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Hospital

นางนงคลักษณ เพ็งจ่ัน
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เภสัชกร
นางรัดเกลา เพชรเกลี้ยง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

กลุมงานโสต ศอ นาสิก
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

5 OR5/I การศึกษาความสอดคลองของ
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รหัส OR1/I
Upper gastro-intestinal tract bleeding at Nopparat-rajathanee Hospital

Nongluk Phengjan
Division of Nursing, Nopparat-Rajathanee Hospital’

Department of Medical Service, Ministry of Public Health

ABSTRACT
Background : Upper gastro-intestinal bleeding is a frequent and potentially severe complication of most
digestive diseases. Endoscopy has a crucial role in the diagnosis and treatment of upper gastro-intestinal
bleeding, however epidemiological studies are still limited in our country. In this study we aim to assess the
clinical characteristics, endoscopic findings, treatment efficiency, and clinical outcome of patients presented
to the endoscopic unit with upper gastro-intestinal bleeding.
Methods : A retrospective study of consecutive records from 1,484 patients who underwent endoscopy for
upper gastro-intestinal bleeding was performed during a period of 12 months.
Results : Most patients were male 62.2%, with mean age of 58.73 + 16.08 years. Bleeding sites could be
detected in 79.11% of the patients. Peptic ulcer was the main cause of upper gastro-intestinal bleeding
(44.54%). The prevalence of variceal bleeding was 20.75%. Endoscopic treatment was performed in 7.01%.
Surgical treatment was performed in 14.01% of patients. The average length of hospital stay was 3.90 +
4.25 days. The overall mortality rate was 7.68%.
Conclusions : This study has investigated the characteristics of adult with upper gastro-intestinal bleeding at
a tertiary referral center in Bangkok. Diagnosis accuracy was achieved in most patients, but endoscopic
therapy which was an effective tool for selected patients, play a little role in this study. The resulting
mortality rate in the patients was similar to most studies. Further investigation into the possible risk factors
on patient outcome and prognosis is needed.



รหัส OR2/I
ผลการเย่ียมและใหขอมูลกอนผาตัดอยางเปนระบบตอระดับความวิตกกังวลกอนผาตัดในผูปวยตอมลูกหมาก

โตชนิดธรรมดาท่ีไดรับการผาตัดตอมลูกหมากผานทางหลอดปสสาวะ

อมรรัตน วงศประเสริฐ วท.บ.(การพยาบาลและผดุงครรภ)
พยาบาลวิชาชีพ งานหองผาตัด โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพมหานคร

ความเปนมา : มีการศึกษาเชิงบรรยายและกึ่งทดลองเกี่ยวกับผลการเยี่ยมและใหขอมูลอยางเปนระบบ
กอนผาตัดตอระดับความวิตกกังวล แตยังไมพบการศึกษาเชิงทดลองแบบสุมในผูปวยที่ไดรับการผาตัดตอม
ลูกหมากชนิดธรรมดา

วัตถุประสงค : เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความวิตกกังวลระหวางกลุมผูปวยที่ไดรับขอมูลแบบ
ปกติกอนการผาตัดกับกลุมที่ไดรับขอมูลอยางเปนระบบในผูปวยผาตัดตอมลูกหมากผานทางหลอดปสสาวะ

วิธีศึกษา : การศึกษาเชิงทดลองควบคุมแบบสุม ผูปวยชายไทยที่มารับการผาตัดตอมลูกหมากโตชนิด
ธรรมดาผานทางหลอดปสสาวะ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จํานวน 62 ราย ไดรับการสุมตัวอยางเปนสอง
กลุมไดแก กลุมควบคุม 30 ราย จะไดรับขอมูลกอนผาตัดตามปกติ และกลุมทดลอง 32 ราย ไดรับขอมูลกอน
ผาตัดอยางเปนระบบ ทั้งสองกลุมไดรับขอมูลกอนผาตัดไมนอยกวา 24 ชม. ประเมินความวิตกกังวลประมาณ
45 นาทีกอนผาตัด รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามทั่วไปและแบบวัดระดับความวิตกกังวล ทําการวิเคราะห
โดยใชสถิติ STATA ทดสอบดวย t-test และ Fisher’s exact

ผลการศึกษา : ขอมูลสวนบุคคลของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง ไดแก อายุ สถานภาพ ศาสนา
การศึกษา อาชีพ และรายได ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ระดับความวิตกกังวลกอนผาตัดของ
กลุมทดลองเทากับ 43.6 ± 5.2 ซึ่งตํ่ากวาเมื่อเปรียบเทียบกับของกลุมควบคุมเทากับ 47.2 ± 6.0 ถึงแมวาความ
วิตกกังวลจะอยูในระดับปานกลางทั้งสองกลุมแตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อ
เปรียบเทียบกลุมตัวอยางแตละกลุมกับบุคคลทั่วไปเพศชาย อายุมากกวา 50 ป ซึ่งมีระดับความวิตกกังวลตํ่า
เทากับ 34.5±10.3 พบวากลุมศึกษาทั้งสองกลุมที่มารับการผาตัดมีความวิตกกังวลสูงกวาคนที่มีสุขภาพดีแบบ
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001)

สรุป : การใหขอมูลกอนการผาตัดอยางเปนระบบในผูปวยที่มารับการผาตัดตอมลูกหมากโตชนิด
ธรรมดาผานทางหลอดปสสาวะชวยลดความวิตกกังกลกอนผาตัด  และสามารถนํามาประยุกตใชเพื่อ
ประโยชนตอการรักษาพยาบาลผูปวยทั้งกอนและหลังผาตัดได



รหัส OR3/I
การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากของผูปวยเบาหวานโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

นางวารุณี เลิศภิยโยวงศ ทันตแพทย
กลุมงานทันตกรรม  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

การศึกษาสภาวะภายในชองปากของผูปวยโรคเบาหวานในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ครั้งน้ีเปน
การศึกษาแบบพรรณนา โดยเก็บขอมูลจากผูปวยเบาหวานท่ีมารับบริการรักษาทางทันตกรรม ระหวางเดือน
พฤษภาคม 2553 - กันยายน 2554 จํานวน 400 ราย ตรวจหาคาเฉล่ียฟน ผุ ถอน อุด โดยใชดัชนีผุ ถอน อุด
(DMFT Index) และตรวจประเมินสภาวะปริทันตโดยใชดัชนีปริทันตชุมชน (CPITN) ผลการศึกษาพบวา ผูปวย
เบาหวานในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พบไดทุกชวงอายุ เริ่มตั้งแต 25 - 85 ป  ผลการศึกษาเปนดังน้ี การตรวจคา
ดัชนีฟนผุเฉล่ีย 4.19 ซี่ตอคน คาดัชนีฟนอุด เฉล่ีย 2.32 ซี่ตอคน คาดัชนีฟนถอน เฉล่ีย 10.25 ซี่ตอคน คาดัชนีฟนผุ
ถอน อุด (DMFT) เฉล่ีย 5.58 ซี่ตอคน คาดัชนีปริทันตชุมชน (CPITN) เฉล่ีย 2.8 ตอคน สรุปผูปวยโรคเบาหวานใน
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พบอุบัติการณของดัชนีฟนถอนในอัตราท่ีสูง ทําใหตองตระหนักถึงความจําเปนในการ
ใหทันตสุขศึกษา เพื่อใหผูปวยไดปรับเปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรมในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของชองปากให
มากขึ้น

ความเปนมา : โรคเบาหวานเปนโรคเรื้อรังท่ีเกิดจากการท่ีรางกายขาดอินซูลินหรือมีภาวะดื้อตออินซูลิน ผล
ท่ีตามมาคือ มีระดับนํ้าตาลกลูโคสในเลือดสูง และชีวเคมีในรางกายเปล่ียนแปลงนําไปสูภาวะแทรกซอนรุนแรงท้ัง
ระยะสั้นระยะยาว โรคในชองปากเปนภาวะแทรกซอนอันดับท่ี 6 ของโรคเบาหวาน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีได
เขารวมโครงการ TCEN DM (Toward Clinical Excellence Network Diabetes Mellitus) กับกรมการแพทยในบทบาท
ของ Core TCEN ซึ่งตองอาศัยขอมูลตัวชี้วัดสภาวะในชองปากของผูปวยโรคเบาหวาน และนําผลลัพธท่ีไดมา
พัฒนาการทํางาน และปรับใชจริงในการดูแลผูปวยแบบองครวมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด

วัตถุประสงค : เพื่อทราบขอมูลสภาวะในชองปากของผูปวยเบาหวาน และนํามาพัฒนากระบวนการดูแล
ผูปวยแบบองครวม รวมกับทีมสุขภาพอ่ืน ๆ ในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

วิธีการศึกษา : เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive - study) โดยเก็บขอมูลจากผูปวยเบาหวานท่ีมารับการ
รักษาท่ีกลุมงานทันตกรรมในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2554
จํานวน 400 ราย โดยใชดัชนี ผุ ถอน อุด (DMF  Index) และดัชนีปริทันตชุมชน (Community  Periodontal Index For
Treatment Needs (CPITN))

ผลการศึกษา : พบวาผูปวยเบาหวานในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พบไดทุกชวงอายุ เริ่มตั้งแต 25 -  85 ป
ผลการศึกษาเปนดังน้ี การตรวจคาดัชนีฟนผุ เฉล่ีย 4.19 ซี่ตอคน คาดัชนีฟนอุดเฉล่ีย 2.32 ซี่ตอคน คาดัชนีฟนถอน
เฉล่ีย 10.25 ซี่ตอคน คาดัชนีฟนผุ ถอน อุด (DMFT) เฉล่ีย 16.79 ซี่ตอคน คาดัชนีปริทันตชุมชน (CPITN) เฉล่ีย 2.8
ตอคน

สรุป : ผูปวยเบาหวานของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี มีคาดัชนีฟนผุถอนอุด ในอัตราท่ีสูง โดยเฉพาะคา
ดัชนีฟนถอน อาจเน่ืองมาจากผูปวยยังขาดความรู ความเขาใจในการดูแลทันตสุขภาพ รวมถึงจากสาเหตุตาง ๆ ท่ีมา
จากภาวะของโรคเบาหวานท่ีทําใหเกิดอาการแทรกซอนในชองปาก จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีบุคลากรสาธารณสุข
ควรใหความรู ความเขาใจแกผูปวย เพื่อใหผูปวยโรคเบาหวานไดมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไดเต็มตามศักยภาพท่ีควรเปน
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Comparison Efficacy between Omeprazole and Ranitidine Therapy for Laryngopharyngeal Reflux.

SOMPHONG WAJAJAMROEN M.D.*† BUSSARA WAJAJAMROEN B.Sc.in Pham.**
ARTITAYA   THAIPANICH M.Sc.in Pham.** RUDKLOW PETHKEANG B.N.S.***

Abstract
Objective : To evaluate the efficacy of omeprazole in the treatment of Laryngopharyngeal Reflux compare
to ranitidine.
Material and Methods : A prospective randomized trial comparing two-month omeprazole (20mg b.i.d.) to
ranitidine (150mg b.i.d.) for patients with a reflux symptom index (RSI) 14 or more, RSI was accessed at
baseline and after two months of treatment.
Results : Eighty-six patients were enrolled in this study. Forty patients received omeprazole and forty-six
patients received ranitidine. Both omeprazole and ranitidine treatment showed significant improvement in
total RSI score. (p <0.001 and p<0.001 respectively). After treatment RSI score between omeprazole and
ranitidine group were not significantly difference. (p=0.66). Analysis of lifestyle modification data revealed
significant improvement for the entired patient population with avoidance of oral intake within 3 hours of
bedtime and lying down, and avoidance of irregular meal. (p=0.008 and p=0.002 respectively).
Conclusion : The efficacy of omeprazole and ranitidine for reflux symptom index improvement were not
significant difference.
Key words : Omeprazole, Ranitidine, Laryngopharngeal reflux, Reflux symptom index
*Department of Otorhinolaryngology Nopparajathanee Hospital,Bangkok,Thailand
**Department of Pharmacy Nopparatrajathanee Hospital, Bangkok, Thailand
***Department of Outpatient Clinic  of Otolaryngology Nopparatrajathanee Hospital, Bangkok, Thailand
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การศึกษาความสอดคลองของพยาบาลคัดกรองในการคัดกรองผูปวยโดยใช Nopparat Triage Scale (NTS)

ในหองฉุกเฉินโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

นารี บัวทอง, มาเรียม น่ิมนวล, กานดา ตุลาธร
งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและกูชีพ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทนํา : การคัดกรองผูปวยที่มารับบริการที่หองฉุกเฉิน เพื่อจําแนกผูปวยใหไดรับการรักษากอนหรือ
หลัง ตามความหนัก เบา เรงดวนของอาการ นับเปนหัวใจของการบริการของหองฉุกเฉิน จากความสําคัญ
ดังกลาวประสิทธิภาพของระบบการคัดกรองจึงตองมีความนาเชื่อถือ (Reliability) และความเที่ยง (Validity)
ของระบบคัดกรองน้ัน

วัตถุประสงค : เพื่อประเมินความนาเชื่อถือของระบบการคัดกรองโดยใช NTS ในหองฉุกเฉินของ
โรงพยาบาลนพรัตนราธานี

วิธีวิจัย : เปนการศึกษาไปขางหนา (Prospective Observational Study) ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม –
31 กรกฎาคม 2554 ที่หองฉุกเฉิน โดยใชการสุมอยางงายในการคัดตัวอยาง โดยใหพยาบาลคัดกรองที่
ประสบการณการทํางานตางกัน 3 กลุมคัดกรองผูปวยเปนอิสระตอกัน สถิติที่ใชในการวัดความสอดคลองใน
การคัดกรองคือ weighted  kappa

ผลการวิจัย : จากผูปวยทั้งหมด 306 คน พบวา ความสอดคลองในการคัดกรองของพยาบาลทั้ง 3 กลุม
อยูในระดับปานกลาง

สรุปผล : มีความสอดคลองระดับปานกลาง (Moderate Agreement) แสดงวาเคร่ืองมือ NTS เปน
เคร่ืองมือที่มีความนาเชื่อถือได อยางไรก็ตามควรมีการนํา NTS ไปทดลองใชที่โรงพยาบาลอ่ืน ๆ ที่มีความ
หลากหลายตางกัน และทีมผูวิจัยหวังวาการศึกษาคร้ังน้ีจะกระตุนเพื่อกอใหเกิดกระบวนการพัฒนาระบบการ
คัดกรองแหงชาติ (National Triage) ตอไป
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ผลของโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจตอความสามารถในการดูแล

ตนเองและความรูเร่ืองการปฏิบัติตัวในผูปวยท่ีไดรับการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมดวยวิธี
เน้ือเย่ือบาดเจ็บนอยรวมกับการใชคอมพิวเตอรนํารองในการผาตัดโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ยสวันต กะระโสภณ พยบ., ธนวรรณ เนียมกล่ํา พยบ., ดนุช จิระบวรภิญโญ พยบ.
ศัลยกรรมกระดูกและศัลยกรรมพิเศษ (5/3 พิเศษ) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ความเปนมา : จากสถิติของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2551 – มิถุนายน 2552
พบผูปวยที่ไดรับการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมวิธีเน้ือเย่ือบาดเจ็บนอย  รวมกับการใช  CAS (Computer  Assised
Surgery) มีจํานวนมากข้ึนถึงรอยละ 90 ของการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม แตหลังการผาตัดพบวาผูปวยยังมีการ
ฟนฟูสภาพหลังผาตัดไมเปนไปตามเปาหมายของกระบวนการผาตัดเทาที่ควร  เพราะผูปวยขอเขาเสื่อมมากจน
ตองไดรับการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมเปนการเจ็บปวยที่เรื้อรังทําใหผูปวยเกิดการสูญเสียพลังอํานาจในตนที่จะ
ปฏิบัติตัวเพื่อใหเกิดการฟนฟูสภาพหลังการผาตัด และมีความรูในการปฏิบัติตัวที่ดีข้ึน ดังน้ันผูวิจัยจึงพัฒนา
โปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจโดยใชแนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจของ กิบสัน (Gibson, 1995) เพื่อ
เสริมพลังอํานาจผูปวยใหสามารถดูแลตนเองได

วัตถุประสงคของการวิจัย : เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของการใชโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจของ
ผูปวยที่ไดรับการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมดวยวิธีเน้ือเย่ือบาดเจ็บนอยรวมกับการใชคอมพิวเตอรนํารอง (กลุม
ทดลอง) กับผูปวยที่ไดรับการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมดวยวิธีเน้ือเย่ือบาดเจ็บนอยรวมกับการใชคอมพิวเตอรนํา
รองที่ไดรับการพยาบาลตามปกติ (กลุมควบคุม) ในดานตาง ๆ คือ 1. ความรูเรื่องการปฏิบัติตัวของผูปวยที่ไดรับ
การผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมดวยวิธีเน้ือเย่ือบาดเจ็บนอยรวมกับการใชคอมพิวเตอรนํารอง 2. การฟนฟูสภาพ
ผูปวยหลังผาตัด

วิธีการศึกษา : การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง
ผลการศึกษา : ผูปวยที่ไดรับการผาตัดเขาเปนเพศหญิงมากที่สุด รอยละ 95.0 อายุที่พบมากที่สุดนอยกวา

70 ป รอยละ 53.3 พบวาผูปวยในกลุมทดลองมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 95.46% แตพฤติกรรมการดูแล
ตนเองในการปองกันการติดเช้ือ และพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมอยูในระดับปานกลาง สวนระดับความ
ปวดระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมหลังผาตัด 5 วันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
รวมทั้งพบวาการเดินในระยะทาง 10 เมตรหลังผาตัด 5 วันระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากน้ียังพบวากลุมทดลองมีองศาการเหยียดงอเขาภายในวันที่  3
หลังผาตัดมากที่สุดในกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนความรู
เรื่องการปฏิบัติตัวของผูปวย (พฤติกรรมการดูแลตนเอง) ในกลุมทดลองภายหลังไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจ
ในการดูแลตนเอง คิดเปน  95.46% และจํานวนวันนอนโรงพยาบาลของผูปวยกลุมทดลองเฉลี่ย 5.98 วัน

สรุป : พฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมและในการปองกันการติดเช้ือ อยูในระดับปานกลาง สวน
ความรูเรื่องการปฏิบัติตัวในผูปวยกลุมทดลอง ภายหลังไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจในการดูแลตนเอง คิดเปน
95.46%
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การศึกษาและออกแบบระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยการลดความสูญเปลา

ในระบบบริการจายยาผูปวยนอก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ปริญดา จันทรบรรเจิด, บุษรา วาจาจําเริญ, จิราพร คําแกว, อาทิตยา ไทพาณิชย,
อรรถยา เปลงสงวน, นิตยา ภาพสมุทร

กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ความเปนมา : ในระบบบริการจายยาผูปวยนอก ประกอบดวยกิจกรรมหลายขั้นตอน ตั้งแตการอานและแปล
ใบสั่งยา การบันทึกขอมูลคําสั่งการรักษาเพื่อคํานวณราคายาและพิมพฉลากยา การจัดยา การตรวจสอบความถูกตอง
ของยา การคนหา drug related problem และการจายยา จากขั้นตอนท่ีมาก ประกอบกับมีความสูญเปลาเกิดขึ้นในแต
ละขั้นตอน ทําใหผูปวยตองรอรับยานานสงผลตอความพึงพอใจของผูปวยท่ีมารับบริการในโรงพยาบาล

วัตถุประสงค : เพื่อศึกษาระบบงานและออกแบบระบบงานในหองจายยาผูปวยนอกเพื่อลดความสูญเปลาใน
ระบบสามารถลดระยะเวลารอรับยาของผูปวยนอกได

วิธีการศึกษา : เปนการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Study) แบบไปขางหนา (Prospective Study)
โดยเก็บขอมูลระยะเวลาการทํางานและระยะเวลารอในแตละขั้นตอน นํามาวาดภาพสายธารคุณคาเพื่อระบุกิจกรรมท่ี
เพิ่มคุณคาและกิจกรรมท่ีไมเพิ่มคุณคาตามหลักการของลีน แลวนําขอมูลมาวิเคราะหหาความสูญเปลาในระบบ
ประชุมทีมเพื่อรวมกันออกแบบกระบวนการทํางานใหม รวมถึงวิเคราะหผลกระทบความเปนไปไดและการยอมรับ
ในการนําไปปฏิบัติงานจริง ทําการแจงผูปฏิบัติงานใหทราบและเขาใจตรงกัน เริ่มดําเนินการใชระบบงานใหม และ
ทดลองระบบงาน ประเมินผลโดยเปรียบเทียบระยะเวลารอรับยากอนปรับปรุงระบบกับหลังปรับปรุงระบบ เก็บ
ขอมูลจากการคัดเลือกกลุมตัวอยางจากใบสั่งยาโดยสุมอยางสะดวก ในผูปวยท่ีมารับยาท่ีหองจายยาผูปวยนอก อาคาร
อํานวยการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ในชวงวันท่ี 1 ธันวาคม 2553 ถึง 30 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.30 – 12.30 น.

ผลการศึกษา : ระยะเวลารอรับยาเฉล่ียกอนปรับปรุงระบบ คือ 54.01±11.24 นาที โดยพบความสูญเปลาใน
ระบบ คือความสูญเปลาเน่ืองจากงานเสีย ความสูญเปลาในการรอคอย กระบวนการทํางานท่ีมากเกินไป และความ
สูญเปลาเน่ืองจากศักยภาพของพนักงานไมถูกนํามาใชอยางเต็มท่ี จากน้ันจึงดําเนินการปรับปรุงระบบตามหลัก
ECCRRSE โดยยกเลิกขั้นตอนการตรวจสอบจํานวนรายการยากอนการตรวจสอบโดยเภสัชกร การกําหนด
ผูรับผิดชอบในกิจกรรมท่ีไมจําเปนตองใชเภสัชกร การลด batch size ในขั้นตอนการดึงใบสั่งยาและเรียกรับใบสั่งยา
การแยกคิวสําหรับผูปวยท่ีมีเฉพาะยาฉีดออกจากระบบปกติเปนระบบทางดวน พบวา ระยะเวลารอรับยาเฉล่ียหลัง
การปรับปรุงระบบคือ 46.11±24.45 นาที สวนระยะเวลารอรับยาเฉล่ียของผูปวยท่ีมีเฉพาะยาฉีดคือ 13±0.07 นาที ซึ่ง
พบวาระยะเวลาหลังการปรับปรุงเฉล่ียลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P= 0.010)

สรุปผลการศึกษา : การศึกษาระบบงานเพื่อวิเคราะหหาความสูญเปลาท่ีเกิดขึ้น จะชวยลดขั้นตอนการทํางาน
ท่ีไมกอใหเกิดประโยชนในมุมมองของผูปวย ทําใหสามารถบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นสงผลใหระยะเวลาในการรอรับยาของผูปวยลดลง อยางไรก็ตาม ยังพบวามีความสูญเปลาใน
ระบบหลงเหลืออยู ซึ่งจะตองดําเนินกิจกรรมลดความสูญเปลาอยางตอเน่ืองเสมอ



รหัส OR8/I
การวิเคราะหผลการใชยาตานเกล็ดเลือดตอการกลับมาเปนซ้ําในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน

นิตยา ภาพสมุทร, ประเสริฐ ภัคนิรชากุล, วราภรณ ภูมิอภิรัตน, อาทิตยา ไทพาณิชย,
ชญานิน กําลัง, สุกัลยา ยิดนรดิน

กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

พื้นหลัง : ในผูปวยที่เคยเกิดโรคหลอดเลือดสมองมีโอกาสเกิดซ้ําของภาวะหลอดเลือดสมองอุดตัน
(recurrent stroke) สูงเกินรอยละ 15 และมีโอกาสเสียชีวิตสูง การใชยาตานเกล็ดเลือด เปนวิธีหน่ึงที่ชวย
ปองกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตันซ้ํา

วตัถุประสงค : เพื่อเปรียบเทียบผลของการใชยาตานเกล็ดเลือดในการปองกันการกลับมาเปนซ้ําของ
โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน และหารอยละของผูปวยที่กลับมาเปนซ้ําของโรคหลอดเลือดสมองตีบ
หรืออุดตัน

วิธีการศึกษา : ศึกษาโดยการสังเกต (Analytic study) ชนิดมีกลุมเปรียบเทียบ เก็บขอมูลยอนหลัง
(retrospective study) ในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน Non-cardiogenic ischemic stroke ในชวงเวลา 1
ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2553 โดยเก็บขอมูลการใชยาตานเกล็ดเลือดและการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
อุดตันซ้ํา

ผลการศึกษา : ผูปวยที่เคยเกิดโรคหลอดเลือดสมอง จํานวน 600 ราย มีอายุเฉลี่ย 67.9±12.38 ป (27-99
ป) สวนใหญมีโรคประจําตัวมากกวา 1 โรค คาผลตรวจความดัน คาเฉลี่ยนํ้าตาลสะสม HBA1C ไขมันชนิด
LDL-C สวนใหญไมอยูในเกณฑเปาหมาย ผูปวยสวนใหญไดรับ aspirin จํานวน 510 ราย ( รอยละ 85.00) และ
ไดรับชนิดและขนาดยาตานเกล็ดเลือดตามแนวทางที่แนะนํา จํานวน 542 ราย (รอยละ 90.33) มีการเกิดโรค
หลอดเลือดสมองอุดตันหรือตีบตันซ้ํา จํานวน 82 ราย (รอยละ 13.67) สวนใหญเกิดซ้ําเมื่อเวลาผานไปมากกวา
2 ปหลังจากเกิดคร้ังแรก การสูบบุหร่ี และการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไมมีผลตอการเกิดโรคหลอดเลือด
สมองอุดตันซ้ํา (p=0.986, 0.608) การไดรับยาตานเกล็ดเลือดหรือไมไดรับไมมีผลตอการเกิดโรคหลอดเลือด
สมองอุดตันซ้ํา (p=0.717) และเมื่อพิจารณาตามเกณฑที่แนะนําก็ไมพบความแตกตาง (p=0.932) คาความดัน
โลหิตมากกวา คา FBS  คาไขมันชนิด LDL-C ที่ควบคุมไดและไมไดไมมีผลตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
อุดตันซ้ํา (p=0.653, 0.438, 0.054 ตามลําดับ) พบอาการไมพึงประสงคจากยา จํานวน 52 ราย (รอยละ 8.7)

สรุป : ผูปวยมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตันซ้ําประมาณรอยละ 13.67 โดยไมพบความ
แตกตางทางสถิติของการใชยาตานเกล็ดเลือดตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตันซ้ํา



รหัส OR1/E
ผลของโปรแกรมการสงเสริมการปองกันการแพรกระจายเชื้อ

ตอพฤติกรรมการปองกันการแพรกระจายเชื้อของผูปวยวัณโรคปอด

นางสาวรัชดาพรรณ สาระศาลิน
โรงพยาบาลทามวง จังหวัดกาญจนบุรี

วัณโรค เปนโรคติดตอทางเดินหายใจที่เปนปญหาสําคัญของสาธารณสุขซึ่งปจจุบันพบปญหาการด้ือ
ตอยาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเราสามารถปองกันไดโดยการปองกันการแพรกระจายเชื้อที่มีประสิทธิภาพจะชวยลดการ
แพรกระจายของเชื้อวัณโรค การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของโปรแกรม
การสงเสริมการปองกันการแพรกระจายเชื้อตอพฤติกรรมการปองกันการแพรกระจายเชื้อของผูปวยวัณโรค
ปอดรายใหม โดยประยุกตใชทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลของเอจเซนและฟบายน  กลุมตัวอยางเปนผูวัณโรค
ปอดรายใหม ที่ขึ้นทะเบียนรักษาที่คลินิกวัณโรค โรงพยาบาลทามวง อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน
19 ราย ดําเนินการศึกษาในชวงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม 2554 ไดรับโปรแกรมการสงเสริมการปองกัน
การแพรกระจายเชื้อประกอบดวย การเปลี่ยนความเชื่อ เปลี่ยนการประเมิน การสรางเสริมแรงจูงใจ กําหนด
ความเชื่อโดยกลุมอางอิงติดตามเยี่ยมทางโทรศัพทและออกเยี่ยมบาน กลุมควบคุมไดรับการดูแลตามปกติจาก
เจาหนาที่คลินิกวัณโรค  เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบประเมินพฤติกรรมการปองกันการแพรกระจายเชื้อ
ผานการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา จากผูทรงคุณวุฒิ 6 ทาน ไดคาดัชนีความตรงตามเน้ือหา เทากับ 1.0
และ ทดสอบคาความเชื่อมั่นโดยการใช สัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค ไดเทากับ 0.91 วิเคราะหขอมูลลักษณะ
ทั่วไปและลักษณะทางคลินิกดวยสถิติพรรณนา สถิติ Paired Sample t-test

ผลการวิจัยพบวา ภายหลังเขารวมโปรแกรม 12 สัปดาห กลุมทดลองมีคะแนนพฤติกรรมการปองกัน
การแพรกระจายเชื้อสูงกวากอนเขารวมโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญ (p <.001)

การศึกษาคร้ังน้ีแสดงใหเห็นวาโปรแกรมการปองกันการแพรกระจายเชื้อ โดยประยุกตใชทฤษฎีการ
กระทําดวยเหตุผล ทําใหผูปวยวัณโรคปอดมีพฤติกรรมการปองกันการแพรกระจายเชื้อดีขึ้น ดังน้ัน จึงควร
พิจารณานําโปรแกรมการการปองกันการแพรกระจายเชื้อ ไปศึกษาติดตามจนเสร็จสิ้นการรักษา และควรนํา
การศึกษาที่ไดไปปรับปรุงการใหบริการในคลินิกวัณโรคตอไป



รหัส OR2/E
การยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรีเครือขายจังหวัดขอนแกน

อรพิน นวพงศกร, เยาวเรศ คํามะนาด, จรรยาภรณ รัตนโกศล และมะลิวัลย เถาเบา
โรงพยาบาลขอนแกน

บทนํา : โรงพยาบาลขอนแกน จัดตั้งศูนยบริการชวยเหลือเด็กและสตรี เปนแหงแรกของประเทศไทย เม่ือป
2542 ปจจุบันไดขยายไปยังโรงพยาบาลชุมชนทุกแหงในจังหวัดขอนแกน  และปรับรูปแบบการใหบริการเปน
“ศูนยบริการชวยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤต” ตอมาจึงไดจัดตั้งเปน “ศูนยพึ่งได” (One-stop Service Crisis
Center : OSCC) ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และไดดําเนินการตอเน่ืองจนปจจุบันนับเปนเวลา 13 ป โดย
ดําเนินการใหการดูแลชวยเหลือเด็กและสตรีทีไดรับความรุนแรงท้ังทางกาย จิตใจ และทางเพศ รวมท้ังสิ้น 8,108 ราย
ซึ่งไดนําใชกระบวนการ วิธีการในการดูแล ชวยเหลือตาง ๆ กอใหเกิดผลดีท้ังตอผูไดรับผลกระทบโดยตรง ตอ
ครอบครัว และตอชุมชน ผูไดรับการดูแลชวยเหลือสามารถดํารงชีวิตในสังคมได อีกท้ังเกิดแนวรวมเครือขายเพื่อการ
ยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรี จึงตองการถายทอดองคความรูท่ีเกิดขึ้นระหวางการดําเนินการ เพื่อเปนแบบอยางใน
การนําใชในพื้นท่ีอ่ืน ๆ พรอมท้ังเปนขอมูลเพื่อตอยอดการพัฒนาใหเกิดระบบการชวยเหลือเด็กและสตรีท่ีไดรับความ
รุนแรงตอไป

วัตถุประสงค : เพื่อถอดบทเรียนองคความรูการดูแลชวยเหลือเด็กและสตรีท่ีไดรับความรุนแรง
วิธีการศึกษา : เปนการวิจัยถอดบทเรียน  กลุมตัวอยางท่ีศึกษาประกอบดวย เครือขายองคกรท้ังภาครัฐ

ภาคเอกชน และภาคประชาชน จํานวน 168 องคกร  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) การศึกษาจากเอกสารท่ี
เก่ียวของและจากการจัดเวทีประชุมสัญจรแลกเปล่ียนเรียนรูเดือนละครั้งจํานวน 98 ครั้ง 2) การสัมภาษณเชิงลึก
ผูเก่ียวของหลัก ท้ังผูใหบริการและผูไดรับความรุนแรง และ 3 ) การสนทนากลุมผูเก่ียวของ ระยะเวลาการศึกษา
ระหวางป  2547-2555 วิเคราะหขอมูลโดยวิธีการวิเคราะหเชิงเน้ือหา

ผลการศึกษา : จังหวัดขอนแกนมี “ศูนยพึ่งได” และมีโครงสรางการทํางานระดับเครือขายประกอบดวย 6
หนวยงานหลักท้ังภาครัฐและเอกชน ไดแก สาธารณสุข สังคมสงเคราะห กระบวนการยุติธรรม การศึกษา
ภาคเอกชนและประชาชน โดยมีภารกิจรวมกัน ไดแก การสงตอความรับผิดชอบตามภารกิจหลักแตละหนวยงาน การ
จัดการฝกอบรมรวมกัน การจัดประชุมรวมกันทุกภาคสวนเพื่อวางแผนการชวยเหลือครอบคลุมทุกดาน การคนหา
ความจริงหรือการสืบสวนสอบสวน การคุมครองและปองกันปญหาเฉพาะหนา การวางแผนกระบวนการบําบัด
ฟนฟู การวางแผนการสงผูรับบริการคืนสูสังคม การปองกันดวยการลดปจจัยเสี่ยงภายในครอบครัวและชุมชน การ
จัดทํารายงานตอคณะกรรมการคุมครองเด็กระดับจังหวัดกรณีกลุมเปาหมายเปนเด็ก และเกิดงานรณรงคยุติความ
รุนแรงภายใตชื่อวา “ขอนแกนนาอยู  ไมทํารายเด็กและสตรี”

สรุปบทเรียน : ปจจัยเง่ือนไขความสําเร็จ จะตองเกิดจากองคประกอบท่ีสําคัญ ไดแก 1) โครงสรางการ
ทํางานท่ีชัดเจน และกําหนดองคกรหลักท่ีเปนเจาภาพในการขับเคล่ือน 2) การสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนท่ี
เก่ียวของ 3) การนําใชขอมูล และการทําใหทุกคนเห็นขอมูล และตระหนักตอปญหารวมกัน 4) การใชทุนทางสังคมท่ี
มีอยูในพื้นท่ี 5) การออกแบบบริการท่ีสอดรับกับปญหาและความตองการของผูไดรับความรุนแรง และ 6) การ
ติดตามประเมินผลอยางตอเน่ือง
คําสําคัญ : ยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรี  : OSCC



รหัส OR3/E
สุขภาวะของผูหญิงทองไมพรอม

ท่ีมารับบริการท่ีศูนยพึ่งไดและคลินิกพรอมรัก โรงพยาบาลขอนแกน

อรพิน  นวพงศกร,  พวงเพชร  นามวันทา และสุวรรณา  ธาดาพิพัฒน
โรงพยาบาลขอนแกน

บทนํา :  “ไมมีผูหญิงคนไหนในโลกท่ีตั้งใจทองท้ังท่ียังไมพรอมหรือตั้งใจทองเพื่อทําแทง” (องคกรแพธ)
เม่ือผูหญิงคนหน่ึงตั้งทอง  ผลจากการตั้งทองแตละครั้งจะลงเอยดวยการคลอดมีชีพ  ตายคลอดและแทงซึ่งแยกเปน
แทงเองและทําแทง  ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยยังขาดบริการท่ีตอบสนองตอปญหาทองไมพรอม ทําให
ผูหญิงท่ีทองไมพรอมยังตองหลบซอนไมสามารถเปดเผยปญหาเพื่อรองขอความชวยเหลือและขาดขอมูลท่ีถูกตอง
เพื่อประกอบการตัดสินใจเพื่อเลือกทางออกของการแกปญหาชีวิตท่ีปลอดภัยและเหมาะสม

วัตถุประสงคการศึกษา  : เพื่อศึกษาการจัดการดานสุขภาวะของผูหญิงทองไมพรอม ท่ีมารับบริการท่ีศูนย
พึ่งไดและคลินิกพรอมรัก โรงพยาบาลขอนแกน

วิธีการศึกษา : การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive study) กลุมเปาหมายในการศึกษาคือ ผูหญิงทองไมพรอม
จํานวน 61 ราย ใชวิธีการการศึกษาโดยการสัมภาษณเชิงลึก  การสนทนาธรรมชาติและการสังเกต เครื่องมือท่ีใชใน
การศึกษา ไดแก คําถามการสัมภาษณเชิงลึก คําถามการสนทนากลุม แบบคัดกรองภาวะซึมเศรา 2 คําถาม (2Q)
9 คําถาม (9Q) และ 8 คําถาม (8Q) ระยะเวลาการศึกษา ระหวางเดือนตุลาคม 2554 ถึงกรกฎาคม 2555

ผลการศึกษา : พบวา ผูรับบริการ รอยละ 56 อายุนอยกวา 17 ป อายุครรภนอยกวา 12 สัปดาห รอยละ 39
อายุครรภนอยกวา 20 สัปดาห รอยละ 30 กําลังศึกษาอยู รอยละ 51 ความรูสึกเม่ือรูวาตั้งครรภ “อับอาย” “ผูชาย
ทอดท้ิง”  “มารหัวขน” “ตองการทําแทง” “อยากเรียนตอ” สุขภาพจิตปกติ รอยละ 69 มีภาวะซึมเศราระดับรุนแรง
นอย รอยละ 18 มีภาวะซึมเศราระดับรุนแรงปานกลาง รอยละ 10 มีภาวะซึมเศราระดับรุนแรงมาก รอยละ 3 ไดรับ
ยุติการตั้งครรภโดยแพทย รอยละ 21 หลังใหการปรึกษาตั้งครรภตอ รอยละ 77 และ 1 ราย อายุครรภ 18 สัปดาห
แพทยไมยุติการตั้งครรภ ไปทําแทงเถ่ือน ตองออกจากโรงเรียน รอยละ 48 เพราะรูสึกอับอาย และคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 4 แหงไมใหเด็กเรียนตอดวยเหตุผลเปนตัวอยางท่ีไมดี  สวนโรงเรียนอาชีวะ
อนุญาตใหเรียนตอได คลอดบุตรแลว รอยละ 41 ความรูสึกตอบทบาทของการเปนมารดา รักลูกทุกรายแตใหยายเล้ียง
เพราะตองทํางานหาเล้ียงชีพ ยกใหเปนบุตรตาและยาย รอยละ 2.4 ยกบุตรใหผูอ่ืน รอยละ 2.4 ฝากบุตรใหสถาน
สงเคราะห รอยละ 5 และ มีปญหาดานเศรษฐกิจ รอยละ 30 หลังคลอดเรียนการศึกษานอกโรงเรียน กลุมตัวอยางท่ี
ศึกษาไดใหความเห็นวาเม่ือประสบปญหาทองไมพรอมตองการใหศูนยใหบริการปรึกษามีทัศนคติท่ีเขาใจปญหาทอง
ไมพรอมและตองการรูแหลงท่ียุติการตั้งครรภท่ีปลอดภัย

สรุปผลการศึกษา : การท่ีผูรับบริการ มีแหลงใหการบริการทางเลือกเม่ือทองไมพรอมใหปลอดภัย มีทัศนคติ
ท่ีเขาใจปญหาทองไมพรอม  มีการติดตามผลหลังยุติการตั้งครรภหรือตั้งครรภตอ  มีระบบการประสานงานใหความ
ชวยเหลือระหวางทีมสหวิชาชีพ จะทําใหผูหญิงทองไมพรอมสามารถมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีคุณภาพและมี
ความสุข
คําสําคัญ : ทองไมพรอม : ศูนยพึ่งได : การใหบริการทางเลือก


