
 



 

ค าน า 

โรงพยาบาลกรงปินัง ได้จัดประชุมการพฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ โณง
พยาบาลกรงปินัง ปี 2562 ในงานมหกรรมวิชาการและประกวดผลงานวิชาการครั้งที่ 4 ในวันที่ 28-29 
พฤษภาคม 2562 เพ่ือเปิดโอกาสให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับในโรงพยาบาลกรงปินัง ได้เสนอ
ผลงานวิจัยที่ดีและมีคุณภาพ น าผลงานวิจัยไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและด าเนินงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ และ
นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างเครือข่ายเพ่ือเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ของการวิจัย ซึ่ง
รูปแบบหนึ่งของการพัฒนาวิชาการสาธารณสุข การน าเสนอผลงานวิชาการในครั้งนี้ ประกอบด้วย การวิจัย 
นวัตกรรม/ประดิษฐ์ ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ เรื่องเล่า และสื่อด้วยภาพ ซึ่งมีการน าเสนอด้วยการบรรยาย
และน าเสนอโปสเตอร์ ในการนี้โรงพยาบาลกรงปินัง ได้รวบรวมบทคัดย่อและผลงานวิชาการไว้ในหนังสือฉบับ
นี้ เพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลงานอันน าไปเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจต่อไป 

 

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ และคณะกรรมการจัดการประชุม
วิชาการทุกท่านที่สละเวลามาช่วยด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงานอันเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา
วิชาการให้ยั่งยืนต่อไป และขอให้ท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป 

 

 

 

(นายแพทย์อีระฟาน  หะยีอีแต) 
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกรงปินัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

เรื่อง           หน้า  

ค าน า         

สารบัญ 

ประเภทผลงานวิชาการ 

1. ประเภทผลงาน  งานวิจัย/R2R      

2. ประเภทผลงาน CQI 

3. ประเภทผลงาน Poster Presentation 

4. ประเภทผลงานนวัตกรรม 

5. ประเภทผงานเรื่องเล่า 

6. ประเภทผลงาน Photo Voice 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทผลงาน งานวิจัย/R2R 

 

 

 

 

 



 
 

สรุปจ านวนผลงานวิชาการในการประกวดมหกรรมวิชาการ โรงพยาบาลกรงปินัง ปี 2562 

 

  

    

     

     

     

     

     

 

 

 
 

 

ล าดับ กลุ่มงาน/
หน่วยงาน 

ชื่อเรื่อง ชื่อผู้น าเสนอ คณะท างาน 

ประเภทผลงาน งานวิจัย 

1 เวชปฏิบัติ
ครอบครัวและ
ชุมชน 

พฤติกรรมการสูบบหุรี่ของเยาวชนหมู่ 3 
ต าบลสะเอะ อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 

นางสาวมารีแย  สะอะ 1.นางกุสุมา  เจ๊ะเตะ   
2.นางสาวฮาสนะห ์ เลาะยะผา  
3.นางสาวนูรไอนี  ดือราแม 

2 เวชปฏิบัติ
ครอบครัวและ
ชุมชน 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
มารดาในการน าบุตรไปรับภมูิคุ้มกนัโรค
ของเด็กอายุ 0-5 ปี ในเขตโรงพยาบาล
กรงปินัง 

 

นางสาวซูไฮน ี แวนะไล 1.นางสาวฮุสนา    แวสะมะแอ  
2.นางสาวซารีนา   ซิตีมะนุง    
3.นางสาวมาซูวิน   ดือลง 

3 เวชปฏิบัติ
ครอบครัวและ
ชุมชน 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของ
เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลกรงปินัง อ าเภอ
กรงปินัง 

 

นางสาวฮสุนา แวสะมะแอ  



รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 
 

๑. แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
ประเภท Oral presentation [ / ] ๑. วิจัย   [   ] ๒. R๒R   [   ] ๓ CQI (Clinic)  [   ] ๔. CQI (Non-
Clinic)     
กลุ่มหน่วยงาน  [   ] ๑. รพ.สต./ ศสม.  [ / ] ๒. รพช. รพท.  [   ]๓. สสอ./สสจ. 
 

ชื่อเรื่อง    ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมมารดาในการน าบุตรไปรับภูมิคุ้มกันโรคของเด็กอายุ 0 -5 ปี 
โรงพยาบาลกรงปินัง 

    Factors Related Mother’s Behavior Bringing Her Children 0-5 years old to Get 
Immunization in Krongpinang hospital 
 

ผู้น าเสนอ     นางสาวซูไฮนี  แวนะไล  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
       หนว่ยงาน โรงพยาบาลกรงปินัง อ าเภอ กรงปินัง จังหวัด ยะลา 
       มือถือ 084-8561824   E-mail: KayeeSuhaineePhos.1991@hotmail.com 

 

เนื้อหาโดยย่อ  
หนึ่งในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่เด็ก คือการฉีดวัคซีน ในสถานการณ์ของโรคติดต่อที่ปูองกัน

ได้ด้วยวัคซีนของประเทศไทยในปัจจุบันลดลงอย่างเป็นที่น่าพอใจ แต่ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมี
อัตราการฉีดวัคซีนที่น้อย และมีอุบัติการณ์การระบาดของโรคที่ปูองกันได้ด้วยวัคซีนอยู่ ดังตัวอย่างการระบาด
ของโรคหัดปี 2561 ซ่ึงจากข้อมูลของส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค มีรายงานผู้ปุวย 4,030 ราย เสียชีวิต 
15 ราย จังหวัดที่มีอัตราปุวยสูงสุด คือ ยะลา ปัตตานี สงขลา และ นราธิวาส ตามล าดับ โดยเฉพาะในพ้ืนที่
อ าเภอกรงปินัง มีผู้ปุวยเสียชีวิตด้วยโรคหัด จ านวน 5 คน โดยพบกลุ่มผู้ปกครองบ่ายเบี่ยงการฉีดวัคซีนอยู่ โดย
อ้างเหตุผลความไม่สะดวก ข้อห้ามทางศาสนา การกลัวต่อผลข้างเคียง รวมถึงข้ออ้างส่วนตัวอ่ืนๆด้วย 
การศึกษาครั้งนี้จึงได้จัดท าขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์การศึกษาพฤติกรรมมารดาในการน าบุตรไปรับภูมิคุ้มกันโรค 
เด็กอายุ 0-5 ปี ในเขต โรงพยาบาลกรงปินัง อ าเภอกรงปินังจังหวัดยะลา และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมมารดาในเรื่องนี้ด้วย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากมารดาที่มีบุตรอายุ 0-5 ปี จ านวน 136  คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ คือ หาค่าจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ไคว์สแควร์(Chi-square Test) 

ผลการศึกษา พบว่า ข้อมูลทั่วไปกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 28-38 ปี ร้อยละ 51.2 มีบุตร
อายุระหว่าง13-24 เดือน  ร้อยละ 73.2 เคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้วัคซีนปูองกันโรค ร้อยละ 87.6 
คลอดทีโ่รงพยาบาล ร้อยละ 85.6 และระยะเวลาต่อครั้งที่ โรงพยาบาล ให้บริการเหมาะสม ร้อยละ 85.6 และ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุมารดา อาชีพ ระดับความเอาใจใส่ในการดูแลสุขภาพบุตร สถานที่คลอด 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมมารดาในการน าบุตรไปรับภูมิคุ้มกันโรคอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จ านวน
บุตร ระดับการศึกษา ฐานะการเงินของครอบครัว การได้รับข้อมูลข่าวสาร ระดับความรู้ ระดับทัศนคติเกี่ยวกับ



การได้รับภูมิคุ้มกันโรค ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมมารดาในการน าบุตรไปรับภูมิคุ้มกันโรค อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ผลลัพธ์เหล่านี้จะเป็นข้อมูลส าคัญเพ่ือวางแผน และจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ เพ่ือ
บรรลุเปูาหมายการควบคุมโรคติดต่อที่ควบคุมได้ด้วยวัคซีนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 
๑. แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
ประเภท Oral presentation [ / ] ๑. วิจัย   [  ] ๒. R๒R   [   ]  ๓ CQI (Clinic)  [   ]๔. CQI (Non-Clinic)     
กลุ่มหน่วยงาน  [   ] ๑. รพ.สต./ ศสม.  [ / ] ๒. รพช. รพท.  [   ]๓. สสอ./สสจ. 
 

ชื่อเรื่อง    ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 
ผู้น าเสนอ       นางสาวฮุสนา แวสะมะแอ  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
หน่วยงาน       โรงพยาบาลกรงปินัง อ าเภอ กรงปินัง จังหวัด ยะลา 
มือถือ    089-8772497        E-mail      huna_pooh@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับความเครียดของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรงปินัง 

อ าเภอกรงปินังจังหวัดยะลา 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัย
ด้านความพึงพอใจเกี่ยวกับงานกับความเครียดของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลกรงปินัง ในการศึกษาครั้งนี้เป็น
การศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา เป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรงปินัง จ านวน 130 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบสมมติฐานด้วย 
Chi - Square Test 
ผลการศึกษา พบว่า ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ านวน 130 คน ส่วนมากมีอายุต่ ากว่า 30 ปี ร้อย
ละ 70.0 ส่วนมากมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 75.4 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 58.5 ด ารงต าแหน่ง
เป็นผู้ปฏิบัติงาน ร้อยละ 93.8 ปฏิบัติงานพยาบาล ร้อยละ 69.2 ส่วนใหญ่มีรายได้จากการประกอบอาชีพ 
10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 47.7 
 จากการผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับการศึกษา ฝุายที่ปฏิบัติงาน รายได้จากการประกอบ
อาชีพ ความพึงพอใจเกี่ยวกับผลตอบแทนและสวัสดิการ มีความสัมพันธ์กับความเครียดของเจ้าหน้ าที่ 
โรงพยาบาลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อายุ สถานภาพ 
ระดับท่ีปฏิบัติงาน ความพึงพอใจเกี่ยวกับลักษณะงาน ความพึงพอใจเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงาน ความพึง
พอใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในสถานที่ท างาน ความพึงพอใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการปฏิบัตงานและ
ความพึงพอใจเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในหน่วยงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 
 

 

 

 

รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 

mailto:huna_pooh@hotmail.com


๑. แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
ประเภท Oral presentation [ /  ]  ๑.วิจัย-R๒R   [   ]  ๒. CQI (Clinic)  [   ] ๓.CQI (Non-Clinic) ) 
กลุ่มหน่วยงาน  [   ] ๑. รพ.สต./ ศสม.  [ /  ] ๒.รพช. รพท. [   ]๓.สสอ./สสจ. 
  

ชื่อเรื่อง    พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนหมู่ 3 ต าบลสะเอะ อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 
   Smoking behavior of teen age in Moo 3 Saet Sub district ,Krongpinang,Yala province 

 

ผู้น าเสนอ     นางสาวมารีแย  สะอะ   ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
หน่วยงาน    โรงพยาบาลกรงปินัง  อ าเภอ กรงปินัง จังหวัด ยะลา 
มือถือ          064-0468281   E-mail  marry_6161@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ

ศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ การรับรู้กฎหมายสถานที่ห้ามสูบและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน หมู่ที่ 

3 ต าบลสะเอะ อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลาจ านวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถาม 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ น าเสนอข้อมูลด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไป พบว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งหมด 80 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

ร้อยละ 55 อายุ 17 ปี ร้อยละ 32.50 ระดับการศึกษามัธยมปลาย ร้อยละ 58.80 รายได้ 60-80 บาท ร้อยละ 

48.80 สถานภาพทางครอบครัว คือ พ่อและแม่อยู่ด้วยกัน ร้อยละ 83.00 ไม่มีการสูบบุหรี่ของบุคคลใกล้ชิด 

ร้อยละ 70.00 

 ผลการศึกษาความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับสูง (  ̅ = 0.76, S.D. = 0.51) และเมื่อ

พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่กลุ่มตัวอย่างตอบถูกได้มากที่สุด คือ สารพิษในบุหรี่มีอันตรายทั้งต่อผู้สูบและผู้ไม่

สูบบุหรี่ ( ̅ = 0.93, S.D. = 0.36) และข้อที่ตอบถูกน้อยทีสุ่ด คือ บุหรี่ 1 มวน มีสารนิโคติน 10 มิลลิกรัม ( ̅ = 

0.31, S.D. = 0.79) 

 ผลการศึกษาการรับรู้ กฎหมายสถานที่ห้ ามสูบบุหรี่  พบว่ า ภาพรวมอยู่ ในระดับสู ง (  ̅= 

0.85,S.D.=0.30) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่กลุ่มตัวอย่างรับทราบมากที่สุด คือ การห้ามสูบบุหรี่ใน

โรงพยาบาล / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ( ̅ = 0.98, S.D. = 0.11) และข้อที่รับทราบน้อยที่สุดคือ การ

สูบบุหรี่ได้ในร้านอาหารที่ไม่ติดเครื่องปรับอากาศท่ีจัดเขตสูบบุหรี่ ( ̅= 0.63,S.D.=0.48)  

 ผลการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน พบว่า ไม่เคยถูกชักชวนให้สูบบุหรี่ ร้อยละ 70.0 มี

ความถี่ของการรับสัมผัสควันบุหรี่สูงสุด คือ 4 - 7 วัน ต่อสัปดาห์ ร้อยละ 43.75 ได้ปฏิบัติตัวเมื่อเห็นคนสูบ

บุหรี่สูงสุด คือ หนีออกห่าง ร้อยละ 70.00 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ไม่สูบบุหรี่สูงสุด ร้อยละ 83.75 และกลุ่มตัวอย่าง

mailto:marry_6161@hotmail.com


ที่สูบบุหรี่ได้สูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุ 16 ปี ร้อยละ 46.15 และจ านวนที่สูบบุหรี่ใน 30 วันที่ผ่านมานั้นสูงสุด 

คือ ทุกวัน ร้อยละ 38.46 จ านวนบุหรี่ที่สูบใน 30 วันที่ผ่านมาสูงสุดคือ 2 -5 มวนต่อวัน ร้อยละ 76.92 โดย

รูปแบบบุหรี่ที่สูบทั้งหมด คือ บุหรี่ซอง และมีวิธีการได้มาของบุหรี่  คือ ซื้อจากร้านขายของช า/ร้านสะดวกซื้อ 

ซึ่งสาเหตุที่สูบบุหรี่ คือ ความอยากรู้อยากลอง ร้อยละ 69.23 โดยปกติมักจะสูบบุหรี่ทุกครั้งที่มีโอกาส ร้อยละ 

38.46 สถานที่สูบบุหรี่ คือ ที่บ้านตนเอง ร้อยละ 61.53 และไม่เคยคิดเลิกสูบบุหรี่ ร้อยละ 53.84 ส่วนผู้ที่

ต้องการเลิกบุหรี่มีสาเหตุส าคัญคือเพ่ือดูแลสุขภาพตัวเอง ร้อยละ 66.66 แต่ไม่เคยพยายามเลิกบุหรี่ ร้อยละ 

66.66  

 ข้อเสนอแนะในการน าวิจัยไปใช้คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีกิจกรรมรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่

อย่างต่อเนื่องในโรงเรียนระดับต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนมีความต่อเนื่องในการเข้าร่วมกิจกรรม และโรงเรียนควร

สนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมผู้ไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียน และมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียน เยาวชนและ

ครอบครัว ในความสามารถของตนเองในการไม่สูบบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นทักษะชีวิต ทักษะการปฏิเสธ หาแนวทาง

ปูองกันหรือลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับบุหรี่อย่าง

ต่อเนื่อง เพ่ือกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ 2) ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป คือ ควร

ท าการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างจ านวนมากกว่านี้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แตกต่างกัน หลากหลายและให้การวิจัยได้ผลที่

ครอบคลุมยิ่งขึ้นควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยแยกประเด็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน

ออกมาศึกษาเพ่ิมเติมเพราะจะท าให้สามารถศึกษาในแต่ละตัวแปรได้ครอบคลุมและพบข้อเท็จจริงที่ต้องการ

ศึกษา เช่น ศึกษาเฉพาะการคบเพ่ือนของเยาวชนที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่และควรศึกษาอิทธิพลของ

การสูบบุหรี่ที่จะน าไปสู่การเสพสารเสพติดอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ประเภทผลงาน CQI 
 

 

 

 



 

สรุปจ านวนผลงานวิชาการในการประกวดมหกรรมวิชาการ โรงพยาบาลกรงปินัง ปี 2562 

ล าดับ กลุ่มงาน/
หน่วยงาน 

ชื่อเรื่อง ชื่อผู้น าเสนอ คณะท างาน 

ประเภทผลงาน CQI Clinice 

1 กลุ่มงานแพทย์
แผนไทย 

การพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูมารดา
หลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผน
ไทย   

นางสาวซูซาน มูซอ  1. นางสาวซูซาน มูซอ    
2. นางสาวกัญจน์อมล สืบประดิษฐ์ 
3. นางสาวรอฮานี ดอเลาะเจ๊ะแต                
4. นางสาวสุไรดา อิต า                               
5. นางสาวซามีหะห์ โสไพดา   
6. นางสาวนางสาวรอสมี อิแตแล               
7. นายฮาราฟี ดะดุนะ    
8. นางสาวรจนา หนูหนัน                         
9. นางสาวสุสนัยน ีอะหะเกม   
10. นางสาวซไูรณี สาและ 

2 LAB ช่วยนิด ปรับหน่อย ได้ผล Trop T  
เร็วข้ึน 

นางสาวอีลฮมั   แวหะย ี    1.นายรอสะล ี     ยีมะแซ           
2.นางสาวอีลฮมั    แวหะย ี     
3.นางสาวอานีซะห ์   ยูนุ ๊           
4.นางสาวมาริน ี      แมนจิ         
5.นางสาวฮันนาน      สาแม         
6.นางสาวอัสมะ     เกษธิมา     

3 LAB พัฒนากระบวนการจัดเก็บ
ตัวอย่างตรวจส่งต่อ
ห้องปฏิบัติการภายนอก (OUT 
LAB Complete ) 

นางสาวอานีซะห์  
ยูนุ๊ 

1. นายรอสะล ี    ยีมะแซ 
2. นางสาวอานีซะห ์ ยูนุ ๊
3. นางสาวอีลฮัม  แวหะย ี
4. นางสาวมารีน ี แมนจิ 
5. นางสาวฮันนาน สาแม 
6. นางสาวอัสมะ เกษธิมา 

4 ทันตกรรม การพัฒนางานระบบการวาง
แผนการรักษาทันตกรรม 

นางสาวอมาน ี     
บือราเฮง                        

1.นายพรศักดิ ์  ประกอบวณิชกุล             
2.นายณัฐธวัช   พัฒนเลิศไพบูลย ์  
3.นางอาแอเสาะ    หะยีเจะ๊แว                    
4.นางสาวฮุสนา      อะตะบ ู

5 เวชปฏิบัติครอบ
ครับและชุมชน 

พัฒนาระบบการข้าถึงบริการ
ผู้ปุวยโรคซึมเศร้า 

นางสาวฟาตีฮะห ์
 หะยีสามะ 

1. นางสารีหพ๊ะ  หะยีมอ 
2. นายฮาฟิซ     ยีสมันนุกุล 
            

6 IPD การดูแลผู้ปุวยที่ได้รับสารน้ าทาง
หลอดเลือดด า 

อานีรา  สูรูเอ็ง    



 

 

 

 

 

7 LR ปลุกพลัง Working Mom ให้
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 
เดือน 

นางสาวรอฮานี  
ดอเลาะเจะแต 

นางสาวซูซาน  มูซอ 

8 IPD การพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวย
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 
(Sepsis) 

นายนูรูดิง  วาอายีตา  1. แพทย์หญิงหฤทัย  ศิริ   
2. นางฝอซียะ  สุไลมาน    
3. นางสาวตูแวซัมซียะ๊   ตูแวก ู 
4. นางสาวซูไมยะ   บือราฮมิ                         
5. นางสาวพิมกัลลยา ษณะนาคิน  

9 OPD พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ปุวยโรค
ไตเรื้อรัง 

นางสาวฮานีซะ   
สะมะแอ  

1. แพทย์หญิงหฤทัย ศิริ 
3. นางมารีรัตน์ ดเีย๊าะ 
4. นางสาวฮานีสา เจะสะน ิ
5. นางสาวฟารีดา ยามาเจริญ 
6. นางสาวมูนาบาสอ สดิิก 
7. นางสาวฟาตีฮะห์ หะยสีามะ 
8. นางสาวนูรีซัน อะมิยะ 

10 IPD แนวทางการดูแลผู้ปุวยMeasle
ในหอผู้ปุวยในโรงพยาบาล
กรงปินัง 

นางสาวคูไซนี  โละซ ิ นางสาวสารีนา ปาแซ 
 นายวันสุรเดช ดอเลาะ 
นางสาวฟาตีเมา๊ะดอเลาะหะมะ 
นางสาวรอกีเย๊าะเจะมะ 
นางสาวเฟียดา ปะจ ิ

11 ห้องยา คุยกันจนบายใจ  ได้ยาฉุกเฉิน
พร้อมใช้ ผู้ปุวยได้ยาทันท่วงที  

นางสาวอามาณีย์  
ดือราแม  

1.นายแพทย์รุสก ีเจ๊ะแอ  
2. นายฮาฮามัด อาล ี
3. นางฝอซีเย๊าะ  สุไลมาน   
5. นางสาวสุรียาณ ี กอแลง                            
6. นายอาล ีดอเลาะ 
7. นางสาวสารีนา ปาแซ   
8. นางสาวสารีนา อาแซ   

12 ห้องคลอด การพัฒนาระบบเฝูาระวังดูแล
ทารกท่ีมีภาวะขาดออกซิเจน 
เครือข่ายอ าเภอกรงปินัง 

นางสาวอาซีย๊ะ    
วายีกอ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ กลุ่มงาน/
หน่วยงาน 

ชื่อเรื่อง ชื่อผู้น าเสนอ คณะท างาน 

ประเภทผลงาน CQI Non Clinice 

2 พัสดุ การรายงานก่อหนี้ให้การเงินและ
บัญชี 

นางสาวยูราตี  บินแว
อีซอ  

1.นางสาวอาสน๊ะ  กามา         
2.นางสาวไซน ี ไพเราะ    
3.นางสาวนูรฟาซีลา  เตะ 

3 บริหาร ผลการประเมินระบบควบคุม
ภายในของ งานการเงินและงาน
การบัญชี  

นางสาวซูรีนา  สามะ 1. นางสาวนูรียะห ์  สือม ุ
2. นางอาอีเซาะห์   ตาเฮ 
4. นางสาวรุสนาน ี  มะแซ 
5. นางสาวนูรียะ  กานา 

4 เวชฯ ธนาคารขยะ ลดปริมาณ เพ่ิม
มูลค่า 

นายมุมีน  ดือราแม 
  

5 สารสนเทศฯ คีย์ตรง Realtime ไม่ซ้ าซ้อน 
 

นายไอมาน  
สะดียามู   



รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 
๑. แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
ประเภท Oral presentation  [   ]  ๑.วิจัย-R๒R   [  /  ]  ๒. CQI (Clinic)  [   ] ๓.CQI (Non-Clinic)  
 [   ]นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์        [   ]  เรื่องเล่า 
กลุ่มหน่วยงาน [   ] ๑. รพ.สต./ ศสม.  [  ] ๒.รพช. รพท. [   ]๓.สสอ./สสจ. 
 

ชื่อเรื่อง     Several Board legs Exercise (ไม้กระดานมหัศจรรย์ฝึกขา) 

ชื่อผู้เสนอผลงาน 1.นางสาวซูซาน มูซอ  ต าแหน่งแพทย์แผนไทย 

2.นางสาวศุภลักษณ์ อาบูวะ  ต าแหน่งนักกายภาพบ าบัด 

3.นางสาวนูรีซัน อะมิยะ   ต าแหน่งนักกายภาพบ าบัด 

ชื่อ/ที่อยู่ของหน่วยงาน หน่วยงานแพทย์แผนไทย และงานกายภาพบ าบัด อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 
   มือถือ 086-4123071 E-mail susan-atm@hotmail.com 
บทคัดย่อ 

งานแพทย์แผนไทยร่วมด้วยงานกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลกรงปินัง มีการให้บริการรักษาผู้ปุวยที่มี

อาการปวดกล้ามเนื้อ จากการรวบรวมข้อมูลผู้รับบริการ พบว่ากลุ่มอาการปวดตึงน่องและขา เป็นโรคที่พบได้

บ่อยในกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป หรือกลุ่มวัยท างาน โดยการเข้ารับบริการแพทย์แผนไทยร่วมกับกายภาพบ าบัด 

ในผู้ปุวยที่มีอาการปวดตึงขาและชาปลายเท้า จะได้รับการรักษาด้วยการนวด ประคบและอบไอน้ าสมุนไพร 

ด้วยวิธีของแพทย์แผนไทย รวมถึงการรักษาด้วย TENs US และ Home program ด้วยวิธีของกายภาพบ าบัด 

โดยการรับบริการในแต่ละครั้ง มีหลากหลายกิจกรรมอาจท าให้ผู้ปุวยไม่สะดวกและไม่เห็นความส าคัญในการ

รับการรักษา อีกท้ังขาดแรงจูงใจในการออกก าลังกาย 

ทางงานแพทย์แผนไทยร่วมกับงานกายภาพบ าบัดได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้คิดค้นนวัตกรรม 
Several Board legs Exercise ขึ้น โดยได้รวมรวมวิธีการรักษาของแต่ละงานให้เป็นผลงานชิ้นเดียวกันเพ่ือ
ตอบสนองผู้ที่มีอาการปวดตึงน่องและขา รวมถึงอาการชาเท้า โดยนวัตกรรม Several Board legs Exercise 
มีคุณสมบัติในการลดอาการตึงกล้ามเนื้อน่อง และลดอาการชา จากหลายฟังค์ชั่นในแผ่นไม้ ที่นอกจากสามารถ
ปรับระดับความตึงของกล้ามเนื้อแล้ว ยังสามารถใช้อุปกรณ์เสริม เช่น แผงไข่มะกรูด ฐานท่อพีวีซี และกล่อง
ลูกแก้วเพ่ือลดอาการชาอีกด้วย 

จากการประเมิน Several Board Exercise ที่ใช้ส าหรับผู้ปุวยที่มีอาการปวดตึงกล้ามเนื้อน่องและขา 
รวมถึงผู้ปุวยที่มีอาการชาปลายเท้า จ านวน50ราย พบว่าผู้ปุวยมีความสนใจและพึงพอใจต่อนวัตกรรมร้อยละ
94 อีกทั้งพบว่าอาการปวดตึงกล้ามเนื้อน่องและขาลดลงร้อยละ92  และผู้ปุวยมีอาการชาลดลงร้อยละ92
ส่งผลให้ผู้ปุวยได้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อน่องและขา รวมถึงอาการชาปลายเท้าลดลง ซึ่งสามารถปูองกัน อาการ
ปวดหลัง ปวดฝุาเท้า และตะคริวได้อีก 

 



รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 
๑. แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
ประเภท Oral presentation [   ]  ๑.วิจัย-R๒R   [  /  ]  ๒. CQI (Clinic)  [   ] ๓.CQI (Non-Clinic)  
กลุ่มหน่วยงาน  [   ] ๑. รพ.สต./ ศสม.  [ /  ] ๒.รพช. รพท. [   ]๓.สสอ./สสจ. 
  

ชื่อเรื่อง    ช่วยนิด ปรับหน่อย ได้ผล Trop T  เร็วขึ้น 

ผู้น าเสนอ     นางสาวอิลฮัม   แวะยี   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน 
หน่วยงาน    กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลกรงปินัง  อ าเภอ กรงปินัง จังหวัด ยะลา 

 

บทคัดย่อ 

การตรวจหาปริมาณ  Troponin T  ในเลือด เป็นตัวส าคัญที่ช่วยให้แพทย์สามารถรักษาคนไข้ที่มี
สภาวะเกี่ยวโรคหัวใจ ได้รวดเร็วและแม่นย ามากขึ้น   ดังนั้นการตรวจหาปริมาณ Troponin T ในเลือดจึงเป็น
รายการตรวจวิเคราะห์ที่แพทย์ต้องทราบผลให้เร็วที่สุด   เพ่ือให้แพทย์สามารถวางแผนการรักษาผู้ปุวยได้อย่าง
ถูกต้อง  ซึ่งทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ได้ประกันเวลาการตรวจ Troponin T  ไว้ไม่เกิน 20 นาที  

จากการเก็บข้อมูลการรายงานผลTroponin T  ในปีงบประมาณ2560และ 2561  พบว่ามีอุบัติการณ์
การรายงานผล Troponin T เกินเวลาที่ประกันไว้ (20นาที) คือ 53 ราย และ  13 ราย  ตามล าดับ ทาง
ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์จึงมีการทบทวนร่วมกันในหน่วยงานเพ่ือหาสาเหตุของปัญหา พบว่า  
เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ไม่พร้อมใช้งานและมีไม่เพียงพอส าหรับการใช้งาน   ท าให้ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้
ทันที   การแจ้งเตือนของเครื่องมีเสียงเบา  ระบบการรับสิ่งส่งตรวจและการพิมพ์บาร์โค้ดรายการแล็บไม่มีการ
แยกรายการแล็บอย่างชัดเจน     ระบบการสั่งรายการแล็บและการรายงานผลการตรวจในโปรแกรมของ
เจ้าหน้าที่  ไม่มีแนวทางชัดเจน ซึ่งจากสาเหตุต่างๆดังกล่าว ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์จึงได้ท าการ
ทบทวนภายในหน่วยงานและร่วมกันก าหนดแนวทางในการส่งตรวจ Troponin T ของหน่วยงานต่างๆใน
โรงพยาบาล  พัฒนาขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์   การรายงานผล    และระบบการพิมพ์บาร์โค้ด   เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่สามารถรายงานผลได้ทันทีเมื่อได้ผลการตรวจวิเคราะห์    จากการพัฒนา ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 
2561- ธันวาคม 2561 (พัฒนาครั้งที่1 ) พบอุบัติการณ์การรายงานผล Troponin T เกินเวลาที่ประกันไว้  3 
ราย, 2 ราย, 2 ราย ตามล าดับ  และได้มีการพัฒนาแนวทางการตรวจวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องในเดือนมกราคม 
2562- มีนาคม 2562 (พัฒนาครั้งที่2 ) พบว่า ในเดือนมกราคม 2562 มีอุบัติการณ์การรายงานผล  Troponin 
T เกินเวลาที่ประกันไว้   1 ราย   และในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562  ยังไม่พบอุบัติการณ์การรายงานผล 
Troponin T เกินเวลาที่ประกันไว้ 
 

 

 

 

 



รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 
๑. แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
ประเภท Oral presentation  [   ]  ๑.วิจัย-R๒R   [  /  ]  ๒. CQI (Clinic)  [   ] ๓.CQI (Non-Clinic) 
กลุ่มหน่วยงาน  [   ] ๑. รพ.สต./ ศสม.  [ /  ] ๒.รพช. รพท. [   ]๓.สสอ./สสจ. 
  

ชื่อเรื่อง    พัฒนากระบวนการจัดเก็บตัวอย่างตรวจส่งต่อห้องปฏิบัติการภายนอก (OUT LAB Complete) 
ผู้น าเสนอ     นางสาวอานีซะห์  ยูนุ๊        ต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 
หน่วยงาน    กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลกรงปินัง  อ าเภอ กรงปินัง จังหวัด ยะลา 

 

บทคัดย่อ 
งานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลกรงปินัง เป็นห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง 

รายการตรวจวิเคราะห์ที่เกินศักยภาพของห้องปฏิบัติการจะมีการส่งต่อห้องปฏิบัติการภายนอก ได้แก่ โรงพยาบาล
ยะลา จากกระบวนการส่งต่อห้องปฏิบัติการภายนอก พบว่า มีความผิดพลาดในขั้นตอนการจัดเก็บตัวอย่างตรวจ     
ท าให้ไม่สามารถส่งตรวจได้ครบตามจ านวนในรายการตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมีย (Hb typing test)  การตรวจ
การท างานของต่อมไทรอยด์ (Thyroid function test) และการตรวจหาภาวะที่พร่องเอนไซม์ G6PD (G6PD test 
)         จากข้อมูลความผิดพลาดในขั้นตอนการจัดเก็บตัวอย่างตรวจส่งต่อห้องปฏิบัติการภายนอก ใน
ปีงบประมาณ 2560 และ 2561 พบว่า อุบัติการณ์ความผิดพลาดในการจัดเก็บตัวอย่างส่งตรวจ คือ รายการตรวจ 
Hb typing  เท่ากับ 4 และ 3 ครั้งตามล าดับ, รายการตรวจ Thyroid function เท่ากับ 8 และ 9 ครั้งตามล าดับ 
และรายการตรวจ G6PD เท่ากับ      3 และ 4 ครั้งตามล าดับ ท าให้ผู้ปุวยต้องเก็บตัวอย่างตรวจใหม่และรอผล
ตรวจนานขึ้น ส่งผลให้การวินิจฉัยโรคและการวางแผนการรักษาของแพทย์เกิดความล่าช้า  เมื่อทบทวนหาสาเหตุ
พบว่า รายการตรวจส่งต่อห้องปฏิบัติการภายนอก ใช้ภาชนะเก็บตัวอย่างตรวจและสติ๊กเกอร์ชื่อร่วมกับรายการ
ตรวจอื่นๆ, ไม่มีแนวทางปฏิบัติการส่งต่อตัวอย่างตรวจห้องปฏิบัติการภายนอก และ  ขาดผู้รับผิดชอบหลัก จึงได้มี
การพัฒนากระบวนการจัดเก็บตัวอย่างตรวจส่งต่อห้องปฏิบัติการภายนอก  ในปีงบประมาณ 2562 โดยการตั้งค่า
ก าหนดการพิมพ์สติ๊กเกอร์ชื่อแยกระหว่างรายการตรวจส่งต่อห้องปฏิบัติการภายนอกกับรายการตรวจอื่นๆ, จัดท า
แนวทางปฏิบัติการส่งต่อตัวอย่างตรวจห้องปฏิบัติการภายนอก และมอบหมายผู้รับผิดชอบหลัก  จากการพัฒนา
ระยะที่ 1 ( เดือนตุลาคม –ธันวาคม2561) ยังพบอุบัติการณ์ความผิดพลาดในการจัดเก็บตัวอย่างส่งตรวจ คือ 
รายการตรวจ Hb Typing เท่ากับ 1 , 0 และ 1 ครั้งตามล าดับ, รายการตรวจ Thyroid function  เท่ากับ 2 , 2 
และ 1 ครั้งตามล าดับ และ รายการตรวจ G6PD  เท่ากับ 1, 1 และ 0 ครั้งตามล าดับ จากการทบทวนผลการ
พัฒนาระยะที่ 1 พบว่า แนวทางปฏิบัติการส่งต่อตัวอย่างตรวจห้องปฏิบัติการภายนอกยังไม่ครอบคลุม จึงได้มีการ
พัฒนาระยะที่ 2 ( เดือนมกราคม – มีนาคม 2562 ) โดยการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้ครอบคลุมขึ้น พบว่า ทั้ง    
3 รายการตรวจ คือ Hb typing test , Thyroid function test และ G6PD test ไม่มีอุบัติการณ์ความผิดพลาด
ในการจัดเก็บตัวอย่างตรวจส่งต่อห้องปฏิบัติการภายนอก 
 

 



รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 
๑. แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
ประเภท Oral presentation  [   ]  ๑.วิจัย-R๒R   [  /  ]  ๒. CQI (Clinic)  [   ] ๓.CQI (Non-Clinic) 
กลุ่มหน่วยงาน  [   ] ๑. รพ.สต./ ศสม.  [ /  ] ๒.รพช. รพท. [   ]๓.สสอ./สสจ. 
  

ชื่อเรื่อง    การพัฒนางานระบบการวางแผนการรักษาทันตกรรม                                                                                                                                                                        

ผู้น าเสนอ    นางสาวอมานี     บือราเฮง   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 
หน่วยงาน    กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลกรงปินัง  อ าเภอ กรงปินัง จังหวัด ยะลา 
 

บทคัดย่อ 

ปัจจุบันประชาชนเริ่มให้ความส าคัญด้านสุขภาพช่องปากเพ่ิมมากขึ้น ท าให้มีผู้มาใช้บริการทันตกรรม
เป็นจ านวนมาก จึงเกิดปัญหาการแย่งคิวท าฟันของผู้ปุวยทันตกรรม ท าให้ฝุายทันตกรรมเปลี่ยนมาใช้ระบบ
การนัดทางทันตกรรมแทน เนื่องด้วยทางโรงพยาบาลกรงปินังได้มีการใช้ใบน าทาง (Paperless) แทน OPD Card 

ท าให้ไม่สามารถดูประวัติการรับการทางทันตกรรมก่อนหน้าของคนไข้ท้ังหมดได้ เจ้าหน้าที่จึงต้องเสียเวลาใน
การเปิดดูประวัติย้อนหลังจากในระบบ Hosxp และผู้ให้บริการก็ไม่สามารถบันทึกความจ าเป็นเร่งด่วน 
ก่อนหลังของผู้ปุวยได้ แต่ละครั้งแค่ตอบสนองต่อ Present illness ของคนไข้อย่างเดียวเท่านั้นจนท าให้มองข้าม
ปัญหาส าคัญในช่องปากคนไข้ตลอดจนมีคนไข้ส่วนหนึ่งไม่มาตามนัดเนื่องจากระยะเวลาการนัดนานเกินไปจึง
ท าให้ไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง 

      ในการนี้จึงได้จัดท า CQI การพัฒนางานระบบการวางแผนการรักษาทันตกรรม (Dental Treatment Plan) 

เพ่ือวางแผนการรักษาคนไข้ตามล าดับความส าคัญของปัญหาจนได้รับบริการ Complete case 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 
๑. แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
ประเภท Oral presentation  [   ]  ๑.วิจัย-R๒R   [  /  ]  ๒. CQI (Clinic)  [   ] ๓.CQI (Non-Clinic) 
กลุ่มหน่วยงาน  [   ] ๑. รพ.สต./ ศสม.  [ /  ] ๒.รพช. รพท. [   ]๓.สสอ./สสจ. 
 

ชื่อเรื่อง    พัฒนาระบบการข้าถึงบริการผู้ปุวยโรคซึมเศร้า 

ผู้น าเสนอ    นางสาวฟาตีฮะห์ หะยีสามะ  ต าแหน่ง นักจิตวิทยา 
หน่วยงาน    กลุ่มงานเวชปฏบิัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลกรงปินัง  อ าเภอ กรงปินัง จังหวัด ยะลา 

 

บทคัดย่อ 
ปี 2556-2559 การด าเนินงานคลินิกโรคซึมเศร้ามีการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้น

ไปที่มารับบริการในโรงพยาบาลกรงปินังได้รับการคัดกรองอย่างครอบคลุมเกือบทุกแผนกบริการ แต่ยังมี
จ านวนประชาชนไม่น้อยที่ไม่ได้มารับบริการในโรงพยาบาล จึงไม่ได้รับการคัดกรอง ซึ่งอาจส่งผลให้จ านวน
ผู้ปุวยโรคซึมเศร้าในอ าเภอกรงปินังเพ่ิมขึ้นได้ และการท างานเชิงรุกในชุมชนยังไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชนที่ไม่เข้าถึงการคัดกรอง และการบริการสาธารณสุขไม่ได้รับการดูแลอย่างเฝูาระวัง 
และดูแลอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีอัตราการฆ่าตัวตายจากโรคซึมเศร้ามากขึ้น  
การพัฒนากระบวนการดูแลรักษาตั้งแต่การคัดกรองอย่างครอบคลุมทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน โดย อสม. 
รวมถึงการให้ผู้ปุวยได้รับการวินิจฉัย รับยาอย่างต่อเนื่อง การให้การปรึกษา/สุขภาพจิตศึกษา    
และการเยี่ยมติดตาม ดูแล เฝูาระวังอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

- ประชุมทีมสุขภาพจิตเครือข่ายอ าเภอกรงปินัง เพ่ือหาสาเหตุ และปัจจัยของปัญหา 
- จัดอบรม อสม. ในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชน  
-  มีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชน โดยใช้แบบประเมินโรคซึมเศร้า 2 Q ,9Q  
- จัดอบรมกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคซึมเศร้าเพ่ือปูองกันการฆ่าตัวตาย 
- อบรมญาติในการดูแลและเฝูาระวังการฆ่าตัวตายในผู้ปุวยโรคซึมเศร้า 
-  ติดตาม และเฝูาระวังกลุ่มเสี่ยงโรคซึมเศร้าในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ  

พัฒนาระบบการเข้าถึงผู้ปุวยโรคซึมเศร้าในชุมชน การติดตามผู้ปุวยโรคซึมเศร้าได้รับยาอย่างต่อเนื่อง และเฝูา

ระวังปัญหาการฆ่าตัวตาย โดยให้ผู้ปุวยโรคซึมเศร้าได้รับการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมแบบองค์

รวม เพื่อให้ผู้ปุวยที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าได้รับการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตมากขึ้น และอัตราการ

ฆ่าตัวตายลดลง 

 
 

 
 

 



รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 
๑. แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
ประเภท Oral presentation  [   ]  ๑.วิจัย-R๒R   [  /  ]  ๒. CQI (Clinic)  [   ] ๓.CQI (Non-Clinic) 
กลุ่มหน่วยงาน  [   ] ๑. รพ.สต./ ศสม.  [ /  ] ๒.รพช. รพท. [   ]๓.สสอ./สสจ. 
 

ชื่อเรื่อง    การดูแลผู้ปุวยที่ได้รับสารน้ าทางหลอดเลือดด า 
ผู้น าเสนอ    นางสาวอานีรา  สูรูเอ็ง ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 
หน่วยงาน    กลุ่มงานผู้ปุวยใน โรงพยาบาลกรงปินัง  อ าเภอ กรงปินัง จังหวัด ยะลา 

 

บทคัดย่อ 

หอผู้ปุวยในเป็นหอผู้ปุวยที่ให้การดูแลผู้ปุวยทุกช่วงอายุ มีความหลากหลายของโรคมีทั้งรักษา    ด้วย
ยาและด้วยการให้สารน้ า   จากการสังเกตพบว่าผู้ปุวยที่พักรักษาตัวในหอผู้ปุวยจะต้องให้สารน้ าทางหลอด
เลือดด าเกือบทุกราย ซึ่งการทดแทนสารน้ าทางหลอดเลือดด าเป็นวิธีการหนึ่งที่ส าคัญที่สามารถช่วยชีวิตโดย
ทดแทนเกลือแร่หรือสารอาหารให้กับผู้ปุวยได้เร็ววิธีหนึ่ง ซึ่งการทดแทนนั้นต้องได้ในอัตราที่ เหมาะสมหรือ
เพียงพอเพ่ือปูองกันภาวะขาดน้ าหรืออาจเกิดภาวะน้ าเกิน จากการท างานพบว่าการให้สารน้ าของหอผู้ปุวยใน
นั้นพบมีการ Error จ านวนมากและเกิด Phlebitis  จ านวน 3 ราย ซึ่งมีสาเหตุหลายอย่าง เช่น การเขียนปูาย 
IV ที่ไม่สมบูรณ์ การ Round iv ที่ขาดตอนการปรับ Rate IV  เมื่อแพทย์เปลี่ยน Rate  
 ดังนั้นหน่วยงานหอผู้ปุวยในจึงน าปัญหาที่พบดังกล่าวมาทบทวนเพ่ือลดปัญหาที่เกิดขึ้น โดยหา
เครื่องมือที่จะปูองกันความผิดพลาดจากการปรับสารน้ าไม่ตรงตามแผนการรักษาขึ้น เพ่ือให้ผู้ปุวยได้รับการ
พยาบาลที่ได้มาตรฐาน ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน และปลอดภัยจากโรคที่เป็นอยู่ โดยมีการพัฒนาการให้สารน้ า
ทางหลอดเลือดด าขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 
๑. แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
ประเภท Oral presentation  [   ]  ๑.วิจัย-R๒R   [  /  ]  ๒. CQI (Clinic)  [   ] ๓.CQI (Non-Clinic) 
กลุ่มหน่วยงาน  [   ] ๑. รพ.สต./ ศสม.  [ /  ] ๒.รพช. รพท. [   ]๓.สสอ./สสจ. 
 

ชื่อเรื่อง    ปลุกพลัง Working Mom ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน 
ผู้น าเสนอ    นางสาวรอฮานี ดอเลาะเจะแต  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
หน่วยงาน    กลุ่มงานห้องคลอด โรงพยาบาลกรงปินัง  อ าเภอ กรงปินัง จังหวัด ยะลา 

 

บทคัดย่อ 

โครงการส่งเสริมให้หญิงหลังคลอดที่ต้องการท างานสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 
เดือน โดยเน้นให้ความรู้และทักษะการปฏิบัติในการบีบเก็บน้ านม การแช่นม อุ่นนม เพื่อคงไว้ซึ่งการสร้าง
น้ านม 
จาการท างานด้านการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พบว่าหญิงหลังคลอดที่ไม่สามารถให้นมแม่อย่างเดียว
อย่างน้อย 6 เดือนได้ส าเร็จ ส่วนใหญ่พบในกลุ่มหญิงที่ต้องท างานหลังคลอด โดยจากการวิเคราะห์ในปี 2560 
กลุ่มท่ีต้องท างานหลังคลอดพบถึง  30 %  ของหญิงหลังคลอดทั้งหมด และในกลุ่มนี้ให้นมแม่อย่างเดียวอย่าง
น้อย 6 เดือนส าเร็จ 10.5 % เท่านั้น จากการวิเคราะห์ปัญหาในกลุ่มนี้พบว่ามารดาและผู้ช่วยเลี้ยงลูกยังขาด
ความรู้วิธีบีบเก็บน้ านม การแช่น้ านม การอุ่นนม ขาดความมั่นใจในในเรื่องนมแม่จะไม่เพียงพอส าหรับลูก เพ่ือ
เป็นการช่วยลดปัญหาดังกล่าว และสร้างความม่ันใจให้กับมารดาหลังคลอดทางคลินิกนมแม่จึงได้จัดท า CQI 
เรื่องนี้ข้ึน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 

๑. แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
ประเภท Oral presentation  [   ]  ๑.วิจัย-R๒R   [  /  ]  ๒. CQI (Clinic)  [   ] ๓.CQI (Non-Clinic) 
กลุ่มหน่วยงาน  [   ] ๑. รพ.สต./ ศสม.  [ /  ] ๒.รพช. รพท. [   ]๓.สสอ./สสจ. 
 

ชื่อเรื่อง    ผู้ปุวยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด  (Sepsis) 
ผู้น าเสนอ     นายนูรูดิง  วาอายีตา   ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
หน่วยงาน    กลุ่มงานผู้ปุวยใน โรงพยาบาลกรงปินัง  อ าเภอ กรงปินัง จังหวัด ยะลา 

 

บทคัดย่อ 

ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรนุแรง (Severe Sepsis)  เป็นภาวะเจ็บปุวยวิกฤติและฉุกเฉินซึ่งอาจเป็นอันตรายถึง
แก่ชีวิต ซึ่งโรงพยาบาลกรงปินังพบอัตราการเสยีชีวติด้วยภาวะภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ( Sepsis) เพ่ิมสูงขึ้น ในปีประมาณ 
2558 - 2560 พบจ านวนผู้ปวุยที่ได้รับการวินิจฉัยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) จ านวน 21, 51 และ 39 คน ซึ่งเกิด และมี
จ านวนผู้ปุวยเสยีชีวิต 1 , 3  และ 3 ราย ตามล าดับ จากการทบทวนพบว่า ขาดการประเมิน SIRS (Systemic inflammatory 
response)  ตั้งแต่แรกรับ ขาดการประเมินและประเมินซ้ า เนื่องจากยังไม่มีแนวทางการดูแลผู้ปุวยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด  
(Sepsis) ที่ชัดเจน และได้รับยาปฎชิีวนะล่าช้า ดังนั้นทางหอผู้ปุวยในและทีม PCT  ได้มีการก าหนดแนวทางการดูแลผู้ปวุยภาวะ
ติดเชื้อในกระแสเลือด  (Sepsis)  ได้ก าหนดแนวทางการใช้ SIRS (Systemic inflammatory response) และแนวทางการได้รับ
ยาปฎิชวีนะ  ผลลัพธ์หลังจากพัฒนาพบว่าอุบัติการณผ์ู้ปุวยเสียชีวิตจากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง (Severe 
Sepsis Septic shock) ในปี  เท่ากบั 0 ราย ร้อยละผู้ปวุยได้รับ  antibiotic ภายใน 1 ชั่วโมง 96% ร้อยละการปฏิบัติตามแนว
ทางการดูแลผู้ปวุย Sepsis 85%  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 
๑. แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
ประเภท Oral presentation  [   ]  ๑.วิจัย-R๒R   [  /  ]  ๒. CQI (Clinic)  [   ] ๓.CQI (Non-Clinic) 
กลุ่มหน่วยงาน  [   ] ๑. รพ.สต./ ศสม.  [ /  ] ๒.รพช. รพท. [   ]๓.สสอ./สสจ. 
  

ชื่อเรื่อง    พฒันาแนวทางการดูแลผูป่้วยโรคไตเร้ือรัง                                                                                                                                                                        

ผู้น าเสนอ    นางสาวฮานีซะ  สะมะแอ ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
หน่วยงาน    กลุ่มงานผู้ปุวยนอก โรงพยาบาลกรงปินัง  อ าเภอ กรงปินัง จังหวัด ยะลา 

 

บทคัดย่อ 

จากการดูแลผู้ปุวยโรคไตเรื้อรังของแผนกผู้ปุวยนอกท่ีผ่านมา ตั้งแต่ปี 2558 - ปี 2560 พบว่ามี
จ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและพบว่าผู้ปุวยโรคไตเรื้อรังมีสาเหตุหลักจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  
โดยมีจ านวนผู้ปุวยโรคเบาหวาน 354 , 459 และ 515 รายตามล าดับ และพบผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูง
จ านวน 1,094 , 1,551 และ 1,669 รายตามล าดับ  อีกท้ังยังพบผู้ปุวยที่มีภาวะการเปลี่ยนแปลงของไต จาก 
stage 3 ไปสู่ stage 4 เพ่ิมข้ึนเป็น 15.96 , 19.73 และ 24.58 % ตามล าดับ  จากการทบทวนหาสาเหตุ
พบว่า ยังไม่มีการแนวทางการดูแลผู้ปุวยที่โรคไตเรื้อรังชัดเจน ไม่มีคลินิกส าหรับผู้ปุวยโรคไต ซึ่งผู้ปุวยได้รับ
การดูแลเหมือนผู้ปุวย OPD ทั่วไป และมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นหมุนเวียนตลอด ส่งผลให้ผู้ปุวยไม่ได้การ
ดูแลหรือรับค าแนะน าตามแนวทางท่ีเหมาะสมกับโรค ในปี 2560 ทางโรงพยาบาลจึงได้มีการจัดตั้งคลินิก CKD 
บูรณาการร่วมกันคลินิก NCD โดยแยกผู้ปุวยโรคไตออกจากกลุ่มผู้ปุวยทั่วไปมาให้บริการที่คลินิก NCD  โดย
เปิดให้บริการทุกวันอังคาร มีการจัดท าแนวทางการดูแลผู้ปุวยโรคไต  ในปี 2561 ยังพบว่าอัตราผู้ปุวยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงของไต จาก stage 3 ไปสู่ stage 4  18 %  จึงได้มาการทบทวนและพบว่าเกิดจากการขาด
ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรค ส่งผลให้การปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง  ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่
ไม่เหมาะสม การรับประทานยาที่ไม่ถูกต้องตามแพทย์สั่ง การใช้ยาสมุนไพรต่างๆ  ซึ่งจากการให้แนะน าไม่
ครอบคลุมหรือไม่ตรงตามระยะของโรค นอกจากนี้ยังพบปัญหาการสื่อสารของบุคลากรไม่ชัดเจน  จึงได้มีการ
ก าหนดรูปแบบบริการในคลินิกท่ีชัดเจน มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าคลินิก  มีทีมสหวิชาชีพมาให้ความรู้แบบ
รายกลุ่มและรายกรณีทุกวันคลีนิก รวมทั้งการพัฒนาด้านการใช้โปรแกรม hosxp ส่งผลให้ปัจจุบันอัตราผู้ปุวย
โรคไตที่การเปลี่ยนแปลงระดับความรุนแรง จาก stage 3 ไปสู่ stage 4 ลดลง 14.28 % 
 

 

 

 

 

 



รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 
๑. แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
ประเภท Oral presentation  [   ]  ๑.วิจัย-R๒R   [  /  ]  ๒. CQI (Clinic)  [   ] ๓.CQI (Non-Clinic) 
กลุ่มหน่วยงาน  [   ] ๑. รพ.สต./ ศสม.  [ /  ] ๒.รพช. รพท. [   ]๓.สสอ./สสจ. 
  

ชื่อเรื่อง     แนวทางการดูแลผู้ปุวย Measle ในหอผู้ปุวยในโรงพยาบาลกรงปินัง 

ผู้น าเสนอ    นางสาวคูไซนี  โละซิ ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
หน่วยงาน    กลุ่มงานผู้ปุวยใน โรงพยาบาลกรงปินัง  อ าเภอ กรงปินัง จังหวัด ยะลา 

 

บทคัดย่อ 
โรคหัดเป็นโรคที่เกิดการติดเชื้อไวรัสติดต่อโดยสัมผัสจากละอองสารคัดหลั่งจากปากและจมูกของผู้ติด

เชื้อในจังหวัดยะลาพบมีผู้ปุวยจ านวน 954รายตั้งแต่เดือน มกราคม2561-พฤศจิกายน2561 ซึ่งในอ าเภอ
กรงปินังพบจ านวนผู้ปุวย92ราย เสียชีวิตจ านวน5รายและมีผู้ปุวยที่เสียชีวิตที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล
กรงปินังจ านวน3ราย  สาเหตุหลักเกิดจากการที่ผู้ปกครองไม่น าบุตรหลานไปรับวัดซีนปูองกัน จากการ
ตรวจสอบพบสัดส่วนการเกิดโรคหัดจะเกิดในเด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า12ปี 

จากการรวบรวมข้อมูลผู้ปุวยโรคหัดในเดือนกันยายน2561-มกราคม2562 ผู้ปุวยโรคหัดขณะAdmit 
โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ปุวยเด็กที่อายุต่ ากว่า12ปี ที่มารับการรักษาด้วยอาการทั่วไปเช่น ไข้ หอบ ท้องเสียเป็น
ต้น หลังจากอาการเจ็บปุวยดีขึ้นผู้ปุวยสามารถกลับบ้านได้แต่ผู้ปุวยจะมารับการรักษาด้วยอาการไข้ ผื่น ตา
แดงในเวลา2-3สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละทั้งหมด32.56% ซึ่งเกิดเนื่องจากทางหอผู้ปุวยในยังไม่มีแนวทางการ
ควบคุมโรคท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการดูแลผู้ปุวยโรคหัด ส่งผลท าให้การรักษาโรคหัดได้ไม่ดีเท่าที่ควร และเกิดการ
แพร่กระจายเชื้อเกิดข้ึน  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 
๑. แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
ประเภท Oral presentation  [   ]  ๑.วิจัย-R๒R   [  /  ]  ๒. CQI (Clinic)  [   ] ๓.CQI (Non-Clinic) 
กลุ่มหน่วยงาน  [   ] ๑. รพ.สต./ ศสม.  [ /  ] ๒.รพช. รพท. [   ]๓.สสอ./สสจ. 
  

ชื่อเรื่อง    คุยกันจนบายใจ  ได้ยาฉุกเฉินพร้อมใช้ ผู้ปุวยได้ยาทันท่วงที 
ผู้น าเสนอ     นางสาวอามาณีย์ ดือราแม ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ 
หน่วยงาน     กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลกรงปินัง  อ าเภอ กรงปินัง จังหวัด ยะลา 

 

บทคัดย่อ 

      ยาฉุกเฉิน (Emergency drugs) เป็นยาที่มีความจ าเป็นต้องใช้อย่างเร่งด่วนเพ่ือแก้ไขภาวะความเจ็บปุวย
ที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดหรือคาดการณ์ไม่ได้ หากในภาวะดังกล่าวไม่สามารถใช้ยาได้อย่างทันท่วงที (time) 
อาจอาจส่งผลให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้  ซึ่งจากการจัดการยาฉุกเฉินระบบเดิม พบอุบัติการณ์ความไม่พร้อมใช้
ยาฉุกเฉินบางรายการ ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่าเกิดจากกระบวนการตรวจสอบยาที่ไม่ต่อเนื่องและไม่มี
สัญลักษณ์เตือนเพ่ือให้ทราบว่าได้ผ่านการตรวจสอบหรือมีการใช้งานแล้ว ท าให้ไม่มีการเติมยาให้เพียงพอกับ
ปริมาณข้ันต่ าที่ก าหนด นอกจากนี้ยังพบว่าการจัดเก็บยาระบบเดิมไม่สะดวกต่อการใช้งาน ดังนั้นโรงพยาบาล
จึงได้มีการพัฒนาระบบการจัดการยาฉุกเฉินใหม่ ดังนี้ 1. การทบทวนรายการและปริมาณยาที่เหมาะสม 2. 
เปลี่ยนภาชนะในการจัดเก็บยาให้เหมาะสมและใช้งานง่าย 3. ก าหนดให้เปลี่ยนทันทีเมื่อมีร่องรอยการใช้งาน
หรือพลาสติกหุ้มถาดฉีกขาด 4. บันทึกข้อมูลการใช้ยาลงในแบบฟอร์มที่ถูกแนบไว้บนถาด 5. ส ารองยา
เหมือนกันในทุกหน่วยบริการยกเว้น ห้องคลอด ผลจากการพัฒนาพบว่า ไม่พบอุบัติการณ์ความไม่เพียงพอของ
ยาฉุกเฉิน ไม่พบอุบัติการณ์การบริหารยาฉุกเฉินหมดอายุในทุกหน่วยงาน                                                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 
๑. แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
ประเภท Oral presentation  [   ]  ๑.วิจัย-R๒R   [  /  ]  ๒. CQI (Clinic)  [   ] ๓.CQI (Non-Clinic) 
กลุ่มหน่วยงาน  [   ] ๑. รพ.สต./ ศสม.  [ /  ] ๒.รพช. รพท. [   ]๓.สสอ./สสจ. 
  

ชื่อเรื่อง    การพัฒนาระบบเฝูาระวังดูแลทารกท่ีมีภาวะขาดออกซิเจน เครือข่ายอ าเภอกรงปินัง 

ผู้น าเสนอ     นางสาวอาซีย๊ะ   วายีกอพยาบาลวิชาชีพช านาญการและคณะ 
หน่วยงาน     กลุ่มงานห้องคลอด โรงพยาบาลกรงปินัง  อ าเภอ กรงปินัง จังหวัด ยะลา 

 

บทคัดย่อ 
การพัฒนาระบบเฝูาระวังดูแลทารกท่ีมีภาวะขาดออกซิเจน  โดยการปรับปรุงแนวทางการคัดกรองเน้น

การเข้าถึงคนไข้ให้ได้รับการดูแลส่งต่อที่รวดเร็วปลอดภัย   ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติที่เป็นแนวทางเดียวกัน
ใช้ทั้งเครือข่ายตั้งแต่รพสต.จนถึง รพช.  ปรับแบบฟอร์มส่งต่อข้อมูลแม่และเด็กแบบฉบับของพ้ืนที่ครอบคลุม
ประเด็นส าคัญ  รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นและก าหนดบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลงานแม่และเด็ก
ทุกระดับ ดึงผู้มีบทบาทส าคัญในชุมชนได้แก่ ผดุงครรภ์โบราณ อสม.มีส่วนร่วมเฝูาระวังดูแลส่งต่อ  ท าให้ช่วย
ลดอุบัติการณ์การเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกได้ 

โรงพยาบาลกรงปินัง พบอัตราการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดแนวโน้มสูงขึ้นปีงบประมาณ  
2557 - 2559  ดังนี ้ 11.24, 11.18, 20.00 ต่อพันประชากรตามล าดับจากการทบทวนหาสาเหตุพบว่า                                                                        
ไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลเพ่ือเฝูาระวังทารกขาดออกซิเจน    ไม่มีแนวทางคัดกรองและระบุความเสี่ยงตั้งแต่ระดับรพ
สต.ที่ควรส่งต่อทันท ีระบบการส่งต่อข้อมูลไม่เป็นในทิศทางเดียวกัน ระบบการท างานเน้นการดูแลแบบเชิงรับ 
การไม่เข้าถึงผู้รับบริการ   มารดาในพื้นท่ีมีความเชื่อมั่นในผดุงครรภ์โบราณ   ไม่มีการท างานเป็นเครือข่าย  
บุคลากรขาดสมรรถนะเฉพาะด้านที่จ าเป็นในการประเมินแรกรับ การอ่าน NST การรายงานแพทย์ ประเมิน 
Apgar ใช้เวลาต่างกัน  การท า NCPR ที่ไม่มีประสิทธิภาพภายใต้อัตราก าลังที่จ ากัดนอกเวลาราชการ  ส่งผลให้
ทารกที่เกิดมีภาวะขาดออกซิเจน  และพบทารกเสยีชีวิตปริก าเนดิ 1  ราย                                                                                                                               
จึงได้มีการพัฒนาระบบและเฝูาระวังดูแลทารกท่ีมีภาวะขาดออกซิเจน ในปี 2559 (CQI 1) แต่ยังพบทารกเกิด
ภาวะขาดออกซิเจน  ใน ปี 2560  4.90 ต่อพันประชากร ทบทวนสาเหตุจากการวางแผนและการช่วยคลอดไม่
เหมาะสมของบุคลากร  จึงมีการพัฒนาระบบต่อเนื่องในปี 2561(CQI 2 ต.ค 60- มี.ค 61) ทั้งนี้ยังพบทารกเกิดภาวะ
ขาดออกซิเจน  3.03 ต่อพันประชากร ทบทวนสาเหตุเกิดจากความล่าช้าในระบบ Refer in uterine จากแนวทาง
ปฏิบัติที่ยังไม่ชัดเจน   น าสู่การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน(CQI 3 เม.ย 61- ธ.ค 61) เชื่อมโยงเครือข่าย
ระบบส่งต่อแม่และเด็กของจังหวัดในโครงการ One Province One Labor Room  แพทย์ พยาบาล รพช.
สามารถขอค าปรึกษาการส่งต่อดูแลแม่และเด็กโดยผู้เชี่ยวชาญกว่าตลอด  24  ชม.  

 
 

 



รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 
มหกรรมวิชาการจังหวัดยะลา ปี ๒๕๖๒ 

๑. แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
ประเภท Oral presentation[   ] ๑. วิจัย[   ] ๒. R๒R   [   ]  ๓ CQI (Clinic)  [  /  ]๔.CQI (Non-Clinic)  
กลุ่มหน่วยงาน [   ] ๑. รพ.สต./ ศสม.  [ / ] ๒.รพช. รพท. [   ]๓.สสอ./สสจ. 
 

ชื่อเรื่อง  การรายงานก่อหนี้ให้การเงินและบัญชี 
ผู้น าเสนอ   นางสาวยูราตี  บนิแวอีซอ   ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ    
หน่วยงาน   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลกรงปินัง   อ าเภอกรงปินัง   จังหวัดยะลา   
มือถือ     093-7735305      E-mail    Yuratee.tee362532@gmail.com 
เนื้อหาโดยย่อ  

จากข้อมูลเกี่ยวกับการายงานก่อหนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาของงานพัสดุ โรงพยาบาลกรงปินัง  พบว่า ใน
ปีงบประมาณ 2561 มีการรายงานก่อหนี้ไม่สม่ าเสมอ  เช่น  
- ช่วงที่ 1  ตค. 60 - ธค. 60  ไม่มีการรายงานก่อหนี้,  
- ช่วงที่ 2 มค. 61 – มีค .61  มีการรายงานก่อหนี้จ านวน 71 รายการ,  
- ช่วงที่ 3 เมย. 61 – มิย. 61  มีการรายงานก่อหนี้จ านวน 108 รายการ,  
- ช่วงที่ 4 กค. 61 - กย. 61  ไม่มีการรายงานก่อหนี้  ท าให้เกิดผลกระทบต่องานการเงินและบัญชี  เนื่องจาก 
ไม่สามารถทราบสถานะของยอดหนี้ที่ชัดเจนซ้ ายังส่งผลกระทบให้เกิดการรายงานยอดหนี้ต่ อกระทรวงล่าช้า
และข้อมูลที่รายงานก็ผิดพลาด  ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2562 งานพัสดุจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญในการ
รายงานก่อหนี้แก่งานการเงินและบัญชี  จึงได้ด าเนินการบันทึกรายงานก่อหนี้ทุกรายการให้เป็นลายลักษณ์
อักษร  เมื่อพิสูจน์ยอดหนี้ที่ได้ก่อหนี้ให้ตรงกับเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง  พบว่า  
 
- ช่วงที่ 1 ตค. 61 - ธค. 61  มีการรายงานก่อหนี้  จ านวน  63  รายการ  พบรายงานก่อหนี้ล่าช้า 62 รายการ  
ผิดพลาด 54 รายการ คิดเป็นร้อยละ 98.41 และ 85.71 
- ช่วงที่ 2 มค. 62 – มีค. 62 มีการรายงานก่อหนี้  จ านวน  76  รายการ  พบรายงานก่อหนี้ล่าช้า 75 รายการ  
ผิดพลาด –  คิดเป็นร้อยละ  98.68 และ 100 
- ช่วงที่ 3 เมย. 62 – พค. 62 มีการรายงานก่อหนี้  จ านวน  50  รายการ  พบรายงานก่อหนี้ล่าช้า 48 
รายการ  ผิดพลาด 49 รายการ  คิดเป็นร้อยละ  96.00 และ 98.00 
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รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 
มหกรรมวิชาการจังหวัดยะลา ปี ๒๕๖๒ 

๑. แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
ประเภท Oral presentation[   ] ๑. วิจัย[   ] ๒. R๒R   [   ]  ๓ CQI (Clinic)  [  /  ]๔.CQI (Non-Clinic)  
กลุ่มหน่วยงาน [   ] ๑. รพ.สต./ ศสม.  [ / ] ๒.รพช. รพท. [   ]๓.สสอ./สสจ. 
 

ชื่อเรื่อง      การพัฒนาแนวทางการส่งใช้เงินยืมราชการ 
ผู้น าเสนอ    นางสาวซูรีนา  สามะ   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
หน่วยงาน    กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกรงปินัง จังหวัด ยะลา 
มือถือ     083-3974229      E-mail    sureena4229@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
จากผลการประเมินระบบควบคุมภายใน  เรื่อง ลูกหนี้เงินยืมโรงพยาบาลกรงปินัง ประจ าปี

งบประมาณ 2561 ไดส้อบทานกระบวนงานด้านการยืมเงินราชการของโรงพยาบาลกรงปินัง พบมีการยืมเงิน     
18 ราย มีจ านวนการส่งใช้เกินระยะเวลาที่ก าหนดจ านวน 14 ราย (คิดเป็นร้อยละ77.78) และพบว่าเหตุผล
การม่ามารถคืนตามระยะเวลาที่ก าหนดนั้น เกิดจากการลืมและไม่ตระหนัก รวมถึงเหตุผลการไม่ทราบถึง
กระบวนการด้านเอกสารด้วย งานการเงินและงานการบัญชี จึงได้พัฒนาด าเนินการ โดยจัดท าหนังสือแจ้งเวียน 
กรอบก าหนดการด าเนินการส่งใช่เงินยืม ก าหนดมาตรการกรณีส่งใช้เงินยืมเกินก าหนด จัดท าหนังสือทวง 
จนกระท่ังถึงกระบวนการแจ้ง และด าเนินการหักเงินเดือนต่อไป 

ผลการด าเนินการ พบว่าการส่งใช้เงินยืมราชการบรรลุเปูาหมายการคืนเงินได้ตามท่ีก าหนดเวลามาก
ขึ้นเป็น ร้อยละ 83.33 แต่ทั้งนี้ยังเป็นโอกาสพัฒนาในการเพ่ิมความตระหนักในการส่งใช้เงินยืมให้ทัน
ก าหนดเวลา รวมถึงการสร้างนวตกรรมการแจ้งเตือน รวมถึงการก าหนดกระบวนงานให้มีความสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้นต่อไป 
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รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 
มหกรรมวิชาการจังหวัดยะลา ปี ๒๕๖๒ 

๑. แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
ประเภท Oral presentation[   ] ๑. วิจัย[   ] ๒. R๒R   [   ]  ๓ CQI (Clinic)  [  /  ]๔.CQI (Non-Clinic)  
กลุ่มหน่วยงาน [   ] ๑. รพ.สต./ ศสม.  [ / ] ๒.รพช. รพท. [   ]๓.สสอ./สสจ. 
 

ชื่อเรื่อง:      ธนาคารขยะ ลดปริมาณ เพิ่มมูลค่า  
ผู้น าเสนอ:   นายมุมิน ดือราแม ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  
หน่วยงาน    เวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน อ าเภอ กรงปินัง จังหวัด ยะลา  
มือถือ    091-4614457       E-mail      dueramae_@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 
จากข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณขยะและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการก าจัดขยะของโรงพยาบาลกรงปินัง ปี พ.ศ.

2561 โดยงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  พบว่า ปริมาณขยะทั่วไปที่เกิดขึ้นโดย เฉลี่ย 488.6 กิโลกรัม/เดือน 
ขยะติดเชื้อ 353 กิโลกรัม/เดือน จากการวิเคราะห์พบว่าเกิดจาก 2 สาเหตุ คือ จ านวนผู้รับบริการที่เพ่ิมข้ึน ท า
ให้มีขยะหรือวัสดุเหลือใช้เพ่ิมมากขึ้น และการคัดแยกขยะไม่ถูกต้อง ซึ่งเกิดจากขาดอุปกรณ์สนับสนุน เช่น ถัง
ขยะ ที่เหมาะสม เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการคัดแยกขยะ ขาดแรงจูงใจในการคัดแยก โรงพยาบาลกรงปินัง 
โดยงานอนามัยสิ่งแวดล้อมจัดระบบการจัดการเพ่ือลดปริมาณขยะในระยะที่ 1 โดยการอบรมฟ้ืนฟูความรู้เรื่อง
การจัดการขยะแก่บุคลากรและจัดสรรอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆให้เพียงพอและเหมาะสม แต่พบว่าไม่สามารถลด
ปริมาณขยะลงได้ จึงได้ด าเนินการในระยะที่ 2 คือตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล ขึ้น เป็นแนวทางหนึ่งที่ก่อให้เกิดการ
คัดแยกขยะอย่างเป็น ระบบ โดยการน าขยะที่คัดแยกมาฝากธนาคารลักษณะเดียวกับธนาคารทั่วไป ซึ่งจะมี
ร้านรับซื้อของเก่ามารับซื้อขยะจากธนาคาร รายได้ในการบริหารจัดการจากการก าหนดราคาท่ีแตกต่างของ
ราคารับซื้อและราคาจ าหน่ายให้กับสมาชิก ได้เริ่มโครงการเมื่อวันที่ 8/3/2562 เปิดรับซื้อ-ขายตั้งแต่วันที่  
10/4/2562 ซึ่งหลังด าเนินการพบว่าได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในโรงพยาบาล มีหน่วยงานที่น าขยะมา
ขายจ านวน 16 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 53.33 ของหน่วยงานทั้งหมด และสามารถลดปริมาณขยะทั่วไปได้ 
63.71% จากค่าเฉลี่ยปี 2561 และมีรายได้ 3062.25 บาทนอกจากนี้ยังพบว่าอุบัติการณ์การคัดแยกขยะติด
เชื้อไม่ถูกต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อเดือน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 
มหกรรมวิชาการจังหวัดยะลา ปี ๒๕๖๒ 

๑. แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
ประเภท Oral presentation[   ] ๑. วิจัย[   ] ๒. R๒R   [   ]  ๓ CQI (Clinic)  [  /  ]๔.CQI (Non-Clinic)  
กลุ่มหน่วยงาน [   ] ๑. รพ.สต./ ศสม.  [ / ] ๒.รพช. รพท. [   ]๓.สสอ./สสจ. 
 

ชื่อเรื่อง       Key ตรง Realtime  ไม่ซ้ าซ้อน 
ผู้น าเสนอ     นายไอมาน  สะดียามู       ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
หน่วยงาน    โรงพยาบาลกรงปินัง    อ าเภอ กรงปินัง  จังหวัด ยะลา 
มือถือ      082-282-0312     E-mail    sadeeyamu@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
ปี 2559 – 2561 ได้พบอุบัติการณ์การหายและผิดพลาดของข้อมูลการรับบริการของคลินิกแพทย์

แผนไทย จ านวน 300,280,212 ซึ่งเกิดจากการคีย์ข้อมูลการบริการของคลีนิกแพทย์แผนไทย ซึ่งตั้งอยู่ใน
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา จะต้องคีย์ข้อมูลผ่านเครื่องแม่ข่ายแบบ Standalone หรือการ
จ าลองเครื่องแม่ข่ายย่อย ซึ่งจะติดตั้งอยู่ที่คลีินิก ท าให้ทางผู้ดูแลระบบของ รพ. จะต้องน าข้อมูลไปอัปเดต
ฐานข้อมูลทะเบียนเลข HN อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งบางครั้งข้อมูลจะมีการผิดพลาดและไม่ Realtime อีกท้ังเวลามีการ
รับบริการแต่ละครั้งทางคลีนิกจะต้องแจ้งมายังห้องบัตรที่ รพ. เพื่อท าการลงทะเบียน HN ใหม่ แล้วแจ้ง
กลับไปยังคลีนิกเพ่ือเพ่ิม HN ใหม่ เข้าไปในเครื่องแม่ข่ายย่อยอีกที ท าให้มีความซับซ้อนและใช้ระยะเวลา
ด าเนินการค่อนข้างนาน  จึงพัฒนาระบบการคีย์ข้อมูล HosXP ผ่านระบบ VNC โดยการรีโมตหน้าจอเข้ามายัง
เครื่องโฮสท์(VM) ซึ่งเครื่องโฮสท์นั้นจะเชื่อมต่อภายในวงแลนกับเครื่องแม่ข่าย HosXP หลักของ รพ. และ
เครื่องโฮสท์จะตั้งอยู่ใน รพ. อยู่แล้ว เพื่อคีย์ข้อมูลการบริการคลีนิกนวดแพทย์แผนไทยเข้าโปรแกรม HosXP 
ได้ทันที ผลจากการใช้งานระบบ VNC ในระยะเวลา 6 เดือนที่ ผ่านมา ของปีงบประมาณ 2562 ยังไม่พบ
อุบัติการณ์การหายและผิดพลาดของข้อมูลการรับบริการของคลินิกแพทย์แผนไทย เท่ากับ 0 
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ประเภทผลงาน  
Poster  Presentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปจ านวนผลงานวชิาการในการประกวดมหกรรมวิชาการ โรงพยาบาลกรงปินัง ปี 2562 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ กลุ่มงาน/
หน่วยงาน 

ชื่อเรื่อง ชื่อผู้น าเสนอ คณะท างาน 

ประเภท Poster  Presentation 

1 กายภาพบ าบัด การพัฒนาเครื่องมือประเมินอาการ
ปวดส าหรับผู้ปุวยในแผนก
กายภาพบ าบัดฉบับมลายูสไตล์ 
( Kesaketan scale) 

 

นางสาวศุภลักษณ์  
อาบูวะ  
   

1.นางสาวนูรีซัน อะมิยะ  
2.นางสาวอามีนี สะอ ุ 

2 IPD การพัฒนาแนวทางการเก็บสิ่งส่ง
ตรวจ 

 

นายมูห ามัด  ตาเยะ   

3 OPD การพัฒนาระบบการเฝูาระวังอาการ
ไม่คงที่หรือมีอาการทรุดลงขณะรอ
ตรวจ 

 

นูรีฮัน ตวงทองวัฒนา    

4 IT การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
ส่งข้อมูลผ่านระบบ Cloud 

นางสาวอารีนา   
หะยีสาแล                                                                                                                                                                                                                                                      

1.นายไอมาน  สะดียาม ู 
2.นางสาวสูซัน  สาร ี   
 

5 กายภาพบ าบัด การพัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูล
ผู้ปุวย Stroke เครือข่ายอ าเภอ
กรงปินัง  

 

นางสาวนูรีซัน อะมิยะ  
   

1.นางสาวศุภลักษณ์ อาบูวะ  
2.นางสาวอามีนี สะอ ุ 

6 ห้องยา 
พัฒนาระบบและการจัดการเพ่ือลด  
Dispensing  

นางซูอานีตา  สาและ     1.นายฮาฮามัด อาล ี
2.นางสาวฟารีดา  ยามาเจริญ       
3.นางสาวสุรยิาณ ี    กอแลง 



รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 
๑. แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
ประเภท Oral presentation  [   ]  ๑.วิจัย-R๒R   [   ]  ๒. CQI (Clinic)  [   ] ๓.CQI (Non-Clinic)  
 [   ] นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์        [   ]  เรื่องเล่า     [   ]  poster presentation 
กลุ่มหน่วยงาน [   ] ๑. รพ.สต./ ศสม.  [  ] ๒.รพช. รพท. [   ]๓.สสอ./สสจ. 
 

ชื่อเรื่อง     การพัฒนาเครื่องมือประเมินอาการปวดส าหรับผู้ปุวยในแผนกกายภาพบ าบัดฉบับมลายูสไตล์  
( Kesaketan scale) 
ชื่อผู้เสนอผลงาน นางสาวศุภลักษณ์ อาบูวะ นักกายภาพบ าบัด 

หน่วยงาน หน่วยงานแพทย์แผนไทย และงานกายภาพบ าบัด อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 

มือถือ    086-4123071     E-mail    susan-atm@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 
ผู้มาใช้บริการทางกายภาพบ าบัดทั้งหมดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 – เดือนเมษายน 2562 ทางระบบ

กระดูกและกล้ามเนื้อคิดเป็นร้อยละ 86 ของผู้มาใช้บริการทั้งหมด ซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม มีภาษามลายูถิ่นใน
การใช้การสื่อสาร ที่ผ่านมาการประเมินอาการเจ็บปวดมาจากการสอบถามอาการลักษณะของการบอกเล่า มี
ตัววัดที่เป็นรูปธรรมแต่เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ท าให้ผู้ปุวยไม่เข้าใจแบบประเมินที่มีอยู่แล้ว ดังนั้น
หน่วยงานกายภาพบ าบัด จึงออกแบบเครื่องมือในการประเมินอาการเจ็บปวดpain scaleให้มีภาษามลายู
เพ่ิมเติม  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ปุวยสามารถบอกระดับอาการเจ็บปวดของตนเองได้อย่างถูกต้อง และง่าย
ต่อการสื่อสารท าความเข้าใจระหว่างนักกายภาพบ าบัดกับซึ่งจากการเก็บข้อมูลจากผู้ปุวยที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อมีความพึงพอใจต่อแบบประเมินอาการปวดที่พัฒนาขึ้น keseketan scale คิดเป็น
ร้อยละ 87   
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รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 
๑. แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
ประเภท Oral presentation  [   ]  ๑.วิจัย-R๒R   [   ]  ๒. CQI (Clinic)  [   ] ๓.CQI (Non-Clinic)  
 [   ] นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์        [   ]  เรื่องเล่า     [   ]  poster presentation 
กลุ่มหน่วยงาน [   ] ๑. รพ.สต./ ศสม.  [  ] ๒.รพช. รพท. [   ]๓.สสอ./สสจ. 
 

ชื่อเรื่อง     การพัฒนาแนวทางการเก็บสิ่งส่งตรวจ 
ชื่อผู้เสนอผลงาน นายมูฮ าหมัด  ตะเย๊าะ  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
หน่วยงาน กลุ่มงานผู้ปุวยใน โรงพยาบาลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 
 

บทคัดย่อ 
จากสถิติการ admit ของแผนกผู้ปุวยใน พบว่าผู้ปุวยมีแนวโน้มที่สูงขึ้น  ในปี  2559-2562 มีผู้ปุวย 

admit  2981 ,4893, 4762 และ 2,122 ตามล าดับ   และร้อยละ 95 ของผู้ปุวยผู้ปุวยที่  admit จะต้องได้รับ

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือการวินิจฉัยและเมินอาการ    จากการรวบรวมข้อมูลปีงบประมาณ  2559-

2561   พบอุบัติการณ์ ความผิดพลาดในการเก็บสิ่งส่งตรวจจ านวน  233 , 284 และ 268 ตามล าดับ  ท าให้

ต้องเก็บสิ่งส่งตรวจซ้ า ส่งผลต่อการวินิจฉัยที่ล่าช้า  อาจท าให้ผู้ปุวยได้รับการรักษาผิดพลาดและอาจเกิด

อันตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวิตได้   ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้ปุวยที่ต้องเจาะเลือดซ้ าจากการเจ็บตัวเพ่ิมข้ึน 

และโรงพยาบาลมีการสูญเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนจากการใช้อุปกรณ์มากกว่าที่จ าเป็น  จากการวิเคราะห์ปัญหา 

ด้านระบบงาน เกิดจากระบบงานไม่ชัดเจน ไม่มีแนวทางปฏิบัติ การน าส่งสิ่งส่งตรวจไม่เหมาะสม  ภาชนะใสสิ่ง

ส่งตรวจมีหลายปริเภท   ไม่มีการตรวจสอบซ้ า ขาดการสะท้อนข้อมูลจากห้องปฏิบัติการณ์การเก็บตัวอย่างสิ่ง

ส่งตรวจไม่ถูกต้อง      รวมทั้ง ในแต่ละวันมีการเจาะเลือดจ านวนมาก ท าให้การตรวจสอบท าได้ล าบากและใช้

เวลานานด้านการสื่อสาร ขาดการสื่อสารระหว่างทีม   การคัดลอกค าสั่งผิด   ด้านบุคลาการ  คนที่เจาะเลือด

กับคนที่สั่งสิ่งส่งตรวจเป็นคนละคนกัน  ภาระงานมาก  ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ อุปกรณ์ที่ใส่สิ่งส่งตรวจมีหลาย

ชนิด อาจมีความสับสนได้  ทีมจึงได้มีการพัฒนาโดย  จัดท าคู่มือเอกสารการเก็บสิ่งส่งตรวจในหน่วยงาน  จัด

วางคู่มือในต าแหน่งเห็นชัดเจน หยิบดูได้งายโดยจัดท าแนวทางการพัฒนาการเก็บสิ่งส่งตรวจ   จัดท า บอร์ด

เกี่ยวเก็บภาชนะส าหรับเก็บสิ่งส่งตรวจ  จัดท าตะแกรง ส าหรับใส่สิ่งส่งตรวจ   จัดท ากล่องส่งสิ่งส่งตรวจ เพ่ือ 

มีสะท้อนการรายงาน อุบัติการณ์ การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ ประจ าเดือน   จัดระบบ double check ค าสั่งของ

แพทย์ร่วมกันระหว่าง Inchart กับ member ใช้ระบบ Patient identification ทุกครั้ง จัดท าบล็อกใส่สิ่งส่ง

ตรวจและใบ Lab โดยแบ่งเป็นทีมให้ชัดเจน  เพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบ และลดเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ  มี

การพัฒนาสมรรถนะ โดยจัดอบรม การเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ถูกต้อง  โดยทีม HRD จดัระบบ

นิเทศหน้างาน  เพ่ือติดตามและประเมินผล ทุกๆ 3 เดือน ส่งผลให้ จ านวนอุบัติการณ์ของการปฏิเสธสิ่งส่ง

ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ลดลงอีกทั้งยังสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปโดยไม่จ าเป็นของโรงพยาบาลได้ 
 



รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 
๑. แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
ประเภท Oral presentation  [   ]  ๑.วิจัย-R๒R   [   ]  ๒. CQI (Clinic)  [   ] ๓.CQI (Non-Clinic)  
 [   ] นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์        [   ]  เรื่องเล่า     [   ]  poster presentation 
กลุ่มหน่วยงาน [   ] ๑. รพ.สต./ ศสม.  [  ] ๒.รพช. รพท. [   ]๓.สสอ./สสจ. 
 

ชื่อเรื่อง     การพัฒนาระบบการเฝูาระวังอาการไม่พึงประสงค์ขณะรอตรวจ 
ชื่อผู้เสนอผลงาน นางนูรีฮัน   ตวงทองวัฒนา  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
หน่วยงาน กลุ่มงานผู้ปุวยนอก โรงพยาบาลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 
 

บทคัดย่อ 
แผนกผู้ปุวยนอกได้พบอุบัติการณ์การคัดกรองไม่ถูกต้องและอุบัติการณ์ผู้ปุวยทรุดลงขณะรอตรวจปี 

2556-2562 จ านวน 3,2,3,2,0,1,2 ตามล าดับ จากการทบทวนพบว่า สาเหตุเกิดจากแนวทางการคัดกรองไม่

ชัดเจน, เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการคัดกรอง, ไม่มีการประเมินอาการผู้ปุวยซ้ าและการประเมินอาการอาการ

แสดงของผู้ปุวยที่ยังไม่ครอบคลุมทุกระบบ, และขาดการลงบันทึกผลการคัดกรองที่มีความต่อเนื่อง ดังนั้น

หน่วยงานผู้ปุวยนอกจึงพัฒนาระบบระบบการเฝูาระวังอาการไม่พึงประสงค์ขณะรอตรวจ โดยการปรับปรุง

แนวทางการคดักรอง จัดท าแบบฟอร์มการคัดกรองและแบบฟอร์มระบบการเฝูาระวังอาการไม่พึงประสงค์

ขณะรอตรวจมีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร, จัดระบบการติดตามและเฝูาระวังอาการผู้ปุวย, มีการ

มอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษรโดยการก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละจุดให้บริการให้ชัดเจน, จัดท าระบบเตือน

การเฝูาระวังอาการผู้ปุวยโดยใช้ปูายและนาฬิกาเตือน, มีนวัตกรรม Flow การแยกประเภทผู้ปุวย 6 สี อีกทั้งมี

การเพ่ิมอัตราก าลังพยาบาลในวันที่มีคลินิกพิเศษ ส่งผลให้อุบัติการณ์การคัดกรองไม่ถูกต้องและอาการทรุดลง

ขณะรอตรวจเท่ากับ 0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 
๑. แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
ประเภท Oral presentation  [   ]  ๑.วิจัย-R๒R   [   ]  ๒. CQI (Clinic)  [   ] ๓.CQI (Non-Clinic)  
 [   ] นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์        [   ]  เรื่องเล่า     [   ]  poster presentation 
กลุ่มหน่วยงาน [   ] ๑. รพ.สต./ ศสม.  [  ] ๒.รพช. รพท. [   ]๓.สสอ./สสจ. 
 

ชื่อเรื่อง     การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งข้อมูลผ่านระบบ Cloud 
ชื่อผู้เสนอผลงาน   นางสาวสูซัน  สารี  เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์    

    นางสาวอารีนา  หะยีสาแล  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
หน่วยงาน   กลุ่มงานสารสนเทศฯ โรงพยาบาลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 
 

บทคัดย่อ 
เดิมทางโรงพยาบาลได้มีการเก็บข้อมูล ส่งข้อมูล ผ่านระบบ Share file พอใช้ไปนานๆท าให้ระบบ

ขัดข้อง บางเครื่องไม่สามารถเปิดไฟลได้ ดึงข้อมูลไม่ได้ ท าให้เกิดความล่าช้าในการส่งข้อมูล ทางผู้บริหารได้
เล็งเห็นความส าคัญ จึงให้ทางหน่วยงานสารสนเทศแก้ไขปัญหา  ทางหน่วยงานจึงคิดใช้ ระบบ Cloud ในการ
เก็บข้อมูล ส่งข้อมูล ที่ง่าย สะดวก รวดเร็วและยังสามารถปูองกันการติดไวรัส จากการส ารวจความพึ่งพอใจ
ของบุคลากรอยู่ในระดีบดี   

พัฒนาด้านระบบ : ให้เจ้าหน้าที่มีการส่งข้อมูล ดึงข้อมูลผ่านระบบ Cloud แทนการใช้ระบบการ 
Share file (หากมีข้อสงสัยให้มาสอบถามเจ้าหน้าที่ไอที)   

พัฒนาด้านคน : มีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่ รพ. 100% ในการใช้ Cloud (โดยทุกคน
จะมี Gmail ของตนเอง)  มีการให้ความรู้ระบบ Cloud       

พัฒนาด้านเครื่องมือ : สามารถซิงค์ขอ้มูลระหว่างอุปกรณ์ที่แพลตฟรอ์มได้ (แต่ share file ไม่สามาถ
ซิงค์ข้อมูลได้)  

จากความพ่ึงพอใจของบุคลากร พบว่าบุคลากรมีความพ่ึงใจอย่างมากในการใช้ระบบผ่าน Cloud 
เนื่องจากระบบ Cloud ไม่ติดไวรัส แล้วยังสามารถเก็บข้อมูลจ านวนมากได้ และสามารถส่งข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็วอีกด้วย                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 
๑. แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
ประเภท Oral presentation  [   ]  ๑.วิจัย-R๒R   [   ]  ๒. CQI (Clinic)  [   ] ๓.CQI (Non-Clinic)  
 [   ] นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์        [   ]  เรื่องเล่า     [   ]  poster presentation 
กลุ่มหน่วยงาน [   ] ๑. รพ.สต./ ศสม.  [  ] ๒.รพช. รพท. [   ]๓.สสอ./สสจ. 
 

ชื่อเรื่อง     การพัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลผู้ปุวย Stroke เครือข่ายอ าเภอกรงปินัง 
ชื่อผู้เสนอผลงาน   นางสาวนูรีซัน อะมิยะ  ต าแหน่ง  นักกายภาพบ าบัด 
หน่วยงาน   กลุ่มงานกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 
 

บทคัดย่อ 
ในปี 2562 เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 มีผู้ปุวย stroke จ านวน 16 ราย ได้รับการ

ฟ้ืนฟูแล้ว 14 ราย ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับจากโรงพยาบาลศูนย์ยะลา คิดเป็นร้อยละ 88 และจากการด าเนินการ

พัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลร่วมกันทั้งโรงพยาบาลกรงปินัง และ รพ.สต. ทั้ง 5 แห่ง สามารถท าให้ติดตาม

ผู้ปุวยได้รวดเร็วขึ้น สามารถติดต่อผู้ปุวยหลังจากออกจากโรงพยาบาลศูนย์ยะลาได้โดยทันที ท าให้ผู้ปุวยได้รับ

การประเมิน BI เพ่ือคัดกรอง และส่งต่อให้นักกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลกรงปินัง อีกทั้งสามารถให้ความ

ช่วยเหลือ และให้ค าแนะน าในการดูแลที่ถูกต้อง ตลอดจนได้รับการเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อปูองกันการ

เกิดปัญหาทุพลภาพ ลดภาระต่อครอบครัว โดยการเริ่มจากประชุมวางแผนพัฒนาระบบการส่งต่อ, วางแผน

เยี่ยมบ้าน พร้อมๆ กับด าเนินการส่งต่อข้อมูลผ่าน group line Home Health Care ติดตามข้อมูลจาก

ผู้รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 
๑. แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
ประเภท Oral presentation  [   ]  ๑.วิจัย-R๒R   [   ]  ๒. CQI (Clinic)  [   ] ๓.CQI (Non-Clinic)  
 [   ] นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์        [   ]  เรื่องเล่า     [   ]  poster presentation 
กลุ่มหน่วยงาน [   ] ๑. รพ.สต./ ศสม.  [  ] ๒.รพช. รพท. [   ]๓.สสอ./สสจ. 
 

ชื่อเรื่อง     โครงการพัฒนาระบบและการจัดการเพ่ือลด  Dispensing error  
ชื่อผู้เสนอผลงาน   นางซูอานีตา  สาและ    เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน 
หน่วยงาน   กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 
 

บทคัดย่อ 
ความคลาดเคลื่อนที่ เกิดข้ึน ในขั้นตอนการจ่ายยา หรือการส่งมอบยาทที่ เตรียมส าหรับผู้ปุวยเฉพาะ

รายที่ถึงผู้ปุวย หรือบุคคลากรทาง การแพทย์แล้ว อันเนื่องมาจากไม่ตรงตามค าสั่งใช้ยา หรือเป็นความคลาด
เคลื่อนที่ เภสัชกรควรตรวจพบได้ เพราะค าสั่งใช้ยาไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ 
สูตรการค านวณ  อัตราคลาดเคลื่อนจากการจ่ายยา 
ผู้ปุวยนอก จ านวนรายการยาในขั้นตอนการจ่ายยาผู้ปุวยนอกท่ีคลาดเคลื่อนใน 1 เดือน x 1,000  
จ านวนใบสั่งยาทั้งหมดใน 1 เดือน   หน่วยเป็นครั้ง ต่อ 1,000 ใบสั่งยา 
การพัฒนาโปรแกรมและการวางระบบการจัดยาใหม่ สามารถลดการเกิด Dispensing error 
โดยในปี 2562 (ตุลาคม2561-มีนาคม2562) มีจ านวน Dispensing error ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2561 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทผลงาน  
นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปจ านวนผลงานวิชาการในการประกวดมหกรรมวิชาการ โรงพยาบาลกรงปินัง ปี 2562 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ กลุ่มงาน/
หน่วยงาน 

ชื่อเรื่อง ชื่อผู้น าเสนอ คณะท างาน 

ประเภท นวัตกรรม 

1 LR วงแหวนแทนอ้อมกอดแม่   
นางสาวอันนูรฮายาตี  
เจ๊ะเลาะ 

ห้องคลอด 

2 ER หักแล้วไม่บาดมือ นายฮัมซะห์   ลาแซ   

3 กายภาพ PT shelves mobile  นางสาวนูรีซัน อะมิยะ 
1.นางสาวศุภลักษณ์  อาบูวะ 
2.นางสาวอามีนี  สะอุ 

4 IT kpnservice: แจ้งง่าย ซ่อมเร็ว ว่าที่ ร.ต.ฮูยันช ์ สันหลี   นายนิซ ารี เจ๊ะเละ 

5 LR 
รวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย ด้วย “ 
PIH BOX ” 

นางสาวสารีปะ  อาแซ   

6 แพทยแ์ผนไทย Several Board legs Exercise  นางสาวซูซาน มูซอ 
1.นางสาวศุภลักษณ์ อาบูวะ 
2.นางสาวนูรีซัน อะมิยะ  

7 ER กระดานบันทึกเวลาช่วยชีวิต นายอาลี ดอเลาะ นายอับดุลกัฟฟาร์ เจ๊ะหลง 

8 ER Safety Tray นางสาวฮัสวานี มูเด็ง นายอับดุลฮาฟีซ มีดามี 

9 IPD หักสบาย ไม่มีบาด นางสาวบัยญีณะห์  มะ
เราะหะแม 

 

10 บริหาร 
(พนักงานทั่วไป) 

ปูหนีบหยักไข่ นางสาวมารีนา วาเฮง 1.นางสาวมาซีเตาะ  สาแม   
2.นางสาวซัลมา  บาหะ    

11 ER ตะแกรงขยะ นางสาวนูรีซา  ปุโรง  



รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 
๑. แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
ประเภท Oral presentation  [   ]  ๑.วิจัย-R๒R   [   ]  ๒. CQI (Clinic)  [   ] ๓.CQI (Non-Clinic)  
 [  ] นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์        [   ]  เรื่องเล่า     [    ]  poster presentation 
กลุ่มหน่วยงาน [   ] ๑. รพ.สต./ ศสม.  [  ] ๒.รพช. รพท. [   ]๓.สสอ./สสจ. 
 

ชื่อเรื่อง     วงแหวนแทนอ้อมกอดแม่   
ชื่อผู้เสนอผลงาน  นางสาวอันนูรฮายาตี  เจ๊ะเลาะ   ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
หน่วยงาน   ห้องคลอด โรงพยาบาลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 
 

บทคัดย่อ 
ทารกตัวเหลืองหลังคลอดที่ต้องนอนส่องไฟเพ่ือลดสารบิลิรูบินหรือสารที่ให้สีเหลืองในเลือด นอน 

Photo ได้ ไม่นาน สะดุ้งตื่น เคว้งค้าง ร้องกวน ท าให้เสียเวลาในการได้รับการส่องไฟที่จะลดสารที่ให้สีเหลือง
ในเลือดได้เร็วขึ้น ส่งผลต่อทารกต้องนอน รพ นานขึ้น จึงได้คิดนวตกรรมเพ่ือให้ทารกนอนใน Photo ได้นาน
ขึ้น ไม่สะดุ้งตื่น ไม่ร้องกวน สารบิลิรูบินหรือสารที่ให้สีเหลืองในเลือลดลงเร็วขึ้น 
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธภาพการส่องไฟ ลดจ านวนชั่วโมงการนอนโดยเพิ่มเวลาการนอน
หลับในPhoto ได้นานขึ้น ไม่สะดุ้งตื่น ไม่ร้องกวน  
วิธีการปฏิบัติในอดีต  

- ให้แม่อุ้ม 
         - นอนส่องกับมารดา 
         - ใช้ผ้ามาแนบข้างๆ.หมวนผ้าขนหนู หรือผ้าปูเป็นวงกลมติดด้วยพลาสเตอร์ ล้อมรอบลูกนอน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  (แผนงานโครงการ, รูปแบบหรือวิธีการของนวัตกรรม, องค์ประกอบของนวัตกรรม 
กรณีเป็นสิ่งประดิษฐ์ให้ระบุสิ่งที่ใช้ท า/วิธีท า) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน   

1. ประเมินปัญหา 
2. วิเคราะห์หาสาเหตุ 
3. แก้ปัญหาเฉพาะหน้า  

วัสดุ/อุปกรณ์ท่ี 
1. ผ้าส าลีตัด 2ชิ้น กว้าง 10 เซนต์ ยาว 60 เซนต์ 

2. นุ่น 

3. กรรไกร 
4. ด้าย 
5. เข็ม 
งบประมาณท่ีใช้................บาท 



วิธีการท า น าผ้าตัดขนาดกว้าง 10 เซนต์ ยาว 60 เซนต์ มาเย็บ เป็นลักษณะเหมือนหมอนข้าง น าหัวท้าย
หมอนมาประกบเย็บติดกัน เป็นหมอนกลมๆ แล้วอัดนุ่นหรือ ส าลีเข้าไป จะได้หมอนรูปกลม  
วิธีการใช้ และการพัฒนาต่อเนื่อง 

เมื่อน ามาใช้จัดรูปเป็นรีๆ เข้าขนาดตามรูปทารกแนบตัวทารก ทารกจะนอนโดยมีวงแหวนแทนแขนแม่ไม่เคว้ง
คว้าง ไม่สะดุ้งตื่น  
ผลการด าเนินงาน  (แสดงให้เห็นผลการด าเนินงานเปรียบเทียบก่อนและหลังด าเนินการ, ประโยชน์ที่ได้รับจาก
การด าเนินงานนวัตกรรม) 

1. มีนวกรรมส่องไฟทารกตัวเหลืองใช้ 
2. ทารกนอนได้นานประสิทธภาพการส่องไฟดี ลดจ านวน ชม การส่งไฟลง. 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการและผลลัพธ์ 

ตัวช้ีวัด (KPI) เป้าหมาย(Target) ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้ 
1.ทารกตัวเหลืองได้รบัการส่องไฟไม่ร้องกวน  >80%  100% 

2.มารดาพึงพอใจ  >80%  100% 
3.ลดวันนอน   >80%  

 

สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการนวัตกรรม  (ปัจจัยแห่งความส าเร็จ, ปัญหาอุปสรรค, ข้อเสนอแนะและ
โอกาสพัฒนา) 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. ความตั้งใจในการพัฒนาผลงานของเจ้าหน้าที่โดยมุ่งผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง จากการสังเกต 
พบปัญหาในการให้การดูแลผู้ปุวยที่ได้รับการส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลืองแต่ละครั้ง 
2. ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในหน่วยงานห้องคลอด ในการร่วมมือร่วมใจกัน 
คิดและช่วยกันเย็บอุปกรณ์เพ่ือประดิษฐ์วงแหวนแทนอ้อมกอด 
 3.การน าปัญหาที่พบจากการดูแลทารกที่ได้รับการส่องไฟน ามาร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและ 
พยายามหาวิธี ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ท่ีใช้ในการดูแลทารก เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดีที่สุด 

 
 
 

 

 

 

 

 



รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 
๑. แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
ประเภท Oral presentation  [   ]  ๑.วิจัย-R๒R   [   ]  ๒. CQI (Clinic)  [   ] ๓.CQI (Non-Clinic)  
 [  ] นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์        [   ]  เรื่องเล่า     [    ]  poster presentation 
กลุ่มหน่วยงาน [   ] ๑. รพ.สต./ ศสม.  [  ] ๒.รพช. รพท. [   ]๓.สสอ./สสจ. 
 

ชื่อเรื่อง     หักแล้วไม่บาดมือ 
ชื่อผู้เสนอผลงาน  นายฮัมซะห์   ลาแซ   ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
หน่วยงาน   งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 
 

บทคัดย่อ 
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรพยาบาลกรงปินัง  ดูแลผู้ปุวยตามระดับความเร่งด่วน หัตถการที่ท าบ่อย คือ 

การฉีดยา จากข้อมูลปีงบประมาณ 2561 จ านวนการฉีดยาในห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน จ านวน 4.901ครั้ง (จาก
ข้อมลูHosXP) เฉลี่ย 20 ครั้ง/วัน โดยส่วนใหญ่ยาโรงพยาบาล ร้อยละ 80 เป็นขวดแก้ว ซึ่งมีขนาดและความ
หนา บาง ไม่เท่ากัน ท าให้ใช้ระยะเวลาในการเตรียมยา โดยเฉพาะในภาวะวิกฤติ คนไข้ไม่รู้สึกตัว และใน
ปีงบประมาณ 2560 พบอุบัติการณ์เจ้าหน้าที่โดนเศษแก้วบาดมือขณะหัก amp ยา 5  ครั้ง เพ่ือปูองกันการ
เกิดอุบัติเหตุจากการหักหลอดยาชนิดแก้ว และความรวดเร็วในการบริหารยา  
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนานวัตกรรม  

-เพ่ือลดอุบัติการณ์การบาดเจ็บจากการหักหลอดยาชนิดแก้ว  
-เพ่ือความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน  
-เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมระดับมากข้ึนไป  

 
3. กลุ่มเป้าหมายในการใช้งานนวัตกรรม  

เจ้าหน้าที่งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ และเวชกิจฉุกเฉิน จ านวน 13คน  
4. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องการพัฒนานวัตกรรม  
วิธีเตรียมยาฉีดจากยาน้ าบรรจุหลอด (Ampule)  
1. เช็ดรอบคอหลอดยาด้วยสาลีชุบแอลกอฮอล์  
2. คลี่สาลีแอลกอฮอล์หรือก๊อซที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้วหุ้มรอบบริเวณคอหลอดยาเพ่ือปูองกันหลอดยาที่หัก
ปลายแล้วบาดนิ้วมือ แล้วท าการหักหลอดยา  
3. สวมหัวเข็มสาหรับดูดยาเข้ากับปลายกระบอกฉีดยา  
4. ถอดปลอกเข็มออก จับหลอดยาด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด ถือกระบอกฉีดยาด้วยมือข้างที่ถนัดสอดเข็มเข้าหลอด
ยา ระวังมิให้เข็มสัมผัสกับด้านนอกและปากหลอดยา  
5. เอียงหลอดยาให้ปลายตัดเข็มจุ่มในน้ ายา ดูดยาตามจ านวนที่ต้องการ  
6. ตรวจสอบชื่อยาบนหลอดยาอีกครั้งหนึ่งก่อนทิ้งหลอดยา  
7. เปลี่ยนเข็มใหม่ เลือกขนาด และความยาวที่เหมาะสมสาหรับการฉีดยานั้น ๆ  



 5. วิธีด าเนินการพัฒนานวัตกรรม 
อุปกรณ์  
1. กล่องเปล่าที่ตรวจปัสสาวะจากห้องปฏิบัติการ (พลาสติกหนา)  
2. ปลอก medicut  
3. Syring ขนาด 5, 10 ml.  
4. กาวร้อน 2 แท่ง  
5. คัตเตอร์  
6. สว่าน  
7. สติกเกอร์  
วิธีการ  

ประดิษฐ์ชิ้นงาน (โดยการล้างกล่องท าความสะอาด ลอกสติกเกอร์ จากนั้นใช้สว่านเจาะรูตามขนาดที่
ต้องการ ใช้คัตเตอร์ตัดSyringและปลอกmedicate จากนั้นใช้กาวร้อนยึดติดกับกล่องพลาสติกให้แน่น และติด
สติกเกอร์ตามขนาดกล่อง)  
งบประมาณ  
1. ค่าสติกเกอร์ 5 แผ่น 25 บาท  
2. ค่ากาวร้อน 2 แท่ง 10 บาท  
3. ค่า Syring ขนาด 5,10 ml จ านวน 6 อัน ราคา  45บาท  
รวม 80  บาท 
6. ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนวัตกรรม  
จากแบบสอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน จานวน 13 คน ดังนี้  
ประสิทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์  

ก่อน  หลัง  

1. เพ่ือลดอุบัติการณ์การ
บาดเจ็บจากการหักหลอด
ยาชนิดแก้ว  

5 0  

2.เพ่ือความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน  

7-10 วินาที  6-8 วินาที  

3.เจ้าหน้าที่มีความพึง
พอใจต่อการใช้นวัตกรรม
ระดับมากข้ึนไป  

NA   
ระดับมาก  

 

 
 
 



7. อภิปรายผล  
จากผลการด าเนินงานสรุปว่า การพัฒนานวัตกรรมผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจระดับมาก แต่หากแยกข้อย่อย
จะพบว่า การใช้ปลอกเปิดหลอดยาสะดวก และง่ายในการใช้เปิดหลอดยา และปลอกเปิดหลอดยาสามารถ
เปิด/หักหลอดยาได้จริง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ซึ่งพบว่า Syring มีความลื่น บาง ควรมีการพัฒนา
รูปแบบให้มีประสิทธิผลมากขึ้นเพื่อให้บริการผู้ปุวยรวดเร็ว มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 8. ประโยชน์ที่ได้จากนวัตกรรม  
เจ้าหน้าที่สามารถบริหารยาอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ และปลอดภัย  
9. ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนานวัตกรรม  
ชิ้นงานมีหลายขนาดมากเกินไป Syring มีความลื่น ค่อนข้างบาง และไม่มีความคม ส่วนใหญ่จะใช้แรงดันเท่า
เดิมหลอดยาถึงหักได้ และใบหลอดยาใหญ่ยังต้องใช้ใบเลื่อยร่วมในการหักหลอดยาทาให้ยังใช้เวลา
ค่อนข้างมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 
๑. แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
ประเภท Oral presentation  [   ]  ๑.วิจัย-R๒R   [   ]  ๒. CQI (Clinic)  [   ] ๓.CQI (Non-Clinic)  
 [  ] นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์        [   ]  เรื่องเล่า     [    ]  poster presentation 
กลุ่มหน่วยงาน [   ] ๑. รพ.สต./ ศสม.  [  ] ๒.รพช. รพท. [   ]๓.สสอ./สสจ. 
 

ชื่อเรื่อง     PT shelves mobile  
ชื่อผู้เสนอผลงาน    1.นางสาวนูรีซัน อะมิยะ    ต าแหน่ง นักกายภาพบ าบัด 

     2.นางสาวศุภลักษณ์  อาบูวะ  ต าแหน่ง นักกายภาพบ าบัด 
     3.นางสาวอามีนี  สะอุ  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

หน่วยงาน   งานกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 
 

บทคัดย่อ 
จากการท ากายภาพบ าบัดภายในหน่วยงาน จะมีการรักษาโดยการใช้ไฟฟูาบ าบัด และการออกก าลัง

กายโดยการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ชนิดต่างๆทางกายภาพบ าบัด ผู้ปุวยที่มารับบริการจะมีทั้งโรคทางระบบ
กล้ามเนื้อกระดูก ระบบประสาท ระบบหลอดเลือด และระบบการหายใจ ซึ่งล้วนต้องใช้อุปกรณ์ออกก าลังกาย
ในการรักษารว่มกับวิธีการอ่ืนๆ นอกจากการรักษาผู้ปุวยภายในโรงพยาบาลก็จะมีการออกหน่วยหรือเยี่ยมบ้าน
ให้บริการทางกายภาพบ าบัด ทั้งนี้ไม่สะดวกในการน าอุปกรณ์ต่างๆหลายๆชิ้น มาใช้งานเนื่องจากพ้ืนที่ภายใน
ห้องกายภาพบ าบัดแคบ พื้นท่ีการวางอุปกรณ์ออกก าลังกายถูกจ ากัดจากเครื่องมือทางไฟฟูา และไม่สะดวกใน
การน าอุปกรณ์ไปนอกพ้ืนที่ จึงได้คิดค้นนวัตกรรมจากตู้วางของเดิมที่มีอยู่ น ามาประยุกต์ใช้เป็น PT shelves 
mobile เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1.เพ่ือความสะดวกในการหยิบจับมาใช้งานทั้งบุคลากรและผู้ปุวย 
2.เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดวางอุปกรณ์ ง่ายต่อการน ามาใช้ 
3.เพ่ือสะดวกในการเคลื่อนที่และเคลื่อนย้าย / ง่ายต่อการน าไปใช้นอกพ้ืนที่   
4.เพ่ือลดพ้ืนที่ในการใช้สอยภายในหน่วยงาน 
5.เพ่ือเพ่ิมองศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ในกลุ่มผู้ปุวยที่ปวดไหล่ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน  (แผนงานโครงการ, รูปแบบหรือวิธีการของนวัตกรรม, องค์ประกอบของนวัตกรรม 
กรณีเป็นสิ่งประดิษฐ์ให้ระบุสิ่งที่ใช้ท า/วิธีท า) 

1. ออกแบบและวัดขนาดมุมชั้นวาง ติดล้อเลื่อนที่ฐานตู้ชั้นวางของ โดยใช้สว่านเจาะรู และใส่สกรู ติด
ล้อเลื่อนทั้ง 4 ด้านของมุมฐานชั้นวางของ 

- ใช้ล้อเลื่อน 4 ตัว  
2. ติดตะขอเหล็กบริเวณข้างขวาของตู้ชั้นวางของ โดยติดตะขอ 3 ตัว 2 แถว บนและล่าง 



3. น าตะกร้าพลาสติกขนาดประมาณ 10 นิ้ว  * 5 นิ้ว จ านวน 2 ใบ มาติดด้านซ้ายของชั้นวางของ โดยใช้
ตะปูตอกเข้ากับผนังตู้ 
4. น าท่อพีวีซี ขนาด ¾ ยาว 34 นิ้ว มาติดมุมด้านหน้าข้างขวาของชั้นวาง ใช้จุกปิดท่อด้านล่าง และน า

ท่อพีวีซี ขนาด ½ ยาว 34 นิ้ว  มาใส่ลงในท่อขนาด ¾ ที่ติดไว้กับชั้นวาง   
5. น าอุปกรณ์ออกก าลังกายมาวางในตู้ชั้นวาง และน าเครื่องมือไฟฟูา เช่น เครื่อง ultrasound และเครื่อง 

TENS มาวางไว้ในตู้ 
 

วิธีการใช้ และการพัฒนาต่อเนื่อง 
1. ตรวจสอบความพร้อมใช้งาน ของอุปกรณ์ในตู้ชั้นวาง 
2. น าตู้เคลื่อนที่ไปยังเตียงรักษาผู้ปุวย สามารถหยิบอุปกรณ์ท่ีจะใช้ตามแผนการรักษาของผู้ปุวยแต่ละคน

ตามความเหมาะสม และถูกต้องตามหลักวิชาชีพกายภาพบ าบัด 
3. น าไปใช้นอกสถานที่บริการ เช่น กรณีออกหน่วย หรือลงเยี่ยมบ้าน 

ผลการด าเนินงาน   
 น ามาใช้ให้บริการแก่ผู้รับบริการของงานกายภาพบ าบัดและเจ้าหน้าที่งานกายภาพบ าบัดใน
โรงพยาบาลจ านวน30 ราย เพ่ือให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในกิจกรรม และเพ่ือสร้างความพึงพอใจระหว่างการ
รับบริการ ส่งเสริมการเรียนรู้ จากอุปกรณ์ต่างๆ ในตู้ชั้นวางของที่มีอยู่ในหน่วยงาน สามารถน ามาใช้ได้อย่าง
สะดวก อีกท้ังสามารถน าไปใช้กับผู้ปุวยนอกสถานที่บริการได้อีกด้วย   
 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการและผลลัพธ์ 

ตัวช้ีวัด (KPI) เป้าหมาย(Target) ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้ 

ร้อยละของผู้รับบริการที่องศาการ
เคลื่อนไหวของข้อไหล่เพิ่มข้ึน จาก
อุปกรณ์ออกก าลังกายบนตู้เคลื่อนที่ PT 
shelve mobile 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและ
และเจ้าหน้าที่ หลังจากการใช้อุปกรณ์
ออกก าลังกายในตู้เคลื่อนที่ PT shelve 
mobile 

ร้อยละ 70 
 
รอ้ยละ 70 

1. ประเมินองศาการเคลื่อนไหวข้อ
ไหล่ พบว่าข้อไหล่มีการเพ่ิมองศา
การเคลื่อนไหว ร้อยละ87 

2. ประเมินระดับความพึงพอใจ 
พบว่ามีความพึงพอใจ ร้อยละ 94 

 

สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการนวัตกรรม  
1. องศาการเคลื่อนไหวข้อไหล่เพิ่มข้ึน ในกลุ่มท่ีปวดไหล่ 
2. อ านวยความสะดวกต่อบุคลากรและผู้ที่มารับบริการ 
3. มีความเป็นระเบียบ ง่ายต่อการหยิบมาใช้งาน 
4. สะดวกต่อการเคลื่อนที่และเคลื่อนย้ายทั้งภายในสถานบริการและนอกสถานบริการ 
5. มีพ้ืนที่ว่างในการจัดวางสิ่งของอ่ืนๆภายในหน่วยงาน 



รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 
๑. แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
ประเภท Oral presentation  [   ]  ๑.วิจัย-R๒R   [   ]  ๒. CQI (Clinic)  [   ] ๓.CQI (Non-Clinic)  
 [  ] นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์        [   ]  เรื่องเล่า     [    ]  poster presentation 
กลุ่มหน่วยงาน [   ] ๑. รพ.สต./ ศสม.  [  ] ๒.รพช. รพท. [   ]๓.สสอ./สสจ. 
 

ชื่อเรื่อง     kpnservice: แจ้งง่าย ซ่อมเร็ว 

ชื่อผู้เสนอผลงาน    1. ว่าที่ ร.ต.ฮูยันช์  สันหลี  ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
         2. นายนิซ ารี เจ๊ะเละ  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์  
หน่วยงาน   งานกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 
 

บทคัดย่อ 
ปัจจุบันบุคลากรโรงพยาบาลกรงปินัง มีการแจ้งงานซ่อมด้านไอที ผ่านทางโทรศัพท์ภายในและวิทยุ

สื่อสาร โดยการแจ้งข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นและแผนกที่จะให้เข้าไปแก้ไข ซึ่งเกิดปัญหาการสื่อสารไม่ชัดเจน 
เข้าถึงหน้างานได้ช้า มีบางงานที่ต้องรอคิวในการแก้ไขซ่อมแซม และติดตามงานที่ได้แจ้งซ่อมไม่ได้ ทีมงานจึง
ได้พัฒนาระบบ kpnservice: แจ้งง่าย ซ่อมเร็ว เป็นเว็บไซต์ที่จัดท าขึ้นเพ่ือสะดวกในการแจ้งซ่อม และ
รองรับหลายขนาดของหน้าจอ โดยเริ่มจากบุคลากรในโรงพยาบาลกรงปินังเข้าสู่ระบบแล้วแล้วเลือกหัวข้อการ
แจ้งซ่อมตามที่ต้องการพร้อมกรอกรายละเอียดของ ปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วกดส่งข้อมูลผ่านทางระบบ เจ้าหน้าที่
ไอทีจะเห็นปัญหาที่มีการแจ้งซ่อมเข้ามาผ่านทางจอคอมพิวเตอร์ กับทางไลน์  (Line Notify) พร้อมรับทราบ
ปัญหาและไปยังหน้างานตามคิวและภายในเวลาที่ก าหนด เพ่ือความรวดเร็วในการแก้ไข ซ่อมแซม และอัปเดต
สถานะของงานที่ได้แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อมสามารถติดตามงานท่ีแจ้งซ่อมได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพ่ือความสะดวกในการแจ้งซ่อม 

2. เพ่ือความสะดวกในการติดตามงาน 

3. เพ่ือสนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าที่ไอที 

ขั้นตอนการด าเนินงาน  (แผนงานโครงการ, รูปแบบหรือวิธีการของนวัตกรรม, องค์ประกอบของนวัตกรรม 
กรณีเป็นสิ่งประดิษฐ์ให้ระบุสิ่งที่ใช้ท า/วิธีท า) 

 

 

 

 



 

วิธีการใช้ และการพัฒนาต่อเนื่อง 

1. ผู้แจ้งท างานแจ้งซ่อมผ่านทางระบบเว็บไซต์ http://10.233.0.14/kpnservice/ 

   1.1 เลือกหัวข้อที่ต้องการแจ้งซ่อม 

   1.2 กรอกรายละเอียดที่ต้องการแจ้ง 

   1.3 กดส่งข้อมูลการแจ้งซ่อม 

2. เจ้าหน้าที่ไอทีรับเรื่องผ่านทางระบบเว็บไซต์และการแจ้งเตือนทางไลน์ 

   2.1 กดรับทราบปัญหาที่มีการแจ้งเข้ามา พร้อมออกไปยังหน้างาน (ภายในเวลา 15 นาที) 

   2.2 อัปเดตสถานการณ์แก้ไขซ่อมแซม 

   2.3 บันทึกการแก้ไขซ่อมแซมเสร็จสิ้น พร้อมกับแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบ 

ผลการด าเนินงาน  (แสดงให้เห็นผลการด าเนินงานเปรียบเทียบก่อนและหลังด าเนินการ, ประโยชน์ที่ได้รับ
จากการด าเนินงานนวัตกรรม) 

1. ได้เพ่ิมความสะดวกในการแจ้งซ่อม 

2. ได้เพ่ิมความสะดวกในการติดตามงาน 

3. ได้สนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าที่ไอที 

 

 

 

 

แผนการด าเนนิงาน 

เมษายน – พฤษภาคม 2562 

เมษายน พฤษภาคม 

1 2 3 4 1 2 3 

1) ศึกษาการท างานของระบบเดิม และรวบรวมข้อมูล        

2) วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้        

3) พัฒนาระบบงาน        

4) ทดสอบการท างานของระบบ        

http://10.233.0.14/kpnservice/


ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการและผลลัพธ์ 

ตัวช้ีวัด (KPI) เป้าหมาย(Target) ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้ 

 อัตราความส าเร็จของการแก้ไขซ่อมแซม 80%   

 อัตราความส าเร็จในการเข้าถึงหน้างานภายในเวลาที่
ก าหนด 

80% 
  

 

สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการนวัตกรรม  (ปัจจัยแห่งความส าเร็จ, ปัญหาอุปสรรค, ข้อเสนอแนะและ
โอกาสพัฒนา) 

โอกาสพัฒนา          - พัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการการซ่อม 

         - พัฒนาระบบให้ทุกคนสามารถเข้าถึง ปัญหาและวิธีการแก้ไขเบื้องต้นได้ 

          - พัฒนาระบบการแจ้งเตือนไปยังผู้แจ้งซ่อม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอยีดการส่งผลงานน าเสนอ 
๑. แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
ประเภท Oral presentation  [   ]  ๑.วิจัย-R๒R   [   ]  ๒. CQI (Clinic)  [   ] ๓.CQI (Non-Clinic)  
 [  ] นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์        [   ]  เรื่องเล่า     [    ]  poster presentation 
กลุ่มหน่วยงาน [   ] ๑. รพ.สต./ ศสม.  [  ] ๒.รพช. รพท. [   ]๓.สสอ./สสจ. 
 

ชื่อเรื่อง       รวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย ด้วย “ PIH BOX ” 
ชื่อผู้เสนอผลงาน    นางสาวสารีปะ  อาแซ  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 
หน่วยงาน    กลุ่มงานห้องคลอด โรงพยาบาลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 
 

บทคัดย่อ 
ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ เป็นความผิดปกติที่พบได้บ่อยของปัญหาทางสูติศาสตร์ และเป็น

สาเหตุหนึ่งที่ท าให้หญิงตั้งครรภ์เสียชีวิตหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ หากไม่ได้รับการดูแลรักษาที่
ถูกต้องและรวดเร็ว จากการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2560 -2562 (ตุลาคม 2559-มีนาคม 
2562)  จ านวนมารดาที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ 14 ,22 และ 13 รายตามล าดับ ในจ านวนนั้นมี
ภาวะ Severe  Pre-eclamsia ที่ให้ยากันชัก 4,5 และ 3 รายตามล าดับ การให้การดูแลรักษาหญิงตั้งครรถ์ที่มี
ภาวะ Severe Pre-eclampsia มีหัตถการและขั้นตอนการเตรียมยาและอุปกรณ์นานเฉลี่ย 20 นาที/ราย  
เนื่องจากไม่สามารถหยิบใช้ได้ทันทีและเจ้าหน้าที่ขาดความมั่นใจในการบริหารยา เสี่ยงต่อการบริหารยา
ผิดพลาด โดยเฉพาะในช่วงการปฏิบัติงานเวรดึกต้องดึงอัตราก าลังจากแผนกอ่ืนมาช่วยกรณีเร่งด่วน ดังนั้นเพ่ือ
ปูองกันความผิดพลาดจากการบริหารยาที่มีความเสี่ยงสูงและลดระยะเวลาการเตรียมยาและอุปกรณ์ จึงได้
จัดท านวัตกรรม “ รวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย ด้วย PIH BOX .” ขึ้น  
วัตถุประสงค์ 
1. ระยะเวลาในการเตรียมอุปกรณ์และการให้ยาใช้เวลา < 10 นาที 
2. ไม่พบอุบัติการณ์การบริหารยาผิดพลาด 
3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางในการดูแลมารดาที่มีภาะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ 100% 
4. ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ในการน านวัตรกรรมมาใช้ > 80% 
ขั้นตอนการด าเนินงาน   
1.ประชุมทีมห้องคลอดเพ่ือแลกเปลี่ยนหาแนวทางแก้ไข ( ได้แนวคิดจาก PPH BOX) เพ่ือให้ผู้ปุวยได้รับยา 
MgSO4 ได้รับยาที่ถูกต้อง ปลอดภัย เจ้าหน้าที่เกิดความมั่นใจในการบริหารยา ลดระยะเวลาของเจ้าหน้าที่ใน
การเตรียมยา เกิดความสะดวก รวดเร็ว  พร้อมใช้ในการดูแลรักษาผู้ปุวย Severe Pre-eclampsia 
2.น าแนวคิดท่ีได้มาจัดเตรียมอุปกรณ์และจัดท ากล่อง “ PIH BOX “ ขึ้น ภายในกล่องประกอบด้วย  
2.1 สารน้ า 5% DN/2 1000 ml  
2.2ชุดให้สารน้ าและเตรียมยา 
2.3 ยากันชัก 10% MgSO4  และ 50% MgSO4   
2.4 วิธีการบริหารยา MgSO4   



2.5 ใบ monitor เพ่ือเฝูาระวังอาการค้างเคียงจากการได้ยา MgSO4   
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการและผลลัพธ์  

ตัวชี้วัต (KPI) เปูาหมาย ( Target 
) 

ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้ 

อุบัติการณ์การบริหารยาผิดพลาด 0 % 0 % 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางในการดูแลผู้ปุวย
ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ 

100 % 100 % 

ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ในการน านวัตกรรม
มาใช้  

>80 % 95 % 

 
สรุปผลการด าเนินงาน    

 ผลงานชิ้นนี้จัดท าข้ึนเพื่อช่วยลดระยะเวลาในการเตรียมอุปกรณ์ท าหัตถการและการให้ยากันชักใน
หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะ Severe Pre-eclampsia ในการจัดท าเป็นกล่อง PIH BOX มีใบ monitor เฝูาระวัง
อาการข้างเคียงจากการใช้ยา ,มีวิธีการบริหารยาที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ผลการด าเนินงานพบว่าสามารถลด
ระยะเวลาและขั้นตอนในการเตรียมยาได้ ไม่พบอุบัติการณ์การบริหารยาผิดพลาด และเจ้าหน้าที่มีความมั่นใจ
และพึงพอใจต่อการน านวัตรกรรมนี้มาใช้  
ข้อเสนอแนะและโอกาสพัฒนา  
           สามารถขยายผล หรอืน าไปใช้ในหน่วยงานห้องฉุกเฉินที่ให้การดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะ 
Severe Pre-eclampsia ได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 
๑. แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
ประเภท Oral presentation  [   ]  ๑.วิจัย-R๒R   [   ]  ๒. CQI (Clinic)  [   ] ๓.CQI (Non-Clinic)  
 [  ] นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์        [   ]  เรื่องเล่า     [    ]  poster presentation 
กลุ่มหน่วยงาน [   ] ๑. รพ.สต./ ศสม.  [  ] ๒.รพช. รพท. [   ]๓.สสอ./สสจ. 
 

ชื่อเรื่อง       Several Board legs Exercise 
ชื่อผู้เสนอผลงาน    1.นางสาวซูซาน มูซอ  ต าแหน่งแพทย์แผนไทย 

     2.นางสาวศุภลักษณ์ อาบูวะ  ต าแหน่งนักกายภาพบ าบัด 
     3.นางสาวนูรีซัน อะมิยะ        ต าแหน่งนักกายภาพบ าบัด 

หน่วยงาน    กลุ่มงานแพทย์แผนไทย และกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 
 

บทคัดย่อ 
อาการปวดกล้ามเนื้อเป็นกลุ่มอาการที่พบได้เป็นอันดับ1 ในการให้บริการของงานแพทย์แผนไทยและ

งานกายภาพบ าบัด ถือเป็นปัญหาสุขภาพที่ส าคัญ โดยเฉพาะอาการปวดตึงน่องและขา ที่อาจท าให้เกิดอาการ
ชาปลายเท้าได้อีกด้วย โดยอาการเหล่านี้พบได้บ่อยในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป หรือกลุ่มวัยท างาน ซึ่งเกิดได้
หลายสาเหตุ เช่น อายุที่มากขึ้น หรือการท ากิจกรรมท่าเดิมนานๆ จึงท าให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก ท าให้มี
อาการปวด ตึง ชา ตามมา ดังนั้นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อจึงเป็นกิจกรรมบรรเทาอาการปวดได้ดี นอกจากนี้ยัง
มีสมุนไพรที่ท าให้อาการชาปลายเท้าลดลง  

การเข้ารับบริการแพทย์แผนไทยร่วมกับกายภาพบ าบัด ในผู้ปุวยที่มีอาการปวดขาและชาปลายเท้า 
จะได้รับการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยได้แก่ นวด ประคบและอบไอน้ าสมุนไพร รวมถึงการท ากายภาพบ าบัด
ได้แก่ TENS US และ Home program โดยการรับบริการในแต่ละครั้ง มีหลากหลายกิจกรรมอาจท าให้ผู้ปุวย
ไม่เห็นความส าคัญ และขาดแรงจูงใจในการออกก าลังกาย ดังนั้นงานแพทย์แผนไทยและงานกายภาพบ าบัด 
โรงพยาบาลกรงปินัง จึงมีแนวคิดประดิษฐ์นวัตกรรม Several Board Exercise เพ่ือยืดเหยียดกล้ามเนื้อน่อง
และขา อีกท้ังเพ่ือลดอาการชาปลายเท้าจึงได้มีการจัดท านวัตกรรมนี้ขึ้น 
วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1. เพ่ือให้ผู้ปุวยยืดเหยียดกล้ามเนื้อน่องและขา 
2. เพ่ือบรรเทาอาการชาปลายเท้า 

ขั้นตอนการด าเนินงาน  (แผนงานโครงการ, รูปแบบหรือวิธีการของนวัตกรรม, องค์ประกอบของนวัตกรรม 
กรณีเป็นสิ่งประดิษฐ์ให้ระบุสิ่งที่ใช้ท า/วิธีท า) 

1. ออกแบบและตัดไม้ด้ามยาวเพื่อท าฐานไม้จับ 
- ตั้งเป็นฐานตั้งสูง (42นิ้ว*2ชิ้น) 
- ฐานไม้จับ (15.5นิ้ว*1ชิ้น) 
- ฐานรองเท้า (20นิ้ว*2ชิ้น) (15.5นิ้ว*1ชิ้น) (13.5นิ้ว*1ชิ้น) 
- ไม้ตั้งฉาก (10นิ้ว*2ชิ้น) 



- ไม้ก้ันเพ่ือปรับระดับ (13.5นิ้ว*4ชิ้น) 
2. ประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน โดยมีฐานรองเป็นสี่เหลี่ยมและมีช่องส าหรับปรับระดับไม้ 
3. แผ่นไม้ส าหรับวางลงในช่อง 
4. ออกแบบและตัดท าฐานวางเท้า 

- แผ่นไม้วางเท้า (14นิ้ว*15นิ้ว) 1ชิ้น 
- ไม้แท่งยาว ส าหรับกั้น (15นิ้ว*1ชิ้น) 

5. ประกอบฐานวางเท้าโดยกั้นไม้แท่งยาวบนและล่าง 
6. ประกบฐานวางเท้าและฐานไม้ด้วยบานพับประตู 
7. อุปกรณ์เสริมส าหรับกิจกรรมชาปลายเท้า วางลงในช่องวางเท้า 

- แผงไข่มะกรูด ใส่ลูกมะกรูดจ านวน30ลูก ลงไปในฐานวางไข่ 
- แผ่นท่อพีวีซี โดยตั้งท่อพีวีซี (12นิ้ว*12ชิ้น) และไม้ยาว (14นิ้ว*3ชิ้น) ประกอบเข้าด้วยกัน 
- กล่องลูกแก้ว ฐานไม้ของท่อพีวีซีกลับด้าน สามารถใส่ลูกแก้ว 

วิธีการใช้ และการพัฒนาต่อเนื่อง 
1. ยืดเหยียดกล้ามเนื้อน่องและขา โดยการปรับระดับไม้ สามารถปรับได้3ระดับ เพ่ือให้กล้ามเนื้อน่องตึง 
2. ใช้อุปกรณ์เสริมในการแก้อาการชาเท้า โดยมี2อุปกรณ์ได้แก่ 1)แผงไข่มะกรูด 2)แผ่นท่อพีวีซี 

แผงไข่มะกรูด ปรับระดับฐานวางเท้าอยู่ในแนวราบ วางลูกมะกรูดลงในฐานวางไข่จ านวน30ลูกโดยให้
ด้านขั้วของมะกรูดตั้งข้ึน แล้วน าแผงไข่มะกรูดวางบนฐานวางเท้า ให้ผู้ปุวยนั่งบนเก้าอ้ี วางเท้าเปล่าลง
บนมะกรูด ที่วางในแผงไข่และเหยียบนวดเท้าไปมาบนแผงมะกรูด เปลี่ยนลูกมะกรูดใหม่ภายใน3-4วัน 
หรือเปลี่ยนเมื่อมะกรูดเริ่มเปลี่ยนสี หรือเริ่มปริแตก 

3. แผ่นท่อพีวีซี เมื่อใช้แผ่นมะกรูดเสร็จแล้ว สามารถใช้แผ่นท่อพีวีซีวางลงบนแผ่นไม้ ผู้ปุวยนั่งบนเก้าอ้ี
แล้วใช้เท้ากลิ้งท่อพีวีซี 

4. สลับแผ่นท่อกลับด้าน สามารถใส่ลูกแก้ว โดยให้ผู้ปุวยนั่งท่าเดิม แล้วน าลูกแก้ววางสลับกัน เพ่ือใช้
กล้ามเนื้อส่วนปลายเท้า  

ผลการด าเนินงาน   
 เมื่อน านวัตกรรม Several Board Exercise ใช้ส าหรับผู้ปุวยที่มีอาการปวดตึงกล้ามเนื้อน่องและขา 
รวมถึงผู้ปุวยที่มีอาการชาปลายเท้า จ านวน50ราย พบว่าผู้ปุวยมีความสนใจและพึงพอใจต่อนวัตกรรมร้อยละ
96 อีกทั้งพบว่าอาการปวดตึงกล้ามเนื้อน่องและขาลดลงร้อยละ92  และผู้ปุวยมีอาการชาลดลงร้อยละ92
ส่งผลให้ผู้ปุวยได้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อน่องและขา รวมถึงอาการชาปลายเท้าลดลง ซึ่ งสามารถปูองกัน อาการ
ปวดหลัง ปวดฝุาเท้า และตะคริวได้อีกด้วย 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการและผลลัพธ์ 
 

ตัวช้ีวัด (KPI) เป้าหมาย(Target) ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้ 

1.ร้อยละของผู้ปุวยมีอาการปวดตึงกล้ามเนื้อ
น่องและขาลดลงหลังจากการใช้  Several 
Board Exercise 
2.ร้อยละของผู้ปุวยมีอาการชาลดลงหลังจาก
การใช้  Several Board Exercise 
3.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
หลังจากการใช้  Several Board Exercise 

 ร้อยละ90 3. ประเมินระดับความเจ็บปวด  
พบว่าอาการปวดดีขึ้น ร้อยละ92 
 
4. ประเมินระดับความเจ็บปวด  
พบว่าอาการปวดดีขึ้น ร้อยละ92 
5. ประเมินระดับความพึงพอใจ 
พบว่ามีความพึงพอใจ ร้อยละ96 

 

สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการนวัตกรรม  

1. ผู้ปุวยได้รับการฝึกและปฏิบัติได้เอง จ านวน50ราย 

2. จากการประเมินความพึงพอใจพบว่า ร้อยละ96มีความพึงพอใจต่อนวัตกรรม 

3. จากการสอบถามผู้ที่ลองใช้นวัตกรรมSeveral Board Exercise โดยปฏิบัติต่อเนื่องที่บ้าน วันละ 2 
ครั้ง เช้าและเย็น พบว่าอาการปวดกล้ามเนื้อและชาปลายเท้าลดลง ร้อยละ92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 
๑. แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
ประเภท Oral presentation  [   ]  ๑.วิจัย-R๒R   [   ]  ๒. CQI (Clinic)  [   ] ๓.CQI (Non-Clinic)  
 [  ] นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์        [   ]  เรื่องเล่า     [    ]  poster presentation 
กลุ่มหน่วยงาน [   ] ๑. รพ.สต./ ศสม.  [  ] ๒.รพช. รพท. [   ]๓.สสอ./สสจ. 
 

ชื่อเรื่อง       กระดานบันทึกเวลาช่วยชวีิต 
ชื่อผู้เสนอผลงาน    1. นายอาลี ดอเลาะ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

       2.นายอับดุลกัฟฟาร์ เจ๊ะหลง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
หน่วยงาน    งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 

 

บทคัดย่อ 
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นหน่วยงานที่ให้การดูแลผู้ปุวยที่มีภาวะวิกฤต ซึ่งต้องท าการปั้มหัวใจเมื่อผู้ปุวย
หัวใจหยุดเต้น ในบางครั้งในบางครั้งอาจท าให้การฉีดยากระตุ้นหัวใจช้าเกินไป หรือเร็วเกินไปท าให้อาจ
ช่วยชีวิตผู้ปวุยได้ไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งสภาวะแวล้อมต่างๆ ฟังเสียงและสมาธิของผู้จับเวลารวมทั้ง
ปัจจัยด้านบุคลากร ที่ต้องมีบุคลากรหนึ่งคนคอยจับเวลา ทั้งจดบันทึก และจากการทบทวนเคส ที่มาห้อง
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ด้วยหัวใจหยุดเต้น และท าการกดนวดหัวใจ ให้ยากระตุ้นหัวใจ พบปัญหา การเข้าทีม 
CPR ไม่ท าตามแนวทางปฏิบัติ การจดบันทึกไม่สมบูรณ์ จึงเกิดแนวคิดท านวัตกรรม กระดานจับเวลาช่วยชีวิต 
เป็นอุปกรณ์จับเวลาที่จะคอยเตือน การเปลี่ยนคนปั้มหัวใจทุก 2 นาที และการฉีดยากระตุ้นหัวใจทุก 4 นาที 

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือท าให้เกิดประสิทธิภาพในการปั๊มหัวใจและการฉีดยากระตุ้นหัวใจ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน  (แผนงานโครงการ, รูปแบบหรือวิธีการของนวัตกรรม, องค์ประกอบของนวัตกรรม 
กรณีเป็นสิ่งประดิษฐ์ให้ระบุสิ่งที่ใช้ท า/วิธีท า) 

วิธีการใช้ และการพัฒนาต่อเนื่อง 
เป็นอุปกรณ์การจับเวลาขณะปั๊มหัวใจเพ่ือช่วยเหลือผู้ปุวยฉุกเฉิน เป็นกระบวนการกู้ชีพ ซึ่งการกดหน้าอกต้อง
ได้จ านวน 120ครั้ง/นาที และเปลี่ยนผู้ปั๊มหัวใจทุก 2 นาที พร้อมให้ยากระตุ้นหัวใจทุก 4 นาที  ในสถานการณ์
ฉุกเฉินนั้น บุคลากรทางการแพทย์มีไม่เพียงพอและสภาพแวดล้อมในการเข้าช่วยเหลือผู้ปุวยฉุกเฉินก็จะส่งผล
ต่อสมาธิของผู้จับเวลา อาจท าให้การจับเวลามีความคลาดเคลื่อนและส่งผลให้การช่วยชีวิตผู้ปุวยฉุกเฉินไม่มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงาน  (แสดงให้เห็นผลการด าเนินงานเปรียบเทียบก่อนและหลังด าเนินการ, ประโยชน์ที่ได้รับ
จากการด าเนินงานนวัตกรรม) 

 
 

 
 
 
 
 
 

ก่อน หลัง 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ  เพือช่วยเหลือผู้ปุวยอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการและผลลัพธ์ 

ตัวช้ีวัด (KPI) เป้าหมาย(Target) ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้ 

 1.ผู้ปุวยได้รับยากระตุ้นหัวใจ ทุก 3 นาที่ 
ร้อยละ 90 

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ช่วยเหลือผู้ปุวย ในขณะ
หัวใจหยุดเต้น 

  

  

 2.เจ้าหน้าที่ CPR มีการเปลี่ยนตัว ทุก 2 
นาที ่

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 
๑. แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
ประเภท Oral presentation  [   ]  ๑.วิจัย-R๒R   [   ]  ๒. CQI (Clinic)  [   ] ๓.CQI (Non-Clinic)  
 [  ] นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์        [   ]  เรื่องเล่า     [    ]  poster presentation 
กลุ่มหน่วยงาน [   ] ๑. รพ.สต./ ศสม.  [  ] ๒.รพช. รพท. [   ]๓.สสอ./สสจ. 
 

ชื่อเรื่อง       Safety Tray 
ชื่อผู้เสนอผลงาน    1.นางสาวฮัสวานี มูเด็ง   ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ 
        2.นายอับดุลฮาฟีซ   มีดามี  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
หน่วยงาน    งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 

 

บทคัดย่อ 
จากการทบทวนในหน่วยงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน พบว่าผู้ปุวยอุบัติเหตุที่มีแผลบริเวณศีรษะ เวลาล้าง

แผลผู้ปุวยไม่สามารถวางศีรษะผู้ปุวยบนตะแกรงได้ ท าให้ NSS (น้ าเกลือ) ที่ล้างแผลผู้ปุวยเปื้อนบริเวณเตียง
และพ้ืน ซึ่งส่งผลให้เกิดการกระจายการติดเชื้อได้ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1.เพื่อลดการกระจายการติดเชื้อ 
2.เพื่อลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลือง 

ขั้นตอนการด าเนินงาน  (แผนงานโครงการ, รูปแบบหรือวิธีการของนวัตกรรม, องค์ประกอบของนวัตกรรม 
กรณีเป็นสิ่งประดิษฐ์ให้ระบุสิ่งที่ใช้ท า/วิธีท า) 

1. อุปกรณ์ท่ีใช้  
- ถาดพลาสติก 
- สายยาง 
- กาวซิลิโคน 
- สว่าน 
- มีดคัตเตอร์ 

2. วิธีท า 
 - ตัดสายยางตามขนาดที่ต้องการ 
 - ใช้สว่านเจาะรูที่ถาดพลาสติกขนาดเท่ากับสายยางที่เตรียมไว้  1 รู 
 - น าสายยางสอดเข้าไปบริเวณรูที่เตรียมไว้ 
 - ยิงกาวซิลิโคนเพ่ือให้สายยางยึดติดกับถาดและเพ่ือปูองกันการรั่วไหลของน้ า 

วิธีการใช้ และการพัฒนาต่อเนื่อง 
 1.รองศีรษะผู้ปุวยในขณะล้างแผล 
 2.น าสายยางน้ าทิ้งลงในตะแกรง 

 



ผลการด าเนินงาน   
 น ามาใช้ให้บริการให้กับผู้ปุวยอุบติเหตุที่มีแผลบริเวณศีรษะ เพื่อลดการกระจายการติเชื้อและลดการ
ใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลือง 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการและผลลัพธ์ 

ตัวช้ีวัด (KPI) เป้าหมาย(Target) ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้ 

ลดการกระจายการติดเชื้อ  ร้อยละ90 ลดการกระจายการติดเชื้อร้อยละ 95 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการนวัตกรรม  (ปัจจัยแห่งความส าเร็จ, ปัญหาอุปสรรค, ข้อเสนอแนะและ
โอกาสพัฒนา) 

1. ลดการกระจายการติดเชื้อ 
2. ลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลือง 
2. เพ่ิมความสะดวกของลุคลากรในหน่วยงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 
๑. แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
ประเภท Oral presentation  [   ]  ๑.วิจัย-R๒R   [   ]  ๒. CQI (Clinic)  [   ] ๓.CQI (Non-Clinic)  
 [  ] นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์        [   ]  เรื่องเล่า     [    ]  poster presentation 
กลุ่มหน่วยงาน [   ] ๑. รพ.สต./ ศสม.  [  ] ๒.รพช. รพท. [   ]๓.สสอ./สสจ. 
 

ชื่อเรื่อง       ปูหนีบหยักไย่  

ชื่อผู้เสนอผลงาน    1.นางสาวมารีนา  วาเฮง  ต าแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป 
                          2.นางสาวมาซีเตาะ  สาแม   ต าแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป 
                          3.นางสาวซัลมา  บาหะ   ต าแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป 

หน่วยงาน    กลุม่งานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 

 

บทคัดย่อ 
จากภาระงานที่รับผิดชอบ ต้องดูแลท าความสะอาดตามตึกต่างๆในโรงพยาบาล พบหยักไย่ตามบาน

เกร็ดและตามซอกต่างๆ การเช็ดท าความสะอาดหยากไย่ตามบานเกร็ดมันก็ยากท่ีจะให้สะอาด  
วัตถุประสงค์ของโครงการ  

เพ่ือเช็ดท าความสะอาดบานเกร็ดและซอกต่างๆให้สะอาด 

ขั้นตอนการด าเนินงาน  (แผนงานโครงการ, รูปแบบหรือวิธีการของนวัตกรรม, องค์ประกอบของนวัตกรรม 
กรณีเป็นสิ่งประดิษฐ์ให้ระบุสิ่งที่ใช้ท า/วิธีท า) 
                 อุปกรณ์ท่ีใช้  
                       1.ที่หนีบ 
                       2.สก๊อตไบร์ท  
                 วิธีการท า 
                       1.น าสก๊อตไบร์ทมาเจาะรูด้านบนเพื่อเอาที่หนีบมาเสียบเข้ากันให้ติด  
                       2.เอาที่หนีบมาเสียบเข้ากับสก๊อตไบร์ท ให้แน่น  
วิธีการใช้ และการพัฒนาต่อเนื่อง 

                   น าที่หนีบที่ท าเสร็จสมบูรณ์มาใช้งานได้เลย  
ผลการด าเนินงาน  (แสดงให้เห็นผลการด าเนินงานเปรียบเทียบก่อนและหลังด าเนินการ, ประโยชน์ที่ได้รับจาก
การด าเนินงานนวัตกรรม) 
                    จะเห็นได้ว่า การเช็ดท าความสะอาดบานเกร็ดและตามซอกเล็กๆสะดวก สะอาด ง่ายขึ้น ไม่มี
การตกแตก   
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการและผลลัพธ์ 
 

ตัวช้ีวัด (KPI) เป้าหมาย(Target) ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้ 

 5ส ผ่าน >85%   สะอาด  5ส ผ่าน 89% 

 ไม่มีอุบัติการณ์ตกแตกขณะท าความ
สะอาด 

 ไม่มีตกแตก  ไม่มีอุบัติการณ์ตกแตกขณะท าความสะอาด 

 

สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการนวัตกรรม  (ปัจจัยแห่งความส าเร็จ, ปัญหาอุปสรรค, ข้อเสนอแนะและ
โอกาสพัฒนา) 
                 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ จะเห็นได้ว่า การเช็ดท าความสะอาดบานเกร็ดและตามซอกเล็กๆสะดวก 
สะอาด ง่ายขึ้น ไม่มีการตกแตก  
ปัญหาอุปสรรค     

      ต้องเปลี่ยนสก๊อตไบร์ทบ่อย ขึ้นอยู่ตามการใช้งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 
๑. แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
ประเภท Oral presentation  [   ]  ๑.วิจัย-R๒R   [   ]  ๒. CQI (Clinic)  [   ] ๓.CQI (Non-Clinic)  
 [  ] นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์        [   ]  เรื่องเล่า     [    ]  poster presentation 
กลุ่มหน่วยงาน [   ] ๑. รพ.สต./ ศสม.  [  ] ๒.รพช. รพท. [   ]๓.สสอ./สสจ. 
 

ชื่อเรื่อง       ตะแกรงแยกขยะ 
ชื่อผู้เสนอผลงาน    นางสาวนูรีซา  ปุโรง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
หน่วยงาน    งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 

 

บทคัดย่อ 

เน่ืองจากหน่วยงานห้องอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรงปินงัเป็นหน่วยงานท่ีให้บริการ แก่
ผูป่้วยในภาวะฉุกเฉินท่ีมาดว้ยอุบติัเหตุ มีแผลฉีกขาดท่ีตอ้งท าการท าความสะอาดแผลและผูป่้วยท่ีมาท าแผล
ตามนดั ในการท าหตัถการกบัผูป่้วยดงักล่าว ทางหน่วยงานอุบติัเหตุและฉุกเฉินใชต้ะแกรงในการรองอวยัวะ
ต่างๆ จากอุบติัการณ์ในการปฏิบติังานพบวา่ อุบติัการณ์การแยกขยะไม่ถูกตอ้ง(ทิ้งส าลี+ผา้กอ้ซลงตะแกรง
ล้างแผล)  พบว่าปี 2560และ2561(ตุ.ค60-ม.ค61) พบอุบติัการณ์ 37 คร้ังและ15คร้ังตามล าดบั เน่ืองจาก 
ตะแกรงท่ีใชใ้นการลา้งแผลเป็นรูเปิดกวา้งเพื่อให้น ้ าและส่ิงคดัหลัง่ต่างๆไหลลงในตะแกรง ซ่ึงไม่สามารถ
กรองส่ิงแปลกปลอมท่ีเป็นส าลีหรือผา้กอ้ซได ้เป็นผลท าใหส่ิ้งแปลกปลอมดงักล่าวอยูร่วมกบัน ้ าในตะแกรง 
ซ่ึงเส่ียงต่อการติดเช้ือเพิ่มข้ึน และเป็นสาเหตุการแยกขยะไม่ถูกตอ้ง และยากต่อการท าความสะอาด 
วตัถุประสงค์ของโครงการ  

1.เพื่อลดอุบติัการณ์การแยกขยะไม่ถูกตอ้ง  
2.เพื่อง่ายต่อการท าความสะอาด  

อุปกรณ์ทีต้่องใช้ 
1.แผน่สเตนเลส 
2.เคร่ืองเช่ือมเหล็ก 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.ตดัสเตนเลสเป็นรูปส่ีเหล่ียม 4 ช้ิน ยาวช้ินล่ะประมาณ 10*10ซม 
2.น าแผน่สเตนเลสทั้ง4ช้ิน มาประกอบกนัโดยการเช่ือมใหติ้ดกนั 
3.จะออกมาเป็นรูปส่ีเหล่ียม 
4.เจาะแผน่สเตนเลสชั้นล่างสุดเป็นรู เพื่อใหน้ ้าสามารถไหลผา่น 
5.น าไปใส่ในตะแกรงลา้งแผล 

 
 
 



ผลการด าเนินงาน 
ก่อนด าเนินงาน  ส าลี+ผา้กอ้ซอยูใ่นตะแกรงซ่ึงยากต่อการท าความสะอาด 
                              
                          
 
 
 
 
 
 
หลงัด าเนินงาน  ตะแกรงสามารถแยกส่ิงแปลกปลอมออกได ้ท าใหง่้ายต่อการท าความสะอาด 
                           
 
  
 
 
 
 
 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการและผลลัพธ์ 
 

ตัวช้ีวัด (KPI) เป้าหมาย(Target) ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้ 

ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ท าความ
สะอาด 

>80 100 

อุบัติการณ์การแยกขยะไม่ถูกต้อง(จาก
การทิ้งสิ่งแปลกปลอมลงในตะแกรง) 

0 0 

  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทผลงาน เรื่องเล่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปจ านวนผลงานวิชาการในการประกวดมหกรรมวิชาการ โรงพยาบาลกรงปินัง ปี 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ กลุ่มงาน/
หน่วยงาน 

ชื่อเรื่อง ชื่อผู้น าเสนอ คณะท างาน 

ประเภทผลงาน  เรื่องเล่า 

1 LR ถาดสีเงินใบนั้น  นางสาวอาซียะห์  วายีกอ  

2 ER บทเรียนจากความผิดพลาด นางสาวซูไมย๊ะ  บือราเฮง  

3 IT  สิ่งส าคัญท่ีสุดในชีวิต นางสาวอารีนา  หะยีสาแล  

4 x-ray พลังของการดุอาร์ นางสาวสารีปฺะ  ดอนิ  



รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 
๑. แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
ประเภท Oral presentation  [   ]  ๑.วิจัย-R๒R   [   ]  ๒. CQI (Clinic)  [   ] ๓.CQI (Non-Clinic)  
 [    ] นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์        [   ]  เรื่องเล่า     [    ]  poster presentation 
กลุ่มหน่วยงาน [   ] ๑. รพ.สต./ ศสม.  [  ] ๒.รพช. รพท. [   ]๓.สสอ./สสจ. 
 

ชื่อเรื่อง      ถาดสีเงินใบนั้น 
ผู้น าเสนอ    นางสาวอาซยี๊ะ วายีกอ            ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
หน่วยงาน   กลุ่มงานห้องคลอด โรงพยาบาลกรงปินัง   อ าเภอ กรงปินัง   จังหวัด ยะลา 
มือถือ   089-2975739        E-mail   wayeekoasiyah@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
       กลางคืนที่เงียบสงัด เสียงดังปนหอบของผู้ชายตะโกนเล็ดลอดมาจากด้านนอกห้องคลอดว่า “เปิดประตู

เร็วๆ เมียคลอดแล้วมาจากบ้าน” ฉันจึงเอามือปลดล็อคประตูห้อง ทันทีที่เปิดประตูมีผู้ชายค่อนข้างสูงวัยสีหน้า

กังวลพูดด้วยน้ าเสียงหอบว่า “ช่วยด้วยๆ ลูกผมคลอดมาแล้วหนึ่งชั่วโมง กว่าจะหารถมายากมาก” พร้อมกับ

ยื่นถาดสีเงินสแตนเลสสีค่อนข้างเก่าและมีน้ าเลือดละเลงในถาดนั้น. ฉันเห็นสิ่งหนึ่งที่ถูกห่อด้วยผ้าถุงสีน้ าตาล

ลายบาติกอินโด มีหน้าเด็กขนาดเล็กมากและสายสะดือโพล่ยาวออกมาเชื่อมกับรกซ่ึงอยู่ในถุงพลาสติกใสผูก

ปิดปากถุง ฉันรีบพาเด็กไปที่รับเด็กเพ่ือช่วยเหลือและให้ความอบอุ่น เปิดดูเบื้องต้นเห็นทารกสีผิวแดงเข้มบาง

ใสจนเห็นเส้นเลือดและขนาดเด็ก 1.8 กิโลกรัม ท าให้รับรู้ได้ทันทีว่าต้องเป็นเคสที่คลอดก่อนก าหนดอย่าง

แน่นอนซึ่งตรงกับข้อมูลในสมุดฝากครรภ์ที่บอกว่าเด็กอายุแค่ 28 สัปดาห์ เด็กหายใจเร็วจนหน้าอกบุ๋มลง ริม

ฝีปากเป็นสีม่วง ลาตัวเย็นอุณหภูมิร่างกายต่า เจาะเลือดพบว่าเลือดข้นจากที่สายสะดือตัดช้าอีกท้ังยังพบว่า

น้ าตาลในเลือดต่ าอีกด้วย สุดท้ายทารกได้รับการช่วยแก้ปัญหาเท่าที่ศักยภาพ รพช.ท าได้สามารถส่งต่อรพศ.

ยะลา จากการติดตามพบว่าทารกมีความผิดปกติเกือบทุกระบบจากคลอดอายุครรภ์ก่อนก าหนด ไม่สามารถ

หย่าขาดจากการใช้เครื่องช่วยหายใจได้ สุดท้ายทางครอบครัวเริ่มท าใจยอมรับและตัดสินใจขอพากลับรักษา

แบบประคับประคองที่รพช.ของฉัน เด็กน้อยได้กลับมาอยู่ในอ้อมกอดการดูแลของที่นี่อีกครั้ง อาการคงเดิมไม่

สามารถหย่าจากเครื่องออกซิเจนได้ เราทุกคนผลัดกันดูแลและให้ก าลังใจครอบครัว วันที่ 28 ของการดูแล

ขณะที่เวลาข้างผนังของห้องคือ 3 ทุ่มตรง ฉันนั่งอยู่ข้างๆมารดาและมีเด็กน้อยที่มีเครื่องจับสัญญาณชีพอยู่  

ฉันสังเกตเห็นหน้าอกของเด็กจากหน้าอกบุ๋มมากสุดท้ายไม่หายใจจนเงียบสนิท เส้นชีพจรที่บนจอเครื่องจากท่ี

หยักๆเริ่มเป็นเส้นตรงทั้งท่ีหนีบไว้กับร่างกายเด็กน้อย ฉันและหมอได้ฟังเสียงหัวใจเด็กอีกครั้ง สุดท้ายพบว่า

เด็กน้อยในถาดสีเงินของวันนั้นได้จากเราและครอบครัวไปอย่างไม่มีวันกลับ มารดาของเด็กมีน้าใสๆเอ่อล้น

ขอบตาไหลอาบแก้มทั้งสองข้าง นางอุ้มลูกมาบรรจงจูบและกอดลูกน้อยเป็นครั้งสุดท้าย.. 

     จากเหตุการณ์เรื่องเล่าในถาดสีเงินใบนี้เป็นแนวคิดและจุดเริ่มต้นส าคัญของฉันสู่การทบทวนและพัฒนา
งานอย่างเป็นระบบใช้ได้จริงกับงานแม่และเด็กเหมาะกับบริบทพ้ืนที่กรงปินังสามารถต่อยอดท าให้พัฒนา

mailto:wayeekoasiyah@gmail.com


ผลงานมีคุณค่าในระดับที่สูงขึ้นต่อเนื่องได้รับคัดเลือกเป็นผลงาน Best practice น าเสนอในเวทีระดับชาติ HA 
NATIONAL FORUM ปีนี้ประเภท POSTER PRESENTATION หมวดหมู่ Change at the Cross Fuctional 
level และได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ Oral PRESENTATION งานประชุมวิชาการคลอดมาตราฐานปี 
2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 
๑. แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
ประเภท Oral presentation  [   ]  ๑.วิจัย-R๒R   [   ]  ๒. CQI (Clinic)  [   ] ๓.CQI (Non-Clinic)  
 [    ] นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์        [   ]  เรื่องเล่า     [    ]  poster presentation 
กลุ่มหน่วยงาน [   ] ๑. รพ.สต./ ศสม.  [  ] ๒.รพช. รพท. [   ]๓.สสอ./สสจ. 
 

ชื่อเรื่อง     บทเรียนจากความผิดพลาด 
ผู้น าเสนอ   นางสาวซูไมย๊ะ   บือราเฮง            ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
หน่วยงาน   กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรงปินัง   อ าเภอ กรงปินัง   จังหวัด ยะลา 
มือถือ   081-9632341    E-mail   kaito-sumai@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
ในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง เป็นโรงพยาบาลเล็กๆ ซึ่งบริเวณรอบข้างประกอบด้วยต้นไม้เขียวขจี ดู

สดชื่น ทุกวันจะมีผู้ปุวยมารับบริการที่มีจ านวนไม่มากนัก  วันนั้นเป็นวันที่อากาศสดชื่นและมีชาวบ้านมารอคิว

ตรวจยาวเนื่องจากวันนี้เป็นวันคลีนิคโรคเบาหวานของโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง ทุกเช้าจะมีเสียงวิทยุดังทุก

แผนก มีการตรวจสอบสัญญาณวิทยุและความพร้อมใช้ของวิทยุในแต่ละแผนก  

 ดิฉันในในฐานะท่ีเป็น Inchart หรือหัวหน้าเวรในหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินของวันนั้น ขณะนั้นนั่งอยู่

ประจ าโต๊ะพร้อมปฏิบัติงาน ได้ยินเสียงที่คุ้นหูในทุกเช้า เสียงวิทยุดังขึ้น “เรียก ER จากปินัง 2 ว.2 ว.16”  เมื่อ

ดิฉันได้ยินเสียงวิทยุ จึงรีบตอบทันที “ER รับปินัง 2 ว.16 ระดับ 5 ค่ะ” ซึ่งหมายถึง รับสัญญาณทางวิทยุระดับ

ที่ชัดเจนที่สุด ทันใดนั้นไม่ทันเสียงการตรวจสอบวิทยุสิ้นสุด ได้ยินเสียงแทรกจากหน่วยงานผู้ปุวยนอก ( OPD) 

ขึ้น “เรียกเวรเปลจากหน่วยงาน OPD ว.2 เปลี่ยน ช่วยจับเด็กผู้ชายที่วิ่งออกจากโรงพยาบาลหน่อยค่ะ  กลัว

เด็กถูกรถชน”  พนักงานเวรเปลจึงตอบกลับมาว่า “รับทราบครับ” ทุคนต่างตกใจ รวมถึงตัวดิฉันเองจึงรีบวิ่ง

ออกมาไม่ทันถึงหน้าประตูห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน  พยาบาลหน่วยงานผู้ปุวยเดินเข้ามาในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน

อย่างรีบเร่ง พร้อมกับรายงานอาการผู้ปุวยให้ดิฉันฟังเพ่ือส่งผู้ปุวยเด็กให้ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินดูแลต่อตามแนว

ทางการดูแลผู้ปุวยที่โรงพยาบาลได้ร่วมกันก าหนด สักพักมีพนักงานเวรเปล พร้อมกับมารดาที่เดินประคองตัว

ผู้ปุวยเด็กเข้ามาพร้อมกับส่งเสียงร้องดังลั่น เมื่อเห็นสภาพแขนข้างซ้ายผู้ปุวย  ดิฉันตกใจมาก ผู้ปุวยเดินเข้ามา

โดยมีแขนข้างซ้ายถูกดามด้วยไม้ไผ่ตั้งแต่เหนือข้อมือขึ้นไปถึงเหนือข้อศอก ถูกดามอย่างรัดแน่น แขนบวม 

ปลายมือม่วง เมื่อดิฉันเอามือไปสัมผัสกับแขนข้างซ้าย ผู้ปุวยร้องเสียงดังแสดงถึงความเจ็บปวดทรมาน ดิฉันจึง

รีบรายงานแพทย์เวรวันนั้นทางโทรศัพท์  แพทย์เวรรับทราบจึงรีบมาดูอาการ และเมื่อแพทย์เวรมาถึงเห็น

สภาพแขนข้างซ้ายของผู้ปุวยก็ตกใจไม่ต่างอะไรกับดิฉัน “กะไปท าอะไรมา ท าไมมือบวม ม่วงขนาดนี้”  มารดา

จึงเล่าให้ดิฉันและแพทย์เวรฟังว่า “ 5 วันที่ผ่านมาลูกกะตกจากต้นไม้ ใช้มือยันพ้ืนดิน ท าให้แขนข้างซ้ายหัก 

ผิดรูปกะเห็นชัดว่าแขนผิดรูป จึงรับพาไปหาหมอบ้าน หมอบ้านจึงทาสมุนไพรและดามด้วยไม้ไผ่ หลังจากนั้น

กลับไปบ้านสังเกตมือลูกบวมขึ้น ลูกร้องปวดตลอด กลางคืนนอนหลับๆตื่นๆเพราะปวด เมื่อคืนกะดูมือลูก



ม่วงๆ ลูกปวดมากขึ้น วันนี้เลยจะมาขอยาเพ่ือให้ลูกนอนได้ ให้หายปวด อีก 2 วันกะจะพาไปหาหมอบ้าน

เพราะหมอบ้านนัด” เมื่อหมอและดิฉันฟังก็ตกใจ หมอจึงได้บอกกับมารดาผู้ปุวยว่า “ กะมือลูกกะม่วงมาก ถ้า

ปล่อยไว้เด็กอาจจะถูกตัดแขนได้เลย”แพทย์เวรเอกซเรย์ ตรวจวินิจฉัยว่า Fracture distal end radius 

แพทย์เวรจึงรีบโทรหาแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกที่โรงพยาบาลศูนย์ทันทีเพ่ือจะส่งตั วผู้ปุวยไปรับการ

รักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์ แพทย์เฉพาะทางรับ case และให้ส่งมาทันที แพทย์เวรและดิฉันได้อธิบายมารดา

ผู้ปุวยเกี่ยวกับพยาธิสภาพของโรคและเหตุผลที่ต้องส่งตัวไปรับการรักษาและผ่าตัดที่โรงพยาบาลศูนย์ ทันใด

นั้นมารดาจึงตอบกลับมาว่า “ไม่ต้องบอกแล้วค่ะ ไม่ไป ไม่ไป ที่มาโรงพยาบาลนี้แค่มาขอยา อีก 2 วันจะพาไป

หาหมอบ้าน ให้ยาอย่างเดียวพอ ลูกจะได้หายปวกและนอนได้”มารดาปฏิเสธแบบไม่รับฟังเหตุผลของแพทย์

และพยาบาลต่อเลย แพทย์เจ้าของเวรและดิฉันโกรธมากเพราะด้วยความตั้งใจจะท าการรักษาและให้การ

พยาบาลเพ่ือให้ผู้ปุวยหายและปลอดภัยไม่มีภาวะแทรกซ้อน แพทย์ได้แนะน ามารดาหลายครั้งจึงโกรธมากและ

ให้ดิฉันไปแนะน าต่อ แพทย์พูดว่า “ เธอไปพูด ไปอธิบาย ไปท ายังไงก็ได้ให้เขายอมไปโรงพยาบาลศูนย์ให้ได้” 

ดิฉันได้อธิบายอย่างละเอียดหลายครั้งใช้เวลาประมาณ 20 นาที  แต่มารดาผู้ปุวยยังคงปฏิเสธและยืนยันจะ

รักษากับหมอบ้าน และได้บอกกับดิฉันว่า “พอแล้ว ไม่ต้องพูดแล้ว จะกลับบ้าน” ดิฉันจึงโกรธมาก ด้วย

อารมณ์โกรธและโมโหมารดาที่ปฏิเสธ โดยไม่ได้ค านึงถึงลูกเลย ดิฉันจึงพูดเสียงดังขึ้นไปว่า “กะคิดอะไรอยู่ กะ

ไม่รักลูกเลยเหรอค่ะกะ กะเป็นแม่ ไม่เห็นเหรอค่ะ มือลูกบวม ม่วงขนาดนี้  ยังจะพากลับบ้านอีก แล้วถ้ามือลูก

เน่าขึ้นมากะยังท ายังไง ไม่คิดบ้างเหรอค่ะกะ?” มารดาเริ่มน้ าตาคลอ และร้องไห้เสียงสะอึก และเดินไปอยู่ที่

มุมข้างห้องเอกซเรย์ หลังจากนั้นดิฉันเดินมาหาผู้ปุวยพร้อมกับวัดสัญญาณชีพซ้ า ขณะก าลังวัดสัญญาณชีพ

ดิฉันได้นึกถึงค าพูดทีด่ิฉันตะคอกใส่มารดาผู้ปุวย และรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่พูดออกไป แต่สิ่งที่เปล่งออกไปท าลาย

ความรู้สึกผู้อ่ืนแล้ว ยากที่จะดึงมันกลับมา มารดาผู้ปุวยยังคงยืนร้องไห้ น้ าตาคลออยู่ที่มุมข้างห้องเอกซเรย์ 

โดยที่ไม่ได้ใส่ใจกับเสียงร้องดังลั่นของลูก มารดาคงเสียใจกับค าพูดที่ดิฉันตะคอกไป สักพักมีเจ้าหน้าที่ใน

โรงพยาบาลเดินเข้ามาหาดิฉัน และได้เล่าถึงสถานะทางครอบครัวผู้ปุวยว่า “น้องค่ะคนไข้ case นี้อยู่ข้างพ่ี 

ครอบครัวเขามีลูก 7 คน ฐานะยากจนมาก มารดาไม่มีอาชีพหลัก ท าทุกอย่างที่เพ่ือนบ้านและคนในหมู่บ้าน

จ้าง แม้จะได้ค่าจ้าง 10 ถึง 20 บาทก็ตาม ที่เขาไม่ไปโรงพยาบาลศูนย์เป็นเพราะเขาไม่มีเงิน เขากลัวต้องใช้

เงิน เขากังวลมาก” เมื่อดิฉันรู้ถึงเหตุผลดังกล่าว ดิฉันจึงไม่รอช้า รีบเดินไปขอโทษมารดาผู้ปุวยทันทีกับสิ่งที่

ดิฉันพูดไปโดยไม่ได้คิดไตร่ตรอง และได้ถามมารดาถึงเหตุผลที่ปฏิเสธการรักษา มารดาพูดพร้อมกับน้ าตาที่

หลั่งออกมาว่า “กะไม่เคยมาโรงพยาบาล กะรักลูกมาก สงสารลูกกลางคืนก็ไม่ได้นอน ร้องปวดแต่พอหมอให้

ไปที่โรงพยาบาลศูนย์กะกลัว กะไม่มีเงิน กะกลัวว่าต้องจ่ายเงิน ตอนนี้ทั้งตัวกะมี 50 บาท กะจะไปยังไงในเมือง

มันต้องใช้เงิน”  เมื่อดิฉันได้ยิน ดิฉันรู้สึกผิดอย่างมากที่ไม่ได้ถามถึงเหตุผลของมารดาผู้ปุวยเลย  คิดแค่อย่าง

เดียวว่ายังไงผู้ปุวยต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์ให้ได้ ดิฉันจึงได้อธิบายมารดาถึงข้อสงสัยที่มารดาสงสัย 

มารดาจึงยอมไปรับการรักษาต่อ หลังจากนั้น 3 เดือนขณะที่ดิฉันปฏิบัติงานในเวรเช้า ได้ยินเสียงผู้หญิงอายุ

ประมาณ 50 ปีเรียกหน้าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน พร้อมกับมีเด็กผู้ชายยืนข้างๆ ดิฉันเดินออกไปนึกได้ว่าเป็น



มารดาผู้ปุวยเด็กคนเดิม มารดาบอกว่า”ขอบคุณกะมากที่วันนั้นเข้าใจกะ กะไม่ได้โกรธเลย  วันนี้แขนลูกใช้งาน

ได้ปกติ กะขอบคุณมาก ว่างๆไปเที่ยวที่บ้านด้วย” ดิฉันได้ยินค าพูดของมารดา รู้สึกผิดอย่างมาก เพราะค าพูด

ที่ท าร้ายความรู้สึกคนๆหนึ่ง แต่เขาคนนั้นกลับไม่โกรธและให้อภัย ทั้งท่ีดิฉันเองคิดว่าไม่ควรให้อภัยตัวเองเลย  

 เหตุการณ์วันนั้นท าให้ดิฉันคิดได้ว่า คนเราทุกคนเกิดมาล้วนแล้วมีคุณค่า เราไม่ควรที่จะไปท าร้ าย

ความรู้สึกและคุณค่าของคนๆหนึ่ง   หลักส าคัญในการดูแลผู้ปุวยคือการบริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ 

การช่วยให้ผู้ปุวยฟ้ืนหายด้วยการท าให้ผู้ปุวยตระหนักว่าพยาบาลและบุคลาการด้านสุขภาพเห็นใจเข้าใจใน

ความทุกข์ของผู้ปุวยปฏิบัติกับผู้ปุวยด้วยความเป็นมิตร มีเมตตาธรรม ร่วมกับการรักษาพยาบาลด้วยความรู้

ความเชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์และ 

การพยาบาล  ปฏิบัติด้วยความเห็นใจเข้าใจ เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ จะช่วยให้ฟ้ืนหายจากความ

เจ็บปุวยได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 
๑. แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
ประเภท Oral presentation  [   ]  ๑.วิจัย-R๒R   [   ]  ๒. CQI (Clinic)  [   ] ๓.CQI (Non-Clinic)  
 [    ] นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์        [   ]  เรื่องเล่า     [    ]  poster presentation 
กลุ่มหน่วยงาน [   ]  ๑. รพ.สต./ ศสม.  [  ]   ๒.รพช. รพท. [   ]    ๓.สสอ./สสจ. 
 

ชื่อเรื่อง     สิ่งส าคัญท่ีสุดในชีวิต 
ผู้น าเสนอ   นางสาวอารีนา   หะยีสาแล            ต าแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
หน่วยงาน   หน่วยงานสารสนเทศฯ โรงพยาบาลกรงปินัง   อ าเภอ กรงปินัง   จังหวัด ยะลา 
 

บทคัดย่อ 
ฉันจ ามันได้ด ีเช้าวันนั้น  
 จัดกระเปาใบใหญ่ เพ่ือเดินทางไปท่องเที่ยว ส่วนแม่นั้นแต่งตัวสวยเพ่ือไปงานแต่งงาน ต่างก็มีรอยยิ้ม
ส่งกันก่อนเดินทาง แต่ไม่วายมีเสียงร้อง “โอ๊ย ท าไมอยู่ ๆ ขา เริ่มชา แบบนี้น่ะ” 

 เสียงแม่ตะโกนเรียกเสียงดังจาก ในบ้าน ที่ร้องบอกอาการปวดชาที่ขาทั้งสอง หลังจากนั้นก็ค่อย ๆ ล้ม
และไมม่ีแม้แต่เรี่ยวแรงที่จะยืน ต่างก็เข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้น ในใจฉันก็แอบคิดว่า “อดไปเที่ยวแน่เลยงานนนี้” 

 “อารีนา  มาเป็นอะไรไม่รู้ ขาเริ่มชา ไม่รู้สึกอะไรแล้วตอนนี้ โอ๊ย ๆ” เสียงของแม่เริ่มดังขึ้นเรื่อย ๆ 

และสีหน้าเริ่มซีด พร้อมกับความดันที่สูงมาก ในใจเริ่มกังวลมากมายกลัวเป็น stoke หยิบโทรศัพท์โทรตามน้า 
“ฮัลโหล ตอนนี้ มา ความดันสูงมากเลยน่ะ มีอาการขาชาไม่มีแรง” หลังจากวางสายไป ได้ปรึกษาน้องที่
โรงพยาบาลทางโทรศัพท์ ต่างก็ให้รีบพาไปโรงพยาบาลทันที 
 วี้ว่อ วี้ว่อ “แกแม่ฉันเป็นอะไร ตอนนี้ขาแม่ชา และเย็นมากด้วย” ณ ขณะนั้น เพ่ือนที่เป็นหมอประจ า
โรงพยาบาลใกล้บ้านได้สันนิฐานว่า เป็นอาการของ การอุดตันในเส้นเลือด เนื่องจากมีชีพจรเต้นช้ามากปลาย
ขา จึงน าตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ “นี่มาจะเป็นอะไรรึปุาว ท าไม ท าไม ไม่รู้สึกอะไรเลย” เป็นค าถามที่ถามตลอด
ทางร่วมด้วยกับความเจ็บปวด  

 ณ โณงพยาบาลศูนย์ 
“สวัสดีครับ หมอได้ดูผล CT ของ คุณแม่แล้วน่ะครับ ต้องท าการผ่าตัดด่วน” สีหน้าแต่ละคน พร้อมกับ

ความกังวลมากมาย และการยืนยันที่จะไม่ผ่าตัด ส่วนฉันที่รับรู้ข้อมูลจากเพ่ือนที่เป็นหมอ ฉันเหลือเวลาไม่มาก
แล้ว เพราะต้องท าการรักษาภายใน 6 ชั่วโมง ตั้งแต่มีอาการ มันเต็มหัวไปหมด ทั้งต้องถูกตัดขา และ ต้อง
เสียชีวิต หากเราท าการรักษาช้าเกินไป  
 “อารีนา มา ขอ น่ะ ขอครั้งนี้ ครั้งเดียว ขอไปหาหมอบ้านก่อน” ในใจฉันแทบสลายที่จะปฏิเสธการ
รักษาทันที และฉันก็ไม่สามารถท าอะไรได้ นอกจาก แอบร้องไห้ กลัวผลลัพท์ที่จะเกิดขึ้น นั้นฉันอาจจะไม่มีแม่
ก็ได้ 
 ผ่านไป 3 วัน ผลจากการไปรักษาหมอบ้าน อย่างที่แม่ต้องการ ก็ไม่ได้ผล และ ขณะนั้น ขาแม่ก็เริ่ม
ม่วงแล้วหนึ่งข้าง “อารีนา น้าอยู่ไหน ลองถามน้าดูว่าจะท าไงดี” เมื่อทุกคนได้ยินต่าง เตรียมความพร้อมเพ่ือจะ
พาแม่ไปหาหมอ “ถ้าไปต้องผ่าตัดใช่มั้ย”  



 ณ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลศูนย์ กริ๊ง ๆ “ฮัลโหลแกครั้งนี้แม่แกไม่ปฏิเสธการผ่าตัดแล้วใช่มั้ย   ตอนนี้
อาจารย์หมอจะกลับจากหาดใหญ่มาผ่าตัดแม่แกเลยน่ะ”  เพ่ือนที่เป็นหมอโทรมาถามเพ่ือยืนยันอีกครั้ง             

”ใช่ ครั้งนี้ แม่ยอมผ่าตัดแล้ว ขอบคุณแกมากน่ะท่ีช่วยคุยกับอาจารย์หมอให้” ถ้าไม่ได้เพ่ือนที่เป็นหมอไปคุยกับ
อาจารย์หมอในครั้งนั้น แม่อาจจะยังไม่ได้รักษากับหมอที่เก่งด้านเส้นเลือดคนนี้ทันที  ส่วนฉันก็ร้องไห้
ตลอดเวลา เพราะกังวลสิ่งที่จะเกิดขึ้น แต่ก็มีพ่ี ๆ พยาบาลเข้ามากอด “แกจะอ่อนแอแบบนี้ต่อหน้าแม่ไม่ได้
น่ะ” และฉันกลั้นน้ าตาพร้อมกับกุมมือมือแม่อยู่ข้าง ๆ ตลอดเวลา 
 ณ หน้าห้องผ่าตัด  

“คนไหนญาติคนไข้ครับ ในการผ่าตัดครั้งมีความเสี่ยงหลายด้านน่ะครับ ถ้าการผ่าตัดเอาลิ่มเลือดออก
แล้วไม่ดีอาจจะภาวะแทรกซ้อนต้องฟอกไต หรือไม่ก็ตัดขา แต่ร้ายแรงที่สุดคนไข้อาจจะเสียชีวิตได้ แต่หมอจะ
ท าให้ดีที่สุด”  

 7 ชั่วโมงผ่านไป การผ่าตัดก็ได้เสร็จสิ้นลง การผ่าตัดครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี ภาวะแทรกซ้อนไม่มี ไม่ต้อง
ฟอกไต ยังไม่ถูกตัดขา และ แม่ยังมีชีวิต  แต่เนื่องจากขาขวามีอาการบวมขึ้น จึงต้องเข้าห้องผ่าตัดอีกครั้ง เพ่ือ
เปิดแผลไม่ให้มีการอุดตันของเส้นเลือด และต้องเข้าห้องผ่าตัด 3 วันครั้ง เพ่ือท าการล้างแผล ความเจ็บปวดที่
รับรู้ในแต่คืน ผ่านไปอย่างช้า ๆ น้ าตา และค าถามการผ่าตัด ว่าท าไมไม่เห็นดีขึ้นเลย ยังเจ็บปวดและทรมาน
ทุกๆ คืน  

 ตลอดระยะเวลา เช้าต้องขับรถไปกลับท างาน เที่ยงขับรถมาเปลี่ยนแพมเพิส เช็คอุจจาระ และก็
กลับไปท างานต่อ เย็นก็กลับมานอนเฝูา สลับกับพ่อและน้อง ในช่วงเวลากลางวัน การที่ดูแลแม่คนหนึ่งไม่ใช่ว่า
เราต้องอดทนที่ต้องเดินทาง แต่เราต้องอดทนกับอารมณ์ของผู้ปุวย ณ ขณะนั้น ต้องเข้าใจเขา ถึงแม้ต้องแอบ
มาร้องไห้ทุกครั้ง เมื่อเขาร้องไห้เจ็บปวด 

 ถ้าวันนั้น ฉัน ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างฉันหลาย ๆ คน แม่อาจจะไม่ได้รับการผ่าตัดทันที 
และฉันอาจจะไม่มีแม่ให้ฉันได้ดูแลเขาอีกต่อไปก็ได้ แต่ตอนนี้แม่ของฉันก็กลับมาเดินได้แล้ว แม้ว่าจะไม่
เหมือนเดิม และยังมีอาการปวดขาด้านขวา แต่อย่างน้อยวันนี้ฉันก็ยังมีเขา ให้รักและได้กอด  
 “ก าลังใจนี่แหละคือสิ่งส าคัญที่สุดส าหรับผู้ปุวย” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 
๑. แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
ประเภท Oral presentation  [   ]  ๑.วิจัย-R๒R   [   ]  ๒. CQI (Clinic)  [   ] ๓.CQI (Non-Clinic)  
 [    ] นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์        [   ]  เรื่องเล่า     [    ]  poster presentation 
กลุ่มหน่วยงาน [   ] ๑. รพ.สต./ ศสม.  [  ] ๒.รพช. รพท. [   ]๓.สสอ./สสจ. 
 

ชื่อเรื่อง     พลังของการดุอาร์ 
ผู้น าเสนอ   นางสาวสารีปฺะ  ดอนิ      ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
หน่วยงาน   งานเอกซเรย์ โรงพยาบาลกรงปินัง   อ าเภอ กรงปินัง   จังหวัด ยะลา 
 

บทคัดย่อ 
มีครอบครัวหนึง่มีลกูชาย 2คนอายตุา่งกนั 1-2ปีและมีความแตกตา่งหลายอยา่ง เช่น หน้าตา ผิวพรรณ คนน้อง

เป็นเด็กทีเ่รียบร้อย สว่นคนพี่เป็นคนดือ้เงียบ และอิจฉาน้องพอใน ช่วงก าลงัเรียนอยู ่ม.2 เกิดเหตกุารณ์ที่พ่ีกบัน้องทะเลาะ

กนับอ่ยมาก สว่นพอ่ก้อโทษแตน้่องวา่เป็นคนสร้างปัญหาเร่ืองที่ท าให้ทะเลาะกนัสว่นแมพ่ดูอะไรไมไ่ด้จะโดนพอ่วา่ตลอด

เป็นคนล าเลยีงรักลดูไมเ่ทา่กนั ในวนัหนึง่ พ่ีชายก้อต้องออกจากร.ร.เพราะเรียนไมไ่ด้แล้วเขากลุม่เพื่อนที่ไมด่ีจนต้องออก

จากร.ร. ครอบครัวมีปัญหาทะเลาะกนัรุนแรงมากยิ่งขึน้   ท าให้น้องชายต้องประชดพอ่เร่ิมเขากลุม่เพื่อนติดยา เที่ยว ท าทกุ

อยา่งเพื่อประชดพอ่  ท าให้ครอบครัวเกิดความเครียดเพิม่มากขึน้ สว่นตวัข้าพเจ้าเองคดิวา่เราจะทนดคูวามล้มเหลวของ

หลายชายทัง้สองแบบนีห้รือ  ได้หาข้อมลูแหลง่ข้อมลูการบ าบดัยาเสพติดทีใ่ช้ศาสนาในการรักษาโรค ในที่สดุก้อได้

ปอเนาะ ในปัตตานี กวา่จะสง่ต้วไปได้ต้องขออตัราก าลงัจากชมุชน ในท่ีสดุพี่น้องสองคนนีก้้อได้เขาสู้การบ าบดัโดย

อิสลาม คนน้องอยุใ่นปอเนาะ มา3ปี ได้ชว่ยเหลอืงานปอเนาะแทนเจ้าของร.ร ได้ดแูลเดก็ๆ แทนบาบอ ได้สอนอลักอุา่น 

และได้อา่นคตุบะในการละหมาดวนัศกุร์กวา่จะได้มามาถงึทกุวนันี ้ประสบความส าเร็จ และได้ดแูลพี่ชายตวัเอง อยา่งดี

เพื่อให้พี่ออกจากวงจรชีวิติทีเ่ป็นอยู ่เช่ือวา่พลงัการดอูาของแมท่ีม่ีตอ่ลกูๆส าคญัที่สดุ ดอูาเยอะๆสกัวนัอลัเลาะห์ตอบรับดุ

อาอยา่งแนน่อน  และความร่วมมือญาติพี่น้อง และชมุชนส าคญัมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทผลงาน  

PHOTO VOICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปจ านวนผลงานวิชาการในการประกวดมหกรรมวิชาการ โรงพยาบาลกรงปินัง ปี 2562 

 
 

ล าดับ กลุ่มงาน/หน่วยงาน ชื่อเรื่อง ชื่อผู้น าเสนอ 

ประเภท Photo voice ในสถานบริการ 

1 สุขภาพจิตและจิตเวช ยืนหนึ่ง ฟาตีฮะห์ หะยีสามะ 

2 พัสดุ เราท าความดีด้วยหัวใจ อาสน๊ะ กามา 

3 
เวชปฏิบัติครอบครัวและ
ชุมชน 

ผ้าขาว...ที่สมวัย สารีหพ๊ะ   หะยีมอ 

4 บริหารทั่วไป ลุงจ๋าช่วยหนูด้วย นางสาวรุสนานี  มะแซ 

5 แพทย์แผนไทย สายตาแห่งความหวัง นางสาวรอสมี อิแตแล 

6 แพทยแ์ผนไทย ประคับประคองไปด้วยกัน นางสาวซามีหะห์ โสไพดา 

7 Ipd ความทรงจ าสุดท้าย อานีรา  สูรูเอ็ง 

8 งานกายภาพบ าบัด พยายามเข้านะแม่ นางสาวอามีนี สะอุ 

9 เภสัชกรรม ลึก ลึก สุดใจ นางสาวสุรียาณี กอแลง 

10 Ipd แม่ ฟาตีเมาะ. ดอเลาะหะมะ 

11 ศูนย์คุณภาพ เจ็บนิด ๆ น่ะ หนู นางสาวสูซัน  สาร ี

12 ผู้ปุวยใน การให้ที่สมบูรณ์ ไซนะ อิสาเฮาะ  

13 Ipd เต็มเหยี่ยวกันไปเลย อานีซะห์ กาเต๊ะ 

14 อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ด้วยรัก นางสาวบาซีเราะห์ แอบากอ 

15 IT พยายามไปด้วยกัน อารีนา  หะยีสาแล 

16 อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ความห่วยใยที่ต่างกัน นางสาวปัทมาวาตี หะยีเซ็ง 

17 อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ส่งรอยยิ้มแทนค าขอบคุณ นางสาวสุไฮนี หะยีหะมะ 

18 ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ความคาดหวัง นูริมาน หะยีหะมะ 

19 กายภาพบ าบัด ก้าวไป  ด้วยกัน  นางสาวนูรีซัน    อะมิยะ 

20 ER สู้ชีวิต รุสนี ลีตา 



 

21 Ipd สองือ คือพลัง เฟียดา. ปะจิ 

ล าดับ กลุ่มงาน/หน่วยงาน ชื่อเรื่อง ชื่อผู้น าเสนอ 

ประเภทPhoto voice ในสถานบริการ 

22 กลุ่มงานเวช แม่รักหนูนะ กุสุมา  เจ๊ะเตะ 

23 ผู้ปุวยใน เบาหน่อยครับ หนูเจ็บ พิมพ์กัลยา ษณะนคินทร์  

24 โรงครัว ความใส่ใจ มูนา  บาสอสิดิก 

25 ผู้ปุวยใน อ้อมกอด สุกรีนี สาและ 

26 ห้องคลอด ซบไหล่ ไออุ่น ซอลีฮะ  จาเงาะ 

27 กลุ่มงานเวช แม่รักหนูนะ กุสุมา  เจ๊ะเตะ 

ล าดับ กลุ่มงาน/หน่วยงาน ชื่อเรื่อง ชื่อผู้น าเสนอ 

ประเภท Photo voice นอกสถานบริการ 

1 ER พลังแห่งความสามัคคี สุไรณีย์  แมะอูมา 

2 สุขภาพจิตและยาเสพติด ควันขาวในมุมมืด ฮาฟิซ ยีสมันนุกุล 

3 ER เจ็บเพราะรัก อานีซะห์  เปรัสมะยา 

4 บริหารทั่วไป เห็นหนูไหมคะ นางสาวซูรีนา  สามะ 

5 ยุทธฯ กดถูกจุด นายซูรียา   มะแซ 

6 บริหาร 1669 เข้าถึงประชาชน นางสาวนูรียะห์  สือมุ 

7 ยุทธฯ ใจถึงใจ สานียะ  สาและมะ 

8 บริหารทั่วไป เพราะรักจึงเข้าใจ นางอาอีเซาะห์   ตาเฮ 

9 Rx ร่วมด้วยช่วยกัน ฮาฮามัด  อาลี 

10 งานกายภาพบ าบัด แสงสว่างเริ่มต้นที่ความมืด นางสาวศุภลักษณ์ อาบูวะ 

11 Rx ก าลังใจ อิบริฮิม  ลาแซ 

12 ยานยนต์ ร่วมด้วยช่วยกัน นายมะรีเผ็ง  มะแซะ 

13 เวชระเบียน คนจริง ท าจริง  สุไรดา อิต า 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 บริหารงานทั่วไป แสงน าทาง ซูรียานี ตันหยงสะมะแอ 

ล าดับ กลุ่มงาน/หน่วยงาน ชื่อเรื่อง ชื่อผู้น าเสนอ 

ประเภท Photo voice นอกสถานบริการ 

15 
เวชปฏิบัตคิรอบครัวและชุมชน เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวัน

หน้า 
น.ส.นูรไอนี  ดือราแม 

16 เวชฯ อู้ว..เสี้ยวจัง มาซูวิน ดือลง 

17 เวชฯ ยิ้มค่อย ๆ ยิ้ม ค่อย ๆ ฮุสนา แวสะมะแอ 

18 
อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ใกล้...ไกลแค่ไหนเราก็ไปถึง

1669 
นางสาวสีตีนูร ลูมุ 

19 ธุรการ หนุ่มน้อยสู้ ๆ CPR เบื้องต้น นางสาวดาริกา  ดีสุมะ 

20 เวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ผมไม่ได้กลัวครับ  ซูวายบะห์  มะรือมอ 

21 แพทย์แผนไทย เอ้...ดีไหมน้อ นางสาวกัญจน์อมล สืบประดิษฐ์ 

22 Ipd ประคองด้วยใจ คูไซนี. โละส ิ

23 ipd แสงตะวันที่รอคอย รอกีเยาะ  เจะมะ 

24 ซ่อมบ ารุง ตัวไปใจยังคิดถึง บุลยมีน แวมามุ 

25 
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว
และชุมชน 

เข็มนี้เพื่อน้องรัก  นางสาวซารีนา ซิตีมะนุง 

26 กลุ่มงานเวช หมอมาแล้ว อามีลา กลูแป 

27 เวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ผู้น าทาง ฮาสนะห์  เลาะยะผา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

 
 
 



 
จุดลงทะเบียน งานวิชาการมหกรรมวิชาการ ปี 2562 

 



 
ซุ้มถ่ายรูป งานมหกรรมวิชาการ 62  

“กรงปินังก้าวไกล  วิชาการยุคใหม่  ทันใจ 4.0” 

 



 
 
 

 

ประกวด ประเภท นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 
คณะกรรมการวิพากษ์  2  ท่าน 

1.นางกมลวรรณ   วณิชชานนท์        อาจารย์ วสส.ยะลา 
2.ภก.รอนี  กาเดร์                           โรงพยาบาลรามัน 

 



  

 

 
 
 

ประกวด ประเภท เรื่องเล่า 
คณะกรรมการวิพากษ์  3  ท่าน ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ 

1. นางสาวซากีเราะห์  มามะ             รพ.สต.ห้วยกระทิง        
2. นายฮาฮามัด   อาลี                       รพ.กรงปินัง          
3. นางสาวตูแวซัมซีย๊ะ   ตูแวกู         รพ.กรงปินัง          



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประกวด ประเภท วิจัย/ R2R 
คณะกรรมการวิพากษ์  2  ท่าน 

1.ดร.ชมพูนุช   สุภาพวานิช     อาจารย์ วสส.ยะลา 
2.นพ.อีระฟาน  หะยีอีแต              โรงพยาบาลกรงปินัง 

 



 
 
 

ประกวด ประเภท Poster Presentation 
คณะกรรมการวิพากษ์  2  ท่าน 

1.นางกมลวรรณ   วณิชชานนท์        อาจารย์ วสส.ยะลา 
2.ภก.รอนี  กาเดร์                           โรงพยาบาลรามัน 

 



 
 

 
 

ประกวด ประเภท  PHOTO VOICE 
คณะกรรมการวิพากษ์  1  ท่าน 

  นางสาวชฎาภรณ์  สวนแสน         อาจารย์ราชภัฏยะลา 



 
 
 

 

ประกวด ประเภท  Oral CQI clinic/non clinic 
คณะกรรมการวิพากษ์  2  ท่าน 

1.นางรุสนี          วาอายีตา    รพ.รามัน 
2.นางสาวศิโรรัตน์   ขาวสุด           รพ.บันนังสตา 



 
 
 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 พิธีเปิด/ปิด งานมหกรรมวิชาการ  2562 
โรงพยาบาลกรงปินัง และมอบเกียรติบัตร ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกประเภท 



ประกาศผลรางวัลวิชาการในการประกวดมหกรรมวิชาการ โรงพยาบาลกรงปินัง ปี 2562 

 

ล าดับ กลุ่มงาน/
หน่วยงาน 

ชื่อเรื่อง ชื่อผู้น าเสนอ คณะท างาน 

ประเภทผลงาน งานวิจัย 

1 เวชปฏิบัติ
ครอบครัวและ
ชุมชน 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
มารดาในการน าบุตรไปรับภูมิคุ้มกัน
โรคของเด็กอายุ 0-5 ปี ในเขต
โรงพยาบาลกรงปินัง 

นางสาวซูไฮนี  แวนะไล 1.นางสาวฮุสนา  แวสะมะ
แอ  
2.นางสาวซารีนา   ซิตีมะนุง    
3.นางสาวมาซูวิน   ดือลง 

2 เวชปฏิบัติ
ครอบครัวและ
ชุมชน 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของ
เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลกรงปินัง อ าเภอ
กรงปินัง 

 

นางสาวฮสุนา แวสะมะแอ  

3 เวชปฏิบัติ
ครอบครัวและ
ชุมชน 

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน
หมู่ 3 ต าบลสะเอะ อ าเภอกรงปินัง 
จังหวัดยะลา 

นางสาวมารีแย  สะอะ  

ล าดับ กลุ่มงาน/
หน่วยงาน 

ชื่อเรื่อง ชื่อผู้น าเสนอ คณะท างาน 

ประเภทผลงาน CQI Clinic 

1 OPD พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ปุวยโรคไต
เรื้อรัง 

 

นางสาวฮานีซะ  สะมะแอ    

2 IPD แนวทางการดูแลผู้ปุวยMeasleในหอ
ผู้ปุวยในโรงพยาบาลกรงปินัง 

นางสาวคูไซนี  โละซ ิ 1.นางสาวสารีนา ปาแซ 
2.นายวันสุรเดช ดอเลาะ 
3.นางสาวฟาตีเม๊าะดอเลาะหะ
มะ 
4.นางสาวรอกีเย๊าะเจะมะ 
5.นางสาวเฟียดา ปะจ ิ

3 LAB พัฒนากระบวนการจัดเก็บตัวอย่าง
ตรวจส่งต่อห้องปฏิบัติการภายนอก 
(OUT LAB Complete ) 

นางสาวอานีซะห์  ยูนุ๊ 1. นายรอสะล ี    ยีมะแซ 
2. นางสาวอานีซะห ์ ยูนุ ๊
3. นางสาวอีลฮัม  แวหะย ี
4. นางสาวมารีน ี แมนจิ 
5. นางสาวฮันนาน สาแม 
6. นางสาวอัสมะ เกษธิมา 



 

 
 
 

ล าดับ 
กลุ่มงาน/
หน่วยงาน 

ชื่อเรื่อง ชื่อผู้น าเสนอ คณะท างาน 

ประเภทผลงาน CQI Non Clinic 

1 เวชฯ ธนาคารขยะ ลดปริมาณ เพ่ิมมูลค่า นายมุมีน   ดือราแม 

 

  

2 บริหาร ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน
ของ งานการเงินและงานการบัญชี  

นางสาวซูรีนา   สามะ 1. นางสาวนูรียะห์   สือม ุ
2. นางอาอีเซาะห์   ตาเฮ 
4. นางสาวรุสนานี   มะแซ 
5. นางสาวนูรียะ  กานา 

3 พัสดุ การรายงานก่อหนี้ให้การเงินและบัญชี นางสาวยูราตี  บินแวอีซอ  นางสาวอาสน๊ะ  กามา         
 นางสาวไซนี  ไพเราะ    
นางสาวนูรฟาซีลา  เตะ 

ล าดับ กลุ่มงาน/
หน่วยงาน 

ชื่อเรื่อง ชื่อผู้น าเสนอ คณะท างาน 

ประเภทผลงาน  Poster presentation 

1 OPD การพัฒนาระบบการเฝูาระวังอาการ
ไม่คงที่หรือมีอาการทรุดลงขณะรอ
ตรวจ 

 

นูรีฮัน  ตวงทองวัฒนา    

2 IPD การพัฒนาแนวทางการเก็บสิ่งส่ง
ตรวจ 

 

นายมูห ามัด  ตะเย๊าะ   

3 กายภาพบ าบัด การพัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูล
ผู้ปุวย Stroke เครือข่ายอ าเภอ
กรงปินัง  

 

นางสาวนูรีซัน   อะมิยะ  
   

1.นางสาวศุภลักษณ์ อาบูวะ  
2.นางสาวอามีนี สะอุ  



 

 
 
 
 
 

 

ล าดับ กลุ่มงาน/
หน่วยงาน 

ชื่อเรื่อง ชื่อผู้น าเสนอ คณะท างาน 

ประเภทผลงาน  นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 

1 แผนไทย Several Board legs Exercise  นางสาวซูซาน มูซอ 
1.นางสาวศุภลักษณ์ อาบูวะ 
2.นางสาวนูรีซัน อะมิยะ  

2 IT kpnservice: แจ้งง่าย ซ่อมเร็ว ว่าที่ ร.ต.ฮูยันช ์ สันหลี   
1. ว่าที่ ร.ต.ฮูยันช์  สันหล ี                                    
2. นายนิซ ารี เจ๊ะเละ 

3 IPD หักสบาย ไม่มีบาด นายฮัมซะห์  ลาแซ นายฮัมซะห์  ลาแซ 

ล าดับ กลุ่มงาน/
หน่วยงาน 

ชื่อเรื่อง ชื่อผู้น าเสนอ คณะท างาน 

ประเภทผลงาน  เรื่องเล่า 

1 LR ถาดสีเงินใบนั้น  นางสาวอาซียะห์  วายีกอ  

2 ER บทเรียนจากความผิดพลาด นางสาวซูไมย๊ะ  บือราเฮง  

3 x-ray พลังของการดูอา นางสาวสารีปฺะห์  ดอนิ  



 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ 
กลุ่มงาน/
หน่วยงาน ชื่อเรื่อง ชื่อผู้น าเสนอ อันดับ 

ประเภทผลงาน  Photo Voice ในสถานบริการ 

1 IPD เบาหน่อยครับ หนูเจ็บ นส.พิมพ์กัลยา  ษณะนคินทร์ 
 

1 

2 ER สู้ชีวิต นส.รุสน ี ลีตา 

 
2 

3 ER ความห่วงใยที่ต่างกัน นส.ปัทมาวาตี  หะยีเซง 

 
3 

4 LR ซบไหล่ไออุ่น นางซอลีฮะ  จาเงาะ 

 
ชมเชย 

5 เวชฯ ผ้าขาว  ที่สมวัย นางสารีหพ๊ะ   หะยีมอ 

 
ชมเชย 

ประเภทผลงาน  Photo Voice ในสถานบริการ 

1 ER พลังแห่งความสามัคคี นส.สุไรณีย์  แมะอูมา 

 
1 

2 กายภาพ แสงสว่างเริ่มต้นที่ความมืด นส.ศุภลักษณ์  อาบูวะ 

 
2 

3 เวชระเบียน คนจริง  ท าจริง สุไรดา  อิต า 

 
3 

4 เวชฯ หมอมาแล้ว นส.อามีลา  กลูแป 

 
ชมเชย 

5 ธุรการ หนุ่มน้อยสู้ๆ CPR  เบื้องต้น นส.ดาริกา  ดีสุมะ 

 
ชมเชย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


