กำหนดกำรประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ จำกงำนประจำสู่ งำนวิจยั (R2R) ครั้งที่ 7
“เสริมพลัง สร้ ำงคุณภำพ สู่ สุขภำวะ”
วันที่ 23 - 25 กรกฎำคม 2557
ณ ชั้น 2 อำคำรศูนย์ กำรประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธำนี
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ กบั ผลงำน R2R ดีเด่ น เรื่ อง "เสริมพลัง ชีวิตและการเรี ยนรู ้กบั R2R"
ห้ อง Sapphire 204 เวลำ 13.00 – 16.00 น.
คุณศริ นรา ทองมี
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์
เรื่องร่ วมใจพิชิตโรคไทรอยด์ เป็ นพิษ โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชเด่ นชัย
วิทยำกร นำยแพทย์ โอษิษฐ์ บำบัด
เนื้ อเรื่ อง : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยให้การรักษาโรคไทรอยด์เป็ นพิษที่งานผูป้ ่ วยนอกมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2539 จนถึงปัจจุบนั แต่อตั ราการหายขาดจากโรคในเวลาที่เหมาะสมมีอตั ราต่า เพราะจากปั ญหาคือ การปรับยาล่าช้า
ขนาดไม่เหมาะสม ผูป้ ่ วยได้รับยานานเกินไป อัตตราการหายจากโรคจึงต่ามากในปี พ.ศ. 2553-2555 เพียงร้อยละ
4.4 , 12.5 และ 9.1 ผูว้ ิจยั พบว่าผูท้ ี่รับยาไทรอยด์นานที่สุด 18 ปี และกินยาเกิน 2 ปี ร้อยละ 50 ซึ่ งการรักษาด้วยยา
หากปรับขนดให้เหมาะสมเกินสองปี หากยังไม่หายขาดต้องพิจารณาการรักษาแบบอื่นแทนเพื่อป้ องกันภาวะต่อม
ไทรอยด์เป็ นพิษวิกฤต ผูว้ ิจยั จึ งได้คิดแก้ไขปั ญหาด้วยการด้วยประยุกต์ใช้ Care Map ต่อมไทรอยด์เป็ นพิษของ
คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมาใช้ เป็ นแนวทางในการรั กษาของโรงพยาบาลเด่ นชัย และทาความ
ร่ วมมือกับสหสาขาวิชาชี พร่ วมกันทั้งแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่หอ้ งชันสู ตรทาการศึกษา 1 ปี พบว่าผูป้ ่ วยมีอตั รา
การหายจากโรคต่อธัยรอยด์เป็ นพิษใน 2 ปี เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 9.1 เป็ นร้อยละ 36.6 ผลที่ได้จากการนาวิจยั ไปใช้
พยาบาลเก่งขึ้ น สามารถซักถามประเมินอาการผูป้ ่ วยต่อมไทรอยด์เป็ นพิษได้ และผูป้ ่ วยสามารถบอกจดบันทึ ก
อาการสาคัญขณะรับการรักษาตามแนวทางที่พฒั นาขึ้น
ข้ อคำถำมจำกที่ประชุม
1. แรงบันดาลใจในการทาวิจยั คืออยากให้คนไข้ต่อมธัยรอยด์เป็ นพิษหายขาดในระยะเวลาที่เหมาะสม
เพิ่ มขึ้ นจากเดิ ม เพราะอยากดูแลผูป้ ่ วยดุ จญาติ มิตร และถ้า หมอย้า ยที่ ทางานไปก็ยงั อยากให้แนว
ทางการรักษาโรคต่อมไทรอยด์เป็ นพิษคงอยูย่ กร่ างเป็ นมาตรฐาน
2. ปั จจัยที่ ทาให้งานสาเร็ จ คื อ การร่ วมมื อของที มสหสาขาวิชาชี พ คื อ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ห้อง
ชันสูตร
3. ประโยชน์ต่อองค์กร ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา ผูป้ ่ วยและญาติพึงพอใจต่อการใช้บริ การ

4. มีวิธีการอย่างไรในการให้คนอื่นนาผลการวิจยั มาใช้ ? มีการพูดคุยกันในช่วงรับประทานอาหารและ
ซักถามประเด็นปัญหาในการนาเอาแนวทางปฏิบตั ิมาใช้
5. การเรี ยนรู ้ที่ได้จากงานวิจยั นี้ คือ ปั ญหามีไว้ให้แก้ไข ไม่ได้มีไว้ให้พุ่งชน การทาวิจยั แก้ปัญหาคนไข้
ไม่ใช่แก้ปัญหาของตนเอง
6. ความใฝ่ ฝั นในอนาคต คื ออยากทางานวิจัย ให้ถูกระเบี ย บวิธี และมี การทาวิจัย แบบ Randomized
Controlled Trial และเข้าเวทีประกวดเวทีประกวดงาน R2R อีก
7. ถ้ามีคนไข้ใหม่ จะเอาเข้าร่ วมงานวิจยั นี้หรื อไม่
ตอบ คนไข้ใหม่ไม่อยู่ในกลุ่มงานวิจยั ทาตามแผนการรักษาตามแนวทาง care map เลยไม่เอามา
คานวณผลในการวิจยั
8. ถ้าคนไข้ต่อมไทรอยด์เป็ นพิษรับประทานยาแล้วยังไม่หายจะพิจารณาแนวทางอื่นหรื อไม่
ตอบ คือ ถ้าใช้ยาไม่ได้ผลก็จะรักษาด้วยการกลืนแร่ และวิธีการผ่าตัดถ้าก้อนใหญ่
9. ทาไม่เจาะเลือดตรวจผลปฎิบตั ิการแต่ Serum FT4 ไม่เจาะ Serum FT3 ด้วย?
ตอบ ดูผล Serum FT4 ตัวเดี ยวก็เพี ยงพอในการพยากรณ์ และลดค่ าใช้จ่ายในการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการ
10. มีเกณฑ์ในการให้ยาในการดูผล Serum FT4 อย่างไร
ตอบ Start กินยาก่อน 6 เดือน ถ้ายังสู งอยู่ไม่ได้ตามเกณฑ์ให้ส่งต่อผูป้ ่ วยไปรักษาที่โรงพยาบาลที่ มี
ศักยภาพที่ สูงขึ้ น ถ้าได้ผลค่า Serum FT4 ลดลงตามเกณฑ์ก็ให้ลดขนาดยา แนวทางการรักษาที่
พัฒนาขึ้น
11. วิชาชีพอื่นให้ใช้ Care Map ด้วยหรื อไม่ เช่นเภสัชกร
ตอบ ให้ทุกคนใช้ได้ เช่นเภสัชกร ดูผลเลือดเช็ค Compliance ส่ วนพยาบาลวิชาชี พก็เก่งขึ้นสามารถ
ถามอาการและรู ้เลยว่าคนไข้เป็ นโรคต่อมไทรอยด์เป็ นพิษ

เรื่อง ผลกำรพัฒนำ CKD Alert Pop Up : กรณีศึกษำโรงพยำบำลพนมไพร จังหวัดร้ อยเอ็ด
วิทยำกร เภสั ชกร ณิชมน อำวรณ์
เนื้อเรื่ อง : โรงพยาบาลไพรจังหวัดร้อยเอ็ด มีผปู ้ ่ วยป่ วยที่มารับการรักษาโรคความดันและเบาหวานเพิ่มขึ้นทุกปี ใน
ปี พ.ศ. 2555-2556 มีผปู ้ ่ วยเรื้ อรังที่เป็ นโรคไต Chronic Kidney Disease อยู่ในระดับ 3 มากถึงร้อยละ 34.76 และ
47.15 เนื่องจากกระบวนการดักจับปัญหาการใช้ยา ไม่มีการตรวจสอบ Medication Error และการตรวจสอบรายการ
ที่ ต ้อ งปรั บ ขนาดยาจากเภสั ช กรยัง ไม่ ไ ด้เ ต็ ม ที่ เ พราะต้อ งใช้เ วลานานเสี ย เวลในการค้น ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการ การให้ยาแต่ละครั้งข้อมูลไม่ Up to date คือไม่มีผล Creatinine, Stage of CKD , eGFR และค่า
Creatinine Clearance ดังนั้นเพื่ อให้คนไข้ปลอดภัยสู งสุ ดในการใช้ยาพัฒนาโปรแกรมแจ้งเตื อนในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ HOSxP ที่ใช้อยู่ปัจจุบนั เมื่อเปิ ดดูประวัติผปู ้ ่ วย และทาแบบฟอร์ มในการปรึ กษาแพทย์ เพื่อใช้สื่อสาร
ในที มสหสาขาวิชาชี พ และจัดทาคู่มือแนวทางการปรับขนาดยาที่ เหมาะสมในผูป้ ่ วยที่ มีภาวการณ์ทางานของไต
พร่ อง จากผลการการพัฒนาโปรแกรมระบบการแจ้งเตื อนในโปรแกรมให้ผปู ้ ่ วยที่มีผล Serum Creatinine ล่าสุ ด
และพร้อมคานวณหาค่า eGFR ได้ถึงร้อยละ 100 ,และผูป้ ่ วยที่มีค่า CrCl < 30 ml/min จะแสดงรายการยาที่ตอ้ งมีการ
ปรับเปลี่ยน ลดขนาดการใช้ยาได้ร้อยละ 100
คำถำมกำรแลกเปลีย่ นเรียนรู้ จำกผู้ฟัง
1. ผลการวิจยั นาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงอย่างไร? ตอบ ทาให้เกิดเครื่ องมือแจ้งเตือนปรากฏในโปรแกรมที่ใช้
ผูป้ ่ วยที่มีปัญหาโรคไตเรื้ อรังได้รับการให้ยาที่เหมาะสมไม่ลายหน้าที่ของไตเพิ่มขึ้น
2. ความใฝ่ ฝันในอนาคตคืออะไร ? ตอบ มีโปรแกรมการแจ้งเตือนการใช้ยากลุ่มอื่น และแจ้งเตือนยาที่มีผล
ต่อการทางานของไตและยาตัวไหนใช้แทนได้
3. การพัฒนาโปรแกรมได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการจ้างโปรแกรมเมอร์ หรื อไม่ ? ตอบ ไม่ได้จา้ งเพราะหัวหน้า
หน่วยงานเป็ นโปรแกรมเมอร์ เองสามารถสร้างโปรแกรมแจ้งเตือนเพิ่มในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ HOSxP
ที่ใช้อยูป่ ัจจุบนั
4. ให้ทีมสหสาขาวิชาชี พร่ วมกันนาเอาโปรแกรมไปใช้อย่างไร? จัดอบรมเรื่ องการให้ยาในผูป้ ่ วยโรคไต
เรื้ อรัง โดยเชิ ญแพทย์จากโรงพยาบาลร้อยเอ็ดมาให้ความรู ้ เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยา
และเข้าใจการแจ้งเตือนของระบบ CKD Alert Pop Up
5. ถ้าแพทย์ไม่ปฎิบตั ิ ตามจะทาอย่างไร? ตอบแพทย์ท่านนั้นได้ยา้ ยไปที่ อื่นแล้ว ถ้าหากมาทาตามก็แล้วแต่
ดุลพินิจของแพทย์
6. ถ้ายาตัวนั้นยังไม่เหมาะสมแต่ดว้ ยเป็ นโรงพยาบาลชุมชนมียาจากัดจะทาอย่างไร ตอบ แล้วแต่ดุลพินิจของ
แพทย์ จะใช้ยาตัวไหนต่อ

7. ผูป้ ่ วยสู งอายุที่มีค่า CrCl สู งอยู่แล้ว แพทย์อาจจะไม่ปฏิบตั ิตามแนวทางการปรับยา จะทาอย่างไร? ตอบ
เภสัชกรดูอายุผปู ้ ่ วยเป็ นเกณฑ์ในการคานวณด้วย แต่มีท้ งั แพทย์ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่ผอู ้ านวยการ
โรงพยาบาลสนับสนุนเพราะผูป้ ่ วยกลุ่มนี้เป็ นผูป้ ่ วยกลุ่มใหญ่
8. ในกรณี ที่โรงพยาบาลศูนย์ Refer ผูป้ ่ วยไปฉี ดยาแล้วไม่มีผลการตรวจทางห้องปฏิ บตั ิการจะทาอย่างไร
คานวณค่า CrCl เพราะไม่ใช่คนไข้กลุ่มโรคไตเรื้ อรัง ? ตอบมีโปรแกรมอื่นในการคานวณค่า CrCl

