ประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ จากงานประจาสู่ งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 7
“เสริมพลัง สร้ างคุณภาพ สู่ สุขภาวะ”
วันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2557
ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์ การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
วันที่ 23 กรกฏาคม 2557 เวลา 13.00-16.30 น. ห้ องSapphire 203
คุณภัคสมัญญ์ จิ ตวิริยธรรม
เวทีนำเสนอภำพรวมประกอบด้วย 4 เรื่ อง ได้แก่
1. ผลกำรพัฒนำบริ กำรผ่ำตัดในแผนกผูป้ ่ วยนอกที่ผำ่ ตัดก้อนเนื้อในเต้ำนม โดยใช้แนวคิด LEAN
2. ประสิ ทธิ ภำพกำรแก้ไขปั ญหำกำรขำดกำรรั กษำตำมนัดของผูป้ ่ วยโรคหื ดในคลิ นิกโรคหื ดแบบง่ ำย
โรงพยำบำลหลวงพ่อเปิ่ น
3. กำรพัฒนำกำรถ่ำยเอกซเรย์ Shoulder ผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุ
4. รู ปแบบกำรพัฒนำกำรบริ หำรจัดกำรบูรณำกำรงำน IC ใน รพ.สต.เครื อข่ำยโรงพยำบำลขอนแก่ นที่
ประสบควำมสำเร็ จและนำสู่ควำมยัง่ ยืน
ผูน้ ำเสวนำ ศ.นพ.สมบูรณ์ เทียนทอง คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลับขอนแก่น
พญ.พัชรี ยิม้ รัตนบวร โรงพยำบำลบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
1. ผลกำรพัฒนำบริ กำรผ่ำตัดในแผนกผูป้ ่ วยนอกที่ผำ่ ตัดก้อนเนื้อในเต้ำนม โดยใช้แนวคิด LEAN นำเสนอ
โดย คุณวิชชุดำ กิตติวรำฤทธิ์ โรงพยำบำลสกลนคร จ.สกลนคร
งำนวิจยั ชิ้นนี้เป็ นกำรวิจยั เชิงพรรณนำ จำกประเด็นปั ญหำในกำรได้รับบริ กำรด้ำนกำรผ่ำตัดของผูป้ ่ วย ซึ่ ง
ส่ งผลให้ผปู ้ ่ วยไม่พึงพอใจกำรบริ กำร หรื ออำจทำให้กำรบริ กำรด้ำนต่ำง ๆ ไม่รำบรื่ น ผูว้ ิจยั จึงนำแนวทำง LEAN
เข้ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์ควำมสู ญเปล่ำในด้ำนต่ำง ๆ ทั้งกำรรับและให้บริ กำรแก่ผปู ้ ่ วย มีกำรเชิ ญประชุ มที มสห
สำขำวิเครำะห์เส้นทำงกำรผ่ำตัด โดยนำหลัก 5W&1H มำใช้ เน้นกำรมี ส่วนร่ วม จำกนั้นนำผลกำรวิเครำะห์มำ
ทดลองใช้แนวปฏิ บตั ิ เมื่ อมี ควำมพร้ อมในทุ กจุ ดที่ เกี่ ย วข้อง พบว่ำเมื่ อนำแนวทำง LEAN เข้ำมำใช้ส ำมำรถลด
ขั้นตอนกำรบริ กำรกำรผ่ำตัดลงได้จำก 7 ขั้นตอนเหลือเพียง 2 ขั้นตอน และส่ งให้ท้ งั ผูป้ ่ วยที่มำรับบริ กำรกำรผ่ำตัด
และบุคลำกรที่ให้บริ กำรมีควำมสุ ขมำกยิ่งขึ้น เกิดควำมร่ วมมือกันของทีมสหสำขำ และยังสำมำรถนำแนวทำงนี้ ไป
ใช้กบั กำรบริ กำรผ่ำตัดในแผนกอื่นได้อีกด้วย
2. ประสิ ทธิ ภำพกำรแก้ไขปั ญหำกำรขำดกำรรั กษำตำมนัดของผูป้ ่ วยโรคหื ดในคลิ นิกโรคหื ดแบบง่ ำย
โรงพยำบำลหลวงพ่อเปิ่ น นำเสนอโดย คุณบุษรัตน์ พุฒวิชยั ดิษฐ์

เป็ นกำรวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิ กำรแบบมี ส่วนร่ วม ประเด็นคำถำมหรื อปั ญหำวิจยั ผูว้ ิจยั ตั้งคำถำมจำกกำรเห็ น
ข้อมูลกำรขำดกำรรักษำของผูป้ ่ วยจึ งตั้งคำถำมว่ำ “ทำไมผูป้ ่ วยไม่มำรักษำตำมนัด” ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้คน้ หำสำเหตุจำก
กำรศึกษำข้อมูลผูป้ ่ วยโรคหื ดจำนวน 38 คน โดยกำรเชิ ญผูป้ ่ วยมำประชุมปรึ กษำแลกเปลี่ยนปั ญหำที่ไม่มำตำมนัด
และได้ข อควำมคิ ด เห็ น ในกำรดู แลรั กษำจำกผูป้ ่ วย เมื่ อได้ข ้อ มู ล สำเหตุ แ ละแนวทำงกำรดู แ ลรั ก ษำจำกกำร
แลกเปลี่ยนกับผูป้ ่ วยแล้ว ผูว้ ิจยั นำเสนอข้อมูลให้ผบู ้ ริ หำรโรงพยำบำล/ทีมสุ ขภำพ/ชุมชนเพื่อทรำบสำเหตุและแนว
ทำงแก้ไขปั ญหำกำรขำดกำรรั กษำ กำรแก้ไขปั ญหำใช้กำรสื่ อสำรแลกเปลี่ยนโดยกระบวนกำร สุ นทรี ยสนทนำ
เพื่อให้ได้รับควำมร่ วมมือจำกทีมสุ ขภำพ และชุมชน จนทำให้เกิดกำรวิจยั วัตถุประสงค์กำรวิจยั ครั้งนี้ เพื่อกำรรักษำ
ที่ต่อเนื่องตำมบริ บทของผูป้ ่ วยและชุมชน ผลลัพธ์ของกำรวิจยั เกิดควำมร่ วมมือของภำคีต่ำงๆ เป็ นรู ปแบบกำรดูแล
ผูป้ ่ วยที่ดี ทำให้ผปู ้ ่ วยมีสุขภำพดี เกิดสัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงผูใ้ ห้บริ กำรกับผูร้ ับบริ กำร
3. กำรพัฒนำกำรถ่ำยเอกซเรย์ Shoulder ผูป้ ่ วยอุบตั ิ เหตุ นำเสนอโดย คุณสุ นทรี มำปุก โรงพยำบำลคำมิ
ลเลียน กรุ งเทพมหำนคร
กำรท ำวิ จัย แบบ R2R เป็ นเรื่ องใหม่ ส ำหรั บ องค์ ก ร ผู ้วิ จัย จึ ง เริ่ มจำกกำรศึ ก ษำว่ ำ R2R ดี ต่ อ ระบบ
โรงพยำบำลอย่ำงไร ซึ่ งโรงพยำบำลมีนกั รังสี เทคนิ คและรังสี แพทย์ กำรถ่ำยภำพเอกซเรย์ตำแหน่ งหัวไหล่มีหลำย
ท่ ำด้วยกัน โดยทัว่ ไปผูป้ ่ วยจะต้องยื นเพื่ อถ่ำ ยภำพเอกซเรย์ กำรถ่ำ ยโดยใช้ท่ำ ยืนนั้นจะทำให้ได้ภำพที่ ชัด เจน
สวยงำม ง่ำยต่อกำรวินิจฉัยของแพทย์ ทั้งนี้ผวู ้ ิจยั มีคำถำมกำรวิจยั ว่ำ หำกผูป้ ่ วยไม่สำมำรถยืนได้จะถ่ำยภำพเอกซเรย์
ได้อย่ำงไร จึงเกิดกำรพัฒนำโดยทีมรังสี เทคนิค โดยกำรจัดท่ำในกำรถ่ำยภำพเอกซเรย์ในท่ำนอนที่เรี ยกว่ำ “Reverse
Transcapular” คือผูป้ ่ วยจะนอนหงำย โดยให้ลำตัวเอียง 45-60 องศำ กับแผ่นรับภำพรังสี ในกำรถ่ำยเอกซเรย์ท่ำนี้
ให้คุณภำพของกำรเอกซเรย์ไม่แตกต่ำงกันกำรถ่ำยเอกซเรย์ในท่ำยืน กำรวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ไม่ได้เริ่ มต้นกำรศึกษำใน
กลุ่มผูป้ ่ วย หำกแต่เริ่ มจำกกำรทดลองในกลุ่มของนักรังสี เทคนิคก่อน เมื่อได้ภำพเอกซเรย์ ทีมผูว้ ิจยั ได้นำภำพไปให้
รังสี แพทย์ดูเพื่อขอคำแนะนำ พร้อมยืนยันคุณภำพของภำพเอกซเรย์ในท่ำนอนเปรี ยบเที ยบกับท่ำยืน รวมทั้งให้
ศัลยแพทย์ และรั งสี แพทย์นอกองค์กรได้ศึกษำภำพเอกซเรย์ ผลปรำกฏว่ำรั งสี แพทย์และศัลยแพทย์กระดูก ให้
ควำมเห็นว่ำกำรใช้ท่ำนอนไม่ต่ำงจำกท่ำยืนในกำรถ่ำยภำพเอกซเรย์ ประโยชน์ของกำรวิจยั ทำให้ลดกำรเคลื่อนย้ำย
ผูป้ ่ วย ลดอำกำรเจ็บปวดในกำรต้องยืนเพรำะผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่มกั จะยืนลำบำก ลดเวลำในกำรจัดท่ ำและถ่ำยภำพ
เอกซเรย์ สำมำรถส่ งผูป้ ่ วยไปแผนกอื่นได้เร็ วขึ้น
4. รู ปแบบกำรพัฒนำกำรบริ หำรจัดกำรบูรณำกำรงำน IC ใน รพ.สต.เครื อข่ำยโรงพยำบำลขอนแก่ นที่
ประสบควำมสำเร็ จและนำสู่ควำมยัง่ ยืน นำเสนอโดย คุณวรำภรณ์ ประทุมนันท์ โรงพยำบำลศูนย์ขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น
หัวใจบริ กำร คื อผูป้ ่ วยต้องปลอดภัย ไร้ กำรติ ดเชื้ อ ผูว้ ิ จยั เริ่ มดำเนิ นกำรโดยใช้เครื อข่ ำยโรงพยำบำล
ส่ งเสริ มสุ ขภำพตำบล(รพ.สต.) ของโรงพยำบำลศูนย์ขอนแก่น จำนวน 19แห่ ง ซึ่ งงำน IC ได้ดำเนิ นกำรมำนำนกว่ำ
10 ปี เพื่อพัฒนำงำนปลอดเชื้อ หลักกำรของกำรทำ R2R ต้องเป็ นกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ทีมผูว้ ิจยั เริ่ มจำกกำรนิ เทศ

เพื่อหำว่ำควำมเหมำะสมของกำรทำกำรปลอดเชื้อใน รพ.สต.ควรเป็ นเช่นไร เมื่อได้ขอ้ มูลเบื้องต้นก็วิเครำะห์ขอ้ มูล
จำกกำรนิเทศและสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ผดู ้ ูแลระบบกำรทำปลอดเชื้อ พบว่ำเจ้ำหน้ำที่มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจต่อระบบกำร
ทำกำรปลอดเชื้ อไม่ดีเท่ ำที่ ควร จึ งเกิ ดคำถำมในกำรที่ จะทำกำรศึ กษำวิจยั ว่ำ “ICที่ เหมำะสมกับ รพ.สต.ควรเป็ น
อย่ำงไร” กำรศึกษำครั้งนี้ เป็ นกำรศึกษำวิจยั เชิ งปฏิบตั ิกำรอย่ำงมีส่วนร่ วม โดยแบ่งเป็ นระยะต่ำงๆ ระยะแรกค้นหำ
ปัญหำ โดยใช้เทคนิคสุ นทรี ยสนทนำ ซึ่ งให้เจ้ำหน้ำที่ รพ.สต.เป็ นศูนย์กลำง ทีม รพศ.ขอนแก่นเป็ นผูส้ นับสนุนและ
เก็บข้อมูล ระยะที่สองกำรพัฒนำ โดยกำรใช้แผนงำนกำรพัฒนำของเจ้ำหน้ำที่ รพ.สต.จนมีควำมสำมำรถทำให้เกิด
ระบบปลอดเชื้อที่ได้มำตรฐำน กำรศึกษำครั้งนี้ยงั ได้ทรำบว่ำกำรใช้ Transfer forcep นั้นไม่สำมำรถลดกำรติดเชื้ อได้
เพรำะข้อมูลกำรเพำะเชื้ อพบมีกำรติดเชื้ อและปนเปื้ อน จึงยกเลิกกำรใช้ Transfer forcep แล้วกำหนดให้ใช้ Single
pack เพื่อควำมปลอดภัยไร้เชื้อ ผลลัพธ์จำกกำรศึกษำวิจยั ได้เกิดศูนย์ขอ้ มูลข่ำวสำรกำรทำกำรปลอดเชื้ อในเครื อข่ำย
มีกำรทำงำนเป็ นทีมสหสำขำวิชำชีพ มีระบบกำรติดตำมกำรติดเชื้ อในผูป้ ่ วย ขยำยกำรดำเนิ นกำรมำกขึ้น ในปี 2556
ขยำยเพิ่มใน รพ.สต. เป็ น 80 แห่ ง ปี 2557 ขยำยเพิ่มเป็ น 250 แห่ ง ใน 4จังหวัดของเขต7 ขอนแก่น คำดว่ำปี 2558 จะ
ขยำยเป็ น 400 แห่ ง โดยจะผสมผสำนกับกำรประเมิน PCA ของ รพ.สต. ควำมสำเร็ จครั้งนี้ ทีมวิจยั ได้เรี ยนรู ้ว่ำกำร
พัฒนำต้องมีผนู ้ ำกำรเปลี่ยนแปลง คิดเชิงบวก มี กำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้โดยใช้จุดเด่นของทีม มีควำมมุ่งมัน่ ตั้งใจ ให้
กำลังใจซึ่ งกันและกัน กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่ วมของชุ มชน โดยต้องคิ ดวิเครำะห์ว่ำทำอย่ำงไรจะทำให้ชุมชนเข้ำใจ
และสำมำรถเข้ำไปอยูใ่ นใจของชุมชนได้ ผูน้ ำต้องให้กำรสนับสนุน ทั้งนี้ใช้เทคนิคสุ นทรี ยสนทนำ
คำถำมจำกที่ประชุม
คุณอรวรรณ รพ.ป่ ำพะยอม จ.พัทลุง แนวคิดในกำรทำกำรปลอดเชื้ อมีสองแนวคิดคือให้ รพช.เป็ นหน่วย
จ่ำยกลำง และแนวทำงที่สองคือ พัฒนำ รพ.สต.ให้สำมำรถเป็ นหน่ วยทำกำรปลอดเชื้ อเอง จึงอยำกนำรู ปแบบของ
เครื อข่ำย รพศ.ขอนแก่นไปใช้ จะต้องทำเช่นใด
ผูว้ ิจยั ได้ตอบและแนะนำว่ำ รพ.สต.สำมำรถทำกำรปลอดเชื้ อได้ ซึ่ งต้องพัฒนำสมรรถนะให้แก่เจ้ำหน้ำที่
รพ.สต. นำกำรทดสอบ Spore test มำใช้ รพศ.ต้องเป็ นที่ปรึ กษำให้ สร้ำงฐำนรำกที่มนั่ คง แล้วดำเนินกำรต่อไป
คุณพัชรี รพม.นครรำชสี มำ เรื่ องโรคหื ด จำกกำรนำเสนองำนวิจยั กำรได้ขอ้ มูลผูป้ ่ วยเป็ นรำยบุคคลแล้วมี
วิธีกำรแก้ไขปัญหำขำดกำรรักษำอย่ำงไร
ผูว้ ิจยั กำรแก้ไขปัญหำก็ประเมินผลรำยบุคคลโดยกำรรวมกลุ่มปั ญหำของรำยบุคคลมำเป็ นปั ญหำรำยกลุ่ม
ให้สอดคล้องเหมำะสมกับแต่ละบุคคล
คำถำม ที่มำของกำรคิด “Reverse Transcapular” เนื่ องจำกอะไร ตอบเนื่ องจำกเห็นว่ำผูป้ ่ วยไม่สะดวกและ
เจ็บปวดเวลำจัดท่ำและเคลื่อนย้ำย
คุณสุ วรรณ รพ.สต.ห้วยแก้ว จ.พะเยำ กำรเชื่อมต่อระหว่ำง สสอ.และ รพ.สต.ทำอย่ำงไร
ผูว้ ิจยั เรำต้องเข้ำไปพูดคุยกับ สสอ. ให้เข้ำใจวัตถุประสงค์

กลุ่มย่อยนำเสนอภำพรวม โดยมีผนู ้ ำเสวนำ คือ พญ.พัชรี ยิม้ รัตนบวร มีดงั นี้
1. กำรศึ กษำผลกำรระงับควำมเจ็บปวดของกำรฉี ดยำชำ Subconjunctival Anesthesia เปรี ยบเที ยบกับ
Retrobulbar Anesthesia ในกำรทำผ่ำตัดต้อกระจกโดยวิธี Modified Blumenthal Technique นำเสนอโดย นพ.
ไพศำล สหพัฒนำ โรงพยำบำลพระปกเกล้ำ จ.จันทบุรี
กำรผ่ำตัดต้อกระจกในปัจจุบนั มีดว้ ยกัน 2 วิธี คือ Phacoemulsification ซึ่ งใช้สำหรับต้อกระจกที่ยงั ไม่แข็ง
มำก และวิธี Extracapular Cataract Extraction (ECCE) เหมำะกับกำรผ่ำตัดต้อกระจกที่มีควำมแข็งมำกไม่สำมำรถ
สลำยได้ รพ. ของผูว้ ิจยั ใช้วิธี Modified Blumenthal Technique ซึ่ งเป็ นเทคนิ คหนึ่ งของ ECCE ในกำรผ่ำตัดต้อ
กระจกทำให้แผลผ่ำตัดมีขนำดเล็ก กำรผ่ำตัดโดยวิธี ECCE จะมีกำรฉี ดยำชำด้วยวิธี Retrobulbar Anesthesia เพื่อ
ระงับควำมเจ็บปวดและทำให้ผปู ้ ่ วยไม่สำมำรถกลอกตำไปมำได้ ซึ่ งมีควำมเสี่ ยงสู งที่จะเกิ ดภำวะแทรกซ้อนทำให้
เกิดอันตรำยต่อผูป้ ่ วยได้ ผูว้ ิจยั จึงคิดหำวิธีในกำรช่วยลดควำมเจ็บปวดในกำรผ่ำตัดและปั ญหำเหล่ำนั้นมำใช้ในกำร
ทำผ่ำตัดต้อกระจก คื อ กำรฉี ดยำชำด้วยวิธี Subconjunctival Anesthesia เป็ นกำรฉี ดยำชำแบบตื้ นๆ ผูฉ้ ี ดจะยัง
สำมำรถมองเห็นปลำยเข็มได้อยู่ ซึ่ งวิธีน้ ี เป็ นวิธีที่ใช้อยู่โดยปกติในกำรทำผ่ำตัดต้อเนื้ อ ต้อหิ น กำรศึกษำครั้งนี้ เป็ น
กำรศึกษำแบบ Prospective Randomized Control Trial แบ่งกลุ่มผูป้ ่ วยด้วยวิธีกำรจับฉลำกวิธีฉีดยำชำเป็ น 2 กลุ่ม
และให้ทำกำรประเมิน pain scores ขณะฉี ด ขณะทำกำรผ่ำตัด และภำยหลังกำรผ่ำตัด จำกนั้นนำผลที่ได้มำทำกำร
วิเ ครำะห์ พบว่ำ กำรฉี ด ยำชำด้วยวิธี subconjunctival ให้ผ ลในกำรระงับควำมเจ็บปวดได้ไ ม่แ ตกต่ ำ งกับวิธี
retrobulbar ถึงแม้ในขณะทำกำรฉี ดยำชำผูป้ ่ วยที่ใช้วิธี subconjunctival จะเจ็บน้อยกว่ำ แต่ภำยหลังกำรผ่ำตัดผูป้ ่ วยที่
ฉี ดด้วยวิธี retrobulbar จะมีควำมเจ็บปวดน้อยกว่ำ ประโยชน์ที่ได้จำกกำรใช้วิธี subconjunctival คือ ผูป้ ่ วยจะได้รับ
ควำมเจ็บจำกกำรฉี ดที่ลดลง และมีควำมเสี่ ยงจำกควำมผิดพลำดในกำรฉี ดยำชำที่ลดลง
คำถำมจำกที่ประชุม
คำถำมถึงผลของระยะเวลำของกำรเจ็บชำทองทั้ง 2 วิธี ผูว้ ิจยั ตอบ โดยทัว่ ไประยะเวลำของผลยำจะอยู่ที่
ประมำณ 1-1.5 ชั่วโมง ในกำรประเมิ น pain scores จะสอบถำมภำยหลังผ่ำตัด 2 ชั่วโมง ก็พบว่ำกำรทำวิ ธี
retrobulbar ภำยหลังผ่ำตัดผูป้ ่ วยเจ็บน้อยกว่ำวิธี subconjunctival แต่ไม่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนยั สำคัญ ทั้งนี้ ผล
ของระยะเวลำอำจเนื่ องด้ว ยปริ ม ำณยำที่ ใ ช้มี ค วำมแตกต่ ำ งกัน คื อ วิ ธี retrobulbar ใช้ปริ มำณยำ 2 cc ส่ วนวิ ธี
subconjunctival จะใช้เพียง 0.2-0.5 cc เท่ำนั้น
2. ลดขั้นตอนกำรบันทึกข้อมูลด้ำนเอกสำรด้วย Smart Electronic Form นำเสนอโดย คุณธนภัทร มำศมนัส
สำนักงำนหลักประกันสุ ขภำพแห่งชำติ เขต 9 จ.นครรำชสี มำ
จำกปัญหำของงำนเอกสำรกำรเบิกจ่ำยต่ำง ๆ ที่มีข้ นั ตอนกำรดำเนินกำรหลำยขั้นตอน ระยะเวลำของแต่ละ
ขั้นตอนที่ตอ้ งใช้เวลำมำก รู ปแบบเอกสำรไม่เป็ นตำมมำตรฐำน ควำมผิดพลำดที่เกิดจำกกำรบันทึกข้อมูล เหล่ำนี้ ทำ

ให้ผูป้ ฏิ บตั ิ งำนรู ้ สึกเบื่ อ หน่ ำ ยในกำรทำงำนซ้ ำ ไปมำ และรู ้ สึ กสู ญเสี ย เวลำทำงำนไปโดยใช่ เหตุ เพื่ อเป็ นกำร
แก้ปัญหำเหล่ำนั้นผูว้ ิจยั จึงคิดหำวิธีในกำรลดเวลำและควำมผิดพลำด รวมทั้งอำนวยควำมสะดวกให้บุคลำกรในกำร
บันทึกเอกสำรเบิกจ่ำย โดยนำ smart electronic form เข้ำมำใช้ ช่วงแรกในกำรนำมำใช้ให้บุคลำกรได้เรี ยนกำรใช้
ตำมควำมสมัครใจไม่ได้มีกำรบังคับ จนเปรี ยบเทียบเห็นควำมสะดวก ช่วยลดควำมผิดพลำดและเวลำในกำรบันทึก
เอกสำร smart electronic form ที่ผวู ้ ิจยั สร้ำงขึ้นมำนั้นมุ่งเน้นให้เป็ นสิ่ งที่ง่ำยในกำรเรี ยนรู ้ ไม่ซบั ซ้อนใช้งำนง่ำย
เป็ นโปรแกรมทัว่ ไปที่ ทุกคนมี ใช้ รวมทั้งผูบ้ ริ หำรมี ค วำมเห็ นพ้องและสนับสนุ นให้มีกำรพัฒนำจนกลำยเป็ น
งำนวิจยั ชิ้ นนี้ เกิ ดขึ้ นและเกิ ดประโยชน์ที่นำไปใช้ได้จริ ง ภำยหลังจำกที่ นำระบบที่ ผูว้ ิจยั คิ ดขึ้ นมำมำใช้งำนจริ ง
เปรี ยบเทียบเวลำที่ใช้ในกำรบันทึกเอกสำรก่อนและหลังพบว่ำดีข้ ึนอย่ำงมำก
คำถำมจำกที่ประชุม
บุคลำกรจำกคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิ ดล ได้สอบถำมถึงวิธีกำรในกำรบันทึ กข้อมูล ผลกำรใช้
งำนในผูท้ ี่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่คล่อง และกำรประหยัดทรัพยำกรจำกกำรใช้โปรแกรมนี้
ผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้โปรแกรม excel เพรำะเป็ นโปรแกรมที่สำนักงำนและคนโดยทัว่ ไปใช้กนั อยู่แล้ว จำกนั้น
สร้ำง hard copy ของเอกสำรไว้ กำรนำไปใช้เพียงแค่กรอกข้อมูลลงไปเท่ำนั้น และสำมำรถนำไปใช้ได้ไม่ยำก
เนื่ องจำกเป็ นระบบที่ ใช้ง่ำยไม่ซับซ้อน ส่ วนในเรื่ องกำรประหยัดทรัพยำกรนั้นผูว้ ิจยั ไม่ได้ทำกำรประเมินออกมำ
อย่ำงชัดเจนเป็ นจำนวนเงิ น แต่คำนวณเป็ นระยะเวลำและควำมพึงพอใจ ซึ่ ง มีกำรลดขั้นตอนกำรทำงำนและสร้ำง
ควำมพึงพอใจให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงำน
พญ.พัชรี : หน่วยงำนอื่นสำมำรถนำไปใช้เลยได้หรื อไม่
ผูว้ ิจยั : ไม่สำมำรถนำไปใช้ได้เลยเนื่องจำกรู ปแบบของเอกสำรของแต่ละหน่วยงำนมีควำมแตกต่ำงกัน
คำถำม : กำรต่อยอดงำนวิจยั ชิ้นนี้ กำรนำข้อมูลไปใช้
ผูว้ ิจยั : สำมำรถนำข้อมูลของแต่ละคนมำสรุ ปรวมกันเป็ นยอดรวมในปลำยปี งบประมำณได้เลย เช่น กำร
เบิกจ่ำยค่ำเดินทำง ในปลำยปี สรุ ปงบรวมออกมำได้ง่ำยและชัดเจน สำมำรถตั้งงบประมำณสำหรับปี หน้ำได้คร่ ำว ๆ
3. โปรแกรมจัดทำทะเบี ยนรำยงำน-ประชำกรเป้ ำหมำย (REPORT-JHCIS-HUALAO) นำเสนอโดย คุณ
พัฒนะชัย พิมพ์สวัสดิ์ โรงพยำบำลส่ งเสริ มสุ ขภำพตำบลหัวเหล่ำ จ.ศรี สะเกษ
งำนวิจยั ชิ้ นนี้ เป็ นโปรแกรมที่ มีกำรต่อยอดมำจำกโปรแกรม JHCIS ที่ ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลบริ กำรด้ำน
สำธำรณสุ ขทั้งเชิ งรุ กและเชิ งรับ จำกกำรสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ผใู ้ ช้งำนทำให้ผวู ้ ิจยั พบว่ำ มีควำมยำกลำบำกในกำรใช้
งำนโปรแกรม JHCIS ในกำรที่จะดึงทะเบียนรำยงำนมำใช้ ตัวโปรแกรมที่จดั ทำขึ้นจะจัดทำในส่ วนทะเบียนรำยงำน
ที่โปรแกรม JHCIS ไม่มีหรื อมีแต่ไม่สอดคล้องกับบริ บทของพื้นที่ ข้อมูลบริ กำรที่จดั ทำเป็ นกำรจัดทำตำมเกณฑ์
มำตรฐำนของสปสช. อีกทั้งยังตอบโจทย์ QOF ในกำรจัดผลงำนตำมตัวชี้ วดั ด้ำนสำธำรณสุ ข และกำรติดตำมกำร
เฝ้ ำระวังทำงระบำดวิทยำของโรคได้ ในกำรทำงำนผูว้ ิจยั เริ่ มต้นจำกกำรศึกษำรำยละเอียดโครงสร้ำงของโปรแกรม
JHCIS และข้อมูลของแฟ้ มมำตรฐำน แล้วจึ งมำวิเ ครำะห์แ ละออกแบบโปรแกรมซึ่ งเลื อกใช้โปรแกรม access

จำกนั้นทำกำรระดมสมองออกแบบแนวทำงและทะเบียน และนำโปรแกรมมำทดลองใช้ ติดตำมสอบถำมปั ญหำที่
พบจำกกำรใช้โปรแกรม ประเมินผลโปรแกรม และนำข้อผิดพลำดที่พบมำแก้ไข และมีกำร update โปรแกรมอย่ำง
สม่ำเสมอจำกปัญหำที่พบ วิธีกำรแก้ปัญหำได้จำกกำรสอบถำมนิ เทศติดตำม สอบถำมระดมสมองเกี่ยวกับแนวทำง
ให้เป็ นไปตำมมำตรฐำน code โปรแกรมส่ วนนึ งได้จำกกำรค้นหำในอินเทอร์ เนต ปั ญหำที่ พบในกำรวิจยั ครั้งนี้
พบว่ำ โครงสร้ำงข้อมูล รวมทั้งตัวชี้ วดั ของกระทรวงมีกำรเปลี่ยนแปลงบ่อย จึงต้องมีกำรศึกษำโครงสร้ำงอยู่เสมอ
เพื่อนำมำปรับตัวโปรแกรมให้มีควำมสอดคล้องกัน มีกำรอบรมกำรใช้งำนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ อย่ำงทัว่ ถึง ประโยชน์
ของโปรแกรมนั้น คื อ สำมำรถทำกำรแก้ไขข้อมูลได้ทนั ที ลดเวลำและขั้นตอนกำรจัดทำทะเบี ยนรำยงำน เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภำพในหน่ วยงำนมีผลงำนต่อเนื่ อง เฝ้ ำระวังติ ดตำมผูป้ ่ วยทำงระบำดได้ง่ำย เป็ นกำรจัดกำรข้อมูลให้ได้
ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อกำรวำงแผนดำเนิ นงำนตำมเกณฑ์ช้ ี วดั ของกระทรวง และยังเป็ นช่องทำงกำรเพิ่มกำรได้รับ
เงินสนับสนุน
4. กำรพัฒนำระบบกำรดูแลผูป้ ่ วยจิตเวช โรงพยำบำลปลำปำก จังหวัดนครพนม นำเสนอโดย คุณจินตนำ
ภำระดี โรงพยำบำลปลำปำก จ.นครพนม
ปั จจุ บันผูป้ ่ วยสุ ขภำพจิ ตในพื้ นที่ มีจำนวนเพิ่ มมำกขึ้ น และยังไม่มีร ะบบกำรดูแ ลที่ ชัดเจน ไม่มีคลิ นิก
เฉพำะโรค แนวทำงกำรรักษำไม่เป็ นไปตำมมำตรฐำน ผูว้ ิจยั จึงต้องกำรที่จะแก้ปัญหำและพัฒนำระบบให้ดีข้ ึน โดย
กำรวิจยั เป็ นเชิ งปฏิบตั ิกำร กลุ่มตัวอย่ำงผูป้ ่ วยจิตเวช 130 คน ดำเนิ นกำรตำมกรอบ Chronic Care Model ประเมิน
โดยใช้แบบประเมินกำรดูแลผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง ACIC แบบประเมินควำมรู ้ของบุคลำกร แบบประเมินควำมพึงพอใจ
ของผูป้ ่ วยและญำติ โดยเริ่ มจำกกำรวิ เ ครำะห์ ส ถำนกำรณ์ วิ เ ครำะห์ ร ะบบร่ วมกับที มสหสำขำวิ ช ำชี พ โดยใช้
กระบวนกำรสนทนำกลุ่ม มีทีมผูด้ ูแลเฉพำะและจัดอบรมให้ควำมรู ้แก่บุคลำกร จัดตั้งคลินิกจิตเวชเฉพำะที่แยกจำก
ผูป้ ่ วยทัว่ ไป มีกระบวนกำรให้ควำมรู ้แก่ผปู ้ ่ วยและญำติ จัดทำ CPG และในผูป้ ่ วยบำงรำยที่มีควำมซับซ้อนจะมีกำร
ปรึ กษำหรื อส่ งต่อไปยัง รพ.จิตเวช โดยตรง กำรจ่ำยยำแบบ one stop service มีเภสัชกรมำดูแลที่คลินิกโดยเฉพำะ
จัดทำระบบติดตำมผูป้ ่ วยเพื่อไม่ให้ขำดนัด พร้อมทั้งสร้ำงเครื อข่ำยกำรดูแลอย่ำงต่อเนื่ องในชุมชนเน้นให้ รพ.สต.
และอสม. มำมีส่วนร่ วม ผลกำรวิจยั พบว่ำ กำรประเมิ นควำมรู ้ ของบุ คลำกรก่ อนและหลังทำโครงกำรนี้ มีควำม
แตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญ มีระบบกำรดูแลผูป้ ่ วยที่ดีข้ ึน ผูร้ ับบริ กำรมีควำมพึงพอใจมำกขึ้น อัตรำกำรขำดนัดและกำร
กำเริ บของอำกำรลดลง กำรระบบส่ งต่ อ ปรับปรุ งระบบฐำนข้อมูล กำรสร้ำงเครื อข่ ำยกำรดูแลอย่ำงต่ อเนื่ องใน
ชุมชนเป็ นองค์ประกอบที่สำคัญ
พญ.พัชรี : ร่ วมแลกเปลี่ยนถึงผลของกำรทำงำนวิจยั แต่ละชิ้นที่มีต่อตัวผูว้ ิจยั และองค์กร
นพ.ไพศำล : ทำให้มนั่ ใจมำกขึ้นว่ำมีกำรฉี ดยำชำแบบใหม่ที่ลดปั ญหำภำวะแทรกซ้อนกำรฉี ดยำแบบเดิม
ได้ ซึ่ งผลที่ได้ไม่แตกต่ำงกันในด้ำนควำมเจ็บปวด และเสนอเป็ นทำงเลือกหนึ่ งในกำรทำผ่ำตัดของแพทย์ประจำ
บ้ำนที่มำฝึ กที่รพ. กระบวนกำรง่ำยขึ้นและใช้ควำมชำนำญในกำรทำน้อยลง

คุณธนภัทร : บุคลำกรมีควำมสุ ขมำกขึ้น ลดระยะเวลำกำรทำงำน สำมำรถใช้เวลำไปทำประโยชน์ดำ้ นอื่น
ในกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพงำน ลดข้อผิดพลำดได้มำกขึ้น ลดเวลำหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ มโดยให้คนมำใช้ที่
จุดเดียว ลดจำนวนผูป้ ฏิบตั ิงำนลง
คุณพัฒนะชัย : โปรแกรมที่ พฒั นำขึ้ นมำเป็ นเพียงทำงเลือกหนึ่ ง สิ่ งสำคัญ คื อ ผูก้ รอกข้อมูลจะต้องรู ้ว่ำ
ข้อมูลที่กรอกลงไปเป็ นข้อมูลขยะหรื อไม่ นำไปใช้ประโยชน์ได้จริ งและถูกต้องหรื อไม่ ทำให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง
ทำงำนได้รวดเร็ ว
คุณจินตนำ : ผูป้ ่ วยและญำติมีควำมเข้ำใจกันมำกขึ้น และผูป้ ่ วยได้รับยำอย่ำงต่อเนื่ อง และอยู่ในสังคมได้
อย่ำงมีควำมสุ ขมำกขึ้น เจ้ำหน้ำที่รพ.สต. รับทรำบข้อมูลผูป้ ่ วยในชุมชนมำกขึ้น

