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ก าหนดการประชุมเชิงปฏบิัติการ 

โครงการการจัดการความรู้เพื่อพฒันาคณุภาพจากงานประจ า 

คร้ังที่ 5/2555 

วันที่ 16-17   พฤษภาคม 2555 

ณ.ตึกผู๎ปวุยนอก 2 โรงพยาบาลร๎องกวาง  อําเภอร๎องกวาง จังหวัดแพรํ 

  

  

วันพุธ  ท่ี 16 พฤษภาคม 2555 กิจกรรม 

เวลา  13.00 -13.20  น. ลงทะเบียนเปดิงาน 

เวลา  13.20 -13.30 น. 

นําเสนอผลงานวิจัยประสทิธผิลของโปรแกรมการดูแลตนเองตอํการ

ควบคุมระดับน้าํตาลในเลอืดหลังงดอาหาร 8 ชัว่โมงของผู๎ปุวย

เบาหวาน ชนิดที่ 2 รายใหม ํคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลร๎องกวาง 

เวลา  13.30 -13.40น. 
นําเสนอผลงานการพัฒนาระบบการดูแลผู๎มารับการตรวจมะเร็งปาก

มดลกูที่พบเซลล๑ผดิปกติเครือขํายอําเภอร๎องกวางจังหวดัแพรํ 

เวลา  13.41 -13.50น. 
นําเสนอผลงาน  นวัตกรรมกรรมที่นอนลูกโปุงตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  จังหวัดแพรํ 

เวลา  13.51 -14.00 น. 
นําเสนอผลงานหนํวยงานพฒันาระบบการตรวจประจําป ี

คลินิกเบาหวาน ตกึ ผู๎ปวุยนอก2 

เวลา  14.20 -14.40 น. พักรับประทานอาหารวาํงและเคร่ืองดื่ม 

เวลา  14.40-14.50 น. 
นําเสนอผลงานการพัฒนากระบวนการดูแลผู๎ปวุยโรค Stroke 

ตึกผู๎ปวุยใน โรงพยาบาลร๎องกวาง หนํวยงานตึกผู๎ปวุยใน 

เวลา  14.50-15.00 น. 
นําเสนอผลงาน รอยย้ิมที่ไดจ๎ากผา๎คลุมหวัหมอน 

หนํวยงานทันตกรรม 

เวลา  15.00-15.10 น. นําเสนอผลงานปิดตาเปดิตัว หนํวยงานหอ๎งคลอด 

เวลา  15.10-15.20 น. นําเสนอผลงานพัฒนาระบบการนัดผู๎ปวุยหนํวยงานตึกผูป๎ุวยนอก 1 

เวลา  15.20-15.30 น. 
นําเสนอผลงาน  หน่ึงในปจัจัย (4)ใชํขยะ 

หนํวยงานเภสชักรรมและคุ๎มครองผู๎บริโภค 

เวลา  15.30-15.40 น. การพัฒนาเครือขาํยเพือ่ตดิตามผู๎ผํานการบําบัดยาเสพติด 

เวลา 15.40-16.00 น. หนาวจัง หนํวยงานอุบัตเิหตแุละฉุกเฉิน 

เวลา 16.00 -16.10 น. 
ความประทับใจในการชวํยเหลอืงานระบาดวทิยา 

โรงพยาบาลร๎องกวาง  งานระบาด 

เวลา 16.10 -16.20 น. ปิดการประชุม 
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ก าหนดการประชุมเชิงปฏบิัติการ 

โครงการการจัดการความรู้เพื่อพฒันาคณุภาพจากงานประจ า 

คร้ังที่ 5/2555 

วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2555 

ณ.ตึกผู๎ปวุยนอก 2 โรงพยาบาลร๎องกวาง  อําเภอร๎องกวาง จังหวัดแพรํ 

 

 

 

 

 

 

วันพฤหัสบดี  ที่ 17 พฤษภาคม 2555 กิจกรรม 

เวลา  13.00 -13.20  น. ลงทะเบียน 

เวลา  13.20 -13.30 น. การดูแลผู๎ปุวยด๎วยหัวใจแหงํความเป็นมนุษย๑ งานสนับสนุนปฐม

ภูมิร๎องเข็ม 

เวลา  13.30 -13.40น. การพัฒนางานโภชนาการ งานโภชนาการ 

เวลา  13.41 -13.50น. สุขใจผ๎ูให๎ สบายกายผ๎ูรับ  งานแพทย๑แผนไทย 

เวลา  13.51 -14.00 น. บริการประทับใจ  หํวงใยสุขภาพ งานประกันสุขภาพ 

เวลา  14.20 -14.40 น. พักรับประทานอาหารวาํงและเคร่ืองดื่ม 

เวลา  14.40-14.50 น. ทํางานออนไลน๑ งานสารสนเทศ  

เวลา  14.50-15.00 น. การบันทกึเวชระเบียนผู๎ปุวยใหม ํงานเวชระเบียน 

เวลา  15.00-15.10 น. การพัฒนาระบบการสํงหนังสือผิดฝาุย และผิดงาน งานธุรการ 

เวลา  15.10-15.20 น. ทําเพื่อใคร งานการเงิน 

เวลา  15.20-15.30 น. เคลื่อนย๎ายปลอดภัยไร๎ภาวะแทรกซ๎อน งานศูนย๑เปล 

เวลา  15.30-15.40 น. ระบบงานประชาสัมพันธ๑  งานประชาสัมพันธ๑ 

เวลา 15.40-16.00 น. มอบรางวลัและประกาศเกียรติคุณ 

เวลา 16.00 -16.20 น. ปิดการประชุม 
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การจัดการความรู้ 

 

โรงพยาบาลร๎องกวางเป็นโรงพยาบาลชุมชน 30 เตียง ให๎บริการผู๎ปุวยในเขต อําเภอร๎อง

กวาง เขตรอยตํออําเภอสอง อําเภอหนองมํวงไขํ อําเภอนาน๎อยจังหวัดนําน คณะกรรมการบริหาร

ของโรงพยาบาล นําโดยผู๎อํานวยการ นายเอกชัย  คําลือ และทีมคุณภาพของโรงพยาบาลได๎มี

การขับเคลื่อนคุณภาพขององค๑กรด๎วยยุทธศาสตร๑ หน่ึงในน้ัน คือ ยุทธศาสตร๑พัฒนาการจัดการ

ความร๎ู ซึ่งทีมพัฒนาบุคลากรได๎รับผิดชอบโครงการดังกลําว เพื่อให๎บรรลุวิสัยขององค๑กร คือ เป็น

องค๑กรคุณภาพ ผู๎รับบริการประทับใจ ผู๎ให๎มีความสุข  

ดังน้ันทีมจึงได๎จัดโครงการ การจัดการความร๎ูเพื่อสํงเสริมให๎เกิดเร่ืองเลําดีๆ และมีการสกัด

ความร๎ูโดยใช๎หลักการจัดการความคิด 4 มิติ คือ ใหญํ แยก ยํอย และโยง  จนเกิดการพัฒนา

คุณภาพงานประจํา ในปี พ.ศ. 2554-2555  สํงผลทําให๎เกิดผลงานวิชาการ  นวัตกรรม และเร่ือง

เลําดีๆ เพื่อนําไปพัฒนาคุณภาพงานประจําในปี พ.ศ. 2555  ทุกหนํวยงาน ร๎อยละ 93.3 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จคร้ังน้ีเกิดจาก 

1. การได๎รับการสนับสนุนจากทีมบริหารของโรงพยาบาลในการจัดสิ่งแวดล๎อมที่เอื้อตํอการ

เรียนร๎ู  

2. การสร๎างแรงจูงใจให๎บุคลากร มีเวทีแลกเปลี่ยน นําเสนอผลงาน เพื่อกํอให๎เกิดการสร๎าง

ผลงานที่ดี และมีการพัฒนางานประจํา 

3. สนับสนุนงบประมาณให๎บุคลากรพัฒนาศักยภาพ และสร๎างผลงานให๎ดีข้ึนไปในระดับจังหวัด 

และระดับประเทศ 
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นวัตกรรมดีเด่น  

ประจําปี 2555 โรงพยาบาลร๎องกวาง 
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ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลตนเองตํอการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดหลังงดอาหาร 8 

ชั่วโมงของผู๎ปวุยเบาหวาน ชนิดที ่ 2  รายใหมํ คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลร๎องกวาง 

EFFECTITVENESS OF SELF-CARE   PROGRAM ON FASTING BLOOD SUGAR LEVEL 

AFTER NON PER ORAL 8 HOUR IN NEW CASE DIABETES MENLITUS TYPE 2 PATIENTS 

IN DIABETIC CLINIC RONG KWANG HOSPITAL 

                 ศรีรัตน๑ อินถา, พย.ม. * 

            อุราพร สิงห๑เห, พย.บ. บ.ม* 

      อนุลกัษณ๑  ใจวงศ๑, พย.บ.* 

 

บทคดัยํอ 

 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการน้ี มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลตนเอง 

ตํอการควบคมุระดับน้ําตาลในเลอืดหลงังดอาหาร 8 ชั่วโมงของผู๎ปุวยเบาหวานชนิดที่  2  รายใหมํ 

ในคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลร๎องกวาง กลุํมตัวอยํางคือ ผู๎ปุวยเบาหวานชนิดที่  2  รายใหมํ 

จํานวน  77 คน ที่ข้ึนทะเบียนและรับการรักษาในคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลร๎องกวาง ระหวําง   

เดือนตุลาคม 2553 -30 กันยายน 2554  กลุํมตัวอยํางได๎รับโปรแกรมการดูแลตนเอง 4  ด๎าน

ได๎แกํ การกินอาหาร  การกินยา   การออกกําลังกาย  การดูแลสุขภาพทั่วไป   จากทีมสหสาขา

วิชาชีพคร้ังละ 30 นาที ขณะมาตรวจตามนัดทุกคร้ัง    เป็นเวลา 6  เดือน เคร่ืองมือที่ใช๎ในการวิจัย

คือ โปรแกรมการพยาบาลการดูแลตนเอง แบบบันทึกคําระดับนํ้าตาลในเลือด ได๎รับการตรวจสอบ

ความตรงตามเน้ือหาโดยผู๎ทรงคุณวุฒิ 3 ทําน  วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการหาคําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ทดสอบความแตกตํางโดย t-test  

ผลการวิจัยพบวํา กลุํมตัวอยําง มีคําเฉลี่ยระดับนํ้าตาลในเลือดหลังงดอาหาร 8 ชั่วโมง

หลังได๎รับโปรแกรมการพยาบาลการดูแลตนเอง ต่ํากวํากํอนได๎รับโปรแกรมอยํางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05  

คําสําคัญ โปรแกรมการดูแลตนเอง ระดับน้ําตาลในเลือดหลังงดอาหาร 8 ชั่วโมง 

 

*    งานโรคไมํติดตํอเร้ือรัง โรงพยาบาลร๎องกวาง 
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Abstract 

The purpose of this Operational research was to study the effectiveness of self-

care program on the level of fasting blood sugar after non per oral 8 hour  in new case 

Diabetes mellitus type 2 patients . The sample was 77 patients that register and 

receiving treatment in non communicable disease clinic Rongkwang Hospital. The 

experimental group received a self-care program .The research instruments were the 

self -care program on new case Diabetes mellitus type 2 patients tested for content 

validity by 3 experts. Percentage, means, standard deviation and t-test were used in 

data analysis. 

The result showed that the experimental group had significantly lower mean 

score of level of fasting blood sugar after receiving the program than  before 

implement the program .(p< .05) . 

 

Keywords: self-care program, the level of fasting blood sugar after non per oral 8 

hour   
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บทน า:โรคเบาหวานเป็นโรคไมํติดตํอเร้ือรังที่ เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญ ประเทศไทยพบอัตราปุวย

โรคเบาหวานเพิ่มข้ึนจาก 879.58 ตํอแสนประชากรในปี 2552 เพิ่มเป็น 954.15 ตํอแสนประชากรในปี 

2553(1)สําหรับอัตราปุวยเบาหวานของอําเภอร๎องกวาง มีแนวโน๎มเพิ่มข้ึนอยํางรวดเร็ว เชํนกัน ปี 2552

เทํากับ  2,871.8  ตํอแสนประชากร เพิ่มข้ึนในปี 2553 เทํากับ 3,024.0 ตํอแสนประชากร (2)เบาหวาน

เป็นโรคเร้ือรังที่รักษาไมํหายขาด  ทําให๎ผู๎ปุวยมีคุณภาพชีวติที่ต่ําลงจากภาวะแทรกซ๎อนตํางๆ เชํน ความ

ผิดปกติของปลายประสาท จอประสาทตาเสื่อม โรคหลอดเลือดสมอง  โรคหลอดเลือดหัวใจและโรคไต

(1)  ผลกระทบเกิดกับผู๎ปุวยต๎องสูญเสียสุขภาพ และเป็นภาระของครอบครัว และยังสํงผลกระทบตํอภาระ

คําใช๎จํายของผู๎ปุวย  ครอบครัว   ประเทศชาติ ในการรักษาผู๎ปุวย (3) ในปี 2554 โรงพยาบาลร๎องกวางมี

ผู๎ปุวยเบาหวานทั้งหมด 1,750 คน มีภาวะแทรกซ๎อนทางไตร๎อยละ 6.55.ภาวะแทรกซ๎อนทางตาร๎อยละ 

8.24.และภาวะแทรกซ๎อนทางเท๎าร๎อยละ 0.14 และพบวํามีผู๎ปุวยเบาหวานรายใหมํได๎รับการวินิจฉัยเป็น

เบาหวานคร้ังแรกพบวํามีภาวะแทรกซ๎อนเกิดข้ึน หากผู๎ปุวยรายใหมํได๎รับการดูแลตนเองอยํางถูกต๎องจะ

ชํวยปูองกันการเกิดภาวะแทรกซ๎อนได๎ ในปี 2554 มีผู๎ปุวยเบาหวานรายใหมํจํานวน 77คน จากการศึกษา 

ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลตนเองตํอการควบคุมระดับฮีโมโกลบินเอวันซีผู๎ปุวยเบาหวานชนิดที่  2  

ของคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลร๎องกวาง  จังหวัดแพรํ  ปี 2552  ในผู๎ปุวยเบาหวานจํานวน 22 คน (4)                 

โดยทีมสุขภาพ  สํงเสริมผู๎ปุวยให๎ดูแลตนเอง โดยวิธีการสนับสนุน  สํงเสริม  ชี้แนะ การให๎ความร๎ู  การดูแล

ตนเองอยํางถูกต๎องและตํอเน่ือง  ภายหลังการเข๎าโปรแกรม 6 เดือน  พบวําผู๎ปุวยมีความสามารถดูแล

ตนเอง ระดับสูง และระดับฮีโมโกลบินเอวันซี หลังทดลองต่ํากวํากํอนทดลอง อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ            

( p < .05) ผู๎วิจัยจึงได๎นําโปรแกรมการดูแลตนเองของผู๎ปุวยเบาหวานชนิดที่  2  มาขยายผลตาม

แนวคิดทฤษฎีการเผยแพรํนวัตกรรมของโรเจอร๑ ( Roger, s theory diffusion  innovation based 

model,1995)(5)  เพื่อเป็นการเผยแพรํและนํานวัตกรรมไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ในองค๑กรและสังคม   มี

ข้ันตอนในการเผยแพรํ   5 ระยะ  )(6)  ได๎แกํ ระยะให๎ความร๎ู ,ระยะโน๎มน๎าว,ระยะตัดสินใจ,ระยะลงมือ

ปฏิบัติ,ระยะยืนยัน หรือการประเมินผล   ให๎แกํทีมสุขภาพ งานควบคุมโรคไมํติดตํอของโรงพยาบาลร๎อง

กวางนําโปรแกรมไปใช๎ให๎การเรียนร๎ูแกํผู๎ปุวยเบาหวานชนิด ที่ 2 ที่เข๎ามารับการรักษา ในคลินิกเบาหวาน

ของโรงพยาบาลร๎องกวาง ทําให๎ผู๎ปุวยมีการดูแลตนเองอยํางถูกต๎องและตํอเน่ืองสามารถควบคุมระดับ

นํ้าตาลในเลือดให๎อยูํในระดับปกติหรือใกล๎เคียงกับเกณฑ๑ปกติ    การควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดอยูํใน

เกณฑ๑ด ีทําให๎ผู๎ปุวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบคําเฉลี่ยระดับนํ้าตาลในเลือดหลังงดอาหาร 8 ชั่วโมงของผู๎ปุวยเบาหวาน

รายใหมํหลังได๎รับโปรแกรมการดูแลตนเอง 

วิธีการศึกษา:  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Operational research) เพื่อศึกษา

ประสิทธิผลของการควบคุมระดับของระดับนํ้าตาลในเลือดหลังงดอาหาร 8 ชั่วโมงของผู๎ปุวยเบาหวาน

ชนิดที่ 2  

 รายใหมํที่ข้ึนทะเบียนและรักษาในคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลร๎องกวาง  จํานวน 77 ราย ตั้งแตํวันที่ 1 

ตุลาคม 2553 -   30 กันยายน  2554   เคร่ืองมือที่ใช๎ดําเนินงานวิจัย คือ โปรแกรมการดูแลตนเองของ

ผู๎ปุวยเบาหวานชนิดที่ 2     ประกอบด๎วยการดูแลตนเอง 4  ด๎านได๎แกํ การกินอาหาร  การกินยา   การ

ออกกําลังกาย  การดูแลสุขภาพทั่วไป และแบบบันทึกคําระดับน้ําตาลในเลือดหลังงดอาหาร  8 ชั่วโมง 
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วิธีการด าเนินงาน 

1. ระยะให๎ความร๎ู  เป็นระยะที่ทบทวนวรรณกรรมการนําไปใช๎และประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแล

ตนเองตํอการควบคุมระดับฮีโมโกลบินเอวันซีผู๎ปุวยเบาหวานชนิดที่  2  ของคลินิกเบาหวาน

โรงพยาบาล  ร๎องกวาง  จังหวัดแพรํ เสนอตํอทีมสุขภาพ งานควบคุมโรคไมํติดตํอ ด๎านเน้ือหา,

ผลลัพธ๑ที่ได๎รับการทดสอบโปรแกรมแล๎ววํามีประสิทธิผลตํอการควบคุมระดับฮีโมโกลบินเอวันซีของ

ผู๎ปุวยเบาหวานชนิดที่  2 

2. ระยะที่โน๎มน๎าว  เป็นระยะที่นําเสนอผลประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รับจากการใช๎โปรแกรม   

3. ระยะตัดสินใจ เป็นระยะที่ทีมสุขภาพประชุมทีมรํวมกันตัดสินใจ จะยอมรับ โปรแกรมไปใช๎ให๎การ

เรียนร๎ูแกํผู๎ปุวยเบาหวานชนิดที่2  

4. ระยะ ลงมือปฏิบัติ  เป็นระยะที่ทีมสุขภาพ นําโปรแกรมการดูแลตนเอง  4 ด๎าน  ได๎แกํ การกินอาหาร            

การกินยา   การออกกําลังกาย  การดูแลสุขภาพทั่วไป   ลงสูํการเรียนร๎ูในคลินิกเบาหวานของ

โรงพยาบาลร๎องกวาง โดยการใช๎สื่อบุคคลประกอบด๎วย พยาบาลผู๎รับผิดชอบงานเบาหวาน  ให๎การ

เรียนร๎ูเร่ืองโรคและแนวทางการรักษาโดยใช๎กระบวนการกลุํม ได๎มีการสะท๎อนกลับข๎อมูลคํานํ้าตาล

ในเลือดที่ตรวจให๎แกํกลุํมตัวอยําง  พร๎อมทั้งมีการทบทวนความร๎ูตามโปรแกรมการดูแลตนเอง  การ

ออกกําลังกาย และ  การดูแลสุขภาพทั่วไป  มีการติดตามผลระดับนํ้าตาลในเลือดหลังงดอาหาร 8 

ชั่วโมง (FBS)  หลังทราบผลน้ําตาล  โภชนากรให๎ความร๎ูเร่ืองอาหาร   เภสัชกรให๎การเรียนร๎ูเร่ืองยา

เบาหวาน ชนิดยา ฤทธิ์ข๎างเคียงของยา  คร้ังละ 30 นาที นัดติดตามทุก 1-2 เดือน/ครั้ง 

5.    ระยะยืนยันหรือการประเมินผล เป็นระยะที่ผู๎ศึกษาวิจัยประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมจากผลการ

ตรวจนํ้าตาลในเลือดหลังอาหาร 8 ชั่วโมงของกลุํมตัวอยํางที่รักษาในคลินิกเบาหวานโรงพยาบาล

ร๎องกวาง หลังเสร็จสิ้นโปรแกรม   6 เดือนหากผลการตรวจนํ้าตาลในเลือดหลังอาหาร 8 ชั่วโมง

ลดลง จะเป็นการยืนยันที่จะใช๎โปรแกรมการดูแลตนเองตํอการควบคุมระดับหลังงดอาหาร 8 ชั่วโมง

ของผู๎ปุวยเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในงานประจําตํอไป 

ผลการศึกษา: 

1. กลุํมตัวอยํางในการศึกษาทั้งหมด 77 สํวนใหญํมีอายุอยูํในชํวง 56-60ปี (ร๎อยละ 40) สํวน

ใหญํเป็นเพศหญิง (ร๎อยละ 50.6) สถานภาพสมรสคูํ (ร๎อยละ 80) ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ร๎อยละ 

53.3) รายได๎เฉลี่ยของครอบครัวตํอเดือน สํวนใหญํอยูํในชํวง 2,000- 5,000 บาท (ร๎อยละ   56.7) 

สําหรับคํารักษาพยาบาลทั้งสองกลุํม สํวนใหญํใช๎บัตรประกันสุขภาพ (ร๎อยละ 83.3)  

 2.  ระดับน้ําตาลในเลือดกอํนได๎รับโปรแกรมการดูแลตนเองสวํนใหญคํวบคุมระดับน้าํตาลไมไํด ๎

FBS มากกวาํ 180 มิลกิรัมเปอร๑เซ็นต๑ (35คน) ควบคุมระดับน้ําตาลได๎ด ีFBS อยูํในชํวง 70-130 มิลิกรัม

เปอร๑เซ็นต๑ (9คน) หลังได๎รับโปรแกรมการดูแลตนเองสวํนใหญคํวบคุมระดับน้ําตาลดี FBS อยูํในชํวง 70-

130 มิลิกรัมเปอร๑เซ็นต๑ (39คน) ควบคุมระดับน้าํตาลไมไํด๎ FBS มากกวํา 180 มิลกิรัมเปอร๑เซ็นต๑ (9คน) 

(รูปภาพที่ 1) 
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3. ระดับน้ําตาลในเลือดหลังงดอาหาร 8 ชั่งโมงหลังได๎รับโปรแกรมการดูแลตนเอง ต่ํากวํากํอน

การ อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตารางที่ 1) 

 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคําเฉลี่ยระดับนํ้าตาลในเลือดหลังงดอาหาร 8 ชั่งโมงกํอนและหลังได๎รับ

โปรแกรมการดูแลตนเอง (n=77) 

คําเฉลี่ยระดับนํ้าตาลในเลือด

หลังงดอาหาร 8 ชั่งโมง 

Mean SD t-test p-value 

                    กํ อ น ไ ด๎ รั บ

โปรแกรม 

199.9 73.9 8.07 .000*** 

                     ห ลั ง ไ ด๎ รั บ

โปรแกรม 

141.2 47.9   

***p< .001 
 

อภิปราย สรุป ข้อเสนอแนะ  

จากการที่ทีมสุขภาพตัดสินใจนําโปรแกรมการดูแลตนเองของผู๎ปุวยเบาหวานชนิดที่ 2 ไปใช๎ให๎

การเรียนร๎ูโดยใช๎กระบวนการกลุํม,สอนเป็นรายบุคคล สํงผลทําให๎กลุํมตัวอยํางได๎รับการเรียนร๎ูจาก

โปรแกรมการดูแลตนเองจากทีมสุขภาพ กลุํมมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ๑ซ่ึงกันและกันภายในกลุํม (7) 

การเลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับตัวอยํางอาหารจริงที่จัดให๎ ทําให๎กลุํมทดลองประสบความสําเร็จในการ

ทํากิจกรรมด๎วยตนเอง ตามโปรแกรมที่จัดให๎  (8) และขณะมาตรวจตามนัดทุกคร้ังพยาบาล มีการทบทวน

ความร๎ูตามโปรแกรมในด๎านตํางๆ หลังทราบผลนํ้าตาล พร๎อมทั้งได๎รับการสนับสนุน ชี้แนะ(9)  กําหนด

จํานวนปริมาณอาหารและแนะนําอาหารแลกเปลี่ยนทําให๎กลุํมตัวอยํางมีความสามารถในการควบคุม

อาหารที่ถูกต๎องเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ และเหมาะสมกับโรคสํงผลให๎ระดับนํ้าตาลในเลือดให๎

ใกล๎เคียงกับปกติมากที่สุด (10) สํวนในด๎านการกินยารักษาเบาหวานได๎รับการประเมินการใช๎ยาจากเภสัช

กร ทําให๎กลุํมตวัอยํางได๎ทราบฤทธิข์องยาตํอการรักษาโรคเบาหวานและผลข๎างเคยีงของยา(11)  การดูแล
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ตนเองด๎านสุขภาพทั่วไป  พยาบาลจะให๎ข๎อมูลและการสอน ชี้แนะ หลังทราบผลนํ้าตาล ทําให๎กลุํม

ตัวอยํางเห็นความสําคัญการดูแลตนเองในด๎านสุขภาพทั่วไป เน่ืองจากกลัวตํอการเกิดโรคแทรกซ๎อนและ

กลัวได๎รับการรักษาโดยการฉีดอนิสุลิน จึงควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของตนเองให๎ได๎ใกล๎เคียงปกติ (12)   

สรุป   กลุํมผู๎ปุวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได๎รับการสนับสนุน ชี้แนะ ตามโปรแกรมการดูแลตนเอง 4 ด๎าน 

สามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดหลังงดอาหาร 8 ชั่วโมง ลดลงได๎อยํางมีประสิทธิภาพ จึงทําให๎

ทีมงานโรคไมํติดตํออําเภอร๎องกวางใช๎โปรแกรมดังกลําวตั้งแตํปี 2553-จนถึงปัจจุบัน 
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ผลของการพัฒนาระบบการดูแลผู้มารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกที่พบเซลล์ผิดปกติ เครือข่าย

อ าเภอร้องกวาง  

ผู้นิพนธ์:วัชรี ผลมาก พยม.1 ดาว ลือวัฒนานนท๑ พบ.2 อุราพร สิงห๑เห พยบ.บม.1 

ศรีรัตน๑ อินถา พยบ. 1ภารวี ศักดิ์สิทธิ์ พยบ.1 นารีรัตน๑ แก๎วสทุธิ พยบ.1จุรีรัตน๑ เหลี่ยมศรี พยบ.1 

1  กลุํมการพยาบาล โรงพยาบาลร๎องกวาง  

2  องค๑กรแพทย๑ โรงพยาบาลร๎องกวาง 

 

บทคัดย่อ 

ความเป็นมา: มะเร็งปากมดลูกเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญ เน่ืองจากเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ

หน่ึงในหญิงไทย จากการดําเนินงานทีผ่ํานมาโรงพยาบาลร๎องกวางยังไมํมีระบบการดูแลตดิตามผู๎ที่มารับ

การตรวจมะเร็งปากมดลูกที่พบเซลล๑ผิดปกติ ในผู๎ที่ตรวจมะเร็งปากมดลูกที่พบเซลล๑ผิดปกติ ถ๎าได๎รับ

การวินิจฉัย รักษาและดูแลอยํางตํอเน่ืองระยะแรกสามารถยืดระยะเวลาให๎ชีวิตยืนยาวข้ึน  

วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบการดูแลผู๎มารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกที่พบเซลล๑

ผิดปกติเปรียบเทียบกับระบบเดิม 

รูปแบบศึกษา: การศึกษาทดลองแบบ Interrupted time design 

สถานที่ศึกษา: โรงพยาบาลร๎องกวาง และโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล อําเภอร๎องกวาง 

วิธีการศึกษา: ศึกษากํอนและหลังพัฒนาระบบติดตามผู๎ปุวยที่ได๎รับการวินิจฉัยเซลล๑ปากมดลูกผิดปกติ

กํอนพัฒนาระบบ ระหวํางเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2553 จํานวน 99 คน และหลังพัฒนาระบบ ระหวําง

เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2554 จํานวน 39 คน โดยพัฒนารูปแบบของระบบใหมํประกอบด๎วย การข้ึน

ทะเบียนผู๎พบเซลล๑ผิดปกติ การสํงตํอเพื่อวินิจฉัยและรักษา การแจ๎งผลการวินิจฉัยและรักษาให๎พื้นที่

ผู๎รับผิดชอบทราบ และการติดตามดูแลตํอเน่ือง รวบรวมข๎อมูลทั่วไป ข๎อมูลทางคลินิก ระบบการข้ึน

ทะเบียน การสํงตํอ การแจ๎งข๎อมูลการวินิจฉัยการรักษาผู๎รับผิดชอบในพื้นที่ทราบ และการติดตามดูแล

ตํอเน่ือง ข๎อมูลได๎จากแบบสัมภาษณ๑ วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎สถิติเชิงพรรณนา  

ผลการศึกษา: ชํวงเวลากํอนและหลังการพัฒนาระบบ มีผู๎ที่ตรวจมะเร็งปากมดลูกที่พบเซลล๑ผิดปกติ 

จํานวน  99 และ 39 คน เป็นมะเร็งปากมดลูก (ร๎อยละ 5.0 และ 2.6) เซลล๑ปากมดลูกผิดปกติ (ร๎อยละ 

95.0 และ 97.4) กลุํมตัวอยํางมีอายุเฉลีย่ 48.4 ปี (SD=8.5) และ 45.1 ปี (SD=8.6) สํวนใหญํอาศัยอยูํ

ตําบลห๎วยโรง (ร๎อยละ 21.2) และตําบลนํ้าเลา  (ร๎อยละ 28.2) เรียนจบชั้นประถมศึกษา (ร๎อยละ 77.8 

และ 79.5) เป็นเกษตรกร (ร๎อย75.7 และ71.8) รายได๎เฉลี่ย 3,166.7 บาท (SD=2,142.8) และ 

4,212.8 บาท (SD=3,985.2) ผู๎ปุวยทราบผลการรักษาเพิ่มข้ึนจากร๎อยละ 87.9 เป็น 100 ข้ึนทะเบียน

เพิ่มข้ึนจากร๎อยละ 0 เป็น 100 ผู๎ปุวยได๎รับการวินิจฉัยและรักษาตามข้ันตอนเพิ่มข้ึนจากร๎อยละ 96 เป็น 

100 มีการแจ๎งผลให๎ผู๎รับผิดชอบในพื้นที่ทราบเพิ่มข้ึนจากร๎อยละ 0 เป็น 100 มีการติดตามดูแลตํอเน่ือง

เพิ่มข้ึนจากร๎อยละ 80.8 เป็น 100 

สรุปและข้อเสนอแนะ: ระบบการดูแลผู๎มารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกที่พบเซลล๑ผิดปกติ ทําให๎ผู๎มี

เซลล๑ปากมดลูกผิดปกติได๎รับการดูแลตํอเน่ืองและครอบคลุมมากกวําการดูแลแบบไมํมีระบบ 

ค าส าคัญ: ระบบการดูแลผู๎พบเซลล๑ปากมดลูกผิดปกติ มะเร็งปากมดลูก 
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ความเป็นมา 

 

มะเร็งปากมดลูก เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทยเน่ืองจากเป็นสาเหตุการ

เสียชีวิตในหญิงไทยเป็นอันดับหน่ึง(1-2) เป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในหญิงไทย พบมากใน ชํวงอายุ 35 - 

50 ปี จากสถิติข๎อมูลจังหวัดแพรํ อัตราปุวยตํอแสนประชากร ด๎วยโรคมะเร็งปากมดลูกในปี 2551-2553 

เทํากับ 71.0, 75.5 และ 64.7 ตามลําดับ อัตราตายเทํากับ 4.1, 3.8 และ 5.1 ตามลําดับ (3) สําหรับของ

อําเภอร๎องกวางอัตราปุวยตํอแสนประชากรเทํากับ 14.7, 1.9 และ 11.3 ตามลําดับ (4)   

จากการดําเนินงานที่ผํานมาทางโรงพยาบาลร๎องกวางยังไมํมีระบบการดูแลติดตามอยํางตํอเน่ือง 

ในผู๎ที่ตรวจมะเร็งปากมดลูกที่พบเซลล๑ผิดปกติ  ถ๎าได๎รับการวินิจฉัย(5-6)การรักษาและดูแลอยํางตํอเน่ือง 

ระยะแรกสามารถยืดระยะเวลาใหช๎ีวติยืนยาว (7) ทําให๎อัตรารอดของผู๎ปุวย 5 ปีหลังรักษาเสร็จสิ้นมีโอกาส

รอด ระยะที่ 1 ร๎อยละ 80-100 ระยะที่ 2 ร๎อยละ 60-70 ระยะที่ 3 ร๎อยละ 40-50 และระยะที่ 4 ร๎อยละ 

10-30(8) และการเจ็บปุวยด๎วยโรคมะเร็งปากมดลูกยังสํงผลให๎คุณภาพชีวิตผู๎ปุวยลดลง(9) หากผู๎ปุวย

ได๎รับการวินิจฉัยและรักษาลําช๎าทําให๎เกิดการลุกลามของโรค ไปยังอวัยวะตํางๆ เชํน ปอด ตับ สมอง 

กระดูก ตํอมนํ้าเหลือง หากลุกลามเข๎าสูํไขกระดูกจะสํงผลทําให๎ผู๎ปุวยเสียชีวิตเร็วข้ึนภายใน 8 เดือน(10)   

ผลการดําเนินงานในปี 2553 ผู๎ปุวยได๎รับการติดตาม 0 ราย (ร๎อยละ 0) จํานวนผู๎ปุวยที่สํงตํอจาก 

รพ.ร๎องกวางจํานวน 95 ราย (ร๎อยละ 96.0) ได๎รับการตอบกลับจํานวน 10 ราย (ร๎อยละ 10.5) ขาดหาย

จากระบบสํงตํอจํานวน 2 ราย (ร๎อยละ2.1) ผู๎ปุวยที่ไมํได๎รับการดูแลตํอเน่ืองจํานวน 19 ราย (ร๎อยละ

19.2) ดังน้ันผู๎ศึกษาทั้งในฐานะผ๎ูจัดการรายโรคมะเร็งและผู๎ปฏิบัติงานของเครือขํายอําเภอร๎องกวางเห็น

ตรงกันวําควรมีรูปแบบการดูแลผู๎ปุวยมะเร็งปากมดลูกและผู๎ที่พบเซลล๑ปากมดลูกผิดปกติหลังได๎รับการ

วินิจฉัยให๎เป็นแนวทางเดียวกันทั้งเครือขํายอําเภอร๎องกวาง 

 

วิธีการศึกษา 

ได๎ทําการศึกษากํอนและหลังพัฒนาระบบผู๎ที่มาตรวจมะเร็งปากมดลูกที่พบเซลล๑ปากมดลูก

ผิดปกติอําเภอร๎องกวางกํอนพัฒนาระบบ ตั้งแตํเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2553 จํานวน 99 ราย และ

หลังพัฒนาระบบตั้งแตํเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2554 จํานวน 39 ราย โดยรวบรวมข๎อมูลกลุํมตัวอยําง

ในเร่ือง อายุ ที่อยูํ การศึกษา อาชีพ รายได๎ การทราบผลการรักษา การข้ึนทะเบียนเป็นมะเร็งปากมดลูก

และทะเบียนเซลล๑ปากมดลูกผิดปกติ การสํงตํอไป รพ.แพรํ การรักษา การแจ๎งข๎อมูลให๎ผู๎รับผิดชอบใน

พื้นที่ทราบ และการติดตามดูแลตํอเน่ือง ข๎อมูลได๎จากแบบสัมภาษณ๑ ใช๎การวิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยสถิต ิร๎อย

ละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิจัยคร้ังน้ีได๎ผํานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม

ของโรงพยาบาลแพรํ 

 

ผลการศึกษา 

ข้อมูลทัว่ไป 

  กํอนและหลังการพัฒนาระบบปี 2553 และ 2554 กลุํมตัวอยํางที่ศึกษาเป็นผู๎ที่ตรวจมะเร็งปาก

มดลูกพบเซลล๑ผิดปกติ จากโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพในเครือขํายโรงพยาบาลร๎องกวาง โรงพยาบาล
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แพรํ คลินิกเอกชนและโรงพยาบาลอื่นๆ ทั้งสิ้น 99 และ 39 ราย อายุเฉลี่ย 48.4 ปี (SD=8.5) และ 45.1 

ปี (SD=8.6) อาศัยอยูํตําบลห๎วยโรง (ร๎อยละ 21.2) และตําบลนํ้าเลา (ร๎อยละ 28.2) เรียนจบชั้น

ประถมศึกษา (ร๎อยละ 77.8 และ 79.5) เป็นเกษตรกร (ร๎อยละ 75.7 และ 71.8) รายได๎เฉลี่ย 3,166.7 

บาท (SD=2,142.8) และ 4,212.8 บาท (SD=3,985.2) ทราบผลการรักษา (ร๎อยละ 87.9 และ 100) 

(ตารางที 1) 

 

ลักษณะทางคลินิก 

            กํอนและหลังการพัฒนาระบบปี 2553 และ 2554 พบผู๎ที่ตรวจมะเร็งปากมดลูกที่พบเซลล๑

ผิดปกติ จํานวน  99 และ 39 ราย ไมํได๎ขึ้นทะเบียน (ร๎อยละ 100 และ 0) ได๎ข้ึนทะเบียน (ร๎อยละ 0 และ

100 ) เป็นมะเร็งปากมดลูก (ร๎อยละ 5.0 และ 2.6) เซลล๑ปากมดลูกผิดปกติ (ร๎อยละ 95.0 และ 97.4) 

ได๎รับการสํงตํอโรงพยาบาลแพรํ (ร๎อยละ 96.0 และ 100) ไมํได๎สํงตํอ ไปโรงพยาบาลแพรํหรือ

โรงพยาบาลอื่นเอง (ร๎อยละ 4.0 และ 7.7) ได๎รับการรักษา (ร๎อยละ 41.4 และ 59.0) ได๎รับเฉพาะการ

วินิจฉัย (ร๎อยละ 54.6 และ 41.1) ไมํได๎รับการวินิจฉัยและรักษา (ร๎อยละ 4.0 และ 0) มีการแจ๎งผลการ

วินิจฉัยและการรักษาให๎ผู๎รับผิดชอบในพื้นที่ทราบ (ร๎อยละ 0 และ 100) มีการติดตามดูแลตํอเน่ืองไป

ตามนัด (ร๎อยละ 45.5 และ 94.9) ไปไมํตรงนัด (ร๎อยละ 35.3 และ 5.1) ไมํได๎รับการดูแลตํอเน่ือง   

(ร๎อยละ 19.2 และ 0) (ตารางที 2)      

  

ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผู้ตรวจมะเร็งปากมดลูกพบเซลล์ผิดปกติที่ผ่านการติดตามแบบ

ก่อนมีระบบและไม่มีระบบ 

  

ลักษณะ ก่อนมีระบบ มีระบบ 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

อาย ุ(ปี)     

   ≤30 5 3.0 2 5.1 

   31-40 13 13.1 9 23.1 

   41-50 44 44.4 19 48.7 

   51-60 34 34.3 9 23.1 

   ≥61 5 5.0 0  0 

   เฉลี่ย (±SD) 48.4 (±8.5)    45.1 (±8.6) 

ที่อยู ํ     

   ตําบลร๎องเข็ม 6 6.1 2 5.1 

   ตําบลไผํโทน 11 11.1 5 12.8 

   ตําบลห๎วยโรง 21 21.2 1 2.6 

   ตําบลร๎องกวาง 12 12.1 4 10.1 

   ตําบลทุํงศรี 2 2.0 1 2.6 
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   ตําบลแมํทราย 4 4.0 0 0 

   ตําบลแมํยางเปี้ยว 4 4.0 3 7.7 

   ตําบลแมํยางร๎อง 8 8.1 3 7.7 

   ตําบลแมํยางตาล 7 7.1 0 0 

   ตําบลนํ้าเลา 5 5.1 11 28.2 

   ตําบลบ๎านเวียง 19 19.2 9 23.1 

การศึกษา     

   ไมํได๎เรียน               8 8.1 1 2.6 

   ประถมศึกษา             77 77.8 31 79.5 

   มัธยมศึกษา                                                           12 12.1 6 15.4 

   ปวช./อนุปริญญา/ปริญญาตรี 2 2.2 1 2.6 

อาชีพ     

   ไมํได๎ทํางาน      2 2.1 0 0 

   เกษตรกร      75 75.7 28 71.8 

   ค๎าขาย   11 11.1 2 5.1 

   รับจ๎าง 11 11.1 8 20.5 

   รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 0 0 1 2.6 

รายได๎ (บาท)     

   ≤3000 68 68.7 28 71.8 

   3,001-6,000 28 28.3 6 17.9 

   6,001-9,000 1 1.0 1 2.7 

   9,001-12,000 0 0 2 5.1 

   ≥12,001 2 2.0 1 2.6 

   เฉลี่ย (±SD) 

      

3,166.7 

( ± 2,142.8

) 

4,212.8  

( ±3,985.2

) 

การทราบผลการรักษา     

   ทราบ 87 87.9 39 100 

   ไมํทราบ 12 12.1 0            0 
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ตารางที่ 2 ผลการพัฒนาระบบการดูแลผู้ที่ตรวจมะเร็งปากมดลูกพบเซลล์ผิดปกติก่อนมีระบบ

และไม่มีระบบ 

 

ลักษณะ ก่อนมีระบบ มีระบบ 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การข้ึนทะเบียน     

   ข้ึนทะเบียน 0 0 39 100 

   ไมํข้ึนทะเบียน 99.0 100.0 0 0 

สภาพการข้ึนทะเบียนมะเร็งปากมดลูก     

   ไมํเป็น 94 95.0 38 97.4 

   ระยะที ่0 0 0 0 0 

   ระยะที่ 1 2 2.0 0 0 

   ระยะที่ 2 0 0 1 2.6 

   ระยะที่ 3 0 0 0 0 

   ระยะที่ 4 0 0 0 0 

   ไมํระบุระยะ 3 3.0 0 0 

ชนิดเซลล๑ปากมดลูกผิดปกติ     

   ASC-US 58 58.6 16 41.0 

   ASC-H 6 6.1 1 2.6 

   LSIL 3 3.1 8 20.5 

   HSIL  24 24.2 14 35.9 

   SCC 3 3.0 0 0 

   AGC 4 4.0 0 0 

   Adenocarcinoma 1 1.0 0 0 

การสํงตํอ      

   สํง รพ.แพรํ 95 96.0 36 92.3 

   ไมํได๎สํง/ไป รพ.แพรํหรือ รพ.อื่นเอง 4 4.0 3 7.7 

การรักษา     

   ได๎รับการรักษา 41 41.4 23       59.0 

   ได๎รับเฉพาะการวินิจฉัย 54 54.6 16 41.0 

   ไมํได๎รับการวินิจฉัยและรักษา 4 4.0 0 0 

การแจ๎งผลให๎ผู๎รับผิดชอบในพื้นที่ทราบ     

   แจ๎ง 0 0 39 100.0 

   ไมํแจ๎ง 99 100.0 0 0 

การติดตามดูแลตํอเน่ือง     
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   ไปตามนัด 45 45.5 37 94.9 

   ไปไมํตรงนัด 35 35.3 2 5.1 

   ไมํไปเลย 19 19.2 0 0 

     

วิจารณ์ 

 ผลการศึกษาน้ีพบวําการที่ผู๎มีเซลล๑ปากมดลูกผิดปกติได๎รับการติดตามอยํางเป็นระบบ ซ่ึง

ประกอบด๎วยการมีทะเบียนผู๎พบเซลล๑ผิดปกติทุกราย ทั้งในเขตรับผิดชอบของทุกพื้นที่เครือขําย และมี

ทะเบียนรวมทั้งหมดที่ รพ.ร๎องกวาง ทําให๎ทราบข๎อมูลทั่วไปของผู๎ปุวย ทราบชนิดเซลล๑ที่ผิดปกติ ทราบ

วันที่สํงตํอผู๎ปุวยไป รพ.แพรํ ทราบการวินิจฉัยการรักษาและวันนัดติดตามที่ได๎รับจาก รพ.แพรํ และที่อื่น 

เป็นต๎น ทําให๎สามารถติดตามผู๎ปุวยให๎ไปรับการวินิจฉัยและรักษาที่ รพ.แพรํ ตามนัดได๎  

 การมีระบบสํงตํอเพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่ชัดเจน เชํน ในรายที่พบเซลล๑ผิดปกติชนิด 

ASCUS จนถึง LSIL ทําให๎ผู๎ปุวยทราบวนันัดและทราบการวินิจฉัยที่จะได๎รับลํวงหน๎า ชํวยให๎ผู๎ปุวยไมํต๎อง

เสียเวลาในการนัดตรวจใหมํที่ รพ.แพรํ การที่ผู๎ปุวยทราบข๎อมูลเกี่ยวกับการวินิจฉัยหรือการรักษาที่ได๎รับ

กํอนไป รพ.แพรํ ทําให๎ผู๎ปุวยร๎ูสึกคลายความวิตกกังวลและเข๎าใจแผนการวินิจฉัยและการรักษาที่จะได๎รับ

จาก รพ.แพรํ และพร๎อมให๎ความรํวมมือในเข๎ารับการรักษาที่ รพ.แพรํตํอไป การมีระบบการสํงตํอยังชํวย

ให๎งํายตํอการติดตามหากผู๎ปุวยไมํไปตามวันที่สํงตัวไปหรือวันที่นัดไว๎ สําหรับผู๎ปุวยที่มีเซลล๑ผิดปกติ

ระดับ HSIL ข้ึนไปถึงแม๎ไมํมีวันนัดลํวงหน๎าแตํก็สามารถติดตามได๎จากวันที่สํงตํอและติดตามได๎จาก

ข๎อมูลการรักษาที่ได๎รับจาก รพ.แพรํ เป็นต๎น 

 การแจ๎งข๎อมูลการวินิจฉัย การรักษาและวันนัดติดตามให๎ผู๎รับผิดชอบทราบ ทําให๎ผู๎รับผิดชอบใน

พื้นที่เครือขํายทราบการวินิจฉัยการรักษาและวันนัดติดตามที่ผู๎ปุวยได๎รับ เพื่อใช๎วางแผนรํวมกับ รพ.ร๎อง

กวาง และ รพ.แพรํ ให๎ผู๎ปุวยได๎รับการติดตามดูแลอยํางตํอเน่ืองตํอไป 

 การติดตามดูแลตํอเน่ืองโดยการติดตามให๎ผู๎ปุวยไปรักษาตามวันที่นัดไว๎ สํงผลให๎ผู๎ปุวยได๎รับ

การดูแลตํอเน่ือง แตํถ๎าผู๎ปุวยไมํไปตามนัดผู๎รับผิดชอบ รพ. ร๎องกวาง จะประสานงานให๎พื้นที่รับผิดชอบ

น้ันติดตามเพื่อให๎ผู๎ปุวยได๎ไปรักษาตามนัดใหมํตํอไป สํงผลให๎ผู๎ปุวยได๎รับการรักษาอยํางตํอเน่ือง ไมํ

หลุดหายจากระบบได๎ 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาจะเห็นวําหลังมีระบบการดูแลผู๎พบเซลล๑ปากมดลูกผิดปกติ ซ่ึงประกอบด๎วย 

ทะเบียนผู๎พบเซลล๑ปากมดลูกผิดปกติ การสํงตํอเพื่อการวินิจฉัยและการรักษา การแจ๎งข๎อมูลการวินิจฉัย 

การรักษาและวันนัดติดตามให๎ผู๎รับผิดชอบในพื้นที่ทราบ การติดตามดูแลให๎ผู๎ปุวยได๎รับการรักษาตามนัด 

สํงผลให๎ผู๎ปุวยได๎รับการดูแลอยํางตํอเน่ืองมากข้ึนและครอบคลุมมากกวํากํอนพัฒนาระบบ ควรขยายผล

การดําเนินงานสูํโรงพยาบาลชุมชนอื่น ๆ ภายในจังหวัดตํอไป ควรมีการปรับโปรแกรมการข้ึนทะเบียนเป็น

ระบบออนไลท๑ ที่เครือขํายสามารถเข๎าถึงฐานข๎อมูลเดียวกันได๎ และควรเพิ่มสมุดประจําตัวเพื่อติดตาม

ดูแลผู๎ปุวยด๎วย  
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บทคัดย่อ 

 นวัตกรรม ที่นอนลูกโปุง  เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action Research)  เพื่อศึกษาผลการใช๎ที่

นอนลูกโปุงในการปูองกันการเกิดแผลกดทับและสํงเสริมการหายของแผลกดทับ  ของกลุํมผู๎ปุวยที่

เคลื่อนไหวตัวเองไมํได๎ (ผู๎ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง)อําเภอร๎องกวาง จังหวัดแพรํ ระหวํางวันที่  1  

กุมภาพันธ๑  2554 – วันที่  31  มีนาคม  2555   เคร่ืองมือที่ใช๎ในการศึกษาประกอบด๎วย ที่นอนลูกโปุง 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎ปุวยและผู๎ดูแล วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎สถิติ ร๎อยละ และคําเฉลี่ย                 

( ขนาดของที่นอนลูกโปุง 60 cm x 200 cm ) 

จากผลการศึกษา ผลการใช๎ที่นอนลูกโปุงในการปูองกันการเกิดแผลกดทับและสํงเสริมการหาย

ของแผลกดทับ  ของกลุํมผู๎ปุวยที่เคลื่อนไหวตัวเองไมํได๎ (ผู๎ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง)อําเภอร๎องกวาง  

จังหวัดแพรํ  ได๎ผลเป็นที่นําพอใจ    โดยพบวํา   กลุํมผู๎ปุวยได๎ใชท๎ี่นอนลูกโปงุ  ร๎อยละ  100.00 มีความ

พึงพอใจกับวิธีการน้ีถึงร๎อยละ 100.00 และผลจากการที่กลุํมผู๎ปุวยใช๎อยํางตํอเน่ืองซ่ึงสํงผลโดยตรงตํอ

การปูองกันแผลกดทับและสํงเสริมการหายของแผลกดทับ  ดังน้ันการใช๎ที่นอนลูกโปุง ภายใต๎หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงนับวําเป็นนวัตกรรมที่เป็นภูมิปญัญาพื้นบ๎าน สอดคล๎องกับวิถีชีวิตชุมชน  ใช๎

งําย  ราคาถูก  ชํวยให๎กลุํมผู๎ปุวยที่เคลื่อนไหวตัวเองไมํได๎  (ผ๎ูปุวยโรคหลอดเลือดสมอง)ปูองกันการเกิด

แผลกดทับและสํงเสริมการหายของแผลกดทับ  ผลการศึกษาคร้ังน้ีเป็นประโยชน๑ตํอ  ทีมสุขภาพ   

ทีมสหวิชาชีพ  กลุํมผู๎ปุวย และผ๎ูดูแล  โดยสามารถใช๎เป็นแนวทางในการดาํเนินงานพัฒนาและควรขยาย

ผลตํอไป 

 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 งานเยี่ยมบ๎านทําให๎พบผู๎ปุวยที่ชํวยเหลือตัวเองไมํได๎(ผู๎ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง)จํานวน               

15  ราย เป็นอัมพาต  1  รายไมํมีแผลกดทับ  มีแผลกดทับ  14  ราย  ซึ่งแผลกดทับเป็นภาวะแทรกซ๎อน

ที่พบบํอยในผู๎ปุวยโรคเร้ือรังหรือผู๎ปุวยที่ไมํสามารถเคลื่อนไหวรํางกายได๎   (ผู๎ปุวยโรคหลอดเลือด

สมอง) ซ่ึงการปูองกันการเกิดแผลกดทับโดยการพลิกตะแคงตัวผู๎ปุวยทุก  2  ชั่วโมง  เพื่อไมํให๎บริเวณที่

ถูกแรงกดเกิดการขาดเลือด  ซ่ึงต๎องใช๎บุคลากรและเวลาในการดูแลคํอนข๎างมาก  การใช๎ที่นอนลมก็มี

ราคาแพงและนําเข๎าจากตํางประเทศทําให๎ต๎องเสียเงินตราในการนําเข๎า  รวมทั้งเมื่อนํามาใช๎งานต๎องใช๎

ไฟฟูา  และถ๎าหากชํารุดจะต๎องเสียคําใช๎จํายคํอนข๎างสูง  ผู๎ปุวยมีฐานะยากจนไมํสามารถซ้ือมาใช๎  จึง
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คิดหาวิธีชํวยเหลือผู๎ปุวย โดยการทําที่นอนมีลักษณะใกล๎เคียงที่นอนลม ใช๎หลักการลดแรงกดทับ  

ภายใต๎เศรษฐกิจพอเพียง  จึงคิดหาวัสดุที่มีลมจึงใช๎ลูกโปุงลม  เน่ืองจากภายในลูกโปุงลม  มีความ

ยืดหยุํนในตัว  สามารถถํายเทนํ้าหนักไปยังลูกโปุงลูกข๎างๆได๎  ทําให๎รับน้ําหนักและกระจายนํ้าหนักได๎ใน

ปริมาณมากโดยลูกโปุงไมํแตก  จึงปูองกันแผลกดทับหรือเมื่อเกิดแผลแล๎วทําให๎แผลหายเร็วข้ึน  รวมทั้ง

ไมํให๎เกิดแผลบริเวณตําแหนํงอื่นได๎   

 ดังน้ันทางโรงพยาบาลร๎องกวางรํวมกับคณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูํบ๎านอําเภอร๎อง

กวางและจิตอาสาจึงได๎จัดทําที่นอนลูกโปุงเพื่อปูองกันการเกิดแผลกดทับและสํงเสริมการหายของแผล

กดทับ 

วัตถุประสงค์ 

  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของที่นอนลูกโปุงในการปูองกันการเกิดแผลกดทับและสํงเสริมการหาย

ของแผลกดทับ  ของกลุํมผู๎ปุวยที่เคลื่อนไหวตัวเองไมํได๎ (ผู๎ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง)อําเภอร๎องกวาง 

จังหวัดแพรํ 
 

วิธีการศึกษา  

 การศกึษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปฏิบตัิการ (Action Research) เพือ่ศกึษาผลการใช๎ที่นอน

ลูกโปุง ของกลุํมผูป๎วุยทีเ่คลือ่นไหวตวัเองไมํได๎(ผ๎ูปุวยโรคหลอดเลอืดสมอง)อาํเภอร๎องกวาง จังหวัด

แพรํ  จํานวน 15 คน ระหวํางวันที่ 1 กุมภาพันธ๑ 2554 – วันที่ 31 มีนาคม 2555  เคร่ืองมอืทีใ่ชใ๎น

การศกึษาประกอบด๎วย ที่นอนลูกโปุง แบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎ปวุยและผ๎ูดูแล วเิคราะห๑ข๎อมลู

โดยใชส๎ถติิ ร๎อยละ และคําเฉลี่ย 
 

วิธีการด าเนินงาน  

1. ผลจากการเยี่ยมบ๎านจึงนําข๎อมูลมาวิเคราะห๑โดยเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข  ผู๎ดูแล อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูํบ๎าน และจิตอาสา หาแนวทางแก๎ไขปัญหาและให๎การชํวยเหลือผู๎ปุวย

ให๎ได๎รับความสุขสบายโดยการจัดทําที่นอนลูกโปุงโดยใช๎หลักการที่นอนลมจึงเกิดเป็น

นวัตกรรมที่นอนลูกโปุง 

2. จัดทําที่นอนลูกโปุงโดยให๎จิตอาสาเป็นผ๎ูเย็บที่นอนตามข้ันตอนดังน้ี 

- นําผ๎าฝูายสําหรับทําผืนที่นอนขนาด 60 เซนติเมตร x 200 เซนติเมตร มาแบํงจํานวน 

กว๎าง 5 น้ิว x ยาว 60 เซนติเมตร  จํานวน 34 ชํอง และนําผ๎าฝูายสําหรับทําไส๎ที่นอนตัด

ขนาด 6 น้ิว x 60 เซนติเมตร นํามาเย็บติดกันทั้งสองด๎านและเย็บเชือกสําหรับผูกติดกัน

ทั้งสองด๎าน 

- นําลูกโปุงอยํางหนามาสูบลมโดยที่สูบลมรถจักรยานใหม๎ีขนาด 5 น้ิว จํานวน 119 ลูก ใสํ

ในห๎องๆละ 7 ลูก ผูกเชือกทั้งสองด๎าน 

3. นําที่นอนลูกโปุงไปให๎ผู๎ปุวยที่มีแผลกดทับและชํวยเหลือตัวเองไมํได๎ใช๎(ผู๎ปุวยโรคหลอด

เลือดสมอง) 

4. ประเมินผลการใช๎ที่นอนลูกโปุงและความพึงพอใจ 

5. สรุปผลการดําเนินงาน 
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ผลการด าเนินงาน 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 

กลุํมผู๎ปุวย สํวนใหญํเป็นเพศหญิง  ร๎อยละ    80    อายุเฉลี่ย  55 ปี     การศึกษาอยูํใน

ระดับ 

มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ร๎อยละ  40             (รายละเอียดดังตารางที่ 1) 

 

ตารางที่ 1  จํานวนและร๎อยละของกลุํมตัวอยําง จําแนกตาม อายุ เพศ ระดับการศึกษา ( n = 15 ) 

 

ลักษณะประชากร จํานวน ร๎อยละ 

1. เพศ 

                    ชาย 

                    หญิง 

2. อาย ุ

                   ต่ํากวํา 40 ปี 

                   40-50 ปี 

                   51-60 ปี 

                   61-70 ปี 

                   71 ปีขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา 

                    ประถมศึกษา 

                    มัธยมศึกษา 

                    อาชีวศึกษา 

                    ปริญญาตรี 

                    ไมํได๎เรียน 

 

10 

5 

 

2 

- 

6 

_ 

7 

 

_ 

1 

2 

- 

12 

 

66.67 

33.33 

 

13.33 

_ 

40.00 

_ 

46.67 

 

_ 

6.67 

13.33 

_ 

           80.00 

 

 

2. ความพึงพอใจในการใช้ที่นอนลูกโป่ง 

กลุํมผู๎ปุวยและผ๎ูดูแลมีความพึงพอใจในการใช๎ที่นอนลูกโปุงร๎อยละ 100  (รายละเอียดดังตาราง

ที่ 2) 
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ตารางที่ 2 จํานวนและร๎อยละของกลุํมผู๎ปุวย จําแนกตามความพึงพอใจในการใช๎ที่นอนลูกโปุง  

                   ( n = 15 )  

 

การใช๎ที่นอนลูกโปุง จํานวน ร๎อยละ 

พึงพอใจ 15 

 

100.00 

 

 

3. ผลของการใช้ที่นอนลูกโป่ง 

1. กลุํมผู๎ปุวยที่ไมํมีแผลกดทับหลงัจากใช๎ที่นอนลูกโปุงทําให๎ไมํเกิดแผลกดทับ  จํานวน 1 ราย 

2. กลุํมผู๎ปุวยที่มีแผลกดทับหลังจากใช๎ที่นอนลูกโปุงทําให๎แผลกดทับหายสนิท 14 ราย  

 

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษา ผลการใช๎ที่นอนลูกโปุงในการปูองกันการเกิดแผลกดทับและสํงเสริมการหาย

ของแผลกดทับ  ของกลุํมผู๎ปุวยที่เคลื่อนไหวตัวเองไมํได๎ (ผู๎ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง)อําเภอร๎องกวาง  

จังหวัดแพรํ  ได๎ผลเป็นที่นําพอใจ    โดยพบวํา กลุํมผู๎ปุวยได๎ใช๎ที่นอนลูกโปุง  ร๎อยละ  100.00 มีความ

พึงพอใจกับวิธีการน้ีถึง ร๎อยละ 100.00 และผลจากการที่กลุํมผู๎ปุวยใช๎อยํางตํอเน่ืองซ่ึงสํงผลโดยตรงตํอ

การปูองกันแผลกดทับและสํงเสริมการหายของแผลกดทับ  ดังน้ันการใช๎ที่นอนลูกโปุง ภายใต๎หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงนับวําเป็นนวัตกรรมที่เป็นภูมิปญัญาพื้นบ๎าน สอดคล๎องกับวิถีชีวิตชุมชน  ใช๎

งําย  ราคาถูก  ชํวยให๎กลุํมผู๎ปุวยที่เคลื่อนไหวตัวเองไมํได๎  (ผ๎ูปุวยโรคหลอดเลือดสมอง)ปูองกันการเกิด

แผลกดทับและสํงเสริมการหายของแผลกดทับ  ผลการศึกษาคร้ังน้ีเป็นประโยชน๑ตํอ  ทีมสุขภาพ   

ทีมสหวิชาชีพ  กลุํมผู๎ปุวย และผ๎ูดูแล  โดยสามารถใช๎เป็นแนวทางในการดาํเนินงานพัฒนาและควรขยาย

ผลตํอไป 

ผลจากการใช๎ทีน่อนลูกโปุง  ผู๎ปุวยรายที่ 1 ชายไทยอายุ 18 ปี เป็นโรคหลอดเลือดสมองโดยไมํ

ทราบสาเหตุ รับการรักษาที่รพ.ศูนย๑ลําปางอยํางสม่ําเสมอ ผู๎ปุวยรายน้ีไมํมีแผลกดทับ  ผู๎ปุวยรายที่ 2 

ชายไทยอายุ  26 ปี เป็นโรคหลอดเลือดสมองจากอุบัติเหตุรถมอเตอร๑ไซด๑แฉลบตั้งแตํ 5 ธันวาคม 2553 

มีแผลกดทับบริเวณสะโพกในขณะรับการรักษาที่โรงพยาบาลแพรํนาน 3 เดือน 15 วัน ขนาดแผล 14*15 

ซม ปัจจุบันแผลกดทับมีขนาดแผล 1.5 * 2 ซม สํวนผู๎ปุวยรายที่ 3 และ 15 น้ันเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

จากโรคเร้ือรัง มีแผลกดทับระดับ 1และ2 แผลกดทับหายสนิท ผู๎ปุวยทั้ง 15 ราย ใช๎ที่นอนลูกโปุงถึง

ปัจจุบัน ดังน้ันการใช๎ที่นอนลูกโปุงเป็นปูองกันการเกิดแผลกดทับของผู๎ปุวยได๎ 100 %และชํวยทําให๎

แผลกดทับหายสนิท 100 % 

 

ข้อเสนอแนะ 

ควรเปลี่ยนลูกโปุงลมทุกๆ 1 เดือน 
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รอยยิ้มที่ได้จากผ้าคลมุหวัหมอน 

งานทันตกรรม 

ผู้น าเสนอ  นางสิริยากร  กาสาร   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 

 

ความเป็นมา 

 พื้นฐานของการทํางานหรือให๎บริการด๎วยหัวใจแหํงความเป็นมนุษย๑น้ัน สิ่งแรกคือความภาคภูมิใจ

และรักในงานที่ทํา เมื่อเรามีความรักในงานที่ทําแล๎ว เราก็พร๎อมที่จะดูแลหรือให๎บริการผู๎ปุวยดุจญาติมิตร 

ซ่ึงมีคนเคยบอกไว๎วํา ทันตบุคลากรทํางานอยูํแคํเพียงในปาก หากแตํในความเป็นจริงแล๎ว  การทํางาน

ของทันตบุคลากรน้ันมากกวําชํองปาก ไกลเกินคอหอย ดังเร่ืองเลําที่เราชาวทันตบุคลากรอยากจะเลําสูํ

ให๎ทุกทํานได๎ฟัง 

 จากการทํางานที่ผํานมา ฝุายทันตสาธารณสุข ได๎มีการพัฒนาและปรับปรุงงานให๎ได๎มาตรฐาน

และเพื่อให๎ผู๎รับบริการเกดิความพึงพอใจอยํางสูงสุด ให๎สมดังวัฒนธรรมองค๑กรของเราที่เน๎นผู๎ปุวยเป็นจุด

ศูนย๑กลาง ซ่ึงผลการสํารวจความพึงพอใจของงานทันตกรรมในปี 2553 และ 2554 ที่ผํานมามีคําร๎อยละ 

96.5  และ ร๎อยละ 94.36   ซ่ึงถือได๎วําเป็นคําสูงกวําเปูาหมายที่ตั้งไว๎ แตํทันตบุคลากร  ทุกคนก็ยังคง

ยึดมั่นที่จะพัฒนางาน เพื่อตอบสนองตํอความคาดหวังของผู๎ปุวย โดยจากการประชุมหารือรํวมกัน พบวํา

มีผู๎ปุวยบางรายมีข๎อเสนอแนะ ที่อยากให๎ปรับปรุงการบริการคือ ในการเข๎ามาใช๎บริการทันตกรรมแตํละ

คร้ัง ร๎ูสึกวําผ๎าที่ใช๎คลุมบริเวณหัวหมอนบางคร้ังมีกลิ่น หรือร๎ูสึกวํา  ผ๎าคลุมหัวหมอนของเก๎าอี้ทําฟันน้ัน

ไมํสะอาด อยากให๎แก๎ไขปรับปรุง  ดังน้ันทาง ฝุายทันตสาธารณสุขจึงได๎เล็งเห็นความสําคัญของ

ข๎อเสนอแนะน้ี จึงเกิดการคิดรํวมกันเพื่อจัดทําผ๎าคลุมหัวหมอน ที่สามารถเปลี่ยน หลังจากการให๎บริการ

ทุกคร้ัง และเพื่อความสะดวกในการทํางานของ ผู๎ชํวยทันตแพทย๑ รวมทั้งประหยัดทรัพยากรของทาง 

โรงพยาบาลข้ึน 
 

วิธีการด าเนินงาน 

 

1. ประชุมทีมทันตบุคลากร เพื่อออกแบบลักษณะและวิธีการใช๎งานผ๎าคลุมหัวหมอน  

2. จัดหาอุปกรณ๑ในการทําผ๎าคลุมหัวหมอน และ ลองตัดเย็บเพื่อใช๎ใน  ฝุายทันตสาธารณสุข    

ดังรูป 

     2.1  จัดเตรียมวัสดุ                                                                 

                          

 ผ๎าคลุมหวัหมอนหลังตัดเย็บ 
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                                              การนําไปใช๎งานในคลินิกทันตกรรม 

  

3. ติดตามและประเมินผล 

 

ผลลัพธ์  

 จากการสํารวจความพึงพอใจของฝุายทันตสาธารณสุขในชํวง 1 ตุลาคม 2554 – 31 มีนาคม 

2555 พบวํามีคําเพิ่มข้ึนคือ ร๎อยละ 98.7 

 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 การให๎บริการที่ตอบสนองตํอความคาดหวังของผู๎ปุวย โดยไมํละเลยแม๎จะเป็นข๎อเสนอแนะจาก

ผู๎ปุวยบางราย แตํเพื่อพัฒนางานให๎ได๎มาตรฐาน ลดปัญหาในเร่ืองของการแพรํกระจายเชื้อ (Cross-

contaminated) ทําให๎ผู๎รับบริการมีรอยยิ้มและมั่นใจในการมารับบริการแตํละคร้ัง แม๎วําจะเป็นการเพิ่ม

ภาระงานให๎แกํเจ๎าหน๎าที่ แตํด๎วยความมุํงมั่นที่จะให๎บริการโดยเน๎นผู๎ปุวยเป็นจุดศูนย๑กลาง เจ๎าหน๎าที่ทุก

คน ก็ยินดีที่จะให๎บริการตํอไปด๎วยความภาคภูมิใจและรักในงานที่ทําอันจะสํงผลให๎เกิดความสุขจากการ

ทํางานได๎ในที่สุด 

 

การพฒันาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยอาการไม่คงที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะฉกุเฉิน 

นางชรีรัตน๑  หงส๑สามสิบเจ็ด  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

งานผ๎ูปุวยนอก 1   

 

ปัญหา/โอกาสพัฒนา 

 

งานผู๎ปุวยนอก 1  มีระบบการคัดกรองผู๎ปุวยโดย มี พยาบาลคัดกรองอาการของผู๎มาบริการ

เบื้องต๎น ณ. จุดประชาสัมพันธ๑ การดําเนินงานที่ผํานมา ยังพบปัญหามีผู๎ปุวยที่มีอาการไมํคงที่หรืออาการ

เปลี่ยนแปลงงํายเกิดภาวะฉุกเฉิน เชํน หน๎ามืดเป็นลม เด็กเล็กชักจากการมีไข๎สูง เป็นต๎น เน่ืองจากไมํ

สามารถคัดกรองได๎อยํางละเอียดที่จุดประชาสัมพันธ๑ และบางคร้ังแม๎จะมีการ   ซักประวัติคัดกรอง 

ประเมินอาการผู๎ปุวยที่งานผู๎ปุวยนอก1 แล๎ววําเป็นผู๎ปุวยอาการไมํคงที่ แตํก็ยังมีผู๎ปุวยเกิดภาวะฉุกเฉิน 

เน่ืองจากไมํมีจุดน่ังรอตรวจที่ชัดเจน ไมํสิ่งสังเกตที่ตัวผู๎ปุวยได๎งํายตํอการเฝูาระวัง ทําให๎เจ๎าหน๎าที่ไมํได๎

ตระหนักในการเฝูาระวังผ๎ูปุวยเหลําน้ี  ทีมงานผ๎ูปุวยนอก 1 จึงได๎พัฒนาระบบบริการการดูแลผู๎ปุวยอาการ

ไมํคงที่ข้ึน เพื่อปูองกันผู๎ปุวยเกิดภาวะฉุกเฉินขณะรอรับบริการ และ ผู๎รับบริการอื่นพึงพอใจไมํมีข๎อ

ร๎องเรียนเร่ืองการลัดคิวตรวจ 
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การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง 

            ซักประวัติ คัดกรอง ประเมินอาการผู๎ปุวย ตามมาตรฐาน กรณีพบ ผู้ป่วยอาการไม่คงที่ ให๎

ดําเนินการดังน้ี 

1. เขียนอาการนํา  ของผู๎ปุวยด๎วยตัวหนังสือ ขนาดใหญํ  ติดปูาย ผู้ป่วยอาการไม่คงที่ (บัตรสี

เขียว)  เพื่อสื่อให๎ทีมงานเห็นได๎อยํางชัดเจน แล๎วใช๎คลิบหนีบปูาย ติดหน๎าอกเสื้อผู๎ปุวยไว๎  

2. เขียนบัตรคํา ผู๎ปุวยอาการไมํคงที่ อีก 1 ใบ ติดกับใบซักประวัติสื่อให๎พยาบาลหน๎าห๎องตรวจเห็น  

3. เรียกรถเข็นน่ังหรือนําผู๎ปุวยไปนั่งรอที่เก๎าอี้รอตรวจสําหรับผู๎ปุวยฉุกเฉิน ใน กรณีผู๎ปุวยมีอาการที่

เสี่ยงตํอการเกิดภาวะฉุกเฉินมาก ให๎เรียกรถเข็นน่ัง/นอน แล๎วนําผู๎ปุวยไปตรวจที่ห๎อง ERโดยมี

พยาบาลนําสํงทุกคร้ัง และในทุกข้ันตอนบริการจะต๎องติดปูาย ผู๎ปุวยอาการไมํคงที่ ไว๎ที่หน๎าอก

เสื้อผู๎ปุวยและใบซักประวัติ เพื่อให๎ทุกจุดบริการให๎บริการด๎วยความรวดเร็ว และเฝูาระวังดูแล

ผู๎ปุวยอยํางใกล๎ชิด 

 

ระยะเวลาด าเนินการ   เร่ิมดําเนินการเมื่อ 5 มกราคม 2554  

 

ผลลัพธ์ (เก็บข๎อมูลตั้งแตํ 5 มกราคม 2554 - 20 มีนาคม 2555)  มีผู๎ปุวยเกิดภาวะฉุกเฉินขณะรอรับ

บริการ 2 ราย 

 

ผลการพัฒนาที่ส าคัญ 

เจ๎าหน๎าที่มีการเรียนร๎ู ทักษะ และตระหนักในการคัดกรอง ประเมินอาการผู๎ปุวยที่มีอาการไมํคงที่ 

สามารถดูแลผู๎ปุวยได๎อยํางรวดเร็ว ปลอดภัย ไมํเกิดภาวะฉุกเฉิน 

 

แผนพัฒนาต่อเน่ือง 

1. สํงเจ๎าหน๎าที่เข๎ารับการอมรมฟื้นฟูความร๎ู ทักษะ ในการคัดกรอง ประเมินอาการและการให๎การ

ชํวยเหลือผู๎ปุวย 

2. ซ๎อมแผนการชํวยเหลือผู๎ปุวยที่เกิดภาวะฉุกเฉินขณะรอรับบริการ 

 

บทเรียนที่ได้รับ 

ผู๎ปุวยที่มีอาการไมํคงที่และญาติ มีความพึงพอใจในระบบบริการ และมีความร๎ูในเร่ืองโรค/อาการ

ที่เป็นความเสี่ยงที่ทําให๎ผู๎ปุวยเกิดภาวะฉุกเฉินได๎   ผู๎ปุวยทั่วไปเข๎าใจและมีความเห็นใจ ร๎ูจักชํวยเหลือ

ผู๎ปุวยที่มีอาการเจ็บปุวยที่รุนแรงกวําตนเอง เชํน ชํวยเข็นรถน่ัง ชํวยดูแลหรือแจ๎งกับเจ๎าหน๎าที่ เมื่อพบ

เห็นผู๎ปุวยที่มีอาการไมํคงที่ เน่ืองจากผู๎ปุวย/ญาติบางคน ไมํกล๎าที่จะแจ๎งเจ๎าหน๎าที่ 
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พัฒนาระบบการนัดผู้ป่วย 

งานผ๎ูปุวยนอก 1   

ผู๎นําเสนอ  นางสมศรี  หมื่นโฮ๎ง      พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 

ปัญหา/โอกาสพัฒนา 

 มีอุบัติการณ๑ความผิดพลาดของการนัดผู๎ปุวย  เชํน ไมํลงสาเหตุการนัด ลงรายการนัดผิด ไมํลง

รายการสั่ง Lab   สั่งเอกซเรย๑ ลํวงหน๎า เป็นต๎น  เมื่อผู๎ปุวยมาตามนัดทําให๎ไมํสามารถตรวจสอบได๎วํานัด

มาเพื่ออะไร เน่ืองจากแพทย๑เขียนรายละเอียดการนัดในใบซักประวัติ พยาบาลหน๎าห๎องตรวจต๎องมา

คัดลอกรายการนัดลงในคอมพิวเตอร๑แล๎วพิมพ๑ใบนัดให๎ผู๎ปุวยอีกคร้ัง ทําให๎ผู๎ปุวยไมํได๎รับการรักษาอยําง

ตํอเน่ือง รวดเร็ว ตามแผนการรักษาของแพทย๑ เพื่อให๎ผู๎ปุวยนัดได๎รับการรักษาตํอเน่ืองอยํางถูกต๎อง 

รวดเร็วตามแผนการรักษาของแพทย๑ 

การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง 

1. ลงบันทึกรายการนัดตาม order แพทย๑ในคอมพิวเตอร๑ให๎ถูกต๎อง ครบถ๎วน(เพื่อเก็บเป็น 

2. ข๎อมูลการนัด) 

3. พิมพ๑ใบนัดให๎ผู๎ปุวย พร๎อมกับแนบใบซักประวัติที่แพทย๑เขียน order รายการนัดให๎ผู๎ปุวย 

4. เมื่อผู๎ปุวยมาตามนัด พยาบาลซักประวัติตรวจสอบสาเหตุการนัดในใบนัดให๎ถูกต๎องตรงกับ order 

แพทย๑ในใบซักประวัติ ถ๎ารายละเอียดในใบนัดไมํตรงกับ order แพทย๑ในใบซักประวัติ ให๎ยึด 

order ของแพทย๑ในใบซักประวัติเป็นหลัก  

5. สํงผู๎ปุวยเข๎ารับการตรวจตาม order ลํวงหน๎าของแพทย๑ เพื่อความรวดเร็ว ลดระยะเวลารอคอย

ในการตรวจรักษา 

ระยะเวลาด าเนินการ   เร่ิมดําเนินการเมื่อ1 ตุลาคม 2554  

ผลลัพธ์ (เก็บข๎อมูลตั้งแตํ 1 ต.ค.54-14 พ.ย.54)  

พบความผิดพลาดในการให๎บริการระบบนัด 4 คร้ังคือ 

1. ลงรายการนัดผิด 1 คร้ัง (แพทย๑นัดตรวจ V/A แตํพิมพ๑รายการนัดเป็น U/A) 

2. ไมํลงรายละเอียดการสั่ง lab ลํวงหน๎า 2 คร้ัง เน่ืองจากในระบบคอมพิวเตอร๑ไมํมีรายการlab ตัวน้ัน

(Hct) แตํมีการสั่ง Labลํวงหน๎า 

3. ไมํสั่ง Lab ลํวงหน๎าตาม Order แพทย๑ 1 คร้ัง 

4. นัดมาตรวจในหยุดราชการ 3 คร้ัง 
 

ผลการพัฒนาที่ส าคัญ 

ผูป๎ุวยได๎รับการตรวจรักษาเร็วข้ึน ลดระยะเวลารอคอย ไมํมีข๎อร๎องเรียนเร่ืองเวลารอคอย 
 

แผนพัฒนาต่อเน่ือง 

 ประสานกับทีม IM เพิ่มรายการ lab ในคอมพิวเตอร๑ให๎ครอบคลุมรายการที่สั่งบํอย ปูองกันการ

ลืมพิมพ๑รายการ Labเพิ่ม 
 

บทเรียนที่ได้รับ 

  การสั่ง lab  หรือการสํงผ๎ูปุวยตรวจอื่นๆ ตาม order ในใบนัดลํวงหน๎ากํอนพบแพทย๑ทําให๎ผู๎ปุวย

ได๎รับการตรวจรักษาเร็วข้ึน ลดระยะเวลารอคอย 
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ช่ือเรื่อง  ปดิตาเปิดตวั 

ช่ือผู้จัดท า  นางจินนา  รสเข๎ม 

ผู้น าเสนอผลงาน  นางจินนา  รสเข๎ม 

สถานที่ติดต่อกลับ งานหอ๎งคลอด โรงพยาบาลร๎องกวาง  โทร.054-597115 ตํอ 125 

 

บทน าและวัตถุประสงค์ 

งานห๎องคลอดโรงพยาบาลร๎องกวาง ให๎บริการหญิงตั้งครรภ๑ที่มาคลอด มารดาหลังคลอด ทารก

แรกเกิด และทารกแรกเกิดที่ต๎องรักษาด๎วยการสํองไฟตัวเหลือง จากการปฏิบัติงานที่ผํานมา พบวําทารกที่

มีอาการตัวเหลืองปี 2553 -2555 จํานวน 10,5,6 คน ตามลําดับ ทารกดังกลําวมีความจําเป็นต๎องได๎รับการ

รักษาด๎วยการสํองไฟและต๎องสวมผ๎าปิดตาทุกคร้ังเพื่อปูองกันอันตรายจากแสงไฟสูํดวงตา เดิมผ๎าปิดตาที่

เคยใช๎เป็นแบบแผํนฟิล๑มเอกซเรย๑ตัดหุ๎มด๎วยก๏อส และใช๎พลาสเตอร๑ติดผ๎าปิดตากับใบหน๎าทารก เมื่อทารก

ดิ้นทําให๎ผ๎าปิดตาเลื่อนหลุดบํอย ต๎องเสียเวลาในการขยับตัวทารกเพื่อจัดผ๎าปิดตาให๎พอดีบํอยคร้ัง บาง

รายพลาสเตอร๑ติดผม     ติดใบหน๎าเป็นรอยแดง ผิวหน๎าถลอก แพ๎พลาสเตอร๑ และอาจเกิดอันตรายตํอ

สายตาทารก ทําให๎ผู๎ปกครองเกิดความกังวลใจ ดังน้ัน พยาบาลห๎องคลอดจึงได๎คิดประดิษฐ๑ผ๎าปิดตาด๎วย

การจัดทําอุปกรณ๑ทางการแพทย๑จากวัสดุที่หางําย เพื่อหาวิธีไมํให๎ผ๎าปิดตาเลื่อนหลุด ไมํต๎องติดพลา

สเตอร๑ที่ใบหน๎าทารก ไมํต๎องขยับตัวทารกบํอย เพื่อให๎นอนสํองไฟได๎นานข้ึน รวมถึงปูองกันอันตรายจาก

แสงไฟสูํดวงตาทารกขณะสํองไฟ และลดความวิตกกังวลของบิดามารดา 

 

วิธีด าเนินการ 

 

อุปกรณ์ 1.เศษผ๎า 2.ยางยืด3.เข็ม4.ด๎ายเย็บผ๎า  5.แผํนฟิล๑มเอกซเรย๑เกํา 6.กรรไกร   

 

วิธีท า 
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11.หลังใช๎งานถอดแผํนฟิล๑มออก นําผ๎าปิดตาไปซักทําความสะอาด 

 

 

ผลลัพธ์ที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับผ้าปิดตาแบบเดิม 

1. ผ๎าปิดตาแบบเดมิ ใช๎แผํนฟิล๑มเอกซเรย๑ตัดแล๎วหุม๎ดว๎ยก๏อส ติดพลาสเตอร๑ที่ผ๎าปิดตาและใบหน๎า

ทารก 

2. พัฒนาผ๎าปิดตาทารกแบบเดิม เป็นแบบเย็บด๎วยผ๎าหนา 3 ชั้น ด๎านข๎างเย็บสายผ๎าคาดศีรษะเด็ก

ติดด๎วยแถบตีนตุ๏กแก ( Velcro ) 

 

.  

 

 

3. ประดิษฐ๑ผ๎าปิดตาแบบใหมํข้ึน โดยใช๎แผํนฟิล๑มเอ็กซเรย๑มาตัดให๎ได๎ขนาดพอเหมาะกับดวงตา

ทารกแล๎วเย็บหุ๎มด๎วยผ๎า สํวนสายผ๎าคาดศีรษะเด็กเย็บด๎วยผ๎าซ่ึงมีเส๎นยางยืดสอดอยูํด๎านใน 

เพื่อให๎ผ๎าปิดตาคาดติดกับศีรษะทารกไว๎ได๎ไมํเลื่อนหลุด  
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4. จากปัญหาดังกลําวมีการปรับปรุงการเย็บผ๎าปิดตาแบบใหมํข้ึนอีกคร้ัง  

 

 

 

สรุป 

จากการประดิษฐ๑ผ๎าปิดตาสําหรับทารกที่ต๎องสํองไฟรักษาตัวเหลือง  เมื่อทารกดิ้นผ๎าปิดตาไมํ

เลื่อนหลุด ไมํต๎องขยับตัวเพื่อปิดตาบํอย  ทารกนอนสํองไฟได๎นานข้ึน ไมํเกิดอันตรายจากแสงไฟสูํ

ดวงตาทารก ภาวะตัวเหลืองลดลงอยูํในระดับปกติในระยะเวลา1-2 วัน สํงผลให๎บิดามารดาพึงพอใจตํอ

คุณภาพบริการ และให๎ความรํวมมือในการรักษา 100 % 
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ช่ือเรื่อง  การพัฒนาการควบคุมคุณภาพเคร่ืองตรวจหาระดับน้ าตาลในเลือดแบบพกพา                

              (POCT)  เครือข่ายอ าเภอร้องกวาง ต่อเนื่อง ปี 2555 

เจ๎าของงาน  งานชันสูตรสาธารณสุข กลุํมงานเทคนิคการแพทย๑และรังสีการแพทย๑ 

ผู๎นําเสนอ นางสาว ธิดา  มูลเกษ  นักเทคนิคการแพทย๑ 

 

บทน าและวัตถุประสงค์การศึกษา 

เน่ืองจากในเครือขํายอําเภอร๎องกวางมีการใช๎เคร่ืองตรวจหาระดับนํ้าตาลในเลือด (POCT) ใน

การตรวจหาระดับนํ้าตาลในเลือดทั้งในการตรวจคัดกรองและติดตามการรักษา ดังน้ันประสิทธิภาพของ

เคร่ืองตรวจและทักษะของผู๎ใช๎งานจึงมีความสําคัญกับผลการวิเคราะห๑ที่ถูกต๎องแมํนยํา  เพื่อให๎เคร่ืองมือ

ได๎รับการควบคุมคณุภาพใหใ๎ชง๎านไดด๎ีอยูํเสมอ งานชันสูตรจึงพัฒนางานการควบคุมคุณภาพเคร่ืองตรวจ

เบาหวานที่ใช๎งานในเครือขําย อ.ร๎องกวางข้ึน เน่ืองจากอุปสรรคในปี 2554 พบวําเจ๎าหน๎าที่เครือขํายบาง 

รพ.สต. ไมํสะดวกในการนําเคร่ืองตรวจหาระดับน้ําตาลในเลือดมาทําการตรวจคุณภาพ ในปี 2555 จึงได๎

ทําการสอนเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบให๎ตรวจคุณภาพเคร่ืองตวรจหานํ้าตาลในเลือดเอง เพื่อให๎การตรวจ

คุณภาพเป็นไปอยํางตํอเน่ือง 

 

วิธีด าเนินการ 

 

 1.จัดอบรมการใช๎เคร่ืองมือแกํเจ๎าหน๎าที่จากหนํวยงานที่ เกี่ยวข๎องในโรงพยาบาลและ

สถานพยาบาลเครือขําย  ประชุมชี้แจง แนวทางการควบคุมคุณภาพเคร่ืองตรวจหาระดับนํ้าตาลในเลือด

แบบพกพา (POCT) ของหนํวยงานในโรงพยาบาล และเครือขําย  โดยกําหนดให๎หนํวยงานที่เบิก

เคร่ืองใช๎งาน  มีการสํงเคร่ืองตรวจมาตรวจสอบเคร่ืองและควบคุมคุณภาพด๎วยสารควบคุมคุณภาพ 2 

level 1 คร้ัง/เดือน  หรือทําการตรวจคุณภาพด๎วยตัวเอง 

 2.สอนวิธีการตรวจคุณภาพกับเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบในการตรวจคุณภาพเคร่ืองตรวจนํ้าตาล

ปลายน้ิวที่ต๎องการนําเคร่ืองตรวจหาระดับนํ้าตาลในเลือดไปตรวจคุณภาพด๎วยตัวเอง  จัดทําทะเบียน

รายชื่อผู๎รับผิดชอบ รวมทั้งข๎อมูล เบอร๑โทรศัพท๑และ E-mail 

 3.ทําการแบํงสารตรวจคณุภาพและจัดสํงสารคุณภาพใหก๎ับเจ๎าหน๎าที่ ที่ทําการตรวจคุณภาพด๎วย

ตัวเอง จํานวน 2 level  1คร้ัง/เดือน 

 4. หนํวยงานสํงควบคุมคุณภาพเคร่ืองตรวจหาระดับนํ้าตาลในเลือด (POCT) ที่งานชันสูตร หรือ

ทําการตรวจคุณภาพด๎วยตัวเอง 

 5.บันทึกข๎อมูลที่ได๎จากการตรวจคุณภาพ หนํวยงานที่ทําการตรวจคณุภาพเอง สํงผลกลับมาทาง 

E-mail หรือ E-office 

 6. สรุปผลการควบคุมคุณภาพ กําหนดมีรางวัลการสํงควบคุมคุณภาพสม่ําเสมอ และรางวัลผล

การควบคุมคุณภาพดีเดํน 

 

ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2555 
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ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

1. เปรียบเทียบจํานวนคร้ังการสํงเคร่ืองตรวจระดับน้ําตาลในเลือดควบคุมคุณภาพที่งานชันสูตรของ

หนํวยงานในโรงพยาบาลและเครือขํายในปี 2554 และ 2555 พบวําในปี 2555 มีการสํงตรวจ

คุณภาพมากกวํา ปี 2554 

2. ผลการควบคุมคุณภาพของทุกหนํวยงาน อยูํใน range ที่กําหนด 100 % 

3. ปัญหาเคร่ืองมือที่พบ 99% ที่พบเป็น Error -9 คือแบตเตอร่ีเสื่อม แก๎ไขให๎โดยการเปลี่ยน

แบตเตอรี่ใหมํ 

 

โอกาสพัฒนาต่อไป  

1. เพิ่มหนํวยงานที่มีการสํงเคร่ืองควบคุมคุณภาพสม่ําเสมอทุกเดือนโดยมีการติดตามกับ

ผู๎รับผิดชอบที่กําหนดของแตํละหนํวยงาน และมีการวิเคราะห๑ผลการควบคุมคุณภาพสํงข๎อมูล

กลับคืนหนํวยงานเพื่อให๎เกิดการแก๎ไข หากผลไมํอยูํในชํวงที่กําหนด  

2. เพิ่มหนํวยงานที่จะทําการตรวจคุณภาพเคร่ืองตรวจหาระดับนํ้าตาลในเลือดด๎วยตัวเอง เพื่อให๎

ผู๎ใช๎งานได๎พัฒนาตนเอง และได๎รับการประเมินตนเองได๎วําใช๎เคร่ืองมือได๎ดีหรือไมํ 

3. พัฒนาเพิ่มเติมในด๎านการสํงประเมินควบคุมคุณภาพกับหนํวยงานภายนอก ( EQA)  

 

 

 

ช่ือเร่ือง   การพัฒนากระบวนการดูแลผู๎ปุวยโรค Stroke ตึกผู๎ปุวยใน  

                       โรงพยาบาลร๎องกวาง  

เจ้าของผลงาน นางจันทร๑เพ็ญ  บรรเลง     นางศิริลักษณ๑   กองลี      

  และทีมพยาบาล ตึกผู๎ปุวยใน     โรงพยาบาลร๎องกวาง 

ผู้น าเสนอ        นางศิริลักษณ๑   กองลี      

 

บทน า 

 โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญจากการที่ทีมพยาบาลได๎

ให๎บริการดูแลผู๎ปุวยที่รับเข๎ารับการรักษาตึกผู๎ปุวยใน   เกิดภาวะ Stroke ขณะรักษา ต.ค.54 – มี.ค.55  

จํานวนทั้งหมด 1 ราย   ผู๎ปุวยที่มีปัจจัยเสี่ยงตํอการเกิดภาวะ Stroke  เชํน  อายุมาก  เพศชาย  การมี

ประวัติคนในครอบครัวปุวยด๎วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ ซ่ึงปัจจัยเหลําน้ีเป็นสิ่งที่ไมํอาจหลีกเลี่ยงหรือ

เปลี่ยนแปลงได๎   สํวนปัจจัยเสี่ยงอื่น  ได๎แกํ  ความดันโลหิตสูง  เบาหวาน  การสูบบุหร่ี  การไมํออก

กําลังกาย  ไขมันในเลือดสูง  โรคหัวใจขาดเลือด  และโรคหัวใจเต๎นผิดจังหวะ  ปัจจัยเสี่ยงกลุํมน้ี

สามารถควบคุมและปรับเปลี่ยนได๎ด๎วยการรักษาตํอเน่ือง  และการตระหนักใสํใจดูแลตนเองของผู๎ปุวย  

จากการวิเคราะห๑และหาแนวทางพัฒนาคุณภาพบริการ พบวําผู๎ปุวยที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุ

สําคัญของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง  ( Stroke ) ผู๎ปุวยอัมพาต  40 %  เกิดจากความดันโลหิตสูง  

จากสถิติผู๎ปุวยที่เข๎ารับการรักษาในตึกผู๎ปุวยใน ปี พ.ศ. 2553  จํานวนทั้งหมด  3,379  ราย  มีประวัติโรค
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ความดันโลหิตสูง  จํานวน  854  ราย เป็นผู๎ปุวยโรคความดันโลหิตสูงรายใหมํ  จํานวน  48  ราย                 

ปี  พ.ศ.2554   จํานวนทั้งหมด  3,745  ราย  มีประวัติโรคความดันโลหิตสูง  จํานวน  1,099  ราย เป็น

ผู๎ปุวยโรคความดันโลหิตสูงรายใหมํ  จํานวน  50  ราย   และเดือน ต.ค.54 -  มี.ค.55  จํานวนทั้งหมด  

2,047  ราย  มีประวัติโรคความดันโลหิตสูง  จํานวน  722  ราย  ซ่ึงในจํานวนน้ี  เป็นผู๎ปุวยโรคความดัน

โลหิตสูงรายใหมํ   โดยได๎รับการวินิจฉัยจากแพทย๑  เน่ืองจากมีความดันโลหิตสูง  มากกวํา  140/90  

มิลลิเมตรปรอท  จํานวน  16  ราย  จะเห็นได๎วํา  ผู๎ปุวยโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโน๎มมีจํานวนเพิ่มมาก

ข้ึน  ผู๎ปุวยกลุํมน้ีจําเป็นต๎องได๎รับการประเมินดูแลรักษาอยํางถูกต๎องและตํอเน่ือง  เพื่อปูองกันการเกิด

โรคหลอดเลือดสมอง  ( Stroke )   

 โรคหลอดเลือดสมอง  ( Stroke )  หมายถึง  โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน ( Ischemic  stroke )  

และโรคหลอดเลือดสมองแตก  ( Intracranial  hemorrhage )  อาการเตือนซ่ึงเป็นสัญญาณอันตราย

กํอนที่จะเกิดโรค  ได๎แกํ 

1. มีอาการแขนขาอํอนแรงคร่ึงซีก  ปากเบี้ยวหรือชาคร่ึงซีก  เป็นทันทีทันใด 

2. พูดไมํออก  ฟังไมํเข๎าใจภาษา  พูดอ๎อแอ๎ไมํชัด  เป็นทันทีทันใด 

3. ตาข๎างใดข๎างหน่ึงมองไมํเห็น  หรือมองไมํเห็นคร่ึงซีกของลานสายตา  หรือเห็นภาพซ๎อน  

เป็นทันทีทันใด 

4. เวียนศีรษะ  บ๎านหมุน  ร๎ูสึกโคลงเคลง  เดินเซคล๎ายคนเมาเหล๎า  เป็นทันทีทันใด 

5. ปวดศีรษะอยํางรุนแรงและไมํเคยเป็นมากํอน  รํวมกับอาเจียนหรือหมดสติ  เป็นทันทีทันใด 

ผู๎ปุวยที่มีอาการของโรคหลอดเลือดสมอง  ( Stroke )  จะสํงผลกระทบตํอผู๎ปุวย   ด๎าน 

รํางกาย  จิตใจ  สังคมและเศรษฐกิจ  เชํน  อาการอํอนแรงของกล๎ามเน้ือข๎างใดข๎างหน่ึง  อาจจะเป็นทั้ง

แขนและขา ปัญหาเกี่ยวกับการทรงตัว  เชํน  การน่ัง  การยืน  หรือการเดินไมํได๎  ปัญหาเกี่ยวกับการ

สื่อสาร  ผู๎ปุวยบางรายไมํสามารถพูดและไมํสามารถเข๎าใจภาษาทั้งพูดและเขียน  ( global  aphasia )   

บางรายพูดลําบาก( dysarthria )  บางรายมีปัญหาเกี่ยวกับความจํา  ความคิด  และการเรียนร๎ู  บางรายมี

ปัญหาเกี่ยวกับการกลืนอาหาร  การควบคุมการขับถํายปัสสาวะและอุจจาระ  ผู๎ปุวยอาจมีอาการเหน่ือย

งําย  หรืออาจจะมีอารมณ๑ผันผวน  เชํน  หัวเราะ  หรือร๎องไห๎เสียงดัง   ซ่ึงผลกระทบดังกลําวไมํเพียงแตํ

จะเกิดกับผู๎ปุวยเทําน้ันที่จะต๎องสูญเสียสุขภาพทั้งด๎านรํางกาย  จิตใจและเป็นภาระของครอบครัว  แตํ

สํงผลกระทบตํอภาระคําใช๎จํายของผู๎ปุวยและครอบครัวด๎วย 

 การรักษาผู๎ปุวยให๎ได๎ผลดี  ต๎องอาศัยความรํวมมือจากผู๎ปุวยและญาติ  สํงเสริมผู๎ปุวยให๎ดูแล

ตนเอง  เพื่อปูองกันการเกิด  โรคหลอดเลือดสมอง  ( Stroke )  ทั้งการรับประทานยา  การควบคุม

อาหาร  การออกกําลังกายที่เหมาะสม  การควบคุมความดันโลหิตให๎อยูํในเกณฑ๑ปกติ  สําหรับผู๎ปุวยที่มี

อาการอัมพาต   ทีมสุขภาพควรสนับสนุนให๎ผู๎ปุวยและญาติ  ได๎เรียนร๎ูและฝึกทักษะการฟื้นฟูสภาพ

รํางกายที่ถูกต๎องและปฏิบัติอยํางสม่ําเสมอ  การดูแลตนเองที่ถูกต๎องเหมาะสมกับโรคสํงผลให๎ผู๎ปุวยมี

ความรุนแรงของโรคลดลง  ให๎กําลังใจ  เสริมสร๎างทักษะในการคิดเชิงบวก  เพื่อให๎ผู๎ปุวยได๎ตระหนักถึง

ความมีคุณคําของตนเอง  จากภาวะแทรกซ๎อนและผลกระทบดังกลําว ทางทีมพยาบาลจึงได๎รํวมกัน

พัฒนาแนวทางประเมินและดูแลผู๎ปุวยโรคที่มีภาวะเสี่ยงตํอการเกิดภาวะโรคหลอดเลือดสมองข้ึน 
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วัตถุประสงค์  

1. เพื่อพัฒนาทักษะการประเมินผ๎ูปุวยโรคที่มีภาวะเสี่ยงตํอการเกิดภาวะ Stroke   

    ของเจ๎าหน๎าที่ตึกผู๎ปุวยใน  ให๎สามารถประเมินผ๎ูปุวยได๎ ครอบคลุม รวดเร็ว 

2. เพื่อลดภาวะแทรกซ๎อนและภาวะทุพพลภาพตํอผู๎ปุวย 

3. เพื่อสํงเสริมการดูแลตนเองได๎อยํางถูกต๎องที่บ๎านของผู๎ปุวยและผ๎ูดูแล 

 

วิธีด าเนินการ   

1.  นําปัญหาผู๎ปุวยที่เกิดภาวะ  Stroke ขณะรักษา เข๎าประชุมทีมสุขภาพตึกผู๎ปุวยใน  

2.  เลือกเปูาหมายผู๎ปุวยที่ต๎องเฝูาระวังการเกิดภาวะ Stroke  เชํน  ผู๎ปุวยที่มีประวัติเป็นโรคความ

ดันโลหิตสูง  หรือไมํมีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากํอน  แตํมีภาวะความดันโลหิตสูง  

มากกวํา  140/90  มิลลิเมตรปรอท 

3.  กําหนดแนวทาง ( Guide line ) การประเมินผ๎ูปุวยที่เสี่ยงตํอการเกิดภาวะ Stroke ของตึกผู๎ปุวย

ใน  โดยประเมินอาการ  V/S , N/S  ผู๎ปุวย  ทุก  4  ชั่วโมงหรือตามสภาพอาการผู๎ปุวย  และ

สังเกต  5 อาการเตือนโรคหลอดเลือดสมอง 

                  1.  มีอาการแขนขาอํอนแรงคร่ึงซีก ปากเบี้ยวหรือชาคร่ึงซีก เป็นทันทีทันใด  

                  2.  พูดไมอํอก ฟังไมํเข๎าใจภาษา พูดอ๎อแอ๎ไมํชดั เป็นทันททีันใด  

                  3.  ตาข๎างใดข๎างหนึ่งมองไมเํห็น หรือมองไมํเห็นคร่ึงซีกของลานสายตา หรือเห็น  

                       ภาพซ๎อน เป็น   ทันทีทันใด 

                  4.  เวียนศีรษะ บ๎านหมุน รู๎สึกโคลงเคลง เดินเซคล๎ายคนเมาเหลา๎ เปน็ 

                       ทันทีทันใด  

                  5.  ปวดศีรษะอยํางรุนแรงและไมํเคยเป็นมากํอน รํวมกบัอาเจียนหรือหมดสติ เป็น      

      ทันทีทันใด 

4. ทีมสุขภาพตึกผู๎ปุวยในปฏิบัติตามแนวทาง( Guide line )  ที่วางไว๎   ให๎การเรียนร๎ูเกี่ยวกับการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู๎ปุวยเพื่อเสริมสร๎างพลังในการดูแลตนเองรวมทั้งให๎ความร๎ูแกํผู๎ปุวยและญาติ 

เร่ืองโรคความดันโลหิตสูง  การปฏิบัติตัว   การสังเกตภาวะ   Stroke   ที่ควรได๎รับการชํวยเหลือ

ทันท ี

5. วางแผนการดูแลรักษารํวมกับญาติผู๎ปุวย/ ผู๎ดูแลใกล๎ชิด 

6. สร๎างเสริมพลังผู๎ปุวยและญาติ/ ผู๎ดูแลใกล๎ชิดเพื่อจัดการดูแล ตนเอง อยํางครบวงจรประสานนัก

กายภาพบําบัด  ให๎ความร๎ูและฝึกทักษะการฟื้นฟูสภาพรํางกายของผู๎ปุวยอัมพาตแกํผู๎ปุวยและญาติ  

ทีมสุขภาพ  ควรสํงเสริมและสนับสนุน  ผู๎ปุวยและญาติผู๎ดูแลได๎ฝึกทักษะ การฟื้นฟูสภาพรํางกาย

ของผู๎ปุวยอยํางสม่ําเสมอ   ให๎กําลังใจ  เสริมสร๎างทักษะในการคิดเชิงบวก  เพื่อให๎ผู๎ปุวยได๎

ตระหนักถึงความมีคุณคําของตนเองและมีความร๎ูและทักษะการฟื้นฟูสภาพรํางกายผู๎ปุวยและปฏิบัติ

ได๎อยํางถูกต๎อง 

7. ติดตามผลการรักษา /อาการ /สัญญาณชีพของผู๎ปุวยเป็นระยะ 
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8. สหวิชาชีพรํวมเสริมพลังแกํผู๎ปุวยโดยเภสัชกรให๎คําแนะนําการใช๎ยา  เพื่อให๎ผู๎ปุวยรับประทานยา

อยํางถูกต๎องและตํอเน่ืองเพื่อปูองกันการเกิดเป็นซํ้าของโรคและลดความรุนแรงของโรค 

9. สหวิชาชีพรํวมเสริมพลังแกํผู๎ปุวยโดยโภชนากรให๎ความร๎ูเกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่เหมาะสม

กับโรค                 

10. สํงตํอและคืนข๎อมูลผู๎ปุวยให๎  เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข รพสต./คลินิก HT เพื่อดูแลผู๎ปุวยอยํางตํอเน่ือง  

ติดตามการปฏิบัติตัว  การฟื้นฟูสภาพรํางกายอยํางตํอเน่ืองและสม่ําเสมอ 

11. ติดตามเยี่ยมบ๎านผู๎ปุวยโรค  Stroke  และโรคความดันโลหิตสูงรายใหมํ  เพื่อติดตาม  อาการและ

การปฏิบัติตัว  การฟื้นฟูสภาพรํางกาย  ความก๎าวหน๎าของการรักษา  อยํางตํอเน่ือง 

                         

ระยะด าเนินการ  ต.ค. 54 – มี.ค.55 

 

ผลลัพธ์การด าเนินงาน    

1. อัตราการเกิดภาวะ Stroke ขณะรักษาลดลง    

            

 ปี  2553 ปี  2554 ปี 2555 

( ต.ค.54 – มี.ค.55 ) 

อัตราการเกิดภาวะ 

Stroke ขณะรักษา 
0.24 ( 2  ราย ) 0.09 ( 1  ราย ) 0.13 ( 1  ราย ) 

 

2. การตอบสนองตํอการรักษาพยาบาล สัญญาณชีพอยูํในเกณฑ๑ปกติผู๎ปุวยสามารถกลับบ๎านได๎ 

ตามที่วางแผนจําหนํายไว๎   

3. ผู๎ปุวยและญาติผู๎ดูแล  มีความร๎ูและเข๎าใจในการดูแลตนเอง  ญาติสามารถดูแลผู๎ปุวยที่บ๎านได๎

สํงผลทําให๎ผู๎ปุวยกลับมารับการรักษาภายใน 27 วันลดลงเทํากับ 0 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ   

ผู๎ปุวยที่รับเข๎ารักษาในตึกผู๎ปุวยมีอาการนําและประวัติการเจ็บปุวยในหลากหลาย ซ่ึงทีมพยาบาล

ต๎องใช๎ทักษะและความตระหนักในปัญหาสุขภาพของผู๎ปุวยและให๎การดูแลอยํางครอบคลุมองค๑รวม  เพื่อ

สํงเสริมให๎ผู๎ปุวยบรรเทาจากความเจ็บปุวย ลดภาวะแทรกซ๎อนไมํพึงประสงค๑  และสามารถปรับวิถีดําเนิน

ชีวิตอยํางปกติในบริบทของแตํละบุคคล  
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เรื่องเล่าหน่วยสนับสนุนบริการดีเด่น 

ประจ าปี 2555 โรงพยาบาลร้องกวาง 
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การบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยใหม่ 

 

ผู๎เลํา  นางนิออน  สุนทรานันท๑ 

ผู๎นําเสนอ นางนิออน  สุนทรานันท๑  งานเวชระเบียน 

ผู๎บันทึก  นางอุราพร  สิงห๑เห พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

 

 ปัญหาที่ผํานมา ปี 2554 ทีมทบทวนเวชระเบียนแจ๎งวําแบบบันทึกเวชระเบียน รง.501            

ไมํครบถ๎วน เร่ืองข๎อมูล ญาติผู๎ติดตํอ และที่อยูํ ไมํตรงกับผู๎ปุวย และคุณนิออน มักได๎รับโทรศัพท๑แจ๎ง

จากตึกผู๎ปุวยในให๎แจ๎งเปลี่ยนข๎อมูลผู๎ปุวย ในแบบบันทึกเวชระเบียนข๎อมูลทั่วไปของผู๎ปุวย ในชํวงเวลา

ให๎บริการแกํผู๎ปุวยนอก ทําให๎เสียเวลาแก๎ไขข๎อมูล เกิดความลําช๎าในการให๎บริการ ดังน้ันหนํวยงานเวช

ระเบียนประกอบด๎วย คุณณฐกร ,คุณศรนํ้าผึ้ง และคุณไอลดา จึงได๎นําปัญหามาทบทวน และได๎ปรังปรุง

งานโดยเพิ่มชํองในเวชระเบียนของระบบ Hos.xp ของโรงพยาบาลให๎ครบถ๎วน และขอร๎องให๎ทุกคนใน

ทีมลงบันทึกข๎อมูลเวชระเบียนผู๎ปุวยใหมํให๎ครบถ๎วน กํอนบันทึกทุกคร้ัง ซ่ึงแตํเดิมคุณนิออนมีความร๎ูสึก

วํา เคาะๆ แล๎วก็ผํานไป แตํปัจจุบันคิดวําการตรวจสอบความครบถ๎วนกํอนบันทึกเพื่อชํวยให๎ความเสี่ยง

ลดลง  จากการดําเนินงานมา 6 เดือน  (1 ตุลาคม  2554 – 30 มีนาคม 2555) พบวํา อัตราความถูกต๎อง

ในการบันทึกเวชระเบียนผู๎ปุวยใหมํผํานเกณฑ๑เป็นร๎อยละ 97 

ข๎อคิดการทํางานเป็นทีม และมีการตรวจสอบซํ้าสํงผลทําให๎ความถูกต๎องในการบันทึกเวช

ระเบียนผู๎ปุวยใหมํดีข้ึน 

 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  

1. ทีมมีระบบตรวจสอบ 

2. ความใสํใจของทีม 

3. การกระตุ๎นจากระบบความเสี่ยง 
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เร่ือง การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ 

  

ผู้เล่า นางศรียา  ถานะวุฒิพงศ๑  

กลุํมงานเวชปฏบิัตคิรอบครัว และบริการด๎านปฐมโรงพยาบาลร๎องกวาง  

ผู้บันทึก นางรุ่งลาวรรณ  กุณาปาน 

 

ในวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ได๎รับการประสานงานจากสังคมสงเคราะห๑โรงพยาบาลแพรํ ให๎

ติดตามเยี่ยมผู๎ปุวย ชื่อ นายจัน   จดจํา อาศัยอยูํบ๎านดอนมูล  ม. 4 ต.ร๎องกวาง อ.ร๎องกวาง จ.แพรํ ผู๎ปุวย

เข๎ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแพรํ ตอนน้ีกลับไปพักฟื้นที่บ๎าน ไมํสามารถลุกเดินได๎เอง เป็นเวลา 2 

สัปดาห๑แล๎ว ต๎องการให๎ผู๎ปุวยได๎รับความชํวยเหลือเงินสวัสดิการสงเคราะห๑ หลังจากการซักถามลุงจัน 

บอกวํา ตนเองอาศัยอยูํคนเดียวเคยมีภรรยาแตํก็หยําร๎างกันไปแล๎ว มีลูกสาวอยูํคนหน่ึงเรียนอยูํที่ 

โรงเรียนปัญญานุกลุ จังหวัดแพรํ  มีปัญหาด๎านสติปัญญา เมื่อฟังเร่ืองราว จึงร๎ูสึกสงสาร และอยากให๎

ความชํวยเหลือโดยเร็ว ได๎แนะนําให๎ผู๎นําชุมชนนําสําเนาทะเบียนบ๎าน ,บัตรประชาชนของตนเอง และ

ผู๎ปุวยไปรับเงินสวัสดิการสงเคราะห๑ที่ศาลากลางจังหวัดแพรํ จํานวน 4,000 บาท  โดยแบํงรับ 2 คร้ัง     

คร้ังละ 2,000  และให๎ไปข้ึนทะเบียนผู๎พิการ เพื่อที่จะได๎รับเงินชํวยเหลืออีกเดือนละ 500 บาท ทุกเดือน 

ขณะน้ีได๎ดําเนินการไปเรียบร๎อยแล๎ว หลังจากนี้ตํอไปนางศรียาจะต๎องออกติดตามเยี่ยมอาการของลุงจัน 

ในเร่ืองของการกินยา การปฏิบัติตัว เพื่อไมํให๎เกิดภาวะแทรกซ๎อน และในขณะที่เลํานางศรียาเลําด๎วย

ความภาคภูมิใจที่ได๎ให๎ความชํวยเหลือ ทําให๎ชีวิตความเป็นอยูํของลุงจันดีข้ึน สํวนลุงจันก็รับปากวําจะ

ดูแลตนเองตามคําแนะนํา และยังบอกอีกวํา ร๎ูสึกดีใจที่ได๎รับความชํวยเหลือ และไมํถูกทอดทิ้งพร๎อม

รอยยิ้มเปื้อนนํ้าตา 

สรุปข้อคิด 

1.  การชํวยเหลือเพื่อนมนุษย๑ ทําให๎เกิดความภาคภูมิใจ และมีความสุข 

2. ผู๎ได๎รับการชํวยเหลือรู๎สึกดีใจที่ไมํถูกทอดทิ้ง 

 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. การประสานงานที่ดีทําให๎งานสําเร็จลุลํวง 

2. ความรํวมมือของผู๎นําชุมชน และเจ๎าหน๎าที่โรงพยาบาล 
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ความประทับใจในการช่วยเหลืองานระบาดวิทยา โรงพยาบาลร้องกวาง 

ผู้เล่า  นายกิรภัทร  คุ๎มเนตร นักวิชาการสาธารณสุข 

ผู๎บันทึก  นางอุราพร  สิงห๑เห 
 

งานระบาดวิทยาโรงพยาบาลร๎องกวางเป็นงานที่มีความเกี่ยวข๎องกับระบบข๎อมูลสารสนเทศ

คํอนข๎างมาก เน่ืองจากต๎องมีการรวบรวมข๎อมูลการเกิดโรคที่ต๎องเฝูาระวังตามนโยบายของสปสช.            

จากสถานบริการในเครือขํายและนอกเครือขํายของโรงพยาบาล เพื่อนําข๎อมูลมาวิเคราะห๑ และสํงตํอให๎

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอยํางครบถ๎วน ถูกต๎อง และทันเวลา ซ่ึงเดิมทีมีการแบํงหน๎าที่รับผิดชอบโดย

นักวิชาการสาธารณสุข 2 คน คือ นายวีระชัย จิตประสาร รับผิดชอบงานสารสนเทศ และนายบุญธฤต  อัฐ

วงค๑ รับผิดชอบงานระบาดวิทยา แตํในเวลาตํอมา โรงพยาบาลได๎มีการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างการ

บริหารงาน โดยให๎นายบุญธฤต  อัฐวงค๑รับผิดชอบงานพัสดุ และงานบริหาร ทําให๎นายวีระชัย จิตประสาร 

มีภาระงานที่หลากหลาย และมีปริมาณงานเพิ่มมากข้ึนเน่ืองจากต๎องรับผิดชอบงานสารสนเทศ และงาน

ระบบาดวิทยา ทางคณะกรรมการบริหารจึงมอบหมายให๎ข๎าพเจ๎าเข๎าไปชํวยแบํงเบาภาระงานระบาดวิทยา 

โดยนายวีระชัยได๎มอบหมายให๎ข๎าพเจ๎ารับผิดชอบตัวชี้วัดเร่ืองของความทันเวลาในการสํงข๎อมูล รายงาน 

506 ของโรงพยาบาล โดยในสัปดาห๑แรกนั้นนายวีระชัยได๎สอน เทคนิคการลงข๎อมูล และกระบวนการสํง

ตํอข๎อมูล รายงาน506 และแบํงภาระรับผิดชอบ โดยให๎ข๎าพเจ๎าสํงรายงาน 506 ทุกวันจันทร๑-ศุกร๑ สํวน

นายวีระชัยจะชํวยสํงข๎อมูลในวันเสาร๑-อาทิตย๑ และวันหยุดราชการ เน่ืองจากข๎าพเจ๎าต๎องไปเรียนปริญญา

โท ทุกๆเสาร๑-อาทิตย๑  และยังได๎รับหน๎าที่สํงรายงานสถานการณ๑ไข๎หวัดใหญํประจําสัปดาห๑ รวมไปถึง

รายงาน กล๎ามเน้ืออํอนแรง(AFP) ประจําสัปดาห๑ และรายงานระบาดไมํมีหรือไมํสํง (Zero report) ประจํา

ทุกวันที่ 25 ของเดือน แตํอยํางไรก็ตาม การทํางานระบาดวิทยารํวมกับนายวีระชัย เป็นการทํางานรํวมกัน

แบบ พี่น๎อง มีการชํวยเหลอื ให๎คําแนะนําเร่ืองการทํางานอยูํเสมอทําใหบ๎รรยากาศในการทํางานไมํเครียด 

และมีความยืดหยุํนไปตามบริบทการทํางานของแตํละคน เพราะตํางคนตํางมีภาระงานที่หลากหลาย และ

ทับซ๎อนกับ  งานอื่น โดยข๎าพเจ๎าต๎องรับผิดชอบงานยุทธศาสตร๑ และงานคุณภาพ หากมีภาระงานที่ต๎อง

เก็บข๎อมูล หรือรวบรวมข๎อมูลที่เรํงดํวน ก็ต๎องใช๎วิธีการจัดลําดับความสําคัญของงานทั้งหมด เพื่อทํางาน

ตํางๆอยํางเป็นระบบข้ันตอน และเสร็จทันตามกําหนดเวลา โดยมีข๎อผิดพลาดให๎น๎อยที่สุด ซ่ึงนายวีระชัย

ก็ยังคงสนับสนุนแนวทางการทํางาน โดยให๎ข๎าพเจ๎าเน๎นความสําคัญกับงานระบาดวิทยาเป็นลําดับรองลง

ไป เพราะถือวําข๎าพเจ๎าเป็นผู๎เข๎ามาชํวยแบํงเบาภาระงาน ไมํได๎เข๎ามารับงานระบาดอยํางเต็มตัว  และ

ควรให๎ความสําคัญกับงานยุทธศาสตร๑ และคุณภาพเป็นลําดับแรกเสมอ หากข๎าพเจ๎าไมํมีเวลาวํางไปสํง

รายงาน 506 ซ่ึงต๎องสํงแบบ วันตํอวัน เพื่อความทันเวลา นายวีระชัยก็จะชํวยสํงแทน หรือ อนุโลมให๎

ข๎าพเจ๎าสํงในวันถัดไปแทน ในกรณีที่ไมํพบโรคเฝูาระวังที่รายแรง   

การดําเนินการดังกลําวสํงผลทําให๎ ความทันเวลาในการสํงรายงาน 506 ผํานเกณฑ๑                       

ร๎อยละ  99.14 

 

ปัจจัยแห่งส าเร็จ 

1. การทํางานเป็นทีม 

2. การจัดลําดับงานสําคัญกํอนหลัง 

3. การใช๎เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทันเวลา 
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ระบบงานประชาสัมพันธ์ 

ผู้เล่า  นาง อนัญญา   ต๏ะวิกา งานประชาสัมพันธ๑ 

ผู๎บันทึก  นางอุราพร  สิงห๑เห พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

 

 ปัญหาระบบงานประชาสัมพันธ๑ไมํชัดเจน  เ น่ื องจากวํ าในหนํวยงานมีงาน 2 ด๎าน                   

คืองานประชาสัมพันธ๑  และงานคัดกรอง  ซ่ึงงานคัดกรองจะเป็นหน๎าที่โดยตรงของพยาบาลคัดกรอง  

หนํวยงานประชาสัมพันธ๑ได๎รับความเสี่ยงบํอยๆ ในเร่ืองการคัดกรองผิดคน  มีแนวโน๎มความเสี่ยงสูง

เพิ่มข้ึนตั้งแตํ เดือนตุลาคม 2554 ถึง เดือนกุมภาพันธ๑  2555  จํานวน 20 ราย  ทางผู๎จัดการความเสี่ยง

ได๎สํงใบรายงานความเสี่ยงให๎งานประชาสัมพันธ๑  แตํเมื่อมาทบทวนแล๎วคิดวําการคัดกรอง  พนักงาน

ประชาสัมพันธ๑ ไมํมีความร๎ูด๎านการพยาบาล ไมํมีความสามารถในการคัดกรองโรคเบื้องต๎นได๎  ดังน้ันจึง

ได๎นําเร่ืองปรึกษาหัวหน๎ากลุํมงาน และผู๎จัดการความเสี่ยง  หลังจากน้ันเมื่อมีปัญหาเกิดข้ึนซํ้าอีก  ใน

วันที่ 16 กุมภาพันธ๑ 2555   ผู๎จัดการความเสี่ยงได๎เรียกประชุมและทบทวนเร่ืองการคัดกรอง  คัดแยก

ผู๎ปุวย โดยมีผู๎เข๎ารํวมทบทวนคือ  คุณกัลยา  สิงห๑เห , คุณชุติพันธ๑ นามปรีดา ,  คุณเฉลิมศรี  กองศรี , 

คุณภารวี  ศักดิ์สิทธิ์ คุณบุญธฤต  อัฐวงค๑   คุณอนุสรณ๑  ประสารยา  คุณอนัญญา  ต๏ะวิกา,  คุณอุราพร  

สิงห๑เห  ใช๎เวลาทบทวนประมาณ  40  นาที  ได๎สาเหตุของปัญหาของการคัดกรองคือ  ยังไมํมีการวาง

ระบบงานชัดเจน ทีมจึงมีแนวทางแก๎ไขคือ 

1. เจา๎หน๎าที่ประชาสัมพันธ๑คอยสอบถามและให๎บริการแนะนําแกํผู๎มารับบริการดํานแรก 

2. พยาบาลจุดคัดกรอง จะเป็นผ๎ูทําหน๎าที่คัดกรองและคัดแยกผู๎ปุวยเพื่อสํงตรวจตามตึก 

3. สํงผ๎ูปุวยพร๎อมบัตรคิวให๎งานเวชระเบียนลงทะเบียนข๎อมูลผู๎ปุวยให๎ครบถ๎วนสมบูรณ๑และ 

      สํงปุวยเข๎าตรวจตามตึก 

4. กรณีผู๎ปุวยรายใหมํ  รถเข็น/เข๎าตรวจฉุกเฉิน/และผ๎ูปุวยห๎องแยกตรวจ พยาบาลจุดคัดกรองจะ 

เป็นผ๎ูซักประวัติ  ชื่อ บิดา มารดา สํงให๎เวชระเบียน 

 

หลังจากดําเนินการวางระบบตั้งแตํ  16  กุมภาพันธ๑  2555   งานประชาสัมพันธ๑ได๎วางระบบการ

ทํางานใหมํคือ  เร่ืองการต๎อนรับ ทักทาย การให๎บริการข๎อมูลผู๎รับบริการและการสํงผู๎ปุวยเข๎าคัดกรองกับ

พยาบาล ณ. จุดคัดกรอง ผลการดําเนินงาน หลังจากมีการประชุมทบทวนยังพบวําผู๎ปุวยยังไมํได๎เข๎ารับ

การคัดกรองจากพยาบาลในเดินกุมภาพันธ๑ – มีนาคม  ประมาณ  10 ราย  จึงเป็นโอกาสที่จะพัฒนาระบบ

การทักทายและสอบถามแกํประชาชนทุกรายที่เดินเข๎ามาในโรงพยาบาล 
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บริการถึงที่หมายปลอดภัย 

นายพงษ๑ศักดิ์  เดชประการ   หัวหน๎าหนํวยงานยานยนต๑  โรงพยาบาลร๎องกวาง 

ผู๎บันทึก  นางอุราพร  สิงห๑เห พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

 

 จากการเป็นพนักงานขับรถ คนแรกของโรงพยาบาลร๎องกวาง ทําหน๎าที่มา  27 ปี คร้ังแรก                     

มีพนักงานขับรถ 1 คน รถสํงตํอไมํมี ใช๎รถกระบะนิสสันตอนเดียวรับและสํง ผู๎ปุวย แตํในระหวํางที่ปฏิบัติ

หน๎าที่รถไมํเคยเกิดอุบัติเหตุระหวํางทางเลย ในปี 2553 ได๎รับแจ๎งเหตุการณ๑จากหัวหน๎ากลุํมงาน และ

แจ๎งจากเพื่อนรํวมงานที่ขับรถสํงตํอผู๎ปุวยวํา เกิดอุบัติเหตุระหวํางการสํงตํอผู๎ปุวย จึงได๎ทบทวนปัญหา

รํวมกันกับทีม พบวํา ขับรถเรํงรีบสํงผู๎ปุวยฉุกเฉิน เน่ืองจากชํวงน้ันถนนกําลังกํอสร๎าง ต๎องใช๎เส๎นทาง

เบี่ยง รถจึงสวนทางกับมอเตอร๑ไซค๑ ทําให๎รถเกิดความเสียหาย แตํผู๎ปุวย และญาติไมํได๎รับอันตราย 

 หลังจากเกิดเหตุการณ๑  ได๎ทบทวนปัญหา และชี้แจงเพื่อนรํวมงาน เพื่อวางระบบเร่ืองการขับรถ

กรณีเรํงดํวน ไมํเกิน 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง กรณีไมํเรํงดํวน ไมํเกิน 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง เน๎นให๎ทุกคน

ปฏิบัติตามกฎจราจร เพิ่มความระมัดระวัง การแซงทางรํวม ทางแยก ขณะขับรถสํงตํอ กรณีญาติเรํงรีบ          

ให๎อธิบายซํ้าแกํผู๎ปุวย และญาติ ถึงความปลอดภัย  นอกจากน้ีพนักงานขับรถยนต๑ของโรงพยาบาลยังได๎

เข๎ารับการฝึกอบรมกับศูนย๑ฝึกอาชีพรํวมกับตํารวจภูธรแพรํ เร่ือง การขับรถตามดุลยพินิจ และระวังเร่ือง

ของการแซงรถทางรํวม ทางแยก ควรมีการชะลอ   กรณีเรํงดํวนไมํมีรถสวนสามารถไปได๎  หลังวางระบบ 

และแจ๎งแกํผู๎รํวมงานทุกคน สํงผลให๎ในปี 2554 จนถึง ปัจจุบัน  ไมํเกิดอุบัติเหตุระหวํางทาง 

 

 ข๎อคิด การขับรถให๎บริการถึงที่หมายปลอดภัย พนักงานทุกคนควรมีความระมัดระวัง และใช๎ดุลย

พินิจตัดสินใจกรณีคับขัน 

 

 

 

 

 

ระบบการดูแลเคร่ืองมือเชิงรุก 

 

ผู๎เลํา นายอดิศร  รัตน๑วรพันธุ๑  หัวหน๎างานซํอมบํารุง 

ผู๎บันทึก  นางอุราพร  สิงห๑เห พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

 

 หลังจากได๎รับการประเมินจาก HACC เชียงราย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 มีข๎อเสนอแนะ ควรมี

ระบบการบํารุงรักษาเชิงปูองกันที่เหมาะสมเพื่อสร๎างความมั่นใจวําเคร่ืองมือที่จําเป็นจะมีความพร๎อมใช๎

เสมอ ทีมเคร่ืองมือของโรงพยาบาลจึงได๎ทบทวนปีญหาและวํางระบบ วันที่  1 กันยายน 2554 จัดให๎มี

การดูแลบํารุงรักษาเคร่ืองมือ โดยให๎แตํละหนํวยงานจัดทําประวัติเคร่ืองมือสําคัญ (ประเภท 1และ 2)  
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ทุกรายการ  แผนบํารุงเคร่ืองมือ บันทึกการบํารุงรักษาประจําวัน (Check list) ปฏิบัติโดยผู๎ใช๎เคร่ืองมือ 

(M1) การบํารุงรักษา โดยนายชํางของโรงพยาบาล หรือชํางที่ดูแลเฉพาะจากบริษัทเจ๎าของ (M2) 

 ในฐานะเป็นกรรมการคนหน่ึงในทีมเคร่ืองมือ หลังประชุมได๎จัดระบบงานเร่ืองการดูแลเคร่ืองมือ

เชิงรุกที่สําคัญแกํชีวิตผู๎ปุวย (ระดับ 1) ได๎แกํ เคร่ืองกระตุ๎นหัวใจ(Defibrillator) เคร่ืองดูดเสมหะ 

(Suction)  เคร่ืองทําความอบอุํนแกํเด็กแรกเกิด (Warmer) ระบบอ๏อกซิเจน๑ไปป์ไลน๑ (O2 pipe line) 

ดูแลตาม Check list ประจําสัปดาห๑, ประจําเดือน ทําในวันราชการ วันหยุดราชการ หลังจากได๎วางระบบ

ดูแลเคร่ืองมืออยํางตํอเน่ือง 100 %  สํงผลทําให๎เคร่ืองมือพร๎อมใช๎ให๎บริการแกํผู๎ปุวยไมํมีเคร่ืองมือเสีย

ระหวํางใช๎ และเคร่ืองมือไมํต๎องสํงซํอมภายนอก เมื่อมีการชํารุดเล็กน๎อยชํางสามารถซํอมเองได๎ 

 การทํางานครั้งน้ีร๎ูสึกวํา มีการทํางานเป็นระบบมากข้ึน ทําให๎เคร่ืองมือพร๎อมใช๎ตํอเจ๎าหน๎าที่งาน

ตึกผู๎ปุวยใน งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานห๎องคลอด  สํงผลทําให๎ผู๎ปุวยได๎รับความปลอดภัย จึงมีแนวคิด

ขยายการดูแลเคร่ืองมือเชิงรุกในเคร่ืองมือระดับ 2ในปี 2555  

 

 

เร่ืองเล่า การพัฒนา ระบบพัสดุ 

ผู๎เลํา  นาง มาลา  สิทธิวีระกุล งานพัสดุ 

ผู๎บันทึก นาง อุราพร  สิงห๑เห พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

 

 จากปัญหาของโรงพยาบาลระบบพัสดุขาดบุคลากรในการจัดการระบบพัสดุ  คุณมาลา ได๎รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารให๎เข๎ามารับหน๎าที่พัสดุ ซ่ึงจริงๆแล๎วไมํอยากมาแตํต๎องมา เพราะวํา 

เกรงใจ และ ไมํอยากเห็นงานที่ไมํเป็นระบบที่ตนเองเคยทําไว๎เมื่อหลายปีกํอน เป็นระเบียบข้ึน  เมื่อได๎

เข๎ามารับงาน ได๎เข๎ามาดูระบบคลังพัสดุคร้ังแรกเราร๎ูสึกหดหูํมาก  พี่มาลาจึงเร่ิมพัฒนาระบบโดยการ

รับสํงตํองานจากเจ๎าหน๎าที่เดิม ซ่ึงให๎ความรํวมมือน๎อย ทําให๎ ร๎ูสึกหนักใจยิ่งข้ึน แตํเมื่อหัวหน๎ากลุํมงาน

ได๎จัดทีมให๎ทํางานรํวมกับคุณบุญธฤต และคุณมัทนา ทุกคนให๎ความรํวมมือในการชํวยเหลือกัน ทําให๎มี 

กําลังใจในการทํางาน มากข้ึน  โดยอันดับแรก เร่ิมจากการสะสางงานคลังพัสดุโดยใช๎หลัก 5ส. ทําทุก

บํายวันอังคารโดยมีพนักงานทําความสะอาด และชํางป๋องคอยชํวย ร๎ูสึกเอ็นดูชํางมากที่ชํางตัวเล็กแตํ 

ต๎องขนของจากชั้นวางที่สูงจึงได๎ชํวยยกของสํงให๎ชําง จนจัดการคลังพัสดุจนเรียบร๎อยภายใน 1 เดือน 

และสํารวจวัสดุคงคลังสัปดาห๑ละ 1 คร้ัง ทําให๎เกิดผลงานตามตัวชี้วัด เร่ือง อัตราสํารวจวัสดุคงคลัง

สัปดาห๑ละ1คร้ัง  ผลงาน 5 เดือน (พฤศจิกายน 2554-30 มีนาคม 2555)ร๎อยละ 83.33 สํงผลทําให๎

หนํวยงานได๎รับวัสดุขณะเบิกตามต๎องการ ไมํมีข๎อร๎องเรียน 

 ข๎อคิดที่ได๎ งานสําเร็จด๎วยความใสํใจ ความขยัน อดทน 

 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. ทีมงานที่เข๎มแข็ง 

2. การประสานงานที่ดี 

3. ความใจของทีมที่อยากเห็นระบบงานออกมาดี 
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เคลื่อนย้ายปลอดภัยไร้ภาวะแทรกซ้อน 

นาย สฤษดิ์พงษ๑  สารเพ็ญ  งานศูนย๑เปล 

ผู๎บันทึก นาง อุราพร  สิงห๑เห พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

 

 หัวใจสําคัญของการเคลื่อนย๎ายผ๎ูปุวยที่ได๎รับบาดเจ็บรุนแรง คือมีการประเมินกํอนการเคลื่อนย๎าย 

จากประสบการณ๑ที่ผํานมา เดือนเมษายน 2555 เกิดเหตุการณ๑ผู๎ปุวยขับรถปิ๊กอัพหลบรถมอเตอร๑ไซค๑

ได๎รับบาดเจ็บ บริเวณสี่แยกหน๎าโรงพยาบาล หลังได๎รับทราบเหตุการณ๑ ผมอยูํเวรจึงได๎เข๎าไปดู

เหตุการณ๑ เพื่อชํวยเหลือเคลื่อนย๎ายผู๎ปุวยข้ึนรถสํงตํอ มารักษาที่โรงพยาบาลเมื่อถึงที่เกิดเหตุ ได๎มีการ

จัดการจารจร เพื่อความปลอดภัยระหวํางการชํวยเหลือ เพื่อไมํให๎ถูกรถชนซํ้า โดยมีการใช๎ สติ สมาธิ ใน

การประเมินอาการเบื้องต๎นกํอนเคลื่อนย๎ายข้ึนรถ ประเมินเร่ืองของ แขนชา  ขาชา  หรือแขน ขาหัก 

หรือไมํ เพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการเคลื่อนย๎าย บางคร้ังต๎องมีการทํางานรํวมกับตํารวจ ก็จะต๎องระวัง 

และยกผู๎ปุวยอยํางถูกวิธี และตระหนักอยูํเสมอวํากลัวเขาเกิดอัมพฤกษ๑ อัมพาต จากการทํางานของเรา  

จากการติดตามผู๎ปุวยหลังได๎รับการรักษาแล๎วพบวํา ผู๎ปุวยที่เราชํวยเหลือ ปลอดภัย ไมํมีภาวะแทรกซ๎อน 

  

สรุป การทํางานของศูนย๑เปลจุดสําคัญที่จะทําให๎ผู๎ปุวยถูกเคลื่อนย๎ายได๎อยํางปลอดภัย ไร๎

ภาวะแทรกซ๎อน คือ เจ๎าพนักงานเปลทุกคน ควรมีสติ ประเมินผู๎ปุวย และมีการเคลื่อนย๎ายผู๎ปุวย                 

อยํางถูกวิธี 

 

การพัฒนาระบบการส่งหนังสือผิดฝ่าย และผิดงาน 

ผู๎เลํา นายสุวรรณ  สีชมพู / นางวาสนา  เลาศรี   งานธุรการ 

ผู๎บันทึก นางอุราพร  สิงห๑เห พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

 

 ในปี 2554 งานธุรการมักได๎รับความเสี่ยง และโทรศัพท๑ตํอวํา เร่ืองการสํงหนังสือผิดฝุาย  ลําช๎า 

เข๎าประชุมไมํทัน เดือนละ 2-3 คร้ัง คุณสุวรรณ จึงได๎ทบทวนปัญหากับคุณวาสนาได๎พบสาเหตุของ

ปัญหา คือ สํงหนังสือผิดฝุายเน่ืองจาก หนังสือไมํระบุหนํวยงานหรือหนังสือระบุงานไมํชัดเจน เชํน งาน

คุ๎มครองผู๎บริโภคหนังสือ เร่ืองส๎วม,ตลาดสดนําซ้ือ แตํเมื่อประสานงานกลับหนํวยงาน พบวําเป็นงานของ

สุขาภิบาลอาหาร ทีมจึงได๎ปรับปรุงระบบ คือ ประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง สอบถามผู๎รับผิดชอบ

กํอนที่จะสแกนหนังสือสํงให๎ผู๎รับผิดชอบทางระบบ e-office และในกรณีหนังสือดํวนที่สุด ได๎ใช๎การแจ๎ง

ทางโทรศัพท๑แกํผู๎รับผิดชอบโดยตรง และสแกนสํงทางระบบ e-office 

 หลังดําเนินการปี 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 มีนาคม 2555) พบวําอัตราการสํงหนังสือ          

ผิดฝุาย ผิดงาน ยังเกิดข้ึน 1-2 คร้ัง ตํอเดือน คิดเป็น ร๎อยละ 0.01 เน่ืองจากวํา หนังสือที่มีผู๎รับผิดชอบ

หลายหนํวยงาน แตํทีมได๎สํงให๎เฉพาะผู๎รับผิดชอบหลักไมํได๎สํงให๎แตํละงาน ทีมจึงได๎แก๎ไขโดยสํงแจ๎ง

ทาง e-office ครบทุกหนํวยงาน สํงผลทําให๎ความเสี่ยงในเดือนตํอมาลดลง 

ข๎อคิด การประสานงาน และลําดับความเรํงดํวนของงานทําให๎งานสําเร็จได๎ 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. การทบทวนปัญหาเพื่อหาสาเหตุของปัญหา และมีการแก๎ไขอยํางตํอเน่ือง 

2. การประสานงานที่ดี 
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ช่ือเรื่อง สุขใจผู้ให้ สบายกายผู้รับ 

นาง ศรีวรรณ  เรืองฤทธิ์  

ผู๎ชํวยงานแพทย๑แผนไทย    ประจําหนํวยงานแพทย๑แผนไทย  โรงพยาบาลร๎องกวาง 

 

 “ตะกํอนบํหันมีจะอี้ มะเดี๋ยวนี้มีนวด มีประคบ หลังคลอดเฮียหน๎อ  ดีแต๎  ตะกํอนเฮามาเกิดลูกคน

กํอนบํได๎หยะเลย  มาเกิดคนน้ีได๎หยะ  ได๎หยะแล๎วร๎ูสึก หายปวด หายเมื่อย ดีแต๎หน๎อ” 

 จากคํากลําวข๎างต๎นทําให๎ข๎าพเจ๎า ร๎ูสึกมีความสุข  ดีใจที่ได๎เห็นได๎ฟังและรับร๎ูถึงความพอใจของ

คนไข๎และญาติหลังจากได๎รับบริการจากข๎าพเจ๎า เร่ิมจากที่ได๎เข๎ารํวมประชุมงานแพทย๑แผนไทย  ที่พูด

ถึงเร่ืองการบริบาลหลังคลอด จากที่ได๎รับฟัง คิดวํามีประโยชน๑ตํอผู๎ปุวย และสามารถทําได๎  ทําให๎มี

ความคิดวําจะให๎บริการคนไข๎หลังคลอดที่โรงพยาบาลของตัวเอง จึงได๎มาคุยกับผู๎ที่เกี่ยวข๎องคือ คุณภัท

รานิษฐ๑   ศรีคํา  กับ คุณอุบลวรรณ  กุลสันต๑  ได๎ข๎อสรุปวําเราจะเปิดบริการนวด ประคบ หลังคลอด โดย

จะให๎ หมอนวดไปให๎บริการผู๎ปุวยถึงห๎องคลอด  และห๎องคลอดจะอํานวยความสะดวกให๎ เชํน วัดความ

ดันโลหิตชีพจร และนํ้าหนักของผ๎ูปุวยเพื่อเตรียมความพร๎อมกํอนนวด  หลังจากน้ันหมอนวดจะให๎บริการ

นวดคลึงเบาๆและประคบทั้งตัว เป็นเวลาคร่ึงชั่วโมง ระหวํางการนวด หมอนวดก็จะให๎คําแนะนําการดูแล

ตัวเองหลังคลอดในเร่ืองการรับประทานอาหารเชํนอาหารที่ไมํควรรับประทาน อาหารที่มีสํวนผสมของแอ

ลกฮอล๑ ตลอดจนของหมักดอง  , การบริหารรํางกายหลังคลอดในสํวนที่มีปัญหา เชํน เวลามีอาการปวด

เมื่อย แขน ขา ต๎นคอ ได๎ด๎วยตนเองที่บ๎าน  การบริหารรํางกายหลังคลอด 

กรณีผู้ป่วยปวดเมื่อยแขน  มีขั้นตอนการบริหารดังน้ี 

   ทําเตรียม  น่ังเก๎าอี้ น่ังตัวตรง หลังตรง ใช๎แขนข๎างที่ปวดยันเก๎าอี้ แนบลําตัวแขนตรง 

1. โน๎มตัวไปด๎านข๎างที่ใช๎มือยัน นับ1-10 กลับไปทําเตรียม 

2. โน๎มตัวไปด๎านหน๎า นับ 1- 10  กลับไปยังทําเตรียม 

3. น๎มตัวไปด๎านหลัง นับ 1-10 กลับไปยังที่เตรียม  เป็นอันสิ้นสุดการบริหารรํางกาย(ปวดแขน) 

 

 กรณีผู้ป่วยปวดขา  

            ทําเตรียม ให๎น่ังขัดสมาธิ ตัวตรง ใช๎มือ2ข๎างช๎อนที่นํอง ยกข้ึนช๎าๆ พยายามให๎ชิดอกเทําที่จะ 

ทําได๎ นับ 1-10 แล๎วเปลี่ยนข๎าง 

 กรณีผู้ป่วยมีปัญหาเร่ืองปวด ต้นคอ ก็แนะนําให๎บริหารคอ โดยมีวิธีบริหารดังน้ี 

   ทําเตรียม นั่งตัวตรง 

1. หน๎าตรง ก๎มหน๎าให๎คางชิดอก นับ1-10 

2. เงยหน๎าข้ึนให๎ท๎ายทอยชิดกับด๎านหลัง นับ1-10 

3. เอียงคอไปทางด๎านซ๎ายให๎หูแนบชิดไหลํซ๎ายนับ1-10 (กรณีผู๎ปุวยทําไมํได๎ก็ไมํต๎องฝืนทํา) 

4. เอียงคอไปทางด๎านขวา ให๎หูแนบไหลํขวา นับ 1-10 

5. ให๎บิดคอไปทางซ๎ายให๎สุดๆเทําที่จะทําได๎ นับ 1-10  

6. ให๎บิดคอไปทางข๎างขวาให๎สุดๆนับ 1-10 กลับ เป็นอันเสร็จการบริหารต๎นคอ 
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 นอกจากน้ีข๎าพเจ๎ายังร๎ูมาจากคุณภัทรานิษฐ๑  อีกวําในการให๎บริการนวดคนไข๎หลังคลอดสามารถ

สร๎างรายได๎ให๎โรงพยาบาล 200 บาท/คน โดยเฉลี่ยคนไข๎หลังคลอดของโรงพยาบาลร๎องกวางมี

ประมาณ 15 คนตํอเดือน แสดงวําข๎าพเจ๎าสามารถเพิ่มรายได๎ให๎โรงพยาบาลถึงเดือนละ3,000บาท 

 สรุป จากแนวคิดที่ข๎าพเจ๎าเสนอไปทําให๎เกิดการเปิดบริการนวด ประคบคนไข๎หลังคลอดเกิดข้ึน

ทําให๎คนไข๎ได๎รับความผํอนคลายหายปวดเมื่อยจากภาวะการตั้งครรภ๑ ทําให๎คนไข๎และญาติพอใจในการ

ให๎บริการของโรงพยาบาล อีกทั้งยังเพิ่มรายได๎ให๎โรงพยาบาลอีกทางหนึ่งด๎วย 

 

 

 

 

การพัฒนางานโภชนาการ 

ผู๎เลํา  จิตตราภรณ๑  นวลหงส๑ งานโภชนากร 

ผู๎บันทึก นางอุราพร  สิงห๑เห พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

 

 เกิดปัญหาการจัดการระบบงานโภชนาการผู๎ปุวยเฉพาะโรคขณะนอนรักษาในโรงพยาบาลได๎ไมํ

ครอบคลุม เน่ืองจากโภชนากรขาดแนวทาง ในการวางระบบงาน หลังจากไปรับการเรียนร๎ูการจัดการ

ความร๎ู เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑ คร้ังที่ 1 ที่โรงแรม ทีคการ๑เด๎น รีสอร๑ท แอนด๑สปา ที่จังหวัดเชียงราย 

ใน  27-29  กันยายน 2554 ได๎นําความร๎ูที่ได๎มาจัดการวิเคราะห๑ปัญหา และวางระบบการให๎บริการแกํ

ผู๎รับบริการให๎มีความประทับใจ  เร่ืองของการแจกอาหารแกํผู๎ปุวยในโรงพยาบาล พร๎อมการให๎คําแนะนํา

ให๎ความร๎ูอาหารที่เหมาะสมกับโรค แกํผู๎ปุวย และญาติ ในกลุํมผู๎ปุวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

จากการใสํใจ และปฏิบัติเป็นประจํา พร๎อมทั้งมีการให๎คําแนะนําแกํ ผู๎ประกอบอาหาร, พนักงานบริการ

อาหารแกํผู๎ปุวย สํงผลทําให๎ผู๎ปุวยเบาหวานที่ฉีดอินซูลินได๎รับอาหารหลังฉีดยาภายใน 30 นาที , ผู๎ปุวย

ความดันโลหิตสูงได๎รับอาหาร ถูกชนิด ทุกราย และผู๎ปุวยที่ให๎อาการทางสายยางได๎รับความร๎ู และ

อาหารที่เหมาะสม  ร๎อยละ 86.46  โดยที่เหลืออีก 2 ราย ยังไมํได๎เรียนร๎ูเน่ืองจากผู๎ปุวยไมํมีญาติ ดังน้ัน

จึงได๎ประสานงานกับตึกผู๎ปุวยในเรื่องการดูแลให๎ความร๎ูตํอไป 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. ความใสํใจ 

2. การวางระบบที่ชัดเจน 

3. การประเมินผลติดตามงาน 
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เทคโนโลยีการควบคุมทางไกล 

นายวีรชัย  จิตประสาร  กลุํมงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย๑  

โรงพยาบาลร๎องกวาง 

 

  จากการปฏิบัติหน๎าทีด่๎านสารสนเทศมักจะพบปัญหาการใช๎งานด๎านเทคโนโลยีบํอยครั้ง ไมํวําจะ

เป็นในสํวนของอุปกรณ๑เคร่ืองคอมพิวเตอร๑ โปรแกรมซอฟแวร๑ตํางๆ รวมไปถึงผู๎ใช๎งาน ซ่ึงมักจะเกิด

เหตุขัดข๎องอยูํเป็นประจํา ดังน้ันทางงานสารสนเทศจึงได๎ดําเนินการขออยูํเวรในวันหยุดราชการและให๎

เบอร๑โทรศัพท๑ไว๎เพื่อใช๎ติดตํอเวลาเกิดเหตุขัดข๎อง และวางแผนการสํารองข๎อมูลทุกวันๆละ 2 เวลา เช๎า

และตอนเย็น อีกทั้งได๎ติดตั้งโปรแกรมรีโมททางไกลผํานอินเตอร๑เน็ตเพื่อติดตามแก๎ปัญหา  โดยได๎เกิด

เหตุการณ๑ข้ึนเมื่อชํวงวันหยุดต๎นปี 2555 ขณะที่พักผํอนอยูํที่บ๎าน ได๎รับโทรศัพท๑จากตึกผู๎ปุวยในวําไมํ

สามารถลงข๎อมูลสํงตํอในระบบ Hosxp ได๎ จากการสอบถามให๎คําปรึกษาทางโทรศัพท๑แล๎วไมํสามารถ

แก๎ปัญหาดังกลําวได๎ ดังน้ันได๎ทําการตํออินเตอร๑เน็ตแล๎วใช๎โปรแกรมรีโมทจากบ๎านในอําเภอหนองมํวง

ไขํเข๎ามาตรวจสอบและแก๎ปัญหาโปรแกรม ณ โรงพยาบาลร๎องกวาง จนเจ๎าหน๎าที่สามารถบันทึกข๎อมูล

สํงตํอได๎สําเร็จ 

 

สรุป 

ด๎วยประสบการณ๑ การประสานงาน การวางแผนลํวงหน๎า และการใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสมชํวย

ทําให๎การแก๎ปัญหาคร้ังน้ีสําเร็จ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 

1. ประสบการณ๑การทํางาน 

2. การประสานงาน  

3. การวางแผนลํวงหน๎า 

4. เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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ท างานออนไลน์ 

นายวีรชัย  จิตประสาร  กลุํมงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย๑  

โรงพยาบาลร๎องกวาง 

 

รับผิดชอบงานระบาดวิทยาและงานสารสนเทศของโรงพยาบาล จากการปฏิบัติหน๎าที่ด๎านระบาด

วิทยา ได๎มีการจัดทํารายงานเฝูาระวังโรคหรือรายงาน 506 ไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพรํ โดย

กําหนดสํงรายงานให๎ทันเวลาใน 3 วัน และความทันเวลาต๎องไมํต่ํากวําร๎อยละ 80 โดยผู๎เลําจะจัดสํง

รายงาน 506 ทุกวันในวันปกติและใช๎โปรแกรมรีโมทผํานทางอินเตอร๑เน็ตเพื่อเข๎ามาทํางาน ณ เคร่ือง

คอมพิวเตอร๑ในห๎องทํางานในวันหยุดราชการ หรือในกรณีที่ต๎องไปประชุมตํางจังหวัดหลายวัน ทําให๎

ความทันเวลาของการสํงรายงาน 506 ผํานเกณฑ๑และมีเปอร๑เซ็นสูงข้ึน อีกทั้งยังใช๎จัดทํารายงานอื่นที่

ต๎องสํงทุกสัปดาห๑ รวมถึงค๎นหาข๎อมูลผู๎ปุวยกรณีที่เกิดโรคที่ต๎องแจ๎งทางสถานบริการเครือขํายอีกด๎วย  

 

สรุป 

ด๎วยจํานวนบุคลากรที่จํากัดและปริมาณงานที่ไมํสมดุลกับจํานวนเจ๎าหน๎าที่ จําเป็นต๎องหาทาง

แก๎ปัญหาเฉพาะหน๎า โดยการประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 

1. ความขยันและเพียรพยายามในการทํางานประสบการณ๑การทํางาน 

2. การประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 

 

 

ช่ือเรื่อง หนาวจัง 

ผู้เลา่  คุณสายร๎ุง  ใจนนถี และคุณจารุวรรณ ม๎าหลวง  ตําแหนํง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   

ปฏิบัติงานที่ห๎องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลร๎องกวาง 

 

           คุณสายร๎ุง  ใจนนถี และคุณจารุวรรณ  ม๎าหลวงได๎เลําเร่ืองด๎วยความภาคภูมิใจวํา เมื่อปลาย

เดือนตุลาคมปี2554 เป็นชํวงที่หัวหน๎างานคือคุณนารีรัตน๑  แก๎วสุทธิ ประชุมวิชาการที่สสจ.แพรํ และรอง

หัวหน๎าคุณจรีพันธุ๑  เพชรหาญ อบรมพยาบาลเฉพาะทางอุบัติเหตุฉุกเฉินที่กรุงเทพมหานคร  มีอุบัติเหตุ

รถเก๐งชนกับรถยนต๑6ล๎อและรถเมล๑  บริเวณถนนทางหลวงบ๎านแมํยางกาด หน๎าโรงงานรัตนไชย                        

โดยมีจํานวนผู๎ปุวยทั้งหมด 35  คน  เป็นผ๎ูปุวยหนักที่ต๎องสํงตัวไปโรงพยาบาลแพรํ 7 คน 

          ขณะที่เกิดเหตุคุณสายร๎ุง ได๎ประสานงานไปยังจุดตํางๆเชํน OPD1, OPD2,งานเปล,WARDและ

งานบริหารเพื่อขอความชํวยเหลือในการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย  คัดกรองผู๎ปุวย  ทําประวัติผู๎ปุวย  

จัดการจราจรให๎คลํองตัว  การจัดพยาบาลไปกับรถรับสํงเพื่อไปรับผู๎ปุวย ณ จุดเกิดเหตุ  ประสานงานกับ

ศูนย๑สั่งการ  โรงพยาบาลสองและโรงพยาบาลหนองมํวงไขํ เพื่อขอความชํวยเหลือสนับสนุนรถรับสํง



48 

 

ผู๎ปุวยพร๎อมพยาบาลลําเลียงผู๎ปุวยไปโรงพยาบาลแพรํ โดยมีคุณจารุวรรณ ได๎ออกไปปฏิบัติงาน

ชํวยเหลือผู๎บาดเจ็บทีจุ่ดเกิดเหต ุซ่ึง ณ จุดเกิดเหตุมผีู๎บาดเจ็บที่ตอ๎งการความชํวยเหลือจํานวนมาก มีทั้ง

บาดเจ็บเล็กน๎อย จนถึงบาดเจ็บมาก  แตํจํานวนรถของโรงพยาบาลไมํเพียงพอ จึงได๎ขอความชํวยเหลือ

จากกู๎ภัยจันผา พรานพิทักษ๑และพลเมืองดี ให๎ชํวยลําเลียงผู๎บาดเจ็บมาโรงพยาบาล ซ่ึงก็ได๎รับความ

ชํวยเหลือเป็นอยํางดี ทําให๎สามารถชํวยเหลือผู๎บาดเจ็บมาโรงพยาบาลได๎ทุกคน 

         การชํวยเหลือ การประสานงาน วัสดุอุปกรณ๑ตํางๆตลอดเหตุการณ๑ที่เกิดข้ึนผํานไปด๎วยดีไมํมี

ปัญหาเพียงแตํไมํได๎แจ๎งผู๎อํานวยการประกาศสถานการณ๑อุบัติเหตุหมูํเทําน้ัน 

      จากเหตุการณ๑ที่ผํานมาทําให๎เกิดแนวคิดที่จะทํา Flow chart กรณีที่เกิดเหตุตํางๆ เชํนอุบัติเหตุหมูํ

หรือเหตุเพลิงไหม๎  แขวนไว๎ข๎างผนังในที่ที่สามารถมองเห็นได๎ชัดเจนวําต๎องทําอะไรบ๎างเป็นลําดับเมื่อ

ไมํมีหัวหน๎างานเป็นผู๎บัญชาการอยูํ  ซ่ึงหากมีเหตุการณ๑เกิดข้ึน หัวหน๎าเวรก็สามารถทําได๎ตามลําดับ 

 

     สรุป ในการทํางานหากมีความตั้งใจและความตระหนักในหน๎าที่ของตนเองก็จะทําให๎งานประสบ

ผลสําเร็จและสามารถนํามาปรับปรุงงานที่ทําอยูํให๎ดีข้ึนได๎ 

 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. มีความมุํงมั่นรับผิดชอบในหน๎าที่ 

2. การประสานงานที่ดีทําให๎งานสําเร็จ 

3. ความสามัคคีและรํวมแรงรํวมใจของเจ๎าหน๎าที่โรงพยาบาล 

 

 

หน่วยงานประหยัดพัฒนาองค์กร 

ผู้เล่า  คุณศิริพงษ๑   พรมจินา  ตําแหนํง เจ๎าพนักงานรังสีเทคนิค   

ประจําหนํวยงาน X-ray  โรงพยาบาลร๎องกวาง 

ผู้บันทึก  คุณจารุวรรณ  ม้าหลวง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

 

คุณศิริพงษ๑   พรมจินา  ได๎เลําเร่ืองด๎วยความภาคภูมิใจของตนเอง ด๎วยสีหน๎า และแววตาที่มี

ความสุข ทําให๎เพื่อนๆทุกคนตั้งใจฟังวําตนเอง ได๎ประสบปัญหาในการล๎างฟิล๑มด๎วยมือ คือ ช๎า มีความ

เสี่ยงในการสัมผัสกับสารเคมีทางโรงพยาบาลจึงซ้ือเคร่ืองมือล๎างฟิล๑มแบบอัตโนมัติ แทนการล๎างฟิล๑ม

ด๎วยมือ  ทําให๎มีความรวดเร็วในการล๎างฟิล๑ม ลดความเสี่ยงในการสัมผัสสารเคมี แตํพบปัญหาคือ 

สิ้นเปลืองคํานํ้ายาล๎างฟิล๑ม เน่ืองจากเคร่ืองล๎างฟิล๑มอัตโนมัติ จะปลํอยนํ้ายาทิ้งหมด สัปดาห๑ละ 1 คร้ัง 

ทําให๎สิ้นเปลืองคําใช๎จํายเฉลี่ยประมาณ 4,000 บาท/สัปดาห๑ มีอยูํชํวงหน่ึงมีจํานวนผู๎ปุวยมาเอ็กซเรย๑ 

มากทําให๎เปลี่ยนนํ้ายา 3 วันตํอคร้ัง ทําให๎คุณศิริพงษ๑  คิดหาวิธีประหยัดนํ้ายาล๎างฟิล๑ม โดยการนํานํ้ายา

เดิมกลับมาใช๎ใหมํ คือ ใช๎อุปกรณ๑รองนํ้ายาเกําที่เคร่ืองปลํอยทิ้ง กลับมาล๎างฟิล๑ม ใหมํอีกคร้ัง แล๎วมีการ

ควบคุมคุณภาพโดยใช๎แผํนข้ันบันไดอลูมิเนียมวัดความเข๎มของฟิล๑มมาเปรียบเทียบกับคํามาตรฐานของ

กรมวิทยาศาสตร๑การแพทย๑  และฟิล๑มยังมีคุณภาพ สามารถใช๎ได๎โดยไมํมีข๎อร๎องเรียนจากแพทย๑ 
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สามารถยืดอายุการใช๎งานของนํ้ายาล๎างฟิล๑มไปได๎อีก 1 สัปดาห๑ ประหยัดคําใช๎จํายจาก 4,000 บาท/

สัปดาห๑ เหลือประมาณ 2,000 บาท/สัปดาห๑ ชํวยประหยัดคําใช๎จํายของโรงพยาบาลได๎ 

 จากแนวคิดดังกลําวคุณศิริพงษ๑ จึงได๎นําเสนอผลงานเข๎าประกวดงานนวัตกรรมคุณภาพของ

โรงพยาบาลได๎รางวัล ชนะเลิศอันดับหน่ึง ทําให๎มีความภาคภูมิใจมาก  และยังสามารถนําผลงานดังกลําว

ไปเผยแพรํเป็นแบบอยํางให๎โรงพยาบาลอื่นๆ ได๎ 

 สรุป ด๎วยความมุํงมั่น และตระหนักในการทํางานที่จะชํวยให๎โรงพยาบาลประหยัดคําใช๎จําย จึง

ทําให๎เกิดนวัตกรรมการนํานํ้ายาล๎างฟิล๑มกลับมาใช๎ใหมํ และได๎นําไปเผยแพรํตํอโรงพยาบาลอื่นๆ และ

สามารถชํวยชาติประหยัดได๎ 

  

 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. มีความมุํงมั่นรับผิดชอบในหน๎าที่ 

2. มีความรักในองค๑กร ในเร่ืองของการชํวยโรงพยาบาลประหยัดคําใช๎จําย 

 

 

เร่ือง  ท าเพื่อใคร 

ผู้เล่า  นางทิพากร  ได๎พร  จพง.การเงิน และบญัชชีํานาญงาน รพ.ร๎องกวาง   

ผู้บันทึก นางมาลา  สิทธิวีระกุล  พยาบาลเทคนิค 

  

 ที่ผํานมาจะมีปัญหาของการเบิกจํายเงินคําตอบแทนนอกเวลา เน่ืองจากเจ๎าหน๎าที่ไมํเข๎าใจวิธี

ปฏิบัติ ไมํเข๎าใจระเบียบที่ถูกต๎อง ทําให๎การเบิกจํายเงินนอกเวลาเกิดความลําช๎า ปัญหาที่พบคือ

เจ๎าหน๎าที่ไมํเซ็นชื่อลงปฏิบัติงาน คิดเป็น 50 % โดยประมาณ ทําให๎ผู๎เบิกจํายไมํสามารถเบิกเงินได๎ทัน

ตามที่เจ๎าหน๎าที่ต๎องการ ทําให๎เจ๎าหน๎าที่การเงินเกิดความเครียด ต๎องคอยติดตามให๎เจ๎าหน๎าที่แตํละ

หนํวยงานที่ทําการเบิกจํายเงินคําตอบแทนให๎มาเซ็นชื่อถึงจะเบิกเงินออกมาได๎ 

 บางคร้ังคุณทิพากรเคยคิดวํา อยากจะปลํอยให๎ผํานๆไปโดยที่ไมํถูกต๎องตามระเบียบ เน่ืองจากมี

เจ๎าหน๎าที่บางคนมาบํนวํา “เงินก็ไมํใชํของพํอมัน ทําไมต๎องมาละเอียดขนาดน้ี” แตํด๎วยความมีสามัญ

สํานึกของเจ๎าหน๎าที่การเงิน กรณีถ๎า สตง. เข๎ามาตรวจพบ จะทําให๎เกิดความยํุงยากขึ้นในหนํวยงาน และ

เงินของผู๎เบิกจํายอาจถูกเรียกคืนได๎ ทําให๎เกิดความเสี่ยงในหนํวยงานของผู๎สํงเบิก โดยการเงินจะสํง

รายงานความเสี่ยงไปที่ทีมความเสี่ยง เพื่อกระตุ๎นให๎เจ๎าหน๎าที่เข๎าใจระบบเบิกจํายเงินได๎ดียิ่งข้ึน และ

นําเสนอคณะกรรมการบริหาร เพื่อรับทราบ และคอยกระตุ๎นแตํละหนํวยงาน 

 ผลที่ได๎รับจากการรายงานความเสี่ยง และเสนอตํอคณะกรรมการบริหาร ทําให๎เจ๎าหน๎าที่สํวน

ใหญํเร่ิมเข๎าใจ และมีหัวหน๎างานคอยกระตุ๎น ทําให๎พบวําเจ๎าหน๎าทีส่ํวนใหญเํซ็นชื่อปฏิบัตงิานมากขึ้นจาก

เดิมประมาณ 90%  แตํยังถือวําไมํประสบความสําเร็จ และยังมีเจ๎าหน๎าที่บางทํานลือเซ็นอยูํ 

  

 สรุป การทํางาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ถูกต๎อง และมีความเข๎าใจใจการปฏิบัติให๎เป็นไป

ในทิศทางเดียวกันจะทําให๎เกิดความรวดเร็ว และถูกต๎อง ไมํเดือดร๎อนทั้งเขา และเรา 
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เร่ือง  บริการประทับใจ  ห่วงใยสุขภาพ 

ผู้เล่า  คุณพัชราวลัย    ค าแสง  หนํวยงานประกันสุขภาพ รพ.ร๎องกวาง 

ผู้บันทึกคุณมาณวิกา   เขียวพรม งานทันตกรรม 

 

 พี่แป๋วพัชราวลัยได๎เลําเร่ืองอยํางภาคภูมิใจวํา เช๎าวันอังคารวันหน่ึง ซ่ึงเป็นวัน คลินิกฝากครรภ๑

ของโรงพยาบาลร๎องกวาง มีคนไข๎หญิงท๎องประมาณ 3 เดือน มาฝากครรภ๑  ได๎เช็คดูสิทธิ์แล๎ว ปรากฏวํา

ติดสิทธิ์ประกันสังคมอยูํ คนไข๎ตอบวํา “หนูออกจากงานแล๎วนะ ทําไมต๎องใช๎สิทธิ์ประกันสังคมอีก” พี่แปูว

จึงได๎แจกให๎คนไข๎ทราบวํา “ถ๎ายังติดสิทธิ์ประกันสังคมอยูํ ผู๎ปุวยจะต๎องสํารองเงินจํายในเร่ืองของการ

ฝากครรภ๑และการคลอดบุตร” คนไข๎จึงร๎ูสึกกังวลมาก และต๎องการใช๎สิทธิ์ประกันสุขภาพ พี่แป๋ว จึง

แนะนําให๎ไปติดตํอที่ประกันสังคมแพรํ เพื่อทําการขอหนังสือยกเลิกสิทธิ์ประกันสังคม แล๎วนํามาให๎

โรงพยาบาลร๎องกวางเพื่อทําการปลดสิทธิ์โดยคนไข๎ไมํต๎องเสียเวลา ไป กลับ เพื่อดําเนินเร่ืองสิทธิ์บัตร

ทองที่อนามัยอีก พอเช็คดูหนังสือยกเลกิสิทธิ์แล๎ว ปรากฏวํา อีก 2 วัน ถึงจะหมดสิทธิ์ประกันสังคมได๎  พี่

แป๋วจึงขอเบอร๑โทรศัพท๑คนไข๎ไว๎ แล๎วจะดําเนินการปลดสิทธิ์ให๎ เมื่อเรียบร๎อยแล๎วจะโทรแจ๎งให๎ทราบ 

หลังจากนั้น 2 วันก็ดําเนินการเสร็จสิ้น เรียบร๎อย คนไข๎ได๎ใช๎สิทธิประกันสุขภาพ คนไข๎ร๎ูสึกดีใจมากที่ได๎

ใช๎สิทธิ์ประกันสุขภาพ และขอบคุณในการชํวยเหลือของเจ๎าหน๎า 

สรุป จากการดูแลเอาใจใสํตํอผู๎มารับบริการอยํางทันทํวงที ทําให๎คนไข๎ได๎ใช๎สิทธิ์ประกันสุขภาพกํอน

คลอด และหลังคลอดโดยไมํต๎องเสียเงิน 

 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. ลดข้ันตอนการดําเนินงาน 

2. มีการประสานงานที่ดี 

3. ทันตํอเวลา 

 

 

 

 

เร่ือง สมศรี พยาบาลจิตสาธารณะ 

ผู้เล่า  นางสมศรี  หมื่นโฮ๎ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

พยาบาลวิชาชีพ   งานตึกผู๎ปุวยนอก 1 

ผู้บันทึก นางสาวลิดา  ทุํงสงค๑ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

 

 คุณสมศรี เลําวํา ยายมา  หญิงชราวัย 65 ปี แตํงตัวด๎วยเสื้อผ๎าเกําๆ รูปรํางผอมซูบ มา

โรงพยาบาล คุณสมศรี ซึ่งเป็นผ๎ูซักประวัติประจําตึกผู๎ปุวยนอก ได๎สอบถามอาการเจ็บปุวยที่ทําให๎ยายมา

โรงพยาบาล ยายมาจึงแจ๎งวํา ปวดข๎อมือขวามา 2 อาทิตย๑ จากการค๎นหาประวัติเดิมจาก OPD card 

พบวําผู๎ปุวยมารักษาเมื่อ 2 อาทิตย๑ที่ผํานมาด๎วย อุบัติเหตุหกล๎ม ข๎อมือขวาหัก แพทย๑ได๎ใสํเฝือกอํอนไว๎ 

แล๎วนัดมาดูอาการซํ้า แตํผู๎ปุวย ไมํได๎มาตามนัด วันน้ียังปวดข๎อมือขวาอยูํจึงมาโรงพยาบาล คุณสมศรี

เห็นยายไมํใสํเฝือกอํอน จึงได๎สอบถามถึงสาเหตุที่ยายไมํใสํเฝือกอํอน โดยยายบอกวํา “ต๎องซักผ๎า และ

เก็บของเกําขาย มันไมํสะดวก จึงเอาเฝือกออกเอง” คุณสมศรีจึงได๎ถามตํอวํา ทําไมต๎องซักผ๎าเองทุกวัน 
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ยายจึงเลําวํา “อยูํกับตา 2 คน มีผ๎าอยูํ 10 ผืน ถ๎าไมํซักจะไมํมีอะไรใสํ”  คุณสมศรีจึงบอกให๎ยายมาเอา

เสื้อผ๎าในวันจันทร๑ ยายก็รับปาก 

 หลังจากที่คุณสมศรี กลับจากการทําภารกิจสํวนตัวมาที่ห๎อง OPD ก็ได๎ยินเสียงแพทย๑ตะโกน

เสียงดังวํา “ถ๎าไมํอยากรักษาก็ไมํต๎องมาหาหมอ ไปรักษาคนเดียวเลยไป” คุณสมศรีก็อดคิดไมํได๎วํา  ถ๎า

แกไมํได๎ซักประวัติยาย แก็ก็คงร๎ูสึกเหมือนกับที่แพทย๑ตํอวํายาย คุณสมศรีได๎ชะโงกหน๎าเข๎าไปในห๎อง

ตรวจ พบวํา ยายมีสีหน๎ายิ้ม ไมํได๎โกรธแพทย๑ แพทย๑ได๎สั่งให๎ไป X-ray ข๎อมือ และใสํเฝือกอํอนให๎ใหมํ 

และนัดมาตรวจอีกคร้ังวันจันทร๑ พอถึงวันนัด ยายก็มาพร๎อมกับผักกาดขาวที่นํามาฝากพยาบาลสมศรี 

 จากเหตุการณ๑น้ีทําให๎คุณสมศรีมีความภาคภูมิใจที่ได๎ปฏิบัติหน๎าที่ได๎อยํางครอบคลุมทั้งด๎านการ

รักษารํางกาย จิตใจ อารมณ๑ สังคม  

ข้อคิดที่ได้ 

จากการที่ตั้งใจสังเกต ทําให๎พบปัญหาที่แท๎จริง และได๎รับการรักษาอยํางถูกต๎องเหมาะสม 

ถึงแม๎วํา OPD จะมีผู๎มารับการรักษามาก แตํถ๎าพยาบาลมีความใสํใจก็จะทําให๎มองปัญหาของผู๎ปุวยได๎

ครอบคุลมย่ิงข้ึน 
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เรื่องเลําหนํวยงานที่ไมํได๎เข๎ารํวมการประกวด 

แตํได๎รับการเผยแพรํความรู๎ภายในองค๑กร 

ประจําปี 2555 
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น้ านมเปลี่ยนชีวิต 

นางจินนา  รสเข๎ม  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

กลุํมงานการพยาบาล งานห๎องคลอด  โรงพยาบาลร๎องกวาง 

 

ดิฉันมีหน๎าที่ให๎บริการหญิงตั้งครรภ๑ที่มาคลอดบุตรและดูแลมารดาหลังคลอด รวมถึงให๎บริการ

งานคลินิกนมแมํ จากหน๎าที่ที่รับผิดชอบ ได๎ให๎บริการมารดาหลังคลอดรายหน่ึง ซ่ึงผํานการคลอดบุตร

ด๎วยวิธีการผําตัดคลอดบุตรทางหน๎าท๎อง จากโรงพยาบาลกรุงเทพฯ 7 วันผํานมา วันน้ีมาปรึกษาเกี่ยวกับ

บุตร  ตัวเหลือง ตรวจอาการเด็กแล๎วพบวําอาการทั่วไปปกติ ได๎สอบถามเร่ืองการให๎นมบุตร พบวํามารดา

ไมํได๎เลี้ยงลูกด๎วยนมแมํ เน่ืองจากคิดวําตัวเองหัวนมสั้น ลูกจึงไมํได๎ดูดนมแมํตั้งแตํเกิด วันน้ีหลังคลอด 

7 วัน เต๎านมคัดตึง แข็งและปวดมาก จึงได๎ให๎การพยาบาลชํวยเหลือประคบและนวดเต๎านมเพื่อให๎เต๎านม

น่ิม พร๎อมทั้งให๎รับประทานยาบรรเทาปวด เมื่อแมํทุเลาปวดจึงไดพ๎ูดคุยให๎ความร๎ูเร่ืองการเลีย้งลูกด๎วยนม

แมํ ประโยชน๑ของนมแมํ การกู๎น้ํานม พร๎อมทั้งประเมินหัวนมเต๎านม พบวําปกติสามารถกู๎นํ้านมและฝึกลูก

ดูดนมแมํได๎ถ๎าแมํต๎องการ เมื่อได๎ฟังดังน้ันคุณแมํจึงมีความต๎องการที่จะให๎นมลูกเอง เมื่อเป็นเชํนน้ันจึง

ชํวยประคบและนวดเต๎านม ฝึกลูกดูดนมแมํ วันแรกใช๎เวลา 6 ชั่วโมง เต๎านมน่ิมลงเล็กน๎อย บีบนํ้านมได๎

ประมาณ 10 มิลลิลิตร ลูกไมํยอมดูดนมแมํ จึงนัดให๎มาคลินิกนมแมํอีกในวันรํุงข้ึน 

 วันที่สองของการกู๎น้ํานม เร่ิมด๎วยการประคบเต๎านม นวดเต๎านม บีบน้ํานมด๎วยมือและเคร่ืองปั๊มนม

สลับกันไป ฝึกลูกดูดนมแมํ สอนคุณแมํบีบนํ้านมด๎วยมือเอง พร๎อมทั้งให๎กําลังใจ คุณแมํเจ็บคัดตึงเต๎านม

และเจ็บตําแหนํงที่บีบนมบริเวณลานนมมาก มีรอยแดงรอบลานนม แตํคุณแมํมีความตั้งใจที่ให๎นมลูก จึง

อดทน พยายามและไมํยํอท๎อ วันน้ีคุณแมํและลูกจึงอยูํที่คลินิกนมแมํของเรา 8 ชั่วโมง เต๎านมทั้ง 2 ข๎าง

น่ิมลงพอควรแตํยังคัดตึงอยูํและสามารถบีบนํ้านมได๎ 30 มิลลิลิตรสําหรับหยอดกระตุ๎นลูกเวลาดูดนมแมํ 

และบีบนํ้านมได๎อีก 30 มิลลิลิตรให๎แมํนํากลับบ๎านเพื่อหยอดกระตุ๎นลูกขณะดูดนมแมํที่บ๎าน วันน้ีลูกเร่ิม

เข๎าเต๎าได๎ในชํวงบําย และสามารถดูดนมแมํได๎ แตํต๎องได๎รับความชํวยเหลือจัดทําอุ๎มบุตรดูดนมอยํางถูก

วิธี ดังน้ันจึงได๎นัดให๎มาคลินิกนมแมํอีกคร้ังในวันรํุงข้ึน 

 วันที่สามของการกู๎น้ํานม เต๎านมคุณแมํน่ิมลง คุณแมํสามารถเอาลูกเข๎าเต๎านมเองได๎ จึงชํวยปรับ

ทําอุ๎มให๎ถูกวิธีอีกเล็กน๎อย วันน้ีลูกสามารถดูดนมแมํได๎ดี เต๎านมแมํหายคัดตึง คุณแมํยิ้มอยํางมีความสุข 

ถือวําการกู๎น้ํานมคร้ังน้ีประสบความสําเร็จ จากเด็กแรกเกิดที่ไมํเคยดูดนมแมํเลย สามารถเร่ิมดูดนมแมํได๎

เองเมื่ออายุ 8-9 วัน จากผลสําเร็จคร้ังน้ี สํงผลให๎คุณแมํตั้งใจจะเลี้ยงลูกด๎วยนมแมํอยํางเดียว 6 เดือน 

และจะเลี้ยงควบคูํไปกับอาหารเสริมให๎ได๎นานที่สุด 

 จากการให๎บริการคร้ังน้ี นับวําเป็นความภาคภูมิใจอยํางยิ่ง ที่ได๎เป็นสํวนหน่ึงที่ทําให๎การกู๎นํ้านม

ได๎สําเร็จ คุณแมํได๎เลี้ยงลูกด๎วยนมแมํตามความต๎องการและความตั้งใจ ทารกได๎รับอาหารสมองที่ดีที่สุด 

และชํวยสํงเสริมสายใยรักระหวํางแมํและลูก สํงเสริมสายใยรักของครอบครัว 

สรุปการทําการสิ่งใดให๎สําเร็จได๎ต๎องอาศัยความตั้งใจ พยายามและอดทน 

ปัจจัยแหํงความสําเร็จ 

1. ความเอาใจใสํตํอผู๎รับบริการ มองปัญหาของผู๎รับบริการอยํางครอบคลุม  

2. การให๎ความชํวยเหลือด๎วยความตั้งใจจริง 

3. ความอดทน พยายามของผู๎รับบริการ 
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พูดเพื่อปรับเปลี่ยน 

นางสาวลิดา  ทุํงสงค๑  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

กลุํมงานการพยาบาล งานโรคไมํติดตํอเร้ือรัง  โรงพยาบาลร๎องกวาง 

  

ดิฉัน มีหน๎าที่ให๎บริการผู๎ปุวยโรคเร้ือรังตํางๆที่มารับการรักษาที่คลินิก และเป็นผู๎จัดการรายโรค

ความดันโลหิตสูงรับผิดชอบผู๎ปุวยความดันโลหิตสูงรายใหมํที่เข๎ามารับการรักษา  กิจกรรมที่ต๎องทําคือ 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ของผู๎ปุวยรายใหมํ ที่มารับการรักษา โดยใช๎หลัก 3 อ. คือ อาหาร การ

ออกกําลังกาย การควบคุมอารมณ๑ รวมถึงการดูแลสุขภาพทั่วไป การมาตรวจตามนัด การให๎ความร๎ูกับ

ผู๎ปุวยบางคร้ังผ๎ูรับผิดชอบ เกิดความเบื่อหนําย ท๎อแท๎ เพราะต๎องพูดในเร่ืองเดิมๆ และบางคร้ังผ๎ูปุวยก็ไมํ

สนใจหรือไมํมีสมาธิฟังในเร่ืองที่พูด เพราะรีบไปตรวจกับแพทย๑ กลัวถูกลัดคิว รีบกลับบ๎านหรือไปทําธุระ

ตํอ  แตํด๎วยความตั้งใจของผู๎รับผิดชอบงานที่อยากให๎ผู๎ปุวยมีความร๎ู เร่ืองโรค ภาวะแทรกซ๎อน และการ

ปฏิบัติตัวที่ถูกต๎อง เพื่อที่จะได๎มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถใช๎ชีวิตรํวมกับครอบครัวได๎อยํางปกติสุข  จึง

ต๎องใช๎ความอดทนและพยายามพูดเพื่อให๎ผู๎ปุวยตระหนักในโรคที่ตนเองเป็นอยูํ เมื่อเกิดความตระหนัก

แล๎วผู๎ปุวยก็จะกลับไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมํถูกต๎องของตนเอง มีบางคร้ังที่ผู๎ปุวยบางรายตั้งใจฟัง 

สนใจซักถาม แสดงปฏิกิริยารับร๎ู ทําให๎ร๎ูสึกดีใจมากที่อยํางน๎อยเราสามารถทําให๎เขาเห็นความสําคัญของ

การเข๎ารํวมกิจกรรมในคร้ังน้ี ทําให๎ภูมิใจในงานที่ทําและตระหนักอยูํเสมอวํา ผู๎ปุวยไมํมีความร๎ูในเร่ืองโรค

แตํเราเป็นพยาบาลที่ได๎ศึกษา เรียนร๎ูและผํานการอบรม ประชุมวิชาการมามากมาย ถ๎าเราไมํใสํใจในสิ่งที่

เราผิดชอบแล๎ว ผู๎ปุวยที่ไมํมีความร๎ูจะต๎องพบกับภาวะแทรกซ๎อนที่ตามมาซึ่งมีผลกระทบกับตัวผู๎ปุวยและ

ครอบครัวเป็นอยํางมาก 

สรุป   การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู๎ปุวย อาจทําได๎ยากเน่ืองจากเป็นเร่ืองความเคยชิน วิถีชีวิต

หรือการสืบทอดตอํกนัมา  แตํเมื่อเรามีความตัง้ใจ พยายามและอดทนและมีความรับผิดชอบตํอสิ่งที่ได๎รับ

มอบหมายแล๎ว ทําให๎ผู๎ปุวยมีสุขภาวะที่ดี  ยํอมทําให๎บุคลากรสาธารณสุขอยํางพวกเรามีความสุขตามไป

ด๎วยและมี ภาคภูมิใจในสิ่งที่ทํา  

 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. ทําหน๎าที่ที่รับผิดชอบให๎ดีที่สุด  เอาใจใสํตํอผู๎รับบริการ   

2. การให๎ความชํวยเหลือบริการด๎วยความตั้งใจจริง มีความอดทนที่จะให๎บริการ  
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เร่ืองการพัฒนาระบบคัดกรองผู้ป่วยจุดคัดดกรองด่านหน้า 

ผู๎เลํานางภารวี ศักดิ์สิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  

 

 จากกการปฏิบัติงาน ณ.จุดคัดกรอง ซ่ึงเป็นจุดแรกของการเข๎าถึงบริการของโรงพยาบาล

โดยจุดคัดกรองให๎บริการคัดกรองผ๎ูปุวยเฉลี่ยวันละ 300 คน ผู๎ปุวยจะได๎รับการซักประวัติคัดกรอง เพื่อให๎

ผู๎ปุวยได๎รับการรักษาที่รวดเร็ว ชํวยลดภาวะแทรกซ๎อนในระยะแรก และเพื่อปูองกันการแพรํกระจายเชื้อ

โรคคิดตํอระบบทางเดินหายใจ 

 จากการคัดกรองและคัดแยกผู๎ปุวยที่ผํานมาพบวํา ผู๎ปุวย stroke MI ที่มีอาการคร้ังแรก 

ไมํได๎รับการคัดกรองสํงตรวจที่ห๎องอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน ในปี 2554 จํานวน 1 ราย และผู๎ปุวยที่อาการไอ 

หรือไอเร้ือรังที่อาการเข๎าได๎กับโรควัณโรคไมํได๎รับการคัดกรองและแยกตรวจตามมาตรฐานใน ปี2553 

2555 จํานวน 6ราย 5ราย และ 3ราย ตามลําดับ จากปัญหาดังกลําว ได๎รํวมกับเจ๎าหน๎าที่ในหนํวยงาน

ค๎นหาสาเหตุของปัญหา พบวําผู๎ปุวยที่ไมํได๎รับการคัดกรองสํวนใหญํได๎รับการลงทะเบียนกํอนเวลา 08. 

30 น  จึงได๎แก๎ไข โดยการปรับแก๎วิธีปฏิบัติในการคัดกรองผู๎ปุวยที่สงสัยวัณโรค  ผู๎ปุวยStoke ที่ชัดเจน

เข๎าใจงํายตํอการนําไผปฏิบัติ ให๎ความร๎ูในขณะปฏิบัติงานในเร่ืองการคัดแยกผู๎ปุวยเบื้องต๎นให๎เจ๎าหน๎าที่ 

ที่ไมํใชํพยาบาล (ที่ปฏิบัติงานเวลา 07.30 - 15.30น.) และปรับเวลาปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโดย

ปรับเวลาปฏิบัติงานจากเวลา 08.30 - 16.30 น.เปลี่ยนเป็นปฏิบัติงานเวลา 08.00 - 16.00 น.และเมื่อ

พยาบาลวิชาชีพเร่ิมปฏิบัติงานให๎คัดกรองผ๎ูปุวยซํ้าอีกคร้ัง เมื่อมีการขาด – ลา ของเจ๎าหน๎าที่จุดคัดกรอง 

มีการทดแทนด๎วยพยาบาลวิชาชีพจากงานยาเสพติด จากการปรับแก๎ระบบตั้งแตํเดือนธันวาคม - มีนาคม  

สรุป   

 ปัญหาทุกอยํางสามารถแก๎ไขได๎ด๎วยความรํวมมือของทุกคน  การปรับแก๎ระบบและการ

พัฒนาเจ๎าหน๎าที่ให๎เหมาะสมกับงาน 

 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  

 ในการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพน้ันบุคลากรที่เป็นพยาบาลวิชาชีพมีประสบการณ๑ มีความร๎ู 

และทักษะในการคัดกรองผู๎ปุวย , การมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนทําให๎งํายตํอการเข๎าใจปฏิบัติ ให๎แกํ

เจ๎าหน๎าที่อื่นที่ไมํใชํพยาบาลเป็นแนวทางในการคัดแยกผู๎ปุวยเบื้องต๎น  
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การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังที่กลับมารับการรักษาซ้ าภายใน 28 วัน 

ศิราวัลย๑ เหรา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  ตึกผู๎ปุวยใน  

 

ดิฉันรับผิดชอบงานโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังตึกผู๎ปุวยใน พบวํา มีผู๎ปุวย 3 ราย ที่มานอนรักษาตัวซํ้า

ภายใน28 วันด๎วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง ได๎ปรึกษาในทีมการรักษา เพื่อหาสาเหตุการมานอนรักษาตัวซํ้า

ภายใน 28 วัน ทีมมีแนวคิดในการจะไปเยี่ยมบ๎านผู๎ปุวยทั้ง 3 ราย และได๎ ออกเยี่ยมบ๎านรํวมกับทีมสห

สาขาวิชาชีพ ประกอบด๎วย พยาบาลตึกผู๎ปุวยใน เภสัชกร พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ทําให๎ทราบข๎อมูล

เชิงลึกของผู๎ปุวย ยกตัวอยําง 1 ราย คือ ชื่อผู๎ปุวย นายศรีวงศ๑  ไชยรํุงเรือง  อายุ 66  ปี HN 13753  ซ่ึง

แพทย๑ได๎วินิจฉัยเป็นโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง มาประมาณ 8  ปี โรคประจําตัวอื่น คือ ความดันโลหิตสูง  รับ

ยาโรงพยาบาลตลอดไมํเคยขาดยา สูบบุหร่ีมาเป็นเวลา 40 ปี เลิกสูบบุหร่ีได๎ 10 ปี ปัจจุบันอาศัยอยูํเดียว 

มีบ๎านญาติอยูํติดกัน ใช๎สิทธิในการรักษาบัตรประกันสุขภาพผู๎มีรายได๎น๎อย มีฐานะยากจน สมัยกํอน

ทํางานขับรถเติมนํ้ามันทําได๎ 2 ปี หยุดจากน้ันทํางานโรงโมํหินตํอได๎ 2 ปี หยุด มีฝุุนมาก หยุดได๎

ประมาณ 1 ปี เน่ืองจากสภาพรํางกายไมํเอื้ออํานวยปัจจุบันไมํได๎ทํางานมีรายได๎จากเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ

เดือนละ500บาท ผู๎ปุวยไมํมีถังออกซิเจนใช๎ ไมํมีพาหนะที่ใช๎เดินทางไปมา แตํญาติข๎ างบ๎านมี

รถจักรยานยนต๑ 1 คันที่ใช๎ไปสํงผ๎ูปุวย แตํถ๎าไมํวํางจะจ๎างเหมารถคนอื่นเมื่อมาโรงพยาบาล และจากการ

พูดคุยกับผู๎ปุวย ผู๎ปุวยลําบากในการเดินทางมาโรงพยาบาลเมื่อมีอาการเหน่ือยตอนกลางคืน 

ประวัติการเจ็บปุวยผู๎ปุวยเข๎ามารักษาที่โรงพยาบาลด๎วยอาการหายใจเหน่ือยหอบบํอยคร้ัง 

บางคร้ังเป็นผู๎ปุวยนอกเวลามาด๎วยอาการเหน่ือย  ได๎พํนยาแล๎วแพทย๑ให๎กลับบ๎าน   แตํถ๎าเหน่ือยตอน

กลางคืนผ๎ูปุวยจะนอนโรงพยาบาลเน่ืองจากไมํสะดวกในการเดินทาง และบางคร้ังไมํมีใครมาสํงให๎ญาติ

ข๎างบ๎านมาสํงก็เกรงใจ ในระยะ9 เดือน(ตุลาคม 2552-มิถุนายน 2553)ผ๎ูปุวยมานอนรักษาในโรงพยาบาล 

ด๎วย อาการหายใจเหน่ือยหอบ วินิจฉัยเป็นโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังกําเริบ (COPD with Acute 

Exacerbation)จํานวน  12 คร้ังโดยเฉลี่ย นอนรักษาในโรงพยาบาล เดือนละ  1 คร้ัง สูง 171 เซนติเมตร 

, นํ้าหนัก 62 กิโลกรัม  ดัชนีมวลกาย =21.20   สาเหตุการเจ็บปุวย : จากวัยที่เร่ิมมีอายุมากข้ึน  

ระยะเวลาปุวยเป็นโรค มานาน ประกอบกับมีโรคประจําตัวอื่นรํวมด๎วย เชํน โรคความดันโลหิตสูง , สภาวะ

แวดล๎อม เชํน ฝุุนละออง ,อากาศ ร๎อนหรือเย็นเกิน, ความวิตกกังวล   การรักษาที่ผู๎ปุวยได๎รับยาพํนขยาย

หลอดลมและยารับประทานขยายหลอดลมและยารักษาความดันโลหิตสูง  ( Beradual MDI พํน เวลา

เหน่ือย, Budesonide MDI 1-2 puff วันละ 2 เวลา เช๎า-เย็น, Theodur 1 เม็ด 2 เวลา หลังอาหารเช๎า-

เย็น, Moduretic ½ เม็ด 1 เวลา หลังอาหารเช๎า, Hydralazine(25) 1 เม็ด 3 เวลา  หลังอาหารเช๎า-

กลางวัน-เย็น, Prazosin 2 เม็ด 2 เวลา หลังอาหารเช๎า-เย็น, Isordil(10) 1 เม็ด 3 เวลา กํอนอาหาร 

เช๎า-กลางวัน-เย็น, ASA(81) 1เม็ด 1เวลา หลังอาหารเชา๎, Bromhexine  1 เม็ด 3 เวลา หลังอาหารเช๎า-

กลางวัน-เย็น) ผู๎ปุวยไมํเคยขาดยา 

แนวทางการดําเนินงาน : สํงเยี่ยมบ๎านทุกเดือน, ออกเยี่ยมบ๎านรํวมกับทีมสุขภาพ, ขอให๎มี

ออกซิเจนใช๎ที่บ๎านโดยขอสนับสนุนจากโรงพยาบาล, ปรึกษาทีมสุขภาพในการดูแลด๎านจิตใจ เพื่อลด

ความวิตกกังวล 
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จากการเยี่ยมบ๎านพบวําผู๎ปุวยยังมีปัญหาเร่ืองแขนและขาข๎างขวาอํอนแรงเกรด 4 ได๎ให๎ข๎อมูล

เร่ืองการทํากายภาพบําบัดอยํางตํอเน่ือง เน่ืองจากผู๎ปุวยเคยไปทํากายภาพบําบัดที่คลินิกสภาพบ๎านที่อยูํ

อาศัย บ๎านเรือนคํอนข๎างสะอาด แตํรอบบ๎านมีฝุุนและเกสรดอกไม๎เป็นสิ่งกระตุ๎นอยูํ ผู๎ปุวยอยูํคนเดียว แตํ

มีญาติข๎างบ๎านดูแลตลอด  แนะนําเบอร๑โทรชํวยเหลือฉุกเฉิน คือ 1669 ประเมินการรับประทานยาและ

การใช๎ยาพํน ผู๎ปุวยรับประทานยาถูกต๎องและพํนยาได๎ถูกต๎องจากการประเมินของเภสัชกร 

การติดตามผลการเข๎ามานอนรักษาในโรงพยาบาล ของผู๎ปุวยพบวําผู๎ปุวยไมํมารักษาตัวซํ้า

ภายใน 28 วันเป็นเวลา  2 เดือน ทําให๎เข๎าใจผ๎ูปุวย ไมํมีอคติ เมื่อผู๎ปุวยมารักษาตัวซํ้าภายใน28 วันด๎วย

โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง และภูมิใจที่ได๎เป็นสํวนหน่ึงที่ทําให๎ผู๎ปุวยดีข้ึน และผลการดําเนินงาน ลดการมา

รักษาตัวซํ้าภายใน28 วันของผู๎ปุวย โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง ได๎ระดับหน่ึงถึงแม๎เป็นชํวงเวลาสั้นๆ 

 

การใส่ใจที่ได้ผล 

นาง พรสิน ี  จินายะ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  งานตึกผู๎ปุวยใน 

เป็นพยาบาลทําหน๎าที่จําหนํายผู๎ปุวย ตึกผู๎ปุวยใน ได๎ทําหน๎าที่จําหนํายผู๎ปุวยเบาหวานรายหน่ึง

ที่มาด๎วยอาการอํอนเพลีย ซึมลง ตรวจนํ้าตาล พบวํา มีระดับนํ้าตาลในกระแสเลือดต่ํากวําปกติ ได๎นอน

รักษาที่โรงพยาบาล 3 วัน  อาการผู๎ปุวยดีข้ึน นํ้าตาลในเลือดอยูํในเกณฑ๑ปกติแพทย๑จึงให๎กลับบ๎านได๎ 

และนัดผุ๎ปุวยมาดูอาการซํ้า พร๎อมกับเจาะนํ้าตาลในเลือดหลังอดอาหาร 8 ชั่วโมง (FBS)  อีก 5 วัน โดย

แพทย๑ให๎ผู๎ปุวยงดรับประทานยาเบาหวานทุกตัวกํอน จนถึงวันนัด  จึงได๎เขียนใบนัดให๎ผู๎ปุวย และบอกให๎

ไปรอรับยาบางอยํางที่ห๎องยา รับยาเสร็จให๎กลับบ๎านได๎ผู๎ปุวยปฏิบัติตาม 

 ชํวงบําย ได๎ตรวจสอบความสมบูรณ๑ของเวชระเบียน พบวํามีใบนัดผู๎ปุวยรายน้ีอยูํ ใน                 

เวชระเบียน ไมํได๎ให๎ผู๎ปุวยไปด๎วย จึงคิดวําทําอยํางไรดี ผู๎ปุวยไมํได๎ใบนัด บ๎านก็อยูํไกลโรงพยาบาล ใน

ความคิดหน่ึงก็คิดวําชํางมันเถอะ ไมํมีใครร๎ู ผู๎ปุวยไมํมาตามนัดก็แล๎วไป ไมํเห็นเป็นไร เดี๋ยวเขาก็มาของ

เขาเอง  แตํในอีกความคิดหน่ึงก็คิดวํา ทําอยํางน้ีไมํได๎ มันเป็นผลเสียตํอผู๎ปุวย ถ๎าไมํมาตามนัด ก็ไมํได๎

ทานยาเบาหวานอีกนาน  และจะทําให๎นํ้าตาลในเลือดของเขาสูงได๎ ทําให๎เกิดผลกระทบตํอผู๎ปุวย แล๎ว

ถ๎าเขาเกิดเป็นญาติเราลํะ จะทําอยํางไร  จึงคิดวําเราต๎องทําหน๎าที่ของเราให๎ดีที่สุด โดยทําให๎ผู๎ปุวย

ได๎มาตามนัดให๎ได๎ เร่ิมกันหาแนวทางเปิดดูเวชระเบียนผู๎ปุวย (OPD card) เผื่อมีเบอร๑โทรศัพท๑ของผู๎

ติดตํอบันทึกไว๎ แตํไมํมีเบอร๑โทร นึกข้ึนได๎วําเราควรประสานงานกับเจ๎าหน๎าที่โรงพยาบาลสํงเสริม

สุขภาพตําบล(รพสต.)  เพื่อให๎ติดตํอกับผู๎ปุวยอีกทีได๎โทรศัพท๑ประสานงานไปที่รพสต. ติดตํอไมํได๎ คิด

ในใจวํา เราคงเอาใบนัดไปให๎ที่บ๎านด๎วยตัวเอง แล๎วลํะจากน้ันน่ังผํอนคลาย สรุปเวชระเบียนผู๎ปุวยรายอื่น

ไปเร่ือยๆ แล๎วมีความคิดแว๏บหน่ึงข้ึนมาวํา ทําไมเราไมํลองถามเจ๎าหน๎าทีโ่รงพยาบาลเราดบู๎าง บางทีอาจ

ร๎ูจักก็ได๎ จึงได๎ลองโทรถามเจ๎าหน๎าที่ที่คิดวําอยูํบ๎านใกล๎เคียง พบวํามีเจ๎าหน๎าที่คนหน่ึงอยูํหมูํบ๎าน

เดียวกันกับผู๎ปุวย หํางกันไมํกี่หลังคาเรือน จึงได๎ฝากใบนัดให๎กับเจ๎าหน๎าที่ดังกลําวไป  เมื่อร๎ูวําผู๎ปุวยได๎ 

ใบนัดแล๎ว ความภูมิใจ ดีใจ และมีความสุขเกิดข้ึนอยํางบอกไมํถูก ความเครียดก็หายไป  

เราสามารถทําได๎โดยไมํเกิดผลกระทบตํอทุกฝุาย จึงคิดวําสิ่งไหนที่ดี ถ๎าเรามีความมุํงมั่น มี

ความตั้งใจที่จะทําสิ่งดีๆ ก็จะเกิดข้ึนกับตัวเราเอง จึงถือคติประจําใจวํา ทําดีต๎องได๎ดี และทําวันน้ีให๎ดี

ที่สุด 
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ความรู้สึกที่ได้มาท างานในคลินิกอดบุหร่ี ของโรงพยาบาลร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 

นาง บุญญรัตน๑   กูลโท พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  งานบริหารให๎คําปรึกษา 

 

  ในปัจจุบันน้ีการทํางานหรือการทําโครงการตํางๆ ไมํวําเล็กหรือใหญํไมํใชํเร่ืองงํายที่จะสําเร็จ 

การทํางานเป็นทีม  ความรํวมมือจากทกุภาคสํวนเป็นสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะความรํวมมือภายในกลุํมองค๑กร 

มีสํวนให๎งานสําเร็จได๎มาก  แตํที่สําคัญที่สุดคือผู๎รับผิดชอบในโครงการ ดิฉันได๎รับมอบหมายให๎รับงาน   

คลินิกอดบุหร่ี ร๎ูสึกภูมิใจมาก มีพลังกายพลังใจ มีความมุํงมั่นทุํมเทให๎การทํางานคร้ังน้ีมาก เร่ิมต๎นด๎วย

ผู๎อํานวยการ นายแพทย๑  เอกชัย คําลือ ทํานก็ให๎ความสนับสนุน และให๎ความสําคญั  ประกาศนโยบายใน

วันประชุมเจ๎าหน๎าที่ และขอความรํวมมือเจ๎าหน๎าที่สํงผู๎รับบริการเข๎าบําบัด ที่คลินิกอดบุหร่ีด๎วย จากน้ัน

เราก็ทําปูายคลินิกอดบุหร่ีปูายใหญํๆ ติดไว๎หน๎าห๎องให๎คําปรึกษาและทําสติ๊กเกอร๑เชิญชวน ผู๎ที่ต๎องการ

อดบุหร่ีเข๎าคลินิกอดบุหร่ีติดไว๎ตามที่ตํางๆของโรงพยาบาล จัดนิทรรศการสร๎างความตระหนักถึงพิษภัย

ของบุหร่ี ไว๎ภายในโรงพยาบาล และติดปูายโปรดงดสูบบุหร่ีไว๎หน๎าห๎องนํ้าทุกแหํง จัดนิทรรศการ 10

ข้ันตอนงํายๆในการเลิกบุหร่ี เคล็ดลับงํายๆในการเลิกบุหร่ี  ไมํมีบุห ร่ีเราก็อยูํได๎  นอกจากน้ัน

ประชาสัมพันธ๑เสียงตามสายของโรงพยาบาลทุกวัน ชํวงน้ัน ดิฉันมีความสุขและสนุกกับการทํางานมาก 

ผู๎รับบริการผู๎ปุวยนอก ผู๎ปุวยใน และผู๎ปุวยเร้ือรังจะได๎รับการซักประวัติ A1-A2 สอบถามความสมัครใจใน

การเลิกบุหร่ี ชํวงแรกเจ๎าหน๎าที่และแพทย๑ขยันสํงผ๎ูรับบริการให๎เรา และให๎เรามีงานทําตลอดเวลา ร๎ูสึกดี

ใจที่คนไข๎เดินเข๎ามาหาเรา เราร๎ูสึกอยากชํวยเขาให๎เลิกบุหร่ีได๎สําเร็จ  เราต๎องให๎กําลังใจและความ

เชื่อมั่นกับเขาวาํ ถ๎าคุณทําตาม 10 ขั้นตอนงํายๆ ที่เราติดไว๎ให๎อําน ถ๎าทําได๎มันไมํยากเลยถ๎าเราตั้งใจให๎

สิ่งดีๆกับเขา ถ๎าเขาได๎รับและร๎ูถึงความปรารถนาดีของเรา  แล๎วถ๎าเขาเลิกได๎เราร๎ูสึกภูมิใจ และมีความสุข

ใจ  สํงผลลัพธ๑ทําให๎โรงพยาบาลได๎รับ โลํรางวัลโรงพยาบาลปลอดบุหร่ีระดับดีมาก  วันที่ 27 เมษายน 
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 ข๎อคิด การทํางานด๎วยใจ สํงผลทําให๎เกิดความสุขทางใจ 
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