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นางสมปอง  ส าราญสุข 
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 

ประธานโครงการ 

 

 

นางสาวอมรรัตน์  ปังอุทา 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

คณะกรรมการ 

 

 

นางสาวนริศรา  ศรีกุลวงศ์ 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

คณะกรรมการและเลขานุการ 

 

นายสมชาย  พรหมจักร 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

ประธานที่ปรึกษา 

 

 

นางอัญชลี  ปรีชาฤทธริงค์ 
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม

และคุ้มครองผู้บริโภค 
กรรมการ 

 

 

นางประภา  สุวรรณเทน 
หัวหน้าคลินิกหมอครอบครัว 
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รายชื่อคณะอนุกรรมการด าเนินงานโครงการพัฒนาความก้าวหน้าในการเขียนงานวิจัย 

ในหน่วยงาน (R2R) ให้ส าเร็จ โรงพยาบาลวานรนิวาส ปี 2560 

คณะกรรมการอ านวยการท างานวิจัยจากงานประจ า โรงพยาบาลวานรนิวาส 
1. นายแพทย์สมชาย   พรหมจักร   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวานรนิวาส  ประธานกรรมการ 
2. นางอัญชลี           ปรีชาฤทธิรงค์   เภสัชกรช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นางประภา          สุวรรณเทน    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
4. นางสาวอมรรัตน์     ปังอุทา     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
5. นางสาวนริศรา       ศรีกุลวงศ์      พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   กรรมการ 
6. นางสมปอง           ส าราญสุข      หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล         กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะอนุกรรมการด าเนินงานท างานวิจัยจากงานประจ า โรงพยาบาลวานรนิวาส 

1. นายแพทย์สมชาย  พรหมจักร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล  ประธานที่ปรึกษาโครงการ 
2. นางสมปอง   ส าราญสุข    หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล  ประธานโครงการ 
3. นางประภา   สุวรรณเทน  PCC        คณะกรรมการ 
4. นางสาวอมรรัตน์   ปังอุทา      กลุ่มการพยาบาล   คณะกรรมการ 
5. นางรัตนา   ธรรมทาทอง    COC       คณะอนุกรรมการ 
6. นางสาวบุญนิสา  ภูมิศรี    เวชปฏิบัติครอบครัว    คณะอนุกรรมการ 
7. นางรัตนา   ธรรมทาทอง    ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง   คณะอนุกรรมการ 
8. นางจันทร์เพ็ญ   ปะวะโพตะโก   ควบคุมการติดเชื้อ     คณะอนุกรรมการ 
9. นางวนิดา   กาสุริย์     ตึกราชพฤกษ์   คณะอนุกรรมการ 
10. นางวารุณี   อุดม    ห้องคลอด   คณะอนุกรรมการ 
11. นางจิรารัตน์  ตรงดี     อุบัติเหตุฉุกเฉิน   คณะอนุกรรมการ 
12. นางชไมรัตน์  ดุลบดี     แผนกผู้ป่วยนอก   คณะอนุกรรมการ 
13. นางรัตติยา  แสดคง  แผนกผู้ป่วยนอก   คณะอนุกรรมการ 
14. นางหนึ่งนุช   บุตรวัง   ตึกราชาวดี   คณะอนุกรรมการ 
15. นางมงคล  วารีย์    ศูนย์ถนอมไต   คณะอนุกรรมการ 
16. นางสาวฐิตาภรณ์  ฮองต้น   ศูนย์ถนอมไต   คณะอนุกรรมการ 
17. นางสาวอรพรรณ  ผาใต้   ตึกต้นคูณ      คณะอนุกรรมการ 
18. นางสาวนภัทร  ศรีสร้อย    ห้องผ่าตัด      คณะอนุกรรมการ 
19. นางสาวกนกกาญจน์  สังฆัง ตึกราชพฤกษ์   คณะอนุกรรมการ 
20. นางสาวศิริวรรณ  หล้าจันทะ ตึกราชาวดี   คณะอนุกรรมการ 
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21. นางสาวพจนาฎ  ศรีธรรมมา ตึกสงฆ์ประชาสามัคคี    คณะอนุกรรมการ 
22. นางสาวพีรภรณ์   โสมี    ตึกสงฆ์ประชาสามัคคี    คณะอนุกรรมการ 
23. นางสาวนิตยา  แพงหอม      ตึกผู้ป่วยหนัก ICU  คณะอนุกรรมการ 
24. นางสาววันรัก  ค าภาศรี     เทคนิคการแพทย์     คณะอนุกรรมการ 
25. นางสาวภัสสรานิจ   พรรณรังษี เภสัชกรรม     คณะอนุกรรมการ 
26. นายประยุทธ   พรมมา    รังสี    คณะอนุกรรมการ 
27. นางสาวพิชชาพร  พลทะสอน กายภาพบ าบัด   คณะอนุกรรมการ 
28. นางสาวสายฝน   กลางชมพู     PCC    คณะอนุกรรมการ 
29. นางสาวจุฬารัตน์   พิลาบุตร   งานแผน      คณะอนุกรรมการ 
30. นายภูวดล  เลิศศรี     งาน ICT      คณะอนุกรรมการ 
31. นางสาวมณีรัตน์  อินทร์พิม     เวชปฏิบัติครอบครัว     คณะอนุกรรมการ 
32. นางสาวนายิกา  อินทะนาม แพทย์แผนไทย   คณะอนุกรรมการ 
33. นางสาวกฤติยา  พลเยี่ยม  แพทย์แผนไทย     คณะอนุกรรมการ 
34. นางสาวชรัณดา  สูญยะราช   ควบคุมการติดเชื้อ   คณะอนุกรรมการ 
35. นางอรอนงค์  อุดามาลย์    กลุ่มการพยาบาล     คณะอนุกรรมการ 
36. นางสาวนริศรา   ศรีกุลวงศ์     ตึกราชพฤกษ์  คณะกรรมการและเลขานุการ 
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รายชื่อผลงานและเจ้าของผลงานวิชาการ R2R โรงพยาบาลวานรนิวาส ประจ าปี 2560 

 หน่วยงาน เรื่อง ผู้น าเสนอ 
1 หน่วยงานจ่าย

กลาง 
การพัฒนาแนวทางการบรรจุหีบห่อเครื่องมือปราศจาก
เชื้อด้วยสื่อมัลติมิเดียช่วยจ า  หน่วยงานจ่ายกลาง 
โรงพยาบาลวานรนิวาส 

นางจันทร์เพ็ญ ปะวะโพตะโก 
นางสาวชรัณดา สูญยะราช   

2 งานห้องผ่าตัด การพัฒนารูปแบบการป้องกันการเกิดเครื่องมือผ่าตัดปน
ไปกับผ้าเปื้อน งานห้องผ่าตัด รพ.วานรนิวาส 

นางสาวณภัทร  ศรีสร้อย 
นางลดาวัลย์   พลวิเศษ 

3 ตึกต้นคูณ การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้โดยการใช้สื่อวีดีทัศน์ใน
การปฏิบัติตัวในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมหลังการผ่าตัด
เปลี่ยนข้อเข่าเทียม  หอผู้ป่วยในศัลยกรรมกระดูกและข้อ 

นางสาวกิตติยา  สุระพา   
นางศศิธร  จันทร์ตื้อ 

4 ตึกสงฆ์ การพัฒนารูปแบบการป้องกันการพลัดตกหกล้มในหอ
ผู้ป่วยพิเศษตึกสงฆ์เมตตาประชาสามัคคี 

นางสาวพีรภรณ์  โสมี 

5 ER การพัฒนารูปแบบการใช้แนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย 
severe sepsis และ septic shock รพ.วานรนิวาส 

นางสาวมธุรส  โสมนาม 

6 NICU การพัฒนาการจัดระบบอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจให้
พร้อมใช้งาน  โดยใช้ Box Set 

นางสาวกนกกาญจน์  สังฆัง 

7 ICU ประสิทธิผลของการใช้แนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันการ
เลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจ ในงานพยาบาลผู้ป่วยหนัก
ผู้ใหญ่ 

นางสาวนิตยา   แพงหอม 

8 ห้องคลอด การพัฒนารูปแบบการป้องกันการตกเลือดหลังคลอด นางสาวพรทิพย์  ก่ าสี 
9 แพทย์แผนไทย ถุงแช่ไร้พิษ นางสาวนายิกา  อินทะนาม 

นางสาวกฤติยา  พลเยี่ยม 
10 งานจัดเก็บ การพัฒนารูปแบบการเพ่ิมรายได้การจัดเก็บ นางนิรชา  รักษาขันธ์ 
11 PCC ผลการให้ความรู้สุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสและผู้

ประกอบอาหารในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
พ้ืนที่ต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัด
สกลนคร 

นางสายฝน   กลางชมพู 

12 เภสัชกรรม การออกแบบระบบการจัดการยาเหลือใช้ในผู้ป่วย
เบาหวาน โดยการวิเคราะห์สาเหตุราก 

นางสาววิภาดา   ปุณณภาไพศาล 
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รายชื่อผลงานและเจ้าของผลงานวิชาการ นวัตกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส ประจ าปี 2560 

 หน่วยงาน เรื่อง ผู้น าเสนอ 
1 เภสัชกรรมและ

คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

รถซาเล้งโมบายยูนิตเพ่ือสุขภาพ นายสิทธิพงษ์  กนกหงส์ 
นายจักรพันธ์  อรรคฮาด 
นางสาวสุทธิดา  สุรภีร ์

2 เภสัชกรรมและ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

คิวอาร์โค้ดทันใจ  สื่อสารว่องไว  เข้าใจข้อมูลยาในยุค 4G นางสาวศรัญญา  เอื้ออารีย์กุล   
นายภูวดล  เลิศศรี 

3 เภสัชกรรมและ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

น้อยไปเชื้อดื้อยา เกิด ADR ถ้ามากไป 
 

นายชัยเวท ศรีภิรมย์ 

4 งานอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

กล่อง..ห้องน้ าพูดได้ 
 

นายภูวดล  เลิศศรี   
นางนิรันดร  เทียนรังสี 
นางสาวศรัญญา  เอื้ออารีกุล 
นายบัญชาชัย  แพงพิมพ์โล้   
นางสาวนริศรา  ศรีกุลวงศ์  

5 กายภาพบ าบัด สองขาพาเพลิน นายอรรถพล  ชูศรีทอง 
นายวรพจน์  ปัญจันทร์สิงห์ 

6 คลินิกชะลอไต นาฬิกาพิทักษ์ไต นางมงคล  วารีย์ 
นางนภาลัย  แสงโพธิ์ 
นางสาวฐิตาภรณ์  ฮองต้น 
นางแจ่มจันทร์  แสนสุข 

7 กายภาพบ าบัด โต๊ะใส่เฝือก Hip spica cast เด็ก นายวรพจน์  ปัญจันทร์สิงห์ 
8 ซักฟอก ถุงแดงแรงฤทธิ์ พิชิตผ้าเปื้อนติดเชื้อ นางวันเพ็ญ  แสดคง 

นางสาวปนัดดา  เคนทวาย 

 

รายชื่อผลงานและเจ้าของผลงานวิชาการ เรื่องเล่า (Story telling) โรงพยาบาลวานรนิวาส ประจ าปี 2560 

 หน่วยงาน เรื่อง ผู้น าเสนอ 
1 กายภาพ เกิดมาครั้งหนึ่ง ขอได้ตอบแทนพระคุณแม่ ค าภู  โถแก้วเขียว 
2 ICU เรื่องเล่าจากความทรงจ า “นาฬิกาชีวิต” นางสาวภัชธิยา  สสีิทธิ ์
3 จิตเวช  สายใยผูกพันธ์สายสัมพันธุ์ ณ วังนาซอ กายสิทธิ์  จันทะบาล 
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ความส าเร็จของการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย ปี พ.ศ.2558 – 2560 

ประเภทงาน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
R2R 4 11 12 
นวัตกรรม   8 
เรื่องเล่าเร้าพลัง   3 
รวม 4 11 23 
หน่วยงานที่เข้าร่วม และร้อยละ
ความส าเร็จของหน่วยงาน 

10 (36%) 12 (91.6%) 25 (72%) 

น าเสนอระดับอ าเภอ 0 11 9 
น าเสนอระดับจังหวัด 4 11 21 
น าเสนอระดับเขต 1 2 0 
น าเสนอระดับประเทศ 0 1 4 
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แผนภมิูแสดงการน าเสนองานวชิาการในเวทรีะดับต่าง ๆ ในปี 2558-2560
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ภาพแห่งความประทับใจ 

ภาพ รายละเอียด เวทีระดับ 

 

ได้เข้าร่วม น าเสนอผลงานในงานประกวด
วิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560  
ผลงาน การน าเสนอด้วยโปสเตอร์ สาขาเภสัช
กรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค  
เรื่อง รถซาเล้งโมบายยูนิตเพื่อสุขภาพ  
โดย นายสิทธิพงษ์ กนกหงส์  
ได้รับรางวัล การน าเสนอประเภทโปสเตอร์
ดีเด่น สาขาเภสัชกรรมและการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

กระทรวง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 

 

 

ได้เข้าร่วม น าเสนอผลงานในงานประกวด
วิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560  
ผลงาน การน าเสนอด้วยโปสเตอร์ โปสเตอร์ 
สาขาเภสัชกรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค 
เรื่อง คิวอาร์โค้ดทันใจ  สื่อสารว่องไว  เข้าใจ
ข้อมูลยาในยุค 4G 
โดย นางสาวศรัญญา  เอื้ออารีกุล และ  
นายภูวดล  เลิศศรี 

กระทรวง
สาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 

 

ได้เข้าร่วม น าเสนอผลงานในงานประกวด
วิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560  
ผลงาน การน าเสนอด้วยวาจา ประเภท R2R 
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการป้องกันการตก
เลือดหลังคลอด 
โดย นางสาวพรทิพย์   ก่ าสี 

กระทรวง
สาธารณสุข 
 
 
 
 



 

8 
 

ภาพ รายละเอียด เวทีระดับ 

 

ได้เข้าร่วม น าเสนอผลงานในงานประกวด
วิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 และ
งานวิชาการสาธารณสุข สกลนคร ปี 2560 
ผลงาน การน าเสนอด้วยวาจา ประเภท R2R 
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเพ่ิมรายได้การ
จัดเก็บ 
โดย นางสาวนิรชา  รักษาขันธ์ 
ได้รับรางวัล รางวัลชมเชยอันดับ 2 ในการ
น าเสนองานวิชาการสาธารณสุข สกลนคร 

กระทรวง
สาธารณสุข/
งานวิชาการ
จังหวัด
สกลนคร 
 
 
 
 

 
 

 
 

ได้เข้าร่วม น าเสนอผลงานในงานประกวด
วิชาการระดับจังหวัดสกลนคร ปี 2560  
ผลงาน การน าเสนอด้วยวาจา ประเภท R2R 
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการป้องกันการเกิด
เครื่องมือผ่าตัดปนไปกับผ้าเปื้อน งานห้อง
ผ่าตัด รพ.วานรนิวาส 
โดย นางสาวณภัทร  ศรีสร้อย  
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 

งานวิชาการ
จังหวัด
สกลนคร 
 

 

ได้เข้าร่วม น าเสนอผลงานในงานประกวด
วิชาการระดับจังหวัดสกลนคร ปี 2560  
ผลงาน การน าเสนอด้วยวาจา ประเภท R2R 
เรื่อง การบริหารจัดการอุปกรณ์ Ventitor 
circuit โดยใช้นวัตกรรมใบรายการแสดงชุด
เครื่องช่วยหายใจ หอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรก
เกิด NICU โรงพยาบาลวานรนิวาส 
โดย นางสาวกนกกาญจน์  สังฆัง 
ได้รับรางวัล รางวัลชมเชยอันดับ 1 
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ภาพ รายละเอียด เวทีระดับ 

 
 

ได้เข้าร่วม น าเสนอผลงานในงานประกวด
วิชาการระดับจังหวัดสกลนคร ปี 2560  
ผลงาน การน าเสนอด้วยวาจา ประเภท 
นวัตกรรม 
เรื่อง น้อยไปเชื้อดื้อยา เกิด ADR ถ้ามากไป 
 
โดย นายชัยเวทย์  ศรีภิรมย ์
ได้รับรางวัล ชมเชยอันดับที่ 1 

งานวิชาการ
จังหวัด
สกลนคร 
 

 

ได้เข้าร่วม น าเสนอผลงานในงานประกวด
วิชาการระดับจังหวัดสกลนคร ปี 2560  
ผลงานประเภท ภาพถ่าย 
ชื่อผลงาน..ไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลา 
โดย นางสาวอมรรัตน์  ปังอุทา 
ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 

งานวิชาการ
จังหวัด
สกลนคร 
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R2R งานประจ าสู่งานวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

การพัฒนารูปแบบการป้องกันการเกิดเครื่องมือผ่าตัดปนไปกับผ้าเปื้อน  

งานห้องผ่าตัด รพ.วานรนิวาส 

นภัทร  ศรีสร้อย และลดาวัลย์  พลวิเศษ  โรงพยาบาลวานรนิวาส  

ความเป็นมาและส าคัญของปัญหา    

โรงพยาบาลวานรนิวาส มีการขยาย
บริการให้การผ่าตัดที่มีความซับซ้อนมากขึ้นโดย
แพทย์เฉพาะทาง มีบริการผ่าตัดในระบบศัลยกรรม 
เช่น การผ่าตัดทางศัลยกรรมทั่วไป การผ่าตัดตับ
และท่อทางเดินน้ าดี ผ่าตัดมะเร็งต่างๆ การส่อง
กล้องเพ่ือการวินิจฉัย ระบบศัลยกรรมกระดูกและ
ข้อ เช่นการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก การผ่าตัด
เปลี่ยนข้อเข่า การผ่าตัดดามกระดูกด้วยโลหะ เป็น
ต้น ซึ่งในปัจจุบันงานห้องผ่าตัดมีการใช้เครื่องมือ
จ านวนมาก เพ่ือรองรับการผ่าตัดที่เพ่ิมขึ้น การ
ผ่าตัดมีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น เครื่องมือผ่าตัด
มีความหลากหลาย และมีการใช้เครื่องมือเฉพาะที่
ท าห่อแยกไว้  เมื่ อ เสร็จการผ่ าตัดแต่ละราย 
พยาบาลส่งเครื่องมือผ่าตัด และผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
จะน าเครื่องมือที่ใช้แล้วทั้งหมดเก็บลงกล่องเพ่ือ
น าไปล้างท าความสะอาด แล้วจึ งส่งไปท าให้
ปราศจากเชื้อที่หน่วยจ่ายกลาง ส่วนผ้าเปื้อนที่ใช้
ในการผ่าตัดแต่ละราย จะถูกส่ งไปที่หน่วยงาน
ซักฟอก  ซึ่งจากจ านวนผู้ป่วยที่มารับบริการผ่าตัด
ในแต่ละวันที่ เ พ่ิมมากขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ เกิด
ความเร่งรีบในการเก็บเครื่องมือหลังผ่าตัดเสร็จ 
พยาบาลส่งเครื่องมือบางคน ตรวจนับเครื่องมือ
เฉพาะก่อนผ่าตัด แต่หลังผ่าตัดไม่ได้นับ ท าให้เกิด
ความผิดพลาด ส่งผลให้เครื่องมือผ่าตัด ติดไปกับ
ถุงผ้าส่งชักที่ส่งซักในหน่วยงานซักฟอก ก่อให้เกิด
ความเสียหายกับเครื่องมือ ท าให้เครื่องมือช ารุด 
เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องมือ
บางชนิดก็ไม่สามารถน ากลับมาใช้ได้อีกท าให้เสีย
ค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องมือทดแทน ถ้าเครื่องมือที่

ติดไปกับถุงผ้าเปื้อน ถูกน าลงซักในเครื่องซักผ้าอาจ
ท าให้ เครื่ องซักผ้าช ารุดเสียค่า ใช้จ่ ายในการ
ซ่อมแซม  

จากการทบทวนอุบัติการณ์ในปี 2556 –  
2560 พบว่ามีอุบัติการณ์เครื่องมือผ่าตัดติดไปกับ
ถุงผ้าส่งซัก จ านวน 4 , 2 , 6 และ 6 ครั้ ง พบ
อุปกรณ์ช ารุด 1 รายการ จากการทบทวนหาสาเหตุ
พบว่าเกิดจาก 1) ความเร่งรีบของเจ้าหน้าที่ ในการ
เก็บ เครื่ องมือหลั งผ่ าตัด  โดยไม่ ได้ตรวจนับ
เครื่องมือให้ครบถ้วนก่อนน าออกจากห้องผ่าตัด 2) 
ใบรายการเครื่องมือผ่าตัด มีรายชื่อเครื่องมือ และ
จ านวนไม่ตรงกับเครื่องมือใน Set และ เครื่องมือ
บาง Set ยังไม่มีใบรายการเครื่องมือ 3) เครื่องมือ
เฉพาะที่ห่อแยก ที่น ามาใช้ในการผ่าตัดแต่ละราย 
ไม่ได้รับการตรวจนับ 4) จากการสังเกต พบว่า
พยาบาลที่ส่งเครื่องมือผ่าตัดจะเป็นผู้ตรวจนับ
เครื่ องมือก่อนและหลั งผ่ าตัด เ พียงคนเดี ยว 
พยาบาลช่วยรอบนอก ไม่ได้ท าการตรวจสอบ
ร่วมกับใบรายการที่มีใน Set เครื่องมือ 5) เมื่อ
ผ่าตัดเสร็จ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ และพยาบาลจะ
ช่วยกันในการเก็บผ้าเปื้อนลงถุงแดง โดยจะรวบผ้า
ออกจากตัวผู้ป่วย เพ่ือท าการปิดแผล ท าให้ไม่ได้
สังเกตว่ามีเครื่องมือติดอยู่กับผ้า 6) ผู้ช่วยเหลือ
คนไข้น าเครื่องมือผ่าตัดที่ใช้แล้ว ออกจากห้อง
ผ่าตัด โดยการน าเครื่องมือไปวางไว้บนผ้าที่ใช้ห่อ 
set แล้วจึงรวบชายผ้าห่อเอาเครื่องมือออกจาก
ห้องผ่าตัด ท าให้เครื่องมือบางส่วนติดไปกับผ้า
เปื้อน 

จากการทบทวนหาสาเหตุเครื่องมือผ่าตัด
ติดไปกับผ้าเปื้อนพบว่า มีเครื่องมือเฉพาะบางชนิด
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ที่ ติ ด ไปบ่ อยครั้ ง  ไ ด้ แก่  1)  Towel clip เ ป็ น
เครื่องมือที่ใช้หนีบผ้าเวลาผ่าตัด ในการผ่าตัดแต่ละ
ราย จะใช้หลายชิ้นพอเสร็จผ่าตัดมักจะเก็บออกไม่
หมดท าให้ติดไปกับถุงผ้าเปื้อน 2) Allis clamp 
เป็นเครื่องมือที่เจ้าหน้าที่จะใช้ในการท าความ
สะอาดบริ เวณที่จะผ่าตัดในกรณีผู้ป่วยผ่าตัด 
Minor บางครั้งแพทย์จะเป็นคนท าความสะอาด
บริเวณที่จะผ่าตัดเอง เมื่อใช้เสร็จแล้ว แพทย์จะ
หนีบไว้กับชายผ้าปูโต๊ะ ท าให้หลงลืมเก็บออกก่อน
น าผ้าส่งซัก 
3) เครื่องมือเฉพาะห่อแยก จะไม่ได้รับการตรวจนับ 
ท าให้บางครั้งหล่นติดไปกับถุงผ้าเปื้อน 4) Curved 
clamp ในกรณีผ่าตัดกระดูกและข้อ ที่ต้องใช้
เครื่อง Fluoroscope ต้องใช้ผ้าปราศจากเชื้อปิด
บริเวณผ่าตัดก่อน และเมื่อ Fluoroscope เสร็จ
แล้ว แพทย์จะใช้ Curved clamp หนีบชายผ้าทิ้ง
ลงพื้น ท าให้เครื่องมือติดไปกับผ้าส่งซัก 

จากอุบัติการณ์เครื่องมือผ่าตัดติดไปกับถุง
ผ้าเปื้อนนั้น ส่วนใหญ่จะตรวจพบเครื่องมือก่อนน า
ผ้าเปื้อนเข้าถังซักผ้าที่หน่วยงานซักฟอก เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับเครื่องมือ เครื่อง
ซักผ้า และป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่หน่วยซักฟอก 
ได้รับบาดเจ็บจากเครื่องมือที่ปนไปกับถุงผ้า ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาการป้องกันเครื่องมือผ่าตัดติดไปกับถุงผ้า
เปื้อนเพ่ือลดความเสียหายของเครื่องมือและเพ่ิม
ความปลอดภัยของบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง 

 
ค าถามการวิจัย 

การพัฒนาแนวการปฏิบัติเพ่ือการพัฒนา
รูปแบบการป้องกันการเกิดเครื่องมือผ่าตัดปนไป
กับผ้าเปื้อน งานห้องผ่าตัดโรงพยาบาลวานรนิวาส 

วัตถุประสงค์  
1. เ พ่ือศึกษาการพัฒนาแนวทางการ

ป้องกันเครื่องมือผ่าตัดติดไปกับถุงผ้าเปื้อนของ
เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลวานรนิวาส 
 

วิธีการศึกษา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย
เชิ งปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วม (Participation 
Action Research)  เ พ่ือศึกษาการพัฒนาแนว
ทางการป้องกันเครื่องมือผ่าตัดติดไปกับถุงผ้าเปื้อน 
หน่วยงานห้องผ่าตัด โรงพยาบาลวานรนิวาสกลุ่ม
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ  สหวิชาชีพในกลุ่ม
งานห้องผ่าตัด จ านวน 19 คนกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาคือ จ านวนครั้งของการผ่าตัดในช่วงเวลา 
เดือนเมษายน ถึงมิถุนายน 2560วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติ ร้อยละ 
 
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มประชากรในการศึกษาครั้ งนี้  คือ  
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ งานในกลุ่มงานห้องผ่ าตัด 
โรงพยาบาลวานรนิวาส ประกอบด้วย ศัลยแพทย์ 
3 คน, วิสัญญีพยาบาล 3 คน, พยาบาลวิชาชีพ 6 
คน, พยาบาลเทคนิค 2 คน, ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 3 
คน และพนักงานทั่วไป 2 คนและกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาคือ จ านวนครั้งของการผ่าตัดในช่วงเวลา 
เดือนเมษายน –มิถุนายน 2560 
 
สถานที่  งานห้องผ่าตัด โรงพยาบาลวานรนิวาส 
 
ระยะเวลาด าเนินการ    ทดลองเก็บข้อมูลในวันที่
1  เมษายน  2560                
เก็บข้อมูลจริงในวันที่ 24มิถุนายน2560 
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เครื่องมือ 
1.แนวปฏิบัติการป้องกันเครื่องมือผ่าตัด

ติดไปกับถุงผ้าเปื้อน 
2.แบบบันทึกการตรวจนับเครื่องมือที่ใช้ใน

การผ่าตัดแต่ละราย 
3.แบบบันทึกจ านวนการผ่าตัด และการ

เกิดอุบัติการณ์เครื่องมือผ่าตัดติดไปกับผ้าเปื้อน
รายวัน 
 
วิธีด าเนินการท าวิจัย 
ระยะที่ 1 การวางแผนเตรียมการศึกษา (ช่วง
การศึกษาเดือนมีนาคม 2560) 

1 . ป ร ะ ชุ ม เ จ้ า ห น้ า ที่ ห้ อ ง ผ่ า ตั ด
ประกอบด้วยวิสัญญีพยาบาล 3 คน, พยาบาล
วิชาชีพ 6 คน, พยาบาลเทคนิค 2 คน, ผู้ช่วยเหลือ
คนไข้ 3 คน และพนักงานทั่วไป 2 คนเกี่ยวกับ
อุบัติการณ์เครื่องมือผ่าตัดติดไปกับถุงผ้าเปื้อนโดย
ก าหนดปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาสาเหตุ
ของปัญหา  โ ดยวิ เ ค ราะห์ จ ากสถานการณ์
อุบัติการณ์ความเสี่ยงที่มีเครื่องมือผ่าตัดติดไปกับ
ผ้าเปื้อนส่งซัก จากการวิเคราะห์ถึงปัญหา พบว่า 
1) ด้านกระบวนการ เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติมาตรฐานเพ่ือให้เกิดคุณภาพในงานห้อง
ผ่าตัด และ 2) ด้านเครื่องมือ จ านวนเครื่องมือที่ใช้
ในการผ่าตัดมีจ านวนมากขึ้น มีความหลากหลาย
ขึ้น จากการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือหาสาเหตุใน
ด้านกระบวนการ พบว่า การตรวจนับเครื่องมือทั้ง
ก่อนและหลังผ่าตัด ความเร่งรีบ การเก็บผ้า การ
เก็บเครื่องมือ เกิดจากเจ้าหน้าที่ละเลยการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานงานห้องผ่าตัด และเมื่อเจ้าหน้าทุก
คนร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า จ านวนผู้ป่วยที่
เข้ารับการผ่าตัด และเครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัดมี
จ านวนเพ่ิมมากข้น อีกทั้งยังมีความหลากหลาย

มากขึ้น จึงเป็นผลให้เกิดอุบัติการณ์เครื่องมือผ่าตัด
ปนไปกับผ้าเปื้อน 

2. ผู้วิจัยได้เตรียมความพร้อมในการแก้ไข
ปัญหาโดยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การ
ใช้แนวปฏิบัติ เ พ่ือป้องกันการเกิดอุบัติการณ์
เครื่องมือผ่าตัดปนไปกับผ้าเปื้อน และหาแนวทาง
กระตุ้นเพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้เกิด
คุณภาพตามมาตรฐานงานห้องผ่าตัดมากขึ้น 
 
ระยะที่ 2 วางแผนตัดสินใจเลือกแนวทางการ
แก้ปัญหา (ช่วงการศึกษาเดือนมีนาคม – 
เมษายน 2560) 
 1. การสะท้อนข้อมูลเพ่ือออกแบบระบบ 
จากการวิเคราะห์ถึงปัญหาจัดเก็บเครื่องมือผ่าตัด 
พบปัญหา 2 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ และ
ด้านเครื่องมือ และจากการร่วมกนวิเคราะห์พบว่า
ปัญหามักเกิดจากความเร่งรีบ การเก็บผ้า การเก็บ
เครื่องมือซึ่งเกิดจากเจ้าหน้าที่ละเลยการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานงานห้องผ่าตัดผู้วิจัยได้สะท้อนข้อมูล
กลับ เ พ่ือให้ เจ้าหน้าที่ ได้รั บทราบร่วมกันหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหา จึงได้จัดท าแนวปฏิบัติ
เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติการณ์เครื่องมือผ่าตัดปน
ไปกับผ้าเปื้อน และมีการจัดท าเครื่องมือเ พ่ือ
ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งแจ้งผลการ
ปฏิบัติเป็นระยะๆ ในแต่ละเดือน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามการปฏิบัติ 
ตามแนวปฏิบัติ เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติการณ์
เครื่องมือผ่าตัดปนไปกับผ้าเปื้อน ผู้วิจัยได้ปรึกษา
กับทีมวิจัยของโรงพยาบาล โดยการน าเครื่องมือ
เดิมที่มีอยู่ มาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับจ านวน
เครื่องมือที่เพ่ิมมากขึ้น และมีความหลากหลายขึ้น 
เพ่ือให้ง่ายต่อการบันทึก และตรวจสอบ 
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ระยะที่ 3 ระยะด าเนินการ(ช่วงการศึกษาเดือน
เมษายน – มิถุนายน2560) 

1.จัดท าแนวปฏิบัติการป้องกันเครื่องมือ
ผ่าตัดติดไปกับถุงผ้าเปื้อนแบบตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติและปรับปรุงใบรายการ
เครื่องมือผ่าตัดทุกSetเครื่องมือ ให้ถูกต้องครบถ้วน 
พร้อมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบร่วมกัน 

2 .ทดลอง ใช้ แนวปฏิบั ติ ก ารป้ องกัน
เครื่องมือผ่าตัดติดไปกับถุงผ้าเปื้อนแบบตรวจสอบ
การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ และใบรายการเครื่องมือ
ผ่าตัด  

3.ประชุมทบทวนผลการทดลองเก็บข้อมูล
พร้อมสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะจาการทดลองใช้
และปรับปรุงแนวปฏิบัติให้เหมาะสมก่อนเก็บข้อมูล
จริง 

4. เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดทุกคน ใช้แนว
ปฏิบัติการป้องกันเครื่องมือผ่าตัดติดไปกับถุงผ้า
เปื้อนแบบตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ 
และใบรายการเครื่องมือผ่าตัด พร้อมทั้งเก็บข้อมูล
จริงตามแบบตรวจสอบ และรายงานผลเป็นระยะๆ 

5.ประชุมทบทวนผลการปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติการป้องกันเครื่องมือผ่าตัดติดไปกับถุงผ้า
เปื้อนน าผลการประเมินแบบตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบัติการป้องกันเครื่องมือติดไปกับถุงผ้า
ส่งชักและขั้นตอนการด าเนินงานมาวิเคราะห์เพ่ือ
พิจารณาวางแผนใช้ต่อไป 
 
แนวปฏิบัติการป้องกันเครื่องมือผ่าตัดติดไปกับถุง
ผ้าเปื้อน 
ระยะก่อนผ่าตัด 
 พยาบาลส่งเครื่องมือ ตรวจนับอุปกรณ์
ผ่าตัดร่วมกัน กับพยาบาลช่วยเหลือรอบนอก หรือ
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ แล้วท าการลงบันทึกการตรวจนับ

เครื่องมือ ในใบตรวจนับเครื่องมือช่อง ครั้งที่ 1 
พร้อมทั้งบันทึกอุปกรณ์ที่เปิดเพ่ิมนอกเหนือจาก
เครื่องมือใน Set ผ่าตัด 
ระยะผ่าตัด 
 1. พยาบาลส่ ง เ ค รื่ อ งมื อ  ต รวจ เช็ ค
เครื่องมือขณะผ่าตัด หากมีการแพ็คเครื่องมือผ่าตัด
เข้าไปในร่างกายของผู้ป่วย ให้ขานบอกพยาบาล
ช่วยเหลือรอบนอก หรือผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยบันทึกใน
กระดานบันทึกขณะผ่าตัด 
 2. ก่อนการเย็บปิดแผล พยาบาลส่ ง
เครื่องมือ และพยาบาลช่วยเหลือรอบนอก หรือ
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ตรวจนับอุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัด 
แล้วท าการบันทึกในกระดานบันทึกขณะผ่าตัด 
ระยะหลังผ่าตัด 
 1. เมื่อแพทย์เย็บปิดแผลเรียบร้อยแล้ว 
พยาบาลช่วยเหลือแพทย์ผ่าตัด เก็บผ้าลงถังผ้า
เปื้อน โดยท าการเก็บเป็นชิ้น และท าการคลี่ผ้าทุก
ชิ้น ก่อนน าผ้าลงถัง เพ่ือป้องกันอุปกรณ์ติดไปกับ
ผ้าเปื้อน 
 2. พยาบาลส่งเครื่องมือ และผู้ช่วยเหลือ
คนไข้ ตรวจนับเครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัด โดยเมื่อ
นับแล้วน าเครื่องมือใส่ในกล่องพลาสติกที่มีฝาปิด 
ก่อนน าเครื่องมือออกจากห้องผ่าตัด และไม่น าผ้า
ออกจากห้องผ่าตัดพร้อมกับเครื่องมือ พร้อมลง
บันทึกในใบตรวจนับเครื่องมือช่อง ครั้งที่ 2 
 3. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ตรวจนับอุปกรณ์ที่ใช้
ในการผ่าตัด ก่อนน าเครื่องมือผ่าตัดส่งหน่วยจ่าย
กลาง 
 
ระยะที่  4  ประ เ มินผล (ช่ วงการศึกษา24 
มิถุนายน 2560) 
 1. ด้านกระบวนการ จากการใช้แบบ
ประเมินเพ่ือติดตามการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการ
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ป้องกันเครื่องมือผ่าตัดติดไปกับถุงผ้าเปื้อน พบว่า
สามารถลดการเกิดอุบัติการณ์เครื่องมือผ่าตัดติดไป
กับผ้าเปื้อนได้ ร้อยละ 100 
 2.  ด้ านผลลัพธ์  ประเมินผลการเกิด
อุบัติการณ์เครื่องมือผ่าตัดติดไปกับผ้าเปื้อน ตั้งแต่
เดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน พบการเกิดอุบัติการณ์
เครื่องมือผ่าตัดติดไปกับผ้าเปื้อน 1, 2 และตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน – 17 เมษายน พบ 2 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 0.54, 0.94 และตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 
17 เมษายน พบร้อยละ 1.85 หลังการพัฒนาแนว
ปฏิบัติการป้องกันเครื่องมือผ่าตัดติดไปกับถุงผ้า
เปื้อนตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน- 23 มิถุนายน 2560
ยังไม่พบอุบัติการณ์เครื่องมือผ่าตัดปนไปกับผ้า
เปื้อน 

 
 
วิเคราะห์ข้อมูล 
 วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล โ ด ย ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร์ ใช้สถิติ ร้อยละ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ภายหลังจาก
การพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันเครื่องมือผ่าตัด
ติดไปกับถุงผ้าเปื้อน ในหน่วยงานห้องผ่าตัด เป็น
แบบงานวิ จั ย เชิ งปฏิบั ติ การแบบมีส่ วนร่ วม 
( Participation Action Research)เ ริ่ ม ท า ก า ร
พัฒนาแนวปฏิบัติ ตั้งแต่ เมษายน 2560 โดยแบ่ง
ระยะการศึกษาออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 

การวางแผนเตรียมการศึกษา พบปัญหา 2 เรื่อง 
ได้แก่ 1) ด้านกระบวนการ เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติมาตรฐานเพ่ือให้เกิดคุณภาพในงานห้อง
ผ่าตัด และ 2) ด้านเครื่องมือ จ านวนเครื่องมือที่ใช้
ในการผ่าตัดมีจ านวนมากขึ้น มีความหลากหลาย
มากขึ้นระยะที่  2 วางแผนตัดสินใจเลือกแนว
ทางการแก้ปัญหา1) การสะท้อนข้อมูล เ พ่ือ
ออกแบบระบบ จากการร่วมกนวิเคราะห์พบว่า
ปัญหามักเกิดจากความเร่งรีบ การเก็บผ้า การเก็บ
เครื่องมือ ซึ่งเกิดจากเจ้าหน้าที่ละเลยการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานงานห้องผ่าตัด  ผู้วิจัยได้สะท้อน
ข้อมูลกลับ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ ได้รับทราบ และ
ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา จึงได้จัดท า
แนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติการณ์เครื่องมือ
ผ่าตัดปนไปกับผ้าเปื้อน และมีการจัดท าเครื่องมือ 
เพ่ือติดตามผลอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งแจ้งผลการ
ปฏิบัติเป็นระยะๆ ในแต่ละเดือน2) เครื่องมือที่ใช้
ในการติดตามการปฏิบัติ  ตามแนวปฏิบัติ เ พ่ือ
ป้องกันการเกิดอุบัติการณ์เครื่องมือผ่าตัดปนไปกับ
ผ้ า เ ปื้ อ น  ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ป รึ ก ษ า กั บ ที ม วิ จั ย ข อ ง
โรงพยาบาล โดยการน าเครื่องมือเดิมที่มีอยู่ มา
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับจ านวนเครื่องมือที่
เพ่ิมมากขึ้น และมีความหลากหลายขึ้น เพ่ือให้ง่าย
ต่อการบันทึก และตรวจสอบ ระยะที่ 3 ระยะ
ด าเนินการ 1) จัดท าแนวปฏิบัติการป้องกัน
เครื่องมือผ่าตัดติดไปกับถุงผ้าเปื้อน แบบตรวจสอบ
การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ และปรับปรุงใบรายการ
เครื่องมือผ่าตัดทุก Set เครื่ องมือ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ
ร่วมกัน 2) ทดลองใช้แนวปฏิบัติการป้องกัน
เครื่องมือผ่าตัดติดไปกับถุงผ้าเปื้อน แบบตรวจสอบ
การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ และใบรายการเครื่องมือ
ผ่าตัด 3) ประชุมทบทวนผลการทดลองเก็บข้อมูล 
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พร้อมสรุปปัญหา และข้อเสนอแนะจาการทดลอง
ใช้ และปรับปรุงแนวปฏิบัติให้เหมาะสมก่อนเก็บ
ข้อมูลจริง4) เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดทุกคน ใช้แนว
ปฏิบัติการป้องกันเครื่องมือผ่าตัดติดไปกับถุงผ้า
เปื้อน แบบตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ 
และใบรายการเครื่องมือผ่าตัด พร้อมทั้งเก็บข้อมูล
จริงตามแบบตรวจสอบ และรายงานผลเป็นระยะๆ
5)  ประชุ มทบทวนผลการปฏิบัติ  ตามแนว
ปฏิบัติการป้องกันเครื่องมือผ่าตัดติดไปกับถุงผ้า
เปื้อน น าผลการประเมินแบบตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบัติการป้องกันเครื่องมือติดไปกับถุงผ้า
ส่งชัก และขั้นตอนการด าเนินงานมาวิเคราะห์ เพ่ือ
พิจารณาวางแผนใช้ต่อไป ระยะที่ 4 ประเมินผล 
(ช่วงการศึกษาเดือนเมษายน 2560) ผลวิจัยเป็น
ดังต่อไปนี้ 1) ด้านกระบวนการ จากการใช้แบบ
ประเมินเพ่ือติดตามการปฏิบัติ ตามแนวปฏิบัติการ
ป้องกันเครื่องมือผ่าตัดติดไปกับถุงผ้าเปื้อน พบว่า
สามารถลดการเกิดอุบัติการณ์เครื่องมือผ่าตัดติดไป
กับผ้าเปื้อนได้  ร้อยละ 100 2) ด้านผลลัพธ์  
ประเมินผลการเกิดอุบัติการณ์เครื่องมือผ่าตัดติดไป
กับผ้าเปื้อน ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน พบ
อัตราการเกิดอุบัติการณ์เครื่องมือผ่าตัดติดไปกับผ้า
เปื้อนคิดเป็นร้อยละ 0.48, 0.77 วันที่ 1 เมษายน – 
17 เมษายน พบร้อยละ 1.85 หลังการพัฒนาแนว
ปฏิบัติการป้องกันเครื่องมือผ่าตัดติดไปกับถุงผ้า
เปื้อนตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน – 23 มิถุนายน 2560 
ยังไม่พบอุบัติการณ์เครื่องมือผ่าตัดปนไปกับผ้า
เปื้อน  

จากการพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกัน
เครื่องมือผ่าตัดติดไปกับถุงผ้าเปื้อน ส่งผลให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานห้องผ่าตัด มีความตระหนัก
ในการปฏิบัติตามมาตรฐานงานห้องผ่าตัดเพ่ิมมาก
ขึ้น  ลดจ านวนอุบัติการณ์การเกิดเครื่องมือผ่าตัด
ติดไปกับถุงผ้าเปื้อนซึ่งเป็นการลดสาเหตุการช ารุด
ของเครื่องมือผ่าตัด และวัสดุอุปกรณ์ในหน่วย
ซักฟอก อีกทั้งยังลดสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจาก
การที่มีเครื่องมือผ่าตัดติดไปกับถุงผ้าเปื้อนได้ อีก
ด้วย 

 

 
 

 
 

 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับการประจ า 

จากการพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกัน
เครื่องมือผ่าตัดติดไปกับถุงผ้าเปื้อน ส่งผลให้

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานห้องผ่าตัด มีความ
ตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรฐานงานห้องผ่าตัด
เ พ่ิมมากขึ้ น   ลดจ านวนอุบัติ การณ์การเกิด
เครื่องมือผ่าตัดติดไปกับถุงผ้าเปื้อนซึ่งเป็นการลด

สาเหตุการช ารุดของเครื่องมือผ่าตัด และวัสดุ
อุปกรณ์ในหน่วยซักฟอก อีกทั้งยังลดสาเหตุการ
เกิดอุบัติเหตุจากการที่มีเครื่องมือผ่าตัดติดไปกับถุง
ผ้าเปื้อนได้อีกด้วย 

ก่อนและหลังผ่าตัดนับเครื่องมือและบันทึกใบรายการ 

นับเครื่องมือก่อนน าผ้าและเครื่องมือออกจากห้องผ่าตัด 
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แผนการที่จะน าผลจากการวิจัยไปใช้ใน
หน่วยงาน 

1. น ากระบวนการพัฒนารูปแบบการ
ป้องกันการเกิดเครื่องมือผ่าตัดปนไปกับผ้าเปื้อน 
ใช้การเฝ้าระวังติดตามอุบัติการณ์เกิดเครื่องมือ
ผ่าตัดปนไปกับผ้าเปื้อน  

2. ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการให้ความรู้
ข้อมูลของบุคลากรห้องผ่าตัดรายใหม่  
 
บทเรียนที่ได้รับ 
การร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาของทีม 
ท าให้ได้ทราบถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดย

การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
และน ามาปรับให้ เข้ากับบริบทของหน่วยงาน
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ปัญหา 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  
การค้นหาปัญหาและร่วมกันพัฒนาแก้ไขเห็น
ความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
ผู้ป่วย 
2. ได้รับการการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญหา และ
การให้ค าปรึกษาของทีม R2R ของโรงพยาบาล 
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การบริหารจัดการอุปกรณ์ Ventitor circuit โดยใช้นวัตกรรมใบรายการแสดงชุดเครื่องช่วยหายใจ หอ
ผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดNICUโรงพยาบาลวานรนิวาส 

 
กนกกาญจน์  สังฆัง และ วนิดา  กาสุริย์ หอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดNICU  

 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

โรงพยาบาลวานรนิวาส  เป็นโรงพยาบาล
ระดับทุติยภูมิ (M2) และหน่วยงาน NICU จัดตั้ง
เมื่อปี พ.ศ.2557เปิดบริการNICU 2 เตียง Sick 
newborn 2เตียงโดยใช้ อัตราก าลังร่วมกับตึก
ผู้ป่วยในกุมารเวชกรรม 30 เตียง อัตราการ
ให้บริการผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ในปี2559-
2560จ านวน 22 ราย(ม.ค. – ธ.ค. 59 )เครื่องช่วย
หายใจ 3 ชนิด ในการให้บริการพบปัญหาในการ
จัดเตรียมต่ออุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจบ่อยครั้งซึ่ง
ได้แก่ บุคลากรไม่มีความพร้อม และมั่นใจในการ
ต่ออุปกรณ์ เครื่องช่วยหายใจ และพบว่า  Set 
อุปกรณ์ เครื่องช่วยหายใจที่ผ่านการท าปราศจาก
เชื้อไม่พร้อมใช้ อุปกรณ์ช ารุดมีอุบัติการณ์ความ
เสี่ยงโดยรวมในปี 2558 – 2559จ านวน 8 , 12 
ครั้ง ตามล าดับหลังจากที่พบอุบัติการณ์ หน่วยงาน
มีการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเตรียมอุปกรณ์
เครื่องช่วยหายใจ โดยการจัดท าเป็นรูปภาพการต่อ
set และสาธิตการต่อset พร้อมให้สาธิตย้อนกลับ
เป็นรายบุคคล แต่ยังพบว่า บุคลากรยังต่ออุปกรณ์
เครื่องช่วยหายใจไม่ถูกต้อง จึงปรับพัฒนาการท า
สื่อคู่มือ การต่อเครื่องช่วยหายใจในแต่ละประเภท 

บางครั้งในการจัดส่งอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจไป
ท าปราศจากเชื้อ โดยให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานจ่าย
กลางเป็นผู้คัดแยกอุปกรณ์และส่งกลับมายังหอ

ผู้ป่วย พบว่าอุปกรณ์บางชนิดช ารุดและจัดจ าแนก
ไม่ตรงกับset แต่ละประเภท อีกท้ังยังมีอุปกรณ์สูญ
หายอีกด้วย ส่งผลให้ขณะจะน าอุปกรณ์มาต่อ หรือ
เตรียมอุปกรณ์ขณะที่มผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจมา
รักษาในหอผู้ป่วย ท าให้ต้องเสียเวลาในการค้นหา
เครื่องมือ มีผลให้เกิดความล่าช้าในการเตรียม
อุปกรณ์  

จากปัญหาดังกล่าว ผู้ปฏิบัติงานจึงจัดท า
สื่อรูปภาพประกอบการตรวจสอบอุปกรณ์แต่ละชิ้น
แยกตามประเภทของเครื่องช่วยหายใจ เพ่ือลด
ระยะเวลาในการค้นหาเครื่องมือ และเพ่ือจัดเก็บ
เครื่องมืออย่างเป็นหมวดหมู่ เ พ่ือให้เกิดความ
สะดวกสบายในการใช้งาน และเพ่ือลดความสูญ
หายของเครื่องมือ 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เ พ่ือศึกษาผลของการบริหารจัดการ
อุปกรณ์ ventilator circuit จากการใช้นวัตกรรม
ใบรายการแสดงชุดเครื่องช่วยหายใจ 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่
หลังการใช้การบริหารจัดการอุปกรณ์ ventilator 
circuit จากการใช้นวัตกรรมใบรายการแสดงชุด
เครื่องช่วยหายใจ 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวิธีวิจัย (ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่าง วิธี
การศึกษา สถานที่ ช่วงเวลา การวิเคราะห์ข้อมูล) 

 รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) เพ่ือศึกษา
แนวปฏิบัติในการใช้โดยใช้นวัตกรรมใบรายการ
แสดงชุดเครื่องช่วยหายใจช่วยลดระยะเวลาการ
ค้นหาอุปกรณ์ ลดความสูญหายของอุปกรณ์
เครื่องช่วยหายใจ และเพ่ิมความพ่ึงพอใจของ
เจ้าหน้าที่ ในหอผู้ป่วย NICU โรงพยาบาลวานร
นิวาส จังหวัดสกลนคร  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   ประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่ ณ หอผู้ป่วยใน
ร า ช พฤ ก ษ์  แ ล ะ เ จ้ า ห น้ า ที่ ห้ อ ง จ่ า ย ก ล า ง 
โ ร งพยาบาลว านรนิ ว าส  จั งหวั ดสก ลนคร 
ท าการศึกษาตั้งแต่เดือนธันวาคม2559- มิถุนายน 
2560 โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
จ านวน 19 ราย โดยรวบรวมข้อมูลจากการ

ประเมิน สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ และการใช้แนวทางที่
ก าหนดขึ้นเพ่ือศึกษาข้อมูล 

สถานที่    หอผู้ป่วยNICU โรงพยาบาล
วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ระยะเวลา ท าการศึกษาตั้ งแต่ เดือน
ธันวาคม2559- มิถุนายน 2560 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจของ
เจ้าหน้าที่ 

2. แบบสอบถามความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที่ต่อการใช้นวัตกรรม  

วิธีด าเนินการท าวิจัย 
ระยะที่ 1 การวางแผนเตรียมการศึกษา (ช่วง
การศึกษาเดือนธันวาคม2559) 

1.ประชุมเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยNICU ประกอบด้วย 
พยาบาลวิชาชีพ14 คน, ผู้ช่วยเหลือคนไข้4 คน 

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานตึกราชพฤกษ์/หน่วยงานจ่ายกลาง 

แนวทางการบริหารจัดการอุปกรณ์ Ventitor circuit โดยใชน้วัตกรรมใบรายการ
แสดงชุดเครื่องช่วยหายใจ 

ลดการเกิดอุบัติการณ์การสูญหายของอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ เกิดความพึง
พอใจต่อเจ้าหน้าที่ 
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เกี่ยวกับโดยก าหนดปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
หาสาเหตุของปัญหา โดยวิเคราะห์จากสถานการณ์
อุบัติการณ์ความเสี่ยงอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจสูญ
หาย จากการวิ เคราะห์ถึ งปัญหาพบว่ า   1) 
เจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจและความม่ันใจในการ
ต่ออุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ 2) พบว่าในขั้นตอน
ของการน าอุปกรณ์ไปท าให้ปราศจากเชื้อมีอุปกรณ์
บางชนิดส่งกลับมายังหอผู้ป่วยมีความช ารุด 
จ าแนกไม่ตรงกับset และสูญหาย เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยและฝ่ายจ่ายกลางยังขาดความ
เข้าใจในการแบ่งแยกอุปกรณ์ 3) ระบบการจัดเก็บ
อุปกรณ์ในหอผู้ป่วยยังมีการจัดการยังไม่ชัดเจน
เท่าท่ีควร  

2. ผู้วิจัยได้เตรียมความพร้อมในการแก้ไข
ปัญหาโดยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และ
หาแนวทางกระตุ้นเพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานมากขึ้น 
ระยะที่ 2 วางแผนตัดสินใจเลือกแนวทางการ
แก้ปัญหา (ช่วงการศึกษาเดือนตุลาคม – เดือน
พฤศจิกายน 2559) 

          1. จากการสะท้อนข้อมูล ออกแบบระบบ 
จากการวิเคราะห์ถึงปัญหาการจัดเก็บอุปกรณ์
เครื่องช่วยหายใจพบปัญหา 3 ด้าน ได้แก่ บุคลากร 
ระบบการจัดการเครื่องมือ เครื่องมือ วิเคราะห์จาก
การที่บุคลากรเจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจในการ
จัดเก็บเครื่องมือ ยังไม่ทราบว่าอุปกรณ์แต่ละชนิด
มีชื่อเรียกว่าอย่างไร และเครื่องมือเครื่องช่วย
หายใจในแต่ละ set ประกอบด้วยอุปกรณ์ชิ้นไหน
บ้าง และยังโดยผู้วิจัยได้สะท้อนกลับถึงปัญหา
เพ่ือให้บุคลากรได้รับทราบและร่วมกันหาแนวทาง
ใ น ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า  แ ล ะ ไ ด้ แ น ว ท า ง จ า ก

ข้อเสนอแนะ ในการจัดท านวัตกรรมใบรายการ
แสดงชุดเครื่องช่วยหายใจ 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามการปฏิบัติ โดยใช้ใบ
รายการแสดงชุดเครื่องช่วยหายใจ ผู้วิจัยได้ปรึกษา
กับทีมวิจัยของโรงพยาบาล โดยการน าเครื่องมือ
เดิมที่มีอยู่  มาปรับปรุงแก้ ไขให้ เหมาะสมกับ
อุปกรณ์เครื่องมือที่มีจ านวนมาก และมีความ
หลากหลายขึ้น เพ่ือให้ง่ายต่อการบันทึก และ
ตรวจสอบ 

ระยะที่ 3 ระยะด าเนินการ(ช่วงการศึกษาเดือน
ธันวาคม 2559 – เดือนกุมภาพันธ์ 2560) 

1. จัดท านวัตกรรมใบรายการแสดงชุด
เครื่องช่วยหายใจ และปรับปรุงใบรายการ
เครื่องมือเครื่องช่วย 

หายใจ  ให้ ถู กต้องครบถ้ วน พร้อมชี้ แจง ให้
เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบร่วมกัน 

2. ทดลองใช้นวัตกรรมใบรายการแสดงชุด
เครื่องช่วยหายใจ 

3. ประชุมทบทวนผลการทดลองเก็บข้อมูล
พร้อมสรุปปัญหา และข้อเสนอแนะจาการ
ทดลองใช้และ 

ปรับปรุงแนวปฏิบัติให้เหมาะสมก่อนเก็บข้อมูลจริง 
4. เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วย NICU และหน่วยงาน

จ่ ายกลางทุกคน ได้ ใช้นวั ตกรรมใบ
รายการแสดงชุดเครื่องช่วยหายใจพร้อม
ทั้งเก็บข้อมูลจริงประเมินความพึงพอใจ
การใช้งาน และรายงานผลเป็นระยะๆ 

5.ประชุมทบทวนผลการปฏิบัติการใช้นวัตกรรมใบ
รายการแสดงชุดเครื่องช่วยหายใจ น าผลการ
ประเมิน และขั้นตอนการด าเนินงานมาวิเคราะห์ 
เพ่ือพิจารณาวางแผนใช้ต่อไป 
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ระยะที่ 3 ประเมินผล (ช่วงการศึกษา
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2560) 

1.ด้านกระบวนการ จากการใช้แบบ
ประเมินเพ่ือการติดตามการปฏิบัติการ การใช้
นวัตกรรมใบแสดงรายการแสดงชุดเครื่องช่วย
หายใจ สามารถลดอุบัติการได้ร้อยละ 98 

2. ด้านผลลัพธ์ อุบัติการณ์การการช ารุด 
สูญหายของอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ  วัดหลังการ
พัฒนา โดยการใช้ ใบแสดงรายการแสดงชุด
เครื่องช่วยหายใจ (ธ .ค.59 – พ.ค.60 ) พบ
อุบัติการณ์ความเสี่ยงในการช ารุดของอุปกรณ์
เครื่องช่วยหายใจ 1 ครั้ง  และไม่มีอุบัติการณ์ของ
การสูญหายของอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ 

 

  
  

1. ความพึงพอใจของบุคลากรเจ้าหน้าที่  
NICU และหน่วยงานจ่ายกลาง ที่มีต่อ
นวัตกรรมใบรายการแสดงชุดเครื่องช่วย
หายใจ ร้อยละ 96.4  โดยมีความพึงพอใจ
ต่อความสะดวกสบายในการใช้งาน 90%  
มีความพึงพอใจต่อความพร้อมใช้งาน 
90% ความพึงพอใจต่อความมีประโยชน์
สามารถน าไปใช้ได้จริง  94.2%  และ
ความพึงพอใจในภาพรวม 96.4% 

วิเคราะห์ข้อมูล  

 วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล โ ด ย ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติ ร้อยละ  

อภิปรายผลการวิจัย 

    จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ภายหลังจาก
การน านวัตกรรมใบรายการแสดงชุดเครื่องช่วย
หายใจและศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรในหอ
ผู้ป่วย NICU และหน่วยงานจ่ายกลางโดยระเบียบ
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อุบัตกิารณ์รายงานความเส่ียงการช ารุดและสูญหายของอุปกรณ์
เคร่ืองช่วยหายใจ

อบุตัิกำรณ์รำยงำนควำมเสี่ยงกำร
ช ำรุดและสญูหำยของอปุกรณ์
เคร่ืองชว่ยหำยใจ
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งานวิจัยเป็นการศึกษาแบบ Action Research 
เริ่มท าการพัฒนาตั้งแต่ธันวาคม2559- มิถุนายน 
2560โดยแบ่งระยะการศึกษาออกเป็น 3 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 การวางแผนเตรียมการศึกษาจากการ
วิเคราะห์ถึงปัญหาพบว่า  1) เจ้าหน้าที่ยังขาด
ความเข้าใจและความมั่นใจในการต่ออุปกรณ์
เครื่องช่วยหายใจ 2) พบว่าในขั้นตอนของการน า
อุปกรณ์ไปท าให้ปราศจากเชื้อมีอุปกรณ์บางชนิด
ส่งกลับมายังหอผู้ป่วยมีความช ารุด จ าแนกไม่ตรง
กับset และสูญหาย เนื่องจากเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วย
และฝ่ายจ่ายกลางยังขาดความเข้ าใจในการ
แบ่งแยกอุปกรณ์ 3) ระบบการจัดเก็บอุปกรณ์ใน
หอผู้ป่วยยังมีการจัดการยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร 
ระยะที่ 2 วางแผนตัดสินใจเลือกแนวทางการ
แก้ปัญหาโดยการจัดท านวัตกรรมใบรายการแสดง
ชุดเครื่องช่วยหายใจ โดยให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้
ทดลองใช้นวัตกรรม พร้อมให้ประเมินความพึง
พอใจ ระยะที่3 ประเมินผล (ช่วงการศึกษาเดือน
มีนาคม-พฤษภาคม2560) ผลวิจัยเป็นดังต่อไปนี้ 
คือด้านกระบวนการ จากการสังเกตบุคลากรหอ
ผู้ป่วยNICU และหน่วยงานจ่ายกลางสามารถแยก
อุปกรณ์และจัดเก็บอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องตาม
มาตรฐาน ได้ร้อยละ 98.0 ด้านผลลัพธ์อุบัติการณ์
การอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจช ารุดและสูญหาย  
พบ 1ครั้ง(ธ.ค.59 – พ.ค.60 )  ด้านความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อนวัตกรรมใบรายการแสดงชุด
เครื่องช่วยหายใจ ร้อยละ 96.4จากการพัฒนาและ
การใช้นวัตกรรมใบรายการแสดงชุดเครื่องช่วย
หายใจส่งผลให้เจ้าหน้าที่ในหอผู้ป่วยNICU และ
หน่วยงานจ่ายกลาง  มีความตระหนักในการแยก
อุปกรณ์และจัดเก็บอุปกรณ์มากขึ้น  ลดจ านวน

อุบัติการณ์การเกิดอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจช ารุด
และสูญหายส่งผลให้เกิดความพร้อมใช้งานของ
เครื่องมือ ผู้ให้บริการตอบสนองในการให้การดูแล
รักษาในส่วนเครื่องมือรวดเร็วขึ้น ผู้ใช้บริการใน
หน่วยงาน มีความพึงพอใจ และท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า 

1. ใช้เป็นสื่อการสอนเพ่ือกระตุ้นให้บุคลากร
ปฏิบัติตามแนวทางการจัดเก็บอุปกรณ์ได้
อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน 

2. ใช้ เป็นสื่ อการสอนในการปฐมนิ เทศ
บุคลากรใหม่ของหน่วยงาน 

 
บทเรียนที่ได้รับและปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. ความร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพเป็นสิ่ง
ส าคัญในการพัฒนางาน ผู้วิจัยหลักจ าเป็นต้องมี
คุณสมบัติหลายประการ อาทิ ความมุ่งมั่น ตั้งใจใน
การท างาน ทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล ทักษะเชิงสถิติ และต้องมีความรู้
หรือทักษะในเรื่องที่ต้องการศึกษามากพอสมควร 

2. เพ่ิมความพึงพอใจให้เจ้าหน้าที่ ลดปัญหา
การสูญหายของเครื่องมือ 

3.  ปัจจัยแห่งความส าเร็จคือ ความร่วมมือ
ของบุ คลากร ในหอผู้ ป่ ว ย  การตระหนั กถึ ง
ความส าคัญของการจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องช่วย
หายใจอย่างมีประสิทธิภาพ และการสนับสนุนเวลา
จากทางโรงพยาบาล 

 

เอกสารอ้างอิง 
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การพัฒนารูปแบบการจัดเก็บรายได้ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติจากทุกหน่วยบริการ 

โรงพยาบาลวานรนิวาส 

นิรชา   รักษาขันธ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลวานรนิวาส 
 

 
ที่มา  
 งานการเรียกเก็บรายได้ของโรงพยาบาล
วานรนิวาสพบปัญหา การสูญเสียรายได้ จากการ
เรียกเก็บรายได้ ที่ส่งข้อมูลไม่ผ่านและไม่ได้รับเงินใน
ปีงบประมาณ 2558– 2559 สามารถเรียกเก็บใน
ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการทุกกองทุน รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
74,186,813  บาท 114,285,233บาท และในปี 
2559 มีการแก้ไขและเรียกเก็บจากข้อมูลที่ส่งไม่ผ่าน 
มูลค่า 245,366บาท (1) เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุก
กระบวนการจัดเก็บรายได้จึ งได้มีการร่ วมกัน
วิเคราะห์ถึงปัญหาหรือปัจจัยใดที่มีผลต่อการเรียก
เก็บรายได้ จากการวิเคราะห์ปัญหา พบว่า เกิดจาก
ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย มี
ความล่าช้าจากขั้นตอนการสรุปเวชระเบียน การ
บันทึกเวชระเบียนไม่สมบูรณ์ และเบิกเงินเรียกเก็บ
ได้ไม่ครบทุกกองทุน (2)ซึ่งจากการมีระบบประกัน
สุขภาพหลายระบบ มีการบริหารแบบแยกส่วน ท า
ให้งานจัดเก็บรายได้ไม่ครบถ้วน เกิดต้นทุนส่วนเพ่ิม 
ซึ่งเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติตามกระบวนการขั้นตอน 
และกฎกติกาในการจัดท าข้อมูลขอเบิกเงิน และการ
บริหารจัดการฐานข้อมูลของระบบประกันสุขภาพแต่
ละระบบ (3)  

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดในการพัฒนา
รูปแบบการจัดเก็บรายได้โดยการมีส่วนร่วมของผู้

ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถเรียกเก็บรายได้จาก
ผู้รับบริการทุกกองทุนครบถ้วน และพัฒนาทุก
ขั้นตอนในกระบวนการ เรี ยกเก็บ  เ พ่ือให้ เกิด
ประสิทธิภาพในการเรียนเก็บได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือศึกษาผลของการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บ
รายได้ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติจากทุกหน่วย
บริการ โรงพยาบาลวานรนิวาส  
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการพัฒนารูปแบบเดิมและ
รูปแบบใหม่ 
ระเบียบวิธีวิจัย (ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่าง วิธี
การศึกษา สถานที่ ช่วงเวลา การวิเคราะห์ข้อมูล) 

การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่ ว น ร่ ว ม  ( Participatory action research;PAR) 
เพ่ือศึกษาผลของการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บ
รายได้ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติจากทุกหน่วย
บริการ หน่วยงานจัดเก็บรายได้ โรงพยาบาลวานร
นิวาสประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ คือการด าเนินการ
จัดเก็บรายได้โรงพยาบาลวานรนิวาส กลุ่มตัวอย่าง 
แบบเฉพาะเจาะจงตามวัตถุประสงค์ ได้แก่กลุ่ม
กองทุนทุกกองการให้บริการจัดเก็บรายได้จากระบบ
อิเลคทรอนิกส์ โดยใช้ประชากรทั้งหมดในช่วง เดือน
เมษายน 2559 ถึง เดือนเมษายน 2560 และ 
บุคลากรที่ให้บริการจัดเก็บรายได้จ านวน 10 คน
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วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และใช้
สถิติความถี่ ร้อยละ  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1.  แบบบันทึกข้อมูลของหน่วยงานจัดเก็บ
รายได ้

วิธีการด าเนินการวิจัย 

ระยะที่ 1 ขั้นวางแผนเตรียมการศึกษา ( 
ช่วงการศึกษา เดือนเมษายน2559 ) 

1.1 วิ เคราะห์และรวบรวมข้อมูลเพ่ือหา
สาเหตุของปัญหาจากอุบัติการณ์การสูญเสียรายได้ 
จากการเรียกเก็บรายได้ ที่ส่งข้อมูลไม่ผ่านและไม่ได้
รับเงินในปี 2559 มีการแก้ไขและเรียกเก็บจากข้อมูล
ที่ส่งไม่ผ่าน มูลค่า 245,366 บาท บาทจึงได้มีการจัด
ประชุมทีมบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ
รายได้ ได้แก่ งานเวชระเบียน, งานประกัน, จุด
บริการ, งานการเงิน, งานเภสัชกรรม, ทีม Audit 
แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่เวชสถิติ งาน IT  และ
ผู้วิจัย ซึ่งท าหน้าที่หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ รพ.
วานรนิวาส เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ถึงปัญหา อุปสรรค
ในการเรียกเก็บรายได้ที่ไม่ครบทุกกองทุน เพ่ือหา
แนวทางแก้ไขและสามารถเพ่ิมรายได้ให้โรงพยาบาล
ได้ครบถ้วน ครอบคลุมทุกกองทุน 

1.2 ผู้ วิ จั ย ไ ด้ เ ต รี ย ม คว าม พร้ อม โ ด ย
การศึกษาเอกสารทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องศึกษาต าราบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ และน าข้อมูลเชิงปริมาณการเรียก
เก็บรายได้ในปี 2556-2559 มาวิเคราะห์  และ

เทียบเคียงกับโรงพยาบาลที่มีขนาดใกล้เคียงเพ่ือปรับ
คุณภาพของการเรียกเก็บรายได้ 

ระยะที่  2 วางแผนตัดสินใจเลือกแนว
ทางการแก้ไขปัญหา (ช่วงการศึกษา เดือนเมษายน
2559) 

 1. จากขั้นตอนการประชุมปรึกษา ได้มีการ
สะท้อนข้อมูลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในแต่
ละกระบวนการเพ่ือให้ทีมพัฒนาร่วมรับทราบ และ
เปิดโอกาสให้ทีมได้ร่วมเสนอข้อคิดเห็นและเสนอ
แนวทางในการแก้ไขให้เหมาะสมกับบริบทของการ
ท างานในแต่ละหน่วยที่รับผิดชอบ 

2. ผู้วิจัยได้ชี้แจงในส่วนของข้อมูลจากการ
ทบทวนวรรณกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือพัฒนาการ
เรียกเก็บ เงินในทุกทุกกองทุนได้ละเ อียดและ
ครอบคลุมมากขึ้น และสอดคล้องกับการขยาย
บริการที่มากขึ้นของโรงพยาบาลวานรนิวาส  

ระยะที่  3 ระยะด าเนินการ (ช่วงเดือน 
เมษายน 2559 – เมษายน 2560) หลังจากได้มีการ
ประชุมเพ่ือปรึกษาหาแนวทางแก้ไข และเลือก
แ น ว ท า ง ที่ เ ห ม า ะ ส ม  จ า ก ก า ร ป รั บ ข้ อ มู ล
ความสามารถในการเบิกเก็บรายได้ในแต่ละกองทุน 
ได้มีการปรับเปลี่ยนในแต่ละจุดบริการ งานเวช
ระเบียนและงานประกันมีการตรวจสอบสิทธิ์ให้เป็น
ปัจจุบันได้ทุกราย มีการติดตามเอกสารในส่วนของ
สิทธิ์ พรบ. ในผู้ป่วยในได้มีการเข้าตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของสิทธิ์ที่มีเงื่อนไขให้มีความถูกต้องทุกราย 
ในส่วนงาน IT ปรับในเรื่องการเขียนรายงานเพ่ือการ
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ดึงข้อมูลที่ต้องการในการเรียกเก็บตามเงื่อนไขของ
แต่ละกองทุน เจ้าหน้าที่เวชสถิติ มีเครื่องมือในการ
ตรวจสอบเพ่ือให้สามารถลงข้อมูลการวินิจฉัยรักษา
ได้อย่างครอบคลุมและถูกต้องทีมเจ้าหน้าที่ลงข้อมูล 
มีแนวทางตรวจสอบการลงข้อมูลเรียกเก็บได้อย่าง
ถูกต้องมากขึ้น และเมื่อพบปัญหาได้มีการสะท้อน
ข้อมูลให้หน่วยบริการทราบทันที และที่ส าคัญคือ 
หัวหน้างานจัดเก็บ เป็นผู้ติดตามความรู้ใหม่ ๆ ใน
เรื่องการบริหารกองทุนและการเบิกกองทุนให้ได้ครบ
ทุกกองทุน และการติดตามประเมินผล ตรวจสอบ
ความถูกต้อง เพ่ือให้สามารถเรียกเก็บได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ระยะที่ 4ขั้นประเมินผล (ช่วงการศึกษา 
เดือนพฤษภาคม2560) 

 ด้านกระบวนการ จากการพัฒนาโดยการใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือให้
เกิดการพัฒนาโดยมีผู้ร่วมกระบวนการคือ เจ้าหน้าที่
เวชระเบียน งานประกัน เจ้าหน้าที่ ในแต่ละจุด
บริการหน่วยงานเภสัชกรรม งานการเงิน ทีม Audit 
เจ้าหน้าที่ลงข้อมูล หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ มีการ
เปลี่ยนแปลงการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บรายได้
แบบเดิมและแบบใหม่ ดังตารางเปรียบเทียบการ
ปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการ  
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบการปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บรายได้ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติจากทุก
หน่วยบริการ โรงพยาบาลวานรนิวาส 

รูปแบบการจัดเก็บรายได้แบบเดิม รูปแบบการจัดเก็บรายได้แบบใหม่ 
  
เวชระเบียน 
 
 
งานประกัน 
 
 
 
 
จุดบริการ  
 
 
เภสัชกรรม 
 
 
งานการเงิน 
 
 
 
Audit  
 
 
 
เจ้าหน้าที่ลงข้อมูล 
 เรียกเก็บ 
 
หัวหน้างานจัดเก็บ  
 

เวชระเบียน  
 
 
งานประกัน 
 
 
 
จุดบริการ  
 
 
เภสัชกรรม 
 
งานการเงิน 
 
 
Audit  
 
 
เจ้าหน้าที่ลง 
ข้อมูลเรียกเก็บ 
 
 
หัวหน้างาน 
จัดเก็บ  
 
 
 
  

เข้ำบตัร ลงสทิธ์ิผู้ ป่วยให้ถกูต้อง 

ในกรณีผู้ ป่วยท่ีมีปัญหำเร่ืองสทิธ์ิ

ให้ปรึกษำกบังำนประกนัก่อนเข้ำ

รับบริกำร  

ในกรณีผู้ ป่วย IPD : เจ้ำหน้ำทีง่ำน

ประกนัเข้ำตรวจสอบสทิธ์ิทกุวนั 
งำนจดุบริกำร ER, OPD, IPD ทนั

ตกรรม และ คลนิิกเฉพำะโรค 

ให้บริกำรฟืน้ฟสูง่เสริมปอ้งกนั  

ทีม Audit (แพทย์, พยำบำล และนกั

เวชสถิติ) มกีำรสือ่สำรควำมถกูต้องของ

กำรตรวจสอบเวชระเบยีน  

เรียกเก็บคำ่ใช้จำ่ยจำกกำร

ให้บริกำร และจ ำหนำ่ยคนไข้ออก

นอกระบบกำรรักษำ 

ด ำเนินกำรจำ่ยยำตำมแพทย์สัง่  

ลงข้อมลู เรียกเก็บรำยได้ 

เป็นผู้ตรวจสอบ ติดตำม และ

ประเมินผล และคืนข้อมลู 

เข้ำบตัร ลงสทิธ์ิผู้ ป่วยให้ถกูต้อง 

ในกรณีผู้ ป่วยท่ีมีปัญหำเร่ืองสทิธ์ิให้ปรึกษำกบังำน

ประกนัก่อนเข้ำรับบริกำร  

ในกรณีผู้ ป่วย IPD : เจ้ำหน้ำทีง่ำนประกนัเข้ำ

ตรวจสอบสทิธ์ิทกุวนั 

งำนจดุบริกำร ER, OPD, IPD ทนัตกรรม และ คลนิิก

เฉพำะโรค 

มีกำรลงข้อมลูบริกำรได้ครอบคลมุมำกขึน้ 

ทีม Audit (แพทย์, พยำบำล, นักเวชสถิติ และ งำน IT ) มี

กำรสือ่สำรควำมถกูต้องของกำรตรวจสอบเวชระเบียน  

 

 

เรียกเก็บคำ่ใช้จำ่ยจำกกำรให้บริกำร และ

จ ำหนำ่ยคนไข้ออกนอกระบบกำรรักษำ 

ด ำเนินกำรจำ่ยยำตำมแพทย์สัง่  

มีแนวทำงตรวจสอบกำรลงข้อมลูเรียกเก็บได้ถกูต้อง 

1.ศึกษำว่ำสำมำรถเบิกอะไรจำกกองทุนแต่ละกองทุน

และคืนข้อมลูสูผู่้ปฏิบตัิ 

2.ปรับวิธีกำรได้มำซึ่งข้อมูล ร่วมพฒันำกับงำน IT เพื่อ

เขียนรำยงำนและดึงข้อมูลที่ต้องกำรออกมำเพื่อเรียก

เก็บ 

3.ปรับกระบวนกำรและตรวจสอบแต่ละขัน้ตอนเพื่อส่ง

ให้ทนัเวลำ 

4.ตรวจสอบ REP/Statement ถ้ำไม่(ผ่ำนติด C) ส่ง

อทุธรณ์ และรอตรวจสอบ 
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ด้านผลลัพธ์เปรียบเทียบการเรียกเก็บในแต่ละกองทุนหลังมีการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บรายได้ พบว่ามี
การเพ่ิมข้ึนของเงินรายได้ในแต่ละกองทุน  

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียกเก็บรายได้ได้แก่ จ านวนผู้
เข้ารับบริการในแต่ละปี และอัตราการจ่ายเงินชดเชย
ต่อ 1 RW โดยเฉลี่ยกองทุน UC ในปี งบประมาณ 
2558-2560 คือ 8,186 , 8,019 และ 7,175.14  

 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงาน
ประจ า 

หลังจากได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บ
รายได้ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติจากทุกหน่วย
บริการพบว่า ปริมาณเงินจากการเรียกเก็บรายได้ใน

ทุกทุกกองทุนมีมากขึ้น จากการร่วมวิเคราะห์ข้อมูล
ที่พบและทีมร่วมกันแก้ไขพัฒนาให้เกิดการบริหาร
เงินจากหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ถูกต้องและ
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพ่ิมรายได้ให้กับโรงพยาบาล
มากขึ้น 

แผนการที่ จะน าผลการ วิจั ยไปใช้ ใน
หน่วยงาน 

1. จัดท าแนวปฏิบัติในการจัดเก็บรายได้ให้
ครอบคลุมในแต่ละจุดที่รับผิดชอบแต่
ละกระบวนการ เพ่ือให้เป็นแนวทาง

74,186,813
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85,536,931
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ปี 58 ปี 59 ปี 60 (8 เดือน)

แผนภมิูแสดงเปรียบเทียบการเรียกเก็บในแต่ละกองทุน

หลังมีการพัฒนารูปแบบการจัดเกบ็รายได้ ปี 2558-2560

UC จ่ำยตรง อปท. พรบ. ประกนัสงัคม UC ในจงัหวดั รวม
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ส าหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ เพ่ือสร้างความ
เข้าใจให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

2. มีการประชุมปรึกษาหารือ เพ่ือการ
พัฒนาประสิทธิภาพของการจัดเก็บ
รายได้ เป็นประจ า และมีการชี้แจง
ข้อมูลใหม่ๆ ที่ เป็นประโยชน์  และ
สะท้อนข้อมูลที่เป็นปัญหา เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจและเพ่ิมประสิทธิภาพของ
งานจัดเก็บรายได้ให้ยั่งยืน  

 

บทเรียนที่ได้รับ 

1. การพัฒนาองค์ความรู้และการข้อมูล
ใหม่ ๆพัฒนารูปแบบการจัดเก็บรายได้ 
โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติจากทุก
หน่วยบริการให้เป็นปัจจุบัน ท าให้เกิด
การ เ รี ยนรู้ ใ นการ พัฒนางาน ได้ มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  

2. การเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานในทุก
หน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็น และปรับปรุง ท าให้เกิด
การคงไว้ซึ่ งคุณภาพในงานได้อย่าง
ยั่งยืน เพราะบุคลากรทุกส่วนเล็งเห็นใน
ความส าคัญของปัญหาร่วมกัน  

3. ขั้นตอนของการคืนข้อมูลที่เป็นปัญหา 
เป็นส่วนส าคัญในการสะท้อนให้เกิดการ
เรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ คือความร่วมมือ
ของทีม  การตระหนั กและ เห็ นถึ ง
ความส าคัญ 

ค้นหาปัญหาและการใช้กระบวนการวิจัยโดยการมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการจัดเก็บรายได้ ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความภูมิใจในตนเองที่มีส่วนในการ
แก้ไขปัญหา และมีส่วนในการเพ่ิมรายได้ให้กับ
โรงพยาบาล 

 

 

เอกสารอ้างอิง 

1. งานเวชสถิติโรงพยาบาลวานรนิวาส. 
โรงพยาบาลวานรนิวาส; 2560. 

2. การประชุมทีมงานจัดเก็บรายได้. 
โรงพยาบาลวานรนิวาส; 2559. 

3. เดือนเด่น  นิคมบริรักษ์, วีรวัลย์  ไพบูลย์
จิตต์อารี, ธารทิพย์  ศรีสุวรรณเกศ, พรชัย  
ฬิลหาเวสส. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ
การพัฒนาแนวทางอภิบาลระบบประกัน
สุขภาพ. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาประเทศไทย; 2556. 
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การพัฒนารูปแบบการป้องกันการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด โรงพยาบาลวานรนิวาส 

พรทิพย์  ก่ าสี  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

                   หน่วยงาน การผู้พยาบาลผู้คลอด โรงพยาบาลวานรนิวาส 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา  

อุบัติการณ์ของภาวะตกเลือดหลังคลอด เกิดขึ้น
ภายใน 24 ชั่วโมงแรกหลังคลอด พบประมาณร้อย
ละ 4-6 ของการตั้งครรภ์ทั้งหมด  ของการคลอด
ภาวะตกเลือดหลังคลอดเป็น 1 ใน 3 ของสาเหตุ
การตายของมารดาหลังคลอด (ประการณ์  องอาจ
บุญ, 2011) จากข้อมูลสถิติโรงพยาบาลวานรนิวาส
แม้จะไม่มีมารดาเสียชีวิตจากการตกเลือดหลัง
คลอด แต่จากข้อมูลสถิติตั้งแต่ ปี 2557 - 2559 มี
มารดาตกเลือดหลังคลอด คิดเป็น ร้อยละ 1.50, 
1.21 และ 1.31ตามล าดั บ  และพบมารดามี
ภาวะแทรกซ้อนจากการตกเลือดหลั งคลอด 
จ านวน 1 , 2 และ 2 ราย ตามล าดับ จากการ
ทบทวนและวิเคราะห์ปัญหาพบสาเหตุและปัจจัยที่
มีผลต่อการตกเลือดหลังคลอด ได้แก่ ความผิดปกติ
ของการหดรัดตัวของมดลูก ร้อยละ 63 มีการเหลือ
ค้างของเศษรก ร้อยละ 16.6 การบาดเจ็บที่เกิด
จากช่องทางคลอด เลือดออกจากแผลฝีเย็บและ
ปากมดลูกฉีกขาดคิดเป็น ร้อยละ13 และมารดาที่
มีความผิดปกติของเกร็ดเลือดและระบบการแข็งตัว
ของเลือด ร้อยละ 6.6 ซึ่งสอดคล้องกับในหลาย
การศึกษา พบว่า ประมาณร้อยละ 70 ที่เกิดจาก
ความผิดปกติของการหดรัดตัวของมดลูก (Tone) 
และปัจจัยอ่ืน ๆ ได้แก่ การบาดเจ็บของช่องคลอด 
(Trauma), การเหลือค้างของผลิตภัณฑ์จากการ
ตั้งครรภ์ และ ความผิดปกติของการแข็งตัวของ
เลือด ซึ่งเดิมงานการดูแลผู้คลอดมีแนวทางการ
ดูแลเน้นการช่วยเหลือเมื่อมีการตกเลือดมากกว่า
การป้องกันการตกเลือดหลังคลอด การคาดคะเน
การเสียเลือดต่ ากว่าความเป็นจริง และมีความ

ล่าช้า ไม่มีนวัตกรรมที่ใช้ในการตวงเลือดที่ชัดเจน 
บุคลากรยังขาดทักษะและความช านาญในการ
วางแผนดูแลรักษา  การเฝ้าระวังหลังคลอด 24 
ชั่วโมงยังไม่ดีพอ ท าให้ยังพบอัตรามารดาหลัง
คลอดมีภาวะแทรกซ้อนจากการตกเลือดหลังคลอด 
ซึ่งจากที่กล่าวมาเป็นการให้การดูแลโดยการใช้
ทักษะของแต่ละบุคคลในการดูแลมารดาหลัง
คลอด  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องพัฒนาเพ่ือปรับรูปแบบ
ในการดูแลมารดาหลังคลอดเพ่ือป้องกันการเกิด
ภาวะตกเลือดหลังคลอด โดยให้มีการปฏิบัติไปใน
แนวทางที่ถูกต้องและสามารถประเมินการสูญเสีย
เลือดที่ รวดเร็วและแม่นย า และสามารถลด
อุบัติการณ์ภาวะแทรกซ้อนจากการตกเลือดหลัง
คลอดได้     

วัตถุประสงค์   

เพ่ือศึกษาผลของการพัฒนารูปแบบการ
ป้องกันการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด
โรงพยาบาลวานรนิวาส 

ระเบียบวิธีวิจัย (ประกอบด้วย วิธีการศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่าง สถานที่ ช่วงเวลา การวิเคราะห์ข้อมูล)  

 

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action research) เพ่ือการพัฒนารูปแบบการ
ป้องกันการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดกลุ่มงาน
การพยาบาลผู้คลอด โรงพยาบาลวานรนิวาส กลุ่ม
ตัวอย่างเลือกเฉพาะเจาะจง ได้แก่ ผู้คลอดทุกราย
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ที่มารับบริการที่ห้องคลอด โรงพยาบาลวานรนิวาส 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 เมษายน 2560 
จ านวน 347 คนและพยาบาลวิชาชีพผู้ท าคลอด ใน
งานการพยาบาลผู้คลอดจ านวน 7 คน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และใช้สถิติ
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย   

 

 เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย 

1. แบบบันทึกข้อมูลการคลอด 
2. เวชระเบียนผู้ป่วยใน 
3. ถุงตวงเลือด 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 ระยะที่ 1 ขั้นวางแผนเตรียมการศึกษา ( 
ช่วงการศึกษา เดือนตุลาคม2559) 

 1.1 วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์
ข้อมูลและรูปแบบเดิมของการป้องกันการตกเลือด
หลังคลอดหาจุดอ่อนที่ต้องการแก้ไขร่วมกับทีมงาน
ห้องคลอดจากข้อมูลสถิติตั้งแต่ ปี 2557 - 2559 มี
มารดาตกเลือดหลังคลอด คิดเป็น ร้อยละ1.50, 
1.21 และ 1.31ตามล าดั บ  และพบมารดามี
ภาวะแทรกซ้อนจากการตกเลือดหลั งคลอด 
จ านวน 1 , 2 และ 2 ราย ตามล าดับจากการ
ทบทวนและวิเคราะห์ปัญหาพบสาเหตุและปัจจัยที่
มีผลต่อการตกเลือดหลังคลอด ได้แก่ ความผิดปกติ
ของการหดรัดตัวของมดลูก ร้อยละ 63 มีการเหลือ
ค้างของเศษรก ร้อยละ 16.6 การบาดเจ็บที่เกิด
จากช่องทางคลอด เลือดออกจากแผลฝีเย็บและ
ปากมดลูกฉีกขาดคิดเป็น ร้อยละ13 และมารดาที่
มีความผิดปกติของเกร็ดเลือดและระบบการแข็งตัว
ของเลือด ร้อยละ 6.6น าข้อมูลที่ ได้จากการ

วิเคราะห์ เสนอต่อทีมเพ่ือร่วมตัดสินใจและร่วมกัน
หาทางแก้ไข 

 1.2 ผู้วิจัยได้เตรียมความพร้อมโดย
การศึกษาเอกสารทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง ในเรื่อง แนวทางป้องกันและดูแลรักษา
ผู้ป่วยตกเลือดหลังคลอด, ภาวะตกเลือดหลังคลอด
, การป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด 

ระยะที่ 2 วางแผนตัดสินใจเลือกแนว
ทางการแก้ไขปัญหา (ช่วงการศึกษา เดือนตุลาคม
2559) 

1. จั ด ป ร ะ ชุ ม ห น่ ว ย ง า น ก า ร
พยาบาลคลอดร่วมกับทีมแพทย์และทีม PTC เ พ่ือ
สะท้อนข้อมูลอุบัติการณ์มารดาตกเลือดหลังคลอด และ
มารดามีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากการตกเลือดหลัง
คลอด ต้องส่งต่อโรงพยาบาลสกลนคร สะท้อนข้อมูล
จากปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน และปัญหา
อุปสรรคที่มีผลต่อการท างานในระบบเดิม ทีมแพทย์
และหัวหน้างานการพยาบาลผู้คลอดให้ความรู้ จากการ
อบรมและทบทวนวรรณกรรม ข้อมูลวิชาการใหม่ ๆ 
มาร่วมแบ่งปันเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และปรับใช้ให้
เหมาะสมกับบริบท และการน าแนวคิดการใช้นวัตกรรม
ถุงตวงเลือดมาปรับใช้ เพ่ือให้สามารถประเมินปริมาณ
เลือดได้อย่างแม่นย า และสามารถเฝ้าระวังภาวการณ์
ตกเลือดตั้งแต่ในระยะคลอด  

2. จากขั้นตอนการประชุมปรึกษา 
ได้มีการร่วมระดมสมองและร่วมกับการใช้ข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยมีทีมแพทย์ พยาบาลงานผู้
คลอด และทีม PCT ร่วมกันปรับรูปแบบการดูแลมารดา
เ พ่ือป้ องกันภาวะตกเลื อดหลั งคลอด โดยปรั บ
กระบวนการป้องกันการตกเลือดหลังคลอดเ พ่ิมเติม 
ดังนี้  คือ 1) การบริหารยา Uterotonic drug เ พ่ือ
กระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูก 2) ใช้ถุงตวงเลือด เพ่ือ
การประเมินปริมาณและลักษณะของการสูญเสียเลือด
ได้รวดเร็วขึ้น 3) การท า uterine massage ภายหลัง
การคลอดรกทันที 4) จัดโซนเสี่ยงตกเลือดหลังคลอดใน
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3. กรณีที่มี  Blood loss มากกว่า 
300 ซีซี และตรวจวัดสัญญาณชีพ คลึงมดลูกทุก 15 
นาที 4 ครั้ง ทุก 30 นาที 4 ครั้ง 
  ระยะท่ี 3 ระยะด าเนินการ(ช่วงการศึกษา 
เดือนตุลาคม2559– เมษายน2560)หลังจากได้มีการ
ประชุมเพ่ือปรึกษาแนวทางแก้ไข และเลือกแนวทางที่
เหมาะสม ได้จัดท าเอกสารและสื่อแนวทางปฏิบัติแจ้ง
ทีมพยาบาลผู้คลอด และเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้ทราบ และ
จัดแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันการเกิดภาวะตกเลือดหลัง
คลอดเป็นเอกสาร และมีการติดตามและประเมินผล 
และแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบทันที เมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรค เช่น พบว่าบุคลากรขาดความ
ช านาญในการให้ยา Naladorจึงได้จัดท าแนวทางการใช้
ยาติดไว้บริเวณที่เก็บยา(ข้างตู้เย็น) เพ่ือสื่อสารให้ทีมใน
ภาวะฉุกเฉินได้  

ระยะที่ 4 ขั้นประเมินผล (ช่วงการศึกษา 
เดือนเมษายน2560) 

ด้านกระบวนการจากการพัฒนาโดยการ
ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
รูปแบบการป้องกันการตกเลือด และได้มีการ
พัฒนารูปแบบการป้องกันการเกิดภาวะตกเลือด
หลังคลอด โดยปรับกระบวนการป้องกันการตก
เลือดหลังคลอดเพ่ิมเติม ดังนี้ คือ 1) การบริหารยา 
Uterotonic drug เพ่ือกระตุ้นการหดรัดตัวของ
มดลูก 2) ใช้ถุงตวงเลือด เพ่ือการประเมินปริมาณ
และลักษณะของการสูญเสียเลือดได้รวดเร็วขึ้น 3) 
การท า uterine massage ภายหลังการคลอดรก
ทันที 4) จัดโซนเสี่ยงตกเลือดหลังคลอดในกรณีท่ีมี 
Blood loss มากกว่า 300 ซีซีโดยทุกขั้นตอนมีการ
นิ เทศติดตามโดยพยาบาลหัวหน้างาน และ
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือสามารถเพ่ิมพูนทักษะ 
และความรู้  เ พ่ือเรียนรู้ จากหน้างาน เ พ่ือให้
สามารถให้การดูแลมารดาไม่ให้เกิดภาวะตกเลือด
หลังคลอด และป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่
รุนแรงจากภาวะตกเลือดหลังคลอดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

  

ตาราง แสดงการเปรียบเทียบรูปแบบการดูแลเพ่ือป้องกันการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด 

การปฏิบัติรูปแบบเก่า การปฏิบัติรูปแบบใหม่ 

ทุกขั้นตอนมีการนิเทศติดตามโดยพยาบาลหัวหน้างาน และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ Learning by doing 

1.ประเมินภาวะเสี่ยง ทุกระยะแรกรับ ระยะรอคลอดและระยะคลอด 

2.ให้สารน้ าด้วยเข็มเบอร์ 18 และตรวจความเข้มข้นของเลือดเมื่อเข้าสู่ระยะเร่งคลอด 

3.ให้ Oxytocin 10 -20 unit rate 100 cc/hr..ในสารน้ าที่เหลือมากกว่า 500 ซีซี หลังทารกคลอด 

4.สวนปัสสาวะก่อนท าคลอดรก 

5. ท าคลอดรกด้วยวิธี Modified crede's maneuver 
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การปฏิบัติรูปแบบเก่า การปฏิบัติรูปแบบใหม่ 

6. คะเนการเสียเลือดด้วยสายตา ตักและตวงเลือด
หลังรกคลอดถ้ามดลูกหดรัดตัวไม่ดีให้ Methergine 
1 amp IM ตาม standing order  ถ้า blood loss> 
500 ml รายงานแพทย์ร่วมประเมินและสั่งการรักษา 

6.ใช้ถุงตวงเลือดรองก้นผู้คลอดประเมิน blood 
lossหลังรกคลอด.กรณีคลึงมดลูกแล้วพบว่ามดลูก
อ่อนตัวหรือเลือดไหลพุ่งเรื่อยๆ ไม่มีช่วงหยุดไหลให้
IV + Oxytocin 20 unit iv loading 200 ml ทันที 
ตาม standing orderถ้าblood loss>300 Mlมดลูก
ยังหดรัดตัวไม่ดีดูแลแบบตื่นตัวแจ้งทีมให้ยารักษา
(Metergine 1amp im, ถ้ ายั งหดรัดตั ว ไม่ ดี  ให้  
Nalador 500 mcg+NSS 250 ml v drip in 1 hr 

ตาม standing order ร ายงานแพทย์  ติ ดตาม
สัญญาณชีพ ให้สารน้ า หาสาเหตุร่วม ถ้าเลือดไม่
หยุดภายใน 30 นาทีหลังได้ Naladorถือว่าล้มเหลว  
ขอความช่วยเหลือตามระบบ 

7.คลึงมดลูกทันทีหลังรกคลอด(ไม่ได้ก าหนดว่านาน
เท่าไหร่) หากแข็งดีแล้วก็หยุดและให้ผู้ป่วยคลึง
มดลูกตนเองขณะเย็บแผลจนเย็บแผลเสร็จจึ ง
ประเมินซ้ า 

7.คลึงมดลูกทันทีหลังรกคลอดนาน 1 นาทีแม้ว่า
มดลูกจะหดตัวดีแล้วก็ตาม คลึงต่อทุก 5 นาทีจนกว่า
จะเย็บแผลเสร็จ 

8.ล้วงเลือดที่จุกปากมดลูกออกให้หมดก่อนย้ายออก
จากห้องคลอด ตรวจวัดสัญญาณชีพ คลึงมดลูกทุก 
15 นาที 4 ครั้ง ทุก 30 นาที 4 ครั้ง 

8.ล้วงเลือดที่จุกปากมดลูกออกให้หมดกรณีมีภาวะ
ตกเลือดหลังคลอดที่ได้รับการแก้ไขแล้วหรือกลุ่ม
เสี่ยงที่มีblood loss>300 ซีซี ให้ย้ายสังเกตอาการ
บริ เวณ PPH zone(เตียงรอ คลอด 6 )ตรวจวัด
สัญญาณชีพ คลึงมดลูกทุก 15 นาที 4 ครั้ง ทุก 30 
นาที 4 ครั้ง 

9.ตรวจรก หากรกไม่ครบรายงานแพทย์ทันที 

10.ล้วงก้อนเลือดที่ปากมดลูกอีกครั้ง เมื่อครบ 2 ชม 

ผลการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่างมารดาทั้งหมด 347 คน กลุ่ม
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 

47.83 รองลงมาคืออายุน้อยกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 24.78 เป็นมารดาครรภ์แรก ร้อยละ 42.07 
และส่วนใหญ่ร้อยละ 96.25 คลอดด้วยวิธีปกติทาง
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ช่องคลอดพบอัตราการตกเลือดหลังคลอด ร้อยละ 
1.72 แต่ไม่เกิดอุบัติการณ์ภาวะแทรกซ้อนรุนแรง
จากภาวะตกเลือดหลังคลอด จากอุบัติการณ์ที่มี
การใช้ถุงตวงเลือดสามารถท าให้ประเมินปริมาณ
การสูญเสียเลือดได้แม่นย าและรวดเร็วมากขึ้น 
ส่งผลให้เกิดการเฝ้าระวังการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่
รุนแรงได้ และมีกระบวนการเฝ้าระวังในรายที่เสี่ยง
ต่อการตกเลือด ได้แก่ รายที่มดลูกหดรัดตัวไม่ดีใน
ระยะคลอด  คลอดเร็ว มีกระบวนการบริหารยาที่
ดีและมีประสิทธิภาพ มีแนวทางการจัดการในกรณี
ที่มีการหดรัดตัวของมดลูกไม่ดี มีการจัดโซนในการ
ดูแลอย่างใกล้ชิดเพ่ือเฝ้าระวังในกรณีท่ีมีความเสี่ยง
และกระบวนการส าคัญคือมีระบบการนิ เทศ
ติดตามโดยหัวหน้าหน่วยงานโดยใช้หลักการร่วม
เรียนรู้จากหน้างาน เพ่ือให้เกิดการดูแลเพ่ือป้องกัน
การเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการตกเลือดหลัง
คลอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า 

1) การคลึงมดลูกนาน 1 นาที หลังรกคลอด 
ช่วยให้มดลูกแข็งตัวดีขึ้น ในรายมดลูกแข็งตัว
ไม่ดี เลือดพุ่งตลอด ให้พยาบาลผู้ช่วยคลึง
มดลูกให้พยาบาลท าคลอดใช้ก าปั้นดันปาก
มดลูกไว้หรือรีบเย็บแผลแทนการให้ผู้ป่วยที่
อ่อนเพลียจากการคลอดคลึงมดลูกเอง 

2) Early warning signs  Blood loss 300ml.
จากการใช้ถุงตวงเลือดแทนประเมินด้วย
สายตาและการตวงด้วยเหยือกท่ีมีscale 

3) การใช้ standing order ในการให้ยากระตุ้น
การหดรัดตัวของมดลูก ให้เลือดหยุดภายใน 
30 นาที 

4) จัดพื้นที่การดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการตกเลือด 2 
ชั่วโมงหลังคลอ เพ่ือให้สังเกตอาการได้ใกล้ชิด 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ:  

1) การทบทวนเมื่อเกิดอุบัติการณ์ PPH ใน
หน่วยงานและระหว่างสหวิชาชีพ ท าให้
ทีมได้เรียนรู้และตื่นตัวในการท างาน 

2) ทีมสนับสนุนที่มีการอนุมัติให้ใช้ถุงเก็บ
ปัสสาวะมาดัดแปลงเป็นถุงตวงเลือด ท า
ให้มีการตวงเลือดได้เร็วแม่นย า ต้นทุนต่ า 

      3)  ทีมผู้ปฏิบัติงานในห้องคลอดมีการดูแล
ตามแนวทางอย่างตื่นตัวและมีคุณภาพ 

ข้อเสนอแนะ 

1. การเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดมีสาเหตุและ
ปัจจัยส่งเสริมหลายด้านเป็นสาเหตุที่ยากจะ
ป้องกันได้ทั้งหมดผู้คลอดทุกรายมีความเสี่ยงที่จะ
เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเช่นนี้ได้เพียงแต่มากน้อย
ต่างกัน ทีมดูแลต้องมี การทบทวนเมื่อเกิด
อุบัติการณ์และการฝึกทักษะของบุคลากร การ
ทบทวนความรู้จากงานวิชาการต่างๆรวมทั้งจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์จึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อหา
โอกาสพัฒนางานสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

2.ถุงรองเลือดที่ใช้ปัจจุบันยังไม่สะดวกในการผลิต
และการใช้ ยังต้องมีการปรับรูปแบบถุงรองเลือด 
จากนวัตกรรมถุงรองเลือดของ รพร.สว่างแดนดิน 
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การพัฒนาแนวทางการป้องกันการเลื่อนหลุดของท่อหายใจในผู้ป่วยท่ีมีภาวะ Agitation  
นิตยา  แพงหอม   พยาบาลวิชาชีพ  

 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

ในภาวะที่มีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจ 
หรือแม้แต่กรณีที่ทางเดินหายใจปกติ แต่มีความ 
ผิดปกติของปอด จะท าให้ เกิดภาวะขาดออกซิเจน
และคาร์บอนไดออกไซด์คั่งได้ ในการแก้ไขปัญหา 
ดังกล่าววิธีหนึ่ง คอื การใส่ท่อช่วยหายใจ ซึ่งจะท าให้
สามารถน าออกซิเจนจากภายนอกผ่านทางเดิน หายใจ
ที่มีปัญหาได้ดีขึ้น ส่วนในรายที่มีความผิดปกติของปอด 
การใส่ท่อช่วยหายใจท าให้สามารถ ช่วยหายใจผู้ป่วย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผู้ป่วยที่ได้รับการใส่ท่อ
ช่วยหายใจทางหลอดลมคอจึงต้องได้รับการดูแลและ
เฝ้าระวังการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจ เพ่ือป้องกัน
การกลับมาใส่ท่อช่วยหายใจซ้ า ผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วย
หายใจไม่สามารถสื่อสารบอกความต้องการของตนเอง
ได้จึงเสี่ยงต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์คือการเกิดท่อ
ช่วยหายใจเลื่อนหลุด หรือผู้ป่วยดึงท่อช่วยหายใจออก
เองและอาจท าให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ 

การเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดได้บ่อยในหอผู้ป่วยหนักซึ่งจากการ
วิเคราะห์ของโรงพยาบาลนครนายกจะพบว่าการเลื่อน
ของท่อช่วยหายใจส่วนใหญ่เกิดกับผู้ป่วยที่มีภาวะ 
Agitate กระสับกระส่ าย  กระวนกระวาย และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยภายหลังท่อช่วยหายใจ
เลื่อนหลุดต้องใส่ท่อ ช่วยหายใจใหม่ (Reintubation) 
ท าให้พบ ภาวะแทรกซ้อนอาจจะมีได้ตั้งแต่ระดับ
รุนแรงถึงระดับเสียชีวิตได้เช่น ภาวะหยุดหายใจ หัวใจ
หยุดเต้นและเสียชีวิตตามมา อีกทั้งท าให้เกิดภาวะ
หายใจล้มเหลวและหรือหัวใจล้มเหลวหลังเกิดท่อช่วย
หายใจเลื่อนหลุด สูงสุดถึงร้อยละ 12.5 (Bhattachary 
et al.,2007; MpeMoloto, &Mphahlel, 2004) และ

ถูกใส่ท่อช่วยหายใจซ้ าสูงถึงร้อยละ 85 (Bhattachary 
et al. ; De lassence et al,2002;Mpe et 
.,2004;woods et al.,2004) นอกจากนี้การที่ผู้ป่วย
ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจซ้ าท าให้มีโอกาสเกิดการติด
เชื้อในปอดได้สูงเนื่องจากการส าลักสารคัดหลั่งเข้า
ปอด (สุทัศน์, 2552; De lassence et al)ผู้ป่วยบาง
รายต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤติและ
โรงพยาบาลเป็นเวลายาวนาน ท าให้สิ้น เปลือง
ค่าใช้จ่ายมากขึ้น (Epstien,Nevins,&chung, 2000; 
krinsley& Barone,2005) และมีโอกาสเสียชีวิตสูงขึ้น
ใ น เ ว ล าต่ อม า  ( De lassence et al. ; Epstien et 
al.,2000) 

โรงพยาบาลวานรนิวาสเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 
90 เตียงให้บริการการพยาบาลผู้ป่วยหนักผู้ ใหญ่ 
จ านวน 4 เตียง มีนโยบายเน้นความปลอดภัยของ
ผู้รับบริการเป็นเป้าหมายหลัก ท่อช่วยหายใจเลื่อน
หลุดเป็นอุบัติการณ์พบได้บ่อย โดยจากสถิติของหอ
ผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลวานรนิวาสพบว่าการเลื่อน
หลุดของท่อช่วยหายใจปี 2556 มีจ านวนผู้ป่วยใส่ท่อ
ช่วยหายใจเข้ารับการรักษาทั้งหมด 3 ราย ไม่พบ
อุบัติการณ์ท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด ในปี 2557 มี
จ านวนผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจเข้ารับการรักษาทั้งหมด 
74 ราย พบอุบัติการณ์การเลื่อนหลุดของท่อช่วย
หายใจทั้งหมด 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.4  และในปี 
2558 มีจ านวนผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจเข้ารับการรักษา
ทั้งหมด 115 ราย พบอุบัติการณ์การเลื่อนหลุดของท่อ
ช่วยหายใจทั้งหมด 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.6 ในปี 
2559 มีจ านวนผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจเข้ารับการรักษา
ทั้งหมด 127 ราย พบอุบัติการณ์การเลื่อนหลุดของท่อ
ช่วยหายใจทั้งหมด 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.2 โดยใน
จ านวนผู้ป่วยทั้งหมดที่มีอุบัติการณ์การเลื่อนหลุดของ
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ท่อช่วยหายใจมีความจ าเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจซ้ า 
คิดเป็นร้อยละ 87 ซึ่งจากการวิเคราะห์สาเหตุของการ
เลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจเกิดได้จากหลายปัจจัย 
ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกร่างกาย ซึ่งปัจจัยภายใน
ที่พบส่วนใหญ่คือผู้ป่วยมีภาวะAgitation โดยผู้ป่วยจะ
ไม่อยู่นิ่ง พักไม่ได้ และมีการเคลื่อนไหวร่างกายมาก
เกินไป โดยไม่มีเป้าหมาย ส่วนปัจจัยภายนอกได้แก่ 
การผูกยึดที่หลวมเกินไป ซึ่งจากการวิเคราะห์ปัญหา
ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกพบว่าส่วนใหญ่ปัญหา
หลักคือ ผู้ป่วยมีภาวะAgitation แล้วดึงท่อช่วยหายใจ
ออก หรือ ท าให้ท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด  อีกทั้งใน
หน่วยงานไม่มีแนวทางในการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วย
หายใจ แบบประเมินภาวะagitation ที่ ใช้ ในการ
ประเมินผู้ป่วยซึ่งประโยชน์ในการด าเนินการครั้งนี้จะ
ช่วยลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล ลดค่า
รักษาพยาบาลและลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพ่ือพัฒนาแนวทางการป้องกันการเลือนหลุดของท่อ
ช่วยหายใจในผู้ป่วยที่มีภาวะ agitate ในหอผู้ป่วยหนัก
ผู้ใหญ่ โรงพยาบาลวานรนิวาส 

2.เพ่ือประเมินประสิทธิผลในการใช้แนวทางการ
ป้องกันการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยที่มี
ภ า วะagitate  ง านพยาบาลผู้ ป่ ว ยหนั กผู้ ใ หญ่  
โรงพยาบาลวานรนิวาส  
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(action research)  ศึกษาประสิทธิผลของการใช้
แนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันการเลื่อนหลุดของท่อช่วย
หายใจ ในงานพยาบาลผู้ป่วยหนักผู้ใหญ่ โดยการมี
ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง พ ย า บ า ล ห อผู้ ป่ ว ย ห นั ก ผู้ ใ ห ญ่  
โรงพยาบาลวานรนิวาส โดยเริ่มจากการวิเคราะห์หา
สาเหตุความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการท างาน พร้อมทั้ง
ก าหนดแนวทางการป้องกัน แก้ไขรูปแบบในการผูกยึด 
ET-Tube การน าไปทดลองใช้ในการปฏิบัติงาน และ
การประเมินผลการใช้แนวทางการป้องกันท่อช่วย
หายใจเลื่อนหลุด 

ขอบเขตของการวิจัย 

ศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจที่เข้ารับ
การรักษาในหอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลวานรนิวาส ใน
เดือน มีนาคม– เดือนเมษายน2560 

เฉพาะผู้ป่วยผู้ใหญ๋ใส่ท่อช่วยหายใจที่พักรักษาตัวที่หอ
ผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลวานรนิวาส 

สมมติฐานการวิจัย 

แนวทางการป้องกันท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด
มีผลต่อการลดการเกิดท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดใน
ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจในหอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาล
วานรนิวาส 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

- แนวทางการป้ อ งกันท่ อ เลื่ อนหลุ ด
ดัดแปลงจาก แนวทางการป้องกันท่อ
เลื่อนหลุดของหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม 
โรงพยาบาลพิษณุโลก 

- แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ภ า ว ะ  Agitate ข อ ง 
Richmond agitation sedation scale
ฉบับภาษาไทยแปลโดย (Ely,2010) 

- รูปแบบการติด Endotracheal tube 

แนวทำงกำรปอ้งกนัทอ่

ช่วยหำยใจเลือ่นหลดุ กำรเลือ่นหลดุ

ของทอ่ชว่ย

หำยใจ 
แบบประเมนิภาวะ Agitate ของ 
Richmond agitation sedation 
scaleฉบับภาษาไทยแปลโดย 
(Ely,2010) 

 

รูปแบบการติด 
Endotracheal tube 
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ระเบียบวิธีวิจัย (ประกอบด้วย วิธีการศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่าง สถานที่ ช่วงเวลา การวิเคราะห์ข้อมูล)  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เ ก็ บ รวบรวมข้ อมู ล โดยน า แนว
ทางการป้องกันท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดและ
แบบประเมินภาวะAgitation Richmond 
sedation scale ไปใช้กับผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ใส่ท่อ
ช่วยหายใจเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนัก 
โรงพยาบาลวานรนิวาสในช่วง 1 มีนาคม –15 
เมษายน พ.ศ.2560 

 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ใ ช้ ส ถิ ติ พ ร รณนา  (  Descriptive 
statistics ) ด้วยค่าจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
 
การด าเนินการศึกษา 
กิจกรรมการพัฒนา ตามวงจรคุณภาพ 
PDCA 
1. การวางแผนเตรียมการศึกษา (plan) 

1.1 ก าหนดปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือหาสาเหตุของปัญหาจากการ
วิเคราะห์ถึงปัญหาในการดูแลผู้ป่วย
ที่ ใส่ท่อช่วยหายใจ ที่ เข้ารับการ
รักษา 

1.2 ผู้วิจัยได้มีการเตรียมความพร้อมใน
การดูแลผู้ ป่ วย โดยการทบทวน
วร รณกร รม อีกทั้ ง ศึ กษาข้ อมู ล
เพ่ิมเติม อัพเดตแนวทางใหม่ๆการ
ดูแลผู้ป่วย 

2. การด าเนินการ แบ่งเป็น 4 ระยะ 

2.1 การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การ
ดูแลผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจยังไม่มี
แนวทางที่ชัดเจนทั้งรูปแบบการผูก
ยึดท่อช่วยหายใจก็แตกต่างกัน 

2.2 ระยะที ่2 วางแผนตัดสินใจเลือกแนว
ทางการแก้ปัญหา  ศึกษาข้อมูลการ
ดูแลผู้ป่วยจากการสอบถาม สังเกต
การท างาน พร้อมก าหนดแนวทาง
ใหม่ในการป้องกันท่อช่วยหายใจ
เลื่อนหลุดลงสู่ผู้ปฏิบัติท าข้อตกลงใน
การดูแลผู้ป่วย เ พ่ือให้ เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 

2.3 ระยะที่ 3 การปฏิบัติตามแผน น า
ข้อมูลที่ได้จากการสอบถาม สังเกต 
มาวิเคราะห์จุดที่ขาดพร้อมสร้าง
แนวทางในการป้องกันท่อช่วยหายใจ
เลื่อนหลุดในหอผู้ป่วย น าแนวทางที่
ได้ลงใช้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา
ในหอผู้ป่วย พร้อมติดตามผลการใช้
แนวทาง 

2.4 การประเมินผล ในทีมผู้ปฏิบัติที่ได้มี
ส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย แนวทาง
ป้องกันท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดใช้ได้
จริงและครอบคลุมการปฏิบัติการ
พยาบาล ผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจที่
เข้ารับการรักษาไม่เกิดท่อช่วยหายใจ
เลื่อนหลุด 

ผลการศึกษา 

   พบว่าในจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 8 คน
เป็น เพศชายทั้งหมด 5 ราย เพศหญิง 3 ราย เป็น
ผู้สูงอายุ 5 ราย ไม่ใช่ผู้สูงอายุ 3 ราย ประวัติการ
เจ็บป่วยมีโรคประจ าตัว 6 ราย ไม่มีโรคประจ าตัว 2 
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ราย มีประวัติดื่มสุราเป็นประจ า 2 ราย ไม่ดื่มสุรา 6 
ราย 

ตารางที่ 1. แสดงค่าคะแนนจากการประเมิน
ภา วะ  agitation Richmond sedation scale โ ด ย
แบ่งเป็นช่วงคะแนน 

ช่วงคะแนน จ านวน (ราย) คิด เป็นร้ อย
ละ 

+2  -  +4 2 25 
-1   -   +1 4 50 
-3   -   -2 1 12.5 

-6   -   -4 1 12.5 

จากตาราง ที่ 1 จะแสดงให้เห็นว่า 
การจ าแนกผู้ป่วยโดยใช้แบบประเมินภาวะ 
agitation Richmond sedation scale ท า
ให้การวางแผนการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วย
หายใจง่ายขึ้น กล่าวคือการจ าแนกผู้ป่วยโดย
ใช้ แบบประเมินภาวะ agitation Richmond 
sedation scale ท าให้มองเห็นสภาพผู้ป่วยที่
ชัดเจนขึ้นได้ โดยผู้ป่วยที่มีค่าคะแนนตั้งแต่ 
+4 - +2 คือผู้ป่วยที่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
อันตราย อยู่ในภาวะก้าวร้าว สับสนกระวน
กระวาย ต้านการใช้เครื่องช่วยหายใจ ซึ่ง
ผู้ป่วยในกลุ่มนี้ จ าเป็นต้องได้รับการผูกยึด 
(restrain) หรือ ต้องใช้ยาระงับความรู้สึก ซึ่ง

จากกลุ่มตัวอย่างพบผู้ป่วยในกลุ่มนี้ทั้งหมด 2 
ราย คิดเป็นร้อยละ 25 

ผู้ป่วยที่มีค่าคะแนน -1 - +1 คือ
ผู้ป่วยที่มีลักษณะ รู้สึกตัวตามปกติ หรืออาจมี
อาการทุกข์กังวล นอนไม่หลับ แต่ไม่มีอาการ
ก้าวร้าว หรือ ผู้ป่วยที่นอน แต่ตื่นรู้สึกตัวเมื่อ
เรียก โดยในผู้ป่วยกลุ่มนี้ ไม่จ าเป็นต้อง ผูกยึด 
(restrain) หรือรับยาระงับความรู้สึก จาก
กลุ่มตัวอย่างพบผู้ป่วยกลุ่มนี้ 4 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 50  

ผู้ป่วยที่มีค่าคะแนน-2 - -3 คือผู้ป่วย
ที่มีลักษณะ ง่วงซึมเล็กน้อยถึงปานกลางตื่น
รู้ ตั ว เมื่ อ เ รี ยกอาจมี  contract หรื อไม่มี  
contract โดยในผู้ป่วยกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มเฝ้า
ระวั ง  หากมีอาการสับสนร่วมด้ วยอาจ
จ าเป็นต้องผูกยึด (restrain) แต่ไม่จ าเป็นต้อง
รับยาระงับความรู้สึกจากกลุ่มตัวอย่างพบ
ผู้ป่วยกลุ่มนี้จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 
12.5 

ผู้ป่ วยที่มีค่ าคะแนน -4 -  -6 คือ
ผู้ป่วยที่มีลักษณะง่วงซึมมาก ถึงไม่มีการ
ตอบสนองต่อการกระตุ้น โดยในผู้ป่วยกลุ่มนี้
ไม่จ าเป็นต้องผูกยึด ( restrain)  จากกลุ่ม
ตัวอย่างพบผู้ป่วยกลุ่มนี้จ านวน 1 ราย คิด
เป็นร้อยละ 12.5 

ตารางที่ 2 แสดงผู้ป่วยที่มีค่าคะแนนที่จ าเป็นต้องผูกยึดและไม่ต้องผูกยึด 

จากตารางที่ 2 พบว่าจากกลุ่มตัวอย่างผุ้ป่วยทั้งหมด 8 ราย พบผู้ป่วยจ านวน 3 รายมีความ
จ าเป็นต้องได้รับการผูกยึด และ ผู้ป่วยจ านวน 5 รายไม่ต้องผูกยึด 

ตารางที่ 3 แสดงผู้ป่วยที่ได้รับการผูกยึดกับอัตราการเกิดท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด 

จ านวนผู้ป่วย (ราย) ผูกยึด (ราย) คิดเป็นร้อยละ ไม่ต้องผูกยึด(ราย) คิดเป็นร้อยละ 

8 3 37.5 5 62.7 
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จ านวนผู้ป่วย (ราย) มีการ เลื่ อนหลุ ด
ของท่อช่วยหายใจ 

คิดเป็นร้อยละ ไม่มีการเลื่อนหลุดของ
ท่อช่วยหายใจ 

คิดเป็นร้อยละ 

3 0 0 3 100 

    จากตารางที่ 3 พบว่าจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 8 รายผู้ป่วยที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการผูกยึดท้ังหมด 3 ราย 
ซึ่งจากตารางจะเห็นได้ว่าผู้ป่วยทั้งหมด 3 รายที่มีความจ าเป็นต้องผูกยึด มีการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจ 0 ราย คิด
เป็นร้อยละ 0 ไม่มีการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจ 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 

ตารางที่ 4 แสดงผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการผูกยึดกับอัตราการเกิดท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด 

จ านวนผู้ป่วย (ราย) มีการเลื่อนหลุดของท่อช่วย
หายใจ 

คิดเป็นร้อยละ ไม่มีการเลื่อนหลุดของ
ท่อช่วยหายใจ 

คิดเป็นร้อยละ 

5 0 0 5 100 

    จากตารางที่ 4 พบว่าจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 8 รายผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการผูกยึดทั้งหมด 5 ราย ซึ่งจากตาราง
จะเห็นได้ว่าผู้ป่วยทั้งหมด 5 ราย ที่ไม่ได้รับผูกยึด มีการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจ 0 ราย คิดเป็นร้อยละ 0 ไม่มีการ
เลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจ 5ราย คิดเป็นร้อยละ 100 

การอภิปรายผล 

 จากการศึกษาการพัฒนาแนวทางการป้องกัน
การเลื่ อนหลุดของท่อหายใจในผู้ป่ วยที่มีภาวะ 
Agitation ท าให้ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจที่มีภาวะ 
agitationได้ รับการพยาบาลที่ เหมาะสม ไม่ เกิด

อุบัติการณ์ท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดไม่เกิดอันตรายกับ
ตัวผู้ป่วย 

ทีมผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางที่ชัดเจนในการ
ป้องกันการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจ มีรูปแบบการ
ติด endotracheal tube และแบบประเมินภาวะ 
Agitation ท าให้สามารถประเมินปัญหาผู้ป่วยได้

รวดเร็วและครอบคลุมรวมถึงให้การดูแลได้
อย่างเหมาะสม 

ผลการศึกษาการพัฒนาแนวทางการป้องกันการเลื่อน
หลุดของท่อหายใจในผู้ป่วยที่มีภาวะ Agitation การมี
แนวทางในการป้องกันท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด 
รูปแบบการติด endotracheal tube แบบประเมิน
ภาวะ agitation ท าให้แยกกลุ่มผู้ป่วยได้ชัดเจน โดย

จากกลุ่มประชากรทั้งหมด 8 รายแยกเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ได้ทั้งหมด 3 รายคือผู้ป่วยที่มีค่าคะแนน ตั้งแต่ +4 - 
+2 คือผู้ป่วยที่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิด อันตราย อยู่
ในภาวะก้าวร้าว สับสนกระวนกระวาย ต้านการใช้
เครื่องช่วยหายใจ (Ely,2010) 2 ราย และผู้ป่วยที่มีค่า
คะแนน -2 - -3 คือผู้ป่วยที่มีลักษณะ ง่วงซึมเล็กน้อย
ถึงปานกลางตื่นรู้ตัวเมื่อเรียกอาจมี contract หรือไม่มี 
contract 1 ราย ซึ่งในผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่มนี้จ าเป็นต้อง
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ได้รับการผูกยึดโดยการผูกยึดผู้ป่วยเป็นกิจกรรมการ
พยาบาลที่ใช้จัดการกับพฤติกรรมที่ท าให้เกิดอุปสรรค
หรือการขัดขวางการรักษาของผู้ป่วยที่กระท าเป็น
กิจวัตรในโรงพยาบาลเพ่ือควบคุมพฤติกรรมรุนแรง
และป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อตัวผู้ป่วยและ
ผู้ อ่ืน(เบญจมาพร บัวหลวง ,2012)ซึ่งเมื่อผู้ป่วยที่มี
ภาวะ agitation ได้รับการผูกยึดและใช้แนวทาง
ป้องกันการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจแล้ว ผู้ป่วย
ทั้งหมด 3 รายที่มีความจ าเป็นต้องผูกยึดไม่มีการเลื่อน
หลุดของท่อช่วยหายใจ 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 
และในผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการผูกยึดทั้งหมด 5 รายที่ต้อง
เฝ้าระวังไม่มีการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจ 3 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 100 อีกเช่นกัน 

 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า 

หลังจากพัฒนาแนวทางการป้องกันการเลื่อน
หลุดของท่อหายใจในผู้ป่วยที่มีภาวะ Agitation ท าให้
ทีมมีแนวทางในการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจที่มี
ภาวะ Agitation อย่างชัดเจน ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่
เหมาะสมและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ไม่เกิด
อุบัติการณ์ท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด ไม่เกิดอันตรายแก่
ตัวผู้ป่วย 

แผนการที่จะท าผลจากการวิจัยไปใช้ในหน่วยงาน 

มี แ ผนกา รศึ กษ า ในผู้ ป่ ว ยที่ ไ ม่ มี ภ า ว ะ 
agitation และมีภาวะ agitation ที่มีความเสี่ยงในการ
เกิดท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด เพื่อพัฒนารูปแบบในการ
ป้องกันท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดต่อไป 

บทเรียนที่ได้รับและปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. การเริ่มต้นในการพัฒนาแนวทางการป้องกัน
การเลื่อนหลุดของท่อหายใจในผู้ป่วยที่มีภาวะ 
Agitation นั้นอาศัยความร่วมมือจากทีม
พ ย า บ า ล ใ น ห อ ผู้ ป่ ว ย ห นั ก ที่ เ ล็ ง เ ห็ น
ความส าคัญ และความจ าเป็นในการพัฒนา
แ น ว ท า ง เ พ่ื อ ใ ห้ ก า ร ดู แ ล ผู้ ป่ ว ย เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ทีมพยาบาลในหอผู้ป่วยเล็งเห็นถึงปัญหาที่
เกิดขึ้นและมีความต้องการที่จะแก้ปัญหา มี
ส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางในการพัฒนา
แนวทางร่วมกัน 

3. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ คือ ความร่วมมือของ
ทีมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วย การ
ได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 
 

การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้โดยการใช้สื่อวีดีทัศน์ในการปฏิบัติตัวในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมหลังการผ่าตัด
เปลี่ยนข้อเข่าเทียม  หอผู้ป่วยในศัลยกรรมกระดูกและข้อ  โรงพยาบาลวานรนิวาส 

กิตติยา  สุระพา   พยาบาลวิชาชีพ
............................................................................................................................................................................... ....... 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
โรงพยาบาลวานรนิวาสได้ให้บริการด้านศัลยกรรม
กระดูกและข้อ  รวมไปถึงการให้บริการในการผ่าตัด
เปลี่ยนข้อเข่าเทียม โดยแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรม
ออร์โธปิดิกส์ข้อเข่าและข้อสะโพก  เริ่มเปิดให้บริการ
เมื่อ  กรกฎาคม  พ.ศ.  2558  ในผู้ป่วยกลุ่มโรคข้อเข่า
เสื่อมเพ่ือลดความเจ็บปวดแก้ไขความผิดปกติของข้อ
เข่าหลังจากท าผ่าตัดแล้วข้อเข่าจะเคลื่อนไหวได้
เหมือนปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด  ผู้ป่วยที่เข้า
รับการรักษาในหอผู้ป่วยในตึกศัลยกรรมกระดูกและ
ข้อจากข้อมูลเดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2558 - ธันวาคม  
พ.ศ. 2559   ให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
จ านวน  18  ราย  มีผู้ที่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
และท าให้กลับมานอนโรงพยาบาลซ้ าคิดเป็นร้อยละ  
16.67 เกิดอาการปวดบวมแดง และต้องใช้เวลาในการ
ฟ้ืนฟูหลังผ่าตัดเป็นระยะเวลานาน และอาจส่งผลให้
เกิดข้อติดจากข้อมูลดังกล่าวจึงได้มีการทบทวนแนว
ทางการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมจาก
การปฏิบัติงานการพยาบาลด้านศัลยกรรมกระดูกและ
ข้อ  พบว่ายังไม่เคยมีแนวทางในการให้ความรู้และ
สร้างความเข้าใจในผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคและการดูแล
ตนเองหลังการผ่าตัดข้อเข่าเทียมที่ชัดเจนผู้วิจัยจึง
สนใจศึกษากลุ่มผู้รับบริการโรคข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการ
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนี้จะ
น าไปพัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลและเนื้อหาของข้อมูล
ที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ป่วยต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือศึกษาการพัฒนารูปแบบการให้ความรู้
โดยการใช้สื่อวีดีทัศน์ในการปฏิบัติตัวในผู้ป่วยโรคข้อ
เข่าเสื่อมหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม  หอผู้ป่วย
ในศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลวานรนิวาส 
ระเบียบวิธีวิจัย(ประกอบด้วย วิธีการศึกษา  กลุ่ม
ตัวอย่าง  สถานที่  ช่วงเวลา  การวิเคราะห์ข้อมูล)การ
วิ จั ยครั้ งนี้ เ ป็ นการวิ จั ย เชิ งปฏิบั ติ ก าร  (Action  
Research)  เพ่ือศึกษาผลการพัฒนารูปแบบการให้
ความรู้โดยการใช้สื่อวีดีทัศน์ในการปฏิบัติตัวในผู้ป่วย
โรคข้อเข่าเสื่อมหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม  หอ
ผู้ป่วยในศัลยกรรมกระดูกและข้อ  โรงพยาบาลวานร
นิวาสที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทุกรายที่เข้า
รักการรักษาในช่วงเดือนธันวาคม  2559  -  เมษายน  
2560 ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง1) พยาบาลวิชาชีพ
ทุกคนที่ปฏิบัติงานตึกผู้ป่วยในศัลยกรรมกระดูกและ
ข้อที่ให้บริการผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมได้รับผ่าตัด
เปลี่ยนข้อเข่าเทียม 2)ผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม
ได้รับผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมที่เข้ารับการรักษาในตึก
ผู้ป่วยในศัลยกรรมกระดูกและข้อ  โรงพยาบาลวานร
นิวาสวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าจ านวน  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
เ ป รี ย บ เ ที ยบ ก่ อ น ละหลั ง ใ ช้ ส ถิ ติ พ ร รณ นา  ( 
Descriptive  Statistics )  
การด าเนินการศึกษา 

 การวิ จั ยครั้ งนี้ เ ป็ นการวิ จั ย เชิ ง
ปฏิบัติการ  (Action  research)  เพ่ือศึกษาผลลัพธ์ใน
การการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติตัวในผู้ป่วยโรคข้อ
เข่าเสื่อมหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม  หอผู้ป่วย
ในศัลยกรรมกระดูกและข้อ  โรงพยาบาลวานรนิวาส 
กลุ่มตัวอย่าง1)พยาบาลวิชาชีพทุกคนที่ปฏิบัติงานตึก
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ผู้ป่วยในศัลยกรรมกระดูกและข้อที่ให้บริการผู้ป่วยที่
เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมได้รับผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 2)
ผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมได้รับผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
เทียมที่ เข้ารับการรักษาในตึกผู้ป่วยในศัลยกรรม
กระดูกและข้อทุกรายที่เข้ารับการรักษาในช่วงเวลา  
เดือนธันวาคม  2559  -  เมษายม  2560  แบ่งเป็น  3  
ระยะระยะที่ 1 ระยะเตรียมการ ส ารวจและวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือหาสาเหตุของปัญหาจากการให้บริการใน
ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
เทียม  จากเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่า  1)ขาดการ
ประเมินความรู้    ความเข้าใจในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
หลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม  2)พยาบาลที่ดูแล
ผู้ป่วยยังไม่มีแนวทางการให้ข้อมูล ในการดูแลที่ชัดเจน  
3)พยาบาลขาดความรู้ความเข้าใจในการให้การ
พยาบาลในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมหลังการผ่าตัดเปลี่ยน
ข้อเข่าเทียมระยะที่  2 ระยะด าเนินการวางแผน
ตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ปัญหา สะท้อนข้อมูล
เพ่ือออกแบบระบบโดยการสร้างแบบฟอร์มในการ
ประเมินความรู้ความเข้าใจในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่
จะได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมจัดท าสมุดคู่มือ
และสื่อวีดีทัศน์  เพ่ือใช้เป็นสื่อเรียนรู้ในผู้ป่วยโรคข้อ
เข่าเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมจัดท า
แนวทางการให้ข้อมูลและการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด
เปลี่ยนข้อเข่าเทียมในหอผู้ป่วยในตึกศัลยกรรมกระดูก
และข้อและประชุมชี้แจงรูปแบบการจัดการการให้
ข้อมูลและการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
ให้พยาบาลผู้ดูแลรับทราบแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน ระยะที่ 3ระยะประเมินผล ด้าน
กระบวนการ  จากการสังเกตของผู้วิจัยพยาบาลที่ดูแล
ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม  สามารถ
ปฏิบัติตามรูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมได้อย่างเหมาะสม  ให้การ
พยาบาลไปในทางเดียวกัน  และสามารถใช้ความรู้
แนะน ากับผู้ป่วยและญาติในการออกก าลังกายและ

การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดได้ถูกต้องด้านผลลัพธ์  ผู้
ให้บริการการพยาบาลมีความมั่นใจที่จะให้ค าแนะน า
และให้การพยาบาล  และผู้รับบริการสามารถปฏิบัติ
ตัวได้อย่างเหมาะสม  ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการ
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 
ผลการศึกษา   
1. ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการ
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเข้ารับบริการที่ตึกศัลยกรรม
กระดูกและข้อ  ช่วงเดือนกุมภาพันธ์  -  เมษายน  
2560  กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นผู้หญิง  ร้อยละ  100  
อายุ เฉลี่ ย   65.6ปี   น้ าหนัก เฉลี่ ย  62  กก.   จบ
การศึกษาประถมศึกษาปีที่  6  ร้อยละ 100  จ านวน
ผู้ป่วยทั้งหมดนี้ไม่มีประสบการณ์ในการผ่าตัดเปลี่ยน
ข้อเข่าเทียมมาก่อน  ร้อยละ  80  จากการบันทึกการ
ออกก าลังการและปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของผู้ป่วย
สามารถท าได้ดี  ร้อยละ 100 
2.  เปรียบเทียบการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติตัวใน
ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
เทียม  ในหอผู้ป่วนในตึกศัลยกรรมกระดูกและข้อ  
รูปแบบการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
แบบเดิม พยาบาลวิชาชีพประเมินและซักประวัติแรก
รับ  เตรียมความพร้อมผู้ป่วยเพ่ือเข้ารับการผ่าตัดตาม
ความรู้เดิมของแต่ละคนกระตุ้นให้ผู้ป่วยลุกนั่งและรอ
นักกายภาพเข้ามาฝึกสอนผู้ป่วยออกก าลังกายรูปแบบ
การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแบบเดิม 
พยาบาลวิชาชีพประเมินและซักประวัติแรกรับแนบ
เอกสารการประเมินการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อ
เข่าเทียมโดยมีการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด 
ประเมินความรู้ความเข้าใจก่อนหลังผ่าตัดมีสื่อคู่มือ 
และสื่อวิดีทัศน์ในการให้ความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติ
ตัวในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อ
เข่าเทียมหลังผ่าตัดมีการประเมินความรู้ – ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อมและการปฏิบัติตัวหลัง
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมโดยให้ผู้ป่วยศึกษาคู่มือควบคู่
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กับการดูสื่อวีดีซีดีประกอบการออกก าลังกล้ามเนื้อเข่า
หลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมประกอบกับให้ความรู้
ตามรูปแบบการปฏิบัติตัวในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมหลัง

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมโดยมีพยาบาลและนัก
กายภาพบ าบัดเข้ามาเป็นผู้ฝึกในกระตุ้นและการสอน
การฝึกการเคลื่อนไหวและออกก าลังกาย 

 

3.  ข้อมูลแสดงค่าเฉลี่ยคะแนนก่อน - หลังของบุคลากรพยาบาล  และผู้ป่วยเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคข้อเข่า
เสื่อมหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 
ตารางที1่.แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังให้ความรู้ของบุคลากรพยาบาล 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 

ก่อนให้ความรู้ หลังให้ความรู้ t-test p-value 
X SD X SD 

คะแนนความรู้ของพยาบาล 16.16 2.03 19.58 1.62 -7.06 0.00 
 
จากตารางแสดงข้างต้น  พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนของบุคลากรพยาบาลเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมหลังผ่าตัด
เปลี่ยนข้อเข่าเทียม  มีค่าเฉลี่ย  16.16  ภายหลังการให้ความรู้และประเมินความรู้ความเข้าใจซ้ าพยาบาลมีค่าเฉลี่ย  
19.58  ซึ่งแสดงว่าบุคลาการพยาบาลมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p-value < .05) 
ตารางท่ี2. แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังให้ความรู้ของผู้ป่วย 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 

ก่อนให้ความรู้ หลังให้ความรู้ t-test p-value 
X SD X SD 

คะแนนความรู้ของผู้ป่วย 14.40 2.70 19.00 1.22 -3.20 0.03 
 
จากตารางแสดงข้างต้น  พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนของผู้ป่วยเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมหลังผ่าตัด
เปลี่ยนข้อเข่าเทียม  มีค่าเฉลี่ย  14.40  ภายหลังการให้ความรู้และประเมินความรู้ความเข้าใจซ้ าผู้ป่วยมีค่าเฉลี่ย   
19.00  ซึ่งแสดงว่าผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p-value < .05) 

  

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับการประจ า 
 หลังจากได้มีรูปแบบการปฏิบัติตัวในผู้ป่วย
โรคข้อเข่าเสื่อมหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม  ท า
ให้พยาบาลวิชาชีพมีแนวทางในการดูแลผู้ป่วยอย่างชัด
แจน  ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและเป็นไป
ในทางเดียวกันเมื่อจ าหน่ายกลับบ้านผู้ป่วยและญาติมี
ความรู้ ในการดูแลตนเอง   การออกก าลั งกาย            
การเคลื่อนไหวร่างกายในการใช้ชีวิตประจ าวัน  ไม่มี
การเข้ารับการรักษาซ้ าจากภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
เปลี่ยนข้อเข่าเทียม 

แผนการที่จะน าผลจากการวิจัยไปใช้ในหน่วยงาน 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพของการฟ้ืนฟูร่างการ  

การออกก าลังกาย  โดยการศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ  ที่ส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถงอเหยียดเข่า  
บริหารข้อเข่า  เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างถูกต้องอย่าง
สม่ าเสมอและถ่อยทอดสู่ทีมผู้ดูแลอย่างต่อเนื่อง 

4. พัฒนาระบบเครื่องมือซีดีประกอบการ
ออกกาลังกล้ามเนื้อเข่าหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
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5. แผนการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วย
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมโดยใช้การจัดการผู้ป่วยราย
กรณ ี
บทเรียนที่ได้รับ 

1. การเริ่มต้นในการพัฒนารูปแบบการ
ปฏิบัติตัวในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมหลังการผ่าตัด
เปลี่ยนข้อเข่าเทียมนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ทีมสหวิชาชีพ  ผู้วิจัยหลักต้องสะท้อนให้ทีมได้เห็น
ประโยชน์จาการสร้างรูปแบบการปฏิบัติตัวในผู้ป่วย
โรคข้อเข่าเสื่อมหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมได้  
อีกทั้งยังสะท้อนผลเสียจากการขาดแนวทางในการ
ดูแลผู้ป่วยว่าส่งผลเสียอย่างไรบ้าง 

2. ทีมผู้ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยเล็งเห็นถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นและมีความต้องการที่จะแก้ไขปัญหา  
มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางในการดูแล 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. ปัจจัยแห่งความส าเร็จคือ  ความร่วมมือ

ของเจ้าภายในหน่วยงาน  การค้นหาปัญหาและ
ร่วมกันพัฒนาแก้ไขเห็นความส าคัญของการพัฒนา
คุณภาพการพยาบาลผู้ป่วย  โดยใช้องค์ความรู้และ
หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สามารถตอบโจทย์ได้ตรง
ประเด็น  แม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ  แต่ก็ช่วยเสริม
แนวความคิดและการวิเคราะห์ที่เป็นระบบ  น าไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพด้านอ่ืนๆ  ต่อไป  โดยมีหัวหน้า
งานเป็นที่ปรึกษา  แนะน าวิธีการเก็บข้อมูล  การ
วิเคราะห์ทางสถิติ  และเป็นผู้ประสานความร่วมมือ
ระหว่างทีมที่ศึกษากับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
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การพัฒนารูปแบบการป้องกันการพลัดตกหกล้มในหอผู้ป่วยตึกสงฆ์เมตตาประชาสามัคคี  

โรงพยาบาลวานรนิวาส 

พีรภรณ์ โสมี พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลวานรนิวาส  

 

ความเป็นมาและส าคัญของปัญหา    

    โรงพยาบาลวานรนิวาส ได้ เปิด
ให้บริการหอผู้ป่วยพิเศษตึกสงฆ์เมตตาประชาสามัคคี 
เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 รับดูแลผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่มี
ภาวะวิกฤตและรับดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายร่วมด้วย 
โดยพบว่าในปี 2558 มีอุบัติการณ์การพลัดตกหกล้ม
ใน จ านวน 1ราย และในปี 2559 พบอุบัติการณ์การ
พลัดตกหกล้มจ านวน 2 ราย ซึ่งมีแนวโน้มการเกิดการ
พลัดตกหกล้มที่เพ่ิมขึ้น จากการประเมินสถานการณ์
เบื้องต้นในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน พบว่า
เนื่องจากในหน่วยงานเป็นห้องพิเศษซึ่งแยกออกไปแต่
ละห้องมีประตูปิดมิดชิดยากต่อการมองเห็นและการ
ดูแลอย่างใกล้ชิด ผู้ป่วยและญาติมีความเกรงใจในการ
ขอความช่วยเหลือ อีกทั้งบุคลากรทางการพยาบาลยัง
ขาดความตระหนักในการป้องกันและเฝ้าระวังเกี่ยวกับ
การพลัดตกหกล้ม  แนวทางในการประเมินความเสี่ยง
ของการพลัดตกหกล้มยังไม่ครอบคลุมครอบคลุม ไม่มี
แนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันการพลัดตกหกล้มท่ีชัดเจน และ
การให้ข้อมูล ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลยังไม่
ครบถ้วน ไม่มีการสร้างสัญลักษณ์ในการสื่อสารแก่
ผู้ป่วย ญาติและเจ้าหน้าที่เพ่ือเฝ้าระวังการพลัดตกหก
ล้มและเมื่อเกิดการพลัดตกหกล้มขึ้นไม่มีการรายงาน
อุบัติการณ์เนื่องจากยังไม่เห็นถึงความส าคัญ ส่งผลให้
คุณภาพการพยาบาลไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากการพลัด
ตกหกล้มนั้นเป็นส่วนหนึ่งของของตัวชี้วัดคุณภาพที่
เป็นภาพรวมของโรงพยาบาลในเชิงผลลัพธ์ทางการ
พยาบาลและส่งเสริมความปลอดภัยต่อผู้ป่วย ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญถึงการเฝ้าระวังการพลัด

ตกหกล้มเพ่ือให้เกิดแนวการปฏิบัติการพยาบาลที่
ชัดเจน สร้างความตระหนักและพัฒนาพฤติกรรมการ
บริการของบุคลากรและคุณภาพการพยาบาลเพ่ือให้
ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัย ลดอุบัติการณ์ซึ่งน าไปสู่
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือพัฒนาแนวทางการป้องกันการพลัด

ตกหกล้มของผู้ป่วยที่รับบริการในหอผู้ป่วยพิเศษตึก
สงฆ์เมตตาประชาสามัคคี 

2. เพ่ือศึกษาผลที่ได้จากแนวทางการป้องกัน
การพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยที่รับบริการในหอผู้ป่วย
พิเศษตึกสงฆ์เมตตาประชาสามัคคี 

 
ระเบียบวิธีวิจัย(ประกอบด้วย วิธีการศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่าง สถานที่ ช่วงเวลา การวิเคราะห์ข้อมูล) 

การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory action research;PAR) โดย
ผู้ศึกษาและบุคลากรทางการพยาบาลในหน่วยงานมี
ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหา สะท้อน
ความคิด ร่วมเสนอและหาแนวทางการปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนาการป้องกันการพลัดตกหกล้มโดยอาศัยความ
ร่วมมือทั้งจากบุคลากรทางการพยาบาล ผู้ป่วยและ
ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยพิเศษตึกสงฆ์เมตตา
ประชาสามัคคี  

กลุ่ มตั วอย่ า ง  แบบเฉพาะเจาะจงตาม
วัตถุประสงค์ ได้แก่ 
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1. ผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง
ต่อการพลัดตกหกล้ม ในหอผู้ป่วยพิเศษตึกสงฆ์เมตตา
ประชาสามัคค ี 

2. พยาบาลวิชาชีพ ในหอผู้ป่วยพิเศษตึกสงฆ์
เมตตาประชาสามัคคี จ านวน 5 คน 

สถานที่  หอผู้ป่วยพิเศษตึกสงฆ์เมตตาประชา
สามัคคี โรงพยาบาลวานรนิวาส 

ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 30 
เมษายน 2560 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีการพัฒนารูปแบบการป้องกันการพลัด
ตกหกล้มที่สามารถน าไปใช้เพื่อให้ผู้ป่วย 

เกิดความปลอดภัยและลดอุบัติการณ์จากการพลัดตก
หกล้ม 

2. ผู้ป่วยปลอดภัยจากการพลัดตกหกล้ม 
3. บุคลากรทางการพยาบาลมีแนวทางการ

ปฏิบัติเพ่ือป้องกันการพลัดตกหกล้มที่
ชัดเจน  

และไปในทิศทางเดียวกัน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1.  แบบประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหก
ล้มซึ่งผู้ศึกษาได้น าแบบประเมินภาวะเสี่ยงต่อการพลัด
ต ก ห ก ล้ ม ข อ ง  Johns Hopkins Fall Risk 
Assessment Tool มาปรับใช้เพ่ือให้เข้ากับบริบทของ
หอผู้ป่วยพิเศษตึกสงฆ์เมตตาประชาสามัคคี  

2. แบบประเมินการปฏิบัติตามแนวทางการ
ดูแลผู้ป่วยเพ่ือป้องกันการพลัดตกหกล้ม
ของพยาบาล 

วิชาชีพ 

3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อแนว
ทางการป้องกันการพลัดตกหกล้มของ
พยาบาลวิชาชีพ 

4. แบบประเมินความพึงพอใจต่อแนว
ทางการป้องกันการพลัดตกหกล้มของ
ผู้ป่วยและญาติ 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

1.ขั้นเตรียมการ  (  ช่วงการศึกษา เดือน
ธันวาคม 2559 ) 

1.1 วิ เคราะห์และรวบรวมข้อมูลเ พ่ือหา
สาเหตุของปัญหาจากอุบัติการณ์การพลัดตกหกล้ม ใน
หอผู้ป่วยพิเศษตึกสงฆ์เมตตาประชาสามัคคีย้อนหลัง 
พบว่า1)  ยังไม่มีแนวทางการปฏิบัติเพ่ือป้องกันการ
พลัดตกหกล้มที่ชัดเจน 2) ขาดการประเมิน ติดตาม
และเฝ้ าระวั งการพลัดตกหกล้มซ้ า  3)  ขาดสื่ อ 
สัญลักษณ์การแจ้งเตือนและการให้ความรู้ความเข้าใจ
แก่ผู้ป่วยและญาติเพ่ือเฝ้าระวังการพลัดตกหกล้ม จึง
ได้จัดประชุมบุคลากรในหน่วยงานเพ่ือปรึกษาหารือ
และสร้างการมีส่วนร่วมในการวิ เคราะห์ปัญหา 
อุปสรรคในการดูแลผู้ป่วยจากการปฏิบัติงาน สร้าง
แนวทางการพยาบาลเพ่ือป้องกันการพลัดตกหกล้ม
และระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการพลัดตก
หกล้ม พร้อมมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการ
พลัดตกหกล้ม พร้อมทั้งมีการประเมินและบันทึกการ
ปฏิบัติตามแนวทางเมื่อเกิดภาวะเสี่ยงต่อการพลัดตก
หกล้มและแบบประเมินความพึงพอใจต่อแนวทางการ
ประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วย
หรือญาติและพยาบาลวิชาชีพ ในหอผู้ป่วยพิเศษตึก
สงฆ์เมตตาประชาสามัคคี 

1.2 ผู้วิจัยได้เตรียมความพร้อมโดยการศึกษา
เอกสาร ต ารา ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การใช้สื่อ
สัญลักษณ์เพ่ือเฝ้าระวังการพลัดตกหกล้มพร้อมทั้งน า



 
 

48 
 

แนวทางการประเมินมาทดลองใช้ในหอผู้ป่วยพิเศษตึก
สงฆ์เมตตาประชาสามัคคีเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขให้
สอดคล้องกับการดูแลผู้ป่วย 

2. ขั้นด าเนินการ แบ่งเป็น 3 ระยะ (ช่วง
การศึกษา เดือนธันวาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

ระยะที่ 1 จากการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาจาก
อุบัติการณ์การพลัดตกหกล้ม พบว่า 1) ไม่มีแนว
ทางการปฏิบัติเพ่ือป้องกันการพลัดตกหกล้มที่ชัดเจน 
2) ขาดการประเมิน ติดตามและเฝ้าระวังการพลัดตก
หกล้มซ้ า 3) ขาดสื่อ สัญลักษณ์การแจ้งเตือนและการ
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ป่วยและญาติเพ่ือเฝ้าระวัง
การพลัดตกหกล้ม 

ระยะที่ 2 วางแผนตัดสินใจเลือกแนวทางการ
แก้ไขปัญหา 

2.1 ไม่มีแนวทางการปฏิบัติเพ่ือป้องกันการ
พลัดตกหกล้มที่ชัดเจน 

1. จัดท าแนวทางการปฏิบัติเพ่ือป้องกันการ
พลัดตกหกล้มในหอผู้ป่วยพิเศษตึกสงฆ์เมตตาประชา
สามัคคี 

2. จัดประชุม สร้างการมีส่วนร่วมภายในทีม 
ชี้แจง สื่อสารนโยบาย เป้าหมายและแนวทางการ
ป้องกันการพลัดตกหกล้มเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาล 

2.2 ขาดการประเมิน ติดตามและเฝ้าระวัง
การพลัดตกหกล้มซ้ า 

1. สร้างแบบประเมินภาวะเสี่ยงต่อการพลัด
ตกหกล้มโดยประยุกต์มาจากแบบประเมินความเสี่ยง
ของ Johns Hopkins โดยพยาบาลที่ท าหน้าที่รับใหม่
ผู้ป่วยต้องมีการประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหก
ล้มในผู้ป่วยแรกรับทุกรายละให้ประเมินซ้ าตามข้อบ่งชี้ 

และหากพบว่าผู้ป่วยมีความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไป
ให้ใช้แนวทางการพยาบาลเพ่ือป้องกันการพลัดตกหก
ล้มทุกราย  

2. จัดท าแบบประเมินการปฏิบัติตามแนว
ทางการป้องกันการพลัดตกหกล้มของพยาบาลวิชาชีพ 

3. มีการส่งข้อมูลต่อในเวรถัดไปเพ่ือสร้าง
ความตระหนักและติดตามในการเฝ้าระวังการพลัดตก
หกล้มต่อไป 

2.3 ไม่มีการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ป่วย
และญาติ เ พ่ือเฝ้ าระวั งการพลัดตกหกล้มอย่ าง
ครอบคลุม จึงจัดให้มีการให้ความรู้ความเข้าใจพร้อม
ทั้งจัดท าสื่อ แผ่นพับ สัญลักษณ์ป้ายเตือนให้ผู้ป่วย
และญาติมีความตระหนักในการเฝ้าระวังการพลัดตก
หกล้ม 

ระยะที่ 3 การปฏิบัติตามแผน หลังเริ่มมีการ
ปฏิบัติตามแผน ยังพบข้อจ ากัดในเรื่ องภาระงาน
เนื่องจากว่ามีพยาบาลวิชาชีพขึ้นปฏิบัติงานเพียงเวร
ละ 1 คนต่อคนไข้ 10 คนจึงท าให้บางครั้งไม่สามารถ
ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการพลัดตกหกล้มได้
อย่างครอบคลุม จึงมีการปรับโดยให้มีการส่งเวรต่อ
เพ่ือให้พยาบาลในเวรถัดไปตรวจสอบและปฏิบัติตาม
แนวทางการป้องกันการพลัดตกหกล้มที่ก าหนดต่อไป 

3. ขั้นประเมินผล  (ช่วงการศึกษา เดือน
กุมภาพันธ์ 2560-เมษายน 2560) 

ด้านกระบวนการ 

1. ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง พบว่าผู้ป่วยที่มาพัก
รักษาตัวอยู่ในหอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์เมตตาประชาสามัคคี 
ช่วงเดือน ก.พ. 2560 – เม.ย. 2560 มีผู้ป่วยช่วงอายุ 
60 ปีขึ้นไปมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  41.58 รองลงมา
คือช่วงอายุ น้อยกว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ  21.06 
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.68 เพศชาย ร้อยละ 46.32 
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เมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มโรคพบว่ากลุ่มโรค อายุรกรรม
มากที่สุดร้อยละ 53.69  รองลงมาคือศัลยกรรมกระดูก 
ร้อยละ 20.55 ดังตารางที่ 1 

  
  

 
ผลการศึกษา 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพยาบาล 

2. เปรียบเทียบการปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการป้องกันการพลัดตกหกล้มในหอผู้ป่วยพิเศษตึกสงฆ์เมตตา
ประชาสามัคค ี

แนวทางการป้องกันการพลัดตกหกล้มแบบเดิม 
แนวทางการป้องกันการพลัดตกหกล้ม 

แบบปฏิบัติใหม่ 

ผู้ป่วย admit 

1. ประเมินและซักประวัติแรกรับ 
2. ประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มของ 

Morse fall risk โดยประเมินวันละ 1 ครั้ง 
3. ให้ค าแนะน าบางส่วน 
4. ให้การดูแลตามปกติ 

 

 

 

 

 

 

ผู้ป่วย admit 

1. ประเมินและซักประวัติแรกรับ 
2. ประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มที่

ป ร ะยุ ก ต์ จ า ก  Johns Hopkins Fall Risk 
Assessment Tool และประเมินซ้ าตามที่
ก าหนด 

3. ให้ความรู้ ค าแนะน าเพ่ือป้องกันการพลัดตก
หกล้มโดยการพูดคุยผ่านสื่อและสัญลักษณ์ 

4. ให้การดูแลตามมาตรฐานการป้องกันการ
พลัดตกหกล้มในแต่ละระดับ 

5. ประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มทุก
ครั้งเมื่อมีผู้ป่วยรับย้าย หลังผ่าตัด หรือเมื่อมี
อาการเปลี่ยนแปลง 

6. สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมศักยภาพ
ให้แก่ญาติในการดูแลผู้ป่วย 

7. ประเมินผลสะท้อนกลับการปฏิบัติงาน 
 
 

จากการสังเกตของผู้ วิจัยบุคลากรในทีม
สามารถปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการพลัดตกหก
ล้มได้ไปในทิศทางเดียวกันและจากการใช้แบบประเมิน
ภาวะเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มที่ได้ประยุกต์จาก 

Johns Hopkins Fall Risk Assessment Tool  พบว่า
ผู้ป่วยที่มาพักรักษาตัวอยู่ในหอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์เมตตา
ประชาสามัคคี ช่วงเดือน ก.พ. 2560 –  เม.ย. 2560 มี
ภาวะเสี่ยงตามแบบประเมินภาวะเสี่ยงต่อการพลัดตก
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หกล้ม จ านวน 124 คิดเป็นร้อยละ 65.26 และผู้ป่วยที่
ไม่มีภาวะเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มตามแนวทางการ
ประเมิน จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 34.74 ดัง
ตารางที่ 2 

3. การปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการ
พลัดตกหกล้มของพยาบาลวิชาชีพ พบว่ามีการปฏิบัติ
ทุกครั้งร้อยละ 87.4  ไม่ปฏิบัติร้อยละ 12.6 ดังตาราง
ที3่ 

4. ความพึงพอใจต่อแนวทางการป้องกันการ
พลัดตกหกล้มส าหรับผู้ป่วยและญาติ พบว่าอยู่ใน
ระดับมากที่สุดร้อยละ 48.73 และระดับมากร้อยละ 
47.46 และความพึงพอใจต่อแนวทางการป้องกันการ
พลัดตกหกล้มส าหรับพยาบาลวิชาชีพ อยู่ในระดับมาก
ร้อยละ 60 และระดับมากที่สุดร้อยละ 40 

  
 

  
ด้านผลลัพธ์  

อุบัติการณ์การพลัดตกหกล้มในหอผู้ป่วยพิเศษตึกสงฆ์เมตตาประชาสามัคคี วัดหลังพัฒนาแนวทางการ
ป้องกันการพลัดตกหกล้ม (ก.พ.2560 – เม.ย. 2560) ยังไม่พบอุบัติการณ์การพลัดตกหกล้มแต่ยังต้องติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

 แผนภูมิแสดงอุบัติการณ์การพลัดตกหกล้มของหอผู้ป่วยพิเศษตึกสงฆ์เมตตาประชาสามัคคีตั้งแต่ปี 2558-2560 

 
วิเคราะห์ข้อมูล  

     วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
โดยใช้สถิติ ร้อยละ  

การอภิปรายผล 

จากการศึกษาการพัฒนารูปแบบการป้องกัน
การพลัดตกหกล้มที่หอผู้ป่วยพิเศษตึกสงฆ์เมตตา

ประชาสามัคคี มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแนวทางการ
ป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยที่รับบริการในหอ
ผู้ป่วยพิเศษตึกสงฆ์เมตตาประชาสามัคคี และศึกษา
ผลลัพธ์ที่ได้จากแนวทางดังกล่าว พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มอยู่ในช่วงอายุ 60 
ปีขึ้นไป ร้อยละ 41.58 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.68 
และพบในกลุ่มโรคอายุรกรรมมากที่สุดร้อยละ 53.69 
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ซึ่งการพัฒนารูปแบบการป้องกันการพลัดตกหกล้ม ใน
ขั้นตอนการปรับแบบประเมินความเสี่ยงต่อการพลัด
ตกหกล้มได้มีการน ามาทดลองใช้ในหอผู้ป่วยพิเศษตึก
สงฆ์เมตตาประชาสามัคคีเพ่ือให้เข้ากับบริบทของ
หน่วยงาน มีการให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานใน
การใช้แบบประเมินและแนวทางการป้องกันการพลัด
ตกหกล้มในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม
เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันและการตัดสินใจในการให้
คะแนนซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสุพรรณี เตรียม
วิศิษฐ์และคณะ(2548)  ที่พบว่าต้องมีการเตรียม
เจ้าหน้าที่ทุกระดับรวมทั้งการให้ความรู้อย่างถูกต้องใน
การให้การพยาบาลเพ่ือป้องกันการพลัดตกหกล้ม
ได้ผลยิ่งขึ้น รวมถึงมีการจัดท า แผ่นพับ สัญลักษณ์ใน
การเตือนในกรณีที่ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการพลัดตก
หกล้ม ซึ่งการให้ความรู้ที่ถูกต้องในการให้การพยาบาล
เพ่ือป้องกันการพลัดตกหกล้มละการใช้แบบประเมิน
ความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มให้เป็นทิศทางเดียวกัน
ตั้ งแต่แรกรับจะท าให้พยาบาลวิชาชีพมีการวาง
แผนการพยาบาลได้ครอบคลุม และมีความตระหนัก
ในความส าคัญของการเฝ้าระวังไม่ให้ผู้ป่วยเกิด
อุบัติการณ์การพลัดตกหกล้มมากขึ้น ก่อให้เกิดความ
พึงพอใจแก่พยาบาล ผู้ป่วยและญาติในระดับมากที่สุด 
ทั้งนี้ เมื่อผู้ป่วยและญาติได้รับความรู้และทักษะที่
จ าเป็น เกิดการมีส่วนร่วมในการวางดูแลรักษา จึงท า
ให้การพัฒนารูปแบบการป้องกันการพลัดตกหกล้ม
เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งภายหลังการใช้แนว
ทางการป้องกันการพลัดตกหกล้มยังไม่พบอุบัติการณ์
การพลัดตกหกล้ม 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงาน
ประจ า 

1. หลังจากได้มีการพัฒนารูปแบบการป้องกัน
การพลัดตกหกล้มท าให้หน่วยงานมีแนวทางในการ
ดูแลผู้ป่วยเพ่ือป้องกันการพลัดตกหกล้มที่ชัดเจนและ

น าไปใช้ ให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกันเ พ่ือให้ เป็น
มาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย 

2. พัฒนาศักยภาพ สร้างสมรรถนะและเพ่ิม
ความตระหนักในการดูแลผู้ป่วยเพ่ือป้องกันการพลัด
ตกหกล้มมากขึ้น 

แผนการที่ จ ะน าผลการ วิจั ย ไป ใช้ ใน
หน่วยงาน 

3. มีการสร้างนวัตกรรมเพ่ือป้องกันการพลัด
ตกหกล้มใช้ในหน่วยงาน 

4. ถ่ายทอดผลจากการวิจัยสู่หน่วยงานอ่ืน
เพ่ือที่จะได้น าแนวทางการป้องกันการ
พลัดตกหกล้มไปปรับใช้ในหน่วยงานอื่น 

บทเรียนที่ได้รับและปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยต้อง
อาศัยความตั้งใจ ความร่วมมือของทีมซึ่ง
เป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนางาน ผู้วิจัย
หลักต้องแสดงถึงความมุ่งมั่น แสดง
ศักยภาพเพ่ือให้ทีมได้รับรู้ถึงประโยชน์ที่
จะเกิดขึ้นต่อผู้รับบริการ 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยเพ่ือ
ป้องกันการพลัดตกหกล้ม ลดอุบัติการณ์ 

3. เกิดนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการสื่อสาร
กับทีมและผู้ รับบริการให้ เข้าใจและ
เพ่ือให้การดูแลรักษามีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

4. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ คือความร่วมมือ
ขอ งที ม  ก า รต ร ะหนั ก และ เห็ น ถึ ง
ความส าคัญ 

ค้นหาปัญหาและร่วมกันพัฒนารวมถึงความร่วมมือ
ของผู้มารับบริการในการด าเนินงานเพ่ือให้การดูแล
ผู้ป่วยเกิดประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
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การพัฒนาแนวทางการบรรจุหีบห่อเครื่องมือปราศจากเชื้อด้วยส่ือมัลติมิเดียช่วยจ า  
                 หน่วยงานจ่ายกลาง โรงพยาบาลวานรนิวาส  

ชรัณดา สูญยะราช  นักวิชาการสาธารณสุข รพ.วานรนิวาส 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 โรงพยาบาลวานรนิวาสได้ขยายการให้บริการ
ที่มากขึ้น มีการท าหัตถการที่หลากหลาย และซับซ้อน
มากขึ้น การเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์มี
ส่วนส าคัญในการให้บริการต่อผู้ป่วยเพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยและผลต่อการรักษาที่ดีที่สุด หน่วยงานจ่าย
กลางมีหน้ าที่ จั ด เตรี ยม อุปกรณ์ปลอดเชื้ อ เ พ่ื อ
ให้บริการผู้ป่วยให้เพียงพอพร้อมใช้งาน ขั้นตอนการ
บรรจุหีบห่อเป็นขั้นตอนส าคัญในกระบวนการท าให้
เ ค รื่ อ งมื อท า งกา รแพทย์ ป ร าศจาก เชื้ อ โ ดยมี
วัตถุประสงค์ในกระบวนการบรรจุเพ่ือป้องกันความ
เสียหายของอุปกรณ์เครื่องมือ และช่วยคงสภาพ
ปราศจากเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาจนถึงถูก
น ามาใช้ จากการให้บริการที่ผ่านมา หน่วยงานจ่าย
กลางได้รับการรายงานความเสี่ยงคืนกลับจากหน่วย
บริ ก า ร ใน เ รื่ อ ง  ค ว ามผิ ดพลาดที่ เ กิ ด ขึ้ น จ าก
กระบวนการของการบรรจุหีบห่อ ในการส่งอุปกรณ์
เครื่องมือเพ่ือท าปราศจากเชื้อ ได้แก่ การบรรจุหีบห่อ
เครื่องมือไม่ครบ เครื่องมือที่มีลักษณะแหลมคมทะลุ
ซองซิลหรือผ้าห่อ การระบุวันหมดอายุผิดพลาด
หรือไม่สมบูรณ์ การซิลซองไม่สมบูรณ์ มีอุบัติการณ์
ความเสี่ยงโดยรวมในปี 2556 – 2557 จ านวน 11 
และ  69 ตามล า ดั บ  หลั งจากที่ พบ อุบั ติ ก า รณ์  
หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ได้มีการ
จัดท าคู่มือชุดเครื่องมือ การให้ความรู้โดยการสอน
รายบุคคล รายกลุ่ม การใช้สื่อโปสเตอร์เตือน แต่ยังพบ
อุบัติการณ์ในปี 2558 – 2559 จ านวน 46 และ 35 
ตามล าดับ ส่งผลให้เกิดความไม่พร้อมใช้ งานของ
เครื่องมือ ผลกระทบต่อผู้ป่วยได้รับการบริการล่าช้า  

และไม่สามารถใช้ชุดเครื่องมือปราศจากเชื้อดังกล่าวได้ 
จ าเป็นต้องเปิดชุดเครื่องมือชุดใหม่เพ่ือใช้กับผู้ป่วย 
ส่วนชุดเครื่องมือที่บรรจุหีบห่อไม่ครบ บรรจุไม่ได้ตาม
มาตรฐานถูกน ากลับมาท าให้ปราศจากเชื้อซ้ าแต่ไม่มี
การบันทึกอุบัติการณ์ ท าให้เกิดการสูญเปล่าของ
ทรัพยากร และไม่พร้อมใช้งาน ในอุปกรณ์ที่ เป็น
อุปกรณ์ส าคัญในการช่วยชีวิต อาจส่งผลให้การให้การ
รักษาล่าช้า และผู้ป่วยมีการรักษาท่ียาวนานขึ้น  

    หน่วยงานจ่ายกลางได้มีทบทวนความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นโดยการร่วมประชุมปรึกษาในทีมบุคลากร 
วิเคราะห์หาสาเหตุรากจากอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่
เกิดขึ้น พบปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดความผิดพลาด 
หลายด้าน 1) ด้านบุคลากร ไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน 2) ด้านเครื่องมือ ความหลากหลายของ
เครื่องมือ และ 3) ด้านระบบการจัดการ การติดตาม
เพ่ือให้เกดิคุณภาพ บุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีส่วนที่
ท าให้เกิดความผิดพลาดในการบรรจุหีบห่อเครื่องมือ 
บุคลากรไม่ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการบรรจุหีบ
ห่อ และไม่มีระบบการตรวจสอบซ้ าโดยผู้ตรวจสอบ
สองคน ร่วมกับภาระงานที่มากขึ้น มากกว่าร้อยละ 70 
ของบุคลากร ที่ประสบการณ์การท างานมากกว่า 20 ปี 
ซึ่งอาจส่งผลให้ปฏิบัติงานด้วยความเคยชิน ขาด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้ตามมาตรฐานที่
ก าหนดไว้  

     การพัฒนาทักษะการเรียนรู้จดจ าในกลุ่มผู้
ปฏิบัติที่มีความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่เดิม โดยการ
ใช้สื่อมัลติมีเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวการให้ความรู้
เรื่องการบรรจุหีบห่อ โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
สร้างสื่อ เพ่ือสร้างความมีคุณค่าในตัวเอง และเพ่ือ
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กระตุ้นการเรียนรู้ จดจ า โดยใช้สื่อช่วยจ ามัลติมีเดียใน
การการบรรจุหีบห่อเครื่องมือปราศจากเชื้อ ผู้วิจัยเชื่อ
ว่าสามารถขยายการรับรู้ข้อมูล ความรู้ในขั้นตอนการ
บรรจุหีบห่อเครื่องมือปราศจากเชื้อ นอกจากนี้สื่อช่วย
จ ามัลติมีเดียยังมีคุณสมบัติดึงดูดและเร้าความสนใจใน
การติดตามด้วยการสื่อสารด้วยภาพเคลื่อนไหว 
ภาพนิ่ง ภาพกราฟิก เสียงบรรยาย เสียงดนตรี เป็นต้น 
ด้ ว ย เ ห ตุ นี้  สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย จึ ง ส าม า รถ เ พ่ิ ม พู น
ประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานได้  ดั งนั้ นหน่วยงาน
จ่ายกลาง โรงพยาบาลวานรนิวาสจึงเห็นความส าคัญ
ในการใช้สื่อมัลติมีเดียช่วยจ าเพ่ือเป็นสื่อการเรียนรู้ให้
บุคลากรเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสู่การปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบรรจุหีบห่อเครื่องมือปราศจากเชื้อ 
และการพัฒนาระบบการติดตามเพ่ือให้เกิดคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือลดอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใน
ขั้นตอนการบรรจุหีบห่อเครื่องมือปราศจากเชื้อเพ่ือให้
ได้เครื่องมือปราศจากเชื้อที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
เพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน มีระบบการบริการที่ดี 
สามารถตอบสนองต่อการรักษาพยาบาลได้อย่าง
ถูกต้องรวดเร็วทันเวลาที่ก าหนด 

 

วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือศึกษาการพัฒนาแนวทางการบรรจุหีบ
ห่อเครื่องมือปราศจากเชื้อด้วยสื่อมัลติมีเดียช่วยจ า 
หน่วยงานจ่ายกลาง โรงพยาบาลวานรนิวาส 

 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรใน
หน่วยงานจ่ายกลางต่อการพัฒนาการบรรจุหีบห่อ
เครื่องมือปราศจากเชื้อด้วยสื่อช่วยจ า 

ระเบียบวิธีวิจัย  (ประกอบด้วย  วิธีการศึกษา  กลุ่ม
ตัวอย่าง  สถานที่  ช่วงเวลา  การวิเคราะห์ข้อมูล) 

  วิธีการศึกษา  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (Action Research) เพ่ือศึกษาการพัฒนา
แนวทางการบรรจุหีบห่อเครื่องมือปราศจากเชื้อด้วย
สื่อมัลติมีเดียช่วยจ า หน่วยงานจ่ายกลาง โรงพยาบาล
วานรนิวาส และศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรใน
หน่วยงานจ่ายกลาง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – เดือน
พฤษภาคม 2560 ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้มีดังต่อไปนี้ 1) เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่หน่วย
จ่ายกลาง และ 2) เป็นผู้สมัครใจเข้าร่วมการวิจัย 
จ านวน 9 คน ผู้วิจัยได้ค านึงถึงสิทธิของกลุ่มตัวอย่าง 
โดยการเข้าร่วมการศึกษาด้วยความสมัครใจ และลง
นามในแบบฟอร์มยินยอม โดยทีมผู้วิจัยได้ชี้แจง
รายละเอียดในการวิจัยและสามารถถอนตัวจากการ
วิจัยเมื่อต้องการ การด าเนินการวิจัยมี 3 ระยะ ระยะที่ 
1 การวางแผนเตรียมการศึกษา (ช่วงการศึกษา
เดือนตุลาคม 2559) 
ได้แก่  1. ก าหนดปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหา
สาเหตุของปัญหา โดยวิ เคราะห์สถานการณ์จาก
อุบัติการณ์ความเสี่ยงของขั้นตอนของการบรรจุหีบห่อ  
จากการวิเคราะห์ถึงปัญหาในบรรจุหีบห่อเครื่องมือ
ปราศจากเชื้อแบบเดิม 2.  ผู้วิจัยได้เตรียมความพร้อม
ในการแก้ไขปัญหาโดยการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง การใช้สื่อในการสร้างการเรียนรู้ ส าหรับ
บุคลากรที่เป็นผู้ปฏิบัติงานและมีความรู้ในด้านนั้น ๆ 
ระยะที่  2 วางแผนตัดสินใจเลือกแนวทางการ
แก้ปัญหา (ช่วงการศึกษาเดือนตุลาคม  – เดือน
พฤศจิกายน 2559) ได้แก่ 1. การสะท้อนข้อมูล เพ่ือ
ออกแบบระบบ จากการวิเคราะห์ถึงปัญหาในบรรจุหีบ
ห่อเครื่องมือปราศจากเชื้อ  2. สร้างสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
ช่วยจ า ระยะที่ 3 ระยะด าเนินการ (ช่วงการศึกษา
เดือนธันวาคม 2559 – เดือนกุมภาพันธ์ 2560) มี 3 
ระยะ 1) จัดท าสื่อมัลติมีเดียช่วยจ าในการบรรจุหีบห่อ
ในชุดอุปกรณ์ที่เกิดความผิดพลาดบ่อย ได้แก่ จัดท าใน
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กลุ่มเครื่องมือที่ใช้ช่วยชีวิตผู้ป่วย เครื่องสาย อุปกรณ์
ต่อเครื่องช่วยหายใจ การบรรจุอุปกรณ์ที่แหลมคม 
และแนวปฏิบัติในขั้นตอนการบรรจุหีบห่อ 2. จัดท า
แนวทางการใช้สื่อมัลติมีเดียช่วยจ า 3. ประเมินผลจาก
การใช้สื่อและพัฒนาต่อเนื่อง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติ ร้อยละ  

     5. ผลการศึกษา  

   จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ภายหลังจากการ
น าแนวทางการบรรจุหีบห่อเครื่องมือปราศจากเชื้อ
ด้วยสื่อช่วยจ าเพ่ือศึกษาผลของการพัฒนาการบรรจุ
หีบห่อเครื่องมือปราศจากเชื้อด้วยสื่อช่วยจ าและศึกษา
ความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงานจ่ายกลางโดย
ร ะ เบี ยบ ง านวิ จั ย เ ป็ น ก า รศึ กษ าแบบ  Action 
Research เริ่มท าการพัฒนาตั้งแต่ตุลาคม 2559 ถึง 
มีนาคม 2560 โดยแบ่งระยะการศึกษาออกเป็น 3 
ระยะ คือ ระยะที่ 1 การวางแผนเตรียมการศึกษา พบ
ปัญหา 3 เรื่ อง ได้แก่  1)  จ านวนเครื่องมือกลุ่ ม
เฉพาะเจาะจงมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น  2) ระบบการแจ้ง
เตือนไม่เอ้ือให้บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด 
3) เครื่องมือมีคุณลักษณะที่หลากหลาย เช่น มีขนาด
เล็กมาก ใหญ่มาก แหลมคม ท าให้การบรรจุหีบห่อ
ต้องบรรจุให้ตอบสนองต่อคุณลักษณะของเครื่องมือ
ระยะที่ 2 วางแผนตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ปัญหา 
การสะท้อนข้อมูล เพ่ือออกแบบระบบ เลือกสื่อที่
เหมาะสมกับบริบทของหน่วยจ่ายกลาง และเหมาะสม
กับการเรียนรู้ของบุคลากร ซึ่งเลือกใช้สื่อมัลติมีเดียใน
การถ่ายทอดเรื่องราวการให้ความรู้เรื่องการบรรจุหีบ
ห่อ โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการสร้างสื่อ เพ่ือสร้าง
ความมีคุณค่าในตัวเอง เห็นประโยชน์ของการพัฒนา 
และเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ จดจ า โดยใช้สื่อช่วยจ า
มัลติมีเดียในการการบรรจุหีบห่อเครื่องมือปราศจาก
เชื้อ ผู้วิจัยเชื่อว่าสามารถขยายการรับรู้ข้อมูล ความรู้
ในขั้นตอนการบรรจุหีบห่อเครื่องมือปราศจากเชื้อ 

ระยะที่ 3 ระยะด าเนินการ ออกแบบเพ่ือผลิตสื่อ
มัลติมีเดียช่วยจ า โดยให้บุคลากรหน่วยงานจ่ายกลางมี
ส่วนร่วมในการผลิตสื่อมัลติมีเดียช่วยจ า ปรับปรุงเมื่อ
พบว่ายังไม่ครอบคลุมตามเกณฑ์มาตรฐานการบรรจุ
หีบห่อ สาธิตการเปิดสื่อมัลติมีเดียช่วยจ า ให้กับ
บุคลากรรายบุคคลจากนั้นควบคุมก ากับโดยหัวหน้า
งาน เพื่อกระตุ้นให้เปิดสื่อมัลติมีเดียช่วยจ า ทุกวันก่อน
ปฏิบัติงาน ระยะที่ 4 ประเมินผล (ช่วงการศึกษาเดือน
มีนาคม 2560)  ผลวิ จั ย เป็นดั งต่ อ ไปนี้  คื อด้ าน
กระบวนการ จากการสังเกตบุคลากรหน่วยงานจ่าย
กลาง สามารถบรรจุหีบห่อเครื่องมือปราศจากเชื้อได้
อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน ได้ร้อยละ 86.0 ด้าน
ผลลัพธ์อุบัติการณ์การบรรจุหีบห่อเครื่องมือปราศจาก
เชื้อผิดพลาด พบ 19 ครั้ง (ต.ค. 59 – มี.ค. 60) ด้าน
ความพึงพอใจของบุคลากรงานจ่ายกลางที่มีต่อสื่อ
มัลติมีเดียช่วยจ าช่วยจ า ร้อยละ 90.3 

    6. การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงาน
ประจ า 

 1. ใช้เป็นสื่อการสอนเพ่ือกระตุ้นให้บุคลากร
งานจ่ายกลางปฏิบัติตามแนวทางการบรรจุหีบห่อ
เครื่องมือปราศจากเชื้อได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน 
 2.  ใช้ เป็นสื่ อการสอนในการปฐมนิ เทศ
บุคลากรใหม่ของหน่วยงานจ่ายกลาง 
    7. แผนการที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ในหน่วยงาน 
 1. สื่อมัลติมีเดียช่วยจ า เรื่องการบรรจุหีบห่อ
เครื่องมือปราศจากเชื้อในกลุ่มที่มีความส าคัญต่อการ
ช่วยชีวิตผู้ป่วยให้เปิดสื่อมัลติมีเดียช่วยจ าทุกครั้งที่มี
การบรรจุหีบห่อ 
 2. เปิดสื่อมัลติมีเดียช่วยจ า ทุกครั้งกรณีพบ
อุบัติการณ์เรื่องการบรรจุหีบห่อ 
   8. บทเรียนที่ได้รับ   
         1. การใช้สื่อมัลติมีเดียช่วยจ าแตกต่างจากการ
ใช้สื่อการสอนอ่ืนๆ คือสื่อมัลติมี เดียมี เสียงและ
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ภาพเคลื่อนไหวและสามารถเปิดซ้ าๆ ได้  ท าให้
อุบัติการณ์การบรรจุหีบห่อเครื่องมือปราศจากเชื้อ
ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
         2. สามารถตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบรรจุหีบห่อเครื่องมือปราศจากเชื้อของบุคลากร
ทุกครั้งที่เปิดสื่อมัลติมีเดียช่วยจ า 
   9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
      1.  ทีมจ่ายกลางมีความมุ่ งมั่นในการพัฒนา
ระบบงาน หัวหน้างานมีการควบคุมก ากับเพ่ือกระตุ้น
ให้เปิดสื่อมัลติมีเดียช่วยจ า 
     2. การมีส่วนร่วมของบุคลากรหน่วยจ่ายกลางใน
การผลิตสื่อมัลติมีเดียช่วยจ า ช่วยส่งผลให้เกิดการ
ปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด เกิดคุณค่าในตัวบุคลากร 
     10. เอกสารอ้างอิง 

ขวัญจิตร สังข์ทอง. (2549). การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพ
การปฏิบัติการท าให้ปราศจากเชื้อในหน่วยจ่ายกลาง  
           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
ณัฐกร   สงคราม. (2554). การออกแบบและพัฒนา
มั ล ติ มี เ ดี ย เ พ่ื อ ก า ร เ รี ย น รู้ . พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่  2 . 
กรุงเทพมหานคร:  
           ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
พิไลพร  สวยรูป.  (2543) .  การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย เรื่อง ภูมิภาค
เอ เชี ยตะวั นออก เฉี ย ง ใต้  ส าหรั บนั ก เ รี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2”. สารนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต
ส าข า เทค โน โ ลยี ก า ร ศึ กษ า  บัณฑิ ต วิ ท ย าลั ย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
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ผลการให้ความรู้สุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสและผู้ประกอบอาหารในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพื้นที่ต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

 
สายฝน   กลางชมพู นักวิชาการสาธารณสุข รพ. วานรนิวาส 

 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

สุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษาถือเป็นเรื่อง
ส าคัญหากการสุขาภิบาลไม่ได้มาตรฐานจะส่งผลต่อ
ปัญหาด้านสุขภาพแก่นักเรียนได้โดยตรงเนื่องจากจะ
ก่อให้เกิดปัญหาการเจ็บป่วย งานสุขภิบาลในโรงเรียน
และการให้บริการอนามันโรงเรียน โดยมีเป้าหมาย
ร่วมกันคือ เพ่ือเป็นการสร้างเสริม และป้องกันสุขภาพ
ของนักเรียน ให้สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
และสังคม มีความพร้อมที่จะศึกษารับความรู้ได้โดย
ปราศจากการเจ็บป่วย ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียน  
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่ต าบล
วานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร
จ านวนทั้งหมด 18  แห่งจากการเฝ้าระวังสุขาภิบาล
อาหารในสถานศึกษา  ปี 2558  โดยท าการสุ่มเก็บ
ตัวอย่างอาหารเพ่ือตรวจหาการปนเปื้อนของโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรีย โดยการสวอบเทส (Swab test) มือผู้
สัมผัสและผู้ประกอบอาหารและ Swab test ภาชนะ
บรรจุอาหาร  โดยการใช้ไม้พันส าลีจุ่มน้ ายา SI-2 แล้ว
ป้ายที่นิ้วมือและภาชนะบรรจุอาหารเพ่ือเป็นการ
ทดสอบการปนเปื้อนของโคลิฟอร์มแบคทีเรียและเพ่ือ
ยืนยันว่ามือและภาชนะบรรจุอาหารมีการดูแลที่ดี
สะอาดถูกสุขลักษณะไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนใน
อาหารหลังจากสุ่มเก็บตัวอย่างแล้วน ามาเพาะเชื้อ 24 
ชั่วโมง  เมื่อน ามาอ่านผลพบว่ามีการปนปื้อนของโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรียในอาหารของโรงเรียน  จ านวน 2 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 11.1 ซึ่งโคลิฟอร์มแบคทีเรียถือเป็น
แบคทีเรียชี้แนะ (Bacteriological indicator) ใช้เป็น
ดัชนีในการตรวจวัดการปนเปื้อนด้านจุลินทรีย์ของการ
สุขาภิบาลอาหาร (food sanitation) ซึ่งถ้าตรวจพบ
ในอาหารก็แสดงว่าอาหารนั้นน่าจะไม่ปลอดภัย  บ่งชี้

ถึ งความไม่สะอาด ไม่ถูกสุขลักษณะ อาจมีการ
ปนเปื้อนของอุจจาระของคน หรือ สัตว์เลือดอุ่น และ
อาจจะมีจุลินทรีย์ก่อโรคชนิดอ่ืนๆปนเปื้อนอยู่ ใน
อาหารนั้นด้วย  ซึ่งจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดโรค
ระบบทางเดินอาหารหรือโรคอาหารเป็นพิษ โคลิฟอร์ม
แบคทีเรียแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.fecal coliform 
เป็นโคลิฟอร์มที่อาศัยอยู่ ในล าไส้ใหญ่ของคนและ
สัตว์เลือดอุ่น  ถูกขับถ่ายออกมากับอุจจาระ เช่น 
E.coli  2.non-fecal coliform เป็นโคลิฟอร์มที่พบใน
ดิน ในพืช แต่ไม่พบในอุจจาระมีอันตรายน้อยกว่าพวก
แรกเช่น A. aerogenes การควบคุมและป้องกันการ
เพ่ิมปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารสามารถท า
ได้โดย หุงต้มอาหารให้ร้อนระดับการพาสเจอไรซ์ 
(pasturization) คืออุณหภูมิระหว่าง 60 - 80 องศา
เซลเซียส หากเป็นอาหารปรุงสุกแล้วน ามารับประทาน
ต้องอุ่นให้เดือด เก็บอาหารที่ท าให้สุกแล้วที่อุณหภูมิ
ต่ า หลีกเลี่ยงการเก็บรักษาอาหารช่วงอุณหภูมิที่เป็น
อันตราย คือ 4-55 องศาเซลเซียส ผู้สัมผัสและผู้
ประกอบมีสุขอนามัยที่ดี (personal hygiene) ภาชนะ 
อุปกรณ์ที่สัมผัสอาหารต้องล้างให้สะอาด ป้องกันการ
เกิดปนเปื้อนข้าม (cross contamination) โดยเฉพาะ
อาหารที่ปรุงสุกและอาหารพร้อมรับประทานกับ
อาหารดิบ 

การปฏิบัติตามมาตรฐานการสุขาภิบาล
อาหารในโรงเรียนของผู้สัมผัสและผู้ประกอบอาหาร 
ด้วยการแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน การผูกผ้ากัน
เปื้อนสีขาวหรือมีเครื่องแบบผู้ปรุงจะต้องใส่หมวกหรือ
เน็ทคลุมผม ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพี ไม่มีโรคติดต่อ ไม่
เป็นโรคผิวหนัง ส าหรับผู้ปรุงจะต้องมีหลักฐานการ
ตรวจสุขภาพในปีนั้นให้ตรวจสอบได้ และมีสุขนิสัยที่ดี 
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แต่เนื่องจากหลายการศึกษา พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการ
ปนเปื้อนของอาหารจากเชื้อจุลินทรีย์ ได้แก่ 1) การ
เก็บรักษาอาหารอย่างไม่ถูกวิธี 2) การให้ความร้อนไม่
เ พีย งพอ 3 )  สุ ขลั กษณะส่ วนบุ คคลที่ ไ ม่ ดี ขอ ง
ผู้ปฏิบัติงาน 4) การปนเปื้อนข้าม และ 5) การให้ความ
ร้อนแก่อาหารก่อนการบริโภคไม่ถูกต้อง พบว่าสาเหตุ
ส่วนใหญ่ของการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร มัก
มาจากพฤติกรรมที่ไม่ถูกสุขลักษณะของผู้สัมผัสอาหาร 
(สมโภชน์  ศรี อัสดร, 2547) ดังนั้นการควบคุม
สุขลักษณะส่วนบุคคลให้ถูกต้อง จะช่วยป้องกันการ
ปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารได้  

การตรวจหาการปนเปื้อนของโคลิฟอร์มแบคทีเรียโดย
จะใช้ชุดทดสอบน้ ายาตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
SI-2 ทางภาคสนามที่คิดค้นโดยกรมอนามัย สามารถ
ตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ที่ปนเปื้อนในอาหาร  
ภาชนะสัมผัสอาหาร มือผู้สัมผัสอาหาร โดยสังเกตจาก
การเปลี่ยนสีของอาหารตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
จากสีม่วงเป็นสีอ่ืนเช่น สีม่วงปนเหลือง สีเหลืองมี
ความขุ่นและมีฟองแก๊สปุดขึ้นเมื่อเขย่าเบา ๆ เป็นชุด
ตรวจสอบที่ง่ายต่อการปฏิบัติสามารถทราบผลได้
ภายใน 24 ถึง 48 ชั่วโมง ผู้วิจัยจึงสนใจอยากศึกษา
แล ะแ ก้ ปั ญ ห า ก า ร ป น เ ปื้ อ น นี้ โ ด ย ท ด ล อ ง ใ ช้
กระบวนการให้ความรู้สุขาภิบาลอาหารอย่างง่ายแก่ผู้
สัมผัสและผู้ประกอบอาหารในโรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแบบรายบุคคล 

วัตถุประสงค ์

เพ่ือศึกษาผลการให้ความรู้สุขาภิบาลอาหาร
แก่ผู้สัมผัสและผู้ประกอบอาหารในโรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
ระเบียบวิธีวิจัย  (ประกอบด้วย  วิธีการศึกษา  กลุ่ม
ตัวอย่าง  สถานที่  ช่วงเวลา  การวิเคราะห์ข้อมูล) 

   วิธีการด าเนินการวิจัย 

ระเบียบวิธี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (Action Research) เพ่ือศึกษาเพ่ือศึกษา
ผลการให้ความรู้สุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสและผู้
ประกอบอาหารในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพ้ืนที่ต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัด
สกลนคร ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้สัมผัสและ
ผู้ประกอบอาหารในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในเขตพ้ืนที่ต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  
จังหวัดสกลนคร  ทั้ ง  18 แห่ง เป็นผู้สัมผัสและผู้
ประกอบอาหารทุกคน จ านวน 52 คน ผู้วิจัยคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติเชิงพรรณนา หาความถี่ ร้อยละ 

 
เครื่องมือที่ใช้  

1. สื่อการสอนแผ่นภาพ เพ่ือให้ความรู้ราย
กลุ่มย่อยของแต่ละโรงเรียน 

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการป้องกันการ
ปนเปื้อนของอาหารในผู้สัมผัสและผู้
ประกอบอาหาร 

3. ชุดตรวจหาการปนเปื้อนของโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียโดยจะใช้ชุดทดสอบน้ ายา
ตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย SI-2 ทาง
ภาคสนามที่คิดค้นโดยกรมอนามัย 

ขั้นตอนและกระบวนการท าวิจัย 
 
ขั้นที่ 1 ระยะการเตรียมความพร้อม โดย

คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สัมผัสและผู้ประกอบ
อาหารในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในโรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่ต าบลวานรนิวาส  
อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร โดยรวบรวม
ข้อมูลปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปนเปื้อนของโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียในอาหาร มือผู้สัมผัสและผู้ประกอบอาหาร
และภาชนะบรรจุอาหารที่เป็นความเสี่ยงที่ก่อให้เกิด
โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร โดยร่วมประชุม
ปรึกษาในทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกัน
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วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุเพ่ือสามารถส่งเสริมและ
ป้องกันการเกิดโรคที่ปนเปื้อนกับอาหารในกลุ่มเด็กวัย
ก่อนเรียน และวัยเรียน และทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา  

 
ขั้นที่ 2 ขั้นด าเนินการตาม 
กระบวนการวิจัย  

1. ประชุมปรึกษาในทีมสหสาขาวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้องของหน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาล 
เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุเพ่ือสามารถ
ส่งเสริมและป้องกันการเกิดโรคที่ปนเปื้อนกับอาหาร
ในกลุ่มเด็กวัยก่อนเรียน และวัยเรียน 

2. วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการปนเปื้อน
ของอาหาร และทบทวนวรรณกรรมในการส่งเสริม
และป้องกันการปนเปื้อนของอาหารในกลุ่มผู้สัมผัส
และผู้ประกอบอาหารในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ใช้สื่อการให้ความรู้ 

3. วางแผนการปฏิบัติ ประชุมปรึกษาผู้
ร่วมทีมเพ่ือปรับแผนการป้องกันและส่งเสริมผู้สัมผัส
และผู้ประกอบอาหาร จากการสังเกตและการตรวจ
การปนเปื้อนของโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารจาก
การ swab test  

4. ปฏิบัติตามแผนงานวิจั ย  ลง พ้ืน
ด าเนินการให้ความรู้สุขาภิบาลแก่ผู้สัมผัสและผู้
ประกอบอาหารในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบการปนเปื้อนของโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร Swab testมือผู้สัมผัสและผู้
ประกอบอาหารและSwab test ภาชนะบรรจุอาหาร
รอบที่ 1 ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2559    

เนื้อหาการให้ความรู้สุขาภิบาลอาหารในโรง
อาหารของสถานศึกษา มีดังนี ้

- มาตรฐานของสถานที่ รับประทาน
อาหารและบริเวณท่ัวไป 

- มาตรฐานของสถานที่ เตรียม -ปรุ ง
อาหาร 

- มาตรฐานของอาหาร  น้ าดื่ม  น้ าแข็ง 
- มาตรฐานของภาชนะ อุปกรณ์ที่สัมผัส

กับอาหาร 
- สุขลักษณะของผู้สัมผัสและผู้ประกอบ

อาหาร  (ผู้ปรุง,แม่ครัว-ผู้เสิร์ฟอาหาร) 
การให้ความรู้ครั้งนี้  จะเป็นการให้ความรู้อย่างง่ายโดย
จะใช้สื่อรูปภาพที่ท าให้ผู้ รับข้อมูลเข้าใจง่าย ใช้
โปสเตอร์แนะน าการแต่งกายการแต่งกายที่เหมาะสม 
ใช้การอธิบายโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนและ
ไม่เป็นภาษาทางการจนเกินไป  สร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องเรื่องสุขลักษณะส่วนบุคคล การปฏิบัติตนขณะ
ท างานรวมถึงการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี  สอน
ปฏิบัติการล้างมือโดยท าให้ดูเป็นตัวอย่างและทดสอบ
โดยให้ผู้สัมผัสและผู้ประกอบอาหารปฏิบัติจริงหลัง
การสอน  เพื่อทดสอบความเข้าใจ 

5. ติดตามและประเมินผล ลงพ้ืนที่สุ่ม
เก็บตัวอย่างรอบที่ 2 หลังจากการให้ความรู้แก่ผู้สัมผัส
และผู้ประกอบอาหาร  ในระหว่างวันที่  1 ธันวาคม 
2559  ถึง  วันที่  30 มกราคม 2560 โดยการลงพ้ืนที่
ซ้ าเพ่ือตรวจการปนเปื้อนของโคลิฟอร์มแบคทีเรียใน
อาหารจากการ swab test และสังเกตพฤติกรรมการ
ป้องกันการปนเปื้อนของอาหาร โดยห่างจากรอบแรก
เป็นระยะเวลา 9 เดือน  

ขั้นที่ 3 ประเมินผลการปฏิบัติตามการ
พัฒนา การประเมินผลการให้ความรู้สุขาภิบาลอาหาร
แก่ผู้สัมผัสและผู้ประกอบอาหารในโรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็นรายกลุ่มเฉพาะที่ จากการสังเกต
พฤติกรรมการป้องกันการปนเปื้อนของอาหารและ ไม่
มีการปนเปื้อนของโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารจาก
การ swab test       

4. การวิเคราะห์ข้อมูล/การประเมินผล  
5. ผลการศึกษา  
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จากการลงพ้ืนที่เก็บตัวอย่างรอบที่ 2 หลังจากลงพ้ืนที่
ทดลองใช้กระบวนการให้ความรู้สุขาภิบาลอาหาร
อย่างง่ายแก่ผู้สัมผัสและผู้ประกอบอาหารในโรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบรายบุคคล  ในระหว่าง
วันที่  1 ธันวาคม 2559  ถึง  วันที่  30 มกราคม 2560 
จากการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพ่ือตรวจโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย , Swab test มือผู้สัมผัสและผู้ประกอบ
อาหารและ  Swab test ภาชนะบรรจุอาหารใน
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่ต าบล
วานรนิวาส  ทั้ง 18 แห่ง  พบว่า สุ่มเก็บตัวอย่าง
อาหาร รวมทั้งหมด 71 ตัวอย่าง (จ านวนตัวอย่างของ
อาหารแต่ละแห่งขึ้นกับจ านวนร้านค้าที่จ าหน่าย
อาหารและประเภทของอาหาร)  ไม่พบการปนเปื้อน
ของโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  ทั้ง 71 ตัวอย่าง  คิดเป็นร้อย
ละ 100 ผลการ Swab test มือผู้สัมผัสและผู้ประกอบ
อาหารจ านวน 52 คน  ไม่พบการปนเปื้อนของโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรีย  ทั้ง 52  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
และ ผล Swab test ภาชนะบรรจุอาหาร ( จาน,ถาด
หลุม ) จ านวน 69 ชิ้นคิดเป็นร้อยละ 100 

6. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน
งานประจ า 

    จะน ากระบวนการให้ความรู้สุขาภิบาลอาหาร
อย่างง่ายไปปรับใช้ในการด าเนินงานกับผู้สัมผัสและผู้
ประกอบอาหารในร้านอาหาร  ร้านแผงลอยจ าหน่าย
อาหารในชุมชนต่อไป 

7. แผนการที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ใน
หน่วยงาน  

น าไปใช้ผู้สัมผัสและผู้ประกอบอาหารใน
ร้านอาหาร  ร้านแผงลอยจ าหน่ายอาหารในชุมชน
ต่อไป 

8. บท เ รี ยนที่ ไ ด้ รั บ  และปั จจั ย แห่ ง
ความส าเร็จ (สิ่งที่ท าให้งานวิจัย R2R ชิ้นนี้ส าเร็จได้มี
อะไรบ้าง) เนื่องการการรับรู้ข้อมูลของแต่ละบุคคลมี
ความแตกต่างกัน  จึงจ าเป็นต้องใช้กระบวนทบทวน
เพ่ือให้เกิดการเข้าใจที่แท้จริง ในการให้ความรู้ต้องใช้
สื่อที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนผู้รับฟังสามารถปฏิบัติตามได้
อย่างถูกต้อง 
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การพัฒนาเครื่องมือแนวทางการดูแลให้บริการพยาบาลผู้ป่วย Severe sepsisและSeptic shockในแผนก
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลวานรนิวาส 

มธุรส  โสมนาม พยาบาลวิชาชีพ   
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดอย่าง
รุนแรง (Severe sepsis) และภาวะช็อกจากการติด
เชื้อ (Septic shock) เป็นภาวะเจ็บป่วยวิกฤติและ
ฉุกเฉิน ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ในปัจจุบัน
พบว่ามีอัตราการตายสูงขึ้นจากการศึกษาอุบัติการณ์ 
อัตราการตายในผู้ป่วยเหล่านี้สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก
อวัยวะหลายระบบท างานล้มเหลวจากเนื้อเยื้อขาด
ออกซิเจนทั่วร่างกายเป็นเวลานานรวมถึงการวินิจฉัย
ล่าช้าและได้รับยาต้านปฏิชีวนะล่าช้าและไม่เพียงพอ
การประเมินและรักษาภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
อย่างรุนแรง (Severe  sepsis) และภาวะช็อกจากการ
ติดเชื้อในกระแสเลือด (Septic shock) การดูแลส่วน
ใหญ่มุ่งเน้นที่การรักษา แบบประคับประคองไม่ให้เกิด
อวัยวะล้มเหลว แนวทางการรักษาเดิมประกอบด้วย 
การบริหารสารน้ าทดแทน การดูแลทางเดินหายใจให้มี
ประสิทธิภาพ การรักษาด้วยยาต้านปฏิชีวนะ การให้
ยาเพ่ิมการหดตัวของหลอดเลือดและยาการเพ่ิมการ
บีบตัวของหัวใจ การประเมินผู้ป่วย โดยใช้   Search 
out severity score (SOS score) ประกอบด้วย การ
ประเมินอุณหภูมิ  ความดันโลหิต อัตราการเต้นของ
หัวใจ คามรู้สึกตัว และการประเมินปัสสาวะต่อ ชั่วโมง 
นอกจากนี้แพทย์ พยาบาลที่มีความรู้สามารถช่วยดัก
จับอาการของSevere sepsis, Septic shockและ
ส่งผลให้สามารถบริหารยาปฏิชีวนะให้ผู้ป่วยได้รับ
ภายใน 1 ชั่วโมงและให้การรักษาในภาวะวิกฤตให้ถึง
เป้าหมายที่ก าหนดโดยเร็วคือช่วยให้ผู้ป่วยมีค่าความ
ดันเลือดเฉลี่ยสูงกว่า 65 มิลลิเมตรปรอทและมีปริมาณ

ปัสสาวะมากกว่า0.5 มิลลิลิตร/กิโลกรัม/ชั่วโมงจะเห็น
ได้ว่า SOS score มีความส าคัญต่อการประเมินอาการ
ของผู้ป่วยและท าให้มีการตรวจพบอาการของ Severe  
sepsis, Septic shockและช่ ว ย ให้ มี ก ารประ เมิ น
ปริมาณสารน ้าและบริหารสารน ้าในระยะเริ่มแรกได้ซึ่ง
ถือว่าเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นไปได้ท าให้ผู้ป่วยรอดชีวิต
มากขึ้นและผลลัพธ์การดูแลรักษาผู้ป่วยดีขึ้น 

โรงพยาบาลวานรนิวาสเป็นโรงพยาบาลระดับ
ทุติยภูมิให้บริการผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดอย่าง
รุนแรงและมีภาวะช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือด
ในปี พ.ศ.2557-2559 จ านวน203,284และ359 คน 
ตามล าดับ  อัตราการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ16.79, 
19.89 และ32.63 ตามล าดับ   ซึ่งเห็นได้ว่ามีอัตราการ
เข้ารักษาและเสียชีวิตมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มโรคนี้เป็นโรคที่มีความรุนแรง
และคุกคามต่อชีวิตของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ทาง
โรงพยาบาลวานรนิวาสจึงมีนโยบายการดูแลผู้ป่วยติด
เชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรงและมีภาวะช็อกจาก
การติดเชื้อในกระแสเลือด โดยใช้SOS score คือ
ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลแบบเร่งด่วนเพ่ือลดอัตราการ
เสียชีวิต ในผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงได้จัดท าแนวทางการดูแล
และจัดให้มีระบบช่องทางด่วน (Sepsis Fast Track) 
ขึ้นเพ่ือให้ประเมินผู้ป่วย อย่างไรก็ตามถึงแม้มีการ
แนวทางดังกล่าวในการดูแลผู้ป่วย Severe sepsis, 
Septic shockแล้วก็ยังพบว่าขั้นตอนการดักจับอาการ
ของ Severe sepsis, Septic shock จนกระทั่งการ
ขาดประสานงานระหว่างแพทย์ พยาบาลและสห
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องยังล่าช้า จนท าให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการ
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วินิจฉัยและได้รับยาปฏิชีวนะล่าช้า ตามไปด้วย จาก
ประเด็นปัญหาดังกล่าวท าให้เกิดปัญหาในการการให้ 
ATB ล่าช้าในผู้ป่วยกลุ่มนี้ 

ผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนาเครื่องมือและแนวทาง
ในการดูแลผู้ป่วยSevere sepsisและSeptic shock
เพ่ือให้มีการปฏิบัติการพยาบาลอย่างเป็นระบบมี
ประสิทธิภาพในการจัดการผลลัพธ์ต่อไป 

  
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือพัฒนาเครื่องมือและแนวทางการดูแล
ผู้ป่วย Severe sepsisและSeptic shock 

2. เพ่ือศึกษาผลของการพัฒนาเครื่องมือแนว
ทางการดูแลให้บริการพยาบาลผู้ป่วย Severe 
sepsis และ Septic shock ในแผนกอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน โรงพยาบาลวานรนิวาส 

 
ระเบียบวิธีวิจัย (ประกอบด้วย วิธีการศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่าง สถานที่ ช่วงเวลา การวิเคราะห์ข้อมูล) 

  
วิธีการศึกษา 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 
research) เพ่ือศึกษาผลของการพัฒนาเครื่องมือแนว
ทางการดูแลให้บริการพยาบาลผู้ป่วย Severe sepsis 
และ Septic shock ในแผนกอุบัติ เหตุและฉุกเฉิน 
โ ร ง พย า บ า ล ว า น ร นิ ว า ส ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง เ ลื อ ก
เฉพาะเจาะจง ศึกษาข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วย 
Severe Sepsis และSeptic shockจ านวน 100 แฟ้ม
โดยสุ่มจากร้อยละ  15ของจ านวนผู้ป่วย  Severe 
Sepsis และSeptic shock ทั้งหมดในปีงบประมาณ 
2559จ านวน 359 คน และศึกษาในเจ้าหน้าที่ แพทย์
และพยาบาล จ านวน 14 คน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 

2560 ถึง 30 เมษายน 2560 วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยใช้การจัดกลุ่มเนื้อหาข้อมูลเชิงปริมาณโดย
ใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบผลลัพธ์
การใช้แนวทางและเครื่องมือระหว่างกลุ่มผู้ป่วยก่อน
และหลังการใช้แนวทางและเครื่องมือดูแลผู้ป่วย
Severe sepsis และSeptic shock เก็บข้อมูล โดย
ผู้วิจัยทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยเก็บ
ข้อมูลผลลัพธ์การจากแฟ้มเวชระเบียนประวัติและ
ข้อมูลจาก Hos Xp  

เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย 

1. แนวทางการดูแลให้บริการพยาบาลผู้ป่ วย 
Severe sepsis และ  Septic shock ในแผนก
อุบัติ เหตุและฉุกเฉิน ดัดแปลงจากกรอบ 6 
bundle sepsisแ ล ะ  Early Goal-Directed 
Therapy (EGDT) 

2. สืบค้นข้อมูลในระบบ HosXp 
3. เวชระเบียนผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย Severe 

sepsis และSeptic shock 
4. แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้แนวทางการ

ดูแลให้บริการพยาบาลผู้ป่วย Severe sepsis 
และ Septic shock ในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 ระยะที่  1  ระยะ เตรี ยมการ  วิ เคราะห์
สถานการณ์มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์การ
ดูแลผู้ป่วย Severe Sepsis และSeptic shockค้นหา
ปัญหาทางคลินิกด าเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม 2560 

 1) การศึกษาข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วย 
Severe Sepsis และSeptic shockจ านวน100คนโดย
แบ่งเป็นกลุ่มศึกษาจากเวชระเบียนของผู้ป่วยก่อนการ
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ใช้เครื่องมือจ านวน 80 คน เพ่ือรวบรวมข้อมูลการ
ปฏิบัติการพยาบาลและผลลัพธ์ตามกรอบ 6 bundle 
sepsisและ Early Goal-Directed Therapy (EGDT) 
ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ1) การดักจับอาการของ 
Severe Sepsis ได้ทันเวลา2) การส่งเลือดเพาะเชื้อ3) 
ได้รับยาปฏิชีวนะภายใน1 ชั่วโมงหลังการวินิจฉัย 4) 
การบริหารสารน ้าทดแทนตามแผนการรักษา 5) การ
ดู แ ล ผู้ ป่ ว ย ที่ ไ ด้ รั บ ย า  Vasopressors แ ล ะ ย า 
Inotropes 6) การประเมินUrine output8) การรอด
ชีวิต/เสียชีวิต 

2) สังเกตการปฏิบัติการพยาบาลแบบมีส่วน
ร่วมตามกรอบ6bundle และ EGDT 

3) ทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วยSevere 
Sepsis และ Septic Shock ที่ใช้ในโรงพยาบาลวานร
นิวาสข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยใช้การจัดกลุ่ม
เนื้อหาส่วนข้อมูลเชิงปริมาณใช้ความถี่และร้อยละ
จากนั้นสร้างข้อสรุปเพ่ือท าความเข้าใจสถานการณ์
ของระบบการพยาบาลผู้ป่วย  Severe Sepsis และ 
Septic Shock ที่เป็นอยู่ปัจจุบันและสรุปปัญหาทาง
คลินิกอ่ืนๆตลอดจนความต้องการในการพัฒนา
เครื่องมือและแนวทางการดูแล ผู้ป่วย severe sepsis
และSeptic shock 

 ระยะที่  2 วางแผนตัดสินใจเลือกแนว
ทางการแก้ไขปัญหา (ด าเนินการระหว่างเดือน
มีนาคม-เมษายน 2560) โดยพัฒนาเครื่องมือและแนว
ทางการดูแล ผู้ป่วย Severe sepsisและSeptic shock 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการพยาบาลผู้ป่วย
Severe sepsisและSeptic shockในระยะ 6 ชั่วโมง
แรก 

 1) ก าหนดผลลัพธ์ของการพัฒนาเครื่องมือและแนว
ทางการดูแล ผู้ป่วย Severe sepsisและSeptic shock 

2) เก็บรวบรวมข้อมูลผลลัพธ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นก่อนการ
ใช้แนวทางและเครื่องมือที่จะพัฒนาขึ้นใหม่ในกลุ่ม
ผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยเป็นSevere sepsisและSeptic 
shock จ านวน80คนโดยใช้เวชระเบียนและข้อมูลใน 
Hos Xp เป็นฐานข้อมูล 

 ระยะที่ 3 ระยะด าเนินการและพัฒนา  

 1.ประชุมร่วมกับแพทย์และสหสาขาวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วย
Severe sepsis และ  Septic shocks เตรี ยมความ
พร้อมในการใช้ระบบบริการพยาบาลเพ่ือสร้างความ
ตระหนักปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนาความรู้ทักษะ
โดยจัดประชุมให้กับพยาบาลจ านวน2ครั้งครั้งที่  1 
ประชุมวิ ช าการ เ รื่ อ ง โ รคพยาธิสภาพและการ
รักษาพยาบาลผู้ป่ วยSevere sepsis และ  Septic 
shock ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะเรื่องการส่ง
เลือดเพาะเชื้อการใช้แบบคัดกรองเพ่ือดักจับอาการ 
Severe Sepsis และการวัดความดันในหลอดเลือดด า
ส่วนกลางและครั้ งที่  2 ประชุมชี้แจงการใช้แนว
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วย Severe Sepsis ที่สร้างขึ้น
พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือปรับแนวปฏิบัติการ
พยาบาลให้เข้ากับบริบทของงานอุบัติเหตุ -ฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลวานรนิวาส 

 2. พัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วย
severe sepsisและSeptic shock เพ่ือใช้ในระบบการ
พยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ได้แนวปฏิบัติการ
พยาบาลตามกรอบ  6blundle และ EGDT sepsis 
เขียนเป็นแนวปฏิบัติการพยาบาลได้ 8 กิจกรรมได้แก่ 
1) การดักจับอาการของ  Severe Sepsis2) การส่ง
เลือดเพาะเชื้อ 3) การบริหารยาปฏิชีวนะอย่างรวดเร็ว 
4) การบริหารสารน ้าเพ่ือป้องกันภาวะเลือดไปเลี้ยง
อวัยวะต่างๆลดลง 5) การให้ยา Vasopressors และ
ยา Inotropes 6) การช่วยหายใจให้มีประสิทธิภาพ 7) 
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การควบคุมเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของระดับน ้าตาล
ในเลือดและ 8) การร่วมมือกับทีมค้นหาแหล่งการติด
เชื้อเพ่ือก าจัดและควบคุมการติดเชื้ออย่างจากนั้น
น าเสนอร่างแนวปฏิบัติการพยาบาลต่อคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพบริการผู้ป่วยอายุรกรรมเพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสมและครอบคลุมในการใช้
ปฏิบัติงาน 

 3.เสริมพลังอ านาจแก่พยาบาลวิชาชีพโดย
การสร้างความเข้าใจและทบทวนการปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติโดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยประชุม
กลุ่มย่อยพยาบาลวิชาชีพที่ใช้แนวปฏิบัติการพยาบาล
ผู้ป่วยSevere sepsisและSeptic shock จากนั้นเปิด
โอกาสให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ปัญหาและอุปสรรค
ต่อการใช้แนวปฏิบัติในหน่วยงาน 

 4.ทดสอบการใช้แนวปฏิบัติและระบบการ
พยาบาลในผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยเป็นSevere sepsis
และSeptic shock และปรับแนวปฏิบัติให้มีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์จริงเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเวชระเบียนเพ่ือศึกษาผลการทดลองใช้แนว
ปฏิบัติโดยพยาบาลวิชาชีพท าการบันทึกข้อมูลการ
ปฏิบัติตามเครื่องมือแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วย
Severe sepsisและSeptic 20 เวชระเบียน และทีม

ผู้วิจัยบันทึกข้อมูลการสังเกตการปฏิบัติตามเครื่องแนว
ปฏิบัติการพยาบาลแบบมีส่วนร่วมในช่วงเวลา08.00-
16.00 น. และรวบรวมข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วย
และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

 5.วิเคราะห์ผลการทดลองใช้เครื่องมือแนว
ปฏิบัติสะท้อนกลับการปฏิบัติปรับปรุงระบบการ
พยาบาลและแนวปฏิบัติการพยาบาลจนกระทั่ง
สามารถปฏิบัติได้จริง 

 ระยะที่ 4 ระยะประเมินผลช่วงระยะเวลา
เดือนพฤษภาคม 2560  

 1.ผลการน าแนวปฏิบัติการพยาบาลไป
ทดลองใช้กับผู้ป่วยSevere sepsisและSeptic shock 
ในเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2560 แล้วประเมิน
ผลลัพธ์ของการใช้ เครื่องมือและแนวปฏิบัติการ
พยาบาลพบว่า การดักจับอาการของผู้ป่วยSevere 
sepsisและSeptic shock ทันเวลาร้อยละ100การ
เพาะเชื้อก่อนให้ATB ร้อยละ 100 การให้สารน้ า
ทดแทน ภายใน 1 ชั่วโมงแรกเท่ากับร้อยละ 100การ
ได้รับยาปฏิชีวนะภายใน 1 ชั่วโมงเท่ากับร้อยละ 85
ผู้ป่วยพ้นจากภาวะช็อกภายใน 6 ชั่วโมงเท่ากับร้อยละ 
100 และอัตราตายร้อยละ  0 
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ก่อนกำรพฒันำ หลงักำรพฒัเคร่ืองมือ

ผลของการพัฒนาเคร่ืองมือแนวทางการดแูลให้บริการพยาบาลผู้ป่วย 

Severe sepsis และ Septic shock ในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

กำรดกัจบัอำกำร ได้รับสำรน ำ้ทดแทน ภำยใน 1 Hr H/C ATB with in 1 Hr. พ้นภำวะช็อกใน 6 ชัว่โมง อตัรำตำย1
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2.พยาบาลวิชาชีพที่ใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลมี
จ านวนทั้งสิ้น 14คนส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างาน
มากกว่า  2 ปี (ร้อยละ90 ) ผลความคิดเห็นของ
พยาบาลวิชาชีพต่อการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาล
ผู้ป่วย  Severe Sepsis และ Septic shock  พบว่า
จากการแบ่งเป็น 5 ระดับจากค าถาม 4 ข้อดังนี้  
ค่า เฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นต่อการใช้แนว
ปฏิบัติการพยาบาลมากที่สุ ดคือแนวปฏิบัติการ

พยาบาลสามารถน าไปใช้ได้จริงมีค่าเฉลี่ยของคะแนน
เท่ากับ98.57คะแนนรองลงมาคือด้านการช่วยให้การ
บริการมีคุณภาพมากขึ้นมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ
97.14 คะแนนและน้อยที่สุดคือแนวปฏิบัติการ
พยาบาลมีความยุ่งยากซับซ้อนมีค่าเฉลี่ยของคะแนน
เท่ากับ25.71 คะแนนส่วนความพึงพอใจโดยรวมต่อ
การใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลมีค่าเฉลี่ยของคะแนน
เท่ากับ94.28 คะแนน 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 
 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงาน
ประจ า 

 น าแนวทางการดูแลให้บริการพยาบาลผู้ป่วย 
Severe sepsis และ Septic shock ใช้เป็นแนวทางที่
บุคลากรให้การยอมรับใช้ในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลวานรนิวาสและมีการประชุมติดตามและ
สะท้ อนข้ อมู ล ขอ งก า รบริ ก า ร ในกา รประชุ ม
ประจ าเดือน 

 

 

บทเรียนที่ได้รับ 

การให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นและร่วมกันเห็นปัญหา แก้ไข
ปัญหาร่วมกัน เป็นส่ วนหนึ่ งของทีม ท า ให้ เกิด
ประสิทธิภาพของการปรับกระบวนท างานที่ดีข้ึน 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 ผู้วิจัยและบุคลากรทุกคนในหน่วยงานพร้อมที่
จะแก้ไขปัญหา และปรับกระบวนการในการดูแล
ผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และหัวหน้าหน่วยงาน 
และผู้บริหารทุกระดับให้ความส าคัญในการพัฒนา
ประจ าด้วยงานวิจัย 
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ผลของการแช่เท้าด้วยน้ ารางจืด ต่อระดับเอนไซม์โคลีเอสเตอเรสในบุคคลที่มีผลการตรวจสารเคมีในเลือดใน
ระดับอันตราย 

นายิกา  อินทะนาม , กฤติยา   พลเยี่ยม 
งานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลวานรนิวาส 

หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันสถานการณ์การท าเกษตรกรรมใน

ประเทศไทยมีแนวโน้มการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่
เพ่ิมมากขึ้น จากรายงานสรุปการน าเข้าวัตถุอันตราย
ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรในระหว่างปี พ.ศ. 
2548–2559 แสดงให้ เห็นว่า  เกษตรกร มีการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในการเพาะปลูก เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
ตามที่ต้องการ (ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร , 
2559)เช่นเดียวกันกับกลุ่มเกษตรกร ในเขตต าบลนา
ซอ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จากข้อมูลการ
ตรวจสุขภาพและตรวจวัดสารพิษในร่างกายเกษตรกร
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนต าบลนาซอ 
พบว่ากลุ่มเกษตรกรมีปริมาณสารพิษในร่างกายที่สูง
มากเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากการขาด
ความรู้ในการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมี 
 เกษตรกรที่สัมผัสกับสารเคมีอยู่เป็นประจ าก็
จะท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ ซึ่งการการแสดง
อาการจากการได้รับสารพิษก็มีอยู่ 2 แบบคือ พิษแบบ
เฉียบพลัน เกิดขึ้นเมื่อได้รับพิษของสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชทันทีทันใด ตัวอย่างเช่น ปวดศีรษะ มึนงง 
คลื่นไส้ อาเจียน เจ็บหน้าอก ปวดกล้ามเนื้อ เหงื่อออก
มาก ท้องร่วง เป็นตะคริว หายใจติดขัด มองเห็นไม่
ชัดเจน หรือตาย (สถาบันชุมชนเกษตรกรยั่งยืนภายใต้
มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน , 2545) และพิษแบบ
สะสม เกิดเมื่อได้รับสารเคมีเป็นเวลานาน อาการแสดง
เช่น เป็นโรคมะเร็ง และสารพิษยังสามารถส่งผล
กระทบต่อระบบประสาทและการท างานของ
กล้ามเนื้อ และอาจท าให้ผู้ชายมีอสุจิที่อ่อนแอมีบุตร
ยากได้อีกด้วย (สุพจน์ ชัยวิมล และคณะ , 2522)ทั้งนี้

สารพิษสามารถลดลงได้โดยขบวนการขับสารพิษออก
จากร่างกายตามธรรมชาติ ซึ่งมี  4 ทาง คือทางจมูก 
ท า ง เ ห งื่ อ  ท า ง ปั ส ส า ว ะ  แ ล ะ ท า ง อุ จ จ า ร ะ 
(Vadakkanchary, 2546) และจากการหลีกเลี่ยงการ
สัมผัสสารเคมี หรือมีการป้องกันตัวเองที่ถูกต้องทุก
ครั้งในการใช้สารเคมี นอกจากนี้สมุนไพรบางชนิดก็
สามารถช่วยลดสารพิษในร่างกายได้เช่นกัน เช่น 
สมุนไพรรางจืด 
 “ร า ง จื ด ” ชื่ อ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  คื อ 
ThunbergialaurifoliaLindl. (ก่องกานดา ชยามฤต 
และคณะ, 2553) สรรพคุณของรางจืด แก้ร้อนใน แก้
อาการกระหายน้ า ถอนพิษไข้ รักษาแผลไฟไหม้ น้ า
ร้อนลวก บรรเทาอาการผื่นแพ้ต่างๆ  ช่วยท าลายพิษ
จากยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ช่วยแก้พิษจากสัตว์ที่เป็น
พิษและพืชที่เป็นพิษ ต่อต้านพิษจากสารตะกั่วต่อ
สมอง  ช่วยถอนพิษจากยาเบื่อชนิดต่างๆ ช่วยแก้
อาการเมาค้าง ช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือด และแก้
อาการอักเสบต่าง ๆ (ส านักงานข้อมูลสมุนไพร คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559) 
 ปัจจุบันมีงานวิจัยจ านวนหนึ่งได้ศึกษาผลของ
การใช้รางจืดในการลดระดับสารเคมีในเลือด เช่น 
นันทวัน ใจกล้า และคณะ ได้ศึกษาผลการใช้รางจืด
ร่วมกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการได้รับ
สารเคมีเข้าสู่ร่างกาย ในผู้ที่มีผลการตรวจสารเคมีใน
เลือดระดับอันตราย พบว่า  รางจืดมีผลต่อการลด
ระดับสารเคมีในเลือดจากระดับอันตรายมาสู่ระดับไม่
อันตรายมากกว่าการไม่ได้รับรางจืดอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<.001)ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลในการเพ่ิมระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส
ในกระแสเลือด ระหว่างสมุนไพรรางจืดและย่านางแดง
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ในกลุ่มเกษตรกร พบว่า การดื่มรางจืดมีระดับเอนไซม์
โคลีนเอสเตอเรสหลังสูงกว่าก่อนดื่ม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<0.001) และเมื่อเปรียบเทียบระดับ
เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสระหว่างกลุ่มตัวอย่างทั้งสอง
พบว่า ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสของกลุ่มที่ดื่มชา
ชงสมุนไพรรางจืดสูงกว่าระดับเอนไซม์ของกลุ่มที่ดื่ม
ชาชงสมุนไพรย่านางแดงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.001) (วิโรจน์ เลิศพงศ์พิพัฒน์ และดาริกา ไชย
คุณ, 2554) 
 ผลการศึกษาของสกุลรัตน์ อุษณา-วรงค์ และ
ธานี เทศศิริ ได้ท าการศึกษาฤทธิ์ของรางจืดในการต้าน
พิษจากพาราไธออนในหนูขาว พบว่าระดับพลาสม่า
cholinesterase ของกลุ่มป้อนด้วยรางจืดเ พ่ิมขึ้น
มากกว่ากลุ่มควบคุมที่เกิดพิษจากพาราไธ-ออนและ
ป้อนด้วยน้ าอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05)ทั้ งนี้การ
รับประทานรางจืดจะต้องระวังในผู้ป่วยเบาหวาน 
เพราะอาจเกิดภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า และควรระวัง
การใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่ต้องใช้ยารักษาโรคอย่างต่อเนื่อง 
เพราะยารางจืดอาจเร่งการขับยาเหล่านั้นออกจาก
ร่างกาย ท าให้ประสิทธิผลของยาลดลง (บัญชียาหลัก
แห่งชาติ, 2559) 
 จากการทดสอบความเป็นพิษของรางจืดใน
หนูขาวต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 28 วัน ได้ประมาณ
การจากปริมาณการบริโภคท่ีคล้ายการดื่มชารางจืดใน 
1 วันแสดงผลทางโลหิตวิทยาและผลทางเคมีคลินิก
โดยรวมให้เห็นว่าน้ าสกัดใบรางจืดเมื่อบริโภคเป็น
ระยะเวลานานอาจมีผลต่อตับและไตของหนูขาว (วิรว
รรณ วิสิฐพงศ์พันธ์ และคณะ, 2546)นอกจากนี้การ
รับประทานรางจืดจะช่ วยลดสารพิษได้ ในช่ว ง
ระยะเวลาที่มีการรับประทาน แต่หากหยุดรับประทาน
ก็จะท าให้มีการเพ่ิมขึ้นของสารพิษ (นันทวัน ใจกล้า 
และคณะ, 2554)ซึ่งจากปัญหาข้างต้นในการก าจัด
สารพิษด้วยวิธีการดื่มรางจืด พบว่าต้องดื่มรางจืดอย่าง
ต่อเนื่อง แต่การดื่มต่อเนื่องนั้นอาจมีพบต่อการท างาน

ต่อตับ และไต และส่งผลรบกวนต่อยาอ่ืนๆในผู้ป่วยที่
ต้องรับยาอ่ืนเป็นประจ าดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการ
ก าจัดสารพิษด้วยวิธีการอ่ืนบริเวณฝ่าเท้าจะมีต่อม
เหงื่ออยู่มากกว่า 250,000 ต่อม  ท าให้เท้าเป็นอวัยวะ
ที่มีต่อมเหงื่อมากเมื่อเทียบกับอวัยวะส่วนอ่ืนของ
ร่างกาย (Am Fam Physician, 2004)โครงสร้ าง
ภายในของต่อมเหงื่อจะมีลักษณะเป็นท่อขดอยู่เป็น
กลุ่ม ซึ่งมีหลอดเลือดฝอยมาหล่อเลี้ยงโดยรอบ โดย
หลอดเลือดฝอยเหล่านี้จะล าเลียงเอาของเสียที่
ต้องการก าจัดออกจากร่างกายทางผิวหนังมายังบริเวณ
ต่อมเหงื่อ (Mauro TM., 2017) 
 ดังนั้น เมื่อแช่เท้าในน้ า อุ่นจะท าให้มีการ
ระบายของเหงื่อออกมามากขึ้น และท าให้สารพิษถูก
ขับออกมากขึ้น และการแช่เท้าที่อุณหภูมิ 42 องศา 
เป็นเวลา 20 นาที จะช่วยเพ่ิมการไหลเวียนของเลือด
มาที่เท้ามากขึ้น และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผิวหนัง 
(Raccuglia et al., 2015; Anilda et al., 2013)จาก
การทดลองแช่ผักกาดที่ชุบด้วยสารเคมีในน้ ารางจืด 
และน้ าเปล่า ผลการทดลองพบว่าผักกาดที่แช่ในน้ า
รางจืดพบสารพิษตกค้างในระดับปลอดภัย ส่วน
ผักกาดที่แช่ในน้ าเปล่าพบสารพิษตกค้างในระดับไม่
ปลอดภัย (ปรียานุช พุทธรักสกุล และคณะ , 2554) 
ดังนั้น น่าจะเป็นไปได้ว่ารางจืดมีคุณสมบัติดูดซับ
สารพิษได ้
 จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจจะศึกษาผล
ของการแช่เท้าด้วยน้ ารางจืด ต่อระดับเอนไซม์โคลี
เอสเตอเรสในบุคคลที่มีผลการตรวจสารเคมีในเลือดใน
ระดับอันตราย ใช้กระดาษทดสอบพิเศษ ( reactive 
paper) ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจากมีความ
สะดวก ขั้นตอนไม่ซับซ้อนและค่าใช้จ่ายต่ า เมื่อเทียบ
กับการตรวจการท างานของเอนไซม์อะซิติลโคลีน
เ อส เ ตอ เ ร ส จ าก  true-cholinesterase Enzyme 
(จุฑามาศ ภูนีรับ, 2558). 
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ค าถามงานวิจัย :การแช่เท้าด้วยน้ ารางจืดสามารถลด
ระดับสารพิษในเลือดได้หรือไม่ 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับเอนไซม์โคลีน
เอสเตอเรสก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มแช่เท้า
ด้วยน้ ารางจืด  

2.เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับเอนไซม์โคลีน
เอสเตอเรสก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มแช่เท้า 
 3.เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับเอนไซม์โคลีน
เอสเตอเรสก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มไม่ได้แช่
เท้า 
4.เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอ
เรสก่อนและหลังการทดลองระหว่างกลุ่มแช่เท้าด้วย
น้ ารางจืด, กลุ่มแช่เท้า และกลุ่มไม่ได้แช่เท้า

 

กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การออกแบบวิธีวิจัย 
 เป็นการวิ จัยกึ่ งทดลอง (Quasi-

experimental Research) 

 วัดผลก่อนทดลองและหลั งการ
ทดลอง 

 เพ่ือศึกษาผลของการแช่เท้าด้วยน้ า
รางจืด  ต่ อระดับ เอนไซม์ โ คลี น

เอสเตอเรสในบุคคลที่มีผลการตรวจ
สารเคมีในเลือดในระดับอันตราย 

ประชากรที่ศึกษา 
อาสาสมัครจากกลุ่มเกษตรกร ในเขตต าบล

นาซอ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 เกณฑ์การคัดเลือกตัวอย่าง 

 เกณฑ์รับอาสาสมัคร ( inclusion 
criteria) 

ตัวแปรต้น 

 การแช่เท้าด้วยน้ ารางจืด 

 การแช่เท้าด้วยน้ า 

 ไม่ได้แช่เท้า 

ตัวแปรตาม  

ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสตัว
แปรตาม 

ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส 

ตัวแปรตัวแปรควบคุม 

· โรคเบาหวาน/โรคไตเรื้อรัง 

· การแช่เท้าตามโปรแกรมที่ก าหนด 

ควบคุม 

 โรคเบาหวาน/โรคไตเรื้อรัง 

 การแช่เท้าตามโปรแกรมที่ก าหนด 
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 เกณฑ์คัดออก (exclusion criteria 
เกณฑ์ในการคัดเข้า (inclusion criteria) 

1. ชาย-หญิง  
2. มีประวัติการใช้และสัมผัสสารเคมีที่

ใช้ในการเกษตร 
3. มีผลการตรวจสารเคมีในเลือดระดับ

อันตราย(ระดับเสี่ยงและระดับไม่
ปลอดภัย) จากการตรวจด้วยชุด
ท ด ส อ บ ข อ ง ก อ ง อ า ห า ร 
ก ร ม วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ก า ร แ พ ท ย์  
กระทรวงสาธารณสุข 

4. ไม่ เป็นโรคเบาหวาน หรือโรคไต
เรื้อรัง 

5. อาสาสมัครรับทราบข้อมูลใบยินยอม
เข้าร่วมการวิจัย และลงชื่อเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

เกณฑ์คัดออก (exclusion criteria) 
1. มีแผลที่เท้าหลังจากท าการทดลอง 
2. อาสาสมัครไม่สามารถเข้าร่วมท าการ

ทดลองได้ 3 ครั้ง 
3. อาสาสมัครขอถอนตัว 
4. อาสาสมัครเกิดการบาดเจ็บรุนแรง

ของกระดูกและกล้ามเนื้อบริเวณเท้า 
หลังจากเริ่มเข้าโครงการวิจัย 

 
วิธีเก็บข้อมูล 

1.  เมื่ ออาสาสมัครยินยอมเข้า เป็นกลุ่ ม
ตัวอย่าง ให้ลงชื่อในหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้า
ร่วมในการศึกษาวิจัย 

2. ตรวจวัดระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส
อาสาสมัครด้วยกระดาษทดสอบพิเศษ แล้วเลือก

อาสาสมัครมีผลการตรวจสารเคมีในเลือดระดับ
อันตราย(ระดับเสี่ยงและระดับไม่ปลอดภัย) 

3. แบ่งอาสาสมัครออกเป็น 3 กลุ่ม  โดยใช้วิธี
สุ่มตัวอย่างแบบง่ายโดยอาศัยทฤษฎีความน่าจะเป็น 
ได้แก่ 

 
กลุ่มได้รับการแช่เท้าด้วยน้ ารางจืด 15 คน  
กลุ่มได้รับการแช่เท้า 15 คน 
กลุ่มไม่ได้รับการแช่เท้า 15 คน 

 
การค านวณขนาดตัวอย่าง 
 
 
 

 SD. = 0.64327, Delta = .5333  

 Alpha = 0.05,  Z(0.975) = 
1.959964  

 Beta = 0.20,  Z(0.80) = 
0.8416212  

 Sample size per group = 12  
(Chow, Shao &Wang, 2003 
;Ngamjarus&Chongsuvivatwong, 2014) 

4. กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 จะได้รับการแช่เท้า
ที่อุณหภูมิ 42 องศา ครั้งละ 20 นาที  ทุกวัน เป็นเวลา 
1 สัปดาห์ 

5. หลังจากครบ 1 สัปดาห์ อาสาสมัครทุก
กลุ่มได้รับการเจาะเลือดเพ่ือตรวจวัดระดับเอนไซม์โค
ลีน-เอสเตอเรสอีกครั้ง 
  
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
-สมุดบันทึกส าหรับอาสาสมัคร 
-แบบสอบถาม 
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เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
  -ชุดทดสอบส าเร็จที่ผลิตโดยกอง
อาหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวง
สาธารณสุขส าหรับตรวจหาปริมาณเอนไซม์โคลีนเอส
เทอเรส (ใช้ผู้วัดและผู้จดบันทึกเป็นคนเดิมตลอดการ
ท าวิจัย) 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

วิธีการน าเสนอข้อมูล 
-ข้อมูลจากการศึกษาวิจัย แสดงในข้อมูล

จ านวน ร้อยละและข้อมูลของค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Mean ± SD) 

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
-วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปร

ระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลองภายใน
กลุ่มโดยใช้สถิติ Wilcoxon Signed Ranks Test ที่ค่า
ความเชื่อมั่น 95% (p-value < 0.05) 

-วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าความต่างของตัว
แปรระหว่างกลุ่มแช่เท้าด้วยน้ ากับแช่เท้าด้วยรางจืด
โดยใช้สถิติ Mann-Whitney Test ที่ค่าความเชื่อมั่น 
95% (p-value < 0.05) 

-โปรแกรมส าเร็จรูป  
(ข้อมูลจากการศึกษาวิจัย แสดงในข้อมูล

จ านวน ร้อยละ และข้อมูลของค่าเฉลี่ย  ± ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean±SD) ประมวลผลทางสถิติ
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS version 23 วิเคราะห์
ความแตกต่าง โดยใช้สถิติทดสอบ ใช้สถิติ paired t-
test ส าหรับเปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปร
ต่างๆ ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  p-value 
<0.05) 

ระยะเวลาในการศึกษา 
เก็บข้อมูลทั้ งหมด 2 สัปดาห์  ช่วงเดือน 

เมษายน 2560 

 
ผลการศึกษา 
แสดงเปรียบเทียบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังของปริมาณเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรส 
(แสดงค่าในรูปของค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean ± SD)) 

 
 คือ ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p<0.05 ในการเปรียบเทียบกับก่อนการทดลอง 
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 คือ ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p <0.01 ในการเปรียบเทียบกับก่อนการทดลอง 
แ ส ด ง ผ ล เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค่ า ค ว า ม ต่ า ง ก่ อ น แ ล ะ ห ลั ง ข อ ง ป ริ ม า ณ เ อ น ไ ซ ม์ โ ค ลี น เ อ ส เ ท อ เ ร ส  
ระหว่างกลุ่มแช่เท้าด้วยน้ ากับแช่เท้าด้วยรางจืด 

 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากกราฟแสดงเปรียบเทียบข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงก่อนและหลังของปริมาณเอนไซม์โคลีน
เอสเทอเรส (แสดงค่าในรูปของค่า เฉลี่ย  ± ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean ± SD))จะพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้รับการแช่เท้าด้วยน้ า มีระดับเอนไซม์
โคลีนเอสเตอเรสลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
p<0.05 ในการเปรียบเทียบกับก่อนการทดลอง และ
กลุ่มตัวอย่างที่รับการแช่รางจืด มีระดับเอนไซม์โคลีน
เอสเตอเรสลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p<0.01 
ในการเปรียบเทียบกับก่อนการทดลอง 
 
การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า 

1. ใช้ รางจืดในการลดระดับสารพิษใน
ร่างกายให้กับผู้ที่ได้รับการตรวจระดับ
โคลีนเอสเตอเรสในเลือด(ระดับเสี่ยงและ
ระดับไม่ปลอดภัย)ทุกต าบลในเขตอ าเภอ
วานรนิวาส 

2. แนะน าการใช้รางจืดให้ถูกวิธีไม่ว่าจะเป็น
การดื่ม หรือการใช้เป็นยาภายนอก 

3. ส่งเสริมรณรงค์การปลูกรางจืดในชุมชน
โดยเริ่มจากกลุ่ม อสม.ประจ าหมู่บ้าน
และขยายผลสู่ชุมชน โดยให้ความรู้ใน
การใช้รางจืดขับสารพิษในร่างกายให้กับ

กลุ่ม อสม.และกลุ่มเกษตรกร เพ่ือให้
ชุมชนเข้มแข็งและสามารถดูแลตัวเองได้
อย่างยั่งยืน 

แผนการที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ในหน่วยงาน 
1. การน าถุงแช่รางจืดแจกจ่ายให้กับผู้ที่

ได้รับการตรวจระดับโคลีนเอสเตอเรสใน
เลือดที่มีผลการตรวจอยู่ในระดับระดับ
อันตราย (ระดับ เสี่ ย ง และระดับ ไม่
ปลอดภัย)ทุกต าบลในเขตอ าเภอ    วานร
นิวาสเป็นการขยายผลในเขตเครือข่าย 
เช่น รพ.สต.ต่างๆ ในอ าเภอวานรนิวาส 

2. การให้ความรู้/แนะน าการใช้รางจืดที่ถูก
วิธีให้กับชาวบ้าน อสม. ในเขตอ าเภอ
วานรนิวาสเพ่ือให้น ารางจืดไปใช้ได้อย่าง
ถูกวิธี และเป็นการลดระดับสารเคมีใน
ร่างกายได้โดยไม่ต้องน ามารับประทาน 

3. ลดปัญหาสุขภาพจากผลกระทบของ
สารเคมีในกลุ่มเกษตรกร 

 
บทเรียนที่ได้รับ และปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. ผู้วิจัยยังต้องศึกษาต่อในเรื่องผลของการ
ใช้ยาประจ าตัวกับการแช่เท้าต่อระดับ
โคลีนเอสเตอเรสในเลือด 
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2. ชาวบ้านยังขาดความเข้าใจเรื่องการใช้
รางจืดที่ถูกวิธี 

3. การติดตามผลการทดลองอย่างต่อเนื่อง
และมีการท างานแบบเชิงรุก 

ปัญหาและอุปสรรค 
 1.การทดลองอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต กลุ่ม
เกษตรกรจึงมาตามนัดได้ไม่ครบ ต้องติดตามไปที่สวน
มะเขือเทศ 
  
เอกสารอ้างอิง 
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การออกแบบระบบการจัดการยาเหลือใช้ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยการวิเคราะห์หาสาเหตุราก 
Designjng the system for the management of unused medicine in patients with 

diabetes mellitus by using root cause analysis framework 
 

วิภาดา ปุณณภาไพศาล 
เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลวานรนิวาส 

 
1. ที่มาและความส าคัญ 

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหา
สาธารณสุขทั่วโลก เป้าหมายของการควบคุม
อาการในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ได้แก่ ระดับน้ าตาล
ใน เลื อดก่ อนอาหาร  ( Preprandial capillary 
plasma glucose)  เ ท่ า กั บ  80-130 mg/dl , 
HbA1C< 7% ,  ระดับความดัน โลหิตน้อยกว่ า 
140/90 mmHg และการป้องกันไม่ให้ เกิดโรค
แทรกซ้อนต่างๆ  เช่น โรคความดันโลหิตสูง  โรค
ไขมันในเลือดสูง โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด 
โรคไตวาย (1) จากการศึกษาพบว่าจ านวนโรค
เรื้อรัง 2 โรคเปนปัจจัยที่บ่งชี้ถึงการเกิดยาเหลือใช้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ORadj 4.57 , 95%CI 
1.60–13.01) (2) ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังหลายโรคจึง
จ าเป็นต้องใช้ยารักษาร่วมกันหลายรายการจึงท า
ให้พบปัญหายาเหลือใช้ตามมาได้ ความชุกของการ
เกิดยาเหลือใช้ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อยู่ที่ร้อย
ละ 51.72 ยาเหลือใช้มักพบในผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 
65 ปีขึ้นไป ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดยา
เหลือใช้ คือ ระยะเวลานัดตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป 
(ORadj2.31, 95%CI 1.16–4.60)  และการไม่ ใช้
สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคู่ไปกับ
การรักษาแผนปัจจุบัน (ORadj 3.06, 95%CI 1.03–
8.91, p value 0.043) เหตุผลการมียาเหลือใช้
ส่วนใหญ่เกิดจากแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารสุข
จ่ายยาเกินวันนัดร้อยละ 45.83 และผู้ป่วยลืมกิน
ยาในบางมื้อ ร้อยละ 39.17 (3)ปริมาณยาเหลือใช้
ที่ พ บ ม า ก ที่ สุ ด  คื อ  Metformin 500 mg , 

Glibenclamide 5 mg แ ล ะ  Glipizide 5 mg 
ตามล าดับ (3,4)ในการศึกษาของต่างประเทศก็
พบว่ายาเหลือใช้ที่พบได้บ่อย คือยาในกลุ่มระบบ
หัวใจและหลอดเลือด ยารักษาโรคเบาหวานและ
ยาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เหตุผลของการมี
ยาเหลือใช้มักจะมาจากแพทย์มีการเปลี่ยนแปลง
ค าสั่งการใช้ยาร่วมกับปัญหาความไม่ร่วมมือในการ
ใช้ยาของผู้ป่วย (5) จากแบบแผนความเชื่อด้าน
สุขภาพ (6,7) ได้อธิบายเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรม
สุขภาพซึ่งมีที่มาจากการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการ
เป็นโรค การรับรู้ต่อความรุนแรงของโรค การรับรู้
ถึงประโยชน์ของการรักษาและป้องกันโรค การ
รับรู้ อุปสรรคของการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม 
แรงจูงใจด้านสุขภาพ และปัจจัยร่วม ได้แก่ อายุ 
เพศ สถานภาพ การศึกษา ทัศนคติ ทฤษฎีนี้
สามารถน ามาใช้อธิบายถึ งการรับรู้ เกี่ยวกับ
โรคเบาหวานและพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยได้ 
และจากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (8) ซึ่งมีตัวแปร
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม ได้แก่ ความเชื่อเกี่ยวกับ
พฤติกรรมสัมพันธ์กับพฤติกรรมของบุคคลนั้นที่มี
ผลต่อการคาดหวังผลการกระท าพฤติกรรมนั้น 
ความเชื่อเกี่ยวกับบุคคลอ้างอิง เช่น สามี ภรรยา 
เพ่ือน แพทย์ พยาบาล ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่ม
อ้างอิงนี้จะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมให้คล้อยตาม
บุคคลอ้างอิง และความเชื่อเกี่ยวกับการควบคุม
ที่มาจากพ้ืนฐานของการรับรู้ แบบแผนความเชื่อ
ด้านสุขภาพและทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนสามารถ
ใช้บ่งบอกพฤติกรรมความร่วมมือในการใช้ยาและ
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การดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยที่เป็นสาเหตุหนึ่ง
ของปัญหายาเหลือใช้ที่พบได้  

จ า ก ข้ อ มู ล ข อ ง โ ร ง พ ย า บ า ล ใ น
ปีงบประมาณ 2558 มีผู้ป่วยที่สามารถควบคุม
ระดับ HbA1c<7% ได้ตามเป้าหมายมีเพียงร้อยละ 
17.97 ประกอบกับข้อมูลยาเหลือใช้ในโรงพยาบาล
วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ในระยะเวลา  3  
เดือน(พฤษภาคม-กรกฎาคม 2558) มีผู้ป่วยน ายา
เหลือใช้มาคืนให้กับเภสัชกรจ านวนทั้งสิ้น 73 ราย 
มูลค่ายาเหลือใช้รวม 45,191.05 บาท ยาเหลือใช้
ที่ผู้ป่วยน ามาคืนส่วนใหญ่เป็นยาเสื่อมสภาพหรือ
หมดอายุที่ต้องน าไปเผาท าลาย ถือเป็นยาที่ต้อง
สูญ เสี ยทิ้ ง ไป  ยา เหลือใช้ ยั งมีผลกระทบต่อ
ผลการรักษาและความปลอดภัยในการใช้ยาของ
ผู้ป่วยหากมีการใช้ยาไม่ถูกต้อง ปัจจัยที่ท าให้เกิด
ยาเหลือใช้อาจเกิดได้จากปัจจัยหลัก 3 ประการ 
ได้แก่ ผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ และระบบ
การจัดการด้านยา การศึกษาที่ เกี่ยวกับการ
ประเมินในด้านทัศนคติ ความเชื่อ พฤติกรรม
สุขภาพ และพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่ วย
โรคเบาหวานที่มีต่อการรักษาโรคและการใช้ยานั้น
ยังมีค่อนข้างจ ากัด และยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับ
การออกแบบระบบจัดการปัญหายาเหลือใช้ใน
ผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยทีมบุคลากรทางการแพทย์
จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาวิเคราะห์หาสาเหตุราก
ของปัญหาการมียาเหลือใช้ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
โดยอาศัยกระบวนการวิเคราะห์สาเหตุรากแบบ 4 
ขั้นตอน (9) ได้แก่ การระบุปัญหาเกี่ยวกับยาเหลือ
ใช้  การค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปัญหา
เกี่ยวกับยาเหลือใช้ วิเคราะห์หาสาเหตุรากของ
ปัญหาเกี่ยวกับยาเหลือใช้ และเขียนข้อเสนอแนะ
แนวทางเพ่ือลดและป้องกันการเกิดปัญหาเกี่ยวกับ
ยา รวมทั้งออกแบบพัฒนาระบบการท างานโดยทีม
บุคลากรทางการแพทย์เพ่ือจัดการแก้ไขปัญหายา
เหลือใช้ โดยระบบการท างานนั้นจะสามารถ

น ามาใช้ประโยชน์ได้ตามบริบทของโรงพยาบาล
ชุมชนและสามารถน าระบบการจัดการที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มอ่ืนๆต่อไปได้ 
 
2. วัตถุประสงค์งานวิจัย 

2.1 วัตถุประสงค์หลัก 
1) เพ่ือออกแบบระบบในการ

จัดการยาเหลือใช้ในกลุ่มผู้ป่วย
โรคเบาหวาน  
2.2 วัตถุประสงค์รอง 

1) เพ่ือศึกษารายการยาเหลือใช้ 
ปริมาณยาเหลือใช้ มูลค่ายา
เหลือใช้ และความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยกับจ านวน
รายการยาเหลือใช้ 

2) เพ่ือหาสาเหตุและปัจจัยที่มี
ผลต่อการเกิดยาเหลือใช้ใน
มุมมองของผู้ป่วยและ
บุคลากรทางการแพทย์ 

3) เพ่ือหาแนวทางการพัฒนา
ระบบในการจัดการยาเหลือ
ใช้ โดยทีมบุคลากรทาง
การแพทย์ 

 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน 
โดยท าการศึกษา 3 ระยะ ดังนี้  

ระยะที่ 1การศึกษาเชิงส ารวจ เพ่ือส ารวจ
รายการยาเหลือใช้ ปริมาณยาเหลือใช้ และมูลค่า
ยาเหลือใช้  

การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล : 
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน
กับโรงพยาบาลวานรนิวาส อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ 5 
เขต ทั้ ง  ในเขตโรงพยาบาลวานรนิวาสและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.)  4 เขต 
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ได้แก่ รพ.สต.หนองฮาง รพ.สต.โนนอุดม รพ.สต.
โพนแพง และรพ.สต.จ าปาดง ค านวณขนาด
ตัวอย่างผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยการใช้สูตรค านวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว (10) ด าเนินการเก็บ
ข้อมูลยาเหลือใช้ที่บ้านผู้ป่วยด้วยวิธีการสุ่มตาม
สะดวก (Convenience sampling) โดยผู้วิจัยและ
ผู้ช่วยวิจัย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ประจ า รพ.สต. และ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ที่
ผ่านการอบรมในการเก็บข้อมูล แล้วน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

เครื่องมือในการเก็บข้อมูล : แบบบันทึก
รายการยาเหลือใช้ ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ 
1) ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ 
ระยะเวลาที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน จ านวนโรคร่วม 
จ านวนรายการยาที่ได้รับ จ านวนวันนัด รายการยา
เหลือใช้ ปริมาณยาเหลือใช้ 2) ข้อมูลพฤติกรรม
การใช้ยา โดยใช้ค าถามแบบมีหรือไม่มี ได้แก่ การ
ใช้สมุนไพร การลืมรับประทานยา การปรับขนาด
ยา การใช้ยาผิดวิธี การไม่มาตามนัด 

นิยามศัพท:์  
ยาเหลือใช้ หมายถึง ยาทุกชนิดที่มีในบ้าน

ผู้ป่วย แต่ไม่นับรวมยาที่ผู้ป่วยเพ่ิงได้รับมาจาก
โรงพยาบาลวานรนิวาสครั้งล่าสุดก่อนวันเก็บข้อมูล 
โดยไม่นับรวมรายการยาที่ไม่สามารถระบุชื่อยาได้ 

มูลค่ายาเหลือใช้ หมายถึง มูลยาที่อ้างอิง
ตามราคาทุนยาของโรงพยาบาลวานรนิวาส  

จ านวนรายการยาที่ ได้ รับ  หมายถึ ง 
จ านวนรายการยาครั้งล่าสุดที่ผู้ป่วยได้รับตามวัน
นัดจากโรงพยาบาลวานรนิวาส ก่อนช่วงเวลาของ
การเก็บข้อมูล 

ระยะที่ 2การศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือให้
เข้าใจสาเหตุและปัจจัยของปัญหายาเหลือใช้  
(ทัศนคติ พฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมการใช้
ยา) 

การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล : 
กลุ่มตัวอย่างมี 2 กลุ่ม คือ 1) ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่
มีจ านวนรายการยาเหลือใช้สูงสุดจ านวน 19 
อันดับแรก โดยมีเกณฑ์การคัดเข้า คือ ผู้ป่วยที่
สามารถสื่อสารกับผู้วิจัยได้ด้วยวาจา เกณฑ์การคัด
ออก คือ ผู้ป่วยที่ไม่อยู่บ้านหรือย้ายถิ่นฐานไปใน
ระหว่างการศึกษาผู้ป่วยที่ได้รับยาจิตเวชร่วมด้วย
หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ เช่น นอนพัก
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล พิการทางการพูด เก็บ
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างโดยใช้
ค าถามปลายเปิดในประเด็นความรู้และทัศนคติ
เกี่ยวกับโรคเบาหวานและการใช้ยา พฤติกรรม
สุขภาพ พฤติกรรมการใช้ยา อุปสรรหรือปัจจัย
สนับสนุนในการดูแลตนเอง 2) บุคลากรทาง
ก า ร แ พ ท ย์ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น ก า ร ดู แ ล ผู้ ป่ ว ย
โรคเบาหวานจ านวน 10 ราย ประกอบด้วย แพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัว 1 ราย แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 
1 ราย พยาบาลวิชาชีพ 4 ราย และเภสัชกร 4 ราย 
เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างโดย
ใช้ค าถามปลายเปิดในประเด็นความส าคัญของ
ปัญหายาเหลือใช้ ระบบการให้บริการ นโยบาย
องค์กร แนวคิดด้านพฤติกรรมของผู้ป่วย แนว
ทางการจัดการปัญหายาเหลือใช้ อุปสรรคหรือ
ปัจจัยสนับสนุน ในการท างาน ส าหรับแบบ
สั ม ภ า ษ ณ์  ( interview guide) ผู้ วิ จั ย ไ ด้  ใ ห้
ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยเชิงคุณภาพช่วยตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื้อหาและ ความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา ซึ่งได้มีการปรับปรุง
แนวค าถามให้สมบูรณ์และเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น 
นอกจากนี้ ยั งได้น าแบบสัมภาษณ์ ไปทดลอง
สัมภาษณ์กับประชากรผู้ป่วยโรคเบาหวานจ านวน 
3 รายและบุคลากรทางการแพทย์ 2 รายโดยใช้
แบบสอบถามคนละชุดกัน  แล้วน าข้อมูลจากการ
สั มภาษณ์มาวิ เ คราะห์พร้ อมปรั บปรุ งแบบ
สัมภาษณ์ให้เหมาะสมเข้าใจง่าย ข้อมูลจากการ
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สัมภาษณ์น ามาถอดเทปแบบค าต่อค า  แล้ ว
วิเคราะห์ข้อมูลแบบ Content analysis  

เครื่องมือในการเก็บข้อมูล : เอกสารค า
ชี้แจงงานวิจัย แบบยินยอมเข้าร่วมงานวิจัย แบบ
สัมภาษณ์ส าหรับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ 
เครื่องบันทึกเสียง สมุดบันทึก และอุปกรณ์เครื่อง
เขียน 

ระยะที่ 3การศึกษาเชิงคุณภาพ เพ่ือหา
แนวทางการพัฒนาระบบในการจัดการยาเหลือใช้ 
โดยการะดมสมองระหว่างทีมบุคลากรทาง
การแพทย ์

การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล : 
กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรทางการแพทย์ที่ให้การ
สัมภาษณ์ข้อมูลจากการศึกษาในระยะที่ 2 ซึ่งใน
ขั้นตอนนี้เก็บข้อมูลโดยการประชุมกลุ่ม ผู้วิจัย
เตรียมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในระยะที่ 1 และ 2 
แล้วให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุ
รากหรือปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับยาเหลือใช้ โดย
น าเสนอแผนภาพก้างปลาที่เชื่อมโยงปัจจัยต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับยาเหลือใช้ แล้วจึงออกแบบระบบการ
จัดการยาเหลือใช้ในผู้ป่วยโรคเบาหวานร่วมกัน
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการถอดเทปค าต่อค า 

เค รื่ อ งมื อ ในการ เก็ บข้ อมู ล : เ ครื่ อ ง
บันทึกเสียง สมุดบันทึก และอุปกรณ์เครื่องเขียน 
 
 
 
4. ผลการวิจัย 
ข้อมูลเชิงส ารวจ 

ผู้ป่วยโรคเบาหวานเข้าร่วมการศึกษา
จ านวนทั้งสิ้น 403 ราย ร้อยละ 73.40 เป็นเพศ
หญิง อายุเฉลี่ยเท่ากับ 60.70±10.76  ปี ระยะการ
เป็นโรคเบาหวานเฉลี่ย 10.05±7.35 ปี ร้อยละ 
40.20 เป็นโรคเบาหวานมาแล้วระหว่าง 5 – 10 ปี 
จ านวนโรคร่วมเฉลี่ย 1.17±0.82  โรค ร้อยละ 

88.8 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือไม่ได้
เรียนหนังสือร้อยละ 50.1  รายได้เฉลี่ย 1,000-
5,000 บาทต่อเดือน ร้ อยละ 86.80 ได้ รั บยา
มากกว่า 4 รายการ และร้อยละ 53.10 มียาเหลือ
ใช้มากกว่า 4 รายการ (ตารางที่ 1) 

เมื่อพิจารณาข้อมูลพฤติกรรมการใช้ยา 
พบว่ามีผู้ป่วย 80 รายที่มียาเหลือใช้นั้นมีสาเหตุมา
จากพฤติกรรมการใช้ยาคิดเป็น 88 เหตุการณ์  มี
การลืมรับประทานยาจ านวน 52 เหตุการณ์  
พฤติกรรมการใช้ยานี้จะพบได้มากในกลุ่มผู้ป่วยที่
อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่โรงพยาบาลวานรนิวาสและ 
รพ.สต.โพนแพง ปรับขนาดยาด้วยตัวผู้ป่วยเอง
จ านวน 27 เหตุการณ์ พฤติกรรมการใช้ยานี้จะพบ
ได้มากในกลุ่ มผู้ ป่ วยที่ อ าศัยอยู่ ใน เขต พ้ืนที่
โรงพยาบาลวานรนิวาสและ รพ.สต.จ าปาดง ส่วน
การใช้ยาผิดวิธีไม่ตรงตามแพทย์สั่ง 4 เหตุการณ์ 
และการไม่มาตามนัด 5 เหตุการณ์พบได้เฉพาะใน
กลุ่มผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่โรงพยาบาลวานร
นิวาส(ตารางท่ี 2) 

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 403 ราย พบว่า มี
รายการยาเหลือใช้ทั้งสิ้น 75 รายการ คิดเป็น
จ านวนยาเหลือใช้ในรูปแบบยาเม็ด 104,778 เม็ด 
จ านวนยาฉีดอินซูลิน 97 ไวอัล ยาฉีดอินซูลิน
รูปแบบปากกา 1 แอมป์พูล มูลค่ายาเหลือใช้รวม 
64,119.56 บาท รายการยาเหลือใช้ที่มีปริมาณ
สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ Metformin 500 mg, 
Aspirin 81 mg, Glipizide 5 mg, Enalapril 5 mg 
และ Simvastatin 20 mg ตามล าดับ ยาเหลือใช้ที่
มีมูลค่ายาสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ Metformin 
500 mg, Mixtard 70/30 ( แ บ บ ไ ว อั ล ) , 
Hydralazine 25 mg, Losartan 50 mg แ ล ะ 
Simvastatin 20 mg 
 
ผู้ให้สัมภาษณ์ข้อมูล 
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การสัมภาษณ์ผู้ป่วยโรคเบาหวานจ านวน 
19 ราย เป็นเพศหญิง 14 ราย อายุมากกว่า 60 ปี
จ านวน 14 ราย ระยะเวลาการเป็นโรคเบาหวาน
มากกว่า 10 ปีจ านวน 9 ราย ไม่ได้เรียนหนังสือ
หรือจบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา 15 ราย 
มีโรคร่วมมากกว่า 1 โรค 15 ราย การสัมภาษณ์

บุคลากรทางการแพทย์จ านวน 10 ราย เป็นเพศ
หญิ ง  8 ร าย  ป ร ะสบกา รณ์ ก า รท า ง าน ใน
โรงพยาบาลในช่วง 1-5 ปีจ านวน 6 ราย และมี
ประสบการณ์การท างานมานานมากกว่า 10 ปี
จ านวน 3 ราย 

 
ตารางที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมการศึกษา 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (ร้อยละ) 
จ านวนผู้ป่วยทั้งหมด (ราย) 403 (100.00) 
เพศ 
     เพศชาย 
     เพศหญิง 

 
107 (26.60) 
296 (73.40) 

อายุเฉลี่ย (ปี) (mean ± SD) 
≤ 60 ปี 
> 60 ปี 

60.70 ± 10.76 
205 (50.90) 
198 (49.10) 

ระยะเวลาการเป็นโรคเบาหวาน (ปี) (mean ± SD) 
< 5 ปี 
     5-10 ปี 
> 10 ปี 

10.05 ± 7.35 
89 (22.10) 
162 (40.20) 
152 (37.70) 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
     ไม่ได้เรียนและประถมศึกษา 
     มัธยมศึกษาข้ึนไป 

 
358 (88.80) 
45 (11.20) 

รายได้ต่อเดือน(บาท) 
< 1,000 บาท 
     1,000-5,000 บาท 
> 5,000 บาท 

 
149 (37.00) 
202 (50.10) 
52 (12.90) 

จ านวนโรคร่วม(โรค) 
     0 - 1 โรค 
> 1 โรค 

 
257 (63.80) 
146 (36.20) 

จ านวนรายการยาที่ได้รับ (รายการ) (mean ± SD) 
รายการ 
>4 รายการ 

6.91 ± 2.44 
53 (13.20) 
350 (86.80) 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน (ร้อยละ) 
จ านวนวันนัด(วัน) (mean ± SD) 
< 30 วัน 
     30-60 วัน 
> 60 วัน 

46.86 ± 8.37 
15 (3.70) 
380 (94.30) 
8 (2.00) 

จ านวนยาเหลือใช้(รายการ) (mean ± SD) 
     1-4 รายการ 
>4 รายการ 

4.68 ± 2.10 
189 (46.90) 
214 (53.10) 

การใช้ยาสมุนไพร 
     ไม่ใช้ 
     ใช*้ 

 
379 (94.00) 
24 (6.00) 

*อาจมีการใช้สมุนไพรมากกว่า 1 ชนิดต่อกลุ่มตัวอย่าง 1 ราย 
ตารางที่ 2 แสดงพฤติกรรมการใช้ยาที่พบแยกตามเขตพ้ืนที่เก็บข้อมูล(n=88) 
 

พฤติกรรมการใช้ยา 

จ านวนเหตุการณ*์ (ร้อยละ)  

รพ.สต. 
โพนแพง 
(n=21) 

รพ.สต. 
จ าปาดง 
(n=9) 

รพ.สต. 
โนนอุดม 
(n=7) 

รพ.สต. 
หนองฮาง 
(n=15) 

เขต รพ. 
วานรนิวาส 
(n=36) 

รวม 

พฤติกรรมการลมืรับประทานยา 18 (20.45) 2 (2.27) 5 (5.68) 9 (10.23) 18 (20.45) 52 (59.09) 
พฤติกรรมการปรับขนาดยา 3 (3.41) 7 (7.95) 2 (2.27) 6 (6.82) 9 (10.23) 27 (30.68) 
พฤติกรรมการใช้ยาผดิวิธี     4 (4.55) 4 (4.55) 
พฤติกรรมการไม่มาตามนัด     5 (5.68) 5 (5.68) 
*หมายเหตุ :ผู้ป่วย 1 รายอาจพบปัญหาการใช้ยาจากพฤติกรรมมากกว่า 1 พฤติกรรม 
 
ความรู้และทัศนคติเรื่องโรคเบาหวานและการใช้
ยา 

ย า เ ห ลื อ ใ ช้ ที่ พ บ ไ ด้ ใ น ก ลุ่ ม ผู้ ป่ ว ย
โรคเบาหวานมีความคิด เห็นจากผู้ป่ วยและ
บุคลากรทางการแพทย์ที่ตรงกันว่าผู้ป่วยยังมีความ
เชื่อว่าโรคไตวายเกิดจากยารักษาที่ได้รับจาก
โรงพยาบาล ผู้ป่วยจึงรับประทานยาไม่ตรงตาม
แพทย์สั่งหรือปรับลดขนาดยาเอง ผู้ป่วยบางรายมี
การใช้ยาสมุนไพรร่วมด้วยในการักษา ท าให้มียา
เหลือสะสมที่บ้าน ดังค าพูดที่ว่า 

“ยาหมอที่ได้ก็กลัวว่ากินมากแล้วไตวาย 
เพราะว่ากินตามที่หมอสั่งทุกวัน กลัวว่ายาหมอกิน
เยอะแล้วจะเป็นไต ไม่คิดว่าน ้าหมักจะท้าให้เป็นไต 
แต่ก็กินยาหมอตลอดกินคู่กับน ้าหมัก” (ผู้ป่วย
โรคเบาหวาน 21; เพศหญิง 55 ปี) 

“ผู้ป่วยไม่ทานยาตามที่แพทย์สั่ง ปรับลด
ขนาดยาเอง หรือไม่เห็นความส้าคัญในตัวยานั นๆ 
เห็นว่าทานครั งละหลายเม็ด จึงคิดว่ายาดังกล่าวจะ
ไปสะสมในไต”(บุคลากรทางการแพทย์ P1; เพศ
หญิง 29 ปี) 
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พฤติกรรมการใช้ยา 
ยาเหลือใช้เกิดได้จากการขาดความเข้าใจ

ที่ถูกต้องเกี่ยวกับยา การลืมรับประทานยาผู้ป่วย
สูงอายุที่ไม่ผู้ดูแลหรือผู้ดูแลก็เป็นผู้สูงอายุด้วยกันก็
ถือเป็นอุปสรรคในการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง ดังค าพูด
ที่ว่า 
 “ลืมกิน บางมื่อกะลืม ลืมเที่ยง บางเทื่อ
กะตอนเย็น นอนเลยกะมีตอนเช้ามาแต่วัดกะนอน 
ลืมเลย บ่มีไผคอยเตือน” (ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
378; เพศหญิง 67 ปี) 

“คนไข้ที่ไม่มี care giver ที่ดี ก็ส่งผลต่อ
การกินยานะ หลายคนก็ไม่เข้าใจการดูแลตนเอง 
ถ้าผู้ดูแลมีส่วนร่วมน่าจะดีกว่านี ” (บุคลากรทาง
การแพทย์ P7; เพศหญิง 29 ปี) 

บางกรณีที่ผู้ป่วยเกิดอาการข้างเคียงจาก
การใช้ยาจึงหยุดรับประทานยาเองโดยไม่ได้แจ้ง
แพทย์ จึงมียาเหลือที่บ้านเพราะไม่ได้น ามาคืน
ให้กับทางโรงพยาบาล ดังค าพูดที่ว่า 

“ยากินหลังอาหาร (metformin) กินแล้ว
อ้วก เลยบ่กิน บ่เคยบอกหมอ ยาเลยเหลือยากิน
ทุกตัวเหลือที่บ้าน เพราะบ่ค่อยได้กิน หมอสั่งให้
เรื่อยๆ กะเอาไปถิ่มบ้างล่ะ” (ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
359; เพศชาย 59 ปี) 

“ปัญหา คือ compliance ของคนไข้ไม่ดี 
ยาเยอะเลยไม่กินยาทั งหมดที่ได้ไป หรือลืมกินยา 
หรือบางคนเกิดอาการข้างเคียงจากยาก็หยุดกินยา
เอง แต่ไม่ได้แจ้งแพทย์” (บุคลากรทางการแพทย์ 
P3; เพศหญิง 27 ปี) 
 ผู้ป่วยบางรายไปรับการรักษาจากหลาย
แห่ง เนื่องจากคิดว่าอยากหายจากโรคหรืออาการ
ที่ เป็น ผู้ป่วยบางรายใช้สิทธิ์ เบิกจ่ายตรงของ
ข้าราชการได้โดยไม่ต้องช าระเงินเองจึงไปรับยา
จากหลายแห่งเพ่ือให้ตนเองมียาสะสมไว้ที่บ้านเพ่ือ
ส ารองไว้ใช้กรณีที่อาจไม่มาตามแพทย์นัด ดัง
ค าพูดที่ว่า 

 “ผู้ป่วยไปรักษาหลายที่ และได้รับยาตัว
เดียวกัน จึงทานยาตัวใหม่ไปเรื่อยๆ พอไม่หายก็ไป
รักษาที่สถานพยาบาลอ่ืนๆไปเรื่อยๆ จึงเป็นการ
สะสมยา แล้วใช้ยาแบบไม่คุ้มค่า” (P1; เพศหญิง 
29 ปี) 
 “บางคนมารับยาใหม่ไปแต่ก็กินยาเก่าที่
บ้านก่อน บางทีทั งๆที่ยาเดิมก็ยังเหลืออยู่แต่คนไข้
ก็อยากขอยาโน้นยานี เพ่ิมกลับบ้านตลอด คนไข้
สิทธิ์จ่ายตรง ชอบไปรักษาและรับยาหลายที่ จึง
มายาเหลือเยอะ เช่นบางทีไปรับยาที่ รพ.สกล แล้ว
มารับที่ วานรด้วย  บางคนกินยาของวานรแล้วไป 
จึงไปเอายาที่ กทม. เพ่ิมต่อด้วย แต่ไม่ได้ถือยามา
คืน” (P7; เพศหญิง 29 ปี) 
 บุคลากรทางการแพทย์มีความเห็นว่า
ความรู้สึกของผู้ป่วยที่บางรายมีความท้อแท้ในการ
รักษา รับประทานยาหลายรายการแต่ไม่หายจาก
โรค ก็ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยท าให้
เกิดยาเหลือใช้ได้และไม่รับประทานยาตามแพทย์
สั่ง ดังค าพูดที่ว่า 

“ตัวผู้ป่วยไม่อยากกินยาเอง คนที่เป็นโรค
เรื อรังมานาน กินยาทุกวัน วันละก้า ยาเยอะ ก็เบื่อ
กินยา เป็นใครๆก็เซ็งได้ เพราะไม่ใช่ว่ากินยาเยอะ
แล้วจะวิ่งเล่นได้เหมือนคนอ่ืนเหมือนเดิม สาเหตุ
ส้าคัญนั่นคือ กินยาแล้วไม่รู้สึกว่าดีขึ น คนไข้จึงไม่
กินยา  เบื่ อยาที่ เ ยอะ เหนื่ อยหน่ ายท้อแท้ ” 
(บุคลากรทางการแพทย์ P9; เพศหญิง 34 ปี) 
 
ระบบบริการ 
 ระบบการให้บริการของโรงพยาบาลยัง
พบว่ามีการสั่งจ่ายยาเกินวันนัด การให้ยาซ้ าซ้อน
เนื่องจากผู้ป่วยมานอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 
หรือขาดการติดตามทบทวนรายการยาเดิม จึงเป็น
สาเหตุท าให้ผู้ป่วยมียาเหลือใช้สะสมที่บ้าน ดัง
ค าพูดที่ว่า 
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“เราเองก็ Re-med ยาไปโดยอาจจะไม่ได้
ถามคนไข้ว่ายาเหลือมั ย คนไข้ก็ไม่ได้บอกเราว่ามี
ยาเหลือ บางคนก็เอายามาคืนบ้าง แต่บางคนไม่
เอามาคืน” (บุคลากรทางการแพทย์ P10; เพศชาย 
46 ปี) 

“คนไข้ที่มาโรงพยาบาลก็ได้ยาซ ้าๆ ตอน
มาโรงพยาบาลก็อาจจะได้ยาเดิมๆไปตลอด จึงมียา
สะสมที่ บ้ าน  บางที ก็ ได้ ย า เกิ นนั ดคนไข้ ม า
โรงพยาบาลหลายครั งก็ได้ยาไป” (บุคลากรทาง
การแพทย์ P6; เพศหญิง 42 ปี) 

ในระบบการให้บริการของโรงพยาบาลยัง
ไม่มี ระบบการทบทวนรายการยาเดิมผู้ ป่ วย 
(Medication Reconciliation) ที่ดีในแต่ละครั้งที่
ผู้ ป่ วยมาโรงพยาบาลตามนัด  บุคลากรทาง
การแพทย์จึงยังไม่ทราบข้อมูลว่าผู้ป่วยมียาเหลือใช้
ที่บ้านมากน้อยเพียงใด 

“คนไข้ที่มาโรงพยาบาลหลายครั ง อาจได้
ยาไปเยอะ เราเองก็ยังไม่มีระบบ Med. Reconcile 
ที่ดีครบถ้วนนัก ส่วนใหญ่จะเป็นการดูผ่านๆแต่ละ
ครั งไป” (บุคลากรทางการแพทย์ P2; เพศหญิง 28 
ปี) 
จากนโยบายของโรงพยาบาลเคยมีการจัดกิจกรรม
รณรงค์น ายาเก่ามาแลกไข่ซึ่งได้ความร่วมมือจาก
ผู้ป่วยเป็นอย่างดี แต่จะพบว่าโครงการนี้ท าไม่
ต่อเนื่องจึงยังคงพบปัญหายาเหลือใช้ที่บ้านผู้ป่วย 
ดังค าพูดที่ว่า 

“เก็บยาเหลือ ไว้อยู่บ้าน เพราะไม่รู้จะเอา
ไปท้ายังไง เลยเก็บที่บ้าน” (ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
104; เพศชาย 70 ปี) 

“ความต่อเนื่องของโครงการรณรงค์ยาคืน
ของคนไข้ บางทีถ้าทิ งช่วงไป ความต่อเนื่องก็ไม่มีก็
เลยแก้ปัญหายังไม่ได้ อย่างโครงการยาแลกไข่ช่วง
ที่ท้าก็ดีมาก คนไข้เอายามาคืนเยอะ พอเราหยุด
โครงการก็หยุดไป”(บุคลากรทางการแพทย์ P8; 
เพศหญิง 44 ปี) 

ในการท างานของบุคลากรทางการแพทย์
มีความคิดเห็นตรงกันคือการขาดอัตราก าลังที่
เพียงพอ เนื่องจากจ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานมีเพ่ิม
มากขึ้นทุกปีในขณะที่จ านวนผู้ให้บริการมีจ ากัดจึง
ท าให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนางานให้ครอบคลุม
มากขึ้นได้ในบางประเด็น ดังค าพูดที่ว่า 

“อัตราก้าลังเราไม่เพียงพอทุกคนก็ท้างาน
กันหนัก ท้าเต็มที่อยู่นะ แต่มันเหมือนขาดอะไร
บางอย่าง  แต่ปัญหาส่วนใหญ่เป็นปัญหาเฉพาะ
รายที่แก้ยาก ซึ่งอาจต้องใช้บุคลากรเยอะขึ นในการ
ช่วยกันแก้ปัญหา” (บุคลากรทางการแพทย์ P9; 
เพศหญิง 34 ปี) 

“คนไข้เบาหวานเยอะ จึงท้าให้เรามีเวลา
พูดคุยกับคนไข้น้อย การแก้ปัญหาเฉพาะรายจึง
อาจยังท้าได้ไม่ดีพอ”(บุคลากรทางการแพทย์ P1; 
เพศหญิง 29 ปี) 

งานเยี่ยมบ้านเป็นอีกงานหนึ่งที่จะท าให้
ทราบถึงปัญหาการดูแลสุขภาพและปัญหาการใช้
ยาของผู้ป่วย แต่ในบทบาทของทีมบุคลากรทาง
การแพทย์ยังไม่เคยมีระบบเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยที่มี
ปัญหาการควบคุมระดับน้ าตาลไม่ดี  

“ เร ายั ง ไม่ มี ก าร เยี่ ย มบ้ าน ในคนไข้
เบาหวานที่คุมน ้าตาลไม่ดี แต่การเยี่ยมบ้านอาจ
ต้องพ่ึงทีมเพราะหมอเองก็มีงานบริการเยอะคง
ต้องพ่ึงทีม” (P9; เพศหญิง 34 ปี) 
 
แนวทางการจัดการยาเหลือใช้ 
บทบาทของแพทย์ 

ทีมบุคลากรทางการแพทย์มีความคิดเห็น
ตรงกันว่าควรมีการปรับระบบการท างาน มี
เป้าหมายหลักคือการลดปัญหายาเหลือใช้ โดย
บทบาทของแพทย์จะมีการตรวจสอบการสั่งจ่ายยา
ให้ตรงตามวันนัดแต่สามารถบวกลบได้ไม่เกิน 5 วัน
หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนยาที่ควรได้รับ
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จริง เรียกระบบสั่งจ่ายยาแบบนี้ว่า “ระบบสิบทับ
ห้า” ดังค าพูดที่ว่า 

“กรณีรับยาในคลินิกเบาหวานตามนัด 
เช่น 42 วัน 43 วัน ก็จะปัดเศษขึ น ตามหลักที่หมอ
ตกลงกัน คือ ให้ยาแบบลงท้ายด้วยสิบหรือห้า 
เพ่ือให้ง่ายต่อการค้านวณจ้านวนเม็ดยาที่ต้องสั่ง
จ่ายยา ส่วนกรณีท่ีนัด 51 วัน อาจถามคนไข้เพ่ิมว่า
มียาเหลือ 2-3 เม็ดมั ย ถ้าคนไข้มีเหลือ อาจจะปัด
เศษลงให้ยา 50 วันก็ได้” (บุคลากรทางการแพทย์ 
P9; เพศหญิง 34 ปี) 

แพทย์ยังให้ความส าคัญกับการใช้ยาของ
ผู้ป่วย โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง สามารถปรับยา
ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายซึ่งจะค านึงถึงการ
ประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตของผู้ป่วยแต่ละ
รายร่วมด้วยเสมอ เปิดโอกาสรับฟังผู้ป่วยมากขึ้น 
ดังค าพูดที่ว่า 

“กรณีที่พบว่าคนไข้คนไหนกินยามื อไหน
ไม่ได้ ไม่สะดวก ก็จะปรับลดให้คนไข้เลย ก็ต้อง
ตามผู้ป่วยบ้างส่วนหนึ่ง”(P9; เพศหญิง 34 ปี) 
บทบาทของพยาบาล 

บทบาทของพยาบาลจะเน้นด้านการให้
ความรู้เรื่องโรคเบาหวานและอาการแทรกซ้อนใน
ผู้ป่วยเฉพาะรายมากขึ้นโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีระดับ
น้ าตาลในเลือดสูงมากกว่า 182 mg% (จัดเป็น
กลุ่มสีแดงเมื่อแบ่งตามเกณฑ์ปิงปองสีจราจรชีวิต) 
พร้อมทั้งจัดกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้ป่วยได้มีพฤติกรรม
ดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีแนวทางการส่ง
ต่อข้อมูลผู้ป่วยที่พบปัญหาการใช้ยาให้กับเภสัชกร 
โดยเขียนข้อความว่า “พบเภสัชกร” ไว้บริเวณ
บา ร์ โ ค้ ดส แกน เ รี ย กชื่ อ ขอ ง ใบสั่ ง ย า  ส่ ว น
รายละเอียดของปัญหาให้เขียนบนใบสั่งยา ดัง
ค าพูดที่ว่า 

“ในประเด็นปัญหาที่ผู้ป่วยยังไม่เข้าใจ
เกี่ยวกับโรค ในส่วนนี พยาบาลจะดูแลให้ได้ แต่
ประเด็นเรื่องยาต้องขอให้เภสัชช่วย และบางที

พยาบาลพบผู้ป่วยที่มีปัญหาอยากส่งพบเภสัช แต่
ห้องยาไกล จึงไม่สะดวกส่งคนไข้ไปพบเภสัช
ในทันที คนไข้ก็จะพบหมอแล้วจึงไปรับยา ไปปน
กับคนไข้ทั่วไป เราจึงไม่รู้ว่าคนไข้ที่อยากให้พบ
เภสัชจริงๆจะได้พูดคุยกับเภสัชหรือไม่เช่น คนไข้
ฉีดยาไม่ถูกต้อง หรือมีการปรับเพ่ิมยา ไม่แน่ใจว่า
คนไข้ใช้ยาถูกต้องหรือเปล่า” (บุคลากรทาง
การแพทย์ P8; เพศหญิง 44 ปี) 

“เสนอการส่งต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาต้องพบ
เภสัชกร ให้ฝากเขียนโน้ตตรงใต้บาร์โค้ดของใบสั่ง
ยา เพราะเราสแกนบาร์โค้ดเรียกชื่อผู้ป่วยอยู่แล้ว 
เมื่อเภสัชเห็นจะได้พูดคุยปัญหากับผู้ป่วยถ้าเป็น
ช่วงเช้าก่อนหมอตรวจพบเภสัชได้ที่จุดบริการ
คลินิกเบาหวาน แต่หลังหมอมาตรวจแล้วเภสัชจะ
พูดคุยกับผู้ป่วยที่ห้องจ่ายยาเลย” (บุคลากรทาง
การแพทย์  P4; เพศชาย 27 ปี) 
บทบาทของเภสัชกร 

บทบาทของเภสัชกรนั้นมีการเพ่ิมการให้
บริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยในช่วง
เช้าเภสัชกรพูดให้ความรู้เรื่องการใช้ยาพร้อมทั้ง
รณรงค์ให้ผู้ป่วยน ายาเหลือใช้มาคืนด้วยทุกครั้ง ซึ่ง
มีการใช้กลยุทธ์ลดระยะเวลารอคอยรับยาโดยออก
ใบลัดคิวรับยาให้กับผู้ป่วยที่น ายาเหลือใช้มาคืน 
นอกจากนี้เพ่ือแก้ปัญหาการใช้ยาที่ไม่ถูกต้องจึงมี
การเพ่ิมฉลากช่วยติดที่ซองยาให้กับผู้ป่วยที่มีการ
ปรับเปลี่ยนการรักษา และจัดท ากระเป๋ายาลดยา
เหลือใช้ให้กับผู้ป่วยบางรายที่มีโอกาสใช้ยาไม่
ถูกต้องหรือเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากการใช้ยา
ผิดวิธี ดังค าพูดที่ว่า 

“จากปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจการใช้ยา 
เภสัชจะออกมาให้ความรู้กับคนไข้ ตามที่ทีม
พยาบาลเสนอช่วงเวลา 08.30-09.00 น. พร้อม
กระตุ้นให้คนไข้น้ายาเดิมมาทุกราย” (บุคลากรทาง
การแพทย์ P1; เพศหญิง 29 ปี) 
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“กรณีผู้ป่วยมีการปรับเปลี่ยนยา ทางห้อง
ยาซึ่งมีระบบตรวจสอบยา และส่งมอบยาเป็นเภสัช
กรคนละคนกัน โดยคนเช็คยาจะติดสติ๊กเกอร์แจ้ง
ข้อมูลต่างๆ เช่น เพ่ิมยา ลดยา เปลี่ยนยา เพ่ือช่วย
ให้ผู้ป่วยใช้ยาได้อย่างถูกต้องมากขึ น”(บุคลากร
ทางการแพทย์ P3; เพศหญิง 27 ปี) 

อีกหนึ่งบทบาทที่ส าคัญของเภสัชกร คือ 
การทบทวนรายการยาที่ผู้ป่วยได้รับ แต่เนื่องจาก
ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีจ านวนมากจึงมีข้อตกลงว่า
ทีมเภสัชกรจะมีระบบทบทวนรายการยาผู้ป่วยทุก
รายในรอบการตรวจสุขภาพประจ าปี  เพ่ือเป็นการ
ประเมินความร่วมมือการใช้ยาของผู้ป่วยแต่ละราย 
ดังค าพูดที่ว่า 

“การท้า Med reconcile จริงๆระบบนี 
เคยท้ามาก่อนซึ่งท้าทุกครั งที่ผู้ป่วยมาโรงพยาบาล 
แต่เหมือนว่าไม่ค่อยมีการดูหรือใช้ประโยชน์มาก
นัก จึงหยุดไป เสนอว่าอาจท้าเพียงปีละครั งในช่วง
ตรวจสุขภาพประจ้าปี เลยก็ ได้  เป็นการช่วย 
review ยาช่วยหมอ” (บุคลากรทางการแพทย์ P3; 
เพศหญิง 27 ปี) 

การติดตามดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่รับ
ยาใน รพ.สต. รูปแบบเดิมให้พยาบาลประจ า รพ.
สต. เป็นผู้ดูแลอาจท าให้ผู้ป่วยยังไม่ได้รับการแก้ไข
ปัญหาอย่างครบถ้วน จึงได้ข้อตกลงว่าทีมของ
โรงพยาบาลประกอบด้วยพยาบาล เภสัชกร และ
นักโภชนาการจะลงพ้ืนที่ออกไปให้ความรู้ผู้ป่วย
และจัดการแก้ปัญหาของผู้ป่วยร่วมกับพยาบาล
ประจ า รพ.สต. หากพบผู้ป่วยที่ควบคุมระดับ
น้ าตาลไม่ได้ตามเป้าหมายในผู้ที่มีระดับน้ าตาลใน
เลื อ ดม ากกว่ า  182 mg% ใ นแต่ ล ะ รอบนั ด
ติดต่อกัน 3 ครั้งขึ้นไปหรือมีความซับซ้อนในการ
ดูแล เช่น ผู้สูงอายุ ไม่มีผู้ดูแล มีโรคเรื้อรังหลาย
โรค มีรายการยาหลายรายการ ให้มีการส่งต่อ
ข้ อมู ล ไปยั ง ศู นย์ ดู แ ลผู้ ป่ ว ยต่ อ เนื่ อ งที่ บ้ า น 
(Continuing of Care; COC)  เ พ่ือติดตามเยี่ยม

บ้านและแก้ปัญหาร่วมกับแพทย์ เวชศาสตร์
ครอบครัวต่อไป ซึ่งบางรายอาจมีการให้กระเป๋ายา 
ดังค าพูดที่ว่า 

“ทีม NCD ร่วมกับ รพ.สต. ได้เล็งเห็นว่า
คนไข้ที่มีปัญหาในกลุ่มสีส้ม สีแดงมีคนข้างเยอะ 
เลยจะออกไปแก้ปัญหาร่วมกันช่วงบ่าย ให้ทีม
โรงพยาบาลออกไปร่วมจัดการตรงนั น”(บุคลากร
ทางการแพทย์ P8; เพศหญิง 44 ปี) 

“เสนอว่ากลุ่มที่มีปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้ หรือ
กลุ่มสีแดง ติดต่อกัน 3 visit แล้วออกไปเยี่ยมบ้าน
โดยอาศัยทีม COC , DM” (บุคลากรทางการแพทย์ 
P2; เพศหญิง 28 ปี) 
“หาเคสที่เป็น OTOP ของแต่ละที่ร่วมด้วย และ
เราต้องใช้ความร่วมมือจากผู้ดูแล คนใกล้ชิด เพ่ือน
บ้านหรือ อสม. ให้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยกัน การใช้
กระเป๋ายา อาจเลือกเฉพาะเคสเท่านั น ไม่งั นจะ
โหลดงานเรานะ” (บุคลากรทางการแพทย์ P10; 
เพศชาย 46 ปี) 
 
5. การอภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 
 ยาเหลือใช้ที่พบในการศึกษานี้ส่วนใหญ่
เป็นยา Metformin 500 mg มีปริมาณสูงสุดและ
มูลค่าสูงสุดของรายการยาเหลือใช้ที่พบทั้งหมด 
สอดคล้องกับการศึกษาของวีระยุทธ นิ่มสาย (4) 
กับการศึกษาของ Rhiannon Braund และคณะ 
(12) ทั้งนี้อาจเกิดจากยานี้เป็นยาที่มีความถี่ในการ
รับประทานหลายมื้อต่อวัน หากผู้ป่ วยไม่ ได้
รับประทานยาตามแพทย์สั่งในทุกมื้อ โดยเฉพาะ
ช่วงมื้อกลางวันซึ่งผู้ป่วยออกไปประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม จึงไม่ค่อยพกยาติดตัวไปด้วย สาเหตุ
ยาเหลือใช้เกิดได้จากทัศนคติความเชื่อของผู้ป่วย
เกี่ยวกับการรับประทานยาเยอะแล้วจะเป็นโรคไต
วายตามมาจึงท าให้เกิดพฤติกรรมที่ผู้ป่วยไม่อยาก
รับประทานยาหลายรายการหรือจ านวนครั้งละ
มากๆทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้ป่วยขาดความรู้ความ
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เข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวาน โรคแทรกซ้อน รวมถึง
สรรพคุณหรืออาการข้าง เคียงจากการใช้ยา 
พฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยจึงมักมีการทดลองใช้
ยาอ่ืนๆหรือสมุนไพรรักษาโรคที่มีการโฆษณา
อวดอ้างสรรพคุณ ผู้ป่วยจึงมีพฤติกรรมการใช้ยา
รักษาโรคเบาหวานที่ไม่ต่อเนื่องหรือมีการปรับลด
ขนาดย า เอง  ข้ อมู ล นี้ ส อดคล้ อ งกั บทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผนของ Ajzen ที่ว่าความเชื่อของ
บุคคลจะเป็นตัวชี้น าพฤติกรรมต่างๆของบุคคล 
โดยความเชื่อดังกล่าวมี 3 ประการ ได้แก่ ความ
เชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่ม
อ้างอิง และความเชื่อเกี่ยวกับการควบคุม (8) การ
ใช้สมุนไพรยังเกี่ยวข้องกับบุคคลอ้างอิง เช่น ลูก 
ญาติ เพ่ือนบ้าน เป็นต้น ที่มักมีการแนะน าชักชวน
ให้ผู้ป่วยรับประทานยาสมุนไพรรักษาโรค รวมถึง
ยาที่มีการโฆษณาตามสื่อวิทยุก็มีการทดลองใช้กัน
มากในชุมชน ข้อมูลนี้มีความสอดคล้องกับการวิจัย
ของธราดล เก่งการพานิช และคณะ (13)ที่พบว่า
ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีการกินสมุนไพรเพ่ือ
ลดระดับน้ าตาลในเลือดร้อยละ 55.9 โดยกลุ่มนี้มี
การกินสมุนไพรควบคู่กับการกินยาแผนปัจจุบันสูง
ถึงร้อยละ 98.4 และมีผู้ลดการกินยาแผนปัจจุบัน
เองร้อยละ 32.3 

แนวทางการแก้ปัญหายาเหลือใช้ในเชิง
ระบบยังพบว่ามีการศึกษาค่อนข้างน้อยเนื่องจาก
บริบทในการท างานของแต่ละแห่งมีความแตกต่าง
กัน ปัญหาการสั่งจ่ายยาเกินวันนัดหรือจ่ายยา
ซ้ าซ้อนพบได้มาก เพราะยังไม่มีระบบการทบทวน
รายการยาเดิมที่ผู้ป่วยมีเหลืออยู่ที่บ้าน งานบริบาล
ทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคเบาหวานยังไม่มีความ
ชัดเจนมากนัก และขาดความต่อเนื่องในการ
จัดการแก้ปัญหาที่ดี ภายใต้อัตราก าลังที่มีอยู่นี้จึง
ต้องบริหารจัดการระบบให้มีความชัดเจนมากขึ้น
ในการจัดการปัญหายาเหลือใช้ให้กับผู้ป่วยเฉพาะ
รายซึ่งปัญหานี้ทางทีมบุคลากรทางการแพทย์ยังไม่

เคยน ามาประชุมหาแนวทางจัดการแก้ปัญหาเชิง
ระบบร่วมกัน หากมีการจัดระบบการให้บริการที่ดี
และครอบคลุมมากข้ึนน่าจะท าให้ปัญหายาเหลือใช้
ลดลง ส่งผลให้ลดการสูญเสียมูลค่ายาลดลงด้วย
ส าหรับบทบาทของทีมบุคลากรทางการแพทย์ซึ่ง
ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วม คือ การติดตามดูแลผู้ป่วย
เฉพาะรายในกลุ่มที่ควบคุมระดับน้ าตาลไม่ได้ตาม
เป้าหมายในแต่ละรอบนัดติดต่อกัน 3 ครั้งขึ้นไป
หรือมีความซับซ้อนในการดูแล การเยี่ยมบ้านจะ
เป็นวิธีที่ดีที่จะช่วยแก้ปัญหาการใช้ยาได้มาก จาก
การศึกษาการเยี่ยมบ้านเบาหวานโดยอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ท าให้ผู้ป่วยมีความรู้
เ พ่ิมขึ้น มีพฤติกรรมการดูแลตนเองดีขึ้น และ
ค่าเฉลี่ยน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยลดลงอย่างมี
นัยส าคัญ (15)และการศึกษาผลการเยี่ยมบ้านโดย
เภสัชกรชุมชนโดยการเยี่ยมบ้าน 3 ครั้ง พบว่าท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการใช้ยา
และผลการเปลี่ยนแปลงระดับน้ าตาลดีขึ้น (16) 
ทีมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจึงมี
ความเห็นตรงกันว่าจะลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วย
เบาหวานที่มีระดับน้ าตาลในเลือดที่อยู่ในระดับ
น้ าตาลมากกว่า 182 mg/dl ติดต่อกัน 3 ครั้งขึ้น
ไป หรือผู้ป่วยที่มีปัญหาในการดูแลตนเองและมี
ความซับซ้อนในการดูแลตนเอง เพ่ือช่วยกันหา
แนวทางจัดการแก้ปัญหาร่วมกันในระดับบุคคล
และชุมชน 

จากแนวทางแก้ปัญหายาเหลือใช้ที่ได้จาก
งานวิจัยนี้สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง
ทั้งในบทบาทของแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ 3 ด้าน ได้แก่  

ประโยชน์ต่อผู้ป่วยการแก้ปัญหายาเหลือ
ใช้จะเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยโดยตรง โดยผู้ที่ไม่มี
ยาเหลือใช้ที่บ้านก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากการ
เกิด อันตรายจากการใช้ ยาที่ ไม่ถูกต้อง การ
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รับประทานยาผิดขนาด หรือการรับประทานยาที่
เสื่อมสภาพ ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ป่วยได้  

ประโยชน์ต่อองค์กรการแก้ปัญหายาเหลือ
ใช้มีประโยชน์ต่อองค์กรในแง่การลดค่าใช้จ่ายด้าน

ยาของโรงพยาบาล โดยจะเห็นได้ว่าเมื่อมี
การสั่งจ่ายยาตามวันนัด และรณรงค์รับยาเหลือใช้
คืนอย่างต่อเนื่อง ท าให้ลดมูลค่าที่ต้องสูญเสียทิ้ง
จากการที่ผู้ป่วยน ายาเหลือใช้ไปทิ้งขยะ เผาทิ้ง 
หรือเก็บไว้ที่บ้านจนยาเสื่อมสภาพ  

ประโยชน์ต่อระบบบริการ การแก้ปัญหา
ยาเหลือใช้ช่วยท าให้เกิดการพัฒนาระบบบริการที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งในบทบาทของ
แพทย์จะทราบปัญหาของผู้ป่วยได้จากยาเหลือใช้
ในหลายกรณี เช่น ผู้ป่วยเกิดอาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยา ผู้ป่วยไม่สะดวกรับประทานยามื้อใด
มื้อหนึ่ง แพทย์จะได้ปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับ
ผู้ป่วยแต่ละราย บทบาทของพยาบาลเมื่อพบยา
เหลือใช้ก็สามารถส่งต่อข้อมูลให้ เภสัชกรเพ่ือ
ประเมินการใช้ยาของผู้ป่วย โดยกระบวนการรับยา
เหลือใช้คืนจากผู้ป่วยจะเป็นช่องทางการประเมิน
ความร่วมมือในการใช้ยาและการค้นหาปัญหาการ
ใช้ยาของผู้ป่วยได้ น าไปสู่กระบวนการรักษาที่
เ ห ม า ะส ม กั บ ผู้ ป่ ว ย แ ต่ ล ะ ร า ย  ท า ใ ห้ เ กิ ด
ผลการรักษาที่ดีได้ 
 
6. ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะ 

การศึกษานี้มีข้อจ ากัดในการเก็บข้อมูลยา
เหลือใช้ที่บ้านผู้ป่วยซึ่งอาศัยอยู่ในหลายเขตหลาย
ต าบล  มี ผู้ ช่ ว ย เ ก็ บข้ อมู ล  คื อ  อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เพ่ือให้การเก็บ
ข้อมูลได้ครอบคลุมและรวดเร็วมากขึ้น แต่อาจ
ส่งผลต่อการเก็บข้อมูลในด้านพฤติกรรมการใช้ยา
ที่อาจได้ข้อมูลที่น้อยกว่าความเป็นจริงเนื่องจาก
ผู้ป่วยบางรายอาจไม่ไว้ใจในการให้ข้อมูลกับ อสม. 
ในการศึกษาครั้งต่อไปควรเก็บข้อมูลโดยบุคลากร
ทางการแพทย์เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงจากผู้ป่วย
อย่างครบถ้วนมากข้ึน  

ในการสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้ป่ ว ยซึ่ ง
สัมภาษณ์โดยผู้วิจัย ในบางค าถามผู้ป่วยอาจไม่ให้
ข้อมูลที่เป็นจริงทั้งหมดเพราะผู้ป่วยบางรายกลัวว่า
จะถูกต าหนิหากมีการตอบค าถามในเชิงลบ
โดยเฉพาะในประเด็นของพฤติกรรมการใช้ยาและ
พฤติกรรมบริการของโรงพยาบาล ในการวิจัยครั้ง
ต่อไปจึงควรให้บุคคลอ่ืนที่มีความเข้าใจเรื่องระบบ
การให้บริการผู้ป่วย และทุกครั้งที่สัมภาษณ์ควร
สวมใส่ชุดล าลองสุภาพเพ่ือให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกว่า
ข้อมูลที่ให้มาไม่มีผลกระทบต่อการรับบริการของ
ผู้ป่วย 

การศึกษานี้ ไม่รวมถึงการหาปัญหาใน
กระบวนการดูแลผู้ป่วยจากทีมผู้ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลส่ ง เสริมสุขภาพต าบลที่ มีความ
เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรคเบาหวานและมีโอกาสพบ
ปัญหายาเหลือใช้มากเช่นกัน ในการศึกษาครั้ง
ต่อไปจึ งแนะน าว่ าควรมีการเก็บข้อมูลจาก
ผู้ปฏิบัติงานในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลร่วมด้วย 
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พฤติกรรมกำรใช้ยำ 

ปัญหา 

ยาเหลือใช้ 

อื่นๆ ระบบบริกำร 

ไมใ่ช้ยำตำมแพทย์สัง่ 

ลมืรับประทำนยำยำ 
ปรับลดขนำดยำ

เอง 

เบื่อกำรรับประทำนยำ 

หยดุยำเองโดยไมแ่จ้งแพทย์ 
ขำดข้อมลูเร่ืองโรคแทรกซ้อนจำกเบำหวำน 

รับกำรรักษำหลำยที ่
เช่ือวำ่รับประทำนยำแล้วเป็นโรคไต 

ไมต่ระหนกัเร่ืองกำรใช้ยำ 

สัง่ยำซ ำ้ซ้อน 

สัง่ยำเกินวนันดั 
ขำดระบบตรวจสอบยำเดมิ 

อตัรำก ำลงัน้อย 

รูปแบบยำที่งำ่ยตอ่กำร

รับประทำน 

นโยบำยขององค์กรไมเ่อือ้ 

ไมม่ีกำรเยี่ยมบ้ำนผู้ ป่วย 
โครงกำรรับยำคืนไมต่อ่เนื่อง 

ควำมรู้และทศันคติเร่ืองโรคและกำรใช้ยำ 

กำรสัง่จำ่ยยำ 

ผู้ ป่วยขำดผู้ดแูล 
ขำดกำรมีสว่นร่วม 

ของชมุชน 

ผู้ ป่วยไมร่่วมมือในกำรน ำยำ

มำโรงพยำบำลทกุครัง้ 

ผู้ ป่วย 

แผนภาพแสดงภาพรวมการวิเคราะห์หาสาเหตุราก (Root cause analysis) ของปัญหายาเหลือใช้ 
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ผูป่้วยมาโรงพยาบาล 

เจาะเลอืดตรวจระดบัน ้าตาล 
(Fasting blood sugar; FBS) ช่วงเวลา 06.00-08.00 

น. 

ผูป่้วยพบพยาบาลซกัประวตั ิ
(มพียาบาลใหบ้รกิาร 4 คน) 

พยาบาลใหค้วามรูเ้รื่อง
โรคเบาหวานโรคแทรกซอ้น และ
การดแูลสขุภาพทีด่(ี5-10 นาท)ี 
+จดักจิกรรมใหผู้ป่้วยมสีว่นร่วม
เป็นระยะ 

เภสชักรใหค้วามรูเ้รื่องยารกัษาโรคใน
ผูป่้วยเบาหวาน และรณรงคน์ ายามา
เหลอืใชม้าคนืโรงพยาบาล (5-10 นาท)ี 

ผูป่้วยทีไ่ม่พบปัญหาการใชย้า ผูป่้วยทีพ่บปัญหาการใชย้า 

พบแพทย ์

เภสชักรตรวจนบัยาเหลอืใชแ้ละออกใบลดัควิรบัยา 

พบเภสชักรเพื่อใหค้ าปรกึษาเรื่อง
ยาและปัญหาอื่นในผูป่้วยเฉพาะราย 
(มเีภสชักรใหบ้รกิาร 1 คน) 

แบง่กลุม่ผู้ ป่วยตำมปิงปองสจีรำจรชีวติ 

FBS≤125 
mg/dl 

FBS 126-
154 

mg/dl 

FBS 155-
182 

mg/dl 

FBS ≥183 
mg/dl 

เยีย่มบา้น 
โดยทมี COC 

รบัยากลบับา้น 

(กรณมีกีารเปลีย่นแปลงค าสัง่ใชย้า 
จะมฉีลากช่วยตดิไปพรอ้มกบัฉลาก
ยาแต่ละรายการ) 

พยาบาลเขยีนส่งต่อขอ้มลูทีใ่ต้
บารโ์คด้ใบสัง่ยา 

ตดิต่อกนั 
3 ครัง้ขึน้ไป 

มคีวามซบัซอ้นในการดแูล 

กระเป๋ายา 

ลดยาเหลอืใช ้**ช่วงบ่ายทมีพยาบาล เภสชักร และนกัโภชนากร 
ออกท ากจิกรรมรว่มกบั รพ.สต. เฉพาะกลุ่มผูป่้วยสี
สม้-แดง 

*เภสชักรทบทวนรายการยาเดมิ 
(Medication Reconciliation) 
ใหก้บัผูป่้วยโรคเบาหวานทุก
รายปีละ 1 ครัง้ 

แผนภาพแสดงแนวทางการด าเนินงานให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
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รถซาเล้งโมบายยูนิตเพื่อสุขภาพ 
 

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีบ้านโคกแสง 
สิทธิพงษ์  กนกหงส์ จักรพันธ์   อรรคฮาด สุทธิดา  สุรภีร ์

บทน า 

จากอดีตจากการสอบถามและสังเกต ปัญหา
สุขภาพของคนในชุมชน ต าบลคูสะคาม อ าเภอวานร
นิวาส จังหวัดสกลนคร คือ  การซื้อยาชุดกินแล้วเกิด
การเจ็บป่วยจนได้เข้ารักษาที่โรงพยาบาลเนื่องจากคน
ในชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจ ในการเลือกซื้อสินค้า
และบริการที่ดีอีกทั้งผู้ขายไม่ตระหนักและขาดความรู้
ในการเลือกซื้อสินค้ามาวางจ าหน่ายและให้บริการ
ต่อมาเมื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าไปแนะน าร้านค้า
ในการเลือกซื้อสินค้ามาวางจ าหน่ายให้ถูกต้อง ร้านค้า
ก็มีความรู้ “แต่ไม่ปฏิบัติตาม” หันเอาสินค้าที่ผิด
กฎหมาย เช่น ยาชุดแก้ปวด ยาอันตราย ไปเก็บไว้หลัง
ร้าน เมื่อมีประชาชนมาถามซื้อจึงเอาออกมาขายให้ 
เพ่ือป้องกันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตรวจสอบ ซึ่งถือ
ได้ว่า ร้านค้าในชุมชนเห็น ก าไร ที่ได้จากการขาย
สินค้าที่ผิดกฎหมาย มากกว่า อันตรายที่อาจเกิดกับ
เพ่ือนมนุษย์  รวมไปถึงผู้ซื้อก็รู้ ว่าอันตราย แต่ไม่
ตระหนักถึงอันตรายในระยะยาวกับตนเอง เช่น กรณี
ประชาชนซื้อยาชุดแก้ปวดในพื้นที่ เนื่องจากประชาชน
ในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ท าอาชีพเกษตรกรรม ท างานหนักจึง
ท าให้เจ็บปวดกล้ามเนื้อหลังการท างาน ประชาชนไป
หาหมอที่ โ รงพยาบาลและได้รั บยามาทาน แต่
ประชาชนมองว่าอาการเจ็บป่วยหายช้า จึงหันมาทาน
ยาชุดจากร้านค้าในชุมชนแทน เพราะอาการเจ็บป่วยก็
หายทันที...! จึงได้ข้อคิดว่า “ถ้าไม่มีคนซื้อ ก็จะไม่มี
คนขาย ถึงมีความรู้ แต่คนก็ไมป่ฏิบัติตาม” 

จากปัญหาดังกล่าว ต่อมาได้ท าการประชาคม
เพ่ือหาปัญหาในชุมชน โดยจัดท าประชาคมเครือข่าย
งานคุ้มครองผู้บริโภค โดยใช้ค าถามคือ “คุณคิดว่า
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยและมีผลต่อสุขภาพ
ของคุณคืออะไรในชุมชน” น ามาวิเคราะห์ประเด็น

ปัญหาต่างๆ และน าไปสู่การจัดล าดับปัญหาที่ไม่
ปลอดภัยในชุมชน โดยเครือข่ายต่างๆ ในชุมชนร่วม
กันลงความเห็นได้ 5 ล าดับปัญหาส าคัญดังนี้ คือ ยา
ชุดแก้ปวด ฟอร์มาลินในอาหารทะเล สเตียรอยด์ในยา
สมุนไพร เครื่องส าอางไม่ปลอดภัย และยาฆ่าแมลงใน
ผัก ซึ่งน าไปสู่การบัญญัติกฎข้อบังคับของคนในชุมชน
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพต่างๆ เข้าสู่
ธรรมนูญสุขภาพต าบลคูสะคาม ซึ่งจะเป็นการง่ายใน
การท างาน วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เพราะเป็น
กฎกติกาของชุมชนที่ร่วมจัดตั้งขึ้น 

เป็นความโชคดีของชุมชนที่มี สถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านโคก
แสง เพราะเน้นการพัฒนา 5 ด้าน หนึ่งในนั้นคือ ด้าน
คุ้มครองผู้บริโภคและวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ใน
ปี 2558 ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการใช้ระบบแจ้ง
เตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ “Single  Window เตือน
ภัย”ในขณะนั้นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งชุมชน โดย
ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
8 อุดรธานี แล้วได้จัดตั้งศูนย์รับแจ้งข่าวงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคต าบลคูสะคาม ขึ้นจ านวน 1 ศูนย์ให้บริการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น และรับเรื่องร้องเรียน
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการสุขภาพพร้อมให้ค าปรึกษา 
การเข้าถึงบริการส่วนใหญ่เข้าถึงเฉพาะผู้ที่มาใช้บริการ
ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินท
ร าชิ นี  บ้ า น โ คกแส ง  ต่ อม า ในปี  2559  ไ ด้ ข อ
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลคูสะ
คาม เพ่ิมอีก 4 ศูนย์ ในแต่ละหมู่บ้านรูปแบบการ
ด าเนินการเช่นเดียวกับศูนย์แรกที่จัดตั้งขึ้น ซึ่งผู้ที่
รับผิดชอบศูนย์จะเป็น อสม.ที่ผ่านการอบรมและท า
การทดสอบ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ซึ่งใน
ปี 2558 มี อสม.ได้รับการทดสอบผ่านหลักสูตร อสม.
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วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน จ านวน 3 คน และในปี 
2559 ได้ขยายเครือข่าย อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์
ชุมชน โดยการเรียนรู้ผ่านโรงเรียน อสม. และมีการ
ทดสอบให้ผ่านหลักสูตร อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์
ชุมชน ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 
จัดท าขึ้น รวม 24 คนได้รับใบประกาศนียบัตร และ
ปลอกแขน อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน จาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน 
โดยแต่ละหมู่บ้านจะมี 3 คน ซึ่งเชี่ยวชาญ ด้านยา 
ด้ านอาหาร  ด้ าน เครื่ อ งส า อา ง  และ ได้ จั ดตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ชุมชนต าบลคูสะคามข้ึน โดยมีภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วนในการด าเนินงาน ได้แก่ สถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านโคกแสง โรงพยาบาลวานร
นิวาส เทศบาลต าบลคูสะคาม โรงเรียนในพ้ืนที่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก วัด ผู้น าชุมชน และ อสม. 
  

6.วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน มี
รถใช้ในการท างานพร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ท างานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ รวมถึงสามารถ
น าส่งประชาชนที่เจ็บป่วยไปยังสถานพยาบาลได้อย่าง
รวดเร็ว 
 

7.วิธีการพัฒนานวัตกรรม 
 การจัดตั้ งศูนย์ รับแจ้ งข่ าวงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคขึ้นนั้นเป็นเพียงเชิงรับ การเข้าถึงบริการยังมี
น้อยอยู่  ถึงแม้จะมีศูนย์รับแจ้งข่าวงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคในหมู่บ้านก็ตาม อันเนื่องมาจากการท างานที่
ยังไม่จริงจัง ขาดการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ว่ามีศูนย์รับแจ้งข่าวงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคในหมู่บ้าน ประชาชนบางกลุ่มอาจยังไม่รู้ว่า
ศูนย์นี้ ยั ง เปิดท าการไหม ต่อมาจึ ง ได้คิ ดค้นหา
นวัตกรรม ว่าจะท าอะไรดีที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้
โดยใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด ประหยัดที่สุด 
และคุ้มค่าที่สุด จนวันหนึ่งได้มีโอกาสเห็น รถเร่ขาย
ของที่มีเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ เห็นรถซาเล้งขาย

ไอศกรีม รถซาเล้งขายน้ าเฉาก๊วยในพื้นที่ “จึงมีแนวคิด
ว่าจะท ารถซาเล้งให้ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์
ชุมชน เพราะคิดว่าประหยัดที่สุด คุ้มค่าที่สุด ถ้าใช้
รถยนต์ของสถานีอนามัยคงไม่เหมาะสมเพราะใช้งาน
ราชการอ่ืนๆมากมาย หรือจะซื้อรถยนต์ใหม่ก็คงไม่
เหมาะสมเพราะมีราคาแพง” ประจบกับในช่วงนั้น
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินท
ราชินี บ้านโคกแสง ได้รถจักรยานยนต์คันใหม่มาและมี
รถจักรยานยนต์คันเก่าที่ เสื่อมสภาพในการท างาน 
สามารถน าเอาอะไหล่จากรถจักรยานยนต์คันเก่ามา
ใช้ได้ และซื้ออุปกรณ์มาเพ่ิมอีกนิดหน่อย ก็สามารถ
น าไปให้ช่างท าเป็นรถซาเล้งให้ได้ พอคิดได้ก็ปรึกษา
กันร่วมกับเจ้าหน้าที่ทุกคนในสถานีอนามัยเฉลิมพระ
เกียรติฯและโรงพยาบาลวานรนิวาส ก็ได้เริ่ม ออกแบบ
และให้ช่างท ารถซาเล้งให้ หลังจากนั้นก็มอบรถซาเล้ง 
ให้  อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ในการ
ด าเนินการต่อในด้านเชิงรุกเพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึง
บริการได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้กับ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ใน
การด าเนินงาน และได้ตั้งชื่อรถดังกล่าวว่า “รถซาเล้ง
โมบายยูนิตเพ่ือสุขภาพ”เมื่อก่อนมีการท างานเชิงรุก
โดยการเดินด้วยเท้าเปล่าและรถจักรยานยนต์ส่วนตัว
ในการออกให้บริการในชุมชน ซึ่งค่อนข้างล าบากมาก
พอสมควร เพราะเมื่อออกไปให้บริการบางครั้งก็ใช้
รถจักรยานยนต์ส่วนตัวและในบางครั้งก็ต้องเดินด้วย
เท้าเปล่า โดยเวลาออกไปให้บริการจะต้องหอบกล่อง
ชุดทดสอบเบื้องต้นออกไปด้วยทุกครั้ง ท าให้มีความ
ยากล าบากในการออกตรวจหาสารปนเปื้อนและให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกชนิ ดแก่
ประชาชนตั้งแต่มีต้นแบบรถซาเล้งโมบาย ยูนิตเพ่ือ
สุขภาพ การท างานก็สะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะมีพร้อม
ทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ ชุดตรวจเบื้องต้น เครื่องขยาย
เสียง  ที่จะสามารถออกประชาสัมพันธ์     รับเรื่อง
ร้องเรียนและเป็นจุดทดสอบต่างๆ ในรถคันเดียวพร้อม
ทั้งมีกระเป๋าชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ป่วยเบื้องต้นได้อีกด้วย เป็นนวัตกรรมเชิงรุกเพ่ือ
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ความปลอดภัยและประชาชนยังสามารถเข้าถึงบริการ
ได้อย่างสะดวกสบาย รวดเร็ว ทันใจ โดยการท างาน
ของรถซาเล้งโมบายยูนิตเพ่ือสุขภาพ จะออกให้บริการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุก เดือนละ 2 ครั้ง ซึ่ง
จะออกในสัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน 
โดยจะมีแบบลงทะเบียนการส่งตรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ทุกครั้งที่ออกท างาน และเมื่อมีเหตุแจ้งเข้ามา หน่วย
บริการของเราจะออกตรวจพร้อมประสานงานทันที 
 

8.การทดสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรม 
 ตั้งแต่เริ่มใช้นวัตกรรมรถซาเล้งโมบายยูนิต
เพ่ือสุขภาพ มีผลลัพธ์เกิดขึ้น ดังนี้ ไม่มีรถเร่เข้ามาใน
พ้ืนที่ 100% ไม่พบยาอันตรายและเครื่องส าอางที่เป็น
อันตรายในร้านค้า ร้านช า 100% ไม่พบอาหาร
ปนเปื้อนสารอันตรายในร้านค้า ร้านช าและแผงลอย 
100% ประชาชนในชุมชนมีการบริโภคผลิตภัณฑ์อย่าง
ปลอดภัยและสามารถลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้ ไม่มี
การระบาดของโรคในระบบทางเดินอาหารในหมู่บ้าน
หลังจากด าเนินกิจกรรมมาติดต่อกัน 4 ปี ร้านแผงลอย 
ไม่มีการจ าหน่ายอาหารที่มีสารปนเปื้อนคิดเป็นร้อยละ 
100 และตล าดนั ด คลอ งถม ไม่ มี ก า ร จ า หน่ า ย
เครื่องส าอางอันตราย 

 
9.  ประโยชน์  / การน าไปใช้  / ผลส าเร็จของ
นวัตกรรม 

9.1 ประโยชน์รถซาเล้ งโมบายยูนิต เ พ่ือ
สุขภาพ เป็นนวัตกรรมเชิงรุกประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการได้อย่างสะดวกสบาย รวดเร็ว ทันใจ 

9.2 การน าไปใช้ออกประชาสัมพันธ์  รับเรื่อง
ร้องเรียน ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตรวจสอบผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบื้องต้น ในพ้ืนที่ต าบลคูสะคาม อ าเภอวานร
นิวาส จังหวัดสกลนคร 
      9.3 ผลส าเร็จของนวัตกรรม 
  - รับโล่ประกาศเกียรติคุณในการน าเสนอ
ผลงานวิชาการ ศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวัง รับเรื่อง
ร้อง เรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน ที่ มี
ศักยภาพในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระดับยอด
เยี่ ย ม  ร ะดั บป ร ะ เทศ ใน ง านประชุ ม วิ ช า ก า ร
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 วันที่ 24 มีนาคม 
2560 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

- มีการเผยแพร่นวัตกรรมรถซาเล้งโมบายยู
นิตเพ่ือสุขภาพ ในหนังสือชุมชนนักวิทย์มดงานตัวนิดที่
ยิ่งใหญ่ งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ครั้งที่ 25 ตามร้อยเบื้องพระยุคลบาทด้วยวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 22-24 มีนาคม 2560 

- ผู้บริหารสาธารณสุขในเขตจังหวัดสกลนคร 
เห็นด้วยกับนวัตกรรม รถซาเล้งโมบายยูนิตเ พ่ือ
สุขภาพ สั่งการให้แพร่ขยายนวัตกรรม รถซาเล้งโม
บายยูนิตเพ่ือสุขภาพ พบในเขตอ าเภอวานรนิวาส 
ผู้ อ านวยการโรงพยาบาลวานรนิวาสได้อนุมัติ
งบประมาณให้ผลิตรถซาเล้งโมบายยูนิตเพ่ือสุขภาพ
ครอบคลุมทุกรพสต.ในเขตอ าเภอวานรนิวาส จ านวน 
19 คัน 
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คิวอาร์โค้ดทันใจ  สื่อสารว่องไว  เข้าใจข้อมูลยาในยุค 4G 

ศรัญญา  เอื้ออารีย์กุล  ภูวดล  เลิศศรี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลวานรนิวาส 

 

ที่มา 

 ในปัจจุบัน  ประเทศไทยของเราเริ่มเข้าสู่การ
สื่อสารในระบบ 4G มากขึ้น  ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
สามารถรับรู้ได้อย่างรวดเร็ว  เทคโนโลยีในปัจจุบันก็
ต้องผลิตมาเพ่ือรองรับการใช้งานในยุคนี้เช่นกัน  และ
ตามที่นโยบายกระทรวงสาธารณสุขได้ส่งเสริมในเรื่อง
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและผลักดันให้มีการจัดท า
เอกสารเผยแพร่ข้อมูลยาส าหรับประชาชนขึ้น  เพ่ือให้
ประชาชนเกิดความรู้และความเข้าใจในการใช้ยามาก
ขึ้น จึงเป็นเหตุผลให้มีการเริ่มจัดท าเอกสารข้อมูลยา
ส าหรับประชาชนในรูปแบบอิเลคทรอนิคส์ขึ้น โดย
ในช่วงแรกของการเริ่มพัฒนา  ทางผู้จัดท าได้มีการ
ปรับปรุงข้อมูลยาในสติ๊กเกอร์ฉลากยาให้มีความ
ละเอียดและชัดเจนมากขึ้น  แต่ยังไม่สามารถตอบข้อ
ข้องใจทางด้านยาได้เท่าที่ควร  จึงได้มีการพัฒนา
ระบบสื่อสารข้อมูลยาส าหรับประชาชนในรูปแบบ
อิเลคทรอนิกส์ขึ้น  ในรูปแบบของ “ คิวอาร์โค้ด”  ซึ่ง
จะรวบรวมข้อมูลยาที่ประชนชนควรทราบเอาไว้  โดย
ในเอกสารข้อมูลยาส าหรับประชาชนจะประกอบด้วย
หัว 6 หัวข้อ คือชื่อยาและชื่อสามัญทางยา ,ข้อควรรู้
ก่อนใช้ยา ,วิธี ใช้ยา ,ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา ,
อันตรายที่อาจเกิดจากยา และการเก็บรักษายา
นอกจากนี้  ส าหรับยาเทคนิคพิเศษจะมีการน าเอา
วิดีโอสอนการใช้ยามาบรรจุไว้ในคิวอาร์โค้ด  เพ่ือให้
ผู้ป่วยสามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  และ
ยังมีการเก็บสถิติการเข้าชมข้อมูลยาแต่ละชนิด  พร้อม
สอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าใช้งาน  เพ่ือน ามา
วิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์  
สามารถเข้าถึงข้อมูลยาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  
พร้อมทั้งสามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

รูปแบบการวิจัย 

 การพัฒนานวัตกรรมการใส่ข้อมูลยาส าหรับ
ประชาชนลงในคิวอาร์โค้ดเพ่ือให้ประชนชนสามารถ
รับรู้ถึงข้อมูลยาได้รวดเร็วและเหมาะสมมากขึ้นนั้น  
ช่วงแรกได้เริ่มพัฒนาข้อมูลมาจากการจัดท าเอกสาร
ข้อมูลยาส าหรับประชาชนที่ เป็นลักษณะแผ่นพับ
กระดาษ  ซึ่งมีรายการยาที่จัดท าเริ่มแรกตามแนวทาง 
RDU (Rational Drug Use) หรือการใช้ยาอย่างสม
เ ห ตุ ผ ล   ไ ด้ แ ก่  Paracetamol, Ibuprofen, 
Cetririzine, Amoxicillin, Domperidone, 
Enalapril, Amlodipine, Metformin, 
Glibenclamide, Glipizide, Simvastatin, 
ColchicicneและAllopurinalแต่การท าข้อมูลยาเป็น
เอกสารต้องใช้กระดาษสร้างความสิ้นเปลืองมากขึ้น
และไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน  ในช่วงที่สองได้ท าการ
พัฒนาข้อมูลยาเป็นเอกสารอิเล็คทรอนิกใส่เข้าไว้ในคิว
อาร์โค้ด  โดยคุณสมบัติของคิวอาร์ โค้ด คือ เป็น
สัญลักษณ์แทนข้อมูลต่าง ๆ ที่มีการตอบสนองที่
รวดเร็ว สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยใช้สมาร์ทโฟนส
แกนคิวอาร์โค้ดก็สามารถดูข้อมูลต่าง ๆ ของยาที่สนใจ
ได้  นอกจากนี้  เพ่ือให้ให้งานนวัตกรรมตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้งานและตรงกับวัตถุประสงค์การ
จัดท ามากที่สุด  จึงได้มีการเก็บสถิติเป็นแบบสอบถาม
หลังจากเข้ารับชม  การจัดท าคิวอาร์โค้ดได้เริ่มขึ้น
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ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560และเพ่ิมรายการยาเข้าใน
ระบบข้ึนเรื่อย ๆ  
 

ขั้นตอนการจัดท านวัตกรรม 
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
1. เขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP 
2. ใช้ฐานข้อมูล Mysql 
3. ใช้ Report DisignerHosxpสร้างฉลากยา 

QR Code 

4. มีการเชื่อมต่อข้อมูลกับฐานข้อมูลยา HIS 
Hosxp 

ขั้นตอนการพัฒนา 

1. จัดท าคิวอาร์โค้ดและออกแบบสติกเกอร์คิว
อาร์โค้ดในฉลากยาระบบ Hosxp 

2. สร้างระบบ Web Drug Online เพ่ือรองรับ
ค่าจากการยิง QR Code ด้วยรหัสที่สามารถ
บ่งบอกว่าเป็นยาชนิดใดมาแสดงในข้อมูลยา
นั้นในสื่อ Web Drug Online 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจให้ประเมินหลังการใช้งาน Web Drug Online. 
 
 
 

ชื่อยา 

จ านวน
คร้ัง 
ที่เข้า
หน้า
หลัก 

จ านวน
คร้ัง 
ที่เข้า
หน้า

ประเมิน 

 
บุคลากร 

ทาง
การแพทย์ 

 
 

ไม่พอใจ 

 
 

เฉยๆ 

 
 

พอใจ 

 
 

ประชาชน
ทั่วไป 

 

 
 

ไม่พอใจ 

 
 

เฉยๆ 

 
 

พอใจ 

OMEPRAZOLE CAP 15 2 1 0 0 0 2 0 0 2 
MIXTARD (น้ าตาล) 10 1 1 0 0 1 1 0 0 1 
SIMVASTATIN  TABLET 10 1 1 0 0 1 1 0 0 1 
ORPHENADINE+PARAC
ETAMOL 20 6 

1 0 0 1 5 0 0 5 

SERETIDE50/250 
ACCUHALER 21 10 

3 0 0 3 7 0 0 7 

ข้อมูลยาเพิม่เตมิ 
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4. หลังจากตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว  สามารถน ารหัสมารับรางวัลที่ห้องยา 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
ผลการศึกษา 
 จากการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูล
ผู้ป่วยโดยใช้คิวอาร์โค้ดนี้มีผู้ที่ให้ความสนใจเข้าไปอ่าน
ข้อมูลยาที่เป็นประชาชนทั่วไปทั้งสิ้น 209 ครั้ง  เป็น
บุคคลากรทางการแพทย์ทั้งสิ้น 22 ครั้งประชาชน
ทั่วไป 187 ครั้งรายการยาที่ได้รับการอ่านข้อมูลมาก
ที่สุด คือ Norgesic®(  Orphenadrine 35 mg และ 
Paracetamol 450mg) , Seretideaccuhalerคว าม
แ ร ง  50/250 แ ล ะ  Omeprazole2 0  มิ ล ลิ ก รั ม 
ตามล าดับ  ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการใช้ยาในผู้ป่วย
นอกและส าหรับผู้ป่วยที่จะต้องใช้ยาเทคนิคพิเศษ  

อย่างเช่น ยาเหน็บ และยาสูดพ่น สามารถเข้ารับชมวิดิ
โอสาธิตการใช้ยาเทคนิดพิเศษเหล่านี้ได้เพียงแค่สแกน
คิวอาร์โค้ด  ซึ่งเป็นการช่วยทวนสอบความเข้าใจใน
การใช้ยากับผู้ป่วย  ส่งผลให้เกิดความรู้และเข้าใจใน
การใช้ยา  และสามารถใช้ยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ ทางผู้จัดท ายังตระหนักถึงข้อมูลความ
ปลอดภัยและข้อควรปฏิบัติต่าง ๆ ในการใช้ยา  จึง
น าเอาข้อมูลส าคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวยานั้นเพ่ิมลงใน
เอกสารอิเลคทรอนิกส์  ส่วนแบบสอบถามที่จัดท าขึ้น
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการเข้าใช้งานเอกสาร
ข้อมูลยาส าหรับประชาชนแบบอิเลคทรอนิกส์  เริ่ม

ชื่อยา 

จ านวน
คร้ัง 
ที่เข้า
หน้า
หลัก 

จ านวน
คร้ัง 
ที่เข้า
หน้า

ประเมิน 

 
บุคลากร 

ทาง
การแพทย์ 

 
 

ไม่พอใจ 

 
 

เฉยๆ 

 
 

พอใจ 

 
 

ประชาชน
ทั่วไป 

 

 
 

ไม่พอใจ 

 
 

เฉยๆ 

 
 

พอใจ 

OMEPRAZOLE CAP 15 2 1 0 0 0 2 0 0 2 
MIXTARD (น้ าตาล) 10 1 1 0 0 1 1 0 0 1 
SIMVASTATIN  TABLET 10 1 1 0 0 1 1 0 0 1 
ORPHENADINE+PARAC
ETAMOL 20 6 

1 0 0 1 5 0 0 5 

SERETIDE50/250 
ACCUHALER 21 10 

3 0 0 3 7 0 0 7 
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จัดท าเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 มีผู้เข้าประเมินทั้งสิ้น 
39 ครั้ง โดยเป็นบุคลากรทางการแพทย์ 9 ครั้ง มี
ความพึงพอใจทั้งสิ้น 9 ครั้ง ประชาชนทั่วไป 30 ครั้ง 
มีความพึงพอใจทั้งสิ้น 30 ครั้งข้อมูลนี้เก็บล่าสุดเมื่อ
วันที่ 22 มิถุนายน 2560   
 

ตัวอย่างรูปแบบการเก็บสถิติการเข้าชมเอกสาร
ข้อมูลยาส าหรับประชาชนอิเลคทรอนิกส์ 

 

จากข้อมูลทางสถิติข้างต้น  มีแนวโน้มว่าการ
เข้าใช้งานเอกสารข้อมูลยาส าหรับประชาชนผ่านทาง
คิวอาร์โค้ดจะเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจาก ประชาชน
ส่วนมากมีการใช้งานการสื่อสารในระบบ 4G มากขึ้น  
ท าให้สามารถเข้าถึงเอกสารข้อมูลยาส าหรับประชาชน
แบบอิเลคทรอนิกส์ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่ง
รายการยาที่จัดท าคิวอาร์โค้ดมีแล้วทั้งสิ้น 80 รายการ 
ดังนี้

  

Simvastatin 20 mg Amlodipine 5 mg Seretideaccuhaler 50/500 Digoxi 0.5 mg 

Simvastatin 40 mg Insulin Glaginepenfill Seretideevohaler 25/50 Furosemide 40 mg 

Amoxycillin cap 250 mg Mixtardpenfill Seretideevohaler 25/250 Furosemide 500 mg 

Amoxycillin cap 500 mg Mixtard syringe Hydrochlorothiazide 25 mg Tramadol capsule 

Amoxycillin suspension Novomixpenfill Metoprolol tartrate 100 mg Warfarin 2mg 

Allopurinol NPH syringe Spironolactone 25 mg Warfarin 3mg 

Colchicine  Cafergot tab Warfarin 5mg GPO VirS30 

Domperidone tab Avamys nasal spray Ibuprpofen GPO VirZ250 

Domperidonesyrub Berodual inhaler Colchicine  Lamivudine syrub 

Enalapril 5 mg Budesonide inhaler Isosorbidedinatrate 5 mg  Nifedipine 5 mg 

Enalapril 20 mg Clotrimazole vaginal tablet Isosorbidedinatrate 10 mg  Amlodipine 5 mg 

Glibenclamide tab Flixotideevohaler Isosorbidemononitrate 20 mg  Nevirapinesyrub 

Glipizide tab Methotrexate 2.5 mg/tab Lamivudine 300 mg tablet Nevirapine 200 mg tablet 

Metformin 500 mg Proctosedyl supp. Verapamil hydrochloride 40 mg Tenofovir 300 mg tablet 

Metformin 850 mg proctosedyl ointment Diltiazem  hydrochloride 30 mg Stavudine 30 mg tablet 

R-den Paracetamol 325 mg/tab Manidipine  hydrochloride 20 mg Stavudinesyrub 

Amiodarone 200 mg Salbutamol inhaler Lamivudine 150 mg tablet Metronidazole inj 

Paracetamolsyr Tamsulosin tab Amiloridemoduretic 5+50 mg Atenolol 50 mg 

Ibuprofen 200 mg/tab Seretideaccuhaler 50/100 Paracetamol 500 mg/tab Didanosine 125 mg 

Ibuprofen suspention Seretideaccuhaler 50/250 Metronidazole 200 mg tablet Didanosine 200 mg 
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การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 เผยแพร่ความรู้ข้อมูลยาส าหรับประชาชนให้
เป็นที่รู้จักให้มากขึ้น  ทั้งในโรงพยาบาลวานรนิวาส  
และประชาชนทั่วไป  เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลยาได้
สะดวก  รวดเร็ว และถูกต้อง  ไม่ต้องเสียเวลาไปค้นหา
ในแหล่งข้อมูลอ่ืน  เนื่องจาก ข้อมูลที่น ามาจัดท า
เอกสารข้อมูลยาส าหรับประชาชนนี้  ได้มีการปรับ
เนื้อหาให้เข้าใจง่าย  สอดคล้องกับข้อมูลของยาแต่ละ
ชนิด  ท าให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการใช้ยา
และสามารถใช้ยาได้อย่างเหมาะสม 
 

สรุปบทเรียนที่เรียนรู้ 

 การจัดท าเอกสารข้อมูลยาที่อยู่ในลักษณะ
ของแผ่นพับ  หรือเอกสารทั่วไป  มีความสิ้นเปลืองใน
การจัดท าค่อนข้างมาก  และไม่ยั่งยืน  การจัดท าข้อมูล
ยาส าหรับประชาชนไว้เป็นเอกสารอิเลคทรอนิกส์
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสาร และยัง
สามารถเพ่ิมเนื้อหาหรือข้อมูลที่จ าเป็นอ่ืน ๆ เข้ามาไว้
ด้วยกันในคิวอาร์โค้ดได้  นอกจากนี้  ยังสามารถเก็บ

ข้อมูลทางด้านสถิติเพ่ือน ามาวิเคราะห์และต่อยอด
นวัตกรรมให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้
ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 ส าหรับการจัดท าข้อมูลยาประชาชนในครั้งนี้  
ได้รับการเสนอแนะและสนุนการจัดท าที่ดี จากทาง
ผู้บริหาร  หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
โรงพยาบาลวานรนิวาส รวมทั้งฝ่ายคอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลวานรนิวาสที่ให้ความช่วยเหลือในการ
จัดท าคิวอาร์โค้ด 
 
การสนับสนุนที่ได้รับ 

 ได้รับการสนับสนุนข้อมูลยาส าหรับประชาชน
จากการจัดท าเนื้อหา  และรวบรวมข้อมูลจากเภสัชกร
ในฝ่ายเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค และได้รับการ
สนับสนุนความช่วยเหลือจัดท าคิวอาร์โค้ดจากทางฝ่าย
คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวานรนิวาส 
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น้อยไปเชื้อดื้อยา เกิด ADR ถ้ามากไป 
ชัยเวท ศรีภิรมย์ เภสัชกรปฏบิัติการ 

โรงพยาบาลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 
ที่มา 

จากแผนพัฒนางานคลินิกวัณโรคโรงพยาบาล
วานรนิวาส ปี 2560 ที่จะพัฒนางานสารสนเทศการ
ค านวณขนาดยาเพ่ือลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา 
(DRPs) ซึ่ งจากผลการด า เนินงานคลินิ กวัณโรค
โรงพยาบาลวานรนิวาสปี 2559 นั้นพบว่าได้ท าการ
ค้นหาปัญหาจากการใช้ยาทั้งหมด 662 ครั้ง พบปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา โดยปัญหาจากการใช้ยาพบ
เป็นอันดับหนึ่งพบ 68 ครั้ง คือ การได้ยาที่ถูกต้องแต่
ขนาดมากเกินไป คิด เป็น 10.2% ถือว่ าพบมาก
พอสมควร และล าดับต่อมาพบ 43 ครั้ง คือการได้ยาที่
ถูกต้องแต่ขนาดน้อยเกินไปคิดเป็น 6.5% รักษาด้วย
ยาวัณโรคต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานาน 6-8 เดือน 
และต้องใช้ยาหลายตัวในเวลาเดียวกัน จึงเป็นเหตุที่จะ
ชักน าให้ผู้ป่วยเกิดอาการข้างเคียงของยาได้ อาการไม่
พึงประสงค์จากยาการใช้สูตรยาหรือระบบยาที่ไม่
เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ยาถูกต้องตามขนาด
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้การรักษาวัณโรคล้มเหลวและ
เกิดเชื้อดื้อยาได้ (ส านักวัณโรคกรมควบคุมโรค, 2552) 
การรักษาจะได้ผลดีต้องให้ยาถูกต้องตามขนาด ซึ่ง
ขนาดยานั้นมีผลอย่างมากต่อการรักษาวัณโรค ถ้า
ขนาดของยาต่ าเกินไปเชื้อวัณโรคจะไม่ตายและจะ
ก่อให้เกิดปัญหาการดื้อยา ในขณะเดียวกันหากขนาด
ของยาสูงเกินไปผู้ป่วยจะได้รับอันตรายจากพิษของยา 

ผู้รับผิดชอบงานคลินิกเองได้เล็งเห็นข้อส าคัญ
ในเรื่องของขนาดยา และเห็นพ้องกับค าแนะน าใน
แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาวัณโรคในผู้ใหญ่ พ.ศ. 
2555 แนะน า ให้ค านวณตามน้ าหนักจริงทุกครั้ ง 
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมตามขนาดยาที่มีอยู่ ถ้า
มีการลดหรือเพ่ิมของน้ าหนักตัวในช่วงน้ าหนักที่
ต่างกัน ให้ปรับขนาดยาตามช่วงน้ าหนักที่เปลี่ยนไป 
เพ่ือป้องกันการดื้อยาหรือเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์

จากการใช้ยาจึงจะน าผลการเก็บข้อมูลและผลการ
วิ เคราะห์ในครั้ งนี้ เป็นฐานข้อมูลที่จะ พัฒนางาน
สารสนเทศในเรื่องการค านวณขนาดยาเพ่ือลดปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ยา (DRPs) เพ่ือที่จะลดการเกิด
ปัญหาการได้รับยาที่ไม่เหมาะในเรื่องขนาดยาลง และ
เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ตั ว ผู้ ป่ ว ย สู ง สุ ด 
 แ ล ะ สื บ เ นื่ อ ง ปั ญ ห า จ า ก ก า ร ผ ส ม ย า 
streptomycin ที่พบจากการสอบถามการผสมยา 
Streptomycin 1 g/ vial จากพยาบาลในตึกผู้ป่วยใน 
โรงพยาบาลวานรนิวาส ทั้งหมด 4 ตึก จ านวน 10 คน 
และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. 18 แห่ง แห่งละ 1 คน  ทราบ
ผลดังนี้  พยาบาลประจ าตึกจ านวน 10 คนมีความ
เข้าใจในการผสมยา streptomycin 2 คนคิดเป็น 20 
% ส่วนพยาบาลที่ไม่มีความเข้าใจในการผสมยา 
streptomycin8 คนคิ ด เป็ น  80% และพยาบาล
ประจ า  รพ.สต. ทั้งหมด 18 คน มีความเข้าใจในการ
ผสมยา streptomycin 4 คนคิดเป็น 22.22 % ส่วน
พ ย า บ า ล ที่ ไ ม่ มี ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น ก า ร ผ ส ม ย า 
streptomycin14 คนคิดเป็น 77.77%พบว่าส่วนมาก
ยังเข้าใจแบบผิดๆในการผสมยา streptomycin
ผู้ปฏิบัติงานจึงได้คิดนวัตกรรมเพ่ือจะเป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานของพยาบาลและ เกิดประโยชน์กับตัว
ผู้ป่วยสูงสุด 

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการใช้นวัตกรรม“น้อย
ไปเชื้อดื้อยา เกิด ADR ถ้ามากไป” ดังนี้ 

1. เพ่ือจัดการกับปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา
ของผู้ป่วยคลินิกวัณโรค เพ่ือให้ผู้ป่วยใช้ยาได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ได้รับประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยจากการใช้ยา จะส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 
 2. เพ่ือลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ยา (Drug 
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Related Problems : DRP) เกี่ยวกับขนาดยา คือ
ขนาดของยาน้อยเกินไป(subtherapeutic dose) 
และขนาดของยามากเกินไป(overdose) 

3. เพ่ือการปฏิบัติงานของพยาบาล และ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจ า รพสต ในเรื่องการผสม
ยา streptomycin เป็นไปในทางท่ีถูกต้องและมี
แนวทางเดียวกัน 

รูปแบบการวิจัย  
 เป็นการพัฒนานวัตกรรมโดยมีเครื่องชี้วัดที่จะ
เป็นตัวชีวัดความส าเร็จ และติดตามการเปลี่ยนแปลง
ได้แก่ 

1. จ านวนครั้งของการสั่งใช้ยาที่
มากกว่าขนาดยาที่เหมาะสมของ
ผู้ป่วยแต่ละรายลดลง 

2. จ านวนครั้งของการสั่งใช้ยาที่น้อย
กว่าขนาดยาที่เหมาะสมของผู้ป่วย
แต่ละรายลดลง 

3. การผสมยา streptomycin ที่
ถูกต้องตามแนวทางท่ีได้พัฒนาเพ่ือ
เป็นนวัตกรรม 

ได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดในเรื่องการค านวณ
ขนาดยาวัณโรคให้กับผู้ป่วยที่มารับบริการที่คลินิก
เพ่ือที่จะเป็นแนวคิดที่น่าจะได้ผลดีที่สุด โดยได้พัฒนา
สื่อสารสนเทศให้ค านวณขนาดยาให้เป็นมาตรฐาน.  ได้
น าแนวทางการปฏิบัติในแง่มุมที่ส าคัญของการดูแล
ผู้ป่วยที่มารับบริการที่คลินิกวัณโรค ท าให้สมาชิกทุก
คนในทีมได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายที่
ต้องการและปรับเปลี่ยนวิธีการผสมยาstreptomycin 
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ และเพ่ือความถูกต้อง 

รูปแบบการวิจัยมีขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
1. การวิเคราะห์สภาพปัญหา : พบปัญหาเกิดข้ึนที่
คลินิกวัณโรค เกิดขึ้นกับตัวของผู้ป่วยที่มารับบริการ 
โดยแพทย์ได้สั่งยาที่มีขนาดยามากเกินไปหรือน้อย

เกินไปกับผู้ป่วย และพบว่าการผสมยา streptomycin 
ของพยาบาลและเจ้าหน้าที่ รพสต. ไม่เป็นไปตามที่
แนะน าที่ถูกต้อง 
2. การวิเคราะห์ระดับของปัญหา :ปัญหาที่เกิดข้ึน
สามารถสะท้อนให้เห็นระบบการด าเนินงานของคลินิก 
ในส่วนของการเข้าพบเภสัชกรก่อนพบแพทย์ ที่ไม่ได้
ให้ความส าคัญกับขนาดยาแต่เน้นในเรื่องอาการไม่พึง
ประสงค์ และความร่วมมือในการใช้ยามากกว่าและ
ขาดการให้ความรู้เพ่ือเป็นการทบทวนในเรื่องการผสม
ยา 
3. การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา : อาจเป็นไปได้ใน
กระบวนการตรวจของแพทย์ที่จะให้ยาขนาดเดิมของ
ผู้ป่วยที่มารับบริการในครั้งก่อนโดยที่ไม่ได้ค านึงถึง
น้ าหนักของผู้ป่วยที่มีการเปลี่ยนแปลงและเกิดจาก
ความเคยชินของพยาบาลที่คาดว่าการผสมยา 
streptomycin จะเหมือนกับตัวยาอื่นๆ ที่เคยผสมมา 
4. การวิเคราะห์ทางเลือกในการแก้ปัญหา : เป็นการ
น าสาเหตุรากเหง้าที่ส าคัญมาวิเคราะห์เพื่อจะลดหรือ
ขจัดออกไปได้อย่างไร โดยอาศัยแนวคิดเชิงกลยุทธ์
และความคิดสร้างสรรค์ประกอบกัน โดยการพัฒนาสื่อ
สารสนเทศเป็นนวัตกรรมขึ้นมาเพ่ือลดปัญหาที่เกิดข้ึน
จากการใช้ยา (Drug Related Problems : DRP) 
เกี่ยวกับขนาดยา คือขนาดของยาน้อยเกินไป
(subtherapeutic dose) และขนาดของยามาก
เกินไป (overdose)และพัฒนาสื่อข้ึนมาเพ่ือเป็น
แนวทางในการผสมยา streptomycin  
ขั้นตอนการปฏิบัติ (DO) 
          ได้ลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกท่ี
ได้ก าหนดไว้ในขั้นตอนการวางแผน คือ 

1. ศึกษาค้นคว้าหาหลักฐานเพ่ือยืนยันการใช้
ขนาดยาในการรักษาวัณโรคตามน้ าหนัก
ปัจจุบัน 
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2. ศึกษาและเรียนรู้โปรแกรม Microsoft Excel
เพ่ือพัฒนาสื่อสารสนเทศเป็นนวัตกรรมใน
การค านวณขนาดยา 

3. ออกแบบสื่อเพ่ือการผสมยา streptomycin 
ที่ถูกต้อง 

ในขั้นนี้ได้ตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งได้
ด าเนินไปในทิศทางที่ตั้งใจไว้ พร้อมกับได้สื่อสารให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องรับทราบด้วย มั่นใจว่าการพัฒนาสื่อ
สารสนเทศเพ่ือลดปัญหาในการใช้ยาลงเกิดความ
ผิดพลาดน้อยที่สุด  
ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) 
           ได้ประเมินผลที่ได้รับจากการปรับปรุงเพื่อ
พัฒนาสื่อสารสนเทศเพ่ือปัญหาจากการใช้ยาโดยการ
ทดลองใช้น้ าหนักผู้ป่วยลงไปในนวัตกรรมที่ได้สร้างขึ้น 
แล้วท าการค านวณอีกครั้งเพ่ือเป็นการตรวจสอบความ

ถูกต้องของนวัตกรรมที่ได้สร้างขึ้นมา  และได้ท าการ
ให้ความรู้แก่พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์
ประจ า รพสตในเรื่องของการผสมยา streptomycin 
เพ่ือที่จะได้เข้าใจอย่างถูกต้องและปฏิบัติไปในทาง
เดียวกัน 
ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสม (Act) 

เมื่อได้ท าการสร้างนวัตกรรมข้ึนมาแล้วนั้น ได้
น ามาด าเนินงานในคลินิกจริงโดยได้เพ่ิมเข้ามาใน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเภสัชกร โดยที่ก่อนพบ
แพทย์ เภสัชกรจะท าการค้นหาปัญหาจากการใช้ยา
รวมไปถึงการค านวณขนาดยาลงในแบบฟอร์มที่ได้
สร้างขึ้นมา ก่อนที่จะพบแพทย์ เพ่ือเสนอแนวทางให้
แพทย์ได้เลือกใช้ยาตรงตามขนาดยาที่เป็นไปตาม
น้ าหนักของผู้ป่วย 

ผลการศึกษา 
DRPs ปี 2559(662 ครั้ง) ปี 2560*(426ครั้ง) เปลี่ยนแปลง 

ครั้ง % ครั้ง % % 
การได้ยาที่ถูกต้องแต่ขนาดมากเกินไป 68 10.2 10 2.34 -7.87 
การได้ยาที่ถูกต้องแต่ขนาดน้อยเกินไป 43 6.5 13 3.05 -3.45 

* ข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559- พฤษภาคม 2560 

 

จากตารางได้ผลการศึกษา พบว่าเมื่อได้น านวัตกรรม
มาด าเนินการใช้จริงในคลินิกวัณโรคพบว่าสามารถลด
การเกิดปัญหาจากการใช้ยาได้จริงจะเห็นว่าจ านวน
ครั้งที่พบในปี 2560 นั้นเป็นการค้นพบปัญหาจากการ
ใช้ยาที่พบในช่วงเริ่มต้นที่ได้น านวัตกรรมมาใช้ (ในช่วง
เดือน ตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2559)พอครบรอบนัด

ผู้ป่วยทุกคนแล้วนั้น ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจสอบขนาด
ยาก่อนพบแพทย์จะไม่พบปัญหาจากการใช้ยา
(DRPs)ซึ่งคาดว่าต่อไปในอนาคตจะสามารถลดปัญหา
จากการใช้ยาการได้ยาที่ถูกต้องแต่ขนาดมากเกินไป
และการได้ยาที่ถูกต้องแต่ขนาดน้อยเกินไป ได้ให้เป็น 
0 ได้ซึ่งถือว่าเป็นการดี 

ยา ขนาดยาที่
ต้องการ 

ปริมาตร SWFI
ที่ละลายตัวยา 

(ml) 

ปริมาตร
สุดท้ายหลัง

ละลายยา(ml) 

ขนาดยาที่ได้รับ ร้อยละขนาดยา
ที่ผู้ป่วยได้รับ 

ร้อยละขนาดยา
ที่ผู้ป่วยไม่ได้รับ 

1 g 500mg/ml 1.4 2 500mg/ml 100%  

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwionr6gu8fUAhXFMI8KHQ8qAeIQFgggMAA&url=https%3A%2F%2Fproducts.office.com%2Fth-th%2Fexcel&usg=AFQjCNFq700KUwYCHLC-CUe-QhLNkb2uKQ
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwionr6gu8fUAhXFMI8KHQ8qAeIQFgggMAA&url=https%3A%2F%2Fproducts.office.com%2Fth-th%2Fexcel&usg=AFQjCNFq700KUwYCHLC-CUe-QhLNkb2uKQ
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2 2.6 385mg/ml 77% 23% 
250mg/ml 3.2 4 250 mg/ml 100%  

4 4.8 208 mg/ml 83.2% 16.8% 
200mg/ml 4.2 5 200 mg/ml 100%  

5 5.8 172 mg/ml 86% 14% 

 จากตารางแสดงให้เห็นว่าการได้รับขนาดยา  streptomycin ตามการผสมที่เอกสารแนะน าไว้ เทียบกับการ
ผสมยาที่เกิดจากความเคยชินของพยาบาลที่คิดว่าน่าผสมยาเหมือนกับยาอ่ืนทั่วไป 
การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. การน าไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 

สามารถน าไปใช้ได้จริงในคลินิกวัณโรคเพ่ือ
ตอบสนองพันธกิจของโรงพยาบาลวานรนิวาสที่ว่าด้วย
จัดบริการสุขภาพองค์รวมอย่างมีคุณภาพ มุ่งสู่ความ
เป็นเลิศด้านการสร้างสุขภาพเชิงรุกและพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการที่ดี และสนับสนุนการ
จัดการระบบสุขภาพซึ่งผลประโยชน์ที่ได้นั้นเกิด
โดยตรงกับตัวผู้ป่วยที่ได้ยาถูกคน ถูกขนาด และ
ถูกต้อง 

2 การน าไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
ผลงานวิจัยสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์

แก่สาธารณชนในเขตพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่สนใจจะน างานวิจัย
นวัตกรรมไปปรับใช้ในพ้ืนที่ตัวเองทีท าให้ คุณภาพชีวิต 
การลดปัญหาจากการใช้ยาได้ดี และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ด้านสาธารณสุขอ่ืนๆได้อีกไม่ว่าจะเป็นการ
ลดอาการไม่พึงประสงค์จากการได้รับยาเกินขนาด 
การลดอุบัติการณ์การดื้อยาจากการที่ได้รับยาขนาด
น้อยเกินไป 

3 ใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์  
เป็นการสร้างสรรค์คุณค่าทางจิตใจ ยกระดับ

จิตใจ ให้ผู้ป่วยไว้วางใจทุกครั้งที่มารับบริการซึ่งจะท า
ให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยจากการใช้ยาและได้รับ
ผลประโยชน์จากการใช้ยามากที่สุด อีกทั้งท าให้การใช้
ยาในโรงพยาบาลมีความเหมาะสมมากขึ้น ซึ่งจะช่วย
ลดค่าใช้จ่ายด้านยาที่ไม่จ าเป็น หรือค่าใช้จ่ายที่เกิด

จากการรักษาภาวะเจ็บป่วยที่เกิดจากอาการอันไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยา  
บทเรียนที่ได้รับ 

คือความรับผิดชอบต่อการใช้ยารักษาโรคโดย
มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ป่วยได้รับผลประโยชน์จากการใช้
ย า  ดั งนั้ น เภสั ชกร ใน โ ร งพยาบาลจึ ง ได้ มี ก า ร
ปรับเปลี่ยนบทบาทของเภสัชกรโดยสามารถให้บริการ
ในงานบริบาลทางเภสัชกรรมซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดระบบ
การบริบาลเภสัชกรรมที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
มุ่ งให้ เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการ
โดยตรง ซึ่งเภสัชกรจะมีหน้าที่หลัก คือ วิเคราะห์
ปัญหาที่เกี่ยวกับยาของผู้ป่วยว่ามีหรือไม่ ถ้าพบปัญหา
ที่ เกิดขึ้นแล้ว หรือมีแนวโน้มจะเกิดปัญหา(drug 
related problems)สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนและ
ป้องกันปัญหาทีอ่าจเกิดข้ึนกับผู้ป่วยได้ 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 นวัตกรรมชิ้นนี้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ด้วย
ความตั้งมั่นของตัวผู้ผลิตนวัตกรรมเอง ที่ได้เล็งเห็น
ปัญหา และจะจัดการกับปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา 
และท าให้นวัตกรรมสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง 
ประกอบกับทีมในคลินิกวัณโรคที่ให้ความส าคัญใน
เรื่องการแก้ไขปัญหาที่ เกิดจากการใช้ยาจึงเป็น
แรงผลักดันให้สร้างนวัตกรรมนี้ขึ้นมาพร้อมกับผู้ผลิต
นวัตกรรมได้มองอนาคตต่อไปเพ่ือที่จะเกิดประโยชน์ 
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การสนับสนุนที่ได้รับ    - 

ภาคผนวก 

1. นวัตกรรมทีส่ร้างขึ้นเพื่อติดตามผู้ป่วยวัณโรคในการตรวจสอบขยาดยาก่อนพบแพทย์ 

แบบติดตามผู้ปว่ยวัณโรคโรงพยาบาลวานรนิวาส         ว/ด/ป......../................../........ 
ช่ือ – สกุล ............................................................................................ HN …………..........…….. อายุ .......................ป ี
โรคประจ าตัว .......................................................................................อื่นๆ .................................................................... 

Diagnosis      …....  Pulmonaly TB 
                   …....  Extra Pulmonaly TB 
Sputum AFB แรกรับ    ......  Positive .............. 
                                ....... Negative 
                                .......  อื่นๆ ..................... 

Treatment Regiment 
ยาที่ผู้ป่วยได้ขณะนี้   .................................................................. 
ขนาดยาคิดตามน้ าหนักผู้ป่วย 

รายการยา ช่วงขนาด
ยา 

ช่วงขนาดยา
ตามน้ าหนัก 

ขนาดที่
ผู้ป่วยได้รับ 

เหมาะสม 
ใช่ / ไม่ 

Baseline   น้ าหนัก ................kg 
LFT      AST/ALT ………...…./…………  ALP …..…… 
           TB/DB    ………….…/………….…. 
BUN/Scr      ……......../…………. 
CrCl   …………………. 

Isoniazid 5 (4-6)     
Rifampicin 10 (8-12)     
Pyrazinamide 25 (20-30)     
Ethambutol 15 (15-20)     
Streptomycin 15 (12-18)     

Pharmacist note:  
…………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………..... 
ลงช่ือ .......................................... วันท่ี .................. 

      
      
      
 
 

  
   

ตัวอย่างการใช้งานจริงในคลินิกวัณโรค 
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2  นวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาสื่อสารสนเทศเพื่อการค านวณขนาดยารักษาวัณโรค 

 

ขั้นตอนการใช้งาน  1. เปิดโปรแกรมข้ึนมา 
 2. ใส่น้ าหนักผู้ป่วย 
 3. ค่า GFR  
 4. กด enter 
 5. ผลจะแสดงออกมาดังนี้ 
   5.1  ผลของขนาดที่ต้องการ ผลออกมาเป็นช่วงของขนาดยา 
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   5.2  ผลค่าเฉลี่ยของผู้ป่วย 
   5.3  แสดงจ านวนของเม็ดยาที่เหมาะสม 
   5.4  แสดงความถี่ในการใช้ยา 

3. นวัตกรรมฉลากยาที่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นนวัตกรรมในการผสมยา Streptomycin inj 
เพื่อความถูกต้องและเหมาะสม 

                ทุกครั้งที่มีการสั่งใช้ยาฉีด Streptomycin ในตึกผู้ป่วยในจะมีฉลากช่วยสอดเข้าไปใน
ซองซิปบรรจุขวดยา โดยเภสัชกรจะท าการกรอกข้อมูลลงไปในฉลากยาเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ผสมยาที่ตึกผู้ป่วยในต่อไป 

4. ใบนัดฉีดยา  Streptomycin  ในกรณีที่ส่งผู้ป่วยไปฉีดที่ รพ.สต. ใกล้บ้าน  

การส่งต่อไปฉีดที่ รพสต. จะท าเป็นใบนัดพร้อมวิธีผสมยาลงในใบนัดโดยเภสัชกรจะท าการกรอก
ข้อมูลลงไปในใบนัดเพ่ือเป็นแนวทางในการผสมยาที่ รพ.สต. ต่อไป 
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กล่อง..ห้องน ำ้พูดได้ 

ภูวดล  เลิศศรี  นิรันดร  เทียนรังสี ศรัญญา  เอื้ออารีกุล บัญชาชัย  แพงพิมพ์โล้  นริศรา  ศรีกุลวงศ์  

บทน า  

    โรงพยาบาลวานรนิวาสได้มีการ

ขยายการให้บริการในการรักษาท่ีมากขึน้ ส่งผลให้มี

ผู้ เข้ารับบริการเพิ่มปริมาณมากขึน้ตามมา ในปี 

2557-2559 มีผู้ ป่วยนอกเข้ารับบริการ 177,326, 

187,094 และ 205,255 ราย พบปัญหาเร่ืองห้องน า้

ของโรงพยาบาล สภาพช ารุด มีขยะอุดตนัทางเดิน

ของส้วม มีกลิ่น พืน้ล่ืน และห้องน า้สกปรก ท าให้มี

ข้อร้องเรียนจากผู้ รับบริการเป็นระยะ ๆ จึงได้มีการ

พัฒนาโดยการจัดท าสติกเกอร์เตือนการช่วยรักษา

ความสะอาด แม่บ้านคอยบอกผู้ รับบริการ แตย่งัพบ

ปัญหาดงักลา่ว  จงึมีแนวคดิในการพฒันาส้วมแผนก

งานผู้ ป่วยนอก เพ่ือให้บริการส าหรับผู้ รับบริการ

ทั่วไป ให้น่าใช้มากยิ่งขึน้ จึงได้คิดค้นนวัตกรรมท่ี

เรียกว่า ห้องน า้พูดได้ ด้วยเคร่ืองช่วยเตือนอตัโนมตัิ 

โดยใช้ตวัจับเซนเซอร์สิ่งเคล่ือนไหว เป็นตวัสั่งการ

เสียงเตือน ขัน้ตอนของการใช้บริการและค าแนะน า

ในการห้องน า้ 

วัตถุประสงค ์
    เพ่ือศึกษาผลของการใช้นวัตกรรมกล่อง..

ห้องน า้พดูได้  

1. วิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 

   เป็นการพฒันานวตักรรม มีขัน้ตอนคือ ขัน้ท่ี 

1 รวบรวม วิเคราะห์ปัญหาจากการไม่เพียงพอ

ตอ่การใช้บริการห้องน า้ ห้องน า้ของโรงพยาบาล 

สภาพช ารุด มีขยะอดุตนัทางเดินของส้วม มีกลิ่น 

พืน้ล่ืน และห้องน า้สกปรก ท าให้มีข้อร้องเรียน

จากผู้ รับบริการในแผนกผู้ ป่วยนอกเป็นระยะ ๆ

ขัน้ท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องในการ

จัดท ากล่องเคร่ืองช่วยเตือนอัตโนมัติ ขัน้ท่ี 3 

สร้างนวตักรรม กล่องห้องน า้พดูได้ การตอ่วงจร

โดยใช้ BUSIO DC IN เป็นตัวลดระดับแรงดัน 

(เหมาะสาหรับใช้ Trig 1 แชนแนล หรือมากกวา่) 

ส าหรับบอร์ดลดระดบัแรงดนั BUSIO DC IN นี ้

จะมีลกัษณะเป็นแชนแนลเดียว ทางด้าน Input 

สามารถเลือกรับสญัญาณ Trig จากภายนอกท่ี

ระดบัแรงดนัต่างๆได้ 3 ระดบั คือ 5V,12V และ 

24V ซึ่งสามารถเลือกได้จาก Jumper บนตัว

บอร์ด BUSIO DC IN เอง นอกจากนัน้ตวับอร์ด

ยังสามารถรับ สัญญาณ Trig จากภายนอกได้

ทัง้แบบ Active ‘0’ หรือ Active ‘1’ อีกด้วย การ

ต่อวงจรสามารถเลือกต่อ แชนแนลท่ีจะใช้งาน

เท่านัน้ก็ได้ ไม่จ าเป็นต้องต่อครบทุกแชนแนล 

เพียงแต่ใน Micro SD Card จะต้องมีจ านวน

ไฟล์ อย่างน้อยเท่ากับหมายเลขแชนแนลท่ีจะ

เลือกใช้งาน เช่น ต้องการใช้งานในแชนแนลท่ี 9 

ก็ควรจะมีไฟล์เสียงใน Card อย่างน้อย 9 ไฟล์ 

เป็นต้น ส าหรับการเขียนโปรแกรมใช้งาน จะเป็น

การใช้สญัญาณ Trig จาก ภายนอกท่ี Active ‘0’ 
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โดยในสภาวะปกติไม่มีการ Trig , MCU จะต้อง

ส่งสญัญาณให้ I/O แตล่ะขาเป็น 1 เม่ือต้องการ 

สัง่ให้เล่นไฟล์เสียง ก็ให้ส่งสญัญาณ Trig Logic 

‘0’ ออกมาท่ีขา I/O ในต าแหน่งของไฟล์เสียงท่ี

ต้องการจะเล่น โดย ค้างไว้ประมาณ 20 ms ขึน้

ไป แล้วจึง Set ขา I/O นัน้กลบัมาเป็น Logic ‘1’ 

เหมือนเดมิ ไฟล์เสียงก็จะถกูเลน่ ขัน้ท่ี 4 ทดลอง

ใ ช้น วัตกร รม  ต รวจสอบกา ร ใ ช้ ง านและ

ข้อผิดพลาด ความดงัของเสียง และการท างาน

ของตัวรับเซนเซอร์ ขัน้ท่ี 5 ประเมินผลการใช้

นวตักรรมกล่อง..ห้องน า้พูดได้ ท าการศึกษาใน

จุดบริการห้องน า้บริเวณแผนกผู้ ป่วยนอก ใน

ระหว่างวนัท่ี 1 มีนาคม ถึง 30 พฤษภาคม 2560 

วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาแสดงความถ่ี 

ร้อยละ คา่เฉล่ีย  

 

       
2.  

 

3. การทดสอบประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์ 

   ผลการใช้นวัตกรรม กล่อง..ห้องน า้พูดได้ 

กับผู้ รับบริการท่ีมารับบริการในแผนกผู้ ป่วยนอก 

พบว่า ความพึงพอใจในความสะอาด ห้องน า้น่าใช้ 

ร้อยละ 92 แม่บ้านผู้ท าความสะอาดประจ า มีความ

พึ งพอใจหลังจาก มีการทดลองใ ช้นวัตกรรม 

ระยะเวลา 3 เดือน ในเร่ืองของการลดภาระในการท า

ความสะอาดห้องน า้ได้มากขึน้ ผู้ รับบริการมีการท า

ตามค าแนะน าได้เกือบทกุราย ลดกลิ่น และไม่พบข้อ

ร้องเรียนเร่ืองห้องน า้สกปรก  

4. ประโยชน์/การน าไปใช้ 

   น าเคร่ืองช่วยเตือนอตัโนมตัิ กล่อง..ห้องน า้

พูดได้ ไปใช้ในจุดบริการห้องน า้บริเวณแผนกผู้ ป่วย

นอก ใช้บอกขัน้ตอนของการใช้บริการและค าแนะน า

ในการห้องน า้ เพ่ือให้ผู้ รับบริการสามารถช่วยกัน

รักษาความสะอาดของห้องน า้ ลดการอดุตนัของขยะ

ในทางเดนิส้วม ห้องน า้สะอาดนา่ใช้ ไมมี่กลิ่นเหม็น 

5. เอกสารอ้างอิง 

 

 
 

 

นวตักรรมพร้อมใช้ 

 

กลอ่ง..ห้องน า้พดูได้ พร้อม

ล าโพง 

 

การประกอบนวตักรรม 

 

อปุกรณ์เคร่ืองมือประกอบ 
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สองขาพาเพลิน 

อรรถพล ชูศรีทอง และ วรพจน์  ปัญจันทร์สิงห์   
 

ที่มา 

 ในปัจจุบันการให้บริการทางด้านสาธารณสุข
ให้ความส าคัญต่อการให้บริการผู้ป่วยและประชาชน
ด้านสุขภาพโดยน าเครื่องมือทางการแพทย์หรือกาย
อุปกรณ์ต่างๆมาให้บริการและต้องมีสภาพความพร้อม
ใช้งาน โดยเฉพาะกายอุปกรณ์ช่วยพยุงที่ต้องน ามาใช้
งานในตึกผู้ป่วยศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ส่วนใหญ่แล้ว
ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกระดูก
และข้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของ
กระดูกหักจากอุบัติเหตุต่างๆ หลังจากที่ผู้ป่วยได้เข้า
รับการผ่าตัดจากแพทย์ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ แพทย์
ก็จะส่งปรึกษานักกายภาพบ าบัดในเรื่องของการฝึก
การเคลื่อนที่ของผู้ป่วย ซึ่งผู้ป่วยที่มีที่แขน และขาหัก
พร้อมกัน หรือกระดูกหักท่ีบริเวณแขนท่อนล่างและขา
ข้างใดข้างหนึ่งหัก และจะต้องใช้กายอุปกรณ์ช่วยพยุง
ในการเดิน อุปกรณ์ที่เหมาะสม คือเพทฟอร์มคลัชท์ 
(plate form crutch)ซึ่งเป็นไม้ค้ ายันที่มีแผ่นรองรับ
ปลายแขน เหมาะส าหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถก ามือ 
หรือลงน้ าหนักผ่านข้อมือได้ เป็นกายอุปกรณ์ช่วยพยุง
ในการเดินชนิดนี้แต่ไม่ได้มีให้เบิกจ่ายให้กับผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลวานรนิวาส ดังนั้นทีมผู้วิจัยจึงได้มีการคิด
นวัตกรรม “สองขา พาเพลิน”ซึ่งประดิษฐ์ต่อเติมจาก
ไม้ค้ ายันที่สามารถเบิกได้ตามสิทธิของผู้ป่วยให้คล้าย
กับเพทฟอร์มคลัชท์โดยด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ใน
โรงพยาบาลวานรนิวาส เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการท า
กายภาพบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพอย่างเหมาะสมตาม
ระยะเวลาและตามแผนการรักษาที่เหมาะสม ซึ่งจะท า
ให้ผู้ป่วยนั้นมีคุณภาพในการด าเนินชีวิตที่ดีตามล าดับ 

3.วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือศึกษาผลของการใช้นวัตกรรมสองขา
พาเพลิน 

 2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วย ญาติ 
และบุคลากรทางการแพทย์ต่อการใช้นวัตกรรมสองขา
พาเพลิน 

4.ระเบียบวิธีวิจัย 
 เป็นการพัฒนานวัตกรรม โดยมีขั้นตอน คือ 

ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ปัญหาจากการไม่มีกายอุปกรณ์ที่ช่วย
ค้ ายันอย่างเหมาะสมในกลุ่มผู้ป่วยที่มีแขนและขาหัก
พร้อมกัน ขั้นที่ 2 หาข้อมูลในการประดิษฐ์ไม้ค้ ายันให้
เป็น เพทฟอร์มคลัชท์ ขั้นที่ 3 ประดิษฐ์ไม้ค้ ายันให้เป็น
เพทฟอร์มคลัชท์ด้วยอุปกรณ์ที่เหลือใช้ในโรงพยาบาล 
ขั้นที่ 4 ทดลองใช้อุปกรณ์กับกลุ่มผู้ป่วยที่มีแขนและขา
ข้างใดข้างหนึ่งหักพร้อมกัน ขั้นที่ 5 ประเมินผลการใช้
โดยการสังเกตความสามารถในการเคลื่อนไหวที่
เหมาะสมขณะฝึกเดิน และใช้แบบสอบถามผู้ป่วย 
ญาติผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ผู้ใช้นวัตกรรม 
ท าการทดลองใช้นวัตกรรมกับผู้ป่วยแขนและขาข้างใด
ข้างหนึ่งหักพร้อมกัน 6 ราย ในแผนกกายภาพบ าบัด 
โรงพยาบาลวานรนิวาส ในระหว่างเดือนตุลาคม2559 
– พฤษภาคม 2560 วิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา
แสดงเป็นความถ่ี ร้อยละ  

อุปกรณ์นวัตกรรมสองขาพาเพลิน 
 อุปกรณ์ที่ ใช้ ได้ แก่  1 . ไม้ค้ ายัน  (Axillary 

crutch)2.น๊อตและที่จับพยุงของไม้ค้ ายันที่ช ารุดแล้ว
3.เหล็กแผ่น ขนาด 4*12 ซม. ความหนา 0.1มม. 2 
แผ่นและเหล็กแผ่น ขนาด 4*20 ซม. ความหนา 0.1
มม. 1 แผ่น4.ไม้อัด ขนาด 10*40 ซม. ความหนา 0.5
มม. 1 แผ่น5.แผ่นพีไลท์ ขนาด 10*40 ซม. ความหนา 
0.8 มม. 1 แผ่น6.เครื่องเชื่อมเหล็ก7.สว่าน8.ไขควง9.
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กาวยางเหลือง10.คัทเตอร์11.กรรไกร12.ไม้บรรทัด13.
เลื่อยตัดเหล็ก14.ประแจแหวนปากตาย เบอร์ 10 และ 
เบอร์ 1115.คีมล็อค16.ดินสอ17.ปากกาเมจิก18.ฆ้อน
ยาง 

 ขั้นตอนการท า 
1. เลือกไม้ค้ ายันให้เหมาะสมกับขนาดรูปร่าง

ความสูงของผู้ป่วย 
2. น าแผ่นเหล็กทีตัดได้ขนาดตามต้องการมา

เชื่อมติดกันท าเป็นฐานรองรับแผ่นไม้อัดที่
รองรับน้ าหนักของแขนผู้ป่วย 

3. น าสว่านมาเจาะรูที่เหล็ก แผ่นไม้อัดและไม้ค้ า
ยันเพ่ือยึดน๊อตให้ยึดติดกับเหล็กและแผ่นไม้
อัดรองรับน้ าหนักแขนผู้ป่วย 

4. ใช้น๊อตหมุนยึดด้ามจับกับแผ่นไม้อัด และน า
แผ่นพีไลท์ติดกาวยางประกบกับแผ่นไม้อัด
โดยใช้ฆ้อนยางตีให้แผ่นพีไลท์ติดสนิทกับแผ่น
ไม้อัดแล้วตรวจสอบความเรียบร้อย 

 

 

 

 

 

5.ผลการศึกษา 

 จากการพัฒนานวัตกรรมสองขาพาเพลิน โดย
ใช้ในผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่าง 6 ราย หลังจากมีการ
ประดิษฐ์นวัตกรรมที่เหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละ
ราย พบว่า ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวโดยการเดิน
ด้วยเครื่องพยุงร่างกายเพทฟอร์มคลัชท์ร่วมกับ
การฝึกหัดเดินของนักกายภาพบ าบัดอย่างถูกต้อง  
ผู้ป่วยทุกรายสามารถที่จะเคลื่อนที่ เองโดยใช้
นวัตกรรม ป้องกันและลดปัญหาที่ผู้ป่วยจะต้อง
นอนติดเตียงหรือนั่งเก้าอ้ีล้อเข็น ผู้ป่วยได้รับการ
ท ากายภาพบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามระยะเวลา 
และตามแผนการรักษา จากการประเมินความพึง

พอใจของผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยและบุคลากรทางการ
แพทย์ โดยท าการประเมิน 20คน หลังได้ใช้
นวัตกรรมทั้งด้านโครงสร้าง ความสะดวกในการ
ใช้งาน และด้านคุณค่า พบว่าทั้งผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย
และบุคลากรทางการแพทย์ทุกรายมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดีมาก 
6.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนาคุณภาพ เรียนรู้
การแก้ ไขปัญหาในการปฏิบัติ ง าน ได้อย่ า ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เกิดการเรียนรู้ใน
การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์มาใช้ในหน่วยงาน ซึ่งช่วย
ให้ผู้ป่วยสามารถท่ีจะเคลื่อนที่เองโดยใช้นวัตกรรม
นี้เพ่ือป้องกันและลดปัญหาที่ผู้ป่วยจะต้องนอนติด

อุปกรณ์ที่ใช้ Platform crutch 
สองขาพาเพลิน 

 

 

ฝึกผู้ป่วยเดิน ด้วย 
นวัตกรรมสองขาพาเพลิน 



 
 

113 
 

เตียงหรือนั่งเก้า อ้ีล้อเข็น ผู้ป่วยได้รับการท า
กายภาพบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามระยะเวลา
และตามแผนการรักษาที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
สร้างความพึงพอใจให้ทั้งผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยและ
บุคลากรทางการแพทย์มากยิ่งขึ้น 
7.บทเรียนที่ได้รับ 
 หาอุปกรณ์ที่สามารถประดิษฐ์ทดแทนเพท
ฟอร์มคลัชท์ที่จะต้องสั่งซื้อจากบริษัทผู้ผลิตกาย
อุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
ป้องกันและลดปัญหาผู้ป่วยนอนติดเตียงหรือต้อง
นั่งรถเก้าอ้ีล้อเข็น โดยเน้นความปลอดภัยของ
ผู้ป่วยเป็นหลัก เรียนรู้กระบวนการพัฒนาคุณภาพ
การแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน ผู้ป่วยได้รับการ
รักษาตามระยะเวลาและตามแผนการรักษาที่
เหมาะสม ท าให้ผลของการรักษาและการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพมีประสิทธิภาพ และที่ส าคัญที่สุดคือ
สร้างความพึงพอใจให้ทั้งผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยและ
บุคลากรทางการแพทย์มากยิ่งขึ้นความคุ้มทุนของ
นวัตกรรม ในท้องตลาดต้นทุนเพทฟอร์มคลัชท์ 
480บาทต่อข้างประดิษฐ์นวัตกรรมโดยใช้ไม้ค้ ายัน
และวัสดุอุปกรณ์ที่มี ท าให้สามารถลด และมี

อุปกรณ์ที่เหมาะสมให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้ใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
8.ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 1.เปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงพยาบาลรู้สึกมี
ส่วนร่วมมีหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย การท างานเป็น
ทีม ผู้ปฏิบัติมีความสุข ใช้ทรัพยากรที่เหลือใช้ใน
โรงพยาบาลให้เกิดประโยชน์ ช่วยโรงพยาบาล
ประหยัดค่าใช้จ่าย มีความเสี่ยงลดลง มีการสร้าง
องค์ความรู้เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการท างาน
ประจ าโดยใช้วิธีการวิจัยและก าลังใจจากผู้ป่วย
และญาติผู้ป่วยที่สะท้อนกลับมา 
 2.ผู้บริหารให้การสนับสนุนในเรื่องการคิดค้น
นวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์ และ ทีมงานวิชาการ
โรงพยาบาลวานรนิวาสให้ความช่วยเหลือในการ
สร้างนวัตกรรม 
9.การสนับสนุนที่ได้รับ 
 ผู้บริหารเล็งเห็นความส าคัญ สนับสนุนให้
คิดค้นนวัตกรรมในโรงพยาบาล ส่งเสริมให้เข้าร่วม
ประชุมวิชาการ ท าให้ผู้ปฏิบัติงานคิดค้น พัฒนา
ง าน ให้ เ กิ ด ป ร ะ โ ย ชน์ แ ก่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร แล ะ
ผู้รับบริการได ้
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 นาฬิกาพิทักษ์ไต 
       นางมงคล  วารีย์ นภาลัย แสงโพธิ์  ฐิตาภรณ์  ฮองต้น แจ่มจันทร์   แสนสุข 

    คลินิกชะลอไตโรงพยาบาลวานรนิวาส 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

โรคไตเรื้อรังเป็นปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของ
ประเทศและท่ัวโลก  ปัจจุบันพบผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังราย
ใหม่เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 27.43 (HDC report ณ 12 
มิถุนายน 2560) เกินเกณฑ์ชี้วัดของกระทรวง
สาธารณสุข (เพ่ิมข้ึนร้อยละ10)ด้วยกระแสแห่งการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ในยุคปัจจุบัน โรคไตเรื้อรังเป็นโรคที่รักษาไม่
หายขาดและไม่แสดงอาการเจ็บป่วยในระยะเริ่มต้นท า
ให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าตนเองป่วย ขาด
ความรูค้วามตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง มีวิถี
การด าเนินชีวิตประจ าวันเป็นไปอย่างเร่งรีบ ใส่ใจดูแล
สุขภาพตนเองน้อยลง และมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิด
โรคเรื้อรังต่างๆได้ง่ายขึ้นจะทราบว่าตนเองเจ็บป่วย
เมื่อเกิดอาการแทรกซ้อนรุนแรงและเข้าสู่ภาวะไตวาย
เรื้อรังระยะสุดท้าย จ าเป็นต้องได้รับการบ าบัดทดแทน
ไตด้วยการล้างไตทางช่องท้องหรือฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียมเพ่ือยืดอายุให้ยืนยาวขึ้น ส่งผลกระทบ
ต่อระบบการให้บริการสุขภาพ และระบบการดูแล
สุขภาพตนเองที่บ้าน มีการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตประจ าวันของผู้ป่วยและครอบครัวในระยะยาว
และต่อเนื่องทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
สถานะเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมจนกว่าผู้ป่วยจะ
เสียชีวิต ดังนั้นเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการสุขภาพ
ตนเอง จัดการการเจ็บป่วยเรื้อรัง กิจกรรมการ
เสริมสร้างความรู้ ความตระหนักการเป็นเจ้าของ
สุขภาพและใส่ใจดูแลสุขภาพตนเอง จึงเป็นวิธีการ
ป้องกันและชะลอไตเสื่อมที่เหมาะสมเพ่ือลดอัตราการ
เจ็บป่วย ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล และลดอัตรา
การตายจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้เป็นอย่างดี 

นวัตกรรม“นาฬิกาพิทักษ์ไต” เป็นสื่อการ
สอนส าหรับผู้ให้บริการน าใช้ประกอบการให้ข้อมูล 
ความรู้เกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังที่เข้าใจง่าย เพ่ือรณรงค์
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและชะลอไตเสื่อม  ลด
อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไตเรื้อรังรายใหม่ ลด
ภาวะแทรกซ้อนและผลกระทบต่างๆจากการเจ็บป่วย
อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะส าหรับผู้รับบริการ ผู้ป่วย 
ครอบครัว และประชาชนทั่วไป  ในการเรียนรู้วิถีการ
เจ็บป่วยด้วยโรคไตเรื้อรัง ระยะต่างๆ ซึ่งครอบคลุม
เนื้อหาความรู้เรื่อง หน้าที่ของไต สาเหตุ อาการ และ
วิธีการรักษาโรคไตเรื้อรัง ระยะต่างๆของโรคไต ความ
รุนแรงของโรค อัตราการกรองของไต ระยะเวลาใน
การชะลอไตเสื่อม และระยะเวลาการตัดสินใจเลือก
วิธีการบ าบัดรักษาทดแทนไต   
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาสื่อการสอนเรื่องโรคไตเรื้อรัง
ระยะต่างๆ ที่เหมาะสมส าหรับผู้ให้บริการสุขภาพ 

2.  เพ่ือเพ่ิมระดับการรับรู้และความเข้าใจ
เรื่องโรคไตเรื้อรังส าหรับผู้รับบริการ 
 
วิธีการด าเนินงาน 

1. สืบค้นฐานข้อมูลต่างๆและนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้องกับความรู้เรื่องโรคไตเรื้อรังใน
ปัจจุบัน 

2. ส ารวจปัญหา ความต้องการของผู้
ให้บริการและผู้รับบริการเก่ียวกับความรู้
เรื่องโรคไตเรื้อรัง  

3. รวบรวมข้อมูลจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 
ต่างๆในการประดิษฐ์นวัตกรรม 
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4. ออกแบบและประดิษฐ์นวัตกรรม 
“นาฬิกาพิทักษ์ไต” โดยใช้วัสดุที่หาง่าย คงทน ราคา
ประหยัด พกพาได้สะดวกโดยก าหนดคุณสมบัติและ

สัญลักษณ์ของ“นาฬิกาพิทักษ์ไต”ให้สามารถสื่อ
ความหมายได้ถูกต้องและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ให้บริการและผู้รับบริการได้ครบถ้วน ดังนี้ 

 
ล าดับ คุณสมบัต“ินาฬิกาพิทักษ์ไต” สัญลักษณ์ที่ใช้สื่อความหมาย  
1 สามารถบอกหน้าที่ของไต สาเหตุ อาการ

และการรักษา 
 

1. ตัดแยกวัสดุวงกลมออกเป็น 2 ส่วน แทนไต 2 ข้าง  
2. ใช้ข้อความติดด้านหลังนาฬิกา หน้าที่ของไต สาเหตุ 

อาการและวิธีการรักษา 
2 สามารถบอกระยะต่างๆของโรคไต  

 
ตัดแบ่งวัสดุวงกลมทั้ง 2 ข้าง เป็น 5 ส่วนติดตัวเลข 1-5 
ที่มุมด้านในของวงกลม ดังรูป 
          
 
 
 

3 สามารถบอกความรุนแรงของโรคไต การใช้ความหมายของสี(ปิงปองจราจร) บอกความรุนแรง
ระยะที่ 1สีเขียว ระยะท่ี 2สีฟ้า สื่อถึงความปลอดภัย  
ระยะที่ 3 สีเหลือง สื่อถึง การเตือนภัย 
ระยะที่ 4 สีส้มสื่อถึงการเฝ้าระวัง 
ระยะที่ 5 สีแดง สื่อถึง ความรุนแรง/ อันตราย 

4 สามารถบอกแรงไต 
 

ติดตัวเลขคล้ายนาฬิกา ที่ขอบวงกลมด้านนอกดังรูป 
การหักพับงอได้ของนาฬิกาแต่ละระยะ  
บอกการเสื่อมหายไปของแรงไต 
ติดจุด 12 จุดแทนตัวเลขอ่ืนๆบนนาฬิกา 
  
 
 
  

5 สามารถบอกระยะเวลาการชะลอไต 
ก่อนได้รับการล้างไต(ปี) 
 

ติดตัวเลขด้านข้างขอบวงกลม ตามระยะเวลาไตเสื่อม/ปี 
แรงไตจะลดลง 4 มิลลิลิตร/นาที/1.73 ตารางเมตร/ปี  
และผู้ป่วยส่วนใหญ่มักเริ่มต้นการล้างไตเมื่อแรงไตลดลง 
เหลือเพียง5 มิลลิลิตร/นาที/1.73 ตารางเมตร 
 

 
5. การทดลองใช้นวัตกรรม “นาฬิกาพิทักษ์

ไต” ในการสอนและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ให้บริการ
สุขภาพ และผู้รับบริการโดยใช้ระยะเวลาในการสอน

และสื่อสารโดยใช้ “นาฬิกาพิทักษ์ไต” ครั้งละ 20 -30 
นาท/ีกลุ่ม 

1 
3 2 

4 5 

12 0 
30 

6 0 

15 
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6. ปรับปรุงนวัตกรรม “นาฬิกาพิทักษ์ไต” 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ให้และผู้รับบริการ 

7. สรุปและประเมินผลระดับคะแนนความ
พึงพอใจของผู้ให้บริการ ประเมินผลการรับรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังของผู้รับบริการ 

 
ผลการด าเนินงานด้านผู้ให้บริการ(จ านวน 15 คน) 
ข้อ ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ ผลการประเมิน (ร้อยละ) 
1 ประโยชน์จากการน านวัตกรรม “นาฬิกาพิทักษ์ไต”ไปใช้ในงานประจ า 86.7(52/60) 
2 นวัตกรรม “นาฬิกาพิทักษ์ไต”ท าจากวัสดุหาง่าย ทนทาน 83.3  (50/60) 
3 นวัตกรรม “นาฬิกาพิทักษ์ไต” พกพาสะดวก 83.3   (50/60) 
4 นวัตกรรม “นาฬิกาพิทักษ์ไต” เป็นสื่อการสอนที่เข้าใจง่าย 85    (51/60) 
5 ความพึงพอใจโดยรวมจากการน าใช้นวัตกรรม “นาฬิกาพิทักษ์ไต” 83.3  (50/60) 
 อัตราความพึงพอใจโดยรวม 84.3 (253/300) 

 
ผลการด าเนินงาน ด้านผู้รับบริการ(จ านวน 314 คน) 
ข้อ การรับรู้และความเข้าใจ เรื่องโรคไตเรื้อรังของผู้รับบริการ ผลการประเมิน (ร้อยละ) 
1 สามารถบอกระยะโรคไตเรื้อรังของตนเองได้ถูกต้อง 93 ( 292 /314) 
2 สามารถบอกหน้าที่ของไตได้ถูกต้อง อย่างน้อย 1 ข้อ 82  ( 258/314) 
3 สามารถบอกอัตราการกรองของไต (แรงไต)ของตนเองได้ถูกต้อง 77  ( 242 /314) 
4 สามารถเปรียบเทียบแรงไตของตนเองที่เพ่ิมขึ้น/ลดลงได้ถูกต้อง 72  ( 226 /314) 
5 สามารถบอกวิธีการป้องกันและชะลอไตเสื่อมของตนเองได้ถูกต้อง 85  ( 267 /314) 
 อัตราการรับรู้และความเข้าใจ เรื่องโรคไตเรื้อรังโดยรวมของผู้รับบริการ 81.8( 1285 /1570) 

 
การอภิปรายผล 

1. ผู้ให้บริการเป็นพยาบาลวิชาชีพประจ าคลินิก
ชะลอไต ของโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดสกลนคร 
จ านวน 15 คน และเป็นผู้น าใช้นวัตกรรม “นาฬิกา
พิทักษ์ไต” ในการสอนความรู้เรื่องโรคไตแก่
ผู้รับบริการ     มีระดับความพึงพอใจต่อการน าใช้
นวัตกรรมโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ร้อยละ 84.3  

2. ผู้รับบริการ มีอัตราการรับรู้และความเข้าใจ 
เรื่องโรคไตเรื้อรังโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ร้อยละ 
81.8 

3. ผู้รับบริการเป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 - 4 
รับบริการในคลินิกชะลอไต โรงพยาบาลวานรนิวาส 

จ านวน 314 คน เพศชาย 75 คน เพศหญิง 238 คน 
อายุเฉลี่ย 68 ปี (min36 ปี , max89 ปี)  ส่วนใหญ่เป็น
ผู้สูงอายุ มีข้อจ ากัดด้านอายุ มีความเสื่อมด้านร่างกาย 
การรับรู้ การมองเห็น ความจ าและการได้ยิน ต้องให้
ข้อมูลที่กระชับชัดเจน เข้าใจง่าย และให้ข้อมูลซ้ า
หลายๆครั้ง จึงจะเข้าใจมากข้ึน 
ประโยชน์ในการน าใช้  

1. ด้านผู้รับบริการ ให้ความสนใจ และเข้าใจ
เนื้อหาความรู้เรื่องโรคไตเพ่ิมขึ้น สามารถบอกระยะ
ของโรคและความรุนแรงของโรคไตของตนเองได้  กลัว
ไตเสื่อมมากขึ้น มีความมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตนเองเพ่ือชะลอไตเสื่อม  ต้องการทราบ
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ข้อมูลสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงของแรงไตตนเอง
ทุกครั้งที่มารับบริการ  

2. ด้านผู้ให้บริการ มีการขยายผลการน าใช้
นวัตกรรม “นาฬิกาพิทักษ์ไต” โดยการเผยแพร่และ
ถ่ายทอดการใช้นวัตกรรมแก่ผู้ให้บริการสุขภาพประจ า
คลินิกโรคไตเรื้อรัง โรงพยาบาลชุมชนต่างๆในจังหวัด
สกลนคร และขยายผลการน าใช้ในระดับรพ.สต.ทุก
แห่งในอ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนครได้รับความ
พึงพอใจในการน าใช้ในระดับดีมาก 

3. ด้านหน่วยงาน ได้สื่อการสอน เรื่องโรคไตที่
สามารถสื่อสารข้อมูลเข้าใจง่าย พกพาสะดวก เห็น

ภาพความรุนแรง และการเปลี่ยนแปลงระยะต่างๆของ
โรคไตได้อย่างชัดเจน ราคาประหยัด สามารถประดิษฐ์
ได้เอง  
โอกาสพัฒนา 

1. การพัฒนาสื่อสื่อวีดีทัศน์ แนะน าวิธีการน า
ใช้ “นาฬิกาพิทักษ์ไต” ส าหรับผู้ให้บริการ ที่สนใจ
น าไปใช้ในคลินิกชะลอไตในหน่วยงาน 

2. การพัฒนาสื่อวีดีทัศน์ การให้ข้อมูลความรู้
เรื่องโรคไต โดยน าใช้ “นาฬิกาพิทักษ์ไต” ในการ
ชะลอไต ส าหรับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปที่
สนใจ 

 
ภาพถ่าย  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านหน้า ระยะโรคไต ด้านหลัง ความรู้โรคไต  ระยะที่5สีแดง  ด้านข้าง เวลาชะลอไต 
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โต๊ะใส่เฝือก Hip spica cast เด็ก 

วรพจน์  ปัญจันทร์สิงห์ ต าแหน่ง ช่างเครื่องช่วยคนพิการ หน่วยงาน กายภาพบ าบัดโรงพยาบาลวานรนิวาส 
 
ที่มา 
 การรักษาผู้ป่วยเด็กเล็กที่มีภาวะกระดูกต้นขา
หัก คือ การใส่เฝือกดามสะโพก (hip spica cast) โดย
ต้องใส่เฝือกคลุมตั้งแต่บริเวณช่วงอกตั้งแต่ราวนมลงถึง
ปลายเท้า หรือขึ้นอยู่กับลักษณะการบาดเจ็บของ
ผู้ป่วยแต่ละราย ขั้นตอนของการท าหัตถการหลังจาก
เตรียมผู้ป่วยให้พร้อมโดยทีมแพทย์และศัลยแพทย์ 
เดิมพบปัญหาในการจัดท่าเพ่ือเตรียมผู้ป่วยเด็กเล็กใน
การใส่เฝือกดามสะโพกจากการใช้เตียงผ่าตัดปกติ และ
ต้องจัดขาทั้งสองข้างให้ได้องศาหรืออยู่ในต าแหน่งที่
เหมาะสม ท าให้เกิดความล าบากและใส่เฝือกดาม
สะโพกในเด็กทารกและเด็กเล็กด้วยความไม่สะดวก มี
ข้อเสนอแนะจากศัลยแพทย์ออโธปิดิค และทีม จาก
การได้ร่วมปรึกษาปัญหาและอุปสรรคจากการใส่เฝือก
ดามสะโพกในทารกแรกเกิดถึงเด็กโต ในเรื่องการ
จัดหาเตียงหรืออุปกรณ์ที่เหมาะสมและช่วยให้สามารถ
ใส่เฝือกดามสะโพกในทารกและเด็กเล็กได้ง่าย สะดวก 
และปลอดภัย จึงได้มีการคิดค้นนวัตกรรม โต๊ะใส่เฝือก 
hip spica cast เด็ก จากอุปกรณ์เหลือใช้ ที่สามารถ
หาได้ในหน่วยงาน และเพ่ือเพ่ิมความสะดวก และใส่
เฝือก hip spica cast ในเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3.วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือศึกษาผลของการใช้โต๊ะใส่เฝือก hip 
spica cast เด็ก 

 2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
ทางการแพทย์ต่อการใช้นวัตกรรมโต๊ะใส่เฝือก hip 
spica cast เด็ก 

4.ระเบียบวิธีวิจัย 

 เป็นการพัฒนานวัตกรรม โดยมีขั้นตอน คือ 
ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ปัญหา ขั้นที่ 2 หาข้อมูลในการ
ประดิษฐ์ ขั้นที่ 3 ประดิษฐ์โต๊ะใส่เฝือก hip spica cast 
เด็ก ขั้นที่ 4 ทดลองใช้โต๊ะใส่เฝือก hip spica cast 
ทารกหรือเด็กเล็ก 3 คน เนื่องจากมีข้อจ ากัดของ
จ านวนผู้ป่วย ตั้งแต่ระยะ ปี 2559 – 2560 ขั้นที่ 5 
ประเมินผลการใช้นวัตกรรม โดยศึกษาในทีมผ่าตัดเพ่ือ
สอบถามความ พึงพอใจของการ ใช้ นวั ตกรรม 
ประกอบด้วย ศัลยแพทย์ออปิดิค ทีมผ่าตัด 5 คน ใน
ระหว่าง 1 เมษายน 2559 ถึง 1 เมษายน 2560 
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

อุปกรณ์นวัตกรรม 
1.แผ่นอะคูลิค หนา 5 มิลเมตร กว้าง 42x54 

เซนติเมตร (แผ่นป้ายโฆษณา) แผ่นอะคูลิค และขนาด  
5.5 x 43 เซนติเมตร 1 แผ่น 

2.วอคเกอร์เก่าที่ช ารุดแล้ว จ านวน 2 อัน (ตัดแต่ง
อุปกรณ์วอคเกอร์ที่ยังพอใช้ได้ น ามาใช้ประโยชน์ใหม่) 

3.จุกยางใส่ขาวอคเกอร์ 4 อัน 
4.น็อตขนาด 3 นิ้ว 2 ตัว , น็อตเกียวขนาด 1 นิ้ว 

จ านวน 10 ตัว 
5. เหล็กขนาด 4 หุน ยาว 40 เซนติเมตร  
6.ไม้ขนาด 3 x 3 เซนติเมตร ยาว 1 เมตร 
7.เหล็กแบน หนา 4 มิลลิเมตร กว้าง 4 ยาว 18 

เซนติเมตร 
8.เชือกร้อยสีขาวแดง ยาว 30 เซนติเมตร  
 ขั้นตอนการท า 
1. จัดหาแผ่นอะคูลิคจากแผ่นป้ายโฆษณาเก่า 

ปรับปรุงและดัดแปลงวอคเกอร์ที่ช ารุด 2 อัน 
น ามาปรับให้เล็กลง และได้เป็นวอคเกอร์
ขนาดเล็ก  
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2. น าวอคเกอร์และแผ่นอะคูลิกสี่เหลี่ยมมายึด
ติดกัน โดยน าสว่านมาเจาะรูที่วอคเกอร์ 

3. น าไม้ขนาด 3 x 3 เซนติเมตร ยาว 1 เมตร 
มาขันยึดน็อตติดบริเวณด้านในของวอคเกอร์ 
ติดด้านตรงข้ามกับแผ่นอะคลูิค 

4. ปลายที่อยู่ด้านนอกไม้ยึดกับเหล็กแบน หนา 
4 มิลลิเมตร กว้าง 4 ยาว 18 เซนติเมตร 

5. เหล็กกลม 4 หุน ที่มีปลายทั้งสองด้านติดกับ
เหล็กแบนหนา 4 มิลลิเมตร กว้าง 4 x 18 
เซนติเมตร เพ่ือเป็นฐานยึดไม้และแผ่นอะคู
ลิคเล็กที่ใช้รองสะโพก 

6. น าแผ่นอะคูลิค ขนาด  5.5 x 43 เซนติเมตร 
แผ่นรองบริเวณสะโพก สามารถถอดออกได้ 
และรับน้ าหนักได้ ประมาณ 20 กิโลกรัม 

รูปแสดงการใส่เฝือกดามสะโพก โดยใช้ โต๊ะใส่เฝือก hip spica cast  

       

 

 

 

 

 

 

5.ผลการศึกษา 

 จากการพัฒนานวัตกรรม โต๊ะใส่เฝือก hip 
spica cast เด็ก โดยใช้ในผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่าง 3 
ราย หลังจากมีการประดิษฐ์นวัตกรรมที่เหมาะสม
กับผู้ป่วย พบว่า ศัลยแพทย์ออโธปิดิค ทีมงานห้อง
ผ่าตัด 5 คน มีความพึงพอใจระดับมาก ทั้งด้าน

โครงสร้าง ความสะดวกในการใช้งาน และด้าน
คุณค่า ความพึงพอใจเฉลี่ยในการใช้นวัตกรรมร้อย
ละ 82 และสามารถใส่เฝือกดามสะโพกได้อย่าง
ง่าย สะดวกเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
6.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนาคุณภาพ เรียนรู้
การแก้ ไขปัญหาในการปฏิบัติ ง าน ได้อย่ า ง

 เดิมท าหัตถการใส่เฝือกดามสะโพก หรือ hip spica cast บนเตียงผา่ตัดและต้องใช้จ านวนคนในการจดัท่าที่
เหมาะสม เป็นไปด้วยไมส่ะดวก (ภาพประกอบจาก https://www.youtube.com/watch?v=DR5W6T8w7Ss) 

 

 

เจ้าหน้าท่ีแผนกกายภาพบ าบัด ไดป้ระดิษฐ์นวัตกรรม  โต๊ะใส่เฝือก hip spica cast 
เด็ก ท าให้สามารถท าหัตถการไดส้ะดวก เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภ าพ การ พัฒนา
สิ่ งประดิษฐ์ มา ใช้ ในหน่ วยงาน  เ พ่ิ มความ
สะดวกสบายในการท าหัตถการ การจัดท่าที่
เหมาะสมในการท าหัตถการการใส่เฝือกดาม
สะโพก  
7.บทเรียนที่ได้รับ 
 หาอุปกรณ์ที่สามารถประดิษฐ์ทดแทนจาก
อุปกรณ์ที่ เหลือ ใช้ ในหน่วยงาน และผู้ ผลิ ต
นวัตกรรมเป็นช่างเครื่องช่วยคนพิการ กลุ่มงาน
กายภาพบ าบัด ซึ่งท าให้เรียนรู้ว่าบุคลากรทุกคน
สามารถพัฒนาหน้างานเพ่ือให้เกิดคุณภาพที่ดี
ยิ่งขึ้น และจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรต้องให้การ
สนับสนุนเพ่ือค้นหาศักยภาพที่ดีและเพ่ิมแรง
บันดาลใจในการพัฒนางานให้เกิดคุณภาพยิ่งข้ึน  
8.ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 1.เปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงพยาบาลรู้สึกมี
ส่วนร่วมมีหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย การท างานเป็น

ทีม ผู้ปฏิบัติมีความสุข ใช้ทรัพยากรที่เหลือใช้ใน
โรงพยาบาลให้เกิดประโยชน์ ช่วยโรงพยาบาล
ประหยัดค่าใช้จ่าย มีความเสี่ยงลดลง มีการสร้าง
องค์ความรู้เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการท างาน
ประจ าโดยใช้วิธีการวิจัยและก าลังใจจากผู้ป่วย
และญาติผู้ป่วยที่สะท้อนกลับมา 
 2.ผู้บริหารให้การสนับสนุนในเรื่องการคิดค้น
นวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์และ ทีมงานวิชาการ
โรงพยาบาลวานรนิวาสให้ความช่วยเหลือในการ
สร้างนวัตกรรม 
9.การสนับสนุนที่ได้รับ 
 ผู้บริหารเล็งเห็นความส าคัญ สนับสนุนให้
คิดค้นนวัตกรรมในโรงพยาบาล ส่งเสริมให้เข้าร่วม
ประชุมวิชาการ ท าให้ผู้ปฏิบัติงานคิดค้น พัฒนา
ง าน ให้ เ กิ ด ป ร ะ โ ย ชน์ แ ก่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร แล ะ
ผู้รับบริการได ้
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ถุงแดงแรงฤทธิ์ พิชิตผ้าเปื้อนติดเชื้อ 

วันเพ็ญ   แสดคง ต าแหน่ง พนักงานจุลทัศกร ปนัดดา   เคนทวาย  ต าแหน่ง พนกังานทัว่ไป  หน่วยงาน ซกัฟอก   

 

ที่มา  

การขนย้ายผ้าปนเปื้อนเชื้อโรคหรือผ้าติดเชื้อ 
ซึ่งได้แก่ ผ้าที่เปื้อนเลือด สารน้ าหรือสารคัดหลั่งจาก
ร่างกาย ซึ่งมีการปนเปื้อนของเชื้อโรค ซึ่งปริมาณผ้า
เปื้อนติดเชื้อเฉลี่ย 2,560 ชิ้นต่อวัน จากเดิมใช้
ถุงพลาสติกแดงที่ใส่ขยะติดเชื้อ พบปัญหามีการเพ่ิม
มากขึ้นของขยะติดเชื้อจากถุงแดงที่บรรจุผ้าเปื้อนติด
เชื้อ และความไม่คงทนของถุงแดง ท าให้เกิดการฉีก
ขาด และรั่วซึม ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค
ในกลุ่ มผู้ บริ การผ้ าที่ จะได้ รับการปนเปื้ อนจาก
กระบวนการจัดการผ้าไม่เหมาะสม อุปกรณ์ที่ใช้บรรจุ
ผ้าเปื้อนติดเชื้อเป็นสิ่งที่ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่
บุคลากรงานบริการผ้า จากการสัมผัสโดยตรง หรือ
จากการสัมผัสฝุ่นละออง หรือฝุ่นผ้าที่มีการปนเปื้อน
โดยผ่านทางอากาศ มาตรการการแพร่กระจายเชื้อใน
การจัดการผ้าจะต้องมีการแยกที่ต้นก าเนิดของผ้า
เปื้อนติดเชื้อให้ชัดเจน ดังนั้นจึงได้มีการคิด นวัตกรรม 
ถุงแดงที่ท าจากผ้าใบไนล่อน กันน้ าได้ เพ่ือบรรจุผ้า
เปื้อนติดเชื้อในการขนย้ายจากต้นก าเนิดของผ้าเปื้อน
ติดเชื้อไปถึงโรงซักฟอก เพ่ือลดการแพร่กระจายของ
เชื้ อจากความไม่คงทนของถุ งแดงติด เชื้ อที่ เป็น
พลาสติกสู่ผู้จัดการผ้า ลดการเกิดขยะติดเชื้อจากถุง
แดงท่ีใช้บรรจุผ้าเปื้อนติดเชื้อ  

       3. วัตถุประสงค์  

 1. เพ่ือศึกษาผลของนวัตกรรมถุงแดงแรงฤทธิ์ 
พิชิตผ้าเปื้อนติดเชื้อ  

       4. ระเบียบวิธีวิจัย  
         เป็นงานวิจัยเชิงพรรณนา เป็นการเก็บ
ข้อมูลหลังมีการใช้ นวัตกรรมถุงแดงแรงฤทธิ์ พิชิตผ้า
เปื้อนติดเชื้อ ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน 
2560   คั ด เ ลื อ ก โดย วิ ธี ก า ร สุ่ ม ตั ว อย่ า ง แบบ
เฉพาะเจาะจง น าไปใช้ในหน่วยบริการที่มีการท า
หัตถการที่มีผ้าเปื้อนติดเชื้อ 10 หน่วยบริการ ใน
โรงพยาบาลวานรนิวาส วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา แสดงความถี่ ร้อยละ  

 
          
 ขั้นตอนการจัดท านวัตกรรม ถุงแดงแรงฤทธิ์ พิชิตผ้า
ติดเชื้อ 
    อุปกรณ์ท่ีใช้  

1. ผ้าใบไนล่อน สีแดง ความหนา 0.5 
มิลลิเมตร    

2. เชือกไนล่อน ขนาด 0.5 มิลลิเมตร เพ่ือ
สอดเข้ากับหูรูดของถุงแดง 

3. ไม้ส าหรับสอดเชือกเข้ากับหูรูดถุงแดง 
4. จักรเย็บผ้า 
5. ด้าย 
6. ตลับเมตร 
ขั้นตอนการท า 
1. ตัดเย็บโดยเจ้าหน้าที่ งานซักฟอกที่มี

ความเชี่ยวชาญด้านการตัดเย็บ 
2. ตัดผ้าใบไนล่อนตามขนาดของถุง ตัดตาม

ขนาดของถุงแดง 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ 
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40x30 นิ้ว ขนาดกลาง 39x30 นิ้ว และ 
ขนาดเล็ก 26x19 นิ้ว  

3.  ตัด เย็บช่องส าหรับท าหู รูดขนาด 3 
เซนติเมตร 

4. ใช้ไม้เ พ่ือสอดเชือกไนล่อนตามขนาด
ความยาวของถุง เพ่ือสามารถดึงปิดถุงได้ 

5. ตรวจสอบความเรียบร้อยของถุง  

                                    
 
   

                             
 

   

          5. ผลการศึกษา  

     สามารถน าถุงแดงแรงฤทธิ์ พิชิตผ้าติดเชื้อ 
กลับมาใช้ซ้ า ไม่เกิดการช ารุดหรือรั่วซึมขณะขนส่งผ้า
เปื้อนติดเชื้อจากต้นก าเนิดผ้าเปื้อนติดเชื้อถึงหน่วย
ซักฟอก ลดการใช้ถุงแดงใส่ขยะติดเชื้อเดิมประมาณ 
30 ถุง ต่อวัน หลังมีการน า นวัตกรรมมาใช้ เป็น
ระยะเวลา 2 เดือน ลดการใช้ถุงแดง 1,800 ถุง ถ้า
ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถุงแดงติดเชื้อพลาสติก 
1800 ถุง ตามขนาดพบว่า ต้องสูญเสียเงิน เมื่อใช้ถุง
แดงขนาดใหญ่ 180 ห่อ คิดเป็นเงิน 24,300 บาท 
ขนาดกลาง 81 ห่อ คิดเป็นเงิน 10,935 บาท และ
ขนาดเล็ก 54 ห่อ คิดเป็นเงิน 7,290 บาท ลดการ

สูญเสียเงินจากการท าลายขยะติดเชื้อ เมื่อใช้ถุงแดง
ขนาดใหญ่ 180 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 2,520 บาท 
ขนาดกลาง 81 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 1,134 บาท และ
ขนาดเล็ก 54 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 756 บาท ประมาณ
เงินที่ต้องสูญเสียจากกระบวนการจัดการผ้าเปื้อนติด
เชื้อในระยะเวลา 2 เดือน ประมาณ 8,046 ถึง 26,820 
บาท  

  6. การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงาน
ประจ า 

 น ามาใช้บรรจุผ้าเปื้อนติดเชื้อ ในทุกหน่วย
บริการในโรงพยาบาลวานรนิวาส ถุงแดงแรงฤทธิ์ พิชิต
ผ้าติดเชื้อ มีความคงทน และไม่ช ารุดเมื่อน ากลับมาใช้

ถงุแดงขนำดเลก็ ถงุแดงขนำดกลำง ถงุแดงขนำดใหญ่ 

กำรใช้งำนถงุขนำดเลก็ กำรใช้งำนถงุขนำดใหญ่ กำรซกัและตำกเพื่อน ำมำใช้ใหม ่
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ใหม่ และไม่เกิดการรั่วซึมซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่กระจาย
เชื้อต่อผู้จัดการผ้าเปื้อนติดเชื้อ ไม่สิ้นเปลื้องทรัพยากร
และลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะติดเชื้อ มีความ
สะดวกต่อผู้จัดการผ้าเปื้อน  
           7. แผนการที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ใน
หน่วยงาน 
    น าถุงแดงแรงฤทธิ์ พิชิตผ้าติดเชื้อ มาใช้ในทุก
หน่วยบริการ และประเมินผลการใช้เป็นระยะ ๆ และ
ปรับปรุงตามความเหมาะสมของความต้องการของ
หน่วยงาน ประเมินอายุการใช้งานของถุงแดงเพ่ือ
ประเมินความคุ้มค่าคุ้มทุน  และเพ่ิมระยะเวลาในการ
ประเมินการใช้นวัตกรรมเพ่ือเปรียบเทียบผลการใช้ได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
           8. บทเรียนที่ได้รับ  
     จากข้อเสนอแนะของหน่วยบริการ พบว่า 
เนื่องจาก ถุงแดงผลิตจาก ผ้าใบไนล่อนที่มีความหนา
ประมาณ 0.5 มิลลิเมตร เมื่อสวมถุงแดงกับอุปกรณ์ท า

ให้มีความไม่พอดี จึงเสนอให้มีการปรับขนาดของถุง
แดง เพ่ือให้มีความเหมาะสมมากขึ้น อุปกรณ์หูรูดที่ใช้
มัดมีความไม่สะดวกในการดึงรัด เนื่องจาก ถุงแดงมี
ความหนาท าให้ดึงได้ยาก  
         9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
            1. ทีมงานซักฟอกและหน่วยจ่ายกลางได้
เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดข้ึน จากกระบวนการท างานการ
จัดการผ้าเปื้อน จึงมีการพัฒนา นวัตกรรมนี้เพ่ือให้เกิด
มาตรฐ านของ ง านการควบคุ มการติ ด เ ชื้ อ ใ น
โรงพยาบาลเกี่ยวกับการจัดการผ้าเปื้อนติดเชื้อ และ 
ลดการสูญค่าใช้จ่ายจากการจัดการขยะติดเชื้อ 
           2 .  ผู้ บ ริ ห า ร ให้ ก า ร สนั บ สนุ น ใน เ รื่ อ ง
งบประมาณ ในการผลิต ถุงแดงแรงฤทธิ์ พิชิตผ้าติด
เชื้อ 
           3. ทีมงานวิชาการโรงพยาบาลให้ความ
ช่วยเหลือในการสร้างชื้นงาน นวัตกรรม 
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เรื่องเล่า..เร้าพลัง 

(Story telling) 

 

 

 

 



 
 

125 
 

เร่ืองเล่าจากความทรงจ า “นาฬิกาชีวิต” 

นางสาวภัชธิยา  สสีิทธิ์ หอผู้ ป่วยหนกั ICU 

 

    

“นำฬิกำ” เคร่ืองใช้ส ำหรับบ่งบอกเวลำถือเป็นตัว

ช่วยส ำคัญส ำหรับกำรจัดระเบียบชีวิตของมนุษย์

นำฬิกำเดินไปพร้อมๆกับกำรใช้ชีวิตของมนุษย์แล้ว

เม่ือไหร่ท่ีนำฬิกำหยุดเดินชีวิตเรำจะด ำเนินไปเช่น

ไร……… 

    ดิฉันนำงสำวภัชธิยำ    สีสิท ธ์ิพยำบำล

วิชำชีพปฏิบตัิงำนท่ีหอผู้ ป่วยหนกัโรงพยำบำลวำนร

นิวำสจังหวัดสกลนครดิฉันมีประสบกำรณ์กำร

ท ำงำนด้ำนกำรพยำบำลทัง้หมดเพียงแค่ 2 ปีและ

หำกจะนบักำรท ำงำนในหอผู้ ป่วยหนกัจริงๆ ก็เพียง

แค่หนึ่งปีเท่ำนัน้ ในชีวิตกำรท ำงำนกำรดแูลผู้ ป่วยนี ้

เองเป็นแรงจูงใจให้ดิฉันอยำกจะถ่ำยทอดเล่ำ

เร่ืองรำวควำมประทับใจให้กับผู้ อ่ำนทุกท่ำนตลอด

ชีวิตกำรท ำงำนในหอผู้ ป่วยหนกัดิฉันได้พบเจอและ

ดูแลผู้ ป่วยหลำยประเภทพบเจอควำมรู้สึกสมหวัง

ผิดหวงัเสียใจเห็นวงจรชีวิตของผู้ ป่วยท่ีด ำเนินไปดัง่

เช่น กำรเดินของนำฬิกำแต่อยำกจะหยิบยกนำฬิกำ

เรือนเก่ำของพวกเรำชำวไอซียู นำยA (นำมสมมุติ)

หนุ่มวัยรุ่นอำยุ 24 ปีย้อนไปเม่ือประมำณ 3 ปีก่อน

เขำคงมีชีวิตเหมือนกบัวยัรุ่นทัว่ๆไปมีควำมสขุใช้ชีวิต

สนุกสนำนตำมประสำเหมือนนำฬิกำท่ีพึ่งใส่ถ่ำน

ใหม่ๆ แตเ่หมือนวำ่นำฬิกำเรือนนีจ้ะถกูใช้งำนหรือจะ

ใช้ค ำว่ำใช้งำนหนักเกินไปหน่อยก็ได้ท ำให้นำฬิกำ

เรือนนีช้ ำรุดลงนำยAประสบอบุตัเิหตรุุนแรงถึงขึน้ท ำ

ให้เขำกลำยเป็นผู้ ป่วยท่ีต้องนอนติดเตียงร้ำยกวำ่นัน้

คือเขำไม่สำมำรถหำยใจเองได้ต้องอำศยัเคร่ืองช่วย

หำยใจและท่ีสดุแห่งควำมเลวร้ำย A ไม่สำมำรถรับรู้

ส่ือสำรหรือบอกควำมต้องกำรใดๆได้เลย A เข้ำรับ

กำรรักษำทุกวิ ธีแต่ก็ท ำได้เพียงกำรรักษำไว้ซึ่ ง

ร่ำงกำยของเขำเท่ำนัน้นำยA ถูกส่งตวักลบัมำรักษำ

ตวัต่อท่ีโรงพยำบำลใกล้บ้ำนและนีคื้อจุดเร่ิมต้นของ

เร่ืองรำวทัง้หมดท่ีดฉินัพยำยำมจะถ่ำยทอดออกมำ 

วินำทีแรกท่ีดฉิันได้พบกบันำย A ได้รับรู้ประวตัคิวำม

เป็นมำ ควำมรู้สึกมันบอกไม่ถูกไอซียูคือตึกแห่ง

ควำมหวังหรือจุดจบสุดท้ำยของชีวิตในควำมรู้สึก

ของพยำบำลทกุคนกำรมีส่วนชว่ยให้ผู้ ป่วยมีอำกำรท่ี

ดีขึน้หำยจำกอำกำรเจ็บป่วยนัน้เป็นสิ่งท่ีดีเสมอเรำ

ดแูลนำย A ดัง่เช่นผู้ ป่วยคนอ่ืนๆท่ีมีควำมหวงัปีท่ี 1 

ผ่ำนไปปีท่ี 2 ผ่ำนไปและปีท่ี 3 ดิฉันตัง้ค ำถำมกับ

ตวัเองตลอดมำเรำท ำเพ่ือเป้ำหมำยอะไรและอีกตวั

ละครหนึ่งท่ีถ้ำไมก่ล่ำวถึงก็คงจะไม่ได้ “แม”่ ผู้ เติมไฟ

นำฬิกำชีวิตของ A ให้เดนิไปพวกเรำทกุคนคุ้นเคยกบั

แม่เป็นอย่ำงดีแม่คอยดูแล A เหมือนเป็นพยำบำล

อีกคนเป็นผู้ช่วยท่ีดีของพยำบำลเลยก็วำ่ได้และนีเ้อง

ท ำให้เรำชำวไอซียูทกุคนได้ฉุกคิดเป้ำหมำยท่ีเรำทุก

คนตำมหำหรือตัง้ค ำถำมมำตลอดทีมงำนไอซียูได้
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ร่วมปรึกษำกันในกำรจดักำรเก่ียวกับกำรดแูล A เรำ

ไ ด้ประสำนกับหน่วยงำน  Pareative care ของ

โรงพยำบำลเพ่ือให้ได้พดูคยุเก่ียวกบักำรจดักำรดแูล 

A ต่อไปร่วมถึงทีมงำนโอซียูเองก็ได้พูดคุยกับแม่

ค ำตอบท่ีได้คืออะไรคะ? หลำยคนท่ีได้รู้ค ำตอบอำจ

มองว่ำกำรท ำงำนของหน่วยงำนไม่ประสบผลส ำเร็จ

แต่ส ำหรับเรำแล้วเรำไม่ได้ ถือว่ำสิ่ ง นี คื้อควำม

ล้มเหลว ใช่ค่ะค ำตอบคือ แม่ขอให้นำฬิกำชีวิตของ 

A ได้เดินต่อไปพร้อมๆกับหัวใจของแม่ท่ียังเต้นอยู่

บทสรุปนีท้ ำให้ทีมงำนได้กลับมำทบทวนและได้

เรียนรู้กับแนวคิดทำงกำรพยำบำลท่ีพยำบำลทุกคน

ได้เรียนรู้ตัง้แต่ก้ำวเข้ำสู่วิชำชีพในตอนนัน้เรำอำจ

ไม่ได้เข้ำใจมันได้อย่ำงถ่องแท้แต่ในตอนนีเ้รำได้ฟัง

มนัเข้ำไปในหวัใจได้ผ่ำนกำรพยำบำลจริงๆ” Holistic 

care หรือ Humanized Health Care กำรพยำบำล

แบบองค์รวมด้วยหัวใจควำมเป็นมนุษย์ ” ด้วย

อ ง ค์ ป ร ะ ก อบ อย่ ำ ง น้ อ ย  3  ข้ อ  ข้ อ แ ร ก คื อ 

ควำมสำมำรถในกำรมองเห็นองค์รวม   ข้อสองคือ

ควำมสำมำรถในกำรมองเห็นมนุษย์ และข้อสำมคือ

ควำมสำมำรถในกำรมองเห็นควำมทุกข์   ข้อแรก 

ควำมสำมำรถในกำรมองเห็นองค์รวม  มนุษย์ย่อม

ประกอบไปด้วยอวัยวะทัง้  32 กำยท่ีสมบูรณ์จิตท่ี

สมบูรณ์หลอมรวมเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์และพร้อม

สรรค์สร้ำงควำมงำมให้โลกใบนีแ้ตเ่รำมกัถำมกนัอยู่

เสมอ ๆ วำ่อวยัวะใดส ำคญัท่ีสดุหลำยคนเคยตอบว่ำ

หวัใจตบัไตไส้หรืออ่ืนๆ เรำมกัลืมไปว่ำมนุษย์ท่ีครบ

สมบูรณ์นัน่คือควำมงำมของโลกใบนีเ้รำจะมองเห็น

ควำมงำมของมนษุย์ได้นัน้เรำต้องมองมนษุย์อย่ำงมี

องค์รวมไม่แยกส่วนเป็นอวัยวะหรือแม้กระทั่งแยก

ส่วนเป็นวิชำชีพ   เรำก็ต้องมีควำมสำมำรถท่ีจะเห็น

องค์รวมเช่นกัน   ข้อสอง ควำมสำมำรถในกำร

มองเห็นมนษุย์    ส ำหรับกำรประเมินผู้ ป่วยสิ่งส ำคญั

สองอย่ำงคือกำรประเมินจำกกำรซักประวัติผู้ ป่วย

และกำรตรวจร่ำงกำยมนษุย์ทัว่ไปสำมำรถบอกและ

ให้ประวัติเพ่ือกำรรักษำตวัเองให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้

แล้วถ้ำบพดูไม่ได้บอกไมไ่ด้อย่ำง A หวัใจท่ียงัเต้นอยู่

ก็ยงัคงบอกให้พยำบำลได้รู้ว่ำชีวิตของมนุษย์คนนึง

ยังคงเดินต่อไป ข้อสำมคือควำมสำมำรถในกำร

มองเห็นควำมทุกข์  ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำภำ

พกำรดแูลของแมท่ี่มีตอ่ A เป็นภำพท่ีชินตำเธอยงัคง

สม ่ำเสมอไม่ว่ำจะเป็นกำรให้ลกูได้อำหำรท่ีมีคณุค่ำ

มีเคร่ืองประทินผิวท่ีไม่ต่ำงกับคนทั่วๆไปแต่หลำย

ครัง้ท่ีเรำมองเห็นภำพแม่นัง่รับประทำนอำหำรรำคำ

ถูกๆใส่เสือ้ผ้ำรำคำไม่ก่ีบำทใบหน้ำเหน่ือยล้ำผิว

หยำบกร้ำนแห้งแตกน ำ้ตำท่ีพร้อมจะไหลอำบ

ใบหน้ำเม่ือพูดถึงลกูเรำเคยบอกกันว่ำลองเอำหวัใจ

ไปวำงไว้ในหวัใจเขำเรำจะเข้ำใจทกุข์สขุของเขำ 

     เรำอำจไม่ประสบผลส ำเร็จในระบบกำร

บริหำรจัดกำรผู้ ป่วยแต่นั่นแหละค่ะทุกอย่ำงล้วนมี

ข้อจ ำกัดบำงอย่ำงถกูกฎถูกระเบียบแต่ผิดคณุธรรม

จริยธรรมบำงอย่ำงถูกคุณธรรมจริยธรรมแต่ขัดกับ

กฎระเบียบแต่อย่ำงน้อยเร่ืองรำวเหล่ำนีม้นัก็ท ำให้

เรำได้เรียนรู้แนวคิดทำงกำรพยำบำลท่ีเม่ือก่อนเคย

อยู่ในต ำรำท่ีเรำเรียน แต่ในวันนีม้ันได้ฝังเข้ำไปใน
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หวัใจเรำ นำฬิกำชีวิตจะหยุดเดินไปเม่ือไหร่ไม่มีใคร

ทรำบ แต่ตรำบใดท่ีนำฬิกำชีวิตยังคงเดินอยู่มันจะ

เดินไปพร้อมๆ กับHolistic care หรือ Humanized 

Health Care กำรพยำบำลแบบองค์รวมด้วยหัว

ใจควำมเป็นมนษุย์ท่ีมีในหวัใจของพยำบำลทกุคน 
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เกิดมาครั้งหนึ่ง ขอได้ตอบแทนพระคุณแม่ 
ค าภู  โถแก้วเขียว นักกายภาพบ าบัด 

 
    ตั้งแต่เล็กจนโต บ่อยครั้งที่เราจะได้ยินผู้ใหญ่
พูดกันว่า “พ่อแม่2คน เลี้ยงลูกหลายคนได้…แต่ลูก
หลายคน กลับเลี้ยงดูพ่อแม่ไม่ได้” และจนถึงทุกวันนี้
ประโยคนี้ยังเป็นความจริงและมีให้เราเห็นในหลายๆ
ครอบครัว 
 ดังเช่นครอบครัวของยายพล ฝอยลามโลก
หญิงชราแขนขาอ่อนรงนอนติดเตียงช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ได้ และคุณบัวภา ฝอยลามโลกหญิงวัยกลางคน
พิการหูหนวก พูดไม่ชัด เมื่อ10ปีก่อน ยายพลป่วยเส้น
เลือดในสมองตีบ ท าให้แขนขาด้านขวาอ่อนแรง 
หลังจากได้รับการฟ้ืนฟูทางกายภาพบ าบัด ยายพล
สามารถเกาะราวไม้ไผ่เดินได้ และเดินได้ถ้ามีคนคอย
พยุง และช่วงปี 2555อาการของยายของทรุดหนักลง 
หลังจากท่ีสามีของแกเสียชีวิตหลง หลังจากนั้นยายพล
ก็ไม่สามรถเดินได้อีกเลย ยายมีลูกทั้งหมด 7คน และมี
เพียงลูกสาวคนสุดท้องคือพ่ีบัวลาเป็นคนดูแล ย้อนไป
เมื่อปี 2541 หญิงสาววัยรุ่นหน้าตาดีคนหนึ่ง อายุเพียง
18ปี หอบกระเป๋าไปท างานที่กรุงเทพฯ ไปอยู่ได้เพียง
3วันพ่ีบัวลาก็มีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงโดยไม่ทราบ
สาเหตุ ญาติต้องพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพ่ีบัวลา
นอนไม่รู้สึกตัวประมาณ1เดือน และเป็นคนไข้ติดเตียง
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มาประมาณ2เดือน หลังจากนั้น
อาการก็ค่อยๆดีขึ้น และมาทราบภายหลัง ว่าตัวเอง
ป่วยเป็นไข้สมองอักเสบ จากอาการป่วยในครั้งนั้น
ส่งผลให้พ่ีบัวลาหูหนวก พูดไม่ค่อยชัด และได้ย้าย
กลับมาอยู่บ้าน จากนั้นหน้าที่ดูแลพ่อแม่ก็ตกเป็นของ
แก ทุกครั้งที่เราออกเยี่ยมบ้านหลังนี้ภาพที่เราเห็นคือ 
หญิงชราตัวผอมๆขาวๆเนื้อตัวสะอาดสะอ้าน บริเวณ
แก้มทั้ง2ข้างและล าคอถูกปะด้วยแป้งหอม นอนอยู่บน
แคร่ไม้ไผ่ ที่มีท่ีนอนนุ่มๆรองอยู่ และมีหญิงวัยกลางคน
ตัวเล็กผอมบางเป็นคนดูแล ซึ่งดูจากภายนอกแทบไม่รู้
ว่าหญิงคนนี้คือคนพิการ เวลาเราจะสื่อสารกับพ่ีบัวลา 
เราต้องตะโกนเสียงดังๆ หรือบางทีก็ให้แกอ่านปากเอา 

กว่าจะคุยรู้เรื่องต้องใช้พลังในการเปล่งเสียงพอสมควร 
ตลอดระยะเวลา 5ปีที่ยายพลป่วยนอนติดเตียง ยาย
ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากพ่ีบัวลาเป็นอย่างดี ยายไม่มี
แผลกดทับแม้แต่จุดเดียว จะมีก็แค่กล้ามเนื้อขาสอง
ข้างตึง เนื่องจากยายจะนอนตะแคงในท่างอตัว
ตลอดเวลา ทุกเช้าที่ตื่นนอนมาพ่ีบัวลาจะคอยท า
กายภาพให้คุณยาย แล้วค่อยมาป้อนข้าว อาบน้ า และ
บางวันก็จะเอาคุณยายนั่งรถเข็นและเข็นออกมา
นั่งเล่นหน้าบ้าน ระหว่างวันที่คุณยายนอนบนเตียง พ่ี
บัวลาก็จะเปิดวิทยุเครื่องเล็กๆให้คุณยายฟัง แกท า
แบบนี้ทุกวัน จนกลายเป็นกิจวัตรประจ าวันของพ่ีแก
ไปแล้ว เราเคยถามพ่ีบัวลาไปว่า “เปิดวิทยุแบบนี้พ่ีได้
ยินบอ แล้วรู้ได้จั่งได๋ว่าคุณยายชอบฟัง “ พ่ีบัวลา : 
“ข่อยบุฮู้ดอกว่าแม่หมักฟังบอ แต่คิดว่าน่าจะหมักฟัง
อยู่ (พ่ีบัวลายิ้ม) ข่อยย้านแม่เหงาเวลาข่อยไปเฮ็ดเหวี
ยกหลังเฮือน กะเลยอาศัยเปิดวิทยุเป็นหมู่ลาว” ฉัน
ถามต่อ: เหมื่อยบอที่เบิ่งยายคนเดียว แล้วเอ้ือยอ้าย
คนอ่ืนๆมาเบิ่งช่อยอยู่เบาะ พ่ีบัวลา : “ข่อยบ่เหมื่อย
ดอก ข่อยเต็มใจเบิ่งเพราะยายเป็นแม่ข่อย (แกเริ่มพูด
ด้วยน้ าเสียงสั่นเครือและน้ าตาคลอเบ้า) เอ้ือยอ้ายเขา
กะมีครอบครัวของเขา ดนๆเขาจั่งมาหา เงินกะดนๆ
จะส่งมาให้ ข่อยกะใช้เงินผู้เฒ่าและกะเงินคนพิการ
ของข่อยกับแม่นี้แล๋ว แกพูดต่อไปอีกว่า บ่มีคนเว้าน า
ข่อย อยู่กัน2คนแม่ลูก ดีใจหลายที่หมอออกมาเยี่ยม 
สุดท้ายที่บัวลาก็ร้องไห้ออกมา ทีมเยี่ยมบ้านเราท า
อะไรไม่ถูก ได้แต่เอามาตบไหล่แกเบาๆ และตะโกนพูด
กับแกว่า ชื่นชมแกว่าแกเก่งมากที่ดูแลแม่ได้ดีขนาดนี้ 
และบอกแกว่า เราเต็มใจออกมาเยี่ยมและจะพยายาม
ออกมาทุกเดือน และส่งยิ้มให้แกเพ่ือจะบอกแกว่าทีม
เยี่ยมบ้านกายภาพบ าบัดโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ 
รพ.สต.ยังอยู่ข้างๆแกและเต็มใจดูแลแกและแม่ด้วย 
ทุกครั้งที่เราออกหน่วยเยี่ยมบ้าน สิ่งที่เราท าได้คือ ฝึก
ออกก าลังกายให้กับยายพล พาแกฝึกนั่งห้อยขาข้าง
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เตียง และฝึกให้พ่ีบัวลาพายายขึ้นลงรถเข็นให้ถูกต้อง
และปลอดภัย เพราะด้วยโรคที่คุณยายเป็นและยังมี
โรคประจ าตัวคือเบาหวานความดัน และเนื่องจากอายุ
ที่มากของคุณยาย โอกาสที่จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นคงจะ
มีน้อย แต่สิ่งที่ทีมเยี่ยมบ้านเราหวังก็คือ ป้องกันไม่ให้
เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่น ข้อติด แผลกดทับ และอีก
ประการคือ ออกไปเยี่ยมบ้านเพ่ือเป็นการให้ก าลังใจ
กับพ่ีบัวลา นอกจากทีมเยี่ยมบ้านงานกายภาพบ าบัด
โรงพยาบาลวานรนิวาสที่ออกไปเยี่ยมแล้ว ยังมี
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ที่ออกไปเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง และยัง
มี อสม. ประจ าหมู่บ้านที่ออกไปวัดความดันและตรวจ
น้ าตาลในเลือดให้คุณยายเป็นประจ าทุกเดือน การ
ดูแลเอาใจใส่ ความรักความอ่อนโยนที่ลูกสาวมอบให้
แม่นั้น มันท าให้เรารู้สึกอ่ิมเอมและมีความสุขที่ได้ชื่น
ชมความรักความกตัญญูนี้ บ้านที่2คนแม่ลูกอาศัยอยู่
นั้นเป็นบ้านไม้2ชั้นค่อนข้างใหญ่ ดูภายนอกอาจจะดู
เงียบเหงา เพราะแต่ล่ะวันแทบจะไม่มีเสียงพูดคุยหรือ
หัวเราะเสียงดังเล็ดลอดออกมาเลย แต่ถ้าได้เข้าไป
สัมผัสและเฝ้ามองดูการการกระท าที่ลูกสาวปฏิบัติต่อ
แม่แล้วนั้น เราทุกคนจะสัมผัสได้ว่าบ้านหลังนี้มันช่าง
เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นและความกตัญญูที่ลูก
สาวหูหนวกกับแม่พิการเดินไม่ได้นอนติดเตียง 

 แม้สุดท้ายแล้ว เราไม่สามารถรู้ได้ว่าพ่ีบัวลา
จะดูแลคุณยายไปได้นานขนาดไหน แต่สิ่งหนึ่งที่เรา
ได้รับและได้เรียนรู้จากการลงเยี่ยมบ้านของครอบครัว
นี้คือ ผู้หญิงคนหนึ่งที่ยอมเสียสละและเต็มใจ ไม่เคย
โยนหน้าที่การดูแลแม่ให้พ่ีน้องคนอ่ืน ไม่เคยบ่นว่า
เหนื่อย หรือล าบากในการตอบแทนพระคุณแม่ ถึง
แม้นตัวเองจะพิการ แล้เราล่ะ ได้กลับไปดูแลคนที่เคย
เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เกิดดีพอหรือยัง อย่าปล่อยให้ค าว่า
ไม่ว่าง ไม่มีเวลา งานเยอะ ฯ มาเป็นข้ออ้างในการ
กลับไปดูแลท่านเลย ในวันนี้หลายคนโชคดีแค่ไหนแล้ว
ที่มีพ่อและแม่ที่อยู่กับเราและให้เราได้ดูแลตอบแทน
พระคุณ อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปแล้วกลับมานั่งเสียใจ
ที่ไม่ได้ตอบแทนท่านในวันที่ท่านไม่อยู่กับเราแล้วเลย 
ในวันที่มือ 2ข้าง ดูแลรักษาคนไข้เป็นสิบเป็นร้อยคนได้ 
แล้วมือ2ข้างของเรานี้ได้กลับไปดูแลคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็น
ผู้ให้ก าเนิดเราแล้วหรือยัง 

พ่อกับแม่ มีแต่ จะแก่เฒ่า 
จะเลี้ยงเจ้า เรื่อยไป นั้นอย่าหมาย 

ใช้วิชา ช่วยตน ไปจนตาย 
ลูกสบาย พ่อกับแม่ ก็ชื่นใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

130 
 

สายใยผูกพันสายสัมพันธุ์ ณ วังนาซอ 

กายสิทธิ์  จันทะบาล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

        5 ปีที่ท างานสุขภาพจิตชุมชน  ทั่งเหนื่อยทั่ง
สนุ กกับการ ได้ ดู แลผู้ ป่ ว ยจิต เ วชและการดู แล
สุขภาพจิตประชาชนชาวอ าเภอวานรนิวาส บางครั้ง
ท้อแท้ที่ต้องมาพูดคุยกับคนไข้ที่อยู่ในโลกส่วนตัวของ
เขาคุยกันไม่รู้เรื่องบางครั้งต้องได้บังคับในการรักษา  
รู้สึกเหนื่อยวุ่นว้ายเกิน แต่ก็มีหลายเหตุการณ์ที่ท าให้
เรายิ้มได้  คนไข้อาการดีขึ้น การรับรู้ดีอยู่ในโลกความ
เป็นจริง เขาจะมาขอบคุณคุณหมอที่ไปจับฉีดยา ท าให้
เขาอาการสงบสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ ก็มีก าลังใจสู้
ต่อไป 

     เมื่อต้นปี59 ผมได้รับแจ้งจากพ้ืนที่ เครือข่าย
สุขภาพจิตชมชน มีผู้ป่วยจิตเวชขาดยามา3ปี  ปฏิเสธ
การรักษา  มีอาการก าเริบ ลักขโมยของสาวบ้าน จะ
ท าร้ายชาวบ้าน อยู่ในโลกของการหลงผิดคิดว่าตัวเอง
เป็นราชวงศ์หม่อมเจ้าและมีลูกคนหนึ่งชายน้อย ซึ่ง
พิการแต่ก าเนิดดาว์ซินโดรม ท างานในวังนาซอ 
เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่รพ.สต.นาซอประเมินแล้วคุยไม่ได้  
ให้ทีมสุขภาพจิตทางโรงพยาบาลวานรนิวาสมาเยี่ยม
บ้าน  ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลออกไปเยี่ยมน าโดย
นักจิตวิทยา เข้าบ้านผู้ป่วยไม่ได้ ผู้ป่วยถืออาวุธมีดพร้า
ในมือ เจ้าหน้าที่ต้องรีบวิ่งขึ้นรถโรงพยาบาลเกือบไม่
ทัน ทุกคนปลอดภัยกลับมาโรงพยาบาลโดยสวัสดิภาพ  
ด้วยหัวใจแห่งสาธารณสุขจิตวิญญาณของการเป็นผู้
บ าบัดรักษา ทีมสุขภาพจิตมาประชุมกันว่าจะเข้าถึง
ผู้ป่วยได้อย่างไร ได้แนวทางแล้วว่า ผู้ป่วยมีความเช้า
ใจว่าท่านผอ.รพ.สต.เป็นเสด็จพ่ีสามารถพาเข้าเยี่ยม
บ้านได้  ทีมสุขภาพจิตประสานขั้นตอนการเยี่ยมบ้าน
หม่อมเจ้า กับทางเครือข่ายชุมชน เจ้าหน้าที่รพ.สต. 
ผอ.รพ.สต.น าทีมพาเยี่ยมบ้าน  วันนั้นทีมสุขภาพจิตมี
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช PGและเภสัชกรหญิง

ผ่านการอมรมสุขภาพจิตจากรพจ.สราญรมณ์ 4
สัปดาห์พร้อมพนักงานขับรถชาย รถโรงพยาบาลไปที่
รพ.สต.ก่อนเพ่ือเตรียมความพร้อมแล้วให้ท่านผอ.รพ.
สต.น าทีม พอรถมาถึงบริเวณบ้านผู้ป่วย วังของหม่อม
หญิง ปิดประตูเงียบสนิท ใจเจ้าหน้าทีเต้นแรงขึ้น 
พยามสังเกตรอบๆบริเวณบ้าน สังเห็นว่าบริเวณบ้าน
สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมาก ทีมเราให้เสด็จพ่ี
เรียก หม่อมๆมาเยี่ยมบ้านอยู่ไหม มีเสียงตอบรับ จ้า
อยู่จ้า เราให้เปิดวังเข้าเยี่ยมชม โดยให้ท่านผอ.รพ.สต.
แนะน าทีมว่ามาจากโรงพยาบาลจะมาตรวจสุขภาพ
หม่อมรับค าสั่งจากส านักราชวัง บรรยากาศจึงเป็นไป
ด้วยดีสังเกตเห็นบ้านเรือนสะอาดดี การแต่งตัว
เรียบร้อยสวยงามเสื้อผ้าสะอาด  ชายน้อยเนื้อตัว
สะอาดเสื้อผ้าสะอาด  เริ่มการสนทนาแนะน าตัวตรวจ
สุขภาพร่างกายวัดความดัน สอบถามเรื่องการกินยา 
หม่อมบอกว่าท่านสั่งไม่ให้กินเขาจะใส่ยาตาย  ทาง
เภสัชใช้กลยุทธ์ทุกวิธีไม่ย่อมกินยา บอกว่ากินแล้วสวย
ก็ไม่เอา มีการตรวจสอบยาโดยส่งทางจิตให้นาย
ตรวจดูกินไม่ได้ ปฏิเสธการรักษาทุกอย่าง  นั่งสนทนา
สอบถามอยู่ประมาณ2ชม.จึงยุติการสนทนา โดยการ
นัดหมายจะมาเยี่ยมอีกครั้งในอีก3วัน หม่อมหญิงก็ตก
ลง ในระหว่างรอเวลาเยี่ยม3วัน  ทีมสุขภาพจิตได้
ประชุมผู้น าชุมชน อปท.ท าประชาคมการปรึกษาหา
หรือว่าจะช่วยดูแลหม่อมและชายน้อยอย่างไร  จาก
การท าประชาคมไม่มีญาติดูแล เพ่ือนบ้านเข้าไปดูแล
ไม่ได้   แนวทางต่อไปจึงต้องน าหม่อมไปรักษาบ าบัดที่
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชครินทร์  ส่วนลูกต้อง
จะดูแลอย่างไร  พวกเราจะพรากลูกพรากแม่เขาหรือ
เปล่า  พวกเราถามมติชาวบ้านอีกครั้งยังต้องให้ไป
รักษาดูแลไม่ได้  เราให้ทางชาวบ้านพยายามติดต่อ
ญาติผู้ป่วยเพ่ือที่จะได้แจ้งข่าวและให้มาดูแลชายน้อย  



 
 

131 
 

แต่ไม่สามารถติดต่อได้  ทีมสุขภาพจิตมาประชุมกันว่า
จะท าอย่างไรต่อไป  เรามาคิดทวบทวนการดูแลรักษา
ผู้ป่วยด้วยกระบวนการไม่ลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ของผู้ป่วยให้การยอมรับและให้โอกาสเข้าถึงบริการ
ด้านการรักษา  จึงได้แนวทางช่วยเหลือดังนี้ ในส่วน
ของหม่อมติดต่อประสานทางโรงพยาบาลจิตเวช
นครพนมราชครินทร์ว่าส่งตัวผู้ป่วยโรคจิตเภทไม่มีญาติ
ไปรักษาโดยใช้แบบ บต.1ตามนิติจิตเวชดูแล  ต้องมา
ท าการตรวจร่างกายตรวจเลือดเพ่ือเตรียมส่งต่อ   ใน
ส่วนของลูกชายชายน้อยได้ประสานบ้านพักเด็ก
จังหวัดสกลนครช่วยดูแลในช่วงแม่รักษาที่นครพนม  
ได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีแต่ต้องมีเอกสารยื่น
ยันจากชุมชนไม่มีญาติดูแล  มอบให้ทางด้านอปท.ท า
หนังสือจากทางเทศบาลได้รับความร่วมมือจากท่าน
นายยกเทศมนตรีเป็นอย่างดี   ใกล้ถึงวันทุกอย่าง
เตรียมพร้อมเอกสาร ประสานงานบ้านพักเด็กจังหวัด
สกลนคร โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชครินทร์      
รถEMSโรงพยาบาลวานรนิวาส  พร้อมด้วยรถทีม
สุขภาพจิตออกไปยังวังนาซอ  เครือข่ายจิตเวชชุมชน
มารอที่บ้านผู้ป่วย เรียกผู้ป่วยออกมาต้อนรับแขกจาก
ทางราชวัง  หม่อมออกมาพร้อมชายน้อย นั่ งคุย
สนทนาบอกว่ารับค าสั่งให้ฟาตัวไปเข้าเฝ้าเพ่ือรักษาตัว
หม่อมไม่ย่อมไปจะอยู่กับลูกชายน้อย  ทีมสุขภาพจิต
ช่วยกันจับตัวผู้ป่วยฉีดยาผู้ป่วยอาการสงบลง ส่วนชาย
น้อยยื่นดูแม่ ทางเจ้าหน้าที่ให้ชายน้อยขึ้นรถไปพร้อม
แม่ รถส่งต่อผู้ป่วยออกเดินทางไปแวะส่งชายน้อยที่
บ้านพักเด็กจังหวัดสกลนคร เดินทางต่อไปที่นครพนม 
หลังจากที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ช่วยกัน
ปิดบ้านปิดวัง ทุกคนก็มานั่งคุยกันมีเสียงหนึ่งลอยเข้า
มาว่าเราไม่พรากลูกพรากแม่เข่าบ่ ซึ่งในใจของทุกคน
คงมีความรู้สึกเช่นกัน แต่หากเพ่ือการรักษาบ าบัดซึ่ง
ถ้าอาการผู้ป่วยดีขึ้นก็จะช่วยดูแลตนเองได้ดูแลลูกได้ดี
ขึ้น ไม่ เป็นภาระคนอ่ืนไม่เดือนร้อนชาวบ้ าน ทีม
สุขภาพจิตยังยื่นยันว่าทุกอย่างต้องดีขึ้นแน่นอน เวลา

ผ่านไป2สัปดาห์  ทางทีมได้โทรติดตามอาการท่าน
หม่อมอาการทุเลาเริ่มกลับมาสู่โลกความจริง  ส่วน
ชายน้อยได้ไปโรงเรียนการศึกษาพิเศษปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเริ่มหัดพูดได้เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กบอกว่า
ชายน้อยนิสัยดีไม่ดื้อชอบไปเรียน ใกล้เวลาที่จะรับ
พวกเราต้องเตรียมชุมชนเตรียมพ้ืนที่ ขบวนการดูแล
รั กษ าผู้ ป่ ว ย จิ ต เ ว ชนั้ น ต้ อ ง 3ป ร ะส าน  ไ ด้ แ ก่  
โรงพยาบาล ครอบครัว ชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของการ
ไม่ลดความเป็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ป่วยให้
การยอมรับและให้โอกาสกับพวกเขาเข้าถึงบริการด้าน
การรักษาอย่างต่อเนื่องดังนั้นทางทีมลงพูดคุยชาวบ้าน
ให้เข้าใจพร้อมรับผู้ป่วยกลับบ้าน  เจ้าหน้าที่รพ.สต.  
อสม.เพ่ือนบ้านมาช่วยกันท าความสะอาดบ้านให้
ผู้ป่วย  ณ วันที่รอคอยรถของบ้านพักเด็กมาส่งชาย
น้อยก่อนคุณครูบอกว่าชายน้อยน้อยน่ารักมีเสื้อผ้าของ
ฝากเยอะมาก ชายน้อยสวัสดิ์ดีทักทายทุกคนยิ้มแย้ม
แจ่มใส ชายน้อยเดินดูรอบบ้านเจ้าหน้าที่บอกว่าเดียว
แม่มารอก่อน หลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กส่ง
เอกสารส่งต่อข้อมูลให้กัลพ้ืนที่ขอตัวกลับ ชายน้อย
กอดคุณครูก่อนจาก  และแล้วรถจากโรงพยาบาลมา
ส่งผู้ป่วยหม่อมมาแล้ว ช่วงเวลาแม่และลูกกลับมาอยู่
ด้วยกัน ตอนที่เจอหน้ากันแม่และลูกกอดกันน้ าตาซึม
ไหลอาบแก้มทั้งแม่และลูก ทุกคนต่างยิ้มดีใจ ผู้ป่วย
ทักทายสวัสดีเจ้าหน้าที่ไม่มีหม่อมแล้วมีแต่คนธรรมดา
ที่ เป็นแม่ของลู ก  เป็นคนของสั งคม เจ้ าหน้ าที่
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชครินทร์ส่งต่อการดูแล
ผู้ป่วยกลับบ้าน  มานั่งล้อมวงพูดคุยสนทนากับผู้ป่วย 
การรับรู้ ความคิดของผู้ป่วยดีขึ้นอยู่ในความเป็นจริง
ยอมรับการเจ็บป่วยเข้าใจการรักษาบ าบัด  อสม.เพ่ือน
บ้านทุกคนช่วยกันดูแลการรักษากินยาให้ต่อเนื่อง  ตัว
ของผู้ป่วยเองก็จะดูแลตนเอง  ทุกวันนี้ด้วยพลังความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมถึงศักยภาพของผู้ป่วยที่
พร้อมกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคม สามารถใช้ชีวิต
อยู่ในชุมชนและสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี พ่ึงพาตนเอง
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ได้และเป็นภาระต่อผู้อ่ืนน้อยที่สุด  ด้วยสายใยผูกพันธ์
แม่กับลูกท าให้ผู้ป่วยอาการดีขึ้นดูแลลูกชายอย่างดี 
ลูกชายทางอปท.เอารถรับส่งมาเรียนกับศูนย์การศึกษา
พิเศษที่อ าเภอวานรนิวาสทุก3วันต่อสัปดาห์จนพูด
ได้มากขึ้นพฤติกรรมดีขึ้น  ด้วยสายสัมพันธ์ของคนใน
ชุมชนช่วยเหลือกันท าให้ได้ให้โอกาสจึงได้ชีวิตใหม่มา

อีกคนหนึ่ง ท าให้ชุมชนมีสุขด้วยชุมชนเอง  ทาง
เจ้าหน้าที่ทีมสาธารณสุขทุกคนก็มีก าลังใจปฏิบัติ
หน้าที่ดูแลประชาชนต่อไป แม้ในเวลาที่เหนื่อยกาย
เหนื่อยใจคิดถึงตอนที่แม่กับลูกมาอยู่ด้วยกันอย่างมี
ความสุขก็จะมีความสุขมีก าลังใจท างานต่อไปเป็น
ข้าราชการไทยต้องตอบแทนแผ่นดินไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


