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รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ  พ.ศ. 2559 

 

แบบฟอรมใบสมัครรางวัลบริการภาครัฐแหงชาต ิ

(Thailand Public Service Awards)  

 

ประเภท         รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เปนเลิศ 

รางวัลบูรณาการการบริการที่เปนเลิศ 

         รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เปนเลิศ 

    รางวัลการพัฒนาการบริการที่เปนเลิศ 

    รางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอยางตอเนื่อง 

ช่ือผลงาน :       มหัศจรรยเจลวานพระฉิม 

ช่ือสวนราชการ :  โรงพยาบาลอูทอง จ.สุพรรณบุรี 

 

 

หนวยงานที่รับผิดชอบผลงาน : ทีมวางแผนจําหนายและดูแลตอเนื่องโรงพยาบาลอูทอง จ.
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แบบฟอรมท่ี 2 

แบบฟอรมประเมินลักษณะของผลงานท่ีสมัครขอรับรางวัลเบ้ืองตน 
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รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ  พ.ศ. 2559 

 

 

แบบฟอรมประเมินลักษณะของผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเบื้องตน 

 

คําอธิบาย :  กรณีหนวยงานท่ีสงสมัครขอรับรางวัลประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเปนเลิศ  

 รางวัลบูรณาการการบริการท่ีเปนเลิศ รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเปนเลิศ และรางวัลการพัฒนา

 การบริการท่ีเปนเลิศ โปรดกรอกแบบฟอรมนี้ตามประเภทรางวัลท่ีสงสมัคร  

 

ช่ือผลงาน  :    …………………………………………………………………………………………………………………… 

ช่ือหนวยงาน :     …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเปนเลิศ 

 

 โปรดทําเครื่องหมาย  ในคุณสมบัติดังตอไปนี้ท่ีตรงกับผลงานของทาน (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)  

  เปนผลงานท่ีเคยไดรับรางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน หรือ รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ

  หรือรางวัลอ่ืน ๆ ท้ังในและตางประเทศ  

  เปนผลงานท่ีไดรับการยอมรับจากสาธารณะ  (มีการเผยแพรในสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ)  

  เปนผลงานท่ีเปนภารกิจหลักของหนวยงาน  

  เปนผลงานท่ีมีการนําไปขยายผลในหนวยบริการสาขาไมนอยกวารอยละ 80 ของหนวยงาน

  บริการท่ัวประเทศ  

  เปนผลงานท่ีสามารถแสดงผลการใหบริการท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันในทุกหนวยบริการได  

  ไมนอยกวารอยละ 80  

  เปนผลงานท่ีนําไปใชแลวจริงเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป  
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รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ  พ.ศ. 2559 

 

 

แบบฟอรมประเมินลักษณะของผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเบื้องตน 

 

 

คําอธิบาย :  กรณีหนวยงานท่ีสงสมัครขอรับรางวัลประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเปนเลิศ  

 รางวัลบูรณาการการบริการท่ีเปนเลิศ  รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเปนเลิศ และรางวัลการพัฒนา

 การบริการท่ีเปนเลิศ โปรดกรอกแบบฟอรมนี้ตามประเภทรางวัลท่ีสงสมัคร  

 

ช่ือผลงาน  :    …………………………………………………………………………………………………………………… 

ช่ือหนวยงาน :     …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

รางวัลบูรณาการการบริการท่ีเปนเลิศ 

 

 โปรดทําเครื่องหมาย  ในคุณสมบัติดังตอไปนี้ท่ีตรงกับผลงานของทาน (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)  

 

  เปนผลงานท่ีมีการปรับปรุงบริการท่ีเกิดจากการทํางานรวมกันไมนอยกวา 3 หนวยงาน  

  ประกอบดวย สวนราชการอยางนอย 2 สวนราชการ (กรม จังหวัด หรือสถาบันอุดมศึกษา  

  ในกํากับของรัฐ) และหนวยงานของรัฐประเภทอ่ืน เชน ราชการบริหารสวนทองถ่ิน องคการมหาชน

  รัฐวิสาหกิจ เปนตน และ/หรือองคกรตาง ๆ เชน ภาคเอกชน สถาบันอุดมศึกษาท่ีไมอยูใน

  กํากับของรัฐ กลุมชุมชน ภาคประชาชน เปนตน  

  เปนผลงานท่ีมีการจัดทําเปนขอตกลง หรือแนวทางการทํางาน/โครงการ ท่ีแสดงใหเห็นอยาง

  ชัดเจนวาเปนการดําเนินการรวมกัน  

  เปนผลงานท่ีมีผลการดําเนินการปรับปรุงบริการท่ีบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายของ  

  ขอตกลงหรือแนวทางการทํางาน/โครงการ  

  เปนผลงานท่ีมีการดําเนินการเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป  

  เปนผลงานท่ีสามารถแสดงใหเห็นอยางชัดเจนตั้งแตเริ่มตนวาแตละหนวยงานท่ีมารวม 

  ดําเนินการ ทําอะไร ท่ีไหน อยางไร (ระบุหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละหนวยงานไดชัดเจน) 
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แบบฟอรมประเมินลักษณะของผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเบื้องตน 

 

 

คําอธิบาย:  กรณีหนวยงานท่ีสงสมัครขอรับรางวัลประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเปนเลิศ  

 รางวัลบูรณาการการบริการท่ีเปนเลิศ รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเปนเลิศ และรางวัลการพัฒนา

 การบริการท่ีเปนเลิศ โปรดกรอกแบบฟอรมนี้ตามประเภทรางวัลท่ีสงสมัคร  

 

ช่ือผลงาน  :    มหัศจรรยเจลวานพระฉิม 

ช่ือหนวยงาน :     โรงพยาบาลอูทอง จ.สุพรรณบุรี 

 

รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเปนเลิศ 

 

 โปรดทําเครื่องหมาย  ในคุณสมบัติดังตอไปนี้ท่ีตรงกับผลงานของทาน (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)  

  เปนผลงานท่ีมีการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/จดลิขสิทธิ์  

  เปนผลงานท่ีคิดคนมาไมเกิน 3 ป  

  เปนผลงานท่ีมีการนําผลงานไปใชแลวจริงเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป และไดรับการ 

  ยอมรับจากสาธารณะ  

  เปนผลงานมีผลตอประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบการบริหารจัดการและการใหบริการ

  ประชาชน   

  เปนผลงานสรางสรรคข้ึนใหมท่ีไมเคยมีในเมืองไทยมากอน  
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แบบฟอรมประเมินลักษณะของผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเบื้องตน 

 

 

คําอธิบาย :  กรณีหนวยงานท่ีสงสมัครขอรับรางวัลประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเปนเลิศ  

 รางวัลบูรณาการการบริการท่ีเปนเลิศ รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเปนเลิศ และรางวัลการพัฒนา

 การบริการท่ีเปนเลิศ โปรดกรอกแบบฟอรมนี้ตามประเภทรางวัลท่ีสงสมัคร  

 

ช่ือผลงาน  :    …………………………………………………………………………………………………………………… 

ช่ือหนวยงาน :     …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

รางวัลการพัฒนาการบริการท่ีเปนเลิศ 

 

 โปรดทําเครื่องหมาย  ในคุณสมบัติดังตอไปนี้ท่ีตรงกับผลงานของทาน (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)  

 

  เปนผลงานท่ีพัฒนาการใหบริการ โดยการนําหลักการ แนวคิด เทคนิค เครื่องมือมาประยุกตใช 

  เปนผลงานท่ีนําไปใชแลวจริงเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป  

  ผลงานไมเปนรูปแบบเชนเดียวกับผลงานท่ีเคยไดรับรางวัลแลว  

  เปนผลงานท่ีมีการพัฒนาบริการตอยอดจากผลงานท่ีเคยไดรับรางวัล  
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แบบฟอรมท่ี 3  

แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการ 
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รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ  พ.ศ. 2559 

 

แบบฟอรมบทสรุปสาระสําคัญของผลงานท่ีเสนอขอรับรางวัล (Executive Summary) 

 

ประเภทรางวัล  :    รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเปนเลิศ 

ช่ือผลงาน  :    มหัศจรรยเจลวานพระฉิม 

ช่ือหนวยงาน :    โรงพยาบาลอูทอง จ.สุพรรณบุรี 

 

สรุปผลงานโดยยอ :  

 โปรดสรุปเนื้อหาของผลงาน โดยมีความยาวไมเกิน 3 หนากระดาษ A 4 ตัวอักษร TH SarabunPSKขนาด 

16 โดยครอบคลุมหัวขอ ดังนี้ 

1.1 สภาพการปฏิบัติงานเดิม 

แผลกดทับ เกิดจากการขาดเลือดไปเลี้ยงบริเวณท่ีน้ําหนักกดทับนานๆ มักพบบอยในผูปวยท่ีไม

สามารถชวยเหลือตนเองได ผูปวยติดเตียง รวมถึงผูปวยประเภทอ่ืนๆ เชนผูสูงอายุ ผูพิการ แผลดังกลาวเปน

ลักษณะของแผลติดเชื้อเรื้อรังท่ีกินบริเวณกวางและลึกลงไปในชั้นผิวหนัง ตองใชระยะเวลาในการสมานเฉลี่ย 1 

เดือนถึง 2 ป ข้ึนอยูกับระดับความรุนแรงของแผลกดทับ หากดูแลรักษาไมดี แผลจะขยายเปนวงกวางและกิน

ลึกลงไปในชั้นกลามเนื้อ หรือกระดูก เกิดเนื้อตายและสงกลิ่นเหม็น รวมถึงเปนสาเหตุทําใหเกิดการติดเชื้อใน

กระแสเลือด ทําใหผูปวยบางรายเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสโลหิตรุนแรงได วิธีการดูแลรักษาแผลกดทับ

เพ่ือปองกันการเกิดแผลเนาและการติดเชื้อลุกลาม คือการทําความสะอาดแผลและปดดวยผากอซ หากผูดูแล

ผูปวยสามารถหาซ้ือเจลกระตุนเนื้อเยื่อมาใชได จะทําใหแผลกดทับตื้นเร็วข้ึน และหายเร็วข้ึนได ชื่อยา 

curiosin ซ่ึงเปนยาท่ีมีราคาแพงคือหลอดละ 15 กรัม ราคา 1,000 – 1,200 บาทเนื่องจากผูปวยท่ีไดรับการ

วางแผนจําหนายและดูแลตอเนื่องสวนใหญในชุมชนอําเภออูทอง มีฐานะยากจน และมักมีสุขภาวะอนามัยไมดี 

เสี่ยงตอการลุกลามและการติดเชื้อของแผล ทําใหผูปวยตองทุกขทรมาน  และญาติตองมีภาระดูแลยากข้ึนทีม

วางแผนจําหนายและดูแลตอเนื่องจึงมีแนวคิดหาวิธีการชวยเหลือผูปวยในการหาตัวยาท่ีมีประสิทธิภาพท่ี

สามารถรักษาแผลกดทับใหหายเร็วข้ึนไดในราคายอมเยาว 

1.2 แนวทางในการปรับปรุงบริการ 

วานพระฉิม เปนสมุนไพรท่ีมีอยูท่ัวไปในชุมชนบริเวณวัดเขาดีสลัก และมีการนําไปใชในการรักษาแผล

เบาหวานเรื้อรัง และแผลฉีกขาดตื้นอ่ืนๆ กันอยางแพรหลายในชุมชนบริเวณนั้น เม่ือศึกษางานวิจัยเพ่ิมเติม

เก่ียวกับวานพระฉิม ทําใหทราบวามีสรรพคุณในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ชวยกระตุนระบบ
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ภูมิคุมกัน ตานการอักเสบ และตานการแพได ซ่ึงนาจะชวยสมานแผลเรื้อรังไดเร็วข้ึน ทางทีม

วางแผนจําหนายและดูแลตอเนื่องจึงเกิดแนวคิดวาควรนําสมุนไพรนี้มารักษาแผลกดทับในรูปแบบท่ีเหมาะสม 

โดยทดลองผลิตออกมาในลักษณะยาทาภายนอก เพ่ือแทนเจลกระตุนเนื้อเยื่อราคาแพงและหวังใหสรรพคุณ

ของวานนี้ชวยลดการติดเชื้อท่ีแผล รวมถึงกระตุนใหการสมานแผลเกิดเร็วข้ึนดวยซ่ึงแนวทางการผลิตมีข้ันตอน

หลัก 2 ข้ันตอนคือ ข้ันตอนของการสกัดสารจากวาน และข้ันตอนของการพัฒนาตํารับยา มีการพัฒนาตํารับ

ท้ังหมด 3 ครั้ง จนไดยาทาภายนอกท่ีเหมาะสม จึงนําไปทดลองใชกับแผลกดทับของผูปวยในโรงพยาบาล เก็บ

ขอมูลเรื่องประสิทธิภาพการรักษาแลวไดผลดี จึงจายยาดังกลาวแกผูปวยแผลกดทับหลังจําหนายออกจาก

โรงพยาบาล และติดตามผลการรักษา 

1.3 สภาพการปฏิบัติงานหลังการปรับปรุงบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําความสะอาดแผล 

วันละ 2 ครั้ง 

 
กรณีมีเน้ือตาย ตัดเน้ือตายออก 

เช็ดรอบแผลดวย Alcohol 70 % 

ลางดานในแผลดวย 0.9% NSS 

 

ทาดานในแผลดวยเจลวานพระฉิมตัวเจล

มีฤทธ์ิในการฆาเช้ือแบคทีเรียหลายชนิด 

ปดแผลดวยผาก็อซสะอาด 

 

แผลกดทับระดับ 1  

พลิกตะแคงตัวผูปวย 

ทุก 2 ช่ัวโมง 

แผลกดทับระดับ 2  แผลกดทับระดับ 3  แผลกดทับระดับ 4 

พลิกตะแคงตัวผูปวย 

ทุก 2 ช่ัวโมง 

พลิกตะแคงตัวผูปวย 

ทุก 2 ช่ัวโมง 

พลิกตะแคงตัวผูปวย 

ทุก 2 ช่ัวโมง 

ทําความสะอาดแผล 

วันละ 1 ครั้ง 

เช็ดรอบแผลดวย Alcohol 70 % 

ลางดานในแผลดวย 0.9% NSS 

ผูปวยแผลกดทับ 
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1.4 ประโยชนท่ีไดรับ 

ผลการใชเจลวานพระฉิมกับผูปวยแผลกดทับพบวาแผลตื้นข้ึน พบเนื้อตายลดลง สิ่งคัดหลั่งนอยลง มี

ลักษณะเหมือนแผนฟลมเคลือบบริเวณปากแผลและมีระยะเวลาในการหายของแผลเร็วข้ึนโดยประมาณ 1-1.5 

เดือนแผลแหง ทําใหไมจําเปนตองทําความสะอาดแผลใหมบอยครั้ง ยกตัวอยางเชน 

ลักษณะแผลกดทับกอนการใชเจลวานพระฉิม ลักษณะแผลกดทับหลังการใชเจลวานพระฉิม ระยะเวลาท่ีใชรักษา 

แผลกดทับระดับ 3 

ไมมีเนื้อตาย 

พ้ืนแผลสีแดง 

ขนาด 5x15 ซม. 

มีสิ่งคัดหลั่งออกจากแผล-ปริมาณปานกลาง 

แผลแหงและปดสนิท 1 เดือน 

แผลกดทับระดับ 2 

ไมมีเนื้อตาย 

พ้ืนแผลสีแดง 

ขนาด 1x2 ซม. 

มีสิ่งคัดหลั่งออกจากแผล-ปริมาณนอย 

แผลแหงและปดสนิท 20 วัน 

แผลกดทับระดับ 4 

มีเนื้อตาย 

พ้ืนแผลสีเหลือง 

ขนาด 7x10 ซม. 

มีสิ่งคัดหลั่งออกจากแผล-ปริมาณมาก 

แผลกดทับระดับ 4 

ไมมีเนื้อตาย 

พ้ืนแผลแดง 

ขนาด 5x7 ซม. 

มีสิ่งคัดหลั่งออกจากแผล-ปริมาณนอย 

4 เดือน 

 

  1.5 จุดเดนของผลงาน และปจจัยความสําเร็จ 

 นวัตกรรม เจลวานพระฉิม เปนผลการพัฒนาการนําสมุนไพรในชุมชนมาผลิตยาทาภายนอก ท่ีมี

สรรพคุณชวยรักษาแผลกดทับ ชวยลดการติดเชื้อท่ีแผล รวมถึงกระตุนเกิดการสมานแผลเร็วข้ึน เปนท่ีแรกและ

ท่ีเดียวในประเทศ เพ่ือแทนเจลกระตุนเนื้อเยื่อราคาแพงท่ีตองนําเขาจากตางประเทศดังนั้นหากชุมชนตางๆท่ีมี

องคความรูดานสมุนไพร สามารถนําความรูท่ีมีไปเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาประสิทธิภาพ

และรูปแบบการใชสมุนไพรไดหลากหลาย จะทําใหการใชสมุนไพรมีความนาเชื่อถือ อีกท้ังยังสามารถถายทอด

ความรูเหลานี้ใหกับสังคม เพ่ือประโยชนตอผูอ่ืนตอไป 
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แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการ 

 

1. ปญหา และสภาพการปฏิบัติงานเดิมกอนท่ีจะริเริ่มการปรับปรุง  

(อธิบาย ความเปนมา ปญหา และความสําคัญท่ีนํามาสูการริเริ่มกิจกรรม/โครงการ เพ่ือการแกปญหา  

โดยใหเขียนประเด็นท่ีเปนหัวใจสําคัญ แนวโนม และเง่ือนไขของสถานการณ รวมท้ังกลุมท่ีไดรับผลกระทบดวย)

(ความยาวไมเกิน 700 คํา) 

 โรงพยาบาลอูทอง โดยทีมวางแผนจําหนายและดูแลตอเนื่อง มีหนาท่ีโดยตรงในการดูแลผูปวยท่ีไม

สามารถชวยเหลือตนเองได รวมถึงผูปวยติดเตียง และผูปวยประเภทอ่ืนๆ เชน ผูสูงอายุ ผูพิการซ่ึงลวน

จําเปนตองไดรับการดูแลท่ีบานหลังจําหนายจากโรงพยาบาล จากการทบทวนขอมูลทําใหพบวาผูปวยกลุม

นี้มีปญหาสําคัญหลังจําหนายกลับบานคือ ปญหาแผลกดทับ ซ่ึงเกิดจากการขาดเลือดไปเลี้ยงบริเวณท่ี

น้ําหนักกดทับนานๆ มักพบบอยในบริเวณกน สะโพก หลัง เปนตน แผลดังกลาวเปนลักษณะของแผลติด

เชื้อเรื้อรังท่ีกินบริเวณกวางและลึกลงไปในชั้นผิวหนัง ตองใชระยะเวลาในการสมานเฉลี่ย 1 เดือนถึง 2 ป 

และหากดูแลรักษาไมดี แผลจะขยายเปนวงกวางและกินลึกลงไปในชั้นกลามเนื้อ หรือกระดูก เกิดเนื้อตาย

และสงกลิ่นเหม็น รวมถึงเปนสาเหตุทําใหเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด ทําใหผูปวยตองกลับมาพักรักษา

ตัวในโรงพยาบาล ตองใชยาปฎิชีวนะท่ีมีราคาแพง เสี่ยงตอการดื้อยา และบางรายเปนสาเหตุใหเสียชีวิต

จากการติดเชื้อในกระแสโลหิตรุนแรงได สถิติยอนหลังในปงบประมาณ 2556-2557 พบวาจํานวนครั้งท่ี

ผูปวยมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลดวยการติดเชื้อของแผลกดทับ มีจํานวน 37 และ 68 ครั้งตามลําดับ 

โดยมีจํานวนผูปวยท่ีตองกลับมารักษาตัวในโรงพยาบาลซํ้าดวยการติดเชื้อของแผลกดทับหลังกลับบานอีก

จํานวนหนึ่ง 

วิธีการดูแลรักษาแผลกดทับคือ ใชแอลกอฮอลเช็ดรอบแผล และการลางแผลดวยน้ําเกลือลางแผล 

และใชผากอซชุบน้ําเกลือบิดหมาดๆปดแผล แลวปดทับดวยผากอซแหงอีกชั้น ทําแผลวันละครั้งหรือสอง

ครั้งถาแผลไมแฉะมาก แตถาแผลมีสารคัดหลั่งออกมามาก จําเปนตองทําแผลทุกครั้งท่ีผากอซชั้นนอกสุด

เริ่มแฉะ เพ่ือปองกันการเกิดแผลเนาและการติดเชื้อลุกลาม สงผลใหผูปวยตองเจ็บปวดจากการทําแผล 

หากมีการติดเชื้อท่ีแผล แพทยจะสั่งจายยาปฎิชีวนะแบบรับประทานใหผูปวยเพ่ิมเติม และญาติสามารถหา

ซ้ือเจลกระตุนเนื้อเยื่อ ซ่ึงมีสรรพคุณเคลือบแผล ลดการสูญเสียน้ําระดับเซลลทําใหการสรางเนื้อเยื่อเกิดได

สมบูรณ กระตุนการสรางโครงขายคอลลาเจน ทําใหแผลตื้นเร็วข้ึนได ชื่อยา curiosin ซ่ึงเปนยาท่ีมีราคา

แพงคือ หลอดละ 15 กรัม ราคา 1,000 – 1,200 บาท ใชไดประมาณ 1 เดือนผูปวยท่ีไมมีปญหาดาน

เศรษฐกิจสามารถซ้ือหาได แตสําหรับผูปวยท่ีมีฐานะยากจน ซ่ึงเปนผูปวยสวนใหญท่ีทีมตองดูแล ไม

สามารถซ้ือยานี้ได ประกอบกับผูปวยกลุมนี้มักมีสุขภาวะอนามัยไมดี เสี่ยงตอการลุกลามและอาจเกิดการ
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กรณีแผลติดเช้ือตอง

ไดรับยาฆาเช้ือรวมดวย 

 

ใสเจลกระตุนเน่ือเยื่อ 

Curiosin 

 
ปดแผลดวยผาก็อส

สะอาด 

ไมไดใสเจล  

กระตุน

เน้ือเยื่อ

Curiosin 

กรณีมีเน้ือตาย ตัดเน้ือตายออก 

เช็ดรอบแผลดวย Alcohol70 % 

ลางดานในแผลดวย 0.9% NSS 

ปดแผลดวยผาก็อสชป0.9% NSS 

ทําความสะอาดแผล 

วันละ 2 ครั้ง 

แผลกดทับระดับ 4 

พลิกตะแคงตัวผูปวย 

ทุก 2 ช่ัวโมง 

พลิกตะแคงตัวผูปวย 

ทุก 2 ช่ัวโมง 

แผลกดทับระดับ 1  

พลิกตะแคงตัวผูปวย 

ทุก 2 ช่ัวโมง 

แผลกดทับระดับ 2  

 

พลิกตะแคงตัวผูปวย 

ทุก 2 ช่ัวโมง 

ทําความสะอาดแผล 

วันละ 1 ครั้ง 

เช็ดรอบแผลดวย Alcohol70 % 

ลางดานในแผลดวย 0.9% NSS 

ผูปวยแผลกดทับ 

 

แผลกดทับระดับ 3 

การใสเจลกระตุน 

เน้ือเยื้อ Curiosin

พิจารณา 

ปญหาเศรษฐานะ 

ม ี

ไมมี 

ติดเชื้อของแผล ทําใหผูปวยตองทุกขทรมาน  ญาติตองมีภาระดูแลยากข้ึนทางทีม

วางแผนจําหนายและดูแลตอเนื่อง เล็งเห็นปญหาท่ีเกิดข้ึน เขาใจ และเห็นใจในความทุกขทรมานของผูปวย

เหลานี้ รวมถึงครอบครัวท่ีตองดูแล จึงมีแนวคิดหาวิธีการชวยเหลือผูปวยในการหาตัวยาท่ีมีประสิทธิภาพท่ี

สามารถรักษาแผลกดทับใหหายเร็วข้ึนไดในราคายอมเยาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังการปฏิบัติงานเดิม 
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หมายเหตุ : แผลกดทับ หมายถึง การไดรับบาดเจ็บของผิวหนังและ/หรือเนื้อเยื่อใตผิวหนัง

และ/หรือกลามเนื้อและกระดูก  ซ่ึงเปนผลจากแรงกด หรือแรงกดรวมกับแรงเลื่อนไถล (shear) และ/หรือแรง

เสียดทาน (friction)    ทําใหเนื้อเยื่อ บริเวณท่ีถูกกด ขาดเลือดไปเลี้ยง   โดยปกติจะพบบริเวณปุมกระดูก  

National Pressure Ulcers Advisory Panel ; NPUAP (2007) แบงระดับของแผลกดทับเปน 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับท่ี 1ผิวหนังบริเวณท่ีถูกกดทับจะเปนรอยแดง  ยังไมมีรอยฉีกขาด แตสีของผิวหนังจะแตกตางจาก 

 ผิวหนังบริเวณรอบๆท่ีขางเคียง  เม่ือลดการกดทับ รอยแดงจะไมหายไปภายใน 30 นาที 

ระดับท่ี 2 มีการสูญเสียผิวหนังบางสวนถึงชั้น Dermis ผิวหนังอาจฉีกขาดหรือไมฉีกขาด เชน รอยถลอก เปน 

 ตุมพอง อาจมีน้ําเหลืองบริเวณตุมน้ําท่ีแตกออก หรือเปนแผลตื้นๆ โดยไมมีเนื้อตาย (slough) 

ระดับท่ี 3 มีการสูญเสียผิวหนังท้ังหมด เกิดแผลลึกถึงชั้นใตผิวหนัง (subcutaneous) ชั้นพังผืด แตไมถึงชั้น 

กลามเนื้อ เอ็นและกระดูก อาจเปนหลุมลึกหรือเปนโพรงใตขอบแผล อาจพบ slough แตไมปกคลุมแผล

ท้ังหมด 

ระดับท่ี 4 มีการสูญเสียผิวหนังท้ังหมด มองเห็นชั้นกลามเนื้อ  กระดูก เอ็นหรือเยื่อหุมขอตอ พ้ืนแผลอาจมีเนื้อ 

 ตาย (slough) หรือสะเก็ดแข็ง (eschar) ปกคลุมบางสวน และสวนใหญมีโพรงและชองใตขอบแผล 

 

2. ผูนําเสนอแนวทางการแกปญหา ผูดําเนินการ และผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการ  

(ระบุวาใครมีสวนรวมในการออกแบบและ/หรือดําเนินการ ใหรวมถึงผูเก่ียวของอ่ืน ๆ ท้ัง ขาราชการ 

หนวยงานของรัฐ สถาบัน ประชาชน องคกรเอกชน ภาคเอกชน ฯลฯ) (ความยาวไมเกิน 700 คํา) 

 คณะกรรมการทีมวางแผนจําหนายและดูแลตอเนื่อง และนางสาวชิชญา จิตใจฉํ่า พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการประจําโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเขาทอกรวมกับฝายผลิตยาของโรงพยาบาลอูทอง 

โดยเภสัชกรหญิงศรินยา ชางแกวมณี เภสัชกรชํานาญการ นําสมุนไพรวานพระฉิมจากหลวงพอมหาพีรชินวโร 

เจาคณะอําเภออูทอง เจาอาวาสวัดเขาดีสลัก มาทดลองสกัดหาสารประกอบ ศึกษาพัฒนาผสมตัวยา เพ่ือใหได

รูปแบบยาใชภายนอกท่ีเหมาะสมกับการใชในการรักษาแผลกดทับและเม่ือพัฒนาตนตํารับเจลวานพระฉิม

สําเร็จแลว ในข้ันตอนการทดลองใชกับผูปวยนั้นไดรับความรวมมือในการอนุมัติและพิจารณาเกณฑควบคุมการ

ใชโดยแพทยหญิงสุนันทา จินดารัตน นายแพทย เชี่ยวชาญ สวนในดานการเก็บขอมูลเก่ียวกับผลการรักษา 

ไดรับความรวมมือจากหอผูปวยศัลยกรรม นําโดยนางสาวขวัญจิตร เสียงเสนาะ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  

รวมถึงความรวมมือจากเจาหนาท่ี และพยาบาลวิชาชีพประจําเครือขายโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลท้ัง 

22 แหง ในการเก็บขอมูลเรื่องประสิทธิภาพหลังการใชเจลวานพระฉิมของผูปวยแผลกดทับท่ีกลับไปพักฟนท่ี

บานอีกดวย 
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3. ผลงานท่ีเปนความคิดริเริ่มในการพัฒนาคุณภาพการบริการ 

    (ใหอธิบายใหเห็นถึงสิ่งท่ีเปนความคิดริเริ่มในการพัฒนาบริการ และแนวทางการแกปญหาท่ีเปนรูปแบบใหม 

    ระบุแนวคิด/แรงบันดาลใจท่ีกอใหเกิดความคิดริเริ่มท่ีทําใหการปรับปรุงบริการประสบความสําเร็จ  

(ความยาวไมเกิน 1,400 คํา)   

 สมุนไพร วานพระฉิม เปนสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณในการรักษาแผล ท่ีผานมาใชอยางแพรหลายในชุมชน

บริเวณวัดเขาดีสลัก เนื่องจากพระเดชพระคุณหลวงพอมหาพีรชินวโรไดปลูกและทดลองใชแลวเห็นวา

ไดผลดีในการหามเลือด และรักษาแผลถลอกจึงเผยแพรใหชาวบานบริเวณนั้นใช โดยใชใบสดมาตําหรือบี้

ขยํา โปะลงไปบริเวณแผล นอกจากนี้ ยังมีการนําไปใชรักษาแผลเบาหวานเรื้อรัง และแผลฉีกขาดตื้นอ่ืนๆ 

โดยนางสาวชิชญา จิตใจฉํ่า พยาบาลวิชาชีพชํานาญการประจําโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเขา

ทอก พบวาไดผลการรักษาท่ีดีเชนกันในผูปวยแผลฉีกขาดเลือดออกจากหลอดเลือดฝอยโดยใชหัวมาฝาน

เปนแผนบางๆ ตากแดดใหแหงแลวบดจนเปนผงละเอียด เวลาใชใหผสมน้ําเล็กนอยใหสามารถพอกลงบน

แผลได มีฤทธิ์ในการหามเลือดและสมานแผลไดดี และไดทําการทดลองเก็บตัวอยางผลการหามเลือดของ

วานพระฉิมในกลุมตัวอยางผูปวยจํานวน  10 ราย เปรียบเทียบกับการหามเลือดดวยผากอซ 10 ราย พบวา

ผูปวยท่ีใชวานพระฉิมหามเลือดมีระยะเวลาเฉลี่ยทําใหเลือดหยุดเทากับ 8-12 นาที เร็วกวากลุม

เปรียบเทียบท่ีหามเลือดดวยผากอซ ใชเวลา 15-20 นาที ซ่ึงจากผลงานนี้ทําใหไดรับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2 ในการประกวดนวัตกรรมปฐมภูมิดีเดน จากสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดสุพรรณบุรี ป 2557 อีก

ท้ังจากการศึกษางานวิจัยตางๆเก่ียวกับตัววานพระฉิม ทําใหทราบวามีสรรพคุณในการยับยั้งการ

เจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ชวยกระตุนระบบภูมิคุมกัน ตานการอักเสบ และตานการแพได ซ่ึงนาจะ

ชวยสมานแผลไดเร็วข้ึน ทางทีมวางแผนจําหนายและดูแลตอเนื่องจึงเกิดความสนใจในสรรพคุณดังกลาว 

เกิดแนวคิดวาควรนําสมุนไพรนี้มารักษาแผลเรื้อรังท่ีผูปวยตองใชเวลารักษายาวนานจึงสอบถามไปยังฝาย

ผลิตยาของโรงพยาบาลอูทองท่ีมีชื่อเสียงในดานการผลิตยาสมุนไพรในรูปแบบตางๆมายาวนาน โดยเริ่ม

ผลิตยาตั้งแตป 2522 และไดมีการพัฒนางานดานนี้มาอยางตอเนื่องจนไดรับรางวัลตางๆมากมาย ตลอดจน

เปนสถานท่ีศึกษาดูงาน ฝกงานของหลากหลายสถาบันท้ังในประเทศและตางประเทศ ทางทีมวางแผน

จําหนายและดูแลตอเนื่องซ่ึงมีเภสัชกรเปนคณะกรรมการรวมดวย จึงมุงม่ันพัฒนา ทดลองหาวิธีการนํา

สมุนไพรดังกลาวมาใชในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับการรักษาแผลกดทับเปนท่ีแรกและท่ีเดียวในประเทศ โดย

ทดลองผลิตออกมาในลักษณะยาทาภา ยนอก เพ่ือแทนเจลกระตุนเนื้อเยื่อราคาแพง และหวังใหสรรพคุณ

ของวานนี้ชวยลดการติดเชื้อท่ีแผล รวมถึงกระตุนใหการสมานแผลเกิดเร็วข้ึนดวย 

 

 

 

 

 
ลักษณะของสมุนไพรวานพระฉิม 



  

15 

 

รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ  พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังการปฏิบัติงานใหม 

 

4. กลยุทธท่ีนํามาใชใหการพัฒนาบริการประสบผลสําเร็จ 

(สรุปวัตถุประสงคหลักและกลยุทธท่ีใชวามีวิธีการอยางไร และแผนปฏิบัติการในการนํากลยุทธไปสูการ 

ปฏิบัติ ใครเปนผูดําเนินการ) (ความยาวไมเกิน 1,400 คํา) 

 กลยุทธท่ี 1 เภสัชกรทําการศึกษาคนควาขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับสมุนไพร จากการลงพ้ืนท่ีเก็บตัวอยาง

ของลักษณะลําตน ใบ และเหงา คนควาขอมูลเปรียบเทียบแลวพบวา พืชนี้มีชื่อเรียกอีกหลายชื่อ เชน มัน

ขม้ิน และวานสามพันตึง เปนพืชตระกูลกลอย สกุล Dioscorea L. วงศ Dioscoreaceae ลักษณะเปนไม

ทําความสะอาดแผล 

วันละ 2 ครั้ง 

 
กรณีมีเน้ือตาย ตัดเน้ือตายออก 

เช็ดรอบแผลดวย Alcohol 70 % 

ลางดานในแผลดวย 0.9% NSS 

 

ทาดานในแผลดวยเจลวานพระฉิมตัวเจล

มีฤทธ์ิในการฆาเช้ือแบคทีเรียหลายชนิด 

ปดแผลดวยผาก็อซสะอาด 

 

แผลกดทับระดับ 1  

พลิกตะแคงตัวผูปวย 

ทุก 2 ช่ัวโมง 

แผลกดทับระดับ 2  แผลกดทับระดับ 3  แผลกดทับระดับ 4 

พลิกตะแคงตัวผูปวย 

ทุก 2 ช่ัวโมง 

พลิกตะแคงตัวผูปวย 

ทุก 2 ช่ัวโมง 

พลิกตะแคงตัวผูปวย 

ทุก 2 ช่ัวโมง 

ทําความสะอาดแผล 

วันละ 1 ครั้ง 

เช็ดรอบแผลดวย Alcohol 70 % 

ลางดานในแผลดวย 0.9% NSS 

ผูปวยแผลกดทับ 
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เลื้อยมีเหงาเจริญใตดิน ลักษณะเหงามีผิวขรุขระเปนปุมนูน พบท่ัวไปในบริเวณเขตรอน 

ในตําราเภสัชกรรมแผนไทยไดกลาวถึงสรรพคุณวาใชในการแกปวดเม่ือย แกพิษสัตวกัดตอย รักษาโรค

ผิวหนัง กระตุนการหลั่งน้ํานม แกปวดทอง แกหอบหืด รักษาริดสีดวง ใชรักษาอาการบวมปวดจากพิษแมง

ปองและรักษาแผลตางๆ ได 

 กลยุทธท่ี 2 เภสัชกรสกัดสารจากวานพระฉิม โดยอางอิงองคความรูเดิมทางดานเภสัชศาสตรและ

งานวิจัยของการสกัดสารจากพืชชนิดอ่ืนในตระกูลเดียวกัน และตระกูลใกลเคียง โดยเภสัชกรผูผลิต

รวบรวมขอมูลงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพไว เชนงานวิจัยเรื่อง สมุนไพรจากพืชตระกูลกลอยในตํารับยาแผน

ไทย ของเกศริน มณีนูน ตีพิมพในวารสารวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 4 ประจําป 2556

และงานวิจัยเรื่อง  Some therapeutic uses of biodiversity among the tribals of Rajasthan ของ 

Jain และคณะจากนั้นดําเนินการทดลองสกัดสารทางยาออกจากตัววาน เพ่ือใชสารสกัดดังกลาวผลิตยาใน

รูปแบบยาใชภายนอกในข้ันตอนตอไป  จากการทดลองวิธีตางๆในการสกัด พบวาวิธีท่ีดีท่ีสุดคือการนําวาน

พระฉิมมาสกัดดวยตัวทําละลายแอลกอฮอล 80% โดยใชสัดสวนวานพระฉิม  30 กรัมตอแอลกอฮอล 100 

ซีซี หมักท้ิงไว 14 วันแลวนําสารท่ีไดมากรอง เม่ือกรองแลวสามารถเก็บสารสกัดท่ีไดไวใชผลิตยารูปแบบ

ยาทาตอไป 

 กลยุทธท่ี 3 เภสัชกรพัฒนาตํารับยาท่ีเหมาะสมกับการใชทาแผลกดทับไดดี และมีประสิทธิภาพ

สามารถชวยรักษาแผล และทําใหแผลหายเร็วข้ึน ข้ันแรกผูคิดคนไดผลิตเปนยาทาแบบครีมกอน เพราะ

สามารถใชสารตั้งตนในการผลิตครีมท่ีมีในโรงพยาบาลได แตพบวาเม่ือนําไปใชกับแผลกดทับ ตัวครีมมี

ความเหนียวเหนอะหนะมาก เหนียวติดแผลผูปวยและผากอซปดแผล จึงพัฒนาใหมเปนยาทาแบบเจล 

เนื่องจากเนื้อเจลใหสัมผัสท่ีดีกวาครีม  ไมเหนียว  ชวยเพ่ิมความชุมชื้น และดูดซึมสูแผลกดทับไดดีกวา จึง

ไดทดลองใชสารกอเจลท่ีมีในโรงพยาบาลกอน แตพบวาเจลท่ีไดไมคงตัว ไมเกาะตัวกัน เหลว และเม่ือท้ิง

ไวจะเหลวมากข้ึนอีก จึงไมสามารถนําไปใชได ผูคิดคนจึงสั่งสารกอเจลตัวอ่ืนท่ีไมมีใชในการผลิตยาท่ี

โรงพยาบาล เพ่ือนํามาผสมกับสารกอเจลตัวเดิมท่ีมีอยู โดยทดลองผสมในหลายความเขมขน และสลับ

ชนิดของสารกอเจลท่ีใชผสมในสัดสวนตางๆ จนไดเนื้อเจลท่ีเกาะตัวดี อยูตัวไมเหลวเม่ือปลอยไวนานๆ  

 กลยุทธท่ี 4 พยาบาลวิชาชีพ หอผูปวยศัลยกรรมนํายาทาท่ีไดไปใชในแผลกดทับระดับตางๆ โดยเริ่ม

จากการทดลองใชในโรงพยาบาลกอน เพ่ือเก็บขอมูลท่ีจําเปนในการติดตาม ประเมินผลของประสิทธิภาพ

การรักษาอยางใกลชิดโดยละเอียดเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการผลิตยา ในกรณีเกิดปญหาตางๆของตัวยา 

จนกวาจะไดผลิตภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพในรูปแบบท่ีสามารถนําไปใชกับผูปวยกลุมเปาหมายนอก

โรงพยาบาลได 
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 กลยุทธท่ี 5 เม่ือไดผลิตภัณฑท่ีทีมการวางแผนจําหนายและดูแลตอเนื่องเห็นวามี

ประสิทธิภาพในรูปแบบท่ีสามารถนําไปใชกับผูปวยกลุมเปาหมายนอกโรงพยาบาลไดแลว จึงทดลองจาย

ยาดังกลาวแกผูปวยกลุมเปาหมายนํากลับไปใชท่ีบาน มีการติดตามเก็บขอมูลโดยพยาบาลวิชาชีพประจํา

เครือขายโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในการประเมินผลของประสิทธิภาพการรักษาและความ

สะดวกหรือความพึงพอใจในการใชของผูปวยหรือผูดูแล 

 

5. ทรัพยากรท่ีใชในการดําเนินการ 

(ระบุทรัพยากรท้ังดานการเงิน เทคนิค ทรัพยากรบุคคล ผูสนับสนุนทางการเงินของการดําเนินโครงการและ

อธิบาย วิธีการจัดสรรหรือกระจายทรัพยากร) (ความยาวไมเกิน 700 คํา) 

• สมุนไพรซ่ึงเปนสารตั้งตนในการผลิตยา คือ หัววานพระฉิม โดยนํามาจากวัดเขาดีสลักลักษณะเปนหัวท่ี

หอยออกตามขอเถา ขนาดหัวท่ีโตเต็มท่ีประมาณฝามือ ผิวขรุขระสีน้ําตาล เนื้อในเปนสีแดงจัด 

• บุคลากรผูผลิตยาคือ เภสัชกรหญิงศรินยา ชางแกวมณี บุคลากรฝายประสานงาน ประเมินผล และ

ติดตามผลคือคณะกรรมการทีมวางแผนจําหนายและดูแลตอเนื่อง เจาหนาท่ีประจําตึกศัลยกรรม และ

เจาหนาท่ีเครือขายโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลของพ้ืนท่ีอําเภออูทอง 

• สารเคมีท่ีใชในการผลิตยา ไดแก สารกอเจล 2 ชนิด คือ Carbopal 940 และ SCMC ไดรับการ

สนับสนุนจากฝายผลิตยา กลุมงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลอูทอง 

• บรรจุภัณฑของเจลวานพระฉิม ใชหลอดบรรจุครีมขนาด 50 กรัม ของฝายผลิตยา กลุมงานเภสัชกรรม

โรงพยาบาลอูทอง 

 

6. ข้ันตอนสําคัญในการพัฒนาการบริการและการนําไปปฏิบัติ 

6.1 ลําดับข้ันตอนในการพัฒนา  

(อธิบายข้ันตอนและลําดับเหตุการณการดําเนินงานหลักในการริเริ่มพัฒนาการบริการจนถึงข้ันวางแผน  

การพัฒนา) (ความยาวไมเกิน 700 คํา) 

เดือนกุมภาพันธ ป 2557 ทีมวางแผนจําหนายและดูแลตอเนื่อง โรงพยาบาลอูทอง ไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับ

การไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดนวัตกรรมปฐมภูมิดีเดน จากสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดสุพรรณบุรีโดยนางสาวชิชญา จิตใจฉํ่า พยาบาลวิชาชีพชํานาญการประจําโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลบานเขาทอก ชี้แจงรายละเอียดของผลงานวา ไดทําการทดสอบผลการรักษาของผงวาน

คางคก สมุนไพรท่ีปลูกกันบริเวณชุมชนวัดเขาดีสลัก ในผูปวยท่ีมีแผลฉีกขาดเลือดออกจากหลอดเลือด

ฝอย และพบวาสมุนไพรชนิดนี้มีประสิทธิภาพในการหามเลือดและรักษาแผลถลอกไดดี ทางทีม

วางแผนจําหนายและดูแลตอเนื่องจึงขอลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอมูลเก่ียวกับลักษณะพืชพันธุดังกลาว 

หลังจากลงพ้ืนท่ีและเก็บตัวอยางของ ลําตน ใบและเหงาของพืชมาแลว จึงมีการศึกษาหาขอมูล
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เปรียบเทียบ พบวา วานคางคก ท่ีชาวบานในชุมชนเรียกนั้น มีชื่อจริงตามตําราแพทย

แผนโบราณท่ัวไป ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวา วานพระฉิม ในตําราไดกลาวถึงสรรพคุณ

ไววาใชในการแกปวดเม่ือย แกพิษสัตวกัดตอย รักษาโรคผิวหนัง กระตุนการหลั่งน้ํานม แกปวดทอง แก

หอบหืด รักษาริดสีดวงได และเม่ือศึกษาเพ่ิมเติมจากงานวิจัยตางประเทศเรื่อง  Some therapeutic 

uses of biodiversity among the tribals of Rajasthan ของ Jain และคณะ พบขอมูลวาวานชนิด

นี้สามารถสกัดและนํามาใชรักษาแผลภายนอกไดอีกดวย ทีมจึงเกิดความสนใจ มีการหารือและระดม

ความคิด จนไดความคิดริเริ่มวาควรนําสมุนไพรท่ีมีในชุมชนนี้มาทดลองผลิตเปนยารักษาแผลเรื้อรังชนิด

อ่ืนๆนอกเหนือจากแผลถลอกและแผลภายนอกท่ีมีลักษณะตื้น โดยเล็งเห็นวา มีผูปวยท่ีอยูในความ

รับผิดชอบของทีมจํานวนพอสมควร ท่ีมีแผลกดทับและไมมีทุนทรัพยในการซ้ือเจลกระตุนเนื้อเยื่ออีกท้ัง

มีจํานวนผูปวยกลุมเสี่ยงสูงตอการเกิดแผลกดทับอีกจํานวนหนึ่งดังนั้นจึงประสานงานกับฝายผลิตยา

ของโรงพยาบาลเพ่ือสอบถามถึงวิธีการและความเปนไปไดท่ีจะผลิตยาใหตรงตามวัตถุประสงค ทางฝาย

ผลิตยาพิจารณาแลววามีความเปนไปไดสูง จึงรับเรื่องไวและวางแผนการผลิตตอไป 

6.2  ลําดับข้ันตอนในการปฏิบัติ 

(อธิบายข้ันตอนและลําดับเหตุการณการดําเนินงานหลักในการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ) 

(ความยาวไมเกิน 700 คํา) 

เดือนมีนาคม - เมษายนป 2557 ฝายผลิตยา ดําเนินงานตามแผนการผลิต เริ่มจากหาวิธีสกัดตัวยาจาก

สมุนไพรวานพระฉิม โดยคนควาขอมูลจากงานวิจัยเรื่อง  Some therapeutic uses of biodiversity 

among the tribals of Rajasthan ของ Jain และคณะแลวพบวา ใชวิธีการสกัดเดียวกันกับท่ีทาง

โรงพยาบาลสามารถทําได จึงติดตอประสานกับทีมวางแผนจําหนายและดูแลตอเนื่อง ดําเนินการขอ

ตัวอยางเหงาวานพระฉิมเพ่ือใชในการสกัดตัวยา โดยมีวิธีการสกัดดังนี้ลางเหงาวานพระฉิมใหสะอาด 

ผึ่งใหแหง จากนั้นนํามาฝานเปนชิ้นบางๆ จากนั้นนําไปหมักกับตัวทําละลายแอลกอฮอล 80 % โดยใช

สัดสวนวานพระฉิม30 กรัมตอตัวทําละลาย 100 มิลลิลิตร หมักไวนาน 14 วัน เม่ือครบกําหนด นําสาร

สกัดท่ีไดมากรอง และเก็บไวใชในการปรุงตํารับยา กอนการปรุงยา นําสารสกัดท่ีกรองแลวมาระเหย

แอลกอฮอลออก โดยใชสัดสวน สารสกัดเริ่มตน 100 มิลลิลิตร ระเหยใหเหลือสารสกัด 30 มิลลิลิตร 

จากนั้นจึงนําไปปรุงยา เริ่มทดลองผลิตในรูปแบบครีม โดยผสมสารสกัดจากวานในสารท่ีละลายน้ํา 

ผสมกับสารท่ีละลายในน้ํามัน รวมกับผสมสารท่ีใชผสานระหวางน้ํากับน้ํามัน คนดวยไมพาย และนําไป

ปนจนไดเนื้อครีมท่ีตองการ จากนั้นบรรจุใสหลอด ผลิตครั้งแรกเม่ือ 24 เมษายน 2557 ไดนําไปทดลอง

ใชกับผูปวยแผลกดทับท่ีหอศัลยกรรม พบปญหาวาตัวครีมเหนียวเหนอะหนะมาก ไมสะดวกในการใช

จึงพัฒนาผลิตเปนรูปแบบเจล เพ่ือแกปญหาดังกลาว โดยลําดับการพัฒนาสูตรมีดังนี้สูตรแรก ใชสารกอ

เจลเพียงชนิดเดียวทําเจลพ้ืน โดยใชสารกอเจลท่ีมีอยูในโรงพยาบาลคือ Carbopal 940 แตพบวาได

เนื้อเจลท่ีไมคงตัว ไมสามารถใชได จึงทดลองใชสารกอเจลอีกชนิดหนึ่งคือ HCMC แตก็ยังคงไดเนื้อเจล
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ท่ีไมคงตัวเชนเดิม จึงสั่งซ้ือสารกอเจลท่ีมีความเหนียวมากกวามาทดลองใช คือ  SCMC 

แตพบวาเจลพ้ืนท่ีไดเหนียวมากคลายกาว ไมเหมาะท่ีจะใชกับการทาแผล ดังนั้นจึงพัฒนาเปนสูตรท่ี

สอง คือใชสารกอเจลสองชนิดทําเจลพ้ืนไดแก  Carbopal 940 และ SCMC ทดลองผสมในสัดสวนท่ี

แตกตางกันจนไดสัดสวนCarbopal 940:SCMC ท่ีเหมาะสมคือ 30:70 จากนั้นจึงนําเจลพ้ืนท่ีไดมาผสม

กับสารสกัดจากวานเพ่ือหาปริมาณความเขมขนของตัวยาท่ีมากท่ีสุด เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดในการ

รักษาแผล พบวาปริมาณสารสกัด 20% มีความเหมาะสมท่ีสุด จึงผลิตเจลวานพระฉิมครั้งแรกเม่ือวันท่ี 

21 พฤษภาคม 2557 จํานวน 30 หลอด และนําไปทดลองใชกับผูปวยแผลกดทับท่ีหอศัลยกรรม โดยมี

เกณฑพิจารณาการใชคือ เปนผูปวยท่ีมีแผลกดทับระดับ 2-4ทําการเก็บขอมูลเรื่องความพึงพอใจในการ

ใช และประสิทธิภาพการรักษาแผล พบวาไดผลดี เปนท่ีนาพอใจมีการนําเจลดังกลาวใชกับผูปวยแผล

กดทับในโรงพาบาลตอมาเรื่อยๆ 

เดือนมกราคม ป 2558 ทําการผลิตเจลวานพระฉิมรอบท่ีสอง โดยนอกจากใชกับแผลกดทับแลว ยังมีการ

ทดลองใชกับแผลถลอกท่ีลึกนอยกวา 1 เซนติเมตร หรือแผลฉีกขาดท่ีลึกไมเกิน 2 เซนติเมตรของผูปวย

ภายในโรงพยาบาลพบวาผลการรักษาดีและไมมีรายงานการติดเชื้อ ทางทีมวางแผนจําหนายและดูแล

ตอเนื่องจึงนําไปทดลองใชกับผูปวยหลังจําหนายออกจากโรงพยาบาล โดยใชเกณฑพิจารณาการ

เชนเดียวกับท่ีใชในโรงพยาบาลคือ แผลกดทับระดับ 2-4 เริ่มจากผูปวยแผลกดทับเขตพ้ืนท่ีของ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเขาทอกพบวาผูปวยและญาติพึงพอใจกับการใช มีการเบิกยาไป

ใชตอเนื่องจนแผลหายดี 

เดือนกรกฎาคม ป 2558 ทําการผลิตเจลวานพระฉิมรอบท่ีสาม เพ่ือจายเจลวานพระฉิมแกผูปวยแผลกดทับใน

เขตพ้ืนท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลอ่ืนๆท้ังสิ้น 9 แหง พบผลการรักษาท่ีนาพอใจเชนกัน 

         6.3 ระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบริการ 

(อธิบายวิธีการท่ีใชในการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการตามกลยุทธ) (ความยาวไมเกิน 700 คํา) 

การติดตามผลของข้ันตอนการผลิตยา ใชวิธีการรายงานผลเปนระยะ โดยมีผูรายงานหลักคือ เภสัชกร

หญิงศรินยา ชางแกวมณี มีการประเมินผลของยาทาภายนอกท่ีได วามีความเหมาะสมแกการใชหรือไมจาก

ลักษณะของยาท่ีได เชน มีความหนืดหรือเหลวเพียงใด  

การติดตามผลของประสิทธิภาพการรักษาภายในโรงพยาบาล ใชการสังเกตและเก็บภาพเปรียบเทียบ

ลักษณะแผลกดทับหลังการใชเจลวานพระฉิมเปนระยะ รวมกับการเขียนรายงานบันทึกการพยาบาลอยาง

ละเอียด โดยประเมินผลของประสิทธิภาพการรักษาจากลักษณะแผลท่ีดีข้ึน เชน แผลตื้นข้ึน ไมมีกลิ่นเนาเหม็น 

ไมมีสารคัดหลั่งออกจากแผลมาก เปนตน รวมกับสอบถามความพึงพอใจของผูปวยหรือญาติ เก่ียวกับความ

สะดวกในการใช ลักษณะผิวสัมผัสของเนื้อเจล เปนตน ผูติดตามและประเมินผลคือพยาบาลวิชาชีพท่ี
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รับผิดชอบดูแลผูปวยดังกลาวมีการรายงานผลแกทีมวางแผนจําหนายและดูแลตอเนื่องเปน

ระยะ เพ่ือใหทีมพิจารณาถึงความเหมาะสมในการนําเจลวานพระฉิมไปใชกับผูปวยหลังจําหนาย 

 การติดตามและประเมินผลของประสิทธิภาพการรักษาภายนอกโรงพยาบาล ใชการติดตา ม

เชนเดียวกับภายในโรงพยาบาล คือใชการสังเกตและเก็บภาพเปรียบเทียบลักษณะแผลกดทับหลังการใช        

เจลวานพระฉิมเปนระยะ รวมกับการเขียนรายงานบันทึกการพยาบาลอยางละเอียด โดยประเมินผลของ

ประสิทธิภาพการรักษาจากลักษณะแผลท่ีดีข้ึน เชน แผลตื้นข้ึน ไมมีกลิ่นเนาเหม็น ไมมีสารคัดหลั่งออกจาก

แผลมาก เปนตน รวมกับสอบถามความพึงพอใจของผูปวยหรือญาติ เก่ียวกับความสะดวกในการใช ลักษณะ

ผิวสัมผัสของเนื้อเจล เปนตน ผูติดตามและประเมินผลคือพยาบาลวิชาชีพท่ีรับผิดชอบดูแลผูปวยดังกลาว มี

การรายงานผลแกทีมวางแผนจําหนายและดูแลตอเนื่องเปนระยะเชนกัน 

 
 

 

7. ปญหา อุปสรรค รวมถึงวิธีการบริหารจัดการ 

   (ระบุปญหา อุปสรรคหลักท่ีพบระหวางการดําเนินการและวิธีการจัดการกับปญหา) 

(ความยาวไมเกิน 700 คํา) 

 เนื่องจากวานพระฉิมนั้นเปนสมุนไพรท่ีรูจักและใชประโยชนกันเฉพาะบางกลุมชุมชน ยังไมเปนท่ี

แพรหลายทําใหมีขอมูลเก่ียวกับวานชนิดนี้คอนขางนอย อีกท้ังยังไมมีผูเคยนํามาผลิตเปนยาในรูปแบบเจล

ปญหาสําคัญของข้ันตอนการคิดคนคือ ความจํากัดของขอมูลท่ีจําเปนตองใช เม่ือไดพยายามคนควาจนได

ขอมูลจากตําราของกระทรวงสาธารณสุขและงานวิจัยสนับสนุนอ่ืนๆแลว พบปญหาตอมาคือข้ันตอนการปรุง

ยา ตั้งตํารับใหเหมาะสมกับรูปแบบยาท่ีตองการนําไปใช และเนื่องจากสารตั้งตนการผลิตยาทาภายนอกสวน

ใหญท่ีใชในโรงพยาบาลคือสารตั้งตนท่ีใชผลิตครีมหรือเจลเหลว สงผลใหการตั้งตํารับในข้ันแรกไมประสบ

ผลสําเร็จ จึงจําเปนตองขอความสนับสนุนจากโรงพยาบาลสั่งซ้ือสารกอเจลเพ่ิมเติม อีกหลายชนิด เพ่ือทดลอง

ตั้งตํารับใหไดตํารับท่ีเหมาะสม หลังจากไดตํารับท่ีเหมาะสมและมีการนําไปใชกับผูปวย เกิดปญหาความเขาใจ

คลาดเคลื่อน และไมเขาใจกันของคณะผูดูแลผูปวย เชน แพทยและพยาบาล ทางทีมวางแผนจําหนายและดูแล

ตอเนื่องรวมถึงเภสัชกรผูควบคุมการผลิตจึงทําการปรับความเขาใจโดยการนําขอมูลสนับสนุนตางๆมาชี้แจง 

จนเกิดการยอมรับและความเขาใจท่ีตรงกันของทีมรักษา 

รูปแบบผลิตภัณฑของเจลวานพระฉิม 
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8. ประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินการพัฒนาบริการ 

(อธิบาย ผลลัพธ ผลสําเร็จ/ผลกระทบเชิงบวก และวิธีการวัดผลท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ และ ใครคือ

ผูไดรับประโยชน) (ความยาวไมเกิน 1,400 คํา) 

การประเมินแผลกดทับ ใชการวัดขนาดแผล การสังเกตลักษณะพ้ืนแผล ลักษณะและปริมาณของสิ่ง

คัดหลั่งท่ีออกจากแผล และการติดเชื้อหรือมีเนื้อตายเพ่ิมหรือไม ผลการใชเจลวานพระฉิมกับผูปวยแผลกดทับ

ภายในโรงพยาบาล พบวาในกลุมผูปวยติดเตียงท่ีมีแผลกดทับระดับ 3 ขนาดแผล 2-10 ซม. ความลึกไมเกิน 3 

ซม. ซ่ึงโดยปกติจะตองลางแผลวันละ 1 ครั้ง ดวยน้ําเกลือลางแผลและใชน้ํายาเรงเนื้อ ในการปดแผล และแผล

ใชเวลาในการหายโดยประมาณ 2-3 เดือน แตหลังจากใชพระฉิมเจลในกลุมผูปวย พบวาแผลตื้นข้ึน พบเนื้อ

ตายลดลง สิ่งคัดหลั่งนอยลง และมีระยะเวลาในการหายของแผลเร็วข้ึนโดยประมาณ 1-1.5 เดือน  สวนผูปวย

กลุมท่ีมีแผลกดทับระดับ 2 มีขนาดแผล 2-6  ซม.ไดใชพระฉิมเจลทาแผล ผลการรักษา ใชเวลา 4-8 ชม. แผล

แหง  มีลักษณะเหมือนแผนฟลมเคลือบบริเวณปากแผล และไมมีสิ่งคัดหลั่ง ทําใหไมจําเปนตองทําความสะอาด

แผลใหม สําหรับในกลุมผูปวยท่ีผาฝ ท่ีมีความลึกของแผลไมเกิน 2 ซม. และใชพระฉิมเจล พบวา แผลตนเร็ว

ข้ึน  ไมมีเนื้อตายซ่ึงใชระยะเวลา 12 วัน แผลหายเปนปกติซ่ึงโดยปกติแผลท่ีผาฝ แตละแผลหากลางแผลดวย

น้ําเกลือลางแผลและปดดวยผากอซการหายของแผลจะใชเวลานานกวา และตองมีการลางแผลอยางเนื่อง  

หลักจากนําเจลพระฉิมไปใชกับกับผูปวยหลังจําหนายออกจากโรงพยาบาลจํานวน 12 ราย พบ

ผลการรักษาท่ีดีเชนเดียวกัน ยกตัวอยางเชน  

ลักษณะแผลกดทับกอนการใชเจลวานพระฉิม ลักษณะแผลกดทับหลังการใชเจลวานพระฉิม ระยะเวลาท่ีใชรักษา 

แผลกดทับระดับ 3 

ไมมีเนื้อตาย 

พ้ืนแผลสีแดง 

ขนาด 5x15 ซม. 

มีสิ่งคัดหลั่งออกจากแผล-ปริมาณปานกลาง 

แผลแหงและปดสนิท 1 เดือน 

แผลกดทับระดับ 2 

ไมมีเนื้อตาย 

พ้ืนแผลสีแดง 

ขนาด 1x2 ซม. 

มีสิ่งคัดหลั่งออกจากแผล-ปริมาณนอย 

แผลแหงและปดสนิท 20 วัน 

แผลกดทับระดับ 3 

ไมมีเนื้อตาย 

พ้ืนแผลสีแดง 

แผลกดทับระดับ 3 

ไมมีเนื้อตาย 

พ้ืนแผลแดง 

1 สัปดาห 
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ขนาด 5x10 ซม. 

มีสิ่งคัดหลั่งออกจากแผล-ปริมาณมาก 

ขนาด 4x7 ซม. 

มีสิ่งคัดหลั่งออกจากแผล-ปริมาณนอย 

แผลกดทับระดับ 4 

มีเนื้อตาย 

พ้ืนแผลสีเหลือง 

ขนาด 7x10 ซม. 

มีสิ่งคัดหลั่งออกจากแผล-ปริมาณมาก 

แผลกดทับระดับ 4 

ไมมีเนื้อตาย 

พ้ืนแผลแดง 

ขนาด 5x7 ซม. 

มีสิ่งคัดหลั่งออกจากแผล-ปริมาณนอย 

4 เดือน 

ท้ังนี้ เจลวานพระฉิมมีราคาตนทุนการผลิตโดยเฉลี่ย 50 บาทตอหลอด เนื่องจากใชสมุนไพรในชุมชน และ

โรงพยาบาลสามารถผลิตไดเองและทางโรพงยาบาลอูทองไดบรรจุเจลวานพระฉิมเขาในยาประเภทเภสัชตํารับ

ของโรงพยาบาล ทําใหสามารถจายยาไดทันทีตามขอบงใชของสรรพคุณในการรักษาแผลกดทับ ผูปวยหลัง

จําหนายท่ีมีแผลกดทับและมีปญหาเศรษฐานะจึงสามารถเขาถึงไดทุกราย เม่ือวัดระดับความพึงพอใจในการใช 

พบวาผูปวยมีระดับความพึงพอใจในการใชเจลวานพระฉิมอยูท่ีรอยละ 87.63 

 

9. การสรางความย่ังยืนและการขยายผลไปยังหนวยงานอ่ืน ๆ 

(อธิบายถึงวิธีการท่ีทําใหเกิดความยั่งยืนในแงตาง ๆ เชน การเงิน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม 

สถาบันและกฎระเบียบ เปนตน และอธิบายวาหากการพัฒนาการบริการหรือ ความคิดริเริ่มนี้ถูกจําลอง

แบบหรือเผยแพรสูการบริการสาธารณะในระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ จะสามารถนําไปขยายผลได

อยางไร) (ความยาวไมเกิน 700 คํา) 

  นวัตกรรมนี้เปนสวนหนึ่งท่ีทําใหเครือขายการดูแลสุขภาพของอําเภออูทอง ไดรับรางวัลการ

ดําเนินงานดีเดน District Health System ประจําป 2558 จากสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดสุพรรณบุรีและ

นวัตกรรมนี้เปนสวนหนึ่งท่ีนําใหโรงพยาบาลอูทองไดรับรางวัลพ้ืนท่ีตนแบบดีเดนแหงชาติ ดานการแพทยแผน

ไทย การแพทยพ้ืนบานและการแพทยทางเลือก ระดับเพชรประจําป 2558 จากกระทรวงสาธารณสุขอีกดวย 

  มีการนําเจลวานพระฉิมไปใชกับผูปวยแผลติดเชื้อเรื้อรังจากการโดนแมงกะพรุนไฟ ท่ีโรงพยาบาล

มหาราชนครราชสีมาจากการมาศึกษาดูงานแลวนําไปทดลองใชกับผูปวย หลังใช 20 วัน พบวาแผลแหง ปด

สนิทดี 

  เนื่องจากวานพระฉิมไมไดมีหัววานออกตลอดป อีกท้ังการเก็บหัววานไวเปนเวลานาน หัวจะเกิดการ

เนาหรือแหงเสีย ทางฝายผลิตยาจึงคิดหาวิธีการท่ีจะทําใหสามารถผลิตเจลยาวานพระฉิมไดตอเนื่อง โดยใช

วิธีการเก็บสารสกัดหัววาน ซ่ึงโดยเฉลี่ยเก็บไดนาน 2 ป ขณะนี้มีสารสกัดปริมาตรประมาณ 2 ลิตร เฉลี่ยแลว

การผลิตเจล  30 หลอดตองใชสารสกัด 660 มิลลิลิตร ดังนั้นจากสารสกัดท่ีมีอยูจะสามารถผลิตเจลไดอีก

ประมาณ 1000 หลอดซ่ึงกวาท่ีสารสกัดจํานวนนี้จะหมดลง จะสามารถเก็บหัววานพระฉิมเพ่ือมาผลิตสารสกัด

เก็บไวไดทดแทนเชนนี้ตอไปเรื่อยๆทางโรงพยาบาลอูทองและเครือขายการดูแลสุขภาพอําเภออูทอง ได

ตระหนักแลววาเจลวานพระฉิมเปนนวัตกรรมท่ีมีประโยชนตอผูปวยเปนอยางมาก เนื่องจากสามารถใชรักษา
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แผลไดทุกชนิด อีกท้ังยังมีการศึกษาฤทธิ์และพิษวิทยาของสมุนไพรวานพระฉิมไวแลววา มี

ฤทธิ์ในการฆาเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด และสามารถใชในรูปแบบตางๆไดอยาง ซ่ึงหากมีการเผยแพร

ประสิทธิภาพของสมุนไพรดังกลาวตอสาธารณะชนได จะชวยเกิดความสนใจในวงกวาง และมีการนําสมุนไพร

นี้ไปใชประโยชนมากข้ึน แตขอสําคัญคือตองสรางความนาเชื่อถือในตัวสมุนไพร เชน อาจใชรูปแบบของการทํา

วิจัยเพ่ือยืนยันประสิทธิภาพทางวิทยาศาสตร เปนตน และนอกจากวิธีการใชวานพระฉิมแลว ควรเผยแพรเรื่อง

วิธีการปลูกใหชุมชนอ่ืนๆท่ีมีความตองการ ใหสามารถใชประโยชนจากวานชนิดนี้ไดตอเนื่องอยางยั่งยืน เพ่ือให

เจลวานพระฉิมสามารถเปนผลิตภัณฑจากสมุนไพรท่ีชวยเหลือประชาชนไดอยางแทจริงตอไป ปจจุบันทาง

โรงพยาบาลอูทองอยูระหวางดําเนินการขอจดอนุสิทธิบัตร นอกจากนี้ไดเตรียมโครงการตอเนื่องท่ีจะขยายการ

ผลิตเจลวานพระฉิม และไดบรรจุเจลวานพระฉิมเขาในยาประเภทเภสัชตํารับของโรงพยาบาลโดยผานมติของ

คณะกรรมการยาแลว  

 

10. บทเรียนท่ีไดรับจากการดําเนินการพัฒนาบริการ คืออะไร 

(อธิบายถึงองคประกอบหลักท่ีทําใหประสบความสําเร็จ และสิ่งท่ีไดเรียนรูจากการดําเนินการพัฒนาบริการ  

และขอเสนอแนะเพ่ือการดําเนินการตอไปในอนาคต) (ความยาวไมเกิน 700 คํา) 

 สมุนไพรไทยเปนองคความรูท่ีอยูคูคนไทยและสังคมไทยมาชานาน สังเกตไดวาสมุนไพรจะแทรกตัวอยู

ในสวนตางๆของชุมชน และมีการใชสรรพคุณของสมุนไพรท้ังในการรักษาโรค และบรรเทาอาการเจ็บปวย

อ่ืนๆมาโดยตลอด ซ่ึงองคความรูเรื่องประโยชนของสมุนไพรบางชนิดเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง แตบาง

ชนิดยังรูกันแคในวงแคบๆเทานั้น หากแตละชุมชนตระหนักถึงประโยชนของสมุนไพรตางๆและมีการ

คนควาอยางจริงจัง จะพบวายังมีสมุนไพรอีกมากท่ีควรสงเสริมและนํามาใชประโยชน แตเนื่องจากรูปแบบ

การใชแบบดั้งเดิมจํากัดในรูปแบบพ้ืนฐาน เชน ตากแหง บดเปนผง ใชใบสดหมักกับเหลา หรือฝานผลเปน

แผนบางๆ หากชุมชนตางๆท่ีมีองคความรูดานสมุนไพร สามารถนําความรูท่ีมีไปเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีมี

ศักยภาพในการพัฒนาประสิทธิภาพและรูปแบบการใชสมุนไพรไดหลากหลาย จะทําใหการใชสมุนไพรมี

ความนาเชื่อถือ อีกท้ังยังสามารถถายทอดความรูเหลานี้ใหกับสังคม เพ่ือประโยชนตอผูอ่ืนตอไป 

เชนเดียวกับสมุนไพรวานพระฉิมท่ีสามารถแปลงรางเปนเจลวานพระฉิม และสรางประโยชนอยางมากแก

ผูปวย 

 

 

 

 

 


