การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา และการศึกษาผลลัพท์รูปแบบการใช้
นวัตกรรมแฟ้มยาในผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา โรงพยาบาลวาปีปทุม
คำสำคัญ : วัณโรคดื้อยา หมายถึง การที่เชื้อวัณโรคดื้อต่อยา INH และ rifampicin หรือ INH และ
rifampicin ร่วมกับยา อื่นหรือไม่ก็ได้ อย่างน้อยสองชนิด
สมาชิกทีม:
นางจันทร์ศิริ ขูรีรัง
นางนวพร วานิชชัง
นางศุภัคฌา เทเวลา
นางอัจฉรีย์ ภูวศิษฏ์เบญจภา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เภสัชกรชำนาญการ

เป้าหมาย :
ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาได้รับยาต่อเนื่อง ครบถ้วน ถูกต้อง ลดการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ชุมชน ชุมชนมี
ความเข้าใจผู้ป่วยสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข
ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :
การวิจัยและพัฒนามีวัตถุประสงค์เพื่อพั ฒนานวัตกรรมชุ ดแฟ้ มยาในผู้ป่วยวั ณโรคดื้อยา โรงพยาบาล
วาปีปทุม และทดสอบประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลในการป้อ งกันการรับประทานยาไม่สม่ำเสมอ กลุ่ม
ตัวอย่างประกอบด้วย ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา (MDR-TB) จำนวน 3 คน และบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วย จำนวน 3 ราย
ที่ได้รับการรักษาโรงพยาบาลมหาสารคาม เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบจำเพาะเจาะจง เครื่องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรม แบบสอบถามความ
พึงพอใจ แบบบันทึกผลลัพท์คลินิก แบบบันทึกการรับประทานยา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณา สถิติ
ทดสอบที และสถิติไคสแควร์
จากปั ญหาดั งกล่า วคณะผู้วิจัย จึงได้ศึ กษาค้ นคว้า เอกสาร งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องและรวบรวมแนวคิ ด
การพั ฒนานวัต กรรมที่ช่ว ยให้ ผู้ป่ว ยรับประทานยาต่อเนื่ องถูกต้อ งและครบถ้วนป้องกันการขาดยา โดยมีหลั ก
ในการพัฒนานวัต กรรมที่สำคั ญ 3 ประเด็น คือ 1) ความใหม่ (newness) ซึ่งเป็ นความใหม่ ที่ถูกสร้างขึ้ น หรื อ
เป็นการพัฒ นาปรับปรุงจากของเดิม 2) ประโยชน์ ในเชิ งเศรษฐกิจ (economic benefits) หรื อประโยชน์ที่จ ะ
เกิด ขึ้น ตามวัต ถุป ระสงค์ และ 3) การใช้ความรู้แ ละความคิ ดสร้างสรรค์ (knowledge and creativity idea)
จากหลั กการดั งกล่าวนำมาสู่แ นวคิดในการพั ฒนานวัตกรรม คือ ใช้วัสดุที่ มีอยู่ในแผนก คิดจากสิ่งที่ท ำประจำ
ทุก วัน ผู้ ป่ว ยและญาติมีความสะดวกในการใช้ งาน จึง เป็น อีก ทางเลือกหนึ่งที่ ใช้ เป็ นวั สดุห ลั กในการสร้า ง
นวั ตกรรมเพื่ อป้ องกั นการขาดยา เนื่ องจากแฟ้ มกระดาษหาง่า ย คุ ณภาพเหมาะสม ราคาถูก น้ ำ หนั ก เบา
สามารถหยิบ จับพกพาได้ส ะดวก มีต้นทุ นถูกในการผลิต และยังเป็ นการนำวัส ดุเหลือ ใช้นำกลับมาใช้ประโยชน์
จากการศึ กษาและเก็บ รวบรวมข้ อมู ลพบว่ า ที่ ผ่า นมามี การประดิ ษฐ์ อุป กรณ์ใ นการจั ดเก็บ ยาวั ณโรคในแบบ
ต่างๆ และพบว่า สามารถใช้ง านได้ดี และส่งเสริมให้ผู้ ป่วยรับ ประทานยาสม่ำ เสมอ
การวิจัย นี้จึง เป็น การ
พัฒ นานวัต กรรมต่ อยอดจากเดิ ม เพื่อ ให้มีความเหมาะสมของการใช้ง านในการป้อ งกัน การขาดยา โดยปรั บ
รูปแบบขนาดและจำนวนช่องในการบรรจุย า อั นจะเป็น การเพิ่ มคุ ณภาพการดูแล ลดปัญ หาจากการดูแ ลใน
ระยะยาว และเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยได้

วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อพัฒนาปรับปรุงนวัตกรรมแฟ้มยาในผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา
2.เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลในการส่ง เสริมการรับประทานยาถูกต้อ ง ต่อเนื่องและ
ครบถ้วน
2.1 ประสิทธิภาพ ได้แก่ ความเบา ปลอดภัย ความพร้อมใช้ หยิบจับง่าย ความสะดวกต่อการใช้
และจัดเก็บ
2.2 ประสิทธิผล ได้แก่ ต้นทุนการดูแล ความพึงพอใจของผู้ป่วยและบุคลากรทีมดูแลผู้ป่วย
วิธีดำเนินการวิจัย
การศึ กษานี้ เป็นการวิจั ยและพัฒนา (Research and Development) ประกอบด้ว ย 3 ขั้น ตอน ดังนี้
1) พัฒนาต้นแบบนวัตกรรม
2) ทดลองใช้และปรับปรุงต้นแบบนวัตกรรม
3) สรุปผลการทดลองและรายงานผล
ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาต้นแบบนวัตกรรม โดยวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์การอุปสรรคการบริหารจัดการ
ยา กำหนดประเด็นสำคัญในการพัฒนา กำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด นำเสนอต่อผู้บริหาร ศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมหรือกรณีตัวอย่างนวั ตกรรมที่ หลากหลาย สรุปแนวคิดหลักเพื่อสร้างต้นฉบับ
นวัตกรรม (D1 = Development ครั้งที่ 1)
ขั้นตอนที่ 2 ทดลองใช้แ ละปรับปรุ งต้นแบบนวัตกรรม โดยการทดลองและประเมินประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ท ธิผ ลของต้น แบบนวัต กรรมในกลุ่ มตัว อย่า งขนาดเล็ ก (R1 = Research ครั้ งที่ 1) ปรับ ปรุง ต้น ฉบั บ
นวัตกรรม
ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลการทดลองและรายงานผล โดยการวิ เคราะห์ ประสิทธิ ภาพและประสิท ธิผลของ
นวัต กรรม ตามวัตถุ ประสงค์แ ละตั วชี้ วัดที่ กำหนด แล้วสรุป ผลการทดลองและรายงานผลนำไปปฏิบั ติใช้ งาน
จริง เผยแพร่ยังหน่วยงานอื่นๆ ของโรงพยาบาล และโรงพยาบาลในเครือข่าย
ตัวแปรในงานวิจัยและพัฒนา
ตัวแปรต้น คือ นวัตกรรมแฟ้มยาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา
ตัวแปรตาม คือ 1) ประสิทธิภาพ ประเมินจาก ความพร้อมใช้ หยิบจับง่าย ความสะดวกต่อการใช้
และจัดเก็บ
2)ประสิทธิผล ประเมินจากต้นทุนการดูแล ความพึงพอใจของผู้ป่วยและบุคลากรที่
ดูแลผู้ป่วย ผลลัทพ์ทางคลินิก อัตราการขาดยา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
1)ผู้ป่วยวั ณโรค MDR – TB ที่รับยาโรงพยาบาลมหาสารคาม จำนวน 3 ราย ในพื้น ที่ ตำบลประชา
พัฒ นา ตำบลโพธิ์ชั ย ตำบลขามป้อ ม เลือ กกลุ่มตัวอย่า งแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยมี
เกณฑ์การคัดเลือกคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

-ผลเพาะเชื้อวัณโรค (C/S , DST) ดื้อยา INH และ rifampicin
-ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา
2) บุคลากรที่ดูแลผู้ป่วย ได้แก่ ทีมสหวิชาชีพ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสรมสุขภาพตำบล อสม. ครอบครัว
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละ โดยข้อมูลทั่วไปวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา
ผลการศึ กษาพบว่า นวั ตกรรมชุดแฟ้มยาในผู้ ป่วยวัณโรคดื้อ ยา มีส ะดวกต่อ การใช้ ใช้งานง่าย จัดเก็บง่ าย ให้
ความสะดวกกั บผู้ ป่วยและญาติ ลดต้นทุ นในการดูแ ล บุ คลากรและผู้ ป่วยมีความพึ งพอใจต่ อการใช้น วัต กรรม
ชุดแฟ้ มยาในระดั บดีมาก ผลการวิจัย แสดงให้เห็ นว่า นวัตกรรมชุ ดแฟ้ มยาสามารถใช้ป้ องกัน การรับประทาน
ยาไม่สม่ำเสมอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผลการวิจัย
ผลการวิจั ย พบว่ า สามารถประดิ ษฐ์ แ ละพั ฒ นาวั สดุ อุ ปกรณ์ มาสร้า งเป็ นนวั ตกรรมแฟ้มยา จนเป็ น
นวั ต กรรมที่ ส ามารถนำมาใช้ ไ ด้ อย่ า งมีป ระสิ ท ธิภ าพด้ ว ยวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ห าง่า ย เหลื อ จากการใช้ งานแล้ ว
สามารถนำกลับ มาใช้ งานได้ใหม่ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อ ม และยัง ประหยัด ช่ วยลดต้นทุ นการบริ การจากราคาที่
ทำนวัตกรรม 40 บาท/แฟ้ม
ผลการศึกษา
จากการศึกษารูปแบบการใช้แฟ้มยาในผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาโดยการสนับสนุนทางสังคม ผู้ป่วยวัณโรคปอด
เสมหะพบเชื้อรายใหม่ ดื้อยา 2 ราย ผู้ป่วยวัณโรคนอกปอดรายใหม่ ติดเชื้อเอช ไอ วี ดื้อยา 1 ราย รวม 3
ราย ติดตามอาการทางคลินิก พบว่า ช่วงเดือนแรกของการรับประทานยา ผู้ป่วย มีเบื่ออาหาร อ่อนเพลีย
วิงเวียนศีรษะ มีไข้ จากนั้น อาการค่อยๆดีขึ้น ไม่มีอาการไอ รับประทานอาหารได้ ทำกิจวัตรประจำวันได้
ผู้ป่วยวัณโรคนอกปอดไม่มีอาการปวดศีรษะ ผลการเพาะเชื้อวัณโรค (sputum culture) ของผู้ป่วยทั้ง 3
ราย พบว่า No growth ในระยะ 6 เดือน ผล CXR improve ผู้ป่วยรับประทานยาถูกต้อง ต่อเนื่อง และ
ครบถ้วน ผู้ป่วยรับประทานยาต่อเนื่อง 100 % อัตราขาดยา 0 % ความพึงพอใจต่อการใช้แฟ้มยาของ
ผู้ป่วยและบุคลากรผู้ให้การดูแล ระดับมากที่สุด ร้อยละ 90 % คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้น
ข้อเสนอแนะการวิจัย
จากการศึกษาแสดงให้เห็นรูปแบบการใช้แฟ้มยารับประทานผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาโดยการมี ส่วนร่วมของ
ทีมสหวิชาชีพในการส่งเสริมการรับประทานยาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ ส่งเสริ มให้ผู้ป่วยรับ ประทานยา
สม่ำเสมอ ข้อเสนอแนะจากผู้ป่วยวัณโรคและญาติเห็นว่าการใช้แฟ้ มยาพกพาง่ายสะดวกในการใช้ ลำดับการ
รับประทานยาได้ง่าย ไม่ต้องจัดยารับประทานยาเอง จึงควรนำไปเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆ
เช่น กลุ่มผู้ป่วย XDR-TB จึงควรอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ พี่เลี้ยงในการให้บริการ DOT อย่าง
เหมาะสมต่อไป
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๑. สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข . แนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา ปี
๒๕๕๘.
๒. สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข . แนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ
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๒๕๕๕.
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