ประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ จากงานประจาสู่ งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 7
“เสริมพลัง สร้ างคุณภาพ สู่ สุขภาวะ”
วันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2557
ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์ การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
เรื่อง “เสริมพลัง ชีวติ และการเรียนรู้ กบั R2R”
วันที่ 23 กรกฎาคม 57 เวลา 13.00 – 16.00 น. (ห้ อง Sapphire 204)
นงค์ นุช สุวรรณเพชร
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์
เรื่ อง ความเสี่ ยงต่ อการเกิดการอุดตันในวงจรไตเทียมระหว่ างการฟอกเลือดโดยไม่ ใช้ ยาต้ านการแข็งตัวของเลือด
ผูน้ ำเสนอ คุณ กิตติยำ เสทธะยะ หน่วยไตเทียม โรงพยำบำลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
เนือ้ หาโดยสรุ ป กำรฟอกเลือดจำเป็ นต้องใช้ยำต้ำนกำรแข็งตัวของเลือดเพื่อป้ องกันกำรเกิดลิ่มเลือดในวงจรไตเทียม
แต่ผปู ้ ่ วยที่ เสี่ ยงต่อกำรเกิ ดภำวะเลือดออกง่ำยควรหลีกเลี่ยงกำรใช้ยำต้ำนกำรแข็งตัวของเลือด สำมำรถใช้วิธีลำ้ ง
วงจรด้วยน้ ำเกลือ 100 ซี ซีทุก 30 นำทีทดแทนได้ หน่วยไตเทียม รพ.นครพิงค์ ได้ใช้กำรล้ำงวงจรไตเทียมด้วยวิธีเดิม
พบว่ำ เกิดกำรอุดตันในวงจรไตเทียมถึงร้อยละ 20 ครั้ง ดังนั้นจึงได้คิดค้นวิธีใหม่เพื่อนำมำเป็ นข้อมูลประกอบกำร
จัดทำแนวปฏิ บตั ิในกำรดูแลผูป้ ่ วย ลดกำรอุ ดตัน ลดเวลำและภำระงำนของเจ้ำหน้ำที่ ในกำรล้ำงสำยวงจรไตเทียม
ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรเปลี่ยนตัวกรองไตเทียม/สำยส่ งเลือด/สำยน้ ำเกลือ และน้ ำเกลือ ให้ผปู ้ ่ วยได้ฟอกเลือดครบเวลำ
ตำมแผนกำรรักษำ รวมทั้งลดกำรสู ญเสี ยเลือดในวงจรไตเทียมเพรำะหำกเกิดกำรอุดตันอำจไม่สำมำรถคืนเลือดใน
วงจรไตเทียมให้ผปู ้ ่ วยได้ จึงมีกำรทบทวนวรรณกรรม เพื่อแก้ปัญหำกำรอุดตันของเลือดโดยทดสอบเรื่ องพื้น
ผิวสัมผัสเพื่อลดกำรอุดตันของสำย
เกณฑ์ การคัดเข้ ากลุ่มผู้ป่วย ต้องมีปริ มำณกำรไหลของเลือด 200 ซี ซีต่อนำที และไม่ใช้ยำต้ำนกำรแข็งตัวของเลือด
ผลการศึกษา จำนวนครั้งที่ฟอกเลือดกลุ่มที่ 3 มีจำนวนครั้งที่ฟอกเลือดมำกกว่ำกลุ่มที่ 1 อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ
อีกทั้งกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ต่ำงเกิ ดกำรอุดตันน้อยกว่ำกลุ่มที่ 1 อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติในกลุ่มที่ ใช้ตวั กรอง
Hemoflow F7 ทั้งนี้ กลุ่มที่ 3 สำมำรถลดควำมเสี่ ยงต่อกำรเกิดกำรอุดตัน (ARR) ได้มำกกว่ำกลุ่มที่ 2 เมื่อเทียบกับ
กลุ่มที่ 1 นัน่ คือกำรเพิ่มปริ มำณช่องว่ำงในกระเปำะสำยส่ งเลือดช่วยลดกำรอุดตันในวงจรไตเทียมได้
ข้ อเสนอแนะ/ประเด็นอภิปรายในกลุ่ม
1. การกาหนดกลุ่มตัวอย่ าง คัดเลือกอย่ างไรบ้ าง
ตอบ: ต้องมีปริ มำณกำรไหลของเลือด 200 ซี ซีต่อนำที เพรำะถ้ำมีปริ มำณกำรไหลเวียนน้อยกว่ำนี้ จะมีวิธีกำร
อย่ำงไรก็สำมำรถเกิดกำรอุดตันได้

2. ในการทางานทีมการดาเนินงานมีใครบ้ าง และมีใครสนับสนุนช่ วยเหลือบ้ าง
ตอบ: พยำบำลในหน่วยไตเทียมทุกคน และหัวหน้ำทีมที่สำคัญ คือหัวหน้ำตึก เพรำะหัวหน้ำตึกมีควำมสำมำรถที่จะ
บอก/สัง่ กำรให้พยำบำลในตึกทำงำนแนวทำงปฏิบตั ิ ที่เรำกำหนดขึ้นได้ ขั้นตอนแรกก่อนที่จะไปพูดคุยกับหัวหน้ำ
ต้องเตรี ยมข้อมูล ปัญหำ ที่เรำค้นพบ คือกำรอุดตันของสำยพบบ่อยมำก ส่ งผลต่อผูป้ ่ วยและทีมพยำบำลต้องมำแก้ไข
ปั ญหำ จึ งนำไปพูดคุยประเด็นปั ญหำ แล้วหัวหน้ำแจ้ง ให้ทีมทรำบ และส่ วนตัวผูว้ ิจยั เองก็ตอ้ งบอกเล่ำปั ญหำที่พบ
และวิธีกำรที่เรำคิดค้นมำเพื่อแก้ปัญหำ แนวทำงปฏิบตั ิ อธิ บำยขั้นตอนกำรทำงำนอย่ำงชัดเจนให้ทีมพยำบำลทรำบ
และกำรทำงำนวิจยั ครั้งนี้ อำยุรแพทย์โรคไตช่วยตรวจทำนงำวิจยั ให้ดว้ ย (คุณเอื้อให้ควำมสนใจ งำนจึงเกิด) อีก
อย่ำงประเด็นที่ทำให้เกิดควำมสำเร็ จคือ หัวหน้ำไม่ละเลย ประเด็นปั ญหำที่เรำเสนอ เพรำะถ้ำหัวหน้ำบอกว่ำ “ไม่
เป็ นไรหรอกน้ อง มันก็เกิ ดการอุดตันแบบนี ต้ ั้งแต่ พี่เริ่ มทางาน” ถ้ำเป็ นแบบนี้ งำนไม่เกิดแน่นอนค่ะ และที่สำคัญ
ผูน้ ำเสนอมีต่อม....เอ๊ะ! อยูต่ ลอดเวลำสิ่ งนี้สำคัญมำก จึงจะเกิดกำรพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง
3.แรงบันดาลใจในการทางานมีอะไรบ้ าง และเคยท้ อเกีย่ วกับการทางานบ้ างไหม
ตอบ: แรงบันดำลใจในกำรทำงำนคื อ ผูป้ ่ วยเกิ ดปั ญหำ สำคัญมำกในผูป้ ่ วยไตวำยที่ ได้รับกำรฟอกเลือดแล้วมี
ปัญหำเลือดคัง่ ไม่สำมำรถทำกำรฟอกต่อได้ จะทำให้เกิดภำวะน้ ำเกินได้ และถ้ำไม่สำมำรถคืนเลือดได้ ผูป้ ่ วยกลุ่มนี้
มีปัญหำเรื่ องซี ด อยู่แล้วยิ่งจะทำให้เกิดผลกระทบต่อผูป้ ่ วยมำกขึ้น และปั จจัยอีกอย่ำงที่ทำให้เกิดแรงบันดำลใจใน
เรื่ องกำรเผยแพร่ ควำมรู ้ในเวทีวิชำกำรคือ อำจำรย์ที่วำรสำรพุทธชิ นรำชที่ช่วยให้คำแนะนำเรื่ องสถิติ จึงทำให้เกิ ด
กำรตีพิมพ์และงำนวิจยั น่ำอ่ำนมำกขึ้น
4.ในการทางานเป็ นทีม ผู้วจิ ยั ทาอย่ างไรให้ เกิดความร่ วมมือ ในการทางาน
ตอบ: ในกำรดำเนิ นกำรช่วงแรก ต้องสรุ ปประเด็นปั ญหำที่ เกิดขึ้น แนวทำงปฏิบตั ิ ในกลุ่มเป้ ำหมำย คือ ต้องล้ำง
สำยด้วยน้ ำเกลือทุก 30นำที ,60 นำที เรำต้องติดตำมกระตุน้ เตื อนบ่อยๆ จนน้องที่ทำงำนทำจนเกิดเป็ นงำนประจำ
และ สะท้อนกลับให้เห็นว่ำ ไม่เกิดปัญหำกำรอุดตันแล้วพยำบำลจะมีเวลำอยู่กบั ผูป้ ่ วยมำกขึ้น ไม่ตอ้ งมำนัง่ เสี ยเวลำ
ล้ำงสำย สำยอุดตันต่อไปอีกแล้ว พยำบำลทุกคนจึงมีควำมสุ ข และให้ควำมร่ วมมือเป็ นอย่ำงดี
5.หน่ วยงาน/ผู้บริหารให้ การสนับสนุนอะไรบ้ าง อย่ างไร
ตอบ: ผลกระทบต่อหน่วยงำน คือ เกิ ดกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรทำงำน จำกงำนวิจยั เป็ นงำนประจำได้ และ
หน่วยงำนให้กำรสนับสนุนยอมรับผลงำน ที่พฒั นำขึ้น จึงได้รับรำงวัลจำกกำรนำเสนอผลงำนวิชำกำรปำกเปล่ำที่
เชี ยงใหม่ และได้รับคำชื่ นชมจำกผูอ้ ำนวยกำร ก็รู้สึกภูมิใจกับสิ่ งที่ ได้รับ และสิ่ งที่ ภูมิใจคื อ เรำสร้ำงชื่ อเสี ยงให้
โรงพยำบำล กำรที่เรำมำนำเสนอผลงำน ก็คือ กำรที่เรำนำชื่อของโรงพยำบำลมำด้วย
6.ความพึงพอใจในการทางานเรื่องนีค้ ืออะไร
ตอบ: ในทีมเกิดควำมพึงพอใจ สบำยใจไม่ตอ้ งกังวลเรื่ องกำรอุดตัน ลด work load ได้ดว้ ย และเรำมีเวลำที่จะดูแล
ผูป้ ่ วยมำกขึ้น และสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำย ในกำรซื้ อตัวกรอง เพรำะถ้ำตัวกรองมีกำรอุดตัน ต้องซื้ อใหม่ ซึ่ งมีรำคำ
แพง
7.ในการเพิม่ ช่ องว่ างของตัวกรองมีโอกาสเกิด air เข้ าไปในผู้ป่วยหรือไม่
ตอบ: ไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้ เนื่องจำกเครื่ องฟอกเลือด จะมีตวั ตัด air โดยอัตโนมัติอยูแ่ ล้ว

8.ภูมใิ จ /ประทับใจอะไรมากที่สุด
ตอบ: ควำมภูมิใจสู งสุ ด คือกำรได้รับกำรตี พิมพ์ในวำรสำรพุทธชิ นรำช เนื่ องจำกตนเองคิ ดว่ำงำนตัวเอง แค่ เป็ น
กำรพัฒนำงำนจำกงำนประจำ ไม่มีสถิติที่ชดั เจน แต่ได้รับกำรตีพิมพ์ จึงมีควำมภูมิใจมำก เพรำะตอนแรก ได้รับข้อ
คอมเมนต์เยอะมำก ในกำรแก้ไขบทควำม จนรู ้สึกท้อ และดีใจที่ทีมอำจำรย์วำรสำรช่วยให้ขอ้ เสนอแนะในกำรปรับ
เรื่ องสถิติ
9.ทาไมไม่ เลือกใช้ ยาตัวอืน่ แทน Heparin เช่ น Wafarin,Enoxaparin
ตอบ: โดยทำงปฏิบตั ิทวั่ ไปของกำรฟอกเลือดคือกำรล้ำงสำย จะช่วยลดกำรอุดตันได้ แต่ถำ้ ใช้ยำตัวอื่นแทน จะทำ
ให้เกิดค่ำใช้จ่ำยมำกขึ้น และเกิดควำมยุ่งยำก ตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรพัฒนำงำน คือกลุ่มที่ไม่สำมำรถได้รับยำต้ำนกำร
แข็งตัวของเลือดได้ กำรใช้น้ ำเกลือจึงมีควำมเหมำะสมที่สุด
10.การนาไปประยุกต์ ใช้ ต่อในหน่ วยงานของท่ าน
ตอบ : (เภสัชกร) จะนำไปพิจำรณำเรื่ องกำรเบิกยำ Heparin และนำไปเสนอหน่วยงำนไตเทียมของโรงพยำบำล
(พยำบำล) อำจนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงำนของตนเอง และต้องมีกำรทบทวนให้เหมำะสมกับหน่วยงำนของ
ตนเองให้มำกที่สุด
เรื่ อง ผลลัพธ์ ทางคลินิกในการดูแลรั กษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2 ที่มี HbA1c≥7% โดยการใช้ มาตรฐานการดูแล
ผู้ป่วยด้ วยโปรแกรมบันทึกทางการแพทย์ เฉพาะกลุ่มโรคเบาหวานชนิดที่2 ของศูนย์ การแพทย์ โรงพยาบาลกรุ งเทพ
ผู้นาเสนอ คุณวรินทร์ ลกั ษณ์ กรีธาธร ศูนย์ การแพทย์ โรงพยาบาลกรุ งเทพ
เนื้อหาโดยสรุ ป ผูป้ ่ วยเบำหวำนมีควำมจำเป็ นต้องได้รับกำรดูแลจำกที มสหสำขำวิชำชี พเพื่ อให้กำรดูแลผูป้ ่ วย
ป้ องกันกำรเกิ ดภำวะแทรกซ้อน แต่กำรใช้ระบบกำรบันทึ กด้วยกระดำษทำให้เกิ ดปั ญหำผูป้ ่ วยไม่ได้รับกำรดูแล
ครบถ้วนจำกทีม เพรำะไม่สำมำรถตรวจสอบได้ว่ำผูป้ ่ วยคนนี้ ได้รับกำรให้คำปรึ กษำจำกเภสัชกร , โภชนำกร หรื อ
นักกำยภำพบำบัด ทำให้กำรดูแลผูป้ ่ วยไม่ครบถ้วน ขำดควำมต่อเนื่ อง ทำให้ผลกำรรักษำที่ วำงไว้ไม่สัมฤทธิ์ ผล
และปั ญหำในกำรส่ งข้อมูลใช้เวลำนำนในกำรค้นหำเอกสำร เอกสำรสู ญหำยจำกกำรทบทวนวรรณกรรมพบว่ำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำมีบทบำทในระบบสำธำรณสุ ขเพิ่มมำกขึ้น โดยช่วยประสำนช่องว่ำงในระบบส่ งต่อ
ผูป้ ่ วย คณะผูว้ ิ จัย จึ งพัฒ นำมำตรฐำนกำรดู แ ลผูป้ ่ วยเบำหวำนด้วยโปรแกรมบันทึ กทำงกำรแพทย์เ ฉพำะกลุ่ ม
โรคเบำหวำนชนิดที่ 2 สำหรับทีมสหสำขำวิชำชีพเพื่อใช้บนั ทึกและส่ งต่อข้อมูลผูป้ ่ วยเบำหวำน
ผลที่ได้ ลพั ธ์ ผูป้ ่ วยได้รับกำรดูแลอย่ำงครบถ้วน จำกทีมสหสำขำวิชำชี พ ทำให้สำมำรถควบคุมระดับน้ ำตำลสะสม
ได้ < 7% ซึ่ งในกำรทำกิจกรรมใช้รูปแบบกำรให้ควำมรู ้โดยใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยเข้ำมำช่วย เช่น กำรใช้ Ipad
เป็ นสื่ อในกำรสื่ อ ให้ควำมรู ้ ทำให้ผปู ้ ่ วยเข้ำใจ และเห็นภำพที่ชดั เจนมำกขึ้น รวมทั้งกำรเก็บรวบรวมข้อมูลสะดวก
และง่ำยมำกยิ่งขึ้น ในโรงพยำบำลกรุ งเทพ จึงได้พฒั นำระบบ EDMR ขึ้น
ข้ อเสนอแนะ/ประเด็นอภิปรายในกลุ่ม
1.การจัดเก็บข้ อมูลแบบกระดาษ เกิดความนุ่งยากอย่ างไร จึงพัฒนามาเป็ น hardware?
ตอบ: ข้อมูลสู ญหำย เอกสำรเยอะมำก ค้นหำไม่เจอ และปั ญหำที่ตำมมำคือ ผูป้ ่ วยไม่ได้รับกำรดูแลแบบครบถ้วน
ตำมมำตรฐำน เช่น กำรตรวจตำ ตรวจเท้ำ ไม่สำมำรถตรวจสอบได้วำ่ ผูป้ ่ วยคนนี้เคยตรวจหรื อยัง

2.จุดประกายหรือมีแรงบันดาลใจอย่ างไรในการทางาน
ตอบ: เมื่อก่อนในกำรดูแลผูป้ ่ วยเบำหวำน คื อ มีรูปแบบมำหำหมอ กลับบ้ำน แต่ผปู ้ ่ วยไม่สำมำรถควบคุมระดับ
น้ ำตำลได้เลย จึงมำนำประเด็นมำพูดคุยกับทีม และแรงบันดำลใจอีกอย่ำงที่สำคัญ คือ ตัวผูป้ ่ วยเอง เรำคิ ดว่ำอยำก
ดูแลผูป้ ่ วยให้ดีข้ ึ น ไม่เกิดภำวะแทรกซ้อน ซึ่ งเคยมีผปู ้ ่ วยที่เป็ นเบำหวำนและมีไตเสื่ อม มำพูดคุยกับตัวเองว่ำ “คุณ
จะทายังไงก็ได้ ไม่ ให้ ผมต้ องฟอกไต” ซึ่ งประเด็นตรงนี้ ทำให้เกิ ดควำมท้ำทำยมำกว่ำ เรำจะทำยังไงดี เพื่อไม่ให้
ผูป้ ่ วยต้องฟอกเลื อด จึ งมีกำรพัฒนำงำนมำเพื่ อดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ ในระยะแรกของกำรพัฒนำงำนกำรบันทึ ก
ออกแบบโปรแกรมนี้ จะต้องไปคุยหน่วย IT ซึ่ งมีควำมยำกมำก เนื่ องจำก เรำกับ IT คุยกันคนละภำษำ ก็ปรับแก้
หลำยรอบจนกว่ำจะมำได้แบบนี้
3.ผู้บริหารมีส่วนร่ วม/ให้ การสนับสนุนอย่ างไร?
ตอบ: ผูบ้ ริ หำรให้กำรสนับสนุนให้ IT เข้ำมำช่วยในกำรทำงำนมำกขึ้น
4. เคยมีความท้ อในการพัฒนางานบ้ างไหม?
ตอบ: เคยท้อในช่วงระยะแรกที่บอกว่ำ ไปคุยกับหน่วย IT ไปคุยหลำยรอบแล้ว ยังไม่มีควำมเข้ำใจกัน งำนออกมำ
ไม่เป็ นไปตำมที่เรำต้องกำร ก็ตอ้ งคุยอยูห่ ลำยรอบ พัฒนำระบบนี้ ประมำณ 2 ปี และโชคดีที่มีหมอเข้ำมำช่วยในกำร
ดูงำนตรงนี้ดว้ ย
5.มีความพึงพอใจ/ภูมใิ จในการทางานตรงไหน?
ตอบ : สิ่ งที่ภูมิใจและประทับใจมำกที่สุด คือได้ดูแลผูป้ ่ วย รำงวัลจำกกำรได้รับรำงวัล R2R ดีเด่นในครั้งนี้ ยังไม่มี
ควำมภูมิใจเท่ำ กำรดูแลผูป้ ่ วยอำกำรดีข้ ึน 1 คน ตัวอย่ำงเช่น คุณยำยท่ำนนั้นมำโรงพยำบำลนัง่ รถเข็นมำตรวจ แล้ว
คัดเข้ำในระบบ ดูแลจนคุณยำยเดินได้เอง ไม่มีภำวะแทรกซ้อน และเคสที่ว่ำ ทำยังไงก็ได้ไม่ให้ตอ้ งได้รับกำรฟอก
ไต ดูแลจนกระทัง่ ผูป้ ่ วยเคสนี้ ไม่ได้รับกำรฟอกไต มีควำมรู ้สึกประทับใจเป็ นอย่ำงมำก และจำกกำรใช้ระบบนี้ ทำ
ให้ผปู ้ ่ วยและญำติชื่นชมและมีควำมพึงพอใจมำก
6. Key success ของงานนีค้ ืออะไร?
ตอบ: จำกทีมทุกคนช่วยกัน ทำให้งำนสำเร็ จได้ ทุกคนพร้อมที่จะทำงำนร่ วมกันเป็ นอย่ำงดี
7.บทบาทของ Educator ในการทางานชิ้นนีใ้ ห้ ประสบความสาเร็จทาอะไรบ้ าง?
ตอบ: ทักษะในกำรประสำนงำน และกำรสะท้อนกลับข้อมูล นำเอำปั ญหำที่ พบเจอในกำรทำงำน ไปรำยงำนกับ
ผูบ้ ริ หำรรับทรำบ จึงเกิดกำรเปลี่ยนแปลงในกำรทำงำน
8.การบันทึกรายงานใน Website คิดค้ นคาถามอย่ างไร?
ตอบ: เรำใช้กำรออกแบบโดยกำรใช้คำถำมที่เรำถำมผูป้ ่ วยเป็ นปรำทุกครั้งที่มำตรวจ เช่น เคยมีอำกำรน้ ำตำลต่ำไหม
อำกำรปัสสำวะบ่อย เหนื่อยใจสัน่ ลงบันทึกในรำยงำน และใช้แบบกำรกำรเครื่ องหมำยถูก เพื่อควำมสะดวกในกำร
ทำงำน กำรบันทึกใช้หลัก SOAP เพรำะว่ำเรำซักประวัติเจอปั ญหำ เรำวำงแผนและจัดกำรอย่ำงไร ซึ่ งปกติเรำก็ทำ
อยูแ่ ล้ว แต่เพื่อควำมสะดวกสบำยมำกขึ้นเรำก็บนั ทึกในโปรแกรม
9.มีการนาไปเผยแพร่ ให้ โรงพยาบาลในเครือใช้ บ้างไหม มีปัญหาอะไรหรือเปล่ า ?
ตอบ: นำไปใช้ในโรงพยำบำลกรุ งเทพ ภูเก็ต ซึ่ งก็จะมีปัญหำบ้ำง ในเรื่ องกำรบันทึก แต่เพิ่งเริ่ มใช้
10. ถ้ าระบบ Server เสี ย หรือไฟดับทาอย่ างไร?

ตอบ: ใช้วิธีกำรลงบันทึกย้อนหลัง
11.ในโปรแกรมที่ทาคิดว่ าส่ วนไหนที่คิดค้ นยากที่สุด
ตอบ: ส่ วนตรงกำรรำยงำนผลเพรำะคิดว่ำ จะเอำอะไรดี เอำส่ วนไหนลง และกำรลงข้อมูล จะทำอย่ำงไรให้ผปู ้ ่ วย
เห็นควำมสำคัญ เช่น กำรแปลผลระดับน้ ำตำล ทำเป็ นกรำฟ เพื่อกระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วยเห็นควำมสำคัญในตรงส่ วนนี้
12.คนไข้ ที่คัดออกคือใคร?
ตอบ: คือผูป้ ่ วยที่ขำดนัด ไม่มำตรวจตำมนัด จะต้องคัดออกจำกลุ่ม
ข้ อเสนอแนะการผู้เข้ าร่ วมสนทนา
1. กำรประเมินวัดผลผูน้ ำเสนอแสดงเรื่ องควำมพึงพอใจในกำรใช้กรำฟแสดงให้ผปู ้ ่ วยเห็น ว่ำระดับน้ ำตำลครั้งนี้
เป็ นอย่ำงไรเมื่อเปรี ยบเทียบกับครั้งที่แล้ว ส่ วนนี้กจ็ ะสำมำรถวัดเรื่ อง Self monitoring ของผูร้ ับบริ กำรได้ เพรำะกำร
ที่ ผปู ้ ่ วยเห็ นค่ำระดับน้ ำตำลตัวเองแล้ว จะมีกำรกระตุ น้ ให้ตอ้ งเฝ้ ำระวังไม่ให้เกิ ดน้ ำตำลสู งเกิ นเกณฑ์ได้ ซึ่ งกำร
วัดผลลัพธ์ตวั นี้ ก็เป็ นอีกหนึ่งปัจจัยที่นำไปสู่ควำมสำเร็ จได้ จะเป็ นกำรดูแลแบบ Holistic care มำกยิง่ ขึ้น
2. กำรพัฒนำระบบโปรแกรมเป็ นสิ่ งที่ดี แต่ในบำงโรงพยำบำลไม่สำมำรถทำได้แบบนี้ ก็ไม่เป็ นไร เรำสำมำรถใช้
Word หรื อ Excel ที่เรำมีอยู่บนั ทึกข้อมูล และนำมำวิเครำะห์ขอ้ มูลก็ได้เช่นกันค่ะ เป็ นกำลังใจให้คนพัฒนำงำนทุก
ท่ำนนะค่ะ ไม่ตอ้ งท้อ ว่ำ เรำทำไม่ได้หรอก เพรำะเรำไม่มี IT ช่วยไม่จำเป็ นเสมอไปค่ะ

