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การพัฒนางานคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี  
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จย่า 100 ปี อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา  

กานต์ธีรา พ่ึงด่านกลาง  
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา  

  
 บทน า กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2559 - 2579 
ในการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่มวัยเด็ก 0 - 5 ปี ที่เน้นให้มีพัฒนาการสมวัย ได้รับการ
เฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้อง จากการด าเนินงานที่ผ่านมา ของ รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี 
พบปัญหาความครอบคลุมของการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามช่วงอายุ 9,  18, 30, 42 และ 60 เดือน  
ในปีงบประมาณ 2561- 2563 ได้เพียงร้อยละ 81.7, 88 และ 81 ตามล าดับ (เป้าหมาย ร้อยละ 90) และเด็ก 
0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 80, 82 และ 78 ตามล าดับ (เป้าหมาย ร้อยละ >85) ต่ ากว่าเกณฑ์ของ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จากการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ พบว่า ผู้ปกครองยังขาดความ
เข้าใจและให้ความส าคัญน้อยใน การน าเด็กมาคัดกรองพัฒนาการตามนัด ดังนั้นเพ่ือให้งานส่งเสริมคัดกรอง
พัฒนาการเด็กมีคุณภาพ รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี จึงพัฒนางานคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก 0-5 ปี  
 วัตถุประสงค์    

1. เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงการรับบริการ  
2. เพ่ือเพ่ิมอัตราความครอบคลุมของการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี (ช่วงอายุ 9, 18, 30, 42 และ 

60 เดือน)  
3. เพ่ือให้เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มข้ึน   

 วิธีการด าเนินงาน เก็บข้อมูลจากทะเบียนมารับบริการส่งเสริมคัดกรองพัฒนาการ และข้อมูลจาก
ตัวชี้วัดของ กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการศึกษาตั้งแต่งบประมาณ 2564 โดยมีกิจกรรม
ดังนี้ 1. ให้บริการส่งเสริมคัดกรองพัฒนาการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 2. ให้คู่มือ และให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในคลินิก
สุขภาพเด็กดีและจัดโครงการอบรมปีละ 1 ครั้ง 3. ประชาสัมพันธ์ตารางการให้บริการคลินิกลงสื่อทางโซเชียลมีเดีย 
และประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง 4. มีระบบนัดและติดตาม  
 สรุปผลการด าเนินงาน ผู้ปกครองพาเด็กมาคัดกรองมากข้ึน ท าให้ป้องกันเด็กมีพัฒนาการล่าช้าได้เด็ก
ได้รับการส่งเสริมคัดกรองพัฒนาการครอบคลุมเพ่ิมขึ้น เป็นร้อยละ 95.3 ในปีงบ 2564 และเป็นร้อยละ 100 
ในปีงบ 2565  (ข้อมูลเดือน ต.ค 64 - มิ.ย. 65) และเด็กมีพัฒนาการสมวัยเพ่ิมขึ้น เป็นร้อยละ 91.51  
ในปีงบ 2564 และเป็นร้อยละ 95 ในปีงบ 2565 (ข้อมูลเดือน ต.ค 64 - มิ.ย 65) 
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นวัตกรรมคุณแม่เมืองยาง 
ปุณณดา ผลาทิพย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 
 

บทน า องค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุขก าหนดให้หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์คุณภาพอย่าง
น้อย5 ครั้งและฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ ซึ่งจะได้รับการคัดกรองความผิดปกติและดูแลต่อเนื่อง
สามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนลดอัตราตายของมารดาและทารกได้ ประกอบกับมีการระบาดของไวรัสโคโรนา
2019 ในประเทศไทย ส่งผลให้หญิงตั้งครรภ์มารับบริการน้อยลง จากการทบทวนข้อมูลรพ.เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จย่า 100 ปี อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมาพบว่าในปี พ.ศ.2561-2563 หญิงตั้งครรภ์มีอัตราการฝากครรภ์
ก่อน 12 สัปดาห์ร้อยละ 67.2, 65.25 และ50.5 ตามล าดับ(เป้าหมาย>ร้อยละ60) ส่งผลให้อัตราการฝากครรภ์
คุณภาพครบ 5 ครั้งมีเพียงร้อยละ 73.5, 70.25 และ 65.5 ตามล าดับ (เป้าหมาย ≥ ร้อยละ75) ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์
ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา วิเคราะห์ปัญหาพบว่าไม่ทราบว่าตั้งครรภ์ ระยะทางไกล 
เสียเวลา ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาและเพ่ิมการเข้าถึงบริการ จึงไดพั้ฒนานวัตกรรมคุณแม่เมืองยางขึ้น  

วิธีการ เริ่มด าเนินการในเดือนมกราคม 2564 โดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ดังนี้  1) ศึกษา
สถานการณ์ค้นหาปัญหาโดยการประชาคมในหมู่บ้าน สนทนากลุ่ม พร้อมทั้งสัมภาษณ์หญิงตั้งครรภ์และ
ครอบครัว 2) คืนข้อมูลจัดท าแผนปฏิบัติการโดยสะท้อนปัญหา ระดมสมองหาแนวทางแก้ไขร่วมกับชุมชนโดยมี
หญิงตั้งครรภ์ ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และสมาชิกสภาเทศบาล 3) ปฏิบัติตามแผนโดย 3.1) จัดท านวัตกรรมชุดตรวจ
การตั้งครรภ์ส าหรับ อสม. พร้อมคู่มือโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนต าบล 3.2) พัฒนาศักยภาพอ
สม.สอนตรวจการตั้งครรภ์และแปรผลและการให้ค าปรึกษา 3.3) แต่งตั้งอสม.ดูแลประจ าครัวเรือน 3.4) มีจุด
ให้บริการตรวจการตั้งครรภ์ในหมู่บ้าน 3.5) ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ติดป้ายตามแหล่งชุมนุมเรื่องข้อดีของ
การฝากครรภ์เร็ว 3.6) มีไลน์กลุ่มในการประสานงานและให้ค าปรึกษา 3.7) แจ้งรายชื่อตามนัดล่วงหน้า ติดตาม
ด้วย อสม. และโทรศัพท์ และ 4) ประเมินผล ทบทวนการด าเนินงาน ในการประชุมประจ าเดือน สรุปบทเรียน
กับเวทีอ าเภอ  

ผลการด าเนินงาน เก็บข้อมูลเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2564 พบว่า 1) อัตราการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 76.5 และ 2) อัตราการฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 100 ส่งผลให้เกิดนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ประจ าอ าเภอ ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) มหัศจรรย์ 1 ,000 วัน
อ าเภอเมืองยางขึ้น  

บทสรุปการเรียนรู้ การใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม ชุมชนเกิดความตระหนัก ร่วมกันแก้ไขปัญหา 
เกิดเครือข่ายในการท างาน สามารถแก้ไขปัญหาส าคัญในพื้นที่ น ามาซึ่งนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของอ าเภอ
ที่ส่งเสริมให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน  
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การย้อมสเมียร์เลือดดว้ยสี Wright-Giemsa โดยวิธีการจุ่ม เพื่อน าไปประยกุต์ใช้กับเครื่องย้อมสีอัตโนมัติ  
Wright-Giemsa Blood Smear Staining by Dip Method to be Applied to 

Automatic Staining Machine 
มัลลิกา สมิตะมุกสิก1 ภัทรเศรษฐ์ พลเยี่ยม1 จิรภัทร เจียมจิรประเสริฐ 1 นัสชนก เขตคาม1 จุฬารัตน์ เจียมธีระนาถ2 
1.แผนกห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2. ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

บทน า  ปั จจุ บั นการย้ อมสี  Wright-Giemsa โ ดย ใช้ ถ าดย้ อมสี นั้ น เป็ นวิ ธี ม าตรฐานทั้ งนี้ 
ทางห้องปฏิบัติการมีการย้อมสเมียร์เลือดควบคู่ไปกับการตรวจ CBC ทุกราย ด้วยเหตุนี้ท าให้มีปริมาณงานใน
การย้อมสเมียร์เลือดมากตามไปด้วยเช่นกัน ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาประสิทธิภาพการย้อมสี Wright-Giemsa 
แบบจุ่มโดยให้สีและน้ ากลั่น น้ า Reverse Osmosis (RO) และน้ าประปา มาใช้แทนบัฟเฟอร์มาตรฐาน  
เพ่ือลดขั้นตอนการย้อมสีและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเตรียมบัฟเฟอร์  

วิธีการศึกษา ย้อมสี Wright-Giemsa กับตัวอย่างน้ าสามชนิด คือ น้ ากลั่น น้ า RO และน้ าประปา  
กับตัวอย่างเลือด EDTA 3 ตัวอย่างโดยน าสเมียร์เลือดจุ่มสีแล้วจับเวลาที่ 2, 3, 4, 5 และ 6 นาที เมื่อครบเวลา
ก็ย้ายสไลด์มาจุ่มในน้ าในแต่ละชนิดแล้วจับเวลาที่ 2, 3, 4, 5 และ 6 นาทีตามล าดับ จากนั้นน าน้ าทั้งสามชนิด
มาปรับ pH เป็น 6.8±0.2 แล้วน ามาย้อมและจับเวลาเช่นเดียวกัน ประเมินการติดสีโดยให้เป็นคะแนน  

ผลการศึกษา พบว่าการย้อมโดยใช้น้ า RO ที่เวลา 4 นาที มีความแตกต่างจากวิธีมาตรฐานอย่างไม่มี 
นัยส าคัญทางสถิติ  (P-value < 0.01) ได้คะแนน 43 คะแนน ซึ่ งมีคะแนนใกล้ เคียงกับวิธีมาตรฐาน  
(คะแนน = 45) ส่วนผลการย้อมโดยใช้น้ ากลั่น และน้ าประปา รวมทั้งน้ าที่ปรับ pH เป็น pH 6.8±0.2 พบว่า  
มีความแตกต่างจากวิธีมาตรฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สรุป ที่เวลา 4 นาที น้ า RO เป็นน้ าที่เหมาะสมที่สุด
ในการน ามาใช้ส าหรับการย้อมกับสี Wright-Giemsa แบบจุ่ม แทนการใช้บัฟเฟอร์ เนื่องจากเมื่อย้อมออก
มาแล้วติดสีที่ชัดเจน เมื่อเทียบกับการย้อมด้วยวิธีมาตรฐาน ส่วนน้ ากลั่น และน้ าประปา รวมทั้งน้ าที่ผ่านการ
ปรับ pH ให้ผลการติดสีไม่ชัดเจน  

วิจารณ์และเสนอแนะ การย้อมสี Wright-Giemsa โดยวิธีจุ่มย้อม โดยใช้ น้ า RO ที่เวลา 4 นาที  
เป็นวิธีที่ เหมาะสมที่สุดในการย้อมสีแบบจุ่ม  เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้น้ าชนิด อ่ืนแทนบัฟเฟอร์ 
ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับวิธีมาตรฐาน ทั้งนี้พบว่าการติดสีของสเมียร์เลือดจะมีประสิทธิภาพลดลง  
เมื่อบัฟเฟอร์มีสีปนจากการย้อมในปริมาณมากขึ้น โดยที่สีของเม็ดเลือดแดงติดสีจางลง แต่ในส่วนของเม็ดเลือด
ขาวยังติดสีชัดเจน สามารถแยกชนิดของเม็ดเลือดขาวได้แต่การติดสียังไม่เป็ นไปตามมาตรฐานเช่นกัน  
ซึ่งผลการทดลองดังกล่าวจะน าไปประยุกต์ใช้กับเครื่องย้อมสีสไลด์อัตโนมัติต่อไป  

Keywords:  Wright-Giemsa Dip Stain, น้ ากลั่น, น้ า Reverse Osmosis, น้ าประปา 
 
 
 
  



    
 

4 
  

ศึกษาการย้อมสี Wright-Giemsa stain ของสเมียร์เลือด โดยใช้น  ากลั่น น  า Reverse  Osmosis  
และ น  าประปา เปรียบเทียบกับสารละลายบัฟเฟอร์ 

Study of Wright-Giemsa Staining of Blood Smear using Distilled Water, Reverse Osmosis 
Water and Tap Water compared with Buffer Solution  

ภัทรเศรษฐ์ พลเยี่ยม1มัลลิกา สมิตะมุกสิก1จิรภัทร เจียมจิรประเสริฐ1นัสชนก เขตคาม1จุฬารัตน์  เจียมธีระนาถ2 
1.แผนกห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

สุรนารี 2. ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

บทน า การตรวจสเมียร์เลือดช่วยบอกลักษณะรูปร่างและจ านวนของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวและ 
เกล็ดเลือดเพ่ือช่วยวินิจฉัยโรคและติดตามการรักษาของแพทย์ และเพ่ือให้ได้สเมียร์เลือดที่เซลล์เม็ดเลือดมีการ
ติดสีได้ชัดเจนและง่ายต่อการตรวจนับเซลล์จ าเป็นต้องย้อมสีกับบัฟเฟอร์มาตรฐาน ซึ่งต้องเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการเตรียม 
ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาการน าน้ ากลั่น น้ า Reverse Osmosis (RO) และน้ าประปา มาใช้แทนบัฟเฟอร์
โดยย้อมเทียบกับสเมียร์เลือดที่ใช้บัฟเฟอร์ เพ่ือช่วยลด ค่าใช้จ่ายในการเตรียมบัฟเฟอร์และสะดวกต่อการใช้งาน  

วิธีการศึกษา ย้อมสีกับตัวอย่างน้ าสามชนิด  คือ น้ ากลั่น น้ า  RO และน้ าประปา กับสี Wright-
Giemsa ในอัตราส่วนสีต่อน้ า เป็น 1:1 กับตัวอย่าง เลือด EDTA 3 ตัวอย่าง โดยจับเวลาที่ 2, 3, 4, 5 และ 6 
นาที จากนั้นปรับ pH ของน้ าตัวอย่างเป็น 6.8±0.2 แล้วน ามาย้อมและจับเวลาเช่นเดิม โดยเทียบการย้อมกับ
บัฟเฟอร์ ประเมินการติดสีโดยให้ เป็นคะแนน  

ผลการศึกษา เมื่อย้อมด้วยน้ า RO ที่เวลา 4 นาที มีความแตกต่างจากวิธีมาตรฐานอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (P-value < 0.01) ได้คะแนน 41 คะแนน ซึ่งมีคะแนนใกล้เคียงกับวิธีมาตรฐานที่ย้อมด้วยบัฟเฟอร์ 
(คะแนน = 45) อย่างไรก็ตามผลการใช้น้ ากลั่น และน้ าประปา ที่เวลา 4 นาที ได้ คะแนน 37 และ 33 
ตามล าดับ ซึ่งพบว่ามีความแตกต่างจากวิธีมาตรฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนการทดสอบโดยใช้น้ าที่ปรับ 
pH เป็น pH6.8±0.2 แล้วพบว่าที่เวลา 4 นาที น้ ากลั่น น้ า RO และ น้ าประปาได้คะแนน 33, 34 และ 32 
ตามล าดับ มีความแตกต่างจากวิธีมาตรฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สรุป ที่เวลา 4 นาทีน้ า RO เป็นน้ าที่
เหมาะสมที่สุดในการน ามาใช้ส าหรับการย้อมกับสี Wright Giemsa แทนการใช้บัฟเฟอร์ เนื่องจากเมื่อย้อม
ออกมาแล้วติดสีที่ชัดเจน และง่ายต่อการตรวจนับเซลล์เมื่อเทียบกับการย้อมด้วยวิธีมาตรฐาน ส่วนน้ ากลั่น และ
น้ าประปา รวมทั้งน้ าที่ผ่านการปรับ pH ให้ผลการติดสีไม่ชัดเจน  

วิจารณ์และเสนอแนะ น้ า RO เป็นน้ าที่เหมาะสมส าหรับการย้อมสี Wright Giemsa จึงเป็นทางเลือก
ที่ดีที่สุดในการน ามาใช้และเป็นน้ าที่ไม่ต้องใช้งบประมาณจัดหา เนื่องจากทางแผนกห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์มีการผลิตน้ าดังกล่าวเพ่ือใช้ในงานอยู่แล้ว จึงสะดวกและสามารถน ามาใช้ได้ตลอดเวลา  
เป็นการประยุกต์ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ท าให้ประหยัดงบประมาณในการจัดหาสารเคมีได้อีกด้วย  

Keywords: Wright-Giemsa Stain, Distilled Water, Reverse Osmosis Water, Tap Water 
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การพัฒนาแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยระยะหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้นหน่วยงานวิสัญญี 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

Development of Guidelines for Patient  care in Recovery room in Anesthesia 
Department, Suranaree University of  Technology Hospital 

อรรถพล รัมพณีนิล, สุภาวดี สมบูรณ์, จันทร์จิรา เครือกลาง, ศศิมา โอนโคกกรวด, นุชนารถ เปรี่ยมพิมาย 
ห้องพักฟ้ืนหน่วยงานวิสัญญี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
บทน า ห้องพักฟ้ืนถือว่าเป็นสถานที่ส าคัญในการดูแลผู้ป่วยหลังเสร็จจากการระงับความรู้สึกและการ 

ผ่าตัด ที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากวิสัญญีพยาบาลและพยาบาลห้องพักฟ้ืน เพ่ือประเมิน 
ภาวะแทรกซ้อน สภาพการที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา และสามารถให้การพยาบาลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว ผู้ป่วยกลับสู่สภาวะเดิมอย่างปลอดภัยมากที่สุด โดยการน าเอาหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-
based Practice, EBP) มาวิเคราะห์ สังเคราะห์พัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลที่สมัย มีนวัตกรรมน าไปสู่
เป้าหมายหลักคือคุณภาพ ผู้ป่วยปลอดภัย มีความสอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน  

วิธีการศึกษา : แบ่งการศึกษาเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็นระยะการพัฒนาแนวปฏิบัติแบ่งเป็น 5  
ขั้นตอน 1) การก าหนดประเด็นและขอบเขตของปัญหา 2) การก าหนดวัตถุประสงค์ 3) การสืบค้นและ 
ประเมินคุณค่าของหลักฐานเชิงประจักษ์ 4) การยกร่างแนวปฏิบัติ และ 5) การตรวจสอบคุณภาพของแนว 
ปฏิบัติด้านความตรงเชิงเนื้อหา ระยะที่ 2 การประเมินผลการน าแนวปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นแบ่งเป็น 2  ขั้นตอน 
2.1) การน าแนวปฏิบัติไปทดลองใช้ในหน่วยงาน และ 2.2) การประเมินผลความพึงพอใจและความเป็นไปได้ใน
การน าไปใช้จากแบบสอบถาม ระหว่างมีนาคม - กรกฎาคม 2565 ในพยาบาลวิชาชีพที่ใช้แนวปฏิบัติจ านวน 
12 คน โดยการวิเคราะห์ข้อมูล แจกแจงความถี่ ส่วนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ   

ผลการศึกษา : ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลในระยะหลังผ่าตัดตามแนวปฏิบัติดังกล่าว หลังจากสังเกตอาการ
ในห้องพักฟ้ืน เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง ไม่พบภาวะแทรกซ้อน สามารถย้ายกลับหอผู้ป่วยหรือจ าหน่ายกลับ 
บ้านได้ตามมาตรฐาน และเม่ือศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ พบว่า มีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ใน
ระดับมาก และมีความพอพึงใจต่อแนวปฏิบัติร้อยละ 92  

บทสรุปการเรียนรู้ :  แนวปฏิบัติการพยาบาลที่ พัฒนาขึ้นสามารถประเมินสภาพปัญหา/
ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุม สู่การน ามาวางแผนให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม ทันเวลา 
และผู้ป่วย ได้รับความปลอดภัยมากขึ้น  

Keywords:  แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย, การดูแลระยะหลังผ่าตัด, ห้องพักฟ้ืน, พยาบาลห้องพักฟ้ืน 
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การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าคร่าชีวิต 
Development of Public Relations Media to Prevent Rabies 

ชลธิชา เรืองรัมย์, กนกอร ยาประโคน 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 

 
บทน า โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ปี 2563 พบใน 13 จังหวัด โดยพบผู้เสียชีวิตของจังหวัดสุรินทร์ 

ปี 2563 จ านวน 1 คน ส าเหตุส าคัญ คือ ประชาชนขาดความรู้และตระหนักถึงโรคพิษสุนัขบ้าไม่รับวัคซีน 
หลังสัมผัสโรค ปริมาณการฉีดวัคซีนในสัตว์ต่ า ยังมีสุนัขจรจัด 
  วัตถุประสงค์เพื่อ 1. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย 2. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า 3. สร้างแรงจูงใจและตระหนักรู้ถึงความส าคัญในการรับวัคซีนทั้งบุคคลและสุนัข  
4. ประเมินผลความพึงพอใจต่อสื่อ 

วิธีการด าเนินงาน ศึกษาในนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ และประชาชน ระหว่าง กรกฎาคม-ตุลาคม 2564 
ตามขั้นตอน P-D-C-A โดยทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทันสมัย ส ารวจความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย  
ออกแบบ พัฒนาสื่อ ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) แผ่นพับ โปสเตอร์โรคพิษสุนัขบ้า ทดลองใช้   
เก็บข้อมูลด้วยแบบส ารวจ ความคิดเห็น และแบบประเมินความพึงพอใจต่อสื่อ วิเคราะห์ด้วยสถิติค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ประเมินความพึงพอใจ 5 ระดับ ตั้งแต่ มากที่สุด-น้อยที่สุด พัฒนาสื่อและเผยแพร่ในการบริการวิชาการ 
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน 

ผลการศึกษา วิเคราะห์ภาพรวมพบบางส่วนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคยังไม่ถูกต้อง  
มีการพาสัตว์เลี้ยงไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี ร้อยละ 49.3 รู้ว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด 
สามารถเกิดโรคพิษสุนัขบ้าได้ ร้อยละ 70.9 ล้างแผล ใส่ยา ไปหาหมอ กักสุนัข/แมวไว้ดูอาการ 10 วัน  
หลังสัมผัสสัตว์ ร้อยละ 82.8 ส่วนความพึงพอใจต่อสื่อทั้ง 3 ประเภท มีระดับมากที่สุด ร้อยละ 100  
โดยสื่อทันสมัย น าไปใช้ได้สะดวก 

ข้อเสนอแนะ ควรกระชับเนื้อหา เพ่ิมความหลากหลายของสื่อ ทั้งภาพเคลื่อนไหว เสียง เพ่ิมช่อง
ทางการเผยแพร่ เช่น สื่อโซเชียลมีเดีย 
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SUTH Low Risk Medical device finding using RFID Technology 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐวิทย์ ภูฉายา 

นายสิทธิศักดิ์ ทองศรี B6202033 
นายชโนดม แช่มช้อย B6226558 

นายนันทิพัฒน์ ศรีตะชัย B6210229 
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
บทน า อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์กลุ่มความเสี่ยงต่ าถูกวางกระจายตัวตามจุดให้บริการต่าง ๆ  

ในพ้ืนที่โรงพยาบาล ด้วยเครื่องมือมีปริมาณมาก ส่งผลให้การส ารวจและตรวจสอบความพร้อมใช้ของอุปกรณ์
ทางการแพทย์ดังกล่าว มีความไม่สะดวก ใช้เวลานาน และบางพ้ืนที่ไม่สามารถเข้าส ารวจได้ เทคโนโลยี RFID 
เป็นเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการด าเนินการดังกล่าว กลุ่มผู้ด าเนินการจึงน าเสนอการใช้เทคโนโลยี RFID 
ร่วมกับการพัฒนาชุดโปรแกรมควบคุมส าหรับค้นหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ในกลุ่มความเสี่ยงต่ าดังกล่าว  
เพ่ือแก้ไขข้อจ ากัดที่กล่าวมาข้างต้น 

วิธีการศึกษา การพัฒนาชุดโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ค้นหาเครื่องมือแพทย์กลุ่มความเสี่ยงต่ าโดยใช้
เทคโนโลยี RFID ย่าน 900MHz  ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของวิศวกรเครื่องมือแพทย์ 

ผลการศึกษา เทคโนโลยี RFID ย่านความถี่ 900 MHz และชุดโปรแกรมควบคุมสามารถใช้ประโยชน์
ในการค้นหาเครื่องมือแพทย์กลุ่มความเสี่ยงต่ าได้ โดยมีระยะห่างจากอุปกรณ์ค้นหาไปยังเครื่องมือแพทย์สูงสุด 
6 เมตร ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและวัสดุของก าแพงหรือสิ่งกีดขวางบริเวณใช้งาน 

สรุป เทคโนโลยี RFID ย่าน 900MHz ที่ท างานสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของวิศวกรเครื่องมือแพทย์
ในการค้นหาเครื่องมือแพทย์กลุ่มความเสี่ยงต่ าสามารถเพ่ิมความสะดวกในการค้นหาอุปกรณ์ และสามารถ
ค้นหาในพ้ืนที่ที่มีข้อจ ากัดในการเข้าตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ได้ 

วิจารณ์และเสนอแนะ การขยายผลเพ่ือน าไปใช้กับเครื่ องมือแพทย์กลุ่มความเสี่ยงปานกลาง  
และ กลุ่มความเสี่ยงสูง จ าเป็นที่จะต้องศึกษาปริทัศน์วรรณกรรมเพ่ิมเติม และค านึงผลกระทบจากอุปกรณ์ 
RFID ที่ใช้ในการค้นหา ที่มีผลต่อการท างานของเครื่องมือแพทย์ ตลอดจนการทดสอบถึงการรบกวนการท างาน
ของเครื่องมือแพทย์ในระหว่างการตรวจสอบและค้นหาอุปกรณ์ในพ้ืนที่ที่ก าหนด 

Keywords: RFID, Low risk medical device, Tracking, Device finder and UHF 
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SUTH - Sense 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐวิทย์ ภูฉายา 

นางสาวนันฐิกา พัฒน์ล าภู B6203290 
นายพงศพัศ อารยะจันทรจิตร์ B6209353 

นางสาวสุภานันท์ ปุรันต์ B6238575 
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
บทน า เนื่องจากในปัจจุบันยารักษาโรค มีความส าคัญเป็นอย่างมากในทางการแพทย์ อีกท้ังยังมีมูลค่า

สูงและต้องดูแลรักษาตามเกณฑ์มาตรฐานการเก็บรักษา โดยปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของยา  
คือ อุณหภูมิและความชื้น เนื่องด้วยมูลค่าของยามีมูลค่าสูง จึงจ าเป็นที่จะต้องมีระบบควบคุมคุณภาพการเก็บ
รักษายาที่มีประสิทธิภาพ และรายงานผลไปยังเภสัชกรผู้ดูแลคลังยา คณะผู้จัดท าจึงน าเสนอการสร้างและ
ออกแบบระบบควบคุมดูแลคุณภาพการจัดเก็บยาในห้องเวชภัณฑ์ โดยใช้เทคโนโลยี IoT โดยมีการจัดเก็บและ
ส ารวจข้อมูลอุณหภูมิและความความชื้นเพ่ือน ามาวิเคราะห์ แผนภาพอุณหภูมิและความชื้น เพ่ือประโยชน์ใน
การจัดเรียงยาให้สอดคล้องกับแผนภาพอุณหภูมิและความชื้นภายในคลังยา อีกท้ังยังช่วยในการค้นหาต าแหน่ง
การติดตั้งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น ในห้องเวชภัณฑ์ที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการใช้งาน
ให้กับเภสัชกรผู้ควบคุมดูแลคลังยา  

วิธีการศึกษา การน าเทคโนโลยี WiFi-IoT มาช่วยจัดท าอุปกรณ์บันทึกข้อมูลอุณหูมิและความชื้นที่มีค่า 
ความถูกต้องสูง ในการเฝ้าระวังคุณภาพยาและเภสัชภัณฑ์ภายในคลังยา  

ผลการศึกษา อุปกรณ์ที่น าเสนอแสดงแผนภาพอุณหภูมิและความชื้นโดยน าไปใช้ประโยชน์ในการ
จัดเรียงยาและเภสัชภัณฑ์สามารถแจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องได้  

สรุป อุปกรณ์ที่น าเสนอมีผลการวัดเมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์มาตรฐานของโรงพยาบาลมีความ 
ถูกต้องสูง โดยมีการปรับเทียบด้วยวิธี Comparison method โดยระยะเวลาที่ใช้ในการปรับเทียบอุปกรณ์กับ
ตัว Standard temperature sensor และ Humidity sensor เป็นระยะเวลา 3 ชั่วโมง เมื่อท าการปรับเทียบ
ให้อุปกรณ์มีความน่าเชื่อถือแล้ว จากนั้นจึงได้น าอุปกรณ์ไปท า Heat Map Site Survey เพ่ือให้ได้แผนภาพ
อุณหภูมิและความชื้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดเรียงยาและเภสัชภัณฑ์ได้ อีกทั้งกรณีที่อุณหภูมิ 
ความชื้นมีค่าเกินขีดจ ากัดตามมาตรฐาน ระบบจะมีการแจ้งเตือน เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าแก้ไขได้ทันท่วงที  

วิจารณ์และเสนอแนะ เครือข่าย SUT-@IoT สามารถใช้เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูลจากตัวตรวจรู้ 
ไปยังที่จัดเก็บข้อมูล โดยตัวตรวจรู้ที่ใช้มีการปรับเทียบกับตัวตรวจรู้มาตรฐาน เพ่ือให้ผลการวัดอุณหภูมิ 
ความชื้นภายในคลังยา มีความน่าเชื่อถือ การปรับเทียบตัวตรวจรู้ใช้วิธีการเปรียบเทียบ ส่งผลให้ค่าที่อ่านได้มี
ความน่าเชื่อถือ และการแจ้งเตือนมีความน่าเชื่อถือเมื่ออุณหภูมิและความชื้นภายในคลังยาเกินขีดที่ก าหนด 
นอกจากนี้ ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ือประโยชน์ในการรับ-ส่งข้อมูล
จากตัวตรวจรู้ได้  

Keywords: ห้องเวชภัณฑ์, เทคโนโลยี WiFi-IoT, การปรับเทียบ, อุณหภูมิ, ความชื้น 
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หุ่นหนูอยู่ไหน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐวิทย์ ภูฉายา 

นายเกรียงไกร บุญเชนทร์ B6203306 
นางสาวชลธิชา เสือเด่น B6213992 

นางสาวสโรชา ทีฆะพันธ์ B6221058 
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

 
บทน า หุ่นจ าลองทางการแพทย์มีการใช้งานอย่างแพร่หลายภายในโรงพยาบาล เมื่อมีการยืมเพ่ือ 

น าไปใช้งาน ต าแหน่งของหุ่นจ าลองทางการแพทย์จะมีการเปลี่ยนไปตามต าแหน่งของผู้ยืม ที่น าไปวางไว้ตาม
จุดต่าง ๆ หรืออยู่ห่างไกลจากตัวหุ่น เป็นการอ านวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในการติดตาม
ตัวการน าเทคโนโลยีระบุต าแหน่ง โดยอาศัยค่าความแรงของสัญญาณ (Received Signal Strength Indicator : RSSI) 
และ Fingerprint มาช่วยในการระบุต าแหน่งของตัวหุ่นจ าลองทางการแพทย์ด้วยการระบุต าแหน่งวัตถุภายในอาคาร 
เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้ผู้ดูแลหุ่น สามารถค้นหาหุ่นจ าลองทางการแพทย์ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
ทางคณะผู้จัดท าจึงน าเสนอแนวคิดในการสร้างและพัฒนาการแจ้งเตือนต าแหน่งของหุ่นจ าลองทางการแพทย์
ผ่าน Application Line ด้วยการส่งระยะห่างประมาณการจากหุ่นจ าลองทางการแพทย์กับโทรศัพท์มือถือ และ
เมื่อหุ่นจ าลองทางการแพทย์อยู่ห่างไกลจากโทรศัพท์มือถือเป็นระยะ 10 เมตรขึ้นไป จะส่งข้อความแจ้งเตือน
ผ่าน  Application Line ไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ดูแลหุ่นจ าลองทางการแพทย์ อีกท้ังตัวหุ่นทางการแพทย์ยัง
มีการติดตั้งล าโพงที่ส่งเสียง เพ่ือบอกต าแหน่งและแสดงต าแหน่งวัตถุภายในแผนที่ของอาคารที่สนใจให้สามารถ
ค้นหาหุ่นจ าลองทางการแพทย์ได้สะดวกมากยิ่งข้ึนอีกด้วย  

วิธีการศึกษา เทคโนโลยีระบุต าแหน่ง โดยอาศัยค่าความแรงของสัญญาณ (Received Signal 
Strength  Indicator : RSSI) และ Fingerprint technology  

ผลการศึกษา ผู้ดูแลหุ่นจ าลองทางการแพทย์ สามารถรับรู้ระยะห่างประมาณการจากต าแหน่งของ 
หุ่นจ าลองทางการแพทย์กับต าแหน่งของตนเองได้  

สรุป การน าเทคโนโลยี RSSI และ Fingerprint มาประยุกต์ใช้ในการระบุต าแหน่งวัตถุภายในอาคาร 
เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับการน ามาใช้ในการระบุต าแหน่งวัตถุ การออกแบบการท างานร่วมกับบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องส่งผลให้ระบบที่น าเสนอสามารถท างานได้ตามวัตถุประสงค์ และช่วยเพ่ิมความสะดวกแก่บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง  

วิจารณ์และเสนอแนะ ความแม่นย าของการประมาณระยะห่างประมาณการจากต าแหน่งของ
หุ่นจ าลองทางการแพทย์ขึ้นอยู่กับโครงสร้างภายในของอาคาร และวัสดุที่ใช้ เนื่องจากมีผลกระทบต่ อการ 
แพร่กระจายคลื่นวิทยุภายในอาคาร 
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การน าเครื่องติดหลอดเลือดอัตโนมัติมาใช้ในงานห้องเจาะเลือด รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
The automatic tube labelling machine use for blood collection in SUTH laboratory 

ยุทธศักดิ์ วงษ์หนองแล้ง1 กนกพร กรกระโทก1 วรางคณา ทิศกระโทก1 จุฬารัตน์ เจียมธีระนาถ2 
1.แผนกห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ

นนารี 2. ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนนารี 
 

บทน า การเก็บสิ่งส่งตรวจเป็นขั้นตอนก่อนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Pre analytical 
laboratory) ที่ส าคัญมากขั้นตอนหนึ่ง เนื่องจากเป็นต้นทางของการได้สิ่งส่งตรวจที่ถูกต้องเพ่ือน ามาตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพราะถึงแม้ว่าห้องปฏิบัติการจะมีเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยหรือมีผู้ตรวจวิเคราะห์ที่มีความเชี่ยวชาญมากเพียงใด หากเก็บสิ่งส่งตรวจมาไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม
ก็จะท าให้ผลตรวจวิเคราะห์ที่ได้ไม่ถูกต้องและไม่ได้สะท้อนถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นจริง จากการบันทึกสถิติ
การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจประจ าเดือนของห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอกในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2565 พบอุบัติการณ์การเก็บสิ่งส่งตรวจไม่เหมาะสมที่เกี่ยวกับการติดสติกเกอร์บาร์โคดของ
ห้องเจาะเลือด จ านวนทั้งสิ้น 17 อุบัติการณ์  ซึ่งอุบัติการณ์แต่ละครั้งที่เกิดขึ้นส่งผลท าให้ห้องปฏิบัติการต้องใช้
เวลาในการทวนสอบสิ่งส่งตรวจที่ยาวนานขึ้น รวมทั้งคนไข้ที่อาจจะต้องมาเก็บสิ่งส่งตรวจใหม่หรือเจาะเลือด
ใหม่ ซึ่งท าให้คนไข้ต้องเจ็บตัวหลายรอบและต้องคอยระยะเวลารอคอยผลการตรวจวิเคราะห์ที่ยาวนานขึ้น 
วัตถุประสงค์เพ่ือลดอุบัติการณ์การเก็บสิ่งส่งตรวจไม่เหมาะสมที่เกี่ยวกับการติดสติกเกอร์บาร์โคดลงโดยใช้
เครื่องติดหลอดเลือดอัตโนมัติมาใช้งานแทนการติดสติกเกอร์บาร์โคดด้วยมือ  

วิธีการศึกษา ติดตั้งเครื่องติดหลอดเลือดอัตโนมัติที่ห้องเจาะเลือดผู้ป่วยนอก รพ. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  ในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 บันทึกอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการติดสติกเกอร์บาร์
โคดในแบบบันทึกปฏิเสธสิ่งส่งตรวจของห้องปฏิบัติการ รวบรวมข้อมูลและสรุปผล  

ผลการศึกษา จากการเก็บรวบรวมอุบัติการณ์ในแบบบันทึกปฏิเสธสิ่งส่งตรวจของห้องปฏิบัติการ
ในช่วงเดือน มิถุนายน  ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ยังไม่พบอุบัติการณ์ที่เก่ียวกับการติดสติกเกอร์บาร์โคด  
 สรุป การน าเครื่องติดหลอดเลือดอัตโนมัติมาใช้ในงานห้องเจาะเลือดสามารถลดอุบัติการณ์การเก็บสิ่ง
ส่งตรวจไม่เหมาะสมที่เก่ียวกับการติดสติกเกอร์บาร์โคดลงได ้

วิจารณ์และข้อเสนอแนะ การเก็บข้อมูลที่ได้ยังมีปริมาณน้อย อย่างไรก็ตามในการน าเครื่องติดหลอด
เลือดอัตโนมัติมาใช้ในงานห้องเจาะเลือดยังมีเรื่องที่ต้องค านึงถึงอยู่ เช่น การแก้ปัญหาเมื่อเครื่องเกิดปัญหา  
จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดอบรมให้กับผู้ใช้งาน ให้สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ เพ่ือการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง
และรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึนในอนาคตได้ 

Keywords: เครื่องติดหลอดเลือดอัตโนมัติ 
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การบริการวิชาการสังคมและจิตอาสาในการพัฒนาระบบบริการวัคซีนที่บ้าน 
ส าหรับประชากรกลุ่มเปราะบาง 

ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี อ.ดร.ทิวาวรรณ เทพา ผศ.ดร.วาสนา รวยสูงเนิน ผศ.ดร.ดลวิวฒัน์ แสนโสม 
อ.ดร.วิภาวดี โพธโิสภา อ.ชมพูนุท กาบค าบา และคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

บทน า องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO, 2021) รายงานสถานการณ์การ
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พบจ านวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกมากกว่า 239 ล้านคน  เสียชีวิต 4.8 ล้านคน  
ซ่ึงโรคอุบัติใหม่นี้ จึงส่งผลต่อแนวทางการควบคุมโรคโดยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชน โดยการให้วัคซีน
ดังนั้นแผนการกระจายวัคซีนที่ดีจะช่วยให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพกระตุ้น
ให้ร่างกายผลิตภูมิต้านทานต่อโรค การบริการวิชาการครั้งนี้มี วัตถุประสงค์ เพ่ือการจัดบริการให้วัคซีนโควิด-19 
ส าหรับประชาชนที่อยู่ในกลุ่มพ่ึงพาเช่นผู้ป่วยติดเตียง และมีโรคประจ าตัว 7 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจ
รุนแรง หัวใจและหลอดเลือด ไตวายเรื้อรัง หลอดเลือดสมอง อ้วน มะเร็ง เบาหวาน และผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป  

วิธีการศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดการบริการ
วิชาการสังคมและจิตอาสาในการการพัฒนาระบบบริการวัคซีนที่บ้านส าหรับประชากรกลุ่มเปราะบาง ในเขต
พ้ืนที่รอบ ๆ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เกิดขึ้นระยะแรกในการให้วัคซีนป้องกันโควิด 19 ระหว่างเดือนกรกฎาคม 
ถึง ตุลาคม 2564 โดยเป็นความร่วมมือโดยสหสาขาวิชาชีพ ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีความต่างจากการให้บริการแบบตั้งรับที่ศูนย์ฉีดวัคซีนเนื่องจากข้อจ ากัดในการ
เข้าถึงวัคซีนของผู้รับบริการกลุ่มนี้ จึงเป็นจุดเด่นที่แตกต่างเพ่ือสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงวัคซีน 

ผลการศึกษา การพัฒนาระบบการบริการวัคซีนบ้านส าหรับประชากรกลุ่มเปราะบาง ระหว่างคณะ
พยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ หน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งจากชุมชน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าชุมชน (อสม.) 
พยาบาลวิชาชีพจากศูนย์บริการสุขภาพชุมชนสามเหลี่ยม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 
ได้ด าเนินการจัดสรรวัคซีน และร่วมออกแบบระบบการท างาน โดยครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมายในชุมชน
สามเหลี่ยม ซึ่งมีผู้ป่วยติดเตียง ประมาณ 70 คน และสมาชิกครอบครัวรวมประมาณ 220 คน กระจายอยู่ใน
พ้ืนที่บริการสามเหลี่ยม 1, 2, 3 และ 4 

สรุป ทีมบริการวัคซีนที่บ้านส าหรับประชากรกลุ่มเปราะบางที่สมัครใจรับบริการเพ่ือการเข้าถึงวัคซีน
ภายใต้ข้อจ ากัดที่มี  

วิจารณ์และเสนอแนะ การพัฒนาระบบการประจายวัคซีนที่ทั่วถึงและรวดเร็ว ช่วยในการป้องกันการ
ติดเชื้อและความรุนแรงในประชากรกลุ่มเปราะบางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ระบบข้อมูลสมุนไพรไทยโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย 
Thai Herbal Information System using Semantic Web Technology 

ธีระยุทธ ทองเครือ 
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
 

บทน า องค์ความรู้ด้านสมุนไพรไทยถูกจัดเก็บในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นต ารา หนังสือ และ
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ อีบุ๊ค ท าให้การค้นหาข้อมูลมีความยุ่งยาก นอกจากนี้ข้อมูลจากการค้นหา
ในแต่ละแหล่ง อาจท าให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่ตรงกัน และเกิดความก ากวม 

วิธีการ สร้างฐานความรู้สมุนไพรไทย โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน น ามา
พิจารณคัดเลือก และตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ หลังจากนั้น จะน าข้อมูลไปแปลงเป็นฐานความรู้ ให้อยู่ใน
รูปแบบของโครงสร้างที่เรียกว่า เว็บเชิงความหมาย เมื่อฐานความรู้มีข้อมูลแล้วจะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขึ้น 
เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูล โดยมีฟังก์ชันการท างานที่ช่วยในการค้นหา และแสดงผลลัพธ์การค้นหาที่
ตรงตามความต้องการ และมีการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีความเก่ียวข้องกัน 

ผลการด าเนินงาน ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลโดยใช้ความสามารถของระบบในการค้นหาได้ง่าย และได้
ผลลัพธ์ในการค้นหาที่มีความน่าเชื่อถือ 

บทสรุป งานที่ได้น าเสนอ ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรก คือ การสร้างฐานความรู้สมุนไพรไทย ส่วนที่
สอง คือ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส าหรับใช้เข้าถึงฐานความรู้ที่สร้างขึ้น โดยมีเป้าหมายคือให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูล
ที่ถูกต้องมากที่สุด 

วิจารณ์และเสนอแนะ เนื่องจากสมุนไพรไทยมีหลากหลายชนิด ท าให้ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินงานค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นงานที่ต้องด าเนินงานต่อไปหลังจากนี้ 
  Keywords Thai Herbal, Knowledge Base, Semantic Web Technology 
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นวัตกรรม กระติกวัคซีนเคลื่อนที่ บอกอุณหภูม ิ
Cooler box Mobile Vaccine for check temperature 

นางธิดารัตน์  นิ่มกระโทก 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลขนาย ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

 
ในปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพ่ือลดความรุนแรงของโรค 

และการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ในกลุ่ม 608 ให้ได้รับวัคซีน มากกว่าร้อยละ 70  ผลการได้รับวัคซีน COVID-19  
ของ รพ.สต.ขนาย ในกลุ่ม 608 ได้เพียง ร้อยละ 63.50 เมื่อส ารวจพบว่า การเดินทางไม่สะดวก ระยะเวลารอคอยนาน 
สสจ.นครราชสีมา จึงมีนโยบายการน าวัคซีน มาให้บริการที่ รพ.สต. อีกทั้งกระติกวัคซีนที่มีอยู่ มีขนาดเล็ก  
และไม่สะดวกในการตรวจสอบอุณหภูมิ รวมทั้งกระติกวัคซีนส าเร็จรูปที่มีขายในท้องตลาดมีราคาแพง  
เช่น ขนาด 24 ลิตร ราคา 16,000 บาท/กระติก โดยมีวัตถุประสงค์ในการประดิษฐ์ เพ่ือพัฒนากระติกเก็บ
วัคซีนที่สามารถรักษาอุณหภูมิได้และมีราคาไม่แพง รวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรม 
       วิธีการด าเนินการ ใช้หลักการพัฒนา P-D-C-A โดยการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ จากกระติกเก็บความเย็น 2 ชั้น 
ขนาด 32 ลิตร ติดเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล จัดท าฐานรองรับวัคซีนในกระติกและอุปกรณ์ท าความเย็น  
น าไปทดสอบอุณหภูมิที่ศูนย์วิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบว่า อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 2-8 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง รวมน้ าหนักนวัตกรรม 6 กิโลกรัม/ชุด ราคาชุดละ 6 ,500 บาท และน าไปศึกษา
ประสิทธิภาพ โดยบุคลากรจ านวน 69 คน ของรพ.สต.ขนาย รพ.สต.สีมุม รพ.สต.บ้านใหม่ รพ.สต.โตนด  
ต้ังแต่ ต.ค. 64 –ปัจจุบัน  
      ผลการศึกษาพบว่า นวัตกรรม มีประสิทธิภาพ คือมีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ขณะใช้งาน 8 ชั่วโมง 
(รพ.สต.ทั้ง 4 แห่ง ไม่ได้เก็บการใช้งานมากกว่า 8 ชั่วโมง) และนวัตกรรม บรรจุวัคซีน COVID-19 ได้ครั้งละ 
600 dose มีความสะดวกของการปฏิบัติงานฉีดวัคซีนในเรื่อง 1) การตรวจสอบอุณหภูมิได้ตลอดเวลาเมื่อ
ต้องการ 2) ในการเปิดหยิบวัคซีนมาใช้ขณะปฏิบัติหน้าที่ฉีดวัคซีน 3) ใช้เคลื่อนที่ในการขนส่งวัคซีนจากหน่วย
จ่ายวัคซีนมา รพ.สต. 4) การน าวัคซีนเคลื่อนที่ไปให้บริการในหมู่บ้าน รวมทั้งบุคลากรผู้ใช้งาน มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 98.85 ผลการรับวัคซีนของกลุ่ม 608 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 63.50 เป็นร้อยละ 98.72  และใช้บริหาร
อุณหภูมิในวัคซีนชนิดอ่ืน ๆ อีกทั้งช่วยลดรายจ่ายขององค์กรในการจัดซื้อกระติกวัคซีนส าเร็จรูปที่มีราคาแพง 
รวมทั้งใช้บริหารความเสี่ยงในการเก็บวัคซีนหรือยาเย็น กรณีเกิดไฟฟ้าดับในองค์กรที่ไม่มีเครื่องปั่นไฟฟ้า การ
พัฒนาต่อไปควรจัดท าสัญญาณเตือนเมื่ออุณหภูมิไม่อยู่ในค่ามาตรฐาน และควรศึกษาอุณหภูมิในระดับต่าง  ๆ 
ที่เหมาะสมกับการใช้งานทางการแพทย์/การพยาบาลให้ได้หลากหลาย 

Keywords: กระติกวัคซีนเคลื่อนที่บอกอุณหภูมิ 
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การพัฒนาการป้องกันควบคุมโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยการมีส่วนรว่มของชุมชน 
นางจันทร์เพลิน คิดการ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลขนาย ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
   

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลขนาย ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ด าเนินงานภายใต้ วิสัยทัศน์ : หน่วยบริการปฐมภูมิที่ได้มาตรฐานในการบริหารและ
บริการสุขภาพที่เป็นเลิศ รวมทั้งอัตลักษณ์ : ยึดมั่นในคุณความดี มีการจัดบริการเวชปฏิบัติครอบครัวในสถาน
บริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster : PCC) จากการประเมินองค์กรโดยใช้หลัก 3 S พบโอกาสพัฒนา 
ในการระบาดโรค COVID-19 ที่มีแนวโน้มมีการติดเชื้อสูงขึ้น และพบผู้เสียชีวิต จ านวน 3 ราย รวมทั้งพบกลุ่ม
เสี่ยงสูง จ านวน 13 คน ในสถานที่ชุมชนใกล้เคียงกัน จากการส ารวจ ทั้ง 13 คน ระดับค่าเฉลี่ยความรู้โรค 
เท่ากับ 1.12 (ระดับน้อยที่สุด) จากคะแนนเต็ม 5 ส่วนระดับค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติตัวตามมาตรการ 
การป้องกันควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข เท่ากับ 1.25 (ระดับน้อย) จากคะแนนเต็ม 3 วัตถุประสงค์ใน
การด าเนินงาน คือ เพ่ือให้ความรู้กับคนในชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย และเพ่ือการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ด าเนินงานการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

วิธีการด าเนินการ ใช้หลักการกระบวนการพยาบาลครอบครัวโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และหลักการ
พัฒนา P-D-C-A  ดังนี้ 1) ทบทวน Flow chart การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ร่วมกับภาคี
เครือข่าย 2) วิเคราะห์ประเด็นปัญหา สาเหตุ/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และแนวทางแก้ไขจากหลักฐานเชิงประจักษ์   
3) คืนข้อมูลให้ชุมชน และรวมทรัพยากรของชุมชนมาใช้ในการด าเนินงาน การป้องกันควบคุมโรค COVID – 19  
4) ร่วมกันด าเนินงานกับภาคีเครือข่ายในศูนย์  CI (Community Isolation) , LQ (Local Quarantine)     
5) ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ เช่น Line มาใช้ในการด าเนินงาน 
       ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเบื้องต้นด้วย ATK (Antigen test kit) 
ผลปกติ  เ ข้ า รั บการกั กตั วที่ ศู นย์ กั กกัน  ( Local Quarantine)  ต าบลบ้ าน เกาะ  เป็ น เ วลา  14 วั น  
พบระดับค่าเฉลี่ยความรู้โรค COVID-19 เพ่ิมขึ้นจาก 1.12 เป็น 4.68 (ระดับมากที่สุด) ร้อยละ 100 (13 คน) 
ส่วนระดับค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติตัวตามมาตรการการควบคุมป้องกันโรค  COVID-19 เ พ่ิมขึ้นจาก  
1.25 เป็น 2.44 (ระดับมาก) ร้อยละ 84.61 (11 คน) ผลตรวจ RT-PCR ติดเชื้อ COVID-19 ร้อยละ 7.69  
(1 คน) กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ ร้อยละ 98.76 รพ.สต.ขนาย มี Flow chart ในการด าเนินงานร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย ปัจจัยแห่งความส าเร็จ เกิดจากการคืนข้อมูลให้ชุมชน และใช้กระบวนการพยาบาลครอบครัวโดย
ใช้ชุมชนเป็นฐาน ท าให้เกิดการสร้างเสริมพลังอ านาจให้ชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชน  สิ่งที่ได้เรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาต่อไป ได้แก่ ได้ เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่  
และพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน 

Keywords: การมีส่วนร่วมของชุมชน, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
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การพัฒนาการป้องกันและควบคุมโรคโควิด – 19 ในบทบาทผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
นางสุพรรณี ฉันทะประเสริฐ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลขนาย ต.บ้านเกาะ อ.เมือง นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
 

การปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.ขนาย ขณะมีสถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิด-19 พบภาระงานของทุกวิชาชีพเพ่ิมขึ้น ต้องอดทน เข้าใจ รักษามาตรฐานการรักษาพยาบาล 
และผลการรับวัคซีนของกลุ่ม 608 ได้แค่ร้อยละ 63.50 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานในการลดความรุนแรงของ
โรค/สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ที่ควรได้รับวัคซีนมากกว่า ร้อยละ 70 รวมทั้งพบการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19  
จ านวน 3 คน อีกทั้งพบผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการบริการของ รพ. สต.ขนาย 1) ในสถานบริการ ร้อย
ละ 81.54 2) ในชุมชน ร้อยละ 74.39 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานระดับประเทศ การพัฒนาในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือลดการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 อีกทั้งกลุ่ม ผู้ป่วยสีเขียวได้รับรักษาตามมาตรฐานการ
รักษาพยาบาลแบบ Home Isolation (HI) และป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรค กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ป่วยสีเขียว 
โรคโควิด-19 ที่ได้รับการดูแลแบบ HI จ านวน 375 คน ในช่วง ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565  

วิธีการด าเนินการ โดยใช้ขอบเขตในบทบาทของผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และกระบวนการพัฒนา 
P-D-C-A เริ่มจาก ทบทวนงาน/เรียนรู้ โรคโควิด -19 และการปฏิบัติงานในการป้องกันควบคุมโรค  
ยึดหลักปฏิบัติ DMHTTA การประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 รวมทั้ง การฝึกทักษะ  
ตรวจ Antigen test kit Professional use. การยืนยันตัวตนของผู้รับบริการ โดยใช้บัตรประชาชนพร้อมรูป
ถ่ายประกอบ หรือสูติบัตรในกรณีไม่มีบัตรประชาชน การจัดเตรียมยาส าหรับผู้ป่วย HI การสื่อสารการดูแลกับ
ผู้ป่วย HI ใช้ไลน์ หรือทางโทรศัพท์ในกรณีผู้ป่วยบางรายไม่มีไลน์ ดูแลจนครบ 10 วัน ถ้ามีอาการผิดปกติ
ระหว่างดูแล จะปรึกษาพ่ีพยาบาลที่ร่วมดูแล และอาจารย์แพทย์ ซึ่งได้รับการดูแลที่ทันเวลาทุกราย  
รวมทั้งประเมินผลในการปฏิบัติงาน และพัฒนา ปรับปรุงในการปฏิบัติงานครั้งต่อไป  

ผลการศึกษา พบว่าในกลุ่ม 608 ได้รับวัคซีนเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 63.50 เป็นร้อยละ 98.72 จากที่พบ
การเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ก่อนการศึกษา จ านวน 3 ราย (ไม่ได้รับวัคซีน) เหลือ 0 ราย รวมทั้ง การระบาด
ของโรคลดลง ผู้ป่วย HI ต าบลบ้านเกาะ จ านวน 375 ราย ได้รับการดูแลตามมาตรฐาน HI ครบ 10 วัน  
ร้อยละ 100 พบภาวะแทรกซ้อนของโรค ร้อยละ 0 กลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจ ร้อยละ 99.17  
ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการบริการของ รพ.สต.ขนาย เพ่ิมขึ้น 1) ในสถานบริการจากร้อยละ 81.54  
เป็นร้อยละ 99.62 2) ในชุมชน จากร้อยละ 74.39 เป็น ร้อยละ 99.89 และชุมชน มีส่วนร่วมในการดูแล 
รวมทั้งการร่วมบริจาควัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน อีกท้ังช่วยประชาสัมพันธ์ และดูแลประชาชนมารับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และผู้ศึกษาเกิดความสุขใจ มีพลังในการท างาน โอกาสพัฒนาสถานบริการสุขภาพ
ทุกระดับ ควรมีการด าเนินงานตามมาตรฐานงานป้องกัน ควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง รักษามาตรฐานให้มั่นคง 
ร่วมมือร่วมใจกันในทุกวิชาชีพ และควรดึงภาคีเครือข่ายมาร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมในการดูแล เพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืนโดยคนในชุมชน   

Keywords: โรคโควิด – 19; ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
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การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเอดส์ 
กัณฑิมา พุทธลา เจ้าพนักงานสาธารณสุข ช านาญงาน  

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี 
 

กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  มีเป้าหมายที่จะ
ยุติปัญหาเอดส์ให้ได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยก าหนดให้ผู้ป่วยเอดส์สามารถควบคุมไวรัสส าเร็จตามเป้าหมาย  
( Viral load: VL )  < 50 copies/ml  มากกว่าร้อยละ 90 ซึ่งหาก Viral load: VL น้อยกว่า 50 copies/ml 
แสดงถึงร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่ดี ลดภาวะแทรกซ้อนได้ จากการด าเนินงานคลินิกเติมภูมิ โรงพยาบาลเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จย่า 100 ปี  พบว่าผู้ป่วยเอดส์ ขาดนัด รับประทานยาต้านไวรัสไม่ต่อเนื่องสม่ าเสมอ ในปี 2561-
2563  มีค่า VL < 50 copies/ml คิดเป็นร้อยละ 50.16  59.86 และ  62.66 ตามล าดับ ดังนั้นเพ่ือให้ผู้ป่วย
เอดส์สามารถควบคุม ไวรัสส าเร็จตามเป้าหมายได้ (Viral load < 50 copies/ml)  มากกว่าร้อยละ 90  
จึงพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเอดส์ขึ้น โดยมีการด าเนินงานดังนี้ 

1. ประชุมทีมสหสาขาวิชาชีพที่รับผิดชอบในคลินิกเติมภูมิ เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุ 
2. มีระบบโทรติดตามผู้ป่วยก่อนวันนัด  และ LINE GROUP ของผู้ป่วยเอดส์เ พ่ือแจ้งวันนัด  

และประสานผ่านเครือข่ายในชุมชนเพื่อติดตามผู้ป่วย โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
3. จัดให้มีวันคลินิกและวันส่งตรวจเลือดเดือนละ 1 ครั้ง   
4. มีระบบการจัดส่งยาที่บ้าน โดยรพ.สต.ด าเนินการ  
ผลการด าเนินงาน จากพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเอดส์ในคลินิกเติมภูมิ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จย่า 100 ปี  ส าเร็จตามเป้าหมาย ผู้ป่วยเอดส์สามารถควบคุมไวรัสส าเร็จ(Viral load < 50 copies/ml) 
ในปี 2564 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 93  และในปี 2565 เพ่ิมข้ึนร้อยละ  97 

อภิปรายผล จากการด าเนินงานปัจจัยที่ช่วยให้ความส าเร็จตามเป้าหมายในระบบการดูแลผู้ป่วยเอดส์ 
เนื่องจากเรามีเครือข่ายสุขภาพในชุมชนช่วยในการดูแลผู้ป่วยทั้ง อสม รพ.สต. 

บทสรุปการเรียนรู้  ผู้ ป่ วยเอดส์ควรได้ รับการตรวจเลือดเ พ่ือดูค่ า ไวรัส ( Viral load:  VL)  
อย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็นการประเมินภาวะสุขภาพให้มีภูมิคุ้มกันที่ดี ไม่มีโรคแทรกซ้อน  

ข้อเสนอแนะ จากการศึกษาพบว่ายังมีปัจจัยในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเอดส์ ทั้งเ รื่องการลด
ภาวะแทรกซ้อน และพฤติกรรมเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน สิ่งเหล่านี้อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การรักษา และระบบภูมิคุ้มกันที่ดีได้   

Keywords: viral load  
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การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการสื่อสารในสถานการณ์โควิด 
ธีรภัทร แสงทองพิทักษ์1, ภารดี บุญทัน2, นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล3, ปุณยนุช จงเจริญใจ4, 

วิชุลดา เกียรติมงคล4, ปณินันท์ ศรีนุชศาสตร์4, นพร อึ้งอาภรณ์4 
1แผนกกุมารเวชกรรม รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี, 3สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ ส านักวิชา พยาบาลศาสตร์,  
4สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
  โรคติดเชื้อโควิดเริ่มระบาดตั้งแต่ปลายปี 2562 ในช่วงสถานการณ์โควิด รพ.มทส. ได้ก าหนดแนวทาง
ในการเฝ้าระวัง การบริหารทรัพยากร และการปรับระบบบริการทางการแพทย์ ด้านการสื่อสารข้อมูลแก่ผู้ป่วย
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ในระหว่างปี 2563- มี.ค. 2565 การสื่อสารกับผู้ป่วยเป็นการโทรแจ้งผล 
โดยแพทย์ และการสื่อสารภายในโรงพยาบาลผ่าน line group เมื่อจ านวนคนไข้มากขึ้นจึงส่งผลให้ใช้เวลาใน
การโทรติดต่อคนไข้มาก ข้อมูลในไลน์กรุ๊ปค่อนข้างไม่เป็นระเบียบ ท าให้แต่ละฝ่ายติดตามงานยาก อีกท้ังคนไข้
โทรกลับเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อย ๆ ทางทีมจึงได้มีการประชุม เพ่ือ lean กระบวนการและปรับใช้เทคโนโลยี 
ในการท างานร่วมกับทุกหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
         หลังจากท่ีได้มีการประชุมปรับปรุงร่วมกันในเดือน มี.ค. 2565 ได้มีการพัฒนาแบบคัดกรองข้อมูลผู้ป่วย
ที่ครอบคลุมในการประเมินตั้งแต่แรกและสร้าง QR code สามารถให้ผู้ป่วยตรวจสอบ ข้อมูลผลการตรวจด้วย
ตัวเองที่ ARI clinic เจ้าหน้าที่ลงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ผ่านโปรแกรม SUTH form ที่ทางฝ่ายเทคโนโลยี
ของ รพ.พัฒนาขึ้นเอง จากนั้นใช้ระบบ Power BI ในการตรวจสอบ ข้อมูลโควิดจากผลทางห้องปฏิบัติการและ
น ามาเชื่อมต่อกับข้อมูลจาก SUTH form โดยมีศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยดึงข้อมูลของคนไข้ทั้งหมดออกมาเป็น excel 
ผ่าน google sheet เพ่ือให้แพทย์และพยาบาลได้ ประเมินผู้ป่วย พร้อมบันทึกแนวทางการดูแลลงใน google sheet 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องจะ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้พร้อมกัน ส่งผลให้การดูแลคนไข้ครบถ้วนและท าให้
การสื่อสารในทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดการ LEAN กระบวนการสื่อสารลง จากการพิมพ์ใน line  
โดยแพทย์ต้อง tag ผู้เกี่ยวข้องเฉลี่ย 5 ฝ่ายต่อคนไข้ 1 คน ปัจจุบันในทีมสื่อสารกันด้วย link google form 
เพียง platform เดียว  
         การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านดิจิทัลในการดูแลผู้ป่วยโควิดส่งผลให้ช่วยลดขั้นตอนการท างาน  
และใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นผ่านการประชุมศึกษาอุปสรรคและความต้องการของทุกฝ่ายร่วมกัน  
การใช้เทคโนโลยีในการดูแลต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรให้รับการเปลี่ยนแปลง ความยืดหยุ่นเสมอ 
เตรี ยม อุปกรณ์คอมพิว เตอร์ และโปรแกรมให้พร้ อมใช้  พร้ อมทั้ งอาศัยการแลกเปลี่ ยน เ รี ยนรู้   
ทบทวนกระบวนการดูแลและปรับปรุงให้ทันเวลา เพ่ือรองรับโรคระบาดที่อาจ เกิดข้ึนได้ในอนาคต 
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ผลการน าแนวคิดการบริหารจัดการความร่วมมือภาคสาธารณะมาบูรณาการใช้ในระบบงาน
บริจาคอวัยวะของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเพื่อน าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

New Public government Concept and application for Organ Donation In MNST Hospital 
สุปาณี หิรัญรัตน์ และสมจิตร์ ยอดระบ า 
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  

 
จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีผู้รอคอยการปลูกถ่ายอวัยวะมีจ านวนมากกว่าผู้บริจาคอวัยวะปัญหาที่

พบเกิดจากประชาชนในพ้ืนที่ยังไม่ทราบถึงข้อเท็จจริง ยังมีความเชื่อและทัศนคติที่ไม่ถูกต้องในเรื่องการบริจาค
อวัยวะ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงและไม่ครอบคลุมในหลาย ๆ พ้ืนที่ส่งผลกระทบส าคัญต่อการขาด
แคลนอวัยวะเพ่ือน าไปปลูกถ่ายอวัยวะ ดังนั้นศูนย์รับบริจาคอวัยวะโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจึงได้
เล็งเห็นความส าคัญของปัญหา โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้แสดงความจ านงบริจาคอวัยวะ  
(Donor Card) ให้ได้ 100% ของปีที่ผ่านมา 2) เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะเมื่ออยู่ในภาวะสมอง
ตาย 3) กระตุ้นการมีส่วนร่วม การได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนและภาคีเครือข่าย  

วิธีด าเนินการ 1) วิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องการบริจาคอวัยวะของประชาชนใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) ทบทวนวิธีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ผลปฏิบัติงาน โอกาสพัฒนางานบริจาคอวัยวะ
ของศูนย์รับบริจาคอวัยวะโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชในระยะเวลา 4 ปี ที่ผ่านมา น ามาออกแบบ
วิธีการท างานโดยใช้แนวคิดการบริหารจัดการความร่วมมือภาคสาธารณะ ประกอบด้วยภาครัฐ และเอกชนมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน เกิดเป็นรูปแบบ ปรับกลยุทธ์การท างานที่ เน้นการเพ่ิมเครือข่ายสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ เรียกว่า Model Partnership   

ผลการด าเนินการ ปี 2560 มีจ านวนผู้แสดงความจ านงบริจาคอวัยวะ 119 ราย ปี 2561 มีจ านวนผู้
แสดงความจ านงบริจาคอวัยวะ 160 ราย มีจ านวนผู้บริจาคอวัยวะ/ดวงตา 1/6 ราย ปี 2562 มีจ านวนผู้แสดง
ความจ านงบริจาคอวัยวะ 336 ราย มีจ านวนผู้บริจาคอวัยวะ/ดวงตา 3/5 ราย มีหน่วยงาน/ภาคเอกชนที่เข้า
ร่วมสนับสนุน 2 ราย ปี 2563 มีจ านวนผู้แสดงความจ านงบริจาคอวัยวะ 221 ราย มีจ านวนผู้บริจาคอวัยวะ/
ดวงตา 4 ราย มีหน่วยงาน/ภาคเอกชนที่เข้าร่วมสนับสนุน 5 ราย และปี 2564 มีจ านวนผู้แสดงความจ านง
บริจาคอวัยวะ 297 ราย มีจ านวนผู้บริจาคอวัยวะ/ดวงตา 3/6 ราย มีหน่วยงาน/ภาคเอกชนที่เข้าร่วมสนับสนุน 6 ราย 
 บทสรุปการเรียนรู้ การได้มาซึ่งผู้บริจาคอวัยวะเป็นสิ่งที่ยาก เพราะต้องท าภายใต้ความเชื่อและ
ทัศนคติของประชาชน สิ่งที่จะท าให้งานบริจาคอวัยวะอยู่ยั่งยืนคือ การที่สังคมได้เห็นความส าคัญของการให้ 
 
 



    
 

19 
  

การใช้ AI ช่วยออกผลร่วมกับเครื่องตรวจวิเคราะห์  
AI for Auto-Validation with Chemistry analyzer 

นายพิชิตชัย สมบัติไพรวัน แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ผู้ป่วยใน 
 

บทน า การรายงานผล lab ในห้องปฏิบัติการ จะมี 2 ขั้นตอน คือ 1. การ Release ผลการตรวจ
วิเคราะห์เพื่อให้ผลเข้าสู่กระบวนการรอรายงานผล 2. Authorize โดยนักเทคนิคการแพทย์อีกคน เพ่ือส่งผลไป
ยังแพทย์และพยาบาลในระบบ HOSXP โดยในปัจจุบันมี ในปี 65 เฉลี่ยประมาณ 84 ,000 test โดยทั้งนี้ 
กรณีผลปกติยังต้องรอเทคนิคการแพทย์กด release ในระบบทุกครั้ง โดยเฉพาะ Lab กลุ่ม Chemistry  
ท าให้ส่งผลกระทบต่อระยะเวลารอคอย และคงจ านวนเทคนิคการแพทย์ ณ จุดปฏิบัติ งานไว้เท่าเดิม  
ดังนั้นระบบ AI จะช่วยลดเวลาในขั้นตอน Pre analytical/Analytical และ Post analytical ท าให้แพทย์และ
พยาบาลได้รับผลที่รวดเร็วและน่าเชื่อถือ ผู้ป่วยได้รับการรักษาท่ีถูกต้องและทันท่วงที 

วิธีการศึกษา ใช้วิธีตั้งค่าให้มีระบบ Auto Release เข้ามาช่วย ดังนี้ 1. อ้างอิงค่าปกติ 2. ค่าความ
แตกต่างจากผลตรวจครั้งที่แล้วกับครั้งปัจจุบัน และ 3. ค่า SD ของผู้ป่วยทั้งหมดใน 1 ปีที่ผ่านมา จะใช้แทนค่า 
reference range (หาค่าเชิง Population) เพ่ือให้เหมาะสมกับภาระงานที่เพ่ิมข้ึน 

ผลการศึกษา การใช้งาน Auto validation มีส่วนในการช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้
รวดเร็วโดยTurnaround time ดีขึ้นเข้าเกณท ์

 สรุป การใช้งาน Auto validation มีส่วนในการช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็ว  
และสามารภพัฒนามาสู่ขั้นการใช้งาน Auto authorize ของ test Trop I จากแผนกฉุกเฉินแม้ว่าอาจจะยัง
ไม่ได้ตามเป้าหมายแต่ก็มีการพัฒนาอย่างมากจากที่ได้scoreราวๆ 7 - 80% ก้าวมาสู่ 90% ได้โดยใช้คนท างาน
เท่าเดิมต้นทุนการพัฒนาเท่าเดิมและระบบการท างานแบบเดิม 

วิจารณ์และเสนอแนะ การพัฒนาต่อเนื่องหากมีโอกาสจะค่อยๆใช้ระบบ AI มาช่วยในการauthorize 
ผลในคนไข้กลุ่มฉุกเฉินหรืออาจจะใช้ในกลุ่ม lab ที่ต้องการความเร่งด่วนพิเศษ เพ่ือความรวดเร็วและการรักษา
ผู้ป่วย รวมถึงพัฒนางานโดยไม่เปลืองก าลังแรงงาน และหากได้ใช้ Fully automate จะช่วยให้ระบบนี้มีความ
รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้นทวีคูณ 

Keywords: Auto validation, Authorize, Turnaround time  
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การพัฒนางานตรวจสารเคมีในเลือดเกษตรกรแบบบูรณาการ 
นางสาวธัญญาภรณ์  พชสิทธิ์  

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็ย่า ๑๐๐ ป ี
 

ประชากรอ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา มีอาชีพหลักคือเกษตรกรรม ได้แก่ ท านา ปลูกพริก 
เกษตรกรส่วนใหญ่มักใช้สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืชและวัชพืชในการท าเกษตรกรรม ในปี 2564 จากการตรวจ
คัดกรองสารเคมีในเลือดเกษตรกร พบข้อมูลการใช้สารก าจัดศัตรูพืชและวัชพืชไม่มีการสวมอุปกรณ์ป้องกัน 
และมีอาการแพ้พิษจากสารเคมี เช่น ผื่นคัน แสบจมูกและเวียนหน้า ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการใช้สารเคมีใน
เกษตรกรรม เกษตรกรรู้ว่าสารเคมีอันตรายต่อสุขภาพแต่ไม่ทราบถึงการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย จึงท าให้ร่างกาย
สะสมสารเคมีไปเรื่อยๆ เมื่อร่างกายรับพิษจากสารเคมีในเกษตรกรรม จึงมีความจ าเป็นที่ต้องล้างพิษออกจาก
ร่างกาย โดยปัจจุบันมีสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการล้างสารพิษตกค้างในร่างกายที่น่าสนใจ คือ รางจืด จึงได้น า
สมุนไพรรางจืดมาใช้ในงานวิจัยครั้งนี้  

วิธีการด าเนินงาน 
1. รวบรวมข้อมูลเกษตรกรปี 2563 เป็นฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนางานตรวจสารเคมีในเลือดเกษตรกร

แบบบูรณาการ ปี 2564 
2. ประชุมวางแผนงานกิจกรรมการน าสมุนไพรรางจืดในการล้างสารพิษ เพ่ือเปรียบเทียบระดับ

เอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดเกษตรกรก่อนและหลังการใช้สมุนไพรรางจืด 
3. ด าเนินกิจกรรมตรวจสารเคมีในเลือดเกษตรกรในพ้ืนที่ 
4. แจ้งผลตรวจเลือด และนัดผู้ที่มีผลเลือดมีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยอบรมให้ความรู้ในการใช้

สารเคมีและให้รางจืดไปดื่ม โดยให้ดื่มก่อนอาหารเช้า วันละ 1 แก้ว เป็นเวลา 10 วัน และนัด
ตรวจเลือดเกษตรกรซ้ า 

 สรุปผลการด าเนินงาน ผลการเปรียบเทียบระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสก่อนและหลังการดื่ม
สมุนไพรรางจืด พบว่า ผลระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสเกษตรกรที่มีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยทั้งหมด 44 
คน คิดเป็นร้อยละ 22.45 จากเกษตรกรทั้งหมด 196 คน และหลังจากได้รับการอบรมและน าสมุนไพรรางจืด
ไปด่ืม 10 วัน พบว่าผลระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสปกติ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 29.55 ปลอดภัย 25 คน คิด
เป็นร้อยละ 56.82 มีความเสี่ยง 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.82  

บทสรุปการเรียนรู้ เกษตรกรในเขตพ้ืนที่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันตนเองในการใช้สารเคมี
ในเกษตรกรที่ถูกต้องและปลอดภัย และได้รับความรู้การใช้สมุนไพรรางจืดในการล้างสารพิษหลังจากสัมผัส
สารเคมี เพื่อให้เกษตรกรมีสุขภาพที่ด ี
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การศึกษาผลการตรวจวิเคราะห์ HPV DNA และ Liquid-based cytology ของผู้รับบริการ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

The study of HPV DNA and liquid-based cytology results in Suranaree 
University of Technology Hospital patients 

ธันยาภรณ์ บัวแย้ม1,ยศกร ชอบธรรม1,จักรพันธ์ ชุ่มกลาง1,นิติรัตน์ ศุขสุทธิ1, 
นันทัชพร ยาวะโนภาส2,นริสรา หกพุดซา2 และคณะ 

1: แผนกห้องปฏิบัติการขั้นสูง 2: แผนกห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

บทน า ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่าหญิงไทยเป็นมะเร็งปากมดลูกคิดเป็นอันดับสอง รอง
จากมะเร็งเต้านม จึงมีการออกนโยบายตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหญิงไทย อายุ 30-60 ปีโดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตอบสนองนโยบายโดยการเปิดตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ HPV 
ควบคู่ไปกับการตรวจ Liquid based cytology เพ่ือเพ่ิมโอกาสตรวจพบการเกิดมะเร็งปากมดลูก และได้ท า
การเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน ดูความสัมพันธ์ระหว่างสายพันธุ์ของ HPV และลักษณะความผิดปกติของเซลล์ใน
ผู้รับบริการภายในโรงพยาบาลและจากโรงพยาบาลอ าเภอในเครือข่าย  

วิธีการศึกษา ศึกษาข้อมูล HPV DNA และ LBC จาก HPVcxs2020 program ช่วงปี พ.ศ. 2564-2565  
ผลการศึกษา ผู้รับบริการทั้ง 3 กลุ่มอายุ (30-39, 40-49 และ 50-59 ปี) พบ HPV สายพันธุ์อ่ืน ๆ ที่

ไม่ใช่ 16 หรือ 18 มากที่สุด (5.58%) ตามด้วยสายพันธุ์ 16 (1.49%) และ 18 (0.63%) ข้อมูลความผิดปกติ
ของเซลล์ปากมดลูกในกลุ่มที่พบ HPV สายพันธุ์อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ 16 หรือ 18 สูงถึง 19.83% ความสัมพันธ์กลุ่ม
อายุที่ตรวจพบสารพันธุกรรม HPV สายพันธุ์อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่สายพันธุ์ 16 หรือ 18 กับความผิดปกติของเซลล์เยื่อ
บุปากมดลูกตั้งแต่ ASC-US ขึ้นไป พบว่าอายุที่มากขึ้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผิดปกติของเซลล์  
(r=0.3898) 

สรุป ข้อมูลจากการศึกษานี้มีความสอดคล้องกับข้อมูลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ท าให้ทราบความชุก
ของสายพันธุ์ของเชื้อ HPV ในพ้ืนที่ให้บริการ จึงสามารถวางแผนการให้บริการและรักษาต่อไป 

วิจารณ์และเสนอแนะ ในการศึกษานี้มีข้อจ ากัดคือไม่สามารถแยกสายพันธุ์อ่ืนๆที่ไม่ใช่ 16 หรือ 18 
ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่พบมากที่สุดได้ ถ้าสามารถท าได้จะท าให้ได้ข้อมูลความชุกของแต่ละสายพันธุ์และสามารถ
ศึกษาความผิดปกติของเซลล์ ความรุนแรงในการก่อโรคมะเร็งปากมดลูกได้ต่อไป 

Keywords: มะเร็งปากมดลูก, HPV DNA และ Liquid based cytology (LBC)  
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โครงการเฝ้าระวังการพลัดตกหกล้ม (Prevent fall) 
นางสาวจันทร์เจ้า กาดโคกกรวด แผนกหอผู้ป่วยพิเศษ10A 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 การพลัดตกหกล้ม (Fall) เป็นความเสี่ยงส าคัญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล ซึ่งสถานพยาบาลได้
ให้ความส าคัญและน ามาเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญในการดูแลผู้ป่วย เนื่องจากการพลัดตกหกล้มในโรงพยาบาลเป็น
เรื่องความปลอดภัยของผู้รับบริการ ที่ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพ ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (2564) ภายใต้แนวคิด 2P Safety  Goal ซึ่งเป็นประเด็น
ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ หอผู้ป่วยพิเศษ ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในลักษณะเป็นห้องพิเศษมี
ความจ ากัดในการให้ การพยาบาลเนื่องจากเป็นห้องปิด ไม่สามารถมองเห็นผู้ป่วยได้ อีกทั้งญาติผู้ป่วยบางราย 
ไม่สามารถอยู่เฝ้าได้ ตลอดเวลา ท าให้ หน่วยงานประสบปัญหาในเรื่องการดูแลผู้ป่วยไม่ให้เกิดพลัดตกหกล้ ม
อุบัติการณ์การเกิดพลัดตกหกล้มในหอผู้ป่วยพิเศษ 10A ปีงบประมาณ 2562 = 3 ครั้ง (0.59ครั้ง:1,000), 
2563 = 3 ครั้ง (0.39 ครั้ง:1,000), 2564 = 2 ครั้ง (0.36 ครั้ง:1,000)  

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเฝ้าระวังการพลัดตกหกล้มในหอผู้ป่วยพิเศษ 10A ให้ผู้ป่วยเกิด
ความปลอดภัย 

วิธีการด าเนินการ 
1. ประชุมทีมระดมสมองค้นหาปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา พบในส่วนของ เจ้าหน้าที่

เกี่ยวกับ การassessและreassessment ในส่วนของญาติพบปัญหาการทิ้งผู้ป่วยไว้ตามล าพัง 
2. น าปัญหามาวางแนวทางแก้ไขโดยเจ้าหน้าที่บุคลากร มีการนิทศก ากับติดตามโดยหัวหน้ าเวร

อย่างต่อเนื่องในส่วนของญาติมีการพัฒนาการสื่อสารให้ญาติรับทราบและเข้าใจเพ่ิมมากขึ้นใน
การช่วยเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการพลัดตกหกล้ม 

3. จัดท าวิดีโอเพ่ือสื่อสารผู้ป่วยและญาติ และ ติดป้ายสัญญาลักษณ์ช่วยเตือนการเฝ้าระวัง 
4. ก ากับติดตามการปฏิบัติตามแนวทางการเฝ้าระวังfallและการสื่อสารกับญาติ 
5. ประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจในการใช้วิดีโอสื่อสารการเฝ้าระวังการพลัดตกหกล้ม 
สรุปและอภิปรายผล จากการจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการป้องกันพลัดตกหกล้มในหอผู้ป่วย

พิเศษ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีพัฒนาการให้ข้อมูลกับผู้ป่วยและญาติในการดูแลเพ่ือ
ป้องกันการเกิดพลัดตกหกล้ม ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ ในการสื่อสารให้ผู้ป่วยและ
ญาติทราบ โดยเจ้าหน้าที่ค าแนะน า และติดสัญลักษณ์ป้ายสีเฝ้าระวังซึ่งแขวนไว้หัวเตียงผู้ป่วย พร้อม
ค าแนะน าต่างๆปิดไว้เพ่ือกระตุ้นสายตาให้ญาติและผู้ป่วยได้อ่านและศึกษา รวมถึงการสแกน QR Code ดู
วิดีโอการให้ค าแนะน าการป้องกันการพลัดตกหกล้มในโรงพยาบาล เพ่ือให้ญาติและผู้ป่วย มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติเพื่อป้องกันพลัดตกหกล้ม ให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ป่วยมากยิ่งขึ้นใน ปีงบประมาณ 2565 มีผู้ป่วยเกิด 
fall  2 ครั้ง (0.32 : 1,000 วันนอน) 

ข้อเสนอแนะ:  
1. ควรมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางอย่างต่อเนื่องเพ่ือบุคลากรปฏิบัติได้ถูกต้อง 
2. ควรเน้นเรื่องการให้ข้อมูลญาติตั้งแต่แรกรับและขณะอยู่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องให้เกิดการเฝ้า

ระวังพลัดตกหกล้ม 
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Comparative Effects of Extracts from Black Rice or Pathum Thani Fragrant Rice 
Combined with Cereals on Serum Insulin and Blood Glucose Levels in Diabetic Rats 

Nopparat Buddhakala 
Department of Biology, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University, 

Thanyaburi, Pathum Thani, 12110, Thailand. *Corresponding author’s  
e-mail: nopparat_b@rmutt.ac.th 

 
Rice (Oryza sativa)  is the major cereal crop in several countries, especially in Asia.  It 

contains a variety of nutrients and provides a lot of health benefits.   A study of Black rice or 
Pathum Thani fragrant rice combined with cereals (black beans, hairy basil seeds, and Job’ s 
tears)  on serum insulin and blood glucose levels in diabetic rats has not yet been reported. 
Therefore, the present study was carried out to compare the effects of 95% ethanol extracts 
from Black rice (BRE) , Pathum Thani fragrant rice (PTRE) , Black rice combined with cereals 
(BRCE), and PTRE combined with cereals (PTRCE) on serum insulin and blood glucose levels in 
streptozotocin (STZ)-induced diabetic rats. After the 4 weeks of administration, the body weight 
of all the treated diabetic rats was increased, whilst the fasting blood glucose levels were 
decreased significantly (p<0. 05)  compared to those in the diabetic controls.  BRCE produced 
the highest reduction of FBG levels compared to other extracts and exhibited the reduction of 
FBG levels with similar potent to glibenclamide. BRCE All the extracts increased serum insulin 
levels in the diabetic rats, and also recovered the lipid profiles, renal function, and hepatic 
function.  The findings indicate that the extracts possess antidiabetic activity and exhibit the 
activity likely by increasing insulin levels resulting in a reduction of blood glucose levels. PTRE 
combined with cereals (PTRCE) exerts the activity with similar potent to Black rice.  According 
to the results obtained, Black rice, Black rice mixed with cereals, PTRE, and PTRCE mixed with 
cereals could be potential natural agents in preventing or treating diabetes mellitus and has 
potential application in food products. 
 Keywords: Black Rice, Pathum Thani Fragrant Rice, Cereals, Serum Insulin, Diabetes 
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ประมาณค่าเฉลี่ย PM2.5 โดยวิธีการถดถอย ภายใต้การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่าย: กรณีศึกษา 
จังหวัดนครราชสีมา 

The Approximate Mean Concentration of PM2.5 by Type Regression Method 
under Simple Random Sampling: Case Study Nakhon Ratchasima Province 

คณิศา โชติจันทึก1, คณารักษ์ ศรีสมบูรณ์2, ณหทัย สระกบแก้ว3 
1มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ,3 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 
         ในปัจจุบันปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ร่างกายของประชาชน ซึ่งจังหวัดนครราชสีมามีระดับความเข้มข้น PM2.5 เกินค่ามาตรฐานประเทศไทยก าหนด
ไว้ (>50 µg/m3) ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม จากการศึกษางานวิจัยใน ต่างประเทศ พบว่า PM2.5   

เป็นสาเหตุการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ส าหรับเด็กส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจเรื้องรังเนื่องจากปอดอยู่
ในระยะการเจริญเติบโตไม่เต็มที่มีผลต่อการท างานของระบบหัวใจและหลอดเลือด และเป็นสาเหตุโรคมะเร็ง
ปอดในผู้ใหญ่ หน่วยงานกรมควบคุมมลพิษมีหน้าที่เก็บ รวบรวมข้อมูลมลพิษทางอากาศ การวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐานที่ต้องรายงานผลในแต่ละเดือนคือ ค่าเฉลี่ยความเข้มข้น PM2.5 จากการศึกษาวิธีการเก็บรวมข้อมูลนั้น
เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายในการ ตรวจวัดปริมาณ PM2.5 เท่านั้น ค่าเฉลี่ยที่ได้อาจเกิดความคลาดเคลื่อนจาก
ค่าจริงที่เกิดขึ้น ท าให้การประเมินสถานะการณ์จากค่าเฉลี่ย PM2.5  เกิดความผิดพลาดได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์ ประมาณค่าเฉลี่ย PM2.5 โดยใช้วิธีทางด้านสถิติได้แก่ Ratio, Regression in Ratio และ  
New Regression (2020) ตามล าดับ และเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีดังกล่าว น าไปสู่ค่าประมาณเฉลี่ย 
PM2.5 ที่ถูกต้องแม่นย า วิธีการศึกษาใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากกรมควบคุมมลพิษ กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่ 
จังหวัดนครราชสีมา เดือนมกราคม 2564 จ านวนตัวอย่าง 434 เพ่ือประมาณค่าความเข้มข้นเฉลี่ย PM2.5  โดย
วิธีข้างต้น พร้อมกับค่าความแปรปรวน (Var) และค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน (C.V.) ส าหรับใช้เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพวิธีการประมาณค่า  
         ผลการศึกษาพบว่า วิธีแรกประมาณค่าเฉลี่ย PM2 .5=45.95 µ g/m3 พร้อม ทั้ง Var =18.27(µg/m3)2 

และ C.V.=9.31%, วิธีที่สองประมาณค่าเฉลี่ย PM2.5=48.40 µg/m3 พร้อมทั้ง Var= 9.63 (µg/m3)2 และ 
C.V.=6.42% และวิธีที่สามประมาณค่าเฉลี่ย PM2.5=47.57 µg/m3 พร้อม ทั้ง Var=4.95 (µg/m3)2 และ C.V.= 4.67%  
         สรุปเมื่อเปรียบเทียบ Var และ C.V. ทุกวิธี พบว่า วิธีที่ 3 มีค่าต่ าที่สุดทั้งสองค่า โดยเฉพาะ C.V.  
มีค่ า เ พียง 4.67% ดั งนั้นวิ ธีที่  3 คือ New Regression (2020)  จึ งมีประสิทธิภาพดีที่ สุ ด  รองลงมา  
คือ วิธี Regression in Ratio จากวิธีที่ 3 ประมาณค่าเฉลี่ย PM2.5 ในกรณีศึกษาได้เท่ากับ 47.57 µg/m3   

ซึ่งอยู่ในระดับต่ ากว่าค่ามาตรฐานที่ประเทศไทยก าหนดเพียงเล็กน้อยแต่สูงกว่าค่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลก 
(WHO) ก าหนดไว้ คือ 25 µg/m3 อยู่ในระดับไม่ปลอดภัย การเฝ้าระวังตรวจวัดค่าความเข้มข้น PM2.5  

จึงมีความส าคัญงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสถิติให้มีความถูกต้องแม่นย า
และมีประสิทธิภาพ เพ่ือความพร้อมด้านข้อมูล ให้กับทางการแพทย์สู่ความพร้อมการเตรียมรับมือกับ
สถานการณP์M2.5 น าไปสู่การช่วยเหลือด้าน สุขภาพของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 
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ระบบบริหารจัดการเคร่ืองมือแพทย์ (SUTH SMART) 
วรวุฒิ ประทุมตรี1 ยุทธนา กระจายกลาง และคณะ2 

1แผนกสารสนเทศ และ2แผนกเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
 เนื่องจากปัจจุบันโรงพยาบาลมีอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์เป็นปริมาณมาก ซึ่งมีการใช้งานในหลายพ้ืนที่
ของโรงพยาบาล เช่น คลินิกผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วย ห้องผ่าตัด และตามหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีการให้บริการทาง
การแพทย์ในโรงพยาบาล อีกทั้งข้อมูลยังมีการเก็บรวบรวมในรูปแบบกระดาษ ท าให้การค้นหาข้อมูลเครื่องมือ 
เพ่ือตรวจสอบ บ ารุงรักษา ประวัติและการซ่อมบ ารุงเครื่องมือนั้นมีความยุ่งยากซับซ้อน ดังนั้นเพ่ือให้ช่ วย
แก้ปัญหาระบบการจัดการเครื่องมือแพทย์ ทางทีมวิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครื่องมือ
แพทย์เพ่ือช่วยในการจัดการเครื่องมือของโรงพยาบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว โดยใช้หลัก
แนวทางการพัฒนาระบบในแนวคิดของ Agile Development ในการท างาน เพ่ือให้โปรแกรมตอบสนองตรง
คว ามต้ อ ง ก า ร และกา รท า ง าน ขอ ง เ จ้ า หน้ า ที่  โ ด ยมี ก า รทดสอบและปรั บป รุ ง ร ะบ บ ใ น ทุ ก  
2 สัปดาห์ 
 โดยจากการศึกษาการท างานเครื่องมือแพทย์สามารถแบ่งระบบงานหลักๆ ได้ดังนี้ ระบบผู้ดูแล ระบบ
จัดการครุภัณฑ์ ระบบแจ้งซ่อม ระบบบ ารุงรักษาเครื่องมือ (PM/CAL) และระบบยืมคืนอุปกรณ์ โดยการ
ประเมินการใช้งานจากเจ้าหน้าที่เครื่องมือแพทย์ได้ผลประเมิน ดังนี้ 1.ระบบตรงตามความต้องการ (Function 
Requirement) อยู่ในระดับดีมาก 2.ระบบสามารถท างานได้ตามหน้าที่ (Function) อยู่ในระดับดีมาก  
3. ระบบง่ายต่อการใช้งาน (Usability) อยู่ในระดับดีมาก 4.ประสิทธิภาพการท างานของระบบ (Performance) 
อยู่ในระดับดี ซึ่งในการทดสอบการแสดงผลข้อมูลยังพบปัญหาเรื่องการดึงข้อมูลในบางส่วนที่มีการเชื่อมโยง
ข้อมูลหลายตารางท าให้การแสดงผลไม่มีประสิทธิภาพที่ดี อีกท้ังในการพัฒนาต่อจะต้องมีการปรับปรุงชุดค าสั่ง
และพัฒนาในเรื่องของข้อมูลที่มียังมีการใช้เอกสาร ให้มีการใช้งานผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือลดการใช้กระดาษ 
เช่น เอกสารรับเครื่องมือ เอกสารตรวจสอบการบ ารุงรักษาเป็นต้น  

Keywords: เครื่องมือแพทย์, พัฒนาระบบ 
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Bubble and Seal: การจัดการสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด -19 ในเรือนจ า 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

Bubble and Seal: Management of the Covid-19 epidemic situation in  
Phra Nakhon Si Ayutthaya Prisons 

ธาตรี โบสิทธิพิเชฎฐ์(1), นิติ อารมณ์ชื่น(1), กนกพร ก่อวัฒนมงคล(1), ธนกมณ ลีศรี(2) 
(1) กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข 

(2) ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

         บทน า การระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรในวงกว้าง เกิดการติดเชื้อ
และการเสียชีวิตจ านวนมาก โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดและการ เข้าถึง
ระบบการรักษาได้ยาก เช่น ผู้ต้องขังในเรือนจ า อีกท้ังยังเป็นโรคอุบัติใหม่ จึงท าให้มีข้อจ ากัดในด้านองค์ความรู้
รวมถึงแนวทางบริหารจัดการโรค โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผู้ต้องขัง ในเรือนจ าภายใต้
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 และเพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 ในเรือนจ าลงอย่างน้อย
ร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับอัตราการเสียชีวิตของกลุ่มประชากรนอกเรือนจ า  
         วิธีการ ด าเนินโครงการระหว่างเดือน กรกฎาคม – ตุลาคม 2564 ด้วยกระบวนการ Plan-DoCheck-
Act (PDCA) 3 วงรอบ โดยการประชุมร่วมของคณะผู้บริหารโรงพยาบาล ผู้บัญชาการเรือนจ า แพทย์ ทีมสห
วิชาชีพผู้ปฏิบัติของโรงพยาบาลและเรือนจ า รวมถึงที่ปรึกษาจากส านักควบคุมโรคเขตสุขภาพที่ 4 การ
ด าเนินการครั้งที่ 1 การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเรือนจ า การสร้างแนวทางการจัดการ ควบคุมการระบาดด้วย
มาตรการ Bubble and seal ระบบการจัดการดูแลรักษาส่งต่อผู้ป่วยโควิดใน เรือนจ า การด าเนินการครั้งที่ 2 
การทบทวน Root cause analysis (RCA) จากกรณีผู้ป่วยที่เสียชีวิต และการพัฒนาระบบการจัดการดูแล
รักษาส่งต่อเพ่ิมเติม การด าเนินการครั้งที่ 3 ประเมินผลการ ด าเนินการและสรุปผลการด าเนินการ  
         ผลการด าเนินงาน 1) การเกิดระบบแนวทางการจัดการทางระบาดวิทยาส าหรับผู้ต้องขังใน เรือนจ า
ด้วยมาตรการ Bubble and seal และแนวทางการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ในเรือนจ า 2) ผลการดูแล รักษาโรคโค
วิด 19 ภายในเรือนจ าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่าอัตราการเสียชีวิต 3 จาก 6,000 ราย คิดเป็นร้อยละ 
0.05 เมื่อเทียบประชากรภายนอกที่ร้อยละ 0.98 (อัตราการเสียชีวิตลดลงร้อยละ 94) โดย ผลกระทบที่เกิดขึ้น
คือ แนวทางจากโครงการนี้ได้รับการพัฒนาไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติBubble and seal ในกรมราชทัณฑ์ 
ส าหรับเรือนจ าทั้งประเทศ  
         บทสรุปการเรียนรู้ ความท้าทายในการพัฒนาคุณภาพงานในสถานการณ์ของโรคอุบัติใหม่ ที่ยังมี 
ข้อจ ากัดด้านองค์ความรู้  แนวทางในการบริหารจัดการ รวมถึงการแข่งขันกับเวลาและสถานการณ์การ 
เปลี่ยนแปลง จ าเป็นต้องมีกระบวนการ PDCA ที่ต้องอาศัยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) ทั้งระดับ บริหาร 
ระดับปฏิบัติการ และที่ปรึกษาด้านวิชาการอย่างครอบคลุม รวมถึงมีการประเมินผลตอบสนอง อย่างทันท่วงที 
เช่น การทบทวน RCA กรณีการเสียชีวิต ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเป็นอย่างยิ่ง  

Keywords: Bubble and seal, โควิด 19, เรือนจ า, การจัดการสุขภาพ 
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การดูแลทารกคลอดก่อนก าหนด มีภาวะหายใจล าบากและมีภาวะล าไส้เน่าอักเสบ 
Nursing Care for Preterm newborn with Respiratory Distress syndrome and 

Necrotizing Enterocolitis 
นางสาวสมถวิล  เพชรนอก  

โรงพยาบาลพิมาย จ.นครราชสีมา 
 

บทน า ทารกคลอดก่อนก าหนดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญทั่วโลก อัตราการเสียชีวิตของทารกแรก
เกิดของประเทศไทยสูงเป็น 2 เท่าของประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยสาเหตุหลักของการเสียชีวิต 3 สาเหตุ คือ 
คลอดก่อนก าหนดและน้ าหนักตัวน้อย  โรคติดเชื้อ  การขาดออกซิเจน ปัญหาที่ส าคัญของประเทศไทย  คือ
ทารกคลอดก่อนก าหนด และทารกมีภาวะพร่องออกซิเจน ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ส าคัญและอันตรายต่อชีวิต 
รวมถึงภาวะแทรกซ้อนอ่ืน ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ ส่งผลให้ทารกคลอดก่อนก าหนดเกิดภาวะวิกฤตคุกคามกับ
ชีวิต การดูแลรักษาพยาบาลจึงต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ แต่ยังพบว่าพยาบาลผู้ดูแลมีความรู้และ
ทักษะในการประเมินปัญหาและภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นหรือที่อาจเกิดขึ้นกับทารกคลอดก่อนก าหนดยังไม่
ครอบคลุมประเด็นปัญหา  

วิธีการศึกษา เลือกทารกคลอกก่อนก าหนด มีภาวะหายใจล าบาก และมีภาวะล าไส้เน่าอักเสบจ านวน 
1 ราย จากนั้นแนะน าตัวกับบิดา มารดา ขออนุญาตน าทารกคลอดก่อนก าหนดมาเป็นกรณีศึกษา  อธิบาย
วัตถุประสงค์ของการศึกษา ด าเนินการศึกษาค้นคว้าจากต าราและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทารกคลอดก่อน
ก าหนดและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ปรึกษากุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ประสานงานกับสหวิชาชีพเพ่ือร่วม
วางแผนการดูแลรักษา ประเมินภาวะสุขภาพของทารก รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  ใช้ข้อมูลในการวินิจฉัย
และวางแผนการพยาบาล  ให้การพยาบาลและประเมินผลการพยาบาล  ใน 4 ระยะ ประกอบด้วย ระยะวิกฤต
ฉุกเฉิน  ระยะก่ึงวิกฤต  ระยะฟ้ืนฟู  ระยะจ าหน่าย สรุปกรณีศึกษา จัดท ารายงานเผยแพร่  

ผลการศึกษา  จากการศึกษาทารกคลอดก่อนก าหนด มีภาวะหายใจล าบาก มีภาวะล าไส้เน่าอักเสบ 
ในช่วงเดือน มิถุนายน ถึง กรกฎาคม พ.ศ.2565 โดยใช้กระบวนการพยาบาลเพ่ือให้การดูแล ใน 4 ระยะ พบว่า
ทารกได้รับการดูแลรักษาพยาบาลเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  ปัญหาเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นโดยทีมสหวิชาชีพ สามารถ
จ าหน่ายทารกกลับบ้านได้ใน 17 วัน 

สรุป การดูแลทารกคลอดก่อนก าหนด และมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆ พยาบาลผู้ดูแลจะต้องมีความรู้  
ความเข้าใจในความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ประเมินติดตามและให้การดูแลตามมาตรฐานการพยาบาล เพ่ือให้ทารก
หายจากความเจ็บป่วยสามารถกลับไปด าเนินชีวิตได้ตามปกติ 

วิจารณ์และเสนอแนะ การดูแลทารกคลอดก่อนก าหนด ต้องได้รับความร่วมมือจากสหวิชาชีพที่มีส่วน
ในการดูแลรักษา เพ่ือให้ทารกผ่านพ้นช่วงวิกฤตของชีวิต เสนอแนะให้มีการจัดท าแนวทางการประเมินความ
เสี่ยงของทารกคลอดก่อนก าหนด 
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Favipiravir ปลอดภัย ใกล้ชิดเภสัชกร 
ภญ.กนกพร มงคลกุล  

แผนกเภสัชกรรมผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

             โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคอุบัติใหม่ที่ติดต่อง่าย อัตราการแพร่กระจายสูง เพ่ือลดความ
เสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ในการสัมผัสผู้ป่วย ทางแผนกเภสัชกรรมผู้ป่วยในได้ก าหนดแนวทางการจัด
จ่ายยาแบบ Daily dose โดยแบ่งบรรจุแบบแยกม้ือเพ่ือความสะดวกในการบริหารยาและป้องกันการบริหารยา
คลาดเคลื่อน จากการด าเนินการพบความคลาดเคลื่อนทางยา 3 ครั้งที่ผู้ป่วยรับประทานยา Favipiravir ไม่ครบจ านวน 
จึงได้คิดค้นและปรับเปลี่ยนแนวทางการจ่ายยา จัดท าสื่อวิดีโอให้ความรู้และค าแนะน าวิธีการรับประทานยา  
แก่ผู้ป่วย มีการพัฒนาและออกแบบฉลากยาใหม่ให้ชัดเจนโดยใช้ Microsoft Excel ให้ผู้ป่วยบันทึกการ
รับประทานยาโดยใช้ Google Form เพ่ือให้เภสัชกรติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยา และได้ติดตามผล
โครงการโดยโทรส ารวจความพึงพอใจจากผู้ป่วย จากการรวบรวมข้อมูล พบว่าผู้ป่วยได้รับยา Favipiravir  
ขณะนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลรวม 1,202 ราย ลงบันทึกการรับประทานยา 1,774 ครั้ ง พบผู้ป่วยบันทึก 
การรับประทานยาคลาดเคลื่อนจากเวลาที่ก าหนด 24 ครั้ง เมื่อโทรติดตามและให้ค าปรึกษาในการรับประทานยา 
พบว่าผู้ป่วยเข้าใจการรับประทานยาเป็นอย่างดี แต่เวลาที่คลาดเคลื่อนเกิดจากการบันทึกการรับประทานยา
ย้อนหลัง ส่วนอาการไม่พึงประสงค์ พบรายงานทั้งหมด 59 ครั้ง โดย 52.5% มีอาการเวียนศีรษะ 11.9%  
มีอาการคลื่นไส้ และท้องเสีย เป็นต้น เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ได้โทรส ารวจความพึงพอใจจากผู้ป่วย  
โดยโทรส ารวจความพึงพอใจระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2565 รวม 328 ราย ผลการส ารวจ 1) การจ่ายยา 
Favipiravir แบบเป็นซองแยกมื้อ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.7 (ดีมาก) 2) การให้ความรู้และแนะน าวิธีการรับประทาน
ยาในรูปแบบวิดีโอผ่าน QR code ได้คะแนนเฉลี่ย 4.7 (ดีมาก) และ 3) การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยา 
Favipiravir ได้คะแนนเฉลี่ย 4.6 (ดีมาก) โครงการนี้ช่วยให้ผู้ป่วยได้ความรู้และค าแนะน าการรับประทานยาที่
ถูกต้องผ่านเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ ได้รับการติดตามการบริหารยาและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา  
อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน โอกาสพัฒนาจากการด าเนินโครงการ เช่น พัฒนาช่อง
ทางการติดต่อระหว่างเภสัชกรและผู้ป่วย ให้เข้าถึงความรู้เกี่ยวกับยารักษาโรคต่าง ๆ การให้ค าปรึกษาด้าน
สุขภาพ ให้มีความสะดวกและสามารถติดตามได้อย่างมีระบบ 

Keywords: Favipiravir, สื่อวิดีโอ, ความคลาดเคลื่อนทางยา, อาการไม่พึงประสงค ์
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การเปรียบเทียบผลการควบคุมระดับน  าตาลในเลือดขณะอดอาหารและระดับน  าตาลสะสมของ
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ก่อนและหลังการปรับเปลี่ยนแนวทางการจ่ายยาที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลในเครือข่ายของโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

โควิด-19 ระหว่างปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2564 
The Comparison of Fasting Capillary Blood Glucose and HbA1C Level among 
DM type 2 Patients before and after The Change of Medication Dispensing 

Policy during COVID-19 Pandemic between 2020 – 2021. 
ยุทธกรานต์  ชินโสตร, อริญชยั วิโรจน์สกุลชัย, ธิบดี เมธาวริศกุล, ชานน โรจนแสง, ณัฐกติติ์ ฮง 

โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น(1), คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(2),(3),(4),(5) 
 

การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่มีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลหลวง
พ่อเปิ่นจึงจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการให้บริการเพ่ือลดความแออัดของผู้เข้าใช้บริการ โดยได้
เปลี่ยนแนวทางจากเดิมที่ผู้ป่วยมาตรวจระดับน้ าตาลและรับยาที่โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นมาเป็นการรับยาที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเครือข่ายของโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ระหว่างปีพ.ศ.  2563 ถึง พ.ศ. 
2564 ทางคณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและประเมินผลการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดขณะอดอาหาร (FBS) 
และระดับน้ าตาลสะสม (HbA1c) ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ก่อนและหลังการปรับเปลี่ยนแนวทางการจ่าย
ยาว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่  

โดยงานวิ จั ยฉบับนี้ เป็นงานวิ จั ย เชิ งพรรณนา( Descriptive study)  ศึกษาข้อมูลย้ อนหลั ง 
(Retrospective data) ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 กลุ่มเดียวกันจ านวน 199 คนได้จากการค านวณสถิติ 
McNemar’s test จากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลผู้ป่วย ได้แก่ เพศ อายุ โรคประจ าตัว FBS และ HbA1c ก่อนและ
หลังการปรับเปลี่ยนแนวทางการจ่ายยา น ามาเปรียบเทียบโดยใช้สถิติ Paired t-test และ McNemar’s test 
ก าหนดค่าระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p-value < 0.05 อ านาจการทดสอบที่ ß = 0.2  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.83 อายุเฉลี่ย 63.44 ± 10.57 ปี 
ผลการเปรียบเทียบสัดส่วนของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ดี (HbA1c < 7 %) ก่อนและหลังการปรับเปลี่ยน
แนวทางการจ่ายยาคิดเป็นร้อยละ 42.2 และ 42.7 ตามล าดับซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
(p-value = 1) และผลการเปรียบระดับน้ าตาลในเลือดขณะอดอาหารและระดับน้ าตาลสะสม ในกลุ่มตัวอย่าง
เดียวกันก่อนและหลังการการปรับเปลี่ยนแนวทางการจ่ายยา พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
(p-value = 0.086 และ 0.066 ตามล าดับ)  

จะเห็นว่าผลการศึกษาที่ได้สามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจ่ายยาแก่ผู้ป่วยเบาหวานชนิด
ที่ 2 ที่ไม่มีโรคร่วม เพ่ือลดความแออัดในการมารับยาที่โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 

Keywords: สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID19, โรคเบาหวานชนิดที่ 2, ระดับน้ าตาลใน
เลือดขณะอดอาหาร, ระดับน้ าตาลสะสม 
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การพัฒนาการส่งเสริมการเลี ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน 
(Development of Exclusive Breastfeeding Promotion) 

นางสาวศิริยากร  แก้วมงคล และนางสาวศิริพร ปัดภัย  
พยาบาลวิชาชีพแผนกสูตินรเีวช โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 

 
บทน า องค์การอนามัยและองค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟ แนะน าว่าลูกควรได้รับน้ านม

แม่อย่างเดียว นับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 เดือน และต่อเนื่องถึงอายุ 2 ปี หรือนานกว่านั้น โดยควบคู่กับ 
การรับประทานอาหารที่เหมาะสมตามวัย โดยอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทั่วโลกเฉลี่ย 44% ซึ่งประเทศไทย มีอัตราการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่ าที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนเพียง 14% โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้จัดระบบ
ติดตามและให้ค าปรึกษาขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน 

วิธีการศึกษา จัดระบบการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในมารดาที่คลอดที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ทุกราย ตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2564 จนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 

1. มิสนมแม่ เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
2. จัดท า Work instruction เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ในการส่งเสริมเลี้ยง

ลูกด้วยนมแม่ ตั้งแต่แผนกฝากครรภ์ ห้องคลอด และแผนกหลังคลอด 
3. โทรศัพท์ติดตามเก็บข้อมูลการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาล ในหญิงหลังคลอด

ทุกรายที่คลอดใน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นเวลา 14 วันและ 1 เดือน 
4. เปิดให้บริการคลินิกนมแม่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและนัดติดตามมารดารายที่ต้องการ

ได้รับการช่วยเหลือ  
สรุปและอภิปรายผล จากอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่เวลา 14 วัน เท่ากับ 37.35 % และอัตราการเลี้ยงลูก

ด้วยนมแม่ที่เวลา 1 เดือน เท่ากับ 44.61% ซึ่งปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่พบจากการโทรติดตาม และการนัด
ติดตามที่คลินิกนมแม่ ได้แก่ ทารกไม่เข้าเต้า น้ านมมารดามาน้อย เต้านมคัดตึง หัวนมผิดปกติ ซึ่งปัญหาที่กล่าวมา
ข้างต้น มีโอกาสท าให้มารดาไม่สามารถคงปริมาณนมแม่ไว้ได้ ท าให้มารดาตัดสินใจให้นมแม่ร่วมกับนมผสม และส่งผล
ให้อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่ถึงตามเป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะ 
1. การส่งเสริมการ Skin to skin contact และ Initiation Breastfeeding ในห้องคลอดในมารดา และทารก ที่

ไม่มี Complication 
2. โทรเยี่ยมติดตามการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว และให้ค าปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะเวลา 2 

สัปดาห์, 1 เดือน, 3 เดือน และ 6 เดือน ในมารดาทุกรายที่มาคลอดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เนื่องจาก
ช่วง 3 เดือน เป็นจุดเปลี่ยนการตัดสินใจการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาที่ต้องกลับไปท างาน 

3. ขยายการให้บริการ โดยเปิดให้บริการคลินิกนมแม่ 2 วัน/สัปดาห์ 
4. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งเสริม และสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยมิสนมแม่ โดยมี

เป้าหมายคือพยาบาลสูตินรีเวช และพยาบาลเด็ก 
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สรุปผลรางวัลการน าเสนอผลงาน 
งานประชุมวิชาการ “Smart Health Care and Maternal-Child Wellbeing in the New Normal Era” 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 22-23 กันยายน 2565 
ณ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช 

1. ประเภท Maternal and child & Public health and other  
รางวัล ชื่อเรื่อง ผู้น าเสนอ สังกัด 

รางวัลชนะเลิศ การพัฒนางานคัดกรองและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี 

คุณกานต์ธีรา  
พ่ึงด่านกลาง  

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จย่า 100 ปี  
อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 1    

ศึกษาการย้อมสี Wright-Giemsa 
stain ของสเมียร์เลือด โดยใช้น้ า
กลั่น น้ าReverse Osmosis และ
น้ าประปา เปรียบเทียบกับ
สารละลายบัฟเฟอร์ 

คุณภัทรเศรษฐ์  
พลเยี่ยม 
 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 2    

การย้อมสเมียร์เลือดด้วยสี 
Wright-Giemsa โดยวิธีการจุม่ 
เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้กับเครื่อง
ย้อมสีอัตโนมัติ 

คุณมัลลิกา  
สมิตะมุกสิก 
 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

 

รางวัลชมเชย   การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการสื่อสารใน
สถานการณ์โควิด 

ผศ.พญ.นพร 
อ้ึงอาภรณ์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี 

รางวัลชมเชย   การพัฒนาแนวปฏิบัติการดูแล
ผู้ป่วยระยะหลังผ่าตัดในห้องพัก
ฟ้ืนหน่วยงานวิสัญญี โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี 

คุณอรรถพล  
รัมพณีนิล 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

รางวัลชมเชย   นวัตกรรม กระติกวัคซีนเคลื่อนที่ 
บอกอุณหภูมิ 

คุณธิดารัตน์  
นิ่มกระโทก 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลขนาย 

รางวัลชมเชย   การใช้ AI ช่วยออกผลร่วมกับ
เครื่องตรวจวิเคราะห์  

คุณพิชิตชัย  
สมบัติไพรวัน 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

รางวัลชมเชย   นวัตกรรมคุณแม่เมืองยาง คุณปุณณดา  
ผลาทิพย์ 

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จย่า 100 ปี  
อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 
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2. ประเภท Student Undergrad & Postgrad 

รางวัล ชื่อเรื่อง ผู้น าเสนอ สังกัด 
รางวัล
ชนะเลิศ   

SUTH-Sense นายพงศพัศ อารยะจันทรจิตร์ 
และทีม 

สาขาวิชาวิศวกรรม
โทรคมนาคม ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

รางวัลชมเชย   SUTH Low Risk 
Medical device 
finding using RFID 
Technology 

นายสิทธิศักดิ์ ทองศรี และทีม สาขาวิชาวิศวกรรม
โทรคมนาคม ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

รางวัลชมเชย   หุ่นหนูอยู่ไหน นางสาวชลธิชา เสือเด่น และ
ทีม 

สาขาวิชาวิศวกรรม
โทรคมนาคม ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

รางวัลชมเชย  การพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าคร่าชีวิต 

คุณชลธิชา เรืองรัมย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สุรินทร์ 

 

3. ประเภท Oral Presentation 

รางวัล ชื่อเรื่อง ผู้น าเสนอ สังกัด 
รางวัล
ชนะเลิศ  

Bubble and Seal: การจัดการสถานการณ์ระบาด
ของโรคโควิด -19 ในเรือนจ า จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

นพ.ธาตรี  
โบสิทธิพิเชฎฐ ์

โรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1   

การเปรียบเทียบผลการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด
ขณะอดอาหารและระดับน้ าตาลสะสมของผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 ก่อนและหลังการปรับเปลี่ยนแนว
ทางการจ่ายยาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลใน
เครือข่ายของโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ระหว่างปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2564 

นพ.ยุทธกรานต์  
ชินโสตร 

โรงพยาบาลหลวง
พ่อเปิ่น 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2    

ระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ (SUTH 
SMART) 

คุณวรวุฒิ  
ประทุมตรี 

โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

 


	4dccb2cfe40dc16d53ba391268d84206d5e3dc232743efcc8496459d4a8e58a4.pdf
	4dccb2cfe40dc16d53ba391268d84206d5e3dc232743efcc8496459d4a8e58a4.pdf

