพิการอย่างต่อเนื่อง 1.ด้านจัดการตามความพร้อมบริบทชุมชนเป็นฐานด้วยแกน
นาคนพิการ ผู้นาชุมชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและช่วยเหลื อคนพิการและหน่วยงานภาครัฐ เป็นคณะทางานและมี
แผนงานงบประมาณการบริการ 2.ด้านกระบวนการเกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยการใช้สังคมเครือญาติหมุนเวียนทา
หน้าที่ และใช้นวัตกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านขณะให้บริการฟื้นฟูสภาพในชุมชน 7 แห่ง มีบ้านพักและสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการดาเนินชีวิต คณะทางานติดตามเยี่ยมบ้า นอย่างต่อเนื่อง(Innovative care for chronic conditions :ICCC) 3.
ด้านผลลัพธ์ลดปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ระดับ Barthel Index สามารถประกอบกิจวัตรประจาวันได้มากเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ลดภาวะแทรกซ้อนร้อยละ 31.57 ลดการติดบ้านร้อยละ 42.85 และลดการติดเตียงร้อยละ 37.14
คนพิการได้รับสิทธิและสวัสดิการทางสังคมร้อยละ 100
การนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์
ลดปัญหาคนพิการในพื้นที่ เกิดรูปแบบ(Model)การบริการและการฟื้นฟูสุขภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางกาย
และคนพิการที่ป่วยโรคกล้ามเนื้อเสียการประสานงานจากสมองน้อยกับไขสันหลัง(Spinocerebellar Ataxias:SCA1) ด้วย
เครือข่ายระดับชุมชนกับนวัตกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน มีการขยายผลนาแนวทางการจัดบริการฟื้นฟูสภาพด้วยงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด
บทเรียนทีไ่ ด้รบั
การเรียนรู้และพัฒนาสามารถหนุนเสริมพลังชุมชน และใช้ทุนภูมิปัญญาพื้นบ้านและสังคมเครือญาติรวมถึง ประสาน
ความร่วมมือภาคีทางานเชิงรุกด้วยจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง ตระหนักในปัญหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในสังคมวงกว้างร่วม
ปฏิบัติการร่วมติดตามร่วมคิดค้น และพัฒนานวัตกรรมกายอุปกรณ์การฟื้นฟูสภาพสาหรับคนพิการรวมถึงบูรณาการการจัด
ด้านสวัสดิการสังคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Social Model of Disability)
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
การวิเคราะห์ทบทวนรู้เท่าทันและเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงปัญหาระดับชุมชน การใช้องค์ความรู้ผ่านการเรียนรู้และ
ร่วมพัฒนาการบริการ การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในชุมชนรวมถึงชมรมคนพิการ การใช้ศักยภาพภูมิปัญญาพลังมิติสังคม
เครือญาติในท้องถิ่น การเชื่อมประสานการดาเนินงานกับทุกเครือข่ายทั้งด้านวิชาการ ด้านสวัสดิการ อีกทั้งวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารที่กว้างไกล การให้ขวัญกาลังใจแก่ทีมงานจนประสบผลสาเร็จ
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การสนับสนุนที่ได้รบั
1.การสนับสนุนเชิงนโยบาย
2.สนับสนุนงบประมาณ
3.ให้คาปรึกษา
4.จัดอบรมให้ความรู้ในหน่วยงาน
5.ส่งไปอบรมเพิ่มความรู้นอกหน่วยงาน
6.ส่งเสริมศักยภาพคนพิการและเปิดโอกาสให้ดาเนินชีวิตในสังคมอย่างเท่าเทียม
ข้อคิดเห็นกรรมการ
ข้อดี : เป็นผลงานที่เสริมพลังและภูมิปั ญญาชุมชนในการจัดการและพึ่งตนเองในการฟื้นฟูสภาพได้ดีรวมถึงบูรณาการ
ด้านจัดสวัสดิการสังคม โดยชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดผลกระทบต่อผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน จน
ได้ข้อมูลขัดเจน รูปแบบการวิจัย วิธีการศึกษา และผลการศึกษาน่าเชื่อถือ มีโปรแกรมการฟื้นฟูที่สามารถนาไปใช้ได้
โอกาสพัฒ นา : เป็ น project implementation มากกว่า action research ปัจจุบันมีการศึกษาในลักษณะนี้ในหลาย
พื้นที่ การวิเราะห์ SWOT ควรมีข้อมูลสนับสนุนให้มากขึ้น
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รหัสประจาตัว 166
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังในผู้สูงอายุตาบลบ้านกู่ อาเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
พว.กาทร ดานา, เมตตา คุณวงศ์, ลักขณา ศรีมะโรง, ธวัลรัตน์ สอนบุญชู
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโนนรัง
ที่มา
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของ ตาบลบ้านกู่คล้ายกับภาพรวมประเทศผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี
2559,2560 และ 2561 มี 13.2%, 14.2 และ 14.9% ตามลาดับ พบปัญหา เช่น โรคเรื้อรัง, แยกตัวจากสังคม, วิตกกังวล
และซึมเศร้า เป็นต้น จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่าการเตรียมผู้สูงอายุให้สามารถดูแลตนเองและทา
ประโยชน์ต่อชุมชนได้คือกระบวนการนาไปสู่การมีสุขภาพดี มีส่วนร่วมในสังคมและการมี ความมั่นคง ซึ่งตรงกับแนวคิด
พฤฒพลัง (Active Ageing) โดยควรเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อป้องกันความเสื่อมของสุขภาพลดการ
เจ็บป่วยเรื้อรังลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มความสามารถในการทาหน้าที่ ของร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ ผู้สูงอายุสามารถ
ดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ซึ่งกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุตาบลบ้านกู่ยังเน้นที่กลุ่มติดบ้านติดเตียงการดูแลที่ไม่เป็นรูปธรรมและไม่มีการเชื่อมโยง
การดูแลผู้สูงอายุกับกลุ่มติดสังคม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังในผู้สูงอายุ ตาบลบ้านกู่ อาเภอยางสีสุราช จังหวัด
มหาสารคาม
วัตถุประสงค์รอง : เพื่อศึกษาสภาพปัญหาความต้องการและผลจากการใช้รูปแบบเพื่อส่งเสริมพฤฒพลังในผู้สูงอายุ
ระเบียบวิธวี จิ ยั
การวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ Zuber Skerrit กลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหาร อปท. 5 คน, ผู้นาชุมชน 9 คน, เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 4 คน, ครูกศน. 2คน และผู้สูงอายุ 120 คน รวม 140 คน เลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ เครื่องมือวิจัยใช้แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง, แบบสนทนากลุ่ม ความตรงเชิงเนื้อหา .98 และ .96, แบบสัมภาษณ์การดูแลตนเอง
และแบบวัดความพึงพอใจ ความตรงเชิงเนื้อหา .90 และค่าสัมประสิทธิ์ ครอนบาคอัลฟา .89 วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน ข้อมูลเชิงคุณภาพตรวจสอบสามเส้าและ
วิเคราะห์เนื้อหาดาเนินการ 3 ขั้นตอน 1. ศึกษาหลักการแนวคิดและบริบทของผู้สูงอายุ เดือนเมษายน – พฤษภาคม
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2559 2. พัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังในผู้สูงอายุ เดือนมิถุนายน – กันยายน 2559 เพื่อนาไปปฏิบัติ เดือน
ตุลาคม 2559 – กรกฎาคม 2561 3.วัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เดือนสิงหาคม – กันยายน 2561และ 4. สะท้อนผลการส่งเสริม
พฤฒพลังในชุมชนและวางแผนแก้ไขปรับปรุงให้มีความเหมาะสม เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561
ผลการศึกษา
กิจกรรมส่งเสริมพฤฒพลัง 5 อย่าง คือ 1. การสร้างศรัทธาในพลังของผู้สูงอายุต.บ้านกู่สามารถเรียนรู้พัฒนาและทา
ประโยชน์ได้ 2. การสร้างพื้นที่ทางสังคมให้ผู้สูงอายุได้แสดงความสามารถที่หลากหลาย 3. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดยการมีส่วนร่วมลดช่องว่างการสื่อสารและการใช้ชีวิต 4. มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อและปลอดภัยต่อการใช้ชีวิตและคุณภาพชีวิต
5. มีศูนย์หรือสถานที่ทากิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง พบการดูแลตนเองทั้ง 3 ด้าน ( การดูแลตนเองทั่วไป, ตามระยะ
พัฒนาการและเมื่อมีภาวะเบี่ยงเบน ) อยู่ในระดับดีค่าเฉลี่ย 1.55, 1.49, 1.49 ตามลาดับ คุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางและการดูแลตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุป
รูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังในผู้สูงอายุตาบลบ้านกูค่ านึงถึงความต่างของบุคคล, พื้นที่และบริบท มีความยืดหยุ่นสูงและ
การให้ความสาคัญของการมีส่วนร่วมจากผู้ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่
การนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์
รูปแบบที่เกิดจากการวิจัยครั้งนี้สามารถใช้เป็นพื้นฐานในการจัดกิจกรรม / โครงการเพื่อเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุมีพฤฒพลัง
และความสามารถในการดูแลตนเองในชมรมหรือโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลบ้านกู่ พื้นที่วิจัยเป็นที่ศึกษาดูงานด้านการดูแล
ผู้สูงอายุ และได้เผยแพร่โดยการถ่ายทอดเพื่อสร้างเป็นหลักสูตรของโรงเรียนผู้สูงอายุ และทีมผู้วิจัยเป็นวิทยากรเพื่อ
ถ่ายทอดใช้กับพื้นที่ 4 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 7 ปี 2561-2562
บทเรียนทีไ่ ด้รบั
เรียนรู้การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการจากกระบวนการทางานในชุมชนที่ไม่ใช่แค่มิติด้านผู้สูงอายุเองแต่รวมถึง
ทุกมิติ เช่น ครอบครัว ชุมชน สิ่งแวดล้อม การบริการทางด้านสาธารณะ และระบบบริการสุ ขภาพในชุมชน
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการช่วยให้นักวิจัยได้คิด สะท้อนและเรียนรู้หลักการของการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาตามความต้องการและความจาเป็นได้
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ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
การมีทีมที่ทางานร่วมกันภายในพื้นที่ ความเข้มแข็งของผู้นาและชมรมผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ
ของชุมชน มีความเสียสละในการดาเนินกิจกรรมทุกกระบวนการ และพื้นที่ตาบลบ้านกู่ มีต้นทุนทางสังคมหลายอย่าง เช่น
ผู้นาชุมชนที่เข้มแข็ง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มีวิสัยทัศน์ กล้าคิดกล้าตัดสินใจ มีปรางค์กู่เป็นศูนย์รวมยึด
เหนี่ยวคนในพื้นและมีประเพณีปฏิบัติที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน
การสนับสนุนที่ได้รบั
1.การสนับสนุนเชิงนโยบาย
2.สนับสนุนงบประมาณ
3.ให้คาปรึกษา
4.ส่งไปอบรมเพิ่มความรู้นอกหน่วยงาน
ข้อคิดเห็นกรรมการ
ข้อดี : 1. สามารถนาไปใช้ในการแก้ปัญหาในระดับพื้นที่ได้จริง
2.ประยุกต์ใช้ Active Aging Index มาพัฒนากรอบการดาเนินงานได้ดี
โอกาสพัฒนา : -
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การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมช น ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.หมื่นไวย ตาบลหมื่นไวย อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ปณิธาน สนพะเนา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโพนสูง ตาบลหมื่นไวย อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ที่มา
จากการสารวจเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาวะทันตสุขภาพของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบล
หมื่นไวย พบว่ามีปัญหาในด้านฟันน้านมผุเป็นอย่างยิ่ง โดยเด็กเป็นโรคฟันผุถึงร้อยละ 84.00 ซึ่งมีค่าสูงกว่าผลจากรายงาน
การสารวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศครั้งที่ 7 ในระดับประเทศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในจังหวัด
นครราชสีมา อย่างไรก็ตามทางฝ่ายทันตกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโพนสูงได้มีการดาเนินงานส่งเสริมทันต
สุขภาพใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หมื่นไวย มาตั้งแต่ปี 2557 แต่ยังพบว่าปัญหาของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กแห่งนี้ คือร้อยละของโรคฟันผุที่สูง เป็นการสะท้อนถึงผลการดาเนินงานด้านทันตสุขภาพที่ผ่านมาว่าไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดี
เท่าที่ควร อีกทั้งปัญหานี้ไม่สามารถแก้ไขได้จากผู้ปกครองฝ่ายเดียวแต่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ของคนในชุมชน โดยจากการสารวจเบื้องต้นพบว่าในชุมชน ยังไม่เคยมีการจัดกิจกรรมหรือการรณรงค์เกี่ยวกับการดู แล
ทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียนอย่างจริงจัง รวมทั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนี้ยังไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปาก จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงได้เลือกใช้กระบวนการวิจัยแบบ
ปฏิบัติการเพื่อที่จะได้ทาการแก้ไขให้เกิดความยั่งยืนในการดาเนินงานและส่งเสริมให้เด็กก่อนวัยเรียนมีสภาวะทันตสุขภาพ
ที่ดีขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หมื่นไวย ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ระเบียบวิธวี จิ ยั
เป็นAction Research ประเภท PAR กลุ่มเป้าหมาย จานวน 114 คน ได้แก่ เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
หมื่นไวย 50 คน, ผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียน 50 คน (ผู้ปกครอง 1 คน ต่อเด็กในปกครอง 1 คน), กลุ่มผู้ร่วมพัฒนา
14 คน เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม และแบบวัดปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์ในเด็ก ส่วนข้อมูลเชิง
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คุณภาพใช้การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ และการสังเกต ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณใช้การแจกแจงความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด และสถิติ Paired sample t-test สาหรับข้อมูลเชิงคุณภาพใช้
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการศึกษา
พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ เจตคติ พฤติกรรม การส่วนร่วมและความพึง
พอใจในกิจกรรม ส่วนเด็กก่อนวัยเรียนมีปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ ( p-value<0.001 )
อีกทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ผ่านเกณฑ์ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพทั้งด้านการดาเนินกิจกรรมและด้านผลลัพธ์และ
พบว่าเด็กมีค่า Cavity freeเพิ่มขึ้น ( จากร้อยละ 16.00 เป็นร้อยละ 48.00 ) โดยหลังการพัฒนาได้รูปแบบที่ชื่อว่า CHILD
Model เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งมาจากประเด็นต่างๆ คือ Community ( การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างจริงจัง ), Home (
ผู้ปกครองมีการดูแลช่องปากของเด็กที่บ้านอย่างถูกวิธี ), Identify ( ผู้ปกครองสามารถแยกแยะอาหารที่ดีและไม่ดีต่อช่อง
ปากเด็กได้ ), Lasting ( ความต่อเนื่อง ยั่งยืนของการดาเนินงานทันตสุขภาพในชุมชน ) และ Dental Education ( การที่
ผู้ปกครองมีความรู้และความตระหนักต่อความสาคัญของสุขภาพช่องปากเด็ก )
การนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์
การที่ได้รูปแบบที่เรียกว่า CHILD Model นี้ ทาให้ชุมชนมีความตระหนักและทราบถึงสาเหตุของปัญหาโรคฟันผุและรู้วิธีที่
จะเลี่ยงไม่ให้เด็กเสี่ยงที่จะก่อโรคในช่องปากขึ้นอีก ดังนั้นในการค้นพบรูปแบบนี้ซึ่งมาจากตัวชุมชนเองเป็นผู้กาหนดและ
ร่วมกันคิดแนวทางขึ้น ทาให้ในงานประจาของผู้วิจัยที่เป็นเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ได้สะท้อนผลการวิจัยนี้ร่วมกันกับ
ชุมชนโดยเฉพาะผู้ปกครองเด็ก สามารถทาให้อัตราการเกิดโรคฟันผุของเด็กลดลงได้
บทเรียนทีไ่ ด้รบั
ทาให้ชุมชนได้เห็นว่าตนเองก็มีศักยภาพที่จะสามารถดาเนินการในการแก้ไขปัญหาไปกับผู้วิจัยเองได้ ส่งผลให้ แนว
ทางการปฏิบัติที่ได้มานั้นมาจากปัญหาของชุมชนเองจริงๆ โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทาให้เกิดปฏิสัมพันธ์ ทางบวกระหว่าง
ผู้วิจัยและชาวบ้านเกิดขึ้น อีกทั้งเป็นการลดช่องว่างการเข้าถึงระหว่างความสัมพันธ์ที่ชาวบ้านเรียกว่าหมอและคนไข้ได้ด้วย
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จได้แก่ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมที่ดาเนินงานในพื้นที่ และมีเทคนิคที่ดีในการเสริมพลัง
ให้ผู้ปกครองเล็งเห็นความสาคัญของสุขภาพช่องปากเด็ก รวมทั้งการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและให้ความสาคัญกับ
ผู้เกี่ยวข้องในชุมชน
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การสนับสนุนที่ได้รบั
1.การสนับสนุนเชิงนโยบาย
2.ให้คาปรึกษา
3.จัดอบรมให้ความรู้ในหน่วยงาน
4.ส่งไปอบรมเพิ่มความรู้นอกหน่วยงาน
ข้อคิดเห็นกรรมการ
ข้อดี : 1.ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการร่วมกันแก้ปัญหา
2.เนื้อหาครอบคลุมบริบทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3.ระเบียบวิธีวิจัยชัดเจน
โอกาสพัฒนา : -
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การพัฒนารูปแบบการจัดการข้อมูลการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในชุมชนตาบลนาฝาย อาเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
หทั ย รั ต น์ กุ ศ ลเบญจกุ ล โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบลนาจาน ต าบลปากตม อ าเภอเชี ย งคาน จั ง หวั ด เลย
สุกิจ โสรัจจ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาฝาย อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ที่มา
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีจานวนเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งต้องรับการรักษาและพบแพทย์อย่างต่อเนื่อง ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการทั่วไปปกติ
แพทย์จะส่งกลับมารับยาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลผู้ป่วยบางรายเดินทางมารับยาตั้งแต่เช้า เพื่อมารอรับบัตร
คิวในการรักษา บางครั้งเกิดการแย่งบัตรคิว และใช้เวลาในการรับบริการนาน จึงได้พัฒนาระบบบริการเพื่อพัฒนารูปแบบ
การจัดการข้อมูลการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน โดย อสม.หรือญาติผู้ป่วย สามารถประเมิน
ภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้ในเบื้องต้น และสามารถส่งข้อมูลการคัดกรองได้ทันที สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง
ผู้วิจัยจึงได้พัฒนารูปแบบการจัดการข้อมูลคัดกรองภาวะสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนตาบลนาฝาย อาเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมินี้ขึ้นเพื่อลดขั้นตอนและลดเวลาในการรับบริการของผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
เพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดการข้อมูลการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนตาบลนาฝาย อาเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ระเบียบวิธวี จิ ยั
การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการข้อมูลการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรค
เรื้อรังในชุมชนโดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ศึกษาปัจจัยพื้นฐานและสังเคราะห์รูปแบบการจัดการ
ข้อมูลการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการข้อมูลการ
ตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน โดยในระยะนี้ได้ใช้แนวคิดของ Kemmis and McTagart (1998)
ในลักษณะวงรอบ 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกตการณ์ การสะท้อนปรับปรุง ระยะที่ 3 การ
ประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการข้อมูลการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน โดยใช้
รูปแบบการวิจัยกึง่ ทดลองเพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการข้อมูลการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ ในกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม
ได้แก่กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ และวัดผลก่อนกับหลังทดลอง
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พบว่ารูป แบบการจัดการข้อมูล การตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย
5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.ผู้ป่วย ดาเนินการ คัดกรอง 2. อสม. ดาเนินการ 1.คัดกรอง 2.บันทึกข้อมูลผ่านระบบบันทึก
ออนไลน์ผ่าน Smart Phone 3.นาส่งระบบบันทึกออนไลน์ ดาเนินการส่งข้อมูลจาก Google Fromไปยังโปรแกรม
Microsoft Excel 4. รพ.สต. ดาเนินการ 1.รวบรวม 2.ตรวจสอบ 3.วิเคราะห์ข้อมูล 5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ดาเนินการ 1.แปลผล 2.นาเสนอข้อมูล 3.แจ้งผลการวิเคราะห์ให้กับผู้ป่วยโดยส่งผลให้ระดับน้าตาลในเลือด (FBS) การ
ประเมินผลหลังใช้รูปแบบการจัดการข้อมูลการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน พบว่ า อสม.มี
ความเข้าใจและตระหนักในการจัดการข้อมูล ตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพของผู้ป่วยสูงกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ และสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และค่าFBS BP ของผู้ป่วยอยู่ในเกณฑ์ปกติ
การนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์
เนื่องจากระบบการจัดการข้อมูลการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน ประยุกต์จาก Google Form
สามารถนาไปใช้ในการจัดการข้อมูลได้ง่าย โดยสามารถควบคุมคุณภาพของข้อมูลในด้านความครบถ้วนของข้อมูล ความ
ตรงเวลา และความถูกต้องของข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนในการจัดสรรทรัพยากรต่างๆในงาน NCD
บทเรียนที่ได้รับ
รูปแบบการจัดการข้อมูลการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนมีจุดเด่นคือระบบบันทึกข้อมูลการตรวจ
คัดกรองภาวะสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังออนไลน์ซึ่งประยุกต์จากระบบลงทะเบียนออนไลน์ของGoogle From ซึ่งเป็นกลยุทธ์
ที่สาคัญในความแปลกใหม่เป็นการจูงใจและสร้างความตระหนักของผู้ป่วยประกอบกับขั้นตอนของรูปแบบการจัดการ
ข้อมูลการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนที่มีความชัดเจนและมีความสะดวก
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ผู้วิจัยมีความต้องการที่จะพัฒนากลยุทธ์ที่แปลกใหม่ เพื่ อเป็นการจูงใจและสร้างความตะหนักของผู้ป่วย อสม. เจ้าหน้าที่
และชุมชน เพื่อให้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น และต้องการสร้างนวัตกรรมที่สามารถนาเทคโนโลยีรอบตัวมา
เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ใช้และพัฒนา โดยอาศัยหลักการง่ายๆและมีความประหยัด
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การสนับสนุนที่ได้รบั
1.การสนับสนุนเชิงนโยบาย
ข้อคิดเห็นกรรมการ
ข้อดี : 1.สามารถนาไปใช้ต่อยอดและพัฒนาระบบงานในด้านต่างๆ ได้บนฐานข้อมูล
2.ความริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ข้อมูลและเทคโนโลยีมาใช้สร้างงานและการมีส่วนร่วม บทบาทภาคีชัดเจนดี
โอกาสพัฒนา : 1.สรุปให้เห็นบทบาทของ อสม. แนวใหม่ได้จะดีมาก
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การพั ฒ นารูป แบบการแก้ ปั ญ หามารดาวัยรุ่นต าบลโคกก่ อโดยการมี ส่วนร่วมของภาคี เครือข่ายต าบลโคก ก่อ อ.เมื อ ง
มหาสารคาม จ.มหาสารคาม
พว.อนงค์ลักษณ์ เคนสุโพธิ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโคกก่อ
รัญจวน พรรคพวก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
อ. พว.ผดุงศิษฏ์ ชานาญบริรักษ์ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
พว.อรอนงค์ ดีแดง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
ปิยะพร พรศรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
ที่มา
ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นประเทศไทยมีอัตราการตั้งครรภ์เป็นอันดับต้นๆของโลกและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นส่งผล
ต่อทั้งสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจ เกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งมารดาและทารก ปัญหาการทาแท้งและทิ้งลูก ขาดรายได้ และ
ครอบครัวแตกแยก ตาบลโคกก่อก็ เผชิญกับปัญหานี้เช่นกันและได้มีการดาเนินการแก้ปัญหามาตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน
แต่มารดาวัยรุ่นก็ยังไม่ลดลง
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาบริบทและสถานการณ์ปัญหาแม่วัยรุ่น พัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ปัญหาแม่วัยรุ่นโดยการมี ส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย ศึกษาผลการพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ปัญหาแม่วัยรุ่นโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ระเบียบวิธีวิจัย
เป็ น การวิ จั ย เชิ งปฏิ บั ติ ก าร (Action Research) กลุ่ ม เป้ า หมายในการศึ ก ษา ได้ แ ก่ แกนน าวั ย รุ่ น จากสภาเด็ ก ,ครู
ผู้รับผิดชอบงานป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่น ,อสม./ผู้ปกครองของวั ยรุ่น,ผู้นาชุมชน,บุคลากรสาธารณสุข,นายก อบต.และ
ผู้รับผิดชอบของ อบต.,เจ้าหน้าที่สสอ. และกลุ่มมารดาวัยรุ่นรวมทั้งหมด 115 คน การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระยะที่ 2 พัฒนาการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ปัญหาตั้งครรภ์
วัย รุ่นของภาคีเครือข่าย และระยะที่ 3 ศึกษาผลของแผน โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการศึก ษา ได้แ ก่ แบบสัม ภาษณ์กึ่ง
โครงสร้างในกลุ่ม เป้า หมายที่เกี่ย วข้อ ง, แบบสัง เกตพฤติก รรมวัย รุ่น ในโรงเรียน และแบบบันทึกประชุมเชิงปฏิบัติการ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยหาค่าเฉลี่ย อัตรา ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
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ระยะที่ 1 สภาพปั ญ หาพบว่ามี ม ารดาวั ย รุ่ น ยั งคงสู งอย่ างต่ อ เนื่ อ งจากปี 2557 – 2559 อั ต รา 32.7, 37.8 และ 45.9
ตามลาดับ สาเหตุของการตั้งครรภ์วัยรุ่น จากการไม่ป้องกันเพราะขาดความรู้ 2) ความผิดพลาดในการคุมกาเนิด 3) ขาด
การสื่อสารเพื่อป้องกันในครอบครัว และ 4) การเข้าไม่ถึงบริการคุมกาเนิดและการปรึกษาเมื่อตั้งครรภ์ ผลกระทบหลาย
ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจทาให้ไม่มีอาชีพและขาดรายได้ เนื่องจากเป็นเด็ก และด้านครอบครัวและสังคม
เป็นภาระครอบครัวทะเลาะเบาะแว้งจากปัญหาบุตรหลานตั้งครรภ์ไม่พร้อม เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีในสังคม และมีปัญหา
หย่า ร้า งในแม่วัย รุ่น และเป็น แม่ม่า ยวัย เยาว์ ผลการศึกษาระยะที่ 2 ได้รูป แบบการมีส่ วนร่วมในการป้ องกัน และ
แก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตาบลโคกก่อคือ 4 ช. ดังนี้ 1. ชี้ชวน คือ การชี้ให้เห็นปัญหาร่วมกันแล้วชวนภาคีเครือข่ายที่
สนใจมาทางานร่วมกัน 2. แชร์ให้ชัด คือ แชร์องค์ความรู้ในการทางาน ทรัพยากร สร้างพันธสัญญา และสร้างแผนร่วมกัน
3.เชื่อม คือ มีรพ.สต.เป็นศูนย์ประสานงาน และ 4.ชิดชม คือ ถอดบทเรียนติดตามต่อเนื่องและร่วมกันรับผลงาน และผล
การศึกษาระยะที่ 3 ผลการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทาให้วัยรุ่นตระหนักถึงปัญหามากขึ้น เข้าถึง
บริการป้องกัน ทาให้การตั้งครรภ์วัยรุ่นลดลง เกิดภาคีในการป้องกันและแก้ปัญหาตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มีเด็กและเยาวชนร่วม
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
การนารูปแบบแก้ปั ญหามารดาวัยรุ่นตาบลโคกก่อโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายมาใช้ทาให้ เกิดความตื่นตัวของ
ผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาคีเครือข่าย เด็กเยาวชนและผู้ปกครอง เกิดความตระหนัก เฝ้าระวังปัญหาร่วมกัน และมีความ
ต่อเนื่องในการแก้ปัญหา ทาให้การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดลง ซึ่งสามารถนาไปใช้กับประเด็นปัญหาอื่นๆได้
บทเรียนที่ได้รับ
เกิดความร่วมมือในชุมชน มีการจัดการร่วมกันของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และเกิดเครือข่ายการแก้ปัญหาตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นในชุมชน
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ความตระหนักของภาคีเครือข่าย ชุมชนให้ความร่วมมือ การมีกระบวนการคืนข้อมูลและวางแผน รวมถึงร่วมรับผลงานร่วมกัน
ความเข้มแข็งของเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนตาบลโคกก่อ
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การสนับสนุนที่ได้รบั
1.การสนับสนุนเชิงนโยบาย
2.สนับสนุนงบประมาณ
3.ให้คาปรึกษา
4.จัดอบรมให้ความรู้ในหน่วยงาน
5.ส่งไปอบรมเพิ่มความรู้นอกหน่วยงาน
ข้อคิดเห็นกรรมการ
ข้อดี : 1.ระเบียบวิธีวิจัยชัดเจน
2.การใช้ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายมาร่วมดาเนินการ
3.มีการแบ่งโครงการ 4 โครงการในการช่วยดาเนินงาน มีการเก็บข้อมูลต่อเนื่อง
โ อ ก า ส พั ฒ น า : 1 . ผ ล ลั พ ธ์ ข อ ง Situation analysis ค ว ร เ ขี ย น ไ ว้ ที่ ผ ล ลั พ ธ์ ไ ม่ ใ ช่ ที่ บ ท น า
2.วงรอบการพัฒนารูปแบบยังมีน้อย
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รหัสประจาตัว 638
รูปแบบการเสริมสร้างพลังและสายใยรักในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กอายุ 3-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ในครอบครัวที่
มีผู้เลี้ยงดูไม่ใช่พ่อแม่
พว.สุดาทิพย์ ดวงพลพรม, พว.แพงศรี แก้วมาตย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสันป่าตอง
ที่มา
ผู้เลี้ยงดูเป็นบุคคลที่มีความสาคัญในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ในพื้นที่ ต.สันป่าตอง พบเด็กอายุ
3-5 ปี มีพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากถึงร้อยละ 50.81 โดยเป็นเด็กที่อาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายหรือมีผู้เลี้ยงดูที่ไม่ใช่พ่อแม่
มากที่สุดร้อยละ 67.74 ผู้เลี้ย งดูรู้สึกเป็นภาระ ขาดการดูแลเอาใจใส่ เด็กไม่ได้รับ การกระตุ้นพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
จาเป็ นต้องมีกระบวนการในการส่งเสริมกระตุ้นพัฒ นาการเด็กที่มีประสิทธิภาพเหมาะกับบริ บทพื้นที่ จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่าแนวคิดการเสริมสร้างพลังทาให้บุคคลรู้สึกมีพลัง มีความเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถปฏิบัติหรือเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาการเสริมสร้างพลังและสายใยรักในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กอายุ 3-5 ปี ใน
ครอบครัวที่มีผู้เลี้ยงดูไม่ใช่พ่อแม่ เพื่อเป็นแนวทางในการกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยสอดคล้องกับความเป็นอยู่ในใน
ครอบครัวให้มีคุณภาพต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษารูปแบบการเสริมสร้างพลังและสายใยรักในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กอายุ 3-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ใน
ครอบครัวที่มผี ู้เลี้ยงดูไม่ใช่พ่อแม่
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ศึกษาในพื้นที่ ต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ผู้มีส่วนร่วมวิจัย ได้แก่ เด็กอายุ 3-5 ปี ที่มี
พัฒนาการสงสัยล่าช้าจานวน 42 คน, ผู้เลี้ยงดูที่ไม่ใช่พ่อแม่เด็กจานวน 42 คน และ อสม.จานวน 12 คน ดาเนินการวิจัยตั้งแต่
เดือน ธ.ค. 2560 ถึง ก.พ. 2562 ทั้งหมด 3 ระยะ คือ 1. ศึกษาสถานการณ์ โดยวิเคราะห์ เอกสาร สนทนากลุ่ม สัมภาษณ์
เชิงลึกผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน 2. พัฒ นารูป แบบการเสริมสร้างพลังและสายใยรัก ในการกระตุ้นพัฒนาการ โดยใช้วงจรเชิง
ปฏิบัติการของเคมมิสและแม็กแท็กการ์ท 4 ขั้นตอน คือ Plan, Act, Observe, Reflect และ 3. ประเมินผล เครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบบันทึกข้อมูลสุขภาพเด็ก แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย แนวคาถาม
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สนทนากลุ่ม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกสาหรับผู้เลี้ยงดูเด็ก วิเคราะห์ข้อ มูลด้วยค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการศึกษา
ระยะที่ 1 พบว่าเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าส่วนมากอาศัยอยู่กับตายาย ผู้เลี้ยงดูรู้สึกเป็นภาระ ไม่เห็นความสาคัญและ
ขาดความมั่ น ใจในการกระตุ้ น พั ฒ นาการ ระยะที่ 2 เกิด กระบวนการพั ฒ นา 2 วงจรเกี่ ยวกับ GIP5PE Model ได้แ ก่
Group awareness: สร้างกลุ่ม ภายใต้ก ารตระหนัก รู้ในตนเอง เกิด กลุ่ม “ชมรมผู้เฒ่ ามีลูก ”และ“เส้นไลน์สายใยรัก ”
Innovation: ทาของเล่นให้เด็กโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น Participation: นาเด็กร่วมทากิจกรรมในชีวิตประจาวัน 5Play by
learning: ร่ว มเล่ น กับ เด็กผ่ านการกระตุ้น พั ฒ นาการทั้ง 5 ด้าน คือ GM FM RL EL SP และ Empowerment home
visit: เยี่ยมเสริมพลัง ระยะที่ 3 พบว่าผู้เลี้ยงดูเกิดพลังเชื่อมั่นในตนเอง สามารถกระตุ้นพัฒนาการเด็กได้ตามแผนที่กาหนด
ได้นวัตกรรมที่ใช้ในการกระตุ้นพัฒนาการจานวน 3 ชิ้น ได้แก่ รถถัง ม้าเหล็ก และกังหัน ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
จานวน 42 คน พบว่าเด็กมีพัฒนาการสมวัยทุกด้านร้อยละ 100
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
การเสริมสร้างพลังและสายใยรักในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กในครอบครัวที่มีผู้เลี้ยงดูไม่ใช่พ่อแม่ ส่งผลให้เด็กที่อาศัยอยู่กับ
ปู่ย่าตายายหรือญาติได้รับการดูแลเอาใจใส่ในการกระตุ้นพัฒนาการ ทาให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย มากขึ้น ร้อ ยละ 100 มี
การประกาศเป็น แนวทางปฏิบัติในระดับ หน่ว ยงาน นอกจากนี้ยังได้นามาเผยแพร่ ในเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอนา
เชือก และในเวทีวิชาการระดับจังหวัด
บทเรียนที่ได้รับ
ฐานของการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังและสายใยรักในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กในครอบครัวที่มีผู้เลี้ยงดูไม่ใช่พ่อ
แม่ ประสบความสาเร็จได้เกิดจากการพัฒนาที่ควบคู่กับการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาตามสภาพปัญหาจริง โดยให้เด็ก ผู้
เลี ้ย งดูและผู้ป กครองมีส ่ว นร่ว มในการพัฒ นา มีก ารประเมินผลเป็นระยะและนาผลการประเมินมาปรับปรุงเพื่อเป็น
แนวทางในการกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยสอดคล้องกับความเป็นอยู่ในครอบครัวให้มีคุณภาพต่อไป
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ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
เกิ ด จากการมองเห็ น ปั ญ หาร่ ว มกั น มุ่ งสู่ ก ารปฏิ บั ติ เพื่ อ เร่ งแก้ ไขปั ญ หา โดยการเรีย นรู้ร่ว มกั น เป็ น ที ม มี ก ารพั ฒ นา
กระบวนการที่ควบคู่กับการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาตามสภาพปัญหาจริง สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง และ
ผู้เลี้ยงดูที่ไม่ใช่พ่อแม่ และให้ความสาคัญต่อการกระตุ้นพัฒนาการเด็กอายุ 3-5 ปี ให้มีพัฒนาการ สมวัย
การสนับสนุนที่ได้รบั
1.การสนับสนุนเชิงนโยบาย
2.สนับสนุนงบประมาณ
3.ให้คาปรึกษา
4.จัดอบรมให้ความรู้ในหน่วยงาน
5.ส่งไปอบรมเพิ่มความรู้นอกหน่วยงาน
ข้อคิดเห็นกรรมการ
ข้อดี : 1.วิธีการศึกษาชัดเจน นาเสนอผลลัพธ์ได้ชัดเจน
2.คาถามการวิจัยน่าสนใจ และเป็นประเด็นที่ทาให้เกิดผลได้ ในนวัตกรรมที่เกิด เช่น รถถังกระตุ้นพัฒนาการ
โอกาสพัฒนา : 1.ควรทบทวนความสาคัญของพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ให้เห็น knowledge gap
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รหัสประจาตัว 652
รูปแบบการเสริมสร้างแรงจูงใจในการควบคุมระดับน้าตาลในเลือดและชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะคว ามดัน
โลหิตสูง
พว.รุ่งทิวา ศรีเดช
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหัวเข่าแตก
ที่มา
ผู้ป่วยเบาหวานจากโรคเรื้อรังหากมีภาวะความดันโลหิตสูงร่วมด้วยยิ่งจะส่งผลให้ไปทาลายหลอดเลือด ทาให้เกิดภาวะไต
เสื่อมได้สูง จากข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุ ขภาพตาบลหัวเข่าแตก ต.หนองเรือ อ.นาเชือก
จ.มหาสารคาม ในปีพ.ศ.2559-2561 จานวน 128, 130, 133 คน ตามลาดับ ผลตรวจผู้ป่วยเบาหวานที่มีค่า HbA1C>7
ร้อยละ 86.7, 92.8 และ 88 ตามลาดับ และผลการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไตพบว่าผู้ป่วยมีระดับ GFR15-59ml/min
คิดเป็นละ 42.9 ,39.2 และ61.7 ตามลาดับ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการเสริมสร้างแรงจูงใจในการควบคุมระดับ
น้าตาลในเลือดและชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภ าวะความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมค่า HbA1C และค่า GFR
ได้ดีกว่ากลุ่ม ที่ไม่ได้รับ การให้คาปรึกษาแบบเสริมสร้างแรงจูงใจ รูปแบบเดิมเป็ นการให้ข้อมูล คาแนะนา ที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลทั้งที่ส่วนใหญ่ผู้ป่วยอยู่ที่บ้าน ทาให้ไม่เกิดผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างแจงจูงใจในการควบคุมระดับน้าตาลในเลือดและชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ
ความดันโลหิตสูง
ระเบียบวิธีวิจัย
เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ศึ ก ษาที่ ต.หนองเรื อ อ.นาเชื อ ก จ.มหาสารคาม โดยใช้ ว งจรวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารของ
Kemmis&Mc Taggart ประกอบด้วย Plan : ขั้นวางแผน Action : ขั้นลงมือปฏิบัติ Observer : ขั้นสังเกตการณ์ Reflect:
ขั้นสะท้องผล ผู้มีส่วนร่ วมในการวิจัย 1. ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะความดันโลหิตสูงมีระดับ HbA1c ≥7 มีความดันโลหิต
>120/80 mmHg และมีค่าอัตราการกรองของไต (GFR) จานวน 26 คน2. ผู้ดูแลจานวน 26 คน 3.อาสาสมัครสาธารณสุข
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(อสม)จ านวน 20 คน 4. บุ ค ลากรสุ ข ภาพจ านวน 2 คน บุ ค ลากรด้ านสาธารณสุ ข จ านวน 2 คน 5. บุ ค คลต้ น แบบ
ปรับเปลี่ยนฯ รวม 53 คน เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 1. แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการตนเอง 2. แบบบันทึกการ
สัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ 3. แบบบันทึกระดับHbA1C 4. แบบบันทึกGFR 5.แบบบันทึกเยี่ยมบ้าน เดือนธันวาคม
2560 – ธันวาคม2561วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติค่าที
ผลการศึกษา
ระยะที่ 1 พบว่าสาเหตุที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คือด้านอาหารและการรับประทานยา มีระดับ HA1C เฉลี่ย9.4
อัตราGFR ระยะ 3a จานวน 6คน ร้อยละ 23.07เฉลี่ย53.35 ml/minอัตราGFR ระยะ 3bจานวน 15 คน ร้อยละ 57.69
เฉลี่ ย 37.29 อั ต ราGFR ระยะ 4 จ านวน 5 คน ร้ อ ยละ 19.23 เฉลี่ ย 26.27 และขาดแรงจู ง ใจระยะ 2 เกิ ด
กระบวนการพัฒนา 2 วงจร ได้รูปแบบการเสริมสร้างแรงจูงใจคือ ACCSA Model ได้แก่ 1. Approach 2. Caregiver
3.Communityparticipation 4. Self-management 5.Appreciative Inquiry (AI) home visit 3.ระยะ 3 พบว่า มี
ระดับ HbA1C ลดลงจานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ69.23 เฉลี่ย 8.3 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value <0.05) อัตรา
GFRระยะ 3b จานวน 2 คนลดลงร้อยละ33.33 เฉลี่ย38.95ml/min อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ((p-value <0.05) ระยะ1
เพิม่ ขึ้นจานวน12คนร้อยละ 46.15 เฉลี่ย 84.21 ระยะ 2 เพิ่มขึ้นจานวน 12 คน ร้อยละ 46.15 เฉลี่ย 74.49
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.นารูปแบบ ACCSA การเสริมสร้างแรงจูงใจในการควบคุมระดับน้าตาลในเลือดและชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานที่มี
ภาวะความดันโลหิตสูงที่นามาใช้ในการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหัวเข่า แตก 2. ได้เผยแพร่ความรู้สู่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเครือข่ายอาเภอนาเชือก 3.ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลอื่นๆในที่ประชุมวิชาการจังหวัดมหาสารคาม
บทเรียนที่ได้รับ
รูปแบบ ACCSA การเสริมสร้างแรงจูงใจในการควบคุมระดับน้าตาลในเลือดและชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วย เบาหวานที่มีภาวะ
ความดันโลหิตสูง ประสบความสาเร็จได้เกิดจากความร่วมมือจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งบุค ลากรสาธารสุข ผู้ป่ว ย ชุมชน
มีการประเมินผลเป็นระยะ และมีการนาผลการประเมินมาปรับปรุง การดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น
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ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1.ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างแรงจูงใจ
2. การเข้าถึงผู้ป่วยที่บ้านทาให้ผู้ป่วยมีคุณค่า มีกาลังใจในการดูแลตนเอง
3. มีทีมงานเสริมสร้างแรงจูงใจที่เข้มแข็ง
4. บุคลากรในองค์กรตระหนักถึงความสาคัญต่อการดาเนินงานตามรูปแบบการเสริม เสริมสร้างแรงจูงใจในการควบคุม
ระดับน้าตาลในเลือดและชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วย เบาหวานที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
การสนับสนุนที่ได้รับ
1.การสนับสนุนเชิงนโยบาย
2.สนับสนุนงบประมาณ
3.ให้คาปรึกษา
4.จัดอบรมให้ความรู้ในหน่วยงาน
ข้อคิดเห็นกรรมการ
ข้อดี : 1.มีการนาทฤษฎีมาปรับใช้ มีการเสริมสร้างแรงจูงใจ แบบ ACCSA Model
2.มีการทบทวนวรรณกรรมแล้วนามาออกแบบ intervention ในการวิจัย
โอกาสพัฒนา : 1.ควรมีการส่งเสริมแรงจูงใจที่หลากหลายรูปแบบ
2.เปรียบเทียบคะแนนก่อน และหลังควรใช้สถิติ pair t-test
3.ควรเพิ่มเติมวิธีดาเนินการให้สอดคล้องกับรูปแบบการศึกษาที่กาหนด
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กลุม่ 2 ระดับทุตยิ ภูมิ
บทคัดย่อทีไ่ ด้รบั รางวัล
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การพัฒนารูปแบบการกดมดลูกส่วนล่างร่วมกับการใช้นวัตกรรมเตรียม-เตือนการนวดมดลูก ต่อคุณภาพการเฝ้าระวัง
ภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรก โรงพยาบาลชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ .
อรทัย บัวคา (APN), นพ.นพพล ธาดากุล, พัฒนา ขุนจิตรงาม, ธีระพงษ์ บุญหอม
โรงพยาบาลชานุมาน
ที่มา
ภาวะตกเลือดหลังคลอดเป็นปัญหาที่สะท้อนคุณภาพการดูแลการคลอดของโรงพยาบาล ในประเทศไทย จากการรายงาน
สถานการณ์ภาวะสุขภาพของมารดาและทารกปริกาเนิด พ.ศ. 2551-2553 พบการตกเลือดในระยะหลังคลอดเป็นสาเหตุ
การตายของมารดาคิดเป็น 11.3, 10.8, และ 10.2 ต่อแสนการเกิดมีชีพ และ 1 ใน 4 ของการตายมารดาหลังคลอดเกิด
จากการตกเลือดหลังคลอดจากระยะที่สามของการคลอดสิ้นสุดลง โดยมีการสูญเสียเลือดภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอด
และส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 60 ของการตกเลือดหลังคลอดเกิดจากสาเหตุมดลูกหดรัดตัวไม่ดี แม้ในปัจจุบันมีการชั่งตวง
เลือดด้วยถุงตวงเลือดที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดให้ใช้ เพื่อประเมินการสูญเสียเลือด แต่ก็ยังมีข้อจากัดในการเฝ้าระวัง
ภาวะดังกล่าว
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนารูปแบบและศึกษาประสิทธิผลการกดมดลูกส่วนล่าง ร่วมกับการใช้นวัตกรรมเตรียม–เตือนการนวดมดลูกต่อ
คุณภาพการเฝ้าระวังภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรก โรงพยาบาลชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
ระเบียบวิธีวิจัย
เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่างคือ มารดาที่อายุครรภ์ครบกาหนดคลอดจานวน 60 รายแบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 30 ราย
และกลุ่มทดลอง 30 ราย เลือกกลุ่มตัวอย่างตามกรอบเวลา (Time Frame) คานวณขนาดตัวอย่า งโดยใช้สูตรแบบง่าย
สาหรับค่าเฉลี่ยแบบการทดสอบทางเดียว กาหนดอานาจการทดสอบ 80 % ระดับนัยสาคัญ .05 โดยกลุ่มทดลองได้รับการ
ดูแลด้วยรูปแบบการกดมดลูกส่วนล่างร่วมกับการใช้นวัตกรรมเตรียม-เตือนการนวดมดลูก ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการดูแล
ตามปกติ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบบัน ทึกข้อมูลทั่วไป แบบบันทึกการเฝ้าระวังภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรก แบบ
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บันทึกการนวดมดลูกในระยะสองชั่วโมงแรกหลังคลอด แบบประเมินความพึงพอใจผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมานได้แก่ Independent t-test
ผลการศึกษา
พบว่าภายหลังการใช้รูปแบบการกดมดลูกส่วนล่างร่วมกับการใช้นวัตกรรมเตรียม-เตือนการนวดมดลูกในการเฝ้าระวังภาวะ
ตกเลือดหลังคลอดระยะแรก พบว่า 1. กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยปริมาณการสูญเสียเลือดในระยะ 2 ชั่วโมงแรกหลังคลอดน้อย
กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. กลุ่มทดลองได้รับการนวดมดลูกครบ 6 ครั้ง ในระยะ 2 ชั่วโมง
แรกหลังคลอด ร้อยละ 83.33 ส่งผลให้มารดาหลังคลอดมดลูกหดรัดตัวดีทุกคน ไม่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด ส่วนกลุ่ม
ควบคุมได้รับการนวดมดลูกครบ 6 ครั้ง ในระยะ 2 ชั่วโมงแรกหลังคลอด ร้อยละ 23.33 มารดาหลังคลอดมีภาวะมดลูกหด
ตัวไม่ดี 1 ราย และมีภาวะตกเลือดหลังคลอด 1 ราย 3. ผู้ให้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการกดมดลูกส่วนล่าง
ร่วมกับการใช้นวัตกรรมเตรียม-เตือนการนวดมดลูก ร้อยละ 83.33 ส่วนผู้รับบริการมีพึงพอใจ ร้อยละ 100
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
รูปแบบการกดมดลูกส่วนล่างร่วมกับนวัตกรรมเตรียม-เตือนการนวดมดลูก ช่วยให้พยาบาลสามารถกดมดลูกห้ามเลือดได้
สามารถลดปริมาณการสูญเสียเลือดให้น้อยลง มารดาและญาติได้ฝึกเตรียมความพร้อมล่วงหน้าและสามารถนวดมดลูกหลัง
คลอดได้เองอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน สามารถนามาใช้เป็นระบบเฝ้าระวังภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
บทเรียนทีไ่ ด้รบั
1. เกิดการพัฒนาคน โดยเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการคิดแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีการทางานเป็นทีมสหสาขา
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น
2. เกิดการพัฒนางานทาให้มีเครื่องมือที่สามารถใช้ในการเตรียมเพื่อป้องกัน วิธีการดูแลการกดมดลูกที่เป็นรูปแบบ
เดียวกัน เครื่องมือช่วยในการเตือนเวลานามาใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถช่วยให้การทางานให้ง่ายขึ้น
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ผู้บริหารให้ความสาคัญและส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานวิจัยจากงานประจา ผู้บริหารเป็นนักประดิษฐ์และคิดค้นนวัตกรรม
เป็นตัวอย่างในการสร้างสรรค์งานจากนวัตกรรม
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การสนับสนุนที่ได้รบั
1.การสนับสนุนเชิงนโยบาย
2.ให้คาปรึกษา
3.จัดอบรมให้ความรู้ในหน่วยงาน
4.ส่งไปอบรมเพิ่มความรู้นอกหน่วยงาน
ข้อคิดเห็นกรรมการ
ข้อดี : งานวิจัยมีความน่าสนใจและเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกลับสู่งานประจาอย่างชัดเจน เพราะนวัตกรรมที่ผู้วิจัยคิดค้นขึ้น
ทาให้บุคลากรดูแลผู้ป่วยได้อย่างครบวงจร อีกทั้งยังสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยโดยญาติ ส่งผลให้กระบวนการ
ดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โอกาสพัฒ นา : ในอนาคตผู้วิจัยสามารถพัฒนาหุ่นและวิธีการฝึกให้เป็นมาตรฐาน สามารถต่อยอดในเชิง พาณิชย์ที่ผลิต
เพื่อให้ใช้งานในโรงพยาบาลทั่วประเทศ สาหรับผลลัพธ์การวิจัยจะชัดเจนขึ้นหากผู้วิจัยแสดงการควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการตกเลือดหลังคลอด และเพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูล เช่น ปริมาณการสูญเสียเลือดระหว่างคลอดควบคู่กับปริมาณการ
สูญเสียเลือดในระยะหลังคลอด เพื่อแสดงให้เห็นความชัดเจนของการประเมินภาวะตกเลือด
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การพัฒนาแบบบันทึกทางการพยาบาลเพื่อเชื่อมโยงโปรแกรมเวชระเบียนโรงพยาบาลที่ส่งผลต่อการเพิ่มคุณภาพการ
บันทึกทางการพยาบาล งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
พว.นันท์นภัส ปิติโชคโภคินท์, พว.พัชรี อมรสิน, พว.กาญจนา วิลามาศ, พว.เบญจมาภรณ์ ทองจันดา,
พว.เบญจวรรณ ศรศรี, พว.จิราภา อ่อนเนตร
โรงพยาบาลนาตาล
ที่มา
บันทึกทางการพยาบาลเป็นการบันทึกกิจกรรมการพยาบาล บันทึกเปลี่ยนแปลงผู้ป่วยเพื่อการสื่อสารระหว่างวิชาชีพ และ
หน่วยบริการให้การรักษาที่ต่อเนื่องทั้งยังเป็นเครื่องมือประกันคุณภาพการพยาบาลที่ใช้ เป็นหลักฐานทางกฎหมาย งาน
ผู้ป่วยนอกให้บริการผู้ป่วยกรณีไม่เร่งด่วนและไม่ฉุกเฉินการดาเนินงานที่ผ่านมาใช้ โปรแกรม Hospital Information ใน
การบันทึกข้อมูลซึ่งพบว่าโปรแกรมไม่มีแบบบันทึกทางการพยาบาลจึงต้องเขียนบันทึกทางการพยาบาล โดยการแยก
เขียนเองเป็นแบบฟอร์มเปล่าซึ่งเขียนแบบบรรยายตามแบบฟอร์มผู้ป่วยใน ปัญหาคือต้องเขียนข้อมูลทั่วไป การประเมิน
สัญญาณชีพ การตรวจร่างกายและการรักษาที่ได้ซ้ากับโปรแกรม HI โดยใช้เวลาเฉลี่ยต่อฉบับ 6.30 นาที รวมทั้งพบว่า
มีความหลากหลายในการบัน ทึก การทบทวนพบว่าปี2558-2560บันทึกการพยาบาลมีคุณภาพเพียงร้อยละ 61.5 ,63.78
และ62.08ตามลาดับ(เป้าหมายร้อยละ80) จึงสนใจที่จะพัฒนาบันทึกดังกล่าวให้มีคุณภาพมากขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการพัฒนาและผลของการพัฒนาแบบบันทึกทางการพยาบาลเพื่อเชื่อมโยงโปรแกรมเวชระเบียนโรงพยาบาลที่
ส่งผลต่อการเพิ่มคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
ระเบียบวิธีวิจัย
เป็น วิจัยและพัฒ นา(R&D)ประยุกต์ใช้แนวคิด Stetler Model ร่วมด้วยขั้นตอนการปรับปรุงพัฒ นาแบบบันทึกทางการ
พยาบาลตามหลั ก การ Focus Charting คื อ มี ส่ ว นการประเมิ น (Assessments) ,การปฏิ บั ติ กิ จ กรรมการพยาบาล
(Interventions)และส่ ว นการประเมิ น ผล(Evaluations) โดยน ามาผสมผสานให้ เชื่ อ มโยงกั บ โปรแกรมเวชระเบี ย น
โรงพยาบาลคือ Hospital Information :HI ได้เพื่อลดความซ้าซ้อนในการเขียนและกรอกข้อมูลเรียกแบบนี้ว่า HI Focus
Charting แล้วนาไปสู่การปฏิบัติที่ดีและยั่งยืน กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจงคือพยาบาลวิชาชีพ 20 คน พัฒนาและเก็บ
ข้อมูลระหว่าง ตุลาคม 2560 ถึง ธันวาคม 2561 เครื่องมือใช้คือแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสนทนากลุ่มระดมสมอง
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เพื่อการพัฒนาและออกแบบบันทึกทางการพยาบาล แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสอบถามเพื่อการประเมินผลของการ
พัฒนาแบบบันทึก ใช้สถิติ เชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้การวิเคราะห์เนื้อหาในส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผลการศึกษา
การพัฒนานี้ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 10เรื่อง นามาสร้างเป็นแบบบันทึกการพยาบาลที่เชื่อมโยงกับโปรแกรมเวชระเบียน
โรงพยาบาลคือ Hospital Information :HI เรียกว่า HI Focus Chartingผ่านกระบวนการพัฒนาทั้งหมด 4 ครั้ง ได้แบบ
บันทึกทางการพยาบาลที่มีความกระชับชัดเจนครอบคลุมในด้านการประเมินร่างกายและปัญหากลุ่มตัวอย่างพึงพอใจใน
ระดับมา กิจกรรมการพยาบาลและการประเมินผลลัพธ์ รวมทั้งผสมผสานให้เชื่อมโยงเข้ากับโปรแกรม HI ช่วยให้ลดความ
ซ้าซ้อนเพิ่มความสะดวก ความชัดเจนและครอบคลุมในการบันทึก ผลจากพัฒนาแล้วนามาใช้ 2,124 ครั้ง พบว่าใช้เวลา
บันทึกเฉลี่ย 2.30 นาที ต่อฉบับ (แบบเดิมก่อนพัฒนา 6.30 นาที) มีการบันทึกที่ถูกต้องชัดเจน ครบครอบคลุม คุณภาพ
บันทึกทางการพยาบาลเพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ 62.08 เป็นร้อยละ 96.50 ซึ่งส่งผลให้พยาบาลนาปัญหาจากการบันทึกมา
แก้ไข และให้การพยาบาลผู้ป่วยได้ถูกต้อง ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ 76.23 เป็นร้อยละ 94.60
การนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์
1.นามาใช้จริงในการเขียนบันทึกทางการพยาบาลในงานผู้ป่วยนอก ทาให้การบันทึกได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้นรวมทั้งลด
การคัดลอกหรือบันทึกข้อมูลซ้าซ้อนจากโปรแกรมเวชระเบียน
2.มีการนาผลการวิจัยไปใช้ไปเป็นแบบบึนทึกทางการพยาบาลในกลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ทั้ง
ยังนาไปใช้ในหน่วยบริการปฐมภูมิ 6 แห่ง,โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดอีก 5 แห่ง และต่างจังหวัดอีก 8 แห่ง
บทเรียนที่ได้รับ
การทางานเป็นทีมและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (EBP) ในการพัฒนาและแก้ปัญหาจากงานประจา รวมทั้งการขับเคลื่อน
เชิงการบริหารจัดการระบบ ทาให้การพัฒนาเกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหาในงานได้ชัดเจนและสาเร็จ , การบริการแบบจิต
วิญญาณ-บริการด้วยใจ-สู่สายใยแห่งคุณภาพ, การแก้ปัญหาจากการพัฒนาโดยเอาประเด็นปัญหาที่พบจริงมาร่วมกันแก้ไข
โดยทีมร่วมขับเคลื่อนจะสาเร็จและแก้ปัญหาได้ต่อเนื่องใช้อย่างยั่งยืนต่อไป
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
การได้รับการสนับสนุนของผู้บริหารที่ใส่ใจและเอื้ออานวยต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา การทางานเป็นทีม การทางานเป็นภาคี
เครือข่าย-พี่น้อง-การทางานแบบมีบัดดี้ การขับเคลื่อนการแก้ปัญหางานประจาจากงานวิจัย
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การสนับสนุนที่ได้รบั
1.การสนับสนุนเชิงนโยบาย
2.สนับสนุนงบประมาณ
3.ให้คาปรึกษา
4.จัดอบรมให้ความรู้ในหน่วยงาน
5.ส่งไปอบรมเพิ่มความรู้นอกหน่วยงาน
ข้อคิดเห็นกรรมการ
ข้อดี : งานวิจัยมีความเด่นชัดในการลดภาระงานของบุคลากร มีการมองปัญหาหน้างานอย่างเป็นระบบ และสามารถคิด
รูปแบบการแก้ปัญหาโดยเชื่อมโยง Stakeholder เข้ามาร่วมกันแก้ปัญหา จึงสามารถนาผลการวิจัยไปใช้ภายในหน่วยงาน
ได้อย่างครอบคลุมและเป็นระบบ อีกทั้งยังขยายผลการใช้งานสู่หน่วยงานภายนอก
โอกาสพัฒนา : การวัดผลลัพธ์การวิจัย หากสามารถประเมินข้อมูลแบบบันทึกทางการพยาบาลที่พัฒนาขึ้นโดยผู้ตรวจสอบ
จากส่วนกลางหรือภาคส่วนต่างๆ จะเพิ่มความน่าเชื่อถือของงานวิจัยได้มากขึ้น ทั้งนี้หากได้รับการรับรองจะสามารถขยาย
ผลการใช้งานในโรงพยาบาลทั่วประเทศได้
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รหัสประจาตัว 189
การพัฒนาแนวทางการดูแลและติดตามเด็กโรคหืด ภายใต้บริบทของโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิแห่งหนึ่ง
พว.ยุทธพิชัย ปาปะเถ
โรงพยาบาลวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ที่มา
โรคหืดเป็นโรคเรื้องรังที่พบบ่อยในเด็กและเป็นปัญหาของสาธารณสุขของทุกประเทศ อุบัติการณ์ของโรคเพิ่มมากขึ้นทุก
ปี จากการดาเนินงานดูแลเด็ กโรคหืด โรงพยาบาลวาปีปทุม พบว่าโรคหืดติด 1 ใน 5 ของโรคที่พบบ่อย จานวนเด็กโรค
หืดเข้ารับ การรักษาปี 2559-2561 จานวน 418 คน อัตราหอบกาเริบเฉลี่ยมากกว่า ร้อยละ 3 ต่อปี อัตราการใส่ท่อช่วย
หายใจและส่งต่อเฉลี่ย ≥ 3-5 คน/เดือน อัตราการกลับรักษาซ้าภายใน 28 วัน คิดเป็นร้อยละ 13.5 ผลการทบทวนการดูแล
ผู้ป่วยพบปัญหาที่สาคัญ คือ แนวทางการดูแลและติดตามผู้ป่วยไม่เป็นไปในทางเดียวกัน ไม่มีความครอบคลุมในส่วนของ
การดูแล ด้านการประเมินและการคัดกรอง รวมทั้ง แนวทางการดูแ ลไม่มีค วามชัด เจนทั้งบทบาทแพทย์แ ละพยาบาล
และยังมีความหลากหลายในแนวทางการปฏิบัติ ด้วยปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้จัดทาการพัฒนาแนวทางการดูแลและ
ติดตามเด็กโรคหืด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลเด็กโรคหืดตามได้มาตรฐานโรงพยาบาล
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลและติดตามผู้ป่วยเด็กโรคหืด ภายใต้บริบทของโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิแห่งหนึ่ง
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจ ัย เชิง ปฏิบ ัติก าร ดาเนิน การวิจ ัย 3 ระยะ ระยะที ่ 1 วิเ คราะห์ส ถานการณ์ ระยะที ่ 2 ระยะพัฒ นา โดย
ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดตามวงจรปฏิบัติการวิจัยเคมมิสแมกเทอร์กาส แบ่งออกเป็น 3 วงจร (แต่ละวงจร ได้แก่ วางแผน
ลงมือปฏิบัติ สังเกต และสะท้อ นคิด) ระยะที่ 3 ประเมินผล พัฒนาแนวทางนี้มาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องจาก
ฐานข้อมูล ThaiLIS ทั้ งหมด 10 เรื่ อง แล้ว พัฒ นาเป็น ร่างแนวทางการดูแล และติดตามเด็กโรคหื ด ประชากรและกลุ่ ม
ตั วอย่ าง ได้ แก่ แพทย์ เด็ ก 1 คน พยาบาลวิ ช าชี พ 20 คน เด็ กโรคหื ด 60 คน ผู้ ดู แ ล 60 คน โดยเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
เฉพาะเจาะจง ดาเนินการพัฒนาร่างแนวทางในเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2561เก็บรวบรวมข้อมูล จาก
แบบประเมิน ปฏิบ ัติต ามแนวทางดูแ ลผู้ป่ว ยเด็ก โรคหืด แบบประเมินความรู้ แบบประเมินความพึงพอใจ แนวทาง
สัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เนื้อหา ค่าเฉลี่ยร้อยละ
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ผลการศึกษา
จากการพัฒ นาผ่า นกระบวนการ PAOR 3 วงจร พบว่าหลังพัฒ นาแนวทางการดูแ ลและติดตามเด็กโรคหืด ที่ชัดเจน
และเป็นรูปธรรม มีความครอบคลุมทั้งด้านประเมินคัดกรองดูแลและรักษาแบบองค์รวม โดยนาชื่ออาเภอมาตั้งเป็นชื่อแนว
ทางการดูแลWAPI model คือ Warning Sign-ประเมินคัดกรอง,Asthma School-โรงเรียนหืด สอนให้ความรู้, Patient
Centered-ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน,Innovation-นวัตกรรมการดูแล ผลการนาแนวทางการดูแลไปใช้ในช่วงเดือนพ.ค.2560ธ.ค.2561 พบว่าเด็กโรคหืดมีอัตราการหอบลดลงตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2559-2561 จากสถิติร้อยละ 2.77,2.61และ
1.98 ตามลาดับ ในปี 2561 ไม่พ บการใส่ท่อ ช่วยหายใจและส่งต่อรักษา ไม่พ บอุบัติการณ์การเสียชีวิต เด็กโรคหืด มี
สมรรถภาพปอดที่ดี ปี 2559 - 2561 ค่า PFM เฉลี่ยร้อยละ 82.38, 89.65 และ 95.16 ตามลาดับ ไม่มี อัตราRe-admit
ใน 28 วัน ทีมสหวิชาชีพปฏิบัติตามแนวทางดูแลได้ 100% ผู้ดูแลมีทักษะความรู้ 95.68% ความพึงพอใจ 98.50%
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
กาหนดทาแผนฝึกสถานการณ์จาลองในการประเมินคัดกรองเด็กโรคหืดแก่เจ้าหน้าที่ทุกปี -นาแนวทางการดูแลและติดตาม
เด็กโรคหืด ไปเผยแพร่ในเวทีวิชาการต่างๆ และนาแนวทางไปทดลองใช้ใน รพ.สต. จานวน 3 แห่ง พบว่าสามารถพัฒนามา
ใช้ได้จริง เหมาะสมกับงานประจา ค่าเฉลี่ยร้อยละ 90.36 -นาแนวทางและติดตามไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยในบริบทพื้นที่
ใกล้เคียงกัน เช่น ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ การติดตามพัฒนาการเด็ก เป็นต้น
บทเรียนที่ได้รับ
แนวทางการดูแลและติดตามการพยาบาลเด็กโรคหืดแบบมีส่วนร่วมทาให้การพยาบาลและบริการได้มาตรฐานการเสริม
พลังอานาจในการดูแลเด็กโรคหืดแก่ผู้ดูแล เพื่อให้เกิดการตระหนักในการดูแลสุขภาพและเข้าถึงบริการได้รวดเร็ว -การ
สังเกตและเฝ้าระวังอาการที่ผิดปกติหรือสัญญาณเตือนต่างๆ ที่ควรพบเจ้าหน้าที่ทาให้เกิดการเข้าถึงการรับบริการที่รวดเร็ว
ส่งผลให้ลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตลงได้
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
การวิเคราะห์ปัญหาและการวางแผนแบบมีส่วนร่วม การกาหนดนโยบายที่ชัดเจนและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ อย่างเข้มแข็ง
การควบคุม กากับ และติด ตามงานอย่า งต่อ เนื่อ ง การสื่อ สารร่ว มกัน อย่า งทั่ว ถึง และรวดเร็ว ในการพัฒ นางาน การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมและการสื่อสาร การประเมินผลการพัฒ นางานที่เข้มแข็ง ความมุ่งมั่นและ
สามัคคีของทีมวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติ
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การสนับสนุนที่ได้รบั
1.การสนับสนุนเชิงนโยบาย
2.ให้คาปรึกษา
3.จัดอบรมให้ความรู้ในหน่วยงาน
4.ส่งไปอบรมเพิ่มความรู้นอกหน่วยงาน
ข้อคิดเห็นกรรมการ
ข้อดี : งานวิจัยมีจุดเด่นในการนาแนวปฏิบัติที่นิยมใช้ปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของงานและสามารถ
บูรณาการความรู้เชื่อมโยงสู่ชุมชนผ่านการกระตุ้นให้ชุมชนตื่นตัวกับปัญหาและเห็นคุณค่าของการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหืดจน
สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหืดกับชมุชนได้สาเร็จ
โอกาสพัฒนา : การวัดผลลัพธ์การวิจัยควรเพิ่มข้อมูล การ Re-Visit, Re-Admit และการกลับมาพ่นยาในห้องฉุกเฉิน จะทา
ให้เห็นประสิทธิภาพของงานวิจัยได้ชัดเจนขึ้น
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รหัสประจาตัว 542
ผลการยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟัน 2 ชนิดในฟันกรามแท้ซี่แรก
ทพญ.สุธาสินี หลีวิจิตร
โรงพยาบาลควนขนุน
ที่มา
คปสอ.ควนขนุน ได้ให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ซี่แรก ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีข้อบ่งชี้ทุกคน
ปี 2558 งานทันตกรรม โรงพยาบาลควนขนุน ได้ออกสุ่มตรวจฟันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ที่ได้รับการเคลือบหลุมร่อง
ฟัน พบว่ามีการยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟันชนิดติดแน่นหลังทา 6 เดือนร้อยละ 40.0 ซึ่งเป้าหมาย คือร้อยละ 70
ความยาก คือ วัสดุแบบเดิมผิวฟันไม่สามารถโดนความชื้นได้ในขณะทา แต่การควบคุมความชื้นในฟันกรามซี่ในสุดในเด็กทา
ได้ยาก อาเภอควนขนุน มีเป้ าหมายในการเคลือบหลุ มร่องฟันในเด็กที่มาก ทาโดยเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ขทั้งใน
โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และมีปัญ หาขาดแคลนผู้ช่ว ย จากการศึก ษาวารสารทางวิช าการ
ต่างประเทศในห้องปฏิบัติการพบว่าวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันแบบไวต่อความชื้นต่ามีการยึดติดกับหลุมร่องฟันที่ดีกว่า
แบบเดิม แต่ยังไม่มีการศึกษาในการใช้งานจริงในชุมชน
วัตถุประสงค์
เพื่อทาการเปรียบเทีย บประสิทธิภาพการยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟันระหว่างแบบดั้งเดิมและแบบไวต่อความชื้น
ต่า ในฟันกรามแท้ซี่แรกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษานี้เป็นแบบกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่าง ฟันกรามแท้ซี่แรกในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีข้อบ่งชี้ในการเคลือบ
หลุมร่องฟัน แบ่งโรงเรียน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 3 โรงเรียน กลุ่มควบคุมเคลือบหลุมร่องฟันโดยสารเคลือบหลุมร่องฟันแบบ
ดั้งเดิม 31 คน ฟัน 65 ซี่ และกลุ่มทดลองเคลือบหลุมร่องฟันโดยสารเคลือบหลุมร่องฟันแบบไวต่อความชื้นต่า 30 คน ฟัน
44 ซี่ ขออนุ ญ าตผู้ ป กครอง อบรมเพิ่ มความรู้ในการเคลื อบหลุ มร่องฟัน ปรับมาตรฐานเครื่องมือและอุปกรณ์ ก่อนท า
เคลือบหลุมร่องฟันที่ รพ.สต และโรงพยาบาลโดยเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 6 คน ถามความพึงพอใจการใช้งาน ทันต
แพทย์ 2 คนตรวจผลการยึดติด 6 12 18 เดือนที่โรงเรียน ระดับการยึดติดคือ ติดแน่น หลุดบางส่วน หลุดหมด และฟันผุ
ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งแล้ ว ประมวลผลด้ว ยโปรแกรมคอมพิว เตอร์ส าเร็จ รูป SPSS สถิต ิเ ชิง พรรณนา และหา
ความสัมพันธ์ระหว่างการยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟัน 2 ชนิด โดยใช้สถิติ Chi-Square
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ผลการศึกษา
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขมีความพึงพอใจในการใช้งานหลั งทาทันทีของสารเคลือบหลุมร่องฟันแบบไวต่อความชื้นต่า
ที่น้อยกว่าแบบดั้งเดิม มีการยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟันแบบติดแน่น ที่ 6 12 และ 18 เดือน คือ กลุ่มใช้สารเคลือบหลุม
ร่องฟันแบบดั้งเดิมร้อยละ 60, 60 และ 42.9 กลุ่มใช้สารเคลือบหลุมร่องฟันแบบไวต่อความชื้นต่ามีการยึดติดแบบติดแน่น
ร้อยละ 95.5, 86.4 และ 82.5 สาหรับการเกิดฟันผุหลังทารอบ 6, 12 และ18เดือน กลุ่มที่ใช้สารเคลือบหลุมร่องฟันแบบ
ดั้งเดิมร้อยละ 3.1 8.9 และ 17.9 ในกลุ่มที่ใช้สารเคลือบหลุมร่องฟันแบบไวต่อความชื้นต่าร้อยละ 0, 2.3 และ 12.5 สาร
เคลือบหลุมร่องฟันชนิดไวต่อความชื้นต่ามีการยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟันที่ดีกว่าสารเคลือบหลุมร่องฟันแบบเดิม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติในช่วง 6 และ12 เดือนหลังทา แต่ในระยะเวลา 18 เดือน พบว่าการยึดติดสารเคลือบหลุมร่องฟัน
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ปัจ จัย ที่ส าคัญ ส าหรับ การใช้ส ารเคลือ บหลุม ร่อ งฟัน ชนิด ดั้ง เดิม คือ การควบคุม ความชื้น บริเ วณที่ทางาน โดยใน
ต่างประเทศมีการใส่แผ่นยางกันน้าลายในการเคลือบหลุมร่องฟัน ทาให้ควบคุมความชื้นได้ดีกว่าแบบ ใช้ผ้าก๊อชที่ใช้ใน
ประเทศไทย เป็ น ข้อ จ ากั ด การท างานในชุ ม ชน การหาวั ส ดุ ใหม่ ล ดข้อ จ ากั ด ของการท างานเดิ ม น าการศึก ษาเสนอ
คณะกรรมการคัดเลือกและกาหนดราคากลางวัสดุทันตกรรมภาคใต้ปี 2561 และส่งต่อทันตบุคลากร 14 จังหวัดภาคใต้
บทเรียนที่ได้รับ
การศึกษาหาข้อมูลวัสดุทันตกรรมใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มทาให้การทางานได้ง่ายขึ้น ทาให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
ของงานประจาทั้งระดับโรงพยาบาล ระดับภาค และระดับประเทศ ทาให้ทีมงานมีความสุขและเต็มใจในการร่วมศึกษาและ
เก็บข้อมูล อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ทาในระยะเวลาสั้น และมีปัจจัยส่วนบุคคลอีกหลายๆปัจจัยที่ควบคุมได้ยาก ควรมี
การศึกษาเพิ่มเติมต่อเนื่องต่อไป
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ความร่วมมือของทีมงานทันตบุคลากรทั้งในโรงพยาบาล และที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล คปสอ.ควนขนุน โรงเรียน
นักเรียน และผู้ป กครอง ที่มีความตั้งใจในการพัฒ นางานประจาให้ส ะดวกรวดเร็วและมีคุณ ภาพมากขึ้น ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลควนขนุน สาธารณสุขอาเภอควนขนุน ในการสนับสนุนการศึกษาและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องระดับนโยบาย
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การสนับสนุนที่ได้รบั
1.การสนับสนุนเชิงนโยบาย
2.สนับสนุนงบประมาณ
3.ให้คาปรึกษา
4.จัดอบรมให้ความรู้ในหน่วยงาน
5.ส่งไปอบรมเพิ่มความรู้นอกหน่วยงาน
ข้อคิดเห็นกรรมการ
ข้อดี : งานวิจัยสามารถพิสูจน์ข้อสงสัยเกี่ยวกับความแตกต่างในประสิทธิภาพของสารเคลือบหลุมร่องฟัน 2 ชนิด และ
คาตอบจากงานวิจั ย ส่ งผลให้ เกิดการเปลี่ ย นแปลงวิธีการท างานในหน้างานอย่างเป้ นรูป ธรรม จึงเป็ นการประยุกต์ใช้
ผลการวิจัยได้อย่างเหมาะสมกับบริบทและสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายได้ ทั้งนี้ส ามารถขยายความรู้สู่
องค์กรอื่นทั่วประเทศได้
โอกาสพั ฒ นา : หากมี ก ารศึ ก ษาต่ อ ยอดผู้ วิ จั ย สามารถออกแบบการศึ ก ษา เป็ น การศึ ก ษาแบบสุ่ ม (Randomized
Controlled Tria : RCT) เพื่อจะได้คาตอบที่ชัดเจนและสร้างความน่าเชื่อถือให้ผลงานวิจัยมากขึ้น
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รหัสประจาตัว 735
การพัฒนากระบวนการดูแลเพื่อป้องกันภาวะช็อกในผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดภายใต้บริบทโรงพยาบาลชุมชน
ขนาดเล็กแห่งหนึ่งและเครือข่ายบริการ
พว.ยุธิดา โยธาภักดี, พว.จงรักษ์ ปิดตาระโพธิ์
โรงพยาบาลนาเชือก
ที่มา
ผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดมีโอกาสที่จะเกิดภาวะช็อก และเสียชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที
จากสถิติ โรงพยาบาลนาเชื อ กในปี พ.ศ.2557-2560 พบว่ามี ผู้ ป่ ว ยติ ด เชื้ อในกระแสเลื อ ดจานวน 83, 30, 29, 32 ราย
ตามลาดับ มีผู้ป่วยเกิดภาวะช็อกจานวน 24, 12, 12, 18 ราย ตามลาดับ และเสียชีวิต 1 รายในปี 2557และ2560 จากการ
ทบทวนกิจกรรมการดูแลพบว่าการปฏิบั ติการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล และเครือข่ายบริการไม่เป็นไปในทางเดียวกัน
ระบบส่งต่อให้คาปรึกษากับโรงพยาบาลแม่ข่ายยังไม่ชัดเจน ส่งผลให้การประเมินอาการ การคัดกรอง การวินิจฉัยและการดูแล
รักษาล่าช้าอาจทาให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ระยะเวลานอน โรงพยาบาลนานขึ้นส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลเพิ่มขึ้น จาก
ปัญหาดังกล่าวทีมผู้วิจัย และเครือข่ายบริการได้ตระหนักถึงปัญหา จึงได้ร่วมกันพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติด
เชื้อในกระแสเลือดอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนากระบวนการดูแลเพื่อป้องกันภาวะช็อกในผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ภายใต้บริบทโรงพยาบาลชุมชน
ขนาดเล็กแห่งหนึ่งและเครือข่ายบริการ
ระเบียบวิธีวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการมี 3 ระยะ ได้แก่ 1.ระยะวิเคราะห์สถานการณ์ โดยสนทนากลุ่มสหวิชาชีพกับเครือข่ายบริการ
และทบทวนวิเคราะห์เอกสารข้อมูลผู้ป่วย 2.ระยะพัฒนาใช้วงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการของ Kemmis and McTaggart (1992)
คื อ Planning,Acting,Observing,Reflecting และแนวคิ ด การดู แ ลผู้ ป่ ว ยที่ มี ภ าวะติ ด เชื้ อ ในกระแสเลื อ ด 3.ระยะ
ประเมินผล ศึกษาในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยติดเชื้อในกระแสเลือดแบ่งเป็นกลุ่มก่อนพัฒ นาฯจานวน 34 คน กลุ่มหลัง
พัฒนาฯจานวน 53 คน และผู้ร่วมวิจัยทีมสหวิชาชีพและเครือข่ายบริการ“Sepsis care team Network”จานวน 32 คน
ระยะเวลาดาเนินการเดือน พฤศจิกายน2560-กรกฎาคม 2561 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย
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แบบประเมินการปฏิบัติการดูแลผู้ป่ว ยที่มีภ าวะติดเชื้อ ในกระแสเลือ ดและแนวทางการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษา
ระยะที่ 1.วิ เคราะห์ ส ถานการณ์ พ บว่ า แนวปฏิ บั ติ ดู แ ลผู้ ป่ ว ยไม่ เป็ น ไปในทางเดี ย วกั น ระบบส่ งต่ อ ให้ ค าปรึก ษากั บ
โรงพยาบาลแม่ ข่ า ยยั ง ไม่ ชั ด เจน ระยะที่ 2.พั ฒ นาระบบ SEPSIS FAST TRACT,ประยุ ก ต์ ใช้ “Sepsis Tool”คื อ SIR,
qSOFA, SOS score, Sepsis 6 bundle, มีระบบ Warning sign และHigh alert Septic shock,นวัตกรรม“3E Sepsis”
คื อ Early screening and detection, Early resuscitation, Early referral, พั ฒ นาระบบส่ ง ต่ อ Application line
“Sepsis Service plan Network”กั บ โรงพยาบาลแม่ ข่ าย, มี ระบบSepsis Doctor-Nurse co-ordination ระยะที่ 3.
ประเมินผลพบว่าอัตราผู้ป่ วยได้รับยาปฏิชีวนะภายใน 1 ชั่วโมงเพิ่มขึ้นจาก 76% เป็น 100% อัตราผู้ป่วยพ้นภาวะช็อค
ภายใน 6 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจาก 32.3% เป็น 51.6% อัตราผู้ป่วยเกิดภาวะช็อคได้รับการส่งต่อภายใน 6 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจาก
76% เป็น 84% อัตราเสียชีวิต 0% อัตราวันนอนโรงพยาบาลลดลงจาก 6.25 วันเป็น 3.75 วัน ค่าใช้จ่ายดูแลลดลงจาก
9,563 บาทเป็น 7,882บาท
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ประกาศเป็ น นโยบาย แนวทางปฏิ บั ติ ในระดั บ หน่ ว ยงาน ระดั บ โรงพยาบาล ขยายสู่ การน าไปใช้ ก ารดู แ ลผู้ ป่ ว ย ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ลูกข่าย 12 แห่ง นาไปเผยแพร่แลกเปลี่ย นเรียนรู้กับ โรงพยาบาลอื่นๆในที่ประชุม
วิชาการจังหวัดมหาสารคาม
บทเรียนที่ได้รับ
การพัฒนากระบวนการดูแลเพื่อป้องกันภาวะช็อกในผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด มีความสาเร็จได้เกิด จากความ
ร่วมมือของทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายบริการมีการประเมินผลเป็ นระยะ และนาผลการประเมินมาปรับปรุง
การดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ผู้บริหารให้การสนับสนุน, การทางานแบบมีส่วนร่วมของทีมสหวิชาชีพกับเครือข่ายบริการร่วมคิดวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติ
และประเมินผล, บุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยตระหนักถึงการพัฒ นากระบวนการดูแลและปฏิบัติ ตามแนวทาง, มีระบบนิเทศ
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ติดตามกากับประเมินผลโดยหัวหน้าทีมเป็นระยะ ทบทวนเมื่อเกิดอุบัติการณ์และหาแนวทางเพื่อพัฒนาร่วมกันระหว่างทีม ,
ระบบข้อมูล HOSxP มีประสิทธิภาพสามารถนาข้อมูลมาวิเคราะห์ได้อย่างน่าเชื่อถือ
การสนับสนุนที่ได้รบั
1.การสนับสนุนเชิงนโยบาย
2.สนับสนุนงบประมาณ
3.ให้คาปรึกษา
4.จัดอบรมให้ความรู้ในหน่วยงาน
5.ส่งไปอบรมเพิ่มความรู้นอกหน่วยงาน
ข้อคิดเห็นกรรมการ
ข้อดี : งานวิจัยนี้มีการนาองค์ความรู้ใหม่สู่การปฏิบัติ มีการวัดผลลัพธ์ในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน คนหน้างานร่วมกัน
ทางานและร่วมกันแก้ปัญหาเป็นทีมและเป็นระบบทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล เป็นตัวอย่างที่ดีในการเขียน Action
Research เนื่องจากผู้วิจัยถ่ายทอดผ่านตัวหนังสือได้อย่างเป็นระบบทาให้ผู้อ่านเข้าใจและเห็นภาพที่ผู้วิจัยทาอย่างเป็น
รูปธรรม
โอกาสพัฒนา : หากมีการศึกษาต่อยอดสามารถออกแบบการวิจัยเกี่ยวกับการติดตามความยั่งยืนอย่าง และความต่อเนื่อง
ในระยะยาว รวมทั้งศึกษาผลลัพธ์เพิ่มเติมด้านการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในด้านการดูแลผู้ป่วย, ประสิทธิภ าพเชิงลึก
ของการใช้ Warning Sign และ High Alert เช่น สามารถ Alert ได้จริงหรือ ไม่, การ Early Detection ของพยาบาล,
ร้อยละของ Late Detection และการมีอาการทรุดลงของผู้ป่วย
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กลุม่ 3 ระดับตติยภูมิ
บทคัดย่อทีไ่ ด้รบั รางวัล
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รหัสประจาตัว 15
การศึกษาปริมาณรังสีคงเหลือในร่างกายผูป้ ว่ ยมะเร็งไทรอยด์ชนิด Well-differentiated หลังจากได้รับการรักษาด้วยรังสี
I-131 ปริมาณสูง ณ โรงพยาบาลศิริราช
รศ. พญ.ธัญ ญลั กษณ์ เธีย รธัญ ญกิ จ , อารี รัต น์ วงศ์ งามรุ่งโรจน์, สมภพ สู งสถิต านนท์ , พจนี ย์ กาญจนาพิ บู ล ย์คณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ที่มา
โดยทั่วไปผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ที่รับการรักษาด้วยไอโอดีนรังสีหลังการผ่าตัดหากมีปริมาณความแรงรังสีที่ได้รับมากกว่า 30
mCi ต้องพักที่โรงพยาบาลเป็น เวลาอย่ างน้ อย 3 วัน สาหรับเกณฑ์การพิจารณาให้ ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลสาหรับ
ประเทศไทยนั้ น ใช้ค่า Activity-based ที่กาหนดโดย International Atomic Energy Agency คื อปริมาณรังสี I-131
ต้องมีค่าไม่เกิน 30 mCi ทั้งนี้การที่ผู้ป่วยมีค่าปริมาณรังสีตกค้างในร่างกายมากอาจเกิดจากปัจจัยหลายประการ ซึ่งอาจทา
ให้บุคคลข้างเคีย งได้รับ รังสีโดยไม่จาเป็น และอาจมีผ ลต่อร่างกายในระยะยาว ในทางกลับกันผู้ป่วยที่มีปริมาณรังสีใน
ร่างกายเหลือน้อยมากคือไม่เกิน 8 mCi สามารถใช้ชีวิตประจาวันได้ใกล้เคียงกับสภาวะปกติ ไม่จาเป็นต้องปฏิบัติตัวตาม
คาแนะนาเพื่อป้องกันรังสีอย่างเคร่งครัด รวมทั้งช่วยให้บุคคลรอบข้างลดความกังวลในการได้รับรังสีที่แผ่จากตัวผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
เพื่อ ศึก ษาปริม าณรัง สีค งเหลือ ในร่า งกายผู้ป่ว ยมะเร็ง ไทรอยด์ที่เวลาต่า งๆหลัง จากได้รับ การรัก ษาด้ว ยรัง สี I-131
ปริมาณสูง และศึกษาสัดส่วนของผู้ป่วยที่มีปริมาณรังสีคงเหลือในร่างกายในระดับที่เป็นไปตามเกณฑ์ ที่สามารถจาหน่าย
จากโรงพยาบาลในแต่ละช่วงเวลาตลอดจนศึกษาปัจจัยต่างๆที่อาจมีความสัมพันธ์กับระดับปริมาณรังสีคงเหลือในร่างกาย
ของผู้ป่วย
ระเบียบวิธีวิจัย
Prospective cohort study ในผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ที่มารับการรักษาด้วย I-131 ปริมาณ 3,700-7,400 MBq (100200 mCi) ณ โรงพยาบาลศิ ริ ร าช ปี พ .ศ. 2555–2556 จ านวน 170 ราย โดยรวบรวมข้ อ มู ล จากแฟ้ ม ประวั ติ ผู้ ป่ ว ย
สัมภาษณ์ผู้ป่วย และทาการวัดอัตราการแผ่รังสีจากร่างกายผู้ป่วยด้วยเครื่องมือวัดรังสีเพื่อ คานวณปริมาณรังสีคงเหลือใน
ร่างกายผู้ป่วยที่เวลา 24, 48 และ 72 ชั่วโมง หลังได้รับ I-131 และวิเคราะห์ห าความสัม พันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆกับ
ปริมาณรังสีคงเหลือในร่างกายด้วย correlation coefficient โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
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ผลการศึกษา
เมื่อใช้เกณฑ์ ป ริมาณรังสีคงเหลื อน้ อยกว่า 30 mCi พบว่าที่เวลา 48 ชั่วโมงมีสั ดส่ วนผู้ป่วยที่สามารถจาหน่ายได้สูงถึง
92.40% (96.30% ของผู้ป่ วยที่ได้รับ multiple-dose I-131, 88.60 % ของผู้ ป่ วยที่ได้รับ first-dose I-131) ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับปริมาณรังสีคงเหลือในผู้ป่วยที่วัดก่อนออกจากโรงพยาบาลอย่างมีนัยสาคัญได้แก่ อายุ , เพศ, ระดับครีเอติ
นินในเลือด, ปริมาณไอโอดีนรังสีที่ได้รับ และจานวนครั้งของการปัสสาวะ พบว่า อายุ (p <0.001), ระดับ serum creatinine
(p =0.042), dose received (p =0.005) และค่า 24hr I-131 %uptake (p = 0.015) มีความสัมพันธ์กับปริมาณรังสีคงเหลือ
อย่างมีนัยสาคัญ
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ทางหน่วยงานได้นาข้อมูลจากการวิจัยไปปรับใช้จริงในช่วงที่มีการปรับปรุงพื้นที่หอผู้ป่วยซึ่งมี จานวนเตียงรับผู้ป่วยได้
จากัด ซึ่งการลดระยะเวลานอนโรงพยาบาลลงโดยมีข้อมูลสนับสนุนว่าผู้ป่วยที่ได้รับการจาหน่ายจะยังมีความปลอดภัย
ทางรังสีตามเกณฑ์มาตรฐานนั้นจะช่วยทาให้สามารถเพิ่มรอบการรับผู้ป่วยมารักษาได้มากขึ้น และลดค่าใช้จ่ายจากการ
รักษารวมทั้งผลต่อสภาพจิตใจผู้ป่วย
บทเรียนที่ได้รับ
ได้นาผลที่ได้จากการวิจัยในผู้ป่วยที่มารับบริการจริงมาปรับใช้ในกระบวนการทางาน ซึ่งช่วยลดระ ยะเวลาในการนอน
โรงพยาบาล เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เตียง และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยก็มี ความมั่นใจในการกลับไปใช้
ชีวิตประจาวันโดยไม่มีผลกระทบจากรังสีที่เหลืออยู่ในร่างกายทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น ในขณะเดียวกันหน่วยงานก็ได้ข้อมูล
ว่าผู้ป่วยประเภทใดที่ควรได้รับคาแนะนาเข้มงวดมากขึ้นเพื่อลดปริมาณรังสีคงเหลือ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและหน่วย R2R ของคณะ ในด้านต่างๆตั้งแต่การวางแผนและติดตามโครงการ การให้
ทุนสนับสนุนการวิจัย
2. ได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วยเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูลการวิจัย เนื่องจากผู้ป่วยมองเห็นถึงประโยชน์ที่อาจจะได้รับทั้งต่อ
ตนเองและต่อผู้ป่วยรายอื่นๆซึ่งจะเกิดขึ้นหากหน่วยงานสามารถทาการปรับปรุงการดูแลรักษาต่อไป
3. เป็นโครงการวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ซึ่งมีเวลาและความตั้งใจในการทาการวิจัย
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การสนับสนุนที่ได้รบั
1.การสนับสนุนเชิงนโยบาย
2.สนับสนุนงบประมาณ
3.ให้คาปรึกษา
4.จัดอบรมให้ความรู้ในหน่วยงาน
5.ส่งไปอบรมเพิ่มความรู้นอกหน่วยงาน
ข้อคิดเห็นกรรมการ
1.การใช้กระบวนการวิจัยในการออกแบบปรับปรุงในการทางานประจา
2.patien safty
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รหัสประจาตัว 72
การพั ฒ นาความสามารถของพยาบาลห้ อ งผ่ า ตั ด ในการพยาบาลผู้ ป่ ว ยผ่ า ตั ด ใส่ โ ลหะดามกระดู ก ต้ น ขา เครือ ข่า ย
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
พว.บุบผา นพวรรณ
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ที่มา
ขอบเขตความรับผิดชอบของรพ.พระนครศรีอยุธยาประกอบไปด้วยประชากร 11 อาเภอ เมื่อมีผู้บาดเจ็บกระดูกต้นขาหัก
ผู้ป่ว ยจะเข้า รับ การรัก ษาที่ร พศ.ทั้ง หมดทาให้ผู้ป่ว ยต้อ งใช้เ วลาในการเดิน ทางเพิ่ม ขึ้ นการรักษาพยาบาลล่าช้า ใน
การศึ ก ษาของ Pendleton (2007) พบว่ าหากท าการผ่ าตั ด ให้ ผู้ ป่ ว ยภายใน17ชม.จะช่ ว ยลดภาวะแทรกซ้ อ นผู้ ป่ ว ย
เคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นได้ แต่จากการสารวจพบว่าจานวนพยาบาลที่มี ความสามารถเฉพาะทางผ่าตัด กระดูกมีไม่เพีย งพอ
การผ่า ตัด นอกเวลาไม่ส ามารถทาได้ ทาให้ก ารผ่า ตัด ต้องเลื่อนออกไป ในด้านรพ.เครือข่ายที่มีความพร้อมของแพทย์
เฉพาะทางแล้วแต่ยังไม่สามารถให้บริการผ่าตัดได้ เนื่องจากยังขาดความพร้อมของพยาบาล ดังนั้นการเพิ่มศักยภาพของ
พยาบาลห้องผ่าตัดทั้งภายใน รพศ.และรพช.ที่เป็นเครือข่ายในการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดใส่โลหะดามกระดูกต้นขาจึงมีความ
จาเป็นและมีโอกาสเป็นไปได้เพื่อประโยชน์ในด้านการเข้าถึงบริการการผ่าตัดในพื้นที่ให้มากที่สุด
วัตถุประสงค์
1.เพื่ อ ศึ ก ษาสถานการณ์ ก ารพยาบาลผู้ ป่ ว ยผ่ า ตั ด ใส่ โ ลหะดามกระดู ก ต้ น ขา รพ .พระนครศรี อ ยุ ธ ยาแลเครื อ ข่ า ย
2.พั ฒ น าความ สาม ารถขอ งพ ยาบ าลห้ องผ่ า ตั ด ใน การพ ยาบ าล ผู้ ป่ วยผ่ า ตั ด ใส่ โลห ะด าม กระดู กต้ น ข า
3.ศึกษาผลลัพธ์การพัฒนา
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยปฏิบัติการ 3 ระยะ ระยะศึกษาสถานการณ์ โดยการสนทนากลุ่ม กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ที่เกี่ยวข้อง
กับ การผ่า ตัด 16 คน ระยะพัฒ นาความสามารถของพยาบาลห้อ งผ่าตัด ระยะประเมิน ผลลัพ ธ์ การพัฒ นา จากกลุ่ม
ตัวอย่างพยาบาลห้องผ่าตัด 27 คน แบ่งเป็นวงล้อที่ 1 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 23 คน วงล้อที่ 2 โรงพยาบาลชุมชน
เครือข่าย 4 คน เครื่องมือคือประเด็นสนทนากลุ่ม แบบประเมินสมรรถนะการโค้ช แบบประเมินความสามารถแบบวัด
ความรู้และแบบประเมินทักษะการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดใส่โลหะดามกระดูกต้นขา มีสัมประสิทธิ์ความเที่ยงเท่ากับ 0.802,
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0.802, 0.796, 0.855ตามลาดับ แบบบันทึกอุบัติการณ์ เครื่องมือที่ใช้ดาเนินการวิจัยคือแนวทางการพัฒนาความสามารถ
ของพยาบาลห้องผ่าตัดในการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดใส่โลหะดามกระดูกต้นขา ระยะเวลาศึกษาตุลาคม 2559-สิงหาคม 2561
วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยสถิติwilcoxon sign rank testและการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาสถานการณ์พบจานวนผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกต้นขาหักมีแนวโน้มมากขึ้นทุกปี แต่การให้บริการพยาบาลภายใน
เครือข่ายพบปัญหาด้านการเข้าถึงบริการการผ่าตัด เนื่ องจากมีข้อจากัดด้านความพร้อมของพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน นาไปสู่การวิจัยระยะที่ 2 ระยะพัฒ นาความสามารถของพยาบาลห้องผ่าตัดด้วยแนวคิดโค้ช เกิดผลผลิตคือ
พยาบาลผู้ โค้ช 4 คน ได้ แนวทางการพั ฒ นาความสามารถพยาบาลห้ อ งผ่ าตัดในการผ่ าตัด ใส่ โลหะดามกระดูกต้ นขา
ผลการวิจัยระยะที่ 3 ระยะประเมินผลลัพธ์พบว่าความสามารถของพยาบาลห้องผ่าตัดในการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดใส่โลหะ
ดามกระดูกต้นขาเพิ่มขึ้น เกิดการขยายหน่วยบริการห้องผ่าตัด และให้บริการผ่าตัดใส่โลหะดามกระดูกต้นขาแก่ผู้ป่วยที่
ได้ร ับ บาดเจ็บ กระดูก ต้ น ขาหั ก ได้ ทั้ ง ในและนอกเวลาได้ ม ากขึ้ น จ านวนการผ่ า ตั ด ของโรงพยาบาลและเครื อ ข่ า ย
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้น ไม่พบอุบัติการณ์งด/เลื่อนผ่าตัดเนื่องจากความไม่พร้อมของบุคลากร
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
การพัฒนาความสามารถของพยาบาลห้องผ่าตัดทั้งในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาและเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนให้มี
ความสามารถในการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดใส่โลหะดามกระดูกต้นขาโดยใช้แนวคิดโค้ช ทาให้การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยใน
เขตพื้นที่ความรับผิดชอบได้มากขึ้นจากเดิมรพ.พระนครศรีอยุธยาไม่สามารถเปิดห้องผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกต้นขานอก
เวลาได้ โรงพยาบาลชุมชนเครือข่ายไม่สามารถให้บริการผ่าตัดได้ ซึ่งการพัฒนาสามารถเป็นแบบอย่างทาซ้าได้
บทเรียนที่ได้รับ
การพัฒนาการบริการในเครือข่ายต้องอาศัยความร่วมมือสหสาขาและทุกระดับ การอนุญาตให้เป็นแหล่งฝึก โดยการศึกษา
นี้ได้นาแนวคิด โค้ช แนวคิด การวิจัย เชิง ปฏิบัติก ารและการควบคุม ตามกระบว นการวิจัย อย่างเข้มงวดมาใช้ จะทาให้
เกิดผลลัพธ์ที่ดีตามแผนการวิจัยที่วางไว้โดยยังพิทักษ์สิทธิ และเกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยได้
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
การดาเนินการตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และการมีพี่เลี้ยงวิจัย
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การสนับสนุนที่ได้รบั
1.การให้โอกาสได้ลงมือทา
ข้อคิดเห็นกรรมการ
1 . เ ป็ น ตั ว อ ย่ า ง action research ที่ ดี ใ น ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ก า ร
2.อาจพิ จ ารณาการวั ด ผลลั พ ธ์ ท างคลิ นิ ก ที่ ส ะท้ อ นถึ ง ความสามารถของพยาบาลที่ ช่ ว ยผ่ า ตั ด และผู้ ร่ ว มผ่ า ตั ด
3.แนะนาให้ทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติมต่อยอดจากทรัพยากรบุคคล
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รหัสประจาตัว 90
การศึกษาเปรียบเทียบผลของการให้ยานอนหลับชนิดลอราซีแพมกับยาหลอกต่ออาการเจ็บแน่นหน้าอก อาการสับสน
และคลื่นหัวใจเต้นผิดจังหวะในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
พว.เสาวนีย์ เนาวพาณิช หอผู้ป่วย CCU โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศ. พญ.ธนัญญา บุณยศิรินันท์ สาขาหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
พว.พัฒนาพร สุปินะ หอผู้ป่วย CCU ฝ่ายการพยาบาล
พว.พจนารถ อ่องจันทร์ ตัญจรูญ หอผู้ป่วย ICCU ฝ่ายการพยาบาล
พว.พินาภรณ์ สังกลมเกลี้ยง หอผู้ป่วย ICCU ฝ่ายการพยาบาล
ภกญ.อภิรมย์ เหล่าเจริญเกียรติ ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ที่มา
การรักษาผู้ป่วย AMI เพื่อให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้เร็วลดการใช้อ๊อกซิเจนและลดสิ่งกระตุ้นต่างๆไม่ว่าการนอน
รักษาตัวในที่เงียบสงบ ให้ยาแก้ปวดเพื่อลดอาการปวดและลดความวิตกกังวล การรักษาคือการให้ยานอนหลับ คาสั่งการ
รักษาประจาคือให้ lorazepam ก่อนนอนทุกคืนทุกราย ซึ่งเชื่อว่าจะทาให้ผู้ป่วยได้พัก และลดความวิตกกังวลหรือบางครั้ง
ยังมีการให้ เพิ่มเติมระหว่างคืน ของการนอนเมื่อผู้ ป่วยนอนไม่ห ลั บ ซึ่งอาการอาจส่งผลต่อการรักษาเช่นชีพจรเต้นเร็ว
หายใจเหนื่อยเร็ว บ่อยครั้งที่ผู้ป่วยได้ยานอนหลับอาจเกิดอาการสับสน ระดับความรู้สึกตัวปลี่ยนแปลง จาเป็นต้องหยุดยา
นอนหลับ หรืออาจต้องเปลี่ยนเป็นยาตัวอื่นแทนแต่ทั้งนี้ประโยชน์จากการได้ยานอนหลับยังไมมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจึงมี
ข้อสงสัยที่ว่าการให้ ยานอนหลับก่อนนอนในผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหั วใจขาดเลือดเฉียบพลันทุกวันในผู้ป่วยทุกรายจะมี
ประโยชน์ และมีความจาเป็นหรือไม่
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ทราบผลของการให้ ย านอนหลั บ ชนิ ด Lorazepam เปรี ย บเที ย บกั บ ยาหลอกต่ อ อาการ chest pain, delirium,
arrhythmias และความพึงพอใจต่อการนอนหลับในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ระเบียบวิธีวิจัย
randomized,double bind,placebo-controlled studyในผู้ ป่ ว ย AMI 248 รายแบ่ งผู้ ป่ ว ยออกเป็ น 2 กลุ่ ม กลุ่ ม ที่ 1
กลุ่มที่ได้ยานอนหลับชนิด lorazepam (Lorazepam group)กลุ่มที่2 กลุ่มที่ได้ยาหลอก (Placebo group)ใช้การสุ่มแบบ
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stratified randomization (mixed blocked of 2, 4, 6 แล ะ 8) แบ่ งเป็ น 2 กลุ่ ม คื อ lorazepam group แล ะ
placebo group ยาที่ใช้ในการวิจัยจะถูกบรรจุใน capsule ที่มีขนาด จานวน และสีเหมือนกัน ใส่ซองสีน้าตาลทั้งสองกลุ่ม
เภสัชกรจะเป็นผู้ดูแลจนเสร็จสิ้นงานวิจัย โดยยาจะถูกเก็บที่ฝ่ายเภสัชกรรม ก่อนเริ่มการให้ยาผู้ป่วย จะมีการประเมินอาการ
สับสน ผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มจะได้รับยานอนหลับชนิด lorazepam ขนาด 0.5 mg จานวน 1 เม็ด รับประทานก่อนนอน
เวลาทุกวันตั้งแต่วันแรกจนครบ 7 วัน และ/หรือวันที่จาหน่ายกลับบ้านหรือย้ายหอผู้ป่วย ผู้ป่วยทั้ง 2กลุ่มประเมิน vital
sign,ECG monitoring,delirium และความพึงพอใจ
ผลการศึกษา
1.ผลของการได้Lorazepam เปรียบเทียบกับยาหลอกต่อ chest pain, delirium, arrhythmias พบว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับ
ยาหลอกไม่ได้เกิดอาการมากกว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยา Lorazepam อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ events (P value =0.001
when to use Z-test for non-inferiority with 10 % margin of non-inferiority) แต่มีแนวโน้มว่ากลุ่ ม Lorazepam
เกิดevent มากกว่า
2.ผลของการรั ก ษ าด้ ว ยการขยายหลอดเลื อ ดหั ว ใจ (PCI) พ บ ว่ า ผู้ ป่ ว ยทั้ ง สองกลุ่ ม ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น
3.ผลของการได้ยานอนหลั บต่อความพึงพอใจการนอนหลับ พบว่า Day 1 ผู้ป่วยที่ได้รับยานอนหลับ lorazepam 0.5 mg
ก่อ นนอนจะมีคะแนนเฉลี่ย ของความพึงพอใจต่อการนอนหลับ สูงกว่า คะแนนเฉลี่ย ในผู้ป่วยที่ได้รับยาหลอก อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (4.39 vs 3.92 p<0.05) ส่วนใน Day2 และ Day3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการนอนหลับทั้งสอง
กลุ่มไม่แตกต่างกัน
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
อาจารย์แพทย์นาผลการวิจัยแจ้งในที่ประชุมสาขาหทัยวิทยา, นาไปสอนนักศึกษาแพทย์ fellow และเปลี่ยนนโยบายการ
สั่งคาสั่งการรักษาจากเดิมที่สั่งเป็น lorazepam(0.5)1tab oral hsทุกวัน เป็น prn พยาบาลนาผลที่ได้แจ้งในที่ประชุมฝ่าย
การพยาบาลและบรรจุใน course training ทั่วประเทศ สามารถลดการใช้ยาที่ไม่จาเป็น และลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจาก
การใช้ยา อีกทั้งลดค่าใช้จ่าย

67

บทเรียนที่ได้รับ
การทางานเป็ น ทีมกับ ผู้ ที่มีส่ว นเกี่ย วข้อง โดยมีเป้าหมายเดียวกันและเกิ ดความร่วมมือกันหลายฝ่ าย มีโอกาสประสบ
ความสาเร็จมากกว่าการทางานเพียงกลุ่มเดียว เนื่องจากภายหลังงานสาเร็จจะเกิดการนาไปใช้อย่างแพร่หลาย อีกทั้งการ
วางแผนงานที่ดีจะช่วยให้งานที่ออกมาสมบูรณ์แบบ และช่วยลดปัญหาและอุปสรรคให้น้อยลง
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
การมองเป้ าหมายเดียวกัน คือต้องการให้ ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน ลดการใช้ยาที่ไม่จาเป็นและลดการนอน
โรงพยาบาล ความร่วมมืิอของ 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทีมพยาบาลที่ต้องติดตามอาการต่อเนื่อง ติดตามECG ใกล้ชิด ทีม
แพทย์ที่อ่าน ECG และแปลผล และทีมเภสัชกรรมที่เป็นผู้เตรียมยา ประสานงานตลอดเวลา
การสนับสนุนที่ได้รบั
1.การสนับสนุนเชิงนโยบาย
2.สนับสนุนงบประมาณ
3.ให้คาปรึกษา
4.จัดอบรมให้ความรู้ในหน่วยงาน
5.ส่งไปอบรมเพิ่มความรู้นอกหน่วยงาน
ข้อคิดเห็นกรรมการ
1.แบบการวิจัยเป็น non-inferiority trial ที่น่าเชื่อถือ

68

รหัสประจาตัว 192
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารว่ า งแพนเค้ ก จากไข่ แ ดงต้ ม สุ ก ส าหรั บ ผู้ ป่ ว ยที่ ต้ อ งการโปรตี น และพลั ง งานสู ง (The
development of snack from the boiled egg yolk for patient who needs high protein and energy)
ธีรวัฒน์ ขันหนองโพธิ์, ศรีสุดา วงศ์ประทุม, ทัณฑิกา คายา
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่มา
งานโภชนาการมีไข่แดงต้มสุกเหลือทิ้งจานวนมาก จากสถิติปี 2558 พบว่า มีการใช้ไข่แดงต้มสุกเหลือทิ้ง 152,349 ฟอง
เนื่องจากมีการใช้เฉพาะไข่ขาวปรุงอาหารตามคาสั่งแพทย์ งานโภชนาการจึงจัดหาวิธีการที่ จะนาไข่แดงต้มสุกมาสร้าง
เป็น ผลิต ภัณ ฑ์อ าหารว่า งที่ให้โ ปรตีน และพลัง งานสูง เพื่อ ให้เกิด ประโยชน์ ด้านโภชนาการแก่ผู้ป่วย โดยสนใจทาเป็น
แพนเค้กไข่แดง
วัตถุประสงค์
เพื่ อพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์อาหารว่างจากไข่แดงต้มสุกเหลือทิ้งโดยมีสัดส่ วนของไข่แดงต้มสุกมากที่สุ ดที่ผู้ เข้าร่ว มโครงก าร
สามารถยอมรับและรับประทานได้
ระเบียบวิธีวิจัย
วิจัยเชิงปฏิบัติการ 1.วิเคราะห์และวางแผน (Plan) ทีมนักวิจัยประชุมปรึกษาสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์แพนเค้กไข่แดง 3
สูตร คือ ไข่แดงต้มสุก:แป้งสาลี 50:50 60:40 และ 70:30 2.ปฏิบัติ(Act) จัดทาแพนเค้ก ทั้ง 3 สูตร ทดสอบกับบุคลากรงาน
โภชนาการ 10 คน จากนั้นนาสูตรที่ได้รับการยอมรับที่สุดมาพัฒนาต่อโดยลดน้าตาลลง 50%, 30% และ 10% ทดสอบกับ
บุคลากรงานโภชนาการ 10 คนอีกครั้ง จากนั้นนาแพนเค้กสูตรลดน้าตาลที่ได้รับการยอมรับที่สุ ด ทดสอบกับผู้ป่วยที่
ต้องการพลังงานและโปรตีนสูง มีไขมันในเลื อดปกติ 32 คน 3.ประเมินผลโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจทางประสาท
สัมผัส วิเคราะห์พลังงานด้วยโปรแกรม INMUCAL-Nutrient ของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิเคราะห์โปรตีน
และเชื้อแบคทีเรียโดยส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการกลางขอนแก่น 4.การสะท้อนผลการปฏิบัติ (reflect) ผู้วิจัยประชุมเพื่อ
ปรึกษาสะท้อนผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์แพนเค้กไข่แดง เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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ผลการศึกษา
1.ประเมินระดับความพึงพอใจด้านประสาทสัมผัส โดยทดสอบกับบุคลากรในหน่วยงานโภชนาการ พบว่า แพนเค้กไข่แดง
สูตร 60:40 (ไข่แดง: แป้งสาลี) โดยลดน้าตาลทราย 30% ได้รับคะแนนความพึงพอใจสูงสุด คือ 96% และนาสูตรนี้ทดสอบ
กับผู้ป่วย พบว่าได้รับคะแนนความพึงพอใจ 86%
2.ผลการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนและพลังงาน พบว่า แพนเค้กไข่แดง 1 ที่ (90 กรัม) มีพลังงาน 181.8 kcal และโปรตีน
8.54 g ซึ่งมากกว่าโปรตีนจากไข่แดง 1 ฟอง 3.7 เท่า 3.ปริมาณการนาไข่แดงเหลือทิ้งมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ 38,880 ฟอง/
ปี (จากทั้งหมด 152,349 ฟอง/ปี) คิดเป็น 26% สรุป: ผลิตภัณฑ์แพนเค้กไข่แดงเป็นอาหารว่างที่ให้โปรตีนและพลังงาน
สูง สามารถลดจานวนไข่แดงเหลือทิ้งในงานโภชนาการได้ 26% ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ป่วยมีความพึงพอใจต่อผลิ ตภัณฑ์
แพนเค้กไข่แดง 96% และ 86% ตามลาดับ
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
นาผลงานวิจัยมาปรับใช้เป็นอาหารว่างสาหรับผู้ป่วยที่ต้องการพลังงานสูงและขาดโปรตีนได้จริง ณ หอผู้ป่วยใน โรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ และมีการเผยแพร่ผลงานในเวทีประชุมคุณภาพในโรงพยาบาลและเวที HA forum ทั้งในระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ มีโรงพยาบาลหลายแห่งสนใจและได้ขอนาแนวทางดังกล่าวไปดาเนินการ
บทเรียนที่ได้รับ
การทบทวนปัญหาหน้างานจากของเหลือใช้ที่มีอยู่ นาไปสู่การพัฒนางานร่วมกันของคนทางาน เกิดเครือข่ายในการดูแล
ผู้ป่วยที่ต้องการโปรตีนและพลังงานสูงร่วมกับบุคลากรในโรงพยาบาล เป็นอาหารทางเลือกที่ช่วยเพิ่มโปรตีนและพลังงาน
ให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารมากขึ้น ลดจานวนไข่แดงเหลือทิ้งในงานโภชนาการมาทาเป็นผลิตภัณฑ์แพนเค้กไข่แดง เพื่อเพิ่ม
โปรตีนและพลังงานให้ผู้ป่วยได้อย่างยั่งยืน
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
มีรูปแบบการพัฒนาของเหลือใช้อย่างเป็นรูปธรรม ผู้ร่วมงานให้ความร่วมมือ รู้สึกภาคภูมิใจและเห็นผลลัพธ์ในการทางาน
หัวหน้างานโภชนาการและผู้อานวยการโรงพยาบาลให้การสนับสนุนในการนาผลงานวิจัยไปใช้ ในการดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วย
พึงพอใจต่อรสชาติของแพนเค้กไข่แดง บอกว่าอร่อยและรับประทานหมดทุกครั้ง
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การสนับสนุนที่ได้รบั
1.สนับสนุนงบประมาณ
2.ให้คาปรึกษา
ข้อคิดเห็นกรรมการ
1.ประยุกต์ใช้กระบวนการในการพัฒนางานจากความสูญเสียให้เป็นคุณค่า
2.รูปแบบอาจจะไม่ใช่ action research แต่เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์
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ผลของดนตรีพื้นบ้านอีสานต่อการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
พ ว .สุ ภ า พ อิ่ ม อ้ ว น โ ร ง พ ย า บ า ล ศ รี น ค ริ น ท ร์ ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก่ น
ผศ. พญ.แพรว โคตรุฉิน โครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นพว.พนอ เต
ช ะ อ ธิ ก งาน บ ริ ก ารพ ย าบ าล โรงพ ย าบ าล ศ รี น ค ริ น ท ร์ ค ณ ะ แ พ ท ย ศ าส ต ร์ ม ห าวิ ท ย าลั ย ข อ น แ ก่ น
อ. นพ.ฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน โครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่มา
เป้าหมายการรักษาผู้ป่วยความดันโลหิตสูงโดยใช้ยาร่วมกับการปรับพฤติกรรมสุขภาพและการใช้บาบัดทางเลือกเสริม
เพื่อให้ควบคุมความดันโลหิตให้ต่ากว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท ในคลินิกความดันโลหิตผู้ป่วยควบคุมได้เพียงร้อยละ 54
เนื่องจากมีความวิตกกังวลร้อยละ 43.75 ทาให้การควบคุมความดันโลหิตไม่ได้ จากการทบทวนงานวิจัย การฟังดนตรี
สามารถลดความดันโลหิตและลดความวิตกกังวลได้ ผู้ ป่วยส่วนใหญ่ต้องการฟังดนตรีพื้นบ้านอีสาน แต่ยังไม่เคยมีการศึกษา
การนาดนตรีพื้นบ้านอีสานมาใช้ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงมาก่อน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลของดนตรีพื้นบ้านอีสานมาใช้ใน
การควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
วัตถุประสงค์
ศึกษาผลของดนตรีพื้นบ้านอีสานต่อการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
ระเบียบวิธีวิจัย
เป็ น การศึ ก ษา RCT ขนาดตั ว อย่ า งกลุ่ ม ละ 60 คน สุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบ block randomization เป็ น ผู้ ป่ ว ย essential
hypertension รั บ ประทานยาลดความดั น โลหิ ต 3 เดื อ นไม่ มี ก ารปรั บ ยา จ านวนยาไม่ เกิ น 3 ชนิ ด SBP ต่ ากว่ า 160
mmHg DBP ต่ากว่า 90 mmHg อายุ 40-79 ปี เครื่องมือคือเพลงดนตรีพื้นบ้านอีสานความยาว 31.54 นาที เครื่องวัด
ความดันโลหิตรุ่น Uright กลุ่มทดลองโหลดเพลงผ่านไลน์ฟังวันละ 1 ครั้ง 30 วัน ใช้เวลาสะดวกดนตรีเพื่อการบาบัดต้อง
ไม่กาหนดเวลาในการฟังจะทาให้ป ระสิทธิภาพลดลง ทั้งสองกลุ่มวัดความดันเช้าและเย็น สอบถามข้อมูลความสม่าเสมอ
ความถูกต้องของการฟังสัปดาห์ละครั้งทางไลน์ ถ่ายรูปสมุดความดันโลหิตส่งให้ผู้วิจัย หากไม่ฟังดนตรีเกิน 1วันต่อสัปดาห์
จะถูกคัดออก ทั้งสองกลุ่มปฏิบั ติตัวเช่น เดิมไม่ต้องเพิ่มหรือลดการปฏิบัติ วันนัดนาเครื่องวัดความดันโลหิตมาด้วยเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูลใช้independent t-test
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ผลการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างอยู่จนสิ้นสุดการศึกษากลุ่มละ 57 ออกจากการศึกษากลุ่มละ 3 คน กลุ่มควบคุมวัดความดันโลหิตไม่ครบ 2คน
ย้ายที่อยู่1คนกลุ่มทดลองวัดความดันโลหิตไม่ครบ 3 คนทั้งสองกลุ่มคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกัน คือเพศ อายุ อาชีพรับราชการ
สิทธิการรักษาจ่ายตรง คุณสมบัติที่แตกต่างกันคือ การศึกษาและสถานภาพสมรส เปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยความดัน
โลหิ ตก่อนและหลังฟังดนตรีภ ายในกลุ่ มพบว่าหลั งการฟังดนตรี SBPลดลงเฉลี่ ย 9.5 mmHg (p<0.01,95%CI-11.43,7.64) และDBPลดลงเฉลี่ย 6.1 mmHg (p<0.01,95% CI -7.51, -4.53) เปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยความดันโลหิ ต
หลังฟังดนตรีระหว่างกลุ่มพบว่า หลังการฟังดนตรี ผลต่างของ SBP ของกลุ่มฟังดนตรีลดลงต่ากว่ากลุ่มไม่ฟัง ดนตรีเฉลี่ย
6.0 mmHg ( p<0.01,95% CI -8.58, -3.40 )และผลต่างของDBPของกลุ่มฟังดนตรีลดลงต่ากว่ากลุ่มไม่ฟังดนตรีเฉลี่ย 3.2
mmHg (p<0.01,95% CI-5.20,-1.09 )
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
เผยแพร่ผ ลงานวิจ ัย ให้ผู ้ป ่ว ยและญาติท ราบ บทเพลงดนตรีทาเป็น QR ให้ผู ้ป ่ว ยและญาติ download ไปใช้ มีการ
นาไปใช้ร้อยละ 60 ผลการควบคุมความดันโลหิตหลังการนาดนตรีมาใช้เป็นบาบัดเสริมการรักษาด้วยยาตั้งแต่ปี 2559ปัจจุบั น ระดับความดัน โลหิตต่ากว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอทร้อยละ 61.42, 61.95 และ 63.47 ตามลาดับ ผู้ป่วยที่นา
ดนตรีไปใช้สามารถหยุดยาลดความดันโลหิตได้ร้อยละ 0.7 ลดยาได้ร้อยละ 7.6
บทเรียนที่ได้รับ
การทบทวนวรรณกรรมดนตรีที่ใช้เพื่อบาบัดต้องบรรเลงอย่างเดียวไม่มีเสียงพูด แต่ดนตรีพื้นบ้านอีสานที่ ใช้ในงานวิจัยนี้มี
เสียงพูดเกริ่นนาร่วมด้วย แสดงว่าดนตรีที่มีเสียงพูดอธิบายความหมายของเพลงสามารถใช้ เพื่อการบาบัดได้ และการใช้
ดนตรีพื้นบ้านอีสานอย่างต่อเนื่องบางรายสามารถลดยาและหยุดยาได้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและประหยัดงบประมาณ
ซื้อยาลดความดันโลหิตของโรงพยาบาล
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ได้รับ การสนับสนุนที่ดีจ ากผู้บริหารและองค์กร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งการให้ ทุนสนับสนุนการ
วิจัย มีหน่วยระบาดวิทยาให้คาปรึกษาเรื่องสถิติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยให้คาปรึกษา และให้กาลังใจ ได้รับการสนับสนุน
ที่ดีจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีพื้นบ้านอีสานของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และความร่วมมือที่ดีจากผู้ป่วย
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การสนับสนุนที่ได้รบั
1.การสนับสนุนเชิงนโยบาย
2.สนับสนุนงบประมาณ
3.ให้คาปรึกษา
4.จัดอบรมให้ความรู้ในหน่วยงาน
5.ส่งไปอบรมเพิ่มความรู้นอกหน่วยงาน
ข้อคิดเห็นกรรมการ
1 . ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า มี นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ แ ล ะ ค ว ร พิ จ า ร ณ า นั ย ส า คั ญ ท า ง ค ลิ นิ ก
2.สามารถประยุกต์ใช้เพลงตามวัฒนธรรมพื้นบ้านได้ตามบริบทพื้นที่ โดยไม่จาเป็นต้องใช้เพลงคลาสสิกของต่างชาติ
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ผลของการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิกด้วยคอมพิวเตอร์ต่อการใช้ยาในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ภก.อติพล คล้ายปักษี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
ผศ. ภก.อัษฎางค์ พลนอก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่มา
โรคไตเรื้อรังมีความจาเป็น ต้องปรับยา ไม่เช่นนั้นจะนาไปสู่การเกิดอาการไม่พึงประสงค์ จากรายงาน ในโปรแกรม
HOSxP ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ตั้งแต่ 1 ต.ค.59 – 1 ก.ย. 60 พบว่ามีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรั งระยะที่ 3 4
และ 5 จานวน 4005 ราย ซึ่งข้อ มูล เดือ น มกราคม 2560 พบรายงานการใช้ย าไม่เหมาะสมร้อยละ 51.81 จากการ
สารวจเบื้องต้นในเภสัชกร พบว่า สาเหตุที่ไม่ได้ปรึกษาแพทย์ เกิดจาก ภาระงานมาก, จาการปรับยาไม่ได้ , ขาดความรู้,
ขาดข้อมูลสาคัญ, ข้อมูลปรับยา เข้าถึงไม่ส ะดวก ผู้วิจัยจึงได้หาแนวทางป้องกันการสั่งใช้ยาไม่เหมาะสม โดยพัฒนาระบบ
สนับสนุ นการตัดสินใจทางคลินิ กด้วยคอมพิวเตอร์ computerized clinical decision support system (CCDSS) ใน
โปรแกรม HOSxP โดยสามารถแจ้งเตือนรายการยาได้แบบจาเพาะเจาะจง ทั้งจากระบบคอมพิวเตอร์และเอกสารสาคัญ
และมีระบบสนับสนุน ซึ่งระบบดังกล่าวในประเทศไทยยังพัฒนาได้ไม่สมบูรณ์
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินการใช้ยาไม่เหมาะสมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ณ แผนกผู้ป่วยใน ก่อน - หลังพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ทางคลินิกด้วยคอมพิวเตอร์
ระเบียบวิธีวิจัย
เป็นการวิจัยเป็นกึ่งทดลอง โดยพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิกด้วยคอมพิวเตอร์ เปรียบเทียบการใช้ยาไม่
เหมาะสมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ก่อน–หลังการใช้ระบบ ณ แผนกผู้ป่วยใน โดยเก็บข้อมูลจากเวชระเบียนอิเล็กทรอนิคส์
พัฒนาให้แจ้งเตือนในช่องทางต่างๆ คือ 1.ผ่านคอมพิวเตอร์ (1.1 แจ้งเตือน pop up เมื่อได้รับยาที่ต้องพิจารณาอัตโนมัติ
1.2 แสดงค่ า eGFR อั ต โนมั ติ ) 2. ผ่ านเอกสารส าคั ญ (2.1 ใบ medication administration record :MAR แสดงค่ า
eGFR ย้อนหลัง 3 ครั้งล่าสุด และ สัญลักษณ์ข้อความ “ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะต่างๆ” 2.2 ฉลากยา แจ้งเตือนค่า eGFR
โดยจาเพาะกับยาและค่า eGFR) นอกจากนี้ ยังมีระบบฐานข้อมูลช่วยสนับสนุน ซึ่งสามารถพิมพ์ใบปรึกษาแพทย์ได้ผ่าน
UE form (Universal form Entry) ในโปรแกรม HOSxP และ สามารถทราบสถานะว่าได้ปรึกษาแพทย์แล้วหรือไม่ผ่าน
ใ บ MAR โ ด ย เ ก็ บ ข้ อ มู ล ก่ อ น -ห ลั ง พั ฒ น า ร ะ บ บ ค ร า ว ล ะ 3 เ ดื อ น
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ผลการศึกษา
การใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิกด้วยคอมพิวเตอร์ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง พบว่าหลังพัฒนาระบบมีการใช้ยาไม่
เหมาะสมลดลงอย่างมีนัยสาคัญ จากร้อยละ 52.58 เป็น 39.10 (p<0.001) โดยพบว่ามีการใช้ยาไม่เหมาะสมลดลงใน 4
PCT (Patient care team) จาก 6 PCT คือ ศัลยกรรม อายุรกรรม วิกฤตและ โรคไต เภสัชกรมีการจัดการเกี่ยวกับการแจ้ง
เตือน 320 ครั้ง โดยปรึกษาแพทย์ 157 ครั้ง พบว่าแพทย์ปรับยาร้อยละ 32.48 แพทย์ไม่ปรับยาร้อยละ 50.96 และแพทย์
หยุดยาร้อยละ 16.56 รายการยาที่เภสัชกรปรึกษาแพทย์และแพทย์มีการปรับยา ส่งผลให้การใช้ยาไม่เหมาะสมลดลง มี
9 รายการ คือ Ceftazidime, Meropenem, Cefazolin,Ciprofloxacin, Co-trimoxazole, Ertapenem, Augmentin,
Colchicine และ Glibanclamide
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
การพัฒนาระบบฯ โดยประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่นต่างๆและเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม เพื่อให้ HOSxP V.3 ช่วยแจ้งเตือนเพื่อลดความ
ไม่เหมาะสมการใช้ยาในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ซึ่งเดิม HOSxP V.3 ไม่สามารถแจ้งเตือนได้ งานวิจัยนี้ใช้การแจ้งเตือนใน
ช่องทางต่างๆ คือ คอมพิวเตอร์ และเอกสารสาคัญ เพื่อให้เหมาะกับบริบทของโรงพยาบาลซึ่งแพทย์สั่งยาผ่านคาสั่งใช้ยา
แบบกระดาษ ดังนั้น ระบบต้องแจ้งเตือนในขั้นตอนการทางานของเภสัชกร
บทเรียนที่ได้รับ
ได้เรียนรู้แนวทาง กระบวนการ ในการป้องกันปัญหาการใช้ยาไม่เหมาะสมในผู้ป่วยไตเรื้อรัง ซึ่งบางครั้งเกิด จากแพทย์ลืม
ปรับขนาดยาโดยไม่ได้ตั้งใจ จึงมีความจาเป็นต้องใช้ระบบสารสนเทศที่มีความจาเพาะ และข้อมูลเพียงพอ ช่วยแจ้งเตือน
ให้ เภสั ชกรน าข้อมูลมาพิจารณาเพื่อปรึกษาแพทย์ รวมถึงแนวทางการประยุกต์ใช้โปรแกรมที่มีอยู่ให้ สามารถทางาน
ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานได้ และได้เรียนรู้การทางานเป็นสหสาขาวิชาชีพ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
เกิดจากการไม่ละเลยปัญหาที่พบได้จากหน้างาน ค้นหาวิธีการประยุกต์ใช้โปรแกรมที่ใช้ในโรงพยาบาลให้เกิด ประโยชน์
เพื่อให้ ตอบสนองต่อผู้ใช้งาน ไม่ลดความพยายามให้ การแก้ปัญหาแม้ว่าจะพบอุปสรรค และเกิด จากการให้ความร่วมมือ
จากสหสาขาวิชาชีพ เช่น โปรแกรมเมอร์ เขียนโปรแกรมและแก้ปัญหาโปรแกรม อายุรแพทย์ทบทวนแนวทางการใช้ยาใน
ผู้ป่วยไตเรื้อรัง และให้คาปรึกษา เป็นต้น
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การสนับสนุนที่ได้รบั
1.การสนับสนุนเชิงนโยบาย
2.สนับสนุนงบประมาณ
ข้อคิดเห็นกรรมการ
1.ส่งเสริมนโยบาย เรื่อง rational drug use (RDU) โดยต่อยอดทรัพยากรที่มีอยู่เดิม
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ผลของการใช้หนังสือการ์ตูนต่อความกลัวการได้รับยาพ่นแบบฝอยละอองในผู้ป่วยเด็กวัยก่อนเรียน
พว.ทัศนีย์ ไทยนิรันประเสริฐ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ผศ. พว.สมพร สุนทราภา คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
อ. พญ.ศศิธร จันทรทิณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
พว.ฤดีมาศ อัยวรรณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่มา
เด็กวัยก่อนเรียนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะเกิดความวิตกกังวลจากการแยกจาก ซึ่งเด็กวัยนี้เริ่ มมีจินตนาการทั้ง
บวกและลบ กลัวต่อหัตถการ ผู้ป่วยเด็กส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ซึ่งแพทย์จะให้การรักษาด้วยยาพ่นแบบ
ฝอยละออง จากประสบการณ์การในการทางานพบว่าเด็กจะแสดงความกลัวในขณะที่ พ่นยา โดยมีอาการขัดขืน ร้องไห้
ส่ายหน้าไปมา มีผลทาให้หน้ากากพ่นยาไม่ แนบชิดกับใบหน้าปริมาณละอองยาจึงเข้าสู่ปอดลดลง ทาให้อาการไม่ดีขึ้นหรือ
ปรับเปลี่ยนการใช้ยาอื่นๆ วิธีการลดความกลัวมีหลายวิธี แต่วิธีการที่ง่ายและสามารถทาได้ทั้งพยาบาลและผู้ดูแลคือการเล่า
นิทาน โดยเป็ นการเล่าเรื่องด้วยภาพการ์ตูน วิธีการใช้ไม่ยุ่งยาก สามารถนาไปใช้ได้ทันที ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะให้ ข้อมูล
ประกอบภาพการ์ตูน โดยทาเป็นหนังสือการ์ตูนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเกี่ยวกับยาพ่นแบบฝอยละอองเพื่อลดความกลัวในผู้ป่วย
เด็กวัยก่อนเรียนที่ได้รับยาพ่นแบบฝอยละออง
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลของการใช้หนังสือการ์ตูนต่อความกลัวการได้รับยาพ่นแบบฝอยละอองในผู้ป่วยเด็กวัยก่อนเรียน
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาแบบกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดก่อนและหลัง (two group pretest-posttest design) กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วย
เด็ ก วั ย ก่ อ นเรี ย นอายุ 3-6 ปี ที่ เข้ า รั บ การรั ก ษาในโรงพยาบาลและได้ รั บ ยาพ่ น แบบฝอยละออง ในหอผู้ ป่ ว ยเด็ ก
โรงพยาบาลศิริราช คานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม n-Query ได้ขนาดตัวอย่างกลุ่มละ12ราย สุ่มเข้ากลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลองโดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย กลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามมาตรฐานกลุ่มทดลองได้รับการดูแลตาม
มาตรฐานร่ ว มกั บ ได้ ข้ อ มู ล เพิ่ ม ด้ ว ยหนั ง สื อ การ์ ตู น ที่ ผู้ วิ จั ย สร้า งขึ้ น เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ 1)แบบสอบถามข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
2) แบบสังเกตพฤติกรรมความกลัวต่อการได้รับยาพ่นแบบฝอยละออง 3)แบบประเมินความกลัวต่อการได้รับยาพ่นแบบ
78

ฝอยละออง 4) หนั งสือการ์ตูน เรื่องหนู ไก่กับยาพ่นวิเศษ วิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้ส ถิติเชิ งพรรณนา,Fisher Exact test,
Student t-test, Mann-Whitney U test และ Wilcoxon Signed Ranks test
ผลการศึกษา
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมความกลัวซึ่งประเมินโดยผู้วิจัยและการประเมินความกลัวต่อการได้รับยาพ่นซึ่งประเมินโดยผู้ป่วย
เด็กในครั้งที่ 1และครั้งที่ 2 กลุ่ มทดลองมีคะแนนเฉลี่ ย =42.67และ40.75 กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ ย =56.33และ53.75
พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<.05) กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความ
กลัว ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2=2.08และ1.75 ส่วนกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยความกลัว =2.83และ2.67 พบว่ากลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p< .05) กลุ่มทดลองมีคะแนนพฤติกรรมความกลัวครั้งที่ 2มี
คะแนนเฉลี่ยลดลงจากครั้งที่1=1.92ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>.05) และคะแนนเฉลี่ยความกลัว
ในครั้งที่2ลดลงจากครั้งที่1=0.33แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<.05)แสดงให้เห็นว่าการประเมินความกลัวตาม
การรับรู้ของพยาบาลและผู้ป่วยเด็กแตกต่างกัน
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
น าไปขยายผลโดยประสานกับ งานการพยาบาลกุม ารเวชศาตร์ ฝ่า ยการพยาบาล โรงพยาบาลศิริร าช

นา

ผลงานวิจัย และนาหนังสือการ์ตูนหนูไก่กับ ยาพ่นวิเศษไปใช้ในหอผู้ป่วยเด็กอื่นๆ ห้องแพทย์เวรในโรงพยาบาล ซึ่งช่วย
ให้ผู้ป่วยเด็กลดความกลัวต่อการได้รับยาพ่นแบบฝอยละอองและให้ความร่วมมือกับการรักษาเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมี
การขยายผลนาการใช้ใน โรงพยาบาลโพธาราม โรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลปทุมธานีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี
บทเรียนที่ได้รับ
หนังสือการ์ตูนเรื่อง “หนูไก่กับยาพ่นวิเศษ” สามารถช่วยลดความกลัวและสร้างความร่วมมือในการรักษาพยาบาล ทาให้
ผู้ป่วยเด็กวัยก่อนเรียนได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งส่งผลต่อการรักษาด้วยการพ่นยาครั้ง
ต่อๆ ไปในอนาคต นอกจากนี้การทางานวิจัยจากปัญหาหน้างานที่พบในงานประจา เป็นการสร้างคุณค่าทั้งต่อตัวผู้วิจัยเอง
ทาให้มีการพัฒนาตนเองให้เกิดความรู้และปัญญา และต่อวิชาชีพการพยาบาล
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ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ความมุ่งมั่นในการคิดแก้ไขปั ญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ความร่วมมือ ความสม่าเสมอของทีมวิจัย และบุคลากรในหอ
ผู้ ป่ ว ย มี ส่ ว นท าให้ งานวิจั ย ประสบความส าเร็จ เกิดการดู แลผู้ ป่ วยเด็ก แบบองค์รวม โดยยึด หลั ก การดู แลผู้ ป่ ว ยและ
ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
การสนับสนุนที่ได้รบั
1.การสนับสนุนเชิงนโยบาย
2.สนับสนุนงบประมาณ
3.ให้คาปรึกษา
4.จัดอบรมให้ความรู้ในหน่วยงาน
5.ส่งไปอบรมเพิ่มความรู้นอกหน่วยงาน
6.ทีมผู้วิจัยได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าหอผู้ป่วยเด็กต่างๆเพื่อนๆร่วมงาน รวมถึงผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
ข้อคิดเห็นกรรมการ
1 .เป็ น ก า ร ใช้ concept ล ด ค ว า ม กั ง ว ล ห รื อ ค ว า ม ก ลั ว ข อ ง ค น ไข้ เด็ ก เพื่ อ ให้ ร่ ว ม มื อ ใน ก า ร รั ก ษ า
2.น่าสนใจ แต่อาจจะยังไม่ได้เป็นความรู้ใหม่นักตามคาจากัดความของคาว่า วิจัยโอกาสพัฒนา
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กลุม่ 4 ระดับนวัตกรรม
บทคัดย่อทีไ่ ด้รบั รางวัล
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รหัสประจาตัว 206
ระบบติดตามและแจ้งเตือนอุณหภูมิข องตู้เย็น
ทนพ.คมสันต์ ยศอินทร์
โรงพยาบาลบ่อเกลือ
ที่มา
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลบ่อเกลือ เป็นหน่วยงานที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคของแพทย์ ติดตามการรักษา ดังนั้น
จึงต้องมีชุดตรวจ น้ายา รวมถึงเลือดและส่วนประกอบของเลือด ซึ่งจะต้องถูกเก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิ ที่ต้องมีการควบคุม
รักษาอย่างเฉพาะ ปัญหาที่ผ่านมาพบว่าในกลุ่มงานมีการบันทึกและตรวจสอบอุณหภูมิของตู้เย็น วันละสองครั้งคือตอนเช้า
และตอนเย็น ไม่มีระบบติดตามหรือควบคุมอุณหภูมิตลอดเวลาจึงไม่สามารถดักจับความผิดพลาดและแก้ไขได้ทันท่วงที
เจ้าหน้าที่ที่ดูแลต้องมีภาระงานหลายอย่างจึงมีความคลาดเคลื่อนของการบันทึกข้อมูล นอกจากนั้นมีหลายบริษัทที่ขาย
ระบบติดตามและแจ้งเตือนอุณหภูมิของตู้เย็น แต่ก็มีราคาค่อนข้างสูง
วัตถุประสงค์
เพื่อควบคุมและติดตามอุณหภูมิของตู้เย็นที่ใช้จัดเก็บชุดตรวจ น้ายา เลือดและส่วนประกอบของเลือดให้ได้มาตรฐาน
ระเบียบวิธีวิจัย
เป็นงานวิจัยและพัฒนา แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน 1)การศึกษาเทคโนโลยีและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พร้อมสารวจความ
ต้องการของระบบ 2)ออกแบบระบบ โดยเลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ nodemcu V2 เชื่อมต่อกับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
DHT22 จากนั้ น เขีย นโปรแกรม เพื่ อ ให้ เซนเซอร์วัด อุณ หภู มิ ต ามระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ ส่ งค่ าที่ ได้เข้าฐานข้ อ มู ล ของ
โรงพยาบาล พร้อมกับเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแจ้งเตือนค่าที่เกินนอกช่วงที่กาหนดผ่านทางไลน์กลุ่ม สามารถดูข้อมูลย้อนหลัง
ผ่านเวปของโรงพยาบาลได้ 3)ปรับ ปรุงแก้ไขจากปัญ หาที่พ บ และตามความต้องการของผู้ ใช้งาน นาข้อมูล จากเดือน
มีนาคม ถึง เมษายน 2562 ที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ผลการศึกษา
จากข้อมูลเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2562 พบว่าตู้เย็นมีอุณหภูมิเฉลี่ย5.45 °C ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 °C ค่าอุณหภูมิ
สูงสุดเป็น 9.90 °C และต่าที่สุดเป็น 2.00 °C มีการแจ้งเตือนค่าเกินกาหนด ( 2-8 °C ) จานวน 61 ครั้ง ค่าของอุณหภูมิที่สูง
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เกินเกณฑ์และมีการแจ้งเตือนเป็นผลมาจากมีการเปิดตู้เย็นเป็นเวลานานเกินไป นวัตกรรมที่ได้สามารถควบคุมและติดตาม
อุณหภูมิของตู้เย็นทาให้ทราบถึงการเปลี่ ยนแปลงของอุณ หภูมิได้ตลอดเวลา ลดภาระงานในการบันทึกข้อมูล มีระบบ
ติดตามโดยการแจ้งเตือนผ่านทางไลน์กลุ่มทันทีหากมีปัญหาเกี่ยวกับอุณหภูมิเกินช่วงที่กาหนด นอกจากนั้นนวัตกรรมนี้มีใช้
งบประมาณในการทาเป็นจานวน 560 บาท ซึ่งมีราคาถูกว่าสินค้าที่หลายบริษัทขายอยู่
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
นาไปใช้สาหรับควบคุมอุณหภูมิตู้เย็นเก็บน้ายา และชุดตรวจวิเคราะห์ต่างๆ ของของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ทาให้ไม่
ต้องคอยจดบันทึกข้อมูล มีระบบแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพ และกระจายนวัตกรรมนี้ไปยังฝ่ายต่าง ๆ เช่น ระบบการผลิต
น้าประปา เซนเซอร์วัดระดับน้าล้นของระบบบาบัดน้าเสี ย รวมทั้งมีแผนที่จะกระจายไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลด้วย
บทเรียนที่ได้รับ
นาเทคนิคการเขียนไมโครคอนโทรลเลอร์ประยุกต์ใช้เพื่อควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ นอกจากนั้น
ยังมีแผนที่จะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ปรับอุณหภูมิตู้เย็นให้เองอัตโนมัติ กรณีที่อุณหภูมิของตู้เย็นเกินช่วงที่กาหนด โดยไม่
ต้องไปหมุนปุ่มปรับอุณหภูมิ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและปัจจัยต่าง ๆ ในการจัดทานวัตกรรมชิ้นนี้จากผู้บริหารเป็นอย่างดี ทั้งที่ยังไม่ มีความ
ชัดเจนว่าจะทาจนประสบความสาเร็จหรือไม่
การสนับสนุนที่ได้รับ
1.สนับสนุนงบประมาณ
ข้อคิดเห็นกรรมการ
1.สามารถนานวัตกรรมไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้
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CBI Self Service Alarm
สโรชา เทพรักษ์, กุลวดี จันทร์เจริญสุข, สุทธินี เหมะสิขัณฑกะ
หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 โรงพยาบาลศิริราช
ที่มา
ผู้ป่วยต่อมลูกหมากโตที่ได้รับการผ่าตัดด้วยวิธี TUR-P และ HOLEP หลังผ่าตัดมีการคาสายสวนปัสสาวะเพื่อล้างกระเพาะ
ปัสสาวะอย่างต่อเนื่อง (CBI) ด้วย 0.9%NaCl เข้าไปในกระเพาะปัสสาวะตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดอุดกั้น
การไหลของปัสสาวะ ลดอาการปวดเบ่งและป้องกั นไม่ให้เลือดออกมากขึ้นในระยะหลังผ่าตัด 24-48 ชั่วโมงแรก ซึ่งต้อง
ดูแลอัตราการไหลของน้ายา 0.9%NaCl ให้มีความต่อเนื่อง จากงานวิจัยพบว่าอัตราของ CBI ที่จะป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือด
อยู่ที่ปริมาณ 2,000 mlต่อชั่วโมงซึ่งต้องเปลี่ยนขวดสารน้าทุก 30นาที (0.9%NaCl 1ขวดมีปริมาณ 1,000ml) เนื่องจาก
หอผู้ป่วยเป็นห้องพิเศษเดี่ยวมีผู้ป่วยหลังผ่าตัด TUR-P และHOLEPประมาณ3-4ราย/วัน สภาพหอผู้ป่วยไม่สามารถสังเกต
ปริมาณสารน้าได้ตลอดเวลา ดังนั้นพยาบาลจาเป็นต้องเข้าตรวจสอบสารน้าประมาณ 48-96 ครั้งใน 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะ
เวรดึก การเข้าตรวจเยี่ยมของพยาบาลบ่อยครั้งทาให้รบกวนการพักผ่อนของผู้ป่วยและญาติ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการดูแลป้องกันการอุดกั้นของสายสวนปัสสาวะในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดTUR-Pและ HOLEP
ด้วยการต่อ Continuous bladder irrigation(CBI)
2.เพื่อสร้างความประทับใจของผู้รับบริการ
ระเบียบวิธีวิจัย
ศึกษาปัญหา สาเหตุ สืบค้นข้อมูล ระดมความคิดในการทานวัตกรรมเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่ On Continuous bladder
irrigationให้ตรงตามวัตถุประสงค์โดยประยุกต์จากเครื่องรับสัญญาณสั่นเตือนลูกค้าในร้านกาแฟเพื่อให้ลูกค้าเดินไปรับ
กาแฟที่เคาน์เตอร์ด้วยตนเอง คณะผู้จัดทาจึงนาแนวคิดนี้มาประยุกต์พัฒนานวัตกรรมปรับปรุง 3 ครั้ง จึงได้นวัตกรรมที่
เหมาะสม โดยอุป กรณ์ มี 2 ส่วน คือ 1.เครื่องส่งสัญ ญาณ ยึดติดอุปกรณ์ กับเสาน้าเกลื อให้ ระบบ sensor แนบติดขวด
น้าเกลือที่ scale 100 ml ระบบsensor จะทางานเมื่อระดั บน้าเกลือเหลือ 100 ml และส่งสัญญาณวิทยุไปที่เครื่องรับ
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สัญญาณที่ Nurse station โดยเสียงสัญญาณเตือนจะไม่รบกวนการพักผ่อนของผู้ป่วยและญาติในห้ องพัก 2.เครื่องรับ
สัญญาณทางานด้วยเสียงและไฟกระพริบ เพื่อเตือนให้พยาบาลไปเปลี่ยนขวดน้าเกลือ irrigate ได้ทันเวลา
ผลการศึกษา
1.อัตราสัญญาณเตือนทางานเมื่อระดับน้าเกลือเหลือ 100 ml ด้วย ไฟกระพริบ และเสียงเตือน ร้อยละ 98.2 2.อัตราผู้ป่วย
ได้รับการต่อ Continuous bladder irrigation ได้อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัยไม่เกิดลิ่มเลือดอุดตันทางเดินปัสสาวะ
ร้อยละ 100
3.อัตราความประทับใจของผู้ป่วยและญาติ ร้อยละ 98
4.อัตราความพึงพอใจของบุคลากรต่อนวัตกรรม ร้อยละ 99
การนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์
นานวัตกรรมมาใช้ในงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษโดยใช้กับผู้ป่วยทุกรายที่เข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดTUR- P และ
HOLEP ด้วยการต่อCBI (Continuous bladder irrigation)
บทเรียนทีไ่ ด้รบั
1.ผู้ป่วยไม่เกิดอุบัติการณ์ลิ่มเลือดอุดตันทางเดินปัสสาวะขณะ On continuous bladder irrigation
2.ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทาให้เกิดความแม่นยาของรอบการเปลี่ยนขวดสารน้าที่ใช้ในการ On continuous bladder
irrigation
3.ลดการใช้เวลาในการตรวจสอบปริมาณน้าเกลือต่อขวดน้อยลง
4. ลดการเข้ารบกวนผู้ป่วยและญาติ ขณะ continuous bladder irrigation ในเวลากลางคืน โดยไม่จาเป็น
5. เพิ่มความประทับใจของผู้รับบริการ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1.ผู้บริหารให้การสนับสนุนบุคลากรในการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยในการดูแลผู้ป่วยให้เกิดความปลอดภัยในการ
รักษาพยาบาล และมีเวทีให้บุคลากรได้นาเสนอผลงาน เกิดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการผู้ป่วย
2.ทีมพยาบาลมีส่วนร่วมในการค้นหา pain point ของผู้ป่วยและผู้รับบริการ และนามาค้นขว้าหาแนวทางแก้ไข
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การสนับสนุนที่ได้รบั
1.การสนับสนุนเชิงนโยบาย
2.สนับสนุนงบประมาณ
3.ให้คาปรึกษา
4.จัดอบรมให้ความรู้ในหน่วยงาน
5.ส่งไปอบรมเพิ่มความรู้นอกหน่วยงาน
ข้อคิดเห็นกรรมการ
1.ปรับรูปแบบอุปกรณ์ให้สะดวกในการใช้งาน กะทัดรัด และสวยงาม เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้จริงและเชิงพาณิชย์
ต่อไปได้

86

รหัสประจาตัว 633
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะกระจกตาแห้ง หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ 3
พ ว.สุ รเด ช โพ ธิ์ ศ รี ชั ย, พิ พั ฒ น์ แก้ วแ จ่ ม , โย ธิ น ม ห าน าม , ภ าวิ ณี ไช ย โช ติ , พ ว.อั ช ฌ ารั ต น์ บุ ญ เย็ น
งานการพยาบาลจักษุฯ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
ที่มา
ภาวะตาแห้งคือภาวะที่ผิวหรือเนื้อเยื่อส่วนหน้าของลูกตาแห้ง น้าของลูกตามีไม่เพียงพอต่อการหล่อลื่นทาให้เกิดอาการเจ็บ
ระคายเคืองแสบตาซึ่งถ้าไม่ได้รับการรักษาอาจทาให้กระจกตาเป็นแผลเกิดการติดเชื้อ และถ้ารุนแรงอาจทาให้สูญเสียการ
มองเห็น วัตถุประสงค์ของการรัก ษาคือให้ความชุ่มชื้นกับดวงตาซึ่งแพทย์จะสั่งให้หยอดน้าตาเทียมทุก 1 ชั่วโมงและการ
ครอบด้วย Moist chamber ซึ่งเมื่อครอบตาจาเป็นต้องปิดพลาสเตอร์โดยรอบเพื่อไม่ให้อากาศผ่านเข้าออกได้เพื่อทาให้
เกิดการกลั่น ตัวเป็ น หยดน้ าของอากาศที่อยู่ภ ายในเพื่อสร้างความชุ่มชื้นเมื่ อต้องหยอดตาทุกชั่วโมง ทาให้ ต้องเปิดปิด
chamber ทุกชั่วโมง ขณะดึงพลาสเตอร์ทาให้ผู้ป่วยมีอาการเจ็บและถ้าเปิดหลายครั้งมีความเสี่ยงของการมีผิวหนังถลอก
เป็นแผลได้ และทาให้ประสิทธิภาพของ พลาสเตอร์ลดลง ปิดได้ไม่สนิท อากาศจากภายนอกเข้าไปทาให้ความชุ่มชื้นภายใน
chamber ลดลง ดังนั้นทางหอผู้ป่วยจึงคิดค้นวิธีการครอบ Moist chamber ขึ้น
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการครอบ Moist chamber ทาให้เกิดความชุ่มชื้นแก่ดวงตา
2.ลดอุบัติการณ์การเกิดแผลถลอกบริเวณใบหน้าของผู้ป่วย - ความพึงพอใจโดยรวมของบุคลากร
ระเบียบวิธวี จิ ัย
1.สอบถามอาจารย์ในภาควิชาที่มีความเชี่ยวชาญด้านกระจกตาแต่ละท่านถึงวิธีการครอบ Moist chamberและ
เปรียบเทียบวิธีการครอบ Moist chamber กับหอผู้ป่วยอื่น
2.นาวิธีการครอบ Moist chamber มาทดลองปิดและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแต่ละวิธี
3.ทา Moist chamber ขึ้นใหม่โดยปิด2 ชั้น ชั้นในเจาะรู ชั้นนอกไม่ต้องเจาะรู
4.วาง Moist chamber ที่เจาะรูแล้วไว้ชั้นในโดยวางด้านขอบตรงไว้ด้านใน (สันจมูก) ด้านขอบโค้งไว้ด้านนอก(หางตา)
ปิดพลาสเตอร์โดยปิดไล่จากบนลงล่างทางด้านสันจมูกหางตาด้านบนเหนือคิ้วและล่างโหนกแก้ม ตามลาดับ
6.ครอบ Moist chamber ไม่เจาะรูไว้ชั้นนอกโดยครอบทับกับ Moist chamber ที่เจาะรูที่อยู่ชั้นในแล้วปิดด้วย
Micropore ตามแนวยาวจากบนลงล่างด้านหัวตา และหางตา
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7.เวลาหยอดตาเปิดเฉพาะ Moist chamber ที่อยู่ขั้นนอกโดยดึง Micropore จากด้านบนออก ทั้ง 2 เส้น คงเหลือแต่ที่ปิด
ด้านล่าง แล้วหยอดตา เมื่อหยอดตาเสร็จ ให้ปิด Moist chamber กลับไปเหมือนเดิม
ผลการศึกษา
1. ประสิทธิภาพการให้ความชุ่มชื้นแก่ดวงตา 100% เกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน้าของอากาศที่อยู่ภายใน Moist chamber
ทาให้ตามีความชุ่มชื้น ไม่เกิดอาการเจ็บ ระคายเคือง แสบตา
2. อุบัติการณ์การเกิดแผลถลอกบริเวณที่ปิดพลาสเตอร์ในผู้ป่วยที่ครอบ Moist chamber 0 ครั้ง(เดิมก่อนทานวัตกรรมมี
รอยแผลจากการครอบ Moist chamber 5 % )
3. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการใช้งาน แพทย์ พยาบาล100% แพทย์มีความพึงพอใจ สะดวกในการตรวจตาผู้ป่วย
มากขึ้น พยาบาลหยอดตาได้ง่าย เช็ดทาความสะอาดตาได้ลดระยะเวลาการทางาน จากเดิมที่ต้องแกะพลาสเตอร์ที่ติด
แน่นกับใบหน้าผู้ป่วยทุกครั้งเวลาจะหยอดยา เช็ดตา ตรวจตา และถ้าเริ่มไม่แน่นต้องตัด พลาสเตอร์แล้วปิดใหม่
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
นามาใช้ในการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบั น เดิมใช้ในหอผู้ป่วยเดียวคือ หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ 3 ต่อมา
ขยายผลนาไปใช้ทุกหอผู้ป่วยที่ดูแลผู้ป่วยจักษุ และเวลาแพทย์จักษุได้รับปรึกษาให้ไปดูผู้ป่วยยังหอผู้ป่วยอื่นๆ นอกงานการ
พยาบาลจักษุฯ ก็จะนาไปเผยแพร่เพื่อให้ใช้วิธีดังกล่าวในการดูแลผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยอุบัติเหตุ งานการพยาบาลศัลยศาสตร์
บทเรียนที่ได้รับ
เมื่อเกิดอุปสรรคปัญหาในการทางาน วิเคราะห์หาสาเหตุ และประชุมทีมหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน และการเปิดใจยอมรับที่
จะปรับเปลี่ยนกระบวนการทางานเดิมอย่างมีเหตุมีผล เริ่มจากการลองผิด ลองถูก เปรียบเทียบ ทาซ้า วัดผล นามาซึ่งการ
แก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและได้รับการยอมรับ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
การทางานเป็นทีมส่งผลให้เกิดความสาเร็จ การช่างสังเกตุทาให้เห็นปัญหา การค้นหาว่าที่อื่นทาอย่างไรบ้างในการแก้ไข
ปัญหาทาให้พบแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสาหรับผู้ป่วย เพราะสามารถหา GAB ในการพัฒนาได้
การสนับสนุนที่ได้รบั
1.ให้คาปรึกษา

88

ข้อคิดเห็นกรรมการ
1.สามารถพัฒนารูปแบบให้สวยงามน่าใช้ได้อีก
2.พัฒนาต่อยอดให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น
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รหัสประจาตัว 668
อุปกรณ์รองรับของเสียจากทวารใหม่ประดิษฐ์ด้วยยางพาราใช้กับถุงพลาสติกทั่วไป(THAI RUBBER COLOSTOMY)
นพ.อธิคม ดาดี, พว.รัตนา พรหมบุตร, พว.กาญจนา ต้อตานา
โรงพยาบาลกระบี่
ที่มา
ปัจจุบันพบผู้ป่วยโรคมะเร็งลาไส้ตรง 8.8 ต่อประชากร 100,000 คน ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดยกลาไส้ไว้หน้าท้อง มีทั้งชนิดถาวร
และชั่วคราว ต้องมีแป้นและถุงครอบลาไส้ที่ออกมา เพื่อรองรับอุจจาระ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันอยู่ ต้องนาเข้าจากต่างประเทศ มี
ราคาแพง ต้องใช้แบบสิ้นเปลือง นอกจากนี้ผลงานการประดิษฐ์ สามารถนามาใช้ในผู้ป่วยผ่าตัดใหญ่ในช่องท้องที่ต้องมีสาย
ระบายน้าเหลืองแบบเปิด
วัตถุประสงค์
เพื่อนาไปใช้กับผู้ป่วยผ่าตัดยกลาไส้ไว้หน้าท้องและผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้องต้องวางสายระบายนิเหลื
า องแบบเปิด
ระเบียบวิธีวิจัย
เป็นการดาเนินการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ให้ผู้ป่วยที่ต้องใช้ Colostomy 10 ราย

ยกลาไส้ไว้

หน้าท้อง 7 ราย มีสายระบายน้าเหลืองที่ช่องท้อง 3 ราย ให้ผู้ป่วยดังกล่าวใช้ Colostomy ที่ผลิตขึ้นมาแทนผลิตภัณฑ์จาก
ต่างประเทศ เปรียบเทียบประสิทธิผลจากการใช้งานโดยถืออายุการใช้งานเป็นหลักและวัดความพึงพอใจการใช้งานของ
ผู้ป่วย ผู้ดูแล(ญาติ) ผู้ดูแล(พยาบาล) ความพึงพอใจแบ่งเป็น 4 ระดับ มาก ปานกลาง น้อย ไม่พอใจ
ผลการศึกษา
เปรียบเทียบประสิทธิผลระยะเวลาการใช้งาน อายุการใช้งานไม่มีความแตกต่างกัน อายุการใช้งานประมาณ 3-5วัน ไม่มี
การรั่วซึมออกทางขอบแต่ข้อดีกว่าจากผลิตภัณฑ์เดิมคือไม่ต้องใช้ซ้าในส่วนของถุงทาให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น การวัด
ความพึ งพอใจผู้ ป่ วย 10 ราย มาก 8 ราย ปานกลาง 2 ราย ผู้ ดู แล(ญาติ ) 6 ราย มาก 4 ราย ปานกลาง 2 ราย ผู้ ดู แ ล
(พยาบาล) 3 ราย มาก 3 ราย

90

การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
นาอุปกรณ์รองรับของเสียจากทวารใหม่ที่ประดิษฐ์จากยางพาราและใช้ถุงพลาสติกที่หาได้ทั่วไปตามท้องตลาดไปใช้กับ
ผู้ป่วยทดแทนการนาเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศโดยที่ไม่มีความแตกต่างในเรื่องประสิทธิผลไม่มีความยุ่งยากในการใช้ไม่
ต้องล้างส่วนถุงซ้าทาให้เกิดความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น
บทเรียนที่ได้รับ
การพัฒนางานนวัตกรรมต้องมีจุดเริ่มต้นแล้วต้องลงมือทาทันที แล้วค่อยๆแก้ปัญหา หาทางปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆต้องใช้
เวลาและความอดทน สิ่งที่คิดไว้ตอนแรกกับผลสาเร็จของชิ้นงานภายหลังจะต่างกันมาก เวลาที่ใช้ในการทางานต้องเป็นปี
ขึ้นไป การทางานเป็นทีมที่เป็นสหวิชาชีพจะทาให้ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลจากหลากหลายทัศนคติ ช่วยพัฒนาผลงานได้ดีกว่า
การทางานในกลุ่มวิชาชีพเดียวกัน
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
การทางานเป็นทีม สหวิชาชีพ ได้รับความร่วมมือจากศัลยแพทย์ พยาบาลห้องผ่าตัด พยาบาลผู้ดูแลออสโตมี และได้รับ
ความร่วมมือจากผู้ป่วยที่เป็นผู้ใช้โดยตรง การลองผิดลองถูกในการทดลอง ใช้วัสดุ สารต่างๆ มาใช้ในการประดิษฐ์จนกว่า
ถึงจุดลงตัวที่คิดว่าเหมาะสมที่สุด
การสนับสนุนที่ได้รบั
1.การสนับสนุนเชิงนโยบาย
2.สนับสนุนงบประมาณ
3.ให้คาปรึกษา
4.จัดอบรมให้ความรู้ในหน่วยงาน
5.ส่งไปอบรมเพิ่มความรู้นอกหน่วยงาน
ข้อคิดเห็นกรรมการ
1. เพิ่มเติมการเขียนรายละเอียดเรื่องรูปแบบการทาวิจัย
2. เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัสดุยางพาราในท้องถิ่น จึงเป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนอาชีพให้คนในพื้นที่
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3. เพิ่มเติมตัวชี้วัดและการเปรียบเทียบกับการดูแลตามมาตรฐาน
4. เพิ่มเติมข้อมูลเรื่องผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อุปกรณ์ เช่น เกิดผื่นแพ้ การระคายเคืองต่อผิวหนัง การรั่วซึม
เป็นต้น
5. พัฒนารูปแบบของอุปกรณ์ให้สะดวกต่อการใช้งานและสวยงามน่าใช้มากชึ้นได้อีก
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กลุม่ 5 ระดับงานสนับสนุนการบริหาร
บทคัดย่อทีไ่ ด้รบั รางวัล
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รหัสประจาตัว 31
คัดกรองสมองเสือ่ มอย่างไร ผู้สูงวัยได้ประโยชน์ ? : การพัฒนาองค์ความรู้ ฐานข้อมูล และกระบวนการคัดกรองความเสี่ยง
ต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุในชุมชน
อ. พว.กมลทิพย์ ตั้งหลักมั่นคง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
พว.สุรีพร สีสิงห์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
พว.นพพร จันทรเสนา โรงพยาบาลหนองหาน
พว.วชิราภรณ์ สินเจริญเลิศ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ปริวัฒน์ วิเศษสิทธิ์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ที่มา
การคั ด กรองภาวะสมองเสื่ อ มเป็ น 1ใน10 ตั ว ชี้ วั ด ส าคั ญ ของผ้ สู ง อายุ ที่ ต้ อ งรายงานในฐานข้ อ มู ล Health Data
Center(HDC)มาตั้งแต่ปี2559 Abbreviated Mental Test (AMT) เป็นแบบคัดกรองสมองเสื่อมระดับประเทศที่กระทรวง
สาธารณสุขกาหนดให้ อสม. ใช้คัดกรองในชุมชน หากคะแนน AMT ต่ากว่า 8 ต้องส่งต่อมา รพ สต.เพื่อคัดกรองด้วย Mini
Mental State Examination (MMSE) ขัอมูลจากHDC บ่งชี้ว่าประเทศไทยสามารถคัดกรองภาวะสมองเสื่อมได้เพิ่มขึ้นถึง
5 เท่าจาก 14.07% ในปี2559 เป็น70% ในปี 2561 แต่ผลจากการคัดกรอง ประสิทธิภาพและการนาไปใช้ประโยชน์ ยังไม่
พบหลักฐานการศึกษาชัดเจน โดยเฉพาะผลคัดกรองสมองเสื่อมด้วย AMT ที่มีรายงานผลต่อเนื่องทุกปี ปีละ 8-9 ล้านราย
กลับพบรายงานเพียงผลเป็นปกติห รือผิดปกติ ไม่มีค่าคะแนน ไม่มีข้อมูลรายข้อในฐาน HDC ทาให้ไม่สามารถนาข้อมูลไป
คานวณทางสถิติเพื่อใช้ประโยชน์ อธิบายสถานการณ์หรือให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ฐานข้อมูล กระบวนการคัดกรองและการประเมินผลลัพธ์จากการพัฒนาการคัดกรองความเสี่ยงต่อ
การเกิดภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุในชุมชน จ อุดรธานี
ระเบียบวิธีวิจัย
ใช้วิจัยเชิงปฎิบัติการ และ Mix Method ประชากรเป็นผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี จานวน 200,481 คน (ฐานข้อมูล สสจ
อุดรธานี ปี 2561) สุ่ มกลุ่ มตัว อย่ างแบบเป็ นระบบ Systemic Random Sampling แบบหลายขั้น ตอน (Multi-Stage
Sampling) ได้ผู้สูงอายุ 425 คน จาก เจ้าหน้าที่ รพ.สต. 19 คน ที่ปรึกษา 4 คน เครื่องมือวิจัย เป็นแบบคัดกรอง AMT,
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MMSE ฐานข้ อ มู ล Aging Survey UD และ ฐานHealth Data Center, Self-Report และ Group Discussion เก็ บ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธี Plan ทบทวนปัญหาการคัดกรองในปีที่มา Action ฝึกอบรม ทบทวนความรู้ และการให้คะแนนใน
การใช้แบบคัดกรอง Observe ผู้วิจัยและทีมนิเทศ ติดตามเยี่ยมนิเทศ เสริมพลัง สังเกตการณ์การคัดกรอง Reflective ให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเป็นระยะ จาก ข้อมูลที่คีย์เข้าระบบฐานข้อมูล จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติเชิงพรรณนา และ Thematic Analysis
ผลการศึกษา
ใช้กระบวนการพัฒนาแบบ PDCA เริ่มจาก ขั้นวางแผนค้นหาปัญหาพบว่า 84.2% ของเจ้าหน้าที่ไม่เคยคัดกรองAMTและ
MMSE เพราะไม่มีเวลา ขั้นปฎิบัติการ พัฒ นาความรู้และทัก ษะการคัดกรองสมองเสื่อม ให้เจ้าหน้าที่ใน รพสตเป็นผู้คัด
กรอง และการลงข้อมูลคัดกรองรายข้อในฐาน Aging Survey Udon ขั้นตรวจสอบ ติดตามผลจากฐานข้อมูลเป็นระยะ
และขั้นปรับวิธีการประเมิน ที่ปรึกษาเยี่ยมเสริมพลัง ติดตาม ช่วยแก้ปัญหา แลกเปลี่ยนเทคนิคการคัดกรอง มีช่องทางให้
ปรึกษาได้ตลอดผ่าน Line ผลลัพธ์พบว่าการคัดกรอง AMT โดย อสม. พบความผิดปกติ 1.2 % ในขณะที่คัดกรองโดย
เจ้าหน้าที่ พบ 25.4% ผลต่างกัน 21 เท่า ส่วนคัดกรองด้วย MMSE พบผลผิดปกติ 12.47% แม้ AMTจะเป็นข้อคาถามที่
ง่าย สั้นและสะดวกในการคัดกรอง แต่กลับพบข้อจากัดในเชิ งบริบทและวัฒนธรรมของข้อคาถามที่ไม่เหมาะกับผู้สูงอายุใน
ชุมชน
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
การคีย์ข้อมูลการคัดกรองรายข้อลงฐาน Aging Survey Udon ทาให้ สสจ. และ รพ. สต. ทวนสอบความถูกต้องได้ ได้ข้อมูลที่
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ทราบความเสี่ยงรายด้านของสมองเสื่อม ทาให้แก้ปัญหาได้ทันท่วงที และจัดการช่วยเหลือรายบุคคลได้
อย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพเพิ่ มมากขึ้ น การคั ดกรองสมองเสื่ อม ควรคัด กรองโดย เจ้าหน้ าที่ ส าธารณสุ ข เพื่ อความถูก ต้อ ง
น่าเชื่อถือ และการได้รับการยอมรับจากผู้สูงอายุ แบบคัดกรอง AMT ควรมีการทบทวนการใช้
บทเรียนที่ได้รับ
การคัดกรองสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ แบบคัดกรอง ควรผ่านการทดสอบความเที่ยง และความตรงในทุกมิติ ทั้งในเชิงภาษา
บริบท และวัฒนธรรม รวมทั้ง ปัจจัยภายนอก เช่น สถานที่ที่ใช้คัดกรอง ความน่าเชื่อถือของผู้คัดกรอง มีผลต่อ ผลการคัด
กรองผู้สูงอายุ นอกเหนือจากนั้นฐานข้อมู ลที่ดี ต้องมีข้อมูลที่สาคัญ เป็นปัจจุบัน ถูกต้องทวนสอบได้ และสามารถนามาใช้
ประโยชน์เพื่อการบริหาร ติดตาม นิเทศ และวางแผนระบบสุขภาพได้
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ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ความร่วมมือของ ทุกภาคส่วนในระดับเขตสุขภาพ จังหวัด อาเภอ และตาบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคัดกรอง ร่วมกัน
ทบทวนปัญหา หาแนวทางแก้ไข และพัฒนาร่วมกัน ทั้งฝ่ายวิชาการ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ฝ่ายนิเทศ
ติดตามการคัดกรอง จาก สสจ อุดรธานี และฝ่ายผู้ปฎิบัติจากพื่นที่ ทาให้เห็นปัญหารอบด้าน ก่อนร่วมพัฒนาไปพร้อมกัน
อย่างเป็นกัลยาณมิตร
การสนับสนุนที่ได้รบั
1.การสนับสนุนเชิงนโยบาย
2.สนับสนุนงบประมาณ
3.ให้คาปรึกษา
4.จัดอบรมให้ความรู้ในหน่วยงาน
ข้อคิดเห็นกรรมการ
ข้อดี : มีการพัฒนาเครื่องมือ และนาองค์ความรู้ไปใช้พัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญในสังคมปัจจุบัน สามารถใช้ในการ
เรียนการสอนได้ วิธีการศึกษาน่าเชื่อ ถือ อธิบายผลการศึกษาได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลการศึกษาทาให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนการทางานที่เกิดประโยชน์
โอกาสพัฒนา : ควรนาองค์ความรู้นี้ไปใช้ในพื้นที่อื่นเป็นการ Implementation ในพื้นที่ขนาดใหญ่
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รหัสประจาตัว 410
ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์คลังยาในโรงพยาบาลเชียงแสนและเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเชียงแสน
ภกญ.วัชรินทร์ ไชยถา, ศภิชา ใจซื่อ, นพ.อิทธิพล ไชยถา, อินชัย อุ่นหน้อย, กนกวรรณ มาป้อง
และคณะโรงพยาบาลเชียงแสน
ที่มา
ระบบเบิ กจ่ายยาของคลังยาให้ แก่หน่ วยเบิกในองค์กร รพ. เชียงแสนและรพ.สต. ใน อ.เชียงแสนยัง ขาดประสิ ทธิภ าพ
เท่าที่ควร โดยมีขั้นตอนมาก ยังมีความสูญเปล่าทั้งด้านระยะเวลาในกระบวนการ โปรแกรมที่ใช้มีความหลากหลาย ระบบ
ฐานข้อมูลมีความต่าง ทาให้ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อพัฒนาเชิงระบบร่วมกันได้ บุคลากรทางานซ้าซ้อน เพิ่มภาระงาน
เพิ่มโอกาสเกิดความผิดพลาดและความสูญเสีย ระบบมีต้นทุนที่สูงและไม่เกิดคุณค่าเท่าที่ควร รพ.เชียงแสนนาแนวคิดโซ่
อุ ป ทานและโลจิ ส ติ ก ส์ ม าพั ฒ นาระบบ เริ่ ม เม.ย. 2560 และต่ อ ยอดการพั ฒ นาด้ ว ยโปรแกรม MMIS (Material
Management Information System) ของกระทรวงสาธารณสุข (เริ่ม 2561)
วัตถุประสงค์
เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบเบิกจ่ายยาของคลังยาให้แก่หน่วยเบิกในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มสายธารแห่ง
คุณค่า Value Stream Mapping ของระบบและสร้างกระบวนการเรียนรู้ในองค์กรในเรื่องห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
ระบบคลังยา
ระเบียบวิธีวิจัย
ศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ เปรียบเทียบตัวแปรการศึกษาก่อนและหลังการปรับระบบ ระยะเวลาการศึกษา 36 เดือน (เม.ย. 59 –
มี.ค. 62) โดยศึกษาข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน ตั้งแต่ เม.ย. 59 – มี.ค. 60 แบ่งการศึกษาเป็น

2 วงรอบ โดย วงรอบที่ 1

(เม.ย. 2559 – มี .ค. 2561) กลุ่ มเป้ าหมายคือหน่ วยเบิ กยาของ รพ.สต. ในอ. เชี ยงแสน วงรอบที่ 2 (เม.ย. 61 – มี .ค. 62)
กลุ่มเป้าหมายคือหน่วยเบิกยาในรพ. เชียงแสน intervention ในแต่ละวงรอบ ได้แก่ การปรับห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
ในกระบวนการเบิกจ่ายยา ลดอัตราสารองยา ณ หน่วยเบิก และเพิ่มวงรอบความถี่ในการเบิกยา ตัวแปรการศึ กษา ได้แก่
Value Stream Mapping (VSM) ของระบบ มูลค่ายาคงคลัง ณ หน่วยเบิก อัตราการจ่ายยาคลาดเคลื่อน อัตรายาขาด ยา
หมดอายุ ความพึงพอใจของบุคลากรหน่วยเบิก และ ต้นทุนของระบบ เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม แบบเก็บข้อมูล แบบ
สัมภาษณ์ และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษาในทั้ง 2 วงรอบพบว่าภายหลังการปรับระบบ การบริการเบิกจ่ายยาขององค์กรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สายธาร
แห่งคุณค่าของกระบวนการเพิ่มขึ้น อัตราความคลาดเคลื่อนในการจัดจ่ายยาและอัตรายาขาดลดลง ไม่พบยาหมดอายุ
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรหน่วยเบิกเพิ่มขึ้น ในวงรอบที่ 1 มูลค่ายาสารองยา ณ หน่วยเบิกรพ.สต.ภาพรวมใน 12
เดือน ลดลง 149,326.68 บาท ต้นทุนของระบบขนส่งยาในรอบ 12 เดือนลดลง 74,537.60 บาท (ก่อน 91,478.40 บาท,
หลัง 16,940.80 บาท) ในวงรอบที่ 2 มูล ค่ายาส ารองยา
738,002.7 บาท ต้นทุนรวมของระบบขนส่งยาใน

ณ หน่วยเบิ กใน รพ.เชียงแสนภาพรวมใน 6 เดือน ลดลง

6 เดือน ลดลง 3,000 บาท

การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ปัจจุบัน ขยายครอบคลุมการเบิกจ่ายยา เวชภัณ ฑ์ วัสดุทั่วไป และระบบผ้ าในองค์กร นาโปรแกรม MMIS มาใช้ในการ
บริหารสินค้าทุกประเภท ออกแบบโปรแกรมเสริมเชื่อม MMIS สู่โปรแกรมงานบริการและระบบ Procurement จัดตั้ง
ระบบขนส่ งกลาง วิเคราะห์ Business Process ใช้ ระบบ Just-in-Time, Kanban, VMI, ABC/VEN ปรับ เส้ น ทางการ
ขนส่งสินค้า ลดอัตราสารองสินค้า ณ หน่วยเบิกลงอีก เพิ่มความถี่ในเบิกจ่ายและจัดส่งยาตาม minimum requirement
บทเรียนที่ได้รับ
บุคลากรได้ร่วมเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ เกิดบทเรียน และประสบการณ์ร่วมกันในองค์กรและกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเอื้อประโยชน์ประสานสอดคล้องซึ่งกันและกัน มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน ต่างเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
และความผูกพันด้วยใจในงานของตนเอง ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงและความหมายในระบบบริการสุขภาพ สร้าง
คุณค่าในคนในงาน มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
นโยบาย การส่งเสริมสนับสนุนจากผู้นา สร้างการเปลี่ยนแปลง แรงบันดาลใจ บรรยากาศเหนี่ยวนาให้บุคลากรตื่นตัวมี
เป้าหมายร่วม ร่วมเป็นเจ้าของ ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทองค์กร เรียนรู้สั่งสมทักษะประสบการณ์
บูรณาการงานและทรัพยากร ร่วมมือกันเป็นเครือข่าย เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงเทคโนโลยี การคืน
ข้อมูลคุณค่าและความภาคภูมิใจสู่ผู้ร่วมกระบวนการ

98

การสนับสนุนที่ได้รบั
1.การสนับสนุนเชิงนโยบาย
2.สนับสนุนงบประมาณ
3.ให้คาปรึกษา
4.จัดอบรมให้ความรู้ในหน่วยงาน
5.ส่งไปอบรมเพิ่มความรู้นอกหน่วยงาน
6.การสนับสนุนองค์ความรู้ โปรแกรมเมอร์ จากส่วนกลาง โดยเข้าร่วมโครงการนาร่องระดับประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
ข้อคิดเห็นกรรมการ
ข้อ ดี : ใช้ LEAN ลดขั้น ตอนการท างานและระยะเวลา มี ข้อ มูล ก่อ นและหลั งการดาเนิ น การแต่ ล ะช่ ว งที่ ชัด เจน การ
ออกแบบการศึกษาและการวัดผลลัพธ์ชัดเจน มีการขยายงานทั้งภายในและภายนอก รพ.ให้เป็นต้นแบบโรงพยาบาลของรัฐ
ในด้านนี้
โอกาสพัฒนา : ความเป็นมาและความสาคัญของปั ญหา ไม่ได้ระบุขนาดของปัญหา และควรมีการวางแผนการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ
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รหัสประจาตัว 520
การประเมินความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของการส่งตรวจ transthoracic echocardiography อย่างไม่เหมาะสมใน
โรงพยาบาลศิริราช
พว.เกษรี ปั้นลี้, ผศ. นพ.กมล อุดล, อ. นพ.วิทยา ไชยธีระพันธ์, รศ. พญ.นิธิมา รัตนสิทธิ์, พว.วันดี โรจนะสิริ,พว.สุธีรา
พฤทธิ์ไพศาล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่มา
เนื่ องจากจานวนการตรวจบั น ทึกภาพหั ว ใจด้ว ยคลื่ น เสี ยงความถี่สู ง เพิ่มขึ้นอย่างต่อ เนื่อง การส่ งตรวจที่ ไม่เหมาะสม
หรือไม่จาเป็น จะทาให้คุณภาพของการตรวจบันทึกภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงไม่ดีเท่าที่ควร เช่น การเพิ่มระยะเวลา
รอตรวจของผู้ป่วย อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการรักษา รวมถึงการเพิ่มภาระงานแก่ห้องตรวจบันทึกภาพหัวใจด้วยคลื่น
เสียงความถี่สูงโดยไม่จาเป็น
วัตถุประสงค์
เพื่อศึ กษาความชุกและปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งตรวจบันทึกภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงผ่านผนังทรวงอกโดยไม่
เหมาะสมในโรงพยาบาลศิริราช
ระเบียบวิธีวิจัย
อายุรแพทย์โรคหัวใจ 2 ท่าน ทบทวนเวชระเบียนของผู้ป่วยนอกผู้ใหญ่ที่มาตรวจบันทึกภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
ผ่านผนังทรวงอกในเวลาราชการที่ศูนย์โรคหัวใจฯ โรงพยาบาลศิริราช อย่างเป็นอิสระต่อกัน เพื่อระบุข้อบ่งชี้ของการส่ง
ตรวจและประเมินความเหมาะสมของข้อบ่งชี้ของการส่งตรวจเป็น 3 กลุ่ม คือเหมาะสม ไม่เหมาะสม และไม่ชัดเจน ตาม
เกณฑ์การตรวจบันทึกภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงอย่างเหมาะสมของประเทศสหรัฐอเมริกา 2011 ความสอดคล้องของ
การประเมินโดยอายุรแพทย์โรคหัวใจทั้ง 2 ท่านวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติแคปปาชนิดถ่วงน้าหนัก ในผู้ป่วยที่ผลการประเมิน
โดยอายุรแพทย์โรคหัวใจทั้ง 2 ท่านขัดแย้งกันใช้วิธีการหาฉันทามติในการหาข้อสรุปสุดท้าย และเก็บข้อมูลสถานะของ
แพทย์ผู้ส่งตรวจบันทึกภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงผ่านผนังทรวงอกและข้อมูลสิทธิการรักษาของผู้ป่วยเพื่อวิเคราะห์
ความสัมพันธ์กับความเหมาะสมของข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ

100

ผลการศึกษา
การศึก ษานี้มีผู้ป่ว ยนอกผู้ใ หญ่ที่ได้รับ การตรวจบัน ทึก ภาพหัว ใจด้ว ยคลื่น เสีย งความถี่สูง ผ่า นผนัง ทรวงอกในเวลา
ราชการทั้งหมด 482 ราย ความสอดคล้องของการประเมินข้อบ่งชี้ของการตรวจบันทึกภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
โดยอายุรแพทย์โรคหัวใจทั้ง 2 ท่านอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าสถิติแคปปาชนิดถ่วงน้าหนักเท่ากับ 0.46 (ช่วงแห่งความ
เชื่อมั่น 95% ระหว่าง 0.34 ถึง 0.59) จากจานวนผู้ป่วยในการศึกษา 482 รายพบว่าข้อบ่งชี้ของการส่งตรวจมีความเหมาะสม
432 ราย (89.6%,ช่วงแห่ งความเชื่อมั่น 95% ระหว่าง 86.6% ถึง 92.1%),ไม่เหมาะสม 27 ราย (5.6%, ช่วงแห่ งความ
เชื่อมั่น 95% ระหว่าง 3.9% ถึง 8.0%)และไม่ชัดเจน 23 ราย (4.8%,ช่วงแห่งความเชื่อมั่น 95% ระหว่าง 3.2% ถึง 7.0%)
สถานะของแพทย์ผู้ส่ งตรวจ (p = 0.062) และสิ ทธิการรักษาของผู้ป่วย (p = 0.071) ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความ
เหมาะสมของข้อบ่งชี้ของการส่งตรวจอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
เป็นข้อบ่งชี้การUM ผู้ป่วย Cardio ได้รับการตรวจที่เหมาะสมส่งผลถึงการรักษาที่เหมาะสมต่อไป เป็นประโยชน์แก่กองทุน
ประกันสุขภาพ/การจ่ายสินไหม บ.ประกันที่มั่นใจในระบบการส่งตรวจมาตรฐาน/คุณภาพสูงใน USA จึงเป็นประโยชน์
ทางอ้อมต่อผู้ป่วย/โดยตรงต่อรพ./การTrainingแพทย์โรคหัวใจ Echoเป็นการตรวจที่ไม่แพง/ปลอดภัยสูง การปรับปรุงการ
ส่งตรวจที่ไม่เหมาะสมที่พบส่วนน้อยให้ดีขึ้นจึงไม่น่าจะsig.ต่อคุณภาพการรักษา/ลดRiskผู้ป่วยลง
บทเรียนที่ได้รับ
ปั ญ หาจากการท างานท้ าทายสู่ ก ารคิ ด สร้างสรรค์ ได้ โดยไม่ ใช้ค วามรู้สึ ก /ความเชื่อ ในการตั ด สิ น ใจ ฝึ ก แก้ปั ญ หาด้ว ย
กระบวนการวิจัย และเรียนรู้การตรวจสอบข้อเท็ จจริงให้ เห็ นความเชื่อมโยงของระบบการทางานที่ต่อเนื่องมีคุณ ภาพ
สะท้อนกลไกในการตรวจสอบและทบทวน utilization management ที่ขับเคลื่อนด้วยแนวคิด appropriateness ต่อ
ยอดสู่การปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ใช้วิสัยทัศน์ร่วมขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงงานพัฒนาคุณภาพสู่งานวิจัย บริหารทีม บริหารงาน และ บริห าร
เวลาอย่า งเหมาะสม เรีย นรู้จ ากทุก ก้า วย่า งโดยไม่ก ลัว การเปลี่ย นแปลง ผู้บ ริห ารและผู ้ร่ว มงาน ให้กาลัง ใจ การ
Feed back จากผู ้ท รงคุณ วุ ฒ ิทาให้ง านวิจัย ดีขึ้น มีคุณ ค่า ขึ้น เรื่อ ยๆ ความสัม พัน ธ์ส่ว นตัว ช่วยได้มาก มีพี่เลี้ ยงให้
คาแนะนาด้านวิชาการ ให้ทุน และกระตุ้นติดตาม
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การสนับสนุนที่ได้รับ
1. Advanced Facilitator ของ R2R Thailand
ข้อคิดเห็นกรรมการ
ข้อดี : มีการนาผลงานไปปรับการเรียนการสอนแพทย์ การประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการฯ มีการใช้ทรัพยากรทาง
การแพทย์ที่มีจากัดอย่างมีคุณค่า ทาให้ผู้ป่วยโรคหัวใจได้รับการตรวจที่เหมาะสม
โอกาสพัฒนา : เป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการนาไปสู่การทา R2R ให้ครบ loop
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กลุม่ 6 ระดับงานสนับสนุนการบริการ
บทคัดย่อทีไ่ ด้รบั รางวัล
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รหัสประจาตัว 207
โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานผักในเด็กปฐมวัยของศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทยเหนือ
ภัคพีราพร สุขแก้ว, อัญชลี ซัดเราะมาน
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ที่มา
ศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทยเหนือ มีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย ระบบประสาท สมอง สติปัญญา รวมทั้งพัฒนาการทาง
อารมณ์ และบุ คลิ กภาพให้ สมวัยเป็ นไปตามเกณฑ์ จากแบบส ารวจการรับประทานผักจากผู้ปกครองของเด็กช่วงอายุ 2-3 ปี
จานวน 35 ราย พบว่าเด็กไม่รับประทานผักและผลไม้ เมื่อมีผักเข้าปากจะคายทิ้งทันที และไม่ยอมรับประทานอาหารต่อในมื้อ
นั้นอีก ดังนั้นผู้วิจัยจึงนาเทคนิคการสื่อสารเชิงบวก มาสร้างแรงจูงใจ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานผักของเด็ก
ผ่านโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานผักในเด็กอายุ 2-3 ปี ศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทยเหนือ โดยมีกระบวนการ
สาคัญคือ 1. การประสานความร่วมมือจากผู้ปกครองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานผักตลอดจนการติดตามข้อมูล
2.การจัดกิจกรรมการเล่านิทานหุ่นมือ 3.การแปรรูปทรงอาหารให้มีรูปร่างน่ารับประทานเพื่อกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้ทดลอง
สิ่งใหม่และเกิดความรู้สึกที่ดีในการรับประทานผัก ซึ่งจะช่วยให้อยากรับประทานผักมากขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เด็กปฐมวัยอายุ 2-3 ปี สามารถปรับพฤติกรรมการรับประทานผักได้เหมาะสมตามที่ร่ายกายต้องการ
2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กการรับประทานผักปริมาณ และประเภทของผักได้เพิ่มมากขึ้น
ระเบียบวิธีวิจัย
รูปแบบการวิจัยโดยการสังเกต(Observational Research) ระยะเวลาการดาเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างเด็กปฐมวัยอายุ 2-3 ปี
ในศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทยเหนือจานวน 35 คน เครื่องมือในการเก็บข้อมูล 1.แบบบันทึกพฤติกรรมการรับประทานผักของเด็ก
ปฐมวัยอายุ 2-3 ปี (โดยครูพี่ เลี้ ยง) ซึ่งจะสั งเกตพฤติ กรรมรับประทานผั กในมื้อกลางวั นทุ กวันจันทร์ – วันศุกร์ 2. แบบวัด
ปริมาณการรับประทานผักมีการบันทึกปริมาณการรับประทานผักเป็นช้อนโต๊ะ ในมื้อกลางวัน วันจันทร์ – ศุกร์ 3. Diary Note
“หนูน้อยคนเก่งกับผักหรรษา”สมุดบันทึกพฤติกรรมการรับประทานผักที่บ้าน (โดยผู้ปกครอง) ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ในมื้อเช้า
และเย็น, วันเสาร์ – อาทิตย์ มีการวัดการรับประทานผักเป็นช้อนโต๊ะ โดยมีครูบันทึกรายการอาหารที่เด็กรับประทานมื้อกลาง
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วันที่ศูนย์ให้ผู้ปกครองได้ทราบทุกวัน 4.กิจกรรมการเล่านิทานหุ่นมือที่มีเนื้อหาแสดงให้เห็นประโยชน์ของการทานผักและโทษ
ของการไม่รับประทานผัก
ผลการศึกษา
จากการศึกษาหลังจัดโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานผัก พบว่าพฤติกรรมการรับประทานผักของเด็ก
ปฐมวัย มีการแสดงพฤติกรรมด้วยตนเองรวม ทั้ง 4 สัปดาห์ร้อยละ 54.9, พฤติกรรมการขอเติมผัก ไม่มีการแสดงพฤติกรรม
รวม ทั้ง 4 สัปดาห์ร้อยละ 38.9 , พฤติกรรมการแสดงท่าทาง มีการแสดงพฤติกรรมด้วยตนเองรวม ทั้ง 4 สัปดาห์ร้อยละ
49.7 , พฤติกรรมการกินผักในมื้อกลางวัน แสดงพฤติกรรมโดยมีผู้แนะนา ทั้ง 4 สัปดาห์ร้อยละ 49.1, พฤติกรรมการขอให้
มีผักในเมนูอาหาร มีการแสดงพฤติกรรมด้วยตนเอง และแสดงพฤติกรรมโดยมีผู้แนะนารวม ทั้ง 4 สัปดาห์เท่ากันร้อยละ
45.6 จากการศึกษาหลังจัดโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานผัก พบว่า สัปดาห์ที่ 1 และ 2 ค่าเฉลี่ยรวม
ปริ ม าณการรั บ ประทานผั ก ของเด็ กร้ อ ยละ 2.2, สั ป ดาห์ ที่ 3 ร้อ ยละ 2.7 สั ป ดาห์ ที่ 4 ร้อ ยละ 2.8 แสดงให้ เห็ น ว่าเด็ ก
รับประทานผักได้ปริมาณมากขึ้น
การนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์
1. เด็กปฐมวัยช่วงอายุ2-3 ปี มีพัฒนาการทางด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
2. เด็กได้เรียนรู้ในวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานผัก
3. การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ครูพี่เลี้ยง และศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทยเหนือ
บทเรียนทีไ่ ด้รบั
เพิ่มการศึกษาในเด็กกลุ่มอายุอื่นๆที่มีปัญหาการกินผัก
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ความร่วมมือของผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ทีมที่ปรึกษา ให้คาแนะนาตลอดจนงานวิจัย
เสร็จสมบูรณ์
การสนับสนุนที่ได้รบั
1.การสนับสนุนเชิงนโยบาย
2.ให้คาปรึกษา
3.จัดอบรมให้ความรู้ในหน่วยงาน
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ข้อคิดเห็นกรรมการ
ข้อ ดี : กลุ่ ม เป้ าหมายเป็ น เด็ กเล็ กท างานได้ ยากแต่มี Intervention ที่ ห ลากหลาย ใช้เทคนิ คในการผสมผสานวิธีการ
สามารถนามาใช้หน้างานได้จริงและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์
โอกาสพัฒ นา : ผลของพฤติกรรมเชิงบวกในแต่ละสัปดาห์หากนาเสนอเป็นกราฟจะดีกว่าค่าเฉลี่ย ควรเอาบันทึกที่ใช้ใน
โรงเรียนไปให้ครอบครัวบันทึกด้วย ควรศึกษาเพิ่มเติมเมื่อเด็กโตขึ้นว่ามีผลต่อการทานผักหรือไม่
รหัสประจาตัว 212
ผลของการให้เลือดแบบแอนติ เจนเข้ากัน ได้เพื่อลดการสร้าง alloantibody ในผู้ป่ว ยธาลัสซีเมียของโรงพยาบาลศรี
นครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ. ทนพญ.อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ. ทนพ.ปิยะพงษ์ สิมทอง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทนพญ.ฉลาวรรณ บุตรโยจันโท คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทนพญ.รัชฎาภรณ์ พิมพ์ภูมี คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ. พญ.จินตนา พัวไพโรจน์ คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ. พญ.พัชรี คาวิลัยศักดิ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และคณะ
ที่มา
ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียที่มีภาวะซีดเรื้อรังและต้องได้รับเลือดอย่างสม่าเสมอที่ รพ.ศรีนครินทร์ มีประมาณ 60 ราย/สัปดาห์
ปัญหาสาคัญของการให้เลือดเป็นประจาคือ ผู้ป่วยมีโอกาสสร้างแอนติบอดีต่อเม็ดเลือดแดงที่ได้ รับ (alloantibody) เกิด
การทาลายเม็ดเลือดแดง ถ้าเป็นหมู่เลือดที่หายาก การหาเลือดที่เข้ากันได้อาจใช้เวลาหลายวัน มีผลกระทบโดยตรงต่อ
ผู้ป่วยและครอบครัว สมาคมโลหิตวิทยาได้กาหนดแนวทางการให้เลือดผู้ป่วยกลุ่มนี้ไว้ว่าควรพิจารณาแอนติเจน E, Mia,
Lea, Leb, c ให้ เข้ากัน ได้กับ ผู้ ป่วยตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อป้องกันการสร้าง alloantibody เนื่องจากการตรวจหาแอนติเจน
ดังกล่าวต้องใช้เวลา ใช้น้ายาและมีค่าใช้จ่ายสูง ผู้วิจัยจึงได้ผลิตชุดทดสอบเจลเทสต์ในการหาแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดง
และนามาใช้ในการเตรียมเลือดแบบแอนติเจนที่เข้ากันได้ โดยมุ่งเน้นแอนติเจนที่มีความสาคัญทางคลินิก (C, c, E, e, Mia) ให้
ผู้ป่วยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551
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วัตถุประสงค์
1.ศึกษาผลการสร้างแอนติบอดี ในผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่มีการให้เลือดเป็นประจา
2.ประเมินผลการให้เลือดแบบแอนติเจนที่เข้ากันได้กับผู้ป่วย (antigen matched) โดยพิจารณาแอนติเจน ระบบ Rh (C,
c, E, e) และ Mia
ระเบียบวิธีวิจัย
เป็นการศึกษาข้อมูลย้อนหลังของผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ที่ได้รับเลือดในรพ.ศรีนครินทร์ ตั้งแต่ปีพ .ศ. 2551-2560 ทาการ
ทดสอบหาแอนติเจน C, c, E, e, Mia และตรวจหา alloantibody ในผู้ป่วยด้วยวิธี gel test บันทึกข้อมูลชนิดแอนติเจน
ของเม็ดเลือดแดงที่พบในผู้ป่วยและเลือดที่ให้ ข้อมูล alloantibody ชนิดต่างๆ ในผู้ป่วย รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยโดยแยกเป็น
1. ผู้ป่วยที่พบแอนติบอดีก่อนเริ่มโครงการ 2. ผู้ป่วยไม่มีผลการตรวจแอนติเจน หรือผู้ป่วยมีแอนติเจน C, c, E, e, Mia ซึ่ง
จะไม่สร้าง alloantibody 3. ผู้ป่วยเคยได้รับเลือดที่ยังไม่ส ร้างแอนติบอดีและผู้ป่วยใหม่ ที่มีการเตรียมเลือดแบบที่เข้า
กันได้ให้ผู้ป่วยทุกครั้ง (antigen matched) 4. ผู้ป่วยเคยได้รับเลือดที่ยังไม่สร้างแอนติบอดีและผู้ป่วยใหม่ ที่มีการเตรียม
เลือดแบบที่เข้ากันได้ให้ผู้ป่วยแต่ไม่ทุกครั้ง (antigen partially matched) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา
ผลการศึกษา
ผู้ป่วยทั้งหมด 383 ราย มีการสร้างแอนติบอดี 74 ราย (74/383, 19.3%) เมื่อพิจารณาเฉพาะแอนติเจน C,c,E,e ผู้ป่วย
ถูกคัดออกจานวน 165 ราย เนื่องจากพบ alloantibodies หรือผู้ป่วยมีแอนติเจน/ไม่มีข้อมูลแอนติเจน คงเหลือผู้ป่วย
218 ราย พบว่า ก) มีการให้เลือดแบบ C, c, E, e matched 143 ราย พบ anti-E 5/143 ราย (3.5%) ข) มีการให้เลือด
แบบ partially matched 75 ราย พบ anti-E และ anti-c 2/75 ราย เมื่อพิจารณาระบบ Mia คงเหลือผู้ป่วย 125 ราย
พบว่า ค) มี การให้ เลื อดแบบ Mia matched เพี ยง 24 ราย พบ anti-Mia 3/24 ราย ส่ วนการให้ เลื อดแบบ partially
matched จานวน 101 ราย พบ anti-Mia 3/101 อย่างไรก็ตาม anti-E, -Mia สามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ การให้
เลือดแบบ antigen matched ครั้งนี้พบ alloantibodies ต่ากว่าการให้เลือดแบบเดิม (19.3%) และต่ากว่าที่เคยมีรายงาน
จาก รพ.สงขลานครินทร์ (17.2%) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
การนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์
1.ผู้ป่วยไม่สร้างแอนติบอดี เลือดที่ให้เข้าไปไม่ถูกทาลายก่อนกาหนด สามารถเพิ่มระดับฮีโมโกลบินได้ ไม่ต้องรับเลือดบ่อย
ขึ้น
2.ได้มีการปรับปรุงแนวปฏิบัติการเตรียมเลือดของผู้ป่วยกลุ่มนี้ของรพ. ศรีนครินทร์ใหม่ ทาให้การบริการโลหิตแก่ผู้ป่วย
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กลุ่มนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.ปัจจุบันทางสมาคมโลหิตฯกาหนดชนิดของแอนติเจนใหม่ คือ C, c, E, e, Mia และพยายามขยายผลในรพ.ต่าง ๆ
บทเรียนที่ได้รับ
งานวิจัย สามารถสร้ างได้จ ากงานประจา โดยอาศัยปัญ หาของหน้างานเป็นโจทย์ ผู้ เกี่ยวข้องทั้งหมดช่วยกันคิดหาวิธี
แก้ปัญหา มีการวางแผนการดาเนินงาน อาศัยกระบวนการวิจัยเข้ามาช่วย เพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงหน้างานในส่วน
ของงานประจาได้ตรงจุดตามต้องการ และสามารถต่อยอดการบริการให้ดียิ่งขึ้น
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ความร่วมแรง ร่วมใจ และความตั้งใจของทีมงาน ที่ต้องการแก้ปัญ หาและพัฒ นาหน้างานประจาให้ ดีขึ้น เร็วขึ้น เพื่อ
ประโยชน์ สูงสุ ดในการรักษาพยาบาลผู้ป่ วย นอกจากนี้ยังได้รับ ความร่ว มมือเป็ นอย่างดีจากผู้ บริจาคโลหิ ต ที่ได้ตรวจ
แอนติเจนไว้แล้ว มาบริจาคโลหิตเป็นประจา ทาให้มีเลือดที่ทราบชนิดแอนติเจนสารองคงคลังอยู่เสมอ
การสนับสนุนที่ได้รบั
1.การสนับสนุนเชิงนโยบาย
2.สนับสนุนงบประมาณ
ข้อคิดเห็นกรรมการ
ข้อดี : เป็นการศึกษาที่มีประโยชน์ มีการนาผลการศึกษาไปใช้อย่างกว้างขวางและผลการศึกษาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
โอกาสพัฒนา : หากมีข้อมูลผู้บริจาค หรือมีประเด็นเรื่องความเสี่ยง หรือมีการคานวนต้นทุนในการตรวจ หรือนาผลมาใช้ใน
การวางแผนเตรียมเลือดให้ผู้ป่วย ร่วมด้วยจะเห็นประโยชน์ชัดเจนมากขึ้น
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รหัสประจาตัว 372
LINE link แจ้งเตือนส่งต่อข้อมูลมารดาหลังคลอด
นภัสกร มวลชัยภูมิ งานแพทย์แผนไทย
จิรวัฒน์ ยาทองไชย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิ่งแก้ว สิทธิ งานห้องคลอด กลุ่มงานการพยาบาล
โรงพยาบาลพังโคน
ที่มา
ในปี 2561 งานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพังโคน ให้บริการนวดกระตุ้นน้านมมารดาหลังคลอดที่นอนพักฟื้นในตึกสูติ
กรรม ตึกหญิง ตึกชาย และตึกพิเศษ รวมทั้งหมด 920 ราย เป็นผู้รับบริการนอกเขต 541 รายและผู้รับ บริก ารในเขต
จานวน 379 ราย จากการดาเนิน งานพบปัญ หาและอุปสรรคคือ มารดาหลังคลอดได้รับ การนวดกระตุ้นน้านมล่าช้า
จานวน 150 ราย (16%) และเกิดความล่าช้าในการส่งต่อข้อมูลมารดาหลังคลอดให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทั้ง
7 แห่ง จานวน 50 ราย(13%) และจากการเยี่ยมบ้านมารดาที่คลอดปกติ 5 ราย พบว่าได้รับบริการทับหม้อเกลือล่าช้า
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ เชื่อมต่อกับโปรแกรม Hos-xp ในการแจ้งเตือนและส่งต่อข้อมูล
มารดาหลังคลอดให้กับเครือข่ายขึ้น
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างระบบการแจ้งเตือนส่งต่อข้อมูลมารดาหลังคลอด
2.เพื่อเพิ่มอัตราความคลุมการนวดกระตุ้นน้านมมารดาหลังคลอดและการทับหม้อเกลือตามเกณฑ์คุณภาพ
ระเบียบวิธีวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประชากร: ผู้รับผิดชอบงานเยี่ยมหลังคลอด จานวน 23 คน มารดาหลังคลอดจานวน 200 คน
สถานที่ ด าเนิ น การ: รพ.พั งโคนและหน่ ว ยบริการบริการปฐมในพื้ น ที่ ระหว่างเดื อ น ตุ ล าคม 2561 – มี น าคม 2562
ดาเนินการ 3 ระยะ คือ 1. ระยะเตรียมการ: รวบรวมข้อมูลความต้องการ ปัญหาและวิเคราะห์ความต้องการข้อมูลมารดา
หลังคลอดของผู้รับผิดชอบงาน 2. ระยะดาเนินการ: จัดทาแอพพลิเคชั่นไลน์ที่เชื่อมต่อกับโปรแกรม Hos-xp ในการแจ้ง
เตือนส่งต่อข้อมูลมารดาหลังคลอด 3. ระยะประเมินผล: วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉลี่ยร้อยละและข้อมู ล
เชิงคุณภาพ
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ผลการศึกษา
1.เกิดแอพพลิเคชั่นไลน์ที่เชื่อมต่อกับโปรแกรม Hos-xp ในการแจ้งเตือนส่งต่อข้อมูลมารดาหลังคลอดที่เชื่อมโยงกันทั้ง
เครือข่ายรพ.พังโคนและหน่วยบริการปฐมในพื้นที่
2.ไม่พบมารดาหลังคลอดได้รับการนวดกระตุ้นน้านมล่าช้า และมารดาหลังคลอดได้รับการทับหม้อเกลือตามเกณฑ์คุณภาพ
ความพึงพอใจของมารดาหลังคลอดต่อการระยะเวลาการได้รับบริการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.52) ความรู้สึกของ
มารดาหลังได้รับการนวดกระตุ้นน้านม “เมื่อวานหลังจากคุณหมอเพิ่นมานวดให้รู้สึกว่าดี แม้เต้านมจะตึงๆ แต่กะบ่เจ็บค่ะ
มื้อนิน้านมก้อเริมมาแล้วค่ะ”
3.ผู้รับผิดชอบงานเยี่ยมหลังคลอดมีความพึงพอใจต่อการใช้งาน LINE link แจ้งเตือนส่งต่อข้อมูลมารดาหลังคลอด
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 4.12)
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ต่ อ ผู้ ป่ ว ย : ม ารด าห ลั งค ล อ ด ได้ รั บ บ ริ ก า รเยี่ ย ม ห ลั งค ล อ ด ต า ม ม าต ร ฐ า น ค รบ 5 ค รั้ ง 5 หั ต ถ ก า ร
ต่อเจ้าหน้าที่: สามารถติดตามเยี่ยมหลังคลอดได้ทันเวลาทั้งกรณีคลอดปกติและผ่าคลอดลด ลดความซ้าซ้อนในการทางาน
ต่อองค์กร: เพิ่มรายได้เงินจัดสรรจาก สปสช. รายละ 2,500 บาท
บทเรียนที่ได้รับ
การใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่ สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ส่งผลให้เกิดคุณภาพ และความคุ้มค่าคุ้ม
ทุนในระบบบริการสุขภาพ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ทีมงานมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกัน ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ทีดีต่อทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการและองค์กร
การสนับสนุนที่ได้รับ
-การสนับสนุนเชิงนโยบาย
-สนับสนุนงบประมาณ
-จัดอบรมให้ความรู้ในหน่วยงาน
-ส่งไปอบรมเพิ่มความรู้นอกหน่วยงาน
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ข้อคิดเห็นกรรมการ
ข้ อ ดี : มี ก า ร ใช้ เท ค โ น โ ล ยี ที่ ง่ า ย ค น ส่ ว น ให ญ่ เข้ า ถึ ง ได้ ให้ เป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ป ร ะ ห ยั ด ค่ า ใช้ จ่ า ย
มีความร่วมมือจากสหสาขาวิชาชีพ
โอกาสพัฒนา : หากมีการวัดผลไปถึงความสาเร็จในการให้นมแม่ หรือผลทางคลินิกของคนไข้ร่วมด้วยจะชัดเจนยิ่งขึ้น
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รหัสประจาตัว 710
รูปแบบการเข้าถึงยากลุม่ โอปิออยด์(Opioids)ในการดูแลผูป้ ว่ ยวาระสุดท้ายที่บา้ น อาเภอยางสีสรุ าช จังหวัดมหาสารคาม
ภก.ศุภชัย แพงคาไหล, นพ.พีร์ วัชรวงษ์ไพบูลย์
โรงพยาบาลยางสีสุราช
ที่มา
การดูแลและการใช้ยาในวาระท้ายของชีวิตที่บ้านมีความจาเป็นเนื่องจากจะทาให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดี แม้ว่าจะ
เป็นระยะสุดท้ายของโรคก็ตาม โรงพยาบาลยางสีสุราชมีผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบประคับประคองที่ ยังไม่ได้รับการดูแล
แบบครอบคลุมโดยเฉพาะอาการปวด ซึ่งเกิดจากปัญหาต่างๆ ด้านการใช้ยาระงับปวดไม่สอดคล้องกับระดับความปวดและ
ไม่ต่อเนื่อง(ร้อยละ50) การเลือกชนิดของยาไม่เหมาะสมหรือซ้าซ้อน(ร้อยละ30) รวมถึงขาดแนวทางในการบริหารจัดการ
ยาโอปิออยด์ที่ชัดเจน ผู้ป่วยและญาติขาดความรู้ด้านยาระงับปวด เภสัชกรมี บทบาทในการจ่ายยาเท่านั้น ไม่มีการบริบาล
เภสัชกรรมร่วมกับทีมสหวิชาชีพในการจัดการปัญหาด้านยาและการจัดการความปวด เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ด้านยาระงับ
ปวด ดังนั้นผู้วิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในทีมสหวิชาชีพจึงเห็นความสาคัญของการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายที่บ้าน
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนารูปแบบการเข้าถึงยากลุ่มโอปิออยด์ที่บ้าน ในผู้ป่วยวาระสุดท้าย เพื่อศึกษาผลการพัฒนารูปแบบการเข้าถึงยา
กลุ่มโอปิออยด์ที่บ้าน ในผู้ป่วยวาระสุดท้าย

ระเบียบวิธีวิจัย
วิจัยเชิงปฏิบัติการ ศึกษา ก.ค.59–เม.ย.60 ผู้ร่วม 2 กลุ่ม กลุ่มร่วมพัฒนารูปแบบคือ ผู้ป่วย ,ญาติผู้ดูแล,

อสม., CG ,

ผู้นา, แพทย์ พยาบาล เภสัชกรและจนท. รวม 80 คน กลุ่มผู้ป่วยระยะท้าย 31 คนและญาติ 31 คน รอบที่1 พบผู้ป่วยและ
ญาติกังวลเกี่ยวกับการใช้ยา จนท.กังวลในการให้ยาครั้งแรก การประสานงานไม่ชัดเจน พบซากยามอร์ฟีนสูญหาย สู่วงรอบ
ที่ 2 ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับยา สอนทักษะที่จาเป็น สร้างนวัตกรรม “กล่องบรรเทา”สื่อสารระหว่างผู้ป่วย ญาติ และจนท.
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จัดทาสื่อ online ( “คลิปยารักษาใจ”) สร้างเครือข่าย ติดตามในสัปดาห์ที่ 1 และ3 ประเมินPS ประเมินทักษะ ประเมิน
การเบิ ก-คืนมอร์ฟีน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิง
คุณภาพ ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยวิธีสามเส้า และใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ข้อมูลเชิงปริมาณโดย ค่าเฉลี่ย
และร้อยละ
ผลการศึกษา
รูปแบบการเข้าถึงยากลุ่มโอปิออยด์ที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ ได้แก่ การเตรียมบุคลากรในการใช้ยาโอปิออยด์ โดย อบรม
เพิ่มทักษะหลักสูตร 2 วัน ทฤษฏีและปฏิบัติ จัดทาคู่มือ จัดทา CPG จัดทาสื่อ online (VTRคลิปยารักษาใจ) ควบคุมการใช้
ยามอร์ฟีน โดยจัดทา“กล่ องบรรเทา”สื่ อสารระหว่างผู้ ป่วยญาติและเจ้าหน้าที่ ติดตามประเมินผลสัปดาห์ ที่ 1 และ 3
พัฒนาการส่งต่อข้อมูล 8)ร่วมถอดบทเรียนทุกเดือน ประเมินผล พบว่า ได้ดูแลผู้ป่วยวาระสุดท้าย 31 ราย แบ่งตามระดับ
ความปวด ระดับน้อย 5 ราย ระดับปานกลาง 10 ราย ปวดรุนแรง 16 ราย ผู้ป่วยได้รับยาโอปิออยด์ 26 ราย (ร้อยละ100)
โดยกลุ่มที่สมควรได้รับยาคือกลุ่มปวดระดับปานกลางและรุนแรง ระยะเวลาในการเข้าถึงยากลุ่มโอปิออยด์ ภายใน 1 วัน
15 ราย ภายใน 3 วัน 14 ราย ภายใน 7 วัน 2 ราย ปัญหาการใช้ยาเฉลี่ยก่อนและหลัง = 1.46 และ 0.47 ครั้ง/ผู้ป่วย1
ราย
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายด้านยา เพื่อลดอาการปวดเป็นเรื่องที่สาคัญมาก โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งที่มักจะมีอาการปวดมาก
รบกวนการใช้ชีวิตประจาวัน ดังนั้นเภสัชกรจึงมีบทบาทอย่างมากที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ของผู้ป่วยและครอบครัวลงได้
ด้วยการดูแลให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงยากลุ่มโอปิออยด์ให้เร็วที่สุด และการบริหารหาต้องใช้หลายวิชาชีพ จาเป็นต้องมีการสอน
ให้ความรู้และทักษะที่ถูกต้อง

บทเรียนที่ได้รับ
การพัฒ นารูปแบบการเข้าถึงยาโอปิออยด์ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมดูแล มีทีมงานคอยให้
ข้อเสนอแนะจะทาให้เกิดความมั่นใจในการใช้ยาส่งผลให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาโอปิออยด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
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การเข้าถึงยากลุ่มโอปิออยด์ (Opioids) ในการดูแลผู้ป่วยวาระสุดท้ายที่บ้านสาเร็จได้เพราะภาคีเครือข่าย ที่มีหลากหลาย
วิชาชีพในชุมชนร่วมมือกัน และการทางานข้ามกระทรวง ทบวง กรม ที่มีจิตสาธารณะ ร่วมกันสร้างความดีเพื่อผู้ป่วยระยะ
ท้ายในชุมชนที่เป็นเสมือนญาติ ให้ผ่านพ้นความปวด ความทุกข์กาย และใจ ในวาระสุดท้ายของชีวิต ด้วยความสงบ และมี
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
การสนับสนุนที่ได้รบั
1.การวิจัยเชิงคุณภาพ ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย
ข้อคิดเห็นกรรมการ
ข้อดี : เป็นการวิจัยนาร่องที่เป็นประโยชน์ในการสร้างแนวปฏิบัติที่เหมาะสม มีความร่วมมือกันทุกภาคส่วน และมีการคืน
ข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้อง
โอกาสพัฒนา : ควรเก็บข้อมูลต่อเพื่อให้เห็นการเข้าถึงบริการอย่างแท้จริง ตลอดจนผลข้างเคียงในการใช้ยา หรือการที่ญาติ
ต้องนาผู้ป่วยมารพ. หรือปฏิเสธทางเลือกในการดูแลลักษณะนี้ ในส่วนที่ประเมินผู้ดูแลผู้ป่วยควรมีมิติอื่นเพิ่มเติม
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กลุม่ 7 ระดับ Meta R2R
บทคัดย่อทีไ่ ด้รบั รางวัล
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ผลของการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังตามวิถีมลายูอาเภอหนองจิก
ภกญ.นีลนาถ เจ๊ะยอ
โรงพยาบาลหนองจิก
ที่มา
ปัญหาความไม่สามารถบริหารยาให้ถูกต้องตรงตามที่แพทย์สั่งเป็นปัญหาที่สาคัญปัญหาหนึ่งของการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ซึ่งปัญหานี้มักไม่ได้รับความสนใจจนกลายเป็นปัญหาเรื้อรังโดยไม่ได้รับการแก้ไข ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการรักษา
สิ้นเปลืองยา และทาให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง จากการทบทวนการดาเนินงานพบผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลหนองจิก มีอัตราความไม่สามารถบริหารยาตามที่แพทย์สั่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยปี 2556 2558 พบร้อยละ 45.2, 64.8 และ 82.7 ตามลาดับ สาเหตุเกิดจากการสั่งใช้ยาที่ไม่สอดคล้องตามวิถีชีวิตของผู้ป่วย เช่น
ผู้ป่วยต้องฉีดยาอินซูลินมื้อเย็น แต่รับประทานอาหารหลังละหมาดตอนเวลา 20.00 น หรือผู้ป่วยต้องออกทะเลตั้งแต่เวลา
04.30 น แต่ได้รับยาก่อนอาหารเช้า เป็นต้น ผู้วิจัยจึงต้องการหาคาตอบถึงผลของการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังตาม
วิถีมลายูอาเภอหนองจิก
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังตามวิถีมลายูอาเภอหนองจิก
ระเบียบวิธีวิจัย
1.ปี 2552 ทาการศึกษาผลของการปรับการใช้ยาในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงตามวิถีมุสลิม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
R โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และ Paired t-test
2. ปี 2550 – 2560 ทาการศึกษาผลของการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานตามวิถีชีวิตมุสลิมในเดือนรอมฎอน โดย
เป็น meta R2R จานวน 5 เรื่อง แยกศึกษาในกลุ่มต่าง ๆ คือผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ผู้ป่วยที่คุมเบาหวานได้ดี และกลุ่มผู้ป่วยที่
คุมเบาหวานได้ไม่ดี วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และ Paired t-test
3. ปี 2556 ทาการศึกษาเพื่อประเมินความสามารถของผู้ป่วยต่อการบริหารยาเบาหวาน วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย
โปรแกรม R ใช้สถิติ multiple logistic regression analysis
4. ปี 2558 ทาการศึกษาโดยใช้ MAT Insulin NJ เพื่อประเมินความสามารถของผู้ป่วยในการใช้ยาฉีดอินซูลิน วิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ multiple logistic regression analysis
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ผลการศึกษา
จากการศึกษาพบว่าการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังตามวิถีมลายู อาเภอหนองจิก ทาให้ผู้ป่วยมีค่าเฉลี่ย FBS ค่า SBP ใกล้เคียงค่า
ปกติมากกว่าการใช้ยาตามปกติที่ไม่สอดคล้องตามวิถีมลายูอาเภอหนองจิกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value<0.05)
โอกาสในการเกิดความไม่สามารถบริหารยาตามที่แพทย์สั่งจะน้อยกว่าการใช้ยาตามปกติที่ไม่สอดคล้องตามวิถีมลายูอาเภอ
หนองจิกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value<0.05)
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
เดิมคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD Clinic) ดูแลผู้ป่วยโดยไม่สอดคล้องตามวิถีมลายูอาเภอหนองจิก เปลี่ยนเป็นมีการดูแล
ผู้ป่วยตามวิถีมลายูอาเภอหนองจิก ผลจากการเปลี่ยนแปลงทาให้ค่าเฉลี่ย FBS ของผู้ป่วยลดลงจาก 257.53 mg% เป็น
158.95 mg% ค่าเฉลี่ ย SBP ลดลงจาก 193.11 mmHg เป็น 137.26 mmHg อัตราความไม่ส ามารถบริห ารยาตามที่
แพทย์สั่งลดลงจากร้อยละ 82.7 เป็นร้อยละ 0.87
บทเรียนทีไ่ ด้รบั
หลังจากความยากลาบาก ย่อมมีความง่ายดายเสมอ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ผู้บริหารเห็นความสาคัญของปัญหาและผลักดันนโยบายการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตามวิถีมลายูอาเภอหนองจิกให้
เป็นนโยบายสาคัญของโรงพยาบาล ความร่วมมือร่วมใจในการทางานเป็นทีมของสหวิชาชีพ ผ่านกระบวนการแก้ไขปัญหา
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และความมุ่งมั่นของทีม ทาให้เกิดการพัฒนางานประจาให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย
การสนับสนุนที่ได้รบั
1.การสนับสนุนเชิงนโยบาย พอใจ
2.สนับสนุนงบประมาณ ควรมีการปรับปรุง
3.ให้คาปรึกษา ควรมีการปรับปรุง
4.จัดอบรมให้ความรู้ในหน่วยงาน ควรมีการปรับปรุง
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ข้อคิดเห็นกรรมการ
ข้อดี : 1.เน้นการดูแลรักษาเฉพาะกลุ่ม การเขียนมีการทาสังเคราะห์ได้ดี
2.บริบทของโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง กลุ่มประชากรที่มีอัตลักษณ์สามารถใช้ Meta R2R ในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังทา
ให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความปลอดภัย
โ อ ก า ส พั ฒ น า : 1.เพิ่ ม ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ GAP ให้ เห็ น เชิ ง ร ะ บ บ แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ R2R แ ต่ ล ะ เรื่ อ ง
2.ถอดบทเรียนเพื่อขยายผลกับพื้นที่อื่นๆ ที่มีประชากรในกลุ่มที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะและขยายผลกับ
ผู้ป่วยเรื้อรังอื่นๆ นอกจาก DM, H1
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การพัฒนาแนวทางการดูแลและการรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในบริบทโรงพยาบาลชุมชน
ขนาดเล็ก(F3) โรงพยาบาลนาตาล จ.อุบลราชธานี
พว.จักรพงศ์ ปิติโชคโภคินท์, นพ.เกรียงศักดิ์ กิจเพิ่มเกียรติ, พว.สายชล ชิณกธรรม, พว.สุกัญญา สระแสง,
พว.สุจิตรา โพธิยา,ภกญ.กัณฑิมา เรืองแสน และคณะ
โรงพยาบาลนาตาล
ที่มา
โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (acute coronary syndrome :ACS) เป็นสาเหตุการเสียชีวิตลาดับ 1 ใน 3 ของ
โลกและไทย โรงพยาบาลนาตาลมีขนาด 30 เตียงไม่มีแพทย์เฉพาะทาง ปี 2557-2559 มีผู้ป่วยกลุ่ม ACS 113,121 และ
124 ราย เสียชีวิต 7, 9 และ 11 รายตามลาดับ จากโรค STEMI และ NSTEMI การดูแลและการรักษาพบปัญหาที่สาคัญ
คือการปฏิบัติการประเมินอาการเบื้องต้นของผู้ป่วย ACS ครอบคลุม ร้อยละ72.83 (เป้าหมาย>ร้อยละ95) การรักษา
ครอบคลุมและถูกต้องร้อยละ 87.95 (เป้าหมายร้อยละ100)เมื่อวิเคราะห์ปัญหาเกิดจากแนวทางการดูแลของพยาบาลใน
การประเมิน อาการเบื้ องต้น ไม่ครอบคลุ ม มีแนวทางปฏิ บัติที่ห ลากหลายในการรักษาของแพทย์และพยาบาลรวมทั้ ง
แนวทางไม่เป็นปัจจุบัน โดยแนวทางเดิมที่มีเป็นแนวทางของโรงพยาบาลศูนย์ยังไม่ชัดเจนทั้งบทบาทแนวทางการปฏิบัติ
ส่งผลต่อคุณภาพการดูแลผู้ป่วย ACS โดยรวมไม่ผ่านเกณฑ์ ทาได้เพียงร้อยละ70 เกณฑ์มากกว่าร้อยละ90 จึงเป็นที่มา
การศึกษาครั้งนี้
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาและศึกษาผลการพัฒนาแนวทางการดูแลและการรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันใน
บริบทโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก โรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
ระเบียบวิธีวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ตามกระบวนการ PAOR และประยุกต์ใช้แนวคิดหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBP) ของไอโอวาร่วม
ด้วย การวิจัยมีจานวน 3 เรื่องคือ 1.ปี 2559 เรื่องการพัฒนาแนวทางการดูแลและการประเมินอาการเบื้องต้นของผู้ ป่วย
กลุ่มโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันโรงพยาบาลนาตาล 2.ปี 2560 เรื่องการพัฒนาแนวทางการรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรค
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในบริบทโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กโรงพยาบาลนาตาล 3.ปี 2560-2561 การพัฒนา
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แนวทางการให้ ย าละลายลิ่ ม เลื อ ด (SK) ในผู้ ป่ ว ยACS โดยพั ฒ นาแนวทางจากการทบทวน EBP จากฐาน CINAHL,
PubMed, ThaiLIS, Science direct และ ThaiJO ปี 2553-2560 ทั้ ง หมด 16 เรื่ อ ง ก าหนดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเลื อ กแบบ
เจาะจงคือแพทย์และพยาบาลวิชาชีพรวม 24 คน พัฒ นาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม, แบบประเมินแนว
ทางการดูแลและการรักษาผู้ป่วย ใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหาในส่วนข้อมูลเชิง
คุณภาพ
ผลการศึกษา
1.ได้แนวทางการดูแลและการประเมินอาการเบื้องต้นของผู้ป่วยกลุ่มโรค ACS ทั้งในส่วนของแพทย์และพยาบาลตามบริบท
อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยทาเป็นคู่มือแนวทางปฏิบัติ ประกาศใช้และสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติสอดคล้อง
สัมพันธ์กัน ส่งผลให้การประเมินอาการเบื้องต้นมีความครอบคลุมและถูกต้องร้อยละ 97.36 พยาบาลให้การพยาบาลดูแลที่
ถูกต้องทุกราย
2.การพัฒนาแนวทางการรักษาผู้ป่วย ACS ตามบทบาทหน้าที่ของแพทย์และพยาบาลและได้แนวทางการรักษาหลัก 5C
คือ Case, Care, Consult, Cure และ Continuous แพทย์ พยาบาลให้การรักษาเป็นไปในแนวทางเดียวกันให้การรักษา
ถูกต้องทุกรายและครอบคลุมส่วนการรักษาร้อยละ 99.82
3.มีหน่วยและแนวทางให้ยาละลายลิ่มเลือด (SK) ที่ชัดเจน หลังพัฒนาพบผู้ป่วยSTEMI 17 รายและ NSTEMI 35 ราย
สามารถให้ยา SK ได้ 9 ราย มีการส่งต่อภายใน 30 นาทีทุกราย(ก่อนร้อยละ20)ไม่พบการเสียชีวิต คุณภาพการดูแลผู้ป่วย
ACS ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 97.36 (ก่อนร้อยละ70)
การนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์
1.นามาแก้ไขปัญหาจากงานประจาโดยมีการนาไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการดูแลและการรักษาผู้ป่วยACS ในงาน
ผู้ป่วยนอก งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน และงานผู้ป่วยใน
2.ขยายผล R2R ไปใช้โดยการประยุกต์ใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย Stroke, Sepsis ในโรงพยาบาลนาตาล
3.ขยายผลไปใช้ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกแห่งอาเภอนาตาลและโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี อีก
4 แห่ง
4.นารูปแบบไปแลกเปลี่ยนในเวทีสานักการพยาบาลปี 2560-2561
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บทเรียนที่ได้รับ
การทางานเป็นทีม, การแก้ปัญหาจากการทบทวนความเสี่ยงสู่การพัฒนาโดยประยุกต์ขั้นตอนและหลักการจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ช่วยให้การทางานได้อย่างมีระบบส่งผลต่อผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยดีขึ้นและลดปัญหาจากงานประจา, การนาปัญหา
ที่พบในการปฏิบัติงานมาทบทวนแล้ววางแผนการแก้ไขให้เหมาะสมกับบริบทแล้วนามาประยุกต์ใช้เป็นโอกาสการพัฒนา
งานประจาสานต่อคุณภาพการบริการที่ดีขึ้น บุคลากรมีความสุขจากงานและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานร่วมด้วย
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1.การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ:การจัดการความเสี่ยงโดยใช้ความรู้มาประยุกต์กับงานอย่างสร้างสรรค์ทาให้เกิดการพัฒนา
และแก้ปัญหาได้
2.ทางานเป็นทีม:การทางานประจาที่เห็นปัญหาซ้าๆนามาสู่การแก้ปัญหาโดยทีม ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมนาจินตนาการ
3.การตั้งเป้าและมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน
4.ผู้บริหารให้การสนับสนุนและบุคลากรให้ความร่วมมือ
5.การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงและร้อยเรียง
การสนับสนุนที่ได้รบั
1.การสนับสนุนเชิงนโยบาย
2.สนับสนุนงบประมาณ
3.ให้คาปรึกษา
4.จัดอบรมให้ความรู้ในหน่วยงาน
5.ส่งไปอบรมเพิ่มความรู้นอกหน่วยงาน
6.การอ่าน EKG
7.การให้ยา SK
ข้อคิดเห็นกรรมการ
ข้อดี : 1.ประเด็นการวิจัยสอดคล้องกับนโยบาย Service plan
2.บริบทโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กและต้องรับมือกับกลุ่มเป้าผู้ป่วยฉุกเฉิน STEMI ในกระบวนการ Meta R2R
พัฒนาการเข้าถึง-เข้ารับ, การประเมิน, การดูแล, การให้ยา ทาให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้รวดเร็ว ปลอดภัย ลด
ภาวะแทรกซ้อน
โอกาสพัฒ นา : 1.ถอดบทเรียนเพื่อขยายผลกับกลุ่มผู้ป่วยอื่นๆ ตามบริบท เช่น Stroke, Sepsis, H1 และเชื่อมระหว่าง
Pre-hos, In-hos กับ Post-hos
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รหัสประจาตัว 355 Meta R2R
การพัฒนากระบวนการพยาบาล อย่างเป็นระบบด้วยกลไกมิติทางคุณภาพต่อความปลอดภัยและการเข้าถึงระบบบริการ
ของผู้ป่วย NICU โรงพยาบาลยโสธร
พว.วิภาดา เชื้อศุภโรบล, พว.สุดาวรรณ อยู่สุข, พว.สุพศร สายจันทร์, พว.อรทัย หลงทอน, พว.ธิปนัส ชูรัตน์, พว.อัจฉรียา
นุช ผุดผ่อง
โรงพยาบาลยโสธร
ที่มา
NICU รพ.ยโสธรทางานมีเป้ าหมายคือผลการรักษาพยาบาลที่ดีมีคุณ ภาพ ลดอัตราการตาย ระยะเวลานอนให้ สั้ นลง
จานวนวันใช้เครื่องช่วยหายใจน้อยลง อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนลดลง ความพึงพอใจของครอบครัวเพิ่มขึ้น ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย ICU เด็กเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.26 และพบค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยเฉพาะ
ICU เด็กคิดเป็นร้อยละ 2.47 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด แม้ว่ายอดผู้ป่วยกลุ่มนี้คิดเป็นเพียงร้อยละ 4.05 ของทั้งหมด จากข้อมูล
สะท้อนให้เห็นว่าการดูแลรักษาใน ICU เด็กยังมีค่าใช้ที่จ่ายสูง ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพการรักษาและพยาบาลยังมีช่องว่างเชิง
คุณภาพ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์หาสาเหตุและนามาสู่เป้าหมายของเปิดช่องว่างดังกล่าวโดยการพัฒนากระบวนการพยาบาล
อย่างเป็นระบบด้วยกลไกมิติทางคุณภาพต่อความปลอดภัยและเข้าถึงบริการของทารกและเด็กในระยะวิกฤตได้
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลของการพัฒนากระบวนการพยาบาล อย่างเป็นระบบด้วยกลไกมิติทางคุณภาพต่อความปลอดภัยและการ
เข้าถึงระบบบริการของผู้ป่วย NICU โรงพยาบาลยโสธร
ระเบียบวิธีวิจัย
กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วย NICU มี R2R 9 เรื่อง 1)การพัฒนาระบบการทบทวน 12 กิจกรรมโดย Monitoring NICU TEAM 2)
การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบต่อการป้องกันการเกิดอุบัติการณ์อันไม่พึงประสงค์ใน NICU 3)การพัฒนาระบบ IC
for Newborn Care ต่อการเฝ้าระวังการติดเชื้อ 3 กลุ่ม 4)การเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยาอย่างเป็นระบบต่อการลด
ความเสี่ย งจากกิจ กรรมทางการพยาบาล 5)การพัฒ นาระบบการส่ งต่อแบบ Seamless Network ต่อการเข้าถึงระบบ
บริการและปลอดภัยใน Crisis Newborn 6)ผลการส่งเสริมพัฒนาการของทารกในระยะวิกฤต 7)ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเครื่องมือทางการแพทย์ภายใต้แนวคิด LEAN 8)การเยี่ยมบ้านแบบสหสาขาวิชาชีพเชิงรุกต่อการลดภาวะเสี่ยงต่ อ
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การเกิดพัฒนาการล่าช้าในทารก 9)การพัฒนารูปแบบBio-Psycho-Social-Spiritualต่อการดูแลแบบประคับประคอง
ของทารกในระยะวิกฤต เครื่องมือคือแบบบันทึก สถิติที่ใช้ Content Analysis,Descriptive Analysis,Proportion test
ผลการศึกษา
จานวนผู้ป่วยที่รับเข้า NICU เด็กเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21.17 เป็นร้อยละ 30.54 ได้รับการติดตามเยี่ยมบ้านอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องจากทีมสหสาขาวิชาชีพ จากร้อย 23.07 เป็นร้อยละ 37.5 เมื่อดูผลมิติความปลอดภัย พบว่า อัตราการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนลดลงจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 25 อัตราการเกิด BPD หรือ CLD ลดลงจากร้อยละ 19.23 เป็น 18.75
อัตราการเกิด ROP หรือ CLD ลดลงจากร้อยละ 7.69 เป็น 6.25 อัตราการเกิด IVH grad III-IV ลดลงจากร้อยละ 3.86
เป็น 0 อัตราการเกิด Hearing impairment (โดยวิธี ABR) คงที่

ที่ระดับ 0 และอัตราการเกิดภาวะพร่องออกซิเจน

ลดลงจากร้อยละ 22.75 เป็น 21.68 เมื่อวิเคราะิค่าความแตกต่างของสัดส่วนพบว่า มีเฉพาะจานวนการติดตามเยี่ยมบ้าน
อัตราการเกิด IVH grad III-IV และอัตราการเกิด Hearing impairment (โดยวิธี ABR) ที่ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
หน่วยงานสามารถพัฒนาการดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตได้ดีขึ้น มีระบบติดตามเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทุก
ขณะ และมีแนวทางการดูแล ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทาให้เกิดความมั่นใจในการดูแลมากขึ้น รวมทั้งมีระบบติดตามส่งผล
ให้ บุคลากรมีศักยภาพในการดูแลทารกแรกเกิดมากขึ้น จากการพัฒ นาอย่างต่อเนื่องโดยใช้กระบวนการ R2R มาเป็น
เครื่องมือ ทาให้เห็นผลเชิงประจักษ์ชัดเจนและเชื่อมต่อไปพัฒนาให้แก่หน่วยงานอื่นๆที่ต้องการ นิเทศ ติดตาม อย่างเป็น
ระบบ
บทเรียนที่ได้รับ
ทาให้มองเห็นเป้าหมายของการดาเนินงานและการพัฒนาที่ผลลัพธ์ ทาให้มีเป้าหมายร่วมกันชัดเจนขึ้น จึงสามารถเชื่อมโยง
สู่แผนงานและกิจกรรมต่างๆที่ทาเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดี ทาให้เกิดการจัดลาดับความสาคัญของปัญหา และใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

123

ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ได้ห าโอกาสที่จะสร้างการเปลี่ ยนแปลงและทาให้ ดีขึ้น ด้วยกัล ยาณมิ ตรของทีม วิธีคิด ส่งเสริมโอกาสให้ พัฒ นา สร้าง
แรงจูงใจให้กับทุกคนในหน่วยงาน ปลูกฝังการเรียนรู้เข้าไปในวิธีการทางานปกติประจาวัน โดยใช้กระบวนการดูแลผู้ป่วย
การให้บริการ สถานที่สิ่งแวดล้อมสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน
การสนับสนุนที่ได้รับ ไม่มี
ข้อคิดเห็นกรรมการ
ข้ อ ดี : บู ร ณ าการงานคุ ณ ภ าพมาตรฐาน HA, 2P Safety Goal, Lean, SHA, Service plan, QA และ R2R กั บ
กระบวนการ Meta R2R ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในกลุ่มผู้ป่วย NICU
โอกาสพัฒนา : ถอดบทเรียนเพื่อขยายผล Best Practice และขยายผลงานคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในโรงพยาบาล
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รหัสประจาตัว 434
บูรณาการการดูแลผู้ป่วย Stroke แบบผสมผสานและชุมชนมีส่วนร่วม โรงพยาบาลกุดชุม
พ ว.นั ท ธม น ต์ ส าย ส อ น ส าย ส อ น , พ ว.รั ช นี สุ ท ธิ ธ รรม , พ ว .สถิ ด า น้ อ ย พ ลี , พ ญ .นั น ทิ ยา เข็ ม เพ ช ร
โรงพยาบาลกุดชุม
ที่มา
ผู้ ป่ ว ย Stroke ปี งบประมาณ 2558-2560 ที่ โรงพยาบาลกุด ชุม มี แนวโน้ ม เพิ่ ม มากขึ้น ร้อยละ 11.4, 8.0 และ 36.9
ตามลาดับ มีการดาเนินงานตามแนวทางหมอครอบครัว มาเกือบ 20 ปี การดูแลทั้งเชิงรุกและตั้งรับยังไม่เป็นระบบชัดเจน
ยังพบปัญหาในการคัดกรองไม่ทั่วถึง การเข้าถึงบริการน้อยร้อยละ 46.4 ไม่มีแนวทางการ คัดกรอง/การดูแลส่งต่อที่ชัดเจน
และไม่ได้มาตรฐาน การติดตามดูแลต่อเนื่องไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ผู้ป่วยและผู้ดูแลขาดความมั่นใจในการดูแลตนเอง
จนเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่ส่งผลต่อการดูแลและค่าใช้จ่ายในระยะยาว ดังนั้นจึงได้มีการวิเคราะห์เชิงระบบและหาแนว
ทางการพัฒนาครอบคลุมทั้ งส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู โดยบูรณาการการดูแลผู้ป่วย Stroke แบบผสมผสานและ
ชุมชนมีส่วนร่วมตามบริบทของระดับ Primary care และ Secondary care
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย Stroke หลังปรับกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ระเบียบวิธีวิจัย
เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีผลงาน R2R เพื่อนาไปสู่การศึกษา อยู่ 13 เรื่อง เก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 –
กัน ยายน 2561 ในกลุ่ มเสี่ ย งและผู้ ป่ วย กลุ่ ม ตัวอย่างคัดเลื อ กโดยสุ่ ม อย่างง่าย (Simple Sampling) แบบ Include ,
Exclude criteria โดยใช้เครื่องมือ Thai CVD Risk แบบประเมินทักษะผู้ป่วย ผู้ดูแล แบบประเมินภาวะแทรกซ้อน แบบ
บันทึกติดตามการเยี่ยม ใช้สถิติเชิงพรรณนาร้อยละ และทดสอบค่าความแตกต่าง Proportion test
ผลการศึกษา
กลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองตาม Thai CVD Risk ร้อยละ 97.74 ผู้ป่วยเข้าถึงระบบบริการ ได้ร้อยละ 60.79 กลุ่มเสี่ยงและ
ผู้ป่วยได้รับการ Empowerment โดยทีมสหวิชาชีพ ได้ร้อยละ 80.16 ผู้ป่วยและผู้ดูแลก่อนจาหน่ายได้รับการ Training &
Coaching ร้อยละ 100 ผู้ป่วยและผู้ดูแลได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่องที่บ้านเพื่อฟื้นฟูสภาพและส่งเสริมศักยภาพ โดย
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ผสมผสานทั้งแพทย์แ ผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันโดยทีมหมอครอบครัว ร้อยละ 86.4 ผู้ป่วยมีความปลอดภัยร้อยละ
81.41 และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนร้อยละ 50.12

เกิดนวัตกรรม “กล่องกันชัก” ทดสอบค่าความแตกต่างผลลัพธ์หลัง

พัฒนาพบว่าดีขึ้นกว่าก่อนพัฒนาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ได้รูปแบบในการดูแลผู้ป่วย Stroke ที่ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงกลุ่มป่วยและครอบครัว และนาไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคอื่นๆ
ในระดั บ อ าเภอ และระดั บ จั งหวัด นวัต กรรม “กล่ อ งกั น ชั ก ” ได้ น าไปประยุ ก ต์ ใช้ ในผู้ ป่ ว ยโรคอื่ น ๆทั้ ง ในและนอก
โรงพยาบาล และโรงพยาบาลใกล้เคียง
บทเรียนที่ได้รับ
เป็นการพัฒนาและแก้ปัญหาจากงานประจา รวมทั้งการขับเคลื่อนเชิงระบบจนเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้น จึงควรมีการกระตุ้น
ติดตามบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับเพื่อการพัฒนางานประจาให้เกิดการเรียนรู้แก้ไขปัญหาเชิงระบบอย่างต่อเนื่อง พัฒนา
ระบบคัดกรองในชุมชนให้เข้มข้น ทบทวนแนวทางคัดกรอง และระบบการดูแลต่อเนื่องที่รวดเร็ว การทบทวนการดูแล
ผู้ป่วย การบริหารจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห์ข้อมูลและนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนางานประจา
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ความเข้มแข็งและความร่วมมือของทีมสหวิชาชีพ และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน การสนับสนุนจากผู้บริหารโรงพยาบาล/
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล และการสนับสนุนวิชาการในการพัฒนางานประจาจาก ดร. นิภาพร ลครวงศ์ กลุ่มการพยาบาล
โรงพยาบาลยโสธร
การสนับสนุนที่ได้รบั
1.การสนับสนุนเชิงนโยบาย
2.สนับสนุนงบประมาณ
3.ให้คาปรึกษา
4.จัดอบรมให้ความรู้ในหน่วยงาน
5.ส่งไปอบรมเพิ่มความรู้นอกหน่วยงาน
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ข้อคิดเห็นกรรมการ
ข้อ ดี : บู รณาการงานกับ ชุมชนในกลุ่ มผู้ ป่ ว ย Stroke ทั้ ง Pre-hos, In-hos, Post-hos และกลุ่ มเสี่ยง ส่ งผลให้ มีความ
ปลอดภัยและผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โอกาสพัฒนา : 1. พัฒนาต่อในมิติ intermediead care
2.ถอดบทเรียนเพื่อต่อยอดกับงานอื่นๆในกลุ่มผู้ป่วยสาคัญ เช่น STEMI, Sepsis, H1 ในชุมชน
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ผลการพั ฒ นาระบบการดู แ ลผู้ สู ง อายุเพื่ อ จั ด บริ ก ารปฐมภู มิ ภ ายใต้ ก ารบริห ารจัด การกองทุ น หลั ก ประกั น สุข ภาพ
ตาบลหนองนาก
พว.พนิดา สมนันท์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองนาก
ที่มา
ปี 2560 -2562 ตาบลหนองนากมีผู้สูงอายุในพื้นที่ร้อยละ15.48, 15.96, 16.29 ตามลาดับ มีแนวโน้มก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ปัจจุบันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในผู้สูงอายุได้แก่ HT ร้อยละ19.26, DM ร้อยละ 10.07, หลอดเลือดหัวใจ ร้อย
ละ 3.18, Stroke ร้อยละ 5.05, CKD ร้อยละ 1.3, ภาวะทุพพลภาพของผู้สูงอายุจากปัญหาสุขภาพเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
ทากิจวัตรประจาวันได้ เกิดภาวะพึ่งพาต้องการดูแลระยะยาว ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงร้อยละ 2.91 คนพิการ ร้อยละ
9.07 ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสังคมผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับทั้งด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ การชรา
เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สภาวการณ์เจ็บป่วยที่ก่อเกิดภาวะพึ่งพิงสามารถส่งเสริมป้องกันให้เกิดช้าลงได้ จึงได้พัฒนา
ระบบการดูแลผู้สูงอายุเพื่อจัดบริการปฐมภูมิร่วมกับการบริหารจัดการกองทุนฯนาแนวคิดระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
ที่ให้รัฐบูรณาการทางานร่วมกับท้องถิ่น ครอบครัว ชุมชน
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุเพื่อจัดบริการปฐมภูมิภายใต้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตาบลหนองนาก
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเป็น Meta R2R ที่มีรูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน(Mix Method) ศึกษาพื้นที่ตาบลหนองนาก ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มผู้สูงอายุตาบลหนองนาก จานวน 685 คน โดยคัดเลือกแบบเจาะจง มีผลงาน R2R ที่นาไปสู่การศึกษา
เพื่อลดช่องว่างและพั ฒ นางานจ านวน 6 เรื่อง ได้แก่ 1. ปี 2555 – 2556 เรื่องกลไกชมรมผู้ สู งอายุต่อการขับ เคลื่ อน
ระบบงาน LTC ในท้องถิ่น 2. ปี2557-2558 เรื่องการพัฒ นารูปแบบการจัดบริการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในผู้สู งอายุ 3. ปี
2560-2561 เรื่ องการเตรีย มความพร้ อมเข้าสู่ บั้นปลายชีวิตของผู้ สู งอายุ ณ โรงเรียนผู้ สูงอายุ 4. ปี 2560-2561 เรื่อง
กระบวนการเรีย นรู้ร่ ว มกัน ของสภาเด็ก และเยาวชนต่ อการเพิ่ ม self-esteem ในผู้ สู งอายุ 5. ปี 2560 - 2562 เรื่อ ง
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แนวทางการจัดบริการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบล 6. ปี 2560 2562 เรื่องการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพต่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ผลการศึกษา
ผลการพัฒนารอบ 1 เน้นส่งเสริมป้องกันกลุ่มติดสังคมใช้ชมรมผู้สูงอายุขับเคลื่อนตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุรวมกลุ่มสร้างเสริม
สุขภาพคัดกรองสุขภาพได้ ร้อยละ 96.55 กลุ่มป่วยคัดกรองภาวะแทรกซ้อน กลุ่มเสี่ยง-ป่วยเข้าโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม กลุ่มเสี่ยงลดลงเหลือ ร้อยละ 31.07 กลุ่มป่วยควบคุมโรคได้เพิ่มขึ้นร้อยละ56.23 อัตราอุบัติการณ์เกิดโรคแทรก
ซ้อนลดลงเหลือ 10.28 ต่อประชากรพันคน มีระบบเยี่ยมบ้านชัดเจน ส่งผลให้พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอยู่ ในระดับดี ร้อย
ละ 78.14 ผลการพัฒนารอบ 2 ฟื้นฟูรักษากลุ่มติดบ้าน ติดเตียงโดยจัดบริการตามชุดสิทธิประโยชน์สาหรับผู้ที่มีภาวะ
พึ่งพิงจัดทา care plan โดย care managerให้บริการโดยทีมหมอครอบครัว และ care giver กลุ่มติดบ้านติดเตียงได้รับ
การดูแล ร้อยละ 100 หลังจัดบริการกลุ่มติดเตียงเปลี่ยนติดบ้าน ร้อยละ 6.66 ติดบ้านเปลี่ยนติดสังคม ร้อยละ 13.33 กลุ่ม
4 เสียชีวิตร้อยละ 13.33 เกิดบริการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบล
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
เกิดการพัฒ นาระบบการดูแลผู้สูงอายุเพื่อจัดบริการปฐมภูมิภายใต้การบริหารจัด การกองทุนหลักประกัน สุขภาพตาบล
สามารถเข้ าถึ งบริ การปฐมภู มิ มี แนวทางดู แลส่ งเสริม ป้ องกั น ฟื้ นฟู รั กษาอย่ างชั ดเจนปฏิ บั ติ ได้ จริ ง มี ม าตรฐาน ลด
ภาวะแทรกซ้อนเกิดขบวนการทางานที่มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในชุมชนขับเคลื่อนกองทุนฯ ทาให้ชุมชนมีศักยภาพ
พึ่งตนเองได้ ขยายผลในระดับอาเภอและ CUP ทั้งนีได้นาระบบเป็นต้นแบบใน Service plan LTC ทั้งจังหวัด
บทเรียนที่ได้รับ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลเป็น ทุนทางสังคมด้านงบประมาณที่เข้าถึงได้ง่ายตามหลักเกณฑ์ของ สปสช .โดยภาคี
เครือข่ายในชุมชน สามารถนาใช้ร่วมกับ รพ.สต. ซึ่งเป็นผู้จัดบริการด้านสุขภาพทั้ง ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู รักษาโดยดูแล
ต่อเนื่องถึงบ้านและชุมชน การส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูเป็นหน้าที่หลักของภาคีเครือข่ายในชุมชนเพิ่มศักยภาพของทีมทาให้
เกิดประสิทธิภาพในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวแบบองค์รวมโดยชุมชน
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
การทางานโดยการบูรณาการร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ โรงพยาบาลแม่ข่าย(CUP) กองทุน
หลักประกันสุขภาพตาบล ทีมหมอครอบครัว Care giver และทีมสหสาขาอาชีพภาคีเครือข่ายในชุมชน ทาให้ขับเคลื่อน
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นโยบาย Service plan สาขา Long Term Care ได้อ ย่างมีป ระสิ ท ธิภ าพ เกิด ระบบการดู แลผู้ สู งอายุระยะยาวอย่าง
ครอบคลุม
การสนับสนุนที่ได้รบั
1.การสนับสนุนเชิงนโยบาย
2.การสนับสนุนงบประมาณ
3.ให้คาปรึกษา
4.จัดอบรมให้ความรู้ในหน่วยงาน
ข้อคิดเห็นกรรมการ
ข้อดี : 1.การพัฒนาเชิงระบบของ รพ.สต. โดยใช้เครื่อง Meta R2R
2.บริบทของ รพ.สต. พัฒนาการดูแลผู้สูงอายุ Long Term Care ในการดูแลและเตรียมเข้าสู่ End of Life
บูรณาการกับทีมหมอครอบครัว และทีมสหวิชาชีพ ส่งผลให้มีการดูแลผู้สูงอายุที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี
โอกาสพัฒนา : 1.ถอดบทเรียนเพื่อขยายผลกับกลุ่มโรคสาคัญของชุมชน และขยายผลกับพื้นที่อื่นๆ ที่มีปัญหาใกล้เคียงกัน
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การใช้ 3ส.ประสานพลังสร้างสรรค์ต่อการพัฒนาคุณภาพงานการดูแลแม่และเด็ก จังหวัดปทุมธานี
พว.พรทิพย์ คนึงบุตร โรงพยาบาลปทุมธานี
นัทมณวรรณ ยิ่งเจริญสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
สุจิตตรา โอฬารกิจวนิช สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
พว.ฐิติรัตน์ น้อยเกิด ห้องคลอด โรงพยาบาลปทุมธานี
ที่มา
ในทุกวันนี้เรายังพบมีผู้หญิงทั่วโลกเสียชีวิตจากการตั้งครรภ์และการคลอดอยู่เป็นจานวนมากและการเสียชีวิตของมารดา
เป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดและเป็นความสูญเสียที่ร้ายแรงของครอบครัวและผู้ให้บริการ ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจสังคม
และประเทศชาติ (1) ในปี 2562 ในประเทศไทย ได้ตั้งเป้าหมาย ลดอัตราส่วนการตายมารดาจาก 24.6 ให้เหลือ 15 ต่อ
การเกิดมีชีพแสนคน แต่ในจังหวัดปทุมธานี ในปี 2559-2560 พบมารดาเสียชีวิตสูงเกินเป้าหมายที่กาหนดอยู่มาก คือ
19.13 และ 70.49 ต่อแสนการเกิดมีชีพ สาเหตุการตายส่วนใหญ่เป็นสาเหตุทางอ้อม ผู้ศึกษาวิจัยและทีมจึงสนใจที่จะใช้
หลัก 3 ส. คือการสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพ และการเสริมพลังอานาจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และ
เด็กจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้มีการพัฒนาระบบบริก ารงานแม่และเด็กทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ลดการเสียชีวิตของมารดาจาก
การตั้งครรภ์และการคลอดในจังหวัดปทุมธานี
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลการใช้ 3 ส.ประสานพลังสร้างสรรค์ต่อผลงานการพัฒนาคุณภาพงานระบบบริการสุขภาพแม่และเด็กที่มี
คุณภาพจังหวัดปทุมธานี
ระเบียบวิธีวิจัย
เป็ น การวิจั ย PAR ดาเนิ น การ 4 ขั้น ตอนคือวางแผน (Plan) วิเคราะห์ ปัญ หานาหลั ก 3ส. ได้แก่ การสื่ อสาร การสร้าง
สัมพันธภาพ และการเสริมพลังอานาจ มาวางแผนพัฒนาทั้งจังหวัด ลงมือปฏิบัติ (Action) แบ่งมิติการทางาน 3 มิติ คือ
PreHos Inhos และ PostHos ร่วมกับ การใช้ R2R มาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาติดตามผล (Observation) ตาม
กรอบตัวชี้วัด MCH ในการประเมิน สะท้อนผล (Reflection) นาข้อมูลที่ได้สะท้อนคืนเครือข่ายเพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
ต่อไปกลุ่มตัวอย่างบุ คลากรผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็กเครือข่ายสุขภาพจังหวัดปทุมธานี จานวน 70 คน ระยะเวลา 1
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ตุลาคม 2559–30กันยายน 2561 เครื่องมือที่ใช้ แบบรายงานการฝากครรภ์และการคลอด การสนทนากลุ่ม การถอด
บทเรียน เก็บ รวบรวมข้อมูล จากแบบรายงานการสนทนากลุ่มและการถอดบทเรียนแวิเคราะห์ ข้อมูลโดยการแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ วิเคราะห์เนื้อหาจากการสนทนากลุ่มและการถอดบทเรียนและทดสอบค่าความแตกต่าง (Proportion
difference test)
ผลการศึกษา
ปี 2559-2561 มีผลงาน R2R จานวน 15 เรื่องครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ Prehos 7 เรื่อง Inhos 7 เรื่อง และPostHos 1
เรื่อง ทุกหน่ วยบริการมีการพัฒ นาคุณภาพงานแม่และเด็กเชิงรุกอย่างเป็นรูปธรรม อั ตราการฝากครรภ์ก่อน 12 Wks
เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ ร้อยละ 58 เป็นร้อยละ 69 และ 73 เมื่อวิเคราะิความแตกต่างของสัดส่วนการฝากครรภ์ก่อน 12Wks ปี
2560 ดีขึ้นกว่าปี 2559 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05(Z = 1.65, P = 0.05) ส่วนปี 2561 ดีขึ้นกว่าปี 2560 อย่าง
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Z = 0.62, P = 0.26) แต่ถ้าวิเคราะห์ค่าความแตกต่างหลังกระบวนการพัฒ นา (ปี
2561) ดีขึ้นกว่าก่อนพัฒนา (ปี 2559) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Z = 2.23, P = 0.01) 2.ในปี 2561 มารดา
ตาย 1 ราย (Amniotic Fluid Embolism) 3.ทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัมลดลงจากเดิมร้อยละ 7.9 เหลือ
ร้อยละ 3.8 และ 3.6 4.มารดาวัยรุ่นได้รับยาฝังคุมกาเนิดเพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ 58 เป็น 81 และ 86
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
การสื่อสารที่ดีจะทาให้ผู้ร่วมงานร่วมรับรู้และเข้าใจถึงสภาพปัญหาที่ แท้จริงรับรู้เหตุผลที่ต้องช่วยพัฒนางาน การสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นกับคนทางานร่วมกันจะได้รับการยอมรับนับถือไว้เนื้อเชื่อใจได้รับความร่วมมือที่ดีการเสริมพลัง
อานาจให้กันจะช่วยทาให้คนเห็นคุณค่าในตนเองคุณค่าของงานและมีพลังที่จะทางานอย่างมีความสุข ถึงแม้ ว่างานนั้นจะมี
ความยากลาบากมากเพียงใดก็ตาม เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
บทเรียนที่ได้รับ
การทางานใหญ่และยากลาบากต้องใช้พลังร่วมเป็นอย่างมากจึงจาเป็นต้องมีการสื่อสาร มีสัมพันธภาพที่ดีและการเสริมพลัง
อานาจให้กันและกันจะทาให้เกิดความร่วมมือแบบไร้เงื่อนไข การใช้ R2R มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทาให้มีข้อมูล
เห็นผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพปลอดภัยมากขึ้น ทาให้เกิดการยอมรับภายในตนเองและ
ผู้อื่น ตัวผู้ทางานวิจัยเกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีความสุขและภูมิใจจากการทางาน
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ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการทางานแม่และเด็กทุกคนในจังหวัดร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาคุณภาพการดูแลแม่และเด็กอย่าง
จริงจังเต็มความสามารถ ผู้บริหารทุกระดับให้ความสาคัญคอยช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องให้คาชื่นชม
เป็นขวัญกาลังใจให้กับคนทางาน คนทางานทุกคนไม่ย่อท้อและยอมแพ้ต่อปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มีมากมายในการทางาน
ส่งผลให้งานบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพมากขึ้นตามลาดับ
การสนับสนุนที่ได้รับ
1.การสนับสนุนเชิงนโยบาย
2.สนับสนุนงบประมาณ
3.ให้คาปรึกษา
4.จัดอบรมให้ความรู้ในหน่วยงาน
5.ส่งไปอบรมเพิ่มความรู้นอกหน่วยงาน
ข้อคิดเห็นกรรมการ
ข้อดี : 1.มีความลึกซึ้งและซับซ้อนมากขึ้นในการศึกษา Gap Analysis และการออกแบบรูปแบบการวิจัย
2.บูรณาการใช้กระบวนการ PAR กับ Meta R2R กับพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานี (รพท./รพช./รพ.สต./อสม./อปท.) เชื่อมทั้ง
Pre-hos, In-hos และ Post-hos และสามารถขยายผลเชื่อมได้ทั้งจังหวัดในงานแม่และเด็ก
โอกาสพัฒนา : ถอดบทเรียน Key success และ Failure เพื่อต่อยอดกับคนอื่นๆ และพื้นที่อื่นๆ
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รหัสประจาตัว 724
การพัฒนาการดูแลทารกแรกเกิดในเครือข่ายจังหวัดปทุมธานี
พว.อรทัย ศิลป์ประกอบ, พว.กันทิมา ขาวเหลือง, พว.มาลี โกษะ
หน่วยงานวิกฤตทารกแรกเกิด NICU
ที่มา
จังหวัดปทุมธานี ปี 2558-2560 พบทารกคลอดน้าหนักตัว≤1,500 กรัม แนวโน้มสูงขึ้น อัตราขาดออกซิเจนทารกแรกเกิด
24.7, 30.69 และ 37.09 (เป้ า≤25:1000) อัตราตายทารกอายุ 0-28 วัน 4.25, 5.68 และ 4.86 (เป้ า≤3.4:1000) ทารก
คลอดทั้งใน รพ.ปทุมธานีและ รพ.ชุมชน ทารกที่มีภาวะวิกฤตจาเป็นต้องช่วยกู้ชีพอย่างมีประสิทธิภาพและส่งต่อมารักษา
รพ.ปทุมธานี ซึ่งเวลาแต่ละนาทีมีความสาคัญต่อโอกาสรอดชีวิตและพัฒนาการของทารก และยังขึ้นอยู่กับระบบและความ
พร้อมของบุคลากรในการดูแลอย่า งต่อเนื่อง เพราะปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อจานวนวันนอน การใส่เครื่องช่วยหายใจ ภาวะ
โภชนาการไม่เหมาะสม อีกทั้ง รพ.ชุมชนขาดอุปกรณ์ บุคลากรมีความรู้ทักษะการดูแลทารกไม่เพียงพอ และการวางแผน
จาหน่ายไม่ต่อเนื่อง จึงได้ตระหนักถึงปัญหาร่วมกันพัฒนาความรู้และทักษะของการทางานเป็นทีม เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติ
เดียวกันตามบริบทของแต่ละโรงพยาบาลในเครือข่ายจังหวัดปทุมธานี
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาและศึกษาผลของการช่วยกู้ชีพ และส่งต่อการรักษาทารกแรกเกิดในเครือข่ายจังหวัดปทุมธานี
ระเบียบวิธีวิจัย
ปี 2558 วิจัย PAR การพัฒนาระบบการดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤตแบบมีส่วนร่วม ผู้ร่วมวิจัย ทีมสหสาขา 50 ราย
ทารกและครอบครัว 50 ราย ปี 2559 วิจัย R&D การพัฒนาระบบการดูแลทารกแรกเกิดทั้งเครือข่ายจังหวัดปทุมธานี ผู้
ร่วมวิจัย พยาบาล รพ.ปทุมธานี และ รพ.ชุมชน 7 แห่ง ปี 2560 วิจัย R&D พัฒนาโปรแกรมคานวณ TPN ทารกแรกเกิด
ผู้ร่วมวิจัย ทีมสหสาขา รพ.ปทุมธานี ปี 2561 วิจัย R&D ผลของการมอบหมายงานแบบพยาบาลเจ้าของไข้ในทารกแรกเกิด
ที่มีน้าหนัก <1,500 กรัม โรงพยาบาลปทุมธานี

ปี 2562 วิจัย R&D 2 เรื่อง คือ Version 1 การพัฒนาทักษะการ

ช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด และ Version 2 การพัฒ นาศักยภาพของทีมในการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด โดย formular
One ผู้ร่วมวิจัย พยาบาล

รพ.ปทุมธานี ปี 2562 วิจัย PAR การพัฒนารูปแบบการวางแผนจาหน่ายทารกคลอด

ก่อนกาหนดที่ส่งเสริมการดูแลอย่างต่อเนื่อง ผู้ร่วมวิจัย ทีมสหสาขา 25 ราย ทารกและครอบครัว 9 ราย
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ผลการศึกษา
ปี 2558 ลดอัตราการตาย และลดภาวะแทรกซ้อนจากการส่งต่อการรักษา แพทย์/พยาบาลมีแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐาน
ร่วมกันและเป็นไปในทางเดียวกัน ปี 2559 ผลลัพธ์ KPI ดีขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อนในทารกที่มีภาวะวิกฤต บุคลากรมีความรู้
และการปฏิบัติดีขึ้น (Man Money Material Management) ปี 2560 ลดเวลาที่ใช้คานวณ TPN ได้ 30 นาทีต่อราย ลด
จานวนวันนอน รพ. ลดค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ย ปี 2561 ลดจานวนวันนอน รพ. ลดค่ารักษาเฉลี่ย พยาบาลเจ้าของไข้และ
ครอบครัวมีความพึงพอใจระดับมาก ปี 2562 Version 1 การใช้รถกู้ชีพ แนวทางการสื่อสาร และการยืนตาแหน่งการช่วยกู้
ชีพ Version 2 พยาบาลมีความรู้ดีขึ้น ทักษะเฉพาะตามตาแหน่งดีขึ้น ความพร้อมในการกู้ชีพมากขึ้น ปี 2562 ทีมสห
สาขามีความรู้/ทักษะดีขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อน ลดอัตรา readmit ทีมมีความพึงพอใจระดับดีมากและสามารถปฏิบัติตาม
รูปแบบการวางแผนจาหน่ายได้
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายการดูแลทารกแรกเกิด ทีมสหสาขาวิชาชีพใน รพ.ปทุมธานี และ รพ. ชุมชนสามารถนาแนวทางการ
ดูแลรักษาที่พั ฒ นาร่ว มกัน ไปใช้ได้จ ริงตามบริบทของแต่ล ะโรงพยาบาล มีการบริห ารจัดการใช้ท รัพยากรทั้งบุคลากร
เครื่องมืออุปกรณ์ และการส่งต่อการรักษาทั้งจังหวัดปทุมธานี ทาให้ผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นใจและปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม
มาตรฐานการดูแล เพิ่มความสาเร็จในการกู้ชีพ ลดอัตราตายและการเกิดภาวะแทรกซ้อนทารกได้
บทเรียนที่ได้รับ
การทางานเป็นทีมโดยความร่วมมือทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลทารกแรกเกิดทาให้เกิดความรัก สามัคคีในงานการทางาน
การดูแลทารกแรกเกิดเป็นงานหนักแต่ทุกคนมีรอยยิ้มความสุขไปด้วยกัน การบริหารโดยทีม MCH Board ระดับจังหวัด
การจัดการข้อมูลและคืนข้อมูลให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพัฒนาให้คาปรึกษาระหว่างแพทย์พยาบาล จัด Fast tract
NB ขึ้นในจังหวัด และส่งกลับผู้ป่วยที่พ้นภาวะวิกฤตกลับไว้ดูแลใกล้บ้าน
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
จากการที่มีนโยบายที่ชัดเจน และถูกส่งมอบลงสู่การปฏิบัติที่หน้างานอย่างเข้าใจ และเต็มไปด้วยการใช้ข้อมูลจริงในการ
ขับ เคลื่ อ นการท างานอย่ างเป็ น ระบบ โดยที มสหสาขาวิช าชี พ ที ม MCH Board ระดับ จั งหวัด ผู้ บ ริห ารที่ มี วิสั ย ทั ศ น์
กว้างไกล ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทาให้เกิดการทางานในเครือข่ายอย่างเป็นระบบ มีแผนการทางานที่สอดรับและไปใน
ทิศทางเดียวกัน ทาให้ทุกคนเห็นความสาคัญของตนเองที่ส่งผลต่อคุณภาพการดูแลทารกแรกเกิด
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การสนับสนุนที่ได้รับ ไม่มี
ข้อคิดเห็นกรรมการ
ข้ อ ดี : 1.มี ค ว า ม จ า เ พ า ะ ค า ถ า ม ก า ร วิ จั ย ใ น เชิ ง Clinical ที่ น า ไ ป สู่ ก า ร อ อ ก แ บ บ ก า ร วิ จั ย
2.ใช้กระบวนการวิจัย Mixed Method กับงาน Meta R2R พัฒ นาระบบการดูแลผู้ป่วยแรกเกิดวิกฤตโดยการมี
ส่วนร่วมของสหวิชาชีพส่งผลให้มีคุณภาพ และความปลอดภัย
โอกาสพัฒนา : 1.ถอดบทเรียน Key success และ Failure เพื่อต่อยอดกับคนอื่นๆ และพื้นที่อื่นๆ
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รหัสประจาตัว 758
การพฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด(Sepsis)โรงพยาบาลป่าติ้ว
พว.นิภาพร วงศ์ศรีทา
โรงพยาบาลป่าติ้ว
ที่มา
โรงพยาบาลป่าติ้ว เป็นโรงพยาบาล 30 เตียง ในปี 2560 มีผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด จานวน 19 ราย จากการติดตาม
ตัวชี้วัดพบว่า ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยทันเวลาเพียงร้อยละ 41.1(N=8) การส่งตรวจเพาะเชื้อก่อนได้รับยาปฏิชีวนะร้อยละ
58.8 (11ราย) การให้ ย าปฏิชีว นะภายใน 1ชั่ว โมงหลั งวินิจฉัย ร้อยละ 58.3(N=10) ผู้ ป่ว ยได้รับสารน้าทดแทนอย่าง
เพียงพอร้อยละ 15 (3ราย) ตามลาดับ และมีผู้ป่วยเสียชีวิตในปี 2559 ร้อยละ 5.88(N=1) ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็น ผู้สูงอายุ
และกลุ่มโรคเรื้อรังที่มีการติดเชื้อในร่างกาย เช่น ระบบทางเดินปัสสาวะ ปอดอักเสบ ทางเดินอาหาร และเนื้อเยื่ออักเสบ
พบว่าแนวทางปฏิบัติไม่ชัดเจน บุคลากรยังขาดความรู้และทักษะในการการคัดกรอง วินิจฉัย การประเมิน การเฝ้าระวัง
กลุ่มเสี่ยง ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาคุณภาพการดูผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด(Sepsis)อย่างเป็นระบบ โดยมีคาถามการวิจัยว่า
การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) โรงพยาบาลป่าติ้วเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) หลักปรับกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ระเบียบวิธีวิจัย
รูป แบบการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Method) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ ป่วยที่ติดเชื้อในกระแสเลื อดที่มารับ
บริการในปี 2560-2561 คัดเลือกการสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple Sampling) มี Include , Exclude criteria มีผลงานR2R
เพื่อนาไปสู่การศึกษาอยู่ 5 เรื่องได้แก่ (1)การพัฒนาSepsis Bundle Guide Line ต่อการเข้าถึงการวินิจฉัยและได้รับการ
รั ก ษาตามมาตรฐาน (2)Monitoring System ต่ อ การเฝ้ า ระวั ง กลุ่ ม เสี่ ย งในการเกิ ด ติ ด เชื้ อ ในกระแสเลื อ ด (3)การ
ประยุกต์ใช้ Trigger tools ร่วมกับการค้นหาวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด( Sepsis) (4) Patiu Alert
Sepeis ต่อการคัดกรองผู้ป่วยผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด และ (5) การพัฒนา Intermediate Care ต่อคุณภาพการดูแล
ผู้ป่ วยผู้ ป่ ว ยติดเชื้อในกระแสเลื อด เครื่ องมือที่ใช้ประกอบด้ว ยการวิเคราะห์ เชิงเนื้อหา (Content Analysis) สถิติเชิง
พรรณนา(Descriptive Analysisและทดสอบค่าความแตกต่างProportion difference test
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ผลการศึกษา
ในปี 2561 ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด 17 ราย วินิจฉัยทันเวลาจากร้อยละ 41.1 (8 ราย) เป็น 86.56

(14 ราย) ส่ง

ตรวจเพาะเชื้อก่อนได้รับยาปฏิชีวนะจากร้อยละ 58.8 (11 ราย) เป็น 88.05 (15 ราย) ได้รับยาปฏิชีวนะภายใน 1 ชั่วโมงจาก
ร้อยละ 58.3 (10 ราย) เป็ น 98.50 (16 ราย) การให้ สารน้าทดแทนอย่างเพียงพอจากร้อยละ 15.0 (3 ราย) เป็นร้อยละ
41.37 (7 ราย) มีกระบวนการพัฒนางานอย่างเป็นระบบมีนวัตกรรมในการค้นหาคัดกรองได้รวดเร็ว (early detection) การ
วินิ จฉัยที่รวดเร็วโดยใช้ Patiu Alert Sepsis โดยทาเป็นรูปแบบมาตรฐาน checklist เน้นการปฏิบัติงานให้ ครบ (sepsis
bundles) มีแนวทางการดูแลรักษาเบื้องต้น (early resuscitation) มีการเฝ้าระวังอาการทรุดลงอาการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ทันท่วงทีในกลุ่มเสี่ยงโดยใช้ SOS score หรือ Early warning signs และเข้าสู่ระบบ sepsis fast track ทดสอบค่าความ
แตกต่างผลลัพธ์หลังพัฒนาพบว่าดีขึ้นกว่าก่อนพัฒนาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (Z = 6.690, P = 0.00)
การนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์
1. ทาให้มีแนวทางที่ชัดเจนในการดูแลผู้ป่วยส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสม
2. มีการพัฒนาทีมผู้ดูแลซึ่งประกอบด้วยสหวิชาชีพ สามารถติดตามและประเมินผลการดูแลผู้ป่วยได้ทุกราย
3.ได้มีการบูรณาการกับมาตรฐาน HA และทีมผู้ดูแลรวมถึงทีมผู้ดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูงที่เป็นโรคเรื้อรังในเขตพื้นที่ที่
รับผิดชอบ และเชื่อมโยงการเฝ้าระวังในชุมชน
4.นาผลการวิจัยไปพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องและพัฒนาระดับเครือข่าย
บทเรียนที่ได้รับ
เห็นโอกาสในงานประจา บูรณาการกับมาตรฐาน HA และการมีส่วนร่วมของสหวิชาชีพ มีการแก้ปัญหาโดยคนหน้างาน
และนาไปปฏิบัติเพื่อให้งานง่ายขึ้น
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
จากที่เป็นปัญหาในหน้างานของคนทางานการที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อทาให้ระบบการทางานดีขึ้น ง่ายขึ้น

จึงได้รับความ

ร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมี Case manager ประจาหน่วยงานนั้นๆ และกาหนดเป็นจุดเน้นของโรงพยาบาลจึง
ต้องมีการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือจากสหวิชาชีพเป็นอย่างดี
การสนับสนุนที่ได้รบั
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับได้สนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรในการเพิ่มพูนองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด
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ข้อคิดเห็นกรรมการ
ข้อดี
1.ประเด็นการศึกษาเป็นเชิงนโยบาย
2. ใช้กระบวนการ Meta R2R ในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย Sepsis โดยวิเคราะห์ GAP ร่วมกับการใช้ Sepsis bundle ใน
Patient Safety Goal โดยมีแบบคิดกรอบ, ระบบ Fast Track และมีการพัฒนาการเฝ้าระวัง EWS (Early Waring Sign),
การทบทวนโดยใช้ Trigger Tool การเชื่อมต่อกับ Intermediate Care ส่งผลให้ผู้ป่วยปลอดภัยและเข้าสู่บริการได้เร็วขึ้น
โอกาสพัฒนา : 1.พัฒนาต่อยอดในกลุ่มเสี่ยง Pre-hos และเชื่อมในพื้นที่ที่ยังเป็นปัญหาในชุมชนร่วมกับขยายผลต่อยอดกับ
กลุ่มโรคสาคัญอื่นๆ เช่น Stroke, STEMI, H1
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วิเคราะห์ผลงานวิจัยที่ส่งเข้าร่วมประชุม R2R ปี พ.ศ. 2562
ศ.นพ.สมบูรณ์ เทียนทอง*
นางรวีวรรณ วัฒนมงคล**, สุภมาส ขาแสง**

*ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
**โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัยระดับประเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล e-mail: r2r.thai@gmail.com
การประชุม Routine to Research (R2R) ครั้งที่ 12 ประจาปี 2562 มีผลงานที่ส่งเข้าร่วมประชุมทั้งหมด จานวน 898 เรื่อง จานวนผลงาน
ที่ส่งเข้าร่วมประชุมย้อนหลังถึงปี พ.ศ. 2551 แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลงาน R2R ที่ส่งเข้าร่วมประชุมจากปี 2551 – 2562
2551
จานวนผลงาน 434
ที่ส่ง
จ าน ว น ที่ ได้ 34
รางวัล

2552
445

2553
322

2554
362

2555
548

2556
287

2557
498

2558
827

2559
587

2560
757

2561
941

2562
898

44

39

41

30

46

47

44

40

35

31

38

ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 898 เรื่อง ถูกแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ 6 กลุ่ม คือ 1) ปฐมภูมิ 235 เรื่อง 2) ทุติยภูมิ 233 เรื่อง 3)
ตติยภูมิ 87 เรื่อง 4) นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 147 เรื่อง 5) สนับสนุนบริการและบริหาร 140 เรื่อง 6) Meta R2R 56 เรื่อง ซึ่งในรอบแรก
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาจากบทคัดย่อ และคัดเลือกผลงาน 233 เรื่องเพื่อขอรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จากนั้นพิจารณาอีกครั้ งเพื่อ
คัดเลือกเป็นผลงานดีเด่น ซึ่งในปีนี้มีผลงานดีเด่น ทั้งหมด 38 รางวัล
ภาพรวมผลงานที่ส่งเข้าร่วมประชุมโดยแยกตามเขตต่างๆ โดยเปรียบเทียบปี 2562 กับปี 2558 -2562 แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จานวนผลงานที่ส่งเข้าร่วมประชุมประจาปี แยกตามเขตสุขภาพ เปรียบเทียบระหว่างปี 2558 - 2562
จานวน
ผลงาน
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562

เขต
1
199
167
160
110
108

เขต
2
27
13
14
32
11

เขต
3
4
5
5
14
5

เขต
4
44
19
19
65
103

เขต
5
59
6
30
36
26

เขต
6
17
22
9
24
19

เขต
7
59
28
87
178
216
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เขต
8
160
155
170
115
104

เขต
9
83
25
39
36
73

เขต
10
55
45
99
169
117

เขต
11
25
9
24
25
12

เขต
12
41
48
50
83
63

กทม.

รวม

54
45
51
54
41

827
587
757
941
898

เขตสุขภาพที่มีผู้วิจัยส่งผลงานมากที่สุดเป็นเขตเดิม คือเขต 7 จานวนรวม 216 เรื่อง เป็นเขตที่ส่งผลงานมากที่สุดมา
สองปีติดต่อกัน โดยจังหวัดในเขตนี้ที่มีผลงานมากที่สุดคือจังหวัด มหาสารคาม ปีนี้มีผลงานส่งทั้งหมด 102 เรื่องและยังเป็น
จังหวัดที่มีผลงานสูงสุดในการส่งผลงานเข้าร่วมประชุมติดต่อกันมาสองปีอีกด้วย ส่วนเขตสุขภาพที่มีผลงานเป็นอันดับสองคือ
เขต 10 จานวน 117 เรื่อง โดยจังหวัดอุบลราชธานีมีผลงานมากที่สุดในเขตนี้คือ 51 เรื่อง ทั้งนี้มีเขตสุขภาพที่ส่งผลงานเกิน
หนึ่งร้อยเรื่องอีก 3 เขต คือ เขต 1 (108 เรื่อง) เขต 4 (103 เรื่อง) เขต 8 (104 เรื่อง) (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ผลงานที่สมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัล R2R ดีเด่นประจาปี 2562 ทั้งหมดแยกตามเขตสุขภาพและจังหวัด
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เขต

จังหวัด

ปฐมภูมิ

ทุติยภูมิ ตติยภูมิ

บริการ บริหาร

นวัตกรรม

Meta

รวม

R2R

1

เชียงใหม่

3

4

2

1

1

2

1

14

ลาพูน

-

-

-

-

-

-

-

0

ลาปาง

3

-

3

-

1

-

1

8

แพร่

7

8

-

-

2

2

-

19

น่าน

35

7

-

2

2

6

1

53

พะเยา

5

1

-

-

2

2

-

10

เชียงราย

-

-

-

-

1

-

-

1

แม่ฮ่องสอน

-

2

-

-

-

1

-

3

รวมเขต

53

22

5

3

9

13

3

108

อุตรดิตถ์

-

1

1

-

-

1

2

5

ตาก

-

-

-

-

-

-

-

0

สุโขทัย

-

2

-

-

-

-

-

2

พิษณุโลก

1

-

-

-

-

1

-

2

เพชรบูรณ์

1

-

1

-

-

-

-

2

รวมเขต

2

3

2

0

0

2

2

11

ชัยนาท

-

-

-

-

-

-

-

0

นครสวรรค์

1

-

-

1

1

-

-

3

2
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3

อุทัยธานี

-

-

2

-

-

-

-

2

กาแพงเพชร

-

-

-

-

-

-

-

0

พิจิตร

-

-

-

-

-

-

-

0

รวมเขต

1

0

2

1

1

0

0

5

นนทบุรี

3

-

-

5

1

-

2

11

ปทุมธานี

1

2

5

3

2

3

16

พระนครศรีอยุธยา -

5

1

1

-

-

7

-

4

5

อ่างทอง

8

12

-

4

6

1

-

31

ลพบุรี

2

-

-

-

2

2

1

7

สิงห์บุรี

-

-

-

-

-

-

-

0

สระบุรี

6

1

4

-

-

3

9

23

นครนายก

1

1

-

2

3

1

-

8

รวมเขต

20

16

15

10

15

11

16

103

ราชบุรี

3

-

-

-

-

-

-

3

กาญจนบุรี

-

1

2

-

-

1

-

4

สุพรรณบุรี

1

2

1

-

-

1

-

5

นครปฐม

1

1

-

1

-

-

1

4

สมุทรสาคร

-

-

-

-

-

-

-

0

สมุทรสงคราม

1

4

-

1

-

-

-

6

เพชรบุรี

-

-

-

-

-

-

-

0
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6

ประจวบคีรีขันธ์

2

-

-

-

2

-

-

4

รวมเขต

7

11

1

2

1

3

1

26

สมุทรปราการ

-

-

-

-

-

-

-

0

ชลบุรี

-

-

-

2

-

-

1

3

ระยอง

1

-

-

-

-

-

-

1

จันทบุรี

2

-

1

7

-

-

-

10

ตราด

-

-

-

-

-

-

-

0

ฉะเชิงเทรา

2

-

-

-

1

-

-

3

ปราจีนบุรี

-

-

-

-

-

-

-

0

สระแก้ว

-

-

1

1

-

-

-

2

รวมเขต

3

2

4

8

-

2

-

19

ขอนแก่น

8

16

6

6

3

7

3

49

มหาสารคาม

26

39

2

5

7

13

10

102

ร้อยเอ็ด

8

14

3

3

2

8

1

39

กาฬสินธุ์

10

6

1

1

2

5

1

26

รวมเขต

52

75

12

15

14

33

15

216

บึงกาฬ

-

-

-

-

-

1

-

1

หนองบัวลาภู

1

1

5

-

-

8

-

15

อุดรธานี

3

2

4

-

2

1

2

14

เลย

4

1

5

-

1

1

-

12

7
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8

9

หนองคาย

3

1

-

-

1

-

-

5

สกลนคร

4

2

1

1

1

3

-

12

นครพนม

16

11

-

2

7

8

1

45

รวมเขต

28

20

16

3

11

23

3

104

นครราชสีมา

3

4

1

-

4

2

-

14

บุรีรัมย์

13

1

1

-

-

3

-

18

สุรินทร์

3

3

3

1

1

4

1

16

ชัยภูมิ

8

10

-

1

2

4

-

25

รวมเขต

27

18

5

2

7

13

1

73

ศรีสะเกษ

7

10

3

-

1

6

1

28

อุบลราชธานี

13

13

2

6

3

11

3

51

ยโสธร

6

8

1

1

2

5

7

30

อานาจเจริญ

1

4

-

-

1

-

2

8

มุกดาหาร

-

-

-

-

-

-

-

0

รวมเขต

27

35

6

7

7

22

13

117

นครศรีธรรมราช

1

-

-

-

-

2

-

3

กระบี่

2

-

-

-

-

2

-

4

พังงา

-

1

-

1

1

-

-

3

ภูเก็ต

-

-

-

-

-

-

-

0

สุราษฎร์ธานี

1

-

-

-

-

-

-

1

10

145

11

12

13

ระนอง

-

-

-

-

-

-

-

0

ชุมพร

-

-

1

-

-

-

-

1

รวมเขต

3

3

-

1

1

4

-

12

สงขลา

1

3

3

1

-

-

1

9

สตูล

-

1

-

-

1

-

-

2

ตรัง

-

1

-

1

-

-

-

2

พัทลุง

2

9

-

-

-

-

-

11

ปัตตานี

5

8

2

3

1

2

1

22

ยะลา

-

-

-

3

-

1

-

4

นราธิวาส

4

6

-

2

-

1

-

13

รวมเขต

12

28

8

7

3

3

2

63

กรุงเทพมหานคร

-

11

4

8

18

-

-

41

รวมเขต

-

11

4

8

18

-

-

41

รวมทั้งหมด

235

233

87

63

77

147

56
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ในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ ได้ทาการวิเคราะห์การเขียนบทคัดย่อของผู้วิจัยที่ส่งเข้าร่วมประชุมซึ่งได้ข้อสรุป
ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างมาก ปีนี้คณะทางานมีความเห็นว่าน่าจะวิเคราะห์ในประเด็นใดประเด็นหนึ่งและได้เลือกประเด็นการทา
R2R ในผู้ป่วยเบาหวานซึ่งมีบทคัดย่อส่งเข้ามาร่วมประชุมค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับโรคอื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณานโยบาย
พัฒนางาน R2R และการดูแลผู้ป่วยเบาหวานให้มีคุณภาพมากขึ้นต่อไป ดังรายละเอียดในหัวข้อถัดไป
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การวิเคราะห์บทคัดย่อผลงานวิจัย R2R เกี่ยวกับโรคเบาหวานที่ส่งเข้าร่วมประชุมวิชาการประจาปี 2562
ดร.มาศโมฬี จิตวิริยธรรม1, ดร.ผาสุข แก้วเจริญตา2, ผศ. ดร. ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ 3, ทพญ.สิริรัตน์ วีระเศรษฐ
กุล4, ดร.ประจวบ แหลมหลัก5, ดร.นิภาพร ลครวงศ์6, ผศ.(พิเศษ) นพ.ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ7, ศ.นพ.สมบูรณ์ เทียนทอง8
1-ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม
2- โรงพยาบาลลับแล จ.อุตรดิตถ์
3-คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
4-โรงพยาบาลอุดรธานี จ. อุดรธานี
5-คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา
6-โรงพยาบาลยโสธร จ. ยโสธร
7-โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา
8- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
บทนา
ในการประชุมวิชาการ Routine to Research (R2R) แต่ละปี มีนักวิจัยส่งผลงานเข้าร่วมประชุมจานวนมากและ
เพิ่มขึ้นจาก 434 เรื่องในปีแรก (พ.ศ.2551) เป็น 941 เรื่องในปีที่สิบเอ็ด (พ.ศ.2561) ซึ่งในแต่ละปีคณะกรรมการพิจารณา
รางวัล R2R ได้สรุปว่ามีประเด็นที่น่าสนใจ โดยมีหัวข้อแตกต่างกันไปในแต่ละปีตามความเห็นของคณะกรรมการ เช่น เลือก
ประเด็น ตาม Service plan บ้ าง เลื อกตามการนาไปใช้ประโยชน์บ้าง ส าหรับปีล่ าสุ ด (พ.ศ.2561) ได้สรุปในประเด็น
คุณภาพของบทคัดย่อ จากประสบการณ์ของคณะกรรมการ พบว่ามีนักวิจัยส่งผลงานเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานจานวนมาก
แต่ยังขาดการวิเคราะห์ประเด็นคาถามวิจัยจากปัญหาของโรคนี้ ดังนั้น บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์ บทคัดย่อ
ผลงานวิจัย R2R เกี่ยวกับโรคเบาหวาน และให้ข้อเสนอแนะในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานต่อไป
วิธีการ
นาบทคัดย่อของผลงานวิจัยที่ส่งเข้าร่วมประชุมครั้งที่ 12 พ.ศ.2562 ทั้งหมด 898 เรื่องที่ส่งมาจากหลาย ๆ พื้นที่
มาคัดเลือกเฉพาะที่เกี่ยวของกับผู้ป่วยเบาหวานมาแบ่งย่อยให้ทีมงาน 8 คน ได้ช่วยกันวิเคราะห์ตามประเด็นย่อยที่กาหนด
ไว้ จากนั้นนาผลลัพธ์ที่ได้มาสรุปรวมกันอีกครั้งหนึ่ง
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ผลลัพธ์

จานวนผลงานทั้งหมด มีผลงานที่เกี่ยวกับผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด 102 เรื่อง จากผลงาน R2R ปี 2562 จานวน
898 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.36 โดยผลงานส่วนใหญ่ส่งมาจากระดับปฐมภูมิ 36 เรื่อง รองลงมาคือ ทุติยภูมิ 32 เรื่อง
นวัตกรรม 18 เรื่อง สนับสนุนบริการ 7 เรื่อง สนับสนุนบริหาร 1 เรื่อง ตติยภูมิ 4 เรื่อง และ กลุ่ม Meta R2R 4 เรื่อง1

หัวข้อประเด็นวิจัยตามวัตถุประสงค์
ผลงานส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาและประเมินผลรูปแบบการดูแลผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง และพัฒนาศักยภาพ
ผู้ดูแลผู้ป่วย มีการวัด outcome มุ่งตรงไปในการปรับพฤติกรรม และ ผลตรวจสุขภาพเป็นหลัก ไม่ว่ าจะเป็นความรู้ด้าน
1

กชกร ทองสุขแก้ง, กนิษฐา นิลผาย, กัลยรัตน์ ใจแน่น, กุลนัดดา อภัยโส, กุลนัดดา อภัยโส, เกียรติศกั ดิ์ ขันธเสน , ขวัญตา คาพิรัง, จันทร์

จิรา ยงยืน, จิราวรรณ ลีลาพัฒนาพาณิ ชย์, จิราวรรณ สุวรรณศรี , ชมพูนุท ชีวะกุล, ชลาธร อนัญญาวงศ์, โซเฟี ย สาและ, ณี รนันท์ วีระพล,
ดวงธิดา หาคา, ดอกรัก อาจหาญ, เดชาวัต ครองสมบัติ, ธาริ ณี เสาร์แดน, ธิฆมั พร กีรติพิพฒั น์พงศ์, ธีรารัตน์ ดัน่ คุม้ , นรภัทร ศรี ชุม, นวล
ศรี ชาจันทร์, นางแคทรี ยาพร คาพิชิต, นางปพิชญา กองกิจ, นางสาวธาริ นี เสาร์แดน , นางอามาลีนา สามะ, นาถนริ นทร์ ทรัพย์กลุ ,
นายกฤศยศ เทพบารง, นายนิพนธ์ เงินคงพันธ์, นารี เดชพละ, นิลนาถ เจ๊ะยอ, บัซลี มาหมัด, บุญโฮม คาบุญเรื อง, ประกายดาว ฤทธิ์ฤด,
ปั ทมาภรณ์ เหล่าทอง, ปาตีเมาะ ดือราแม, ปารณี ย ์ ใจธรรม, ปิ ญากรณ์ คาผอง, เปรมจิต ภิมาลย์, พงศธร ทิพย์อุทยั , พรชิตา ศิรินวเสถียร,
พักตร์จิมา เกย์, พิมพ์ชญาน์ กันยะมี, พูลศรี วงษ์สอน, เพลิน สูงโคตร, เพียรพันธ์ ตั้งวงศ์ไชย, ภัสสร สื่ อยรรยงศิริ, ภาณุวฒั น์ ภูสีฤทธิ์, ภิญ
ยา ไปมูลเปี่ ยม, มรกต มูลสาร, มะลิวลั ย์ ฟองเพชร, มัชฌิมา ชารี วรรณ, มารดียะ มะเซ็ง, ยุทธภูมิ สรสิ ทธิ์, ยุวรัตน์ ม่วงเงิน, รฏิมา อารี
รักษ์, รุ่ งทิวา ศรี เดช, รุ่ งนภา พรหมสาขา ณ สกลนคร, รู นีดาร์ กาเซ็ง, ลดาวัลย์ มาลัยเจริ ญ, ลดาวัลย์ ฮามสมพันธ์, วงษ์ดิษฐ วิเชียรเทียบ,
วรัญญา กมลนคร, วันวิสาข์ ทินจอง, วิภา เจริ ญสิ นรุ่ งเรื อง, วิภารัตน์ ลี้ชยั กิจเจริ ญ, วิไลวรรณ ลาหล้าเลิศ, ศราวุธ ทองไพรวรรณ, ศิริวมิ ล
สุระพล, ศุภชัย แพงคาไหล, สงวน บุญธรรม, สถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา, สมคิด กาละนิโย, สมบูรณ์ แนวมัน่ , สมพงษ์ ธรรมบุตร, สัญชัย
ปลื้มสุธา, สันติ อุทะรังษ์, สัมพันธ์ แสนศรี , สายนที นนท์ขนุ ทด, สายฝน ใจทัด, สาราญ ธรรมบุตร, สาวิตรี เพ็ญพิมพ์, สุกญั ณดา หาญ
บารุ ง, สุภาพร มาลีวรรณ์, สุมาลี คมขา, สุวรรณี พลหาราช, แสงอรุ ณ สื่ อยรรยงศิริ, หทัยรัตน์ กุศลเบญจกุล, อรชร ปอแก้ว, อาพรทิพย์ อุด
ทาโท, อาพรทิพย์ อุดทาโท, อุลยั วรรณ์ ประทุมชุมภู, เอื้ออารี ย ์ สื บเสาะดี,
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โภชนาการ การกินยา การออกกาลังกาย BMI, Cholesterol, Fasting Blood Sugar, HbA1c, complication ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้น และวัดศักยภาพที่เพิ่มขึ้นของผู้ดูแล
เมื่อนาผลงานทั้งหมดรวมกับนวัตกรรม จานวน 102 เรื่อง มาแบ่งกลุ่มตามวัตถุประสงค์หลัก 4 ประเด็น คือ 1)
การป้องกันเบาหวานในกลุ่มเสี่ยง 2) การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 3) การรักษาเบาหวาน และ 4) การป้องกันภาวะแทรกซ้อน
จากเบาหวาน พบว่า ประเด็นเรื่องการดูแลผู้ป่วยเบาหวานมีผลงานมากที่สุด 38 เรื่อง ส่วนประเด็นเรื่องการป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน การป้องกันเบาหวานในกลุ่มเสี่ยง และการรักษาเบาหวาน มีผลงานจานวน 23, 22, และ
19 เรื่อง ตามลาดับ
ความสนใจพัฒนางานของนักวิจัยแยกตาม 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. การป้ อ งกั น เบาหวานในกลุ่ ม เสี่ ย ง นั ก วิ จั ย ส่ ว นใหญ่ ส นใจท างานในประเด็ น เดี ย วกั น คื อ การพยายาม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและออกกาลังกายของกลุ่มเสี่ยง โดยการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ
และนามาพัฒนาเป็นรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน ทั้งกลุ่มประชาชน
ทั่วไปและบุคลกรทางการแพทย์ด้วย ประเด็นรองลงมาคือ การเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรด้านการคัดกรอง และการสร้าง
แนวทางปฏิบัติให้กลุ่มเสี่ยง
2. การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ผลงานส่วนใหญ่เน้นไปที่การแก้ไขปัญหาการดูแลสุขภาพ ด้านการควบคุมน้าตาล โดย
สร้างแบบแผนการจัดการตัวเองต่อการควบคุมเบาหวานร่วมกับการเยี่ยมบ้าน ผ่านการให้ความรู้และสร้างองค์ความรู้แก่
ผู้ป่วยเป็นหลัก รวมถึงการใช้เครือข่าย พลังชุมชน ความเชื่อ ความศรัทธาเข้ามาเป็นตัวปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น กองทุน
ผ้าป่า ประเด็นรองลงมาคือ การคัดกรอง การบริหารจัดการยา และการส่งต่อผู้ป่วย
3. การรักษาเบาหวาน ผลงานส่วนใหญ่มุ่งไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการรักษา เช่น การตรวจเลือด
การสั่งยา การลดภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทส่วนปลายในผู้ป่วยเบาหวาน หรือการนากระบวนการต่างๆ มาใช้ใน
การรักษา เช่น สมาธิบาบัด การใช้กะลา ยางยืด การสร้างสิ่งประดิษฐ์ช่วยสอน สาธิตการฉีดอินซูลิ น โดยพบว่า การ
พยายามลดอาการชาตามปลายเท้าของผู้ป่วยเป็นประเด็นที่ผู้วิจัยสนใจมากที่สุด
4. การป้องกันภาวะแทรกซ้อน มุ่งไปที่การให้ความรู้เพื่อให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมดูแลเท้าที่ถูกต้องเป็นหลัก ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องการประดิษฐ์รองเท้าเพื่อลดแรงกด รองลงมาคือการชะลอภาวะไตเสื่อม และการป้องกันโรคแทรกซ้อน เช่น โรค
หลอดเลือดสมอง โดยในบางกิจกรรมอาจมีการปฏิบัติรวมอยู่ด้วย เพื่อให้ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลตัวเองที่ดีขึ้นของผู้ป่วย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มประชากรที่นักวิจัยสนใจมี 3 กลุ่ม คือ เจ้าหน้าที่, อสม., และ ผู้ป่วย (ทั้งผู้ป่วยจริงและศึกษาจากเวชระเบียน)
โดยมีการกาหนดคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนั้น ๆ เช่น ผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวานที่มีความดันโลหิตสูง หรือมีโรค
ไตร่วมด้วย มีอาการชาปลายเท้า รวมถึงผู้ดูแลผู้ป่วย ทีมหมอครอบครัว โดยใช้กลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยตามลักษณะของงานวิจัย
คือในส่วนงานวิจัยเชิงคุณลักษณะที่ใช้ การสัมภาษณ์ จะใช้ผู้เข้าร่วมวิจัยตั้งแต่ 6 - 30 คน ส่วนในงานวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้
แบบสอบถาม มีกลุ่มตัวอย่าง 40 - 140 คน ส่วนงานวิจัยที่ทบทวนจากเวชระเบียน มีจานวน 1,133 เวชระเบียน โดยใน
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การคัดกลุ่มตัวอย่าง นักวิจัยส่วนใหญ่ใช้วิธีกาหนดคุณสมบัติเบื้องต้น (เกณฑ์ คัดเข้า) แล้วจึงให้โอกาสเข้าร่วมโครงการด้วย
ความสมัครใจ
รูปแบบการศึกษา
มีการระบุรูปแบบการศึกษาที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม หรือการ
วิจัยและพัฒนา (45%) การวิจัยแบบกึ่งทดลองทั้งแบบเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม และวัดผลก่ อนหลัง (32%) การวิจัยเชิง
พรรณนาทั้งแบบย้อนหลังหรือไปข้างหน้า (23%) ส่วนการทาวิจัยแบบ randomized controlled trial มีเพียงเรื่องเดียว
แต่เมื่อดูในกระบวนการทาวิจัยแล้ว พบว่า แทบไม่แตกต่างกัน เพราะเริ่มด้วยการลงไปศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งในงานวิจัย
บางเรื่องก็มีการคืนข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ไปจัดโปรแกรมที่เหมาะกับแต่ละกลุ่ม/คน แล้วนาข้อมูลที่ได้มาสร้างเป็นตัวแปร
ต้น (Intervention) เช่น โปรแกรมอาหาร โปรแกรมปรับพฤติกรรม หรือ แนวปฏิบัติเพื่อกาหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้
ผู้เข้าร่วมงานวิจัย โดยอาศัยทฤษฏีที่เกี่ยวข้ องมาสนับสนุน ทั้งในการสร้างเครื่องมือ และกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็น เทคนิค
PAOR, Motivation interview, PDSA, 3อ. 2ส. CIPP model เป็นต้น จากนั้นจึงเริ่มโครงการด้วยการวัดผลก่อนการใช้
โปรแกรม มีกระบวนการให้ความรู้ และเมื่อผู้เข้าร่วมวิจัยดาเนินการไปตามโปรแกรมครบตามเวลาที่กาหนด ก็จะมีการ
วัดผลหลังจากการให้โปรแกรม
ในการดาเนินการวิจัย จะมีการบันทึกข้อมูลและการวัดผลโดยเครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์
โดยแบบบันทึกข้อมูลเป็นเครื่องมือที่ถูกนามาใช้มากที่สุด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
งานวิจัยทุกเรื่องใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย SD บางเรื่องมีการนาสถิติอนุมานมาใช้ร่วมด้วย ซึ่งตัวที่
ใช้มากที่สุ ดคือ ไค-สแควร์ Pair t-test มีงานวิจัยที่ใช้ Regression analysis, Wilcoxon, The McNemar Test และ
Repeated Measures ANOVA บ้าง โดยผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผลที่ได้จากงานวิจัยทุกชิ้นเป็นไปตามที่นักวิจัย
ตั้งไว้ เช่น ในกลุ่มที่ต้องการป้องกันเบาหวานในกลุ่มเสี่ยง ตัวแปรที่นักวิจัยใส่ลงไปส่งผลให้บุคลากรมีภาวะความเสี่ยงของ
สุขภาพลดลง หรือการเพิ่มศักยภาพผู้ดูแลพบผู้ดูแลมีศักยภาพมากขึ้น หรือการรักษาเบาหวานพบผู้ป่ วยมีค่าน้าตาลที่ดีขึ้น
หรือการป้องกันภาวะแทรกซ้อนพบความเสี่ยงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนของผู้ป่วยลดลง เป็นต้น
ข้อจากัดของการวิเคราะห์ในเรื่องนี้
ข้อจากัดที่สาคัญคือคุณภาพของบทคัดย่อ โดยบทคัดย่อส่วนใหญ่ขาดข้อมูลที่ต้องการในประเด็นสาคัญ ทาให้การ
นาผลลัพธ์มารวมทาได้ยากและไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้ เช่น ร้อยละของแต่ละประเด็นที่รายงาน
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ข้อเสนอแนะ
ประเด็นที่ควรนาไปพัฒนาต่อ
โดยภาพรวมพบว่า งานวิจัย เรื่องเบาหวานหลายเรื่องยังอยู่ในช่วงแรกของการทาวิจัย คือ มีลั กษณะเป็นการ
ทบทวนข้อมูลเพื่อการค้นหาปัญหา รวมถึงการติดตามผล ประเมินโครงการ
ดั ง นั้ น การสร้ า งความเข้ า ใจให้ กั บ ผู้ วิ จั ย ในเรื่ อ ง การตั้ ง ค าถามวิ จั ย data collection, CQI, Research
methodology ว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร จึงมีความสาคัญ โดยในเบื้องต้นขอสรุปสิ่งที่นักวิจัยควรพัฒนาเพื่อให้ได้
งานวิจัยที่สมบูรณ์ขึ้นในแต่ละประเด็น ดังนี้
ประเด็น
1. ความเป็นมา

2. ปัญหาในการวิจัย

3. วัตถุประสงค์

โอกาสพัฒนา
1. ขนาดของปัญหาไม่ชัดเจนเพราะไม่มีข้อมูลหรือสถิติ
2. เป็นการเขียนปัญหาเชิงทฤษฏี
3. ทบทวนวรรณกรรมน้อยมาก ไม่เพียงพอ

ผลกระทบ
1. การระบุปัญหากว้าง การเหลาคาถามวิจัยยัง
ไม่แหลมคม
2. ไม่เห็นความจาเป็นที่ต้องทาวิจัย
3. ระบุ ปั ญ หา/ที่ ม าของ Intervention ไม่
ชัดเจน
1. การตั้งคาถามและการเหลาคาถามวิจัยยังไม่แหลมคม
1. ระเบียบวิธีวิจัยอ่อน
ไม่ ชั ด เจน ไม่ เฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจากขาดการวิ เ คราะห์ 2. การกาหนดประชากรคลาดเคลื่อน
knowledge gap หรือทา GAP Analysis
3. กาหนดวัตถุประสงค์ไม่ตรงกับ ปัญ หาหน้ า
2. ปัญหาที่เขียนเป็นปัญหาเชิงวิชาการมากกว่า
งาน
1. เขี ย นวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ว้ า ง ไม่ ชั ด เจน ทั้ ง นี้ น่ า จะสื บ 1. หา Intervention ยาก
เนื่องมาจากคาถามวิจัยที่ไม่แหลมคม ขาดสมมุติฐาน
2. กาหนดตัวชี้วัดยาก ตัวชี้วัดไม่ชัด
2. ไม่สอดคล้องกับประเด็นปัญหาที่ต้องการศึกษา
3. เครื่องมือไม่ชัด
4. ระเบียบวิธีวิจัยไม่ตอบปัญหาที่แท้จริง
5. การเขี ยนผลการวิ จั ยไม่ ชัด จะเขี ย นกว้า ง
ตามทฤษฏี

4. ระเบียบวิธีวิจัย
4.1. ประชากร และ 1. ขาดข้อมูลพื้นฐาน
กลุ่มตัวอย่าง
2. กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจ านวนไม่ เ พี ย งพอต่ อ การสรุ ป ผลอย่ า ง
น่าเชื่อถือ (Internal validity)
3. ไม่มี ค่ าพื้ นฐาน หรือ ขาดเกณฑ์ ก ารเลือ กกลุ่ มตั วอย่ างที่
ชัดเจน
4.2. ตัวแปร
1. ปัจจัยที่เลือกวิเคราะห์เป็นเรื่องที่ทราบอยู่แล้ว (Rearrange
fact)
2. ตัวแปรที่สาคัญ ไม่ครบ / ไม่มีการควบคุม confounding
factors
3. ขาดความชัดเจน /ขาดรายละเอียดของ Intervention
4.3. กระบวนการวิจัย 1. ไม่สอดคล้องกับระเบียบวิธีวิจัย
2. ระยะเวลาติดตามไม่ชัดทาให้การแปลผลลัพธ์ในขั้นสุดท้าย
ไม่ชัดเจน
3. ขาดกระบวนการดาเนินงานที่ชัดเจน
4. ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง
5. ไม่สอดคล้องกับทฤษฏีที่นามาใช้แก้ปัญหา
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1. การอภิปรายผลมีจุดอ่อน
2. ผลการวิ จั ย ไม่ น่ า เชื่ อ ถื อ ท าให้ มี ข้ อ จ ากั ด
หรือลังเลในการนาผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้
ต่อไป
Intervention อาจไม่ สามารถน าไปใช้ ในการ
แก้ปัญหาได้จริง

1. ทาให้ความเชื่อถือของงานวิจัยลดลง
2. ไม่สามารถนาผลกลับมาใช้ได้จริง

4.4. การวัดผล

1. เครื่องมือในการวัดไม่ชัดเจน
2. เครื่องมือไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
3. ไม่แสดงการวัดคุณภาพของเครื่องมือ
4. ขาดการติดตามต่อเนื่อง
5. การวิเคราะห์ผล 1. สถิติที่ใช้ไม่สอดคล้องกับระเบียบวิธีวิจัย
2. เน้นเรื่องความพึงพอใจมากไป
6. ผลการวิจัย
1. ไม่มีสิ่งที่เป็นความพิเศษหรือความรู้ใหม่
2. ยังไม่ได้แสดงผลการศึกษาทางคลินิกโดยตรง
3. ยังไม่มีข้อสรุปที่นาไปสู่การวางแผนแก้ปัญหา
4. ไม่สอดคล้อง/ครอบคลุมวัตถุประสงค์
7. การสรุปผล
1. การอธิบายวิธีการใช้ผลจากการวิจัยไม่ชัดเจน
2. ขาดผลการวิเคราะห์เชิงประจักษ์
3. สรุปผลไม่ตรงวัตถุประสงค์
8 . ก า ร น า ไ ป ใ ช้ 1. เขียนตามทฤษฎี และประสบการณ์ที่มี ไม่ได้เขียนตามหลัก
ประโยชน์
ที่ต้องเขียนจากผลการวิจัยเท่านั้น
9. บทคัดย่อ
1. ขาดเนื้อหาสาคัญที่ทาให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้องาน
2. ไม่เน้นปัญหาหน้างาน
3. เขียนผลในวัตถุประสงค์หลัก
4. ไม่มีการนาเสนอค่าทางสถิติที่ในผลการศึกษา

1. ผลที่ ได้ ไม่ ต อบประสิ ท ธิภ าพที่ แ ท้ จริ งของ
Intervention
1. ทาให้ความเชื่อถือของงานวิจัยลดลง
2. ไม่มีประเด็นสาคัญอื่นที่เป็น How to
1. ไม่ เ กิ ด การสร้ า งองค์ ความรู้ ใ ห ม่ ต าม
ความหมายของการวิจัย
2. ความน่าเชื่อถือที่จะใช้ดูแลผู้ป่วยมีน้อย
3. ได้ประโยชน์ของการทางานวิจัยน้อย

1. ไม่เห็นภาพการนาไปใช้ประโยชน์ที่แท้จริง
1. การน าเสนอผลงานวิ จั ย ผ่ า นบทคั ด ย่ อ ได้
ประโยชน์ไม่เต็มที่

ประเด็นที่ควรพัฒนาแยกตามลักษณะของงานวิจัย
1. งานวิจยั ทีเ่ ป็นการวิจัยเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Research) ต้องเพิ่มประเด็นการศึกษาในเรื่องของตัวแปร
ร่วม หรือตัวแปรปนเปื้อนให้ชัดเจนกว่านี้ เพราะงานวิจัยลักษณะนี้ เป็นการศึกษาในเชิงลึกลงไปถึงลักษณะเฉพาะของกลุ่ม
ตัวอย่าง ฉะนั้น ตัวแปรที่เป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลจึงเป็นสิ่งจาเป็นมาก และต้องนามาเสนอผลให้เห็นคุณลักษณะร่วม
และคุณลักษณะที่แตกต่างที่มีอิทธิพลต่อผลที่แตกต่างกัน
2. งานวิจัยที่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ยังขาดระเบียบวิธีวิจัยที่ดี การค้นหาประเด็น
คาถามไม่ชัด ไม่เฉพาะเจาะจง หรือไม่ชัดเจน ส่งผลให้วัตถุประสงค์ไม่ชัดเจนไปด้วย ทาให้ไม่สามารถกาหนดตัวชี้วัดที่ชัดได้
ท าให้ ก ารวัด ผลไม่ รั ด กุ ม และการที่ ปั ญ หาไม่ ชั ด ท าให้ ส ร้าง Intervention เพื่ อ แก้ ปั ญ หาไม่ เหมาะสม กระบวนการ
ดาเนินการวิจัยและเครื่องมือจึงไม่ชัดด้วย

152

ทฤษฏีสุขภาพแบบจาลอง Meikirch กับการทาวิจัยโรคเบาหวาน
โรคไม่ติดต่อยังคงเป็นประเด็นสาคัญที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้ความสนใจ2 เนื่องจากอัตราการเพิ่มขึ้นของ
ผู้ป่วยมากขึ้นทุกปี เช่นเดียวกับนักวิจัย R2R ที่มีการศึกษาระบบการดูแลสุขภาพเพื่อการดูแลบุคคลกลุ่มนี้มากมาย ทั้งการ
ดูแล การป้องกันโรคแทรกซ้อน และการป้องการโรคในกลุ่มเสี่ยง อย่า งไรก็ตาม ในการเปลี่ยนพฤติกรรมของคน สิ่งสาคัญ
คือ ต้องมีความเข้าใจว่าสุขภาพคืออะไรเพื่อให้ได้มีแนวคิดสุขภาพที่ถูกต้อง สามารถนาไปใช้ดูแลสุขภาพได้จริง
ทฤษฏีสุขภาพแบบจาลองของ Meikirch เป็นทฤษฏีที่น่าสนใจ ได้สรุปคาจากัดความของสุขภาพว่า “สุขภาพเป็น
สถานะพลวัตของความเป็นอยู่ที่ดี ที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพของแต่ละบุคคล (Individual) ปัจจัยทาง
สังคม (Social) และ สิ่งแวดล้อม (Environment)” ดังแผนภาพที่ปรากฏด้านล่าง3

แผนภาพที่ 1 ทฤษฏีสุขภาพแบบจาลองของ Meikirch (The Meikirch model)
โดยปั จจั ยส่ วนบุ คคลนั้ น มี 2 ประเด็นคือ ศักยภาพทางชีวภาพคือ ลักษณะพื้นฐานทางชีวภาพของชีวิต เช่น
พันธุกรรม และศักยภาพที่ได้มาโดยส่วนตัว คือ ศักยภาพที่เกิดจากประสบการณ์ทางร่างกาย จิตวิญญาณ และสังคมในช่วง
ชีวิตของคน มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในขณะที่ปัจจัยทางสังคม เป็นปัจจัยที่เริ่มต้นใน
ครอบครัว ดาเนินการต่อในโรงเรียน และที่ทางาน อิทธิพลเหล่านี้เป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล หรือวัฒนธรรม
ในสังคม ในสังคมที่มีสภาพไม่เหมาะสม เช่น สังคมที่ไม่มีความเป็นอิสระ หรือ คนในสังคมไม่มีส่วนร่วมในการดาเนินการ
ด้านสุขภาพ จะเป็นสิ่งจากัดอย่างมาก ต่อความสาเร็จของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ส่วนปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมนั้น
WHO: Global Action Plan for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases 2013–2020. 2013.
Bircher J. and Hahn E. G. 2016. Understanding the nature of health. สื บ ค้ น เมื่ อ วั น ที่ 11 ก ร ก ฎ าค ม 2019, จ าก :
https://meikirch-modell.ch/en/.
2
3
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เป็นสิ่งช่วยส่งเสริมทั้งสุขภาพและการพัฒนา อาจเป็นตัวลด หรือเพิ่มความต้องการของชีวิตในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งส่งผลต่อ
สุขภาพส่วนบุคคล เช่น ความพร้อมของน้าดื่มที่สะอาด เงื่อนไขสาหรับการผลิตอาหาร มลพิษทางอากาศ สถานที่ทางานที่
ปลอดภัย เป็นต้น
ทฤษฎีสุ ขภาพแบบจ าลองของ Meikirch มุ่งตอบสนองความคาดหมายด้านความสามารถในการปรับตัวและ
จัดการตนเอง จึงเป็นทฤษฎีที่น่าสนใจในการจะนามาใช้ศึกษากระบวนการปรับพฤติกรรมสุขภาพ เพราะการปรับตัว เป็น
เรื่องที่ซับซ้อน จะเห็นได้จากบางการรักษาที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ ก็ไม่ได้ให้ผลลัพธ์เหมือนกันในผู้ป่วยทุกราย
ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการทดลองทางคลินิกที่มีการควบคุม เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับประสิทธิผลของการรักษา แต่การแปลผล
การศึกษาก็ยังเป็นสิ่งที่ต่างกันในผู้ป่วยแต่ละราย จึงต้องพิจารณาข้อมูล และติดตามผู้ป่วยแต่ละรายอย่างรอบคอบ หาก
ปัจจัยทั้ง 3 ได้รับ การจัดการที่ดี ผลลั พธ์ด้านสุขภาพย่อมสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ จึงอาจถือได้ว่าทฤษฎีนี้เป็น
พื้นฐานในการสร้างแนวทางปฏิบัติเชิงประจักษ์
เมื่อนางานวิจัยที่เกี่ยวกับโรคเบาหวาน จานวน 92 เรื่องข้างต้นมาวิเคราะห์ โดยใช้ ทฤษฏีสุขภาพแบบจาลองของ
Meikirch พบว่า งานวิจัยมีความสอดคล้องกับโมเดล Meikirch เพราะเป็นงานวิจัยที่ทาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการ
ปรับปรุงสุขภาพของผู้คน การติดตามผลจึงมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยส่วนบุคคลเป็นหลัก จากนั้นจึงเป็นการติดตามผลจากปัจจัย
ทางสังคม และสิ่งแวดล้อมเป็ นล าดับ ถัดมา งานวิจัยบางชิ้นยังส่ งผลพลอยได้ต่อค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพที่ลดลง
อย่างไรก็ตาม จานวนผลงานส่วนใหญ่ (75%) จะเน้นไปทางมิติด้าน psychosocial ส่วนด้านสิ่งแวดล้อม และด้านบุคคลมี
เพียง 15% และ 10% ตามลาดับ
สรุป
มุมของคนทางาน ทราบดีว่า พฤติกรรมสุขภาพเป็นระบบการปรับตัวที่ซับซ้อน การพัฒนาศักยภาพของตัวผู้ป่วย
และผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้ป่วยจึงเป็นสิ่งสาคัญ ทฤษฎี Meikirch จะทาหน้าที่เป็นวิสัยทัศน์ร่วมกันสาหรับทุกคนที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพเพื่อสร้างความร่วมมือที่ดี อย่างไรก็ดี ในการจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ
ผู้ป่วยเบาหวานนั้น กระบวนการที่นามาใช้ต้องผ่านการสร้างอย่างรอบคอบ รัดกุม มีระเบียบวีธีการที่ดี เพื่อให้เกิดความ
น่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของงานวิจัย R2R
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