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จากการด าเนินงานในปี  2552  ที่ผ่านมาส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้มีการประเมินและ

ประกวดผลงานเด่นของงานต่าง ๆ  เช่น  งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ , งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,                      
ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ  เพื่อกระตุ้นเจ้าหน้าที่เกิดการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  เกิดนวตกรรมใหม่ ๆ ในการท างาน  และ ส่งผลให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ   และประสิทธิผล  ทีมประสานงานคุณภาพของ โรงพยาบาลร้องก วางมองเห็นถึง 
ความส าคัญของการน าเสนอผลการด าเนินงานและนวตกรรมของทีมต่าง ๆ เพื่อคัดเลือกผลงานเด่น  
น าเสนอผลงานระดับจังหวัด และระดับประเทศ ในปี  2553-2554 

  ทีมผู้จัดงานมหกรรมคร้ังนี้หวังว่าผู้ เข้าร่วมงานและผู้ที่ศึกษาผลงานนวตกรรมเล่มนี้คงได้รับ
ประโยชน ์และน าไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของหน่วยงานของท่านต่อไป 
 
 
 
 
 
              อุราพร  สิงห์เหและคณะ 
         20 สิงหาคม 2553 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 ทีมประสานงานคุณภาพ ขอขอบคุณนายแพทย์ เอกชัย   ค าลือ    ผู้อ านวยการโรงพยาบาล  และ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทุกท่าน  ที่ให้การสนับสนุน  ด้านงบประมาณ ในการด าเนินงานคร้ังนี้  
ขอขอบคุณ คุณสุวิชา  จันทร์สุริยะกุล  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดแพร่   คุณธีรารัตน์   สุวรรณาลัย  เภสัชกรช านาญการ  โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ ที่มาเป็นวิทยากร
วิพากษ์ผลงาน และให้ค าแนะน าแก่เจ้าหน้าที่ในการน าเสนอผลงาน  
 ท้ายสุดนี้ขอขอบคุณทีมงานควบคุมโรคไม่ติดต่อทุกท่านที่ช่วยให้การด าเนินงานคร้ังนี้ส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี  
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ผลงานท่ีได้รับรางวัล ท่ี 1 ระดับเขต ( งานจริยธรรมและส่งเสริมภาพลักษณ์ ) 
น าเสนอผลงาน ณ.โรงแรมปรินส์พาเลส  กรุงเทพมหานคร  วันท่ี  9 กันยายน 2553 
เร่ือง   กระเป๋ารักษ์ยาพามาตรงนัดพิทักษ์โลกร้อน คลินิกโรคไม่ติดต่อ  โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
เจ้าของผลงาน นาง อุราพร   สิงห์เห* และ นาง ศรีรัตน์   อินถา     
บทน า     

 โรคเบาหวานและโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง เป็นปัญหาสาธารณสุขระดับต้นๆของประเทศไทย และ
เป็นปัญหาสาธารณสุขของจังหวัดแพร่ และของอ าเภอร้องกวาง จากสถิติพบว่า มีผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง มารับการรักษาที่คลินิกโรคเร้ือรัง ของโรงพยาบาล เพิ่มขึ้นในปี 2551 เฉลี่ย วันละ 
70 ราย (1)    ผู้ป่วยดังกล่าวจ าเป็นต้องได้รับการประเมินดูแลรักษาอย่างถูกต้องและต่อเนื่องแต่ทีมผู้ให้การ
ดูแลไม่สามารถประเมินการใช้ยาได้อย่างถูกต้องเนื่องจาก ผู้ป่วยส่วนมาก มักลืมน ายาเดิมที่ใช้ทั้งหมด
ขณะมาตรวจทุกคร้ัง ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้แก่ ผู้ป่วยเบาหวานเกิดภาวะ
น้ าตาลในเลือดต่ า ร้อยละ 5  เนื่องจากการฉีดอินซูลินไม่ถูกต้องและการกินยาหลายขนานจาก
สถานพยาบาลอ่ืนหลายแห่ง ท าให้ได้รับยาซ้ าซ้อนเกินขนาดและผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังมีภาวะหอบ
รุนแรงขึ้นต้องกลับมารับการรักษาซ้ าภายใน 7 วัน ร้อยละ 37.50 เนื่องจากการพ่นยาไม่ถูกต้อง                      
ร้อยละ70 (1)  จากภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยอาจเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ นอกจากนั้นผู้ป่วยที่มา
รับการรักษาในโรงพยาบาล ยังมีการใช้ถุงพลาสติกในการบรรจุยากลับบ้านเป็นจ านวนมาก ห้องยาของ
โรงพยาบาลได้รณรงค์การใช้ถุงผ้าลดภาวะโลกร้อน ใน ปี 2551  สามารถลดมูลค่าของการใช้ถุงพลาสติก
ลดลง จาก 2,889 บาท เป็น 1,975 บาท (2)  ต่อเดือนส่งผลท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและยังช่วยลดการใช้
พลังงานความร้อนในการเผาขยะพลาสติก   พิษภัยของการเผาขยะท าให้เกิดสารพิษที่ก่อมะเร็งกับมนุษย์ 

ถ้าการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์จะเกิดเขม่าอาจมีกรดอินทรีย์และสารพวกอัลดีไฮด์เกิดขึ้นเป็นปัญหามลพิษ
ท าลายสิ่งแวดล้อมเนื่องจากพลาสติกเป็นวัสดุที่ย่อยสลายยาก ต้องใช้เวลายาวนานเป็นร้อยๆปี  (3) 
พลาสติกที่มี สารประกอบจ าพวก คลอโรฟลูออโรคาร์บอน  (CFCS) ที่เติมในการะบวนการผลิตพลาสติก 
ท าลายโอโซนชั้นบรรยากาศ  ท าให้พื้นผิวโลก มีอุณหภูมิสูงขึ้น เกิดภาวะเรือนกระจก (Green house 
effect ) ส่งผลท าให้น้ าในมหาสมุทรสูงขึ้นเกิดน้ าท่วมในพื้นที่ต่ าของโลกและยังเกิดการเปลี่ยนแปลง
ฤดูกาลและเกิดความแห้งแล้ง (4) ปัญหาดังกล่าวท าให้ทีมงานโรคไม่ติดต่อ เกิดแนวคิดจัดท ากระเป๋าให้
ผู้ป่วยบรรจยุาที่ใช้ทั้งหมด  รวมถึงเอกสารเช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประกันสุขภาพ บัตรประตัว
โรงพยาบาล สมุดประจ าตัวผู้ป่วย อยู่ในกระเป๋าเดียวกัน  เพื่อให้ทีมผู้ดูแลสามารถประเมินผลการใช้ยา 
และให้การเรียนรู้แก่ผู้ป่วยให้ตรงกับปัญหา และประเมินผลการใช้กระเป๋าและปริมาณการใช้ถุงพลาสติก
เพื่อลดภาวะโลกร้อนของผู้ป่วยเบาหวานและ ปอดอุดกั้นเร้ือรัง ขณะมาตรวจตรงนัดทุกครั้ง  
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วิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์  
1. ออกแบบกระเป๋า โดยหาตัวอย่างจากอินเตอร์แล้วน ามาออกแบบโดยมีลักษณะดังนี้ท าด้วยผ้าสี

กรมท่า  มีโลโก้ของโรงพยาบาล ค าว่า โรงพยาบาลร้องกวาง NCD สีชมพู  มีสายคล้องสะพาย 
สามารถขยับ  สายสั้นหรือยาวได้   มี 3 ชั้นติดซิปทุกชั้นเพื่อกันของหล่น   (ดังแสดงในรูปภาพ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. ส่งกระเป๋าเย็บตามแบบโดยการตัดเย็บของกลุ่มสตรีแม่บ้านร่องฟอง ในราคา ใบละ  60 บาท  

จ านวน 150 ใบ 
3. แจกกระเป๋าให้แก่ผู้ป่วย โดยมีเกณฑ์การจ่ายกระเป๋ารักษ์ยา คือ เป็นผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยา

ฉีด  ทุกราย   ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังที่ใช้ยาพ่น มีรายได้น้อย  และใช้ยาตั้งแต่ 4 ชนิดขึ้น
ไป  อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอร้องกวาง   จ านวน 120 ใบ 

4. อธิบายแนวทางการใช้กระเป๋า พร้อมทั้งแจกค าแนะน าการใช้กระเป๋า 
5. ทีมสหสาขาวิชาชีพให้การเรียนรู้เร่ืองการดูแลตนเองขณะเจ็บป่วยตามโปรแกรมการดูแล

ตนเองขณะมาตรวจตามนัดทุกคร้ัง  
                 5.1   ผู้ป่วยเบาหวานจะได้รับการเรียนรู้การดูแลตนเอง 4 ด้าน ไห้แก่ การกินอาหาร/การกิน 
                          ยา/การออกก าลังกาย/การดุแลสุขภาพทั่วไป 
                 5.2   ผู้ป่วย COPD ได้รับการเรียนรู้และฝีกทักษะ การดูแลตนเอง  4 ด้าน ประเมินอาการ   
                          ผู้ป่วย และการดูแลสุขภาพ/ การพ่นยาการบริหารการหายใจ /ออกก าลังกายกล้ามเนื้อ  
                          ที่ช่วยในการหายใจ 

6. ติดตามผลการใช้ยาฉีดอินซูลินและการกินยาของผู้ป่วยเบาหวานและประเมินผลการใช้ยา
พ่นและการกินยาของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังจากยาที่เหลือในกระเป๋า ขณะผู้ป่วยมา
ตรวจตรงนัด 

7. สรุปผลตัวชี้วัดหลังใช้กระเป๋า 6 เดือน (ตุลาคม 2552- มีนาคม 2553) 
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ประโยชน์หลังจากน ากระเป๋าใช้ 6 เดือน (ตุลาคม 2552- มีนาคม 2553) 
 กระเป๋ารักษ์ยาพามาตรงนัดพิทักษ์โลกร้อน เป็นเคร่ืองมืออย่างหนึ่งที่เตือนความจ าท าให้ผู้ป่วย
เบาหวานจ านวน 80ราย และผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 40 ราย สะพายกระเป๋าที่แจกให้ พร้อมพกยาที่
เหลือทั้งหมดมาโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น (96.67%) ท าให้ทีมผู้ดูแล มีโอกาสประเมินผลการใช้ยา และได้ให้
การเรียนรู้ที่ตรงกับปัญหาผู้ป่วย ประเมินผลการใช้ยาของผู้ป่วยเบาหวาน พบว่า มีการใช้ยาซ้ าซ้อน 
(1.67%) มียาชนิดอ่ืนปะปนในซองยา (1.63% )มีการใช้ยาฉีดอินซูลินถูกต้อง (79.17%) ท าให้อัตราการ
กลับมารับการรักษาซ้ าของผู้ป่วยเบาหวาน  ด้วยภาวะน้ าตาลในเลือดต่ าภายใน 7 วันยังเท่าเดิม (5%) แต่
หลังให้การเรียนรู้ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังมีการใช้ยาพ่นอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้น (จาก 30% เป็น 90%)  
ส่งผลท าให้ อัตราการกลับมารักษาซ้ าของผู้ป่วยด้วยอาการ หอบที่รุนแรงภายใน 7 วันลดลง (จาก 37.50% 
เป็น 10%)  และการพกกระเป๋ามาตามนัด ( 96.67% ) ส่งผลให้การใช้ถุงพลาสติกลดลง (จาก 1,508 ใบ 
เป็น 72 ใบ) ผลลัพธ์ที่ประเมินค่าไม่ได้ ท าให้ช่วยลดมลพิษจากการเผาขยะ ภาวะเรือนกระจก และส่งผล
ท าให้ลดภาวะโลกร้อน(4) 
 
เอกสารอ้างอิง 
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     โรงพยาบาลร้องกวาง ; 2550. 
2.   งานเภสัชกรรม.ห้องยาช่วยรณรงค์เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน.แพร่:โรงพยาบาลร้องกวาง ; 2551. 
3.  โฉมหญิง ประจักร.ความรู้และพฤติกรรมในการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติกของประชาชน ต าบล  
     หนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่.(วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต).บัณฑิตวิทยาลัย. 
     เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2551. 
4.  เปรมมิกา ปลาสุวรรณ์.การรับรู้และปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ต่อการจัดการขยะพลาสติกของประชาชน 
     เขตต าบลน้ าแพร่ อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่.(วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต).บัณฑิต 
     วิทยาลัย.เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2549.     

 
ติดต่อ  โรงพยาบาลร้องกวาง  054-597115 ต่อ 122 หรือ 086-916-4284  

e-mail address  uraponn_sin@hotmail.com 
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ผลงานท่ีได้รับรางวัล ท่ี 1 Best  Practice  งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สาธารณสุขจังหวัดแพร่ 
น าเสนอผลงาน ณ.โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์  จังหวัดแพร่ วันท่ี  23 สิงหาคม 2553  
 
1. ชื่อเร่ือง        R2R  ผลการดูแลตนเองต่อการควบคุมอาการก าเริบของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง   
2. หน่วยงานท่ีน าเสนอ คลินิกโรคไม่ติดต่อ  โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่  
    เจ้าของผล  อุราพร  สิงห์เห * พยบ. พัชราภรณ์ บุญสูง   ภบ.   
                      สุภาศิริ   แสวงทรัพย์ วทบ. (กายภาพบ าบัด) 
3. ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง เป็นปัญหาสาธารณสุขระดับต้นๆของประเทศไทย และเป็นปัญหา
สาธารณสุขของจังหวัดแพร่ และของอ าเภอร้องกวาง จากสถิติพบว่า โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง มารับการ
รักษาที่คลินิกโรคเร้ือรัง ของโรงพยาบาล เพิ่มขึ้น อัตราความชุกของการเกิดโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังใน ปี 
2551เท่ากับ 405.62  ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นในปี 2552 เท่ากับ 450.77  ต่อแสนประชากร(1) ผู้ป่วย
ดังกล่าวจ าเป็นต้องได้รับการประเมินดูแลรักษาอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง แต่ทีมผู้ให้การดูแลไม่สามารถ
ประเมินการใช้ยาได้อย่างถูกต้องเนื่องจาก ผู้ป่วยมักลืมน ายาเดิมที่ใช้ทั้งหมดขณะมาตรวจทุกคร้ัง  และ
ผู้ป่วยได้รับการเรียนรู้เร่ืองการบริหารการหายใจและการออกก าลังกล้ามเนื้อในการหายใจไม่ต่อเนื่อง   
ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการก าเริบกลับมารับการรักษาซ้ าภาย ใน  7 วัน ร้อยละ 37.50 (1)  อาการ
ก าเริบ เมื่อเกิดขึ้นกับผู้ป่วยบ่อย  ๆ จะส่งผลให้ระดับการไหลเวียนของเลือดในร่างกายไม่คงที่ค่าความ
อ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือดแดง (SAO2) น้อยกว่าร้อยละ 90   อาการเร้ือรังจากเนื้อปอดถูกท าลาย ส่งผล
ท าให้ความดันในปอดสูงขึ้น น าไปสู่ภาวะโรคหัวใจโตจากปอด(Corpulmonale) หัวใจห้องขวามีขนาด
ใหญ่ขึ้นเป็นสาเหตุท าให้หัวใจล้มเหลวและเป็นอันตรายแก่ชีวิตได้ (2  )การรักษาผู้ป่วยให้ไดผลด ี              
ตองอาศัย ความร่วมมือจากผู้ป่วย  ส่งเสริมผู้ป่วยให้ดูแลตนเอง  Orem, 1991 “ การดูแลตนเอง เป็นการ
ปฏิบัติกิจกรรมที่บุคคล ริเร่ิมและกระท าเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองในการด ารงไว้ซึ่งชีวิตสุขภาพและความ
เป็นอยู่ที่ดี ” (3) ทีมสุขภาพควรสนับสนุนให้ผู้ป่วย ได้เรียนรู้และฝึกทักษะเร่ืองการดูแลตนเองในการพ่นยา  
การบริหารการหายใจ การออกก าลังกายกล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจอย่างถูกต้อง จะช่วยให้ผู้ป่วยมี
ความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นในการดูแลตนเอง  จากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยที่มีการดูแลตนเองที่ถูกต้อง
เหมาะสมกับโรคส่งผลท าให้ผู้ป่วยมีความรุนแรงของโรคลดลง(4)  
 
3. วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อศึกษาผลการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 4 ด้าน ได้แก่ การพ่นยา  การบริหาร
การหายใจ และ การออกก าลังกายกล้ามเนื้อช่วยกายใจ  และการดูแลสุขภาพตนเองขณะเจ็บป่วย 

2. น าข้อมูลมาพัฒนารูปแบบให้การเรียนรู้การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังทุกราย
ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ถูกต้องเหมาะสมต่อเน่ือง 
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4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง มีอาการก าเริบกลับมารับการรักษาซ้ าภายใน 7 วันลดลง 
 

5. วิธีด าเนินงาน:  

1. เลือกกลุ่มผู้ป่วยเข้าโครงการโดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกตาม inclusion criteria  คือเป็น ผู้ป่วยโรค
ปอด อุดกั้นที่ใช้ยาพ่นไม่ถูกต้อง  ได้รับการเรียนรู้และ ฝีกทักษะการดูแลตนเองทั้ง  4  ด้าน 
จ านวน 3 ครั้ง ติดต่อกันตามนัดทุกครั้ง จ านวน 60 ราย 

2. จัดท าและสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการด าเนินงานในการให้การเรียนรู้และฝึกทักษะแก่ผู้ปว่ยได้แก่ 
 ยางยืดออกก าลังกาย 
 แผ่นไวนิลท่าออกก าลังกายกล้ามเนื้อการหายใจ 
 แผ่นไวนิลสอนพ่นยา 

3. อธิบายวัตถุประสงค์  ของการเรียนรู้ การดูแลตนเองแก่กลุ่มผู้ป่วยที่ใช้ยาพ่นทุกราย ขณะมารับ
การรักษา แนะน าให้ผู้ป่วยน ายาพ่น/ยาเดิมที่เหลือมาโรงพยาบาลตามนัดทุกคร้ังใช้เวลา 5 นาที  

4. ผู้ป่วยจะได้รับการเรียนรู้และฝึกทักษะ รายบุคคล จากทีมสหสาขาวิชาชีพ โดย  
4.1 พยาบาล มีการ ประเมินอาการผู้ป่วย วัด SAO2 ประเมินการพ่นยาผู้ป่วย  ให้ค าแนะน าการ

ดูแลสุขภาพตนเองขณะมาตรวจตามนัดทุกคร้ัง  ใช้เวลา รายละ  10 นาที 
4.2 เภสัชกรให้การเรียนรู้และฝึกทักษะการพ่นยาที่ถูกต้อง 8 ขั้นตอนแก่ผู้ป่วย รายละ  15 นาที 
4.3  นักกายภาพบ าบัด ฝึกทักษะบริหารการหายใจ (Breathing Exercise) ประกอบด้วย การ

หายใจเข้าทางจมูกช้าๆ ให้หน้าท้องป่อง และหายใจออกทางปากโดยการห่อริมฝีปาก
เล็กน้อย ( pursed-lip)

 โดยให้หน้าท้องแฟบลง  5 นาที และฝึกทักษะการบริหาร
กล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจ โดย รายละ  10 นาที  

 5.   แจกยางยืดพร้อมกับไวนิล ท่าออกก าลังกายกล้ามเนื้อช่วยหานใจ ให้ไปท าที่บ้านวันละ1 ครั้ง ๆ   
       ละ 15-20 นาที  
 6.  ประเมินและติดตามผลเรียนรู้การดูแลตนเอง ต่อการควบคุมอาการก าเริบของผู้ป่วยหลังจาก  
     ได้รับการฝึกทักษะจากทีมสหสาขาวิชาชีพ  ทั้งหมดจ านวน 3 คร้ัง   
  
6. ผลการด าเนินงาน  หลังเข้ารับการเรียนรู้และ ฝึกทักษะ 4  เดือน  (เมษายน 2553 - กรกฎาคม 2553)  

ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง  จ านวน 60 ราย ที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลตามนัดทุกคร้ัง
ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังหลังเข้ารับการเรียนรู้และ ฝึกทักษะ  4  เดือน  มีความสามารถพ่นยาถูกต้อง ครบ
ทั้ง  8 ขั้นตอน(73.33% ) พ่นยาไม่ถูกต้อง (26.67 % ) เร่ืองของการ กลั้นหายใจไว้ประมาณ 8-10 วินาที
และหายใจออกเบาทางจมูก  (21.67%)  หายใจเข้าและออกให้สุด (15.00 %) มีความสามารถบริหารการ
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หายใจถูกต้อง(98.33 %)  มีการบริหารกล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจ  ถูกต้อง ( 100.00% ) และมีการดูแล
สุขภาพตนเองขณะเจ็บป่วยถูกต้อง  ( 98.33 % ) ส่งผลท าให้ อัตราการกลับมารักษาซ้ าด้วยอาการก าเริบที่
ภายใน7 วันลดลง (ปี 2552 เท่ากับ 18.33 % ลดลง ปี 2553 เป็น 10.00  % )   ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2    
 

ตารางท่ี 1  ผลการดูแลตนเองของผู้ป่วย 4 ด้าน  
 

ข้อมูลการดูแลตนเอง จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

1. การพ่นยา   
1.1  ถูกต้อง 44 73.33 
1.2 ไม่ถูกต้อง 16 26.67 
1.2.1   การ กลั้นหายใจไว้ประมาณ 8-10และหายใจออกเบาทางจมูก 13 21.67 
1.2.2  หายใจเข้าและออกให้สุด  9 15.00 
2. บริหารการหายใจถูกต้อง 59 98.33 
3 การออกก าลังกล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจ ถูกต้อง 60 100.00 
4. การดูแลสุขภาพตนเองถูกต้อง 59 98.33 

 

 

ตาราง ท่ี 2  เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ของการกลับมารับการรักษาซ้ าภายใน 7 วัน ก่อนและหลังการด าเนินงาน               
ภายในกลุม่   
 

กลุ่มตัวอย่าง   
 

การกลับมารับการรักษาซ้ าภายใน 7 วัน 
ค่าเฉลี่ย SD t-test 95% CL Sig.(2-tailed) 

 
กลุ่มที่ศึกษา 

    ก่อนด าเนินการ (ก.ค.-ส.ค.52) 
   หลังด าเนินการ (ก.ค.-ส.ค.53) 

0.18 
0.10 

0.39 
0.30 

1.30 -.05-0.21 0.20 
 

 
p-value < .05 
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7.  สรุป ผลการศึกษา  
ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังหลังเข้ารับการเรียนรู้และ ฝึกทักษะ  4  เดือน  ที่ได้รับการเรียนรู้และ

ฝึกทักษะจากแบบแผนการดูแลตนเองการดูแลตนเอง  ด้านการพ่นยา  การบริหารการหายใจ และ การ
บริหารกล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจ และการดูแลสุขภาพตนเองขณะเจ็บป่วย อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง 
ส่งผลท าให้ผู้ป่วยกลับมารับการรักษาซ้ าด้วยอาการก าเริบ ภายใน 28 วันลดลงหลังการด าเนินการต่ ากว่า
ก่อนด าเนินการอย่างมีนัยส าคัญ 

 
8. แผนในการด าเนินงานต่อเนื่อง 

8.1  ขยายผลการเรียนรู้และฝึกทักษะแก่ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง ที่เข้ามารับการรักษาในคลินิก 
โรคปอดอุดกั้นเร้ือรังทุกราย 

8.2 ขยายผลการเรียนรู้และฝึกทักษะในการดูแลตนเอง ในกลุ่มผู้ป่วยหอบหืด  (Asthma) ที่เข้ามารับ
การรักษาในคลินิกโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังทุกราย 

8.3 ติดตามเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการด าเนินงาน โดยการวัดค่าสมรรถภาพของปอด                        
( Spirometry) , ประเมินค่า  Brog Scale แสดงภาวะหายใจล าบาก, วัดค่า Six minute walk และ 
ประเมินคุณภาพชีวิต  

 
9. ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลให้เกิดความส าเร็จ 

1. การท างานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพที่ให้การเรียนรู้และฝึกทักษะการดูแลตนเองของผู้ป่วยอย่าง 
ถูกต้องและต่อเนื่อง   

2. การได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทีมบริหาร 
 

เอกสารอ้างอิง 
1.    งานควบคุมโรคไม่ติดต่อเครือข่ายอ าเภอร้องกวาง . รายงานสถิติโรคความปอดอุดกั้นเร้ือรัง.แพร่:
โรงพยาบาลร้องกวาง ;2552 
2.    สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย.แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังในประเทศไทย.
กรุงเทพ.ห้างหุ้นส่วนจ ากัดภาพพิมพ์ ;2548 
3.    สมจิต  หนุเจริญกุล.  การดูแลตนเองศาสตรและศิลปะทางการพยาบาล. กรุงเทพมหานคร:                        
เวจีพร้ินต้ิง; 2536:141-146  
4. Dulta, D.,R.J.,Ruma,R.D.,Casey.M.C.Pulmonary rehabitation.clinical Gerotology ;2004:                
13.175-182 
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ผลงานดีเยี่ยม ท่ีได้รับรางวัล ท่ี 1 ระดับโรงพยาบาล 
 

R2R การใช้น้ าล้างฟิล์ม (Developer) แบบพอเพียง และมีคุณภาพ 

นายศิริพงษ์  พรมจินา งานเอ็กซเรย์ รพ.ร้องกวาง 
1. ปัญหา 
  เคร่ืองล้างฟิล์มแบบอัตโนมัติ ปั๊มน้ ายาล้างฟิล์มออกมาก น้ ายาหมดไว ท าให้สิ้นเปลือง 
 

2. วิเคราะห์ปัญหา 
 เมื่อน้ ายาหมดในเวลาอันรวดเร็ว  สารเคมีในน้ ายาล้างฟิล์ม คงยังไม่ท าปฏิกิริยากับอากาศได้นาน 
(Oxidation) น่าจะน ามาใช้ใหม่ได้ 
 ตามปกติแล้วกระบวนการท างานของเคร่ืองล้างฟิล์มอัตโนมัติ เมื่อมีการล้างฟิล์มเกิดขึ้น ขณะที่
สอดฟิล์มเข้าในเคร่ือง น้ ายาจะถูกปั๊มขึ้นมาจากถังน้ ายาล้างฟิล์ม จนกว่าการล้างฟิล์มจะเสร็จสิ้น ใช้เวลา
ในการล้างฟิล์ม ประมาณ 90 นาที ต่อฟิล์ม 1 แผ่น  
 ในขณะเดียวกันที่น้ ายาถูกปั๊มขึ้นมา     ก็จะจะมีน้ ายาส่วนหนึ่งที่ล้นออกไป   ไหลลงไปตามท่อ
น้ าทิ้ง (Drain pipe)   จะท าให้เกิดการสิ้นเปลืองมาก การผสมน้ ายาใหม่  1 คร้ังจะหมดภายใน  2  สัปดาห์ 
น้ ายา 1 ถัง ล้างฟิล์มได้ โดยเฉลี่ย   214  แผ่น (หากสัปดาห์ไหนมีคนไข้มาก ก็จะเปลี่ยนไว) 
 
3. การสิ้นเปลือง 
 -    ราคาน้ ายาล้างฟิล์ม 1 แกลลอน 5 ลิตร  ราคา               2,299     บาท 

 -    1 เดือน ผสมน้ ายาใหม่ 2 คร้ัง เป็นเงิน                         4,598     บาท 
 -    1 ปี ใช้น้ ายาทั้งหมด  24 แกลลอน เป็นเงิน              110,352    บาท   
 
4. วัตถุประสงค์  
 เพื่อใช้น้ ายาล้างฟิล์มอย่างคุ้มค่า และมีคุณภาพ 

 
5. วิธีปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา     
 หาแกลลอนเก่า มารองน้ ายาที่ ท่อน้ าทิ้ง เก็บไว้ จนน้ ายาใหม่หมด แล้วน ากลับมาใช้ใหม่  
อีก  1 รอบ  

น้ ายาเก่าใช้ได้จริงหรือ   
 เราได้ทดสอบ และควบคุมคุณภาพของน้ ายาล้างฟิล์ม โดยใช้แผ่นอลูมิเนียมขั้นบันได 11 ขั้น 
(Step wedge) เป็นเคร่ืองมือใช้ทดสอบความด าของฟิล์ม (QA of film processing) โดยได้รับอนุเคราะห์
จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่  โดยเมื่อเราเปลี่ยนน้ ายาวันแรก จะน าแผ่นอลูมิเนียมนี้ ไป            
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ถ่ายเอ็กซเรย์ เพื่อให้เห็นความด าบนแผ่นฟิล์ม และเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของน้ ายาใหม่ที่ท า
ปฏิกิริยากับฟิล์ม แล้วเก็บบันทึกไว้ เราได้ท าทดสอบในลักษณะเดิมทุกวันเป็นเวลา 1 เดือน โดยใช้แผ่น
อลูมิเนียม อันเดิมฟิล์ม คลาสเซท อันเดิม ปัจจัยอ่ืนๆคงเดิมหมด เพื่อให้ได้ค่าที่แน่นอน แล้วน ามา
เปรียบเทียบ ความด าบนแผ่นฟิล์มในแต่ละวัน เปรียบเทียบขั้นบันไดแต่ละขั้นว่าความด าเปลี่ยนไปเช่นไร 
หากความด าเกิดความแตกต่างมากกว่า 3  ขั้นบันไดของแผ่นอลูมิเนียมต้องเปลี่ยนน้ ายาทันที (Exposer 
factor) 50  kV , 5 mAs 
6. ผลของการทดสอบ 
 ได้บันทึกผลการทดสอบทุกวัน หากเปลี่ยนน้ ายา ใหม่วันที่ 1 ของเดือน การหมดอายุของน้ ายาจะ
หมดในวันที่ 24 ของเดือนนั้นๆ นั้นหมายถึงค่าความแตกต่างความด าของขั้นบันได้ของแผ่น อลูมิเนียม
เกิน 3 ขั้น เป็นค่าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ก าหนดไว้  
  (ค่าความด าเราจะก าหนดจากฟิล์มแผ่นแรก หรือฟิล์มวันที่ เราเปลี่ยนน้ ายาใหม่เป็นวันแรกแล้ว
ถ่ายเก็บไว้ ก าหนดช่องขั้นบันได ช่องใดช่องหนึ่งเป็นเกณฑ์ สมมุติเราก าหนดช่องที่ 8 ของฟิล์มแผ่นแรก
เป็นหลัก เราจะต้องใช้ช่องที่ 8 ของฟิล์มที่ถ่ายแต่ละวันมาเปรียบเทียบกัน) 
 

7. ประหยัดได้เห็นๆ 
 -  ราคาน้ ายาล้างฟิล์ม 1 แกลลอน 5 ลิตร  ราคา                    2,299     บาท 

 -  1 เดือน ผสมน้ ายาใหม่ 2 (1) คร้ัง เป็นเงิน                       4,598     บาท (2,299) 
 -  1 ปี ใช้น้ ายาทั้งหมด  24 (12) แกลลอน เป็นเงิน            110,352    บาท  (55,176)  
                 ( 1 ปี สามารถประหยัดเงินงบประมาณได้ถึง 55,176      บาท ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปล่อยท้ิง...เสียดาย..จัง       หาแกลลอนรองน้ ายาเก่าเก็บไว้แล้วน ากลับ 
   มาใช้ใหม่อีก 2 สัปดาห์ 
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ผลงานดีเยี่ยมท่ีได้รับรางวัล ท่ี 2 ระดับโรงพยาบาล 
 

R2R ภาวะน้ าตาลในเลือดต่ าในผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลร้องกวาง 
แพทย์หญิงตรีรัตน์ ธเนศสกุลวัฒนา  

 
ภูมิหลัง: อุบัติการณ์ของการเกิดภาวะน้ าตาลในเลือดต่ ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการรักษา
เบาหวานในปัจจุบันมุ่งเน้นการความคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้ใกล้เคียงกับระดับปกติมากขึ้นเพื่อ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดในระยะยาว   ซึ่งการเกิดภาวะน้ าตาลในเลือดต่ านี้ส่งผลเสียต่อ
สุขภาพกายและใจของผู้ป่วย  
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาอุบัติการณ์  อาการแสดง และภาวะโรคร่วมของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการรักษา
ด้วยภาวะน้ าตาลในเลือดต่ าในโรงพยาบาลร้องกวาง, วิเคราะห์หาสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดภาวะ
น้ าตาลในเลือดต่ า และน าข้อมูลที่รวบรวมและวิเคราะห์ได้มาใช้ในการวางแผนและปรับปรุงการดูแล
รักษาผู้ป่วยเบาหวานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
วัสดุและวิธีการ : เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา ในผู้ป่วยเบาหวานที่มารักษาที่โรงพยาบาลร้องกวาง 
จังหวัดแพร่  ด้วยภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า ในช่วง 1 พฤศจิกายน 2553  ถึง  30 มิถุนายน 2553 โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการซักประวัติผู้ป่วยหรือญาติ, สมุดประจ าตัวผู้ป่วยเบาหวาน, เวชระเบียนผู้ป่วยนอก
และผู้ป่วยใน และแบบฟอร์มรายงานภาวะน้ าตาลในเลือดต่ าในผู้ป่วยเบาหวาน  แสดงผลตัวแปรเป็น          
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation: SD)วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนา  
ผลการศึกษา :  ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับการรักษาด้วยภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า  จ านวน 28 ราย  ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ  57.1  อายุเฉลี่ย คือ  60.8  ปี,  ช่วงอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ 51-60 ปี           
ร้อยละ 40.7, ภาวะโรคร่วมพบมากที่สุดคือ ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 75.0, ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับการ
รักษาด้วยยาเม็ด มากที่สุดคือ Metformin ร้อยละ 78.6,  อาการของภาวะน้ าตาลในเลือดต่ าที่น าผู้ป่วยมา
โรงพยาบาลมากที่สุด  คือ  ซึมลงเรียกไม่รู้สึกตัว ร้อยละ  57.1, โดยผู้ป่วยร้อยละ  96.4   ถูกน าส่งที่ห้อง
ฉุกเฉิน, ระดับน้ าตาลในเลือดแรกรับโดยเฉลี่ยเท่ากับ 39.5 มก./ดล. สาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงของการเกิด
ภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า  ร้อยละ 57.1 รับประทานอาหารในปริมาณน้อยกว่าปกติ,  ร้อยละ 25  พบภาวะ
โลหิตจาง, ร้อยละ 25 พบการติดเชื้อในร่างกาย,ร้อยละ 28.6  พบภาวะเกลือแร่ในร่างกายผิดปกติ,                  
ร้อยละ 10.7  ใช้ยาไม่ถูกต้องตามค าสั่งแพทย์    
สรุป : ภาวะน้ าตาลในเลือดต่ าเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องการรักษาอย่างเร่งด่วน   การให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วย
และญาติ  เกี่ยวกับ ผลข้างเคียงของยารักษาเบาหวาน อาการของภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า รวมถึงวิธีการ
ปฏิบัติตัวเบื้องต้นก่อนน าส่งโรงพยาบาล เป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องมีการด าเนินการ  เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่
เกิดจากการรักษาและพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานให้ดีขึ้นต่อไป 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานภาวะน้ าตาลในเลือดต่ าในผู้ป่วยเบาหวาน 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงานภาวะน ้าตาลในเลือดต ้าในผู้ป่วยเบาหวาน 
  ส าหรับเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉนิ        
 วันที่......................................   CBG(ER) = ……………..mg%  
  ชื่อ......................................................  HN …………………… 
  รับยาจาก  DM clinic สอ.................รพ.แพร่ ......... 
  อาการ   หิวผิดปกติ  เหง่ือออกมาก  กระวนกระวาย 
     ใจสั่น ใจบ่ดี  มือเท้าเย็น ปวดหัว  สับสน   ซึม   
  การปฏิบัติก่อนมารพ.   กินของหวาน   ไม่ได้ท าอะไร  
  อาการร่วม   ไข้    ไอ  เจ็บคอ  หอบเหนื่อย  เจ็บแน่นอก   ปวดท้อง    
  คลื่นไส้อาเจียน  ถ่ายเหลว เบื่ออาหาร ปัสสาวะขัด  ปวดข้อ   
  ขาบวม   อ่อนแรงแขนขา  แผล  ผื่นอักเสบ    
  การรักษา   กินน้ าหวาน  IV 50%glucose  IV Dextose  
  
  ส าหรบัเภสัชกร                                             .. ..............เภสัชกร                                              
  ยา  GBCM ……….Glipizide ……….. MFM…….. .. 
    Pioglitazone……..Mixtard………….NPH…………. 
  Compliance        ถูกต้อง         สม่ าเสมอ   

      ไม่ถูกต้อง ..................................................................... 
      ขาดยา เพราะ .............................................................. Drug 
interaction     ไม่มี      สงสยั ยา............................. 
 
ส าหรับแพทย์                                                    ................MD.                                                            

Dx    DM HT DLD CRF IHDCOPDstroke 
         With  hypoglycemia   from  
      precipitating   infection …………………….. 
                                   electrolyte imbalance  
                                   …………………………………. 
      Low intake(กินข้าวน้อย) เพราะ ……………………. 
     Drug induce   Medication error  
Plan     Get rid precipitatings     drug adjustment 
            patient education    HHC …………………. 
## น าส่งคุณศรีรัตน์หรือ NCDหลังจ าหน่าย วันที่.............. ## 

 
   
   

   

เย็บติดกับใบorder จากER *** 
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ผลงานดีเยี่ยม นวตกรรม ท่ีได้รับรางวัล ท่ี 3  ระดับโรงพยาบาล 
 

 

1.  ชื่อผลงาน   เบาะรองป้องกันแผลกดทับ 
2.  ค าส าคัญ…ส่งเสริมฟื้นฟูสภาพและรักษาสิ่งแวดล้อม 
3.  สรุปผลงานโดยย่อ…เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับจากวัสดุเหลือใช้ 
4.  ชื่อและที่อยู่ขององค์กร…งานผู้พิการ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์โรงพยาบาลร้องกวาง 
5.   สมาชิกทีม…นางกันยา    อยู่รอด 
6.   เป้าหมาย…  ป้องกันแผลกดทับ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
7.   ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ 

จากสถานการณ์ผู้พิการของอ าเภอร้องกวาง  ปี 2552  ร้อยละ 61.60  เป็นผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหว จะเห็นว่ามีจ านวนมากที่สุด และเป็นกลุ่มที่มีข้อจ ากัดในการเคลื่อนไหวท าให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนทางด้านร่างกายได้ โดยเฉพาะผู้พิการที่เป็นอัมพาตคร่ึงท่อน อัมพาตทั้งตัว ต้องนั่งรถเข็น 
หรือนอนตลอดเวลา ท าให้เกิดแผลกดทับได้ง่าย  ได้แก่  ผู้ป่วยอัมพาตคร่ึงซีกเกิดแผลกดทับ  ร้อยละ9.09    
ผู้ป่วยอัมพาตคร่ึงท่อนเกิดแผลกดทับ  ร้อยละ50.00    ผู้ป่วยอัมพาตทั้งตัว  ร้อยละ40.00  จึงต้องมีการ
พลิกตัวบ่อยๆ และต้องมีอุปกรณ์เสริมเพื่อป้องกันแผลกดทับ เช่นเบาะรองตัว เบาะรองนั่งที่มีความ
ยืดหยุ่น แต่ไม่ยุบตัว  ซึ่งมีราคาแพง 

งานผู้พิการจึงได้ประยุกต์ใช้แผ่นพลาสติกรองกันกระแทก จากที่รองกันกระแทกหนังสือที่ส่งมา
ห้องสมุด ให้มี ความหนา  2 นิ้วกว้าง 9 นิ้ว ยาว  12  นิ้ว  และขนาด ความหนา 2 นิ้ว กว้าง 9 นิ้วยาว14 นิ้ว 
แล้วเย็บผ้าหุ้ม 
8.    การเปลี่ยนแปลง…เดิมผู้พิการใช้หมอนที่ยัดด้วยนุ่นเป็นเบาะรองนั่ง ผลิตเบาะรองแทนดังน้ี 
 
             ขั้นตอนการท าเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ 

 

1. ใช้แผ่นรองกันกระแทกขนาดเดียวกันมาวางซ้อนกันให้ได้ความหนา 2 นิ้ว 
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 2.    ขั้นตอนการเย็บผ้าหุ้มเบาะ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.   ขนาดส าเร็จ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.    การน าไปใช้กับผู้ป่วย 
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9.  ผลลัพธ์…จากการติดตามการใช้เบาะรองนั่งจากพลาสติกกันกระแทกระยะเวลา 8 เดือน จ านวน                
    ผู้พิการที่ใช้เบาะจ านวน 6 ราย ดังแสดงตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1  แสดงผลการติดตามการใช้เบาะรองนั่งจากพลาสติกกันกระแทก 
 

ระดับแผลกดทับ ก่อนด าเนินการ หลังด าเนินการ 
 ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 

ระดับ 3 2 33.33 0 0 
ระดับ 2 2 33.33 1 16.66 
ระดับ 1 2 33.33 2 33.33 
ไม่มีแผลกดทับ 0 0 3 50 

 
บทเรียนท่ีได้รับ… 

1. แผ่นพลาสติกกันกระแทกที่ใช้ท าเป็นเบาะรองนั่งเป็นวัสดุเหลือใช้ได้น ากลับมาใช้ใหม่เป็นการ
ลดมลภาวะแก่สิ่งแวดล้อม  

2. ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง การน าวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ 
แก่ผู้พิการช่วยลดการเกิด และส่งเสริมการหายของแผลกดทับ 

3. การใช้ผ้าหุ้มเบาะรองนั่งผู้พิการบางรายบังคับการขับถ่ายไม่ได้ท าให้เปื้อน ควรใช้เป็นหนังหุ้ม
เพื่อเป็นการง่ายต่อการท าความสะอาด 

4.  ดัดแปลงเบาะรองนั่งให้ มีช่องไว้ส าหรับให้ผู้พิการที่บังคับการขับถ่ายไม่ได้ 
5. จ านวนวัตถุดิบที่น ามาใช้มีจ านวนจ ากัดไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้พิการที่ต้องการใช้ 
6. เสาะหาแหล่งผลิต หรือจ าหน่ายพลาสติกกันกระแทก เพื่อใช้เป็นที่รองตัวส าหรับผู้พิการที่เป็น

อัมพาตทั้งตัว 
 

11.  การติดต่อกับทีมงาน นางกันยา   อยู่รอด  โรงพยาบาลร้องกวาง เบอร์โทรศัพท์  054-597115 
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ผลงานดีเด่นระดับหน่วยงาน 

1. ชื่อผลงาน : แนวทางในการดูแล รักษาพยาบาลผู้ป่วย  Acute Coronary Syndrome 
2. ค าส าคัญ : ผู้ป่วย Acute Coronary Syndrome โดยเฉพาะผู้ป่วย Acute MI  
3. สรุปผลงานโดยย่อ: ผู้ป่วย Acute Coronary Syndrome โดยเฉพาะผู้ป่วย Acute MI ได้รับการดูแล  
    รักษาพยาบาล ที่รวดเร็ว ถูกต้อง จะช่วยลดอัตราตายได้ 
4. ชื่อและที่อยู่ขององค์กร : ห้องอุบัติเหต-ุฉุกเฉิน โรงพยาบาลร้องกวาง 
5. สมาชิกทีม : พยาบาลห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 
6. เป้าหมาย : ผู้ป่วย Acute Coronary Syndrome ทุกรายได้รับการดูแล รักษาพยาบาล ที่รวดเร็ว ถูกต้อง   
   โดยได้รับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ภายใน 10 นาที และได้รับการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาล 
    แพร่ภายใน 30 นาที 
7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :  

จากสถานการณ์ผู้ป่วยที่มารับบริการห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินโรงพยาบาลร้องกวาง พบผู้ป่วย         
Acute Coronary Syndrome โดยเฉพาะผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (AMI) มีแนวโน้ม สูงขึ้น 
พบว่า อัตราป่วยต่อแสนประชากร  ปี พ.ศ. 2551 เท่ากับ  20.66  และปี 2552  เท่ากับ 24.42   และคาดว่า
ในอนาคตจะมีจ านวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากพฤติกรรมการบริโภค ความเครียด  และการดูแลสุขภาพ
ของตนเองลดลง โดยพบว่าผู้ป่วยที่มีภาวะ Acute Coronary Syndrome  มีอัตราตายสูงจากภาวะกล้ามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลัน หากไม่ได้รับการดูแลรักษาพยาบาล ที่ถูกต้อง รวดเร็ว พยาบาลห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 
จึงมีบทบาทส าคัญในการดูแลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้องรวดเร็ว ส่งผลท าให้ผู้ป่วย
ปลอดภัยไม่เกิด ภาวะแทรกซ้อน และลดอัตราตายได้ 
8. การเปลี่ยนแปลง : มีแนวทางในการดูแลผู้ป่วย Acute Coronary Syndrome ดังนี ้

1. มีแบบฟอร์ม ในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และการรักษาพยาบาล  
2. มีแบบ ประเมินการดูแลผู้ป่วย Acute Coronary Syndrome  
3. มีการเก็บยาฉุกเฉินที่จ าเป็นต้องใช้กับผู้ป่วย Acute Coronary Syndrome ไว้รวมในที่เดียวกัน 

สะดวก 
4. การหยิบใช้ เช่น Aspirin, Isordil  
5. ผู้ป่วยได้รับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ภายใน 10 นาที 
6. ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลแพร่ภายใน 30 นาที  และมีการใช้ระบบ Fast Track

ใน  case STEMI ประสานงานกับแพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลแพร่ โดยการscan ผล EKG ของ
ผู้ป่วยแล้ว 

7. ส่ง consult แพทย์ ทาง E mail และ consult ทางโทรศัพท์ 
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8. ผู้ป่วย และญาติจะได้รับความรู้ ค าแนะน า เกี่ยวกับโรค การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อมีอาการ
ฉุกเฉินและเรียกใช้ระบบ EMS 

 
9. ผลลัพธ์ 

1. ผู้ป่วย Acute Coronary Syndrome ได้รับการประเมินให้การรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็วตาม 
NCPG 93.54% (ปีงบ 2553) 

2. ผู้ป่วยได้ท าEKG ภายใน 10 นาที และ Refer ภายใน 30 นาทีรวดเร็วขึ้น  ดังแสดงที่ตาราง 1 
 

ตารางท่ี 1 อัตราผู้ป่วย Acute Coronary Syndrome(ACS)ได้รับการประเมินขณะมารับการรักษาที่                        
                งานอุบัติเหตุฉุกเฉินปี 2551-2553 

 

 ปี งบประมาณ 
ข้อมูล 2551 2552 2553 

ผู้ป่วย ACS ที่ท า EKG ภาย ใน 10นาที (ร้อยละ) 73.91 82.35 93.54 
ผู้ป่วย AMI ที่Referภายใน  30นาที  (ร้อยละ) 63.63 69.23 93.54 

 
3. อัตราผู้ป่วยเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (AMI) ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแพร่ใน             

ปี 2553 ลดลง ดังแสดงที่ตาราง 2 
 

ตารางท่ี 2  อัตราผู้ป่วย เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแพร่  
                   ปี 2551-2553 

 
 ปี งบประมาณ 

ข้อมูล 2551 2552 2553 
ผู้ป่วย ACS ทั้งหมด (ราย) 25 17 39 
ผู้ป่วย AMI เสียชีวิตที่โรงพยาบาลแพร่(ราย) 6 4 8 
อัตราผู้ป่วย AMI เสียชีวิตที่โรงพยาบาลแพร่ (ร้อยละ) 24.00 23.52 20.51 

 
10. บทเรียนท่ีได้รับ 

เจ้าหน้าที่มีความตระหนัก และให้ความส าคัญในการดูแล รักษาพยาบาลผู้ป่วย  Acute Coronary 
Syndrome มากขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล รักษาพยาบาล ที่รวดเร็ว ถูกต้อง  โดยเน้นระบบ EMS ใน
การออกรับผู้ป่วย และดูแลผู้ป่วยที่รวดเร็ว ช่วยลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน ลดอัตราตายได้ 
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11. การติดต่อกับทีมงาน : ห้องอุบัติเหต-ุฉุกเฉิน โรงพยาบาลร้องกวาง  อ.ร้องกวาง  จังหวัดแพร่ 
Tel. 054  597115 ต่อ 106 , 054  596446   E mail : ERRK @ hotmail.com 
 
1.  ชื่อผลงาน: การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพื่อป้องกันภาวะHypoglycemia  
2.  ค าส าคัญ: ผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคเบาหวาน, ภาวะHypoglycemia 
3.  สรุปผลงานโดยย่อ: การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวอย่าง  
     ถูกต้องจะช่วยลดภาวะHypoglycemia 
4.   ชื่อและที่อยู่ขององค์กร: คลินกิโรคเบาหวานโรงพยาบาลร้องกวาง 
5.   สมาชิกทีม: คณะท างานควบคุมโรคไม่ติดต่ออ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
6.   เป้าหมาย: ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการดูแลเร่ืองการปฏิบัติตัวตามมาตรฐาน 
                       ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ด้วย ภาวะHypoglycemia ลดลง 
7.   ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ:  
 สถานการณ์อัตราชุกผู้ป่วยเบาหวานของอ าเภอร้องกวางมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จากปี
2551พบอัตราป่วย 2,011.80 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นในปี 2552 พบอัตราป่วย 2,868.03ต่อแสน
ประชากร มีผู้ป่วยมารับการรักษาด้วยภาวะHypoglycemia ในปี 2551จ านวน 52  คนคิดเป็น ร้อยละ 3.64             
ในปี2552   จ านวน 61 คน  คิดเป็น ร้อยละ 4.18   เนื่องจากผู้ป่วยเบาหวานปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง ในเร่ือง
การรับประทานอาหารหลังรับประทานยาภายในเวลาที่ก าหนด การใช้ยาไม่ถูกขนาด ถ้าไม่มีการให้
ความรู้แก่ประชาชนในเร่ืองการรับประทานอาหารหลังรับประทานยาภายในเวลาที่ก าหนด และการใช้ยา
อย่างถูกต้องแล้ว อัตราการเกิดภาวะHypoglycemia จะเพิ่มขึ้นและท าให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการใน
โรงพยาบาลและอาจท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาทันเวลา ซึ่งจะท าให้เสียค่าใช้จ่ายใน
การรักษาสูง ครอบครัวต้องแบกภาระในการดูแลผู้ป่วย สูญเสียรายได้ ทีมสหสาขาวิชาชีพมีบทบาท
ส าคัญในการให้การเรียนรู้เร่ืองการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ 
ส่งผลท าให้ผู้ป่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นและเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ 
 
8.การเปลี่ยนแปลง: มีมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยดังนี้ 

1. การดูแลผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกดังนี้ 
1.1 ผู้ป่วยยาฉีดทุกรายหลังเจาะเลือดจะได้รับการตรวจเช็คขนาด ชนิดของยาฉีดจากพยาบาล   
       ผู้จัดการเบาหวาน และส่งไปฉีดยาที่ห้องER  
1.2 ห้องER ฉีดยาผู้ป่วยโดยมีการdouble check ครบทุกขั้นตอน 
1.3 ผู้ป่วยรับประทานอาหารหลังได้รับยาฉีดภายใน15-30 นาที 
1.4 มีอาหารไว้บริการผู้ป่วยในวันคลินิกเบาหวาน 

2.  มีการติดตามผลการใช้ยาอย่างเหมาะสมโดยการตรวจน้ าตาลในเลือด 
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 2.1 พยาบาลลงผลเลือดในสมุดประจ าตัวโดยแสดงเป็นแถบสีที่สามารถสื่อสารให้ผู้ป่วย 
       เข้าใจง่าย 
2.2 ผู้ป่วยยาฉีดทุกรายหลังตรวจต้องพบเภสัชกรทุกคร้ัง 
2.3 มเีภสัชกรรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยาฉีดตรวจสอบการสั่งยา วิธีใช้  
       ประเมินการใช้ยาที่ถูกต้องก่อนรับยา 
2.4 มีแบบรายงานภาวะน้ าตาลในเลือดต่ าในผู้ป่วยเบาหวานที่มาAdmit โดยเร่ิมบันทึกที่ห้อง ER  
      ส่งต่อให้Ward บันทึกโดยทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขจน ผู้ป่วย 
      จ าหน่ายจาก  Ward รวบรวมแบบบันทึกให้ผู้จัดการโรคเบาหวาน 
2.5  มีการท า SMBG   ในผู้ป่วยที่ควบคุมระดับน้ าตาลไม่ได้ 

3.   มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน (CPG) โดยทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อใช้เป็นแนวทางการ 
       ดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลและเครือข่าย 
4.   มี การดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างครบวงจรตั้งแต่ ถูกส่งตัวมาจากPCU เมื่อได้รับการวินิจฉัย  
      จากแพทย์แล้ว ด าเนินการดังนี ้

 ผู้ป่วยจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่  
 ให้การเรียนรู้ตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 
 ผู้ป่วย สามารถควบคุมระดับน้ าตาลได้(FBS 70-130mg/dl) แพทย์จะส่งตัวที่รักษา 
        ที่ PCU  
 พยาบาลจุดตรวจจะพิมพ์ใบส่งตัวพร้อมกับOPD card ซึ่งมีรายละเอียดการตรวจรักษาแล้ว

น าไปใส่ใน Locker ที่ห้องงานประกันคุณภาพซึ่งแยกแต่ละPCU และสถานีอนามัย
เครือข่าย  

 เจ้าหน้าที่PCUและสถานีอนามัยเครือข่ายจะเป็นผู้มารับใบส่งตัวด้วยตนเองท าให้ไม่มีการ 
สูญหายของใบส่งตัวระหว่างทาง  

 กรณี Admit  พยาบาลWard จะเป็นผู้วางแผนจ าหน่ายร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพและส่ง
HHC ต่อไป 

 
9.  การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง:หลังปรับปรุงระบบ   ตุลาคม 2552- กรกฎาคม 2553  
 

1.  ผู้ป่วยปฏิบัติตัวในการดูแลตนเอง 4 ด้าน ได้แก่ด้าน การรับประทานอาหาร ระดับปานกลาง  
     การออกก าลังกายระดับปานกลาง การใช้ยา ระดับสูง  การดูแลสุขภาพทั่วไประดับสูง 
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2.  อัตราการกลับมารับการรักษาในโรงพยาบาล ด้วยภาวะ Hypoglycemia  ลดลง ดังแสดงที่ตาราง 
 
 งบประมาณ 

ข้อมูล ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 
1. จ านวนผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด(ราย) 369 504 670 
2. จ านวนผู้ป่วย กลับมารับการรักษาในโรงพยาบาล 
    ด้วยภาวะ  Hypoglycemia (ราย) 

52 61 31 

3. อัตราผู้ป่วย กลับมารับการรักษาในโรงพยาบาล 
    ด้วยภาวะ  Hypoglycemia (ร้อยละ) 

14.09 12.10 4.62 

 
3.  ปัจจัยที่ ผู้ป่วยเบาหวานมารักษาด้วยภาวะHypoglycemia   จ านวน  31  คน จากจ านวนผู้ป่วยเบาหวาน 
     ที่Admit  ทั้งหมด 253 คน  คร้ังคิดเป็น 12.25%  จากรายงานภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า  พบว่า  เกิดจาก 
    ปัจจัย  low take (กินข้าวได้น้อย) ร้อยละ 36.36 Drug induce   ร้อยละ 6.71  ความคลาดเคลื่อนทางยา 
   จ านวน  (ฉีดยาผิด)ร้อยละ 0.39   มีโรคร่วมเช่น UTI Anemia Hypo K ร้อยละ 0.79   
 
แผนท่ีจะด าเนินอย่างต่อเนื่อง 

1. น าสาเหตุที่ได้มาวางแผนให้การดูแลผู้ป่วยที่มารักษาด้วย ภาวะ  Hypoglycemia   เพื่อให้ผู้ป่วย  
                เบาหวานได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง ส่งผลท าให้ไม่เกิดภาวะHypoglycemia ตามมา 

2. กิจกรรมทบทวนภาวะ Hypoglycemia โดยทีมสหสาขาวิชาชีพเดือนละ 1 ครั้ง 
3. ติดตามเยี่ยมบ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพในรายที่ Revisit ด้วยภาวะ Hypoglycemia 
4. มีโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวานในเร่ือง กองทุนอาหารเช้า เพื่อนอาสาสอนการควบคุม

อาหาร การออกก าลังกาย 
10. บทเรียนท่ีได้รับ: 
 การดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างครบวงจรเพื่อ ให้ผู้ป่วยได้รับการเรียนรู้เร่ืองการปฏิบัติในเร่ืองการ
รับประทานอาหาร การใช้ยาตัว   การดุแลสุขภาพ อย่างถูกต้องตลอดจนการรับรู้ถึงภาวะแทรกซ้อนที่
ตามมาท าให้เกิดอันตรายถึงชีวิตจะท าให้ผู้ป่วยมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองเพิ่มขึ้นท า
ให้ลดอัตราการเกิดภาวะHypoglycemia  
11. การติดต่อกับทีมงาน: ผู้จัดการโรคเบาหวาน 
อันดับที่ 1.นาง ศรีรัตน์ อินถา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลร้องกวาง  
                จังหวัดแพร่ 054 597115, E mail address rutty.int@hotmail.com 
อันดับที่2.นาง อนุลักษณ์ ใจวงศ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลร้องกวาง  
               จังหวัดแพร่ 054 597115, E mail address mamanulux@hotmail.com 

mailto:mamanulux@hotmail.com
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ชื่อผลงาน  เก้าอี้ชี้น าสุขภาพดี 
ค าส าคัญ  สุขภาพดี 
สรุปผลงานโดยย่อ 

เขียนความรู้ทางด้านสุขภาพเป็นแผ่นข้อความสั้นๆ กระชับ ได้ใจความ ง่ายต่อการจ าและน าไป
ปฏิบัติได้จริง ติดไว้ที่หลังเก้าอ้ีนั่งรอตรวจ ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมข้อมูลอยู่เร่ือยๆเพื่อให้เป็น
ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัยอยู่เสมอ 
ชื่อและที่อยู่องค์กร  งานผู้ป่วยนอก 1 
สมาชิกทีม  นางชรีรัตน์ หงษ์สามสิบเจ็ด  ,นางภารวี ศักดิ์สิทธ ์และ ทีมงานผู้ป่วยนอก 1 
เป้าหมาย   

1. เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับความรู้ด้านสุขภาพ สามารถน าไปปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  
2. เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจไม่มีข้อร้องเรียนเร่ืองระยะเวลารอคอย 

ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ 
 งานผู้ป่วยนอก  1 ให้บริการตรวจรักษาโรคกลุ่มผู้ป่วยโรคทั่วไป รวมถึงผู้มารับบริการอ่ืนๆเช่น 
ตรวจสุขภาพประจ าปี  ตรวจสุขภาพเข้าประกันชีวิต ขอรับบริการใบรับรองแพทย์ เป็นต้น โดยเฉลี่ยมีผู้
มารับบริการ 100-120 คน/วัน ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยตั้งแต่ท าบัตรเสร็จแล้วมานั่งรอรับบริการซักประวัติ
จนถึงแพทย์ตรวจ คนละ ประมาณ 45 นาที บางคนหลังตรวจกับแพทย์แล้ว มีการส่งตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม
อ่ืนๆอีก ท าให้มีเวลารอคอยเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งช่วงเวลารอคอยดังกล่าว อาจท าให้ผู้มารับบริการเกิด
ความเครียด เบื่อหน่าย วิตกกังวล ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ ซึ่งระบบเดิมหน่วยงานจะมีหนังสือ แผ่น
พับวิชาการโรคต่างๆ ไว้ให้ผู้ รับบริการอ่านที่มุมห้อง แต่มีปัญหาคือผู้รับบริการไม่ค่อยใช้บริการ 
เนื่องจากอาจจะลุกนั่งล าบาก หรืออ่านไม่เข้าใจเพราะเป็นเนื้อหาทางวิชาการมากเกินไป จ ายาก น าไป
ปฏิบัติจริงได้ยาก ทางทีมงานจึงเพิ่มรูปแบบน าเสนอความรู้ทางด้านสุขภาพแบบใหม่ขึ้น  
การเปลี่ยนแปลง 
 มีรูปแบบการน าเสนอความรู้ทางด้านสุขภาพแบบใหม่ โดยเขียนความรู้ทางด้านสุขภาพเป็นแผ่น
ข้อความสั้นๆ กระชับ ได้ใจความ ง่ายต่อการจ าและน าไปปฏิบัติได้จริง ติดไว้ที่หลังเก้าอ้ีนั่งรอตรวจ ซึ่ง
จะมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมข้อมูลอยู่เร่ือยๆ ตามอุบัติการณ์ของโรค  เพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง 
ทันสมัย 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบเดิม รูปแบบใหม ่
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ผลลัพธ์ 
1. ผู้รับบริการได้รับความรู้ทางด้านสุขภาพ ร้อยละ 100 
2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 90 
3. ไม่มีข้อร้องเรียนเร่ืองระยะเวลารอคอย 
บทเรียนท่ีได้รับ 
 แผ่นข้อความ อาจมีเน้ือหาหรือรายละเอียดที่น้อยเกินไป ท าให้อ่านแล้วไม่เข้าใจ หรือเข้าใจ
คลาดเคลื่อนจากข้อมูลที่เป็นจริงได้ 
การติดต่อกับทีมงาน 

นางชรีรัตน์ หงษ์สามสิบเจ็ด  นางภารวี ศักดิ์สิทธ์  โรงพยาบาลร้องกวาง 054-597115 ต่อ 111 

 

 
1.  ชื่อผลงาน : การลดอัตราการรายงานผลวิเคราะห์ผิดพลาดจากการ Key-In ผลในโปรแกรม HISโดยใช้ 
     ระบบ LIS (Laboratory Information System) 
2.  ค าส าคัญ     ระบบ LIS , การรายงานผลผิดพลาด, การ Key-In ผลในโปรแกรม HIS 
3.  สรุปผลงานโดยย่อ 

จากอุบัติการณ์ความเสี่ยง การรายงานผลวิเคราะห์ผิดพลาดปี 2552 ส่วนใหญ่เกิดจาก การพิมพ์
ผล ใส่ทศนิยมผิดต าแหน่ง การพิมพ์ผลผิดช่อง ซึ่งก็ได้ท าการตรวจสอบผลวิเคราะห์ก่อนยืนยันผลแล้วแต่
ก็ยังมีพลาดอยู่ ประกอบกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งระบบ LIS เป็นระบบที่สามารถที่จะช่วยในการลด
ความผิดพลาดนี้ลง 
4.  ชื่อและที่อยู่ขององค์กร  งานชันสูตรสาธารณสุข กลุ่มงานเทคนิคบริการ 
5.   สมาชิกทีม : นางมิ่งขวัญ  ปันต่า , นางสาวนภาพรรณ  ปันธรรม และเจ้าหน้าที่งานชันสูตรทุกคน 
6.   เป้าหมาย   เพื่อลดอัตราการรายงานผลวิเคราะห์ผิดพลาด จากการ Key-In ผลในโปรแกรม HIS 
7.   ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ  

จากอุบัติการณ์การรายงานและการทบทวนความเสี่ยงและงานชันสูตรโรงพยาบาลร้องกวาง 
พบว่าความเสี่ยงเร่ืองการรายงานผลวิเคราะห์ผิดพลาดยังมีเกิดอยู่และเป็นความเสี่ยงที่ส าคัญในปี 2552 
เท่ากับร้อยละ 0.07  ส่วนใหญ่ เกิดขึ้นในขั้นตอนหลังการวิเคราะห์ คือการคัดลอกผล Key in ใน
โปรแกรม HIS ได้แก่  การใส่ทศนิยมผิดต าแหน่ง  การกรอกข้อมูลซ้อนกัน พิมพ์ผลผิดช่อง คัดลอกผิด 

 ในปี 2553 จึงมีโครงการในการติดตั้งระบบ LIS เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลผลวิเคราะห์จากเคร่ืองตรวจ
วิเคราะห์ กับระบบโปรแกรม HIS ช่วยลดขั้นตอนการอ่านและคัดลอกผล น าไปสู่การลดความผิดพลาดที่
เกิดจากขั้นตอนนี้    
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8.    การเปลี่ยนแปลง  
1. ศึกษาหาบริษัทที่ติดต้ังโปรแกรม LIS ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ HIS ได้ ในราคาค่าใช้จ่ายที่ไม่

แพงเกินไป 
2. ตกลงราคา และ ตกลงกับบริษัทเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ในการเชื่อมต่อ 
3. ติดตั้งระบบ ปรับระบบกระบวนการท างานของห้องปฏิบัติการ  และทดลองระบบ 
4. การปรับระบบกระบวนการท างาน ดังนี้ 

 ใช้ระบบการตรวจรับค าสั่งตรวจและพิมพ์บาร์โคดข้อมูลผู้ป่วย (ชื่อ สกุล วันที่ เวลารับ รายการตรวจ
และบาร์โคด)แทนการเขียนด้วยลายมือ ติดใบน าส่งตรวจ และภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจ 
 ระบบการสั่งงานเคร่ืองตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก ใช้การอ่านบาร์โคดแทนการสั่งงานด้วยการ
พิมพ์HN และชื่อสกุลผู้ป่วยและรายการตรวจ ซึ่งหากตรวจจ านวนมากท าให้เกิดความล่าช้าและผิดพลาด
ง่าย 
 ผลวิเคราะห์จะส่งจากเคร่ืองตรวจวิเคราะห์ผ่านเข้าสู่ระบบ HIS (โปรแกรม HosXP) ผู้ท าการตรวจ
วิเคราะห์ ตรวจสอบ และรับรองผลในระบบ HIS ได้ 
9.    ผลลัพธ์ 

1. การพิมพ์บาร์โคดช่วยลดภาระและข้อผิดพลาดในการเขียน Label ใบน าส่งตรวจและภาชนะเก็บ
สิ่งส่งตรวจ 

2. ระบบบาร์โคดช่วยให้การสั่งงานเคร่ืองตรวจวิเคราะห์สามารถท าได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ลด
ระยะเวลาและความผิดพลาดจากการพิมพ์ข้อมูลผู้ป่วยและรายการตรวจ 

3. เคร่ืองวิเคราะห์จะส่งผลวิเคราะห์มาที่ระบบ HIS ลดขั้นตอนการพิมพ์คัดลอกผลจากเคร่ืองตรวจ 
ผู้ตรวจวิเคราะห์หรือผู้ตรวจรับรองผล เพียงท าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของผลวิเคราะห์กับ
ใบรายงานผล และยืนยันรายงานผล 

4. อัตราการรายงานผลวิเคราะห์ผิดพลาด ปี 2553 เท่ากับ ร้อยละ 0.04  
5. อัตราการรายงานผลวิเคราะห์ที่เกิดจาก ทศนิยมผิดต าแหน่ง เป็น 0 

 
10.  บทเรียนท่ีได้รับ  
 ระบบ LIS สามารถช่วยให้การท างานตรวจวิเคราะห์ของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการมีความสะดวก
ยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนการท างานที่อาจเกิดความผิดพลาดลง ท าให้อัตราการรายงานผลวิเคราะห์ผิดพลาด
ลดลง  
11.  การติดต่อกับทีมงาน 
 นางมิ่งขวัญ  ปันต่า  งานชันสูตรสาธารณสุข  054-597115 ต่อ 109 
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1.   ชื่อผลงาน :    การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายใกล้เตียง ใกล้ใจ ไปถึงบ้าน   
2.   ค าส าคัญ :    ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
3.   สรุปผลงานโดยย่อ :  
              เพื่อเสริมสร้างก าลังใจให้ผู้ป่วยเผชิญกับความเจ็บป่วย และเตรียมให้ผู้ป่วยและญาติยอมรับกับ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นและจัดการกับชีวิตอย่างมีสติ ให้ผู้ป่วยได้รับความสุขสบาย  ผ่อนคลายความทุกข์   มี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีศักดิ์ศรี และการจากไปอย่างสงบ 
4.   ชื่อและที่อยู่ขององค์กร : ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลร้องกวาง จ.แพร่ 
5.   สมาชิกในทีม : นางสวลี    พึ่งราษฎร์  , นางศิริพร    อุดค ามี , น.ส.ดวงเดือน    กมลพิทักษ์กุล 
6.  เป้าหมาย :  
           ผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่รับไว้นอนรักษาตัว ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลร้องกวาง สามารถเผชิญกับ
ความเจ็บป่วย  สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตได้อย่างสงบตามความต้องการทางด้านจิตใจ  
จิตสังคม และจิตวิญญาณ จะช่วยให้ผู้ป่วยผ่านพ้นการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของชีวิตได้อย่างสงบ เกิด
ความผาสุกทางจิตวิญญาณ และลดความตึงเครียดของญาติ       
7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ : 
             ผู้ป่วยระยะสุดท้ายและญาติเป็นผู้ที่ต้องเผชิญกับความเครียด และความทุกข์ทรมานทางด้าน
ร่างกายและจิตใจซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน   ดังนั้นการส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงของชีวิตได้อย่างสงบตามความต้องการทางด้านจิตใจ  จิตสังคม และจิตวิญญาณ จะช่วยให้
ผู้ป่วยผ่านพ้นการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของชีวิตได้อย่างสงบ เกิดความผาสุกทางจิตวิญญาณ และลดความ
ตึงเครียดของญาติ  จากสถิติของตึกผู้ป่วยในมีผู้ป่วยระยะสุดท้าย  ปี พ.ศ. 2551  ร้อยละ 2.94   และ               
ปี   พ.ศ.  2552  ร้อยละ 2.40  

จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นว่าผู้ป่วยระยะสุดท้ายมารับการรักษาในตึกผู้ป่วยในโรงพยาบาลร้อง
กวางซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชน ต้องรับภาระดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายระยะวิกฤตของครอบครัว ท าให้ญาติ
เกิดความเครียดสูง  ไม่พึงพอใจต่อบริการที่ได้รับ   ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ตระหนักถึงสิ่งที่ต้องให้การดูแล
ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
โรงพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยให้ได้มาตรฐานและครบองค์รวม และลดความไม่พึงพอใจของญาติที่ก าลัง
สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว 
8. การเปลี่ยนแปลง : 
1.   เพิ่มศักยภาพของพยาบาล  โดยการทบทวนทักษะของพยาบาลเร่ืองการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  
2.   จัดท าแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายดังนี ้
          2.1   แพทย์และพยาบาลให้ข้อมูล เร่ือง พยาธิสภาพของโรคและแผนการรักษาพยาบาลตามอาการ 
      และประคับประคอง เน้นการไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ  การไม่ท าหัตถการใดๆ ที่รบกวนผู้ป่วย 
         2.2   ผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ยอมรับแผนการรักษาการเสียชีวิตในสถานที่ที่ผู้ป่วยต้องการ และมีการ 
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                 เซ็นรับทราบโดยญาติ  2 คน  ขึ้นไป 
         2.3   เจ้าหน้าที่ประคับประคองจิตใจผู้ป่วย  ให้ก าลังใจโดยพยายามอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยให้มากที่สุด  
                 และให้ญาติที่ผู้ป่วยรักและไว้วางใจอยู่ใกล้ชิด 

         2.4   การจัดสิ่งแวดล้อมให้เงียบ  มีทางระบายอากาศ  อากาศไม่อบอ้าว แสงสว่างเพียงพอ 
         2.5   นิมนต์พระสงฆ์มาตักบาตรข้างเตียงผู้ป่วย เดือนละ 1 คร้ัง  เพื่อให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายและผู้ป่วย 
                 ที่ต้องนอนรับการรักษาในโรงพยาบาลนานๆ  ผู้ป่วยทั่วไปได้ร่วมตักบาตรท าบุญเพื่อจะได้เกิด 
                  ความสุขใจ และเกิดความผ่อนคลาย 
         2.6   ผู้ป่วยที่มีฐานะยากจนทางทีมการพยาบาลจะเตรียมของท าบุญไว้ให้ 
         2.7   มีการเสวนาธรรมประมาณ  10 – 15  นาที   หลังตักบาตร กับผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่จิตใจยังไม่ 
                 สงบ 
         2.8   ส่งเสริมสิทธิและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนของผู้ป่วย โดยให้ผู้ป่วยและญาติท ากิจกรรมตาม 
                 ศาสนาและความเชื่อ  เช่น   การน าพระสงฆ์มาเทศน์ธรรมมหาวิบาก    การเป่าน้ ามนต์              
     การลาไปสืบชะตารับขวัญ    การให้ญาติผู้ป่วยชาวเขามาฮ้อมล้อมร้องไห้คร่ าครวญข้างเตียง 

   เพื่อเรียกร้องวิญญาณให้กลับมา หรือพิธีแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่ไม่ขัดต่อการรักษาแผน 
   ปัจจุบันที่ไม่เกิดอันตราย    หรือผลเสียต่อผู้ป่วย ทีมการพยาบาลจะอ านวยความสะดวกให้ ใน 
   การประกอบพิธีข้างเตียง 

        2.9    จัดให้มีหนังสือธรรมะ  หนังสือคติชีวิต เพื่อให้ผู้ป่วยได้อ่านผ่อนคลายความเครียดการ                        
                 ส่งเสริมให้ญาติคอยดูแลอย่างใกล้ชิด 

       2.10   ผู้ป่วยที่อยู่ตามล าพังมีวิทยุเปิดให้ฟัง 
       2.11   เปิดธรรมะก่อนนอนให้ผู้ป่วยฟัง 
       2.12   มีมุมผ่อนคลายส าหรับผู้ป่วยและญาติ  ( มุมมัชฌิมา ) 
       2.13   กรณีผู้ป่วยต้องการไปเสียชีวิตที่บ้าน   มีรถพยาบาลน าส่งกลับบ้าน และพยาบาลส่งผู้ป่วยกลับ 
                 บ้านบางราย 
       6.14   ส่งเยี่ยมบ้านในรายที่ผู้ป่วยยินยอมให้ติดตามเยี่ยม โดยในกรณีที่มีการฉีดยาแก้ปวด    ท าแผล 

                 ต่อเนื่อง   ให้อาหารทางสายยาง    ดูแลการให้ออกซิเจนที่บ้าน 
       6.15   ประสานวัด และองค์กรในชุมชนตลอดจนแหล่งยึดเหน่ียวในการดแูลประคับประคองผู้ป่วย 
                  ระยะสุดท้าย    เช่น   วัดในต าบลร้องเข็ม 
      6.16   กรณีผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาลและไม่มีญาติ โรงพยาบาลร่วมกับองค์กรในชุมชนช่วย 
                 จัดการศพตามประเพณี (  2550 -2552   มี  2   ราย  ) 
3.   ประเมินผลการด าเนินงาน 
4.   วางแผนแก้ปัญหา ประชุมติดตามอย่างต่อเนื่อง 
5.   สรุปผลการด าเนินงาน 



 

 
29 

9. ผลลัพธ์ : 
ด้านผู้ป่วย  พบว่า 

ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 35 รายเสียชีวิตอย่างสงบ ที่โรงพยาบาล  5 ราย,กลับบ้านโดย ขอจิตวิญญาณ
ไปตกที่บ้านคือไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ  24  ราย   กลับบ้านโดยขอใส่สายออกซิเจน และใส่สายให้อาหาร         
4 ราย  ( เพื่อประวิงเวลารอพบญาติที่ส าคัญ ) 
ด้านทีมการพยาบาล  พบว่า 

ทีมการพยาบาลตึกผู้ป่วยใน ผ่านการอบรมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย จ านวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 62.50 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. เจ้าหน้าที่ทีมสหสาขาวิชาชีพมีภาระงานมาก ท าให้ไม่สามารถให้การดูแลได้ 100 % 
2. มีความยุ่งยากในการแจ้งการวินิจฉัยแก่ผู้ป่วย เนื่องจากญาติไม่ต้องการให้ผู้ป่วยทราบ 

10. บทเรียนท่ีได้รับ : 
 1.   ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ที่สนใจเห็นประโยชน์และคุณค่าโดยเฉพาะญาติยอมรับเงื่อนไขให้ผู้ป่วยจาก 
      ไปอย่างสงบ และผู้ป่วยบางรายยอมรับการตายอย่างสมศักดิ์ศรี   เช่น   ผู้ป่วยโรคเอดส์ 
 2.  ไม่มีข้อร้องเรียนเร่ืองผู้ป่วยระยะสุดท้ายถูกทอดทิ้ง  ( ปี 2550 -  2552 ) 
 3.   การสร้างนวตกรรมขององค์กรเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของผู้ป่วย 
11. การติดต่อกับทีมงาน : 
      ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลร้องกวาง 
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ชื่อผลงาน  ระบบการบริหารยาผู้ป่วยในโดยใช้แบบบันทึกการบริหารยา 
ค าส าคัญ    ระบบการบริหารยา, แบบบันทึกการบริหารยา   
สรุปผลงานโดยย่อ 
 สิ่งส าคัญในระบบการบริหารยาแก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาล  คือ การมีหลักประกันความถูกต้องใน
การบริหารยา  ที่มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง  ซึ่งจากเดิมระบบการบริหารยาผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
จะใช้  Medication Profile เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสารข้อมูลผู้ป่วยในทีมสหสาขาวิชาชีพ  ร่วมกับการใช้
การ์ดยาในการบริหารยาของผู้ป่วย โดยเภสัชกรจะเป็นผู้คัดลอก Medication Profile จากค าสั่งแพทย์ใน 

doctor order และพยาบาลจะคัดลอก การ์ดยาจากค าสั่งแพทย์  ซึ่งจะเห็นได้ว่าระบบเดิมนี้  เป็นระบบที่มี
ขั้นตอนการถ่ายทอดค าสั่งหลายขั้นตอน  ซึ่งล้วนแล้วแต่จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดความ
คลาดเคลื่อนทางยาขึ้นได้ทั้งนั้น  ไม่ว่าจะเป็นความคลาดเคลื่อนในการคัดลอกค าสั่ง หรือแม้แต่ความ
คลาดเคลื่อนในการบริหารยาก็ตาม    
 จากปัญหาดังกล่าวกลุ่มงานเภสัชกรรมฯร่วมกับงานผู้ป่วยใน  จึงได้ร่วมกันจัดท าแบบบันทึกการ
บริหารยาขึ้น (medication administration record ; MAR) ทั้งนี้เพื่อใช้แทน Medication Profile และยกเลิก
การใช้การ์ดยา  โดยในแบบบันทึกการบริหารยานี้ประกอบด้วยข้อมูลชื่อผู้ป่วย  ชื่อยา  ขนาดยา  วิธีการ
บริหารยา  เวลาที่ผู้ป่วยได้รับยา  วันที่เร่ิมให้ยา  วันที่หยุดยา และประวัติการแพ้ยาของผู้ป่วย  โดยเภสัช
กรเป็นผู้คัดลอก MAR  ส าหรับนอกเวลาราชการพยาบาลตึกผู้ป่วยในจะเป็นผู้คัดลอก แทน  แต่จะมีการ
ตรวจสอบความถูกต้องโดยเภสัชกรทุกคร้ัง   
 การใช้แบบบันทึกการบริหารยาจะเป็นการลดขั้นตอนในการถ่ายถอดค าสั่งการใช้ยาลง  ทั้งเพื่อ
เป็นการลดโอกาสในการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาอีกทางหนึ่ง  และที่ส าคัญจะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
การให้การบริบาลทางเภสัชกรรม  เนื่องจาก MAR เป็นตัวบ่งบอกยาที่ผู้ป่วยได้รับอย่างแท้จริง  สามารถ
ระบุจุดเวลา (exact time)ที่ผู้ป่วยได้รับ  ซึ่งเป็นข้อมูลที่จ าเป็น สามารถใช้ในการค้นหาการเกิดอันตรกิริยา
ระหว่างยาได้  สามารถติดตามการเกิดและรักษาอาการข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาได้  
ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการใช้ยาในผู้ป่วยกลับบ้าน  ใช้ประเมินความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา  
รวมทั้งยังใช้เป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการลดความคลาดเคลื่อนทางยาที่มีความเสี่ยงสูงอีกด้วย 
 
ชื่อและที่ยู่ขององค์กร 
 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  โรงพยาบาลร้องกวาง 
เป้าหมาย 

1. เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการถ่ายทอดค าสั่งการใช้ยา 
2. เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการสื่อสารข้อมูลของผู้ป่วยที่สมบูรณ์และสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
3. เพื่อลดโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาผู้ป่วยใน 

4. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารยาผู้ป่วยใน 
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ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ 
   1.    เนื่องจากระบบ HOSXP ยังไม่เอื้อต่อระบบนี้ เช่นขนาดฉลากยาที่ใช้ติดในส าเนาMAR 

        มีขนาดใหญ่เกินท าให้ต้องเสียเวลาในการตัดเพื่อให้ได้ขนาดตามต้องการ ใช้เวลาใน  
           การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

2.  รูปแบบ MAR ที่ได้ยังเป็นรูปแบบที่ยังมีข้อบกพร่อง  จึงท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่ 
                   บ่อยครั้ง  จึงอาจท าให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน 

 การเปลี่ยนแปลง 
1. ลดขั้นตอนการถ่ายทอดค าสั่งการใช้ยาลง คือไม่มีการคัดลอกการ์ดยาของเจ้าหน้าที่ตึก             

ผู้ป่วยใน  เนื่องจากได้ยกเลิกการใช้การ์ดยาแล้ว 
2. มีการลงเวลาที่ให้ยาแก่ผู้ป่วยซึ่งเป็นเวลาที่ผู้ป่วยได้รับยาจริง ( real time) ซึ่งเป็นข้อมูลที่

จ าเป็น สามารถใช้ในการค้นหาการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา รวมทั้งสามารถติดตามการเกิด
และการรักษาอาการข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาได้ 

8. ผลลัพธ์ 
ผลความคลาดเคลื่อนทางยาผู้ป่วยใน 

 

อัตราการเกิดความ
คลาดเคลื่อน 

ก่อนการปรับเปลี่ยน 

( มี.ค.- พ.ค.53) 
หลังการปรับเปลี่ยน 

( มิ.ย.- ส.ค.53) 
1. Transcribing Error 9.89  (คร้ัง/1000 ใบสั่งยา) 5.19 (คร้ัง/1000 ใบสั่งยา) 
2. Administration Error 3.30 (คร้ัง/1000 ใบสั่งยา) 3.24 (คร้ัง/1000 ใบสั่งยา) 

 
 
ชื่อเร่ือง : ผลของการฝึกบริหารการหายใจแบบเป่าปาก ต่อค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดงของ
ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 
หน่วยงานท่ีน าเสนอ : งานกายภาพบ าบัด กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ รพ.ร้องกวาง 
เจ้าของผลงาน : สุภาศิริ  แสวงทรัพย์  วท.บ.(กายภาพบ าบัด) 
ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 
 โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง เป็นปัญหาสาธารณสุขระดับต้นๆของประเทศไทยและเป็นปัญหา
สาธารณสุขของจังหวัดแพร่และอ าเภอร้องกวาง  พบว่า ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังมารับการรักษาที่
คลินิก โรคเร้ือรังของโรงพยาบาล เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบระหว่างปี 2551 และ ปี 2552 และสาเหตุหนึ่งที่ท าให้
ผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาบ่อยขึ้น เนื่องจากผู้ป่วยไม่ได้รับความรู้ในการดูแลตนเองการฝึกทักษะการ
หายใจและพ่นยาที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง ปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการก าเริบ หายใจเหนื่อย
หอบต้องมารักษาที่โรงพยาบาลบ่อยคร้ัง  อาการก าเริบเมื่อเกิดขึ้นกับผู้ป่วยบ่อย จะส่งผลให้ระดับการ
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ไหลเวียนของเลือดในร่างกายไม่คงที่ ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดง (SaO2) น้อยกว่าร้อยละ 90  
อาการเร้ือรังจากเนื้อปอดถูกท าลาย ส่งผลให้ความดันในปอดสูงขึ้น น าไปสู่ภาวะโรคหัวใจโตจากปอด 
(Corpulmonale) หัวใจห้องขวามีขนาดใหญ่ขึ้น เป็นสาเหตุที่ท าให้หัวใจล้มเหลวและเป็นอันตรายแก่ชีวิต
ได้  การดูแลตนเองด้วยการให้ผู้ป่วยได้ฝึกทักษะในเร่ืองของการหายใจ การพ่นยาและการออกก าลังกายที่
เหมาะสมนั้นจะช่วยให้ผู้ป่วยมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นในการดูแลตนเอง  จากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยมี
การดูแลตนเองและบริหารการหายใจอย่างถูกต้องต่อเนื่อง จะส่งผลให้ค่าความอ่ิมตัวของออกซิเจนใน
เลือดแดง(SaO2)เพิ่มขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพือ่ศึกษาผลการฝึกบริหารการหายใจแบบเป่าปากของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังโดยใช้ค่า
ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดงเป็นตัวประเมินก่อนและหลังฝึกการหายใจ 

2. เพื่อฝึกทักษะการหายใจแบบ เป่าปาก กับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังได้ถูกต้อง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังมีค่า SaO2 เฉลี่ยเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการฝึกบริหารการหายใจแบบ 
เปา่ปาก 
วิธีด าเนินการ 

1. เลือกกลุ่มผู้ป่วยเข้าโครงการโดยใช้เกณฑ์การคัดเลือก คือ เป็นผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ืองรังที่ไม่
เคยฝึก 

2. ทักษะการบริหารการหายใจแบบ เป่าปาก กับนักกายภาพบ าบัดมาก่อน จ านวน 33 ราย 
3. อธิบายวัตถุประสงค์ของการฝึกทักษะการหายใจ ให้กลุ่มผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นทุกรายขณะมารับ

การรักษา 
4. ก่อนฝึกทักษะการหายใจผู้ป่วยจะได้วัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดง(SaO2)ก่อน 

และบันทึกข้อมูลไว้ 
5. ผู้ป่วยจะได้รับการฝึกทักษะการบริหารการหายใจรายบุคคลจากนักกายภาพบ าบัดโดยใช้วิธีการ

หายใจแบบ pursed – lip breathing exercise ประกอบด้วย การหายใจเข้าลึกๆทางจมูกโดยให้
หน้าท้องป่องและหายใจออกทางปากช้าๆโดยการห่อริมฝีปากเล็กน้อย หน้าท้องแฟบลง ใช้เวลา
ประมาณ 5 นาที ต่อราย 

6. วัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดง(SaO2)ของผู้ป่วยอีกครั้งหลังจากฝึกทักษะบริหารการ
หายใจ 

7. ประเมนิผลการบริหารการหายใจค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดงของผู้ป่วยหลังจาก
ได้รับการฝึกทักษะ จากนักกายภาพบ าบัด 
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ผลการด าเนินงาน 
 หลังจากได้รับการฝึกทักษะการบริหารการหายใจในแต่ละรายบุคคลของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น
เร้ือรัง จ านวน 33 รายที่ถูกคัดเลือกและเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล 
 

ข้อมูล จ านวน(ราย) ร้อยละ 
1. การฝึกบริหารการหายใจแบบ เป่าปากถูกต้อง 33 100 
2. ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดงเฉลี่ย           95.72 97.15 
 
 

แผนการด าเนินงานต่อเนื่อง 
 เพิ่มทักษะการฝึกบริการการหายใจพร้อมทั้งการบริหารร่างกายเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพปอด 
ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลให้เกิดความส าเร็จ 
 การให้ความร่วมมือของผู้ป่วยในการฝึกทักษะการบริหารการหายใจอย่างถูกต้องและต่อเน่ือง
สม่ าเสมอ 

ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 
 
 

 
 
 
 

1. เลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าโครงการ                        2. วัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดก่อนท าการฝึก 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

3. นักกายภาพบ าบัดฝึกทักษะการบริหารการหายใจ 
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ห่วงบรรเทาเต้าคัด                  
                  

 นางไพรวรรณ   เขื่อนแก้ว   พยบ. 
  

บทน า 
จากข้อมูลโดย ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ปัญหาการตึงคัดเต้านมของแม่ของหญิงหลังคลอด 

ส่งผลให้เกิดอาการเจ็บปวด คัดตึงเต้านม มีความรู้สึกไม่สบายตัว เป็นอุปสรรคต่อการให้นมลูก แม่ไม่
อยากให้นมลูกและถ้าปล่อย ทิ้งไว้ ไม่ได้แก้ไขอาจท าให้เกิดหัวนมแตก เต้านมอักเสบ เป็นอุปสรรคท า
ให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ท าให้ไม่ประสบความส าเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทางงานสนับสนุน
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลร้องกวาง จึงได้คิดประยุกต์การใช้ผ้าเพื่อประคบเต้านมขึ้น เป็น
รูปแบบที่สามารถใช้กับการประคบเต้านมเป็น นวัตกรรมระดับภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อแก้ปัญหาคัดตึงเต้า
นม สามารถท าได้เอง แต่ได้ผลมากโดยให้ชื่อว่า ห่วงบรรเทาเต้าคัด 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อลดอาการ/บรรเทาอาการตึงคัดเต้านมในหญิงให้นมลูก/หญิงหลังคลอด 
2. เพื่อช่วยให้น้ านมแม่ไหลดี 
3. เพื่อให้แม่รู้สึกสุขสบายมากขึน้ 
4. เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัว 

วิธีท า 
1. น าเศษผ้าที่เหลือใช้มาตัดเป็นรูปวงกลม 2 ชิ้นให้ขนาดใกล้เคียงกับเต้านมของหญิง 

หลังคลอด(ใช้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6-8 นิ้ว) 
2. ท ารูปวงกลมตรงกลางผ้าที่ตัดในข้อที่1 โดยให้มีรัศมี 1-1.5 นิ้วตัดผ้าให้เป็นรูปวงกลมตรงกลาง 
3. เย็บรอบๆวงกลม(ขนาดเล็ก)ตรงกลางผ้าที่ตัด และเย็บขอบผ้าในวงกลมขนาดใหญ่  
4. ตัดวงกลม 1ด้าน 
5. กลับด้านของผ้าที่เย็บ แล้วยัดด้วยผ้าส าลีอัดหรือผ้ารองก้นกระติกข้าว เย็บรอยตัดจะได้ห่วงผ้า  

1 ชิ้น 
6. น าห่วงห่วงผ้ามาชุบหรือแช่น้ าอุ่นหรือร้อนพอหมาดๆ ใช้ประคบเต้านมที่มีอาการคัดตึงเต้านม

ข้างละ 3-5 นาที ท าประมาณ 15-20 นาทีจะช่วยบรรเทาอาการคัดตึงเต้านมได้ 
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ข้อดีของการใช้ห่วงบรรเทาเต้าคัด 
1. ช่วยลดอาการ/บรรเทาอาการตึงคัดเต้านมในหญิงให้นมลูก/หญิงหลังคลอด 
2. ช่วยให้น้ านมแม่ไหลดี 
3. แม่รู้สึกสุขสบายมากขึ้น 
4. สามารถท าไว้ใช้เองได้ ไม่ต้องเสียเงินซื้อ สะดวกในการจัดท า 

ผลการใช้ห่วงบรรเทาเต้าคัด  
 จากการทดลองใช้ในกลุ่มหญิงหลังคลอดในเขตต าบลร้องเข็ม จ านวน 30 คนพบว่า 

1. หญิงหลังคลอดมีอาการคัดตึงเต้านมลดลง รู้สึกสุขสบายมากขึ้น น้ านมแม่ไหลดี  
2. หญิงหลังคลอดมีความพึงพอใจร้อยละ100 

 
 

1. ชื่อผลงาน: โครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อลดการดื่มสุรา และการดูแลผู้มีปัญหาจากการด่ืมสุรา 
2. ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วมของชุมชน     การดูแลผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา 
3. สรุปผลงานโดยย่อ : การดื่มสุราไม่เพียงแต่ส่งผลต่อผู้ดื่มเท่านั้น  แต่ยังส่งผลกระทบกับคนใกล้ชิด 

ครอบครัว เพื่อนบ้าน ชุมชนอีกด้วย เกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้ง การใช้ความรุนแรงในครอบครัว ทุบตี
ภรรยา ท าลายข้าวของในบ้าน เกิดอุบัติเหตุ การดื่มสุราในทุกงานเทศกาล ผลดังกล่าวชุมชนเองมีส่วนทั้ง
เป็นผู้สนับสนุนให้ปัญหาคงอยู่ แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง  โดยร่วม
ด าเนินโครงการ ซึ่งมีกิจกรรมให้ความรู้ โทษ  พิษภัยของสุรา  การคัดกรองผู้ป่วยสุราและการดูแลผู้มี
ปัญหาจากการดื่มสุรา 

4. ชื่อและที่อยู่ขององค์กร: คลินิกยาเสพติด  โรงพยาบาลร้องกวาง 
5. สมาชิกทีม: คณะกรรมการงานยาเสพติด คปสอ.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ. แพร่ 
6. เป้าหมาย : ประชาชน ครอบครัวผู้ด่ืมสุรา ต าบลน้ าเลา อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ดื่มสุราลดลง 
7. ปัญหา และสาเหตุโดยย่อ   การดื่มสุรา  ก่อให้เกิดปัญหาทั้งตัวผู้ดื่ม  ผู้ใกล้ชิด  ครอบครัว ชุมชน เป็นปัญหา
สาธารณสุขที่ก าลังทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน   โรงพยาบาลร้องกวางได้ให้บริการดูแลผู้ประสบ
ปัญหาจากการดื่มสุรา  โดยมีคลินิกบ าบัดสารเสพติด  และคณะกรรมการเครือข่ายในระดับอ าเภอ  โดย
ผู้ป่วยที่เข้ารับการบ าบัดส่วนใหญ่จะถูกส่งตัวเข้าบ าบัดด้วยปัญหาโรคทางกายเช่น การชักเกร็ง  การหมดสติ  
ภาวะความดันโลหิตสูง  ภาวะขาดสารอาหารและเกลือแร่  ปวดท้องจากระบบทางเดินอาหารผิดปกติ ฯลฯ 
เมื่อลงทะเบียนบ าบัดแล้ว  ผู้ป่วยขาดความตระหนักในการรักษาอย่างต่อเนื่อง  และกลับไปดื่มสุราซ้ าอีก 
จนส่งผลให้เกิดความผิดปกติ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ คลินิกยาเสพติดร่วมกับชุมชนไผ่ย้อยร่วมกันจัดท า
โครงการบ าบัดสุราในชุมชน  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก งบกลาง คปสอ. ร้องกวาง การส่งเสริม
สุขภาพ และป้องกันโรค ปี 2553 จัดให้มีกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้โทษพิษภัยสุรา  การดูแลผู้ป่วยสุรา 
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
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8.     การเปลี่ยนแปลง 
8.1 ประชุมคณะกรรมการผู้น าชุมชน เพื่อวางแผนการด าเนินงาน และ วิเคราะห์ สภาพปัญหาในชุมชน 
8.2 อบรมความรู้ โทษ พิษภัยของสุรา 
8.3 คัดกรองผู้มีปัญหาจาการด่ืมสุราโดยสมาชิกในชุมชน  ใช้กระบวนการทางสังคม  ให้ผู้ป่วยสมัครใจเข้ารับ

การบ าบัด 
8.4 ลงทะเบียนสมัครใจเข้ารับการบ าบัดโดยสมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมด้วยทุกคร้ัง และสมาชิก       

ทุกคน ได้รับเอกสาร คู่มือการบ าบัด “วันฟ้าใส” 
8.5 ผู้เข้ารับการบ าบัด เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม จ านวน 8 ครั้ง  
8.6 กิจกรรมกลุ่ม  8 คร้ัง ประกอบด้วย ทักษะการแก้ไขปัญหาโดยไม่พึ่งพิงสุรา  บันได 6 ขั้นสู่การดื่มที่ไม่

ก่อให้เกิดอันตราย ขั้นที่ 1 การหาเหตุผลที่จะดื่มน้อยลง  ขั้นที่ 2 วางเป้าหมายการดื่ม  ขั้นที่ 3 ท าความ
รู้จักกับสถานการณ์เสี่ยง ขั้นที่ 4 การจัดการกับสถานการณ์เสี่ยง  ขั้นที่ 5 การหาที่พึ่ง  ขั้นที่ 6 การยึด
เป้าหมายไว้ให้ได้ (รายละเอียดตามเอกสารวันฟ้าใส) 

8.7 ประเมินผลกิจกรรมกลุ่ม  และติดตามผลการบ าบัดอย่างต่อเนื่อง  ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องโดย
ชุมชนเอง และเครือข่ายผู้ดูแลในชุมชน ที่ผ่านมา พบว่าในชุมชนเร่ิมเกิดความตระหนักในปัญหาดังกล่าว 
ทั้งจากตัวแทนโดยชุมชนเอง หรือโดยการสนับสนุนผ่านทีมงานบ าบัด และโครงการ อ่ืนๆในชุมชน  ท า
ให้ชุมชนเกิดกิจกรรมและมาตรการในชุมชนเพื่อลดปัญหาจากการดื่มสุราขึ้น   ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการ
ดูแลอย่างต่อเน่ือง  เกิดความเอ้ืออาทร เข้าใจซึ่งกันและกัน  ทั้งสภาพปัญหา ส่วนตัว  ครอบครัว สามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแก้ไขปัญหา  โดยไม่พึ่งพิงสารเสพติด 

9.    การวัดผล และการเปลี่ยนแปลง 
9.1 ผู้ดื่มสุรา และครอบครัวที่สมัครเข้าโครงการ  จ านวน  30 คน 
9.2 สามารถลดปริมาณการด่ืมลงร้อยละ 75 
9.3 มีกิจกรรมกลุ่มผู้ป่วยบ าบัดสุราในชุมชน จ านวน 8 ครั้ง 
9.4 ชุมชนร่วมกันเฝ้าระวังปัญหาจากการดื่มสุรา 
9.5 ผู้น าชุมชนรับรู้สภาพปัญหาจากการด่ืมสุราของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
9.6 มีแนวทางการบ าบัดสุราในชุมชน 
10.  บทเรียนท่ีได้รับ 
              การบ าบัดสุราในชุมชน  โดยชุมชนมีส่วนร่วมจะส่งผลระยะยาวในการประคับประคองให้ผู้ป่วย
เกิดแรงจูงใจในการเลิกดื่มอย่างยั่งยืนการใช้กระบวนการกลุ่ม จะเกิดความ 
11.  แผนท่ีจะด าเนินอย่างต่อเนื่อง   
 11.1  การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  3 เดือน  6  เดือน  จนครบ  1 ปี 
11.2   ขยายการด าเนินงานไปยังชุมชนอ่ืนที่มีความพร้อม  เข้มแข็ง  และประชาชนประสบปัญหาจากการ 
          ดื่มสุรา 
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11.  การติดต่อกับทีมงาน: นางพร้อมพันธ์  คุ้มเนตร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  โรงพยาบาลร้องกวาง  
จังหวัดแพร่  054597115, E-mail  address  prompk@hotmail.com 
 
 
 

นวตกรรม Smart Label    งานห้องคลอด 
1.  ปัญหา  

จากการทบทวนเวชระเบียนร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่และโรงพยาบาลในจังหวัด
แพร่ พบว่า มีความยุ่งยากในการอ่านลายมือของเจ้าหน้าที่หลายคน การลงบันทึก ชื่อ – สกุล อายุ เลขที่
ภายใน เลขที่ภายนอกของผู้รับบริการที่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล ในแต่ละแผ่นของรายงานต่า งๆที่
รวมเป็นบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยใน ที่ต้องใช้เวลาในการเขียนไม่ต่ ากว่าเวชระเบียนละ 5 นาที 
2.   แนวทางการแก้ไข  

งานผู้ป่วยใน ห้องคลอดและงาน IT จึงร่วมกันหาแนวทางปรับปรุงงานดังกล่าวโดยเน้นหลักการ 
“  ข้อมูลครบถ้วน อ่านง่าย ใช้สะดวก และประหยัด” มีการตรวจสอบข้อมูลไปยังโรงพยาบาลต่างๆที่ใช้
สติ๊กเกอร์พบว่ามีทั้งที่ใช้บริการส าเร็จรูปจากบริษัทและสร้างเองบนโปรแกรม เอคเซล                                         
( Microsoft  Excel) 
 งาน IT ใช้เวลาสร้างแบบ บนโปรแกรมเอคเซล ( Microsoft  Excel)  ประมาณ 1 อาทิตย์และ
ทดลองพิมพ์ลงบนสติ๊กเกอร์ส าเร็จรูป ปรากฏว่าใช้งานได้ดี เมื่อทดลองใช้ พบว่ามีสติ๊กเกอร์ที่เหลือจาก
การพิมพ์แล้วไม่ได้ใช้บางส่วน จึงมีการพัฒนารูปแบบของการพิมพ์ใช้งาน ดังนี้ 

1. ผู้ป่วยใน ใช้สติ๊กเกอร์  1 แผ่น 24 ชิ้น ต่อ ผู้ป่วย 1 คน 
2. ห้องคลอด ใช้สติ๊กเกอร์ 15 ชิ้น  ต่อหญิงคลอด 1 คน และ 9 ชิ้น ต่อทารกแรกเกิด 1 คน 
3. สามารถพิมพ์เพิ่มได้ตามจ านวนที่ต้องการ ลดการสูญเสียได้ 

3.  ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1. การส่งผ่านข้อมูลมีความสะดวก อ่านง่าย สวยงาม 
2. ระบบพิมพ์เป็น เลเซอร์ มีความคมชัด ไม่เลอะง่าย 
3. ประหยัดค่าใช่จ่าย จากการสอบถามบริษัทที่มาน าเสนอ แผ่นละ 3 บาท และต้องจ่ายค่า

ลงโปรแกรมครั้งแรก 20,000 – 30,000 บาท 
4. ผลิตเอง แผ่นละไม่ถึง 2 บาท จ่ายเฉพาะค่าสติ๊กเกอร์ 306 แผ่น/27 บาท 
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        รูปแบบเดิม                                                                        รูปแบบใหม่ 

 

 
 
 
 
  
 
 


