
 
รายละเอียดการน าเสนอ 

มหกรรมวิชาการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
1.แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
 ประเภท Oral Presentation 

1.1(   ) เรื่องเล่า 1.2(   ) CQI (Clinic)   1.3(   ) CQI (Non-Clinic)   1.4 (   ) R2R   1.5(   ) วิจัยฉบับสมบูรณ ์
2.ประเภท Poster Presentation 

2.1(  / )นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ ์ 2.2(   ) CQI (Clinic)   2.3(   ) CQI (Non-Clinic) 2.4.(   ) R2R  
2.5(   ) วิจัยฉบับสมบูรณ ์

3.ประเภทน าเสนอแสดงภาพถ่าย 
 1.(   ) ในชุมชน   2.(   ) ในสถานบริการ  
4.ประเภทน าเสนอ ฉายภาพยนตร์ 
 1. (   )หนังสั้น 
5.ประเภทหน่วยงาน 
 1.(   ) รพ.สต./ศสม. 2.(  / ) รพช. 3.(   )รพท./รพศ.  4.(   )สสอ./สสจ.  
6.การน าเสนอผลงาน 
 6.1(   ) ไม่เคยน าเสนอ เผยแพร่มาก่อน  6.2(   )เคยเผยแพร่ (พัฒนาต่อยอด)  
 6.3(  / ) ผลงานท่ีเคยได้รับรางวัลของ รพ.สต – ศสม.สสจ /รพช/ สสอ./สสจ. 
  1) (   ) ชนะเลิศ  2) ( /  ) รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   3) (   ) รอง ชนะเลิศอันดับ  2   

4 (   ) ชมเชย 
7.ช่ือเรื่อง  ฉลากยาพ่นเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ยาที่ถูกต้อง 
8.ทีมน าเสนอผลงานวิชาการ 
1.ช่ือ –สกุล  1) นายวรเชษฐ์ หอยสกุล ต าแหน่งพนักงานประจ าห้องยา 

 2) นายจิราวุธ คชสิงค์ 
9.หน่วยงาน  
1)(   ) รพ.สต./ศสม.        2)(  / ) รพช. เขาชัยสน         3) (   ) สสอ./สสจ.    
10.เบอร์โทร.081-4617581 E-mail Hoysakul_see@hotmail.com 
11.เนื้อหาโดยย่อ/บทคัดย่อ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. ชื่อโครงการ : ฉลากยาพ่นเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ยาที่ถูกต้อง 
2.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้ครองผู้บริโภค 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายวรเชษฐ์  หอยสกุล 
 นายจิราวุธ คชสิงค์  
4. ที่ปรึกษา ภญ.ณัฏฐภัค เบญจพิพัฒน์กุล และ บุคลากรฝ่ายเภสัชกรรม 
5. บทคัดย่อ : โรคหอบหืดเป็นโรคเรื้อรังระบบทางเดินหายใจซึ่งเกิด จากการอักเสบของผนังหลอดลมเรื้อรัง ท าให้
หลอดลม ของผู้ป่วยมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้และสิ่งแวดล้อมมากกว่าปกติ  จะมีอาการไอ หายใจหอบ 
เหนื่อย เมื่อมีอาการมากข้ึนจะมีอาการหายใจล าบากและ หายใจดังมีเสียงหวีด (wheeze) ซึ่งมักเกิดในช่วงเวลา 
กลางคืนหรือเช้ามืดอาการของโรคหืดในเด็กมีการเปลี่ยนแปลง ได้ตลอดเวลา การดูแลรักษาจึงมีข้อจ ากัดคือ เริ่ม
จากบุคคลในครอบครัวที่เข้ามามีบทบาทส าคัญในการดูแลผู้ป่วยโรคหอบหืด เพื่อให้สามารถควบคุมอาการของโรค
ได้ดี 
6. ที่มาและปัญหา 
      ปัจจุบันการใช้ยาพ่นของผู้ป่วยโรงพยาบาลเขาชัยสนมีอัตราการใช้ที่สูงมาก บริษัทผู้ผลิตยาพ่นที่ผลิตยา
นั้นได้ผลิตกระบอกยาที่คล้ายคลึงกันมาก ส่งผลให้มีการพ่นยาที่สลับตัวยา โดยเฉพาะในผู้ป่วยผู้สูงอายุที่อ่านฉลาก
ยาไม่ออก ส่งผลให้ผู้ป่วยใช้ยาพ่นที่ผิดตัว ผิดชนิด ในปี พ.ศ. 2558 ผู้จัดท าได้จัดท าฉลากยาติดบนตัวหลอดยาพ่น
โดยมีข้อความ “เช้า – เย็น” “เวลาหอบ” แต่ยังพบปัญหาในผู้สูงอายุที่อ่านหนังสือไม่ออกใช้ยาพ่นผิดตัว ผิดขนาด
ร้อยละ 5.2 

ผู้จัดท าจึงได้คิดการพัฒนา นวัตกรรม นี้ต่อเนื่อง โดยใช้การติดสีที่ตัวยาพ่นพร้อมกับข้อความ  เพ่ือให้ผู้ป่วย
ที่อ่านหนังสือไม่ออกได้จ าสีที่ทางผู้จัดท าได้ติดไว้ให้บนหลอดยาพ่น ในการคิดสีนั้นยังส่งผลให้ผู้ป่วยที่มีสายตาบอด
สีผู้จัดท าได้ศึกษาสีที่มีโอกาสผิดพลาดแก่ผู้ป่วย คือท่ีมีเฉดสีแดงและเฉดสีเขียว เฉดสีเขียวและเฉดสีน้ าเงิน ผู้จัดท า
จึงได้ท าสติ๊กเกอร์สีเหลืองติดกับหลอดยาพ่น เวลาหอบ  และยังคงฉลาก “เช้า – เย็น” ไว้เหมือนเดิมเพ่ือป้องกัน
การใช้ยาพ่น 
7. วัตถุประสงค์      

 1. เพ่ือให้ผู้ป่วยใช้ตัวยาพ่นถูกต้องตามแพทย์สั่ง 
     2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ยาตามแพทย์สั่ง 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  1)  จ านวนผู้ป่วยใช้ยาพ่น จ านวนทั้งสิ้น  407  คน  ประกอบด้วย 
       COPD      จ านวน  142 คน 
       Asthma  จ านวน 265 คน 
   
  2)  ระยะเวลาการจัดกิจกรรม  ธันวาคม 61 – กันยายน 62 

3)  สถานที่จัดกิจกรรม โรงพยาบาลเขาชัยสน 
      8.2. เนื้อหาที่จะด าเนินการ 
  1)  จัดท าฉลากเสริมบอกวิธีใช้ยาพ่นที่มีสีต่าง 2 เวลาได้แก่:  เช้า – เย็น, เวลาหอบ 

2)  จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ยาพ่น ก่อน – หลังติดฉลากท่ีมีสีบอกวิธีใช้ยาพ่น 
9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ  
      1. ร้อยละความพึงพอใจของ นวัตกรรม 100% 
      2. ร้อยละผู้ป่วยใช้ยาพ่นถูกเวลา 96%    
 



 
10. ขั้นตอนการจัดนวัตกรรม    
    . 1.ด าเนินการจัดท าฉลากเสริมบอกวิธีใช้ยาพ่น 
      2.ประเมินผลการใช้ยาโดยเภสัชกร  
      3.สรุปผลการด าเนินงาน 
11. งบประมาณที่ใช้ 0.57 บาท/ดวง 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     ผู้ป่วยสามารถใช้ยาพ่นถูกต้องตามแพทย์สั่ง ลดอาการเหนื่อยหอบที่ท าให้ต้องมารพ.ก่อนวันนัดรับบริการ 
13. วิธีการประเมินผลโครงการ 

1. เก็บแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้ยาพ่น ระหว่างยาพ่นแบบติดฉลากที่มีสีและบอกวิธีใช้ กับ ฉลาก  
    พ่นที่มีเพียงข้อความวิธีใช้  
2. แบบประเมินการใช้ยาพ่นของเภสัชกรที่รับผิดชอบคลินิก 

 
 


