
นวัตกรรม กระเป๋ายาเตือนความจ า 

ชื่อผู้เสนอผลงาน   นายสมบัติ  ยาวิชัย 
   นางสาวสุมงคล  กรรณิการ์ 
   นางวรารัตน์  จันทร์สุข 
   นางณัฐศิริ  ฉายพุดซา 

ชื่อ/ที่อยู่ของหน่วยงาน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลน ้าขุม อ้าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 

ที่มาของนวัตกรรม 
 วัณโรค เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย องค์การอนามัยโลกจัดให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 
ประเทศของโลกที่มีภาระวัณโรค วัณโรคที่สัมพันธ์กับการติดเชื อเอชไอวี  และวัณโรคดื อยาหลายขนานสูง    
จากการคาดประมาณขององค์การอนามัยโลก ปี 2559 ประเทศไทยมีอุบัติการณ์ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และ 
กลับมาเป็นซ ้า 119,000 ราย ผู้ป่วยวัณโรคที่สัมพันธ์กับการติดเชื อเอชไอวี 10,000 ราย และผู้ป่วยวัณโรค 
ดื อยา RR/MDR-TB 4,700 ราย ส้านักวัณโรครายงานผลการด้าเนินงานวัณโรคของประเทศไทยปี  2559 
พบว่า มีผู้ป่วยขึ นทะเบียนรักษาวัณโรค (ผู้ป่วยรายใหม่และกลับเป็นซ ้า) 70,114 ราย ผู้ป่วยวัณโรคที่สัมพันธ์
กับการติดเชื อเอชไอวี 6,794 ราย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 11 ของผู้ที่ได้รับการตรวจเชื อเอชไอวี วัณโรคดื อยา
หลายขนาน 955 ราย และวัณโรคดื อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก 13 ราย โดยมีผลส้าเร็จการรักษาผู้ป่วย
วัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ ้าร้อยละ 82.9  

สถานการณ์โรควัณโรคของต้าบลน ้าขุมปี 2557 - 2561 พบผู้ป่วยเฉลี่ยปีละ 6 ราย ส่วนใหญ่    
เป็นผู้ป่วยเสมหะพบเชื อ และในปอด จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ป่วยที่ขึ นทะเบียนส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่มี
อาการแสดงและเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยตนเอง (เชิงรับ)  การค้นหาผู้ป่วยในชุมชนโดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน (เชิงรุก) พบผู้ป่วยจ้านวนน้อย ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าการค้นหาผู้ป่วยในชุมชนยังขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคเสมหะพบเชื อในชุมชนได้  
ผู้ป่วยที่ขึ นทะเบียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุมีโรคร่วม (เบาหวาน ความดันโลหิต HIV)  อีกส่วนเป็นวัยท้างาน 
มีร่างกายแข็งแรงแต่เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคอ่ืนแล้วตรวจพบเป็นวัณโรค อีกทั งประชาชนขาดความรู้ และยังไม่
ตระหนักถึงความอันตรายของวัณโรค ท้าให้ผู้ป่วยวัณโรคเข้ารับการรักษาล่าช้า โรคจึงมีความรุนแรงมากขึ น 
ส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตเมื่อเริ่มรักษา และก่อให้เกิดการแพร่กระจายเชื อวัณโรคภายในชุมชนและแก่บุคคล
ใกล้ชิดเพ่ิมขึ น 

สถานการณ์โรคของต้าบลน ้าขุมในปี มกราคม 2561 - ธันวาคม 2562 พบว่า ปีพ.ศ. 2561 มี
ผู้ป่วยจ้านวน 6 ราย โดยเป็นเพศชาย 3 ราย เพศหญิง 3 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ จ้านวน 5 ราย            
เป็นผู้ป่วยที่กลับเป็นซ ้า จ้านวน 2 ราย เป็นผู้ป่วยรายใหม่ จ้านวน 1 ราย  โดยเป็นกลุ่มวัยท้างาน แยก
ประเภทเสมหะพบเชื อจ้านวน 6 ราย รักษาหายขาด จ้านวน 5 ราย เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ จ้านวน 1 ราย ปี
พ.ศ. 2562  มีผู้ป่วยจ้านวน 1 ราย เพศหญิง เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคร่วม  
วัตถุประสงคข์องนวัตกรรม  
 1. เพ่ือลดปัญหาการลืมกินยาของผู้ป่วยวัณโรค 
 2. เพ่ือให้ระบบการก้ากับการกินยาสะดวกต่อการหยิบยา และไม่หลงวันกินยาของผู้ป่วยวัณโรค 
 3. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สะดวกต่อการตรวจสอบการกินยาครบของผู้ป่วยวัณโรค 
 



กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้ป่วย ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรค และผู้การก้ากับการกินยา คือ ผู้ป่วยวัณโรคทั งหมดในปี 2563 

- ผู้ป่วย    จ้านวน 3 ราย 
- ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรค จ้านวน 3 ราย 
- ผู้ก้ากับการกินยา  จ้านวน 3 ราย 

รวมทั งหมด จ้านวน 9 ราย 
วัสดุที่ใช้ท านวัตกรรม 
  1. ผ้าดิบ ขนาด 53 ซม.* 80 ซม. 
  2. ผ้าสีส้าหรับเย็บกระเป๋า ขนาด 7 ซม.*7 ซม. 
  3. ด้าย 
  4. ท่อ PVC ยาว 60 ซม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการท านวัตกรรม 
  1. น้าผ้าดิบมาตัดตามขนาด 53 ซม.* 80 ซม. 
  2. ตัดผ้าสี ทั ง 4 สี ขนาด 7 ซม.*7 ซม. 
  3. เย็บผ้าสีต่างๆ ให้เป็นรูปแบบกระเป๋า 
  4. น้าผ้าสีที่เย็บแล้ว มาเย็บติดกับผ้าดิบ 
  5. เย็บผ้าดิบให้มีรูใส่ท่อ PVC ได้ 
  6. ใส่ท่อ PVC ในช่อง 
  7. เย็บสายคล้องท่อ PVC 



ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. รวบรวมข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยวัณโรคในเขตรับผิดชอบ โดยประเมินปัญหา และความ

ต้องการการดูแลตนเองของผู้ป่วย ผู้ดูแล และระบบการก้ากับการกินยา วินิจฉัยปัญหาสุขภาพที่ได้จากการ
ติดตามเยี่ยมบ้าน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยวัณโรค 

2. ประชุมชี แจงทีมเยี่ยมบ้าน ประเมินความรู้ ความเข้าใจผู้ป่วย ญาติผู้ดูแล และระบบการ
ก้ากับการกินยา เกี่ยวกับโรควัณโรค เพ่ือวางแผนให้ความรู้เรื่องการเกิดโรควัณโรค และความส้าคัญในการ
รับประทานยาอย่างต่อเนื่องส้าหรับผู้ป่วย ญาติผู้ดูแลที่บ้าน และระบบการก้ากับการกินยา 

3. ก้าหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ป่วย ญาติ ผู้ดูแลผู้ป่วย และระบบการก้ากับการกินยา  คือ
ผู้ป่วยทั งหมด ในปี 2563 จ้านวน 3 ราย 

4. จัดท้าปฏิทินเตือนกินยา โดยช่องที่ใส่ยาแต่ละวันแยกมื อเช้า กลางวัน เย็น ก่อนนอน 
และแบ่งเป็นสีในแต่ละมื อ มีตัวเลขก้ากับแต่ละช่อง 1 - 31 เพ่ือป้องกันการลืมเอายาให้ผู้ป่วยรับประทาน และ
มีแผ่นพับความรู้เกี่ยวกับโรควัณโรคให้ญาติผู้ดูแลได้อ่าน  
    5. ติดตามประเมินผลหลังจากใช้นวัตกรรม โดยใช้วิธีติดตามผลทางโทรศัพท์, Line,Video 
call 
    6. เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขวิธีการ เมื่อไม่พบปัญหาก้าหนดเป็นแนว
ทางการดูแลผู้ป่วยวัณโรค เพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อน การดื อยา และการเสียชีวิตจากโรควัณโรค 
ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 มกราคม พ.ศ. 2563 เสร็จสิ นเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 
พื้นที่ด าเนินการ 

หมู่ 1-10 ต้าบลน ้าขุม 

งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพต้าบลน ้าขุม 
 กิจกรรมที่ 2 ออกหน่วยคัดกรองวัณโรคในพื นที่ โดยอสม.เชี่ยวชาญวัณโรค 
         1. ค่าตอบแทน อสม.ในออกคัดกรองฯ จ้านวน 40 คน x 100 บาท   เป็นเงิน  4,000 บาท 
  2. ค่าตอบแทนผู้ก้ากับการรับประทานยา ผู้ป่วยโรควัณโรค  
           จ้านวน 3 คน x 12 ครั ง x 100 บาท เป็นเงิน  3,600 บาท 
  3. ค่าหน้ากากอนามัย จ้านวน 3 กล่อง X 80 บาท    เป็นเงิน     240 บาท 
       4. ค่าจัดท้าสื่อนวัตกรรมการเยี่ยมบ้าน               เป็นเงิน  4,000 บาท 
                               รวมเป็นเงินทั งสิ น 11,840.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  
  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้ป่วยวัณโรครักษาหายขาดภายในระยะเวลาที่แพทย์ก้าหนด  
 2. ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคอ่ืน ๆ 
 3. ผู้ป่วยไม่ดื อยา และไม่กลับมาเป็นซ ้า 
 4. ผู้ป่วยวัณโรคมีพฤติกรรมกินยาได้ถูกต้องตรงตามแผนการรักษาของแพทย์ 
 5. ผู้ป่วย ญาติผู้ดูแล และระบบการก้ากับการกินยามีความพึงพอใจ 
 6. เจ้าหน้าที่สะดวกต่อการตรวจสอบการกินยาครบของผู้ป่วยวัณโรค 



ข้อมูลการลืมรับประทานยาของผู้ป่วยวัณโรค 

 

เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 2 เดือนท่ี 3 เดือนท่ี 4 เดือนท่ี 5 เดือนท่ี 6 
จ ำนวน
(คน) 3 0 0 0 0 

ระหวำ่งติดตำม 2 รำย 

จ ำนวน
(วนั) 7 0 0 0 0 

ระหวำ่งติดตำม 2 รำย 

ผลการด าเนินงาน 
 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้ 
   1. ผู้ป่วยวัณโรครักษาหายขาดภายในระยะเวลา 
       ที่แพทย์ก้าหนด (6 เดือน)    

- ผู้ป่วยวัณโรครักษาหายขาด จ้านวน 3 ราย 
 

   2. ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคอ่ืน ๆ - ไม่พบผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน 
   3. ผู้ป่วยไม่ดื อยา และไม่กลับมาเป็นซ ้า (6 เดือน) - ผู้ป่วยสามารถรับประทานยาได้ตามปกติและไม่กลับ 

มาเป็นซ ้า จ้านวน 6 ราย 
   4. ผู้ป่วยวัณโรคมีพฤติกรรมรับประทานยาได้ถูกต้อง 
       ตรงตามแผนการรักษาของแพทย์ 

- ผู้ป่วยวัณโรคมีพฤติกรรมรับประทานยาได้ถูกต้อง   
  ตรงตามแผนการรักษาของแพทย์ จ้านวน 6 ราย 

   5. เจ้าหน้าที่สะดวกต่อการตรวจสอบการกินยาครบ 
      ของผู้ป่วยวัณโรค 

 

   5. ผู้ป่วย ญาติผู้ดูแล และ DOT มีความพึงพอใจ  

ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อนวัตกรรม (N=18) 
หัวข้อ X  

 

S.D. แปลผล 

1. ความสะดวก รวดเร็วในการหยิบยา 4.28 0.46 มาก 
2. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ไม่ฟุ่มเฟือย 4.06 0.87 มาก 
3. ความคงทนถาวร 4.39 0.61 มาก 
4. การได้รับประโยชน์ในการช่วยเตือน ในการกินยา 4.78 0.43 มากที่สุด 
5. ความพึงพอใจของนวัตกรรมในภาพรวม 4.50 0.51 มากที่สุด 

รวม 4.40 0.57 มากที่สุด 
  

จากตารางพบว่า ความพึงพอใจต่อนวัตกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ      

มากที่สุด  ( X = 4.40) เมื่อพิจารณารายละเอียด แต่ละข้อพบว่า ข้อที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ  

การได้รับประโยชน์ในการช่วยเตือน ในการกินยา ( X = 4.78) และความพึงพอใจของนวัตกรรม ( X = 

4.50) ส่วนข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ไม่ฟุ่มเฟือย ( X = 

4.06)   



 

 

Case ตัวอย่าง 
 ผู้ป่วยเพศ ชาย อายุ 71 ปี เยี่ยมบ้านเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 DOT โดย ภรรยาของผู้ป่วย 
ปัญหาที่ตรวจพบ คือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคเยี่ยมบ้านตามเกณฑ์ ตรวจนับซองยา พบว่ามีซองยา
หลงเหลืออยู่ จ้านวน 2 ซอง จึงทราบปัญหาว่าผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลหลงลืมการรับประทานยา 
  
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ปัจจัยแห่งความส้าเร็จ คือ ผู้ป่วยวัณโรครักษาหายขาดภายในระยะเวลาที่แพทย์ก้าหนด ไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคอ่ืน ๆ ไม่ดื อยา และไม่กลับมาเป็นซ ้า และผู้ป่วยวัณโรคมีพฤติกรรมรับประทานยาได้
ถูกต้องตรงตามแผนการรักษาของแพทย์ ผู้ป่วย ญาติผู้ดูแล และ ระบบการก้ากับการกินยา มีความพึงพอใจ
และได้ประโยชน์จากนวัตกรรม และเจ้าหน้าที่สะดวกต่อการตรวจสอบการกินยาครบและถูกต้องของผู้ป่วย  
วัณโรค 

ปัญหาและอุปสรรค 
 ติดตามประเมินผลหลังจากใช้นวัตกรรม โดยใช้วิธีติดตามผลทางโทรศัพท์, Line , Video call ไม่ได้ 
เพราะผู้ที่เป็นผู้ป่วยวัณโรคส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ อยู่บ้านกันตามล้าพัง ไม่มี Line , Video call 



 

 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
          1. พัฒนารูปแบบการรับประทานยาของผู้ป่วยวัณโรคส้าหรับผู้ดูแลที่บ้าน และ ระบบการก้ากับการ
กินยา โดยจัดท้าในรูปแบบปฏิทินเตือนกินยาที่มีสัญลักษณ์ช่วยเตือนรับประทานยา 
          2. มีการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมและการดูแลสุขภาพ ไปยังกลุ่ม เสี่ยงป่วยวัณโรค เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพ  และแก้ไขปัญหาทางสุขภาพ ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรค 
          3. พัฒนาทีมสุขภาพ/จิตอาสา ระบบการก้ากับการกินยา ดูแลคอยให้ก้าลังใจและส่งเสริมการดูแล
สุขภาพที่บ้านของผู้ป่วยท้าให้ผู้ป่วยและครอบครัวมั่นใจและมีก้าลังใจในการดูแลสุขภาพตนเองมากขึ น 


