
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(   ) 
วิจัยฉบับสมบูรณ์ 
2.ประเภท Poster Presentation 

2.1(  / )นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์  2.2(   ) CQI (Clinic)   2.3(   ) CQI (Non-Clinic) 2.4.(   ) R2R  
2.5(   ) วิจัยฉบับสมบูรณ์ 

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(  / ) ผลงานที่เคยได้รับรางวัลของ รพ.สต – ศสม.สสจ /รพช/ สสอ./สสจ. 
  1) ( /  ) ชนะเลิศ  2) (   ) รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   3) (   ) รอง ชนะเลิศอันดับ  2   

4 (   ) ชมเชย 
7.ชื่อเรื่อง  ลดขยะ ลดเชื้อ ชุมชนปลอดภัย 
8.ทีมน าเสนอผลงานวิชาการ 
1.ชื่อ –สกุล  1) นายวรเชษฐ์ หอยสกุล ต าแหน่งพนักงานประจ าห้องยา 
 2) นางสาวจุฑามาศ ตุดบัตร ต าแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 
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 : ลดขยะ ลดเชื้อ ชุมชนปลอดภัย  
2. หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 
3. ผู้รับผิดชอบ :  1) นายวรเชษฐ์ หอยสกุล ต าแหน่งพนักงานประจ าห้องยา 
 2) นางสาวจุฑามาศ ตุดบัตร ต าแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม  
4. ที่ปรึกษา : สมาชิกกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 
5. บทคัดย่อ : ขยะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสภาพแวดล้อมระดับประเทศ ที่เกิดจากบุคคลในประเทศที่ มีกระบวน
จัดการกับขยะแต่ละชนิดไม่ถูกต้อง หากเรารู้กระบวนการจัดการกับขยะประเทศก็ลดปัญหาเหล่านี้ได้ ท าให้
สภาพแวดล้อมในประเทศมีความอุดมสมบูรณ์ และลดปัญหาของโรคภัยต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนกับทุกๆ คน ท าให้
บุคคลในประเทศมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่สมบูรณ์ 
6. ที่มาและปัญหา 

ปัจจุบันคนไทยป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเป็นจ านวนมาก ซึ่งโรคอันดับต้นๆ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง 
เบาหวาน และผลจากการเป็นโรคดังกล่าว ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดตามมา 
อาจถึงข้ึนทุพพลภาพ กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง ก่อให้เกิดผลเสียทั้งในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ของรัฐบาล 
ผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล  

ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาสาธารณสุขในระดับต้นๆ ของอ าเภอเขาชัยสน ซึ่งในโรคไม่ติดต่อ
นั้นมีโรคเบาหวาน เป็นโรคที่ส าคัญด้วย  ปัจจุบันโรงพยาบาลเขาชัยสน มีจ านวนผู้ป่วยเบาหวาน  2,067 คน 
ผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมความรุนแรงของโรคได้  จะมีการปรับเปลี่ยนการรักษาจากยากินเป็นยาฉีด เพื่อให้
สามารถควบคุมความรุนแรงของโรคได้ และพบว่าในปี 2562 มีผู้ป่วยที่ใช้เข็มฉีดยา Insulin Pen pill  
จ านวน 367 คน  การใช้ยาฉีด Insulin Pen fill ผู้ป่วยจะได้รับตัวปากกาที่ใช้ฉีดยา และหัวเข็มฉีดยา ซึ่งปกติ
การฉีดยาในโรงพยาบาล เมื่อมีการใช้เข็มฉีดยาแล้วการทิ้งจะก าหนดให้มีการทิ้งในถังขยะสีแดงซึ่งเป็นถังขยะ
ติดเชื้อ จากการประเมินโรงพยาบาลคุณภาพ (HA)  ที่ผ่านมาพบโอกาสพัฒนาที่เกี่ยวข้องการป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อ ในชุมชน โดยพบว่ายังขาดการประเมิน การทิ้งเข็มฉีดยาท่ีถูกต้องส าหรับผู้ป่วยเบาหวานที่
ใช้ยาฉีดเมื่อกลับไปบ้าน และจากการสอบถามจากผู้รับบริการ โดยการสุ่มจากผู้รับบริการจ านวน 50 ราย
พบว่ามีวิธีการทิ้งดังนี้  

1. กลุ่มผู้ป่วยที่ใช้วิธีการฝังดินโดยตรง   จ านวน  10 คน  (20%) 
2. กลุ่มผู้ป่วยที่ใช้วิธีการทิ้งขยะทั่วไป   จ านวน  9  คน  (18%) 
3. กลุ่มผู้ป่วยที่ใช้วิธีการเผาไฟ   จ านวน  6  คน  (12%) 
4.  กลุ่มผู้ป่วยที่ใช้วิธีการน ากลับมาท้ิงที่ รพ.  จ านวน  8  คน  (16%) 
5.  กลุ่มผู้ป่วยที่ใช้วิธีการทิ้งลงแม่น้ าล าคลอง  จ านวน  4  คน  (8%) 
6.  กลุ่มผู้ป่วยที่ใช้วิธีการทิ้งถังขยะเทศบาล  จ านวน 8  คน   (16%) 
7.  วิธีอ่ืนๆ เช่น  ใส่ถุงหรือใส่แกนลอนแล้วฝังดิน จ านวน  5  คน   (10%) 
สรุปว่าทิ้งถูกคิดเป็น ร้อยละ 58  ทิ้งไม่ถูกคิดเป็นร้อยละ 42 

 ผู้จัดท าได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความส าคัญในการทิ้งหัวเข็ม หากมีการทิ้งที่ไม่ถูกต้องก่อให้เกิด การ
แพร่กระจายเชื้อ และขยะในชุมชน ได้ต่อไป ผู้จัดท าจึงคิด “นวัตกรรม ชื่อ”ลดขยะ  ลดเชื้อ ชุมชนปลอดภัย”
ขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับยาฉีดน าไปใช้ในการทิ้งหัวเข็ม และให้ผู้ป่วยน าหัวเข็มดังกล่าวมาท้ิงที่ถังขยะ
ของ โรงพยาบาล เพื่อเข้าสู่กระบวนการท าลายและลดปัญหาการแพร่กระจายเชื้อในชุมชนอย่างถูกวิธี  



7. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวานมีการทิ้งเข็มที่ใช้แล้วได้ถูกต้องเพ่ิมข้ึน 
2) เพ่ือลดปัญหาขยะและการแพร่กระจายเชื้อโรคในชุมชน 

8. ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานทิ้งเข็มถูกต้อง 
2) ร้อยละการทิ้งขยะถูกต้อง 
3. ความพึงพอใจใน นวัตกรรม 

9. ผลลัพธ์ 
 1) ผู้ป่วยเบาหวานทิ้งเข็มถูกต้องหลังจากการท า “นวัตกรรม” 100 % 

2) ผู้ป่วยเบาหวานทิ้งขยะถูกต้อง100 % 
 2) ร้อยละความพึงพอใจนวัตกรรม 100% 
10. เป้าหมายของโครงการ 

เป้าหมายการด าเนินการ 
ผู้ป่วยเบาหวานที่รับบริการในคลินิกเรื้อรังและใช้เข็มฉีดยาทุกคน 

11. ประเมินผลความเข้าใจในการใช้ของผู้ป่วยโดยการจัดท าแบบสอบความความพึงพอใจและความ
เข้าใจต่อ “นวัตกรรม” โดยการใช้แบบสอบถาม 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กล่องท้ิงหัวเข็มเบาหวานที่ใช้แล้ว 
“น ากลับมาเมื่อแพทย์นัดวันคลินิกถัดไป 

ผลจากการท าแบบสอบถาม 
ผู้ป่วยมีความพึงพอใจมาก ต่อนวัตกรรมนี้ 
คิดเป็นร้อยละ 100 



12. ขั้นตอนการด าเนินการ 
1) น ากระป๋องใส่ยาเหลือใช้มาแกะฉลากยาเดิมออก 
2) จัดท าข้อความติดบนกระป๋อง มีข้อความว่า  

 
 
 
 

       ประเมินผลความเข้าใจในข้อความฉลาก และปรบัเปลี่ยน 
3) ส่งมอบกล่องทิ้งเข็มฉีดยาท่ีใช้แล้วให้กับผู้ป่วย 
4) จัดเตรียมถังขยะอันตรายส าหรับทิ้งเข็มฉีดยาของผู้ป่วยที่ห้องยา 
5) ประเมินผลการด าเนินงาน 

 
13. งบประมาณที่ใช้.  500 บาท 
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ได้รูปแบบการจัดการขยะติดเชื้อในชุมชน เป็นการลดขยะและการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน ซึ่ง
สามารถ เป็นแบบอย่างในการคิดนวัตกรรมในกลุ่มผู้ป่วยอื่นๆ ที่ต้องมีการวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้แล้วทิ้งเป็นขยะติด
เชื้อได้ 
 15. วิธีการประเมินผลโครงการ 
 ผลการทิ้งเข็มที่ถูกต้อง 
 ผลความความพึงพอในของผู้ป่วยที่ได้รับกล่องท้ิงหัวเข็มที่ใช้แล้ว  
16. โอกาสพัฒนา 

1) ข้อความที่ติดบนกระป๋องยา เมื่อโดนน้ าจะเลอะเลือน จะพัฒนาโดยเคลือบข้อความด้วยพลาสติก
ใสเพื่อป้องกันการหลุด ลอก 

2) มีกล่องทดแทนเมื่อผู้ป่วยท าสูญหาย และ ช ารุด 

กล่องท้ิงหัวเข็มฉีดยาเบาหวานที่ใช้แล้ว 

“ให้ท่านน ากลับมาทิ้งท่ีห้องยาเม่ือแพทย์นัดในรอบต่อไป” 


