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สารบญั 
 หน้า 
Routine to Research : R2R  
การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยวิกฤตในหอผู้ป่วยสามัญโดยใช้แบบประเมิน Apache II 

หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
2 

เลือกแบบไหนจึงจะเหมาะ  เปรียบเทียบต้นทุนและผลลัพธ์ระหว่างการใช้ผ้าก็อส และการใช้
แผ่นฟิล์มใส (tegaderm transparency) ในการปิดทับบริเวณที่แทงเขม็ (IV Site) 

หอผู้ป่วยพิเศษ 2 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

3 

ผลลัพธ์การดูแลของผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
กลุ่มงานเวชกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

6 

การติดตามเพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (แพ้ยา) เชิงรุกโดยเภสัชกร 
Proactive Approach to Prevent Intensive Adverse Drug Reactions – From  Theory 
to Practice 

งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระนครศรอียุธยา 

8 

การพัฒนาคุณภาพของการประเมินผู้ป่วยช็อกจากการเสียเลือดของหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ 
หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

10 

แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก: การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้องที่มภีาวะทุพโภชนาการ
(Nursing Management of Malnutrition in Postoperative Abdominal Surgical patients 
: Clinical Nursing Practice Guideline Utilization) 

หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

12 

การพัฒนาถ่ายภาพรังสีกะโหลกศีรษะในท่า Revers Waters View ในผูป่้วยอุบัติเหตุ 
กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลพระนครศรอียุธยา 

15 

ประสบการณ์ความสําเร็จการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาที่มีทารกเกิดก่อนกําหนด 
หอผู้ป่วยหนักเด็ก โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

17 

ความรู ้ทัศนคติ การปฏิบัติและภาวะโภชนาการของผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง ในหน่วยงานไตเทียม 
หน่วยงานไตเทียม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

19 

ผลของโปรแกรมการดูแลทารกตัวเหลืองวันส่องไฟรักษา ต่อจํานวนการส่องไฟ และอุบัติการณ์ไม่
ยินยอมส่องไฟรักษา หอผู้ป่วยหลังคลอด โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

หอผู้ป่วยหลังคลอด โรงพยาบาลพระนครศรอียุธยา 

21 

ทําอย่างไรให้ไปถึงศูนย์ 
คลินิกโรคหืด งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

22 

การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยเบาหวานที่มีกลุม่อาการเมแทบอลิกรว่มด้วย 
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

24 

โครงการการพัฒนาปัจจยัที่มคีวามสัมพันธ์กับภาวะทุพโภชนาการและการเกิดเช้ือวัณโรคด้ือยาใน
ผู้ป่วยวัณโรคปอดที่มารับการรักษาในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 

หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

26 

ปัจจัยทีม่ีความสัมพันธ์กับภาวะทุพโภชนาการและการเกิดเช้ือวัณโรคด้ือยาในผู้ป่วยวัณโรคปอดทีม่า
รับการรักษาในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

28 



 หน้า 
รวมผลงาน Continuous Quality Improvement: CQI  
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายเสมือน และเคร่ืองลูกข่ายเสมือน 

สํานักงานสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
32 

การดูแลผู้ป่วยวิกฤตที่ไม่สามารถเข้า ICU ได้  
หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม และPCT อายุรกรรม โรงพยาบาลพระนครศรอียุธยา 

35 

Intensive care zone ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 
หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

37 

การใช้สัญญาณเตือน(Modified Early Warning Sign : MEWS)ในการบริหารความเสี่ยงในผู้ป่วย
ที่มีภาวะทางหายใจอุดก้ัน 

หอผู้ป่วย ตา หู คอ จมกู โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

39 

Reloading  Band Ligation ทรัพยากรรักษาหลอดเลือดโป่งพองในหลอดอาหาร  
(Re – Load Band Ligation of esophageal varices) 

ห้องส่องกล้องทางเดินอาหาร  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

41 

SOFA Score มีประโยชน์มาก และไม่ยากอย่างที่คิด หอผู้ป่วยก่ึงวิกฤตด้านการหายใจ 
หอผู้ป่วยก่ึงวิกฤตด้านการหายใจ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

44 

การเก็บข้อมูลผู้ป่วยทั้งหมดในระบบคอมพิวเตอร์ 
งานห้องบัตร  กลุ่มงานเวชระเบียน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

46 

ตามรอยการใช้ยาสํารองหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง1 
หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง1 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

48 

การสง่เสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหลังรับการผ่าตัดเต้านมแบบ Modified 
radical Mastectomy/ MRM 

หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

50 

แนวทางการดูแลโรคเบาหวานในหญิงต้ังครรภ์ 
คลินิกฝากครรภ์ (ANC) โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

51 

แนวทางการปฏิบัติการเตรียมผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

53 

การพัฒนาการมอบหมายงานและการรับส่งเวรในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญงิ 1  
หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

54 

ค่ายลดนํ้าหนักเด็ก(ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเด็กที่มีภาวะอ้วน 
กลุ่มงานโภชนศาสตร ์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

57 

การจัดต้ังคลินิกเบาหวานและโภชนาการเด็ก และดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ในเด็กอย่างเป็น
องค์รวม 

แผนกกุมารเวชกรรม  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

60 

การพัฒนาตํารับอาหารทางสายให้อาหารโดยใช้มอลโตรเดร็กซ์ตรินเป็นสว่นประกอบ 
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

66 

ลดการบาดเจ็บจากการดูดเสมหะทีใ่ส่ท่อช่วยหายใจในผูป่้วยที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด 
หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

68 

ลดต้นทุน สนับสนุนการผลิต พิชิตใจผู้รับบริการ 
งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศกึษา โรงพยาบาลพระนครศรอียุธยา 

70 



 หน้า 
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

งานรักษาความปลอดภัย กลุม่งานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
 

72 

รวมผลงาน นวัตกรรม  
การพัฒนาการให้ความรู้และข้อปฏิบัติตัวโรคไข้เลือดออกขณะนอนโรงพยาบาล 

หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
75 

Frame ตาข่าย 
หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก และ PCT ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

78 

3 สีนําพาการจัดการความเสี่ยงด้านยา 
หอผู้ป่วยหนักเด็ก (NICU) โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

80 

เช้ือชาติไม่ใช่ปัญหาในยุค 4.0 
หอผู้ป่วยหนัก 1 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

82 

Safety bag prevention post partum hemorrhage 
งานห้องคลอด โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

83 

ที่หัก Amp ยา Pediatric Model 
หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

85 

นวัตกรรม “ทําอย่างไรเมื่อต้องนอนโรงพยาบาล” 
หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง1 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

88 

ป้ายช่วยจํา 
หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

90 

นวัตกรรมแผ่นพับ 4.0 
หอผู้ป่วยพิเศษ 1 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

91 

แบบประเมินการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเน่ืองก่อนย้ายออกจากหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมแบบประเมิน 
3C (Cri Care Con) 

หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

93 

ปกปิด ป้องกัน ลดการติดเช้ือทารกน้อย 
หอผู้ป่วยหนักเด็ก โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

96 

ป้ายเตือน-เตรียมผู้ป่วยส่ง  Hemodialysis    
หอผู้ป่วยสุภาวิฆเนศ  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

100 

หมอนน้อยคืนชีวิต    
หอผู้ป่วยพิเศษ 1    โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

101 

มีป้ายน้ีจบ ยาครบ Stock แน่ 
หอผู้ป่วยก่ึงวิกฤตด้านการหายใจ โรงพยาบาลพระนครศรอียุธยา 

102 

การเงิน 4.0 สุดล้ํา ปรับลด ปรับใช้ ก้าวไกลสู่  EDC 
หน่วยงานการเงิน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 

104 



 หน้า 
รวมเรื่องเล่า  
เรื่องเล่า 13 วัน 

หอผู้ป่วยพิเศษมงคลบพิตร โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
107 

ขอลมหน่อย  
งานรักษาความปลอดภัย  กลุ่มงานบริหารทั่วไป     โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

109 

เรื่องเล่าจากโรงพยาบาล 
กลุ่มงานบัญชี โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

111 

ความรู้สึกของน้องใหม่กับวิชาชีพพยาบาล  
หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด (SNBU)  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

112 

ความสุขเล็กๆ 
นรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

113 

แม่ไม่รัก พยาบาลรักเองค่ะ  
หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

114 

เรื่องของหัวใจรอกันไม่ได้ 
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

115 

โทรศัพท์ ช่วยชีวิต 
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

116 

บ้านๆ มันดีอย่างน้ีเอง 
หอผู้ป่วยหนัก 1 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

118 

เรื่องเล่าชาวต่างชาติ 
งานตรวจสอบสิทธิ  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

119 

สุขใจ....ที่...ได้ให้และได้ทํา 
หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

120 
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รวมผลงาน การพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย 
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ชื่อหน่วยงาน: หอผู้ป่วยหนกัอายุรกรรม 
ผลงานเรื่อง: การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยวิกฤตในหอผู้ป่วยสามัญโดยใช้แบบประเมิน Apache II 
ความสําคัญ:  หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา มีขอบเขตการให้บริการ
ผู้ป่วยหนักทางอายุรกรรมที่มีอายุต้ังแต่ 5 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยในกลุ่มอ่ืนๆ เช่น ผู้ป่วยหนักทางศัลยกรรมที่
มีโรคร่วมทางอายุรกรรม ต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยหนักทางด้านสูติ-นรีเวชกรรม และแผนกตา หู คอ จมูก 
ผู้ป่วยหนักที่ต้องควบคุมการแพร่กระจายเช้ือ และผู้ป่วยหนักที่มีภาวะไตวายเฉียบพลันต้องได้รับการฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม ซึ่งการดําเนินงานที่ผ่านมา พบปัญหาว่า ไม่สามารถบริหารเตียงเพ่ือรับผู้ป่วยหนักที่
ต้องการเข้ารับการดูแล  เน่ืองจากเตียงเต็ม ซึ่งส่งผลต่อผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรที่เก่ียวข้อง เกิดความ
ขัดแย้งและไม่พึงพอใจ จึงได้ทําการสํารวจข้อมูล และร่วมวางแผนกับทีมอายุรแพทย์ พยาบาลหน่วยงาน
อายุรกรรม เพ่ือหาแนวทางร่วมกันในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตที่ไม่สามารถเข้าหอผู้ป่วยหนักได้ 
 แบบประเมินApache II เป็นแบบประเมินความรุนแรงของการเจ็บป่วย การดําเนินโรค การพยากรณ์โรค 
และความเสี่ยงต่อการตายของผู้ป่วย ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติมีความโดดเด่น และสามารถ
ทํานายระดับความรุนแรงของโรคหรืออาการได้ โดย Apache II มีการนํามาใช้อย่างกว้างขวางทั้งใน
หน่วยงานฉุกเฉิน และในหอผู้ป่วยหนัก ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า มีการนําแบบประเมิน Apache II เป็นเกณฑ์การย้าย
ผู้ป่วยวิกฤตเข้าหอผู้ป่วยหนัก และสามารถให้หอผู้ป่วยสามัญวางแผนจัดการดูแลผู้ป่วยวิกฤตที่ไม่สามารถ
ย้ายเข้าหอผู้ป่วยหนักได้ทําให้การพยาบาลผู้ป่วยเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นโดยคะแนน Apache II เป็นการ
แปลผลอาการทางคลินิกของระบบต่างๆ ในร่างกายที่มีความผิดปกติ ซึ่งคะแนน Apache II ที่สูง จะส่งผล
ต่อความเสี่ยงต่อการตายที่สูงด้วย ทั้งน้ีจากการนําแบบประเมิน Apache II มาใช้ในการรับจองเตียงของ
หอผู้ป่วยหนัก พบปัญหาว่า ยังมีผู้ป่วยวิกฤตอีกจํานวนหน่ึงที่มีคะแนน Apache II สูง แต่ไม่สามารถรับ
ย้ายเข้าหอผู้ป่วยหนักได้  
 ดังน้ัน ทางหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม ร่วมกับทีมอายุรแพทย์และหอผู้ป่วยสามัญอายุรกรรม จึงได้
ร่วมกันในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตกลุ่มน้ี โดยมีการประเมินคะแนน Apache II ผู้ป่วยวิกฤต แนะนําและเป็น
พี่เลี้ยงให้หอผู้ป่วยสามัญอายุรกรรมสามารถจัดการดูแลผู้ป่วยวิกฤตที่ไม่ได้เข้าหอผู้ป่วยหนักให้
เกิดประสิทธิภาพและมีคุณภาพการดูแลที่สูงสุด จึงได้จัดทําแนวทางการประเมินและดูแลผู้ป่วยวิกฤตใน
หอผู้ป่วยสามัญอายุรกรรมโดยใช้แบบประเมิน Apache II ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะทางการ
พยาบาล และคุณภาพการพยาบาลของพยาบาลในหอผู้ป่วยสามัญอายุรกรรมด้วยอีกทางหน่ึง 
เครื่องมือทีใ่ชพ้ัฒนา: แบบประเมินApache II 
วัตถุประสงค์การวิจัย: เพ่ือส่งเสริมให้พยาบาลหอผู้ป่วยสามัญอายุรกรรมสามารถดูแลผูป่้วยวิกฤตที่ไม่
สามารถย้ายเข้าหอผู้ป่วยหนักได้ 
คําถามการวิจัย:  แบบประเมินApache IIสามารถช่วยให้พยาบาลหอผู้ป่วยสามัญอายุรกรรมดูแลผู้ป่วย
วิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่ 
สมมติฐานการวิจัย: แบบประเมินApache II ช่วยให้พยาบาลหอผู้ป่วยสามัญอายรุกรรมสามารถดูแล
ผู้ป่วยวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
นิยามตัวแปร: แบบประเมินApache IIApache II, ผู้ป่วยวิกฤต 
ขอบเขตการวิจัย: การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรมและหอผู้ป่วยสามัญอายุ
รกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ระยะเวลาต้ังแต่เดือน กุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2561 
การติดต่อกับทีมงาน: หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 
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ชื่อหน่วยงาน: หอผู้ป่วยพเิศษ 2 
ชื่อผลงาน:เรื่องเลือกแบบไหนจึงจะเหมาะ  เปรียบเทียบต้นทุนและผลลัพธ์ระหว่างการใชผ้้าก็อส และ
การใช้แผน่ฟลิ์มใส (tegaderm transparency) ในการปิดทบับรเิวณที่แทงเข็ม(IV Site) 
คําสําคญั: Tegaderm, IV site, cost การวิจัยเปรียบเทียบต้นทุน  
ความสําคัญ:การตัดสินใจเลือกการปิดทับบริเวณแทงเข็มหรือ IV Site มีความหลากหลาย ทั้งรูปแบบการ
ปิดและวัสดุที่ใช้ทําให้ต้นทุนวัสดุที่ใช้ในการดูแลและประสิทธิภาพการดูแลมีความหลากหลายตามมา โดย
ไม่รู้คําตอบของความเหมาะสมท่ีชัดเจนการเบิก Tegaderm มีการจํากัดจํานวนการเบิกจ่ายรวมท้ังการให้
สารละลายทางหลอดเลือดดําส่วนปลายหรือ การเปิดเส้นหลอดเลือดดําส่วนปลายเพ่ือให้ยา เป็นงาน
ประจําของพยาบาลที่พบอยู่เสมอแต่พบว่าผลลัพธ์การดูแลบริเวณตําแหน่งที่แทงเส้นยังได้ผลไม่ดีเกิดการ
ติดเช้ือที่ผิวหนังเกิด phlebitis ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สุขสบาย จนถึงมีอาการเจ็บปวด มีไข้ ระยะวันนอน รพ. 
นานข้ึน บางรายอักเสบเป็นฝีจนต้องทําหัตถการ I&D 

ดังน้ันหน่วยงานจึงทําการทบทวนการใช้งาน และทําการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการปฏิบัติ การดูแล
ตําแหน่งแทงเส้นเลือดดําส่วนปลายระหว่างการปฏิบัติที่มีความหลากหลายนั้น โดยเปรียบเทียบต้นทุน
และผลลัพธ์ระหว่างการใช้ผ้าก็อส และการใช้แผ่นฟิล์มใส (tegaderm transparency) ในการปิดทับ
บริเวณที่แทงเข็ม(IV Site)ในครั้งน้ี 
วัตถุประสงค:์ เพ่ือหาคําตอบของรูปแบบการติดและคําตอบของการเลือกใช้วัสดุที่ติดบริเวณแทงเข็ม (IV 
Site) ที่เหมาะสม (ช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดphlebitis ผู้ป่วยสุขสบาย พยาบาลสะดวก รพ.ได้ประหยัด
ต้นทุน) โดย 
 1) เปรียบเทียบอุบัติการณ์การเกิด Phlebitis ตําแหน่งแทงเส้นเลือดดําผู้ป่วยด้วยวิธีปิดด้วยผ้า
ก๊อส และวิธีใช้แผ่นฟิล์มใส Tegaderm 
 2) เปรียบเทียบต้นทุนที่ใช้ในการติดตําแหน่งแทงเส้นเลือดดําผู้ป่วยด้วยวิธีปิดด้วยผ้าก๊อส และ
วิธีใช้แผ่นฟิล์มใส Tegaderm 
วิธีการศึกษา: การศึกษาเปรียบเทียบน้ี แบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ป่วยที่ปิดตําแหน่งแทงเส้นเลือด
ดําด้วยวิธีใช้ผ้าก๊อส และวิธีใช้แผ่นฟิล์มใส Tegaderm กลุม่ตัวอย่างเป็นผู้ป่วยที่มานอนพักรักษาตัว ที่หอ
ผู้ป่วยพิเศษ 2 กลุ่มแรก กลุม่ที่ใช้ผ้าก๊อส ใช้เวลาศึกษาต้ังแต่ เดือน มกราคม 2561- เมษายน 2561 และ
กลุ่มทีส่องคือกลุ่มทีใ่ช้  Tegaderm ใช้เวลาศึกษา ต้ังแต่เดือน พฤษภาคม2561 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน 
ผลการศึกษาพบว่า 

รายการ วัสดุที่ใชป้ิดตําแหน่งเสน้เลอืดดําส่วนปลาย 
ผ้าก๊อส Tegaderm 

กระบวนการปิด ใช้ผ้าก๊อสขนาด 1x1 น้ิว 
โดยเปลี่ยนผ้าก็อสและ Dressing 
ตําแหน่งรอยต่อMedicutกับผิวหนัง 
ทุกวันในเวรดึก เวลาประมาณ 7.00น. 

Dressing ปิดให้แนบกับผิวและ
เปลี่ยนเมื่อปวดบวมแดงหรือทุก4
วัน 

กระบวนการดูแล ประเมินIV site ทุกเวรหรือทุกคร้ังที่มีการให้ยา 
เมื่อมีอาการบวมแดงร้อนอักเสบให้ off เปลี่ยนตําแหน่งและประคบเย็นทันท ี
เปลี่ยน Iv site ทุก 3 ระบุวันเปลี่ยน สติกเกอร์สายรุ้งให้ชัดเจน 
ยาหรือสารนํ้าที่มีความเข้มขน้สูงต้องเจือจางหรือให้ช้าๆ (ถ้าไม่มีข้อห้าม) 
Flush ด้วย NSS ก่อนและหลังให้ยาให้การพยาบาลด้วยเทคนิคปลอดเช้ือ 
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รายการ วัสดุที่ใชป้ิดตําแหน่งเสน้เลอืดดําส่วนปลาย 
ผ้าก๊อส Tegaderm 

off IV Heparin lock ทันทีเมื่อไม่จําเป็น ไม่แทงเข็มบริเวณข้อพับ 
ระยะเวลาที่ศึกษา ม.ค .– เม .ย.  พ.ค. – ปัจจุบัน 
จํานวนผู้ป่วย 201 55 
อุบัติการณ์การเกิด 

Phebitis ระดับ 4 
 
0 

 
0 

Phebitis ระดับ 3  0 0 
Phebitis ระดับ 2  0 0 
Phebitis ระดับ 1  0 1 

ระยะเวลา 
Dressing IV site 
เฉลี่ย 

3 นาที 3 นาที 

อายุการใช้งาน 24 ชม. 72 ชม 
ความถี่การ 
Dressing/3วัน 

3 ครั้ง 1 ครั้ง 

รวมระยะเวลา 
ที่ใช้dressing 

21  นาที 3  นาที 

ต้นทุนใช้วัสดุต่อ 
ครั้ง 

3 บาท 10 บาท 

ต้นทุน 
เปรียบเทียบ/3วัน 

9 บาท 10 บาท 

ความพึงพอใจ 
ของผู้ป่วย 

100 % 97 % 

ความพึงพอใจ 
ของพยาบาล 

100 %  100 % 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ
อ่ืนๆ 

-พบข้อดีคือดูสะอาดและได้พูด 
คุยกับผู้ป่วยมากขึ้นขณะเรา 
Dressing 

-มีความพอใจหากได้ช่วย รพ.ประหยัด  
-พบว่าระยะแรกมีความแตกต่าง  

ในการปฏิบัติ เทคนิคการติดพลาสเตอร์
เพ่ือป้องกันการเลื่อนหลุดของเข็มไม่
ถูกต้องการปิดพลาสเตอร์ไม่แน่นหรือ 
แน่นเกินไปไมส่ะดวกต่อการเปิด
dressingทุกวันทําให้ไม่อยาก 
dressingเมื่อมาพูดคุย 
แลกเปลี่ยนกันจึงได้ข้อสรุปการ 

แม้จะดูดีกว่าการใช้ก๊อสคือสวยงาม 
ไม่เปียกนํ้า แต่พบข้อเสียคืออายุ
งานไม่ถึง 3  วัน เน่ืองจากหลุดลอก
ไม่คงทนตามทีค่วรเป็นอาจเป็นที่
สภาพผู้ป่วยเอง 
และการใช้งานจริงพบผู้ป่วย 1 ราย
มีอาการปวดบริเวณ 
รอยต่อ  IV site 



 

การส
จาก
 
ข้อส

Step
skin
เมื่อต
เหมา

KM 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ 

สนับสนุน 
งานพัสดุ 

สรุปบทเรียนที
การดูแล

p3ช้ิน 3 ตําแห
 เป็นขุยผิวลอ
ตําแหน่งเมื่อเริ
าะสมกับบริบ

การปิดพลาส

ปิดพลา
แนะนาํ

ที่ได้รับ: 
IV site ของพิ
หน่งดังรูปและ
อกที่ปิดพลาส
ริ่มมีอาการเจ็
ทของหน่วยง

สเตอร์ที่สะดวก

วัสด
ผ้าก๊

าสเตอร์ ดังวิ(
าให้ใช้เพราะมี

พิเศษ2 เลือกใ
ะเปลี่ยนตําแห
เตอร์ธรรมดา
บหรือเริ่มบวม
าน 

กและเปลี่ยนไ

5

ดุที่ใชป้ิดตําแ
ก๊อส 

)ดีโอ  
มีราคาถูก 

ช้การปิดgauz
หน่ง IV site ท
จะหลุดง่าย จึ
มแดงทั้งหมด

ได้จริงทุกวันผู้

 

แหน่งเสน้เลอืด

ไม่แน
กว่าก๊

ze และเทคนิ
ทกุ3วัน ยกเว้น
จงึแนะนําให้ปิ
เป็นข้อสรุปกา

้ป่วยไม่ติดเช้ือ

ดดําส่วนปลา
Tega

นะนําให้ใช้เน่ือ
ก๊อส 

คการติดพลา
นในรายที่เสน้
ปดด้วย Tegad
ารปฏิบัติ และ

 
อโดยพยาบาล

าย 
derm 

องจากมีราคา

สเตอร์ใช้ปิดเป
นหายาก หรือใ
derm แทนแล
ะเป็นคําตอบที

ลก็ไม่เสียเวลา

าแพง

ป็น
ในราย 
ละเปลี่ยน
ที่

มาก 
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ชื่อหน่วยงาน: กลุ่มงานเวชกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา     
ผลงานเร่ือง: ผลลัพธ์การดูแลของผูป้่วยมะเร็งแบบประคับประคองในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
ชื่อเจ้าของผลงาน : ภัควีร์  นาคะวิโร, พ.บ.  กลุ่มงานเวชกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  
บทคัดย่อ : โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ1 ของประเทศไทย  และยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาจึงเริ่มนําการดูแลแบบประคับประคองมาใช้
กับผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย แต่ยังไม่มีการประเมินผลลัพธ์การดูแลแบบประคับประคองบทความน้ีใช้สถิติ
เชิงอนุมานเพ่ืออธิบายผลลัพธ์การดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายในโรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างถูกคัดเลือกจากแพทย์เจ้าของไข้พิจารณาว่าเป็นผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องการ
การดูแลแบบประคับประคองและมี palliative performance score(PPS)30% จํานวนทั้งสิ้น 50 ราย
แบบประเมินวัดผลลัพธ์การดูแลแบบประคับประคองฉบับภาษาไทยถูกนํามาใช้วัดคะแนนผลลัพธ์ก่อนและ
หลังได้รับการดูแลโดยทีมประคับประคองผลลัพธ์ที่ได้นํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติแบบไร้พารามิเตอร์
(non-parametric) วิธี Wilcoxon rank-sumtest เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลลัพธ์
ก่อนและหลังการดูแล ผลการศึกษาพบว่าค่ามัธยฐานของคะแนนรวมผลลัพธ์ในการประเมินครั้งแรกก่อน
ได้รับการดูแล มีค่า19 คะแนน ขณะที่คะแนนรวมผลลัพธ์หลังได้รับการดูแล มีค่า 12.5 คะแนนซึ่งลดลง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  (P<0.05) เมื่อดูรายละเอียดของค่ามัธยฐานของคะแนนผลลัพธ์แบบรายข้อ
พบว่าการดูแลแบบประคับประคองช่วยลดอาการปวดและอาการอ่ืนๆที่รบกวนผู้ป่วยลดความหงุดหงิด
และความกังวลใจเก่ียวกับความเจ็บป่วย ลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับผู้ป่วยของสมาชิกในครอบครัว ผลจาก
งานวิจัยน้ีเป็นจุดเริ่มต้นที่ยืนยันได้ว่าการดูแลแบบประคับประครองสามารถช่วยลดอาการทางกายและ
เพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยและครบอดครัว นอกจากน้ันยังเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบและตัดการ
ระบบการดูแลที่เหมาะสมเพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  
คําสําคญั: ผู้ป่วยมะเร็ง การดูแลแบบประคับประคอง แบบประเมินวัดผลลัพธ์การดูแลแบบ
ประคับประคอง ฉบับภาษาไทย 
ข้อเสนอแนะ : เชิงนโยบายควรมีการบูรณาการการทํางานร่วมกันทีมสหสาขาวิชาชีพ ทีมจิตอาสา ผู้นํา
ศาสนา โดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความหลากหลายในด้านศาสนาท้ังศาสนาพุทธ ศาสนา
อิสลาม และศาสนาคริสต์ ซึ่งจะช่วยเติมเต็มในแง่มุมจิตวิญญาณของผู้ป่วยและครอบครัว นอกจากน้ันการ
จัดกิจกรรมกลุ่มทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเพ่ิมสื่อความรู้เก่ียวกับการดูแลแบบ
ประคับประคอง จะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยและญาติได้รับข้อมูลที่มากขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วย
และครอบครัวต่อไป 
เอกสารอ้างอิง 
1. NickolichMS,El-JawahriA,TemelJS,LeBlancTW,.DiscussingtheEvidenceforUpstream 
Palliative Carein Improving Outcomes in Advanced Cancer. Am Soc Clin Oncol Educl 
Book 2016;36:e534-8. 
2. Zimmermann C, Swami N, KrzyzanowskaM, Hannon B, LeighlN, OzaA,. et al. 
Earlypalliativecare for patients with advanced cancer: a cluster-randomised controlled 
trial. Lancet 2014 May17;383 (9930):1721-1730. 
3. BakitasM, Lyons KD, Hegel MT, BalanS, Brokaw FC, Seville J,. et al. Effects ofa 
palliative care intervention on clinical outcomes in patients with advanced cancer: the 
Project ENABLE II randomized controlled tri al.JAMA2009Aug19;302(7):741-749. 
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4. TemelJS, Greer JA, MuzikanskyA, Gallagher ER, AdmaneS, Jackson VA,.etal. 
Earlypalliative carefor patients with metastatic non-small-cell lung cancer. N 
EnglJMed.2010;363:733-742. 
5. Bausewein C,Daveson BA, Currow DC, DowningJ, DeliensL, RadbruchL,.etal.EAPC 
White Paper on outcome measurement in palliative care: Improving practice, attaining 
outcomes and delivering quality services-Recommendations from the European Association 
For Palliative Care (EAPC) Task Force on Outcome 
Measurement. Palliative Medicine 2016 Jan1;30(1):6-22. 
6. Hearn J, Higginson IJ. Development and validation of a core outcome measure for 
palliative care: the palliative care outcome scale. Palliative Care Core Audit Project 
Advisory Group.Qual Health Care 1999: Dec 1;8(4):219-27. 
7. BauseweinC,FeggM,RadbruchL,NauckF,vonMackensenS,BorasioGD,.Validation 
and Clinical Application of the German Version of the Palliative Care Outcome 
Scale.JPainSymptomManage2005:Jul;30(1):51-62. 
8 .EisenchlasJH,HardingR,DaudML, Pérez M, De Simone GG, Higginson IJ. Use 
ofthePalliativeOutcomeScaleinArgentina:ACross-CulturalAdaptationand 
ValidationStudy.JPainSymptomManage2008:Feb;35(2):188-202. 
9.ปนัดดาสุวรรณและคณะ.ผลลัพธ์การดูแลแบบประคับประคองของผู้ป่วยมะเร็งที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม.่เชียงใหม่:โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่;2556. 
10. ChewaskulyongB,SapinunL, Downing GM, IntaratatP, LesperanceM, LeautrakulS, 
etal.ReliabilityandvalidityoftheThaitranslation(ThaiPPSAdultSuandok)ofthePalliativePerfor
manceScale(PPSv2).PalliatMed2012Dec;26(8):1034-41. 
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ชื่อหน่วยงาน:งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก กลุ่มงานเภสัชกรรม 
ผลงานเร่ือง: การติดตามเพ่ือเฝา้ระวังและปอ้งกันอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (แพ้ยา) เชงิรุกโดยเภสชักร   
Proactive Approach to Prevent Intensive Adverse Drug Reactions – From Theory to Practice 
ชื่อเจ้าของผลงาน: ภก.ธนพัฒน์  ย้ิมประเสริฐ งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก กลุ่มงานเภสชักรรม  
คําสําคญั:การติดตามเพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา  แพ้ยา 
ที่มาของปญัหา: 

การแพ้ยาเป็นปฏิกิริยาของระบบภูมิคุ้มกันที่ร่างกายต่อต้านยาที่ได้รับเมื่อเข้าสู้ร่างกายซึ่งร่างกาย
จะมีการตอบสนองที่แตกต่างกันไปต้ังแต่การมีผื่นคันระดับเล็กน้อยไปจนถึงขั้นเสียชีวิตซึ่งจัดเป็นอาการไม่
พึงประสงค์จากการใช้ยาที่มีผลกระทบรุนแรงต่อตัวผู้ป่วยแต่ก่อนที่จะมีอาการแพ้ยารุนแรงน้ันมักจะมีอาการนํา 
เช่น เจ็บคอ มีไข้ ปวดเมื่อยตามตัว ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดข้อ หลังจากน้ันจะเร่ิมมีผื่นขึ้นบริเวณ
ลําตัวแขนขา หน้าบวม ตาบวม เจ็บผิว เจ็บตามตัว มีอาการเจ็บเคืองบริเวณผิวอ่อนๆเช่น ตา ปาก อวัยวะ
เพศเป็นต้น ผื่นอาจมีลักษณะพองเป็นตุ่มนํ้าหรือเกิดการหลุดลอกของผิวหนัง และมีการหลุดลอกของเย่ือบุต่างๆ
ร่วมด้วยโดยอาจมีอาการแทรกซ้อนของอวัยวะภายใน เช่น มีแผลในทางเดินอาหาร ตับอักเสบ และอาจ
ทําให้เสียชีวิตได้โดยพบว่าการตอบสนองนั้นจะแตกต่างกันขึ้นกับตัวบุคคลและชนิดของยาที่ได้รับซึ่งไม่
สามารถคาดการณ์ระดับความรุนแรงได้ แต่ในการแพ้ยาน้ันจะสามารถทราบถึงอาการนําก่อนที่จะเกิดการ
แพ้ยารุนแรงดังน้ันหากได้รับการดูแลรักษาทันก่อนที่จะมีอาการรุนแรงมากขึ้นก็จะสามารถป้องกัน 

การเกิดการแพ้ยารุนแรงหรือลดความรุนแรงของการแพ้ยาที่จะเกิดขึ้นได้ ซึ่งจะช่วยป้องกันการ
สูญเสียชีวิตหรือพิการจากการแพ้ยา ช่วยลดระยะเวลาในการนอนพักรักษาตัว และช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆ
ที่จะเกิดขึ้นตามมาได้ ตัวอย่างยาที่พบรายงานการแพ้ยารุนแรง เช่น allopurinol carbamazepine 
phenobarbital phenytoin nevirapine co-trimoxazole sulfasalazine ibuprofen amoxicillin 
rifampin isoniazid pyrazinamide ethambutolเป็นต้น 
วัตถุประสงค:์ 

เพ่ือติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของผู้ป่วยที่ได้รับยา allopurinol phenytoin 
carbamazepine sulfasalazine co-trimoxazole sulfadiazineและ phenobarbital ครั้งแรก 
วิธีการศึกษา: 

การศึกษาเชิงพรรณนาแบบไปข้างหน้าเก็บข้อมูลต้ังแต่ มกราคม 2561 จนถึง พฤษภาคม 2561
ใช้การโทรศัพทติ์ดตามสอบถามอาการนําของการแพ้ยาในสปัดาห์ที่ 2 4 และ 8 หลังจากผู้ป่วยรับยากลับบ้าน 
ประกอบด้วยคําถามดังต่อไปน้ี ท่านมีอาการไข้สูง ปวดเมื่อยตามตัว เจ็บคอ ร่วมกับอาการดังต่อไปน้ี เช่น 
ผื่น ตุ่มพอง จดุแดงตามตัว ตุ่มนํ้า แผลในปาก หู จมูก อวัยวะเพศ เจ็บแสบตา เย่ือตาอักเสบ ตาบวมแดง 
หรือไม่ หากมอีาการเข้าลักษณะข้อใดข้อหน่ึง จึงแนะนําผู้ป่วยให้รีบกลบัมาโรงพยาบาลพบแพทย์และ
รักษาอาการไม่พึงประสงค์จากยาเพ่ือลดระดับความรุนแรงจากอาการไม่พึงประสงค์น้ัน 
ผลการศึกษา: 

ผู้ป่วยที่ได้รับการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยาทั้งสิ้น 95 รายยาที่ได้รบัครั้งแรกสูงสุด 3 อันดับ
คือ allopurinol 36 ราย(ร้อยละ37.89) Phenytoin 32 ราย(ร้อยละ33.68) และ co-trimoxazole24 ราย
(ร้อยละ25.26) ตามลําดับ ผู้ป่วยที่กลับมาโรงพยาบาลเพ่ือรักษาอาการไม่พึงประสงค์จํานวน 4 ราย 
(ร้อยละ4.21)คือผู้ที่ใช้ยา allopurinol จํานวน 2 ราย(ร้อยละ2.11) และยา phenytoin จํานวน 2 ราย
(ร้อยละ2.11)ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 
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ชื่อหน่วยงาน: หอผู้ป่วยศลัยกรรมอุบัติเหตุ 
ผลงานเร่ือง: การพัฒนาคณุภาพของการประเมินผูป้่วยช็อกจากการเสียเลือดของหอผู้ป่วยศลัยกรรม
อุบัติเหตุ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
ความสําคัญของปัญหา :   
 ในปี 2558 , 2559 และ 2560 หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามีการ
รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง 5,7 และ3 ครั้ง เป็นความเสี่ยงจากการประเมินผู้ป่วยที่เกิดจากภาวะช็อก
จากการเสียเลือด 1ครั้ง  ในปี2560 นอกจากความเสี่ยงที่ได้จากการรายงานแล้ว ยังสามารถตรวจพบ
ความเส่ียงได้จากการส่งเวร การตรวจเย่ียมผู้ป่วย  การทํา charge round จากการทบทวนเวชระเบียน 
จากการทํา trigger tool และจากการทบทวน 12 กิจกรรม เป็นต้น หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ รับผู้ป่วย
ไว้ดูแลเฉลี่ยเดือนละ 160 – 200 ราย ในจํานวนผู้ป่วยที่รับไว้ดูแลและเกิดภาวะช็อกจากการเสียเลือด 
เฉลี่ยเดือนละ 20 – 30 ราย และในปี 2560 พบว่าอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 0.56 ต่อปี จากการทบทวน
การเกิดความเสี่ยงมักพบว่า การปฏิบัติงานของพยาบาลในการใช้ Early Warning Sign ในการประเมิน
ผู้ป่วยเพ่ือเฝ้าระวังภาวะช็อกจากการเสียเลือดไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่ จึงทําให้ผู้ศึกษาสนใจท่ี
จะพัฒนาคุณภาพของการประเมิน ผู้ป่วยช็อกจากการเสียเลือดของหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาโดยกระบวนการนิเทศการใช้ Modify Early Warning Sign (MEWS) ใน
การประเมินผู้ป่วยเพ่ือเฝ้าระวังการเกิดภาวะช็อกจากการเสียเลือด 
วัตถุประสงค:์  

1) เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพของการประเมินผู้ป่วยช็อกจากการเสียเลือดของหอผู้ป่วยศัลยกรรม 
อุบัติเหตุ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  

2) เพ่ือลดอุบัติการณ์การความเสี่ยงจากการประเมินผู้ป่วยเพ่ือเฝ้าระวังการเกิดภาวะช็อกจากการ 
เสียเลือด 
เป้าหมาย:  

1) การใช้แบบประเมิน MEWS ในการประเมินผู้ป่วยเพ่ือเฝ้าระวังการเกิดภาวะช็อกจากการเสีย 
เลือดของหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ถูกต้อง ครบถ้วน≥80 % 

2) จํานวนอุบัติการณ์การความเสี่ยงจากการประเมินผู้ป่วยเพ่ือเฝ้าระวังการเกิดภาวะช็อกจากการ 
เสียเลือดเท่ากับ 0  
วิธีดําเนนิการ:  

โครงการพัฒนานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงสถานการณ์เก่ียวกับ การจัดการความเสี่ยง และ
แนวทางทางการแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับ การจัดการความเสี่ยงในหอผู้ป่วยผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  ตามกรอบแนวคิดของการพัฒนาคุณภาพ คือ PDCA  
 ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ โรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา จํานวน 15 คน  
การประเมินผลโครงการ: 

1) อัตราการใช้แบบประเมิน MEWS ในการประเมินเพ่ือเฝ้าระวังผู้ป่วยช็อกจากการเสียเลือดของ 
พยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ถูกต้อง  ≥  80% 

2) อัตราการเกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงจากการประเมินเพ่ือเฝ้าระวังผู้ป่วยช็อกจากการเสียเลือดไม่ 
ถูกต้องในระดับความรุนแรง  ≥E = 0 

3) อัตราการเสียชีวิตจากการประเมินเพ่ือเฝ้าระวังผู้ป่วยช็อกจากการเสียเลือดไม่ถูกต้อง = 0 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 
1) นําผลที่ได้จากการศึกษา ผลการประเมินผู้ป่วยจากการใช้แบบประเมิน MEWS ในการประเมิน 

ผู้ป่วยช็อกขากการเสียเลือดจากกระบวนการนิเทศ มาพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยอ่ืนๆ เพ่ือป้องกันการ
เกิดความเสี่ยง 

2) สามารนําแนวทางการดําเนินโครงการไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพในเรื่องอ่ืนๆที่เกิดใน 
หน่วยงาน 
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ชื่อหน่วยงาน: หอผู้ป่วยศลัยกรรมชาย โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
ผลงานเร่ือง: แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก : การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้องที่มี 
ภาวะทุพโภชนาการ (NursingManagement of Malnutrition in Postoperative Abdominal 
Surgical patients: Clinical Nursing Practice Guideline Utilization) 
ชื่อผู้วิจัย:1) พิราลักษณ์ ลาภหลาย, 2) นางดาราณี นงค์เยาว์, 3) นางมารศรี ป่ินสุวรรณ์ 
ความสาํคญั: 

แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก และภาวะโภชนาการ มีความสัมพันธ์กับการฟ้ืนตัวของผู้ป่วย
หลังการผ่าตัด ผู้ป่วยที่ได้รับรูปแบบการดูแลที่ไม่ตรงกับปัญหา ความต้องการของผู้ป่วยในแต่ละราย 
ร่วมกับมีภาวะขาดสารอาหารก่อนการผ่าตัด เมื่อต้องเผชิญกับภาวะการเผาผลาญที่เพ่ิมสูงขึ้นภายหลังการ
ผ่าตัด มีผลให้แผลผ่าตัดสมานตัวช้าลง เกิดภาวะอ่อนล้าและการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ในผู้ป่วยผ่าตัด
ช่องท้องได้(พรรณทิพย์ เกียรติสิน, 2553., สราวุฒิสีถาน, 2557., WHO Surgical Care at the District 
Hospital ,2003.,Panwadee, Pinmanee, Yupapin S.N, Panuwat&Kanit, 2004., AnkitSarin, 
Erik.SLitonius, RamanaNaidu,C. Spencer Yost, MadhulikaG.Varma, 2015) จากการทบทวนเวช
ระเบียนย้อนหลังของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาต้ังแต่ปี 2554-2559 ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดเปิด
ช่องท้อง จํานวน430 ราย ไม่สามารถจําหน่ายได้ภายใน 7 วัน ถึง 293 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.78 เมื่อใช้
การประเมินด้วยNRC (Nutritional Risk Classification) สุ่มตรวจผู้ป่วยในปี 2559 พบว่ามีความเสี่ยงต่อ
ภาวะทุพโภชนาการร้อยละ 40.2 และมีความเส่ียงต่อภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดประมาณ 2.9 เท่า 
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่มีภาวะโภชนาการปกติส่งผลให้ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลนานขึ้น ไม่สามารถ
จําหน่ายกลับบ้านได้ในเวลาที่กําหนด ปัจจุบันในประเทศไทยมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับแบบคัดกรองภาวะ
ทุพโภชนาการเพ่ือใช้คัดกรองผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและให้ช่ือว่า 
Bhumipol Adulyadej hospital Nutritional Triage (BNT) ดังน้ันการศึกษานี้จึงได้แนวปฏิบัติการ
พยาบาลทางคลินิก จากองค์ความรู้หลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปรับปรุงคุณภาพการพยาบาล หลังผ่าตัด
ช่องท้อง ร่วมกับการประเมินภาวะทุพโภชนาการโดยใช้แบบคัดกรอง BNT ในระยะก่อน และหลังผ่าตัด
เพ่ือป้องกันและลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดช่องท้อง เพ่ิมความพึงพอใจของผู้ป่วยและ
ญาติส่งผลให้การพยาบาลได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศในการให้บริการต่อไป 
วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกด้านการดูแลผู้ป่วยหลัง
ผ่าตัดช่องท้องต่อการฟ้ืนหาย ภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัดทางศัลยกรรม ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาในระยะก่อน และหลังการใช้แนวปฏิบัติฯ 24 ช่ัวโมง 72 ช่ัวโมง และ 1 
เดือนวิธีการศึกษา การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยก่ึงทดลอง (quasiexperimental research) แบบ 1 กลุ่ม 
วัดซ้ํา (one group pretest-posttest design) วัดก่อนการทดลองและหลังการทดลองเป็นช่วง
ระยะเวลา 
กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง ผู้ป่วยทางศัลยกรรมท่ีได้รับการผ่าตัดเปิดช่องท้อง (exploratory laparotomy) 
ที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนสิงหาคม 
พ.ศ.2560 โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ก าหนดเกณฑ์คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังน้ีผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มี
อายุมากกว่า 15 ปีที่ได้รับการผ่าตัดประเภทใดๆ ที่เก่ียวข้องกับเน้ือเย่ือในช่องท้อง ที่ไม่ได้เกิดจากการ
ได้รับอุบัติเหตุ และเข้ารับการปลูกถ่ายอวัยวะ (ในฐานะผู้บริจาคหรือผู้รับ) และยินดีเข้าร่วมโครงการด้วย
การลงนามหนังสือยินยอม ขนาดกลุ่มตัวอย่างคานึงถึงความคลาดเคลื่อนชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 จึงใช้
หลักการ 
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วิเคราะห์: Power Analysis เพ่ือการวิเคราะห์การแปรปรวนของค่าเฉล่ีย โดยก าหนดระดับนัยสาคัญที่ .05 
Power of the test ที่ .80 และค่า effect size เท่ากับ .5 และทําการเปิดตาราง Power Tables 
สําเร็จรูป(Polit& Beck, 2004: 497) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวนอย่างน้อย 60 ราย 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล: 
1) ขั้นเตรียมการ จัดต้ังทีมโดยมีการร่วมมือกันระหว่างหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย กับทีมอาจารย์แพทย์แผนก 
ศัลยกรรม มีการประชุมร่วมกันเพ่ือกําหนดกิจกรรมและแผนงาน ใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาล 
ของ ซูคัพ (Soukup, 2000) เป็นพ้ืนฐานในการสร้างแนวปฏิบัติฯ มาเผยแพร่ และทําการขออนุญาตการ
ใช้เครื่องมือแบบประเมิน BNT โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
2) ขั้นดําเนินการตามแนวปฏิบัติฯ เมื่อผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์คัดเข้าที่กําหนดแล้ว
จึงเริ่มการดูแลผู้ป่วยตามแนวปฏิบัติฯ ที่มีระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมดังน้ีครั้งที่ 1 ของการวิจัยผู้วิจัย
แนะนําตัว ช่ือสกุล และสนทนากับผู้ป่วย และญาติเพ่ือเป็นการสร้างสัมพันธภาพ เมื่อผู้ป่วยตัดสินใจเข้า
ร่วมการวิจัยโดยลงช่ือเข้าร่วมการวิจัยในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย ผู้วิจัยเริ่มการเก็บข้อมูลครั้งที่ 1 โดยใช้
แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย และแบบประเมิน BNT ครั้งที่ 2 การพยาบาลผู้ป่วยก่อนและหลัง
การผ่าตัดในหอผู้ป่วย แบ่งออกเป็น 2 ระยะ 
 ระยะที่ 1 ระยะก่อนผ่าตัด ตรวจเย่ียมตรวจผู้ป่วยก่อนส่งผ่าตัด ตรวจสอบเวชระเบียน ประเมินความ 
พร้อมผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ลงนามยินยอมผ่าตัด บันทึกทางการพยาบาล 
 ระยะที่ 2 ระยะหลังผ่าตัด คือ ช่วงระยะเวลาที่ผู้ป่วยฟ้ืนจากยาสลบและนํากลับสู่หอผู้ป่วยเฝ้าระวัง 
ดูแล ให้การพยาบาลเพ่ือให้ผู้ป่วยฟ้ืนหาย จนกระทั่งจําหน่ายกลับสู่ชุมชน ประกอบด้วยการเฝ้าระวัง 
สัญญาณชีพตาม และใช้ Early warning signs = NEWS (Bleeding from wound or operation site, 
Pain Scores, Level of conscious = AVPU, Oxygen saturation, Urine and gastrointestinal 
fluid output, IV Fluid and medications เป็นต้น 
 ระยะที่ 3 Discharge Planning และเก็บข้อมูลครั้งที่ 2 ประกอบด้วยแบบประเมิน BNT และคะแนน 
ความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับ 
 ระยะที่ 4 ระยะติดตามผลภายหลังผู้ป่วยได้รับแนวปฏิบัติการทางคลินิก โดยศึกษาข้อมูลจากเวชระเบียน 
ได้แก่ จํานวนวันนอน ค่าใช้จ่าย ภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัดเปิดช่องท้อง อัตราการเสียชีวิต 
 ระยะที่ 5 ขั้นสิ้นสุดการวิจัย ผู้วิจัยกล่าวขอบคุณที่ให้ความร่วมมือการการดําเนินงานวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูล: 
1) วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวนวันนอน ค่าใช้จ่าย ภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัดเปิดช่องท้อง 
อัตราการเสียชีวิต คะแนนความพึงพอใจ โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ ส่วน 
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
2) เปรียบเทียบคะแนนจากแบบประเมิน BNT โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ํา (one– 
way repeated measures ANOVA) โดยมีการทดสอบสมมติฐานข้อตกลงเบ้ืองต้น (assumptions) และ 
ทดสอบด้วยสถิติ Kolmogorov-Smirnov test พบว่า ทุกตัวแปรมีการกระจายแบบปกติ
(normaldistribution) 
ผลการศึกษา: 

ข้อมูลส่วนบุคคล: กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 60 ราย อายุเฉลี่ย 40.83 ปี (SD = 14.04) มีสถานภาพ
สมรสคู่32ราย (ร้อยละ 53.33) ส่วนใหญ่การศึกษาระดับมัธยม 51 ราย (ร้อยละ 85) เป็นการผ่าตัดแบบ
ฉุกเฉิน 45ราย (ร้อยละ 45) และในจํานวน 45 รายมีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็งลําไส้จํานวน 22 ราย 
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ผลของการใช้แนวปฏิบัติฯ ร่วมกับการการประเมินภาวะโภชนาการ: 
1) จํานวนวันนอนเฉลี่ยลดลงจาก 14.07 เป็น 5.64 วัน ผู้ป่วยทุกรายสามารถจําหน่ายได้ภายใน 7 วัน
บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 7,035.75 บาท (SD = 9.43) ลดลงจาก
ปี 2559 2.24 เท่า ยังพบภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัดดังน้ี แผลติดเช้ือ 5 ราย (ร้อยละ 8.33) ติด
เช้ือทางเดินปัสสาวะ 1 ราย (ร้อยละ 1.66) ปอดติดเช้ือ 5 ราย (ร้อยละ 8.33) เสียชีวิต 1 ราย (ร้อยละ 
1.66) คะแนนความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูงจํานวน 52 ราย (ร้อยละ 86.66) 
2) ค่าเฉลี่ยคะแนน BNT หลังการใช้แนวปฏิบัติฯในระยะ24 ช่ัวโมง 72 ช่ัวโมง และ 1 เดือน มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ: 
แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก และการประเมินภาวะโภชนาการ BNT มีประสิทธิผลต่อการฟ้ืนหาย 
และลดภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัดช่องท้องได้ แต่การวิจัยน้ีมีข้อจํากัดในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง และเป็นการทดลองแบบกลุ่มเดียว จึงมีปัญหาการอ้างอิงไปยังประชากร ถ้าต้องการ
เห็นประสิทธิผลของแนวปฏิบัติฯที่ชัดเจนควรมีการเปรียบเทียบประชากร 2 กลุ่มขึ้นไป 
เอสารอ้างอิง  
1. Buttenschoen K, Fathimani K, Buttenschoen DC. (2010). Effect of major abdominal 
sugery on the host immune response to infection. CurrOpin Infect Dis; 23:259-67. 
2. Schulz LO o, desirable,ideal. Where to draw the line in 1986? . In: J Amer Dietetic 
Assoc, ed.; 1983:1702-4. 
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ชื่อหน่วยงาน: กลุ่มงานรงัสวิีทยา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
ผลงานเร่ือง: การพัฒนาถ่ายภาพรังสีกะโหลกศีรษะในท่า Revers Waters View ในผู้ป่วยอุบัติเหตุ 
ชื่อผู้วิจัย: นายพงษ์ศักด์ิ เช้ือบางแก้ว,นายสมยศ เริงโอสถ 
คําสําคญั: Skull Water s Viewคือการเอกซเรย์กะโหลกศีรษะเพ่ือดูความผิดปกติของกระดูกบริเวณ
ใบหน้า 
หลักการและเหตุผล: 

งานรังสีวินิจฉัยมีความสําคัญเน่ืองจากภาพถ่ายทางรังสีที่ดีจะสามารถช่วยให้แพทย์สามารถตรวจ
และวินิจฉัยโรคได้ง่ายและถูกต้อง โดยเฉพาะในผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินบางคร้ังมักมีปัญหาไม่สามารถท่ีจะ
จัดท่าในการเอกซเรย์ได้เหมือนผู้ป่วยทั่วไปได้ เช่น การถ่ายภาพรังสีกะโหลกศีรษะในท่า Waters View 
น้ันผู้ป่วยต้องนอนควํ่า ดังน้ันคณะผู้จัดทําจึงได้พัฒนาวิธีการจัดท่าการถ่ายภาพรังสีกะโหลกศีรษะในท่า
Revers Waters Viewขึ้นมาเพ่ือใช้กับผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีอาการบาดเจ็บที่บริเวณใบหน้า ไม่มีการเจ็บบริเวณ
กระดูกคอ (C-Spine) แต่ไม่สามารถนอนควํ่าได้ การวิจัยน้ี ได้ดําเนินการที่ห้องเอกซเรย์ฉุกเฉิน กลุ่มงาน
รังสีวิทยา ช้ัน 1 แล้วประเมินโดยแพทย์ฉุกเฉินและรังสีแพทย์ ว่าสามารถแปลผลฟิล์มเพ่ือใช้ในการ
วินิจฉัยโรคได้หรือไม่พบว่าแพทย์ห้องฉุกเฉินและรังสีแพทย์ยอมรับคุณภาพของภาพเอกซเรย์และสามารถ
แปลผลได้เน่ืองจากสามารถดูรายละเอียดของส่วนต่างที่ต้องการดูได้ใกล้เคียงกับการถ่ายภาพในท่าปกติ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย: 
 เพ่ือพัฒนาการจัดท่าในการเอกซเรย์กะโหลกศีรษะในผู้ป่วยอุบัติเหตุที่ไม่สามารถนอนควํ่าได้และ
เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บเพ่ิมขึ้นจากการจัดท่าเอกซเรย์ 
วัสดุและวิธีการ: 
 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบบกลุ่มเดียววัดผลหลังการทดลอง สิ่งที่ใช้ในการทดลองคือรูปแบบการ
เอกซเรย์กะโหลกที่พัฒนาขึ้นตามหลักการของการจัดท่าตามทฤษฎีการเอกซเรย์ แล้วนําภาพที่ได้มา
เปรียบเทียบกับการเอกซเรย์ท่าปกติ โดยความเห็นของแพทย์ฉุกเฉินและรังสีแพทย์ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง: 
 ผู้ป่วยอุบัติเหตุที่ต้องเอกซเรย์กะโหลกศีรษะในท่า Waters View แต่ไม่สามารถนอนควํ่าได้
จํานวน 10 ราย 
ขั้นตอนและวิธีการ: 
 1.ศึกษาทฤษฏีการถ่ายภาพรังสีที่ถูกต้อง 
 2.นําท่าในการถ่ายแบบปกติมาทําการถ่ายภาพแบบกลับทาง (Revers) โดยการใช้หมอนรอง
บริเวณหัวไหล่แล้วใหผู้้ป่วยเงยหน้าเท่าที่จะทําได้แล้วเอียงหลอดเอกซเรย์ให้ได้องศาที่ถูกต้อง แล้วยิงแสง
เอกซเรย์ในแนวที่ตรงข้ามกับท่าปกติ 
 3.นําภาพที่ได้มาเปรียบเทียบกับภาพแบบปกติว่าใกล้เคียงกันหรือไม ่
 4.สอบถามความคิดเห็นของของแพทย์ห้องฉุกเฉินและรังสีแพทย์ว่าสามารถแปลผลฟิลม์ได้หรือไม่ 
คุณภาพของภาพที่ได้เป็นอย่างไร 
การวิเคราะหข์้อมูล: 
 นําภาพที่ได้จากการเอกซเรย์แบบปกติกับภาพเอกซเรย์ที่ได้จากการถ่ายแบบrevers ให้รังสีแพทย์ 
และแพทย์ที่งานฉุกเฉินเปรียบเทียบว่ามีความแตกต่างในการแปลผลหรือไม่อย่างไร 
ผลการวิจัย: 
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ชื่อหน่วยงาน : หอผู้ป่วยหนกัเด็กโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
ผลงานเร่ือง : ประสบการณค์วามสาํเร็จการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาท่ีมีทารกเกิดก่อนกําหนด 
คําสําคญั : การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่   ทารกเกิดก่อนกําหนด 
เครื่องมือทีใ่ชพ้ัฒนา : วิจัย  
สมาชิกทีม :   อติพร  ศรีวิชัย  และคณะ 
เป้าหมาย :  เพ่ือศึกษาประสบการณ์ความสําเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาที่มีทารกเกิดก่อน
กําหนด 
ที่มาของปญัหา :  
      ประเทศไทย สถิติอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน ปี 2548 พบเพียงร้อยละ14.5 
โดยมีเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 30% (สํานักงานส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย, 2548; 2550) แสดงให้
เห็นว่าการดําเนินงานการส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกิดความสําเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
นาน 6 เดือน ตามคําแนะนําขององค์การอนามัยโลก ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
กลุ่มมารดาทารกเกิดก่อนกําหนด ระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มมารดาทารก
ครบกําหนด (Callen&Pinelli, 2005)  จากการศึกษาพบว่า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกเกิดก่อน
กําหนดยากกว่าทารกครบกําหนดจากปัจจัยด้านทารก เช่น การดูดกลืนไม่ดี การอมหัวนมยาก (Callen 
et al,  2005; Flacking, 2007) และปัจจัยด้านแม่ เช่น การถูกแยกจากทารกต้ังแต่แรกเกิดทําให้ขาดการ
ปฏิสัมพันธ์ต่อกันในการเรียนรู้การตอบสนองซึ่งกันและกัน เกิดความวิตกกังวล ความเครียด ความคับข้อง
ใจคิดว่าตนเองไม่มีความสามารถ  จากเหตุผลและความสําคัญของปัญหาดังกล่าวจึงทําให้ผู้วิจัยสนใจใน
การศึกษาประสบการณ์ความสําเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาที่มีทารกเกิดก่อนกําหนด ใน
รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเชิงลึกเก่ียวกับประสบการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของ
มารดาทารกเกิดก่อนกําหนดที่ประสบความสําเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนานต่อเน่ือง 6 
เดือน ว่ามีสถานการณ์ ความรู้สึกนึกคิด  รวมไปถึงเง่ือนไข ปัจจัยต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหาอย่างไร โดย
การมองผ่านประสบการณ์ชีวิตของมารดาที่ประสบความสําเร็จ 
กิจกรรมการแก้ปัญหา/พัฒนา : 
 ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ตามแนวคิดเชิงปรากฏการณ์วิทยาของ Husserl (Husserl 
Phenomenology) ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยเป็นมารดาหลังคลอดที่คลอดทารกเกิดก่อนกําหนดอายุครรภ์
น้อยกว่า 37 สัปดาห์ และมีประสบการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนานต่อเน่ืองอย่างน้อย 6 เดือน 
การอ่ิมตัวของข้อมูลเกิดขึ้นในการศึกษาผู้ให้ข้อมูลจํานวน 14 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยโดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) การสัมภาษณ์บันทึกด้วยเทปบันทึกเสียง และนํามาถอด
ความแบบคําต่อคํา วิเคราะห์ข้อมูลตามแบบการวิเคราะห์ของ Colaizzi (1978 cited in Streubert & 
Carperter, 2007) 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้น :  
 ผลการศึกษาทาํให้สามารถอธิบายประสบการณ์ความสําเร็จการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในมารดาที่มี
ทารกเกิดก่อนกําหนด แบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ  
 ส่วนที่ 1 การให้ความหมายของความสําเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาที่มีทารกเกิดก่อน
กําหนดมี 2 ประเด็นได้แก่  1) ความเป็นแม่ที่สมบูรณ์แบบ และ 2) ความภาคภูมิใจ   
 ส่วนที่ 2 ประสบการณ์ความสําเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาที่มีทารกเกิดก่อนกําหนด
มี 6 ประเด็น ได้แก่ 1) การตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาต้ังแต่แรกเริ่ม 2) ลูกของแม่ไม่เหมือนคน
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อ่ืน 3) ฝ่าฟันไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 4) คิดค้นหนทางสําหรับตัวเอง 5) กําลังหนุนและกําลังใจรอบด้าน และ 
6) บุคลากรสุขภาพเข้าใจพร้อมช่วยเหลือ  
บทเรียนที่ได้รบั: 
 ทําให้เข้าใจการรับรู้ ความรู้สกึ ประสบการณ์ความสําเร็จการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาที่มี
ทารกเกิดก่อนกําหนด และให้แนวทางในการพัฒนาการพยาบาลแบบองค์รวม เพ่ือส่งเสริมความสําเรจ็ใน
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาที่มีทารกเกิดก่อนกําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การติดต่อกับทีมงาน : หอผูป่้วยหนักเด็ก โทร. 5400, 5401 
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ชื่อหน่วยงาน:ไตเทียม รพ.พระนครศรีอยุธยา  
ผลงานเร่ือง : ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติและภาวะโภชนาการของผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง  
ในหน่วยงานไตเทียม รพ.พระนครศรีอยุธยา 
ชื่อผู้นาํเสนอผลงาน: นางจารุริน อับดุลเลาะฮ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ เบอร์โทร 035-211888, 
087-3354454  Email  Jarurin0812ja@hotmail.com 
ที่ปรึกษา:  พญ.เสาวลักษณ ์ชาวโพนทอง อายุรแพทย์โรคไต, นางสุรีย์วรรณรัตนกิจสนุทร หัวหน้างานไตเทียม 
ความสาํคญัของปัญหา: 

ปัจจุบันประชากรไทยป่วยด้วยโรคไตเรื้อรังมากกว่า 40 ล้านคน และพบว่ามีผู้ป่วยเข้าสู่การบําบัด
ทดแทนไตเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ ทั้งการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมและการล้างไตทางหน้าท้อง รายงานจาก
สมาคมโรคไต ปี 2559 มีผู้ป่วยทั้งสิ้น 58,385 ราย และมีผู้ป่วยเข้าสู่การบําบัดทดแทนไตเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆท้ัง
การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมและการล้างไตทางหน้าท้อง การล้างไตทางช่องท้องหรือ CAPD เป็นการ
บําบัดทดแทนไตวิธีหน่ึงที่พบว่ามีผู้ป่วยเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากเป็นวิธีการทําที่ดี ผู้ป่วยมีอิสระ 
ทําที่บ้านได้ CAPD เป็นการบําบัดที่ผู้ป่วยต้องดูแลตัวเองอย่างดีเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น 
เช่นการติดเช้ือ การเกิดภาวะทุพโภชนาการ 
 ภาวะทุพโภชนาการเป็นภาวะที่พบได้บ่อย และเป็นปัญหาหลักอันหน่ึงของผู้ป่วย หากเกิดแล้วจะ
ส่งผลต่ออัตราการป่วยและอัตราการตาย ทําให้คุณภาพชีวิตลดลง มักพบเมื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาแล้ว
ประมาณ 3 เดือนซึ่งเกิดจากการสูญเสียโปรตีนออกมากับนํ้ายาล้างไต จากการศึกษาพบว่าผู้ป่วย CAPD 
บางครั้งยังไม่สามารถปรับตัวกับวิธีการรักษา ทําให้รับประทานอาหารได้น้อย รับประทานอาหาร
แบบเดิมๆ ซึ่งมีปริมาณอาหารโปรตีนน้อยกว่าที่กําหนด ส่งผลให้ระดับ Albumin ในเลือดลดตํ่าลงและ
ส่งผลให้เกิดการติดเช้ือและอัตราการตายเพ่ิมขึ้นจากสถิติของรพ.พระนครศรีอยุธยา ปี 2559-2560 
จํานวนผู้ป่วยที่มีภาวะ Albumin ตํ่า< 2.5 g/dl จํานวน 28 คน ,Peritonitis rate = 48.05 
episode/pt.month,Death rate= 9.26%ถึงแม้ว่าภาวะ Peritonitis rate และ Death rate จะอยู่ใน
ภาวะปกติ แต่ความรุนแรงของเช้ือหรือผู้ป่วยถึงแก่กรรมเป็นสิ่งที่ต้องพึงระวัง 
วัตถุประสงค์การศึกษา: 

เพ่ือศึกษาความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติตัวและภาวะโภชนาการของผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง 
วิธีการศึกษา: 

เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาดูความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติตัวและภาวะโภชนาการของผู้ป่วยที่
ล้างไตทางช่องท้อง(CAPD) จํานวน 28 คน ที่มีภาวะ Albumin < 2.5 g/dl. เป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา ทําการศึกษาในช่วง เดือน ตุลาคม 2560 –เมษายน 2561 โดยวัดค่า Albumin ก่อน
และหลัง ให้คําแนะนําและการให้อาหารโปรตีนแบบผง โดยดูจากค่า Albumin ที่เพ่ิมขึ้นจากเดิมของแต่
ละคน เครื่องมือที่ใช้ศึกษา โดยการสัมภาษณ์ ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติตัวในการรับประทานอาหาร 
ความเช่ือ การประเมินภาวะโภชนาการด้วย Subjective Global Assessment (SGA) , สื่อการสอน และ
อาหารโปรตีนแทนไข่ขาว (อาหารเสริม)ชนิดผง คนละ 1 กระป๋อง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา 
ผลการศึกษา: 

พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 57.1 มีอายุเฉลี่ย 56.4 ปี อายุอยู่ระหว่าง 20-78 ปี 
การศึกษาระดับช้ันประถม ร้อยละ 95.9 มีระดับความรู้และทัศนคติในการรับประทานอาหาร พบว่า มี
ความรู้ที่ถูกต้อง 3 ลําดับ อันดับแรก ได้แก่ อาหารที่ควรรับประทาน เช่น ไข่ขาว,เน้ือสัตว์ต่างๆร้อยละ 92
อันดับที่ 2 คือ อาหารท่ีเหมาะสมกับผู้ป่วย อาหารพ้ืนบ้าน ร้อยละ 85 อันดับสุดท้ายคือ การซื้ออาหารเสริมต่างๆ
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จะทําให้ร่างกายแข็งแรง ตลอดจนผักและผลไม้ บางครั้งไม่ค่อยกล้ารับประทาน ร้อยละ 50.5 เมื่อประเมิน
ภาวะโภชนาการด้วย SGA ระดับ A ร้อยละ 80.5 มีภาวะโภชนาการดี (ค่าซีรัมอัลบูมินเพ่ิมขึ้นจากเดิม)
ร้อยละ 84.2  
อภิปรายสรุป: 

ผลการศึกษาครั้งน้ีพบว่า การให้ความรู้ ทศันคติในเรื่องโภชนาการ ตลอดจนอาหารเสริม มผีลต่อ
สุขภาพผู้ป่วย จาการติดตามต่อพบว่าผู้ป่วยกลุ่มน้ียังไม่มีภาวะของการติดเช้ือในช่องท้องและการเกิดภาวะ
นํ้าเกิน แต่ควรนําข้อมูลน้ีไปวางแผนป้องกัน ส่งเสริมไมใ่ห้เกิดภาวะทุพโภชนาการและควรมีการศึกษา
เพ่ิมขึ้นในรายอ่ืนๆ 
เอกสารอ้างอิง:  
1.ทวี ศิริวงศ์.Introduction to Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis.ใน : ทวี ศิริวงศ์
,บรรณาธิการ.การล้างไตทางช่องท้องสองฝั่งโขง.ขอนแก่น : มหาวิทยาลยัขอนแก่น ; 2549. หน้า 1-5. 
2.อุปถัมภ์ ศุภสินธ์ุ. อาหารและโภชนบําบัดในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง.ใน : สมชาย เอ่ียมอ่อง, เฉลิงศักด์ิ      
กาญจนบุษย์,เกรียง ต้ังสง่า,ดุสิต ล้ําเลิศกุล,อนุตตร จิตตินันทน์,ประเสริฐ ธนกิจจารุ,บรรณาธิการ. 
Textbook of Peritoneal Dialysis.กรุงเทพฯ : เท็กซ ์แอนด์เจอร์นัล พับลิเคช่ัน : 2551.หน้า 269-278. 
  
 

 

 
  



 
 

21

ชื่อหน่วยงาน: หอผู้ป่วยหลังคลอด โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
ผลงานเร่ือง:ผลของโปรแกรมการดูแลทารกตัวเหลืองวันส่องไฟรักษา ต่อจํานวนการส่องไฟ และ
อุบัติการณ์ไม่ยินยอมส่องไฟรักษา หอผูป้่วยหลังคลอด โรงพยาบาลพระนครศรอียุธยา 
เจ้าของผลงาน : รมณ พงศ์ภัทรพร,พย.บ.* พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  
  โทร. 0877892455 
บทคัดย่อ : 

ภาวะตัวเหลือง (Hyperbinlirubinemia) เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยประมาณร้อยละ60ของ
ทารกแรกเกิดครบกําหนด จากรายงานสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในปี พ.ศ. 2548-2550 พบ
ทารกแรกเกิดมีภาวะตัวเหลืองร้อยละ 26.1  43.5  และ 29.9 ตามลําดับ  สถิติหอผู้ป่วยหลังคลอด 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา พบทารกแรกเกิดมีภาวะตัวเหลืองแนวโน้มสูงขึ้นในตามลําดับ ดังน้ี ปี พ.ศ.
2557-2559 ร้อยละ 8.01, 9.9  และ13.5 อันตรายจากภาวะตัวเหลืองเกิดจากการบิลิรูบินที่สูงมากอาจ
ผ่านแนวกั้นสมองเข้าไปสะสมในเน้ือสมอง ทําให้เกิดการทําลายสมองเรียกว่า Kernicterus หรือ 
bilirubin encephalopathy และถ้าบิลิรูบินสูงเกิน 20 mg/dLอาจมีผลต่อการได้ยินของทารก ภาวะตัว
เหลือง แบ่งเป็น 2 ประเภทคือตัวเหลืองจากสรีรภาพ (physiological jaundice)และตัวเหลืองจากพยาธิ
สภาพ (pathological jaundice) การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยก่ึงทดลองแบบสองกลุ่มวัดผลหลังการทดลอง
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบจํานวนวันการส่องไฟรักษา และอุบัติการณ์ไม่ยินยอมส่องไฟรักษาของ
ผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับโปรแกรม และกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย มารดาและ
บุตรที่บุตรเกิดภาวะตัวเหลืองให้การรักษาด้วยการส่องไฟ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 60 คู่ แบ่งเป็น  กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการดูแลจํานวน30 คู่ และกลุ่มที่ได้รับการ
พยาบาลตามปกติจํานวน 30 คู่ เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย โปรแกรมการดูแลทารกตัวเหลืองส่องไฟรักษา 
แบบประเมินความรู้การดูแลทารกส่องไฟรักษา และแบบบันทึกจํานวนวันการส่องไฟรักษา และ
อุบัติการณ์ไม่ยินยอมส่องไฟรักษา แบบประเมินความรู้การดูแลทารกส่องไฟรักษาหาค่าความเที่ยงของ
เครื่องมือ(Reliability)เท่ากับ.90 เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงมีนาคม 2560 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Independent   t-test 
ผลการศึกษา : 

พบว่าจํานวนวันการส่องไฟรักษาของทารกที่ได้รับโปรแกรมการดูแลทารกตัวเหลืองส่องไฟรักษา 
(  =2.53 , S.D=.629 ) น้อยกว่าทารกที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ (  =3.07, S.D=.521 ) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p = .001) และอุบัติการณ์ไม่ยินยอมส่องไฟรักษาลดลง โดยกลุ่มที่ได้รับการพยาบาล
ตามปกติพบ 3 ครั้ง และไม่พบอุบัติการณ์ไม่ยินยอมส่องไฟรักษาในกลุ่มทารกที่ได้รับโปรแกรมการดูแล
ทารกตัวเหลืองส่องไฟรักษา โปรแกรมการดูแลทารกตัวเหลืองส่องไฟรักษา มีความสําคัญอย่างมาก โดย
เริ่มจากการคัดแยกทารกกลุ่มเสี่ยง ตรวจประเมินภาวะตัวเหลือง แจ้งข้อมูลภาวะทารกตัวเหลืองแก่มารดา 
และให้ความรู้การดูแลทารกขณะส่องไฟรักษาแก่มารดา ส่งผลให้ทารกได้รับการส่องไฟรักษาโดยเร็วและมี
ประสิทธิภาพ มารดาและครอบครัวมีความเข้าใจให้ความร่วมมือในการส่องไฟรักษา  
คําสําคัญ: โปรแกรมการดูแลทารกตัวเหลืองการส่องไฟรักษา 
ข้อเสนอแนะ: ควรมีการศึกษาผลของโปรแกรมการดูแลทารกตัวเหลืองในกลุ่มทารกทีม่ีสาเหตุของการเกิด
ภาวะตัวเหลืองจากสาเหตุเดียวกัน เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมได้อย่างชัดเจน 
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ชื่อหน่วยงาน: คลินิกโรคหืด งานผูป้่วยนอก โรงพยาบาลพระนครศรอียุธยา 
ผลงานเร่ือง: ทําอย่างไรให้ไปถึงศูนย์ 
หลักการและวัตถุประสงค ์

โรคหืด เป็นโรคเรื้อรังที่พบบ่อยซึ่งเป็นปัญหาทางสาธารณสุขของไทยและหลายประเทศ  โดยเกิด
จากลักษณะการอักเสบเรื้อรังของหลอดลมที่มีผลทําให้หลอดลมของผู้ป่วยมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารก่อ
ภูมิแพ้และสิ่งแวดล้อมมากกว่าคนปกติ  ได้แก่ หายใจเสียงหวีด หอบเหนื่อย แน่นหน้าอก ไอ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการดําเนินชีวิตของผู้ป่วยจําเป็นที่ต้องได้รับการดูแลรักษาที่ต่อเน่ือง  โดย
พยาบาลพระนครศรีอยุธยาได้จัดต้ังคลินิกโรคหืดแบบง่าย (Easy Asthma Clinic;EAC) ต้ังแต่เดือน
กันยายน 2554 เป็นต้นมา โดยการทํางานร่วมกันระหว่างทีมสหสาขาวิชชาชีพ ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร 
พยาบาล นักกายภาพ โภชนากร มีการปรับระบบกระบวนการทํางาน อย่างต่อเน่ือง ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่มา
ขึ้นทะเบียนรับบริการในคลินิกจํานวน 502 ราย เป็นเพศชายร้อยละ 45 และเพศหญิงร้อยละ 55 
ให้บริการสัปดาห์ละ 1ครั้งทุกวันอังคาร เวลา 8.30-16.30 น. การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ผลลัพธ์ของการดําเนินงานในการรักษาผู้ป่วยในคลินิกโรคหืดแบบง่ายของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
วิธีการศึกษา 
 การศึกษาเชิงพรรณนาแบบย้อนหลัง ในคลินิกโรคหืดแบบง่ายโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาช่วง 
3 ปี คือ ปีงบประมาณ 1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 2560 โดยทบทวนการรักษาจากการบันทึกการ
รักษาตามแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลจากประวัติผู้ป่วยนอก ประวัติผู้ป่วยใน  และแบบบันทึกโรคอย่างง่าย 
ประเมินการได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง ทั้งในด้านการรักษา การใช้ยาที่เหมาะสม ถูกต้อง ตามมาตรฐาน
คลินิกโรคหืดแบบง่าย วิธีการติดตามและการประเมินผู้ป่วยโรคหืดได้อย่างเหมาะสม โดยขั้นตอนมีดังน้ี 
ระบบการดําเนินงานในคลินิกโรคหือแบบง่าย 
1)  ผู้ป่วยทุกรายที่เข้ามารับการรักษาในคลินิกมีการลงทะเบียนซักประวัติ ประเมินการควบคุมโรค โดยใช้
แบบสอบถามอย่างง่าย (asthma control questionnaires)  ประเมินpeak flow และการให้ความรู้
เก่ียวกับโรค สาเหตุ อาการแสดง การสังเกตอาการกําเริบ การหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ การปรับวิถีชีวิตให้
สอดคล้องกับโรคแต่ละราย  
2) เภสัชกรมีการประเมินและติดตามการใช้ยาพ่นสูดในผู้ป่วยและให้ใบติดตามการใช้ยาพ่นสูดแก่ผู้ป่วยทุก
รายท่ีมารับการรักษา รวมทั้ง ทบทวนประวัติการใช้ยาล่าสุดในการรักษา อาการข้างเคียงจากยา 
(Medication Review)  และให้ความรู้เรื่องยาทั้งก่อนและหลังพบแพทย์ในคลินิก 
3) แพทย์ประจําคลินิก ได้ใหก้ารรักษาตามมาตรฐาน CPG (Clinical Practice Guideline) และสง่ต่อ
กรณีผู้ป่วยมีอาการกําเริบเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่อไป  
4) นักกายภาพบําบัดมีการสอนฝึกการหายใจในผู้ป่วยแต่ละรายท่ีแพทย์ประเมินหลังตรวจแล้วพบว่า
จําเป็นในการส่งต่อ 
5) นักโภชนากร มีการให้ความรู้เรื่องการควบคุมอาหาร และน้ําหนักตัว แก่ผู้ป่วยแต่ละรายที่พบพบปัญหา
โรคหืดที่กําเริบได้ 
อภิปรายผลการดําเนนิงาน 
 การจัดต้ังคลินิกโรคหืดแบบง่ายของโรงพยาบาลพระนครศรี อยุธยา ที่เริ่มต้ังแต่  กันยายน 2554 
เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองเข้ารับการรักษาที่คลินิก โดยลงทะเบียนจํานวน 502 
ราย แต่ พบว่าผู้ป่วยในบางรายไม่ได้เข้ารับการรักษาต่อเน่ืองที่คลินิก เน่ืองด้วยหลายสาเหตุ ได้แก่ ย้ายที่
อยู่ไปต่างจังหวัด ไม่สามารถเดินทางมารับการรักษาด้วยตนเอง  อาการของโรคดีขึ้นจึงหยุดการรักษา จน
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ทําให้ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่มารับการรักษาต่อเน่ืองอยู่ 262 ราย และที่คัดกรองเข้ามาใหม่อีกจํานวนหน่ึง โดย
การเก็บข้อมูลในครั้งน้ีเน้นผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเน่ืองระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง 1ตุลาคม 
2557-30กันยายน2560  ซึ่งพบว่ามีเพียงร้อยละ 47.81 โดยในปัจจุบันได้ร่วมกันทํางานเป็นทีมสหสาขา
วิชชาชีพ ทั้ง แพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพ และนักโภชนากร ร่วมทั้งจิตอาสาที่เข้าร่วมดูแลผู้ป่วย 
ซึ่งจะเห็นแนวโน้มในการเข้ารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน(re-visit)  และ การเข้ารับการรักษาซ้ําในโรงพยาบาล 
(re-admit) มีแนวโน้มลดลง การควบคุมโรคหืดได้มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  ผู้ป่วยใช้ยาพ่นสูดได้ถูกต้อง มี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้น และสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ยาพ่นได้เป็นอย่างดี   

การส่งต่อผู้ป่วยจากห้องฉุกเฉินและผู้ป่วยที่รับการรักษาในโรงพยาบาล ส่งเข้ารับการรักษาต่อที่
คลินิกโรคหืดแบบง่ายเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่ระบุไว้ทําได้อย่างเป็นระบบ  แต่พบว่ามีการส่งต่อ
จากโรงพยาบาลชุมชนที่ผู้ ป่วยควบคุมอาการหอบไม่ได้มาเพ่ือรับการรักษาต่อที่ โรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยาอีกบางส่วน  ซึ่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเป็นแม่ข่ายในการดูผู้ป่วยในจังหวัดพระ
นครศรี อยุธยาทั้งหมด จึงเห็นได้ว่าระดับการรักษาผู้ป่วยในระดับขั้นที่ควบคุมได้เป็นระดับขั้น 3 พบมาก
ที่สุด   รองลงมาคือระดับขั้นควบคุมจากการใช้ยาระดับขั้น 4  ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา จึงมีแผนการพัฒนา
งานต่อไปในอนาคต 
แผนการพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วย และการให้บริการผูป่้วยในคลินิกโรคหืดแบบง่าย 
1.แผนงานในการเพ่ิมความครอบคลุมในการให้บริการผู้ป่วยโรคหืด 
-มีการจัดระบบการคัดกรองกลุ่มผู้ป่วยโรคหืดด้วยการตรวจ  spirometryโดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมการตรวจสมรรถภาพปอดสไปโรเมตรีย์จากสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยให้กับโรงพยาบาล
เครือข่ายภายในจังหวัด 
-มีศูนย์ Center ในการรับปรึกษาจากโรงพยาบาลในเครือข่ายภายในจังหวัดในการคัดกรองเข้าคลินิกโรค
หืดแบบง่ายต่อไป 
2. แผนงานในการพัฒนาด้านอ่ืนๆ 
- พัฒนาระบบการส่งต่อติดตามเย่ียมบ้าน เพ่ือประเมินติดตามผลการรักษาอย่างต่อเน่ือง 
- พัฒนาทักษะผู้ดูแลและครอบครัวให้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้เรื่อง
โรคหืด การรักษา การใช้ยา การหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นต่างๆ เพ่ิมขึ้น และขยายต่อไปในชุมชนต่อไปด้วย
เช่นกัน 
สรุป 
 โรคหืด เป็นโรงเรื้อรัง ที่เป็นปัญหาสําคัญในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งผู้ป่วยที่เข้ารับการ
รักษาในคลินิกโรคหืดแบบง่าย ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน  มีความต่อเน่ืองในการ
ได้รับความรู้ เรื่องโรค การรักษา การใช้ยาที่ถูกต้อง สามารถดูแลตนเองได้ จากทีมสหสาขาวิชาชีพที่ช่วย
ดูแลผู้ป่วย ย่อมส่งผลในการเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินลดลง การเข้ารับบริการที่แผนกผู้ป่วยในลดลง 
ผู้ป่วยใช้ยาได้ถูกต้อง และมคีวามร่วมมือในการรักษาที่ดีขึ้น  จนสุดท้ายผู้ป่วยสามารถปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวันและงานประจําได้ ย่อมส่งผลดีในด้านคุณภาพชีวิตแก่ผู้ป่วย และลดต้นทุนคา่ใช้จ่ายของ
โรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี 
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ชื่อหน่วยงาน: กลุ่มงานเภสชักรรม 
ชื่อผลงาน: การบริบาลทางเภสัชกรรมในผูป้่วยเบาหวานที่มีกลุ่มอาการเมแทบอลิกรว่มด้วย 
ชื่อผู้เสนอผลงาน: ภญ.กนกพรรณ  นิกรเพสย์ 
คําสําคญั: การบริบาลทางเภสัชกรรม ผู้ป่วยกลุ่มอาการเมแทบอลิก 
หลักการและเหตุผล 

กลุ่มอาการเมแทบอลิก หรือ กลุ่มอาการอ้วนลงพุง หมายถึง กลุ่มโรคที่เกิดจากระบบการเผา
ผลาญอาหารของร่างกายผิดปกติ ทําให้มีการสะสมของไขมันบริเวณเอวหรือช่องท้องปริมาณมากเกิด
ภาวะด้ือต่ออินซูลิน เพ่ิมความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคหัวใจและหลอดเลือดเพ่ิม
อัตราการเสียชีวิตประมาณ 1.5-3.5 เท่าของประชากรท่ัวไป ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพของประชากรไทยท้ัง
ทางด้านร่างกายและด้านคุณภาพชีวิต นอกจากน้ีผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีกลุ่มอาการเมแทบอลิก 
ร่วมด้วยน้ันพบความชุกของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่าผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 หรือมีกลุ่ม
อาการเมแทบอลิกอย่างใดอย่างหน่ึงจากการดําเนินการศึกษาความชุกของกลุ่มอาการเมแทบอลิกในผู้ป่วย
ที่เข้ารับการรักษาในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา พบความชุกของผู้ที่มีกลุ่มอาการ 
เมแทบอลิกสูงถึงร้อยละ 76.1 

บทบาทของเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วย นอกจากการดูแลเรื่องการใช้ยาและปัญหาเก่ียวกับการใช้
ยาของผู้ป่วยแล้ว การให้คําแนะนําการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดําเนินชีวิต และการรักษากลุ่มอาการ 
เมแทบอลิกได้ต้ังแต่ในระยะแรกจะสามารถป้องกัน ลดความรุนแรง หรือชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อน
จากกลุ่มอาการเมแทบอลิกได้นอกจากน้ียังมีงานวิจัยที่สนับสนุนบทบาทของเภสัชกรในการทํางาน
ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพในการรักษาดูแลผู้ป่วยกลุ่มอาการเมแทบอลิกที่ส่งผลทําให้ผู้ป่วยสามารถควบคุม
องค์ประกอบทางเมแทบอลิกต่าง ๆ ให้ดีขึ้นได้และช่วยทําให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือศึกษาผลของการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในคลินิกเบาหวานที่
มีกลุ่มอาการเมแทบอลิกร่วมด้วย 
ขั้นตอนการดําเนนิการ 
 การศึกษากึ่งทดลองในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในคลินิกเบาหวานต้ังแต่เดือนมกราคมถงึ มิถุนายน 
พ.ศ. 2560โดยเภสัชกรให้การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยเบาหวานที่มีกลุ่มอาการเมแทบอลิกร่วมด้วย
โดยมีการดูแลเรื่องการใช้ยา ค้นหาปัญหาจากการใช้ยา ให้คําแนะนําเก่ียวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การรับประทานอาหารและการออกกําลังกายให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายก่อนที่ผูป่้วยจะเข้าพบแพทย์ 
เก็บข้อมูลเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเมแทบอลิกได้แก่ ระดับนํ้าตาลในเลือด ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ 
ระดับไขมันเอชดีแอล ระดับความดันโลหิต และเส้นรอบเอวก่อนและหลงัได้รับการบริบาลทางเภสัชกรรม 
ผลสําเร็จของงาน 

การศึกษานี้มีผูเ้ข้าร่วมการศึกษาทั้งสิ้น 54 ราย มีอายุเฉลี่ย 54.7±16.1ปี เป็นเพศหญิง 41 ราย 
(ร้อยละ 75.9)เพศชาย 13 ราย (ร้อยละ24.1)หลังได้รับการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยมีค่าเฉล่ียของ
ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดลดลง 69.7±152.6 มลิลิกรัมต่อเดซิลิตร ระดับความดันโลหิต SBP ลดลง 
1.6±13.4 มลิลิเมตรปรอท และระดับความดันโลหิต DBP ลดลง 1.9±12.9มิลลิเมตรปรอท ระดับนํ้าตาล
ในเลือดลดลง2.3±88.0 มิลลกิรัมต่อเดซิลิตรระดับเอชดีแอลในเลือดเพ่ิมขึ้น1.9±7.3 มิลลิกรมัต่อเดซิลิตร 
ส่วนค่าเฉล่ียของนํ้าหนักตัวและเส้นรอบเอวไม่มีการเปลี่ยนแปลง (ตารางที่ 1)และมีจํานวนผู้ที่มีกลุม่
อาการเมแทบอลิกลดลงเหลอื 48 ราย 
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ตารางที่ 1แสดงค่าเฉล่ียขององค์ประกอบทางเมแทบอลิกก่อนและหลังได้รับการบริบาลทางเภสัชกรรม 
องค์ประกอบทางเมแทบอลิก ก่อนได้รับการบริบาล

ทางเภสัชกรรม 
หลังได้รับการบริบาล

ทางเภสัชกรรม 
การเปลี่ยนแปลง 

ระดับนํ้าตาลในเลือด 
(มิลลกิรัมต่อเดซิลิตร) 

193.3±69.8 190.9±61.8 -2.3±88.1 

ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือด 
(มิลลกิรัมต่อเดซิลิตร) 

375.9±340.1 306.2±249.9 -69.7±152.6 

ระดับเอชดีแอลในเลือด  
(มิลลกิรัมต่อเดซิลิตร) 

38.5±17.6 40.4±15.5 1.9±7.3 

ระดับความดันโลหิต SBP 
(มิลลิเมตรปรอท) 

131.0±12.6 129.5±11.8 -1.6±13.4 

ระดับความดันโลหิต DBP 
(มิลลิเมตรปรอท) 

77.6±11.9 75.7±10.9 -1.9±12.9 

เส้นรอบเอว (เซนติเมตร) 96.8±11.0 96.8±11.0 0.0±0.5 
 
บทสรุป 

ผลของการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยเบาหวานที่มีกลุ่มอาการเมแทบอลิกร่วมด้วย 
สามารถทําให้องค์ประกอบทางเมแทบอลิกได้แก่ ระดับนํ้าตาลในเลือด ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ ระดับ
ไขมันเอชดีแอลและระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยดีขึ้นได้และสามารถลดจํานวนผู้ที่มีกลุ่มอาการเมแทบอ
ลิกลงได้อีกด้วย นอกจากน้ียังแสดงถึงผลการทํางานร่วมกันของเภสัชกรกับสหสาขาวิชาชีพในการรักษา
ดูแลผู้ป่วยกลุ่มอาการเมแทบอลิกที่ส่งผลทําให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมองค์ประกอบทางเมแทบอลิกต่าง ๆ 
ให้ดีขึ้นได้และสามารถช่วยลดความรุนแรงจากการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากกลุ่มอาการเมแทบอลิกได้ 
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ชื่อหน่วยงาน: หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 (โทร:0899012834) 
ชื่อผลงาน: โครงการการพฒันาปัจจัยที่มีความสัมพนัธ์กับภาวะทุพโภชนาการและการเกิดเชื้อวัณโรคด้ือ
ยาในผู้ป่วยวัณโรคปอดที่มารับการรักษาในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย1 
รายชื่อสมาชิก: นางสาวทิพย์วารี เสนาะคํา 
ที่มาของโครงการ 

หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เปิดให้บริการผู้ป่วยชายที่มีอายุ 15 ปีที่
เจ็บป่วยด้วยโรคทางอายุรกรรม จากสถานการณ์การตรวจพบผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ปีพ.ศ.2559-2560 
ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาผลจากการเก็บข้อมูลการคัดกรองวัณโรคปอด
ในผู้ป่วยโรคปอดอักเสบพบผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่จํานวน152, 176ราย(ร้อยละ 16.4 อายุระหว่าง 61-70ปี),
ร้อยละ 7.8 และ7.3 ตรวจพบผลเสมหะพบเช้ือM. Tuberculosis เป็นบวกและมีอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 
12.85 และ 11.07 (ร้อยละ 54.5 มีโรคร่วมมากกว่า 2 โรคข้ึนไป),ร้อยละ 54.5 ของปัจจัยด้านอาการ
ผู้ป่วยมีอาการไข้เรื้อรังและน้ําหนักลดและร้อยละ 53.6 มีอาการเบ่ืออาหาร (r=0.192, p=0.045) และ
จากข้อมูลการเฝ้าระวังการด้ือต่อยาวัณโรคในประเทศตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกพบว่าผู้ป่วยวัณ
โรคด้ือยาร้อยละ 16.5 เป็นผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่เคยรักษามาก่อน,  โดยมีอัตราการเสียชีวิตระหว่างรักษา
สูงสุดร้อยละ 14.9 ในกลุ่มอายุมากกว่า64 ปี ,ร้อยละ 29.3 ของผู้ป่วยวัณโรคปอดที่เสียชีวิต
(เพศชาย:เพศหญิง= 2.1:1) มีอายุเฉลี่ย 58.3 ปี, ร้อยละ 24 มีสาเหตุการเสียชีวิตจากความรุนแรงของ
วัณโรคและร้อยละ 78.2 ของผู้ป่วยที่เสียชีวิตคํานวณค่า BMI อยู่ในระดับตํ่ากว่า 20  

จากการทบทวนหาปัจจัยที่มีผลต่อความล้มเหลวในการรักษาวัณโรคพบว่าอาการข้างเคียงและ
อาการไม่พึงประสงค์จากยารักษาวัณโรคเป็นปัจจัยหน่ึงที่มีความสําคัญเน่ืองจากการรักษาวัณโรคต้องใช้
ระยะเวลาในการรักษายาวนานเมื่อผู้ป่วยเกิดอาการข้างเคียงที่เกิดจากการรักษาไม่ครบกําหนดจะส่งผลทํา
ให้มีการด้ือยาเพ่ิมมากขึ้นและภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยมีความสัมพันธ์กับการเกิดพิษต่อตับจากการใช้
ยารักษาวัณโรคผู้วิจัยในฐานะที่มีหน้าที่โดยตรงในการให้การพยาบาลและดูแลผู้ป่วยกลุ่มน้ีจึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะทุพโภชนาการกับการเกิดเช้ือวัณโรคด้ือยาเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
และแนวทางในการป้องกันการเกิดภาวะทุพโภชนาการอันจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการรักษาและอัตรา
การรอดชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคปอด  
คําสําคญั:วัณโรคปอด ภาวะทุพโภชนาการ วัณโรคด้ือยา  
เครื่องมือทีใ่ชพ้ัฒนา:การศึกษาแบบ R2R (Routine to Research)  
วันเริ่มต้นโครงการ: 1 ตุลาคม 2560 –30  เมษายน 2561  
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะทุพโภชนาการกับการเกิดวัณโรคด้ือยาในผู้ป่วยวัณโรคปอด 
การดําเนินงาน 

1. วางแผนการดําเนินงานและประสานขอความร่วมมือร่วมกับบุคลากรในหน่วยงานโดยเลือก
สมาชิกที่รับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มทีจ่ะศึกษา 

2. ศึกษา/ค้นคว้างานวิจัยที่เก่ียวข้องและนํามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาโดยประยุกต์และ
ดัดแปลงให้เหมาะสมกับบริบทที่จะศึกษา 

3. กําหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในทีม 
4. ประสานกับหัวหน้าหอผู้ป่วยที่เก่ียวข้องและคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ของโรงพยาบาลเพ่ือขอ

อนุญาตเก็บข้อมูลในผู้ป่วยกลุม่ที่ศึกษา 
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5. นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความแปรปรวนและรายงานผลที่ได้จากการเก็บข้อมูล 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการและผลลพัธ ์

จํานวนผู้ป่วยวัณโรคปอดที่ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะโภชนาการ 
กระบวนการเรียนรู้ทีเ่กิดขึน้ 

1) ผู้ปฏิบัติได้มีการทํางานเป็นทีมมากขึ้น 
2) ผู้ปฏิบัติเกิดการเรียนรู้โดยใช้อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการทํางานอย่าง

ต่อเน่ืองและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
3) ผู้ปฏิบัติได้พัฒนาพื้นฐานในการทํางานเกิดการเปลี่ยนวัฒนธรรมในการทํางาน 
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ชื่อหน่วยงาน:หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 
ผลงานเร่ือง:ปจัจัยที่มีความสมัพันธ์กับภาวะทุพโภชนาการและการเกิดเชือ้วัณโรคด้ือยาในผู้ปว่ยวัณโรค
ปอดที่มารับการรักษาในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
ชื่อผู้วิจัย:นางสาวทิพย์วารี   เสนาะคํา       
บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาแบบ Cross-sectional study และการศึกษาแบบ Case-control 
เพ่ือหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะทุพโภชนาการและการเกิดเช้ือวัณโรคด้ือยาในผู้ป่วยวัณโรคปอด
ที่มารับการรักษาในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลในผู้ป่วยวัณโรคปอดท่ีเข้ารับการรักษาใน
หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  โดยใช้แบบประเมินภาวะทุพโภชนาการใน
โรงพยาบาลของประเทศไทย (Nutrition Alert Form : NAF) จํานวน 110 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดย
จํานวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยสถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์
สัน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างจํานวน  110 รายร้อยละ  49 มีอายุระหว่าง 60-70 ปี,ร้อยละ 90 มี
โรคร่วมมากกว่า2 โรคขึ้นไปโดยร้อยละ28.8 ป่วยเป็นเบาหวานและร้อยละ 26.4 เป็นโรคถุงลมโป่งพอง, 
ร้อยละ 53.6 มีอาการเบ่ืออาหาร,  ร้อยละ 57.3 มีค่าดัชนีมวลกายน้อยกว่า 17 โดยร้อยละ 52.6 มีภาวะ
ทุพโภชนาการเมื่อนํามาวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์พบว่าจํานวนโรคร่วมมีสัมพันธ์กับอาการเบ่ืออาหาร 
(r=0.79, p=0.045)และค่าดัชนีมวลกายมีความสัมพันธ์กับภาวะทุพโภชนาการ(r=0.69, p=0.045)  
ผลการวิจัยคร้ังน้ีสามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการเฝ้าระวังและคัดกรองภาวะทุพโภชนาการใน
ผู้ป่วยวัณโรคปอดให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
คําสําคญั: วัณโรคปอด  ภาวะทุพโภชนาการ  เช้ือวัณโรคด้ือยา    
หลักการและเหตุผล 

วัณโรคปอดเป็นโรคติดต่อเรื้อรังโดยทั่วไปจะมีอาการปรากฏช้าๆค่อยเป็นค่อยไป โดยอาการ
สําคัญคือ ไอเรื้อรังติดต่อกันนาน 2 สัปดาห์ขึ้นไปร่วมกับอาการเบื่ออาหารและน้ําหนักลด  ในผู้ป่วยที่
เจ็บป่วยเร้ือรัง  ภาวะเบ่ืออาหารเป็นปัญหาทางกายท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ผลจากการเบ่ืออาหารและ
รับประทานอาหารได้น้อยมากเป็นเวลานานๆ จะนํามาสู่ภาวะทุพโภชนาการ จากการทบทวนวรรณกรรม
เก่ียวกับผลกระทบจากภาวะทุพโภชนาการพบว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตและการติดเช้ือจากโรค
ต่างๆ เช่น ปอดอักเสบหรือการติดเช้ือทางเดินหายใจเฉียบพลัน 

จากสถานการณ์การตรวจพบผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ปีพ.ศ.2559-2560 ในหอผู้ป่วยอายุรก
รรมชาย  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาใน ผลจากการเก็บข้อมูลการคัดกรองวัณโรคปอดในผู้ป่วยโรค
ปอดอักเสบพบผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่จํานวน152 , 176ราย(ร้อยละ 16.4 อายุระหว่าง 61-70ปี), ร้อย
ละ 7.8 และ 7.3 ตรวจพบผลเสมหะพบเช้ือ M. Tuberculosis เป็นบวกและมีอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 
12.85 และ 11.07 (ร้อยละ 54.5 มีโรคร่วมมากกว่า 2 โรคขึ้นไป),ร้อยละ 54.5 ของปัจจัยด้านอาการ
ผู้ป่วยมีอาการไข้เรื้อรังและนํ้าหนักลดและร้อยละ 53.6 มีอาการเบ่ืออาหาร (r=0.192, p=0.045) และ
จากข้อมูลการเฝ้าระวังการด้ือต่อยาวัณโรคในประเทศตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกพบว่าผู้ป่วยวัณ
โรคด้ือยาร้อยละ 16.5 เป็นผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่เคยรักษามาก่อน,  โดยมีอัตราการเสียชีวิตระหว่างรักษา
สูงสุดร้อยละ 14.9 ในกลุ่มอายุมากกว่า64 ปี,ร้อยละ 29.3 ของผู้ป่วยวัณโรคปอดท่ีเสียชีวิต(เพศชาย:เพศ
หญิง= 2.1:1) มีอายุเฉลี่ย 58.3 ปี, ร้อยละ 24 มีสาเหตุการเสียชีวิตจากความรุนแรงของวัณโรคและร้อย
ละ 78.2 ของผู้ป่วยที่เสียชีวิตคํานวณค่า BMI อยู่ในระดับตํ่ากว่า 20  
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 จากการทบทวนหาปัจจัยที่มีผลต่อความล้มเหลวในการรักษาวัณโรคพบว่าอาการข้างเคียงและ
อาการไม่พึงประสงค์จากยารักษาวัณโรคเป็นปัจจัยหน่ึงที่มีความสําคัญเน่ืองจากการรักษาวัณโรคต้องใช้
ระยะเวลาในการรักษายาวนานเมื่อผู้ป่วยเกิดอาการข้างเคียงที่เกิดจากการรักษาไม่ครบกําหนดจะส่งผลทํา
ให้มีการด้ือยาเพ่ิมมากขึ้นและภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยมีความสัมพันธ์กับการเกิดพิษต่อตับจากการใช้
ยารักษาวัณโรคผู้วิจัยในฐานะที่มีหน้าที่โดยตรงในการให้การพยาบาลและดูแลผู้ป่วยกลุ่มน้ีจึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะทุพโภชนาการกับการเกิดเช้ือวัณโรคด้ือยาเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
และแนวทางในการป้องกันการเกิดภาวะทุพโภชนาการอันจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการรักษาและอัตรา
การรอดชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคปอด 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะทุพโภชนาการกับการเกิดวัณโรคด้ือยาในผู้ป่วยวัณโรคปอด 
สมมติฐานการวิจัย 

ภาวะทุพโภชนาการมีความสัมพันธ์กับการเกิดวัณโรคด้ือยาในผู้ป่วยวัณโรคปอด 
ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจัยหาความสัมพันธ์ (Correlation study design) ของภาวะทุพ
โภชนาการกับการเกิดวัณโรคด้ือยาในผู้ป่วยวัณโรคปอดที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นวัณโรคปอด เก็บข้อมูลในผู้ป่วยที่มารับการรักษาใน
หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนเมษายน 2561 
ตัวแปรการวิจัย 
 ตัวแปรต้น  ได้แก่   ภาวะทุพโภชนาการ 
 ตัวแปรตาม  ได้แก่  การเกิดวัณโรคด้ือยา 
วิธกีารศึกษา 
 เป็นการศึกษาเพ่ือหาความสัมพันธ์ (Correlation Research) ระหว่างภาวะทุพโภชนาการกับ
การเกิดวัณโรคด้ือยาในผู้ป่วยวัณโรคปอดที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชายโดยผู้วิจัยได้นําแนว
ทางการประเมินภาวะทุพโภชนาการจากแบบประเมินภาวะทุพโภชนาการในโรงพยาบาลของประเทศไทย 
(Nutrition Alert Form : NAF) 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร  คือ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชายในช่วงเดือนตุลาคม 2560 
ถึงเดือนเมษายน 2561 จํานวน  152  คน กลุ่มตัวอย่าง  คือผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นวัณ
โรคปอดที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชายคํานวณกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตารางยามาเน (Taro 
Yamane) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95%  ได้กลุ่มตัวอย่าง 110 คน  
เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมินภาวะทุพโภชนาการจากแบบประเมินภาวะทุพ
โภชนาการในโรงพยาบาลของประเทศไทย (Nutrition Alert Form : NAF) 
คุณภาพของเคร่ืองมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาและโครงสร้างจากผู้เช่ียวชาญแล้ว
นํามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของแบบประเมินภาวะทุพโภชนาการในโรงพยาบาลของประเทศไทย 
(Nutrition Alert Form : NAF)โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบ
ประเมิน =.80 
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การวิเคราะหข์้อมูล 
 เมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย ผู้วิจัยนําแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างตรวจสอบความสมบูรณ์ จากน้ัน
ทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป SPSS / FW ( Statistic Package of the 
Science / For Windows ) โดยผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับดังน้ี 
 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลและภาวะทุพโภชนาการ โดยหาค่าความถ่ี  รอ้ยละ  ค่าเฉลีย่และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน   วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่าง ปัจจัยด้านทุพโภชนาการโดยนําตัวแปรที่มี
นัยสําคัญทางสถิติ(p<0.05) ต่อการเกิดวัณโรคด้ือยาที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยสถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
ผลการวิจัย 
ตารางที่  1  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล(โรคร่วม)กับปัจจัยด้านอาการ(เบ่ืออาหาร) 
               ในผู้ป่วยวัณโรคปอด (n=110) 
         ตัวแปรที่ศึกษา                       จํานวนโรคร่วม                 อาการเบื่ออาหาร     
จํานวนโรคร่วม                                      1                               0.7 
อาการเบ่ืออาหาร                                  0.7                               1  

ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.0ที่ระดับนัยสาํคัญทางสถิติที่ 0.05 
ตารางที่  2  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะทุพโภชนาการ(ดัชนีมวลกาย)กับการเกิดเช้ือวัณโรคด้ือยา 
               ในผู้ป่วยวัณโรคปอด(n=110) 
          ตัวแปรที่ศึกษา                    ดัชนีมวลกาย                     การเกิดวัณโรคด้ือยา 
ดัชนีมวลกาย                                      1                                  0.6 
การเกิดวัณโรคด้ือยา                            0.6                                  1 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
กลุ่มตัวอย่างจํานวน  110 รายร้อยละ  49 มีอายุระหว่าง 60-70 ปี,ร้อยละ 90 มีโรคร่วมมากกว่า 2 โรค
ขึ้นไปโดยร้อยละ28.8 ป่วยเป็นเบาหวานและร้อยละ 26.4 เป็นโรคถุงลมโป่งพอง, ร้อยละ 53.6 มีอาการ
เบ่ืออาหาร,  ร้อยละ 57.3 มีค่าดัชนีมวลกายน้อยกว่า 17 โดยร้อยละ 52.6 มีภาวะทุพโภชนาการเมื่อ
นํามาวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์พบว่าจํานวนโรคร่วมมีสัมพันธ์กับอาการเบ่ืออาหาร (r=0.79, p=0.045)
และค่าดัชนีมวลกายมีความสัมพันธ์กับภาวะทุพโภชนาการ(r=0.69, p=0.045) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
ด้านการปฏิบติัการพยาบาล 
 ผลการศึกษาจะใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในการสร้างแนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพ่ือให้ความรู้
แก่ผู้ป่วยและญาติ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้เก่ียวกับการรับประทานอาหารเพ่ือเฝ้าระวังการ
เกิดภาวะทุพโภชนาการ 
ด้านนโยบาย 
 กําหนดให้มีการค้นหาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงการเกิดภาวะทุพโภชนาการเชิงรุกในชุมชนเพ่ือให้ผู้ป่วย
ได้รับการรักษาภาวะทุพโภชนาการท่ีรวดเร็วเพ่ือป้องการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยารักษาวัณโรค 
ด้านการวิจัย 
 ข้อค้นพบเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สามารถนําไปพัฒนาจัดโปรแกรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถในการคัดกรองและคันหาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงภาวะทุพโภชนาการในชุมชนจะทําให้ผู้ป่วยได้รับ
การรักษาอย่างรวดเร็วและป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยารักษาวัณโรคที่มคีวามสัมพันธ์กับ
การเกิดเช้ือวัณโรคด้ือยาและทําให้เกิดการแพร่กระจายเช้ือในชุมชน 
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ชื่อหน่วยงาน : สํานักงานสารสนเทศและคอมพิวเตอร ์
ผลงานเร่ือง : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายเสมือน และเครื่องลูกขา่ยเสมือน 
คําสําคัญ : Cloud, Virtual Desktop Infrastructure (VDI), Raspberry Pi 
เครื่องมือที่ใช้พัฒนา :  

1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน  
2) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเสมือน  
3) ระบบควบคุมและจัดการเครือ่งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และลูกข่ายเสมือน 

สรุปเรื่องเล่าโดยย่อ : โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาได้นําซอฟแวร์Virtual Desktop Infrastructure 
(VDI)มาใช้ในการควบคุมและจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่ายเสมือนต้ังแต่ปี ๒๕๕๙ ด้วย
แนวคิดการรวมศูนย์การควบคุม เพ่ือรองรับการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ขยายเพ่ิมขึ้นตามการขยายงาน และ
แก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ทําให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ตกรุ่นเร็วมากกอรปกับ
ข้อจํากัดของระบบ HIS ที่ใช้งานอยู่หลายประการ และการปรับเปลี่ยนไปใช้งานรูปแบบอ่ืนได้ยาก 
(Migrateplatform) ซึ่งมีความจําเป็นอย่างมากในอนาคต ดังน้ันปัญหาในการปรับปรุง/พัฒนาระบบ HIS 
ที่ยุ่งยาก ใช้เวลานานไม่ทันต่อความต้องการ และการเปลี่ยนแปลงของหน้างาน จึงปรับเปลี่ยนเป็นเครื่อง
แม่ข่ายเสมือน (Cloud) ใช้อุปกรณ์ Raspberry Piมาทําหน้าเป็นเคร่ืองลูกข่าย และนําระบบ VDI มาใช้
งานแทน  จากการดําเนินการพบว่า แอดมินสามารถบริหารจัดการเคร่ืองแม่ข่ายและลูกข่ายเสมือนได้มี
ประสิทธิภาพขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในส่วนเครื่องลูกข่าย และลดค่าไฟฟ้าลงได้ 
สมาชิกทีม : คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์,  คณะกรรมการแอดมินทีม 
เป้าหมาย : 

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมและจัดการเคร่ืองแม่ขา่ยและลูกข่ายเสมือน 
2. เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการใช้เครือ่งแม่ข่ายและเคร่ืองลูกข่ายเสมือน 

ที่มาของปัญหา  : โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาได้พัฒนาระบบงานต่างๆ อย่างรวดเร็ว ไปพร้อมๆกับ
ความต้องการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งในส่วนฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ มาช่วยสนับสนุนการทํางานที่หลากหลาย
และเพ่ิมมากขึ้น ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ทําให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ตกรุ่นเร็ว
มาก เกิดข้อจํากัดของระบบ HIS ที่ใช้งานอยู่ในการปรับเปลี่ยนไปใช้งานรูปแบบอ่ืนได้ยาก (Migrate 
platform) และใช้เวลานานในการพัฒนา ปรับปรุง จึงนําระบบ VDI on Cloud มาใช้แก้ปัญหาดังกล่าว 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น :  

1. การนํา Raspberry Pi มาใช้งานแทน Personal Computer ช่วยให้มีค่าใช้จ่ายเคร่ืองฮาร์ดแวร์
ลดลง 5,979-11,979 บาท/เครื่อง 

- ปัจจุบันนํา Rpi ไปใช้ 46.67% (14 เครื่องจาก 30เครื่อง) และลดค่าใช้จ่ายได้ 
83,706 - 167,706 บาท 

- เป้าหมาย 300 เครื่อง จะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้  1,793,700 - 5,646,300  บาท 
2. เปรียบเทียบค่าไฟฟ้าหลังปรับเปลี่ยนการใช้เครื่องแม่ข่ายเสมือนและเคร่ืองลูกข่ายเสมือน ดังน้ี 

Wattage* 
cost/ KW/h 

ระบบเดิม ระบบใหม่ ค่าใช้จ่ายท่ีลดได้ 
(บาทต่อปี) 

AYH server 551,880 119,314 432,566 

RPi1 Client 2,345 250 2,095 
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ชื่อหน่วยงาน: หอผู้ป่วยหนกัอายุรกรรม 
ชื่อผลงาน : การดูแลผู้ป่วยวิกฤตที่ไม่สามารถเขา้ICUได้ 
สมาชิก: พยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม และPCT อายุรกรรม 
ความสาํคญั: การดูแลผู้ป่วยวิกฤตที่ไม่สามารถเข้าICUได้ 
ที่มาของปัญญา: ปัจจุบัน ICU1สามารถรับดูแลผู้ป่วยอายุรกรรมท้ังหมด 14 เตียง ในแต่ละวันมีการจองเตียงเข้า 
ICU เฉลี่ยวันละ 3 ราย รับเข้า ICU คิดเป็น 56.67% และมีผู้ป่วยที่ไม่สมควรเข้าICUแล้วได้เข้าคิดเป็น26.66% 
(จากการเก็บข้อมูลเดือนมีนาคม2561) ผู้ป่วยวิกฤตที่ไม่ได้รับเข้า ICU และเสียชีวิตที่ตึกสามัญ คิดเป็น 11.11% 
กระบวนการแก้ปัญหา  
          1). ประชุมหาข้อสรุปร่วมกับ PCT อายุรกรรม 
          2). จัดทาํเกณฑ์การรับผู้ป่วยเข้า ICU1ร่วมกับ PCT อายุรกรรมและประกาศใช้ 
          3). จัดทําแนวทางการจองเตียงเข้าICU1ให้จองช่วงเวลา9.00-12.00น.  

 (ในรายที่ต้องการเตียงด่วนสามารถจองได้24ชม.) 
          4). เป็นศูนย์ให้คําปรกึษาในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตนอกตึกICU โดยเป็นเชิงรุก และนํา เครื่องมือ 

APACHE 2 มาร่วมประเมินผู้ป่วยที่ตึกสามญัและICU 
          5). ประเมินผลการ ใช้APACHE 2 ในตึกสามัญ 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้น 
          1). มีการแก้ไขปัญหาเป็นรูปธรรม(การดูแลผู้ป่วยวิกฤตที่ตึกสามัญ) 
          2). มีการพัฒนาองค์กรและการทํางานเป็นทีม 
          3). พัฒนาเคร่ืองมือให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน 
          4). ผู้ปฏิบัติงานสามารถแยกระดับความวิกฤตของผู้ป่วยได้ง่ายขึ้นและสามารถว่างแผนการพยาบาล 
             ตามลําดับความสําคัญ 
บทเรียนที่ได้รบั 

1). APACHE2เป็นเคร่ืองมือที่ต้องใช้รายละเอียดมากในการคํานวณค่าต่างๆ ทําให้ไมเ่หมาะสมกับตึก
สามัญเพราะมคีวามยุ่งยากมาก ควรใช้เครือ่งมือที่สะดวกเช่นNEWS เป็นต้น 
สว่นในตึกICU ควรใช้APACHE 2ต่อเพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มของโรค จากการสอบถามแพทย์ 
อายุรกรรมมีความพึงพอใจในการใช้APACHE2 และมีความเห็นว่าตึกสามัญควรใช้เครือ่งมือที่สะดวกและ
ง่าย ซึ้งทางตึกICUได้เสนอผ่านPCTอายุรกรรมแล้ว จะนําเข้าประชุมครั้งต่อไปและทางตึกICU1ได้พัฒนา
ใบรับจองเตียงใหม่เพ่ือให้เหมาะสมและลดภาระงานตึกสามัญ(ไม่ต้องประเมินคะแนนAPACHE2)ดังน้ี 

ข้อมูลจองเตียงเข้า ICU.1      รพ.พระนครศรีอยุธยา 
 วดป./
เวลา 

 ward 
 

ช่ือ-สกุล  อายุ อาการ   พ.ที่
จอง 

สรุป(รับ/ไม่) 

T……..…  BP…….....  RR….....  HR……    PaO2/FiO2.=……    MAP….…    On O2 =…... 
%Sat=.……....%Na….……K…….….Cr……..….CO2………..Hct…….…WBC…..……..GCS……...……U/D(cirrho
sis,CAD,COPD,CKD on HD, Low Immuno)..Yes / No…….if..Yes...คือ………………………… 
สรุป APACHE =…..…………..Motality  =……………...… 
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       2. จากการสอบถามผู้ปฏิบัติงาน สหสาขาวิชาชีพ มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
           - พยาบาลบางท่านขาดความรู้และความกระตือรือร้นในการให้การพยาบาล 
          - เวรบ่ายดึกไม่มีพ่ีพยาบาลอาวุโสขึ้นเวรมีแต่น้องใหม ่
          - พยาบาลบางท่านไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานของโรงพยาบาลเช่น การดูแลผู้ป่วยใส่ท่อ 
ช่วยหายใจ 
          - ตึกมคีวามแออัดจากผู้ป่วยจํานวนมากทําให้ภาระงานมากเกินกําลังคน 
          - โซนผู้ป่วยไม่ชัดเจน และไมม่ีการเตรียมพร้อมรับผู้ป่วยเช่นเคร่ืองมือที่จําเป็น 
- ผู้ป่วยวิกฤตที่รับจากERไม่มีสัญญาลักษณ์แสดงประเภทผู้ป่วยที่ชัดเจน 
          - แพทย์บางทันยังติดตรวจเย่ียมผู้ป่วยไล่ตามเลขเตียงไม่ดูผู้ป่วยวิกฤตก่อน 
          - ขาดการให้ข้อมูลผูป่้วยและญาติ 
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ชื่อหน่วยงาน  : หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง1 
ผลงาน  : Intensive care zone ในหอผูป้่วยอายุรกรรมหญิง 1  
คําสําคญั : Intensive care , กลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลรักษาขั้นวิกฤต ได้แก่ กลุม่ผูป่้วยอายุรกรรมที่
มีอาการเฉียบพลันต้องรักษาและให้การพยาบาลอย่างใกล้ชิด ต้องเฝ้าสังเกตอาการเป็นระยะ  
เครื่องมือทีใ่ชใ้นการพัฒนา :  
       - แบบรายงานจําแนกประเภทผู้ป่วยของกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
       - แถบสจีําแนกผู้ป่วย กลุ่ม แดง เหลอืง  เขียว  
เรื่องเลา่โดยย่อ : 

หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 รับดูแลรักษาผู้ป่วยอายุรกรรมที่มีอาการเฉียบพลัน รองจากหอผู้ป่วย 
ICU  กลุ่มที่เป็น Top 5 ของหน่วยงาน Sepsis/Septic shock , ACS , Pnemonia, Strok, ESRD เมื่อ
เกิดภาวะวิกฤตไม่สามารถเข้า ICU ได้ในกลุ่มผู้ป่วย Need Intensive care  จากภาระงาน และ
อัตรากําลังที่ไม่เพียงพอ ทําให้เกิดอุปสรรคกับผู้ปฏิบัติงาน เตียงผู้ป่วยกระจายปนกับผู้ป่วยไม่วิกฤติ ต้อง
ย้ายเตียงมาอยู่หน้าเคาน์เตอร์ เพ่ือเฝ้าระวังใกล้ชิด ทําให้ไม่ต่อเน่ืองในการดูแลรักษา ผู้ป่วยจําเป็นต้องใช้ 
Volume Ventilator แต่เปลี่ยนรุ่นบ่อย ทําให้ไม่สะดวกใช้ ต้องประสานทีมศูนย์เครื่องช่วยหายใจมาช่วย 
นอกเวลาวันหยุดขอทีม ICU,RCU มาช่วย ดังน้ันหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 เห็นความสําคัญของการจัด 
Intensive care zone นําแนวทางการพัฒนากลุ่ม Need Intensive care  นอก ICU และการจําแนก
ประเภทผู้ป่วยของกลุ่มการพยาบาลมาใช้ในหน่วยงาน เพ่ือให้มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด  ใช้ Early 
waning sign , การใช้ Central moniter ในการติดตามการเปลี่ยนแปลง ผ่านทางหน้าจอในเคาน์เตอร์
พยาบาล , การติดตามสัญญาณชีพ ในกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้ยา Innotrop  และขอความร่วมมือ กับคนงาน 
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ญาติ ในการจัดเก็บของใช้เพ่ือสะดวกในการช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลง จัด
ปรับอัตรากําลังพยาบาลท่ีดูแลผู้ป่วยใน Zone น้ีดูแล 1:5 และมีพยาบาลพ่ีเลี้ยงคอยให้คําปรึกษาทั้งในหอ
ผู้ป่วยและจาก ICU  กําหนดเตียง 11-20  มีการติดแถบสีกํากับใน Kardex และหน้า Chart เมื่อนํามา
ปฏิบัติในหน่วยงาน ทําให้การเฝ้าระวังติดตามผู้ป่วยเป็นระบบไม่กระจาย ง่ายต่อการสังเกต แม้ภาระงาน
จะหนัก และกดดันในเวลาเร่งด่วน ผู้ป่วยปลอดภัย ผู้ปฏิบัติไม่สับสน ทํางานได้ตามระบบ ลดข้อร้องเรียน
ของญาติในการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะวิกฤตในหอผู้ป่วยสามัญ  
ที่อยู่องค์กร  : หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง1 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  
สมาชิกทีม : นางเกศศิริ พานิชชอบ   พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการพิเศษ 
               นางใจรัก   รัมมะภาพ   พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 
               นางสาว จิราภรณ์  มีชูสิน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 
               นางราตรี แป้นทอง   พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 
เป้าหมาย  
  1. เพ่ือมีแนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษากลุ่ม Need Intensive care นอก ICUในหอผู้ป่วยอายุรกรรม
หญิง1 เป็นแนวทางเดียวกัน 
  2. เพ่ือให้ผู้ป่วยกลุ่ม Need Intensive care ได้รับการดูแลรักษาตามเกณฑ์ในภาวะวิกฤต 
  3. เพ่ือลดข้อร้องเรียนในการดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตในหอผู้ป่วยสามัญ  
  4. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติพึงพอใจ ในการดูแลกลุม่ Need Intensive care 
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ที่มาของปัญหา : จากสถานการณ์ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 มีกลุ่ม Need Intensive care ไม่ได้เข้า 
ICU เฉลี่ยวันละ 3-5 คน/วัน ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานกดดัน เครียด บางครั้งผู้ป่วยต้องมีการประสานส่งต่อ
ด่วนนอกโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีภาวะหัวใจเต้นช้า ต้องใส่ External pack ลงบันทึกติดตามอาการ
เปลี่ยนแปลงจนกว่าผู้ป่วยจะปลอดภัย การทํา CPR การติดตามการให้ยา Hight Aler durg, Innotrop 
การให้ข้อมูลกับญาติ  นอกจากน้ียังพบผู้ป่วยในภาวะวิกฤติอยู่กระจายกัน ผู้ป่วยกลุ่ม Palliative care อยู่
หน้าเคาน์เตอร์ จนสรพ.เข้ามาเย่ียมสํารวจเมื่อ 25 มกราคม 2561 ช้ีเห็นประเด็นดังกล่าว ทีม PCT อายุ
รกรรมนําไปพัฒนาการดูแลผู้ป่วยวิกฤตนอก ICU ได้ส่งพยาบาล ICU มาเป็นที่ปรึกษาร่วมประเมินผู้ป่วย
หน้างาน มีการใช้เครื่องมือ APACHE score ,qSofa, SOFA  การสื่อสารเกณฑ์การเข้า ICU ที่ชัดเจน การ
จัด Zone หน้าเคาน์เตอร์ เตียง 12-20 ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต มีการปรับอัตรากําลังจากเดิม 1:8 เป็น 
1:5 หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 นําแนวทางมาพัฒนาในหน่วยงาน เริ่ม 1 กุมภาพันธ์  ถึง ปัจจุบัน  มีการ
จัดพยาบาลท่ีดูแลใน Intensive care zone มีพยาบาลพ่ีเลี้ยงคอยให้คําปรึกษา ร่วมกับพยาบาล ICU มี
การจัดเตียงอยู่หน้าเคาน์เตอร์กําหนด 11-20 มีการติด Central moniter ในการติดตามการเปลี่ยนแปลง 
ผ่านทางหน้าจอในเคาน์เตอร์พยาบาล การใช้ Volume Ventilator ในแต่ละรุ่น และจัดพ้ืนที่ให้ไม่แออัด
สะดวกในการช่วยผู้ป่วย มีการใช้ Early waning sign การติดตามการให้ยา Hight Aler durg, Innotrop 
ลงบันทึกติดตามอาการเปลี่ยนแปลงจนกว่าผู้ป่วยจะปลอดภัย และใช้แถบสีกํากับใน Kardex และหน้า 
Chart เพ่ือสะดวกในการใช้ ในการคัดกรองกลุ่มผู้ป่วย ทําให้ผู้ป่วยภาวะวิกฤตได้รับการดูแลที่ปลอดภัย 
ผู้ปฏิบัติงานทํางานได้คล่องตัว แม้อยู่ในภาวะที่เร่งรีบ และกดดัน ลดข้อร้องเรียนในการดูแลรักษาผู้ป่วย
วิกฤตในหอผู้ป่วยสามัญ  
กิจกรรมการแก้ปัญหา  

1). ทีมทบทวนการดูแลรักษากลุ่มผู้ป่วย Need Intensive care ในหอผูป่้วยอายุรกรรมหญิง 1  
2). ปรึกษากับผู้ปฏิบัติในหน่วยงาน เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหา 
3).นําแนวทางการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยวิกฤตนอก ICU ของ PCT อายุรกรรมมาใช้เป็นแนวทาง
เดียวกันในหอผู้ป่วย 
4). ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติทุก 3 เดือน  

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  
ตัวชี้วัด เกณฑ์ พ.ย – ม.ค ก.พ – เม.ย 

ผู้ป่วยกลุ่ม Need Intensive care ได้รับการดูแลรักษา
ตามเกณฑ์ในภาวะวิกฤต 

100% 100 100 

ข้อร้องเรียนในการดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตในหอผู้ป่วยสามัญ 0% 5 3 
ผู้ปฏิบัติพึงพอใจ ในการดูแลกลุ่ม Need Intensive care 100% 60 75 
บทเรียนที่ได้รับ  
 การเรียนรู้ปัญหาหน้างาน เป็นการสะท้อนการแก้ปัญหาของผู้ปฏิบัติจากงานประจํา ทําให้ผู้
ปฏิบัติมองเห็นปัญหาหน้างาน เกิดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนางานให้มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการดูแล
รักษาผู้ป่วยปลอดภัย สะท้อนกลยุทธ์ Safety Goal (2P) ผู้ป่วยปลอดภัย ผู้ให้บรกิารมคีวามสุข สร้างการ
ขับเคลื่อนในการปฏิบัติทําให้เกิดการพัฒนาท่ีต่อเน่ือง และยั่งยืนในหน่วยงาน 
ติดต่อทีมงาน : นางสาว จิราภรณ์ มีชูสิน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง1 
เบอร์ที่ทํางาน Tel : 0899012835 , เบอร์มอืถือ Tel : 0843350945  E –mail : 
punurse6101@gmail.com 
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ชื่อหน่วยงาน : หอผู้ป่วย ตา หู คอ จมูก 
ผลงาน: การใช้สัญญาณเตือน(Modified Early Warning Sign : MEWS)ในการบริหารความเสี่ยงใน
ผู้ป่วยที่มีภาวะทางหายใจอุดก้ัน 
คําสําคญั : MEWS of UAO 
เครื่องมือทีใ่ชใ้นการพัฒนา : CQI 
สรุปเรื่องโดยย่อ : 

MEWSof Upper Airway Obstruction: ภาวะที่มีการอุดก้ันของระบบทางเดินหายใจ เป็นภาวะ 
ฉุกเฉินที่ต้องจัดการเร่งด่วนและพบบ่อยในผู้ป่วยทาง ENT ปกติการประเมินภาวะดังกล่าวจะประเมินจาก
การซักประวัติและอาการแสดงของผู้ป่วย เพ่ือให้สามารถประเมินภาวะนี้ได้รวดเร็วขึ้นทีมหอผู้ป่วยตา หู 
คอ จมูก จึงมีการค้นหา Early Warning Signof Upper Airway Obstruction โดยใช้หลักฐานทาง
วิชาการ และการจัดการความรู้จัดทําเป็น Guideline/ MEWSof Upper Airway Obstructionใน
ระหว่างเดือน ธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561 ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการ earlydetect มีการเฝ้าระวัง
ติดตามอย่างใกล้ชิด และแก้ไขปัญหาโดยใช้แนวทางที่กําหนด เพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนและเพ่ิมความ
ปลอดภัยแก่ผู้ป่วย และยังเป็นการพัฒนาสมรรถนะที่สําคัญและจําเป็นของทีมสุขภาพ 
ชื่อที่อยู่ขององค์กร : หอผู้ป่วย ตา หู คอ จมูก 
สมาชิกทีม: หวัหน้าหอผู้ป่วย และพยาบาลวิชาชีพ และ ผู้ช่วยพยาบาลหอผู้ป่วย ตา หู คอ จมูก 
เป้าหมาย :  

1) เพ่ือให้ผู้ป่วยผู้ป่วยได้รับการ earlydetect มีการเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด และแกไ้ข
ปัญหาโดยใช้แนวทางที่กําหนด 

2) เพ่ือให้บุคลากรมีทักษะในการประเมินภาวะ Upper Airway Obstructionและแก้ไขปัญหา
โดยใช้แนวทางตามท่ีกําหนด  

3) ส่งเสริมใหม้ีบรรยากาศในการทํางานที่ดี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีมสหสาขา 
ที่มาของปญัหา :  

Upper Airway Obstruction: ภาวะที่มีการอุดก้ันของระบบทางเดินหายใจในตําแหน่งใดก็ได้ 
ต้ังแต่จมูก ช่องปาก คอหอย กล่องเสียงจนถึงหลอดลมส่วนต้น (ภายนอกทรวงอก) เป็นภาวะ ภาวะฉุกเฉิน
ที่ต้องจัดการเร่งด่วน วินิจฉัยรวดเร็ว และใช้ทักษะความชํานาญในการตัดสินใจทางคลนิิกที่เหมาะสม ถ้า
ไม่ได้รับการรักษาจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและเสียชีวิตได้ หอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก มีผู้ป่วย UAO จํานวน 
30-40 ราย/เดือนและยังไม่มแีนวทางปฏิบัติในการประเมินสัญญาณเตือนภาวะทางเดินหายใจส่วนบนอุด
ก้ันที่ชัดเจนมาก่อนทําให้การดูแลรักษาล่าช้าและไม่เหมาะสม ผู้ป่วยไม่ปลอดภัยเกิดภาวะแทรกซ้อน  
การพัฒนาแนวปฏิบัติ MEWSof UAO(Modified Early Warning Sign) 
ขั้นตอนการดําเนินงานในหอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก มีรายละเอียดดังน้ี 

1) จัดประชุมทีมงานเพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกันและประเมินทักษะของทีมพยาบาล
ก่อนการใช้MEWSof UAO 

2) จัดทํา Flow การดําเนินงาน และกําหนดตัวช้ีวัด KPI 
3) พัฒนาทักษะการประเมินภาวะ UAO ให้กับสมาชิกทมีโดยแพทย์ ENT 
4) นํา Guideline/CPG ของ รพ. ศิริราชมาประยุกต์ใช้และให้แพทย์ ENT และผู้มสี่วนเก่ียวข้อง

ตรวจสอบและปรับปรุงเน้ือหา 
5) วางแผนและนาํ Guideline/CPG ลงสู่การปฏิบัติ 
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6) หัวหน้าหอผู้ป่วยทําการCoaching สมาชิกทีมขณะปฏิบัติพยาบาลผู้ป่วยต้ังแต่แรกรับถึงจําหน่าย 
7) ติดตามประเมินผลและทบทวนตามตัวช้ีวัด KPI 
8) ปรับปรุง Guideline และวางแผนขยายขอบเขตการนําแนวทางการดูแลรักษาลงสู่การปฏิบัติไป

ยัง OPD ENT และห้องผ่าตัด 
บทเรียนที่ได้รบั : 
 ผู้ป่วยได้รับการคัดกรองความเสี่ยง และเฝา้ระวังอาการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ความปลอดภัยจากการดูแลโดยทีมสุขภาพที่ผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นใจ มีทักษะในการปฏิบัติงาน ได้เป็น
อย่างดี มีบรรยากาศในการทํางานที่ดี มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างทีมสหสาขา โรงพยาบาลมี
ระบบงาน และเคร่ืองมือในการคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่เป็นมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของประชาชน 
การติดต่อทีมงาน :somjitv@hotmail.com Tel. 081 - 4421466 
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ยางไม่ครบ 5 เส้น แต่แพทย์ผู้รักษาบอกยอมรับได้ส่วนทีมพยาบาลมีความต้ังใจและภูมิใจแม้จะต้อง
เสียเวลาในการทําในทุกขั้นตอน 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

1. เก็บจํานวนที่แพทย์ไม่รู้สึกของแพทย์ผู้ใช้ 
2. เก็บคะแนนความพึงพอใจของแพทย์ผู้ใช้ทุกครั้ง 
3. พัฒนาการหาเส้นด้ายใหม่ทุกครั้ง แทนการใช้เส้นด้ายเก่า ที่อาจเป่ือยขาด 
4. คํานวณต้นทุนที่แท้จริงของชุด  Reloading  Band Ligation  ทรัพยากรรักษาหลอดเลือดโป่ง

พองในหลอดอาหาร (Re –Load   Band Ligation of esophageal varices ) 
5. บันทึกข้อมูลการเรียกเก็บให้ครบถ้วน และติดตามประจําปี 
6. เปรียบเทียบการหายของผู้ป่วย กับจํานวนคร้ังที่นัด(ในรายที่ปฏิบัติตนตามคําแนะนํา ไม่ด่ืม

สุรา ไม่มีภาวะแทรกซ้อนของโรคตับหรืออ่ืนๆ 
สมาชิกทีม 

1) นางบังอร ผ่องโอภาส พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
2) นางมาริษา เทียนทองพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
3) นางปัทมา เจียมจิรานนท์พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
4) นางวันดี อินเรืองศรีผู้ช่วยเหลือคนไข ้

เป้าหมาย : เพ่ือลดต้นทุนชุดรัดหลอดเลือดอาหารโป่งพอง 
ที่มาของปญัหา 

1) ชุดรัดมีราคา สูงกว่า ราคา กรมบัญชีกลางกําหนดให้เรียกเกบ็ได้ ทําให้โรงพยาบาลต้องจ่าย
ส่วนเกินการรักษาทุกครั้ง1 ชุดราคา 5,400 บาท เบิกได้ 4,500 บาท ขาดทุน 900 บาท  

2) ตามแนวทางการรักษา เส้นเลือดโป่งพอง ระดับ 2 ขึ้นไป ต้องใช้วิธีรัดเส้นเลือดโป่งพอง บาง
รายที่แพทย์พิจารณาเห็นว่ารอได้ ไม่พบภาวะเสี่ยงต่อการแตก จะยังไม่รดั นัดมาพบเป็น
ระยะๆ 

3) เน่ืองจากระบบการสั่งซื้อจากบริษัทผู้ขายที่มีแต่เพียงผู้เดียว และการบริหารวัสดุของหัวหน้า
งานขาดประสิทธิภาพ ทําให้พบว่ามีอุปกรณ์ชุดรัดไม่พร้อมใช้ ไมม่ีสต็อก  

4) จึงทําให้เกิดแนวคิด การขอไปฝึกและเรียนรู้วิธีการทําชุดรัดน้ีของพยาบาลหัวหน้างานโดยใช้
วัสดุอุปกรณ์ที่ราคาถูกกว่า สามารถใช้ได้จริงจาก รพ.ศิริราช     

กิจกรรมการแก้ปัญหา/พัฒนา 
1) ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ 
2) นําผลการเรียนรู้มาใช้จริง 
3) เปรียบเทียบต้นทุน 
4) เปรียบเทียบคุณภาพชุดรัด 

การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้น 
1) มีการเรียกเก็บได้มากขึ้น เน่ืองจากต้นทุนตํ่า 
2) ไม่พบความไม่เพียงพอใช้ของชุดรดั 

บทเรียนที่ได้รบั :  ความภาคภูมิใจบนภาระงานที่อาจจะเพ่ิมขึ้น 
การติดต่อกับทีมงาน : หน่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ โทร. 2420  
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ชื่อเรื่อง:  SOFA Score มีประโยชน์มาก และไม่ยากอย่างที่คิด 
ผู้นาํเสนอผลงาน : หอผู้ป่วยก่ึงวิกฤตด้านการหายใจ 
สถานที่ติดต่อกลับหอผู้ป่วยก่ึงวิกฤตด้านการหายใจ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
 0818530362, e-mail panawan.boonpimon@gmail.com 
หลักการและเหตุผล 
 ความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient safety) ถือว่าเป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดของการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล มีจํานวนไม่น้อยที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ป่วยและสถานพยาบาล ทําให้เพ่ิมค่าใช้จ่ายในการรักษาดังน้ัน การพัฒนาระบบ
การเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงและสัญญาณเตือนในขณะดูแลผู้ป่วยเพ่ือลดการเกิดภาวะวิกฤตให้ผู้ป่วย
ได้รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็วทันเวลาและปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน จึงมีความสําคัญอย่างย่ิง ทํา
ให้เพ่ิมคุณภาพการพยาบาลซึ่งการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพน้ัน ต้องการการปฏิบัติที่มีมาตรฐานเป็น
ระบบลดการทําตามความเห็นส่วนบุคคลและพัฒนาการปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรเกิดการปฏิบัติที่ย่ังยืน 
 หอผู้ป่วยก่ึงวิกฤตด้านการหายใจ ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีความจําเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ 
จํานวน 20 เตียง ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยสูงอายุ เจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือรัง ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
หากไม่มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเน่ือง อาจส่งผลให้เกิดภาวะติดเช้ือในกระแสเลือดตามมา การปฏิบัติงานที่
ผ่านมา พบว่า ในปี พ.ศ. 2560 และปี พ.ศ. 2561 มีผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือด คิดเป็นร้อยละ10.62 
และ 10.40 ตามลําดับ ส่วนอัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือด คิดเป็นร้อยละ59.88 และ 
34.62 ตามลําดับ หากผู้ที่เก่ียวข้องสามารถคัดกรองผู้ป่วยได้ต้ังแต่ระยะแรก จะทําให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล
อย่างรวดเร็ว ดังน้ัน การใช้Sepsis-related Organ Failure Assessment score(SOFA score)เป็น
เครื่องมือในการประเมินที่ช่วยบ่งช้ีสภาพร่างกายของผู้ป่วยว่ามีความเส่ียงทางคลินิก หรือมีอาการทรุดลง 
สามารถใช้ในการประเมินผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงติดเช้ือในกระแสเลือดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้
พยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์เฝ้าระวังภาวะติดเช้ือในกระแสเลือดในผู้ป่วยได้ดีย่ิงขึ้น ซึ่ง SOFA 
score สามารถประเมินความล้มเหลวของอวัยวะ6 ระบบ โดยผู้ป่วยที่มี SOFA score สูง จะสัมพันธ์กับ
อัตราการเสียชีวิตสูง 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือใช้ SOFA score ในการเฝ้าระวังภาวะติดเช้ือในกระแสเลือด  
ขั้นดําเนินการ 
 1). ช้ีแจง อธิบายเก่ียวกับเคร่ืองมือ SOFA score 
 2). ช้ีแจงเกี่ยวกับการให้ค่าคะแนนแต่ละอวัยวะ 6 ระบบ ที่ใช้ในการประเมินและเริ่มประเมินเมื่อ 
ผู้ป่วยมี อุณหภูมิ < 36 หรือ > 38 องศาเซลเซียส เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 
 3). ปรับแบบฟอร์มการลงบันทึกสัญญาณชีพของหน่วยงานใหม่ เพ่ือความชัดเจนในการบันทึก 
 4. ติดแบบประเมิน SOFA score ที่กระดานบันทึกสัญญาณชีพทุกเตียง พร้อมทั้งคํานวณขนาด
ยาที่ใช้บ่อย ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน  
รูปภาพประกอบ แบบประเมนิ SOFA score 
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แบบฟอร์มการลงบันทึกสัญญาณชีพของหน่วยงาน 

 
 
ผลการทดสอบ 
 การนําแบบประเมิน SOFA score มาใช้คัดกรองผู้ป่วย Sepsis เป็นระยะเวลา 3 เดือน คือ วันที่  
1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561ทําให้พยาบาลสามารถตัดสินใจในการดูแลผู้ป่วยเบ้ืองต้น 
และรายงานแพทย์ได้รวดเร็ว ผู้ป่วยที่มีอุณหภูมิ < 36 หรอื > 38 องศาเซลเซียส ได้รับการคัดกรองคิด
เป็นร้อยละ 100 แม้ผู้ป่วยไม่ได้รับการวินิจฉัยว่า Sepsis จากการท่ีมีคะแนน SOFA scoreเปลี่ยนแปลง 
แต่ผู้ป่วยทุกรายได้รับการรักษาเพ่ือป้องกัน Sepsis และติดตามอาการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด ร่วมกับ
ค้นหาแหล่งติดเช้ือในผู้ป่วยกลุ่มที่มคีะแนน SOFA เปลี่ยนแปลง ทําใหก้ารรักษาของแพทย์เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วทันต่อ Progress ของโรค ส่งผลให้ พบSeptic shock ลดลงจากร้อยละ 66.56 เป็นร้อยละ 43.24
ตามลําดับ 
บทเรียนที่ได้รบั  
 การเริ่มต้นทําอย่างใดอย่างหน่ึงว่ายากแล้ว แต่การที่จะทําให้คงอยู่ เป็นสิง่ที่ยากย่ิงกว่า 
เอกสารอ้างอิง 
แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย Sepsis/ Septic Shock แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
Santana R., A, et al. (2013). SaO2/FiO2 ratio as risk stratification for patients with sepsis.  
             Retrieved April 28, 2018, from https://doi.org/10.1186/cc12951 
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ชื่อหน่วยงาน กลุ่มงานเวชระเบียน งานห้องบัตร  รพ.พระนครศรีอยุธยา 
ผลงานเร่ือง การเก็บข้อมูลผูป้่วยทั้งหมดในระบบคอมพวิเตอร ์
คําสําคัญ (1) ลดระยะเวลาการรอคอย (2) ความพึงพอใจของผู้บริการ 
เครื่องมือที่ใช้พัฒนา  

1) โปรแกรม Home c ในระบบคอมพิวเตอร์ 
2) เจ้าหน้าที่ห้องบัตรทุกคน 

สรุปเรื่องเล่าโดยย่อ  งานห้องบัตรให้บริการผู้ป่วยแบ่ง 2 ระบบ 
1) ระบบนัดผู้ป่วย 
2) ระบบ Walk in 

การให้บริการผู้ป่วยในอดีตให้บริการโดยการค้น OPD CARD ออกมาส่งให้ห้องตรวจทั้งระบบนัดและ Walk in 
ปัญหาที่พบในการให้บริการแบบเก่า  

- การค้นหา OPD  CARD ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่ทันเวลา สาเหตุ เกิดจากOPD CARDไม่อยู่
ในช้ันเก็บทั้งหมดในเวลาที่ต้องการ 

- เจ้าหน้าที่ค้น OPD CARD ผิดพลาด 
- OPD CARD ที่ D/C จากตึกไม่กลับมาตามเวลาที่กําหนด (3วัน หลังจาก D/C จากตึก) 
- เกิดความล่าช้าทําให้เกิดการรอคอยแก่ผู้มารบับริการ 

       หลังจากพบปัญหาทั้งหมด ผูบ้ริหารได้ประชุมหาแนวทางในการพัฒนาระบบเพ่ือให้เกิดประสิทธ์ิ
ภาพมากที่สุดจึงมีนโยบายในการสแกน  OPD CARD ทั้งหมดให้เข้าระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือความสะดวกใน
การสืบหา ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ 
คนไข้ระบบนัดผู้ป่วย 
 
 
 
 
 
 
คนไข้ระบบ Walk in 
 
 
 
 
ห้องบัตรปฏิบติัดังนี ้

1) กรณีผู้ป่วยใหม่ พิมพ์ประวัติผู้ป่วย แล้วออกใบสื่อสารพรอ้มใบสั่งยา หลังจากน้ันให้ผูป่้วยถือ
ใบสื่อสารพรอ้มเบอร์คิวห้องตรวจไปวัดความดันช่ังนํ้าหนัก แล้วนําใบสือ่สารไปย่ืนให้
พยาบาลหน้าห้องตรวจตามเบอร์คิวที่จุดคัดกรองแจกมาให้ 

2) เจ้าหน้าที่ห้องบัตรนําใบสั่งยาพร้อมเบอร์คิวไปส่งหน้าห้องตรวจ 
3) กรณีผู้ป่วยเก่าให้ปริ๊นใบสั่งยาการตรวจคร้ังสุดท้ายแนบไปด้วยทุกคร้ัง ในกรณีที่แผนกน้ัน

ต้องการ หรือผู้ป่วยที่ส่งต่อจากแผนกอ่ืน 

ตรวจสอบสทิธ์ิท่ีศนูย์สทิธ์ิ
แล้วสง่มาท่ีห้องบตัร 

เจ้าหน้าท่ีห้องบตัรดขู้อมลู
ในระบบ Home C 

OPD ปร๊ินรายช่ือผู้ ป่วยนดั 

ปฏิบติัตามแนวทางท่ีแนบมา 

ติดตอ่ห้องช่อง
หมายเลข 3-4-5 

2 ตรวจสอบสทิธ์ิท่ีศนูย์สทิธ์ิ
แล้วสง่มาท่ีห้องบตัร 

ผู้ ป่วยรับเบอร์คิวจาก  
1 จดุคดักรอง 
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การเก็บข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ หลังจากผู้ป่วยตรวจเสร็จเรียบรอ้ยแล้ว 
- ในแต่ละห้องตรวจจะสแกนใบสั่งยา A4 เข้าระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ผู้ป่วยนําใบสั่งยาไปย่ืน

รับยาที่ห้องยา 
- เจ้าหน้าที่ห้องบัตรจะไปเก็บใบสั่งยา A4 จากห้องยาและห้องการเงินเพ่ือมาตรวจสอบภาพ

สแกนในระบบอีกคร้ัง เพ่ือดูความครบถ้วนถูกต้องทุกวัน ช่วงเวลาที่ห้องบัตรต้องใบเก็บใบสั่ง
ยา A4 คือ เวลา 11.30 น., 13.30 น.,15.60 น., 20.00น.และ 21.00 น. 

ช่ือที่อยู่ขององค์กร งานห้องบัตรโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 46 หมู ่1 ต.ประตูชัย อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
สมาชิกทีม เจ้าหน้าที่ห้องบัตรทุกคน 
เป้าหมาย   
         1)   ผูร้ับบริการพึงพอใจในงานบริการที่รวดเร็วและถูกต้อง 
         2) เพ่ือความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วย 
ที่มาของปัญหา ระยะเวลาการรอคอยนานเกิน 30 นาที/ราย 
กิจกรรมการแก้วปัญหาและการพัฒนาที่ต่อเนื่อง 
 งานห้องบัตรสแกนเวชระเบียนทั้งหมดให้อยู่ในระบบ Home c เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเป็น
ประโยชน์ต่อผู้รับบริการและการรักษาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนาระบบการปรับเปลี่ยนที่ไม่ต้องค้นประวัติ
ส่งห้องตรวจ และเพ่ือให้ห้องตรวจดูในระบบHome c ได้อย่างครบถ้วน 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้น 

1) เพ่ือความครบถ้วน ถูกต้อง และถูกคน 
2) เพ่ือระยะเวลาการรอคอยในการค้นประวัติ 

ผลที่ได้รับจากการปรับเปลี่ยนระบบ 
1) การนําระบบสแกน OPD CARD เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานทําให้ข้อมูลของคนไข้ถูกบันทึกไว้

ในระบบอย่างครบถ้วน ทําให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลและผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ต่อเน่ืองอย่าง
ถูกต้อง 

2) ผู้ป่วยมีความพึงพอใจในการให้บริการ ลดขอ้ร้องเรียนจากผู้มารับบริการ 
3) ลดความกดดันของเจ้าหน้าที่ห้องบัตรและทําให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความสุขในการให้บริการ

ต่อผู้มารับบริการมากขึ้น  
การติดต่อทีมงาน 

 ห้องบัตรโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาหมายเลขโทรศัพท์ 035-211888 ต่อ 2128-2130 ยินดี
ให้บรกิาร 
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ชื่อหน่วยงาน : หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง1  
ผลงาน  : ตามรอยการใช้ยาสํารองหอผู้ปว่ยอายุรกรรมหญิง1  
คําสําคัญ : ยาสํารอง เป็นกลุ่มยาที่ PCT อายุรกรรมจัดทําร่วมกับเภสัชกรเพ่ือสํารองยาไว้ใช้บนหอผู้ป่วย 
ประกอบด้วยยา ดังน้ี ยาฉีด, ยาสํารองฉุกเฉิน, ยาเม็ด, ยาเสพติด, ยาอ่ืน ๆ (Flumucil, Kalimate), ยาใช้
ภายนอก (Ventolin solution)  
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา : แบบตรวจสอบยาสํารองหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1  
เรื่องเล่าโดยย่อ :  
 บริบทของหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 รับดูแลผู้ป่วยที่มภีาวะเจ็บป่วยภาวะวิกฤต และเรื้อรัง ทั้ง
แบบเร่งด่วน และ ประคับประคอง การบริหารยาเป็นส่วนหน่ึงที่สําคัญ ควบคู่ไปกับการรักษา กลไกการ
ออกฤทธ์ิของยาแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้ กลุ่มงาน PCT อายุรกรรมได้
เห็นความสําคัญในการมียาสาํรองบนหอผู้ป่วย โดยมีรายการยาที่สํารองยามาจากห้องยา และระบุจํานวน
สํารองกํากับ ทําให้สะดวกเมื่อแพทย์สั่งใช้ยา ไม่ต้องรอเบิกจากห้องยา เมื่อนํายาสํารองมาใช้ ต้องเขียนใบ
ยืมยาสํารองแล้วนําไปติดที่กล่องใส่ยาฉีดของผู้ป่วยที่นํายาไปใช้ และติดตามคืนยาเมื่อเบิกจากห้องยามา
ใส่ในล๊อคยาสํารองตามเดิมภายในเวรน้ัน  มีการมอบหมายงานให้ Med Nurse เป็นผู้ตรวจสอบทุกวัน ทํา
ให้ยาสํารองมีใช้ทุกเวร ยาไม่ล้น Stock ผู้ปฏิบัติสะดวกในการหยิบใช้ ใช้ยาได้ทันเวลา แก้ไขภาวะวิกฤตให้
ผู้ป่วยได้รวดเร็ว ผู้ป่วยปลอดภัย ลดความทกุข์จากความเจ็บป่วย  
ที่อยู่องค์กร  : หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง1 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  
สมาชิกทีม : นางเกศศิริ พานิชชอบ   พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการพิเศษ 
               นางใจรัก   รัมมะภาพ   พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 
               นางสาว จิราภรณ์  มีชูสิน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 
               นางจุฑาทิพย์  ทับบรรทม   พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 
เป้าหมาย 

1. เพ่ือมีแนวทางปฏิบัติในการใช้ยาสํารองหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1  
2. เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับยาตามมาตรฐานการบริหารยา 
3. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติพึงพอใจ  
4. เพ่ือลดอุบัติการณ์การมียาสํารองไม่พอใช้ 

ที่มาของปัญหา 
 จากการตรวจสอบยาสํารองที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 กลุ่มยาฉีด, ยาสํารองฉุกเฉิน, ยาเม็ด, 
ยาเสพติด, ยาอ่ืน ๆ (Flumucil, Kalimate), ยาใช้ภายนอก (Ventolin solution) ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ปี 
2558-2560 พบว่า  พบอุบัติการณ์ยาไม่พอใช้ ต้องยืมยาหอผู้ป่วยข้างเคียงก่อนในภาวะเร่งด่วน มีความ
ล่าช้าในการเบิกยามีการตรวจสอบยาทุก 1 อาทิตย์ เมื่อมกีารตรวจเย่ียม สรพ.(25 มกราคม 2561) นํา
ปัญหาดังกล่าวทบทวนในทีมPCT อายุรกรรมร่วมกับเภสัชกรในการกําหนดยาสํารองในหอผู้ป่วย ควบคุม
การมียาไม่พอใช้และสะสมยานอกรายการเกินที่หอผู้ป่วย หอผู้ป่วยหญิง1 นําแนวทางมาปฏิบัติ มีการ
มอบหมายให้ Med Nurse เป็นผู้ตรวจสอบทุกวัน มีการทําใบยืมยาสํารองมาใช้ในหน่วยงาน และติดตาม
คืนยาภายในเวร พบว่า ไม่พบอุบัติการณ์ยาสํารองไม่มีใช้ ส่งผลใหผู้้ป่วยได้รับยาตามแผนการรักษาตาม
เวลาที่กําหนด ลดภาวะแทรกซ้อน ผู้ปฏิบัติสะดวกใช้และลดภาระของงานประจํา ไม่ต้องยืมหอผู้ป่วย
ข้างเคียง ไม่มียาสะสมนอกรายการยาที่หอผู้ป่วย  
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กิจกรรมแก้ปัญหา 
1. ทีมได้มีการทบทวนอุบัติการณ์การสํารองยาที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง1  
2. ปรึกษากับผู้ปฏิบัติเพ่ือร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหา 
3. นําแนวทางการตรวจสอบยาสํารองทีม PCT อายุรกรรมร่วมกับเภสัชกรมาใช้ในหน่วยงานให้

เป็นแนวทางเดียวกัน 
4. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติทุก 3 เดือน   

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  
ตัวช้ีวัด เกณฑ์ ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค 
ผู้ป่วยได้รับยาตามมาตรฐานการบริหารยา 100% 100 100 100 100 
ผู้ปฏิบัติพึงพอใจ 100% 88 90 95 98 
อุบัติการณ์การมียาสํารองไม่พอใช้ 0% 0 0 0 0 
บทเรียนที่ได้รับ  
 การเรียนรู้ปัญหาหน้างาน เป็นการสะท้อนการแก้ปัญหาของผู้ปฏิบัติจากงานประจํา ทําให้ผู้
ปฏิบัติมองเห็นปัญหาหน้างาน เกิดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนางานให้มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการดูแล
รักษาผู้ป่วยปลอดภัย สะท้อนกลยุทธ์ Safety Goal (2P) ผู้ป่วยปลอดภัย ผู้ให้บรกิารมคีวามสุข สร้างการ
ขับเคลื่อนในการปฏิบัติทําให้เกิดการพัฒนาท่ีต่อเน่ือง และยั่งยืนในหน่วยงาน 
ติดต่อทีมงาน : นางสาว จิราภรณ์ มีชูสิน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง1 เบอร์ที่
ทํางาน Tel : 0899012835 , เบอร์มือถือ Tel : 0843350945 E –mail : punurse6101@gmail.com 
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หน่วยงาน : คลินิกฝากครรภ์ (ANC) 
ผลงานเร่ือง : แนวทางการดูแลโรคเบาหวานในหญิงต้ังครรภ์ 
ชื่อที่อยู่ขององค์กร : คลินิกฝากครรภ์ (ANC)  
สมาชิกทีม : นางนิสากร  บุตตะ 
หลักการและเหตุผล : เบาหวานขณะต้ังครรภ์เป็นภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรมและส่งผลกระทบต่อ
หญิงต้ังครรภ์และทารกในครรภ์ หญิงต้ังครรภ์ที่ไม่เคยเป็นเบาหวนหากต้ังครรภ์ก็จะเกิดการชักนําและทํา
ให้เกิดความรุนแรงได้ เน่ืองจากการที่รกสร้างฮอร์โมนเพ่ือการเจริญเติบโตของทารก Placenta 
lactrogen (HPL) ซึ่งฮอร์โมนน้ีทําให้ความไวต่ออินซูลินน้อยลดลง และทําให้เกิดภาวะ Insulin 
resistance ทําให้นําตาลในเลือดสูงขึ้น และเมื่อคลอดแล้วจะทําให้นํ้าตาลในเลือดลดลง ดังน้ันหญิง
ต้ังครรภ์จึงมีความเส่ียงต่อภาวะเบาหวานต้ังครรภ์ได้ โดยเฉพาะหญิงต้ังครรภ์ที่มีปัจจัยเสี่ยง อายุมากกว่า 
35 ปี มีนํ้าหนักเกินก่อนต้ังครรภ์หรือดัชนีมลกายมากกว่า 30 มีประวัติญาติสายตรง บิดา-มารดาเป็น
เบาหวาน เคยมีประวัติเบาหวานต้ังครรภ์ พบนํ้าตาลในปัสสาวะ ประวัติเคยคลอดก่อนกําหนดประวัตินํ้า
คล่ํามากผิดปกติ เคยคลอดบุตรนํ้าหนักมากกว่า 4,000 กรัม และเมื่อทารกตัวโตมีโอกาสต้องผ่าตัดคลอด
เป็น 2 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับหญิงต้ังครรภ์ ที่ไม่มีภาวะเบาหวาน ในส่วนของทารกในครรภ์อาจเกิด
ภาวะแท้งหรือมีความผิดการแต่กําเนิด หรือเสียชีวิตในครรภ์ได้ 
 ดังน้ันจากข้อมูลการฝากครรภ์ของหญิงต้ังครรภ์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  พบหญิงต้ังครรภ์
ที่มารับบริการฝากครรภ์ และมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเบาหวานขณะต้ังครรภ์จํานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ 
แผนกฝากครรภ์จึงได้ดําเนินงาน การคัดกรองภาวะเบาหวานขณะฝากครรภ์ในหญิงต้ังครรภ์กลุ่มเสี่ยงและ
ดําเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลหญิงฝากครรภ์ที่มารับบริการต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 ดังน้ี 
พ.ศ. หญิงฝากครรภ์

รายใหม ่
ปัจจัยเสี่ยงที่ได้รับการคัดกรอง การตรวจคัดกรอง 
บิดา/
มารด
า 

คลอด 
4,000g

BMI> Age 
>35 

urine 
sugar 

อ่ืน ๆ FBS 50gGCT 100g.OG
TT 

2558 1259 50 6 12 6 26 2 58 48 18 
2559 1341 56 4 15 4 20 3 63 50 21 
2560 669 81 15 12 9 30 2 76 94 25 
ตัวชี้วัดในการดําเนนิงาน :  

1) ได้รับการคัดกรองภาวะเบาหวานขณะต้ังครรภ์ตามปัจจัยเสี่ยง  100% 
2) ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาจากแพทย์     100% 
3) อัตราการเกิด birth asphyxia ในทารกคลอดจากมารดาที่มีภาวะเบาหวาน <7% 
4) อัตราการตายของทารกคลอดจากมารดาที่มีภาวะเบาหวานขณะต้ังครรภ์ 0% 
5) อัตราการเกิดความพิการจากมารดาที่มีภาวะเบาหวานขณะต้ังครรภ์  0% 

 
วิธีดําเนนิการ :   
1) สถิติที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ ได้นํามาวิเคราะห์ การได้รับการตรวจวินิจฉัย ติดตามการดูแลรักษา 

การดูแลขณะต้ังครรภ์ การส่งต่อรับการรักษาในโรงพยาบาลขณะต้ังครรภ์ 
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2) ประชุมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบข้อมูลและจัดทําแนวทางการปฏิบัติการคัดกรองเบาหวานขณะ
ต้ังครรภ์ การดูแลหญิงต้ังครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานขณะต้ังครรภ์ให้ได้ตามมาตรฐานและเป็นแนวทาง
เดียวกัน 

3) ช้ีแจงภาวะแทรกซ้อนแก่หญงิต้ังครรภ์รับทราบภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้กับมารดาและทารก 
จัดทําแผ่นพับภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขณะต้ังครรภ์ และแจกใบควบคุมอาหารในหญิงต้ังครรภ์ที่
ได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานทุกราย 

4) จัดทําแนวทางการปฏิบัติตนในการตรวจคัดกรอง FBS   50g.GCT   75g.OGTT    100g.OGGT  แก่
หญิงที่ต้ังครรภ์ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง 

5) ประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ห้องปฏิบัติการในการส่งหญิงต้ังครรภ์ตรวจคัดกรองเบาหวานขณะ
ต้ังครรภ์ แผนกโภชนาการในการให้คําแนะนําเรื่องอาหรที่เหมาะสมแก่หญิงต้ังครรภ์ที่ทีภาวะ
เบาหวานขณะต้ังครรภ์ 

6) นําสถิติที่ได้เก็บรวบรวมวิเคราะห์ ติดตามหลังได้รับการดูแลระหว่างฝากครรภ์ และติดตามหลังการ
คลอด 

ผลการดําเนนิการ 
หญิงฝากครรภ์ได้รับการ
คัดกรอง 

รพ.
อยุธยา 
 
 

รพ.
อ่ืนๆ 

จํานวน
วินิจฉัย
เบาหวาน
ขณะ
ต้ังครรภ์ 

การวินิจฉัย ภาวะแทรกซ้อน 

พ.ศ. จํานวน 
(ราย) 

อัตรา
ร้อย
ละ 

Over 
DM 

GDM 
GD

MA
1 

GD
MA

2 

C/S Macrosomai Birth 
asphyxia 

2558 102 8.1 21 81 102 21 81 55 26 35 34.
31 

17 16.
67 

13 12.
7 

2559 1314 8.5 25 51 114 22 92 60 32 31 27.
19 

12 10.
52 

4 3.5 

2560 1328 9.93 48 96 132 29 111 80 23 39 29.
54 

12 9.0
9 

9 6.8 

 
บทเรียนที่ได้รบั 

1. หญิงต้ังครรภ์ได้รับการคัดกรองเบาหวานขณะต้ังครรภ์ตามแนวทางการปฏิบัติคู่มือการฝากครรภ์ 
2. หญิงต้ังครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานขณะต้ังครรภ์ได้รับการวินิจฉัยรักษา การดูแลต่อเน่ืองขณะ

ต้ังครรภ์ 
3. หญิงต้ังครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานขณะต้ังครรภ์ได้รับการส่งต่อปรึกษาโภชนากรทุกราย 

โอกาสพัฒนา 
1. จัดทําเอกสารความรู้เรื่องเบาหวานขณะต้ังครรภ์ ตารางอาหารเบาหวานสําหรับหญิงต้ังครรภ์ 
2. จัดทําแนวทางปฏิบัติในการตรวจวินิจฉัย FBS   50g.GCT   100g.OGTT    ประสานงาน

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการรับทราบ 
3. จัดทําสมุดประจําตัวหญิงต้ังครรภ์ 

การติดต่อกับทีมงาน    :    นางนิสากร  บุตตะ   คลินิกฝากครรภ์ (ANC)   
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ชื่อหน่วย: ไตเทียม รพ.พระนครศรีอยุธยา 
ผลงานเร่ือง: แนวทางการปฏิบัติการเตรียมผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
คําสําคัญ: เน่ืองจากมีผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมพักรักษาตัวในรพ.ตามหอผู้ป่วยต่างๆมีปัญหา
ต้องหยุดฟอกเลือดกะทันหัน ทําให้การฟอกเลือดไม่สามารถดําเนินไปได้จนครบกระบวนการเกิดผลเสียต่อ
การรักษา ส่งให้การฟอกเลือดขาดประสิทธิภาพ ทําให้อัตราการฟ้ืนตัวของไตช้าลง มีผลกระทบต่ออัตรา
เสียชีวิต และทําให้ผู้ป่วยต้องนอนรพ.นานข้ึน จึงมีแนวคิดจัดทําแนวทางการปฏิบัติการเตรียมผู้ป่วยฟอก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียมขึ้น (ระเบียบปฏิบัติเลขที่ SP - GEN - 030) เพ่ือเป็นการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
ให้ปฏิบัติถูกต้อง เป็นแนวทางเดียวกัน ผู้ป่วยได้รับการฟอกเลือดอย่างมีประสิทธิภาพไม่มีภาวะแทรกซ้อน
ระหว่างการฟอกเลือดและลดความสิ้นเปลืองของอุปกรณ์ เครื่องมือเคร่ืองใช้และทรัพยากรบุคคล 
เครื่องมือทีใ่ช้: แบบประเมินแนวทางปฏิบัติการเตรียมผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (เริม่ต้ังแต่ ต.ค. 
2560 - ธ.ค. 2560) รวม 3 เดือน 
ชื่อที่อยู่ขององค์กร : หน่วยไตเทียม รพ.พระนครศรีอยุธยา  
สมาชิกทีม : นางสาวบุรีรักษ์ บุญเกิดรัมย์ 
เป้าหมาย :  

- ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยขณะฟอกเลือด 
- การฟอกเลือดได้ประสิทธิผลเต็มที่ 
- ผู้ป่วยได้จําหน่ายกลับบ้านอย่างปลอดภัย 
- ภาวะโรคดีขึ้น 
- เป็นแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องถูกต้องตรงกัน 
- ได้รับความพึงพอใจทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 

ที่มาของปญัหา :  
- ผู้ป่วยต้องหยุดการฟอกเลือดกะทันหัน 
- ฟอกเลือดไม่ครบถ้วนตามแผนการรักษา 
- เกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการฟอกเลือด 
- สิ้นเปลืองทรัพยากรและอุปกรณ์ 

กิจกรรมการแก้ปัญหา/พัฒนา :  
- จัดทําแนวทางการเตรียมตัวผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟอกเลือดส่งหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้องระเบียบ

ปฏิบัติเลขที่ SP - GEN - 030 ส่งไปตามหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
- ขอความรวมมือและอธิบายแนวทางทําความเข้าใจกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับทราบ 
- ทําแบบประเมินแนวทางปฏิบัติการเตรียมผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ระยะเวลา 3 เดือน 

ต.ค. - ธ.ค. 2560 
- นําข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือนําเสนอ PCT อายุรกรรม 

การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้น :   
หอผู้ป่วยเตรียมผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมได้ถูกต้อง = 96.6 % 
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ชื่อหน่วยงาน : หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการมอบหมายงานและการรับสง่เวรในหอผู้ปว่ยอายุรกรรมหญิง 1 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
ที่มา : กระบวนการรับส่งเวรทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยเป็นการสื่อสารที่มีความสําคัญระหว่างทีม
พยาบาล พยาบาลเป็นบุคลากรทางด้านสุขภาพที่ใกล้ชิดผู้ป่วยตลอด 24 ช่ัวโมง ทําการส่งเวร แลกเปลี่ยน
ข้อมูล ประสานงาน และค้นหาข้อมูล เพ่ือนํามาใช้ในการวางแผนการพยาบาล ระหว่างทีมสุขภาพ ทีมสห
สาขาวิชาชีพ และระหว่างพยาบาล เพ่ือให้เกิดการพยาบาลที่มีประสิทธิผล (พัชรี ลักษณะวงศ์ศรี, 2553) 
ในสภาพปัญหาปัจจุบันในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 ใช้รูปแบบการสื่อสารไม่เป็นแนวทางเดียวกัน และมี
การกํากับการมอบหมายแบบทีมและ case assing โดยแบ่ง 2 ทีม ทีม 1 ดูแลผู้ป่วยเตียง 1-35 และเตียง
เสริมหน้าเคาน์เตอร์ 65-70  ทีม 2 ดูแลผู้ป่วยเตียง 36- 51 และหน้าตึกเตียง 52- 64 พบว่า กระบวนการ
รับส่งเวรของพยาบาล ใช้เวลาค่อนข้างมาก ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก จํานวนผู้ป่วยที่เพ่ิมขึ้น เตรียม
ข้อมูลไม่ครบถ้วน ส่งข้อมูลซ้ําซ้อน ขาดการติดตามงานค้าง ส่งเวรเสียงเบา ขาดความสนใจในขณะรับส่ง
เวร นอกจากน้ียังพบว่าหัวหน้าทีมยังมีความเข้าใจในการสื่อสารกับทีมคลาดเคลื่อนเนื่องจากไมได้เย่ียม
ตรวจผู้ป่วยร่วมกับแพทย์ ทําให้เกิดความเข้าใจในแผนการรักษาที่ไม่ตรงกัน  
            จากปัญหาและผลกระทบข้างต้น ดังน้ันผู้วิจัยและทีมวิจัยจึงได้พัฒนาการมอบหมายงานและ
การรับส่งเวรในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 โดยนํารูปแบบการสื่อสารใช้ข้อวินิจฉัยการพยาบาลร่วมกับ
(Mapping)ใช้ในการรับส่งเวร กํากับการมอบหมายงานรายผู้ป่วย แบบ case assing ร่วมกับ team 
assing แบ่ง 3 ทีม เพ่ือช่วยกระจายผู้ป่วยไปตามทีมที่กําหนด และมอบหมายงานรับผิดชอบร่วมกับ
กําหนดหน้าที่พิเศษ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและความรู้ของบุคลากร และเพ่ิมคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ปลอดภัย ประทับใจบริการ ช่วยลดอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกิดจากการรับส่งข้อมูล
ระหว่างเวรไม่ครบถ้วน และลดระยะเวลาในการรับส่งเวร ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ 
หน่วยงาน และองค์กร  
คําสําคญั : case assing , team assing ,Nursing process (Mapping)  
สรุปผลงานโดยย่อ : จากปัญหาที่พบทีมทบทวนกระบวนการมอบมายงานและการรับส่งเวรในหน่วยงาน 
ได้นํารูปแบบการสื่อสารใช้ข้อวินิจฉัยการพยาบาลร่วมกับ(Mapping)ใช้ในการรับส่งเวร กํากับการ
มอบหมายงานมาปรับให้สอดคล้องกับจํานวนผู้ป่วยที่ดูแล โดยใช้การมอบหมายงานรายผู้ป่วย แบบ case 
assing ร่วมกับ team assing จากเดิม 2 ทีมแบ่ง 3 ทีม ให้หัวหน้าทีมแต่ละทีมเป็นผู้เย่ียมตรวจผู้ป่วย
ร่วมกับแพทย์รักษา เพ่ือรับทราบแผนการรักษาที่ตรงกัน มีการกระจายผู้ป่วย 8-9 รายให้แก่สมาชิกในทีม
ร่วมกับกําหนดหน้าที่พิเศษ แบ่งผู้ป่วย 3 ทีมดังน้ี ทีม 1 เตียง 1-17รวมเสริมหน้าเคาน์เตอร์ 65-67 ทีม 2 
เตียง 18- 35รวมเสริมหน้าเคาน์เตอร์ 68-70 ทีม 3  เตียง 36-51 รวมหน้าตึก 52-64 เพ่ือลดความ
ซับซ้อนแออัดของผู้ป่วย และลดความกดดันของทีมที่ต้องเร่งทํางานให้ทันเวลา ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพจิต ไม่เกิดความเปรียบเทียบกับหน่วยงานท่ีมีภาระงานต่างกัน เกิดขวัญกําลังใจในการทํางานมุ่ง
ดูแลผู้ป่วยครบคลุมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ แม้ในภาวะวิกฤตต้องการความเร่งด่วนและไม่
เร่งด่วน เมื่อปรับการมอบหมายงานใหม่ส่งผลให้ทีมมีการรับส่งเวรทางการพยาบาล สามารถรวบรวม
ข้อมูลได้ตามกระบวนการพยาบาล (Nursing process) ที่เป็นหลักมาตรฐานในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ครอบคลุม ลดระยะเวลาการรับส่งเวร อุบัติการณ์ความผิดพลาดในการดูแลผู้ป่วยจากการส่งเวรไม่
ครบถ้วน และผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ 
ชื่อและที่อยู่ขององค์กร: หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง1 /โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
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สมาชิกทีม: นางเกศศิริ พานิชชอบ   พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการพิเศษ 
               นางใจรัก   รัมมะภาพ   พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 
               นางสาว จิราภรณ์  มีชูสิน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 
               นางสาว ณัฐชานันท์   ทองดี พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 
เป้าหมาย : 1).เพ่ือลดระยะเวลาการรับส่งเวรของพยาบาล 
                  2).เพ่ือให้บุคลากรทางการพยาบาลพึงพอใจ 
                  3).เพ่ือลดอุบัติการณ์ความผิดพลาดในขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยเน่ืองจากการรับส่งข้อมูล
ระหว่างเวรไม่มีประสิทธิภาพ 
ระยะเวลาดําเนินการ เดือน กรกฎาคม  2560 – ปัจจุบัน 
ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ : ในสภาพปัญหาปัจจุบันในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 ใช้รูปแบบการ
มอบหมายแบบทีม และ case assing โดยแบ่ง 2 ทีม ทีม 1 ดูแลผู้ป่วยเตียง 1-35 และเตียงเสริมหน้า
เคาน์เตอร์ 65-70  ทีม 2 ดูแลผู้ป่วยเตียง 36- 51 และหน้าตึกเตียง 52- 64 พบว่า กระบวนการรับส่งเวร
ของพยาบาล ใช้เวลาค่อนข้างมาก ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก การสื่อสารที่ไม่เป็นแนวทางเดียวกัน ขึ้นอยู่
กับประสบการณ์ทํางานและความชํานาญของแต่ละคน จํานวนผู้ป่วยที่เพ่ิมขึ้น เตรียมขอ้มูลไม่ครบถ้วน 
ส่งข้อมูลซ้ําซ้อน ขาดการติดตามงานค้าง ส่งเวรเสียงเบา ขาดความสนใจในขณะรับส่งเวร นอกจากน้ียัง
พบว่าหัวหน้าทีมยังมีความเข้าใจในการสื่อสารกับทีมคลาดเคลื่อนเน่ืองจากไมได้เย่ียมตรวจผู้ป่วยร่วมกับ
แพทย์รักษา ทาํให้เกิดความเข้าใจในแผนการรักษาที่ไม่ตรงกัน จากปัญหาและผลกระทบข้างต้น ดังน้ัน
ผู้วิจัยและทมีวิจัยจึงได้พัฒนาการรับส่งเวรในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 โดยนํารูปแบบการสื่อสารใช้ขอ้
วินิจฉัยการพยาบาลร่วมกับ(Mapping)ใช้ในการรับส่งเวร กํากับการมอบหมายงาน แบบ case assing 
ร่วมกับ team assing แบ่ง 3 ทีม เพ่ือช่วยกระจายผู้ป่วยไปตามทีมที่กําหนด และมอบหมายงาน
รับผิดชอบร่วมกับกําหนดหน้าที่พิเศษ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและความรู้ของบุคลากร และเพ่ิมคุณภาพใน
การดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย ประทับใจบริการ ช่วยลดอุบัติการณ์ความ
เสี่ยงที่เกิดจากการรับส่งข้อมูลระหว่างเวรไม่ครบถ้วน และลดระยะเวลาในการรับส่งเวร ซึ่งจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ หน่วยงาน และองค์กร  
กิจกรรมการพฒันา :  
ขั้นตอนที ่1 ค้นหาปัญหา  

เก็บข้อมูลเพ่ือหาระยะเวลาและผลกระทบในการส่งเวร ที่ใช้ในปัจจุบัน ในรูปแบบ team assing และ 
case assing แบ่ง 2 ทีม พบว่าบุคลากรใช้เวลาเฉลี่ยในการรับส่งเวร ทีม 1 และทมี 2 เฉลี่ย 1.30 – 
2.00 ช่ัวโมง ส่งผลกระทบให้ต้องลงเวรช้า เกิดความเหน่ือยล้า เบ่ือหน่าย ขาดความสนใจไม่ต่อเน่ือง
ในการรับส่งเวร การเย่ียมตรวจผู้ป่วยในด้านคุณภาพ ทําได้ไม่เต็มที่ (Nursing round) 
ใช้รูปแบบการสื่อสารรับส่งเวรไม่เป็นแนวทางเดียวกัน 
นําปัญหาที่เกิดขึ้นมาช้ีแจง และทําความเข้าใจกับบุคลากรในทีมเพ่ือปรับวิธีการและกระบวนการ
รับส่งเวร 

ขั้นตอนที่ 2: วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแนวทางการดําเนนิงาน  
2.1 นําข้อมูลมาวิเคราะห์หาสาเหตุการรับส่งเวรรปูแบบเดิม 
2.2 จัดทําแนวทางการรบัสง่เวรด้านคณุภาพ 
     2.2.1 ระบบงาน 
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    - ใช้รูปแบบการสื่อสารขอ้วินิจฉัยทางการพยาบาลร่วมกับ (Mapping) ใช้ในการรับส่งเวร เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจนและเป็นไปแนวทางเดียวกัน 
    - กําหนดให้มีการส่งต่อข้อมูล “เรื่องที่ต้องติดตาม” ในใบตามงานท่ีจัดทําขึ้น 
     -ปรับรูปแบบการการมอบหมายงานรายผู้ป่วย แบบ case assing ร่วมกับ team assing แบ่ง 3 ทีม 
     -กระจายผู้ป่วย 8-9 รายให้แก่สมาชิกในทีมร่วมกับกําหนดหน้าที่พิเศษ  
    - กําหนดให้มี Post conference เพ่ือสรุปประเด็นปัญหาในผู้ป่วยแต่ละรายกับหัวหน้าทีม  
   2.2.2 ด้านบุคลากร 
     -ช้ีแจงให้บุคลากรในทมีรับทราบและทําความเข้าใจกับการรับส่งเวรคุณภาพ  
     -ขอความรว่มมือให้พยาบาลทุกคนรับเวรตรงเวลา มารับเวรช้าได้ไม่เกิน 10 นาที ถา้มีเหตุจําเป็นไม่
สามารถมาปฏิบัติงานได้ให้แจ้งก่อนตามข้อตกลงของทีม 
      - ช่วงรับส่งเวร งดคุยโทรศัพท,์ FB, Line หรือพูดคุยกับบุคคลอ่ืน เพ่ือลดปัจจัยที่มาการรบกวนใน
กระบวนการส่งเวร 
3. ขั้นตอนดําเนินการ 
     - บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนด เริ่ม 1 กรกฎาคม –ปัจจุบัน ประเมินทุก 3 เดือน 
4. หลังดําเนินการ  
     -เก็บข้อมลูเพ่ือหาระยะเวลารับส่งเวร ความพึงพอใจของพยาบาล การเกิดอุบัติการณ์   
ผลลัพธ์ของการดําเนนิการ 
รายการ เป้าหมาย ระดับปฏิบัติได้ 

ก.ค – ก.ย.60 
ระดับปฏิบัติได้ 
ต.ค –  ธ.ค.60 

ระดับปฏิบัติได้ 
ม.ค –  เม.ย60 

ระยะเวลาการรับส่งเวร < 30 นาที 60 นาที 45 นาที 40 นาที 
ความพึงพอใจของพยาบาลในทีม > 80 % 78 % 85% 90% 
จํานวนอุบัติการณ์ 0 5 2 2 
บทเรียนที่ได้รบั : การกระบวนการรับส่งเวรของพยาบาล เป็นการสื่อสารที่มีความสําคญัในดูแลผู้ป่วยให้
ปลอดภัย เป็นการสื่อสารสองทางและส่งข้อมูลไปยังสหสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้องในการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน 
ปรับใช้ข้อวินิจฉัยพยาบาลร่วมกับ(Mapping) เป็นเคร่ืองมอืในการรับส่งเวร เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและ
เป็นไปแนวทางเดียวกันร่วมกับมีการกําหนดให้มีการส่งต่อข้อมูล ในใบตามงานท่ีจัดทําขึ้นจะทําให้มี
แนวทางในการสื่อสารที่ครอบคลุมปัญหาผูป่้วยมากขึ้น ทาํให้บุคลากรมแีนวทางในการส่งเวรเป็นไปในทาง
เดียวกัน ข้อมูลมีความกระชับ ลดระยะเวลาในการรับ-ส่งเวรลงแต่คงไว้ซึ่งประสิทธิภาพ เพ่ิมคุณภาพใน
การพยาบาล ช่วยลดอุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์ นอกจากน้ีหากการรับส่งเวรตรงเวลา บุคลากรมีการเตรียม
ความพร้อมก่อนการรับ-ส่งเวร ก็จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้
ให้บริการและผู้รับบริการ  
การติดต่อทีมงาน: นางสาว จิราภรณ์ มีชูสิน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ  
หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 เบอร์ที่ทํางาน Tel : 0899012835, เบอร์มือถือ Tel : 0843350945 
 E –mail : punurse6101@gmail.com 
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ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานโภชนศาสตร ์
ผลงานเร่ือง:คา่ยลดน้ําหนักเด็ก (ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเด็กที่มีภาวะอ้วน) 
คําสําคญั: ค่าย, เด็กอ้วน, ลดนํ้าหนัก 
เครื่องมือทีใ่ชพ้ัฒนา: PBL (Problem Based Learning)  
สรุปเรื่องเลา่โดยย่อ : ทีมสหสาขาวิชาชีพคลินิกเบาหวานและโภชนาการการเด็ก ร่วมกันจัดกิจกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเด็กที่มีภาวะอ้วน ในรูปแบบค่ายลดนํ้าหนักเด็ก โดยให้ผู้ป่วยในคลินิกที่ไม่
สามารถควบคมุนํ้าหนักตัวให้เหมาะสมได้ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา มาเรียนรู้เรื่องการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม การควบคุมอาหารและออกกําลงักาย พร้อมกับฝึกปฏิบัติร่วมกับผู้ปกครอง เพ่ือให้สามารถ
นําไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจําวันและควบคุมนํ้าหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและยั่งยืน 
ชื่อที่อยู่องค์กร : กลุ่มงานโภชนศาสตร์ อาคารศรีอโยธยา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
สมาชิกทีม:      1) แพทย์หญิงมนัสยา      สิทธิสันต์  นายแพทย์ชํานาญการ 
  2) นางพิมพ์สภัุค           ปานเพียรกุลภัค    นักโภชนาการชํานาญการพิเศษ 
  3) นางสาววัฒนา  สารขวัญ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
  4) นางสาวกิตติมา ไวยศิลป์   นักโภชนาการ 
  5) นางสาวกัตติกา สาสุข    นักวิชาการสาธารณสุข 
  6) พยาบาลผูป่้วยนอกและผูป่้วยในกลุ่มงานกุมารเวชกรรม 
เป้าหมาย : 

1) เพ่ือให้เด็กที่เข้าค่ายลดนํ้าหนักมีความรู้ในเรือ่งโรคอ้วน การควบคุมอาหาร และการออกกําลัง
กายเพ่ิมขึ้น 

2) เพ่ือให้เด็กที่เข้าค่ายลดนํ้าหนัก มีนํ้าหนักตัวที่ลดลงและสามารถควบคุมนํ้าหนักตัวได้หลังสิ้นสุด
กิจกรรมค่ายอย่างน้อย 1 เดือน 

ที่มาของปญัหา :โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา มีคลินิกเฉพาะทางเบาหวานและโภชนาการเด็ก ซึ่ง
ให้บริการดูแลรักษาเด็กที่มีภาวะโภชนาการผิดปกติ (เด็กอ้วน-เด็กผอม) และเด็กที่เป็นเบาหวาน ซึ่งนัก
โภชนาการเป็นหน่ึงในทีมสหสาขาวิชาชีพที่ร่วมดูแลผู้ป่วยในคลินิกน้ีในทุก  2-3 เดือน กุมารแพทย์จะนัด
ติดตามการรักษา ซึ่งพบว่าเด็กที่มีภาวะนํ้าหนักเกินและอ้วนจํานวนไม่น้อย ยังไม่สามารถควบคุมนํ้าหนัก
ตัวให้เหมาะสมได้ ทางทีมสหสาขาวิชาชีพคลินิกเบาหวานและโภชนาการเด็ก จึงได้เล็งเห็นว่าควรให้เด็กที่
ไม่สามารถควบคุมนํ้าหนักตัวให้เหมาะสมได้ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา มาเรียนรูเ้รื่องการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม การควบคุมอาหารและออกกําลงักาย พร้อมกับฝึกปฏิบัติร่วมกับผู้ปกครอง เพ่ือให้สามารถ
นําไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจําวันและควบคุมนํ้าหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ช่วยลดความเสี่ยงในการ
เกิดโรคเรื้อรังต่างๆ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดค่ายลดนํ้าหนักเด็กขึ้น 
กิจกรรมการแก้ปัญหา/พัฒนา :  

1. ประชุมทีมงานคลินิกเบาหวานและโภชนาการเด็กได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักโภชนาการและ 
นักวิชาการสาธารณสุขร่วมกันหาแนวทางและรูปแบบการดําเนินกิจกรรม 

2. คัดเลือกผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และสอบถามความสมคัรใจในการเข้าร่วม 
3. จัดกิจกรรมค่ายลดนํ้าหนัก (วันที่ 23-27 เมษายน  2561) 

- ประเมินความรู้ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม (Pretest) วัดสัดส่วนร่างกาย ช่ังนํ้าหนัก และวัดส่วนสูง
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 

- ทํากิจกรรมละลายพฤติกรรมและสันทนาการ 



 
 

58

- ทํากิจกรรมการเรียนรู้และฝกึทักษะการปฏิบัติ เรื่องโรค โภชนาการ และการออกกําลังกาย 
- ประเมินความรู้หลังเข้าร่วมกิจกรรม (Posttest) วัดสัดส่วนร่างกาย ช่ังนํ้าหนัก และวัด

ส่วนสูงหลังสิ้นสุดกิจกรรม 
4. วิเคราะห์ผลโดยการเปรียบเทียบผลคะแนนความรู้ สัดส่วนร่างกายก่อนและหลังกิจกรรม  
5. ติดตามและให้คําปรึกษาผู้ป่วยหลังสิ้นสุดกิจกรรมค่ายผ่านทางช่องทางไลน์กลุ่ม 
6. นัดผู้ป่วยมาติดตามการรักษาหลังสิ้นสุดกิจกรรมค่าย 1 เดือน โดยจัดเป็นกิจกรรมการเรยีนรู้แบบ

กลุ่ม 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้น :  
ตารางแสดงการเปรียบเทียบความรู้และน้ําหนักตัว ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมค่ายลดนํ้าหนัก 

ผู้ป่วย คะแนนความรู้ (คะแนน) น้ําหนัก(กิโลกรัม) 
ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

คนที่ 1 9/15 12/15 76.4 76.3 
คนที่ 2 9/15 15/15 107.9 107.2 
คนที่ 3 1/15 1/15 128.9 126.5 
คนที่ 4 7/15 13/15 114.2 111.8 
คนที่ 5 6/15 10/15 46.8 46.3 

 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบนํ้าหนักตัววันสิ้นสุดกิจกรรมคา่ยและหลังเข้าร่วมกิจกรรมคา่ย  1 เดือน 

ผู้ป่วย น้ําหนัก(กิโลกรัม) 
สิ้นสุดค่าย หลังค่าย 1 เดือน 

คนที่ 1 76.4 77.8 
คนที่ 2 107.9 106.8 
คนที่ 3 128.9 128.3 
คนที่ 4 114.2 112.4 
คนที่ 5 46.8 47.8 

 
 

1) จากกิจกรรมคา่ยลดนํ้าหนักจะเห็นได้ว่าเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนความรู้เพ่ิมสูงขึ้นทุกคน 
2) นํ้าหนักของเด็กทุกคนหลังสิน้สุดกิจกรรม มีแนวโน้มลดลงต้ังแต่ 0.1-2.4 กิโลกรัม โดยสามารถ

ลดนํ้าหนักได้ร้อยละ 100 และนํ้าหนักหลังสิ้นสุดกิจกรรมคา่ย 1 เดือน มีผู้ป่วยจํานวนร้อยละ 60 
ที่ยังคงมีนํ้าหนักตัวที่ลดลงและยังคงควบคุมนํ้าหนักตัวได้อย่างต่อเน่ือง   

บทเรียนที่ได้รบั :การจัดกิจกรรมค่ายลดนํ้าหนักในคร้ังน้ีเป็นครั้งที่ ๓ ซึง่จากประสบการณ์ที่จัดกิจกรรมใน
ครั้งที่ 1 จัดในวันที่ 17-22 ตุลาคม 2559 มผีู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด 4 คน หลังสิ้นสุดกิจกรรมมีเด็กลด
นํ้าหนักได้ 4 คน (คิดเป็นร้อยละ100) โดยสามารถลดน้ําหนักได้ 0.2-2.3 กิโลกรัม สําหรับกิจกรรมในคร้ัง
ที่ 2 จัดในวันที ่24-28 เมษายน 2560 มีผู้เขา้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๗ คน หลังสิ้นสุดกิจกรรมมีเด็กลด
นํ้าหนักได้ ๗ คน (คิดเป็น รอ้ยละ100) โดยสามารถลดน้าํหนักได้ 1.6 – 2.8 กิโลกรัม และในกิจกรรมค่าย
ครั้งที่ 3 จัดขึ้นในวันที่ 23 – 27 เมษายน 2561 มผีู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 5  คน หลงัสิ้นสุดกิจกรรมมี
เด็กลดน้ําหนักได้ 5 คน (คิดเป็นร้อยละ100) โดยสามารถลดน้ําหนักได้ 0.1 – 2.4 กิโลกรัม 
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 จะเห็นได้ว่าหลังสิ้นสุดกิจกรรมค่ายคร้ังที่ 1 และ 2 ผู้เข้ารว่มกิจกรรมสามารถลดนํ้าหนักลงได้
ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ แต่พบว่าหลังจากสิ้นสุดค่ายไปแล้วประมาณ 1 เดือน กลุ่มเด็กที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายลดนํ้าหนัก เริ่มมีนํ้าหนักตัวเพ่ิมขึ้น และบางรายไม่มาติดต่อรับการรักษาอีก จากการวิเคราะห์ปัญหา
พบว่าหลังจากสิ้นสุดกิจกรรมแล้วเด็กและผูป้กครองที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อได้กลับไปใช้ชีวิตประจําวัน
พบปัญหาอุปสรรคที่ทําให้ไมส่ามารถควบคมุอาหารและออกกําลังกายได้ และขาดการกระตุ้นยํ้าเตือน
อย่างต่อเน่ือง จนทําให้มีนํ้าหนักตัวเพ่ิมขึ้นและไม่กล้ามารบัการรักษาอย่างต่อเน่ืองอีก ดังน้ันจึงได้นํา
ปัญหาดังกล่าวมาปรับปรุงกระบวนการทํากิจกรรม เน้นเสริมพลัง (Empowerment) ให้เด็กและ
ผู้ปกครอง และปรับการติดตามผู้ป่วยหลังสิน้สุดกิจกรรมเป็นระยะผ่านช่องทางกลุ่มไลน์ เพ่ือกระตุ้นยํ้า
เตือนในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใหค้ําแนะนําเมื่อมีปัญหาอุปสรรคท่ีทําให้ไม่สามารถควบคุมอาหาร
และออกกําลังกายได้ และเมือ่มีนัดติดตามการรักษาทุก 2 เดือน จะมีการทํากิจกรรมกลุ่ม (Self-help 
group) เพ่ือให้เด็กแต่ละคนมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์การควบคุมอาหร การออกกําลังกาย และ
การแก้ไขปัญหาอุปสรรค จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึง่ส่งผลให้เด็กทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมมีแนวโน้ม
ควบคุมนํ้าหนักตัวได้คงที่ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ต่อเน่ืองมากข้ึน 
การติดต่อกับทีมงาน: กลุ่มงานโภชนศาสตร์  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา   
โทรศัพท0์35 211888 ต่อ 7331 โทรศัพท ์มือถือ 087567-0903 อีเมลล์k.waiyasil@gmail.com 
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ชื่อหน่วยงาน แผนกกุมารเวชกรรม  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
ผลงานเร่ือง การจัดต้ังคลินกิเบาหวานและโภชนาการเด็ก  และดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ใน
เด็ก  อย่างเปน็องค์รวม 
คําสําคญัเบาหวานชนิดที่1, เบาหวานชนิดที่ 2,  การดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างเป็นองค์รวม, คลินิก
เบาหวานและโภชนาการเด็ก, โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
เครื่องมือทีใ่ชพ้ัฒนา 

- การใช้ทรัพยากรเดิมที่มีอยู่เดิม  ด้านการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ได้แก่  บุคลากรทาง
การแพทย์  เช่น แพทย์ พยาบาล นักโภชนการ นักสุขศึกษาที่มีอยู่เดิม  สร้างทีมดูแลผูป่้วย
โรคเรื้อรังและต้องใช้ความชํานาญในการดูแล  บนพ้ืนฐานทรัพยากรท่ีม่อยู่จํากัด 

- การใช้ทรัพยากรท่ีจัดสรรค์เพ่ิมเติม  ได้แก่  ยาฉีดอินซลูนิแบบออกฤทธ์ิยาว (Long acting 
insulin) และออกฤทธ์ิเร็ว (Rapid acting insulin) ซึ่งเป็นการรักษาที่เป็นมาตรฐานการดูแล
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ทั่วโลก  แต่ยังไม่เคยใช้ดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่1 ในเด็ก  ของ
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาอย่างต่อเน่ือง 

- ระบบการทํางานที่สร้างขึ้นใหม่  ได้แก่ ระบบคัดกรองผู้ป่วย,  การดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 
1 และ2 , การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ป่วย ครอบครัว และทีมสุขภาพ เช่น การใช้ Line 
group “เบาหวานเด็กอยุธยา” เพ่ือแจ้งข้อมูลที่สําคญั หรอืเพ่ือบอกปัญหาของผู้ป่วยเช่น  
เมื่อมีอาการผิดปกติ หรือเมื่อยาหมดก่อนกําหนด  ซึ่งเป็นอันตรายแก่ผู้ป่วย  เป็นการลด
ช่องว่างทางการแพทย์ที่ได้ผลดี 

สรุปเรื่องเลา่โดยย่อ 
 ปัจจุบัน  โรคไม่ติดต่อ (Noncommunicating Diseases; NCD) เป็นโรคที่พบได้บ่อยในเวช
ปฏิบัติไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าโรคติดเช้ือ  ปัญหาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 เป็นอีกปัญหาหน่ึง
ที่สําคัญของการดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังในเด็ก  เน่ืองจากเป็นโรคที่เข้าใจยาก  รักษายาก  เพราะจําเป็นต้อง
ได้รับความร่วมมือจากตัวคนไข้ แพทย์ ทีมรกัษา และครอบครัว  ทําใหท้ีผ่่านมาผู้ป่วยเด็กโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 1 และ 2 ของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  ขาดการดูแลอย่างองค์รวมและต่อเน่ือง  ทําใหก้าร
คุมโรคยังไม่ประสบความสําเร็จ ด้านการรักษาตัวโรครวมถึงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว 
 เดือนตุลาคม 2558 ทางทีมจึงจัดต้ังคลินิกเบาหวานและโภชนาการเด็ก  เพ่ือดูแลผู้ป่วย 3 กลุ่มที่
มีปัญหาหลักเก่ียวกับโภชนาการ  และปัญหาที่สําคัญหน่ึงในน้ันคือ  ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 และ2  
หลังจากจัดต้ังคลินิกน้ี  ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการดูแลที่เป็นระบบและได้มาตรฐานมากข้ึน  ได้รับการส่งต่อ
เพ่ือรับการรักษาแรกรับ  และให้ความรู้เก่ียวกับตัวโรคกับกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อ  โรงพยาบาลศิริราช และ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกียรติ  จุดน้ีเป็นจุดที่สําคัญที่สุดและเป็นจุดเปลี่ยนมุมมองของตัวโรค
กับตัวผู้ป่วยเอง  ผู้ป่วยรายใดที่ไม่สามารถไปโรงพยาบาลดังกล่าวได้  ทางทีมจะจัดกิจกรรมช่วงปิดเทอม  
โดยให้ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลเป็นเวลา 1 สัปดาห์  ปรับยาด้วยสูตรที่ได้มาตรฐาน  รวมถึงให้ความรู้จาก
ทีม  ด้วยเอกสารที่ถูกต้อง  ชุดเดียวกับเอกสารความรู้ที่โรงพยาบาลศิริราช  รวมถึงได้เอกสารความรู้
เพ่ิมเติมจากโรงพยาบาลรามาธิบดีให้กับผู้ป่วย  เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ดีทีสุ่ด เทา่ที่โรงพบาบาลและ
ทีมจะจัดหาได้  เพราะเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยควรได้รับ 
 จากการติดตามการรักษาเป็นเวลา 1 ปี  พบว่าผู้ป่วยเบาวหวานชนิดที่ 1 และ 2 เข้าใจเก่ียวกับ
ตัวโรคได้ดีขึ้นมาก  รู้จักวิธีใช้ยาและรู้จักคณุค่าของตนเอง  ซึ่งเป็นสิ่งทีส่ําคัญทีสุ่ดที่ทมีต้องการ  ซึ่ง
จําเป็นต้องได้รับการติดตามอาการต่อเน่ืองอย่างใกล้ชิดต่อไป 
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สมาชิกทีม 
- กุมารแพทย์ : นพ.อธิพัฒน์  อธิพงษ์อาภรณ์ 
- พยาบาล : คุณภูรดา  ศะรีวงศ์ และคณุสมบัติ จํารัสศรี  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
- นักโภชนาการ :คุณกิติมา ไวยศิลป์ 
- นักสุขศึกษา : คุณกัตติกา สาสุข 

เป้าหมาย 
1) เพ่ือเป็นการดูแลผู้ป่วยอย่างองค์รวมและต่อเน่ือง  โดยใช้สหสาขาวิชาชีพและองค์ความรู้ที่

ทันสมยั  สําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 และ 2  
2) เพ่ือปลูกฝังการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องให้กับเด็กที่เป็นโรคเรื้อรังและรักษายาก และสามารถดูแล

ตนเองได้อย่างเหมาะสมรวมถึงเห็นถึงปัญหาสุขภาพของตนเองเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ถือว่าเป็นการ
ดูแลสุขภาพแบบย่ังยืน 

ที่มาของปญัหา 
 ก่อนการจัดต้ังทีมเบาหวานและโภชนการเด็ก  ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ในเด็ก  จะตรวจกับกุมาร
แพทย์กระจายตามวันจันทร์ถึงวันศุกร์  โดยได้รับยาอินซูลินและนัดติดตามอาการ  แต่ไมม่ีการจัดการ
ระบบการดูแลผู้ป่วยอย่างชัดเจน  ผู้ป่วยคุมระดับนํ้าตาลได้ไม่ดี  และมีภาวะแทรกซ้อน เช่น Diabetic 
ketoacidosis (DKA) นอกจากน้ันการรักษาด้วยยาอินซูลินไม่ได้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน  ดังน้ันทางทีม
จัดต้ังจึงเห็นถึงปัญหาที่สําคญัน้ี  แม้ผู้ป่วยโรคน้ีจะมีจํานวนไม่มาก  แต่เป็นโรคที่สามารถควบคุมอาการ
และใช้ชีวิตได้อย่างปกติ  หากได้รับการดูแลที่ถูกต้อง  ทีส่ําคัญทีสุ่ดคือการปลูกฝังการดูแลตนเองกับผู้ป่วย
และครอบครัว  จะทําให้เกิดการดูแลตนเองระยะยาวอย่างย่ังยืน 
 ทางทีมได้รวบรวมบุคลากรทีม่ีความสนใจในการดูแลผู้ป่วยเก่ียวกับปัญหาโภชนาการ  ได้แก่  
กุมารแพทย์ พยาบาล นักโภชนการ นักสุขศึกษา นอกจากน้ี  แพทย์ใช้ทุนช้ันปีที่ 1 ที่มาปฏิบัติงานใน
แผนกกุมารเวชกรรม  จะได้มาร่วมเป็นหน่ึงในทีมรักษา  เป็นเวลา 6 สัปดาห์  เพ่ือนําความารู้เบ้ืองต้นไป
ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน  หรือผูป่้วยที่มีปัญหาโภชนาการเมื่อต้องไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลชุมชน ตอนเป็น
แพทย์ใช้ทุนปีที่ 2 และ3 
กิจกรรมการแก้ปัญหา/พัฒนา 
 กิจกรรมที่เกิดขึ้นในคลินิก  มีดังน้ี 
บุคลากร คลินิกเบาหวาน อ่ืนๆ 
กุมารแพทย์ ‐ ตรวจรักษาผู้ป่วยรายใหม่อย่างละเอียด 

‐ ให้การรักษาและส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างเหมาะสมตามตัวช้ีวัด 
‐ ให้ความรู้เก่ียวกับการดูแลตัวเองที่เหมาะสม 
ติดตามการรักษาต่อเน่ืองจนถึงอายุ 15 ปี 

 

แพทย์ Intern ‐ ให้ความรู้เก่ียวกับตัวโรค และภาวะแทรกซ้อนของโรคตามหัวข้อที่
กําหนด 

‐ ช่วยกุมารแพทย์ตรวจรักษา  หากจําเป็นหรืองานให้คําปรึกษาเสร็จแล้ว 

 

พยาบาล OPD ‐ ซักประวัติ ตรวจ vital signs โดยเฉพาะ BP  
‐ วัดนํ้าหนัก ส่วนสูง รอบเอว 
‐ แนะนําการดูแลตัวเอง เรื่อง Hypoglycemia และ Hyperglycemia 

 



 
 

62

บุคลากร คลินิกเบาหวาน อ่ืนๆ 
เสมอ 

‐ เชคการตรวจคัดกรองอ่ืนๆ ทีส่ําคัญ เช่น ตรวจตา , UMA, HbA1C 
เภสัชกร ‐ สอนการฉีดอินซูลิน การเก็บ และเชคcompliance ของผู้ป่วยรายใหม่ 

‐ ทบทวนการฉีดอินซูลินในผู้ป่วยรายเก่า ปัญหาที่เกิดเก่ียวกับการใช้ยา 
และใหค้ําแนะนํา 

ช่วง 3 เดือนแรก
นัดมาทุกคร้ัง  
หลังจากน้ันจะ
ส่งปรึกษาคนไข้
รายใหม่เป็น
กรณีไป 

นักโภชนาการ ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการโภชนาการที่เหมาะสมในผู้ป่วยเบาหวานในช่วงที่
นอนโรงพยาบาลเพ่ือปรับนํ้าตาล และที่หอผู้ป่วยนอก 

นักสุขศึกษา ‐ ให้คําปรึกษาในผู้ป่วยที่ต้องการคําปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลตนเอง เรื่อง 
compliance การกินยา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในรายผู้ป่วยที่ส่ง
ปรึกษา 

ตารางที่ 1 แสดงบทบาทหน้าที่ของทีมสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 และ 2 
ปัญหาและการพัฒนา 
ปัญหา การพัฒนาและการแก้ไข 
ทางทีมต้ังใจใหเ้กิด One-stop service เพ่ือให้เกิด
ความสะดวกกับผู้ป่วย  และเป็นการรักษาร่วมกับ
การให้คําแนะนําจากผู้เช่ียวชาญในคร้ังเดียว  ทําให้
ผู้ป่วยต้องใช้เวลาในการตรวจนาน  ประมาณ 1-
1.5 ช่ัวโมงต่อครั้ง 

การตรวจที่ใช้เวลานาน  เป็นการตรวจคร้ังแรก  เพ่ือ
ต้องการประเมินผู้ป่วยอย่างละเอียด  หากผู้ป่วยเข้าใจ
เรื่องตัวโรคและเริ่มคุมโรคได้ดีขึ้น  จะใช้เวลาน้อยลง  มี
การแจ้งผู้ป่วยเป็นระยะ 

ผู้ป่วยที่ต้องการปรับยา  จําเป็นต้องนอน
โรงพยาบาลเพ่ือปรับยา  เน่ืองจากยาอินซูลินเป็น
ยาฉีด  ต้องเจาะนํ้าตาลก่อนให้ยา 

นัดผู้ป่วยที่คุมอาการไม่ได้  มานอนโรงพยาบาลในช่วง
ปิดเทอม  เป็นห้องแยก ปลอดเช้ือ 

ผู้ป่วยโรคเบาหวานจัดเป็นผู้ป่วยภูมิคุ้มกันตํ่า  
จําเป็นต้องได้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี 

ติดตามวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรขีองโรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา  และจ่ายให้ผู้ป่วยปีละ 1 เข็ม 

แผ่นเจาะน้ําตาลมีราคาแพง  และโรงพยาบาลไม่
สามารถจ่ายให้ได้จนถึงวันนัด 

ช้ีแจงกับผู้บริหารถึงความสําคัญของการเจาะระดับ
นํ้าตาลในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1, ผู้ป่วยบางรายใช้
ระบบร่วมจ่าย 

ผู้ป่วยบางรายขาดนัดเพราะอยู่ไม่เป็นที่  ย้ายที่อยู่
บ่อย 

ประสานกับทีมปฐมภูมิเพ่ือเย่ียมบ้าน  หรอืโทรติดตาม
อาการเมื่อผู้ป่วยไม่มาตามนัด 

โรงพยาบาลชุมชนไม่ทราบขอ้มูลของคลินิก  ว่า
ดูแลผู้ป่วยกลุ่มใด  และไม่ทราบขั้นตอนการส่งต่อ 

ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับข้อมูลของคลินิกงานประชุม
วิชาการประจําปี 2559  และใน Line group ของ
แพทย์รพ.ศูนย์กับ รพ.ชุมชน ( Specialist consult) 

ตารางที่ 2 ปัญหาและการพัฒนารวมถึงการแก้ไขในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 และ 2 
 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้น 

1) ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 และ 2 ทุกคน  ได้รับการลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยของคลินิกเบาหวาน
และโภชนาการเด็ก  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  จะมีการทบทวนประวัติการรักษาใน
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อดีต  และแนวทางการรักษาในอนาคต  รวมถึงปัญหาด้านอ่ืน  เช่นโรคร่วมอ่ืน  ในคลนิิก
เบาหวานและโภชนาการเด็กมีผู้ป่วยเบาหวานท่ีเป็นโรคอ่ืนร่วมด้วยได้แก่  
Hyperthyroidism จํานวน 1 คน, HIV infection จํานวน 1 คนจะดูร่วมไปกับคลินิก
เบาหวานและโภชนาการเด็กไปด้วย  รวมถึงประวัติวัคซีน  โดยมีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้
เด็กในคลินิกทกุคน 

2) ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ที่เคยรักษาที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  ส่วนใหญ่ได้รับอินซูลิน
แบบPremix insulin โดยใช้ Humulin N (70/30) ฉีดเช้าและก่อนนอน  ทําใหผู้้ป่วย
สามารถคุมระดับนํ้าตาลให้ไม่เป็น Diabetic ketoacidosis ได้  แต่ไม่สามารถทําให้ระดับ 
HbA1C อยู่ในเกณฑ์ปกติได้  หลังจากต้ังคลินิกเบาหวานและโภชนาการเด็ก  จะมีการปรับ
การใช้อินซูลินสําหรับผู้ป่วยทีคุ่มระดับนํ้าตาลได้ไม่ดี ได้แก่ระดับนํ้าตาลก่อนอาหารสูง
มากกว่า 250 mg% เป็นเวลานาน  หรือระดับ HbA1C มากกว่า 8 เป็นเวลาติดต่อกัน 2 
ครั้งขึ้นไป  โดยนัดผู้ป่วยมานอนโรงพยาบาลในช่วงปิดเทอม  เป็นเวลา 5-7 วัน  เพ่ือให้
ความรู้เก่ียวกับอาหารที่ถูกต้อง  และปรับการฉีดอินซูลินเป็น Modified Basal Bolus แทน 

   สาเหตุที่เลือกวิธีการใช้อินซูลินเป็นแบบ Modified Basal Bolus เพราะ
คํานึงถึงความสะดวกของผู้ป่วยที่ไม่ต้องนําอินซูลินไปฉีดที่โรงเรียน  และสามารถคุมระดับนํ้าตาลได้ดีกว่า
แบบ Premix 

3) การให้ผู้ป่วยออกจากคลินิก  เมื่ออายุเกิน 15 ปี  และส่งต่อให้กับอายุรแพทย์ มีการสรุป
ประวัติ อาการ การดูแลตลอดระยะเวลาที่อยู่กับกุมารแพทย์  และปัญหาที่จําเป็นต้องดูแล
ต่อเน่ืองสู่อายุรแพทย์ 

4) การติดตามภาวะแทรกซ้อนของโรค  ดังน้ี 
ภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น แนวทางการดูแลรักษา 
‐ ระดับนํ้าตาลในเลือดสูง 
‐ ระดับนํ้าตาลในเลือดตํ่า 

‐ ให้ความรู้กับผูป่้วยเมื่อเข้าคลินิกคร้ังแรก  เก่ียวกับการดูแลตัวเองเบ้ืองต้น  
เก่ียวกับภาวะนํ้าตาลสูง และนํ้าตาลตํ่า และอาการที่ต้องมาโรงพยาบาล 

‐ ให้แผ่นพับความรู้ที่จัดทําขึ้นเอง  เก่ียวกับการดูแลตนเองในภาวะฉุกเฉิน 
‐ ทบทวนความรู้ทุกคร้ังที่มาตรวจติดตามอาการที่คลินิก 
‐ จัดต้ัง Line Group ผู้ป่วยเบาหวานเด็ก โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

เพ่ือแจ้งข่าวสาร  รวมถึงให้คาํปรึกษาด้านการดูแลตนเองเบ้ืองต้นง่ายๆ  
โดยกุมารแพทย์ 

ภาวะแทรกซ้อนระยะยาว  
Diabetic Retinopathy ‐ ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจตาโดยจักษุแพทย์และนัดตรวจซ้ําทุก 1-2 ปี 
Diabetic Nephropathy ‐ ผู้ป่วยได้รับการตรวจ BUN, Cr และ Urine microabuminปีละ 1 ครั้ง  

หากมีความผิดปกติ  จะได้รับการรักษาตามแนวทางการรักษา Diabetic 
nephropathy 

Diabetic Neuropathy ‐ อยู่ในช่วงเตรียมการสั่งซื้อ Microfilament และตรวจปีละ 1 ครั้ง 
Hyperlipidemia ‐ ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจ Serum Cholesterol, Triglyceridem LDL, 

HDL ปีละ 1 ครั้ง  หากมีความผิดปกติ  จะได้รับการรักษาตามแนว
ทางการรักษาตามแนวทางการรักษา Hyperlipidemia  
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ภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น แนวทางการดูแลรักษา 
Hyperthyroidism ‐ ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจ Serum TSH และ FT4 ครั้งแรกเมื่อเข้าคลินิก  

หากมีความผิดปกติ  จะได้รับการรักษาตามแนวทางการรักษาตามแนว
ทางการรักษา Hyperthyroidism 

ตารางที่3 แสดงแนวทางการติดตามภาวะแทรกซ้อนของผูป่้วยเบาหวาน  คลินิกเบาหวานและโภชนาการเด็ก 
หมายเหตุ เดือนเมษายน 2559 ได้มีการจัดต้ัง Line group “เบาหวานเด็กอยุธยา” โดยมี
จุดประสงค์ใหผู้้ป่วยเด็กเบาหวาน  รวมถึงผู้ปกครองสามารถติดต่อและขอคําแนะนําจากแพทย์หรือ
บุคลากรการแพทย์ได้ใกล้ชิดมากขึ้น  ในเวลาต่อมามีการแจ้งข่าวสารเช่น วันที่จะมีวัคซีนไข้หวัดใหญใ่น 
รพ.พระนครศรีอยุธยา  ให้ผูป่้วยมาฉีดวัคซีนได้ฟรี  และให้ความรู้เก่ียวกับการดูแลตนเองง่ายๆ 
 

5) ผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมระดับนํ้าตาลได้ดี  โดยดูจากระดับ HbA1C ทีม่ากกว่า 8 % หรือมี
ภาวะนํ้าตาลในเลือดสูงหรือตํ่าบ่อยๆ จากการจดค่าระดับนํ้าตาลในเลือดทุกคร้ังที่มาพบ
แพทย์  จะได้รับการนัดติดตามอาการที่คลินิกเบาหวานและโภชนาการเด็กทุก 1 เดือน  และ
นัดมานอนโรงพยาบาลในช่วงปิดเทอม  เพ่ือหาสาเหตุที่ทําให้ระดับนํ้าตาลคุมไม่ได้  ปรับยา
อินซูลิน  รวมถึงให้ความรู้เก่ียวกับการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานท่ีบ้าน  โดยใช้เวลา
ประมาณ 7 วัน 

6) ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่  หรอืผู้ป่วยรายเก่า  ที่ยังขาดความรู้เก่ียวกับการดูแลตนเอง  และไม่
เคยผ่านการเข้าค่ายให้ความีรู้ในโรงเรียนแพทย์มาก่อน  จะได้รับการส่งไปรับการรักษาใน
ระยะแรก  รวมถึงให้ความรู้เก่ียวกับตัวโรคและการดูแลตนเอง  ที่โรงพยาบาลศิริราช  โดย
ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยต่อมไร้ท่อเด็ก  โรงพยาบาลศิริราช  โดยแพทย์ในคลนิิก
เบาหวานและโภชนาการเด็ก  จะเป็นตัวกลางในการติดต่อและส่งเด็กไปรับการรักษาที่
โรงพยาบาลศิริราช  ทั้งน้ีเป้าหมายของคลินิกคือ  ผู้ป่วยเบาหวานทุกคนก่อนอายุ 15 ปี  
จะต้องได้รับการส่งตัวเข้ารับการให้คําแนะนําจากแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญท่ีโรงพยาบาลศิริราช 1 
ครั้ง 

7) สําหรับผู้ป่วยทีไ่ม่สามารถไปรบัการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชได้  เน่ืองจากปัญหาเรื่อง
คนเฝ้า  หรือการเดินทาง  ทางคลินิกเบาหวานและโภชนาการเด็กจะนัดผู้ป่วยมานอน
โรงพยาบาลในช่วงปิดเทอม  เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมดังน้ี 

‐ แพทย์ผู้รักษาให้ความรู้เก่ียวกับการดูแลตนเองในภาวะฉุกเฉิน  ได้แก่ Hypoglycemia, 
Hyperglycemia, Diabetic Ketoacidosis  รวมถึงการปรับระดับอินซูลินให้เหมาะสมกับผู้ป่วย 

‐ เภสัชกรทบทวนความรู้เก่ียวกับการฉีดยาที่ถูกต้อง  การเก็บรักษายา 
‐ นักโภชนากรให้ความรู้เก่ียวกับการนับแคลอรี่และอาหารแลกเปลี่ยน  และถามตอบปัญหาเก่ียวกับ

โภชนาการที่ผู้ป่วยและครอบครัวควรรู้  โดยให้ความรู้แก่ผู้ปกครองทุกทา่น  โดยเฉพาะผู้ที่ทําอาหาร
ให้เด็ก 

‐ นักสุขศึกษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ใหค้วามรู้และสรา้งแรงบันดาลใจในการดูแลผูป่้วยในระยะ
ยาว 

8) หลังจากผู้ป่วยกลับบ้าน  แพทย์และพยาบาลจะขอเบอร์โทรศัพท์  และ Line ทั้งผู้ป่วยและ
ผู้ปกครอง  โดยรวมกลุ่มในช่ือกลุ่ม “เบาหวานเด็กอยุธยา” โดยมีจุดประสงค์เป็นสื่อกลาง
การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ป่วย ครอบครัวและทีมสขุภาพ  หากมีปัญหาที่ไม่เร่งด่วนและ
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สามารถตอบทาง Line ได้จะได้ลดการหาข้อมูลสุขภาพจากแหล่งที่ไม่น่าเช่ือถือ  รวมถึง
แนะนําการดูแลตนเองเบ้ืองต้นในภาวะที่ไม่ฉุกเฉิน  หรือก่ึงฉุกเฉินได้ 

บทเรียนที่ได้รบั 
1. บุคลากรในทมีทุกคน  ได้เรียนรู้ถึงการทํางานเป็นทีม  โดยสามารถแสดงความคิดเห็นและ

ปรับปรุงสิ่งที่ผิดพลาด  ให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นกับผู้ป่วยอยู่เสมอ 
2. บุคลากรในทมี ได้มีโอกาสพัฒนาตัวเอง  โดยการอบรมระยะสั้นเก่ียวกับการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

ในเด็ก  ที่โรงพยาบาลศิริราช  และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
3. เกิดต้นแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในเด็ก  ในโรงพยาบาลท่ีมีทรัพยากรจํากัด  เพ่ือเป็น

แบบอย่างให้การจัดต้ังคลินิกโรคเรื้อรังในเด็ก  และเป็นแรงบันดาลใจในการทํางานเก่ียวกับผู้ป่วย
เบาหวานในเด็กแก่โรงพยาบาลอ่ืน 

การติดต่อกับทีมงาน 
หอผู้ป่วยนอก (OPD) แผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
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ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานโภชนศาสตร ์
ผลงานเร่ือง:การพัฒนาตํารบัอาหารทางสายให้อาหารโดยใช้มอลโตรเดร็กซ์ตรินเปน็ส่วนประกอบ 
คําสําคญั: อาหารทางสายให้อาหาร  
เครื่องมือทีใ่ชพ้ัฒนา: PDCA 
สรุปเรื่องเลา่โดยย่อ : กลุ่มงานโภชนศาสตร์ได้ทําการพัฒนาสูตรอาหารทางสายให้อาหารสําหรับผู้ป่วย 
โดยใช้มอลโตรเดร็กซ์ตรินเป็นส่วนประกอบ ทดแทนแหล่งของคาร์โบไฮเดรตเดิม ได้แก่ กล้วยและฟักทอง 
เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่ืองความหนืดข้นให้น้อยลง เพ่ือให้อาหารไหลได้ง่ายขึ้น โดยคํานึงถึงคุณค่าทาง
โภชนาการ และเหมาะสมกับสภาวะโรคของผู้ป่วยเป็นสําคัญ 
ชื่อที่อยู่องค์กร : กลุ่มงานโภชนศาสตร์ อาคารศรีอโยธยา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
สมาชิกทีม:      1) นางพิมพ์สุภัค ปานเพียรกุลภัค  นักโภชนาการชํานาญการพิเศษ 
  2) นายออมสนิ ด่านพัฒนามงคล  นักโภชนาการชํานาญการ 
  3) นางราตรี สรรสัจจะนนท ์  โภชนากรชํานาญงาน 
  4) น.ส. กิตติมา ไวยศิลป์            นักโภชนาการ 
  5) น.ส. เบญจมาส    พบพิพัก  นักโภชนาการ 
  6) น.ส. ไปรยา        แก้วจันทรานนท ์ นักโภชนาการ 
เป้าหมาย : 

1) เพ่ือลดความหนืดของอาหารและยังคงคุณคา่ทางโภชนาการอย่างเหมาะสม ครบถ้วน 
2) ลดระยะเวลาในการทํางานของเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยในการให้อาหารทางสายให้อาหารแก่ผู้ป่วย 

ที่มาของปัญหา :การให้สารอาหารที่ครบถ้วนเป็นปัจจัยที่สําคัญในกระบวนการรักษา และป้องกันโรคขาด
สารอาหารและพลังงาน ซึ่งพบได้บ่อยในผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางสายให้อาหารผ่านระบบทางเดินอาหาร
หรือทางหลอดเลือดดําที่ทําการรักษาในโรงพยาบาล ในกรณีที่ระบบทางเดินอาหารของผู้ป่วยสามารถ
ทํางานได้ปกติ การให้อาหารทางระบบทางเดินอาหารเป็นวิธีที่ดีที่สุด เพราะปลอดภัย ประหยัด และเกิด
โรคแทรกซ้อน น้อยกว่าการให้อาหารทางหลอดเลือดดํากลุ่มงานโภชนศาสตร์ ได้ผลิตอาหารทางสายให้
อาหาร สําหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระนครสรีอยุธยา โดยใช้สูตรป่ันผสม ซึ่งโรงพยาบาลได้ผลิตขึ้นเอง 
(Hospital tube feeding formula) โดยแบ่งเป็นประเภทสูตรทั่วไป และสูตรเฉพาะโรคต่างๆ โดย
ปัจจุบันมีอัตราการผลิตอาหารทางสายให้อาหารมีปริมาณเฉล่ีย 108,000 ซีซีต่อวัน จากที่ผ่านมา อาหาร
ทางสายให้อาหาร ที่ส่งขึ้นไปหอผู้ป่วย พบว่ามีข้อเสนอแนะจากพยาบาลหอผู้ป่วยว่าอาหารมีลักษณะหนืด
ข้น ไหลช้า โดยเฉพาะสูตรที่มีการปรับสารอาหารเพ่ิมสูงขึ้น ความเข้มข้นสูง (2:1)  สูตรโปรตีนสูง (Height 
Protein) เป็นต้น เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารทางการแพทย์สําเร็จรูป ( commercial formular diet) ซึ่ง
อาหารดังกล่าวจะมีลักษณะเหลว สามารถไหลผ่านสายอาหารได้ง่ายและเร็วกว่า ทําให้ระยะเวลาในการให้
อาหารสั้นกว่าอาหารป่ันผสมที่โรงพยาบาลผลิตเองดังน้ันกลุ่มงานโภชนศาสตร์จึงทําการพัฒนาสูตรอาหาร
ทางสายให้อาหารสําหรับผู้ป่วย เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องความหนืดข้นให้น้อยลง เพ่ือให้อาหารไหลได้ง่ายขึ้น 
โดยคํานึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ และเหมาะสมกับสภาวะโรคของผู้ป่วยเป็นสําคัญ 
กิจกรรมการแก้ปัญหา/พัฒนา :  

1) ประชุมระดมความคิด เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา ตามทฤษฎี PDCA 
2) ปรับเปลี่ยนตํารับอาหารทางสายให้อาหาร โดยนําม็อลโตเดร็กซ์ตรินมาเป็นส่วนผสมในอาหาร 
3) ทําการทดลองในสูตรความเขม้ข้นที่แตกต่างกันและทดสอบการไหลของอาหาร (Drip) โดยการ

จับเวลา 
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4) วิเคราะห์ผลโดยการเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการไหลของอาหารระหว่างสูตรด้ังเดิมกับสูตรที่
ปรับปรุง 

5) นําสูตรอาหารทางสายให้อาหารท่ีผ่านการทดลอง มาใช้ปฏิบัติจริง เพ่ือให้บริการกับผู้ป่วยและ
ติดตามผลอย่างต่อเน่ือง 

การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้น :  
ตารางแสดงการเปรียบเทียบระยะเวลาการไหลของอาหารทางสายให้อาหารระหว่างสูตรด้ังเดิมกับสูตรที่
ปรับปรุง 
สูตรอาหารทางสายให้อาหาร สูตรด้ังเดิม(นาที) สูตรที่ปรับปรงุ(นาที) 
สูตรปกติ 1:1 
สูตรปกติ 1.2:1 
สูตรปกติ 1.5:1 
สูตรปกติ 2:1 

18.20 
37.57 
49.30 
73.42 

3.50 
7.25 
9.48 
14.12 

COPD 1:1 
COPD 1.5:1 
COPD 2:1 

31.27 
59.07 
68.54 

6.13 
11.36 
13.20 

MI 1:1 
MI 1.5:1 
MI 2:1 

22.38 
33.10 
68.34 

4.40 
6.27 
13.22 

1) ได้นํามอลโตเดร็กซ์ตริน มาเป็นส่วนผสมในอาหารทางสายให้อาหาร ในความเข้มข้นต่างๆ ดังน้ี สูตร 
1:1 = 10%,  สูตร 1.2:1 = 15%, สูตร 1.5:1 = 20% และสูตร 2:1 = 28% (ปริมาณมอลโตเดร็กซ์
ตรินในอาหาร คิดเป็นเปอร์เซ็นต่อพลังงานของคาณร์โบไฮเดรตทั้งหมดในอาหาร) ซึ่งมีสดัส่วนการ
กระจายตัวของสารอาหาร คือ คาร์โบไฮเดรต 50% โปรตีน 20% และไขมัน 30% 

2) จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่า การไหลของอาหารทางสายให้อาหารสูตรที่ปรับปรุงใช้ระยะเวลาการ
ไหลเร็วขึ้นในทกุสูตรความเข้มข้น ตัวอย่างเช่น ความเข้มขน้ 1:1 สูตรด้ังเดิมใช้เวลา 18.20 นาที 
สําหรับความเข้มข้น 1:1 สูตรปรับปรุง ใช้เวลา 3.50 นาที ซึ่งลดเวลาลงได้ 15 นาท ีนอกจากน้ีในสตูร
ความเข้มข้นอ่ืนของสูตรปรับปรุงทุกสูตรใช้ระยะเวลาในการไหลเร็วขึ้นทัง้หมดเช่นเดียวกัน 

บทเรียนที่ได้รบั :สรุปได้ว่า การปรับปรุงสูตรอาหารโดยการนํามอลโตเดร็กซ์ตรินมาเป็นส่วนผสม สามารถ
ลดความหนืดข้นของอาหารทางสายให้อาหารได้ และส่งผลทําให้อาหารไหลได้เร็วขึ้น ซึง่ช่วยลดปัญหาการ
อุดตันของอาหารในสายให้อาหาร และสามารถลดระยะเวลาในการให้อาหารของผู้ป่วยได้ 
การติดต่อกับทีมงาน: กลุ่มงานโภชนศาสตร์  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา   
โทรศัพท0์35-211888 ต่อ 7331 โทรศัพท ์มือถือ 086-764-9931 อีเมลล์k.waiyasil@gmail.com 
เอกสารอ้างอิง : 
- Berlyne, G. M., E. M. BOOTH. R. A.L. Brewis. N. P. Mallick and P. J. Simons. A soluble 

glucose polymer for use in renal failure and calorie-deprivation states, Lancet 
1:689,1969 

- The American Journal of Clinical Nutrition 31; November 1978, pp1998-2001. 
- Gray, G, M. Carbohydrate Digestion and Absorption. Role of the small intestine. New 

Engle. J. Med. 292: 1225, 1975 
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ชื่อหน่วยงาน: หอผู้ป่วยหนกัอายุรกรรม 
ผลงานเร่ือง: ลดการบาดเจ็บจากการดูดเสมหะที่ใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยที่ได้รบัยาละลายลิ่มเลือด 
คําสําคญั: การดูดเสมหะ 
เครื่องมือทีใ่ชพ้ัฒนา: มาตรฐานการดูดเสมหะ 
สมาชิก:  พยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยหนัก1 
เป้าหมาย:ลดการบาดเจ็บในทางเดินหายใจจากการดูดเสมหะ 
ที่มาของปญัหา: จากที่พบปัญหาผู้ป่วยที่ใสท่่อช่วยหายใจ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด 
พบว่ามีBleedในท่อทางเดินหายใจ บางราย Bleed ออกมากจนต้องOff ยาละลายลิ่มเลือด ส่งผลใหผู้้ป่วย
ได้รับการรักษาไม่ตรงตามประแผนการรักษาที่วางไว้  ผู้ป่วยบางรายเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะซ้ํา บาง
รายมีเจ็บหน้าอกซ้ําและเสียชีวิต ผู้ป่วยมีความเจ็บปวดมาก เวลาดูดเสมหะ  ประเมินจากการสอบถาม
และสังเกตอาการจากการแสดงสีหน้า  จากการเก็บข้อมูลในผู้ป่วย(ใส่ทอ่ช่วยหายใจ)ที่ได้ยาละลายลิ่ม
เลือดแบบกินและเข้าผิวหนัง พบว่ามีผู้ป่วยที่ต้องoffยา จากมีBleed ในทอ่ช่วยหายใจ คิดเป็นร้อยละ10%  
ซึ่งปัจจุบันตึกICU1 ใช้Close suction และจากการสังเกตและสอบถามพยาบาลในตึกพบว่า ขณะ
suction ใช้ความยาวของสายsuction สุดสายทุกคน และประเมินความรู้ถึงความยาวสายsuctionและ
ความลึกที่ควรsuctionในผู้ป่วย ไม่มีใครตอบได้ชัดเจน 
กิจกรรมการแก้ปัญหา  
 1). ทบทวนปัญหาร่วมกันในหน่วยงานและแพทย์อายุรกรรม  
 2). ทบทวนเทคนิคการดูดเสมหะในท่อช่วยหายใจ 
          3). ทบทวนความยาวสายSuctionมีความยาว 40 cms และ ความยาวของทางเดินหายใจจากมุม
ปาก ถึง carina ปกติอยู่ระหว่าง 22-30 cmsสรุปได้ว่าควรดุดเสมหะไม่เกิน 40 -45cms (ไม่ได้short 
tube) ในกรณีที่ลึก 45 cmsเพราะบางรายท่ีได้ยาsedative และ ผู้ป่วยไม่มีแรงไอ (ระยะความยาวนี้เกิด
บาดเจ็บน้อยมากถึงไม่เกิด)จากรูปน้ี 

 
 4. ประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย         
 
ผลการดําเนนิงาน  
 1). พยาบาลตึก ICU1 ทุกคนมีความรู้และทกัษะในการการดูดเสมหะ 
 2). ลดการบาดเจ็บทางเดินหายใจในผู้ป่วยจากการดูดเสมหะ ผู้ป่วยพึงพอใจถึงแม้จะมีการเจ็บ
เวลาดูดเสมหะอยู่แต่น้อยจากเดิมมาก(ประเมินจากสีหน้าผูป่้วย) 
 3). เจ้าหน้าที่ทุกคนพึงพอใจเพราะสามารถsuctionตามมาตรฐาน 
           4). ประเมินต่อเน่ืองและเก็บความเสี่ยง 
ขอบคณุพี่ๆ นอ้งๆพยาบาลวิสัญญี คุณหมอกาญจน์และคุณหมอบรรพต ที่ให้คาํแนะนํา 
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หมายเหตุ ในกรณีshorttube ตําแหน่งที่short ต้องห่างจาก ตําแหน่ง tubeที่มุมปาก 6cms และความ
ลึกของสายsuction ขณะSuction ต้องลดลงตามความยาวTube ด้วย 
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ชื่อหน่วยงาน  : งานเวชนิทศัน์และโสตทศันศึกษา 
ผลงาน :  ลดต้นทุน สนบัสนุนการผลิต พิชิตใจผู้รับบริการ 
สรุปเรื่องเลา่โดยย่อ 

ผู้รับบริการจากหน่วยงานต่างๆภายใน รพ. มีความต้องการงานโมเดลอาทิเช่น กล่องใส่เอกสาร 
บอร์ดใส่เอกสารเผยแพร่ความรู้ กล่องใส่อุปกรณ์ต่างๆ  ในรูปแบบที่เหมาะสมและสะดวกกับการใช้งานใน
แต่ละหน่วยงานน้ันๆ ตามพ้ืนที่ที่มีบ้าง ส่วนเร่ืองของราคาต้นทุนจากร้านภายนอกสูงมากทําให้ไมส่ามารถ
สั่งซื้อได้ ด้วยความจํากัดของงบประมาณ การนําไปใช้งานของแต่ละหน่วยงานจึงต้องมีการปรับขนาด 
รูปทรงให้เหมาะสมและพร้อมกับการใช้งานน้ันๆกรณีการสั่งซื้อแบบสําเร็จจากร้านค้าภายนอกไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ ดังน้ันทางหน่วยงานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา จึงได้สนับสนุนการผลิตโมเดล โดยมีการ
คํานวณต้นทุนการผลิตช้ินงานก่อนเพ่ือความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการใช้งาน 
งานผลิตโมเดลเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะความปราณีต ความละเอียดรอบคอบ ความสวยงาม ประโยชน์การ
ใช้งานได้สูงสุดและความคุ้มคา่คงทนในการผลิตช้ินงานแต่ละคร้ังต้องคํานวณความคุ้มค่าในการใช้วัสดุและ
ราคาต้นทุนในการผลิตจะต้องถูกกว่าการซื้อแบบสําเร็จจากร้านค้าภายนอกมาใช้ และสามารถออกแบบ
และประยุกต์รูปแบบได้ตามความต้องการของผู้มารับบริการและเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
เป้าหมาย 
 1).งานโมเดลแต่ละช้ินราคารวมจะต้องมีราคาถูกกว่าแบบสําเร็จจากร้านภายนอก 
 2).ผู้รับริการพึงพอใจ 
กิจกรรมการพฒันา 
 1).ผู้ขอรับบริการกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการงานผลิตโมเดล พร้อมรูปแบบตามความต้องการ 
 2).หน่วยงานรับแบบฟอร์ม พิจารณาช้ินงาน เปรียบเทียบช้ินงานจากร้าน พร้อมคํานวณความ
คุ้มคา่ ราคาจํานวนช้ินงาน ระยะเวลา การประเมินราคาจากร้านภายนอก กรณีถ้าช้ินงานจากร้าน
ภายนอกถูกกว่าหรือไม่ต่างกันมากแนะนําให้ซื้อจากร้านภายนอกโดยเบิกจากฝ่ายพัสดุ 
 3).ผลิตช้ินงานและส่งมอบผลงาน 
 4).ประเมินความพึงพอใจ 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้น 
          1).ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตงานแต่ละช้ิน 
          2).ช้ินงานมีความสวยงามเหมาะสมกับสถานที่ทีติ่ดต้ัง ตามรูปแบบที่ต้องการ 
          3).จํานวนการผลิตช้ินโมเดล อะคลลิิค/พลาสติก ช่วง ต.ค.60-เม.ย.61 จํานวน 151 ช้ิน 
          4).ผู้มาใช้บริการพึงพอใจในผลงาน ปี2561คิดเป็น ร้อยละ 87% 
ตัวอย่างช้ินงานที่สั่งซื้อจากรา้นภายนอกเทียบราคากับงานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษาผลิตเอง 
ราคาจากร้านภายนอก งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศกึษาผลิตเอง 
 
 
 
 
 
 
ที่ใสแ่ผ่นพับ ราคา 8500 บาท 

 
 
 
 
 
 
ที่ใสแ่ผ่นพับ ราคา1250 บาท 
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ที่ใส่โปสเตอร์ในลิฟต์ราคา 2000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
ที่ใส่ โปสเตอร์ใน
ลิฟต์ราคา 800 บาท 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

1) เน่ืองจากช้ินงานแต่ละช้ินต้องใช้ทักษะและผูม้ีความชํานาญ ทําให้การผลิตงานแต่ละช้ินเสร็จ
ล่าช้า และ จนท.ที่สามารถผลิตได้มีจํานวน 1 ท่าน ต่อความต้องการทั้งหมดในรพ. 

2) อุปกรณ์ใช้ในผลิต(อาทิ เครื่องตัด เครื่องเจียร) มีราคาสูง ต้องทําการประยุกต์ใช้ทําให้การผลิต
เกิดความล่าช้า 
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“สวัสดีครับผู้ป่วยและญาติผูป่้วย กรุณาฟังด้านน้ีสักนิดนะครับ ทรัพย์สนิของมีค่าทุกชนิด กรุณาเก็บให้     
มิดชิดนะครับ หากเกิดการสูญหายทางโรงพยาบาลจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นนะครับ” 

                         “เวลาที่ห้ามเข้าในเขตของโรงพยาบาล (หน้าองค์พระเทพประชา) 

ต้ังแต่เวลา 22.00 น. – 05.00 น. (ยกเว้นเจ้าหน้าที่หรือมเีหตุฉุกเฉิน)” 

“การเข้า – ออก ในเขตของโรงพยาบาล 

กรุณารับบัตรทุกคร้ัง และคนืบัตรออกด้วย” 

        “การรับบุตรออกทุกคร้ังต้องให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

ตรวจสอบก่อนและขอเอกสารไว้ด้วยทุกคร้ัง” 

ชื่อผู้สง่ผลงาน         :   งานรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานบริหารทั่วไป                                                             
ชื่อผลงาน              :   การสื่อสารประชาสัมพันธ์                                               
เบอร์ติดต่อ             :   035-211-888 ต่อ 3004 
ความสาํคญัปญัหา    :   เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และผูใ้ช้บริการได้ทราบ 
 มนุษย์ในอดีตและปัจจุบัน การดํารงชีวิตแตกต่างกัน ความรู้ความสามารถไม่เท่ากัน การ
ติดต่อสื่อสารในอดีตใช้การเขียนจดหมาย โทรเลข ต่อมาในปัจจุบันเพ่ือความสะดวกรวดเร็วเปลี่ยนมาใช้
โทรศัพท์สื่ออิเล็กทรอนิกสแ์ละบุคลากรคอยประชาสัมพันธ์รายละเอียดให้ผู้รับบริการได้ทราบตามสถานที่
ต่างๆ เช่น สนามบิน โรงพยาบาล โรงเรียน วัด ชุมชน ฯลฯ ดังน้ันข้าพเจ้า หน่วยงานรักษาความปลอดภัย 
จะขอนําเสนอดังน้ี 
 ในวันหน่ึงๆ การพูดสื่อสารหรือการพูดประชาสัมพันธ์ มีความสําคัญเป็นอย่างย่ิง ในแต่ละสถานที่ 
และยิ่งเป็นเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในหน่วยงานของภาครัฐหรือภาคเอกชน ที่มีผูม้าใช้บริการจํานวนมาก
ด้วยแล้ว จึงมีความสําคัญเป็นอย่างมาก และปัญหาที่พบมากอีกปัญหาหน่ึงคือ การพูดสื่อสารและการพูด
ประชาสัมพันธ์ การที่ผูใ้ช้บริการไม่ทราบรายละเอียด กฎระเบียบภายในของโรงพยาบาล  เช่น การเข้า-
ออก , เวลาการเยี่ยมผู้ป่วย , การเฝ้าผู้ป่วย , การป้องกันทรัพย์สิน , บริเวณน้ีห้ามสูบบุหรี่ ฯลฯ การพูด
สื่อสารหรือการพูดประชาสัมพันธ์ ถ้าผู้พูด พูดหรือสื่อสารไม่ดีการแปลความหมายก็จะเปลี่ยนไปอีกอย่าง
หน่ึง ดังน้ัน หน่วยงานรักษาความปลอดภัยได้วางแนวทางการแก้ไขปัญหาไว้ คือ การเน้นไปที่บุคลากร
หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพ่ือการพูดสื่อสารและการพูดประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้ใช้บริการได้
ทราบรายละเอียด พูดอย่างสุภาพอ่อนโยน มีสัมมาคาราวะในการพูดคุย กับผู้ใช้บริการ ดังเช่น ที่จุด
อาคารศรีสุริโยทัย ได้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเวรละ ๑ นาย  ในเวลาข้ึนเชิญญาติ ได้พูดสื่อสาร
และพูดประชาสัมพันธ์ เรื่องระเบียบภายในโรงพยาบาล ดังน้ี 
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ภาคบ่าย ต้ังแต่ เวลา 12.00 – 21.00 น.” 

“เวลาที่ห้ามเย่ียมผู้ป่วย คือ เวลา 

                                           ภาค เช้า ต้ังแต่ เวลา 09.00 – 12.00 น.  

                                  ภาคบ่าย ต้ังแต่ เวลา 21.00 – 05.00 น.” 

 
“ที่พักศาลาข้างอาคารศรีสุริโยทัย ด้านเจดีย์ 

ได้พูดประชาสัมพันธ์ เรื่อง การงดสูบบุหรี่บริเวณศาลา” 

      
 “เวลาที่เย่ียมผู้ป่วย คือ เวลา 

ภาค เช้า ต้ังแต่ เวลา 06.00 – 09.00 น. 

 
                               
 
 
        
 
 
  
การปฏิบัติหน้าที่ ที่จุดอาคารศรีสุริโยทัย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้ปฏิบัติเช่นน้ีมาหลายปีแลว้ 
และทุกวันน้ียังปฏิบัติเช่นเดิม การนําเสนอผลงานน้ีเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการคงได้รับประโยชน์ในการที่ได้
ทราบข้อมูลข่าวสารจากทีมงานรักษาความปลอดภัย 
ที่มาของปญัหา               :   ผู้ใช้บริการไม่ทราบข้อมูล 
เครื่องมือทีใ่ชพ้ัฒนา         :   บุคลากรและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
การแก้ไขปัญหา/พฒันา     :   การพูดสื่อสารและพูดประชาสัมพันธ์ เวลาเชิญญาติและเวลาที่                                   
ผู้ใช้บริการ  สอบถาม/พัฒนาอย่างต่อเน่ือง                         
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้น    :   ผู้ใช้บริการทราบข้อมูลและปฏิบัติตามเกิดปัญหาน้อยลง 
บทเรียนที่ได้รบั                :   เมื่อก่อนผู้ใช้บริการไม่ค่อยทราบข้อมูล แต่ตอนน้ีทราบข้อมูลบ้างแล้ว  
                                    ปัญหาจึง  ลดลง                                                                                        
การติดต่อกับทีมงาน          :   จดัการประชุมเพ่ือที่จะได้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและป้องกันปัญหาที่ยัง 
                                        ไม่ได้เกิดพร้อมกับพัฒนางานและบุคลากรอย่างต่อเน่ือง มีผู้ใช้บริการ 
                                        ฝากบอกกระซิบมามาว่าน่าจะมีเสียงตามสายบอกก่อนหมดเวลาเย่ียม    
                                         
 คําขวัญประจําหน่วยงาน 
มีวินัย  ใจอดทน ชื่อตรงสุจริต เป็นมิตรกับคนรอบขา้ง 
งานรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
 
จัดทําโดย นายสน่ัน สวนม ิตําแหน่ง  พนักงานรักษาความปลอดภัย 
งานรักษาความปลอดภัย กลุม่งานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพระนครศรอียุธยา 
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รวมผลงาน นวัตกรรม  
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ชื่อหน่วยงาน: หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 
ผลงานเร่ือง: การพัฒนาการให้ความรู้และข้อปฏิบัติตัวโรคไข้เลือดออกขณะนอนโรงพยาบาล 
คําสําคญั: DHF : Denque Hemorrhagic fever : โรคไข้เลือดออก 
เครื่องมือทีใ่ชพ้ัฒนา: แผ่นป้ายช่วยเตือนข้อปฏิบัติที่ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่ควรรับรู้ 
สรุปเรื่องเลา่โดยย่อ 
      โรคไข้เลือดออก(Denque hemorrhagic fever:DHF) เกิดจากเช้ือไวรัสDenque ที่มียุงลายเป็น
พาหะนําโรค ปัจจุบันพบเพ่ิมขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทย
เป็นพ้ืนที่ที่มีอุบัติการณ์การเกิดโรคบ่อย โดยเฉพาะในชุมชนช่วงฤดูฝน ซึ่งแนวโน้มการเกิดโรคเพ่ิมขึ้น
เน่ืองมาจากการขยายตัวของประชากร  การเกิดชุมชนเมืองใหญ่ รวมทั้งการเดินทางอย่างรวดเร็วทําให้
การกระจายของยุงลาย นําเช้ือโรคไปด้วย พบว่าปัจจุบันการระบาดของโรคไม่มีแบบแผนที่แน่นอน แม้ว่า
อัตราป่วยเพ่ิมขึ้น  แต่กลับพบว่าอัตราป่วยตายด้วยไข้เลือดออกลดลงอย่างมากจนเหลือร้อยละ  0.15 
(CPG-MED-003,เรื่องแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2556) ซึ่งแสดงถึงการดูแล
รักษาพยาบาลที่ดีขึ้น ปัจจุบันพบว่าผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมีอายุเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าในอดีต โดยพบได้บ่อยใน
เด็กโต วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ การติดเช้ือในผู้ใหญ่ในช่วงที่มีการระบาดของโรคพบได้ประมาณร้อยละ 20-40 
มีอาการและอาการแสดงคล้ายที่พบในเด็ก เช่น ไข้สูง ปวดเมื่อตามร่างกาย มีเลือดออกผิดปกติบางราย
อาจมีภาวะความดันโลหิตตํ่าหรือมีภาวะช็อค (Denque shock syndeome : DSS) ในวัยผู้ใหญ่
ไข้เลือดออกจะมีอาการหนัก เน่ืองจากได้รับการวินิจฉัยที่ล่าช้า เพราะส่วนใหญ่ไม่นึกถึงโรคไข้เลือดออกใน
ผู้ป่วยผู้ใหญ่และตัวผู้ป่วยเองจะไปพบแพทย์เมื่อมีอาการมากแล้วร่วมกับมีโรคประจําตัวด้วย เช่น 
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น ทําให้อาการของโรครุนแรงเกิดความยุ่งยากซับซ้อนในการรักษา 
สําหรับโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ในปีงบประมาณ 2560 แผนกอายุรกรรมชายได้รับผู้ป่วย
ไข้เลือดออกไว้ในการดูแล จํานวน 37 ราย ยกตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกขณะนอนพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล ตรวจผลทางห้องปฏิบัติการพบว่ามีเกล็ดเลือดตํ่า พยาบาลจึงให้คําแนะนํางดอาหารสีดําสี
แดง,    งดแปรงฟัน แนะนําให้บ้วนปากโดยใช้นํ้ายาบ้วนปาก (Special mouth wash : SMW), งดฉีดยา
เข้ากล้าม,     นอนพักผ่อนบนเตียง (bed rest) เป็นต้น ขณะที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีอาการ
เลือดออกตามไรฟัน เน่ืองจากผู้ป่วยแปรงฟัน พยาบาลสอบถามถึงข้อปฏิบัติตัวขณะนอนโรงพยาบาล
สําหรับโรคไข้เลือดออกที่ได้ให้ข้อมูลไว้เบ้ืองต้นแล้ว ผู้ป่วยบอกว่าลืม ไม่มีรายละเอียดหรือข้อสังเกตติดไว้
ให้ดู จึงให้ผู้ป่วยงดแปรงฟันและใช้นํ้ายาบ้วนปากแทนการแปรงฟัน และสังเกตอาการเลือดออกอย่าง
ต่อเน่ือง 
สมาชิกทีม: นายธวัชชัย   นาคป้ัน หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย  
เป้าหมาย 

1) ผู้ป่วยโรคไข้เลอืดออกที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย โรงพยาบาล 
พระนครศรีอยุธยา ได้รับความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวโรคไข้เลือดออกขณะนอนโรงพยาบาล เท่ากับ 100%.  

2) อัตราผู้ป่วย DHF เกิดภาวะเลือดออกจากการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง เท่ากับ 0 ราย 
ที่มาของปัญหา 

ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาส่วนใหญ่จะมีความรู้
เก่ียวกับการป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกมาก่อนหน้าน้ีแล้วทั้งจากสื่อโทรทัศน์ แผ่นพับ และการเข้าถึง
ของระบบสาธารณสุข มีการให้ความรู้ของ อาสาสมัครหมู่บ้าน(อสม) / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับ
ตําบล ภายในหมู่บ้านอยู่แล้ว แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล ส่วนมากจะขาด
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ความรู้ในการดูแลตนเองขณะเจ็บป่วย รวมถึงข้อปฏิบัติ / ข้อห้ามต่างๆขณะนอนโรงพยาบาลเก่ียวกับโรค
ไข้เลือดออก ตัวอย่างเช่น  1) ผู้ป่วยรับประทานอาหารสีดําสีแดง อาจทําให้พยาบาลประเมินภาวะ
เลือดออกผิดปกติได้ เน่ืองจากไม่ทราบว่าสิ่งที่ปรากฏออกมาเป็นเลือดหรือว่าอาหารที่ผู้ป่วยรับประทาน 
2) รับประทานอาหารผักผลไม้ที่แข็ง เช่น ฝรั่ง / แอปเป้ิล รวมถึงการแปรงฟัน โดยไม่ใช้ นํ้ายาบ้านปาก
เสี่ยงต่อการกระตุ้นให้เกิดเลือดออกได้ง่ายขึ้น 3) การดูแลตนเองในขณะมีไข้ ผู้ป่วยส่วนมากจะไม่ทราบถึง
วิธีการดูแลตนเองที่ถูกต้อง ทําให้เกิดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนได้ง่ายขึ้น ซึ่งข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติตัว
เก่ียวกับโรคไข้เลือดออกดังกล่าว พยาบาลผู้ดูแลจะให้คําแนะนําผู้ป่วยต้ังแต่เข้ารับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาล แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่สามารถปฏิบัติตามคําแนะนําได้ทุกข้อ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าลืม 
ไม่มีข้อมูลให้ดู เลยไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดข้อปฏิบัติทุกๆ  ข้อได้  ในฐานะพยาบาลหอผู้ป่วย
อายุรกรรมชายที่ให้การดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เห็นว่ามีความจําเป็นที่ผู้ป่วยทุกรายควรมีความรู้ ความ
เข้าใจถึงวิธีการดูแลตนเอง ข้อปฏิบัติ ข้อสังเกต ข้อห้ามต่างๆ อย่างถูกต้อง จึงได้พัฒนาการให้ความรู้และ
ข้อปฏิบัติตัวโรคไข้เลือดออกขณะนอนโรงพยาบาลโดยการทําแผ่นป้ายช่วยเตือนข้อปฏิบัติที่ผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกที่ควรรับรู้เพ่ือเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติตัวกับผู้ป่วยและเป็นประโยชน์ในการรักษาต่อไป 
กิจกรรมการแก้ปัญหา/พัฒนา 
ด้านบุคลากร 

- ให้ความรู้เก่ียวกับการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกกับบุคคลากรภายในหน่วยงานอายุรกรรม
ชาย 

ด้านอุปกรณ์ 
- จัดทําแผ่นป้ายช่วยเตือนข้อปฏิบัติที่ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่ควรรับรู ้

 
แผ่นป้ายช่วยเตือนข้อปฏิบัติที่ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่ควรรับรู้ 
*************** 
อาการอันตราย เมื่อมีอาการควรรีบรายงานแพทย์/พยาบาล 

1. ผู้ป่วยซึมหรือรา่งกายอ่อนเพลียมาก ด่ืมนํ้าหรือรับประทานอาหารได้ลดน้อยลง 
2. คลื่นไส้อาเจียนตลอดเวลา / ปวดท้องมาก 
3. มีเลือดออก เช่น เลือดกําเดา อาเจียน หรือถ่ายอุจจาระเป็นเลือด/สีดํา 
4. กระสับกระส่าย หงุดหงิด / พฤติกรรมเปลีย่นไปจากคนปกติ 
5. กระหายนํ้าตลอดเวลา / ตัวเย็นช้ืน สีผิวคล้าํลง หรือตัวลายๆ 
6. ปัสสาวะน้อยลง หรือไม่ถ่ายปัสสาวะเป็นเวลานาน 

ข้อควรปฏิบัติ 
1. ให้ผู้ป่วยพักผ่อนในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 
2. เช็ดตัวลดไข้ด้วยนํ้าธรรมดาหรือนํ้าอุ่นบ่อยๆในกรณีที่มีไข ้บิดนํ้าพอหมาด ลูบเบาๆบริเวณลําตัว 

แขนและขา หน้าผาก ซอกคอ รักแร้ แผ่นอก แผ่นหลัง ขาหนีบ สลับกันไปมาติดต่อกัน 15 นาท ี
***ถ้าระหว่างเช็ดตัวผู้ป่วยมีอาการหนาวสั่นให้หยุดเช็ด แลว้ให้ผู้ป่วยห่มผา้ พอหายหนาวแล้วจึงเช็ดต่อ 

3. ให้รับประทานยาลดไข้ พาราเซตามอล เวลามีไข้สูง ห่างกันอย่างน้อย 4 ช่ัวโมง  
***ห้ามรับประทานยาลดไข้ชนิดอ่ืน โดยเฉพาะแอสไพริน ยาซองลดไข้ เพราะจะทําให้เลือดออกง่าย
มากกว่าปกติหรือตับวาย 

4. ห้ามฉีดยาเข้ากล้ามเน้ือ เพราะจะทําให้เลือดออกง่ายมากกว่าปกติ 
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5. ควรด่ืมนํ้าเกลือแร่(ORS) หรอืนํ้าผลไม้ใส่เกลือเล็กน้อย ถ้ามีคลื่นไส้อาเจยีนไม่สามารถด่ืมได้ 
ให้จิบครั้งละน้อยๆบ่อยๆ 
***ไม่ควรด่ืมนมหรือนํ้าเปล่าเพียงอย่างเดียว 

6. อาหาร ควรเป็นอาหารอ่อน ย่อยง่ายรสไม่จัด เช่น นม ไอศกรีม ข้าวต้ม  
*** ควรงดอาหาร/เครื่องด่ืมที่มีสีดําแดงหรือนํ้าตาล 

 
 
 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้น 
 ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสามารถปฏิบัติตัวขณะเกิดโรคได้ถูกต้องเหมาะสม และมีความรู้ในการ                
ดูแลตนเองไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก สามารถสังเกตอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น                   
ขณะเจ็บป่วยได้ และ อัตราผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เกิดภาวะเลือดออกจากการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง เท่ากับ 
0 ราย 
บทเรียนที่ได้รบั 
 จากการนําแผน่ป้ายช่วยเตือนข้อปฏิบัติที่ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่ควรรับรู้ มาใช้ในการดูแลผู้ป่วย 
ทําให้สามารถลดภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้เลือดออกที่เกิดขึ้นได้จริง ไม่เกิดภาวะเลือดออก ทําให้เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้และลดต้นทุนในการรักษาได้ 
การติดต่อกับทีมงาน 
 หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย1 7200 / 089-901-2834 
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ชื่อหน่วยงาน : หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก / PCT ออร์โธปิดิกส ์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
ชื่องาน : Frame ตาข่าย 
เครื่องมือทีใ่ชพ้ัฒนา นวัตกรรม 
เป้าหมาย  เพ่ือลดระยะเวลาในการทํางานและประหยัดค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน 
ที่มาของปัญหา :  หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก ให้บริการผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคกระดูกและข้อ 
โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกหน้าแข้ง และกระดูกต้นขาหัก ต้องได้รับการดึงถ่วงนํ้าหนัก Skin 
traction และต้องใช้ Frame รองขาในขณะที่ดึงถ่วงนํ้าหนัก หรือวางขาสูง  ของเดิมใช้โครงเหล็กพันด้วย 
Elastic bandage ขนาด 4 น้ิว 2 ม้วน (ราคาม้วนละ 17 บาท) และต้องเปลี่ยนใหม่ทุกคร้ังต่อการใช้งาน
กับผู้ป่วย 1 คน ทําให้สิ้นเปลืองวัสดุที่ใช้พันรอบโครงเหล็ก ( Elastic bandage) และเสียเวลาในการ
จัดเตรียม  
กิจกรรมการแก้ปัญหา/พัฒนา 
จัดทํา Frame ตาข่าย โดยใช้ตาข่ายไนล่อน ตัดให้พอดีกับ Frame มาร้อยเย็บติดกับโครงเหล็กแทนการ
พันด้วย  Elastic bandage จะได้ Frame ตาข่ายที่มีลักษณะโปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดีขณะที่วางขา ทํา
ความสะอาดFrame ได้ง่าย และไม่ต้องเปลี่ยนทุกคร้ังทีใ่ช้งาน ประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายละเวลา 
อุปกรณ ์
 

                  
ชุนและเชือกสาํหรับเย็บตาข่าย                    Frame โครงเหล็ก , ตาข่ายไนล่อน 
 
             อุปกรณ์สําหรับถักตาข่าย                                                             

1. ตาข่ายไนล่อน 
2. ชุนสําหรับถักตาข่ายติดกับ Frame 
3. เชือกไนล่อน 

วิธีทํา 
1. ตัดตาข่ายไนล่อนให้พอดีกับขนาดของ Frame 
2. ใช้ชุนถักตาข่ายติดกับ Frame  
3. ตัดเชือกไนล่อนเก็บปลายให้เรยีบร้อย 
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         โครงเหล็กที่เตรียมไว้                                          ตาขา่ยไนล่อน 
                                                  

               
              เย็บตาข่ายติดกับ Frame                        Frame ที่ติดตาข่ายแล้ว                                        
           

         
                Frame ของเดิม                                                                
ประโยชน์ที่ได้รับ 
      1.   สามารถทําความสะอาดได้ง่าย  
      2.   ประหยัดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานได้ 34 บาท ต่อการใช้ 1ครั้ง 
      3.   หน่วยงานมีอุปกรณ์เพียงพอใช้งาน 
      4.   มีประสิทธิภาพในการใช้งานเหมือนของเดิม  
      5.   ผู้ป่วยและญาติสามารถร่วมกิจกรรมถักตาข่ายได้      
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้น/ผลลพัธ ์

1. ผู้ป่วยพึงพอใจ ให้ความสนใจกิจกรรมการถกัตาข่าย สามารถนําไปทําใช้ได้เองที่บ้าน 
2. ทีมการพยาบาล ให้การยอมรบัประสิทธิภาพการใช้งานและช่วยลดระยะเวลาในการทํางาน 

การติดต่อกับทีมงาน : นาง  จิราภรณ์  พลแก้ว  พยาบาลวิชาชีพ  หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
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หน่วยงาน : หอผู้ป่วยหนักเด็ก (NICU) 
ชื่อผลงาน : 3 สีนําพาการจัดการความเสีย่งด้านยา 
ชื่อและที่อยู่องค์กร : หอผู้ป่วยหนักเด็ก (NICU) โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
สมาชิกทีม :  นางรันญารา  ลาภภักดี  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ และบุคลากรทุกทา่นในหอผู้ป่วย 
ที่มาของปญัหา :  
 หอผู้ป่วย NICU เป็นหอผู้ป่วยที่มีการใช้ยาเป็นจํานวนมาก และส่วนใหญ่ยาที่ใช้ในหน่วยงานเป็น
ยาปฏิชีวนะ ยากันชัก ยาขยายเส้นเลือดในปอด ยาที่จําเป็นในการช่วยชีวิต เช่น ยา Adrenaline,  
7.5% NaHco3 เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นยา High Alert Drug : HAD (ยาที่มีความเสี่ยงสูง) และยาพิเศษ 
ที่ต้องการการเฝ้าระวังขณะ หลังการให้ยา  จากภาวะงานที่รีบเร่ง บรรจุภัณฑ์และฉลากยาที่มีความ
คล้ายคลึงกันมาก ทําให้เกิดเหตุการณ์หยิบยาจาก Stock ผิดชนิด โดยหยิบยา Lidocaine แทน  
50% Glucose ทําให้ผู้ป่วยมีภาวะHeart Rate น้อยกว่า 100ครั้ง/นาที ต้องมีการปรับยา Dobutamine 
เพ่ิม จึงทําให้ Heart Rate กลับมาสู่ภาวะปกติ ซึ่งเป็นอุบัติการณ์ในการให้ยาผิดแก่ผู้ป่วยในระดับ 
ความรุนแรงระดับE (เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้ป่วย ซึ่งเกิดอันตรายช่ัวคราวและต้องมีการบําบัดรักษา) 
 หน่วยงานจึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาการบริหารยาในหน่วยงานให้เกิดความปลอดภัยแก่
ผู้ป่วย  และสะดวกต่อการจัดเก็บ การนํามาใช้ และไม่เกิดความคลาดเคลื่อนในการนํายามาใช้ผิดชนิด 
วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือป้องกันอุบัติการณ์ ความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาในหน่วยงาน  
2) เพ่ือความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยและผูใ้ห้บริการ(ไม่เกิดอุบัติการณ์สะดวกต่อการหยิบใช้ยาใน

หน่วยงาน) 
เป้าหมาย  

1. อัตราความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา ไม่พบต้ังแต่ระดับ E ขึ้นไป 
2. มีความสะดวกและรวดเร็วในการบริหารยาในหน่วยงาน 

การดําเนินงาน 
1. รวบรวมสถิติและการเกิดความคลาดเคลื่อนยาในหน่วยงาน NICU ศึกษาถึงสาเหตุของ

ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นและข้อเสนอแนะจากบุคคลกรในหน่วยงาน 
2. จัดทํารูปแบบการจัดเก็บยา โดยแยกชนิดของกลุ่มยา โดยใช้สติกเกอร์สี เพ่ือมาวางแนวทางการ

บริหารยาในหน่วยงาน NICU 
3. แจ้งรูปแบบการจัดเก็บยาให้บุคคลกรในหน่วยงานรับทราบเพ่ือปฏิบัติเป็นรูปแบบเดียวกัน 
4. จัดซื้ออุปกรณ์ 
5. จัดทําช่องในการจัดเก็บยาโดยใช้สติกเกอร์ส ีเป็นตัวแยกชนิดยา โดย   

– สีแดง หมายถึง ยา HAD 
– สีนํ้าเงิน หมายถึง ยา STOCK  ในหน่วยงาน 
– สีเขียว หมายถึง ยาผูป่้วยในแต่ละเตียง 

6. เก็บรวบรวมข้อมูล  สรุปผลประเมิน ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมต่อไป 
การเปลี่ยนแปลง 
 หลังการดําเนินงานการปรับการจัดเก็บยาโดยใช้สสิกเกอรส์ีเป็นตัวแยกชนิดยาเป็นโซนยาใน
หน่อยงาน NICU ในรูปแบบใหม่ 3 เดือน ต้ังแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ. ศ 2561 
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ผลลัพธ ์:admin error 1000 วันนอน 
ระดับความรุนแรง ก่อน หลัง(รูปแบบใหม่) 
A – B 8.67 15.44 
C – D 24.27 35.57 
E – F  1.04 0.67 

 
 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องไม่ติดป้ายชนิดนํ้าเกลือ และการไมป่รับ Rate สารนํ้าตามแผนการรักษา  
ไม่พบการให้ยาผิดชนิดจากการหยิบยาผิดจาก Stock ยา 
ภาพก่อนการทําโครงการ ภาพหลังการทําโครงการ 
Stock เก็บยาผู้ป่วยก่อนทําโครงการ 

 
 
 

Stock เก็บยาผู้ป่วยหลงัทําโครงการ 

 
 
ตู้เย็นเก็บยาหลังทําโครงการเสร็จ 

 
 

  
 
 
บทเรียนที่ได้รบั : การจัดการความเสี่ยงที่ดีต้องมีการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันของผู้ที่เก่ียวข้องและคิดนว
ตกรรมออกแบบใหม่ (redesign) ในการแก้ปัญหา จะทําให้การดําเนินการเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็น
รูปธรรมมากย่ิงขึ้น 
การติดต่อกับทีมงาน : หอผู้ป่วยหนักเด็ก โทร. 5400, 5401 
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หน่วยงาน : หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 
ชื่อผลงาน : เชื้อชาติไม่ใชป่ญัหาในยุค 4.0 
คําสําคญั : เป็นนวัตกรรมที่นํามาแก้ไข การส่ือสารกับผู้ป่วยต่างชาติต่างภาษา 
เครื่องมือทีใ่ชพ้ัฒนา:โปรแกรมแปรภาษาและการออกเสียงในอุปกรณ์สือ่สาร 
สมาชิก:  พยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยหนัก1 
เป้าหมาย:สามารถสื่อสารอย่างง่ายกับผู้ป่วยต่างชาติและลดภาวะเครียดของผู้ป่วย 
ที่มาของปญัหา:ปัจจุบัน ตึก ICU1 รับผู้ป่วยชาวต่างชาติเพราะมีแรงงานต่างชาติมากข้ึน โดยเฉพาะ พม่า 
เขมร ลาว ส่วนใหญ่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้  การสือ่สารจึงเป็นปัจจัยหลักในการให้การ
รักษาพยาบาล และการให้ความร่วมมือของผู้ป่วยที่ดีหากมีการสื่อสารทีถู่กต้องและเข้าใจ 
กิจกรรมการแก้ปัญหา  
 1. ทบทวนปัญหาร่วมกันในหน่วยงาน 
 2. ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย ใช้โปรแกรมแปลภาษาและออกเสียงในโทรศัพท์(ฟรี) 
 3. ประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย 
ผลการดําเนนิงาน  
 1. พยาบาลตึก ICU1 ทุกคนมีความรู้และทกัษะในการใช้โทรศัพท์สามารถใช้โปรแกรมแปรภาษา
ได้อย่างดี 
 2. ลดความเครียดผู้ป่วยได้(ประเมินจากการให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย 
หลังจากการใช้โปรแกรมแปรภาษา ผู้ป่วยไม่ด้ิน มีแววตาเป็นมิตร และให้ความร่วมมือดี) 
 3. เจ้าหน้าที่ทกุคนพึงพอใจเพราะสามารถสื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจได้ 
บทเรียนที่ได้รบั  
 1. การแก้ไขปัญหาเชิงระบบควรมีการระดมสมองจากผู้ทีเ่ก่ียวข้อง เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 2. เทคโนโลยีหากใช้ในทางที่ถูกต้องก็สามารถสร้างความสุขให้กับผู้ใช้ได้ แต่หากนํามาใช้ในทางที่
ผิดก็   ย่อมเกิดทุกข์เช่นกัน 
ติดต่อกับทีมงานปุญญาภา  กาญจนเลขา  Tel. 092-2495641 
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ชื่อหน่วยงาน : งานห้องคลอด โรงพยาบาลพระนครศรอียุธยา 
ผลงานเร่ือง : Safety bag prevention post partum hemorrhage 
คําสําคญั Prevention post partum hemorrhage, ถุงตวงเลือด 
เครื่องมือทีใ่ชพ้ัฒนา ถุงตวงเลือด Safety bag, standing order 
สรุปเรื่องเลา่โดยย่อ การพัฒนาวิธีการตวงเลือด ด้วยถุงใส safety bag เพ่ือให้เกิดความแม่นยําและ
เที่ยงตรงมากที่สุด ถุงตวงเลือดน้ี เจ้าหน้าที่ห้องคลอดทุกคน ทุกตําแหน่งมีส่วนร่วมในการผลิตขึ้น เพ่ือ
นํามาใช้กับผู้คลอดทุกรายที่คลอดทางช่องคลอด ป้องกันการตกเลือดหลังคลอด โดย Early warning 
signs blood loss 300 cc. และ ใช้Standing order ที่ได้พัฒนาร่วมกันภายใน PCT สูตินรีเวชกรรม 
อ้างอิงจากงานอนามัยแม่และเด็กเขตบริการสุขภาพ  4 
สมาชิกทีม เจ้าหน้าที่ห้องคลอด โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
เป้าหมาย เพ่ือให้เกิดความแม่นยําในการประเมินการเสียเลือดของผู้คลอดทางช่องคลอด 
เพ่ือให้การพยาบาลผู้คลอดภาวะตกเลือดหลังคลอด รวดเร็ว ทันท่วงที โดย Early Warning Signs 
ที่มาของปญัหา การตกเลือดของมารดาหลังคลอด  นับเป็นภาวะแทรกซอ้นที่พบบ่อย เป็นสาเหตุรุนแรง
ที่สําคัญส่งผลต่อการเสียชีวิตของมารดา  ที่ผ่านมาการประเมินการตกเลือดในระยะคลอดและหลังคลอด 
ส่วนใหญใ่ช้การคาดคะเนด้วยตาเปล่า ทําให้การประเมินการเสียเลือดประเมินได้น้อยกว่าความเป็นจริง 
ส่งผลให้เกิดภาวะ shock จากการตกเลือด เพ่ือการดูแลรักษาได้อย่างทันท่วงที จึงพัฒนาวิธีการตวงเลือด 
ด้วยถุงใส safety bag เพ่ือให้เกิดความแม่นยําและเที่ยงตรงมากที่สุด  นําสู่การวางแผนป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนจากการตกเลือดหลังคลอด Prevention post partum hemorrhage : Safety bag 
กิจกรรมการแก้ปัญหา/พัฒนา  

1) ทบทวน วิเคราะห์สาเหตุการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก  
2) ศึกษา ค้นหาขอ้มูลความรู้ แนวทางการป้องกัน 
3) จัดประชุมเจ้าหน้าที่ห้องคลอดทุกคนเพ่ือหาวิธีป้องกัน และสร้างนวตกรรม 
4) จัดแบ่งกลุ่มโดยสมัครใจเจ้าหน้าที่ช่วยกันผลิตถุงใส safety bag เตรียมอุปกรณ์  
5) สร้างปริมาตรการวัด โดยทําเป็น  scale sticker 
6) ทดลองนํานวตกรรมไปใช้กับผู้คลอดทางช่องคลอด โดยใช้ปริมาณการเสยีเลือดที่ 300มิลลลิิตร 

เป็นเกณฑ์ Prevention post partum hemorrhage 
7) จัดทํา Early warning sings: PPH โดยทีม nurse LR 
8) จัดทํา Standing order : PPH โดยทีม PCT สูตินรีเวชกรรม 

การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้น 
ผลลัพธ์การดําเนินการ เป้าหมาย 2558 2559 2560 
จํานวนผู้คลอดทางช่างคลอด  2513 2452 2392 
อัตราตกเลือดทางช่องคลอดหลังคลอด 2 ชม.  5% 1.22 

(30) 
1.67 
(40) 

3.80 
(80) 

อัตราผู้คลอดทางช่องคลอดใช้ถุงตวงเลือด  - 30.58 87.45 
ความพึงพอใจในการมีส่วนรว่มในการผลิตถุงตวงเลือด > 90 % - 50 90.9 
ความพึงพอใจในการใช้ถุงตวงเลือด > 80 % - 50 88.89 
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ผลลัพธ์การดําเนินการ เป้าหมาย 2558 2559 2560 
อัตราภาวะช็อคจากการตกเลือดหลังคลอด  1% 0.15 

(8) 
0.28 
(14) 

0.51 
(25) 

อัตราการปฏิบัติตามแนวทางป้องกันตกเลือดหลังคลอด 100% 85 89 92 
อัตราบุคลากรผ่านประเมินสมรรถนะดูแลมารดา 
ตกเลือดหลังคลอด 

100% 85 87 93 

บทเรียนที่ได้รบั 
1) ได้ความร่วมแรงร่วมใจ ความรักสามัคคใีนเจา้หน้าที่ทุกระดับของห้องคลอด 
2) การผลิตถุง safety bag เป็นกิจกรรมหน่ึงทีท่ําให้เจ้าหน้าที่ได้รวมกลุ่มกันทํา มีความสนุกสนาม  

ได้พูดคุยแบบพ่ีน้องกัน จึงเกิดการต้ังช่ือกลุ่มย่อยในการผลิต เช่น กลุ่มวัยละอ่อน กลุ่มวัยสะรุ่น กลุ่มสูงวัย เป็นต้น 
3) ถ่ายทอดการผลิต การใช้ และให้ถุง safety bag ในโรงพยาบาลชุมชน 
4) รพช. ทุกแห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มกีารใช้ถุง safety bag ครบทุกโรงพยาบาล โดยการ 

ถ่ายทอด สื่อสาร ผ่าน Cop LR 
  ถุงตวงเลือด safety bag Early warning sing: PPH        Standing order PPH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การติดต่อกับทีมงาน  งานห้องคลอด โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 5101 
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หน่วยงาน : หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 
ชื่อผลงาน : ที่หัก Amp ยา Pediatric Model 
ชื่อและที่อยู่องค์กร : หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม  โรงพยาบาลพระนครศรอียุธยา 
สมาชิกทีม :  นางฉวีวรรณ  บรรพกิจ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
ที่มาของปญัหา :  
 เน่ืองจากในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละเวร กิจกรรมบางกิจกรรมอาจก่อให้เกิดอันตราย
ต่อผู้ปฏิบัติงานได้แม้ว่าจะระมัดระวังก็ตาม การเตรียมยาฉีดก็เป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งพยาบาลทุกคนปฏิบัติ
เป็นประจําทุกเวร การหัก Amp ยามักควบคู่กับการเตรียมยาเสมอแต่ละคร้ังของการหัก Amp ยาบางคร้ัง
จะบาดน้ิวมือของผู้ปฏิบัติงานจึงหาวิธีเพ่ือลดการเกิดอันตรายจาการบาดเจ็บจาก Amp ยาบาด โดยใช้
วัสดุเหลือใช้จากหน่วยงานเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความม่ันใน ปลอดภัยจาการบาดเจ็บของผู้ปฏิบัติงาน  
 ปัญหาที่พบ คอื 

1) บางครั้งการหัก Amp ยาไม่สะดวกด้วยพยาบาลผู้ปฏิบัติหน้าที่หว่ันเกรงว่า Amp ยาจะบาดมือ
หรือบางคร้ัง Amp ยาแตกละเอียด 

2) สิ้นเปลืองเวลาและการเตรียมอุปกรณ์ เช่น ผ้า สําล ีรอง Amp ยาขณะหัก 
3) อาจเกิดอุบัติการณ์การบาดเจ็บจาก Amp ยาบาด   

วัตถุประสงค ์
1) ผู้ปฏิบัติงานพึงพอใจและมีความสุขในการปฏิบัติงาน 
2) ช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดการบาดเจ็บจาก Amp ยาบาดเจ้าหน้าที่ 
3) ใช้ทรัพยากรอย่างคุ่มค่า 

แนวทางปฏิบติัเดิม  
1) กรณีเป็น Amp ยาที่ไม่ม ีmarker ให้หัก Amp ยาโดยใช้ใบเลื่อย เลื่อย Amp ยาก่อนหักเสมอ 
2) กรณี Amp ยาที่ม ีmarker หกัได้เลยไม่ต้องใช้ใบเลื่อยๆ Amp ยาอีก (แต่บางคนเพ่ือความมั่นใจ

ก็จะใช้ใบเลื่อย ๆ Amp ยาก่อน) 
3) ใช้สําลีหรือผ้ารองบริเวณรอบคอ Amp ยาขณะหัก Amp ยา 

การดําเนินงาน 
 ผลิตอุปกรณ์สาํหรับหัก Amp ยา pediatric model โดยนํา Syringe 50 cc. ที่ใช้แล้วมาล้างให้
สะอาด ผึ่งแดดให้แห้ง 
 ขั้นตอนการประดิษฐ ์

1. ดึงแกนใน syringe 50cc. ออกตรงปีกแกนใน syringe 50cc. เจาะเป็นรูขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8 mm., 0.7 mm., 0.6 mm. ตรงหัว syringe ที่ติดกับเข็มฉีดยาตัดออก
ตามรูปทรงกระบอกของ syringe  
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2. ตัดส่วนยางสีดําของแกนในทีติ่ดกับปลายหัวเข็มออก 1 cm. โดยวัดจากขอบยางในด้านล่าง
แล้วใช้คัดเตอร์ตัดออก 

 
3. นํายางในที่หุ้มแกน syringe ตัดเป็นรูเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 cm. 

 
4. แกนใน syringe 50cc. ที่ตัดออกแล้ววัดจากส่วนปลาย syringe ขึ้นมา 2.5 cm. แล้วใช้คัด

เตอร์ถากให้เป็นร่อง 4 ร่อง เพ่ือให้จุกยางที่ตัดแล้ว Fix อยู่ในร่อง 

 
5. แกนในส่วนหัว syringe ที่ตัดแล้ว วัดลงมา 1cm แล้วใช้คดัเตอร์ถากเป็นร่อง 4 ร่องแล้วใส่โอ

ริงค์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 น้ิว เพ่ือให้ fix กับกระบอก syringe ด้านนอก 

 
6. ดันแกนในเข้าไปในกระบอก syringe ส่วนทีเ่ป็นรูที่เจาะไว้จะอยู่ปลาย syringe 
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7. วิธีใช้นํา Amp ยาที่จะหักใส่ในช่องที่เจาะไว้ ดู Amp ยาให้เหมาะสมกับช่องที่เจาะไว้ เมื่อ 
amp ยาเข้าไปในช่องที่ต้องการเลือกแล้วหัก amp ยาเข้าแกนใน syringe amp ยาจะหลุด
ลงไปในช่องแกนใน syringe ใช้มือดันแกนใน syringe ด้านบนลงล่างเพ่ือเอา amp ที่หัก
ออกจาก syringe    

 

 
 
8.การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึน้  

1) อยู่ระหว่างการการทดลองใช้และเป็นโอกาสพัฒนาต่อ 
2) สะดวกใช้และประหยัดพลังงานใช้ทรัพยากรคุ้มค่า   

9.การติดต่อกับทีมงาน : นางฉวีวรรณ  บรรพกิจ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม  
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  โทร.8500 
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ชื่อหน่วยงาน: หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง1 
ผลงาน: นวัตกรรม “ทําอย่างไรเม่ือต้องนอนโรงพยาบาล” 
คําสําคญั: การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ผู้ป่วยและหรือญาติผู้ป่วยควรได้ทราบรายละเอียด ความ
จําเป็นในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากแพทย์ พยาบาล และจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล  
เครื่องมือทีใ่ชใ้นการพัฒนา:  
       - แผ่นพับแนะนําการนอนโรงพยาบาล 
       - เสียงตามสายที่หอผูป่้วยอายุรกรรมหญิง 1 เปิดทุกวันเวลา  6.30-8.00 น. 
       - กิจกรรมกลุ่มญาติเฝา้ผู้ป่วยในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง1 

เรื่องเลา่โดยย่อ 
ผู้ป่วยเมื่อแพทย์วินิจฉัยให้เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลน้ัน บางคร้ังครอบครัวยังไม่ได้เตรียม

ความพร้อมในการมานอนโรงพยาบาล ดังน้ันการให้ข้อมูลให้ผู้ป่วยและญาติรับทราบข้อมูลในการนอน
โรงพยาบาลจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญ รองมาจากอาการของผู้ป่วย การสร้างสัมพันธภาพเป็นการผูก
มิตรที่สําคัญอย่างย่ิงในการพบกันครั้งแรก ช่วงเวลาเย่ียมในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ปี 2558-2560 พบปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ช่วงเวลาที่แพทย์ตรวจญาติจะเข้าเย่ียมผู้ป่วย ญาติที่เฝ้าตามเตียงอยู่กัน
มากกว่า 1 คน ของใช้ที่ญาติเตรียมมามากจนทําให้พ้ืนที่ในการทํางานแออัด ญาติและผู้ป่วยนําทรัพย์สิน
มีค่าติดตัวมาด้วย ดังน้ันทีมหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 จึงได้จัดทํา นวัตกรรม “ทําอย่างไรเมื่อต้องนอน
โรงพยาบาล” และเสียงตามสายเพ่ือแนะนําสถานที่ การเตรียมเอกสารในเรื่องสิทธิของผู้ป่วย การเตรียม
ของใช้ที่จําเป็น ช่วงเวลาเข้าเย่ียม ร่วมกับการทํากิจกรรมกลุ่มญาติในหอผู้ป่วยกระตุ้นการให้ข้อมูลการ
นอนโรงพยาบาล การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเฝ้าไข้ และมีกิจกรรมนันทนาการเสริมออกกําลังกาย
ให้ผ่อนคลายความเครียดร่วมกัน  เพ่ือให้ญาติที่อยู่ช่วยสื่อสารข้อมูลการนอนโรงพยาบาลอีกช่องทาง
หน่ึง 
ที่อยู่องค์กร: หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง1 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  
สมาชิกทีม : นางเกศศิริ พานิชชอบ   พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการพิเศษ 

                   นางใจรัก   รมัมะภาพ   พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 
                   นางสาว จิราภรณ์  มีชูสิน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 

เป้าหมาย 
1) เพ่ือให้ผู้ป่วยและญาติรับทราบข้อมูลในการนอนโรงพยาบาล 
2) เพ่ือให้ผู้ป่วยและญาติพึงพอใจในการนอนโรงพยาบาล 
3) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติพึงพอใจ ทํางานได้สะดวก 

ที่มาของปญัหา 
 ผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยให้นอนโรงพยาบาลน้ัน การให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ป่วย
และญาติเป็นสิ่งสําคัญ และเป็นสิทธิที่ผู้ป่วยควรทราบจากสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษา หอผู้ป่วย
อายุรกรรมหญิง 1 รับผู้ป่วยด้านอายุรกรรมที่มีภาวะความเจ็บป่วยวิกฤต และเรื้อรัง การให้ข้อมูล
แผนการรักษาจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นลําดับแรก รองลงมาการแนะนําสถานที่ การเตรียมของใช้ที่จําเป็น 
เอกสารเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วยในการรับรองค่าใช้จ่าย การไม่นําของมีค่าติดตัวมาโรงพยาบาล การให้
ความร่วมมือกับแพทย์ในการตรวจรักษา เวลาในการเข้าเย่ียม ล้วนเป็นสิ่งที่จําเป็น ซึ่งข้อมูลเหล่าน้ีเมื่อ
ให้แล้วต้องมีการติดตาม และช้ีแจงอย่างสมํ่าเสมอ ภาวะความเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่คุกคามต่อผู้ป่วยและ
ญาติที่เฝ้า บางครั้งอยากอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยมากกว่า 1 คน จะมาเย่ียมก่อนเวลาทําให้ผู้ปฏิบัติงานไม่
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สะดวกในการทํางาน ต้องขอร้องและแนะนําการเย่ียมอยู่เสมอ จนบางครั้งต้องตามยามมาเชิญญาติออก
ก่อนเวลาเย่ียม เพ่ือให้แพทย์ได้ตรวจผู้ป่วย และผู้ปฏิบัติทําหน้าที่ดูแลผู้ป่วยได้สะดวก ดังน้ันทีมหอ
ผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 จึงได้จัดทํา นวัตกรรม “ทําอย่างไรเมื่อต้องนอนโรงพยาบาล” และเสียงตาม
สายเพ่ือแนะนําสถานที่ การเตรียมเอกสารในเรื่องสิทธิของผู้ป่วย การเตรียมของใช้ที่จําเป็น ช่วงเวลาเข้า
เย่ียม ร่วมกับการทํากิจกรรมกลุ่มญาติในหอผู้ป่วยกระตุ้นการให้ข้อมูลการนอนโรงพยาบาล การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเฝ้าไข้ และมีกิจกรรมนันทนาการเสริมออกกําลังกายให้ผ่อนคลาย
ความเครียดร่วมกัน เพ่ือให้ญาติที่อยู่ช่วยสื่อสารข้อมูลการนอนโรงพยาบาลอีกช่องทางหน่ึง 
กิจกรรมแก้ปัญหา 

1) ทีมได้มีการทบทวนอุบัติการณ์การให้ข้อมลูการนอนโรงพยาบาลแก่ผู้ป่วยและญาติ  
2) ปรึกษากับผู้ปฏิบัติเพ่ือร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหา 
3) จัดทํา นวัตกรรม “ทําอย่างไรเมื่อต้องนอนโรงพยาบาล” ในหน่วยงาน 
4) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติทุก 3 เดือน   

การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้น  
ตัวชี้วัด เกณฑ์ 2558 2559 2560 

ผู้ป่วยและญาติรับทราบข้อมูลในการนอนโรงพยาบาล 100% 65 85 88 
ผู้ป่วยและญาติพึงพอใจในการนอนโรงพยาบาล 100% 60 68 72 
ผู้ปฏิบัติพึงพอใจ ทํางานได้สะดวก 100% 70 75 78 
 

บทเรียนที่ได้รบั  
การเรียนรู้ปัญหาหน้างาน เป็นการสะท้อนการแก้ปัญหาของผู้ปฏิบัติจากงานประจํา ทําให้ผู้ปฏิบัติ
มองเห็นปัญหาหน้างาน เกิดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนางานให้มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการดูแลรักษา
ผู้ป่วยปลอดภัย สะท้อนกลยุทธ์ Safety Goal (2P) ผู้ป่วยปลอดภัย ผู้ให้บริการมีความสุข สร้างการ
ขับเคลื่อนในการปฏิบัติทําให้เกิดการพัฒนาท่ีต่อเน่ือง และยั่งยืนในหน่วยงาน 
การติดต่อทีมงาน : นางสาว จิราภรณ์ มีชูสนิ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง1 
เบอร์ที่ทํางาน Tel : 0899012835 , เบอร์มอืถือ Tel : 0843350945 E –mail : 
punurse6101@gmail.com 
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ชื่อหน่วยงาน: หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 
ผลงานเร่ือง: ป้ายช่วยจํา 
คําสําคญั :CAPD (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis)= การล้างไตทางช่องท้องอย่าง
ต่อเน่ืองด้วยตนเอง 
  Infected CAPD = การติดเช้ือจากการล้างไตทางช่องท้อง 
เครื่องมือที่ใช้พัฒนา 

  
เป้าหมาย 1.เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับยาฆ่าเช้ือตรงตามแผนการรักษาของแพทย์ 
     2.เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงในการนอนโรงพยาบาลนานข้ึน 
ที่มาของปญัหา: ผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้องที่มีภาวะติดเช้ือ จําเป็นต้องได้รับยาฆ่าเช้ือที่ผสมทางน้ํายาล้าง
ไต เพ่ือลดการติดเช้ือในช่องท้อง บ่อยคร้ังที่พยาบาลไปฉีดยาไม่ทัน เน่ืองจากญาติทําการล้างไตก่อนเวลา 
หรือบางคร้ังเปล่ียนญาติที่ทําการล้างไต จึงไม่ทราบว่าต้องมีการฉีดยาเข้าในถุงนํ้ายาล้างไต ทําให้ผู้ป่วย
ไม่ได้รับยาตรงตามรอบ ส่งผลให้การรักษาพยาบาลไม่เป็นไปตามที่แพทย์วางแผนไว้และผู้ป่วยอาจต้อง
นอนโรงพยาบาลนานขึ้นด้วย 
กิจกรรมการแก้ปัญหา/พัฒนา : 

1) ประชุม ทบทวนเก่ียวกับขั้นตอนการเตรียมยาที่จะผสมในถุงนํ้ายาล้างไต 
2) ทบทวนขั้นตอนการอธิบายให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจเก่ียวกับยาที่ใช้ผสม 
3) คิด นวัตกรรม “ป้ายช่วยจํา” 
4) การดําเนินการเมื่อแพทย์มี order ให้ผสมยาในถุงนํ้ายาล้างไตหน้าท้อง แบ่งออกเป็นการผสมยา

ฆ่าเช้ือในนํ้ายาล้างไตถุงสุดท้าย และ การผสมยาฆ่าเช้ือในนํ้ายาล้างไตทุกถุง 
      4.1เบิกยาตาม order แพทย์ 
      4.2 สอบถามเวลาที่ผู้ป่วยล้างไต 
      4.3อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติทราบถึงแผนการรักษาของแพทย์ 
      4.4แจ้งผูป่้วยและญาติ ให้รอพยาบาลมาฉีดยาก่อนที่จะปล่อยนํ้ายาล้างไตเข้าท้องผู้ป่วย 
      4.5แขวนป้ายช่วยจําไว้ที่เตียงผู้ป่วย 

การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้น 
: ผู้ป่วยได้รับยาฆ่าเช้ือตรงตามแผนการรักษาของแพทย์ 
: ผลการรักษาการติดเช้ือของผู้ป่วยเป็นไปในทางที่ดีขึ้น 

บทเรียนที่ได้รบั 
: การรักษาเป็นไปในทางที่แพทย์ได้วางแผนไว้ ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น 

สมาชิกทีม :พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8300 
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ชื่อหน่วยงาน:  หอผู้ป่วยพเิศษ 1 
ชื่อผลงาน:   นวัตกรรมแผน่พับ 4.0 
คําสําคญั:           THR (total  hip   replacement ) คือการผ่าตัดเปล่ียนข้อสะโพกเทียม 
เครื่องมือทีใ่ชใ้นการพัฒนา:           นวัตกรรมแผ่นพับ 4.0 
สมาชิกทีม:           พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยพิเศษ 1 
เป้าหมาย:        1.  เพ่ือให้ผูป่้วยและญาติมีคู่มือเรื่อง 
“การปฏิบัติตนหลังผ่าตัดข้อสะโพกเทียมกลับไปพักฟ้ืนที่บ้าน” 
          2.  อัตราการเกิด RE-ADMIT  จากการปฏิบัติตนไม่ถูกต้องเท่ากับ 0   
ที่มาของปญัหา    
 จากสถิติที่ผ่านมาจํานวนผู้ป่วยที่เข้ารับการทําผ่าตัดกระดูกสะโพกหักในแผนกออร์โธปิดิกส์
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาปี 2558 จํานวน 144 ราย  ปี 2559  จํานวน  147 ราย ปี 2560 จํานวน      
124 ราย ตามลําดับ    ซึ่งในจํานวนกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวเป็นผู้ป่วยที่รับไว้ในหอผู้ป่วยพิเศษ1ปี 2558 
จํานวน   67 ราย  ปี 2559 จํานวน 25 ราย ปี 2560  จํานวน 39 ราย   จากการวิเคราะห์กระบวนการ
ทํางานพบว่า ผู้ป่วยหลังทําผ่าตัดข้อสะโพกญาติผู้ป่วยและผู้ป่วยมีความกังวลสูงไม่กล้าเคลื่อนไหว ซึ่ง
ระบบเดิมหลังทําผ่าตัดนักกายภาพบําบัดทําหน้าที่สอนเร่ืองการเคลื่อนไหวในท่าทางต่างๆ  แต่ก็ไม่
สามารถสอนได้ทุกกิจกรรมประจําวัน  นอกจากน้ีเอกสารเป็นแผ่นพับเรื่องการปฏิบัติตนหลังผ่าตัดของเดิม
เป็นกระดาษขนาด  A4 ภาพขาวดําไม่สวยงาม  / ตัวหนังสือมีขนาดเล็กอ่านค่อนช้างลําบากเพ่ือสนับสนุน
โยบายนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และนโยบายของSERVICE   PLAN ของกระทรวงสาธารณสุขสาชาออร์โธปิดิกส์  
เน้นการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกสะโพกหัก    หน่วยงานจึงคิดนวัตกรรมเรื่องการทําคิวอาร์โค๊ด
เรื่องการปฏิบัติตนสําหรับผู้ป่วยหลังทําผ่าตัดกระดูกข้อสะโพก เช่น  การน่ัง การนอน การเดิน การเข้า
ห้องนํ้า การอาบนํ้าแต่งตัว   เป็นต้น มีลักษณะเน้ือหาเป็นภาพสีสวยงาม  ขนาดตัวหนังสืออ่านง่ายสบายตา     
ซึ่งผู้ป่วยและญาติสามารถนําไปใช้เป็นคู่มือการดูแลตนเองเมื่อกลับไปพักฟ้ืนที่บ้าน 
กิจกรรมการแก้ปัญหา 

1) ประชุมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
2) ประสานงานกับทีมวิชาการของกลุ่มการพยาบาลเพ่ือจัดทําคิวโค๊ดข้อมูล 
3) จัดทํา  นวัตกรรมแผ่นพับยุค 4.0 
4) ทดลองให้ญาติและผู้ป่วยที่ทําผ่าตัดกระดูกข้อสะโพกใช้งาน พร้อมกับการแจกแผ่นพับของเดิม   

เก็บข้อมูลต้ังแต่ 1 ม.ค.61  - 30 เม.ย. 61  เรื่องอัตราความพึงพอใจ  และ อัตราRE-ADMIT จากการ
ปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้น 
 นวัตกรรม แผน่พับ 4.0 เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การปฏิบัติตนหลังผ่าตัดข้อสะโพกเทียม ซึ่ง
ผู้ป่วยและญาติสามารถใช้เป็นคู่มือในการทบทวนความรู้ต่างๆ  เมื่อกลับไปพักฟ้ืนที่บ้าน  
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แผ่นพับแบบเดมิ แผ่นพับ 4.0

 
 
ผลการดําเนนิงาน:      
  จากการเก็บข้อมูลผู้ป่วยทีผ่่าตัดข้อสะโพกเทียมต้ังแต่ 1 ม.ค.61  - 30 เม.ย. 61  จํานวน  30 ราย  
พบว่า อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติต่อนวัตกรรมแผ่นพับ 4.0 เท่ากับ 95 %    
อัตราการRE-ADMIT  เรื่องการปฏิบัติตนหลังผ่าตัดข้อสะโพกเทียมไม่ถกูต้องเท่ากับ 0 
บทเรียนที่ได้รบั:       สื่ออิเล็กทรอนิกส ์เป็นสิ่งท้าทายในยุคดิจิตัล การนํามาใช้ในทางสาธารณสุขด้าน
การให้ความรู้ด้านสุขภาพจะทําให้เราเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น 
การติดต่อกับทีมงาน: นางณัฐธยาน์   พวงพัฒน์       พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   เบอร์โทร  035-
211888ต่อ 7120   
ขอขอบคุณ    คณะกรรมกรรมการวิชาการของกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาที่ช่วย
จัดทําคิวอาร์โค้ดข้อมูล 
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ชื่อหน่วยงาน : หอผู้ป่วยหนกัศัลยกรรม 
ชื่อผลงาน: แบบประเมินการดูแลผูป้่วยอย่างต่อเนื่องก่อนย้ายออกจากหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม 
แบบประเมิน 3C (Cri Care Con) 
คําสําคญั: การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเน่ือง หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม 
สรุปผลงานโดยย่อ: การใช้แบบประเมินการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเน่ืองก่อนย้ายออกจากหอผู้ป่วยหนัก
ศัลยกรรม ทําให้บุคลากรในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานมีความตระหนักและมีความพร้อมในการย้าย
และการรับย้ายผู้ป่วยเพ่ิมขึ้น มีการเฝา้ระวังและติดตามอาการของผู้ป่วยได้อย่างต่อเน่ือง ทําให้การ
ปฏิบัติงานทางการพยาบาลมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
ชื่อหน่วยงาน: หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
สมาชิกทีมผู้จัดทํา: นางสาวสิริประภา สายโยช์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
เป้าหมาย: เพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อนย้ายออกจากหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม 

1. เพ่ือให้พยาบาลในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมเตรียมความพร้อมก่อนย้ายผู้ป่วย ทั้งด้านเอกสาร
และด้านการพยาบาล เพ่ือลดระยะเวลาในการตามงานของหอผู้ป่วยที่รับย้าย อย่างน้อยร้อยละ 90 
ภายหลังการดําเนินการในระยะเวลา 6 เดือน 

2. เพ่ือให้พยาบาลในหอผู้ป่วยที่รับย้ายมีความพร้อมในการเฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเน่ือง 
อย่างน้อยร้อยละ 80 ภายหลังการดําเนินการในระยะเวลา 6 เดือน 

3. เพ่ือลดอุบัติการณ์หรือภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยที่ต้องย้ายกลับเข้ามารักษาในหอผู้ป่วยหนัก
ศัลยกรรมซ้ํา มีจํานวนวันนอนลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80 ภายหลังการดําเนินการในระยะเวลา 6 เดือน 

4. เพ่ือเกิดความพึงพอใจของบุคลากรระหว่างหน่วยงานเพ่ิมขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 90 และลด
ระยะเวลาการเดินของผู้ช่วยเหลือคนไข้หรือคนงาน อย่างน้อยร้อยละ 80 ภายหลังการดําเนินการใน
ระยะเวลา 6 เดือน 
ปัญหาและสาเหตุ 

ผู้ป่วยที่เข้ารับการักษาในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมจะได้รับรักษาและเฝ้าระวังเพ่ือติดตามอาการ
ผู้ป่วยให้พ้นจากภาวะวิกฤตที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตและไม่มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เมื่ออาการเร่ิมคงที่
แพทย์จะอนุญาตให้ย้ายออกจากหอผู้ป่วยวิกฤตได้ซึ่งช่วงเวลาก่อนย้ายผู้ป่วยออกจากหอผู้ป่วยวิกฤตเป็น
ช่วงเวลาที่ผู้ป่วยและญาติรู้สึกดีใจและรอคอยเพราะเป็นสัญญาณที่แสดงถึงอาการของผู้ป่วยน้ันดีขึ้น แต่
อย่างไรก็ตามการย้ายผู้ป่วยออกจากหอผู้ป่วยวิกฤตในบางรายน้ัน จะย้ายออกเมื่อผู้ป่วยมีสภาวะทาง
กายภาพของร่างกายทรุดลง หรือไม่มีแผนในการดูแลรักษาท่ี active ต่อไป แพทย์ก็จะพิจารณาย้ายผู้ป่วย
ออกไปอยู่ในการดูแลของหอผู้ป่วยสามัญได้ ผู้ป่วยอาจต้องเผชิญกับอาการที่ไม่พึงประสงค์และอาจเกิด
ผลกระทบตามมาได้ เน่ืองจากร่างกายยังไม่สามารถปรับสภาพได้ดีภายหลังหมดฤทธ์ิยา และยังฟ้ืนตัวได้
ไม่เต็มที่ เช่น ปัญหาด้านการหายใจ แผลติดเช้ือ แขนขาอ่อนแรง ความดันในกะโหลกศีรษะสูง อาการปวด
แผล ไม่อยากอาหาร นํ้าหนักลด มีปัญหาเก่ียวกับการนอน มีความวิตกกังวล หรือมีความเครียดหลังเผชิญ
เหตุการณ์สะเทือนใจ เป็นต้น โดยปัญหาเหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบเป็นระยะเวลาที่ยาวนานข้ึนหากไม่ได้รับ
การดูแลอย่างต่อเน่ืองอาจกลับเข้ามารักษาต่อในหอผู้ป่วยวิกฤตซ้ําอีกได้ ผู้ป่วยจึงควรได้รับการรักษาดูแล
และเฝ้าระวังติดตามผลการรักษาอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสมจนกว่าอาการจะดีขึ้นหรือหายไป ด้วยการ
ช่วยเหลือสนับสนุนภายใต้คําแนะนําของแพทย์และพยาบาลในหอผู้ป่วยและญาติหรือบุคคลใกล้ชิดอย่าง
สม่ําเสมอ 
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การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเน่ืองเป็นสิ่งสําคัญที่พยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมจะต้อง
สามารถวางแผนในการจําหน่ายผู้ป่วยทุกรายก่อนออกจากหอผู้ป่วยวิกฤตได้ โดยใช้ข้อมูลจากการประเมิน
ระยะแรกรับจนกระทั่งอาการปัจจุบันให้ครอบคลุมปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย เพ่ือให้สอดคล้อง
กับปัญหาของผู้ป่วยแต่ละรายได้ อีกทั้งยังช่วยให้หอผู้ป่วยสามัญติดตามและประเมินอาการผู้ป่วยได้อย่าง
ต่อเน่ืองจากหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม และสามารถเฝ้าระวังให้การช่วยเหลือเบ้ืองต้นได้ นอกจากน้ีการ
เตรียมความพร้อมทางด้านเอกสารและอุปกรณ์ต่างๆ ก็เป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมการ
พยาบาลได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและยังสามารถใช้เป็นหลักฐานในส่ง
ต่ออาการและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระหว่างหน่วยงานได้ 
กิจกรรมการพฒันา 
ขั้นตอนการดําเนนิงาน 

1. ประชุมเจ้าหน้าที่ในหอผูป่้วยหนักศัลยกรรมประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพจํานวน 17 คน ให้
ทราบถึงความสําคัญในการสง่ต่อ สรุปอาการก่อนย้ายผู้ป่วยออกจากหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม มกีาร
ทบทวนหาสาเหตุแลกเปลี่ยนความคิดและหาแนวทางเพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเน่ือง 
 2. ทบทวนและจัดทํารูปแบบในการประเมินการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเน่ืองก่อนย้ายออกจากหอ
ผู้ป่วยหนักศัลยกรรม 
          3. ประชุมช้ีแจงให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบแนวทางในการใช้แบบประเมินการดูแลผู้ป่วยอย่าง
ต่อเน่ืองก่อนย้ายออกจากหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติที่ตรงกันและนําสู่
การปฏิบัติในหน่วยงาน 

4. เก็บข้อมูลโดยการบันทึกการใช้แบบประเมินภายหลังดําเนินงาน เริ่มทดลองใช้ต้ังแต่ 12
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560 แล้วนํามาทบทวนปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ เป็นประโยชน์ต่อ
ตัวผู้ป่วยและบุคลากรทั้งในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมและระหว่างหน่วยงาน 
           5. เก็บข้อมูลและบันทึกเหตุการณ์ในส่วนที่ยังเป็นปัญหาในการย้ายผู้ป่วยทั้งในหอผู้ป่วยหนัก
ศัลยกรรมและระหว่างหน่วยงานต้ังแต่ เดือนมกราคม-มิถนุายน 2561 
          6. วิเคราะห์ข้อมูล 
          7. สรุปและอภิปรายผล 
          8. นําข้อเสนอแนะ จากผู้ใช้แบบประเมินการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเน่ืองก่อนย้ายออกจากหอ
ผู้ป่วยหนักศัลยกรรมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงแนวทางในการพยาบาลอย่างต่อเน่ืองให้มี
ประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น 
การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง (ในช่วงระยะเวลาทดลองใช้ 2 เดือน) 
- พยาบาลในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมมคีวามตระหนักในการเตรียมความพร้อมก่อนย้ายผู้ป่วย ทั้งด้าน
เอกสารและด้านการพยาบาลมากข้ึนร้อยละ 80  
- ไม่พบผู้ป่วยที่ต้องย้ายกลับเข้ามารักษาในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมซ้ํา  
- ความพึงพอใจของบุคลากรทั้งในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมและระหว่างหน่วยงานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 90 
บทเรียนที่ได้รบั 

การนําแบบประเมินการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเน่ืองก่อนย้ายออกจากหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมมา
ทดลองใช้ช่วงระยะเวลา 2 เดือน ทําให้พยาบาลในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมมีความต่ืนตัว และมีความ
พร้อมในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมากขึ้น มีการส่งต่ออาการผู้ป่วยได้กระชับและครอบคลมุมากขึ้น มีการ
เตรียมเอกสารและของใช้อย่างครบถ้วน และปฏิบัติได้อย่างต่อเน่ือง ภายหลังการใช้แบบประเมินการดูแล
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ผู้ป่วยอย่างต่อเน่ืองก่อนย้ายออกจากหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทําใหม้ีคณุภาพด้านการพยาบาลไปในทางที่
ดีขึ้น มีการเฝ้าระวังและมีความตระหนักถึงปัญหาของผู้ป่วยเพ่ิมขึ้น ทําให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยและ
ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน 
การติดต่อกับทีมงาน: นางสาวสิริประภา สายโยช์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
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หน่วยงาน : หอผู้ป่วยหนักเด็กโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
ผลงานเร่ือง : ปกปิด ป้องกัน ลดการติดเชื้อทารกน้อย 
คําสําคญั : ลดการติดเช้ือ 
เครื่องมือทีใ่ชพ้ัฒนา : นวตกรรม 
สมาชิกทีม :   อติพร  ศิวิชัย  และ วิราภรณ์ ริยะกุล หอผู้ป่วยหนักเด็ก 
เป้าหมาย :  ป้องกันและลดภาวะติดเช้ือในการให้สารนํ้า สารอาหารและยาในทารกแรกเกิด 
ที่มาของปญัหา :  
      ภาวะติดเช้ือเป็นสาเหตุสําคัญในการเสียชีวิตของทารกแรกเกิด โดยทารกแรกเกิดที่รอดชีวิตอาจมี
ปัญหาทางด้านพัฒนาการและสติปัญญาตามมาได้ สาเหตุที่ทารกแรกเกิดมีการติดเช้ือได้หลายทาง   เช่น 
จากมารดาสู่ทารก หรือ จากสิ่งแวดล้อมขณะทารกได้รับการรักษา ทารกแรกเกิดมีการสร้างภูมิคุ้มกันที่ไม่
ดีไม่สามารถกําจัดเช้ือโรคได้ จึงทําให้เกิดปัญหาหลายระบบร่วมกัน อาการแสดงของทารกไม่จําเพาะ  
อาจมีอาการน้อยหรือซ่อนเร้นไม่แสดงอาการจนถึงขั้นรุนแรงจนช็อคและเสียชีวิตได้ ขึ้นอยู่กับเวลาของ
การสัมผัสเช้ือ จํานวนเช้ือโรคที่เข้าสู่ร่างกาย  ในการรักษาพยาบาลทารกแรกเกิดในหอผู้ป่วยหนักเด็ก 
ต้องมีการให้สารน้ํา สารอาหารและยาทางหลอดเลือดดําหลายชนิด ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญของการติด
เช้ือ และเป็นสาเหตุหน่ึงของติดเช้ือในกระแสโลหิต เพ่ิมระยะเวลาของการอยู่โรงพยาบาลและค่าใช้จ่ายใน
การดูแลรักษา จากสถิติอัตราติดเช้ือทารกแรกเกิดในหอผู้ป่วยวิกกฤตทารกแรกเกิด (NICU) พบร้อยละ 6 
– 25 ระบบที่พบสูงสุดได้แก่ กระแสโลหิต ทางเดินหายใจและทางเดินปัสสาวะตามลําดับ และพบอัตรา
การตายของทารกจากภาวะการติดเช้ือในกระแสโลหิตมากกว่าร้อยละ 50 ทําอย่างไรจึงจะลดการ
ปนเป้ือนบริเวณข้อต่อของการให้สารนํ้า สารอาหารและยาที่เป็นสาเหตุหน่ึงที่สําคัญของการติดเช้ือ จึงเกิด
นวัตกรรม ปกปิด ป้องกัน ลดการติดเช้ือทารกน้อย 
กิจกรรมการแก้ปัญหา/พัฒนา : 
 วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ 

 ถุงซิปขนาดเล็ก และขนาดใหญ ่
 กรรไกร 
 คัทเตอร์ 
 กระดาษกาวสองหน้าแบบบาง 
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ขั้นตอนการประดิษฐ ์
 
 
 

                    
          
 
 
           
         

     
 
     
    
 
 
 
 
 
 
 

ตดัถงุเป็นรูปเหล่ียม 

          ตดัถงุซปิเป็นสองสว่น ตดับริเวณซปิลอ็คเป็นชิน้ๆ 

กาวสองหน้าปิด 
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     พบัคร่ึงพลาสตกิท่ีตดัเป็นเหล่ียม  ติดกาวสองหน้าด้านบนทัง้สองด้าน 

 สง่อบแก๊ส เพ่ือให้ปราศจากเชือ้ พร้อมใช้งาน
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การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้น 

ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมาย 
(Target) 

ผลลัพธ์ที่ปฏิบติัได้ 
ก่อน (เม.ย. – ก.ย.60) หลัง(ต.ค. – มี.ค.61) 

อัตราการติดเช้ือ ลดลงร้อยละ 20 21.75 9.39 
อัตราการติดเช้ือ phlebitis  ลดลง 0 0 

 
บทเรียนที่ได้รบั 
  ความมุ่งมั่นในการหาวิธีการในการดูแลทารกและเด็กป่วยเกิดความสําเร็จได้หากมีความมุ่งมั่น
และไม่ย่อท้อในการทดลองหาวิธีการต่างๆ และทีมไม่ล่าถอยเมื่อเจอปัญหาและอุปสรรค มีการค้นหา
วิธีการปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเน่ืองซึ่งทําให้เกิดแนวทาง นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยทารกและเด็กของทีมหอผูป่้วยหนักเด็กโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
การติดต่อกับทีมงาน : หอผู้ป่วยหนักเด็ก โทร. 5400, 5401 
 
 

ปกปิด ป้องกนั ลดการตดิเชือ้
ถงุซิปลดการติดเชือ้ 
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ชื่อหน่วยงาน: หอผู้ป่วยสุภาวิฆเนศ 
ผลงานเร่ือง: ป้ายเตือน-เตรียมผู้ป่วยสง่  Hemodialysis    
คําสําคญั: ป้ายเตรียมผู้ป่วย  Hemodialysis 
เครื่องมือทีใ่ชพ้ัฒนา:   
 
 
 
 
 
 
สรุปผลงานโดยย่อ:ไม่เกิดความผิดพลาดในข้ันตอนการเตรียมผู้ป่วยส่งฟอกเลือด และสื่อสาร 
กับหน่วยไตเทียม 
ชื่อที่อยู่องค์กร: หอผู้ป่วยสุภาวิฆเนศ 
สมาชิกทีม: นางสาวฮารูณี  ขันธสร  และพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยสุภาวิฆเนศ 
เป้าหมาย: เพ่ือลดความผิดพลาดในขั้นตอนการเตรียมผู้ป่วยส่งฟอกเลือด และสื่อสารกับหน่วยไตเทียม 
ที่มาของปัญหา: เกิดจากความไม่พร้อมในการเตรียมผู้ป่วย อาทิเช่น  ผู้ป่วยยังไม่ได้รับประทานอาหาร  
เน่ืองจากไม่มีญาติและไม่ได้เตรียมอาหารไว้ล่วงหน้า  พยาบาลลืมนํายากระตุ้นเม็ดเลือดและ/หรือเลือดไป
พร้อมผู้ป่วย  ทําให้การฟอกเลือดล่าช้ากว่าเวลาที่กําหนด 
กิจกรรมการแก้ปัญหา /พัฒนา: รวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นในข้ันตอนของการเตรียมผู้ป่วย  จัดลําดับ
ความสําคัญของปัญหา  ติดต่อร่วมพูดคุยกับผู้ปฏิบัติงานจริงถึงความจําเป็นของการเตรียมผู้ป่วยที่
เหมาะสม  จัดทําช้ินงานขึ้น  และทดลองใช้จริง  ดูแลสํารวจความผิดพลาดหลังจากใช้งานช้ินงาน  และ
แก้ไขตามความผิดพลาดน้ัน  
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น: หลังจากเกิดช้ินงานขึ้น พบความผิดพลาดในการเตรียมส่งผู้ป่วยลดลง ผู้ป่วย
รับทราบเวลาที่ชัดเจน  มีความพร้อมในการดูแลตนเองทั้งเรื่องการรับประทานอาหารและการดูแลรักษา
ความสะอาดของร่างกายมากขึ้น และเกิดการสื่อสารที่ตรงกันระหว่างหน่วยงานและหน่วยไตเทียม ลด
ภาระงานที่เกินความจําเป็นลง 
บทเรียนที่ได้รับ: หน่วยไตเทียมไม่ทราบว่า  ทางหอผู้ป่วยได้จัดทําป้ายเตรียมผู้ป่วยส่งฟอกเลือด จึงแก้ไข
โดยการติดต่อประสานงานและส่งตัวอย่างช้ินงานให้หน่วยไตเทียมก่อนเริ่มใช้งานจริง 
 
 
 
 
  

HD ไตเทียม_________________ 
วันที่_______________________ 
เวลา_______________________ 
Hct________________________ 
ยากระตุ้นเม็ดเลือด____________ 
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ชื่อหน่วยงาน : หอผู้ป่วยพเิศษ 1                 
ชื่อผลงาน :    หมอนน้อยคนืชีวิต    
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา       การ RE-USE  อุปกรณ์ของใช้        
สมาชิกทีม       นางณัฐธยาน์  พวงพัฒน์   และเจ้าหน้าทีพิ่เศษ 1 
เป้าหมาย      1) เพ่ือแก้ไขหมอนหนุนนอนให้มีขนาดเหมาะสม 
                    2). ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน 
ที่มาของปัญหา    
 หอผู้ป่วยพิเศษ 1 รับผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ร้อยละ 80 ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เมื่อมีการบาดเจ็บทาง
กระดูกจะส่งผลทําให้เน้ือเย่ือมีอาการบวม การใช้หมอนหนุนจะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่เน่ืองจาก
หมอนหนุนเมื่อมีการใช้งานไปสักระยะหน่ึงจะมีขนาดแฟบลงต้องใช้ครั้งละ 2 ใบจึงจะมีความสูงเหมาะสม   
นอกจากน้ีหมอนที่มีขนาดแฟบลงมากเกินไปเมื่อผู้ป่วยหนุนนอนก็เกิดไม่สุขสบาย ผู้ป่วยบางรายขอหมอน
หนุนซ้อนสองใบบางรายต้องนําหมอนมาเองจากบ้าน จากการสํารวจในหน่วยงานมีหมอนหนุนที่ขนาด
แฟบประมาณ  24 ใบ หากต้องซื้อใหม่เพ่ือทดแทนของเดิมราคาใบละ 250 บาทต้องใช้งบประมาณ 
6,000 บาท     
กิจกรรมการแก้ปัญหา 

1) ประชุมเจ้าหน้าที่หน่วยงานระดมสมองเรื่องการหาวิธีการแก้ปัญหาของงานมีการเสนอการ 
ซ่อมแซมหมอนหนุนนอน 

2) ประเมินสภาพเดิมหมอน  เน่ืองจากหมอนเป็นหมอนที่เย็บด้วยหนังเทียมไม่สามารถใช้จักรปกติ 
เย็บได้    

3) ประสานงานกับฝ่ายช่างของโรงพยาบาล ได้รับความร่วมมือให้การช่วยเหลือในการจัดหานุ่น    
และช่วยเย็บให้  
เก็บข้อมูลเรื่องต้นทุนในการทาํ RE-USE หมอนหนุน/ ผลความประหยัด     
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น :  

ก่อนดําเนินการ หลังดําเนินการ 

 
     
หมอนหนุนมีขนาดความสูงที่เหมาะสมเหมอืนหมอนซื้อใหม่ 
เปรียบเทียบความคุ้มทุน  ซือ้ใหม่  24 ใบราคาใบละ  250 บาท    คิดเป็นเงิน 6,000  บาท 
ราคาหมอนที่ซอ่มแซม  ต้นทนุค่าแรง+ค่าของ  50  บาทราคา 24 x 50 บาท เท่ากับ 1,200 บาท   
ผลประหยัด  6,000  - 1,200    บาท  เท่ากับ   4,800  บาท 
บทเรียนที่ได้รับ: การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของรพ. เราสามารถช่วยกันได้  
นายวิโรจน์  รัมมะภาพ  แผนกช่างที่ให้การช่วยเหลือจนผลงานสําเร็จ     
ขอขอบคุณ....         
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ผู้นาํเสนอผลงาน : หอผู้ป่วยก่ึงวิกฤตด้านการหายใจ 
ชื่อเรื่อง : มีป้ายนี้จบ ยาครบ Stock แน่ 
สถานทีติ่ดต่อกลับหอผู้ป่วยก่ึงวิกฤตด้านการหายใจ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
 0818530362, e-mail panawan.boonpimon@gmail.com 
หลักการและเหตุผล 
 การบริหารจัดการยาใน Stock ยาในแต่ละหอผู้ป่วย เพ่ือให้ยาคงอยู่ จํานวนเพียงพอเท่าที่
กําหนด มีความจําเป็นอย่างย่ิง เน่ืองจากยาถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่มคีวามสําคัญในการรักษาโรค ส่งผลให้
ผู้ป่วยหายขาดหรือช่วยบรรเทาอาการให้ทุเลาลง สําหรับในส่วนการติดตามยาให้คงอยู่ใน Stock ให้มี
ความเพียงพอ พร้อมใช้ และค่าใช้จ่ายตรงตามที่เกิดขึ้นจรงิกับผู้ป่วย น้ันมีความสําคัญอย่างย่ิง เพราะยา 
Stock บางชนิดมีผลโดยตรงต่อการทํางานของหัวใจ ในบางสถานการณ์ผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลง
ทันทีทันใด เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ ผู้ป่วยจําเป็นต้องใช้ยา หาก Stock ยาที่ผู้ป่วยต้องการใช้ขาด ผู้ดูแล
ไม่มีการติดตามให้ยาคงอยู่ใน Stock จะทําให้ผู้ป่วยได้รับยาล่าช้า ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อน
ตามมาได้ ดังน้ันหากผู้ดูแลสามารถบริหารจัดการ Stock ยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลต่อคณุภาพ
การบริการผู้ป่วย 
 เน่ืองจากปีงบประมาณ 2558-2559 ที่ผ่านมา หอผู้ป่วยก่ึงวิกฤตด้านการหายใจ พบว่า มีปัญหา
เรื่องยาใน Stock มีจํานวนไม่เท่าที่ทางหน่วยงานกําหนดไว้ ไม่สามารถระบุได้ว่าใช้ยาไปกับผู้ป่วยเตียงใด 
แม้ทางหน่วยงานจะมีใบตรวจสอบจํานวนยาในแต่ละเวรก็ตาม จึงทําให้ผูป่้วยอาจได้รับยาล่าช้า เมื่อมี
ความจําเป็นใช้ยา สุดท้ายเพ่ือทําให้ Stock ยา มีจํานวนเพียงพอ ทางหน่วยงานจึงขอเบิกจากห้องยา ซึ่ง
ไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงกับผู้ป่วยดังน้ัน เพ่ือป้องกัน และเฝ้าระวังยาใน Stock ให้มีจํานวนเพียงพอ 
พร้อมใช้ จะส่งผลใหม้ียาหมุนเวียนใช้ใน Stock อย่างพียงพอ และค่าใช้จ่ายตรงตามที่เกิดขึ้นจริงกับผู้ป่วย 
หอผู้ป่วยก่ึงวิกฤตด้านการหายใจ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จึงได้ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหา
ดังกล่าว จึงได้จัดทํา ป้ายติดตามยา Stock ขึ้น  
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ยา Stock มีจํานวนคงอยู่เท่าที่กําหนด 
 2. เพ่ือให้ติดตามยาคืน Stock ได้อย่างเป็นระบบ 
ขั้นดําเนนิการ 
 1. เตรียมและจัดหาอุปกรณ์ ประกอบด้วย แผ่นโฟมบาง สีต่าง ๆ, ป้ายรายช่ือยา, ปลอก 
Medicutสีต่าง ๆ, ตีนตุ๊กแก, สต๊ิกเกอร์ใส, แถบกาวบางสองหน้า, กล่องยา 
 2. ลงมือจัดทําป้ายยาแต่ละชนิดจากวัสดุที่มี  โดยเลือกตามความเหมาะสมของยา 
 3. ติดกล่องยาไว้ที่ช่องเก็บยาของผู้ป่วยแต่ละเตียง เพ่ือใช้เก็บป้ายตามยา 
 4. ตรวจสอบ Stock ยา ทุกเวรโดยใช้แบบฟอร์มตรวจสอบStock ยา  
รูปภาพประกอบ 
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ป้ายตามยาจากวัสดุต่าง ๆ การนําไปใชเ้พื่อติดตามยาตามเตียง 

 
Stock ยาที่มีป้ายยาภาพรวม แบบฟอร์มตรวจสอบ Stock ยา 
 
ผลการทดสอบ 
 การนําป้ายตามยาไปใช้เป็นระยะเวลา 8 เดือน คือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง  
1 กรกฎาคม 2560 พบว่า ยา Stock มีความพร้อมใช้ จํานวนเพียงพอเท่าที่กําหนดทุกเวร แม้ว่าไมม่ียาต้ัง
ใน Stock แต่สามารถทราบว่ายาที่ขาดหายไป อยู่ที่เตียงใด ทําให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลในแต่ละเวรสามารถ
ติดตามยามาได้ครบ และส่งต่อเพ่ือให้เวรต่อไปรับทราบได้อย่างชัดเจน ครบถ้วน นอกจากน้ียังพบว่า วัสดุ
มีความคงทน สะดวกต่อการใช้งาน และเจา้หน้าที่มีความพึงพอใจต่อการใช้ป้ายตามยาที่ประดิษฐ์ขึ้น คิด
เป็นร้อยละ 99 
บทเรียนที่ได้รบั 
 อย่ามองข้ามของเหลือใช้ในตึก คิดต่อยอดเม่ือได้มาไม่มีอะไรดีที่สุด การพัฒนาไม่มีที่สิน้สุดเช่นกัน 
เอกสารอ้างอิง 
เฉลิมศร ีสุวรรณเจดีย์ และจฬุาภรณ์ สมรูป. (2553). คู่มือการใช้ยา และการจัดการพยาบาล 
 (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์. 
สุดารัตน์ สุธราพันธ์ และธนาวรรณ แสนปัญญา. (2552). การพัฒนาแนวทางปฏิบัติทางคลินิก 
 สําหรับการป้องกันความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาแก่ผู้ป่วยโรงพยาบาลแพร่.  
 วารสารกองการพยาบาล.36(3), 76-95. 
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ชื่อหน่วยงาน: หอผู้ป่วยพเิศษมงคลบพิตร 
ผลงานเร่ืองเลา่: 13 วัน 
สรุปเรื่องเลา่ :  

ความสุขที่ได้คิดถึงประสบการณ์ในการทํางานที่ผ่านมา ในการดูแลผู้ป่วยและญาติเหมือน
ครอบครัวของเรา น่ีก็เป็นอีกอันหน่ึงที่ฉันมาทํางาน เวรเช้าหลังหยุดไป 4 วัน วันน้ีฉันได้รับหมอบหมายให้
ดูแลห้อง 201-208 ขณะรับเวรซึ่งเป็นห้อง201 ห้องแรกเลยที่เดียวทําให้เกิดข้อสงสัยเลยอุทานว่า”ฮะไข้
สูงมา 13 วัน” ดิฉันต้ังใจฟังการส่งเวรต้ังแต่วันแรกที่มีผู้ป่วยมีไข้จนถึงปัจจุบัน ทําให้นึกถึงโรคหน่ึงคือโรค 
Kawasaki หลังรับเวรดิฉันรีบรายงานอาการของผู้ป่วยและได้ปรึกษากับแพทย์ มีการรายงานและน่ัง
วิเคราะห์กับแพทย์ หารือกันพักใหญ่ดิฉันขอร้องให้ผู้ป่วยทํา echo ซึ่งแพทย์ช่วงแรกไม่เห็นด้วยแต่สุดท้าย
ก็ยอม เมื่อประสานงานทําเรื่อง Refer ไป รพ.ธรรรมศาสตร์วันน่ีภายใน 13.30 น. ความลําบากเกิดขึ้น
แล้ว รถ Referไม่อยู่จะมาตอน 13.00 น. และไปราชวิถีฉันสวดมนต์ในใจขอให้ทุกอย่างราบร่ืน การขอดุ
อาร์หรือสวดมนต์ สัมฤทธ์ิผลรถReferอักคันกลับมาแต่ต้องหาพยาบาลไปเพ่ิมอีกคนหาไม่ได้ สุดท้ายดิฉัน
ไปเองด้วยความเต็มใจทั้งที่ตัวเองวันน้ีหมอนัดตรวจดูแล MRI จึงให้พ่ีชุดเหลืองไปเล่ือนนัด (C3-C7 
Hyperthophy) ใส่เฝือกอ่อนที่คอน่ังรถ Refer ไปกับผู้ป่วย ขณะรถ Refer ไป บิดามีสีหน้ากังวลมากได้ให้
กําลังใจและอธิบายแผนการรักษาให้ทราบ ซึ่งบิดาก็เข้าใจมากขึ้น (ขณะอยู่รพ.ได้คุยไปแล้วบางส่วน) ถึง
รพ.ธรรมศาสตร์ น่ังรอเรียกตรวจประมาณ 30 นาที ก็ได้ตรวจแพทย์ที่นัดตรวจ อาจารย์บุญชู หลังอ่านใบ 
Refer แล้วมองมาทางพยาบาลด้วยสายตาที่ตําหนิก่ึงสงสัยทําไมเพ่ิงส่งมาผู้ป่วยมรอาการชัดเจนในโรค 
Kawasaki ขอให้พยาบาลอธิบายให้รายละเอียดต่ังแต่วันแรกที่ผู้ป่วย admit จึงเรียนแพทย์ว่าผู้ป่วยมา
ด้วยไข้ 3-4 วัน ก่อนนอนรพ. บิดามารดาไปท่ีคลินิกด้วยเร่ือง RT Root abcese หลังได้รับประทานยา 
Augmentin ไปได้มีผื่นขึ้นตามร่างกายจึงพามารพ.ส่งปรึกษาทันตแพทย์ได้ X-ray และตรวจพบว่าปกติไม่
มีรากฟันอักเสบแต่มีต่อมใต้คอบวม ส่งปรึกษาเภสัชกรไม่สงสัยแพ้ยาแต่ให้offไว้ก่อน (ประวัติผู้ป่วยเคย
ได้รับประทานยา Augmentin) ต่อมามีถ่ายของเหลวบ่อย.ไข้สูงลอย เจาะ E’lyte พบ Co2= 8 ได้
แก้ปัญหาเรื่องขาดสารนํ้าและเกลือแร่จนปกติ แต่ไข้ก็ยังมาลดลงรวมระยะเวลา 10 วันผู้ป่วยไข้ก็ยังสูง 
39-40 Coไข้วันที่11 แพทย์ให้เริ่มเจาะหาไข้เลือดออกและมาลาเรียก็ปกติ แต่ดิฉันพบว่ามีอะไรผิดปกติ
แน่นอน จึงได้ขอพูดคุยกับบิดาและมารดา พบว่าผู้ป่วยตาแดง เคยมือลอก เคยปากแดง และลิ้นแดง จึง
ขอดูก็พบว่ายังมีอาการให้เห็นอยู่ แต่ต้องสังเกตดีๆ เช่นจมูก เล็บ มือ ดูลอกและบวมๆปากไม่แดงแล้วแต่
ลิ้นยังมีให้เห็นอยู่4-5จุด เส้นเลือดฝอยในตาแดงแต่ตาขาวไม่แดง จึงรีบมาดูผลCBC พบว่า เจาะครั้งที่ 1 
plt=184,500. ครั้งที่2 plt 162,820 ครั้งที่ 3 487,998 ESR104ถ้าดูจากเกล็ดเลือดก็ยังไม่สูงมากหาก
พบว่าเกล็ดเลือดเพ่ิมเป็น  2  เท่า   แต่ESR สูงอยู่ จึงรีบกลับมาดูที่V/S แล้วตรวจซ้ําอีกคร้ัง พบว่า ชีพจร
เต้นเร็วแรงบางจังหวะไม่สม่ําเสมอแต่เต้นแรงมาก จึงขอดูหน้าอกผู้ป่วย โอโห เต้นแรงมากจนเห็นว่ามัน
เต้นจนสะเทือนหน้าอก ดิฉันจึงรีบรายงานแพทย์แล้ว ส่งมาหาอาจารย์น่ีแหละค่ะ 

 อาจารย์มองตาเริ่มดูนุ่มนวลขึ้นแล้วจากคร้ังแรกแทบจะจิกฉันเลยทีเดียว อาจารย์บุญชูเริ่มทํา
echo หลังดิฉันรางงานอาการ อาจารย์บอกว่า มีเส้นเลือดโป่งพอง ค่อนข้างมาก ทั้งสองเส้น ถ้ามาช้าอีก 
3 วัน ไม่รับปากกันว่าจะแตกหรือไม่ อาจารย์เรียกบิดาเข้ามารับฟังการตรวจและแนวการรักษาอย่าง
ละเอียด ดิฉันก็ต้ังใจฟังด้วย ดิฉันพาผู้ป่วยกลับ รพ.อยุธยาเพ่ือให้IVIG ซึ่งเป็นการรักษาที่สําคัญ ระหว่าง
เดินทางกลับบิดาถามว่า “ทําไมถึงตรวจไม่พบหรือสงสัยต้ังแต่แรก” ถ้าวันน้ีคุณพยาบาลไม่กระตุ้นหมอให้
ส่งมาลูกผมจะเป็นยังไงครับ ได้ย้ิมให้ผู้ป่วยและอธิบายให้บิดาทราบว่าหมอทุกท่านที่เวียนมาตรวจทุกท่าน
พยายามหาสาเหตุของไข้แต่อาการของน้องมาด้วยอาการหลายชนิดผสมกันมาและเกล็ดเลือดก็ไม่สูงมาก
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อย่างที่อาจารย์บุญชูได้อธิบายไว้ว่าโรคKawasakiว่าสุดท้ายต้องวินิจฉัยด้วยการทํา Echoซึ่งรพ.อยุธยาไม่มี
จึงต้องมาตรวจที่น่ี ดิฉันได้อธิบายเกือบช่ัวโมงกว่าบิดาใจอ่อนลงและไม่ร้องเรียน(หายใจโล่งอง) เมื่อมาถึง
รพ.อยุธยาได้ย้ายผู้ป่วยไปให้IUIGที่แผนกกุมารเวชกรรม และผู้ป่วยมีF/Uที่รพ.ธรรมศาสตร์อีก 1  เดือน 
วันน้ีบอกเลยเป็นวันที่เหน่ือยมากอีกวัน แต่ก็ภูมิใจในประสบการณ์ที่ทําให้เรากล้ารายงานถกเถียง และทํา
ให้ผู้ป่วยปลอดภัย ขอบคุณอาจารย์บุญชูที่ได้อธิบายและให้สังเกตลักษณะสําคัญของโรคน้ีว่ามีอาการ
อะไรบ้างที่สําคัญๆซึ่งหลังจากเหตุการณ์วันน้ีทําให้ดิฉันรายงานโรคน้ีได้อย่างถูกต้องและส่งผู้ป่วยไปตรวจ
อีกหลายราย ดิฉันดีใจที่ได้เป็นส่วนหน่ึงของทีมการรักษาทําให้ผู้ป่วยปลอดภัย ไม่มีอาการแทรกซ้อน ญาติ
พึงพอใจ 
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ชื่อผู้สง่ผลงาน     :   งานรกัษาความปลอดภัย  กลุ่มงานบริหารทั่วไป    
ชื่อผลงาน          :   ขอลมหน่อย                                                        
เบอร์ติดต่อ        :   035-211-888 ต่อ 3004 
 ในอดีตการเดินทาง การคมนาคมมักใช้สัตว์ เช่น ช้าง ม้า วัว แต่ในปัจจบัุนการเดินทางใช้ได้
เปลี่ยนมาใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จักรยาน ซึ่งมีล้อยางเป็นส่วนประกอบที่สําคัญหากล้อยางเกิดแบน
ขึ้นมาการใช้ป๊ัมเติมลมจึงเป็นสิ่งที่มีความจาํเป็นมากที่จะทําให้ล้อรถกลบัมาทําหน้าที่ของมันได้ตามเดิม 
ดังน้ันข้าพเจ้าจึงขอเรื่องเล่ามาให้ทุกท่านได้ฟังดังน้ี 
 ณ. ศูนย์รักษาความปลอดภัยทางเข้าบ้านพักราชการมีเหตุการณ์การสนทนาระหว่างเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลท่านหน่ึงกับเจ้าหน้าที่ รปภ. ดังน้ี 
 เจ้าหน้าที่ :  สวัสดีค่ะคุณ รปภ. คุณ รปภ. คุณมีลมไหมคะ ???  
 รปภ.      :   (งง)  อ๋อ ที่ ที่เติมลมใช่มัยครบั ไม่มีครับ  
 เจ้าหน้าที่ : ขอบคุณค่ะ  
และเจ้าหน้าทีท่่านน้ันก็เข็นรถจักรยานยนต์ออกไปเติมลมด้านนอกโรงพยาบาล พอดีมีเจ้าหน้าที่ รปภ. 
ท่านหน่ึง ท่านน่ังรับประทานกาแฟอยู่โดยที่เขาได้ฟังการสนทนาของทั้ง 2 คน มาสอบถามว่ามีที่เติมลม
ไหม เขาได้ยินเช่นน้ีมาก็หลายคร้ัง  เมื่อปี 2555  เจ้าหน้าที ่รปภ. ได้เสนอต่อผู้บังคับบัญชาว่าจะทําป๊ัม
เติมลมดีหรือไม่ (เสนอผู้บังคับบัญชาเวลาประชุม รปภ.) ผูบั้งคับบัญชาพิจารณาแล้วเหน็ควรดําเนินการ 
ดังน้ันงาน รปภ. จึงเริ่มทําป๊ัมเติมลม  โดยทํามาจากช้ินส่วนจากตู้เย็นที่เสียก็คือ คอมเพลชเซอร์น่ันเอง 
โดยการนําคอมเพลชเซอร์ซึ่งจะมีรูลมออกอยู่หน่ึงทางฉีกทางลมจะไม่ออก ให้หักปิดรูลมที่ลมไม่ออกแล้ว
นําสายยางมาต่อเข้ากับรูที่มีลมออก แล้วต่อสายไฟที่ติดกับตัวคอมเพลชเซอร์ เท่าน้ีก็ใช้ได้แล้ว 
 ป๊ัมเติมลมน้ีใช้มาประมาณ 3-4 ปีแล้ว เจ้าหน้าที่และผูใ้ช้บริการ มาใช้บริการเติมลมจากป๊ัมเติม
ลมแทบทุกวัน วันละ 2-3 ราย ใช้มาประมาณ 3-4 ปี  คอมเพลชเซอร์ชํารุด เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการมา
ขอเติมลม แต่ป๊ัมเติมลมชํารุด บางท่านเป็นรถจักรยานยนต์ต้องไปเติมลมร้านด้านนอกโรงพยาบาล  
 ในปี 2561  ผูบั้งคับบัญชาได้จัดการประชุมรายเดือน ทางทีมงานรักษาความปลอดภัย จึงขอ
เสนอซื้อป๊ัมเติมลมใหม่ท่านผูบั้งคับบัญชาใจดี อนุมัติให้ซื้อป๊ัมเติมลมใหม ่ตอนน้ีทางทีมงานรักษาความ
ปลอดภัย ได้ป๊ัมเติมลมตัวใหม่แล้วครับ ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการเชิญใช้บริการได้แล้วครับ 
คําขวัญประจําหน่วยงาน 
มีวินัย  ใจอดทน ชื่อตรงสุจริต เป็นมิตรกับคนรอบขา้ง 
งานรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
จัดทําโดย นายสนัน่ สวนมิ ตําแหน่ง  พนกังานรักษาความปลอดภัย 
งานรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
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ภาพป๊ัมลมเก่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพป๊ัมลมใหม่ในปัจจุบนั 
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ชื่อหน่วยงาน: กลุ่มงานบญัชี 
ชื่อผลงาน : เรื่องเล่าจากโรงพยาบาล 

คุณเคยได้ยินคนพูดหรือไม่ “คนเราเกิด ก็ที่โรงพยาบาล......ป่วย ก็เข้าโรงพยาบาล.....ตาย ก็เข้า
โรงพยาบาล”ข้าพเจ้า คืออีกคนหน่ึงได้ประสบพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตมากมายหลากหลาย 
บางเวลาก็สุข บางเวลาก็ทุกข์ ต่อจากน้ีจะเล่าถึงชีวิตการได้เข้ามาอยู่ในรั้วโรงพยาบาล น่ันก็คือ ช่วงชีวิต
การได้มาทํางาน ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา “นักวิชาการเงินและบัญชี” ข้าพเจ้าใช้เวลาประมาณ  
17 ปี 4 เดือน ที่ได้เข้ามาอยู่ในรั้วของโรงพยาบาลเต็มตัว ถือเป็นช่วงเวลาที่ครบทุกอรรถรส ซึ่งได้พบ
วีรกรรมของคนแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป ถ้าพูดถึงโรงพยาบาล คุณนึกถึงอะไรเป็นลําดับแรก ถ้าถาม
ตัวข้าพเจ้า จะตอบแบบนกแก้ว นกขุนทองว่าผู้เสียสละ คนคอยดูแลผู้ป่วย ผู้ช่วยแพทย์ ฯลฯ โดยบางคร้ัง
ตัวเองก็ไม่เข้าใจว่า  ความหมายของโรงพยาบาลที่แท้จริงน้ันคืออะไร? เช้ามาข้าพเจ้าก็จะเห็นเจ้าหน้าที่
เปล เตรียมรถเข็น ทําความสะอาดเตียงผู้ป่วย มองไปหน้าห้องบัตรพบเจ้าหน้าที่เตรียมตัวรอรับผู้ป่วยคัด
กรองคนไข้ แจกบัตรคิวเดินเข้าไป OPD โต๊ะพยาบาลเตรียมตัวจัดเรียงคิวบัตรนัด เพ่ือรับบริการผู้ป่วย ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ทุกคนทุกแผนกเตรียมพร้อมที่จะให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการด้วยความเต็มใจ  และบางคร้ัง
เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในหลายหน่วยงานก็ขาดบุคลากร “จนเย็นวันหน่ึง(ประมาณ 5 โมงเย็น)ข้าพเจ้ากับ
พ่ี ได้ลงไปรับยา พอดีออกจากลิฟท์มา พบผู้หญิง 2 คน และผู้ชาย 1 คน อายุประมาณ 17 ปี  มีผู้หญิงคน
หน่ึงน่ังรถเข็น ซึ่งน้องทั้ง 3 ดูท่าทางไม่รู้จะเริ่มต้นที่ไหนก่อน ข้าพเจ้ากับพ่ีก็เลยเขาไปถามว่าน้องเป็นอะไร 
จนน้องผู้หญิงอีกคนได้พูดว่าพ่ีหนูปวดท้อง ข้าพเจ้าเลยบอกให้น้องผู้ชายเดินไปทําบัตรหน้าห้องบัตร โดย
ถามว่ามีสิทธิอะไรเอาหลักฐานอะไรมาบ้าง แล้วเตรียมเอกสารให้น้องไปย่ืนที่ห้องบัตร แล้วพาน้อง 2 คน
ไปหน้าห้องตรวจตรงห้องฉีดยาทําแผล แล้วข้าพเจ้ากับพ่ีก็เดินไปรับยาต่อ จนรับยาเสร็จยังเห็นน้องที่
ข้าพเจ้าพาไปห้องตรวจยังน่ังรอและร้องไห้ แล้วพูดว่าปวดทนไม่ไหวแล้ว ข้าพเจ้าเลยเดินเข้าไปถามน้องว่า
ได้คิวที่เท่าไหร่และพยาบาลเรียกซักประวัติหรือยัง น้องตอบว่ายัง จนมีน้องสาวเขาบอกว่าพ่ีหนูท้อง หนู
เลยบอกว่าเดียวพ่ีพาเข้าห้องฉุกเฉินแล้วกันน่ะ แล้วให้น้องผู้ชายไปขอ OPD CARD ที่เคาร์เตอร์พยาบาล
มาแล้วตามพ่ีไปหน้าห้องฉุกเฉินน่ะ ซึ่งตอนไหนน้องปวดท้องมากแล้วร้องไห้จนทนไม่ไหวแล้ว พอดีเจอ
เจ้าหน้าที่พยาบาลที่รู้จักกันด้วย พยาบาลเลยให้ผู้ป่วยเข้าไปในห้องฉุกเฉินได้เลยแล้วก็ขอตัวขึ้นห้อง  ส่วน
ข้าพเจ้าก็บอกน้องเขาว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยก็ขึ้นไปหาพ่ีได้น่ะ พ่ีอยู่บัญชีช้ัน 5 แล้วแฟนของน้องก็ขึ้นมาหา
ขอบคุณและบอกว่าแฟนผมนอนตึกผมขอบคุณพ่ีมากครับพ่ี ทําให้ข้าพเจ้ามีโอกาสได้เรียนรู้ประสบการณ์
ของบุคลากรทุกหน่วยงานในบ้านหลังน้ีโดยอย่างถ่องแท้ ว่าเราไม่จําเป็นจะต้องเป็นพยาบาลหรือหมอหรือ
ผู้รับผิดชอบในงานน้ัน ในเมื่อเราอยู่หลังคาเดียวกัน บ้านเดียวกัน อะไรท่ีเราพอที่จะทําให้ผู้มารับบริการ
หรือผู้ที่เข้ามาเยือนบ้านเราเกิดความสุข ความสบายใจ และประทับใจ เราก็สามารถที่จะแบ่งเบาภาระ
และช่วยเหลือคนในบ้านเราได้   

ถึงจุดน้ี ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่า โรงพยาบาล คืออะไร เราต้องดูแลผู้มารับบริการแบบไหนถึงจะครอง
ใจ “ไม่ว่าใครจะเข้ามาในโรงพยาบาล ล้วนแล้วแต่ประสบพบเจอกับความทุกข์ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะทุกข์กาย
หรือทุกข์ใจ ในฐานะเราก็เป็นส่วนหน่ึงของโรงพยาบาล ต้องมีความเมตตา กรุณา โอบอ้อมอารีช่วยเหลือ
ผู้รับบริการ ใหพ้้นจากความทุกข์ ทั้งกายและใจ  เราจึงเป็นบุคคลหน่ึงทีจ่ะช่วยเหลือและเป็นกําลัง เป็นที่
พักพิงเมื่อผู้ป่วยเข้ามาในโรงพยาบาล” 
การติดต่อกับทีมงาน:  นางสาวธันยวีรย์  ศรีรัตนวรานนท์  กลุ่มงานการบัญชี 
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ชื่อหน่วยงาน หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด (SNBU) 
ชื่อผลงาน : ความรู้สึกของนอ้งใหม่กับวิชาชีพพยาบาล 
สรุปเรื่องเลา่โดยย่อ 

น้องใหม่ของหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด กับความรู้สึกต่อวิชาชีพพยาบาล การมองของคนรุ่นใหม่ที่
ปลูกฝังความเป็นพยาบาลวิชาชีพ เหมือนดังเพลงมาร์ชพยาบาลท่ีเรารับฟังมาต้ังแต่ปีหน่ึงจวบจนเรา
ทํางาน เธอได้บรรยายออกมาดังน้ี          

”พยาบาลเป็นสายอาชีพที่มีความเมตตาปรานี คนไข้ส่วนใหญ่จะมองเห็นบ้างไม่เห็นบ้าง เพราะ
ความเจ็บป่วยและความเป็นกังวลในหลายๆสิ่ง ทําให้มองพยาบาลเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติเพราะว่าหน้าที่ แต่
หลังความเจ็บป่วยทุเลาหรือคลายกังวล คนส่วนใหญ่จึงจะมองเห็นคุณค่าตรงที่พยาบาลยืนอยู่ การท่ีเขา
มองกลับมาแล้วมองเห็นคุณค่าทําให้เกิดกําลังเล็กๆในการทํางาน เหมือนกําลังใจที่เราสามารถทําให้เขา
เห็นความหวังดีที่แสดงออกโดยการทํางาน ความประทับใจเป็นจุดประกายเล็กๆ ที่ทําให้ทุกวันเรามี
กําลังใจทํางาน แม้จะเพียงเล็กน้อยแต่สิ่งที่เราได้ทําให้มันมีผลในภายหลังการเจ็บป่วยอยู่มาก หอผู้ป่วย
ทารกแรกเกิดเป็นผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือ ชีวิตทารกคนหนึ่งสามรถรอดชีวิตกลับมาโดยการรักษา
ของแพทย์และพยาบาลมีแนวทางร่วมกัน ทําให้ทารกผ่านจุดวิกฤติตรงนั้นมาได้ การพยาบาลเป็นสิ่งสําคัญ
ในการ ดูแลทารก แม้ทารกจะแสดงความผิดปกติเล็กๆ ที่พยาบาลสามารถมองออก การรักษาก็จะรวดเร็ว
ย่ิงขึ้น การทํางานใช่ว่าจะมีแต่ความเครียดเสมอไป เพ่ือนร่วมงานเป็นสิ่งที่จําเป็นส่วนหน่ึงในการทํางาน 
หนูมองว่าหนูโชคดีที่ได้เจอเพ่ือนร่วมงานที่ดี เป็นเสมือนครอบครัว ที่สามารถปรึกษาแผนการทํางาน
ร่วมกันได้ แสดงความคิดเห็นร่วมกันได้ และปรึกษาปัญหาได้ หนูเป็นพยาบาลจบใหม่ มีความต่ืนเต้นใน
การทํางาน มีเรื่องผิดพลาดหลายๆอย่างในการทํางาน และเอาสิ่งเหล่าน้ันมาเป็นบทเรียน ความประทับใจ
ในหลายๆส่ิงภายในระยะเวลาไม่ถึงปี เป็นคุณค่าที่ถ้าเราไม่เจอด้วยตัวเอง เราจะไม่พบสิ่งประทับใจเหล่าน้ี 
ส่วนหนึ่งที่เป็นพยาบาลจบใหม่ประทับใจคือ ผู้ป่วยหรือทารกมีชีวิตรอดปลอดภัย กลับบ้าน โดยเราดูแล 
รักษาให้หายหรือทุเลา มีชีวิตภายหลังการเจ็บป่วยได้โดยเจริญเติบโตสมวัย ที่เราสามารถมองเห็นได้จาก
ตรงนี้ เป็นความรู้สึกที่อธิบายได้ยาก แต่สิ่งที่เกิดภายในใจที่สุด คือความภาคภูมิใจที่เป็นพยาบาล”  

ความรู้สึกน้ีสมกับท่อนเพลงของมาร์ชพยาบาลท่ีว่า อันพวกเราเหล่าพยาบาล ปฏิณิธานอนุกูล
เพ่ิมพูนผล เรียนวิชากรุณาช่วยปวงชน ที่เจ็บไข้ได้พ้นทุกข์ทรมาน  แม้นโรคร้ายจะแพรพิ่ษถึงปลิดชีพ จะ
ยึดหลักดวงประทีปคือสงสาร ยอมเหน่ือยยากตรากตรําใช่สําราญ อุทิศกายเพ่ือคนไข้ทั้งใจกาย. ขอบใจ
น้องที่มีใจที่เป็นบวกมากมาย ขอให้ยึดความดีความประทับใจที่ดีนําทางสู่การเป็นพยาบาลท่ีดีในอนาคต 
บทเรียนที่ได้รบั การสร้างบุคลากรที่ดีคนหนึ่งต้องให้เกิดความคิดเชิงบวกก่อน แล้วหลงัจากนั้นบุคลากร
เหล่าน้ีก็จะพร้อมที่จะพัฒนาตนเองเป็นบุคลากรที่ดีในอนาคต 
การติดต่อทีมงาน  สมาชิกทมีหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด (SNBU) โทร 5402 
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หน่วยงาน : นรีเวชกรรม 
ผลงานเร่ือง : ความสขุเล็กๆ 
คําสําคญั : ท่ามกลางความเจ็บป่วย ความคาดหวัง ความสิ้นหวัง และความสูญเสียของผู้ป่วยและญาติ
ที่มารับบริการที่นรีเวชกรรมแห่งน้ี มีเรื่องราวมากมายท่ีเกิดขึ้น แต่ละเวรแต่ละวันที่ปฏิบัติงาน บางครั้ง
นํามาซึ่งความท้อใจและเหน่ือยล้าแต่ยังมีบางมุมทําเรารู้สึกช่ืนในจากสิ่งดีๆ ที่พวกเราต้ังใจทําให้พวกเขา
เหล่าน้ัน 
เครื่องมือทีใ่ชพ้ัฒนา :  
สมาชิกทีม :   นางเมตตา  ศรีไศล  
เป้าหมาย :  เพ่ือส่งเสริมกําลังใจผู้ปฏิบัติงานและสร้างสมัพันธภาพที่ดีกับผู้รับบริการ 
ที่มาของปญัหา : ความเหน่ือยล้าจากการปฏิบัติงาน 
สรุปเรื่องเลา่โดยย่อ :  
      ข้าพเจ้าปฏิบัติงานในหน่วยงานแหงน้ีมาเป็นระยะเวลา 11 ปี อยู่กับงานที่มีทั้งผู้ป่วยโรคทางนรีเวช 
ผู้ป่วยต้ังครรภ์และมีภาวะแทรกซ้อน มะเร็งทางนรีเวช ซึ่งบางคร้ังต้องยอมรับว่าเรื่องของนรีเวชเป็นเรื่อง
ใกล้ตัวของผู้หญิง แต่เป็นเรื่องที่ห่างไกลจากการรับรู้ข้อมลูต่าง ๆ ของโรค อย่างจริงจัง จนทําให้เกิดความ
เข้าใจคลอดเคลื่อน การรับรูข้้อมูลจากโซเซยีลมามากแต่ไม่มีข้อเท็จจริง ข้าพเจ้ามองว่าการให้ข้อมูลและ
คําแนะนําที่ดีทําให้เขาเหล่าน้ันและครอบครัวสามารถกลับไปดูแลตัวเอลงและครอบครัวต่อเน่ืองที่บ้านได้
เป็นอย่างดี ข้าพเจ้ารู้สึกดีทุกคร้ังที่ได้ให้ข้อมูลและคําแนะนําแก่ผู้ป่วยและญาติ สิ่งตอบแทนที่ได้รับกลบัมา
คือคําชมจากใจของผู้รับบริการ เท่าน้ีหัวใจก็พองโตและพร้อมที่จะทําตรงน้ีให้ดี ๆ จนกว่าหัวใจดวงน้ีจะ
เหี่ยวเฉาไปตามกาลเวลา  
 ข้าพเจ้าหวังว่าอย่าให้ความเหน่ือยล้า ความท้อแท้มาทําใหห้ัวใจดวงน้ีเห่ียวเฉาไปตามกาลเวลา 
ข้าพเจ้าจะรักษาความหวัง และกําลังใจใหม้ีแรงปฏิบัติความดีไปตราบนานเท่านาน 
กิจกรรมการแก้ปัญหา/พัฒนา :  
 ปัญหาความเหน่ือยล้าจากการปฏิบัติงาน  
 การพัฒนาให้ข้อมลู คําแนะนําและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้รับบริการและครอบครัว  
บทเรียนที่ได้รบั 
 การให้ข้อมูลและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้มารับบริการและได้รับปฏิกิริยาตอบกลับในเชิงบวก 
จะส่งเสริมกําลงัใจและพลังในการปฏิบัติงาน  
การติดต่อกับทีมงาน : นางเมตตา  ศรีไศล  หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม โทร. 5300 
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ชื่อหน่วยงาน: หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด 
ชื่อผลงาน :  แม่ไม่รัก พยาบาลรักเองค่ะ 
เด็กน้อยที่ไม่มีใครต้องการจริงๆ หรือ???  

เด็กทารกตัวน้อย รับย้ายจากหอผู้ป่วยหนักเด็ก เพ่ือพักฟ้ืนในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด แต่ข้อมูล
ต่อมาคือมารดาได้ทอดทิ้งไป ไม่มาดูแล ติดต่อไม่ได้ ประสานสังคมสงเคราะห์ติดตามจนถึงบ้านเกิดเมือง
นอนของมารดาก็ไม่เป็นผล มารดาต้ังใจทิ้งจริงจึงให้ที่อยู่ปลอม บัตรประชาชนหาใช่หลักฐานในการติดตาม
ได้ไม่ นักสังคมสงเคราะห์โทรแจ้งมา “พ่ีคับ ผมตามถึงร้อยเอ็ดทางน้ันบอกไม่รู้จักคับพ่ี จะให้ทําอย่างไรต่อ
ครับ” ก็เลี้ยงต่อไปซินะเจ้า  อย่างไรได้เด็กน้อยคนน้ีรอดมาจากภาวะวิกฤต แต่ไม่มีครอบครัวที่จะร่วมยินดี
ด้วย ไม่มีคนเป็นที่จะมาคอยพูดคุยหยอกล้อเพ่ือให้เด็กน้อยคนน้ีไม่อ้างว้าง ไม่โดดเด่ียวเพียงลําพัง เธอต้อง
ต่อสู้ด้วยตนเองเพ่ือการอยู่รอด “ทําไมแม่เค้าถึงใจร้ายจัง ถ้าไม่เอาเด็กก้อน่าจะคุมให้ดีกว่าน้ีเนอะพ่ี ปล่อย
มาน่าสงสาร” อย่างไรก็ตามเธอก็มีเสียงที่เป็นดังสัญญาณเตือนต่อความต้องการ ไม่ว่าเธอจะหิว เธอจะถ่าย
ไม่ว่าอึ หรือฉี่เธอจะร้องเป็นเสียงก้องวานกว่าผู้ใด แล้วก็ไม่ผิดหวัง เธอได้รับการตอบ สนองต่อการร้องทุก
ครั้ง “ร้องอีกแล้วนะเจ้า จะให้อุ้มรึ รอก่อนนะน้องๆ ยังไม่ได้กินนมเลย”พยาบาลในเวรบอกเด็กน้อยคนน้ัน  
เธอโดนเล้ียงด้วยความรักจากแม่พยาบาลทุกนางแม้นว่าความรักน้ันจะเป็นแบบบุตเฟ่ต์ก็ตาม แต่ถามว่ามี
ใครรังเกียจเธอมัย คําตอบคือไม่มี ร้องกวนอย่างไรก็ไม่มีใครว่าเพราะเธอมีจุดให้เราสงสาร เธอเป็นเด็กผู้ชาย
ที่หัวสวยเบ้ียวน้อยกว่าที่เราคิด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะบรรดาแม่ๆ พยาบาล จัดหัวพลิกให้นางบ่อยๆ บางทีก็มี
น้าหมอ Intern มาช่วยอุ้มเล่นเป็นบางครั้ง “หมอเอาไปเลี้ยงที่แฟลตมั้ย พ่ีจะเตรียมของให้”พยาบาลเอ่ย 
“ได้ด้วยหรอคะ แล้วคนที่แฟลตต่ืนหมดแระค่ะพ่ี ร้องดังมากมาย” หมอIntern กล่าว เหล่าน้ีเป็นเพราะ
บรรดาแม่ๆ หรือน้าหมอมีความรักในตัวเจ้า..เค้าจึงมาหยอกล้อเล่นด้วยกันอย่างไรเล่า ทําให้ตัวผู้เขียนนึกถึง
บทประพันธ์ที่ได้รับพระราชทานให้กับวิชาชีพน้ีจริงๆ “อันความกรุณา ปราณี จักมีใครบังคับก็หาไม่ หลั่งมา
เองเหมือนฝนอันช่ืนใจ จากฟากฟ้าสุราลัย สู่แดนดิน” ต้ังแต่ทํางานมา 30 ปี อยู่ในวิชาชีพน้ีโดยตลอด เห็น
คนที่ทํางานในวิชาชีพน้ีไม่มีคนใดที่ไม่มีความรัก ความสงสารแก่คนที่เราดูแล เฉกเช่นเจ้าเด็กน้อยคนน้ีเธอ
ได้รับความรักความสงสารจากเหล่าบรรดาแม่ๆ เช่นกัน เราสังเกต เห็นความรักของแต่ละคน ไม่ว่าน้องผู้
ช่วยเหลือคนไข้ จะรู้เวลาทันที เด๋ียวร้องจะไม่มีเวลามาป้อนแกนะเจ้า “เอ้านมลูกกินซะเด๋ียวเค้ามารับจะ
ดูแลแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้” น้องผู้ช่วยเหลือคนไข้มักจะถามเรา “ที่ใหม่เค้าดูแลเด็กยังไงคะ แล้วจะมีคน
ดูแลเจ้า... มั้ยพ่ี”เราเองก็ไม่มั่นใจว่าที่ใหม่ของเจ้าจะดูแลเช่นที่บรรดาแม่พยาบาลดูแลหรือไม่ ต้ังแต่ช่วย
ดูแลอาบน้ํา กล่อมลูกยังกับกล่อมลูกตัวเองก็ไม่ปาน ถ้ามีเปล เด็กคนน้ีคงได้นอนหลับนานแน่ๆ เลยทีเดียว 
เพราะขนาดคุณเธอนอนคลิปเด็กอ่อนพอเจ้าร้อง ก็มีคนมาคอยตบก้นเบาๆ หรือโยกคลิปเด็กอ่อนให้ เจ้า
เด็กน้อยชอบน้องใกล้ๆ บรรดาแม่พยาบาล ดังน้ันเคาร์เตอร์พยาบาลจึงเป็นแหล่งพักพิงของเธอคนเดียว  
วัคซีนสําหรับเด็กก็มีความสําคัญ แต่วัคซีนบางตัวไม่สามารถให้ได้เพราะกลัวการแพร่กระจาย พวกเราก็
พยายามหาวัคซีนมาให้เพ่ือที่เด็กจะได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ จากน้ีต่อไปเป็นเพียงการรอเวลาเพ่ือส่งเจ้า
ไปที่ใหม่ พวกแม่ๆ พยาบาล ได้แต่อวยพร และภาวนาให้เจ้าได้ไปเจอคนดีที่มาดูแล รักเราเหมือนพวกเราที่
คอยดูแลเจ้าเหมือนลูกในอุทร อย่างที่น้องผู้ช่วยเหลือร้องกล่อมเจ้า “เจ้านกกาเหว่าเอย ไข่ไว้ให้แม่กาฟัก 
แม่กาก็หลงรัก คิดว่าลูกในอุทร ....” หวังว่าเจ้าเด็กน้อยคนดีจะเติบโตเป็นคนดี.... และหวังว่าแม่จริงๆ ของ
เราจะเกิดความรัก ความคิดถึง แล้วกลับมาหาเจ้านะ เจ้าทศ..... 
สมาชิกทีม : ทีมเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด (SNBU)  Tel 5402 
บทเรียนที่ได้รบั: จากกรณีเรือ่งน้ีทําให้ทางทีมมีแนวทางร่วมกับทางทีมสงัคมสงเคราะห์ และการพัฒนาแนว
ทางการป้องกันการถูกทอดทิ้งในทารก กับแนวทางการส่งทารกที่ถูกทอดทิ้งเข้าสู่สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อนที่ชัดเจน 
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ชื่อหน่วยงาน อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
ผลงานเร่ือง: เรื่องของหัวใจรอกันไม่ได้ 
คําสําคัญ :โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ,ยาละลายลิ่มเลือด,การสวนหลอดเลือดหัวใจ 
เครื่องมือที่ใช้พัฒนา: การส่งต่อข้อมูลโดยการใช้เทคโนโลยีเช่ือมต่อ 
สรุปเรื่องเล่าโดยย่อ: ผู้ป่วยหญิงอายุประมาณ 50 ปีไม่มีโรคประจําตัวมาโรงพยาบาลด้วยอาการเหน่ือย
หอบแน่นหน้าอก2 วันก่อนมาโรงพยาบาลหลังจากผ่านจุดคัดกรองที่หน้าห้องฉุกเฉินพบว่าเป็นผู้ป่วยระดับ
รุนแรงมีอันตรายถึงชีวิตจากการซักประวัติตรวจร่างกายแล้วพบว่าผู้ป่วยมีภาวะหายใจล้มเหลวจําเป็นต้อง
ใส่ท่อช่วยหายใจซึ่งปัจจัยกระตุ้นภาวะหายใจล้มเหลวครั้งน้ีคือภาวะหัวใจขาดเลือดฉับพลันซึ่งจําเป็นต้อง
รักษาอย่างเร่งด่วนด้วยวิธีการสวนหลอดเลอืดหัวใจจึงต้องส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาที่สถาบนัโรคทรวงอกซึ่ง
ต้องส่งเอกสารใบส่งตัวผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการผลการตรวจx-ray ปอดและที่สําคัญที่สุดคือบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้ป่วยทางโรงพยาบาลมีความพร้อมของเอกสารทุกอย่างยกเว้นบัตรประชาชนที่
ไม่ได้นําติดตัวมาจึงแนะนําให้ญาติรีบไปนําบัตรประชาชนมาให้เร็วที่สุดเวลาผ่านไปประมาณ 20 นาทีทาง
ถาบันโรคทรวงอกตอบรับผู้ป่วยเพ่ือรักษาต่อแต่ทว่าญาติยังไม่กลับมาทั้งๆที่บ้านอยู่ห่างจากโรงพยาบาล
ประมาณ 5 กิโลเมตรทางโรงพยาบาลพยายามติดต่ออยู่พักใหญ่เกือบ 1 ช่ัวโมงญาติจึงรับสายจึงสอบถาม
ว่าทําไมยังไม่มาในโทรศัพท์ได้ยินเสียงเด็กร้องงอแงส่วนญาติก็พูดกับญาติคนอ่ืนว่า“ เฮ้ยหมอบอกว่า
อาการหนักให้รีบไป“ เวลาน้ันฉุกคิดว่าญาติไม่เข้าใจหรือเราอธิบายน้อยเกินไปจึงทําให้ญาติไม่เข้าใจว่า
การรักษานี้รอไม่ได้ต้องแข่งกับเวลาผ่านไปรวมเวลาประมาณ 90 นาทีหลงัจากญาติกลับไปบ้านญาติได้อุ้ม
เด็กมา 1 คนพร้อมเพ่ือนบ้านเด็กที่อุ้มมาน้ันเป็นบุตรของเพ่ือนบ้านซึ่งผู้ป่วยอยากให้ไปเป็นเพ่ือนเน่ืองด้วย
ไม่กล้าเข้ากรุงเทพคนเดียวระยะเวลาที่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลจนถึงเวลาน้ีใช้เวลานานถึง 2 ช่ัวโมงซึ่งถือ
ว่าช้ามากในใจคิดว่าก็ยังดีที่ผู้ป่วยยังอาการคงที่ขณะกําลังจะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับพบว่าญาติกลับไปบ้าน
เพ่ือเปลี่ยนเสื้อเพราะใส่เสื้อกล้ามมาตอนน้ันอ้ึงทึ่งกับญาติมากคิดได้ยังไงถึงทําแบบน้ีทั้งๆที่ยํ้าแล้วว่ากําลัง
จะส่งตัวต่อแล้วจึงให้เพ่ือนบ้านโทรตามปรากฏว่าไม่รับสายขณะกําลังชุนละมุนกับการประสานงานพบว่า
เพ่ือนบ้านหายตัวไปยามแจ้งว่าเห็นไปซื้อลูกช้ินและหายตัวไปนานเวลาผ่านไปร่วม 20 นาทีญาติผู้ป่วย
เปลี่ยนเสื้อกลบัมาแล้วพร้อมอุ้มลูกของเพ่ือนบ้านมาด้วยแต่รถยังไม่สามารถออกได้เพราะแม่เด็กที่ไปซือ้
ลูกช้ินหน้าโรงพยาบาลยังไม่กลับมาจึงระดมพลเจ้าหน้าทีย่ามช่วยตามหาพบว่าไปน่ังทานข้าวอยู่สรุปเวลา
ที่ใช้ต้ังแต่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลจนกะทั่งรถออกเพ่ือส่งต่อใช้เวลาร่วม 3 ช่ัวโมง 
สมาชิกทีม : แพทย์พยาบาลบุคลากรห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
เป้าหมาย:   1).ลดระยะเวลาการส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 
                2).ลดอัตราการตายของผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด 
                3).ญาติมีความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางการรักษาผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือดมากข้ึน 
ที่มาของปัญหา : ผู้ป่วยใช้เวลานานเกินความจําเป็นในการส่งตัวต่อเพ่ือการรักษา 
กิจกรรมการแก้ปัญหา/พัฒนา: 
                    1).ใช้application line ในการลดระยะเวลาในการประสานงานเพ่ือการส่งต่อ 
                    2).แจ้งกับญาติทุกคร้ังถึงความจําเป็นเร่งด่วนของการรักษา 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น:รอผลการเปลี่ยนแปลง 
บทเรียนที่ได้รับ: การสื่อสารที่เราคิดว่าญาติเข้าใจแท้จริงญาติอาจไม่เข้าใจจําไว้เป็นอุทาหรณ์ ,การส่งต่อ
แบบเร่งด่วนบางคร้ังต้องคํานึงถึงสภาพปัญหาของครอบครัวที่ไม่พร้อมด้วย 
การติดต่อกับทีมงาน: นพ. วสันต์  ลิ่มสุริยกานต์  โทร.0899012810 
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ชื่อหน่วยงาน : อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
ผลงานเร่ือง  : โทรศัพท์ ช่วยชีวิต 
คําสําคัญ :  ภาวะหัวใจหยุดเต้น การช่วยฟ้ืนคืนชีพเฉียบพลัน โทรศัพทฉ์ุกเฉิน สายด่วน 1669 
เครื่องมือที่ใช้พัฒนา : คําแนะนํา ทางการแพทย์ ก่อนถึงโรงพยาบาล (Pre arrival Medical Instruction) 
สรุปเรื่องเล่า : การทํางาน ที่ศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ข้าพเจ้าปฏิบัติ หน้าที่ 
พยาบาลสั่งการ รับแจ้งเหตุ สายด่วน ทั้ง จังหวัด และพิจารณา สั่งการ ให้รถพยาบาลแต่ละระดับ 
ปฏิบัติงานตามความเหมาะสม แต่ก็ยังมี สายแจ้งเหตุจริงบ้าง เหตุไม่จริงบ้าง รถเสียบ้าง นํ้ามันหมดบ้าง 
โทรเปลี่ยนโปรโมช่ันของโทรศัพท์ ก็ยังมี แต่เจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ก็ยังทํางาน
กันตามปกติ สายหน่ึงโทรเข้ามา ทางเบอร์ 1669 เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุ สวัสดี ครับ กู้ชีพ อยุธยา มีอะไรให้
ช่วยเหลือครับ มีเสียงจากสายด่วน ช่วยด้วยๆๆครับ พอผม ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจครับ ส่งรถ มาด่วน จนท. 
ใจเย็นๆๆครับ คุณพ่อ คุณอายุเท่าไหร่ แล้วมีโรคประจําตัวไหม คุณพ่อผม อายุ 70 ปี เป็นโรค ความดัน 
หัวใจครบ เมื่อสักครู่ ขณะกินข้าว แล้วเหมือนสําลักไป แล้วก็ไม่รู้สึกตัว จนท. บ้านคุณอยู่ที่ไหนครับ เด๋ียว
ผมให้รถ ไปรับอยู่แถว องค์การโทรศัพท์บ้านครูกล้วย จนท. เด๋ียวผมให้รถพยาบาล ออกไปครับ คุณมีใคร
พอมารอหน้าบ้านไหม ได้ๆๆครับ เด๋ียวผมให้ พ่ีชายผมไปรอ จนท. แจ้งทีม EMS มี เคส ชาย อายุ 70 ปี. 
ประวัต เป็น ความดัน หัวใจ เรียกไม่รู้สึกตัวบ้านอยู่แถว องค์การ โทรศัพท์ บ้านครูกล้วย ทีม แพทย์ 
พยาบาล เจ้าหน้าที่ เวชกิจ ฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่กู้ชีพพร้อมอุปกรณ์ และรถพยาบาล ออกรับผู้ป่วยทันที 
ขนาดที่รถพยาบาลกําลังออกไป ข้าพเจ้า พยาบาลสั่งการโทรศัพท์กลับไป รับทราบจากลูกชาย ว่า ผู้ป่วย
ยังไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ เลยถามต่อว่า ถ้าพยาบาล จะสอน ป๊ัมหัวใจก่อนรถพยาบาล ไปถึง คุณจะทําได้
ไหม ลูกชาย ตอบกลับมา ทันที สอนผมเลยครับ พยาบาลสั่งการ ขณะนี้คุณพ่อคุณ นอนอยู่ บนพ้ืนแข็ง 
หรือไม่ ลูกชายตอบว่า ใช่ครับ ให้ วางมือ ตําแหน่ง ก่ึงกลางหน้าอก ระหว่างหัวนมท้ัง 2 ข้าง จากน้ัน ให้
คุณกดหน้าอก แล้วนับออกเสียง พร้อมๆกัน ลูกชาย ทําตาม ที่พยาบาล บอก แล้วนับตาม 1 และ 2 และ 
3 และ 4……ซึ่งขนาดใน มีเสียงคนในบ้านประมาณ 2-3 คน ช่วยกันออกเสียงนับ ซึ่งขนาดนั้นรถพยาบาล 
ใกล้ถึงบ้านผู้ป่วย โดยใช้เวลา ประมาณ 5 นาที ในการเดินทาง ขณะนี้ รถพยาบาลใกล้จะถึงแล้วค่ะ เสียง
วิทยุ แจ้ง ว.10 บ้านผู้ป่วย ทีม EMS พบผู้ป่วย ไม่รู้สึกตัว หัวใจหยุดเต้น ลูกชาย กําลังป๊ัมหัวใจ ช่วยอยู่ 
แพทย์ พยาบาล และ จนท ในทีมให้การดูแลผู้ป่วย หัวใจหยุดเต้น และเคลื่อนย้ายผู้ป่วย นําส่ง
โรงพยาบาล ขณะนําส่ง ยังมีการปั๊ม หัวใจ อย่างต่อเน่ือง จนถึง ห้องฉุกเฉิน ผู้ป่วย เริ่มมีสัญญาณชีพ 
กลับคืนมา จนกระทั่ง รับเขานอนไว้ใน โรงพยาบาล ประมาณ 1 เดือนผ่านไป ญาติ ผู้ป่วยซึ่งมาทราบตอน
หลังว่าเป็นเพ่ือนกับข้าพเจ้าสมัยเรียนมัธยม เดินเข้ามาขอบคุณ และ แจ้งว่า พ่อเค้า สามารถ กลับบ้าน 
และไปใช้ชีวิต ประจําวันได้ตามปกติแล้วครับ ต้องขอบคุณพยาบาล และ ทีม กู้ชีพ ทุกคนนะครับ ถ้าไม่ได้
ทีม กู้ชีพ พอผมก็คงจะไม่ได้อยู่กับผมแล้วครับ. 
สมาชิกทีม. ทมีกู้ชีพ อยุธยา จนท. ห้องอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน 
เป้าหมาย. 

1) เพ่ิมอัตรา การ รอดชีวิต มากขึ้น. 
2) ประชาชน สามารถ ช่วยฟ้ืนคืนชีพ ขั้นพ้ืนฐาน ได้อย่างถูกต้อง. 

ที่มาของปัญหา  : ปัจจุบันมีผู้ป่วย จํานวนมากท่ีมาห้องฉุกเฉินด้วย อาการหมดสติไม่รู้สึกตัว หัวใจหยุด
เต้นบางคนญาติ พากันมาเอง บางคนก็โทรเรียก ใช้บริการ 1669 แต่ส่วนใหญ่ จะนํามาส่งเองโดยญาติ 
เพราะมีความเข้าใจว่า ถ้าอาการแบบนี้ ต้องมาด่วน โดยไม่ได้มีการปฐมพยาบาล เบ้ืองต้น หรือโทรเรียก
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รถพยาบาลเลย แต่จากการ วิจัยพบว่าอัตราการรอดชีวิต ของผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 
ต้องได้รับการช่วยฟ้ืนคืนชีพเบ้ืองต้นก่อน ภายใน 4นาที. จะช่วยเพ่ิมอัตราการรอดชีวิต มากขึ้น 
กิจกรรมการแก้ปัญหา/พัฒนา :  มีการประชาสัมพันธ์ โดยมีสื่อ ภายหน้าห้องฉุกเฉินเชิงรุก ออกไป ให้
ความรู้ เก่ียวการ การรับแจ้งเหตุ การ ช่วยฟ้ืนคืนชีพ ขั้นพ้ืนฐาน กับประชาชน ใน โรงงาน 
โรงเรียน ชุมชน สถานที ่ราชการ เป็นต้น. 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น : มีการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน มาจากที่เกิดเหตุ เพ่ิมมากขึน้ 
บทเรียนที่ได้รับ :  การที่เราได้ ให้คําแนะนํา การช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน กับญาติ ก่อนที่รถพยาบาลไป
ถึงไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ หรือ เชิงรุก เข้าไปสอน จะทําให้ญาติเกิดความมั่นใจในการป๊ัมหัวใจ ก่อนที่
รถพยาบาลไปถึง 
การติดต่อทีมงาน  : น.ส ศดาภรณ์ สุบรรณพยัคฆ์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ  โทร 0818528207 
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หน่วยงาน : งานตรวจสอบสิทธ ิ
ผลงานเร่ือง : เรื่องเลา่ชาวต่างชาติ 
สมาชิกทีม :   งานตรวจสอบสิทธ์ิ  
ที่มาของปัญหา :  
      เน่ืองด้วยงานตรวจสอบสิทธ์ิ ได้รับประสานจากหอผู้ป่วยว่ามีผู้ป่วยเป็นชาวต่างชาติ (ชาวจี) ช่ือ Mr. 
CAI YANXIU รับย้ายมาจากตึกอ่ืน เข้ามารับการรักษาพยาบาลด้วยเร่ืองอุบัติเหตุรถ (ขับ MC+MC) เมื่อ
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.50 น. เบ้ืองต้นแนะนําเอกสาร พรบ.รถกับทางตํารวจท่องเที่ยวแล้ว 
และหลังจากที่แนะนําได้ย่ืนเอกสาร พรบ.ครบแล้วได้ พรบ.เบ้ีองต้น 30,000 บาท 
 ได้รับการประสานจากตึกว่ายอดค่ารักษาพยาบาลเกินจากวงเงิน พรบ.แล้ว และยอดค่า
รักษาพยาบาลค่อนข้างสูง ได้ทําการประสานตํารวจท่องเท่ียว ตํารวจท่องเทียวแจ้งว่าประสานกับทาง
ร้อยเวรเจ้าของคดีแล้วจะเข้ามาคุยกับผู้ป่วย ทางตํารวจท่องเที่ยวแจ้งผู้ป่วยเป็นฝ่าประมาท แต่ผู้ป่วยยังไม่
รับว่าตนเอง  หลังจากน้ันได้มีการประสานตํารวจท่องเที่ยว และสถานทูต แต่ก็ยังไม่ได้คําตอบอะไร ให้รูดู
คลิปก่อน แต่ก็เงียบหาย 
 หลังจากน้ันทางตรวจสอบสิทธ์ิได้มีการประสานนิติกรโรงพยาบาล เพ่ือให้ทางนิติกรประสานกับ
ทางตํารวจทาองเท่ียวและสถานทูต เพ่ือหาแนวทางอย่างไร ทางนิติกรแจ้งว่าทําหนังสือคนไข้เซ็นต์
รับทราบค่ารักษาพยาบาล และมีการประสานร้อยเวรเจ้าของคดี ตํารวจท่องเที่ยว และสถานทูต เพ่ือเข้า
มาคุยกับทางคนไข้ หลังจากได้คุยกันโดยผ่านล่ามจีนน้ันทางผู้ป่วยอมรับว่าประมาทและได้เซ็นเอกสาร 
พร้อมยอมรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยใช้บัตรเครดิตรูดกับทางโรงพยาบาลเป็นจํานวนเงิน 206,607.57 บาท โดย
ไม่ยอดค้างชําระ 
 ทางโรงพยาบาลได้ประสานบริษัทประกัน บริษัทกลางได้เข้ามาจ่ายค่าทุพพลภาพ 35,000 บาท 
ที่ผู้ป่วยพึงจะได้รับตามสิทธ์ิ 
วัตถุประสงค์ :  
1.เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
2.เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการรับการรักษาและเกดิความพึงพอใจ และสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ 
การดําเนินการ :  
1.แจ้งหัวหน้างาน 
2.ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น นิติกรโรงพยาบาล ร้อยเวรเจ้าของคดี ตํารวจท่องเที่ยว และสถานทู  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
2.เพ่ือให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลได้โดยไม่ต้องอนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล 
3.เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ และได้รบสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ 
การติดต่อกับทีมงาน : งานตรวจสอบสิทธ์ิ  
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ชื่อหน่วยงาน:  หอผู้ป่วยศลัยกรรมหญิง 
ผลงานเร่ืองเลา่: สุขใจ....ที่...ได้ให้และได้ทาํ 
คําสําคัญ: สุขใจ, ได้ให,้ ได้ทํา 
เครื่องมือที่ใช้พัฒนา: หน่ึงสมอง สองมือ หน่ึงปาก 
สรุปเรื่องเล่า: เช้าวันหน่ึง.. ขณะที่ข้าพเจ้าเดินสํารวจผู้ป่วยที่มีแผลภายในหอผู้ป่วย ได้มีเสียงเรียก 
“หมอๆๆป้ากลับมาแล้ว จําป้าได้ไหม” ข้าพเจ้าหันตามที่มาของเสียง เห็นผู้หญิงวัยสูงอายุน่ังบนเตียงและ
ส่งย้ิมมาให้ ข้าพเจ้าย้ิมตอบ และทักทายป้าว่า “เป็นอะไรมาคะคราวน้ี” ทั้งๆที่ตอนน้ันก็จําไม่ได้ว่าคนไข้
คนน้ีคือใคร เคยมานอนที่หอผู้ป่วยเราเมื่อไหร่  ป้าตอบว่า “เรื่องแผลแหละ  แผลป้าไม่ดี ป้าทําตามที่หมอ
บอกว่าให้สังเกตดูแผล ถ้าผิดปกติ มีเน้ือขาวๆมาก รอบแผลแดง แผลมีกลิ่นเหม็น ให้รีบกลับมา ป้าก็มาหา
หมอข้างล่าง หมอบอกแผลไม่ดีให้นอนโรงพยาบาล” ข้าพเจ้าจึงได้ไปเปิดแผลป้าดูแล้วก็คิดในใจ ‘อืม.. มัน
ไม่ดีจริงๆ’ ถามป้าต่อไปว่า “ป้าไปทําแผลทุกไหม” ป้าบอก “ไปทําทุกวัน หมอที่ …… เขาไม่ทําเหมือน
หมอโรงพยาบาล ป้าบอกเขาว่ามันต้องตัด ขูดขาวๆ ออก หมอท่ี…….เขาไม่ทํา แค่เอาสําลีเช็ดๆ แล้วปิด
แผล”ข้าพเจ้าเลยบอกว่า “ไม่เป็นไรป้า  อยู่ทําแผลให้ยารักษาอาการอักเสบติดเช้ือไปก่อน” ข้าพเจ้ามา
ระลึกได้เมื่อได้พูดคุย และดูประวัติว่า ป้าช่ือ วิไล เป็นเบาหวานเคยมารักษาด้วยแผลท่ีเท้าขวาแล้วแผลดี
ขึ้น แพทย์ให้กลับไปทําแผลต่อที่บ้านเมื่อเดือนก่อน แต่มาคราวน้ี แผลท่ีเท้าป้าไม่ดีเลยมีเน้ือตายและ
หนองชอนลึกน่าจะเข้าถึงกระดูกโดยเฉพาะตรงน้ิวหัวแม่เท้า แพทย์วางแผนการรักษาโดยจะตัดน้ิวหัวแม่
เท้าของเท้าขวาออก เมื่อบอกแผนการรักษากับป้า ป้าบอกกับหมอว่าขอเวลาคิดและปรึกษาลูกๆก่อน  
จากที่ประเมิน ข้าพเจ้าคิดว่า ป้ากลัวการสูญเสีย เสียน้ิว เสียภาพลักษณ์  ”ต้องตัดจริงๆเหรอหมอ  มันแย่
ขนาดน้ันเลยเหรอ ป้าว่ามันน่าจะยังไหวอยู่นะ ถ้าตัดแล้วมันก็ด้วนไปเลยน่ะสิ”  ข้าพเจ้าได้ทําการตรวจ
เท้า ประเมินสภาพแผล ร่วมกับการให้ข้อมูลเก่ียวกับโรค การหายของแผล ข้อดี ข้อเสีย และ
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดหากไม่ตัดน้ิวเท้าออก  พร้อมกับให้กําลังใจ   ประสานกับแพทย์ขอเวลาให้ป้ามี
เวลาการคิดตัดสินใจ   วันรุ่งขึ้นหลังจากข้าพเจ้าได้พูดคุยกับป้า  ป้าได้เรียกข้าพเจ้าไปบอกว่า “ ป้าคุยกับ
ลูกแล้ว ป้ายอมตัดน้ิวตามที่หมอบอก” แต่หลังจากที่ถูกตัดน้ิวหัวแม่เท้าขวาไปแล้ว  แผลป้าไม่ได้ดีขึ้น
เท่าที่ควร  แผลยังมีการติดเช้ือ มีเน้ือเย่ือที่ติดเช้ือ เน้ือตาย ระหว่างน้ัน พยาบาลผู้ดูแลได้ประสานงานกับ
แพทย์ในการร่วมดูแล ถ่ายรูปแผลส่งให้แพทย์ดูเพ่ือรับรู้ความเปลี่ยนแปลงตลอด  ป้ามีอาการท้อแท้ให้
เห็น “นึกว่าตัดแล้วมันจะหาย ทําไมไม่ดีล่ะหมอ” ข้าพเจ้าได้ให้กําลังใจ อธิบายซ้ําๆ เรื่องแผล  กระตุ้นป้า
และญาติในการร่วมส่งเสริมการหายของแผลทุกครั้งที่มีโอกาส “ป้า วันน้ีนํ้าตาลเท่าไหร่ ลดแป้ง ลด
นํ้าตาลนะ อย่าลืม” “ป้า กินไข่หรือยังวันน้ี  กินไข่ กินนม เพ่ิมนะ จะได้สร้างเน้ือ” “นวดขานวดเท้า ถ้ามี
เวลาแช่เท้าด้วยนํ้าอุ่นนะก่อนทําแผล เลือดจะได้ไหลเวียนดี  น้องทําให้ป้ามั่งนะ”  พูดบ่อยๆ  ตัดเน้ือตาย
ทุกครั้งที่ทําแผล   อาการท้อแท้ของป้าดูทุเลาเบาบางลง  หน้าตาดูสดช่ืนขึ้น  พอป้ามีกําลังใจ ป้าก็กินได้  
คุมนํ้าตาลได้  ป้านอนพักทําแผลให้ยาปฎิชีวนะกับเรา 23  วัน  แผลป้าแดงดีขึ้น แคบลง แพทย์อนุญาตให้
บ้านได้  วันที่ป้ากลับข้าพเจ้าได้บอกน้องพยาบาลผู้ดูแลป้าว่า ส่งต่อวิธีการทําแผล เขียนใบให้ป้าเอาไปให้
หน่วยบริการท่ีป้าจะไปทําแผลต่อด้วย เขาจะได้ทําถูก  ก่อนกลับ ป้าได้เข้ามาลาข้าพเจ้า ยกมือไหว้”
ขอบคุณนะหมอ ที่ช่วยดูแลป้า” ข้าพเจ้าตกใจ บอกกับป้าว่า “ ป้าไม่ต้องไหว้ หนู  มันเป็นหน้าที่ของหนู
อยู่แล้ว  ป้าดีขึ้น ป้าหาย หนูก็ดีใจแล้ว” ข้าพเจ้าคิดอย่างน้ันจริงๆ ...ข้าพเจ้าไม่ได้ทําอะไรให้ป้าเป็นพิเศษ
เลย ข้าพเจ้าได้ทําหน้าที่ของข้าพเจ้า หน้าที่ให้การพยาบาลผู้ป่วย  ได้ให้ความรู้ ให้คําแนะนํา ให้กําลังใจ 
เมื่อผู้ป่วยได้รับการดูแล แก้ไขปัญหา อาการทุเลา ข้าพเจ้าก็สุขใจแล้ว..   
ช่ือที่อยู่องค์กร: หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง อาคารศรีสรรเพชร ช้ัน 5 
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สมาชิกทีม: พยาบาลศัลยกรรมหญิง 
เป้าหมาย: ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างมีมาตรฐาน  ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน พึงพอใจในบริการ 
ที่มาของปัญหา: ผู้ป่วยแผลเบาหวานท่ีเท้าขาดความรู้การดูแลเท้า  และเกิดบาดแผลติดเช้ือเรื้อรัง  ส่งผล
ให้เกิดการสูญเสีย 
กิจกรรมการแก้ปัญหา/พัฒนา: การทําแผลอย่างมีประสิทธิภาพ การประสานการดูแล  การ 
Empowerment ผู้ป่วยและญาติ   
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น: ผูป่้วยมีความรู้ ตระหนักการดูแลเท้าตนเอง  
บทเรียนที่ได้รับ: การ Empowerment ผู้ป่วยและญาติ ด้วยหลายเทคนิค ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ความ
เข้าใจ ความเช่ือมั่นต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วย    
การติดต่อกับทีมงาน: หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 7500, 089 9012833 
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