บทคัดย่อผลงานวิชาการ
โครงการประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจาปี 2563
เรื่องการพยาบาลในยุควิถใี หม่(New Normal)SHOW & SHARE
ณ ห้องประชุม โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
จัดโดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สานักงานสาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 08.00-16.00 น.
Abstract
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คำนำ

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สานักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตอุบลราชธานี ได้
จัดการประชุมสามัญและประชุมวิชาการประจาปี 2563 เรื่องการพยาบาลในยุควิถใี หม่ (New Normal) ครั้งนี้ข้ นึ
เพื่อให้ ผ้ บู ริหารทางการพยาบาล พยาบาล ได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการทางาน และเป็ นการเผยแพร่
องค์ความรู้ใหม่ๆทางการพยาบาลเพื่อเป็ นประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย
ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผลงานวิชาการที่ได้ รับรางวัลผลงานวิชาการดีเยี่ยม-ดีเด่น จากเวทีต่างๆ ทั้ง
ในและต่างประเทศ มานาเสนอ Show and Share เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยต่อไป

คณะผูจ้ ัดทำ
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ผลงำน
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ผลงานวิจัยที่ได้ รับทุนสนับสนุน
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
การนาเสนอผลงานต่างประเทศ
จ.อุบลราชธานี
จากสมาคมพยาบาลฯสาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (เขต
อุบลราชธานี)
ผลงำนนำเสนอเพือ่ ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพพยำบำล
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การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด นางจุรีรัตน์ เกิดโสฬส
สมองในระบบ Fast track:
กรณีศกึ ษา
การพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ ามเนื้อ นาง ธนภร สนิทอินทร์
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่ได้ รับ
ยาละลายลิ่มเลือด(SK) :
กรณีศกึ ษา
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ผูน้ ำเสนอ
ผลงำนนำเสนอต่ำงประเทศ
น.ส.อดิณา ศรีสมบูรณ์,
ดร.สุเพียร โภคทิพย์,
น.ส.วีระนุช มยุเรศ,
น.ส.ศิริเอมอร วิชาชาติและคณะ

หน่วยงำน

โรงพยาบาลวังหิน อ.วังหิน จ.
ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี

ผลงำนเสนอระดับประเทศ(กองกำรพยำบำล-R2R ประเทศไทย ปี 2563)
การพัฒนาแนวปฏิบัตกิ ารพยาบาล จักรพงศ์ ปิ ติโชคโภคินท์ ,
โรงพยาบาลนาตาล
สตรีต้งั ครรภ์ท่มี ีภาวะครรภ์เป็ น
พัชรี อมรสิน ,
จ.อุบลราชธานี
พิษชนิดรุนแรงในห้ องคลอด
นิภาพรรณ วงษ์กลาง ,
โรงพยาบาลนาตาล จังหวัด
สุจิตรา ปิ ติโชคโภคินท์
อุบลราชธานี
ผลของการพัฒนาระบบการดูแล คมเนตร สกุลธนะศักดิ์
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ผู้สงู อายุโรคสมองเสือ่ มเครือข่าย
จังหวัดศรีสะเกษ
ประสิทธิผลการพัฒนาคุณภาพ
อภันศิริ ทองบ่อ
อาเภอราษีไศล
การพยาบาลดูแลระยะยาวด้ วย
จังหวัดศรีสะเกษ
รูปแบบ
"ดู่โมเดล."
การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วย จักรพงศ์ ปิ ติโชคโภคินท์ ,
โรงพยาบาลนาตาล
ติดเชื้อในกระแสเลือด :
นพ.เกรียงศักดิ์ กิจเพิ่มเกียรติ ,
จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลนาตาล จังหวัด
สายชล ชิณกธรรม
อุบลราชธานี
การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริม
นันท์นภัส ปิ ติโชคโภคินท์,
โรงพยาบาลนาตาล
สุขภาพด้ านโภชนาการของผู้ป่วย นลินี พวงยอด ,
จ.อุบลราชธานี
เบาหวานต่อพฤติกรรมการ
กาญจนา วิลามาศ
ควบคุมระดับนา้ ตาลในเลือด
และจักรพงศ์ ปิ ติโชคโภคินท์
โรงพยาบาลนาตาล
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ผลงำน
ผูน้ ำเสนอ
New Normal การเข้ าถึงบริการ
นางรุ่งรัตน์ สายทอง
ดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชช่วงโรค
COVID-19 แพร่ระบาด
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิรา
ลงกรณ

ผลงำนนำเสนอได้รบั รำงวัลดีเยีย่ ม รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ปี 2563
ชื่อผลงาน การพัฒนาการดูแล
นางเกศรา ศรีสาอางค์,
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ผู้ป่วยเด็ก Septic Shock โดยใช้ 7 นางพัชรี พรหมสุวงศ์
จ.อุบลราชธานี
Aspects of care
นางสาวรัตติยา อารยทรัพย์
ไพบูลย์และคณะ
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ประสิทธิภาพการใช้ มาตรฐาน
ทางการพยาบาลต่อการวัดผลลัพธ์
ทางคลินกิ ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 โดยติดตามในระยะเวลา
2 ปี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารยา
และสารนา้ ทางหลอดเลือดดาส่วน
ปลายเพื่อป้ องกัน Phlebitis
QR Code โปรดระวัง HAD
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แปรงรักษ์โลกล้ างท่อชั้นในเจาะ
หลอดลมคอ
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โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหา
วชิราลงกรณ อุบลราชธานี
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กรมธรรม์ฝากครรภ์แบบ 9/24
นางสาวพิสมัย หวังผล
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Complications of Permanent Pacemaker Patients: Integrative review
Supian Pokathip Ph.D (Nursing)
Abstract
The Permanent pacemaker (PPM) has increased in use over recent years, Therefore it is essential that
nurse looking after implantation howerver nurse’ knowledge and nursing role in PPM remain unclear. The
purpose of this article was to explore nurse’ knowledge and nursing role in PPM by reviewing 16 articles
using Cooper’s method. It was found that 3 thems. First was complications that are more frequently observed
include pacemaker malfunction and lead failure especially Twiddling’s syndrome and infection hematoma.
And less common complication include superior vena cava syndrome (SVCS). Second adaptation and quality
of life in patients with PPM. The patients post Implantation pacemaker increased anxiety and depression. The
lowest quality of life in psychological and spiritual domains in permanent pacemaker patients. Finally, nurs’s
knowledge and nursing role in post implantation pacemaker. The current findings revaled that nurses have low
knowledge and practice scores especially regaurding implantation cardiac device. So nurse should be more
conconcerned about knowledge and skill to implementation of effecetive nursing intervention, in order to
promote quality of life in pateints with permanent pacemaker.

Key word : Permanent pacemaker, nursing care, complication and elderly
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Nursing Care Patient Undergone Anterior Cervical Discectomy and Fusion
: Integrative Reviews
Siriemon Wichachard M.N.S*,Wipapan Kongchana M.S.*
Panbongkot Moolsin M.S.*Watcharaporn Saitong M.S.*,Supian Pokathip PHD.**
Abstract
Anterior cervical discectomy and fusion (ACDF) is widely regarded as the “Gold Standard” treatment
for cervical spondylosis. However, this procedure may associate with significant post-operative complications.
Upper airway obstruction was the most life threatening risks. Aims to provide integrative reviewed the literature
of ACDF. Method the integrative reviews of 5 steps Cooper’s 2008 was use. Key word : Anterior Cervical
Discectomy (ACDF), complication, risk factor ,nursing care were used to searched from electronics data base
CINAHL, Google Scholar; Cochrane from 2010-2018 Results Total 20 full papers were reviewed. It were 3
important findings (1) Prognostic factors included level of the operation ≥3, age ≥65 year, and the duration
of operation > 5 hours. (2) Complications included dysphagia, from 4%-79% and were cause lead to acute
airway obstruction and re-intubation , Cerebrospinal fluid leakage, esophagus tear ,hematoma, surgical site
infection, etc ( 3) Nursing care including preoperative phase, intraoperative phase, and post-operative phase.
The important role of nurse to early detection, rapid response, and achieve nursing care. Conclusions ACDF ≥3
levels, elderly, and duration of the operation were associated risks to troublesome outcomes. Suggestions: Further
study in nursing care of the ACDF patients to improve nursing outcome.

Key words: Anterior Cervical Discectomy (ACDF), complications, risk factors, nursing care, Integrative reviews
*Registered Nurse Orthopedic Nursing Department Sunprasithhiprasong hospital Ubonracthathani
**Registered Nurse , senior professional level, Sunprasitthiprasong hospitcal Ubonracthathani
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The Development of Case Management for pediatric patients with sepsis
Miss Weeranuch mayuret, Mrs Ketsara Srisamsang
Sunpasitthiprasong Hospital , Ubonratchathani Province
Abstract
This action research aimed to develop a case management for pediatric patients with sepsis in Pediatric
Intensive Care Unit at Sanpasitthiprasong Hospital, UbonRatchathani. Study participants included 30 pediatric
patients with sepsis and 17 nurses. Data were collected by observations, in-depth interviews, focus group discussion and questionnaire during April 2017 to June 2018. Research regulation of Kemmis &
McTaggart was used in operating procedure, included four steps; 1) Analyzing problem situation and gathering
the all results, reflection and brainstorming 2) Creating the plan: This step was preceded by setting up nurse
case manager to develop the Clinical Nursing Practice Guideline of pediatric patients with sepsis. Then
nurse case manager and nursing team were assigned and defined the roles following the guidelines. 3)
Noticing and performing: This step consisted of the performance of nurse case manager and nursing team,
completion of the performance as the Clinical Nursing Practice Guideline and forwarding the continuing
care. 4) Reflecting the result of the operation: This step was preceded by collecting and analyzing data of the
performance as the Clinical Nursing Practice Guideline. The result of the development from both the hospital
staffs and the patients. The data were analyzed by using content analysis for qualitative data and descriptive
statistics for quantitative data. The research outcomes compose of : Nurses Staff 1) increased knowledge from
70.6% to 81.25% 2) nurses follow the sepsis guidelines from 95.45% to 97.61% Patients 1) The delay
assessment incidence equals 0 2) H/C drilling ratio. ATB 100% 3) The rate of ATB first dose from 85.18 to
92% 4) The appropriate water receiving rate from 78.5% to 88.5% 6) The mortality rate from septic shock
from 14.81% to 4%
Contact us : Weeranuch Mayuret e-mail wmayurate@yahoo.com
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The Effect of the Self -Care Program on Diet Behaviors and Blood Sugar among
Pregnant Women with Gestational Diabetes Mellitus in Sunpasitthipasong Hospital
Adina Srisomboon, Patchanee Thongprasert, Chompoo kaowong, Patchakorn Mingchai,
Abstract
The purpose of this study was to evaluate the effects of the self care program on diet control behaviors
and blood sugar among pregnant women with Gestational Diabetes Mellitus. The samples consisted of 40
pregnant women with Gestational diabetes mellitus (GDMA2) who attended at the Obstetric Nursing
Department 3, Sunpasitthipasong Hospital. They were divided into an experimental group (n=20) and a control
group (n=20).The experimental group received routine care and the self care program by 1)evaluating the
problem and defect of self care, 2)taking knowledge assessment about diabetes, 3)providing knowledge about
diabetes, 4)targeting on diet control and insulin injection, 5)providing knowledge about diet control and
training on insulin injection skill ,6)providing pregnancy practice and recording fetal movement count, and
7)following-up by phone visits. The control group received only routine care. The instruments used in data
collection were a personal data, diet control behavior questionnaires, the recording of blood sugar and phone
advice records. Data were analyzed by t-test. The results revealed that the score of diet control behaviors in the
experimental group after experiment were significant higher than control group (P=.006). The experimental
group had significant decrease of fasting blood sugar level more than the control group (P=.030).The
Hemoglobin A1c level between the experimental group and control group was not statistically significant.
Conclusion and recommendations : Base on the results of this study, self care program can be applied to
pregnant with gestational diabetes mellitus, so that pregnant women can take care of themselves and have
proper diet behaviors.
Keywords :Gestational diabetes mellitus, Diet control program, self care, Nursing care
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กำรพยำบำลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองในระบบ Fast track: กรณีศึกษำ
(Nursing care for Cerebrovascular disease of Fast track system : Case study)
นางจุรีรัตน์ เกิดโสฬส พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลวังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
บทนำ โรคหลอดเลือดสมองเป็ นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของโลก และยังพบผู้ป่วยใหม่ถงึ 13.7 ล้ านคนต่อปี ร้ อย
ละ 60 เสีย ชี วิ ต ก่ อ นวั ย อัน ควร ประเทศไทยพบว่ า ผู้ ป่ วยโรคหลอดเลื อ ดสมองมี แ นวโน้ ม สูง ขึ้ น ปั จ จั ย เสี่ย งที่มี
ความสัมพันธ์ได้ แก่ ภาวะความดันโลหิต โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และเมื่อเข้ าสู่ภาวะวิกฤตจาเป็ นต้ องได้ รับการดูแล
อย่างรวดเร็วถูกต้ องเหมาะสม ระบบ Fact tract จาเป็ นสาหรับการดูแลผู้ป่วยให้ รักษาทันเวลา ลดการเกิดภาวะทุพล
ภาพ และลดค่าใช้ จ่ายในการดูแลต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระบบ Fast track
วิธีดำเนินงำน ใช้ กรอบแนวคิดการประเมินแบบแผนภาวะสุขภาพของกอร์ดอน (Marjorie Gordon, 1994) โดยนา
แบบแผนสุข ภาพ (Functional Health Pattern) ของผู้รับบริ การที่เกิดขึ้นในช่ วงระยะเวลาหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพให้ ความสาคัญที่ข้อมูลระดับพื้นฐานการทาหน้ าที่ของร่างกายมนุษย์ประกอบด้ วย 11 แบบแผน ครอบคลุมทั้ง
ด้ านร่างกาย จิต สังคม ที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพอย่างองค์รวม
ผลกำรดำเนินงำน ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 30 ปี รู้สึกชาแขนซ้ ายและอ่อนแรงญาตินาส่ง รพ. แรกรับที่ ER รพ. วังหิน
เวลา 14.25 น. ผู้ป่วยรู้สึกตัวดีถามตอบรู้เรื่ อง GCS E4V5M6 pupil 3 mm RTL both eyes. DTX=87 mg/dl.
NIHSS=4 คะแนน ประเมิน FAST พบว่า F= no facial palsy, A=Lt arm, Lt leg motor gr.4 Rt side motor gr.5
all, S=not slur speech, T=time onset 13.40 น. last seen normal 13.30 น. First seen abnormal 13.40 น. ให้ on
0.9%NaCl 1,000 ml IV 80 ml/hr. แพทย์เวร consult ผ่าน Line group Stroke for activated Stroke fast track รพ.
ศรีสะเกษ accept case refer แนะนาญาติเรื่องการให้ ยา rTPA ญาติและผู้ป่วยยอมรับการให้ ยา rTPA เจาะ Lab: CBC,
BUN, Cr, coagulogram ประเมิน V/S ก่อน refer PR=82/min RR=18/min B.P.=130/70 mmHg. O 2sat=100
% ส่งต่อ รพ.ศรีสะเกษเวลา 14.55 น.
อภิปรำยผล/ สรุปผล ผู้ป่วยรายนี้ปลอดภัย ได้ รับการส่งต่อเพื่อไปรับยา rTPA และ admit รพ.ศรีสะเกษจานวน 2
วัน หลังจาก D/C ให้ ไปรักษาต่อที่ รพ.วังหิน โดยทีมออกเยี่ยมบ้ านเพื่อดูแลเฝ้ าระวังอาการต่อ ให้ คาแนะนาเรื่องการ
รับประทานยา และการไปตรวจตามนัด และเชื่อมโยงการให้ ความรู้ส่ชู ุมชน
การนามาใช้ ประโยชน์ทางการพยาบาล ใช้ เป็ นแนวทางปฏิบัติทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระบบ
Fast track ในโรงพยาบาลวังหิน และมีการศึกษาการพัฒนาระบบการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระบบ
Fast track ให้ มีคุณภาพมากขึ้น
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กำรพยำบำลผูป้ ่ วยโรคกล้ำมเนื้ อหัวใจขำดเลือดเฉียบพลันทีไ่ ด้รบั ยำละลำยลิ่มเลือด(SK)
:กรณีศึกษำ
นาง ธนภร สนิทอินทร์
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลม่วงสามสิบ

บทนำ:โรคกล้ ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเป็ นปั ญหาสาธารณสุขที่สาคัญ ในแต่ละปี จะมีผ้ ูเสียชีวิตถึง7.2ล้ านคน
ประเทศไทยเสียชีวิตปี ละ37000คนคิดเป็ นร้ อยละ12.2ของสาเหตุการตายทั้งหมดและเป็ นอันดับต้ นๆที่ทาให้ ผ้ ูป่วย
เสียชีวิตอย่างรวดเร็วหลังมีอาการ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ ได้ มีการพัฒนาศักยภาพให้ ยาละลายลิ่มเลือด (SK)โดย
ปรึกษาโรงพยาบาลแม่ข่าย รพศ.สรรพสิทธิประสงค์ สถิติในปี 2561-2563 มีผ้ ูป่วยSTEMIจานวน 55 คนได้ ให้ ยา
SK 15 คน เสียชีวิต 1คน ซึ่งหากผู้ป่วยได้ รับการรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็ว ถูกต้ องมีโอกาสรอดชีวิตถึงร้ อยละ95%
ดังนั้นจึงได้ ทาการศึกษาการพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันตามบริบทของโรงพยาบาลชุมชน
เน้ นการเข้ าถึงอย่างรวดเร็ว การประเมินคัดกรอง การวินิจฉัยโรคที่ถูกต้ อง การปรึกษาแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ การให้ ยา SK
และการส่งต่อได้ อย่างรวดเร็วทันเวลา ทาให้ ผ้ ปู ่ วยปลอดภัยและรอดชีวิตได้
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็ นแนวทางในการให้ การพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบชนิด STEMI ที่ได้ รับ
ยาละลายลิ่มเลือด (SK)
วิธีกำรดำเนินงำน :เลือกกรณีศึกษาจากผู้ป่วยโรคกล้ ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI ที่มารับบริการที่
ห้ องฉุกเฉินโรงพยาบาลม่วงสามสิบ ทบทวน ศึกษาค้ นคว้ าวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
วิเคราะห์ปัญหา ทบทวนมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ ามเนื้อหัวใจขาดเลื อดเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ให้ ยา
ละลายลิ่มเลือดโดยใช้ กระบวนการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาล จัดทาเอกสารวิชาการและเผยแพร่
ผลกำรศึกษำ:ผู้ป่วยชายไทยอายุ 59 ปี มา รพ.วันที่ 8 สค.2563 เวลา 19.58 น.ด้ วยอาการเจ็บแน่นหน้ าอก จุกแน่น
ใต้ ล้ ินปี่ มีเหงื่อออกตัวเย็น Pain score 6 /10 spo2 Sat 98%เป็ นก่อนมา 2 ชั่วโมงแรกรับสัญญาณชีพ T=36.4
C,P=72 /m RR=22/m BP= 206/130 mmHg GSC =15 ตรวจ EKG พบ ST elevate V3-V5ตรวจ Lab TropT 757 DXT= 175 mg%,CBC,BUN/CR,Electrolyte รอผล ดูแลให้ ได้ รับ IVF 0.9NSS 1000 CC drip Statยา
ASA gr V 1tab เคี้ยว Plavix (75mg) 4 tab oral Hydralazine (25 mg) 1 tab oral Isordril ( 5mg) 1 tab SL ส่ง
EGK ปรึกษา แม่ข่าย CCU รพศ.แนะนา ให้ ยา Streptrokinase inj(1.5 MU/Vail) v drip ก่อนส่งต่อ ก่อนให้ ยาได้ ให้
คาแนะนา ข้ อดีข้อเสีย และอาการข้ างเคียง หรืออาการแพ้ ยาที่อาจเกิดขึ้น ซักประวัติข้อห้ ามการให้ ยา แจ้ งผู้ป่วยและ
ญาติทราบ เซ็นต์ยินยอมให้ การรักษา เตรียมยาและให้ ยา ระหว่างให้ ยามีการเฝ้ าระวังสังเกตอาการเปลี่ยนแปลง ติด
Monitor EKG 12 lead ประเมินสัญญาณชีพ ทุก 5นาที ดูแลให้ ได้ รับยาและสารนา้ ตามแผนการรักษา ระหว่างให้ ยา
นาทีท่ี 15 พบ BP 85/60mmHgได้ รั บ การLoad IVF 0.9 NSS 300 CC.จากนั้ น BP ปกติ 133/78 mmHg
RR=18-22ครั้ ง/นาที HR=80-92ครั้ ง/นาที อาการเจ็บหน้ าอกลดลง ตอบสนองต่ อยาดี ไม่ มีภ าวะแทรกซ้ อน
เตรียมส่งต่อผู้ป่วยโดยระบบ fast track ระหว่างส่งต่อ ผู้ป่วยอาการเจ็บหน้ าอกลดลง สัญญาณชีพปกติ
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อภิปรำยผล : การปฏิบัติการพยาบาลต้ องมีความรู้และทักษะเฉพาะในการประเมินคัดกรองและวินิจฉัยได้ อย่าง
รวดเร็ว มีการประสานงาน และส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ ทาให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับการรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ ผ้ ปู ่ วย
ปลอดภัย
ข้อเสนอแนะ/กำรนำไปใช้: เน้ นการเข้ าถึงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงให้ สขุ ศึกษาอาการสาคัญของโรคที่ต้องมา
รพ.ทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันใน รพ./ รพสต.เครือข่าย พัฒนาระบบคัด
กรองและประเมินผู้ป่วยที่มาด้ วยอาการไม่ชัดเจนเช่น วิงเวียน ปวดไหล่จุกแน่นใต้ ล้ ินปี กลุ่มที่มาด้ วย Atypical chest
pain เป็ นต้ น
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เรื่อง กำรพัฒนำแนวปฏิบตั ิกำรพยำบำลสตรีต้ งั ครรภ์ทมี่ ีภำวะครรภ์เป็ นพิษชนิดรุนแรงใน
ห้องคลอด โรงพยำบำลนำตำล จังหวัดอุบลรำชธำนี
จักรพงศ์ ปิ ติโชคโภคินท์ ,พัชรี อมรสิน ,นิภาพรรณ วงษ์กลาง ,สุจิตรา ปิ ติโชคโภคินท์
โรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

หลักกำรและเหตุผล ภาวะครรภ์เป็ นพิษคือภาวะที่มีความดันโลหิตสูงร่ วมกับมีโปรตีนในปัสสาวะ พบหลังอายุครรภ์
20 สัปดาห์ ครรภ์เป็ นพิษชนิดรุนแรงเป็ นสาเหตุการเสียชีวิตสามอันดับแรกของมารดาทั่วโลก สาเหตุอันดับสองของ
ภาวะตายคลอด(stillbirth)และการเสียชีวิตหลังคลอด (early neonatal death) จากสถิติปี 2561-ปี 2562 ของ
โรงพยาบาลนาตาลพบภาวะครรภ์เป็ นพิษชนิดรุนแรง (Severe preeclampsia) 10 และ 16 ราย จากการทบทวนการ
ดูแลพบว่าใช้ แนวทางการดูแลและการรักษาของเขตสุขภาพที่ 10 ซึ่งพบว่าแนวทางยังไม่คลอบคลุมด้ านการประเมิน
แรกรับและยังไม่ชัดเจนด้ านการพยาบาลขณะการให้ ยากันชัก/ยาลดความดัน ผลคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลสตรีท่ี
มีความดันโลหิตสูงครอบคลุมเพียงร้ อยละ 88.5 ทีมจึงต้ องการพัฒนาการพยาบาลให้ มีคุณภาพและครอบคลุมชัดเจน
มากขึ้น
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและพั ฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลสตรี ต้ังครรภ์ท่ีมีภาวะครรภ์เป็ นพิ ษชนิดรุนแรงในห้ อง
คลอด โรงพยาบาลนาตาล
วิธีกำรดำเนินงำน เป็ นการวิจัยและพั ฒนา(R&D)ประยุ กต์ใ ช้ หลั กฐานเชิงประจั กษ์ข อง Soukup โดย 1)ค้ นหา
วิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ 2)สืบค้ นหลักฐานเชิงประจักษ์จากฐาน PubMed ,Science Direct ,ThaiJO ปี 20102020 ประเมินและวิเคราะห์ได้ งานวิจัย 8 เรื่อง 3)พัฒนาร่างแนวปฏิบัติจากหลักฐานเชิงประจักษ์แล้ วนาไปทดลองใช้
4)ใช้ แนวปฏิบัติจริงและประเมินผลลัพธ์การใช้ แนวปฏิบัติ มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลดังนี้ 1).เขียน
โครงร่างแล้ วนาเสนอ 2)พัฒนาตามกระบวนการของชูคัพทั้งหมด 2 วงรอบ 3)ประเมินความเป็ นได้ การนาไปใช้ ในการ
ปฏิบัติและวิเคราะห์ผล 4)สรุปผลและถ่ายทอดเพิ่ มสมรรถนะนาสู่การปฏิบัติท่มี ีคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างคือพยาบาล
วิชาชีพ 20 คนและสตรีต้ังครรภ์ท่มี ีภาวะครรภ์เป็ นพิษชนิดรุนแรง พัฒนาระหว่าง เดือนต.ค. 2562 ถึง เดือนมิ.ย.
2563 โดยใช้ แบบประเมินแนวปฏิบัติการพยาบาล
ผลกำรดำเนินกำรและกำรนำไปใช้ หลังพัฒนาได้ แนวปฏิบัติการพยาบาลสตรีต้ังครรภ์ท่มี ีภาวะครรภ์เป็ นพิ ษชนิด
รุนแรงในห้ องคลอด ปรับการประเมิน/ค้ นหาในระยะตั้งครรภ์ การดูแลในระยะก่อนคลอดแบบบัดดี้คือมีพยาบาลคู่
เวรในการปฏิบัติการดูแล ปรับแนวปฏิบัติท่คี รอบคลุมขึ้นในการประเมินและการดูแลแรกรับโดยเพิ่มการส่งสิ่งส่งตรวจ
ทางห้ องปฏิบัติการ การเพิ่ มแบบประเมินด้ านคลิ นิก ปรั บวิธีการให้ ยาลดความดันโลหิต/ยากันชักแบบใช้ เครื่ อ ง
ควบคุมแทนการฉีดด้ วยมือ การดู แลรักษาขณะส่งต่อ/การประสานงาน และระยะหลังคลอดโดยการเฝ้ าระวังการชัก
และการดูแลให้ ยาลดความดันโลหิต ผลลั พธ์คือมี ส ตรี ต้ังครรภ์ท่ีมีภ าวะครรภ์เป็ นพิ ษชนิดรุนแรง 20 คน ไม่ พบ
อุบัติการณ์การชักในสตรีต้ังครรภ์ท่มี ีภาวะครรภ์เป็ นพิษชนิดรุนแรง สามารถให้ ยากันชัก/ลดความดันได้ ภายในเวลา
15 นาที(ก่อนการพัฒนาใช้ เวลา35 นาที) มีอัตราการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติร้อยละ 99.25 มีการนาไปใช้ จริงในงาน
ห้ องคลอดโรงพยาบาลนาตาล จนมารดามีความปลอดภัยและขยายผลไปโรงพยาบาลชุมชนอืน่ อีก 5 แห่ง
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ผลของกำรพัฒนำระบบกำรดู แลผูส้ ูงอำยุโรคสมองเสื่อมเครือข่ำยจังหวัดศรีสะเกษ
คมเนตร สกุลธนะศักดิ์*
สิทธิพันธ์ จันทร์พงษ์** พูนสุข ทองเสี่ยน ***
วีระวัฒน์ ไชยายงค์ **** พัชมณ อินตะนัย*****

บทคัดย่อ
การดูแลผู้สูงอายุโรคสมองเสื่อมจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า การคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุระดับชุมชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) และ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) เพียงร้ อยละ 9.21 และไม่เข้ าถึงการ
รักษาเนื่องจากไม่มีแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยร่วมกันในทีมสุขภาพ ระบบการดูแลผู้สงู อายุโรคสมองเสือ่ ม ยังไม่ชัดเจน
จะรวมอยู่ในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สงู อายุซ่งึ เป็ นเพียงการคัดกรองโรคประจาปี ไม่มีการส่งต่อเพื่อรักษา ข้ อมูลการ
คัดกรองโรค ไม่ ถูกนามาใช้ วางแผนการดูแล ทาให้ ผ้ ูสูงอายุ โ รคสมองเสื่อ มเข้ าสู่ภ าวะพึ่ งพามากขึ้ น การวิจั ยนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สงู อายุโรคสมองเสือ่ ม เครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มตัวอย่าง พยาบาล 46
คน ผู้สูงอายุโรคสมองเสื่อม 30 คน และผู้ดูแล 30 คน เครื่องมือวิจัย แบบประเมินกิจวัตรประจาวัน แบบทดสอบ
สภาพสมองเบื้องต้ นฉบับภาษาไทย คู่มือปฏิบัติก ารพยาบาลผู้สูงอายุโรคสมองเสื่อม และสวนฝึ กเดินสามมิติ เก็บ
รวบรวมข้ อมูล ระหว่างตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 ผลการวิจัยพบว่า คะแนนกิจวัตรประจาวันเพิ่มขึ้นอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิต P-value .01 คัดกรองภาวะสมองเสื่อมร้ อยละ 70.94 ใช้ แนวการปฏิบัติในการดูแลในเครือข่าย
ร้ อยละ 98.7 เข้ าถึงการรักษาร้ อยละ 100 ระยะเวลาการเข้ าสู่การรักษาลดลงเป็ น 6.9 วัน พยาบาลมีความรู้การดูแล
เพิ่มขี้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ P- value .01 ผู้ดูแลพึงพอใจร้ อยละ 92.4 การทาวิจัยครั้งต่อไป ควรเพิ่มทักษะให้
ชุมชน แก้ ไขปัญหา ลดภาวะพึ่งพาของผู้สงู อายุโรคสมองเสือ่ มได้
คำสำคัญ: ระบบ/ ผู้สงู อายุ/ สมองเสือ่ ม

* ผู้รับผิดชอบหลัก พยาบาลวิชาชีพชานาญการ (พยาบาลปฏิบัติการขั้นสูงสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ) โรงพยาบาลศรีษะเกษ
** อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง โรงพยาบาลศรีษะเกษ
*** นักจิตวิทยาชานาญการ โรงพยาบาลศรีษะเกษ
**** นักกายภาพบาบัดชานาญการ โรงพยาบาลศรีษะเกษ
***** พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลศรีษะเกษ
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ประสิทธิผลการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลดู แลระยะยาว ด้วยรูปแบบ “ดู่โมเดล”
อภันสิริ ทองบ่อ พยบ.*
บทคัดย่อ
ทีม่ ำและควำมสำคัญ ประเทศไทยได้ ก้าวสู่สงั คมผู้สงู อายุรัฐบาลมีนโยบายและสนับสนุนการดูแลสุขภาพผู้สงู อายุ
ทุกกลุ่มอย่างสม่าเสมอต่อเนื่องป้ องกันไม่ให้ ผ้ สู งู อายุท่ยี ังแข็งแรงมีอาการเจ็บป่ วยจนต้ องอยู่ภาวะพึ่งพิง
การจัดบริการดูแลระยะยาว (Long Term care;LTC)ที่มีประสิทธิภาพตามบริบทของชุมชนสังคมและวัฒนธรรม
จะสามารถสร้ างคุณภาพในการดูแลระยะยาวได้ เป็ นอย่างดี
วัตถุประสงค์การวิจัย1) เพื่อศึกษาประสิทธิผลการจัดการดูแลระยะยาวด้ วยรูปแบบ“ดู่โมเดล”
2) เพื่อศึกษาระบบและกลไกในการสนับสนุนการพัฒนาระบบLTCในชุมชนตาบลดู่อาเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษวิธีดาเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการใช้ รูปแบบกรอบแนวคิดกระบวนการพัฒนาและแปลงนโยบายการดูแ
ลระยะยาวไปสู่การปฏิบัติเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยประกอบด้ วย1)รูปแบบการดูแลระยะยาวด้ วย“ดู่โมเดล”
2)ตารางคานวณงบประมาณการเบิกจ่ายตามสิทธิประโยชน์ 3)แบบเยี่ยมบ้ านแบบสหวิชาชีพแบบดู่โมเดล
4)แบบบันทึกการติดตามเยี่ยมบ้ านของผู้ดูแลผู้สงู อายุ 5)แบบสอบถามความพึงพอใจของหสวิชาชีพ
ผู้สงู อายุและผู้ดูแล ในชุมชนตาบลดู่ อาเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จานวน 14 หมู่บ้าน โดยมีกลุ่มเป้ าหมายจานวน
198 ราย ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560-2563
ผลการวิจัย 1) การดูแลระยะยาวในรูปแบบประกอบด้ วย กลไกหลักในการขับเคลื่อนและบริหารจัดการระบบ Long
Term Care ใ นชุ มชนโ ดย อา ศั ย ต้ นทุ น เดิ มที่ ได้ พั ฒนา ไว้ ก่ อนหน้ า นั้ น คื อ กอง ทุ นสุ ข ภ า พ ต า บ ล ดู่
เป็ นกลไกหลักร่วมกับชุมชนและรพสต.ความชัดเจนในระบบการใช้ งบประมาณด้ วยรูปแบบตารางเบิกจ่าย
โดยใช้ ตารางประมาณค่ าใช้ จ่ายในการจัดบริ การ LTC ซึ่งสามารถเบิกจ่ ายงบประมาณได้ ครอบคลุ มร้ อยละ 100
และได้ รั บ งบประมาณจั ด สรรตามแผนครบถ้ วน 2) พบว่ า มี ร ะบบกลไกการสนั บ สนุ น ในรู ป แบบ TCL
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตาบลดู่และภาคภาคีเครือข่ายระดับมากถึงมากที่สดุ ทาให้ สามารถครอบคลุม
ผู้มีความจาเป็ นในการรับบริการ (Continuing Of Care Center (COC) , Home Health Care (HHC), Family Care
Team (FCT) มี ก ารสนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ ผ้ ู ดู แ ลตลอดจนการสนั บ สนุ น สร้ างรู ป แบบ Individual care plan
โดยการขับเคลื่อนด้ วยอาสมัครชุมชนจานวน 24 รายจาก 14 หมู่บ้านที่ครอบคุลมการดูแลผู้สูงอายุร้อยละ 100 3)
เกิ ด ศู น ย์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ สูง อายุ แ ละผู้ พิ ก ารต าบลดู่ 1 แห่ ง โดยมี ส มาชิ ก ครอบคลุ ม ทั้ ง 14 หมู่ บ้ า น 4)
สามารถส่งเสริมระดับ ADL ในผู้สูงอายุ มีระดับสูงขึ้นกว่าค่า ADL เดิม ร้ อยละ 18.18 พบว่าสามาเพิ่มระดับ ADL
ผู้ สู ง อายุ ติ ด เตี ย งสู่ ผ้ ู สู ง อายุ ติ ด สั ง คมร้ อยละ 1.0 และพบว่ า สามารถคงไว้ ซ่ึ ง ระดั บ ADL ร้ อยละ 49.50 5)
พบว่ า ความพึ ง พอใจของหสาขาวิ ช าชี พ ผู้ สูง อายุ แ ละผู้ ดู แ ลอยู่ ใ นระดั บ มากร้ อ ยละ 96.78 และ98.52 , 98.16
ตามล าดั บ วิ จ ารณ์แ ละข้อ เสนอแนะ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการพยาบาลดู แ ลระยะยาวด้ ว ยรู ปแบบ“ดู่ โ มเดล”
สามารถสร้ า งคุ ณ ภาพด้ า นการดู แ ลระยะยาวด้ า นนโยบาย ระบบคุ ณ ภาพบริ ก ารพยาบาลและความพึ ง พอใจ
โดยกระบวนการนโยบายจะต้ องสอดคล้ องกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมชุมชนและต้ องค้ นแหล่ งประโยชน์ในชุ มชน
ตลอดจนการวางแผนการปฏิบัติทางการพยาบาลที่เหมาะสมกับลักษณะปัญหาสุขภาพที่เฉพาะของบุคคล
คาสาคัญ : การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล, การดูแลระยะยาว, ดู่โมเดล
*พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตาบลดู่ อาเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
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กำรพัฒนำแนวทำงกำรดู แลผูป้ ่ วยติดเชื้ อในกระแสเลือด : โรงพยำบำลนำตำล จังหวัดอุบลรำชธำนี
จักรพงศ์ ปิ ติโชคโภคินท์ ,นพ.เกรียงศักดิ์ กิจเพิ่มเกียรติ ,สายชล ชิณกธรรม
โรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

หลักกำรและเหตุผล ผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด(Sepsis)มีโอกาสที่จะเกิดภาวะช็อกและมีโอกาสเสียชีวิต
หากไม่ได้ รับการรักษาพยาบาลอย่ างรวดเร็ว สถิติโรงพยาบาลนาตาล ปี งบประมาณ 2560-2562 พบว่ามีจานวน
ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด 28, 29 และ 31 คน ตามลาดับ เสียชีวิตที่งานอุบัติเหตุฉุกเฉินปี ละ 2 คน ผลการทบทวน
พบว่าแนวทางเดิมยังไม่ครอบคลุมและไม่สอดคล้ องบริบท ทีมนาทางคลินิกจึงต้ องการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วย
ติดเชื้อในกระแสเลือดที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและศึกษาผลของการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด โรงพยาบาลนา
ตาล จังหวัดอุบลราชธานี
วิธีกำรดำเนินงำน เป็ นวิจัยและพัฒนา(R&D) กลุ่มตัวอย่าง 1.แพทย์ พยาบาล เภสัชกร รวม 15 คน ผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดที่เข้ ารับบริการช่วง 1 ต.ค. 2562 ถึง 30 มิ.ย. 2563 ดาเนินการวิจัยตามขั้นตอนหลักฐานเชิงประจักษ์
ตามแนวคิดของชูคัพ จนได้ แนวทางแล้ วดาเนินการเก็บข้ อมูลจากเวชระเบียน,แบบสอบถามเพื่อประเมินแนวทางฯ
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติเชิงพรรณนา และใช้ การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลกำรดำเนินกำร หลังจากมีการพัฒนา 2 วงรอบจนได้ แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ประกอบด้ วย
1)การดูแลระยะแรกรับโดยใช้ 6 Bundle Protocol ทันที ใช้ SIRS , Quick SOFA score ,SOS score 2)การดูแลระยะ
ดูแลต่อเนื่องโดยพัฒนา Protocol Sepsis Tool Natan ขึ้น 3)การดูแลระยะก่อนเตรียมจาหน่ายและวางแผนจาหน่าย
ตามหลักการ DMETHOD เมื่อประเมินความเป็ นไปได้ แพทย์/พยาบาลเห็นว่ามีประโยชน์ ตรงกับบริบทและมีความ
เป็ นไปได้ ในทางปฏิบัติอย่างมากร้ อยละ 93.33 แล้ วนาไปใช้ จริงพบว่า มีผ้ ูป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด 66 คน วินิจฉัย
เป็ นภาวะช็อกจากการติดเชื้อ(Septic Shock) 31 คน(ร้ อยละ 46.98) ติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง(Severe
Sepsis) 22 คน(ร้ อยละ 33.33) และSepsis 13 คน(ร้ อยละ 19.69) ส่งต่อ 44 คน ไม่พบอุบัติการณ์การเสียชีวิตใน
โรงพยาบาลแต่พบการเสียเสียชีสิตที่โรงพยาบาลแม่ข่ าย 3 คน สาเหตุการติดเชื้อที่พบมากคือการติดเชื้อในระบบ
ทางเดินหายใจส่วนล่างร้ อยละ 36.1 ติดเชื้อระบบทางเดินอาหารร้ อยละ 25.5 ติดเชื้อจากบาดแผลร้ อยละ 11.0 โรค
ร่ วมที่พบมากคือโรคเบาหวานร้ อยละ 60.60 ผลการวิเคราะห์พบว่ามีการประเมินและวินิจนัยภาวะติดเชื้อในกระแส
เลือดได้ มากขึ้นจากการใช้ แนวปฏิบัติ/ปฏิบัติตามแนวทางร้ อยละ 96.96 ผู้ป่วยทุกรายได้ รับยาฆ่าเชื้อภายใน 1 ชั่ วโมง
การเจาะเลือดเพาะเชื้อก่อนให้ ยาฆ่าเชื้อ 57 คน(ร้ อยละ 86.36) ได้ รับสารนา้ ภายใน 30 นาทีร้อยละ 93.93 ปั ญหา
คือไม่สามารถทา Hemoculture ได้ ต้องส่งหน่วยงานภายนอกรอผล 7 วัน
กำรนำไปใช้ มีการนาข้ อมูลไปพัฒนาสู่การสร้ างแนวปฏิบัติการดูแลรักษาในโรงพยาบาลนาตาลและประยุกต์สร้ างเป็ น
แนวทางปฏิบัติให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกแห่งในอาเภอนาตาล
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กำรพัฒนำโปรแกรมส่งเสริมสุขภำพด้ำนโภชนำกำรของผูป้ ่ วยเบำหวำนต่อพฤติกรรมกำรควบคุม
ระดับน้ ำตำลในเลือด โรงพยำบำลนำตำล จังหวัดอุบลรำชธำนี
นันท์นภัส ปิ ติโชคโภคินท์, นลินี พวงยอด , กาญจนา วิลามาศ และจักรพงศ์ ปิ ติโชคโภคินท์
งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

หลักกำรและเหตุผล อาเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2560 มีประชากร 37,705 คน มีผ้ ปู ่ วยโรคเบาหวาน
ทั้งหมด1,792 ราย ปี พ.ศ.2561 มีประชากร 37,826 คน มีผ้ ูป่วยโรคเบาหวานทั้งหมด 1,845 ราย เมื่อประเมิน
ผู้ป่วยเบาหวานจากค่าระดับนา้ ตาลเฉลี่ยสะสมพบว่าผู้ป่วยสามารถควบคุมนา้ ตาลในเลือดได้ เพียงร้ อยละ 30.40 จาก
การศึกษานาร่องพบว่าผู้ป่วยยังไม่สามรถปฏิบัติตามแนวทางหรือวิธกี ารที่จะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้ านโภชนาการ
ในการรับประทานอาหารได้ อย่างถูกต้ อง การรับประทานอาหารชอบชอบ โดยจะคุมอาหารก่อนมาโรงพยาบาล 2-3
วันเท่านั้น จึงสนใจที่จะทาการพัฒนาครั้งนี้
วัตถุประสงค์ เพื่ อพั ฒนาและศึกษาผลการพั ฒนาโปรแกรมส่งเสริ มสุขภาพด้ านโภชนาการของผู้ป่วยเบาหวานต่อ
พฤติกรรมการควบคุมระดับนา้ ตาลในเลือด โรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
วิธีกำรดำเนินงำน เป็ นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยประยุกต์ใช้ แนวคิดและทฤษฏีการดูแลตนเองของโอเร็มและทฤษฏี
แบบแผนความเชื่อด้ านสุขภาพของเบคเกอร์มาพัฒนาเป็ นโปรแกรม มี 3 ระยะคือระยะเตรียมการ ระยะดาเนินการ
ตามกระบวนการ Plan Action Observation และReflection(PAOR) และระยะสรุปประเมินผล กาหนดกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจงคือแพทย์และพยาบาลวิชาชีพรวม 20 คน ผู้ป่วยเบาหวาน 30 คน เก็บรวบรวมข้ อมูลจากแบบสอบถาม,
แบบสัมภาษณ์,แบบสังเกตและโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ“เมนูบ้านเฮากินข้ าวเล่าเรื่องหวาน”,แบบสอบถามพฤติกรรม
การควบคุมระดับนา้ ตาลในเลือด ใช้ สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานได้ แก่ Paired t-test ส่วนการวิเคราะห์เนื้อหา
ในส่วนข้ อมูลเชิงคุณภาพ ศึกษาระหว่าง ต.ค. 2561-ธ.ค. 2562
ผลกำรดำเนินกำร พัฒนา 2 วงรอบ วงรอบที่ 1 ได้ โปรแกรมประกอบด้ วยกิจกรรม 1)สร้ างกลุ่มสัมพันธ์และการรับรู้
การดูแลตนเอง 2)ให้ ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน 3)เล่าเรื่องอาหารกับปริมาณนา้ ตาลพร้ อมสาธิต 4)อาหารเบาหวานกับ
การเลือกทานเมนู อาหารบ้ านเฮากินอย่างไรนา้ ตาลดี 5)สาธิตและฝึ กทาปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมการทาน 6)ติดตาม
เยี่ยมบ้ านเสริมพลัง วงรอบที่ 2 เพิ่ม 2 กิจจกรมคือ 1)เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์เล่าเรื่องหวาน 2)สรุปประเมินผล
ร่ วมกันและจัดทาเล่ มเมนูอาหารบ้ านเฮา กลุ่มตัวอย่างร้ อยละ 95 เห็นว่าเหมาะสมและควรนามาใช้ ในระดับมาก เมื่อ
นาไปใช้ กับผู้ป่วยเบาหวาน 30 คน สามารถดูแลตนเองโดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้ านโภชนาการมีการเลือกทานได้
อย่างถูกต้ องส่งผลต่อการควบคุมระดับนา้ ตาลเฉลี่ยสะสม(HbA1C)น้ อยกว่า 7 จานวน 28 ราย(ร้ อยละ 93.33) หลัง
ได้ รับโปรแกรมมีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการควบคุมระดับนา้ ตาลในเลือด 51.17 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.646 (ก่อนพัฒนา 47.53 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.439) โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพด้ านโภชนาการของ
ผู้ป่วยเบาหวานนี้มีผลต่อการลดและควบคุมนา้ ตาลในเลือดผู้ป่วยเบาหวานได้ ดี โดยมีการนาไปใช้ เป็ นแนวทางการ
ปฏิบัติในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้ อรั ง(NCD)และนาไปใช้ ใน รพ.สต.ทุกแห่ง ข้ อเสนอแนะคือควรมีการพั ฒนาโมเดล
อาหารอีสานให้ เป็ นโมเดลสาเร็จรูปเพื่อใช้ เป็ นสือ่ การสอนผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนต่อไปด้ วย
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New Normal กำรเข้ำถึงบริกำรดู แลรักษำผูป้ ่ วยจิ ตเวชช่วงโรค COVID-19 แพร่ระบำด
โรงพยำบำล ๕๐ พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ จ.อุบลรำชธำนี
รุ่งรัตน์ สายทอง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ และคณะ
กลุ่มงานการพยายาบาลจิตเวช รพ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จ. อุบลราชธานี
Email: rungrat_pj@hotmail.com เบอร์โทรศัพท์: 0848308889

บทคัดย่อ
ที่มำและควำมสำคัญของปั ญหำ: โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มธันวาคม 2562 ในนครอู่ฮ่ัน เมืองหลวงมณฑล
หูเป่ ย์ ประเทศจีน องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ ประเทศไทยจึงมีมาตรการต่าง
ๆ เพื่ อ ป้ องกันการระบาดอย่ างจริงจังรวมทั้งใน รพ. ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ใช้ Social distancing ทาให้ เกิด
ความเครียดในกลุ่มผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจและโดยเฉพาะผู้ป่วยจิตเวช ถ้ าขาดนัดขาดยา รักษาไม่ต่อเนื่องอาการทางจิต
อาจกาเริบ จึงศึกษาผลการเข้ าถึงบริการและการดูแลในแนวทางใหม่
วัตถุประสงค์: ศึกษาการเข้ าถึงบริการและดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชช่วงโรค COVID-19 แพร่ระบาด
วิธีดำเนินกำร: วิจัยเชิงปฏิบัตกิ าร ประชากรทุกคนทีท่ มี จิตเวชดูแลช่วงกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2563 เครื่องมือ แนวทาง
คัดกรอง COVID-19 แนวทางคัดกรองโรคจิต แบบประเมินความเครียด ซึมเศร้ า วิธีการ วัดไข้ แยก ARI, PUI ตรวจ
COVID-19 แยกผู้ป่วยจิตเวชเป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสีเขียวปกติรักษาต่อเนื่อ ง รับยาทีบ่ ้ าน กลุ่มสีเหลืองเสี่ยงเฝ้ าระวัง นัด
2-3 เดือน/ครั้ง กลุ่มสีแดงอาการกาเริบ พฤติกรรมก้ าวร้ าว รักษาแบบผู้ป่วยใน ติดตาม 1 เดือน/ครั้ง ติดตามประสาน
โทรศัพท์ Line และออกเยี่ยมบ้ าน ใช้ สถิตเิ ชิงพรรณนา จานวน ร้ อยละ
ผลกำรศึกษำ: ทั้งหมด 1,526 คน PUI 65 คน มีเครียด 49 คน (75.4%) ปกติ 16 คน (24.6%) ผู้ป่วยจิตเวช 1,461
คน กลุ่มสีแ ดง 334 คน ผู้ ป่วยใหม่ 264 คน มีพ ฤติก รรมรุนแรง (SMIV) 70 คน หลังรัก ษาจิตสงบ ดีข้ ึน 60 คน
(85.7%) นัดติดตาม 1 เดือน แต่มีพยายามฆ่าตัวตาย 10 คน (14.3%) กลุ่มสีเหลือง 783 คน นัด 2-3 เดือน/ครั้ง
กลุ่มสีเขียว 344 คน ส่งต่อรับยารพ.ใกล้ บ้าน 124 คน ในพื้นที่ 220 คน ส่งยาทีบ่ ้ าน รับยา 202 คน (91.8%) ไม่ได้ รับ
ยา 18 คน (8.2%) ในรายติดเชื้อ COVID-19 จานวน 1 คน รักษาใน รพ. 7 วัน พักฟื้ น 30 วัน ในศูนย์บ้านยางน้ อย
ออกติดตามเยี่ยมและช่วยเหลือเพื่อให้ ครอบครัวยอมรับและอยู่ด้วยกันได้
สรุป: New Normal การเข้ าถึงบริการและดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชช่วงโรค COVID-19 แพร่ระบาด เป็ นรูปแบบใหม่ ท่ี
เชื่อ มโยงบริการคัดกรอง COVID-19 และค้ นหาผู้ป่วยจิตเวชรายใหม่ ท่เี กิดจากผลกระทบด้ านกายจิตสังคมจากการ
ควบคุมโรคทีเ่ ข้ มงวด และเพิ่มช่องทางสื่อสารปรึกษาทีมดูแลผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อนาส่งผู้ป่วยในภาวะวิกฤติฉุกเฉิน ดูแล
ติดตามต่อเนื่องร่วมกับเครือข่ายบริการในชุมชน ลดการเข้ ารับการดูแลในรพ. ข้อเสนอแนะกำรใช้ประโยชน์: เป็ นงาน
ประจาในการดูแลทางการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชและ PUI ในการศึกษาครั้งต่อไปศึกษาผลการดูแลเปรียบเทียบลุ่มผู้ป่วยจิต
เวชและ PUI และศึกษาการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนกลุ่มสีของผู้ป่วยจิตเวชในการแบ่งตามความรุนแรงเป็ น 3 กลุ่มสีใน
ระยะยาวต่อไป
คำสำคัญ: New Normal, COVID-19, PUI, ผู้ป่วยจิตเวช เข้ าถึงบริการ
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กำรพัฒนำกำรดู แลผูป้ ่ วยเด็ก Septic Shock โดยใช้ 7 Aspects of care
(The development of nursing care for pediatric with septic shock using seven aspects of care)
นางเกศรา ศรีสาอางค์,นางพัชรี พรหมสุวงศ์ นางสาวรัตติยา อารยทรัพย์ไพบูลย์และคณะ
ห้องผูป้ ่ วยหนักกุมำรเวชกรรม 2 (PICU2) กลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรมสาย 1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญ : ภาวะ Septic Shock ในผู้ป่วยเด็ก เป็ นภาวะที่พ บบ่ อยและมีอัตราการเสียชีวิตสูง
โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ได้ รับการวินิจฉัยและดูแลรักษาล่าช้ า สถิติของ PCTกุมารเวชกรรมพบว่า septic shock เป็ นสาเหตุ
ของการเสียชีวิตเป็ นอันดับ 2 อัตราการเสียชีวิตจากภาวะ septic shock เท่ากับร้ อยละ 13.28,10.15 ในปี 2561และ
2562 ตามลาดับ ใน PICU2 มีอตั ราการเสียชีวิตจากภาวะ septic shock เท่ากับร้ อยละ 7.69 ,15.00 ในปี 2561และ
2562 ตามลาดับ ได้ ทบทวนโดยใช้ Clinical tracer พบว่ากระบวนการดูแลผู้ป่วยมีปัญหาการ Assessment ล่าช้ าทาให้
เกิดภาวะ shock และ Delay Treatment ส่งผลให้ เกิดภาวะ Prolong shock จนทาให้ ผ้ ูป่วยเสียชีวิต 7 Aspects of
care เป็ นนโยบายการพัฒนาความปลอดภัยของโรงพยาบาลและเป็ นแนวทางให้ พยาบาลปฏิบัติการพยาบาลได้ ตาม
มาตรฐาน PICU2 จึงได้ พัฒนาคุณภาพการพยาบาลโดยใช้ 7 Aspects of careในการดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะ Septic
Shock เพื่ อ ให้ ผ้ ู ป่ วย ได้ รั บ การการดู แ ลตามมาตรฐานการพยาบาลและมี ค วามปลอดภั ย ทั้ง ร่ า งกายและจิ ต ใจ
วัตถุประสงค์: เพื่อลดอัตราตายในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะ Septic Shock
วิธีกำรดำเนินกำร: รูปแบบกำรศึกษำ CQI สถำนทีด่ ำเนินกำร: PICU2 กลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรมสาย 1
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย: ผู้ป่วยเด็ก Septic shock ทุกรายที่เข้ ารับการรักษาใน PICU2 (เดือน
ตุลาคม 2562- กรกฎาคม 2563) ขั้นตอนการศึกษา 1. ประชุม ทบทวนวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรคใน
การดูแล รักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็ก Septic Shock 2. ศึกษาค้ นคว้ าเอกสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง 3.จัดทา
แนวทางปฏิบัติในการใช้ 7 Aspects of care ในการดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะ Septic Shock 4. ประชุมหน่วยงานเพื่อทา
ความเข้ าใจในการใช้ แนวทางปฏิบัติและนาสู่การปฏิบัติ 5.กาหนดเป็ น KPI รายบุคคล และมอบหมายผู้รับผิดชอบ
6.ให้ ความรู้พยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะ Septic Shock และกาหนดเป็ น Specific competency ของ
พยาบาล 7. ติดตามนิเทศในการปฏิบัติโดยหัวหน้ าหอผู้ป่วย, SNและ CM sepsis 8. เก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบเก็บข้ อมูล
ตัวชี้วัดSeptic shock แบบประเมินการปฏิบัติตามแนวทางการใช้ 7 aspects care ระยะเวลาดาเนินการ 10 เดือน 9.
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติ จานวน ร้ อยละ
ผลกำรดำเนินกำร ในเดือนตุลาคม 2562 – กรกฎาคม 2563มีผ้ ูป่วยเด็ก Septic shock จานวน14 ราย ผลการ
ดาเนินการ 1. อุบัติการณ์ Delay assessment เท่ากับ 0 2. อัตราตายในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะ Septic Shockลดลงจาก
15.00 เป็ น 7.14 % ในปี 2562และ2563 3.พยาบาลปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการใช้ 7 Aspects of care ในการ
ดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะ Septic Shock = 85.62%
สรุป การใช้ 7 Aspects of care ในการดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะ Septic Shock ทาให้ พยาบาลประเมินผู้ป่วยได้ ถูกต้ อง
รวดเร็ว ลดอุบัติการณ์Delay assessment และลดอัตราตายในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะ Septic Shock ได้
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ประสิทธิภำพกำรใช้มำตรฐำนกำรพยำบำลต่อกำรวัดผลลัพธ์ทำงคลินิกใน
กลุ่มผูป้ ่ วยเบำหวำน ชนิดที่ 2 โดยติดตำมในระยะเวลำ 2 ปี
พว.เบญจมาภรณ์ วงศ์ประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชานาญการและคณะ
หน่วยงาน คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง งานอายุรกรรม กลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยนอก รพ.สรรพสิทธิประสงค์

หลักกำรและเหตุผล การควบคุมค่านา้ ตาลสะสม (HbA1C >7%) และมีภาวะแทรกซ้ อนเรื้อรัง สัมพันธ์กบั การเกิด
ภาวะเสี่ยงสมองขาดเลือด หรือโรคหลอดเลือดหัวใจอัตรา 1.18:1 % ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 การขาด
ประสิทธิภาพการจัดการสุขภาพตนเอง และการขาดความพร้ อมในการสนับสนุนการจัดการตนเอง ส่งผลกระทบให้ การ
ควบคุมระดับนา้ ตาลสะสมไม่ได้ ตามมาตรฐาน จากบริบทเดิมมีการควบคุมระดับนา้ ตาล การควบคุมปัจจัยเสี่ยงในกลุ่ม
โรคหัวใจ การให้ ความร่วมมือรับประทานยา การปรับเปลี่ยนการดาเนินชีวิต การให้ สขุ ศึกษา และการสนับสนุนการ
จัดการดูแลตนเอง เพื่อให้ บริบทการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานระดับตติยภูมิ โดยกลุ่ม การ
พยาบาลผู้ป่วยนอก ได้ มีมาตรฐานการพยาบาล (Standard Nursing Care Plans) เพื่อการวินิจฉัย (Nursing
diagnosis) และให้ เกิดกระบวนการบาบัดทางการพยาบาล (Nursing Intervention Classification) ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ มาตรฐานการพยาบาลในการบริหารข้ อมูลทางการ พยาบาล
ระหว่างการให้ การบาบัดทางการพยาบาลและผลลัพธ์ทางคลินิกในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
ตัวชี้ วัด ระดับนา้ ตาลสะสม HbA1c > 7% ลดลงในกลุ่มที่ใช้ มาตรฐานการพยาบาล
ความสามารถในการดูแลตนเอง เช่น พฤติกรรมสร้ างเสริมสุขภาพที่เหมาะสม
วิธีดำเนินกำร ใช้ กระบวนการพัฒนาคุณภาพ PDCA ในการดาเนินการโดย
-Plan มีการวางแผน การใช้ มาตรฐานการพยาบาล (North American Nursing Diagnosis Association- NANDA)
Taxonomy 1997-1998 และ intervention (Nursing Intervention Classification-NIC)
-DO มีการลงมือปฏิบัติ เขียนวินิจฉัยการพยาบาลตามแบบฟอร์มบันทึกใน OPD Card
-Check มีการตรวจติดตาม โดยนากลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีค่า HbA1c > 7% มาปรับปรุงกระบวนการตาม
มาตรฐานการพยาบาล ในหัวข้ อการส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) เพื่อให้ เกิดการบริหารจัดการสุขภาพ
(Health management) โดยคัดเลือกกลุ่มที่มีหัวข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาล คือขาดประสิทธิภาพการจัดการสุขภาพ
ด้ วยตนเอง (Ineffective self-health management) และการเตรียมความพร้ อมเพื่อสนับสนุนการจัดการสุขภาพด้ วย
ตนเอง (Readiness for enhanced self-health management)
-Act ประเมินการปรับปรุงสุขภาพของผู้ป่วยด้ วยตนเอง ภายหลังการให้ ความรู้ เรื่องการแปลผล ระดับนา้ ตาลในเลือด
การควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้ อน การให้ ความร่วมมือต่อการรักษาด้ วยยา การปรับเปลี่ยนวิถกี ารดาเนิน
ชีวิตประจาวัน การสนับสนุนการจัดการดูแลตนเอง ซึ่งมีการประเมินผลลัพธ์ใน 3 รูปแบบคือ แบบที่ 1 ประเมินตาม
การรับรู้สขุ ภาพ และการบริหารจัดการ อาหาร และกระบวนการเผาผลาญ กิจกรรมและการออกกาลังกาย รูปแบบที่
2 ประเมินปัญหาจากการใช้ การวินิจฉัยทางการพยาบาล โดยใช้ NANDA taxonomy รูปแบบที่ 3 การให้ การบาบัด
ทางการพยาบาลโดย การบาบัดทางการพยาบาล NIC taxonomy
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ผลกำรดำเนินกำร พบว่ากลุ่มเบาหวานชนิดที่ 2 มีการปรับปรุงค่าระดับนา้ ตาล HbA1c พบสัดส่วนของ HbA1c >
7% ลดลงในกลุ่มที่ใช้ มาตรฐานการพยาบาล
Table 1 Nursing diagnosis: domain, class, and title
Domain
Health promotion

Class
Health management

Nursing diagnosis
-Ineffective self-health management
-Readiness for enhance self-health management

Table 2 Nursing interventions: domain, class, and title
Domain

Class

Nursing intervention

Physiological:
Basic and
Complex

Electrolyte and Acid- -Hyperglycemia management
Base Management
-Hypoglycemia management

Behavioral

Patient education

-Teaching: disease process
-Teaching: prescribe activity/exercise
-Teaching: prescribe diet
Teaching: prescribe medication

Safety

Risk management

-Risk identification

Health System

Information
Management

-Telephone Consultation
-Telephone Follow-up

กำรนำไปใช้ การใช้ ประโยชน์ของมาตรฐานการพยาบาลช่วยให้ กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานประสบผลสาเร็จกับการควบคุม
ระดับนา้ ตาลในกลุ่มที่ควบคุมนา้ ตาลไม่ได้ HbA1c > 7% เกิดข้ อมูลทางการพยาบาลเกี่ยวกับ nursing diagnosis,
intervention and outcome เพื่อนาไปสู่การดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่มีความซับซ้ อน
ด้ านโรคร่วมอืน่ ๆ โดยเลือก nursing diagnosis, intervention ภายใต้ domain อืน่ เพื่อให้ เกิดมาตรฐานการปฏิบัติอนื่
ต่อไป
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กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรยำและสำรน้ ำทำงหลอดเลือดดำส่วนปลำย
เพือ่ ป้องกันกำรเกิด Phlebitis กลุ่มงำนกำรพยำบำลผูป้ ่ วยศัลยกรรมสำย 3
นางเทียมจันทร์ กลิ่นหอม พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทหญิง กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมสาย 3 รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

หลักกำรและเหตุผล : หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทหญิง ให้ การดูแลผู้ป่วยด้ านศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง ซึ่ง
มีการให้ ยาและสารนา้ ทางหลอดเลือดดาส่วนปลายจานวนมาก อุบัติการณ์การเกิด Phlebitis เพิ่มขึ้นและมีความรุนแรง
มากขึ้นเป็ นระดับ 2-4 โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น ผู้ป่วยสูงอายุ การให้ ยา Antibiotics บางตัว การให้ ยา
High Alert Drug ระยะเวลาการให้ ยาหรือสารนา้ ทางหลอดเลือดดาเป็ นเวลานาน สถิติในปี 2559,2560 และ2561 มี
การให้ สารนา้ ทางหลอดเลือดดาส่วนปลาย จานวน 26,845, 28,475 และ 30,494 ครั้ง เกิด Phlebitis 7,11 และ 15
ครั้ง คิดเป็ น 1.6, 2.54, 3.7 ครั้งต่อ 1,000 วันให้ สารนา้ ตามลาดับ ประเด็นปั ญหาคือ ผู้ป่วยมีการย้ ายหมุนเวียน
ภายในหอผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมสาย 3 ซึ่งมีท้งั หมด 6 หน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงาน มีวิธีการ
ปฏิบัติท่แี ตกต่างกัน มีบุคลากรใหม่ อายุงานน้ อยกว่า 5 ปี ขาดการทบทวนแนวปฏิบัติการป้ องกันการเกิด Phlebitis
การสื่อสารและการนิเทศงานโดยหัวหน้ าหอผู้ป่วยหรือ ICWN ไม่ต่อเนื่อง บุคลากรขาดความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
การประเมิน Phlebitis Scale และขาดการรายงาน จึงจัดโครงการพัฒนาคุณภาพขึ้น
เป้ำหมำย : 1. เพื่อให้ บุคลากรพยาบาลมีความรู้ ความเข้ าใจ และสามารถปฏิบัติตามวิธปี ฏิบัตกิ ารป้ องกันการเกิด
Phlebitis การประเมิน Phlebitis Scale และรายงานอุบัติการณ์ได้ ถูกต้ อง
2. เพื่อลดอุบัติการณ์การเกิด Phlebitis จากการให้ ยาหรือสารนา้ ทางหลอดเลือดดาส่วนปลาย
ตัวชี้ วัด : 1.บุคลากรปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติเพื่อป้ องกันการเกิด Phlebitis จากการให้ ยาหรือสารนา้ ทางหลอดเลือดดา
ส่วนปลาย = 100% 2. อุบัติการณ์การเกิด Phlebitis จากการให้ ยาหรือสารนา้ ทางหลอดเลือดดาส่วนปลาย ≤ 5 ครั้ง
ต่อ 1,000 วันให้ สารนา้ ทางหลอดเลือดดาส่วนปลาย
วิธีดำเนินกำร : ระยะเวลาดาเนินการ 1 มิถุนายน 2562 – 31 สิงหาคม 2562
1.ทบทวนอุบัติการณ์ การเกิด Phlebitis จากการให้ ยาหรื อสารนา้ ทางหลอดเลื อดดาส่วนปลาย สารวจ รวบรวมและ
วิเคราะห์ ปั ญหาที่พ บในกลุ่ มงานการพยาบาลศัล ยกรรมสาย3 2.แต่ งตั้งคณะกรรมผู้รับ ผิดชอบ และจัดประชุ ม
วางแผนดาเนินงาน 3.ทบทวนWI สืบค้ นข้ อมูล งานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม ที่เกี่ยวข้ องกับการป้ องกันการเกิด
Phlebitis จากการให้ ยาหรือสารนา้ ทางหลอดเลือดดาส่วนปลาย เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงพัฒนาแนวปฏิบัติ 4.จัดทา
แนวปฏิบัติเพื่อป้ องกันการเกิด Phlebitis จากการให้ ยาหรือสารนา้ ทางหลอดเลือดดาส่วนปลาย 5.จัดประชุม ให้ ความรู้
ด้ านวิชาการและสอนสาธิตการปฏิบัติ ตามแนวทางที่พัฒนาขึ้น แก่บุคลากรพยาบาลในกลุ่มงานการพยาบาลศัลยกรรม
สาย3 จานวนทั้งหมด 99 คน โดยจัด 4 รุ่น 6.นาสู่การปฏิบัติ ติดตามนิเทศ เก็บข้ อมูล และประเมินผล โดย HN,
ICWN และRN ผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน 7.สรุปผลการดาเนินงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ และปรับปรุงตาม
ข้ อเสนอแนะ
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ผลกำรดำเนินกำร : เก็บข้ อมูลระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2562 มีผ้ ูป่วยให้ สารนา้ และยาทางหลอดเลือดดาส่วน
ปลายจานวน 3,536 ครั้ง และ 12,476 ครั้งตามลาดับ อุบัติการณ์การเกิด Phlebitis ระดับ2 จานวน 10 ครั้ง ระดับ3
จานวน 2 ครั้ง รวม 12 ครั้ง คิดเป็ น 3.39 ครั้งต่อ 1,000 วันให้ สารนา้ ทางหลอดเลือดดาส่วนปลาย ประเมินบุคลากร
พยาบาลจานวน 99 คน ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ การป้ องกัน การเกิด Phlebitis = 94.49 % ประเด็นที่ยังปฏิบั ติ ไ ม่
ครบถ้ วน คือ การเลือกตาแหน่งที่แทงเข็ม การบันทึก ว.ด.ป. เวลาแทงเข็มและวันครบเปลี่ยนตาแหน่ง บนพลาสเตอร์
การเปลี่ยน IV Site ทุก 12 ชม. ในการบริหารยา Nicardipine
กำรนำไปใช้ : ใช้ เป็ นแนวทางปฏิบัติในการบริหารยาและสารนา้ ทางหลอดเลือดดาส่วนปลาย ในกลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยศัลยกรรมสาย 3
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QR code โปรดระวัง High Alert Drug
นางสาวพิมพิกา พูลงาม, นางสาวพรพิมล ผลระย้ า, นางสาวศิริรัตน์ พลสวัสดิ์, นางจันทนา นิลาศน์,
นางสาวยุภาวิณี การินทร์ ,นางมนัสชนก บุญถูก
หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม1ทิศเหนือ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

ควำมสำคัญของปั ญหำ ในการดูแลผู้ป่วยทีม่ ภี าวะวิกฤตจะมีความซับซ้ อน มีเครื่องมืออุปกรณ์และการใช้ ยาช่วยพยุงชีวิต
หลายอย่างทีเ่ ป็ นยามีความเสี่ยงสูง ซึ่งยากลุ่มนี้อาจเป็ นอันตรายต่อตัวผู้ป่วยจึงจาเป็ นจะต้ องมีการเฝ้ าระวังขณะให้ ยากลุ่ม
ความเสี่ยงสูงเพื่อป้ องกันอาการข้ างเคียงและภาวะแทรกซ้ อนทีอ่ าจจะเกิดขึ้น ถึงแม้ จะมีแนวทางการปฏิบัตอิ ย่างชัดเจนแต่
ยังพบปัญหาในการเฝ้ าระวัง ติดตาม และการบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยทีไ่ ด้ รับยาความเสี่ยงสูง จึงมีแนวทางในการ
ป้ องกันการเกิดความเสี่ยงจากการใช้ ยาความเสี่ยงสูง โดยการใช้ QR Code โปรดระวัง High Alert Drug
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการเฝ้ าระวังและการบันทึกทางการพยาบาลยาความเสี่ยงสูงโดยการใช้ QR Code โปรด
ระวัง High Alert Drug
ตัวชี้ วัด 1. ร้ อยละความสมบูรณ์ของการบันทึกทางการพยาบาลความเสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นอย่างน้ อย 5% 2. อัตราการเกิด
Phlebitis ลดลงอย่างน้ อย 3%ต่อ1,000วันการใช้ ยาความเสี่ยงสูง 3. ร้ อยละความพึงพอใจในการใช้ นวัตกรรมมากกว่า
80%
วิ ธี ด ำเนิ น กำร : เริ่ ม ด าเนิ น การ1 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 ถึ ง 30 มิ ถุ น ายน 2563 โดยใช้ หลั ก PDCA วงรอบที่1
1.พยาบาลวิชาชีพทุกระดับผ่ านการKMจากทีม ยาHADของโรงพยาบาลและผ่ านการประเมิน KPI เข้ าร่ วมวิจัยรหั ส
EC009/2562 2.จัดทาบัญชีเกี่ยวกับยา HAD โดยอิงตามกลุ่มงานเภสัชกรรม 3.ติดตามประเมินผลทวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ค่าร้ อยละ4.เก็บข้ อมูลการใช้ ยาHAD พบว่าเจ้ าหน้ าที่ผ่านการประเมินKPI ร้ อยละ80ทุกราย แต่ยังพบประเด็นการเขียน
บันทึกทางการพยาบาลเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้ อนจากการใช้ ยายังไม่ถูกต้ อง จากคู่มือที่มีจานวนจากัด เข้ าถึงยาก ผลAudit
chart ของทีมวิจัยพบว่ามีคะแนน 81.4% และพบอัตราการเกิด Phlebitisเป็ น2.68% ต่อ1,000วันการใช้ ยาความเสี่ยงสูง
จึงได้ ดาเนินงานโดยใช้ หลักPDCAวงรอบที2่ 1.เก็บข้ อมูลการใช้ ยา HAD ความเสี่ยงทีเ่ กิดจากการใช้ ยาHAD ใช้ เทคโนโลยี
มาบูรณาการสร้ างQR Code ข้ อมูลยา HAD แต่ละชนิด ตรวจสอบบันทึกทางการพยาบาล 2.ติดตามประเมินผล วิเคราะห์
ข้ อมูลโดยค่าร้ อยละ
ผลกำรศึกษำ พบว่าผลการตรวจสอบบันทึกทางการพยาบาลเพิ่มขึ้นจาก 81.4 เป็ น 90.1 (เพิ่ม ขึ้น8.7%) อัตราการเกิด
Phlebitisลดลงจาก 2.68% เป็ น 0.84% (ลดลง1.84%) ต่อ1,000วันการใช้ ยาความเสี่ยงสูง เกิดความพึงพอใจต่อการใช้
QR code โปรดระวังยาHAD ของเจ้ าหน้ าทีใ่ นหน่วยงาน95% ส่วนบุคคลภายนอกนักศึกษาพยาบาลทีเ่ ข้ าฝึ กประสบการณ์
มีความพึงพอใจ 100%
กำรนำไปใช้ ใช้ QR codeในการบันทึกการให้ ยาและการเฝ้ าระวังผู้ป่วยที่ได้ รับยา HAD พัฒนาต่อยอดจัดทารูปแบบการ
บันทึกยาพร้ อม QR code ของยาลงในใบบันทึกการให้ ยาและนาไปใช้ ในหน่วยงาน IPD อื่นๆ
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นวตกรรม : รถใส่ใจผม
นำงสำวชุติมำ อุทยั ศรี นางสาวกันชนก ไชยรัตน์ ที่ปรึกษำ นางพิชญดา ดาทวี นางสาวอรชร มาลาหอม
ห้ องผู้ป่วยหนักศัลยกรรมอุบัตเิ หตุ 1 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

หลักกำรและเหตุผล ผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ จะพบว่ามีบาดแผลและเลือด เศษอาหาร เศษดิน เศษใบไม้ ติดมากับ
ตัวผู้ ป่าย จากสถิติหน่ วยงาน ปี 2560 , 2561, และ 2562 มีผ้ ู ป่วยเข้ ารับบริก ารจานวน 601,489และ475ราย
ตามลาดับ ผู้ป่วยทุกรายจาเป็ นต้ องทากิจกรรมบนเตียง เช่น การอาบนา้ ซึ่งการสระผมเป็ นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสาคัญ
สาหรับผู้ป่วยเพื่อความสะอาด ความสุขสบาย และช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ปัญหาทีพ่ บจากการสระผมแบบเดิม
ได้ แก่ การราดนา้ เข้ าหน้ าผู้ป่วย และหกลงพื้น ทางหน่วยงานจึงได้ พัฒนารถใส่ใจผมเพื่อความสะดวกในการสระผม และ
ในการเคลื่อนย้ ายได้ วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนานวตกรรมในการดูแลความสะอาดเส้ นผมผู้ป่วย เป้ำหมำย บุคลากรพึง
พอใจมากกว่า 80% และผู้ใช้ บริการพึงพอใจมากกว่า 80% ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน : 1 มกราคม 2563 – 31
มีนาคม 2563 แนวทำงพัฒนำงำน : 1.Plan วิเคราะห์ปัญหา ทบทวนสาเหตุ กาหนดเป้ าหมายและวางแผนดาเนินงาน 2.
Do ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องและพัฒนานวัตกรรมตามขั้นตอนของ Roger นวัตกรรมที่ได้ คือ "รถใส่ใจผม” ให้
แพทย์ประเมินและพยาบาลตรวจสอบและทดลองใช้ นวตกรรมโดยให้ บุคลากรนาไปใช้ และประเมินกับผู้ป่วยแต่ละราย
3.Check ติดตามประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ยร้ อยละ 4. Act วิเคราะห์ผลสาเร็จปัญหาอุปสรรคทีพ่ บ ปรับปรุง
แก้ ไข และเตรียมพัฒนาต่อเนื่อง งบประมำณ : 1000 บาท ผลกำรดำเนินงำน 1.ได้ นวัตกรรม "รถใส่ใจผม version 1
" 2.จากการใช้ นวัตกรรมของบุคลากรจานวน 20 คน พบว่ามีความสะดวกในการใช้ งานอยู่ในระดับมากที่สดุ จานวน 11
คน (ร้ อยละ 55) รองลงมาคือระดับมาก จานวน 9 คน (ร้ อยละ 45) ด้ านความง่ายในการใช้ งาน สามารถนาไปใช้ ได้ จริง
แก้ ปัญหาได้ ตามวัตถุ ประสงค์ อยู่ในระดับมากจานวน 12 คน (ร้ อยละ 60) รองลงมาคือระดับมากที่สุด จานวน 8 คน
(ร้ อยละ 40) ด้ านความคุ้มค่า คุ้มทุน อยู่ในระดับมาก จานวน16 คน (ร้ อยละ 80) รองลงมาคือระดับมากทีส่ ดุ จานวน 4
คน (ร้ อยละ 20) ด้ านความปลอดภัยในการนาไปใช้ อยู่ในระดับมากจานวน 12 คน (ร้ อยละ 60) รองลงมาคือระดับมาก
ทีส่ ดุ จานวน8 คน (ร้ อยละ 40) ด้ านอุบัตกิ ารณ์ทพ่ี บ คือนา้ รดหน้ าผู้ป่วย 1 ครั้ง (ร้ อยละ 5) โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ในเรื่องนา้ ไหลช้ า และรถมีขนาดใหญ่ ให้ ปรับลดขนาดลง ความพึงพอใจต่อนวัตกรรม อยู่ในระดับมากทีส่ ดุ จานวน 15 คน
(ร้ อยละ 75) อยู่ในระดับมากจานวน 5 คน (ร้ อยละ 25) ผู้ใช้ บริการพึงพอใจ อยู่ในระดับมากทีส่ ดุ จานวน 17 คน (ร้ อย
ละ 85) อยู่ในระดับมากจานวน 3 คน (ร้ อยละ 15) และในรายทีส่ ่อื สารได้ บอกว่า “รู้สกึ สุขสบายศีรษะมาก” สรุป : การ
นานวัตกรรมไปใช้ ในการสระผมให้ กับผู้ป่วยเพื่อเฝ้ าระวังการติดเชื้อ ทาให้ ผ้ ูป่วยมีความสุขสบาย สะอาดและปลอดภัย
สอดคล้ อ งกับนโยบาย 2P Safety และลดการเกิดภาวะแทรกซ้ อ นจากการดูแ ลรัก ษาได้ บทเรี ยนที่ ได้รบั : การน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ในระบบการดูแลผู้ป่วย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยได้ มากยิ่งขึ้น ลดต้ นทุนและบุ คลากร
สะดวกในการปฏิบัตงิ าน
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แปรงรักษ์โลก ล้ำงท่อชั้นในเจำะหลอดลมคอ
ประเภทผลงำน : นวัตกรรม
นำงปรำณีต สำธุจรัญ และนางสาวณัฐวดี ศิริมา
หอผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

หลักกำรและเหตุผล : หอผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเดินหายใจอุด
กั้นส่วนบน และผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่คาท่อช่วยหายใจนานทาให้ ต้องได้ รับการผ่าตัดเจาะหลอดลมคอเพื่อเปิ ดทางเดิน
หายใจ ป้ องกันเสมหะอุดกั้น และลดการติดเชื้อ จากข้ อมูลปี งบประมาณ 2561-2562 (พ.ค. 62) มีผ้ ปู ่ วยได้ รับการ
เจาะหลอดลมคอ 111 ราย พบว่ าผู้ป่วยคาท่อ เจาะหลอดลมคอชนิ ดพลาสติก ที่มี ท่ อชั้ นในหลั งจากนั้ นแพทย์ จ ะ
เปลี่ยนเป็ นท่อเหล็กที่มีท่อชั้นในซึ่งไม่มีแปรงล้ างท่อชั้นใน แปรงล้ างท่อชั้นในเมื่อใช้ ไปนานๆ แปรงจะหัก ชารุด หรือ
สูญหาย ส่งผลให้ ไม่สะดวกต่ อการดูแลทาความสะอาดต้ องหาซื้อแปรงล้ างท่อชั้นในทาให้ เสียค่าใช้ จ่ายโดยค่า แปรง
ราคาประมาณอันละ 40-50 บาท และหาซื้อได้ ยาก ทางหอผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก จึงได้ จัดทานวัตกรรม แปรงรักษ์โลก
เพื่อทดแทนแปรงล้ างท่อชั้นในเดิมที่ชารุด
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อจัดทานวัตกรรม แปรงรักษ์โลก สาหรับล้ างท่อชั้นในที่เจาะหลอดลมคอ 2. เพื่อล้ างทาความ
สะอาดเสมหะลดการอุดกั้นทางเดินหายใจ ตัวชี้ วัด: 1.ร้ อยละความพึงพอใจของผู้ป่วย/ญาติต่อการใช้ นวัตกรรม ≥
80 2. อัตราความคงทนของแปรงรักษ์โลกหลังใช้ ต้งั แต่ 2 เดือนขึ้นไป ≥ 80
3. อัตรา Re-admit จากเสมหะอุดกั้นทางเดินหายใจในผู้ป่วยเจาะหลอดลมคอชนิดมีท่อชั้นใน = 0
วิธีดำเนินกำร:โดยใช้ กระบวนการ PDCA Plan ช่วงทาโครงการแปรงรักษ์โลก ( มิ.ย.62 – ส.ค. 62) ขั้นเตรียมการ
มี ก ารประชุ ม ที ม มอบหมายผู้ รั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น คิ ด ค้ น สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ และทบทวนวรรณกรรมที่เ กี่ ย วข้ อง Do
ประชาสัมพันธ์ และร่ วมมือกับ PCT ENT ขอรับบริจาคแปรงมาสคาร่ าหรื อแปรงขนาดเล็กทุกชนิด จัดหาอุปกรณ์
ออกแบบสร้ างนวัตกรรม และกาหนดแนวปฏิบัติในการใช้ แปรงประเมินผลหลังใช้ 1-2 สัปดาห์พบว่ามีการแตกหัก
เปราะง่ าย ไม่ ไปตามโค้ งของท่อชั้นใน จึงนามาปรั บปรุงใหม่ โดยใช้ ด้ามของ 2% chlohexidine ซึ่งมีความแข็งแรง
ยืดหยุ่นและด้ ามยาวขึ้น และนามาหาค่า IOC ได้ 0.85 ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน check ประเมินผลโดยใช้ แบบ
ประเมินความพึงพอใจ ความคงทน และความคุ้มค่า คุ้มทุน รายงานปัญหาในที่ประชุมประจาเดือนเพื่อปรับปรุงแก้ ไข
( ก.ย.62-ม.ค.63) Act วิเคราะห์ข้อมูล และเผยแพร่นวัตกรรม ผลกำรดำเนินกำร: ผู้ป่วยที่ได้ รับการผ่าตัดใส่ท่อ
เจาะหลอดลมคอชนิดมีท่อชั้นในที่ได้ รับการแจก แปรงรักษ์โลกในช่วงทาโครงการ ( 1 มิ.ย.62 – ส.ค. 62) จานวน
30 ราย และช่วงหลังทาโครงการ (ก.ย.62-ม.ค.63) จานวน 28 ราย พบว่า ความคงทนของแปรงหลังใช้ 2 เดือนขึ้น
ไป= 82.35% ,86% ความพึงพอใจผู้ใช้ บริการ = 82.35% ,84% อัตรา Re-admit จากเสมหะอุดกั้นทางเดินหายใจ
= 0 และเจ้ าหน้ าที่ปฏิบัติตามแนวทางการใช้ แปรงรั กษ์โลก ≥ 83%, ≥ 84% ตามลาดับซึ่งมีแนวโน้ มดีข้ ึน กำร
นำไปใช้ : เผยแพร่ นวัตกรรมเพื่อไปใช้ ในหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องภายในโรงพยาบาล สิ่งประดิษฐ์ ทาง่าย ใช้ วัสดุหา
ง่าย ต้ นทุนต่า ประโยชน์การใช้ ค้ มุ ค่า ผู้ใช้ บริการพึงพอใจ
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ผลกำรพัฒนำระบบกำรดู แลผูป้ ่ วยโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนำ 2019
โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชเดชอุดม
วราภรณ์ สมดี, วัชรพันธ์ วงศ์คาพันธ์
กลุ่มภารกิจด้ านการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ.อุบลราชธานี

บทนำ: โรคติดเชื้อ COVID-19 เป็ นโรคอุบัติใหม่ท่มี ีการระบาดใหญ่ ไปทั่วโลก โรคนี้เริ่มมีการพบในประเทศไทย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมเป็ นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 300 เตียง มีหอผู้ป่วยแยกโรคแบบห้ องแยกเดี่ยว
10 ห้ องยังไม่มีห้อง negative pressure ดังนั้นเพื่อเป็ นการเฝ้ าระวังคัดกรองและป้ องกันควบคุมโรคจึงได้ มีการจัดทา
แนวทางการดูแลและวินิจฉัยการติดเชื้อ รวมถึงแนวปฏิบั ติทางการพยาบาลและได้ จัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉินระดับอาเภอขึ้นในวันที่ 9 มี.ค.63
วัตถุประสงค์: เพื่ อพั ฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19 และเพื่ อป้ องกันการแพร่ กระจายเชื้ อ ใน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมและในชุ มชน วิธีดำเนินกำรวิจัย: รูปแบบการศึกษาเป็ นการวิจัยปฏิบัติการ
(action research) มีการนาทฤษฎีระบบมาเป็ นกรอบแนวคิดในการพัฒนา โดยปั จจัยนาเข้ าได้ แก่ ทรัพยากรทางการ
บริหารจัดการ ด้ านกระบวนการได้ แก่การจัดทาแนวทางการวินิจฉัย กาหนดแนวทางในการประสานงาน การซักประวัติ
คัดกรอง สอบสวนโรค การดูแลรักษาพยาบาลให้ ถูกต้ องตามมาตรฐาน โดยการศึกษาคู่มือต่างๆที่กรมควบคุมโรคได้ มี
การประกาศใช้ และปรับปรุงเนื้อหาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ ทันต่อสถานการณ์และพื้นที่ท่มี ีการระบาดของโรค ด้ านผลลัพธ์
ได้ แก่จานวนผู้ป่วยที่เข้ าเกณฑ์สอบสวนโรค(PUI) ที่เข้ ารับการรักษาเป็ นผู้ป่วยใน จานวนผู้ป่วยยืนยันCOVID-19
จานวนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง(HRC) และจานวนบุคลากรที่พบการติดเชื้อ COVID-19 ผลกำรศึกษำ: ด้ำนบุคลำกร จัด
ตารางทีมรั บ Consult ประกอบด้ วยแพทย์เฉพาะทางอายุ รกรรม กุมารเวชกรรม ICN และนักระบาดวิทยา ด้ำน
กระบวนกำรจัดกำร จัดทาแนวทางการดูแลและวินิจฉัยการติดเชื้อกรณีผ้ ูป่วยที่เข้ าได้ กับปอดอักเสบ/สงสัยปอด
อักเสบจากเชื้อ COVID-19 และได้ มีการปรับปรุงคานิยามตามกรมควบคุมโรคกาหนดบทบาทหน้ าที่ต้งั แต่ระบบการ
คัดกรอง การประสานงาน การรายงานระบาดวิทยาเพื่อสอบสวนโรค การส่งต่อจุดต่างๆ การจั ดเตรียมหอผู้ป่วยใน
แนวทางการปฏิบัติการพยาบาลตั้งแต่ระยะแรกรับจนถึงจาหน่าย การสอนสาธิตสวมใส่ชุด PPE และระบบการส่งต่อ
ด้ำนสถำนที่ จัดทาห้ องตรวจแยกโรคแผนกผู้ป่วยนอก ปรับปรุงหอผู้ป่วยในระบบระบายอากาศและกาหนดให้ ห้อง
แยกที่อยู่ท้ายตึก 4 ห้ องเป็ นห้ องที่รับผู้ป่วยCOVID-19 ด้ำนวัสดุอุปกรณ์เวชภัณฑ์ มีปริมาณเพียงพอต่อการใช้ งาน
ด้ำนผูป้ ่ วย ผู้ป่วยที่เข้ าเกณฑ์สอบสวนโรค(PUI) ที่เข้ ารับการรักษาตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ.63 ถึง 24 มิ.ย.63 จานวน 51
ราย เป็ นผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 จานวน 2 ราย ผู้สมั ผัสเสี่ยงสูง(HRC) 6 ราย ไม่พบการติดเชื้อและไม่พบการ
แพร่ กระจายเชื้อในกลุ่ มบุคลากร ผู้ป่วยและชุ มชน สรุ ป: การจัดทาแนวทางต่ างๆทั้งด้ านการวินิจฉัยและการดูแล
รักษาพยาบาลโดยการศึกษาจากมาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกาหนด และสือ่ สารสู่ผ้ ปู ฏิบัติอย่างทั่วถึง รวมทั้งการสอน
สาธิตการสวมใส่ชุด PPE จะทาให้ บุคลากรมีความเข้ าและมั่นใจในการปฏิบัติงาน
ปั จจัยแห่ งควำมสำเร็ จ : การที่ผ้ ูบริ หารเห็นความส าคัญและอนุ มัติงบประมาณในการปรั บปรุงสถานที่ต่างๆ การ
ประกาศนโยบายที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน การจัดระบบการประสานงานและการทางานเป็ นทีม
คำสำคัญ: COVID-19, ระบบการดูแลผู้ป่วย
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กำรพัฒนำรูปแบบกำรดู แลรักษำเด็กสมำธิส้ นั
ในช่วงสถำนกำรณ์ระบำดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนำ 2019 จังหวัดยโสธร
ชนัญชิดำ จุฑำสงฆ์ (1) นริศรา อารีรักษ์ (1) เบญจรัตน์ โพธิ์ศรี (1) ลัดดาวัลย์ ฮดบุญเรือง(1) สุกญ
ั ญา พละศักดิ์(2)
(1)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร (2) โรงพยาบาลมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

บทคัดย่อ
จากการส ารวจระดั บสติ ปัญ ญาเด็ก นั ก เรี ยนไทยต่ า กว่ าที่ค วรจะเป็ น สาเหตุ ห นึ่ ง เป็ นเพราะเด็ก มี ปัญหา
สุขภาพจิตและโรคทางจิตเวช หนึ่งในนั้นคือโรคสมาธิส้นั แนวทางการดูแลรักษาที่สาคัญคือการกินยาอย่างต่อ เนื่ อง
โดยใช้ กระบวนการมีส่วนร่วมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ โทรศัพท์
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและประเมินผลรูปแบบการดูแลรักษาเด็กสมาธิส้นั ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดยโสธร
วิธีกำร รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มี 4 ระยะ ระยะที่ 1 ศึกษาสถานการณ์การดาเนินงานโดยการสัมภาษณ์
เชิงลึกตัวแทนผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต จานวน 27 คน ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบโดยการประชุมผู้รับผิดชอบงานที่
เกี่ยวข้ อง จานวน 27 คน ระยะที่ 3 ทดลองใช้ รูปแบบ พื้นที่อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร กลุ่มเป้ าหมาย เด็กสมาธิ
สั้น ปี 2562 จานวน 57 คน และระยะที่ 4 ติดตามและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ ได้ แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์
เชิงลึก แบบประเมินความพึงพอใจ ศึกษาในช่วงเดือน มีนาคม – กันยายน 2563 วิเคราะห์ข้อมูลใช้ สถิติเชิงพรรณนา
และ z-test ข้ อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลกำรวิจัย พบว่า จังหวัดยโสธร ไม่มีจิตแพทย์ มีพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น(PG)และเปิ ดกรอบยาจิตเวช
ครบทุกแห่ง เด็กสมาธิส้นั เข้ าถึงระบบบริการ ร้ อยละ 27.07 ที่ผ่านมาเด็กสมาธิส้นั รับยาที่โรงพยาบาลทุกเดือน เด็ก
ได้ รับยา ร้ อยละ 100 กินยาครบถ้ วน ร้ อยละ 75.44 พบผู้ปกครองสูงวัย ไม่สะดวกเดินทาง ค่าใช้ จ่ายสูง ไม่เข้ มงวด
การกินยา รูปแบบที่พัฒนาขึ้น มี 2 ช่วง ได้ แก่ 1) ระหว่างการระบาด COVID -19 (เม.ย-มิ.ย.) ปรับรูปแบบส่งยา
ผ่าน รพ.สต.ทุกเดือน เด็กได้ รับยา ร้ อยละ 100 กินยาครบถ้ วน ร้ อยละ 78.95 ผู้ปกครองพึ งพอใจเพิ่ มขึ้น ลด
ค่ า ใช้ จ่ า ย แต่ เ ด็ก ขาดการประเมิ น โดยพยาบาล PG 2) หลั ง การระบาด (ก.ค.-ก.ย.) ปรั บ รู ป แบบการรั บยาที่
โรงพยาบาล ประเมินพฤติกรรมโดยพยาบาล PG สลับกับการรับยาที่ รพ.สต. กากับการกินยาโดยผู้ปกครองในช่วงเช้ า
และคุณครูในช่วงเที่ยง และบันทึกการกินยา
สรุ ป การดู แ ลรั ก ษาเด็ก สมาธิส้ัน ก่ อ น ระหว่ า ง หลั ง สถานการณ์ COVID-19 เด็ก ได้ รั บ ยาและการกิน
ครบถ้ วนไม่แตกต่างกัน หลังสถานการณ์เกิดรูปแบบใหม่ (New Normal) ส่งผลให้ เด็กกินยาอย่างต่อเนื่อง ครบถ้ วน
พฤติกรรมดีข้ นึ ความพึงพอใจสูง
คำสำคัญ: การพัฒนารูปแบบ, การดูแลรักษา, เด็กสมาธิส้นั , โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
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กรมธรรม์ฝำกครรภ์ แบบ 9/24 คุม้ ครองครรภ์จนวันคลอด ปลอดภัยทั้งแม่และลูก
9/24 antenatal care policy covering pregnancy until babies born saving both mothers and children
นางสาวพิสมัย หวังผล/นางสุภาพร สมหวัง
โรงพยาบาลทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปั ญหำ ด้ วยปี 2558 โรงพยาบาลทรายมูล เกิดอุบัติการณ์มารดาคลอดเสียชีวิต 1
ราย ด้ วยภาวะ HELP Syndrome ส่งผลให้ หญิงตั้งครรภ์ขาดความมั่นใจที่จะมาคลอดที่โรงพยาบาลทรายมูล ทาให้ ปี
2559 มีหญิงตั้งครรภ์มาคลอดที่โรงพยาบาลทรายมูลเพียง 17 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37.77 และปี 2560 หญิงตั้งครรภ์
คลอดทั้งหมด 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.28 ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าอัตราการคลอดที่โรงพยาบาลทรายมูลมีแนวโน้ ม
ลดลง ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสาคัญในการสร้ างความเชื่อมั่นและสร้ างความมั่นใจแก่หญิงตั้งครรภ์ให้ มาคลอดที่
รพ.ทรายมูลมากขึ้น จึงได้ นากรมธรรม์ฝากครรภ์ แบบ 9/24 คุ้มครองครรภ์จนวันคลอด ปลอดภัยทั้งแม่และลูก มา
ใช้ เป็ นรูปแบบศึกษาในการให้ บริการงานห้ องคลอดโรงพยาบาลทรายมูล
วัตถุประสงค์กำรวิจัย1.เพื่อศึกษาผลของการใช้ กรมธรรม์ฝากครรภ์ แบบ 9/24 คุ้มครองครรภ์จนวันคลอด
ปลอดภัยทั้งแม่และลูก2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการรับบริการของหญิงตั้งครรภ์ท่มี าคลอดโรงพยาบาลทรายมูล
วิธีดำเนินกำรวิจัย การวิจัยนี้เป็ นการวิจัยเป็ นแบบเชิงปฏิบัติการ(Action Research) มีระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแต่ 16
มกราคม 61 – 30 กันยายน 2563 กลุ่มตัวอย่างเป็ นหญิงตั้งครรภ์ท่เี ป็ นกลุ่มเสี่ยงต่าที่ฝากครรภ์โรงพยาบาลทรายมูล
ซึ่งมีวิธดี าเนินการแบบ PAOR ดังนี้ Plan 1.คัดกรองความเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์รายใหม่รายใหม่ทุกราย คัดเลือก
เฉพาะกลุ่มเสี่ยงต่า 2.สอบถามความสมัครใจของหญิงตั้งครรภ์เพื่อเข้ าร่วมโครงการ Action 3.ขึ้นทะเบียน”เข้ า
โครงการ”ที่หน้ าสมุดฝากครรภ์โดยมีชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ของพยาบาลพิเศษที่ดูแลขณะตั้งครรภ์จนกระทั่งคลอด
4.เมื่อมีอาการเจ็บครรภ์คลอดสามารถโทรประสานพยาบาลพิเศษได้ ตลอด 24 ชั่วโมง Observation 5.เฝ้ าระวัง
ติดตาม ภาวะสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์ตามเกณฑ์ฝากครรภ์ 5 ครั้งคุณภาพ Reflection 6.มอบประกาศนียบัตรพร้ อม
ของที่ระลึกให้ หญิงคลอด โดยประธานงานอนามัยแม่และเด็กและทีมงานรพ.ทรายมูล 7.ประเมินความพึงพอใจของ
หญิงหลังคลอดที่มารับบริการการคลอดโรงพยาบาลทรายมูล ผลการวิจัยพบว่ากรมธรรม์ฝากครรภ์ แบบ 9/24
คุ้มครองครรภ์จนวันคลอด ปลอดภัยทั้งแม่และลูกช่วยสร้ างความมั่นใจให้ หญิงตั้งครรภ์มาคลอดที่โรงพยาบาลทราย
มูลเพิ่มขึ้นตามลาดับดังนี้ ปี 2561-2562 อัตราการคลอดรพ.ทรายมูลคิดเป็ นร้ อยละ 47.36, 55.31 และปี 2563(
ต.ค.62-31 ส.ค.63) อัตราการคลอดคิดเป็ นร้ อยละ 56.75 ผลการประเมินความพึงพอใจหญิงหลังคลอดอยู่ใน
ระดับ 5 ดีมาก สรุปและอภิปรำยผล กรมธรรม์ฝากครรภ์ แบบ 9/24 คุ้มครองครรภ์จนวันคลอด ปลอดภัยทั้งแม่
และลูก ทาให้ อตั ราการคลอดที่โรงพยาบาลทรายมูลมีแนวโน้ มสูงขึ้น มารดาเสียชีวิตจากการตกเลือดหลังคลอดและ
อัตราการเกิด Birth Asphyxia ร้ อยละ 0 มารดาและทารกคลอดอย่างปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้ อน ข้ อเสนอแนะ
ควรมีการสารองพยาบาลพิเศษคลอดไว้ อย่างน้ อย 3 คน เผือ่ กรณีฉุกฉิน
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การพัฒนาพฤติกรรมดู แลตนเองเพือ่ ป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานชนิดที่ 2
โดยชุมชนมีส่วนร่วม ตาบลหนองหมี อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
จิราวรรณ สุวรรณศรี, อานาจ สลับศรี, นิรมล องอาจ, กิตติพงษ์ บุญจันทร์, ศิริรัตน์ ศรีสุรัตน์, นา้ ฝน นาถาบารุง และคณะ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองหมี อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
E-mail: jirawan-su@hotmail.com เบอร์โทรศัพท์ 08-9946-7123

บทคัดย่อ
บทนา: พ.ศ. 2557 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 209 ราย มีแผลที่น้ วิ เท้ า เท้ า ขา 13 ราย ตัดนิ้วเท้ าและเท้ าที่เป็ นแผล 7
ราย ควบคุมระดับนา้ ตาลได้ ดี ร้ อยละ 8.61 พ.ศ. 2560 มีภาวะแทรกซ้ อนทางไต ร้ อยละ 21.97
พฤติกรรมการดูแลตนเองและการควบคุมระดับนา้ ตาลในเลือดเป็ นปัญหาที่แก้ ไขได้ ยากสาหรับผู้ป่วยต้ องอาศัย
พลังของครอบครัวและชุมชมช่วยจึงพัฒนาพฤติกรรมดูแลตนเองโดยใช้ แนวคิดของโอเร็มเพื่อป้ องกันภาวะแทรกซ้ อน
ของโรคเบาหวานตามจราจร 7 สี โดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการพัฒนาพฤติกรรม
ดูแลตนเองเพื่อป้ องกันภาวะแทรกซ้ อนของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยชุมชมมีส่วนร่วม ระเบียบวิจัย: เป็ น Meta R2R
รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ดาเนินการวิจัยตาม GAP Analysis ศึกษาในเดือน พฤษภาคม
2559-สิงหาคม 2562 มี 3 เรื่อง 1) ผลของรูปแบบ พวงกุญแจชีวิต พิชิตเบาหวาน 4441 และผลของรูปแบบ ตกต.
ดูแลเท้ าผู้ป่วยเบาหวาน 2) ผลของรูปแบบสี่บวกสาม ชะลอภาวะไตเสือ่ ม 3) โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมดูแล
ตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง เรื่องที่ 1 ผู้ป่วยควบคุมระดับนา้ ตาลในเลือดไม่ได้ 150
ราย เรื่องที่ 2 ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้ อนทางไตระดับ 3-4 จานวน 38 ราย เรื่องที่3 ผู้ป่วยมีระดับนา้ ตาลในเลือด>130
มก/ดล. จานวน 70 ราย เครื่องมือที่ใช้ แบบสอบถาม รูปแบบและโปรแกรม วิเคราะห์ข้อมูลใช้ สถิติพรรณนา
สถิติอนุมานวัดก่อนและหลังด้ วยสถิต t- test ผลการศึกษา: เรื่องที่ 1 ควบคุมระดับนา้ ตาลในเลือดได้ เพิ่มขึ้น ร้ อยละ
32.36 เป็ น 40.41 แช่เท้ าด้ วยนา้ สมุนไพร อาการชาที่เท้ าน้ อยลง การรับความรู้สกึ ที่เท้ าดีข้ นึ ร้ อยละ 60.00
สอนกดนวดเท้ าด้ วยตัวเอง แผลที่เท้ าและนิ้วเท้ า จานวน 12 ราย ไม่ได้ ตัดเท้ าหรือนิ้วเท้ า เรื่องที่ 2
พฤติกรรมดูแลตนเอง ภายหลังมีค่าเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเข้ าร่วมกิจกรรม (ก่อน Mean 3.76, SD. 0.47, หลัง Mean
4.31 SD. 0.42) ค่าเฉลี่ยนา้ ตาลในเลือดภายหลังน้ อยกว่าก่อนเข้ าร่วมกิจกรรม
(ก่อน Mean 151.18, S.D. 21.15 หลัง Mean 134.37, S.D. 16.88) อัตราการกรองของไต
(Estimated Glomerular Filtration Rate: eGFR) ดีข้ นึ ร้ อยละ 26.31 ภายหลังเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเข้ าร่วมกิจกรรม
(ก่อน Mean 40.10, S.D. 13.58 หลัง Mean 45.46, S.D. 15.50) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 เรื่องที่ 3
กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมดูแลตนเองโดยรวมสูงกว่าก่อนได้ รับโปรแกรม และเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
ระดับนา้ ตาลในเลือดจากปลายนิ้ว นา้ ตาลเฉลี่ยสะสม ต่ากว่าก่อนได้ รับโปรแกรมและกลุ่มเปรียบเทียบ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
อภิปรายผล การพัฒนาพฤติกรรมดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานโดยชุมชนมีส่วนร่วม ทาให้ ผ้ ูป่วยมีกาลังใจ
มีพฤติกรรมดูแลตนเองดีข้ นึ ระดับนา้ ตาลในเลือดลดลง ช่วยลดภาวะแทรกซ้ อน
ใช้ เป็ นทางเลือกในการดาเนินงานโรคเบาหวาน ควรติดตามผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องและวัดผลในระยะยาวต่อไป
คาสาคัญ: พฤติกรรมดูแลตนเอง ภาวะแทรกซ้ อนของโรคเบาหวาน จราจร 7 สี การมีส่วนร่วม
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กำรพัฒนำระบบกำรดู แลผูป้ ่ วยแบบประคับประคองต่อกำรเข้ำถึงระบบบริกำร
และได้รบั กำรดู แลต่อเนือ่ งจนเสียชีวิตอย่ำงสุขสงบทีบ่ ำ้ น
นภาพร ตั้งพูลผลวนิชย์ พว.
โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร

บทคัดย่อ
บทนา: ผู้ป่วยแบบประคับประคองทั่วโลกมีเพียงร้ อยละ 14 เท่านั้นที่ส ามารถเข้ าถึงบริ การ (WHO,2002)
แม้ ว่าส่วนใหญ่ประเทศไทยมีการพัฒนาด้ านการดูแลแบบประคับประคองเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจาก
โรงพยาบาลสู่บ้า น แต่ ยั ง มี ค วามแตกต่ า งกัน ตามบริ บ ทในแต่ ล ะพื้ นที่ ส าหรั บ ยโสธรมี ผ้ ู ป่ วยกลุ่ ม นี้ เ พิ่ ม ขึ้น พบ
ผู้รับบริ การปี 2557-2559 จานวน 354 489 และ 901 คน มีผ้ ูเข้ าถึงบริ การเพี ยงร้ อยละ 30 45 และ 52.49
(รายงานเวชระเบียนโรงพยาบาลยโสธร, 2559) ผู้ป่วยส่วนใหญ่ ต้องการกลั บไปเสียชีวิตอย่ างสงบสุข ที่บ้านเพื่ อ
ตอบสนองความต้ องการทางจิตวิญญาณ (ศรีเวียง ไพโรจน์กุล, 2559) ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาในครั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบ
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองต่อการเข้ าถึงระบบบริการและได้ รับการดูแลต่อเนื่องจนเสียชีวิตอย่างสงบที่บ้าน
วิธีดาเนินการวิจัย: เป็ นการวิจัยและพัฒนา แบ่งเป็ น 3 ระยะ ตั้งแต่ ปี 2560–2562 ระยะที่1 ศึกษาวิเคราะห์
สถานการณ์ ระยะที่2 การพัฒนารูปแบบบริการดูแลแบบประคับประคอง ระยะที่ 3 ศึกษาและประเมินผลลัพธ์ กลุ่ม
ตัวอย่าง เป็ นผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ ายที่ได้ รับการดูแลแบบประคับประคอง และผู้ดูแลหลักจานวน 60 ราย คัดเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) มีเกณฑ์คัดเข้ า การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ สถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉลี่ย ร้ อยละ การวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา และวิเคราะห์ค่าความแตกต่างของร้ อยละ
ผลการศึกษา: พบว่า ผู้ป่วยเข้ าถึงระบบบริการมากขึ้น ได้ แก่ การเข้ าถึงการจัดการอาการและการบรรเทาอาการ
เพิ่มขึ้นจาก ร้ อยละ60 เป็ นร้ อยละ 93.4 การได้ รับข้ อมูลและได้ มีการวางแผนดูแลล่ วงหน้ า เพิ่มขึ้นจากร้ อยละ 60
เป็ น ร้ อยละ 84.24 ผู้ป่วยการได้ รับการดูแลด้ านจิตใจสังคมและจิตวิญญาณเพิ่มขึ้นจาก ร้ อยละ60 เป็ นร้ อยละ85.0
การได้ รับการดูแลต่อเนื่องจนเสียชีวิตอย่างสงบสุขที่บ้าน เพิ่มขึ้นจากร้ อยละ58 เป็ นร้ อยละ76.5 ผู้ป่วยและครอบครัว
มีความพึงพอใจ เพิ่มขึ้นจากร้ อยละ90 เป็ นร้ อยละ95 และเมื่อวิเคราะห์ค่าความแตกต่างของร้ อยละ พบว่า ผลของ
การดูแลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ P < 0.05
สรุป: การพัฒนาระบบครั้งนี้ ช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ท่ดี ีต่อการบริการ ควรนาเสนอต่อเครือข่ายเพื่อนาไปปรับใช้
ตามบริบทของพื้นที่ ควรมีการศึกษาพัฒนาต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน เช่น ในยุคโควิด-19

คำสำคัญ: ระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง,การดูแลต่อเนื่อง,เสียชีวิตอย่างสุขสงบที่บ้าน
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โครงกำรประชุมสำมัญและประชุมวิชำกำรประจำปี 2563
เรื่อง กำรพยำบำลในยุควิถใี หม่ (New Normal)
ผูร้ บั ผิดชอบ: ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล ประธานฝ่ ายวิชาการฯ
หน่วยงำนทีร่ บั ผิดชอบ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สานักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หลักกำรและเหตุผล
จากการที่มีการระบาดของโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ทั่วโลกรวมทั้ง
ประเทศไทย ทาให้ ประชาชนต้ องมีการปรับตัวรวมทั้งสถานบริการด้ านสาธารณสุข ต้ องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ให้ บริการให้ เหมาะสมเพื่อป้ องกันการเกิดโรคระบาด ซึ่งพยาบาลจะต้ องมีการปรับเปลี่ยนแนวทาง หรือวิธกี ารปฏิบัติ
ดูแลสู่การพยาบาลวิถใี หม่ท้งั ด้ านการพยาบาลผู้ป่วยและการดาเนินชีวิตประจาวันเพื่อเป็ นการป้ องกันการระบาดของ
โรคดังกล่าว
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สานักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ ตระหนักถึงความสาคัญของ
การปรับตัวสู่การพยาบาลวิถใี หม่ดังกล่าว จึงได้ จัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ข้ นึ เพื่อให้ ผ้ บู ริหาร พยาบาลสามารถ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การท างานให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงได้ จัดงานนี้ข้ นึ รวมทั้งเพื่อเป็ นการ
แสดงมุทติ าจิตแก่ผ้ ูเกษียณอายุราชการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ พยาบาลและสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สานักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการปรับตัวในยุควิถีใหม่ (New Normal)
2. เพื่อแสดงมุทติ าจิตแก่สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. เพื่อเปิ ดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรสุขภาพ
ประโยชน์ทคี่ ำดว่ำจะได้รบั
1. พยาบาลวิชาชีพมีความรู้ ความเข้ าใจ สามารถปรับตัวสู่การพยาบาลวิถใี หม่ได้ อย่างเหมาะสม
2. สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สานักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ เสริมสร้ างสัมพันธ์
ภาพซึ่งกันและกัน
เป้ำหมำย
พยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล ที่เป็ นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยที่เกษียณอายุราชการ
จานวน 300 คน (รวมทั้ง 3 เขต เขตอุบลราชธานี เขตขอนแก่น และเขตนครราชสีมา)
พยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล ที่เป็ นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย จานวน 300 คน
(รวมทั้ง 3 เขต เขตอุบลราชธานี เขตขอนแก่น และเขตนครราชสีมา)
วิธีดำเนินกำร: การประชุมวิชาการประกอบด้ วย
1. การบรรยายวิชาการและนาเสนอผลงานวิชาการ ผลงานการวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. การนาเสนอผลงานวิชาการแบบ on line ผ่านระบบ zoom
3. การแสดงมุทติ าจิตแก่ผ้ ูเกษียณอายุราชการในแต่ละเขต 3 เขต
4. การจัดงานแยกจัดตามเขต เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ยุค COVID 19
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วัน เวลำ สถำนที่
วัน เวลา สถานที่ ตามความเหมาะสมของแต่ละเขต
เขตนครราชสีมา วันที่ 20 กันยายน 2563 ณ โรงแรมขวัญเรือน
เขตขอนแก่น วันที่ 21 กันยายน 2563 ณ โรงแรมราชาวดี
เขตอุบลราชธานี วันที่ 22 กันยายน 2563 ณ โรงแรมลายทอง
ตัวชี้ วัดควำมสำเร็จตำมโครงกำร
1. พยาบาลและสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพยาบาลวิชาชีพมีความรู้
และเข้ าใจ สามารถปรับตัวและให้ บริการแบบวิถใี หม่ได้
2. ความพึงพอใจของผู้เข้ าร่วมประชุม
กำรประเมินผลโครงกำร
ประเมินผลตามตัวชี้วัดโดย แบบสอบถาม

.....……………… ……………………...……ผู้เขียนโครงการ
(ดร.สุเพียร โภคทิพย์)
เลขาธิการสมาคมพยาบาลและประธานฝ่ ายวิจัย
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาตะวันออกเฉียงเหนือ

......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวอรชร มาลาหอม)
อุปนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตอุบลราชธานี

………………………………...................... ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวนรีลักษณ์ สุวรรณโนบล)
ประธานฝ่ ายวิชาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

………………………………………………. .....ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวศศิธร ชานาญผล)
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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คณะผูจ้ ัดทำ
ดร.สุเพียร โภคทิพย์
นางสาวศิริเอมอร วิชาชาติ
นางสาวมาลี นิ่มพงษ์พันธ์
นางสาวอดิณา ศรีสมบูรณ์
นางสาวณัฐวดี ศิริมา
นางสาวนิษฐา สาตราคม
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เลขาธิการสมาคมพยาบาลและประธานฝ่ ายวิจัย
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

