ประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ จากงานประจาสู่ งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 7
“เสริมพลัง สร้ างคุณภาพ สู่ สุขภาวะ”
วันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2557
ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์ การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
แลกเปลีย่ นการเรียนรู้ “เสริมพลัง ชีวติ และการเรียนรู้ กบั R2R” เวลา 13.00 – 16.00 น. Sapphire 204
คุณปนัดดา จันทร์ ศิริรัตน์
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์
228 ประสิ ทธิ ผลของโปรแกรมส่ งเสริ มการเลิกสุ ราสาหรับผูต้ ิดสุ ราโรงพยาบาลลานสัก เครื อข่ายบริ การปฐมภูมิ
ลานสัก จังหวัดอุทยั ธานี ผูน้ าเสนอคุณ เพียงพิมพ์ ปัณระสี
FA คุณสุ วารี เจริ ญมุขยนันท์
วันที่ 23 กรกฎาคม 2557
ความเป็ นมาความสาคัญ
สุ ราเป็ นสารเสพติดที่มีการจาหน่ายอย่างแพร่ หลาย ปัญหาจากการดื่มสุ ราเป็ นปัญหาใหญ่ระดับ
สากล ที่ทวั่ โลกต้องเผชิญในขณะนี้ (WHO 2004) บริ บทของโรงพยาบาลลานสัก พบว่า ประชาชน อายุ
15 ปี ขึ้นไปดื่มสุ รา, ผูร้ ับบริ การที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มสุ รา เช่น อุบตั ิเหตุจากจราจร การทาร้ายร่ างกาย
ผูอ้ ื่น การถูกทาร้าย และ การทาร้ายตนเอง, ผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคติดสุ ราเข้าถึงบริ การส่ งเสริ มการเลิกสุ ราน้อย,
ยังไม่มีแนวทางในการดูแลช่วยเหลือผูต้ ิดสุ ราที่ชดั เจนและมีประสิ ทธิ ภาพและการดูแลรักษาและช่วยเหลือ
ผูต้ ิดสุ ราที่ผา่ นมายังไม่มีประสิ ทธิ ภาพ คืออัตราการเลิกได้นอ้ ย และพบว่ามีอตั ราการกลับไปดื่มซ้ าสูง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่ มสุ ราของผูต้ ิ ดสุ รา ที่ ได้รับโปรแกรมส่ งเสริ มการเลิกสุ ราสาหรับผูต้ ิ ดสุ รา
โรงพยาบาลลานสัก
2. เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ผลของโปรแกรมส่ งเสริ มการเลิกสุ ราของผูต้ ิดสุ ราหลังได้รับโปรแกรมส่ งเสริ มการ
เลิกสุ ราโรงพยาบาลลานสัก
รู ปแบบการศึกษา
- โปรแกรมพัฒนามาจาก 3 แบบ คือ 1. โปรแกรมการบาบัดดูแลเชิ งรุ กในชุมชน 2. โปรแกรมการดูแลผูม้ ี
ปั ญหาการดื่ มสุ ร าในระบบสุ ข ภาพ 3. แนวปฏิ บัติทางการพยาบาลเพื่ อเสริ มสร้ า งแรงจูงใจในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มสุ ราสาหรับผูต้ ิดสุ รา

-

โปรแกรมใช้ระยะเวลา 4 เดื อน โดยนัดผูป้ ่ วยมาที่โรงพยาบาล 4 ครั้ง (ห่ างกันครั้ง 1 สัปดาห์) และ
ติดตามเยี่ยมบ้าน 3 ครั้ง (ห่างกันครั้งละ 1 เดือน)

- เครื่ องมื อประกอบด้วย แบบบันทึ กข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ ิ ดสุ รา , แบบประเมิ นปั ญหาการดื่ มสุ รา, แบบ
บันทึ กผลการติ ดตามพฤติ กรรมการเลิกสุ รา ที่ ระยะ 1 เดื อน 2 เดื อน และ 3 เดื อน ระยะเวลาที่ ศึกษา
มิถุนายน-ธันวาคม
ผลการศึกษา ผูว้ ิจยั นาเสนอ ข้อมูลทัว่ ไปกลุ่มตัวอย่าง, อาชี พ, รายรับ, อายุที่เริ่ มดื่ม, ค่าคะแนน Audit ภาวะ
สุ ขภาพ, จานวนร้อยละการเข้าโปรแกรมครั้งที่ 1-4 พบว่า จานวนการเข้าร่ วมโครงการลดลง
ผลการสัมภาษณ์จากตัวผูป้ ่ วยและญาติ เงินเหลือ เหล้าที่ดื่มมากคือเหล้าขาว ปริ มาณที่ดื่มจากค่าแรงที่ได้ถา้ ได้มาก
ก็ดื่มมาก เหตุผลที่ ดื่มคื อเพื่อนชวน เวลาที่ ดื่มมากคื อหลังเลิกงานเพราะช่ วยให้หายปวดเมื่อย นอนถ้าไม่ดื่มไม่
หลับ สิ่ งที่ กระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วยเข้าโครงการการเพราะปั ญหาสุ ขภาพ หรื อครอบครัวต้องการให้เลิกดื่ม คนที่เข้าร่ วม
โปรแกรมส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 52.9) ดื่ มลดลง และหยุดดื่ มได้ร้อยละ 35.3 ซึ่ งมีอตั ราการเลิกที่ สูงกว่าก่อนการใช้
โปรแกรม และที่สาคัญเมื่อมีการติดตามเยี่ยมบ้านทุกๆ 1 เดือนนั้นทาให้อตั ราการหยุดดื่มสุ ราเพิ่ม และไม่กลับมาดื่ม
ซ้ า
ข้ อเสนอแนะ โปรแกรมที่ใช้ มีรูปแบบชัดเจนและตรงกับปัญหาของกลุ่ม
ประเด็นคาถามในการทากลุ่มเพือ่ กระบวนการเรียนรู้
1. ทาไมลุกมาทางานวิจยั มีแรงบันดาลใจอย่างไร อยูน่ ิ่งๆปล่อยปัญหาไปทางานเรื่ อยๆไม่ดีกว่าหรื อ
ตอบ สังเกตจากแบบถามของผูป้ ่ วยที่ถามเรื่ องสูบบุหรี่ หรื อไม่ กินเหล้าหรื อไม่ ปรากฏว่าข้อมูลที่ได้มาไม่
เคยนาไปใช้อะไร จุดประกายควรจะนาข้อมูลส่ วนนี้มาพัฒนาจึงเกิดโครงการนี้ข้ ึน
2. การรวมทีมวิจยั ทาอย่างไร ได้ใครมาช่วยบ้าง
ตอบ รพ.สต, เจ้าหน้าที่ OPD และเจ้าหน้าที่ Ward, ผูบ้ ริ หาร
- ในการ Follow up ติดตามผูป้ ่ วย มีการใช้เครื อข่ายรพ.สต.มาช่วย โดยเราส่ งข้อมูลและประวัติของผูป้ ่ วยที่
เข้าโครงการไปให้เจ้าหน้าที่รพ.สต.
- ในการค้นหาผูป้ ่ วยมาเข้าโครงการ เจ้าหน้าที่ Ward และ OPD มีส่วนช่วยในการคัดกรองผูป้ ่ วยส่ งมาที่
โครงการ
- ในกรณี ที่ส่งผูป้ ่ วยที่ตอ้ งการเข้าโครงการมาให้แต่ผวู ้ ิจยั ไม่อยู่ (เนื่ องจากบางครั้งออกไปเยี่ยมบ้าน) ก็จะมี
เจ้าหน้าที่ส่วนอื่นมาช่วยดูแลช่วย (ซึ่ งมีการสอนงานและการใช้แบบสอบถาม การคัดกรองผูป้ ่ วยกับ
เจ้าหน้าที่ผชู ้ ่วยไว้แล้ว)
- ผูบ้ ริ หารช่วยสนับสนุน เช่น กรณี รถออกพื้นที่ไม่เพียงพอ ผูบ้ ริ หารก็จะจัดรถ Stanby ไว้สาหรับโครงการ
นี้ 1 คันในวันที่ตอ้ งออกติดตามเยี่ยมบ้าน

3. ความคาดหมาย ความคาดหวังของทีมงานในการทางานวิจยั นี้คืออะไร
ตอบ จะขยายผลไปเรื่ อยๆไปยังรพ.สต.ต่างๆ เนื่องจากเครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั ชิ้นนี้ สามารถนาไปใช้ได้
ง่าย
4. ปัจจัยที่ทาให้ทางานวิจยั สาเร็ จ มีอะไรบ้าง
ตอบ
- การที่เราชี้ ให้คนไข้ตระหนักและสะท้อนคิดว่า การป่ วยครั้งนี้ เป็ นผลสื บเนื่ องมาจากการดื่มสุ รา ทาให้
คนไข้มีความมุ่งมัน่ ที่จะเลิกสุ รา เอาปัญหาของผูป้ ่ วยมาเตือนให้ผปู ้ ่ วยเห็นโทษสุ รา
- การที่ เราติ ดตามเยี่ยมผูป้ ่ วยที่ บา้ น ทาให้เราได้ใจของคนไข้ว่า มีคนคอยใส่ ใจ ห่ วงใย จึ งสามารถเข้า
โครงการได้ตลอดจนครบ 4 ครั้ง
5. ผลงานวิจยั นามาสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
ตอบ ผลที่เกิดขึ้นกับผูป้ ่ วยและญาติ คือเมื่อไม่ซ้ื อสุ ราทาให้มีเงินเหลือมากขึ้น
Note Taker น.ส.ปนัดดา จันทวีศิริรัตน์ รพ.สรรพสิ ทธิ ประสงค์ 081-8776173
138 โครงการเภสัชกรนเรศวร ชวนเพื่อนเลิกสูบบุหรี่
นาเสนอโดย ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณาภรณ์
FA คุณสุ วารี เจริ ญมุขยนันท์
วันที่ 23 กรกฎาคม 2557
ความเป็ นมาความสาคัญ
เนื่ องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบับที่ 19 พ.ศ. 2553 ออกพรบ.คุม้ ครองสุ ขภาพของผูท้ ี่ไม่สูบ
บุ หรี่ ประกอบกับการส ารวจภายในมหาวิ ทยาลัย พบว่า มี ก้นบุ หรี่ ท้ งั ในห้องน้ า ชายและตามทางเดิ นภายใน
มหาวิทยาลัย โดยตั้งเป้ าโครงการเลิกบุหรี่ คนในมหาวิทยาลัยก่อน จากนั้นเขียนโครงการโดยได้รับทุนสนับสนุน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิ ดบทบาทของเภสัชกรชุมชน และการบริ การสังคมแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัยนเรศวร
2. เพื่อส่ งเสริ มการสร้างสุ ขภาพที่ดีของบุคลากร นิสิต ประชาชนในพื้นที่จงั หวัดพิษณุ โลกและพื้นที่ใกล้เคียง
ของมหาวิทยาลัย ให้มีสุขภาพที่ดีและปราศจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่
3. เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีให้แก่ผทู ้ ี่ไม่สูบบุหรี่ ในพื้นที่ให้บริ การ
รู ปแบบการศึกษา ใช้รูปแบบ PDCA วางแผนดาเนินการ

ผลการศึกษา
Plan
- ความเห็ นและร่ วมวางแผนการทางาน : ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย ผูบ้ ริ หารคณะเภสัชศาสตร์ บุ คลากร
มหาวิทยาลัย และผูน้ านิสิต
- เตรี ยมการตรวจด้วยเครื่ องมือพิเศษ เช่น CO-breath, Urine Cotinine , เตรี ยมยาและผลิตภัณฑ์ช่วยอดบุหรี่
(ในรายที่จาเป็ น)
- ขยายพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ ตามกฎหมายขยายเครื อข่ายผูใ้ ห้บริ การใน (บุคลากรงานกิจการนิ สิต) และนอก
มหาวิทยาลัย (ร้านยาและโรงพยาบาล)
- ในการรับน้องใหม่ของคระเภสัชกรรมจะมีการปฐมนิเทศเรื่ องนโยบายมหาวิทยาลัยเรื่ องเลิกสู บบุหรี่ และ
จัดให้การเลิกสู บบุหรี่ เป็ นวิชาเลือกเสรี โดยนิ สิตคณะเภสัชทุกคนต้องได้เรี ยนเรื่ องวิธีการเลิ กสู บบุหรี่
สามารถให้คาแนะนาได้ ทาหลักสูตรเพื่อให้นิสิตทุกคนผ่านการอบรมเรื่ องเลิกสูบบุหรี่
Do
- เปิ ดตัวโครงการ และประชาสัมพันธ์ผ่านการอบรม สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็น ระหว่างผูน้ านิ สิต
และตัวแทนบุคลากร
-

ซึ่ งในวันแรกที่ เปิ ดตัวโครงการไม่มีคนเลย มีการเช็คข้อมูลกลับไปว่าที่ ประชาสัมพันธ์ไปนั้นไม่ได้ผล
เนื่ องจากนิ สิตไม่ทราบ มีการแก้ไขโดยติ ดป้ ายไวนิ ลทุกประตูทางเข้าออกของมหาวิทยาลัยและติ ดป้ าย
ตามตึกต่างๆ ได้ผลดีเริ่ มมีจานวนสมาชิกมาเข้าโครงการ

Check
- จานวนผูร้ ับบริ การที่สถานปฏิบตั ิการเภสัชกรรมชุมชนฯ และติดตามผลการเลิก/ลดการสูบบุหรี่
- ป้ ายโปสเตอร์ ย งั อยู่ แต่ อ่า นแล้วไม่ สนใจจึ งไม่ มีคนมาเข้า โครงการ เช็ คผูป้ ่ วยเพิ่ มขึ้ นไหมจากของ
มหาวิทยาลัยตนเองและจากที่อื่น
- ไม่เชื่อว่าทาผิดกฎแล้วปรับ 2000 บาท
Act
- มาตรฐานการให้คาปรึ กษาและการติ ดตามผลลัพธ์การให้คาปรึ กษาเพื่ อเลิกสู บบุหรี่ ที่สถานปฏิ บตั ิ การ
เภสัชกรรมชุมชนฯ
- ทามาตรฐานการกรอกข้อมูลไว้เพื่อให้คนอื่นทาต่อได้, มีปฏิทินไว้ที่ร้านยาเพื่อให้ติดตามคนไข้
- ขยายผูใ้ ห้บริ การไปที่คณะต่างๆ และมีการตกลงกันในระดับจังหวัด ทา MOU ร่ วมกับโรงพยาบาลอื่น
เช่ นในกรณี ที่เป็ นผูป้ ่ วยเรื้ อรั งต้องรับยาประจาทุ กเดื อน แต่ตอ้ งการเลิกสู บบุหรี่ ให้คดั กรองผูป้ ่ วยและ
ส่ งไปที่ร้านยาเพื่อรับยาประจาเดือน และรับคาแนะนาเรื่ องการเลิกสูบบุหรี่

- ประกาศเขตปลอดบุหรี่ 100% และมีประกาศคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาปรับคะแนนความประพฤติ
ของนิสิตที่สูบบุหรี่
- ผลักดันให้เภสัชรายงานเป็ นระบบ ออกแบบฟอร์มเดียวกันทั้ง 16 สถาบัน และมีการบูรณาการไปกับโรค
NCDs อื่นๆด้วย มีการทาเกณฑ์อลั กอริ ทึม
- ผลัดดันนโยบายระดับผูบ้ ริ หาร
- เภสัชกร นิ สิตที่มาร้านยา เราสอนเรื่ อง R2R ด้วย, สอนวิธีการเก็บข้อมูล urine creatininr , สอนการทา
น้ ายาบ้วนปากอดบุหรี่ , สอนการประเมินสมรรถนะปอดจากเครื่ องวัดปริ มาณคาร์บอนมอนนอกไซค์
- ขยายหน่วยให้บริ การ เปิ ดคลินิกเลิกบุหรี่ ในม นเรศวรในโรงพยาบาล
- มีการนาเสนอของผลงาน R2R ของเครื อข่ายหน่วยให้บริ การ
ประเด็นคาถามในการทากลุ่มเพือ่ กระบวนการเรียนรู้
1. ทาไมลุกมาทางานวิจยั มีแรงบันดาลใจอย่างไร อยูน่ ิ่งๆปล่อยปัญหาไปทางานเรื่ อยๆไม่ดีกว่าหรื อ
ตอบ จากการสารวจพบว่า มี ก้นบุ หรี่ ท้ งั ในห้องน้ าชายและตามทางเดิ นภายในมหาวิทยาลัย จึ งเกิ ด
ความคิดที่จะทาโครงการนี้ แทนที่จะทาโครงการลดความอ้วนเหมือนคณะอื่นๆในมหาลัย ละต้องการให้
คนในมหาวิทยาลัยมีสุขภาพดี และพิทกั ษ์สิทธิ ของคนที่ไม่สูบบุหรี่
2. การรวมทีมวิจยั ทาอย่างไร ได้ใครมาช่วยบ้าง
ตอบ มีการทา MOU ร่ วมกับจังหวัด, นักศึกษาคณะเภสัช, ความร่ วมือจากโรงพยาบาลต่างๆ, อาจารย์คณะ
ต่างๆ เช่น คณะนิติศาสตร์ให้ช่วยตีความเรื่ องกฎหมายว่าสิ่ งใดทาได้ ทาไม่ได้
3. ความคาดหมาย ความคาดหวังของทีมงานในการทางานวิจยั นี้คืออะไร
ตอบ เลิ กสู บบุ หรี่ ไม่ได้ 100%

แต่ จานวนคนที่ ตอ้ งการจะเลิ กมากขึ้ น และคาดหวังให้สามารถเอา

แบบฟอร์มไปใช้ตามร้านขายยาทัว่ ประเทศ และใช้ร่วมกันในมหาวิทยาลัยทั้ง 16 สถาบัน เพื่อจัดเก็บเป็ น
ระบบเดียวกันสามารถนาผลที่ได้ไปใช้ และจะขยายผลการทาน้ ายาบ้วนปากอดบุหรี่ และลูกอมดอกหญ้า
ขาว
4. ปัจจัยที่ทาให้ทางานวิจยั สาเร็ จ
ตอบ
1. ทาโครงการนี้ มา 4 ปี ไม่เหนื่ อยเนื่ องจากเป็ นการบูรณาการ มีคนช่ วยเยอะ ภูมิใจที่เภสัชกรเป็ นผูน้ าใน
การเลิกบุหรี่ และจานวนผูเ้ ข้าโครงการมากขึ้นเรื่ อยๆไ เพราะเรามีจุดเด่น คือ 1) ขยายเวลารับบริ การให้
สะดวกกับผูม้ ารับบริ การ 2) ที่ร้านยาจะมีเภสัชกรและนิสิตช่วยให้คาแนะนาซึ่ งสามารถให้เวลากับผูม้ ารับ
บริ การได้เต็มที่ และ 3) น้ ายาบ้วนปากอดบุหรี่ และลูกอมดอกหญ้าขาวจะมีเฉพาะที่น้ ี ไม่มีจาหน่ายทัว่ ไป
ตามร้านขายยา

2. ผูท้ ี่มาเข้าโครงการเราจะประเมินความตั้งใจอยากเลิกสู บก่อน ปั จจัยที่จะทาให้เลิก ถ้าพร้อมที่จะเลิกต้อง
ประเมินการติ ดบุหรี่ จากพฤติ กรรมนิ สัย หรื อจากนิ โคติน ถ้าสู บบุหรี่ ติดจากพฤติ กรรมนิ สัย จะเลิกยาก
แต่ถา้ ติดบุหรี่ จากสาเหตุนิโคติน เราจะหาวิธีหน่วงก่อนสูบบุหรี่ จากงานวิจยั ถ้าหน่วงเวลาได้ แค่ 2 นาที
ความรู ้สึกที่อยากจะสู บบุหรี่ จะหายไปเอง แต่ถา้ เกิดจากติ ดนิ โคตินต้องมีการรักษาด้วยการให้ยานิ โคติ น
ทดแทน
3. ผูท้ ี่ มาเข้าโครงการนอกจากจะได้รับคาแนะนาเรื่ องการเลิกสู บบุหรี่ เรายังมีการตรวจทางเคมีคือการเป่ า
ปอดและการตรวจปัสสาวะ ซึ่ งจะทาให้คนไข้ตระหนักและตระหนก จึงมีความพร้อมที่จะเลิกสูบ

