กำหนดกำรประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ จำกงำนประจำสู่ งำนวิจยั (R2R) ครั้งที่ 7
“เสริมพลัง สร้ ำงคุณภำพ สู่ สุขภำวะ”
วันที่ 23 - 25 กรกฎำคม 2557
ณ ชั้น 2 อำคำรศู นย์ กำรประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธำนี
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ กบั ผลงำน R2R ดีเด่ น เรื่ อง "เสริมพลัง ชีวติ และการเรี ยนรู ้กบั R2R"
ห้ อง Sapphire 204 เวลำ 13.00 – 16.00 น.

คุณนันทวดี คำดี
โรงพยำบำลสรรพสิ ทธิ ประสงค์
1. หัวข้อเรื่ อง กำรพัฒนำแนวทำงกำรดู แลและกำรส่ งต่ อผู้ป่วยกล้ ำมเนื้อหัวใจขำดเลือดเฉี ยบพลันชนิ ด
STEMI โดยคุณจักรพงศ์ ปิ ติโชคโภคินท์ โรงพยำบำลเขมรำฐ จ.อุบลรำชธำนี
2. รายชื่อวิทยากร ดร.สุ เพียร โภคทิพย์
3. เนือ้ หำโดยสรุ ป
ที่มำ โรงพยาบาลเขมราฐเป็ นโรงพยาบาลชุ มชนขนาด 60 เตียงซึ่ งมีชายแดนติดต่อกับประเทศลาว
และมีผปู ้ ่ วยลาวเข้ามารับการรักษามากกว่าร้ อยละ 30 ห่ างจากตัวจังหวัดเป็ นระยะทาง 110 กิโลเมตร ไม่มี
แพทย์เฉพาะทาง มีแพทย์ประจาเพียง 5 คน และต้องใช้เวลาในการส่ งต่อผูป้ ่ วยนานกว่า 90 นาที การล่าช้าใน
การรักษาเนื่ องจากไม่ทราบสาเหตุการเจ็บป่ วยที่ชดั เจน ผูป้ ่ วยที่ มาด้วยอาการเจ็บแน่ นหน้าอก และการขาด
ทักษะในการแปลผล EKG ปี 2554 มีผปู้ ่ วย STEMI 28 ราย เสี ยชีวติ ก่อนถึง ร.พ. 2 ราย และขณะส่ งต่อ 1 ราย
ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงอยากแก้ไขปั ญหาและพัฒนางานดังกล่าวให้ดีข้ ึน เพื่อช่วยเหลือชีวติ ของผูป้ ่ วย
วัตถุ ประสงค์ เพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลและการส่ งต่อผูป้ ่ วยกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลื อดเฉี ยบพลันชนิ ด
STEMI และเพื่ อเพิ่ม คุ ณภาพการดู แลผูป้ ่ วย STEMI โดยลดอัตราการเสี ยชี วิตและการป้ องกันการเกิ ด
ภาวะแทรกซ้อน
ระเบียบวิธีวจิ ัย เป็ นวิจยั เชิงปฏิบตั ิการผสมผสานกับกระบวนการคุณภาพและการตามรอยโรค มี 3 ระยะ
ระยะที่ 1 เป็ นการเตรี ยมเก็บรวบรวมสภาพปั ญหาต่างๆ ระยะที่ 2 การดาเนินการวิจยั โดยใช้กระบวนการของ
(PAOR) Plan, Action, Observation และ Reflection โดยดู แลจากจุ ดเกิ ดเหตุ ขณะนาส่ ง การดู แลใน
โรงพยาบาล และการส่ งต่อผูป้ ่ วย ระยะที่ 3 คือการประเมินผลการพัฒนารู ปแบบการพัฒนา โดยใช้สถิติเชิ ง
พรรณนา จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย กลุ่มตัวอย่างคือ แพทย์ พยาบาลจานวน 15 คน และผูป้ ่ วยที่ได้รับการวินิจฉัย
ว่าเป็ น STEMI ที่มารับบริ การในปี 2556
ผลกำรศึกษำ ไม่พบการเสี ยชีวติ ทั้ง 3 ระยะของการดูแล คุณภาพการส่ งต่อผูป้ ่ วยผ่านเกณฑ์ 98.10% มี
ระบบการส่ งต่อเชื่อมโยงทั้งจังหวัด ผูป้ ่ วยได้รับการคัดกรอง 100 % มีการส่ งต่อที่รวดเร็ วภายใน 45 นาที
4. ข้ อเสนอแนะ/ข้ ออภิปรำย/ข้ อคิดเห็นทีเ่ กิดขึน้ ในทีป่ ระชุ ม

จุดเริ่มต้ นในกำรทำ “กำรทีต่ ้ องพบปัญหำในกำรทำงำนบ่ อยๆ ด้วยเรื่ องเดิมๆ คือการที่ผปู้ ่ วยมาด้วยอาการ
เจ็บแน่ นหน้าอก แต่ผปู ้ ่ วยไม่ได้รับการคัดกรอง ผูป้ ่ วยเสี ยชี วิต” หัดตั้งคำถำมเกี่ยวกับปั ญหำที่พบว่ ำ โดยนำ
ปัญหำมำทบทวนดูว่ำสำมำรถแก้ไขได้ ไหม จะ พัฒนำได้ ดีกว่ำนีห้ รือไม่ และจะวัดผลเป็ นจำนวนได้ ไหม
ทำอย่ ำงไรให้ คนอื่นอยำกทำ “ไม่ อยำกให้ มองเป็ นงำนวิจัย พบปั ญหาเราก็แก้ไขปั ญหา ใช้ คำง่ ำยๆในกำร
เชิญชวน ใช้สถิติง่ายๆ ทาสาเร็ จก็จะมีพลังในการที่จะทางานอื่นๆต่อไป งำนประจำทีว่ ่ ำยุ่งยำกก็จะง่ ำยขึน้ เป็ น
ระบบ ลดความเสี่ ยงได้ เห็นผลชัดเจน”
สถิติเป็ นอุปสรรคหรือไม่ R2R ไม่ตอ้ งใช้สถิติข้ นั สู ง เริ่มต้ นทีส่ ถิติง่ำยๆ เบือ้ งต้ นก่ อน เช่น จานวนร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และเราสามารถที่จะอธิ บายแก่ทีมงานได้
มีเทคนิคในกำรเชิ ญชวนเพื่อนร่ วมงำนอย่ ำงไร “ชวนให้มอง ลองให้ทา นาเผยแพร่ ” บางคนไม่ยอมทา
ไม่ยอมช่ วย ต้องชี้ ให้เห็ นปั ญหา ว่าเกิ ดความเสี่ ยงหรื อไม่ บางครั้ งต้องปล่ อยให้เผชิ ญปั ญหาสักระยะ และ
สุ ดท้าย เรำต้ องกระตุ้นโดยกำรพำทำให้ เห็นผลลัพธ์
กำรทำงำนวิจัยให้ ได้ รับรำงวัลทำอย่ ำงไร “เราต้องเริ่ มที่การทบทวนปั ญหา กับคาถามที่เป็ นปั ญหาซ้ าๆ
และเราอยากแก้ไขปั ญหาพัฒนางานต่อยอดหรื อไม่
ท้ อหรือไม่ จัดกำรได้ อย่ ำงไร เมื่อเริ่ มต้นที่จะทาเราจะมองเห็ นปั ญหาเล็กๆ และสามารถแก้ไขได้ในเวลา
สั้นๆ จะเกิดความสนุ กและอยากที่จะทาต่อไปเรื่ อยๆ มองปัญหำเป็ นสิ่ งที่ท้ำทำย กำรมีพี่เลีย้ ง และทีมงำนที่ดี
เป็ นสิ่ งที่ช่วยสนับสนุนให้งานสาเร็ จ
ควำมภูมิใจทีไ่ ด้ คือการแก้ไขปั ญหาในงานประจาได้ ผูป้ ่ วยและญาติมีความสุ ข เกิดเครื อข่ายบริ การผูป้ ่ วย
STEMI เครื อข่ายภูมิใจ “ชัดเจน เชื่อมโยง ปลอดภัย ไร้ รอยต่ อ ” คือการลดช่องว่าง ลดภาวะแทรกซ้อนที่จะทา
ให้ผปู้ ่ วยเสี ยชีวติ ได้
ผู้บริหำรสนับสนุนงานที่ทา ผลักดันเข้ ำสู่ นโยบำย เกิดหน่วยกูช้ ี พระดับตาบล มีอตั รากาลังเพิ่มขึ้น มีรถกู้
ชีพ พัฒนา EMS member club มีเงินทุนในการสนับสนุน ยังเป็ นหนึ่งใน KPI ที่จะประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน
และเงินรางวัลต่างๆเป็ นผลพลอยได้
กำรเรี ยนรู้ ที่ได้ จำกกำรวิจัย ได้มีการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ การแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ ใส่ กระบวนการ
แนวคิด แสดงผลว่าก่อนและหลังเป็ นอย่างไร และนาไปเผยแพร่ ขยายผล
สิ่ งทีจ่ ะทำต่ อไป คือ มีการพัฒนาต่อยอดในโรคอื่นๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง
สิ่ งที่จะฝำกไว้ คือ ความสุ ขแห่ งการพัฒนา “สุ ขที่ได้ ให้ สุ ขใจที่ได้ ทำ” ทาแล้วมีความสุ ข กระบวนการชัดเจน
แล้วได้ผลลัพธ์ที่ดี
สรุ ป “R2R เป็ นเครื่องมือทีใ่ ช้ ได้ จริง ทำได้ จริง เพิ่มเติมกำรสื บค้ นข้ อมูล ไม่ ต้องจบปริญญำโทก็สำมำรถ
แก้ไขปัญหำหน้ ำงำนงำนประจำได้ ตรงจุด ได้ อย่ ำงมีคุณภำพ”
5. ชื่อ นำงนันทวดี คำดี อีเมล์ janey_055@hotmail.com และเบอร์ 08-1977-3394 Note taker

กำรแลกเปลีย่ นเรียนรู้ กบั ผลงำน R2R ดีเด่ น เรื่อง “เสริมพลัง ชี วติ และกำรเรี ยนรู้ กบั R2R”
วันที่ 23 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 (ห้ อง Sapphire 204)
1. หัวข้อเรื่ อง ควำมชุ กและปัจจัยทีม่ ีผลต่ อควำมไม่ สำมำรถบริ หำรยำเบำหวำนของผู้ป่วยเบำหวำนชนิดที่ 2
โดย ภญ.นีลนำถ เจ๊ ะยอ โรงยำบำลหนองจิก จ.ปัตตำนี
2. รายชื่อวิทยากร ดร.สุ เพียร โภคทิพย์
3. เนือ้ หำโดยสรุ ป
ทีม่ ำ โรงพยาบาลหนองจิก จังหวัดปั ตตานีเป็ นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง ประชากรส่ วนใหญ่ร้อย
ละ 90 นับถื อศาสนาอิ สลาม พบผูป้ ่ วยเบาหวานไม่ สามารถบริ หารยาเบาหวานได้ในช่ วงถื อศี ลอดเดื อน
รอมฏอน ซึ่ งสามารถรับประทานอาหารได้เพียง 2 มื้อ มีผปู ้ ่ วย 1 ราย ทางานอยูป่ ระเทศมาเลเซี ย ระหว่างเวลา
17.00 น. ถึงเวลา 03.00 น.เมื่อมาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง พบค่า FBS มากกว่า 300 mg% และต้องให้ยา RI ทุก
ครั้ ง สาเหตุ เกิ ดจากการไม่ไ ด้รับ ประทานยาในมื้ อเช้า และมื้ อกลางวัน เนื่ องจากเป็ นช่ วงเวลาการพัก ผ่อน
ปั ญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้รับการดูแล เพราะเดิมเจ้าหน้าที่ไม่ได้สนใจวิถีชีวติ อาชีพของผูป้ ่ วย และจากการบริ การที่
เร่ งรี บผูป้ ่ วยไม่ได้รับการประเมิ นการใช้ยา ทาให้เกิ ดความเสี่ ยงต่อการเจ็บป่ วยและตาย เป็ นปั ญหาเรื้ อรั ง
สิ้ นเปลืองยา และเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เพิ่มขึ้น
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาหาความชุ กและปั จจัยที่ มีผลต่อความไม่สามารถบริ หารยาเบาหวานของผูป้ ่ วย
เบาหวานชนิดที่ 2
ระเบียบวิธีวิจัย การศึกษาแบบภาคตัดขวาง โดยเก็บข้อมูลจากใบสั่งยาใบแรกของผูป้ ่ วย T2DM ที่มารับ
บริ การที่ คลิ นิกเบาหวาน จานวน 230 คน ในช่ วงเดื อนสิ งหาคม-ธันวาคม 2556 เกณฑ์การคัดออกจาก
การศึกษาคือผูป้ ่ วยที่ diet control หรื อไม่สามารถบอกวิธีการใช้ยาในอดีตได้ ผูว้ จิ ยั จะเปรี ยบเทียบการบอกของ
ผูป้ ่ วยกับใบสัง่ ยาในอดีตจาก Prog.Hos-XP ถ้าผูป้ ่ วยบอกได้ถูกต้อง และใช้ยาสม่าเสมอ ถือว่ามีความสามารถ
ในการบริ หารยาเบาหวาน แต่ถา้ บอกไม่ตรงตามที่แพทย์สั่ง หรื อใช้ยาไม่สม่ าเสมอ คือการขาดยามากกว่า 3
ครั้งต่อสัปดาห์ ถือว่าไม่มีความสามารถในการบริ หารยาเบาหวาน วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม R ด้านปั จจัย
ต่างๆที่มีผลต่อความไม่สามารถบริ หารยาเบาหวาน วิเคราะห์ดว้ ยสถิติ Multiple logistic regression กาหนดค่า
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

ผลกำรศึกษำ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง นับถือศาสนาอิสลาม จากการประเมินพบ 64.8% ไม่สามารถบริ หาร
ยาได้ตามที่แพทย์สั่ง ปั จจัยด้านศาสนา การบริ หารยาเอง การใช้ยาเม็ดร่ วมกับยาฉี ด Insulin การใช้ยาวันละ 2
ครั้ง วันละ 3 ครั้ง และจานวนเม็ดยาต่อวันมีผลต่อความไม่สามารถบริ หารยาเบาหวาน

4. ข้ อเสนอแนะ/ข้ ออภิปรำย/ข้ อคิดเห็นทีเ่ กิดขึน้ ในทีป่ ระชุ ม
เริ่มต้ นทำ R2R ได้ อย่ำงไร “ทำเพรำะอยำกจะทำจริงๆ ชอบเล่นกับตัวเลข ปฏิบตั ิงานอยูค่ นเดียว”
ทำไมจึงมีจิตใจที่ม่ ุงมั่นในกำรพัฒนำ เพราะอยากให้ผปู ้ ่ วยหาย ควบคุมระดับน้ าตาลได้ และทาให้ได้บุญ
ด้วย
เรี ยนรู้ อะไรจากการที่ผปู ้ ฏิ บตั ิส่วนใหญ่มองปั ญหาผูป้ ่ วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลไม่ได้สาเหตุมา
จากการรับประทานอาหารมากกว่าการรับประทานยาที่ไม่ถูกวิธี เพราะฉะนั้น “อย่ ำมองข้ ำมว่ ำผู้ป่วยจะกินยำ
ถูกต้ อง”
การค้นหาและแก้ไขปั ญหาของผูป้ ่ วยเราต้องทบทวนค้ นคว้ ำหำ Guideline ที่เกี่ยวข้ อง นำมำปรั บแก้ ตำม
บริ บ ทของเรำ ผู ้ป่ วยในรายที่ ท ้อ แท้ใ นชี วิ ต ปฏิ เ สธการรั ก ษาและความช่ ว ยเหลื อ ต่ า งๆ ก็ จ ะดู แ ลแบบ
ประคับประคอง
ทำแล้ วประโยชน์ ทผี่ ้ ปู ่ วยได้ รับคืออะไร คือ ผูป้ ่ วยได้รับประทานยาทุกวัน จานวนเม็ดยาที่รับประทานลดลง
และเข้ ำกับวิถีชีวติ ของพวกเขำ
เรื่ องที่ทำยำกที่สุด คือ การลงเยี่ยมบ้านสารวจยาที่ผปู ้ ่ วยไม่ได้รับประทานคืนกลับมาใช้ใหม่ แต่จะดูจาก
ตารางการนัด วันนัดใน OPD card
ทำอย่ ำงไรให้ สนุก ต้องลองดูอย่าคิดว่าเป็ นวิจยั หาปั ญหาจากหน้างาน และจะแก้ปัญหานั้นยังไง
ปัจจัยแห่ งควำมสำเร็ จ มีใจพร้ อม มีใจที่มุ่งมัน่ มีทีมสหสาขาวิชาชี พเต็มใจให้ความร่ วมมือร่ วมใจกันใน
การแก้ไขปั ญหา มีการสนับสนุนช่วยเหลือของทีมงานคลินิกเบาหวาน และมีที่ปรึ กษาที่ดี
ควำมรู้ สึกที่มีต่อ R2R “R2R ไม่ใช่เรื่ องยาก เหมือนเสพติด R2R ยิ่งทายิ่งมันส์ ใครต่อต้านยิ่งสนุ กและท้า
ทาย ช่วยให้ผปู ้ ่ วยมีความสุ ขได้เราก็มีความสุ ข มีแรงจูงใจที่จะทางานต่อ”
อุปสรรคทีพ่ บมีอะไรบ้ ำง ถ้าอยากทาต้องทาเอง ลุยคนเดียว งานประจามีปัญหา การไม่มีเวลา ต้องเสี ยสละ
เวลามาทา ในทางตรงกันข้ามเราจะรู ้สึกตื่นเต้นกับผลงานที่จะออกมา
เคยท้อบ้ ำงหรือเปล่ำ ถ้ ำเคยทำอย่ำงไร “เคยท้อ แต่ ถ้ำรักจะทำอะไร มันเกิดควำมท้ำทำย ต้ องทำให้ สำเร็จ ไม่
รู ้ตอ้ งไปศึกษาไปเรี ยน ค้นคว้าเพิ่มให้รู้ เช่น เรื่ องเกี่ยวกับระเบียบวิธีวจิ ยั สถิติ เป็ นต้น หรื อหาผูร้ ู ้ช่วยเหลือ”
สิ่ งทีภ่ ำคภูมิใจ งานที่ทาได้นาเสนอระดับจังหวัด ระดับเขต กาหนดเป็ นนโยบายในการปฏิบตั ิ

ควำมฝั นในอนำคต “ขอท าไปเรื่ อยๆ เผยแพร่ ผ ลงานให้คนทัว่ ประเทศได้ป ระโยชน์ พัฒนาต่อยอด มี
ทีมงานสนับสนุน จะได้ไม่เดินอยูค่ นเดียว”
เคล็ดลับ “ให้สนุกในสิ่ งที่ทา ขึ้นอยูก่ บั ตัวเราเอง และต้องมี ต่ อมเอ๊ะ อยูเ่ สมอ คือจุดเริ่ มต้นของนักวิจยั ที่ดี”
5. ชื่อ นางนันทวดี คาดี อีเมล์ janey_055@hotmail.com และเบอร์ 08-1977-3394 Note taker

