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สารบัญ                     หน้า  

 
 

ผลของการใช้เกณฑ์  EKG Screening และแบบประเมินการดูแลรักษาผู้ป่วย    4 
Acute Coronary Syndrome ต่อการเกิดภาวะ Acute myocardial infarction 
งาน อุบัติเหตุฉุกเฉิน  โรงพยาบาลร้องกวาง  จังหวัดแพร่  
การพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังที่มีดัชนีมวลกายต่่าของ   6 
โรงพยาบาลร้องกวางร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าบลห้วยโรง จังหวัดแพร่ 
การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาวาร์ฟารินในระบบเครือข่ายวาร์ฟาริน จังหวัดแพร่ใน 8 
มุมมองของลูกข่าย โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
ผลลัพธ์ของโปรแกรมการส่งเสริมการดูแลตนเองต่อความทนต่อการออกก าลังกาย  9 
ของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่  
นวัตกรรมกล่องช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจ  งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลร้องกวาง   11 
โปรแกรมการดูแลสุขภาพที่บ้านต่อการเปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและ   12 
ระดับน้่าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว 
และบริการด้านปฐมภูมิโรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
นวัตกรรมระบบบริการการดูแลผู้ป่วยอาการไม่คงที่ตึกผู้ป่วยนอก 1 โรงพยาบาลร้องกวาง  13 
การพัฒนาการควบคุมคุณภาพเคร่ืองตรวจหาระดับน้่าตาลในเลือดแบบพกพา (POCT)    15 
เครือข่ายอ่าเภอร้องกวาง  งานชันสูตรสาธารณสุข กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และ 
รังสีการแพทย์โรงพยาบาลร้องกวาง 
การพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยโรค Stroke ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลร้องกวาง   16 
ผลการท่าจิตบ่าบัดต่อพฤติกรรมการท่าร้ายตนเองในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะซึมเศร้า  17 
งานสุขภาพจิต คลินิกโรคไม่ติดต่อ โรงพยาบาลร้องกวาง 
การพัฒนาระบบการตรวจตาผู้ป่วยเบาหวานด้วย  Fundus  camera  คลินิกโรคเบาหวาน   18
โรงพยาบาลร้องกวาง    
นวตกรรม Tube บอกโรค  ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลร้องกวาง     20 
การศึกษาอาการก่าเริบซ้่าของผู้ป่วยจิตเวชที่ส่งต่อรับยาPCUงานสุขภาพจิต   21 
คลินิกโรคไม่ติดต่อ โรงพยาบาลร้องกวาง  
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สารบัญ                     หน้า 
 
 
ระบบการแจ้งคิวเข้าตรวจกับแพทย์และแจ้งสถานการณ์แพทย์ไปตรวจผู้ป่วยจุดอ่ืน  22 
ตึกผู้ป่วยนอก 1   
ผลของการการปรับพฤติกรรมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ ต่อการป้องกันการเกิด 23
ภาวะแทรกซ้อนคลินิกโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลร้องกวาง  
 
 
นวัตกรรมการป้องกันการติดเชื้อเชิงรุกจากการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด าตึกผู้ป่วยใน  25
โรงพยาบาลร้องกวาง 
การพัฒนารูปแบบการตรวจสอบและวางแผนการตรวจหาภาวะแทรกซ้อนประจ่าปี  26 
ของผู้ป่วยเบาหวาน   คลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลร้องกวาง  
ประสิทธิผลของการใช้ลูกประคบและถุงทราย บริหารเข่าต่ออาการปวดเข่าใน   27 
ผู้สูงอายุคลินิกสูงอายุ โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
การพัฒนาการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยผ่าตัด งานห้องผ่าตัด โรงพยาบาลร้องกวาง 2554  28 
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ผลงานเด่นระดับประเทศ 
ได้รับรางวัลดีเด่นในงาน Cardiac network forum ครั้งท่ี 3    

วันท่ี  26-28 มกราคม 2554    จังหวัด พิษณุโลก 
ผลของการใช้เกณฑ์  EKG Screening และแบบประเมินการดูแลรักษาผู้ป่วย  
Acute Coronary Syndrome ต่อการเกิดภาวะ Acute myocardial infarction   

งาน อุบัติเหตุฉุกเฉิน  โรงพยาบาลร้องกวาง  จังหวัดแพร่  
 

นารีรัตน์  แก้วสุทธิ    

 
บทน า 

 จากสถานการณ์ผู้ป่วยที่มารับบริการห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินโรงพยาบาลร้องกวาง พบผู้ป่วย         
Acute Coronary Syndrome โดยเฉพาะผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (AMI) มีแนวโน้ม 
สูงขึ้น พบว่า อัตราป่วยต่อแสนประชากร  ปี พ.ศ. 2551 เท่ากับ  20.66  และปี 2552   เท่ากับ 24.42   
และคาดว่าในอนาคตจะมีจ่านวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากพฤติกรรมการบริโภค ความเครียด  และ
การดูแลสุขภาพของตนเองลดลง โดยพบว่าผู้ป่วยที่มีภาวะ Acute Coronary Syndrome  มีอัตราตายสูง
จากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน หากไม่ได้รับการดูแลรักษาพยาบาล ที่ถูกต้อง รวดเร็ว 
พยาบาลห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน จึงมีบทบาทส่าคัญในการดูแลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินให้ได้รับการรักษาที่
ถูกต้องรวดเร็ว ส่งผลท่าให้ผู้ป่วยปลอดภัยไม่เกิด ภาวะแทรกซ้อน และลดอัตราตายได้ 
 
วัตถุประสงค์ :  

 เพื่อศึกษาผลการใช้เกณฑ์ EKG Screening และแบบประเมินการดูแลรักษาผู้ป่วย    Acute 
Coronary Syndrome เป็นเคร่ืองมือในการคัดกรอง จัดชั้นความเสี่ยง เพื่อท่าการรักษาเบื้องต้น และส่ง
ต่อไปยังหน่วยโรคหัวใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
วิธีด าเนินการ :  

ศึกษาผลเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้เกณฑ์  EKG Screening และ แบบประเมินการดูแล
รักษาผู้ป่วย Acute Coronary Syndrome ที่มารักษาในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยได้รับการคัดกรอง
และรักษาเบื้องต้นทั้งหมด จ่านวน 53 ราย ตั้งแต่วันที่   1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2553 แบ่งเป็น
กลุ่มก่อนการใช้เกณฑ์  EKG Screeningและแบบประเมินการดูแลรักษาผู้ป่วย  Acute Coronary 
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Syndrome   ในปีงบประมาณ 2552  จ่านวน 17 ราย และกลุ่มหลังใช้ เกณฑ์ ในปีงบประมาณ 2553 
จ่านวน 36 ราย  

 
ผลการศึกษา 
 หลังการใช้เกณฑ์  EKG Screening และแบบประเมินการดูแลรักษาผู้ป่วย Acute Coronary 
Syndrome ท่าให้ผู้ป่วยได้รับการท่า EKG ภาย ใน 10 นาที  รวดเร็วเพิ่มขึ้น  จากร้อยละ 82.35 เป็น   
ร้อยละ 93.54 และผู้ป่วย  Acute myocardial infarction ได้รับการส่งต่อ ภายใน  30นาทีเพิ่มขึ้น    จาก 
ร้อยละ 69.23 เป็น ร้อยละ 93.54  การด่าเนินการดังกล่าวส่งผลท่าให้ผู้ป่วย Acute myocardial 
infarction ที่ส่งต่อมีอัตราการรอดชีวิตเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 83.36  เป็นร้อยละ 94.44  เมื่อวิเคราะห์  
อัตรารอดชีวิตเกิดจากผู้ป่วยได้รับการประเมินรวดเร็วอย่างถูกต้องและได้รับการส่งต่อภายใน เวลา             
ที่ก่าหนด ตามแนวทางการดูแลผู้ป่วย Acute Coronary Syndrome 
 
สรุปผลการศึกษา 

ความรวดเร็วในการดูแลรักษา Acute Coronary Syndrome เป็นตัวก่าหนดความส่าเร็จที่ส่าคัญ
ที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณี STEMI ถ้าสมาชิกของทีมคนแรกของงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ที่พบผู้ป่วย 
ท่าการคัดกรอง จัดชั้นความเสี่ยง ท่าการรักษาเบื้องต้นรายงานผลแก่แพทย์อย่างรวดเร็ว เพื่อให้การ
รักษาแก่ผู้ป่วยในชั่วโมงแรกหลังเกิดอาการ และส่งต่อไปยังหน่วยโรคหัวใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทันเวลา  จะเปลี่ยนผลของการรักษาได้อย่างมหาศาล จึงจ่าเป็นที่สมาชิกของทีมงาน ในห้องอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินหรือประจ่ารถฉุกเฉินต้องแม่นย่าทั้งในเร่ืองการ คัดกรองและดูแลรักษาเบื้องต้น จะช่วยเพิ่ม
อัตรารอดชีวิตของผู้ป่วยได้ 
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ผลงานเด่นเผยแพร่ระดับจังหวัดในโครงการมิตรภาพบ าบัด 
 
การพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังท่ีมีดัชนีมวลกายต่ าของโรงพยาบาลร้องกวาง

ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยโรง จังหวัดแพร่ 
                นาง อุราพร             สิงห์เห 

     นางสาวธาราทิพย์   อุทัศน ์
     นางศรีรัตน ์ อินถา 
     นางจันทร์เพ็ญ บรรเลง 
     นางสาว จรีพันธ์  เพชรหาญ 
     นางสาวจิตราภรณ์   นวลหงษ์ 
     นางสาวจารุวรรณ   อิศร ี

 
บทน าและวัตถุประสงค์ 
  

ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังมีการด่าเนินของโรคอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายในการรักษาผู้ป่วย
โรคปอดอุดกั้นเร้ือรังเน้นการบรรเทาอาการหายใจล่าบาก ป้องกันและรักษาอาการก่าเริบของโรคคง
สมรรถภาพการท่างานของปอดและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย  ซึ่งสามารถท่าได้ทั้งการรักษาด้วยยา 
การรักษาโดยการไม่ใช้ยาร่วมกับการปฏิบัติพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับการเจ็บป่วย
ของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังอย่างสม่่าเสมอเช่น การรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับโรค 
โภชนาการที่ดีจะช่วยบรรเทาอาการหายใจล่าบาก โดยท่าให้กระบังลมและกล้ามเนื้อที่ช่วยในการ
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หายใจมีความแข็งแรงมากขึ้นเพิ่มสมรรถภาพการท่างานของปอด  ร่างกายที่แข็งแรงจะท่าให้ไม่ติด
เชื้อได้ง่ายและมีภูมิต้านทานโรคมากขึ้น จากการด่าเนินงานที่ผ่านมาทีมสุขภาพของโรงพยาบาลร้อง
กวาง ยังขาดการให้ความรู้และให้การดูแลเร่ืองโภชบ่าบัดแก่ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล
ส่งผลท่าให้ผู้ป่วยมีดัชนีมวลกายต่่าในปี 2553 จ่านวนทั้งหมด 63 ราย ต่าบลห้วยโรงมีสูงสุด 8 ราย  
 ดังนั้นทีมโครงการมิตรภาพบ่าบัดร่วมกับงานโภชนบ่าบัด  ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต่าบลห้วยโรง วางระบบการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนากระบวนการให้ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น
เร้ือรังที่มีดัชนีมวลกายต่่าของต่าบล ห้วยโรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 
วิธีด าเนินการ 

ทีมผู้ดูแลผู้ป่วย COPD ประกอบด้วย  พยาบาล/ เภสัชกร/ กายภาพบ่าบัด/ โภชนากร /
เจ้าหน้าที่รพสต เจ้าของพื้นที่   วางแผนเยี่ยม/ นัดผู้ป่วย เยี่ยมติดตามผู้ป่วยที่บ้าน   ส่ารวจสิ่งแวดล้อม/ 
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ป่วย  8 ราย   1 วัน  เจ้าของพื้นที่รพสต.เจ้าของพื้นที่ ติดตามปัญหาด้าน
จิตใจ/คุณภาพชีวิต/สอบถามความต้องการผู้ป่วย  1 วัน น่าข้อมูลที่ได้มาวางแผนให้การช่วยเหลือ
ผู้ป่วย  แบบปัจเจกบุคคล  โดยให้ ญาติ/ ผู้ดูแลใกล้ชิดมีส่วนในการดูแลรักษาผู้ป่วย ส่าหรับปัญหาที่
แก้ไขไม่ได้ด้วยตนเอง ประสานงานและวางแผนให้การช่วยเหลือร่วมกับองค์กรท้องถิ่น จากนั้นให้
การเยี่ยมติดตามผู้ป่วยประเมินดัชนีมวลกาย ทุกเดือน  หลังจากดูแลผู้ป่วย  6 เดือน ประเมินผล
คุณภาพชีวิต ตามแบบประเมินของพาเดลล่าและแกรนท์ (Padilla & Grant, 1985) และประเมินปัญหา
ด้านจิตใจตามแบบประเมิน 2Qและ 9Q ของกรมสุขภาพจิต  คืน ข้อมูลให้พื้นที่ เพื่อดูแลผู้ป่วยอย่าง
ต่อเน่ือง 
 
ระยะเวลา ค าเนินการ  เดือน  มกราคม 2554- มิถุนายน 2554 

 
ผลลัพธ์การด าเนินงาน  
 

ค่าเฉลี่ยคะแนนคุณภาพชีวิตผู้ป่วยหลังด่าเนินการ โดยภาพรวม ดีขึ้นทุกด้าน  ส่วนคะแนน
เฉลี่ยรายด้าน    ด้านความผาสุกทางด้านร่างกายก่อนด่าเนินการ เท่ากับ ร้อยละ 69.15 หลังด่าเนินการ 
ร้อยละ  81.52 ความผาสุกทางด้านจิตใจก่อนด่าเนินการ เท่ากับ ร้อยละ 61.51 หลังด่าเนินการเท่ากับ 
ร้อยละ 69.80 ความคดิคา่นงึเกี่ยวกัลป์ภาพลักษณ์ก่อนด่าเนนิการเท่ากับ ร้อยละ 49.30 หลังด่าเนินการ 
เท่ากับ ร้อยละ 80.90 .การตอบสนองต่อการวินิจฉัยและการรักษา  ก่อนด่าเนินการเท่ากับ ร้อยละ
53.64  หลังด่าเนินการเท่ากับ ร้อยละ 86.25  ความคิดค่านึงเกี่ยวกับสังคมก่อนด่าเนินการ เท่ากับ           
ร้อยละ63.33  หลังด่าเนินการ ร้อยละ 73.33 ด้านภาวะโภชนาการ  ก่อนด่าเนิ นการเท่ากับ                  
ร้อยละ 66.06  หลังด่าเนินการเท่ากับ ร้อยละ 70.00   
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สรุปผลการด าเนินการ 
 การดูแลผู้ป่วยเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ และตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยแบบปัจเจก
บุคคลโดยเน้นการมีส่วนร่วมของญาติ  ส่งผลท่าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ควรมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และขยายเครือข่ายสู่โรคเร้ือรังอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
การดูแลผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยยาวาร์ฟารินในระบบเครือข่ายวารฟ์าริน จังหวัดแพร่ในมุมมอง

ของลูกข่าย โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่   
พัชราภรณ์  บุญสูง  

 
บทน า  

จากผลการรักษาผู้ป่วยในคลินิกวาร์ฟาริน โรงพยาบาลแพร่ มีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยา
วาร์ฟารินมีค่า INR นอกช่วงการรักษาจ านวนมาก ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ไม่ได้มีการติดตามการรักษาอย่าง
ใกล้ชิด เน่ืองจากภาระงานของแพทย์มีจ านวนมาก ผู้ป่วยไม่สะดวกเดินทางมา รพ.แพร ่ท าให้มีโอกาส
เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้ ดังนั้นโรงพยาบาลแพร่จึงได้จัดตั้งเครือข่ายวาร์ฟาริน (warfarin 

network) จังหวัดแพร่ สอดคล้องกับนโนบายของ สปสช.ในการพัฒนาเครือข่ายโรคหัวใจและหลอด
เลือด เน้นให้มีการสร้างเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างต่อเนื่อง 
โรงพยาบาลร้องกวางเป็นหนึ่งในเครือข่ายวาร์ฟารินได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ยา 
(patient safety) จึงจัดท าระบบการดูแลผู้ป่วยที่ได้การรักษาด้วยยาวาร์ฟาริน เพื่อติดตามการดูแล
ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาวาร์ฟารินอย่างใกล้ชิดและอย่างต่อเน่ือง 
 

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาวาร์ฟารินในระบบเครือข่ายวาร์
ฟาริน จังหวัดแพร่ในมุมมองของลูกข่าย โรงพยาบาลร้องกวาง 
 

ระเบียบวิธีวิจัย  
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การวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive study) แบบไปข้างหน้า(Prospective study) กลุ่มตัวอย่าง
เป็นผูป้่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาวาร์ฟารินที่มีค่า INR นอกช่วงการรักษาที่ส่งต่อมาติดตามค่า INR ที่
โรงพยาบาลร้องกวางตามระบบเครือข่ายวาร์ฟาริน  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553–มิถุนายน 2554 
เปรียบเทียบผลลัพธ์ในมุมมองของลูกข่าย ดังนี้ จ านวนผู้ป่วยที่มีค่า INR ในและนอกช่วงการรักษาใน
การติดตามค่า INR ในระบบเครือข่ายวาร์ฟารินโดยติดตามค่า INR ทั้งหมด 3 คร้ัง ภาวะแทรกซ้อน
หรืออาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณา 
 

ผลการศึกษา  
มีผู้ป่วยที่ได้รับการติดตามในระบบเครือข่ายวาร์ฟาริน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 – มิถุนายน 

2554 จ านวน 27 ราย เพศหญิง 15 ราย (55.6%) เพศชาย 12 ราย (44.4%) อายุเฉลี่ย 56.37±11.30 ปี        
ข้อบ่งใช้ของยาวาร์ฟาริน ส่วนใหญ่ คือ การใส่ลิ้นหัวใจเทียมในต าแหน่งไมตรัล  15 ราย (55.6%) ผล
การดูแลผู้ป่วย พบว่าจ านวนผู้ป่วยที่มีค่า INR นอกช่วงการรักษามีจ านวนลดลงและจ านวนผู้ป่วยที่มี
ค่า INR ในช่วงการรักษาเพิ่มขึ้นจากการติดตามค่า INR ทั้ง 3 คร้ัง ที่ส าคัญไม่พบอาการที่แสดงภาวะ
ลิ่มเลือดอุดตันในร่างกาย และไม่พบภาวะเลือดออกในระดับรุนแรง  
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
เครือข่ายวาร์ฟาริน จังหวัดแพร่ เป็นรูปแบบหนึ่งในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยา

วาร์ฟารินโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีค่า INR นอกช่วงการรักษาได้รับการติดตามค่า INR และ
ภาวะแทรกซ้อนอย่างใกล้ชิด ที่ส าคัญผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความปลอดภัยในการ
ใช้ยาของผู้ป่วย นอกจากนี้ในรายที่มีค่า INR นอกช่วงการรักษาติดต่อหลายคร้ังหรือเคยมี
ภาวะแทรกซ้อน ควรมีกระบวนการดูแลผู้ป่วยโดยการเยี่ยมบ้าน(Home Health Care) เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการใช้ยา 
 
 

ผลลัพธ์ของโปรแกรมการส่งเสริมการดูแลตนเองต่อความทนต่อการออกก าลังกาย 
ของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ 

                                                                                                                               สุภาศิริ แสวงทรัพย์ 
                               ปิยฉัตร ขันติศวนนท์  

                                                                                                                             พัชราภรณ์ บุญสูง. 
 

บทน า  
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สืบเนื่องจากการงานประจ าสู่งานวิจัย ปี 2553 คลินิกโรคไม่ติดต่อ โรงพยาบาลร้องกวาง           
ได้ศึกษาผลการดูแลตนเองต่อการควบคุมอาการก าเริบของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง โดยฝึกทักษะ
การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง ส่งผลให้อัตราการกลับมารับการรักษาซ้ าด้วยอาการ
ก าเริบ ภายใน 7 วันลดลง  แต่ในการศึกษาดังกล่าวไม่ได้ประเมินหรือติดตามค่าสมรรถภาพของปอด
และความทนต่อการออกก าลังหรือความสามารถในการท าหน้าที่  ซึ่งแนวทางปฏิบัติบริการ
สาธารณสุข โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง พ.ศ.2553 แนะน าให้ประเมินและติดตามผลการรักษาดังกล่าวอย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ังโดยติดตามวัด spirometry , 6 MWT, Oxygen saturation  จากแนวทางปฏิบัติฯ 
คณะผู้วิจัยจึงประเมินผลการรักษาต่อเนื่องจากการศึกษาดังกล่าวโดยประเมินผลการดูแลตนเองต่อ
ความทนต่อการออกก าลังกายของผู้ป่วยโรคปอด อุดกั้นเร้ือรัง  

 
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลของโปรแกรมการส่งเสริมการดูแลตนเองต่อความทนต่อการออกก าลัง
กายของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 
 
วธิีการศึกษา  

เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) ประกอบด้วยกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว
ทดสอบก่อน-หลัง (One group pre-post design) ระยะเวลาในการศึกษา 6เดือน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วย
โรคปอดอุดกั้นเร้ือรังที่มารับบริการในคลินิกโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง, มีอาการคงที่, ไม่มีข้อจ ากัด
ดังต่อไปนี้ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย วัณโรคปอด โรคมะเร็งปอด หรือ
มีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาท กระดูกและกล้ามเนื้อ และยินดีเข้าร่วมในการศึกษา วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และ paired-t test 

 
ผลการศึกษา  

ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง จ านวน 33 ราย เป็นส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 81.80 อายุเฉลี่ย 
67.09±11 ปี ประวัติความเสี่ยงที่ส าคัญ คือ การสูบบุหร่ี และสัมผัสควันจากเตาถ่านหรือเชื้อเพลิง 
สมรรถภาพการท างานของปอดเฉลี่ย (FEV1) 73.95±26.38% ค่าดัชนีมวลกายเฉลี่ย 19.32±2.41 ผล
ของการเดินทดสอบความทนต่อการออกก าลังกาย พบว่าหลังจากเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริมการ
ดูแลตนเองระยะทางที่เดินได้ในเวลา 6 นาทีมีระยะทางเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และการ
เปลี่ยนแปลงที่น้อยที่สุดซึ่งสามารถเห็นผลทางคลินิก จากการเดินได้ไกลจากเดิมอย่ างน้อย 54 เมตร    
ในระยะเวลา 6 นาทีเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 42.4 

 
สรุปผล 
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โปรแกรมการส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง ช่วยให้ผู้ป่วยมีความทน
ต่อการออกก าลังกายหรือมีความสามารถในการท างานหน้าที่ของร่างกายเพิ่มขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะในกรณีที่ผู้ป่วย มีระยะทางที่เดินได้นาน 6 นาที หลังเข้าร่วมโปรแกรมมีระยะทางน้อย
กว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม พิจารณาการเยี่ยมบ้าน (home health care) เพื่อติดตาม กระตุ้นทักษะการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยอย่างต่อเน่ือง 
 

 
 
 
 
 
 
 

นวัตกรรมกล่องช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจ  งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลร้องกวาง 
นางนารีรัตน์  แก้วสุทธ ิ

 
บทน าและวัตถุประสงค์ 
                    งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินโรงพยาบาลร้องกวางได้ด่าเนินการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย ACS และ
ใช้ระบบ  Fast  Track  ประสานกับโรงพยาบาลแพร่ในการดูแลผู้ป่วย STEMI  และ New LBBB 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 และ 2553 เป็นต้นมา  และในปีงบประมาณ 2554 ได้เข้าร่วมกับ  
โรงพยาบาลแพร่ในการให้ยา Streptokinase ในผู้ป่วย STEMI  และ New LBBB ที่โรงพยาบาลชุมชน 
ทีมจึงได้จัดท่า กล่องช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจ  เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหัวใจชนิด STEMI และ New LBBB 
ที่ได้รับยา Streptokinase ได้รับการ  ช่วยเหลืออย่าง ถูกต้อง   รวดเร็ว  และ ลดอัตราตายของผู้ป่วย    
วิธีด าเนินการ     
                  จัดหากล่องและบรรจุยา อุปกรณ์การแพทย์ที่ส่าหรับในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับยา 
Streptokinase เช่น Adrenalin, Atropin, Dopamin, NSS ส่าหรับผสมยา Set IV, Syringe , เข็มฉีดยา 
แบบบันทึกการซักประวัติส่าหรับผู้ป่วย ACS ที่จะให้ยาละลายลิ่มเลือด (ส่าหรับรพ.ชุมชน)   จัดท่า
แนวทางการช่วยเหลือผู้ป่วยที่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยา Streptokinase อย่างละเอียดติดที่กล่อง
ช่วยชีวิต และในรถ Refer  พร้อมทั้ง จัดประชุมให้ความรู้แก่พยาบาลเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ป่วยที่เกิด
ภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยา Streptokinaseและ การเตรียมยาอย่างละเอียด   ติดตามอาการผู้ป่วยทุก
รายหลังให้ยา 
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ระยะเวลาด าเนินการ    1 ตุลาคม2553 -30 กันยายน 2554   
ผลลัพธ์การด าเนินงาน   
                   ตั้ งแต่  1  ตุลาคม2553 -31  กรกฎาคม 2554    พบผู้ป่ วยที่ ได้ รับยา  Streptokinase                  
จ่านวน    4 ราย   ผู้ป่วยรอดชีวิตทั้ง 4 ราย 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
                    จากการด่าเนินงานพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับยา Streptokinase  รอดชีวิตทั้ง 4 รายและพยาบาลที่
ดูแลผู้ป่วยขณะส่งต่อมีความมั่นใจในการให้การรักษาพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
โปรแกรมการดูแลสุขภาพที่บ้านต่อการเปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับน้ าตาลใน
เลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ 

โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
 

        พรรษา   ปัญจะศร ี
                                                            ไพรวรรณ เขื่อนแก้ว 

      ทัศนีย ์  บุญอริยเทพ 

บทน า :  
โรคเบาหวานเป็นโรคเร้ือรังที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส่าคัญ มีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นทุกปีในรพ.

ร้องกวาง พบว่าจาก จ่านวน 142 คน ในปี 2551เพิ่มเป็น 172คนใน ปี 2552 มีผู้ป่วยที่ไม่สามารถ
ควบคุมระดับน้่าตาลในเลือดได้มีจ่านวนถึง 78 คน (ร้อยละ  45.34) ถ้าหากไม่มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมก็ไม่สามารถควบคุมโรคได้  โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน 
และความรุนแรงของโรคก็จะเพิ่มมากขึ้น การน่ารูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้านเป็นกลวิธีหนึ่งในการ
ติดตามดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเน่ือง โดยให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง 
 
วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเอง FBSและ HbA1C ของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่
ได้รับโปรแกรมการดูแลสุขภาพที่บ้านและกลุ่มควบคุม 
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รูปแบบการศึกษา: Randomized equivalent controlled intervention study 
 
สถานท่ี: ในพื้นที่ต่าบลร้องเข็มและต่าบลแม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 
 
วิธีการศึกษา:  
  ศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน จ่านวน50คน เป็นกลุ่มทดลอง 25 คน 
กลุ่มควบคุม 25 คน คัดเลือกโดยการสุ่มจากคู่เหมือน (matched pair) ศึกษาข้อมูลทั่วไป ประเมิน
พฤติกรรมการดูแลตนเอง เจาะเลือดหาFBS HbA1C วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มที่
ได้รับและไม่ได้รับโปรแกรมการดูแลสุขภาพที่บ้าน รวมทั้งเปรียบเทียบกลุ่มทดลองทั้งก่อนและหลัง
ได้รับโปรแกรม ด้วยสถิติ Mean SD และ T-Test 
 
 
 
 
ผลการศึกษา:  

กลุ่มตัวอย่างเป็นชายร้อยละ20หญิงร้อยละ 80 อายุเฉลี่ยในกลุ่มทดลอง 55.6กลุ่มควบคุม 51.6 
ระยะเวลาของการเป็นโรคอยู่ในช่วง 1- 10 ปี โดยลักษณะทั่วไปของทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน
พฤติกรรมการดูแลตนเอง(การควบคุมอาหาร การออกก่าลังกาย การใช้ยา)และระดับน้่าตาลในก่อน
การทดลอง ทั้งสองกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านออกก่าลังกายและการใช้ยาไม่
แตกต่างกัน ส่วนการควบคุมอาหารกลุ่มทดลองท่าได้ดีกว่า ค่าเฉลี่ย FBSและค่า HbA1C ไม่แตกต่าง
กันหลังการทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองในทุกด้าน
แตกต่างกัน (p=0.001) กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกว่ากลุ่มควบคุม ค่าเฉลี่ย
ระดับน้่าตาลในเลือดทั้งสองกลุ่มแตกต่างกันโดยกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยระดับน้่าตาลในเลือดลดลงต่่า
กว่ากลุ่มควบคุม(p<0.001)แต่ค่าเฉลี่ยระดับ HbA1c มีแนวโน้มลดลงมากกว่าแต่ไม่มีนัยส่าคัญทางสถิติ 
(p=0.683)  
 
สรุปและข้อเสนอแนะ  

โปรแกรมการดูแลสุขภาพที่บ้าน อาจช่วยควบคุมพฤติกรรมการดูแลตนเองและค่าระดับ
น้่าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานได้แต่ระดับ HbA1Cอาจต้องใช้ระยะเวลานานกว่านี้ 
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นวัตกรรมระบบบริการการดูแลผู้ป่วยอาการไม่คงที่ตึกผู้ป่วยนอก 1 โรงพยาบาลร้องกวาง 
นางชรีรัตน์   หงษ์สามสิบเจ็ด  และ คณะทีมงานผู้ป่วยนอก 1 

 

บทน าและวัตถุประสงค์ 
 งานผู้ป่วยนอก 1  มีระบบการคัดกรองผู้ป่วยโดย มี พยาบาลคัดกรองอาการของผู้มาบริการ
เบื้องต้น ณ. จุดประชาสัมพันธ์ การด่าเนินงานที่ผ่านมา ยังพบปัญหามีผู้ป่วยที่มีอาการไม่คงที่หรือ
อาการเปลี่ยนแปลงง่ายเกิดภาวะฉุกเฉิน เช่น หน้ามืดเป็นลม เด็กเล็กชักจากการมีไข้สูง เป็นต้น 
เนื่องจากไม่สามารถคัดกรองได้อย่างละเอียดที่จุดประชาสัมพันธ์  และบางคร้ังแม้จะมีการ                   
ซักประวัติคัดกรอง ประเมินอาการผู้ป่วยที่งานผู้ป่วยนอก1 แล้วว่าเป็นผู้ป่วยอาการไม่คงที่ แต่ก็ยังมี
ผู้ป่วยเกิดภาวะฉุกเฉิน เนื่องจากไม่มีจุดนั่งรอตรวจที่ชัดเจน ไม่สิ่งสังเกตที่ตัวผู้ป่วยได้ง่ายต่อการเฝ้า
ระวัง ท่าให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตระหนักในการเฝ้าระวังผู้ป่วยเหล่านี้  ทีมงานผู้ป่วยนอก 1 จึงได้พัฒนา
ระบบบริการการดูแลผู้ป่วยอาการไม่คงที่ เพื่อป้องกันผู้ป่วยเกิดภาวะฉุกเฉินขณะรอรับบริการ  
 
 
วิธีด าเนินการ:   
 ซักประวัติ คัดกรอง ประเมินอาการผู้ป่วย ตามมาตรฐาน กรณีพบ ผู้ป่วยอาการไม่คงท่ี (ให้
เขียนอาการน่า  ของผู้ป่วยด้วยตัวหนังสือ ขนาดใหญ่  ติดป้าย ผู้ป่วยอาการไม่คงท่ี (บัตรสีเขียว)  เพื่อ
สื่อให้ทีมงานเห็นได้อย่างชัดเจน แล้วใช้คลิบหนีบป้าย ติดหน้าอกเสื้อผู้ป่วยไว้ และเขียนบัตรค่า 
ผู้ป่วยอาการไม่คงที่ อีก 1 ใบ ติดกับใบซักประวัติสื่อให้พยาบาลหน้าห้องตรวจเห็น แล้วเรียกรถเข็น
นั่งหรือน่าผู้ป่วยไปนั่งรอที่เก้าอี้รอตรวจส่าหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน ใน กรณีผู้ป่วยมีอาการที่เสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะฉุกเฉินมาก ให้เรียกรถเข็นนั่ง/นอน แล้วน่าผู้ป่วยไปตรวจที่ห้อง ERโดยมีพยาบาลน่าส่งทุกคร้ัง 
และในทุกขั้นตอนบริการจะต้องติดป้าย ผู้ป่วยอาการไม่คงที่ ไว้ที่หน้าอกเสื้อผู้ป่วยและใบซักประวัติ 
เพื่อให้ทุกจุดบริการให้บริการด้วยความรวดเร็ว และเฝ้าระวังดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด 
 
ระยะเวลาด าเนินการ   เร่ิมด่าเนินการเมื่อ5 มกราคม 2554  
     เก็บข้อมูลหลังด่าเนินการตั้งแต่ 5 มกราคม 2554 – 20 กรกฎาคม 2554  
 
ผลลัพธ์ 
  ไม่มีผู้ป่วยเกิดภาวะฉุกเฉินขณะรอรับบริการ 
 
สรุป/ข้อเสนอแนะ 
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จากการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยอาการไม่คงที่โดยการมีป้ายติดหน้าอก และมีเก้าอี้นั่งรอ
ตรวจที่ชัดเจน เพื่อสื่อสารให้ทีมพยาบาลผู้ป่วยนอก1 ได้สังเกต/เฝ้าระวังอาการได้อย่างใกล้ชิดส่งผล
ท่าให้ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะฉุกเฉินขณะรอรับบริการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาการควบคุมคุณภาพเครื่องตรวจหาระดับน้ าตาลในเลือดแบบพกพา (POCT)   เครือข่าย
อ าเภอร้องกวาง  งานชันสูตรสาธารณสุข กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และรังสีการแพทย์ 

โรงพยาบาลร้องกวาง 
นางมิ่งขวัญ  ปันต่า 

 
บทน าและวัตถุประสงค์ 

เน่ืองจากในเครือข่ายอ่าเภอร้องกวางมีการใช้เคร่ืองตรวจหาระดับน้่าตาลในเลือด (POCT) ใน
การตรวจหาระดับน้่าตาลในเลือดทั้งในการตรวจคัดกรองและติดตามการรักษา ดังนั้นประสิทธิภาพ
ของเคร่ืองตรวจและทักษะของผู้ใช้งานจึงมีความส่าคัญกับผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องแม่นย่า                   
งานชันสูตรจึงพัฒนางานการควบคุมคุณภาพเคร่ืองตรวจเบาหวานที่ใช้งานในเครือข่าย อ.ร้องกวางขึ้น
เพื่อให้เคร่ืองมือได้รับการควบคุมคุณภาพให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
 
วิธีด าเนินการ 
 จัดอบรมการใช้ เคร่ืองมือแก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลและ
สถานพยาบาลเครือข่าย  ประชุมชี้แจง แนวทางการควบคุมคุณภาพเคร่ืองตรวจหาระดับน้่าตาลใน
เลือดแบบพกพา (POCT) ของหน่วยงานในโรงพยาบาล และเครือข่าย  โดยก่าหนดให้หน่วยงานที่เบิก
เคร่ืองใช้งาน มีการส่งเคร่ืองตรวจมาตรวจสอบเคร่ืองและควบคุมคุณภาพด้วยสารควบคุมคุณภาพ 2 
level 1 ครัง้/เดือน  ก่าหนดมีรางวัลการส่งควบคุมคุณภาพสม่่าเสมอ และรางวัลผลการควบคุมคุณภาพ
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ดีเด่น   หน่วยงานส่งควบคุมคุณภาพเคร่ืองตรวจหาระดับน้่าตาลในเลือด (POCT) ที่งานชันสูตร
สรุปผลการควบคุมคุณภาพ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2553- 30 กันยายน 2554 
 
ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

จ่านวนคร้ังการส่งตรวจเพิ่มขึ้นจากปี 2553   หน่วยงานในโรงพยาบาลทั้งหมด 5 หน่วยงาน มี
การส่งเคร่ืองตรวจควบคุมคุณภาพ 4 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ  80  หน่วยงานสถานพยาบาลเครือข่าย 
ทั้งหมด 14 หน่วยงาน มีการส่งเคร่ืองตรวจควบคุมคุณภาพ 10 หน่วยงาน คิดเป็น ร้อยละ71.4   
หน่วยงานที่มีการส่งเคร่ืองตรวจควบคุมคุณภาพครบทุกเดือน  (10 เดือน) มี  1 หน่วยงาน                         
คือ ส.อ.บ้านเวียง   ผลการควบคุมคุณภาพ ทุกหน่วยงาน อยู่ใน range ที่ก่าหนด ร้อยละ 100  
         
 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. เพิ่มหน่วยงานที่มีการส่งเคร่ืองควบคุมคุณภาพสม่่าเสมอทุกเดือน โดยมีการติดตามกับ
ผู้รับผิดชอบที่ก่าหนดของแต่ละหน่วยงาน และมีการวิเคราะห์ผลการควบคุมคุณภาพสง่
ข้อมูลกลับคืนหน่วยงานเพื่อให้เกิดการแก้ไข หากผลไม่อยู่ในช่วงที่ก่าหนด  

2. หน่วยงานที่อยู่ไกลจาก ร.พ. เช่น ส.อ.ในโซนเหนือของอ่าเภอร้องกวางมีการส่งเคร่ือง
ควบคุมคุณภาพกันน้อยอาจพิจารณาส่งสารควบคุมคุณภาพให้ผู้รับผิดชอบหลักของโซน
ด่าเนินการให้และส่งผลการควบคุมคุณภาพกลับมายังงานชันสูตรแทนการให้น่า
เคร่ืองส่งมาควบคุมคุณภาพที่โรงพยาบาล 

3. พัฒนาเพิ่มเติมในด้านการส่งประเมินควบคุมคุณภาพกับหน่วยงานภายนอก ( EQA)  
 
 

 

การพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยโรค Stroke ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลร้องกวาง 
นางสาวดวงเดือน   กมลพิทักษ์กุล 

                                                      นางจันทร์เพ็ญ    บรรเลง      
                           นางศิริลักษณ์   กองลี      

                                       นางสาวศิราวัลย์    เหรา 
 

บทน า และวัตถุประสงค์  
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จากการที่ทีมพยาบาลได้ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่รับเข้ารับการรักษาตึก
ผู้ป่วยใน จากการวิเคราะห์และหาแนวทางพัฒนาคุณภาพบริการ พบว่าการประเมินผู้ป่วยโรคที่มีภาวะ
เสี่ยงต่อการเกิดภาวะ Stroke ที่เข้ามารับการรักษาในตึกผู้ป่วยในของโรงพยาบาลได้ไม่ครอบคลุมและ
รวดเร็ว  ส่งผลท่าให้ผู้ป่วยเกิดภาวะ Stroke ขณะรักษา ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553  จ่านวนทั้งหมด 
2  ราย  ทางทีมพยาบาลได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ป่วยและครอบครัวจึงได้ร่วมกันพัฒนา
แนวทางประเมินและดูแลผู้ป่วยโรคที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ Stroke  ขึ้นเพื่อ พัฒนาทักษะการ
ประเมินผู้ป่วยโรคที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ Stroke   ของเจ้าหน้าที่ตึกผู้ป่วยใน  ให้สามารถ
ประเมินผู้ป่วยได้ ครอบคลุม รวดเร็วยิ่งขึ้น  ส่งผลให้ลดภาวะแทรกซ้อน   ภาวะทุพพลภาพต่อผู้ป่วย 
พร้อมทั้ง ส่งเสริมการดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องที่บ้านของผู้ป่วยและผู้ดูแล 
 
วิธีด าเนินการ   

น่าปัญหาผู้ป่วยที่เกิดภาวะ Stroke ขณะรักษา เข้าประชุมทีมสุขภาพตึกผู้ป่วยใน เลือก
เป้าหมายผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังการเกิดภาวะ Stroke  เช่น  HT   ก่าหนดแนวทาง ( Guild line ) การ
ประเมินผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะ Stroke ของตึกผู้ป่วยใน  ปฏิบัติตามแนวทาง( Guild line )  ที่วาง
ไว้  วางแผนการดูแลรักษาร่วมกับญาติผู้ป่วย/ ผู้ดูแลใกล้ชิด  สร้างเสริมพลังผู้ป่วยและญาติ/ ผู้ดูแล
ใกล้ชิดเพื่อจัดการดูแล ตนเอง อย่างครบวงจร  ติดตามผลการรักษา /อาการ /สัญญาณชีพของผู้ป่วย
เป็นระยะ  ส่งต่อและคืนข้อมูลผู้ป่วยให้  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพสต./คลินิก HT เพื่อดูแลผู้ป่วยอย่าง
ต่อเน่ือง 

 
ระยะด าเนินการ  1 ตุลาคม 2553 – ปัจจุบัน 
 
ผลลัพธ์การด าเนินงาน    

อัตราการเกิดภาวะ Stroke ขณะรักษาลดลง  ปี 2553  2 ราย  ร้อยละ  0.24   ปี 2554  ( 1 
ตุลาคม 2553 - 30 มิถุนายน 2554    จ่านวน 1 ราย  ร้อยละ  0.13   ผู้ป่วยมีความรู้และเข้าใจในการดูแล
ตนเองได้  ญาติสามารถดูแลผู้ป่วยที่บ้านได้ส่งผลท่าให้อัตราการกลับมารับการรักษาซ้่าภายใน 28 วัน 
เท่ากับร้อยละ 0    

 
สรุปและข้อเสนอแนะ   

ผู้ป่วยที่รับเข้ารักษาในตึกผู้ป่วยมีอาการน่าและประวัติการเจ็บป่วยในหลากหลาย   ซึ่งทีม
พยาบาลต้องใช้ทักษะและความตระหนักในปัญหาสุภาพของผู้ป่วยและให้การดูแลอย่างครอบคลุม
องค์รวม  เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยบรรเทาจากความเจ็บป่วย ลดภาวะแทรกซ้อนไม่พึงประสงค์  และ
สามารถปรับวิถีด่าเนินชีวิตอย่างปกติในบริบทของแต่ละบุคคล  



 18 

 
 

ผลการท าจิตบ าบัดต่อพฤติกรรมการท าร้ายตนเองในผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีมีภาวะซึมเศร้า 
งานสุขภาพจิต คลินิกโรคไม่ติดต่อ โรงพยาบาลร้องกวาง 

 
นางสาวนิตยา บุญลือ 

บทน าและวัตถุประสงค์ 
โรคซึมเศร้าท่าให้เกิดผลกระทบต่อตนเองคือการฆ่าตัวตายซึ่งมีการศึกษาพบว่าผู้ป่วยโรค

ซึมเศร้ารุนแรงมีอัตราการฆ่าตัวตายร้อยละ15 การท่าจิตบ่าบัดมีส่วนในการสนับสนุนการรักษา เพราะ
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจะมองตนเองเป็นลบ การท่าจิตบ่าบัดมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
ช่วยให้ผู้ป่วยมีความหวังมากขึ้น ส่งผลให้ลดการฆ่าตัวตาย ผลการศึกษาพฤติกรรมการฆ่าตัวตายของ
ผู้ป่วยโรคเร้ือรังทางกาย กรมสุขภาพจิต (2548) พบว่าโรคเบาหวานท่าร้ายตนเอ งเสียชีวิตมากที่สุด 
ร้อยละ 15.79 รองลงมาความดันโลหิตสูง ร้อยละ 1.89  ดังนั้นผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงมีความจ่าเป็นต้อง
ได้รับการคัดกรองประเมินภาวะซึมเศร้าเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์และได้รับการดูแลรักษา
อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้การฆ่าตัวตายลดลง 
 
วิธีการด าเนินงาน 

เลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบเจาะจง (purposive  sampling) ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารักษาใน
คลินิกโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ท่าการประเมินคัดกรองภาวะซึมเศร้าผู้ป่วยโรคเบาหวาน  ผู้ป่วยที่มีผลการ
คัดกรองภาวะซึมเศร้า 2 ค่าถาม ผลการประเมิน positive ท่าการคัดกรองต่อด้วยแบบประเมินภาวะ
ซึมเศร้า 9 ค่าถาม กรณีที่มีผลการประเมินมากกว่า 7 คะแนน ส่งพบพยาบาลจิตเวชท่าจิตบ่าบัด ในการ
มาติดตามนัดทุกคร้ัง รวม 3 คร้ัง   ประเมินและติดตามผลระดับของภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมการ
ท่าร้ายตนเอง ในการมาติดตามนัดคร้ังที่ 3  
 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 ถึง เดือน มิถุนายน 2554 
  
ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

โรคเบาหวานที่มารักษาในคลินิกโรคไม่ติดต่อเร้ือรังที่คัดกรอง จ่านวน 515 ราย มีภาวะ
ซึมเศร้า จ่านวน 11 รายคิดเป็นร้อยละ 2.13   หลังท่าจิตบ่าบัดผู้ป่วยภาวะซึมเศร้ากลุ่มนี้ไม่มีพฤติกรรม 
การท่าร้ายตนเอง 
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
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 การขยายผลการคัดกรองประเมินภาวะซึมเศร้าในกลุ่มโรคเร้ือรังให้มากขึ้น และการท่าจิต
บ่าบัดทุกรายที่มีภาวะซึมเศร้า 

 
การพัฒนาระบบการตรวจตาผู้ป่วยเบาหวานด้วย  Fundus  camera   

คลินิกโรคเบาหวาน  โรงพยาบาลร้องกวาง 
นางอนุลักษณ์  ใจวงศ์  

 
บทน าและวัตถุประสงค์  
        ส่านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ก่าหนดให้หน่วยบริการพัฒนาระบบการดูแลรักษา
โรคเบาหวานเป็นแบบแผนการดูแลโรคเร้ือรังและมีมาตรฐานโดยได้ก่าหนดให้มีการคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนทั้ง 4 ด้าน คือ ตา ไต เท้า และหลอดเลือด เดิมการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา จะ
มีจักษุแพทย์และทีมพี่เลี้ยงจากโรงพยาบาลจังหวัดมาเป็นผู้ตรวจคัดกรองแต่เนื่องจากภาระงานที่มาก
ขึ้นท่าให้จักษุแพทย์ไม่สามารถออกมาตรวจได้ทุกปี จึงได้มีการน่า Fundus camera  โดยมีเทคนิคเชียน
ซึ่งได้รับการอบรมจนมีความเชี่ยวชาญแล้ว ออกมาตรวจตามโรงพยาบาลชุมชนโดยก่าหนดวัน เวลา
ให้   เนื่องจากจ่านวน ผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มจ่านวนมากขึ้นจากปีงบประมาณ2553  จ่านวน 1,658  คน 
เป็น 1,697 คน ประกอบกับมีผู้ป่วยจากนอกเขตรับผิดชอบมารับบริการที่คลินิกจ่านวนหนึ่ง ท่าให้
ภาระงานไม่สมดุลกับจ่านวนผู้ปฏิบัติงาน   ในปีงบประมาณ 2553 ต้องใช้เวลาในการตรวจตา จ่านวน 
4 วัน ระบบเป็นไปด้วยความล่าช้า และต้องมาลงรายงานในระบบ Hos XP ย้อนหลังท่าให้ส่งรายงาน
ล่าช้า  

       จากปัญหาความล่าช้าของระบบการตาผู้ป่วยเบาหวาน ทีมจึงได้มีการพัฒนาระบบการตรวจ
ตาผู้ป่วยดังกล่าว ในปี 2554  เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกรวดเร็ว ลดเวลาในการตรวจตาและลง
รายงานในระบบ HosXP เป็นปัจจุบัน สามารถส่งรายงานได้ถูกต้อง ทันเวลา   
  
วิธีด าเนินการ 

ออกแบบ แบบฟอร์มการตรวจตาให้สะดวกในการกรอก และเก็บข้อมูลที่จะน่าไปใช้ในการ
ลงรายงาน    เตรียมผู้ป่วยในคลินิกและประสานกับเครือข่ายในการเตรียมตัวผู้ป่วยและข้อมูลที่จะ
น่ามาใช้ในวันตรวจตา เช่นการตรวจ V/A ก่อนวันมาตรวจและแจ้งวันและเวลานัดแก่ผู้ป่วย                  
วางระบบและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ประชุมทีมเบาหวานระดับอ่าเภอ เพื่อแจ้งแนวทาง
ปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในทีมวันตรวจตา 3 วัน ในวันที่ 14 ,20 ,21 กรกฎาคม 2554  
วันที่ ผู้ป่วยมาตรวจลดการค้นบัตรผู้ป่วยใช้ระบบ HosXP.และให้บริการแบบ One stop Service ณ.จุด
ตึกผู้ป่วยนอก 2   
 

ระยะเวลาด าเนินการ   :    เดือนเมษายน 2554  ถึง กรกฎาคม  2554 
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ผลลัพธ์การด าเนินงาน  
     จ่านวนผู้ป่วยตรวจตา ปี 2553 จ่านวน 767  คน ปี 2554 จ่านวน 766  คน ใช้เวลาการตรวจตา

ลดลงจาก 4 วัน เป็น 3 วัน  สามารถลงข้อมูลผู้ป่วยในระบบ HosXP ได้เป็นปัจจุบันทุกวัน  พร้อมลง
ผลในสมุด ให้ค่าแนะน่า นัดคร้ังต่อไปและค่าแนะน่าในการไปรับการรักษาต่อยังโรงพยาบาลแพร่  
สามารถน่าข้อมูลลงในโปรแกรมSmart DM เพื่อน่ารายงานส่งส่านักงานสาธรณสุขจังหวัดและ
โรงพยาบาลแพร่ได้ทันเวลา  

 

สรุปและข้อเสนอแนะ  
        การพัฒนาระบบคร้ังนี้ท่าให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ผู้ป่วยพึงพอใจ  และ
ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ท่าให้รวดเร็วในการจัดเก็บ วิเคราะห์และส่งรายงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่  
เครือข่ายบางแห่งยังสับสนในการแนบข้อมูลเพื่อให้ผู้ป่วยน่ามาประกอบการตรวจจึงท่าให้ระบบล่าช้า
จึงต้องพัฒนาการประสาน งานในเครือข่ายให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

นวตกรรม Tube บอกโรค  ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลร้องกวาง 
                                                    นางสาวรัชนก  วงศ์ไข ่

     นางจันทร์เพ็ญบรรเลง  
     นางสัญญา สิริพงศ์พันธ์ุ   
     นางศิริลักษณ์  กองลี 

 
 
บทน าและวัตถุประสงค์ 

เนื่องด้วยปัจจุบันมีการเจาะเลือดส่งตรวจหลายชนิด มีการบรรจุTube  ต่างกัน ปริมาณเลือด
ต่างกัน และไม่มีป้ายระบุชนิดtubeต่างๆ ก่ากับไว้ ท่าให้เกิดความผิดพลาดในการเลือกใช้ tube จึงท่า
ให้มีความเสี่ยงเกิดขึ้นปีงบประมาณ2553  มีการใช้tube ผิดชนิด 2 คร้ัง  เกิดผลกระทบต่อผู้ป่วยได้แก่ 
การท่าให้ได้รับผลตรวจล่าช้า เกิดความวิตกกังวลและได้รับความเจ็บปวดจากการเจาะเลือดซ้่า ,                 
มีผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่โดยมีการเพิ่มภาระงาน และมีผลกระทบต่อหน่วยงาน ท่าให้สิ้นเปลือง
ทรัพยากร   ดังนั้นจึงมีการจัดท่าบอร์ดแสดงTube ชนิดต่างๆที่ใช้ในการเจาะเลือด โดยใช้ชื่อว่า Tube 
บอกโรค  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เลือกใช้  Tube บรรจุเลือดได้ถูกต้อง ไม่เกิดความผิดพลาด 
 
วิธีด าเนินการ   

ประชุมทีมสุขภาพตึกผู้ป่วยใน เพื่อหาแนวทางการด่าเนินงาน   จัดท่าบอร์ด บอกชนิดtube        
ทั้งขนาด ปริมาณเลือด โดยใช้tube  จริงที่ใช้ในการปฏิบัติงานมาติดในบอร์ด  ติดไว้ในสถานที่จัดเก็บ
อุปกรณ์ ส่าหรับใช้ในการเจาะเลือดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดในการบรรจุเลือด                         
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ประสานนวตกรรมและกิจกรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (เช่นห้อง labในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์)  
ติดตามประเมินผลและสรุปการด่าเนินงาน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม2554-มิถุนายน2554 
 
ผลลัพธ์การด าเนินงาน  ไม่มีความเสี่ยงเกิดขึ้นในเร่ืองการใช้Tube ผิดชนิด ขนาด ปริมาณ 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ   

เจ้าหน้าที่ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลร้องกวางถือว่าเป็นทีมสุขภาพที่ใกล้ชิดกับผู้รับบริการมาก
ที่สุด การ มีความรู้ความเข้าใจและ มีความตระหนักในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับหัตถการที่ปฏิบัติต่อ
ผู้ป่วยเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงเป็นอันตรายต่อผู้รับบริการ ถือว่าเป็นการปกป้องดูแลผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลางอย่างแท้จริง             

 
การศึกษาอาการก าเริบซ้ าของผู้ป่วยจิตเวชที่ส่งต่อรับยาPCUงานสุขภาพจิตคลินิกโรคไม่ติดต่อ 

โรงพยาบาลร้องกวาง 
นางสาวนิตยา บุญลือ 

 
บทน าและวัตถุประสงค์ 

โรคจิตเวชเป็นโรคเร้ือรัง ผู้ที่เป็นโรคจิตเวชส่วนใหญ่มีอาการก่าเริบได้เป็นช่วง แนวทางการ
รักษาจะใช้ยาต้านโรคจิตเป็นหลัก ผู้ป่วยต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องและสม่่าเสมอเพื่อไม่ไห้มี
อาการก่าเริบซ้่า การส่งต่อให้ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตสงบกลับไปรับยาที่ชุมชนเพื่อมุ่งเน้นให้
ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลและรับผิดชอบการรักษา   ผู้ป่วยโรคจิตเวชที่ไม่ได้รับยา
อย่างต่อเนื่องจะมีอาการก่าเริบส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนหวาดกลัวผู้ป่วย หวาดระแวงกลัวถูก
ผู้ป่วยท่าร้าย ดังนั้นเพื่อป้องกันผู้ป่วยขาดยาและเกิดอาการก่าเริบซ้่าผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตจึง
จัดรูปแบบการรับยาจิตเวชที่PCU เพื่อไม่ให้เกิดการขาดยาในผู้ป่วยจิตเวชและป้องกันการก่าเริบซ้่าใน
ชุมชน 
 
วิธีการด าเนินงาน 

ประสานงานกับฝ่ายเภสัชกรรมและเจ้าหน้าที่PCU  จัดท่าทะเบียนผู้ป่วยจิตเวชที่รับยาPCU 
ในเขตอ่าเภอร้องกวาง จัดยาจิตเวชส่งให้ผู้ป่วยรับที่PCUทุก 2 เดือน ติดตามประเมินผลอาการทางจิต
ผู้ป่วยทางโทรศัพท์  ประเมินผลอาการก่าเริบซ้่าในเวชระเบียนและบันทึกการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช ไป
โรงพยาบาลสวนปรุง 
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ระยะเวลาด าเนินการ  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 ถึง เดือน มิถุนายน 2554 
 
ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

ผู้ป่วยจิตเวชรับยาที่ PCU จ่านวน93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.01ของผู้ป่วยจิตเวชทั้งหมด                  
มีอาการก่าเริบซ้่า 2 คน คิดเป็น ร้อยละ 2.15   จ่านวนผู้ป่วยจิตเวชรับยาที่รพ. จ่านวน 311 คน คิดเป็น
ร้อยละ 76.99 มีอาการก่าเริบซ้่า 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.93  

 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
   การขยายผลการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ท่าให้เกิดการก่าเริบซ้่าในกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชรับยาที่
รพ.และรับยาที่PCU 
 

ระบบการแจ้งคิวเข้าตรวจกับแพทย์และแจ้งสถานการณ์แพทย์ไปตรวจผู้ป่วยจุดอื่น 
ตึกผู้ป่วยนอก 1 โรงพยาบาลร้องกวาง 

นางชรีรัตน์   หงษ์สามสิบเจ็ด  และทีมงานผูป้่วยนอก 1 
 

บทน าและวัตถุประสงค์ 
  เนื่องจากระบบเดิมมีการเรียกผู้ป่วยเข้าตรวจกับแพทย์โดยพยาบาลหน้าห้องตรวจขานชื่อ 
สกุลและคิวผู้ป่วย มีบางคร้ังการไม่ได้ขานคิวผู้ป่วยก่อน และมีระบบการให้ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ(ผู้ป่วย
ฉุกเฉิน,ผู้ป่วยเด็กอายุต่่ากว่า2 ปี,พระภิกษุ,ผู้ป่วยสูงอายุที่มีอายุมากกว่า 75 ปี) เข้าตรวจก่อนตาม
นโยบายของโรงพยาบาลโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ป่วยที่รอตรวจทราบ หรือแจ้งแล้วแต่ผู้ป่วยไม่ได้ยินหรือ
ไม่ได้อยู่บริเวณนั้น หรือกรณีที่ผู้ป่วยต้องการไปท่าธุระอื่นๆก่อน   เนื่องจากเป็นการสื่อสารที่ไม่มีลาย
ลักษณ์อักษร ท่าให้ผู้ป่วยบางรายไม่ทราบคิวตรวจของตนเองและได้มาร้องเรียนหรือสอบถาม
พยาบาลหน้าห้องตรวจบ่อยๆ เพราะเข้าใจผิดว่าตนเองถูกลัดคิว และเนื่องจากอัตราก่าลังแพทย์ไม่
เพียงพอในบางวัน ท่าให้แพทย์ต้องไปตรวจผู้ป่วยที่จุดอ่ืนๆเช่นห้องฉุกเฉิน ห้องฝากครรภ์ เป็นต้น ท่า
ให้ผู้ป่วยไม่ทราบว่าแพทย์ไปไหน อาจท่าให้เกิดข้อร้องเรียน/ความไม่พึงพอใจได้ ดังนั้นทีมงานผู้ป่วย
นอก1 จึงได้พัฒนาระบบการแจ้งคิวเข้าตรวจกับแพทย์และแจ้งสถานการณ์แพทย์ไปตรวจผู้ป่วยที่จุด
อ่ืน เพื่อให้ผู้ป่วยคาดการณ์เวลาที่จะได้เข้าตรวจอย่างคร่าวๆและไม่มีข้อร้องเรียนในการลัดคิวหรือ
ระยะเวลารอคอยในการพบแพทย์นาน  
 
วิธีการด าเนินงาน 



 23 

จัดท่าระบบแจ้งคิวเป็นตัวเลขและข้อความแจ้งสถานการณ์แพทย์ เป็นแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ และ
ขานคิว ชื่อ สกุลผู้ป่วยเข้าตรวจกับแพทย์ พร้อมกับเปิดแผ่นป้ายตัวเลขทุกคร้ังที่เรียกคิวสุดท้ายเข้า
ตรวจกับแพทย์ หรือเปิดแผ่นป้ายที่มีข้อความแจ้งสถานการณ์แพทย์ไปตรวจที่จุดอ่ืน  กรณีมีผู้ป่วย
กลุ่มพิเศษมารับบริการต้องแจ้งผู้ป่วยอื่นๆที่ก่าลังรอตรวจทราบทุกคร้ัง   

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

1 เม.ย.2554- 30 มิ.ย. 2554 
 

ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
   -ไม่พบข้อร้องเรียนเร่ืองการลัดคิวตรวจหรือระยะเวลารอคอยในการพบแพทย์นาน  
 
 
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

จากการพัฒนาระบบการแจ้งคิวเข้าตรวจกับแพทย์และแจ้งสถานการณ์แพทย์ไปตรวจผู้ป่วยที่
จุดอ่ืน พบว่าผู้ป่วยทราบคิวเข้าตรวจของตนเองคร่าวๆ ท่าให้ลดจ่านวนผู้ป่วยมาสอบถามคิวการเข้า
ตรวจกับแพทย์ และไม่พบข้อร้องเรียนเร่ืองการลัดคิวเข้าตรวจหรือระยะเวลารอคอยในการ                   
พบแพทย์นาน 
     
 
1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการปรับพฤติกรรมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ ต่อการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน 
คลินิกโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลร้องกวาง 

         นางสาวลิดา   ทุ่งสงค ์
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บทน าและวัตถุประสงค์ 
                 สถานการณ์อัตราชุกผู้ป่วยความดันโลหิตสูงของอ่าเภอร้องกวางมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็วจากการออกเชิงรุกของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าบล แต่ละแห่ง ที่ได้คัดกรองประชาชน 
ตามโครงการ สนองน้่าพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน ที่ผ่านมาและคาดว่าจะ
เพิ่มสูงขึ้นเร่ือยๆ จากวิถีชีวิตที่รีบเร่ง ท่าให้คนส่วนใหญ่บริโภคอาหารส่าเร็จรูปซึ่งมีโซเดียมเป็น
ส่วนประกอบมาก  รวมถึงความเครียดจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนถึงการขาดการออกก่าลัง
กาย และที่ส่าคัญขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค  
          จากสถานการณ์ดังกล่าวหากไม่มีการให้ความรู้เร่ืองโรคแก่ประชาชนในเร่ืองการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพแล้ว อัตราการเกิดโรคความดันโลหิตสูงจะเพิ่มขึ้นและท่าให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
ตามมา  ซึ่งมีผลกระทบต่อตัวผู้ป่วย รวมถึง ครอบครัว  และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่สูงในการรักษา ต่อเน่ือง  
และเพื่อให้ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ ได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง ทีมผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ
จึงมีบทบาทในการจัดกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยรายใหม่เป็นรายบุคคลเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตัวอย่าง
ถูกต้องไม่เกิดโรคแทรกซ้อนตามมา 
 
วิธีด าเนินการ:  
 ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง รายใหม่ทุกราย พบผู้จัดการรายโรค เพื่อให้ความรู้เร่ืองโรค และการ
ปรับพฤติกรรมเพื่อลดระดับความดันโลหิต โดยการใช้แผ่นพับความรู้เร่ืองโรคความดันโลหิตสูง 
ภาวะแทรกซ้อนของโรค รวมถึงการสาธิตอาหารสด เพื่อให้ผู้ป่วยเลือกบริโภคอาหารโซเดียมต่่า และ
ไขมันต่่ารวมถึงสอนให้อ่านฉลากโภชนาการ เน้นการออกก่าลังกาย และควบคุมอารมณ์เครียด ไม่สูบ
บุหร่ี ไม่ดื่มสุราโดยให้การเรียนรู้รายละประมาณ 15-30 นาที ซึ่งติดตามผลการรักษาโดยดูระดับความ
ดันโลหิตหลังเข้ารับการรักษาที่คลินิก อย่างน้อย 3 เดือนย้อนหลัง  ถ้า BP <140/90 mmHg  ถือว่า
ควบคุม ระดับความดันโลหิตได้ ให้ค่าแนะน่าและดูแลต่อเน่ืองขณะผู้ป่วยมาตรวจตามนัดทุกครั้ง 
 
ระยะเวลาด าเนินการ  : 1 ตุลาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554  
 
ผลลัพธ์การด าเนินงาน: 

ผู้ป่วยรายใหม่ได้รับความรู้เร่ืองโรคความดันโลหิตสูงและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 248 คน  
จากรายใหม่ทั้งหมด 265 คน คิดเป็น ร้อยละ  85.28  ( เป้าหมายร้อยละ 80 )  และ ได้รับการ
ปรับเปลี่ยน สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตน้อยกว่า  140/90  mmHg จ่านวน  192   คน คิดเป็น
ร้อยละ  70.42 ( เป้าหมายร้อยละ 60 )  และไม่สามารถควบคุมได้  56 คน คิดเป็นร้อยละ 22.58 ( ข้อมูล 
ปี 2552 ประชากรไทยคุมความดันโลหิตได้ร้อยละ 21.40 )   
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
  ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่  มีความรู้เร่ืองโรค และเกิดการเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสามารถปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องตลอดจนการรับรู้ถึงภาวะแทรกซ้อนที่ตามมา ซึ่งอาจท่าให้
เกิดความพิการหรืออันตรายถึงชีวิตได้ ซึ่งจะท่าให้ผู้ป่วยมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองเพิ่มขึ้นท่าให้ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ตามมา 
 
 
 
 
 

นวัตกรรมการป้องกันการติดเชื้อเชิงรุกจากการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า 
ตึกผู้ป่วยในโรงพยาบาลร้องกวาง 

               นางสาวสรรพ์พร  ดอกแสง 
               นาง  จันทร์เพ็ญ บรรเลง  
               นาง  สวลี   พึ่งราษฎร์ 

บทน าและวัตถุประสงค์ 
 เนื่องด้วยปัจจุบันผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในตึกผู้ป่วยในแล้วได้รับสารน้ าทางหลอดเลือดด า
ตามแผนการรักษาของแพทย์ มีจ านวนเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้มีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากกว่าผู้ป่วย
ที่ได้ไม่ได้รับสารน้ าทางหลอดเลือดด า   การให้สารน้ าทางหลอดเลือดด าหากมีการติดเชื้อขึ้นจะ
ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของผู้ป่วยโดยตรง ในปีที่ผ่านมาตึกผู้ป่วยในมีจ านวนผู้ป่วยที่เกิดภาวะ 
phlebitis จากการให้สารน้่า จ านวน 3 ราย    พยาบาลงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในตึกผู้ป่วยใน   
มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาคุณภาพบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยท าให้ความเสี่ยงต่างๆ จ านวน
วันนอน และค่าใช้จ่ายลดลง  ดังนั้นทีมตึกผู้ป่วยในจึงคิดวิธีเชิงรุกเพื่อ  ป้องกันการติดเชื้อจากการให้
สารน้ าทางหลอดเลือดด า 
 
วิธีด าเนินการ 

ประชุมทีมงาน ตึกผู้ป่วยในเพื่อ วางแผนการด่าเนินงาน  โดยการใช้สติ๊กเกอร์สีติด Set            
ให้สารน้ า ทุกรายตั้งแต่แรกรับลงเตียง เพื่อความไวในการเฝ้าระวัง    พยาบาลเจ้าของไข้ตรวจประเมิน
ซ้ าทุกคร้ังก่อนสรุปอาการผู้ป่วย    และ IC WN ของ Ward ตรวจประเมิน ซ้ าอีกคร้ังในวันรุ่งขึ้นหลัง 
Admit    รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์อาการในแต่ละเวรถ้ามีภาวะบวมแดง น ามาทบทวนแนว
ทางการดูแลและรายงานแพทย์เวรทราบ 
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ระยะเวลาด าเนินการ   เดือน ตุลาคม 2553-เดือน กันยายน 2554 
 
ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
 จ านวนผู้ป่วยที่ให้สารน้ าเกิด   Phlebitis  1 ราย  ( แพทย์ให้ยาแก้อักเสบอาการดีขึ้นแล้ว
จ่าหน่าย)   ไม่มีการติดเชื้อจากการให้สารน้่า ในตึกผู้ป่วยใน 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 การฝ้าระวังที่มีกระบวนการรักษาที่รวดเร็วและครอบคลุม และมีแนวทางที่ชัดเจนเป็นการ
พัฒนางานประจ าให้เป็นเชิงรุก โดยลดความสูญเสีย และภาวะไม่พึงประสงค์ในการดูแลผู้ป่วยยิ่งขึ้น 

การพัฒนารูปแบบการตรวจสอบและวางแผนการตรวจหาภาวะแทรกซ้อนประจ าปีของผู้ป่วย
เบาหวาน   คลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลร้องกวาง 

นางอนุลักษณ์  ใจวงศ์  

 
บทน าและวัตถุประสงค์  
          ส่านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ก่าหนดให้ระบบการดูแลรักษาโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงเป็นแบบแผนการดูแลโรคเร้ือรังโดยก่าหนดให้มีกิจกรรมต่างๆหลายกิจกรรม 
รวมทั้งการตรวจหาภาวะแทรกซ้อนประจ่าปีในผู้ป่วยเบาหวานเดิมการวางแผนการตรวจปร ะจ่าปี
ผู้ป่วยจะตรวจสอบจาก OPD card วางแผนการตรวจโดยเขียนเดือนครบตรวจประจ่าปีไว้มุมล่างขวา
ของ OPD card  เนื่องจากมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและลดการค้นบัตรตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554  
จึงส่งผลให้การตรวจสอบการตรวจหาภาวะแทรกซ้อนประจ่าปีผู้ป่วยเบาหวานต้องตรวจสอบจาก
ระบบ Hos XP เท่านั้น   ในคลินิกต้องให้ผู้ซักประวัติตรวจสอบ ท่าให้การบริการล่าช้า และการตรวจ
บางอย่างไม่สามารถตรวจสอบผลการตรวจในระบบได้ เช่นการตรวจเท้า  การตรวจคลื่นหัวใจ  ส่งผล
ให้มีการส่งตรวจซ้่าซ้อน และบางรายไม่ได้รับการตรวจตามระยะเวลาอันสมควร  ท่าให้เสีย
งบประมาณ และเสียเวลาในการด่าเนินการโดยไม่สมเหตุสมผลและไม่สามารถน่าข้อมูลส่งส่านักงาน
สาธารณสุขเพื่อขอรับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจากกองทุนบริหารจัดการโรคเร้ือรังได้ทันเวลา 
 ดังนั้นทีมจึงได้พัฒนาระบบการตรวจสอบ  ส่งตรวจและวางแผนการตรวจประจ่าปีขึ้นเพื่อให้
ผู้ป่วยในคลินิกได้รับการตรวจประจ่าปีได้อย่างครอบคลุม ครบถ้วนตามมาตรฐาน สามารถตรวจสอบ
ได้จากระบบ Hos XP   ลดการตรวจซ้่าซ้อน  
 
วิธีด าเนินการ 
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   ก่อนวันคลินิกเบาหวาน  1 วัน Case manager  ตรวจสอบรายชื่อผู้ป่วยที่นัดมา และการตรวจ
ประจ่าปีของผู้ป่วยแต่ละคน จากระบบ Hos XP   และวันที่ผู้ป่วยมาตามนัดตรวจสอบในสมุดประกอบ
กับข้อมูลที่มีอยู่ เขียนเดือนที่ครบตรวจประจ่าปีที่หน้าปกสมุดประจ่าตัวผู้ป่วย  หากผู้ป่วยครบตรวจ
ประจ่าปีในนัดต่อไป วางแผนให้ตรวจโดยเขียนไว้ด้านล่างของเอกสารจากห้องเวชระเบียนโดยให้        
จุดนัดเป็นผู้นัดตรวจ   หลังได้รับการตรวจแล้วลงผลตรวจในสมุดให้ผู้ป่วย ผลตรวจเท้า และผลตรวจ
คลื่นหัวใจเก็บรายงานโดยประสานกับห้องเวชระเบียน Scan ผลลงในระบบ Hos XP เพื่อใช้
ประกอบการวางแผนการรักษา วางแผนการตรวจประจ่าปีคร้ังต่อไป  
 
ระยะเวลาด าเนินการ  : ตุลาคม 2553- มิถุนายน 2554 
 
 
ผลลัพธ์การด าเนินงาน  

อัตราผู้ป่วยได้รับการตรวจร่างกายประจ่าปีเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 55.16  ปี 2554  เป็น              
ร้อยละ   69.95   ( เป้าหมายร้อยละ 50 ) ส่งข้อมูลให้ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดทันเวลา และ ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากกองทุนบริหารจัดการโรคเร้ือรัง จ่านวน 196,516 บาท    
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

        ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการตรวจร่างกายประจ่าปีเพิ่มขึ้นและมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็น
ระบบสามารถค้นหาตรวจสอบได้ และส่งข้อมูลให้ส่านักงานสาธารณสุขได้ทันเวลา ท่าให้ได้รับเงิน
สนับสนุนเพิ่มขึ้น   ควรวางแผนในการตรวจประจ่าปีในช่วง 2 ไตรมาสแรกเพื่อให้ส่งข้อมูลให้
ส่านักงานหลักประกันสุขภาพได้จัดสรรเงินสนับสนุนให้ทันเวลา 

 
 

ประสิทธิผลของการใช้ลูกประคบและถุงทราย บริหารเข่าต่ออาการปวดเข่าในผู้สูงอายุ 
คลินิกสูงอายุ   โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ 

นางอัคริมา  เมฆอากาศ 

              บทน าและวัตถุประสงค์ 
อัตรา ความชุกโรคเร้ือรังในผู้สูงอายุไทย(สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)  พบว่า ปัญหา

ปวดเข่าจากภาวะข้อเข่าเสื่อมเป็นอันดับที่ 1ในคลินิกสูงอายุ โรคไม่ติดต่อเร้ือรังโรงพยาบาลร้องกวางมี
ผู้ป่วยสูงอายุที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมร้อยละ6.7  ผู้สูงอายุที่มีอาการปวดเข่าจากภาวะข้อเข่าเสื่อมมีความ
ทุกข์ทรมานท าให้ความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวันลดลง ต้องใช้ยาแก้ปวดเป็นระยะเวลานาน 
ร่วมกับยารักษาโรคประจ าตัวท าให้มีภาวะแทรกซ้อนตามมาคือ โรคไตเร้ือรัง         โรคกระเพาะอาหาร  
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จากปัญหาดังกล่าวจึงมีแนวคิดโดยการใช้แพทย์ทางเลือกโดยการใช้ลูกประคบและบริหารเข่าด้วยถุง
ทรายจะช่วยบรรเทาความปวด เป็นการยกระดับคุณภาพในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ในการดูแลตนเอง
เพื่อลดอาการปวดเข่าและลดการใช้ยาแก้ปวดที่มากเกินความจ าเป็นในผู้สูงอายุ 

 

วิธีการด าเนินการ 
   เลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุที่มารับการรักษาในคลินิกโรคไม่ติดต่อ  โรงพยาบาล

ร้องกวาง อย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดคือ มีอายุ ตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ที่มีปัญหาเข่าเสื่อม   จ านวน 30ราย   กลุ่ม
เปรียบเทียบ  30 ราย กลุ่มตัวอย่างสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลตนเองโดยการใช้ลูกประคบและ
บริหารเข่าด้วย ถุงทรายวันละ 2 ครั้ง ท าทุกวันเป็นเวลา  12 สัปดาห์และให้ความรู้เร่ืองการใช้ลูกประคบ
และการบริหารเข่าเป็นระยะเวลา 1 วัน ส าหรับ กลุ่มเปรียบเทียบไม่มีการใช้ลูกประคบและการบริหาร
เข่าด้วยถุงทราย และไม่มีการห้ามใช้ยาแก้ปวดในช่วงเวลาท าการศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม   ติดตามผลผู้ป่วยกลุ่ม
ตัวอย่างจากการลงสมุดบันทึกรายงานกิจกรรมผู้ป่วย(self report)ทุกเดือนตามนัด      หลังด าเนินการ          
12 สัปดาห์มีการประเมินระดับความเจ็บปวดโดยใช้ การประเมินระดับความเจ็บปวด(Verbal Rating 
Scale)ทั้ง 2 กลุ่ม แล้ววิเคราะห์ข้อมูลและ สรุปผล 

 

             ระยะเวลาด าเนินการ  : 18 มกราคม 2554 – 18 เมษายน 2554 
 

          ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
              หลังการศึกษา 12 สัปดาห์  ผู้สูงอายุที่ใช้ลูกประคบและบริหารเข่าวันละ 2 คร้ัง ,ใช้ลูกประคบ

วันละ  2 คร้ัง,บริหารเข่าด้วยถุงทราย วันละ 2 คร้ัง,ใช้ลูกประคบวันละ 1คร้ังและบริหารเข่าวันละ 1คร้ัง  
ร้อยละ 33.34,40, 47.67 , 26.67และ23.34 ตามล าดับ ท าให้ระดับการปวดลดลงร้อยละ18.50,16.41, 
18.47,13.16,และ13.73 ค่าเฉลี่ยต่ ากว่าก่อนการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มเปรียบเทียบที่ไม่ได้ประคบ
และบริหารเข่าด้วยถุงทราย ระดับความปวดของกลุ่มตัวอย่างต่ ากว่ากลุ่มเปรียบเทียบและบริหารเข่าด้วย
ถุงทราย ระดับความปวดของกลุ่มตัวอย่างต่ ากว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

ผู้สูงอายุ ข้อเข่าเสื่อมที่ได้ท ากิจกรรมประคบเข่าด้วยสมุนไพรและบริหารเข่าด้วยถุงทรายวันละ 
2  คร้ัง ระดับความปวดข้อเข่าลดลงส่งผลให้การใช้ยาแก้ปวดลดลง ผู้สูงอายุ สามารถด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ดีขึ้น ผู้ป่วยสูงอายุทุกรายที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล ควร
ได้รับการเรียนรู้การดูแลตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสมอย่างต่อเนื่องต่อไป 
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การพัฒนาการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยผ่าตัด งานห้องผ่าตัด โรงพยาบาลร้องกวาง 2554 
นางวัชรี ผลมาก 

 
บทน าและวัตถุประสงค์ 
            การบันทึกเวชระเบียน ถือเป็นมาตรฐานทางวิชาชีพควบคู่กับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 
การบันทึกเวชระเบียนที่มีคุณภาพนั้น สามารถน่ามาใช้เป็นหลักฐานทางการรักษาพยาบาล และ
สื่อสารข้อมูลในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ทีมห้องผ่าตัดน่ามาใช้ในการวางแผนการดูแลผู้ป่วยได้อย่าง
ต่อเนื่อง  ที่ผ่านมาทีมผ่าตัดได้พัฒนาการบันทึกและแบบบันทึกการผ่าตัดมาระดับหนึ่ง  แต่ผลการ
ตรวจประเมินโดยทีมประกันคุณภาพการพยาบาล และผลการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวช
ระเบียนของส่านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ปี 2553 พบว่า การบันทึกด้านการดูแล
ผู้ป่วยผ่าตัดยังไม่สามารถสะท้อนให้เห็นการใช้กระบวนการผ่าตัด และยังไม่ครบตามเกณฑ์การ
ประเมินตามแนวทางการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนของ สปสช. (2553) 

เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดว่ามีมาตรฐาน สามารถน่าผลการบันทึกไป
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริการผ่าตัดได้อย่างต่อเน่ือง ดังนั้น ทีมสหสาขาวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 
จึงได้ปรับปรุงการบันทึกและแบบบันทึกการผ่าตัด ให้ครอบคลุมทุกระยะการผ่าตัด ซึ่งจะเป็นสิ่งที่
ยืนยันได้ว่า ผู้ป่วยได้รับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด  
 

วิธีด าเนินการ:  
ปรับปรุงการบันทึกและแบบบันทึกการผ่าตัดให้สามารถสะท้อนให้เห็นการใช้กระบวนการ

พยาบาลในการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด โดยเพิ่มข้อวินิจฉัยและปรับปรุงช่องแบบบันทึกให้มีการปฏิบัติตัว,  
การประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาลทุกระยะของการผ่าตัดและรายละเอียดวิธีการท่าหัตถการ ให้ครบ
เกณฑ์การประเมินตามแนวทางการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนของ 
ส่านักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ  (2553) โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย  ทีมแพทย์                    
ทีมพยาบาลผ่าตัด วิสัญญีพยาบาล และทีมหอผู้ป่วยที่ส่งผู้ป่วยผ่าตัด ปีละ 2 ครั้ง 
 

ระยะเวลาด าเนินการ  : 1 ตุลาคม 2553 - 31 กรกฎาคม 2554  
 

ผลลัพธ์การด าเนินงาน:  
ผลการประเมินการประกันคุณภาพบริการพยาบาลงานห้องผ่าตัด ปี 2553 และ 2554 เท่ากับ 

ระดับ 3 เพิ่มเป็นระดับ 4 ตามล่าดับ (ระดับสูงสุดเท่ากับ 5) และผลการตรวจประเมินคุณภาพการ
บันทึกเวชระเบียนตามเกณฑ์ของ ส่านักงานประกันสุขภาพแห่งชาติเพิ่มขึ้น ปี  2553 เท่ากับ 8.25              
คะแนน ( ร้อยละ 91.67 ) ปี2554 เพิ่มเป็น 8.83 คะแนน  (คิดเป็นร้อยละ 98.11) 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
 การปรับปรุงการบันทึกและแบบบันทึกการผ่าตัด ให้ครอบคลุมจะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า 

ผู้ป่วยได้รับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ   ควรมีการวิเคราะห์สาเหตุการบันทึกส่วนขาด 
เพื่อหาแนวทางพัฒนาการบันทึกเวชระเบียน ผู้ป่วยผ่าตัดต่อไป 

 
 


