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เร่ือง ความเส่ียงต่อการเกิดการอุดตันในวงจรไตเทียมระหว่างการฟอกเลือดโดยไม่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด 
ผูน้ ำเสนอ  คุณ กิตติยำ เสทธะยะ หน่วยไตเทียม โรงพยำบำลนครพิงค ์ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
เนือ้หาโดยสรุป  กำรฟอกเลือดจ ำเป็นตอ้งใชย้ำตำ้นกำรแขง็ตวัของเลือดเพ่ือป้องกนักำรเกิดล่ิมเลือดในวงจรไตเทียม
แต่ผูป่้วยท่ีเส่ียงต่อกำรเกิดภำวะเลือดออกง่ำยควรหลีกเล่ียงกำรใชย้ำตำ้นกำรแข็งตวัของเลือด สำมำรถใชวิ้ธีลำ้ง
วงจรดว้ยน ้ำเกลือ 100 ซีซีทุก 30 นำทีทดแทนได ้หน่วยไตเทียม รพ.นครพิงค ์ไดใ้ชก้ำรลำ้งวงจรไตเทียมดว้ยวิธีเดิม
พบวำ่ เกิดกำรอุดตนัในวงจรไตเทียมถึงร้อยละ 20 คร้ัง ดงันั้นจึงไดคิ้ดคน้วิธีใหม่เพ่ือน ำมำเป็นขอ้มูลประกอบกำร
จดัท ำแนวปฏิบติัในกำรดูแลผูป่้วย ลดกำรอุดตนั ลดเวลำและภำระงำนของเจำ้หนำ้ท่ีในกำรลำ้งสำยวงจรไตเทียม 
ลดค่ำใชจ่้ำยในกำรเปล่ียนตวักรองไตเทียม/สำยส่งเลือด/สำยน ้ำเกลือ และน ้ ำเกลือ ใหผู้ป่้วยไดฟ้อกเลือดครบเวลำ
ตำมแผนกำรรักษำ รวมทั้งลดกำรสูญเสียเลือดในวงจรไตเทียมเพรำะหำกเกิดกำรอุดตนัอำจไม่สำมำรถคืนเลือดใน
วงจรไตเทียมใหผู้ป่้วยได ้ จึงมีกำรทบทวนวรรณกรรม เพ่ือแกปั้ญหำกำรอุดตนัของเลือดโดยทดสอบเร่ืองพ้ืน 
ผิวสมัผสัเพ่ือลดกำรอุดตนัของสำย 
เกณฑ์การคัดเข้ากลุ่มผู้ป่วย  ตอ้งมีปริมำณกำรไหลของเลือด 200 ซีซีต่อนำที และไม่ใชย้ำตำ้นกำรแข็งตวัของเลือด  
ผลการศึกษา จ ำนวนคร้ังท่ีฟอกเลือดกลุ่มท่ี 3 มีจ ำนวนคร้ังท่ีฟอกเลือดมำกกว่ำกลุ่มท่ี 1 อย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ 
อีกทั้งกลุ่มท่ี 2 และกลุ่มท่ี 3 ต่ำงเกิดกำรอุดตนันอ้ยกว่ำกลุ่มท่ี 1 อย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติในกลุ่มท่ีใชต้วักรอง 
Hemoflow F7 ทั้งน้ีกลุ่มท่ี 3 สำมำรถลดควำมเส่ียงต่อกำรเกิดกำรอุดตนั (ARR) ไดม้ำกกว่ำกลุ่มท่ี 2 เม่ือเทียบกบั
กลุ่มท่ี 1 นัน่คือกำรเพ่ิมปริมำณช่องวำ่งในกระเปำะสำยส่งเลือดช่วยลดกำรอุดตนัในวงจรไตเทียมได ้
ข้อเสนอแนะ/ประเดน็อภิปรายในกลุ่ม 
1. การก าหนดกลุ่มตวัอย่าง คัดเลอืกอย่างไรบ้าง 
ตอบ: ตอ้งมีปริมำณกำรไหลของเลือด 200 ซีซีต่อนำที เพรำะถำ้มีปริมำณกำรไหลเวียนนอ้ยกว่ำน้ี จะมีวิธีกำร
อยำ่งไรกส็ำมำรถเกิดกำรอุดตนัได ้
 
 



2. ในการท างานทีมการด าเนินงานมใีครบ้าง และมใีครสนับสนุนช่วยเหลอืบ้าง 
ตอบ: พยำบำลในหน่วยไตเทียมทุกคน และหวัหนำ้ทีมท่ีส ำคญั คือหวัหนำ้ตึก เพรำะหวัหนำ้ตึกมีควำมสำมำรถท่ีจะ
บอก/สั่งกำรใหพ้ยำบำลในตึกท ำงำนแนวทำงปฏิบติัท่ีเรำก ำหนดข้ึนได ้ขั้นตอนแรกก่อนท่ีจะไปพูดคุยกบัหวัหนำ้ 
ตอ้งเตรียมขอ้มลู ปัญหำ ท่ีเรำคน้พบ คือกำรอุดตนัของสำยพบบ่อยมำก ส่งผลต่อผูป่้วยและทีมพยำบำลตอ้งมำแกไ้ข
ปัญหำ จึงน ำไปพูดคุยประเด็นปัญหำ แลว้หัวหนำ้แจง้ใหที้มทรำบ และส่วนตวัผูวิ้จยัเองก็ตอ้งบอกเล่ำปัญหำท่ีพบ 
และวิธีกำรท่ีเรำคิดคน้มำเพ่ือแกปั้ญหำ แนวทำงปฏิบติั อธิบำยขั้นตอนกำรท ำงำนอย่ำงชดัเจนใหที้มพยำบำลทรำบ 
และกำรท ำงำนวิจยัคร้ังน้ีอำยุรแพทยโ์รคไตช่วยตรวจทำนงำวิจยัใหด้ว้ย (คุณเอ้ือใหค้วำมสนใจ งำนจึงเกิด)  อีก
อย่ำงประเด็นท่ีท ำใหเ้กิดควำมส ำเร็จคือ หวัหนำ้ไม่ละเลย ประเด็นปัญหำท่ีเรำเสนอ เพรำะถำ้หวัหนำ้บอกว่ำ “ไม่
เป็นไรหรอกน้อง มันกเ็กิดการอุดตันแบบนีต้ั้งแต่พ่ีเร่ิมท างาน” ถำ้เป็นแบบน้ีงำนไม่เกิดแน่นอนค่ะ และท่ีส ำคญั 
ผูน้ ำเสนอมีต่อม....เอะ๊!  อยูต่ลอดเวลำส่ิงน้ีส ำคญัมำก จึงจะเกิดกำรพฒันำงำนอยำ่งต่อเน่ือง 
3.แรงบันดาลใจในการท างานมอีะไรบ้าง และเคยท้อเกีย่วกบัการท างานบ้างไหม 
ตอบ:  แรงบนัดำลใจในกำรท ำงำนคือ  ผูป่้วยเกิดปัญหำ ส ำคญัมำกในผูป่้วยไตวำยท่ีไดรั้บกำรฟอกเลือดแลว้มี
ปัญหำเลือดคัง่ ไม่สำมำรถท ำกำรฟอกต่อได ้จะท ำใหเ้กิดภำวะน ้ำเกินได ้และถำ้ไม่สำมำรถคืนเลือดได ้ผูป่้วยกลุ่มน้ี
มีปัญหำเร่ืองซีด อยู่แลว้ยิ่งจะท ำใหเ้กิดผลกระทบต่อผูป่้วยมำกข้ึน  และปัจจยัอีกอย่ำงท่ีท ำใหเ้กิดแรงบนัดำลใจใน
เร่ืองกำรเผยแพร่ควำมรู้ในเวทีวิชำกำรคือ อำจำรยท่ี์วำรสำรพุทธชินรำชท่ีช่วยใหค้ ำแนะน ำเร่ืองสถิติ จึงท ำใหเ้กิด
กำรตีพิมพแ์ละงำนวิจยัน่ำอ่ำนมำกข้ึน 
4.ในการท างานเป็นทีม ผู้วจิยัท าอย่างไรให้เกดิความร่วมมอื ในการท างาน 
ตอบ: ในกำรด ำเนินกำรช่วงแรก ตอ้งสรุปประเด็นปัญหำท่ีเกิดข้ึน   แนวทำงปฏิบติัในกลุ่มเป้ำหมำย คือ ตอ้งลำ้ง
สำยดว้ยน ้ำเกลือทุก 30นำที ,60 นำที เรำตอ้งติดตำมกระตุน้เตือนบ่อยๆ จนนอ้งท่ีท ำงำนท ำจนเกิดเป็นงำนประจ ำ 
และ สะทอ้นกลบัใหเ้ห็นวำ่ ไม่เกิดปัญหำกำรอุดตนัแลว้พยำบำลจะมีเวลำอยู่กบัผูป่้วยมำกข้ึน ไม่ตอ้งมำนัง่เสียเวลำ
ลำ้งสำย สำยอุดตนัต่อไปอีกแลว้  พยำบำลทุกคนจึงมีควำมสุข และใหค้วำมร่วมมือเป็นอยำ่งดี 
5.หน่วยงาน/ผู้บริหารให้การสนับสนุนอะไรบ้าง อย่างไร 
ตอบ: ผลกระทบต่อหน่วยงำน คือ เกิดกำรปรับเปล่ียนกระบวนกำรท ำงำน จำกงำนวิจยัเป็นงำนประจ ำได ้ และ
หน่วยงำนใหก้ำรสนบัสนุนยอมรับผลงำน  ท่ีพฒันำข้ึน  จึงไดรั้บรำงวลัจำกกำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำรปำกเปล่ำท่ี 
เชียงใหม่ และไดรั้บค ำช่ืนชมจำกผูอ้  ำนวยกำร  ก็รู้สึกภูมิใจกบัส่ิงท่ีไดรั้บ และส่ิงท่ีภูมิใจคือ เรำสร้ำงช่ือเสียงให้
โรงพยำบำล กำรท่ีเรำมำน ำเสนอผลงำน กคื็อ กำรท่ีเรำน ำช่ือของโรงพยำบำลมำดว้ย 
6.ความพงึพอใจในการท างานเร่ืองนีค้ืออะไร 
ตอบ: ในทีมเกิดควำมพึงพอใจ   สบำยใจไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองกำรอุดตนั ลด work load ไดด้ว้ย   และเรำมีเวลำท่ีจะดูแล
ผูป่้วยมำกข้ึน และสำมำรถลดค่ำใชจ่้ำย ในกำรซ้ือตวักรอง เพรำะถำ้ตวักรองมีกำรอุดตนั ตอ้งซ้ือใหม่  ซ่ึงมีรำคำ
แพง 
7.ในการเพิม่ช่องว่างของตวักรองมโีอกาสเกดิ air เข้าไปในผู้ป่วยหรือไม่ 
ตอบ: ไม่สำมำรถเกิดข้ึนได ้เน่ืองจำกเคร่ืองฟอกเลือด จะมีตวัตดั air โดยอตัโนมติัอยูแ่ลว้ 
 
 



8.ภูมใิจ /ประทับใจอะไรมากที่สุด 
ตอบ: ควำมภูมิใจสูงสุด คือกำรไดรั้บกำรตีพิมพใ์นวำรสำรพุทธชินรำช เน่ืองจำกตนเองคิดว่ำงำนตวัเอง แค่ เป็น 
กำรพฒันำงำนจำกงำนประจ ำ ไม่มีสถิติท่ีชดัเจน แต่ไดรั้บกำรตีพิมพ ์จึงมีควำมภูมิใจมำก เพรำะตอนแรก ไดรั้บขอ้
คอมเมนตเ์ยอะมำก ในกำรแกไ้ขบทควำม จนรู้สึกทอ้ และดีใจท่ีทีมอำจำรยว์ำรสำรช่วยใหข้อ้เสนอแนะในกำรปรับ
เร่ืองสถิติ  
9.ท าไมไม่เลอืกใช้ยาตวัอืน่แทน Heparin เช่น Wafarin,Enoxaparin 
ตอบ: โดยทำงปฏิบติัทัว่ไปของกำรฟอกเลือดคือกำรลำ้งสำย จะช่วยลดกำรอุดตนัได ้แต่ถำ้ใชย้ำตวัอ่ืนแทน จะท ำ
ใหเ้กิดค่ำใชจ่้ำยมำกข้ึน  และเกิดควำมยุ่งยำก  ตวัอย่ำงท่ีใชใ้นกำรพฒันำงำน คือกลุ่มท่ีไม่สำมำรถไดรั้บยำตำ้นกำร
แขง็ตวัของเลือดได ้กำรใชน้ ้ำเกลือจึงมีควำมเหมำะสมท่ีสุด 
10.การน าไปประยุกต์ใช้ต่อในหน่วยงานของท่าน 
ตอบ : (เภสชักร)  จะน ำไปพิจำรณำเร่ืองกำรเบิกยำ Heparin และน ำไปเสนอหน่วยงำนไตเทียมของโรงพยำบำล 
       (พยำบำล) อำจน ำไปประยกุตใ์ชใ้นหน่วยงำนของตนเอง และตอ้งมีกำรทบทวนใหเ้หมำะสมกบัหน่วยงำนของ 
ตนเองใหม้ำกท่ีสุด  
 
เร่ือง ผลลัพธ์ทางคลินิกในการดูแลรักษาผู้ ป่วยเบาหวานชนิดที่2 ที่มี HbA1c≥7% โดยการใช้มาตรฐานการดูแล
ผู้ป่วยด้วยโปรแกรมบันทึกทางการแพทย์เฉพาะกลุ่มโรคเบาหวานชนิดที่2 ของศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ 
ผู้น าเสนอ คุณวรินทร์ลกัษณ์ กรีธาธร ศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ 
เนื้อหาโดยสรุป  ผูป่้วยเบำหวำนมีควำมจ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรดูแลจำกทีมสหสำขำวิชำชีพเพ่ือให้กำรดูแลผูป่้วย
ป้องกนักำรเกิดภำวะแทรกซ้อน แต่กำรใชร้ะบบกำรบนัทึกดว้ยกระดำษท ำให้เกิดปัญหำผูป่้วยไม่ไดรั้บกำรดูแล
ครบถว้นจำกทีม เพรำะไม่สำมำรถตรวจสอบไดว้่ำผูป่้วยคนน้ีไดรั้บกำรใหค้ ำปรึกษำจำกเภสัชกร , โภชนำกร หรือ
นกักำยภำพบ ำบดั  ท ำให้กำรดูแลผูป่้วยไม่ครบถว้น ขำดควำมต่อเน่ือง ท ำให้ผลกำรรักษำท่ีวำงไวไ้ม่สัมฤทธ์ิผล 
และปัญหำในกำรส่งขอ้มูลใช้เวลำนำนในกำรคน้หำเอกสำร เอกสำรสูญหำยจำกกำรทบทวนวรรณกรรมพบว่ำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเขำ้มำมีบทบำทในระบบสำธำรณสุขเพ่ิมมำกข้ึน โดยช่วยประสำนช่องว่ำงในระบบส่งต่อ
ผูป่้วย คณะผูวิ้จัยจึงพฒันำมำตรฐำนกำรดูแลผูป่้วยเบำหวำนด้วยโปรแกรมบันทึกทำงกำรแพทย์เฉพำะกลุ่ม
โรคเบำหวำนชนิดท่ี 2 ส ำหรับทีมสหสำขำวิชำชีพเพ่ือใชบ้นัทึกและส่งต่อขอ้มลูผูป่้วยเบำหวำน 
ผลที่ได้ลพัธ์ ผูป่้วยไดรั้บกำรดูแลอย่ำงครบถว้น จำกทีมสหสำขำวิชำชีพ ท ำใหส้ำมำรถควบคุมระดบัน ้ำตำลสะสม
ได ้< 7%  ซ่ึงในกำรท ำกิจกรรมใชรู้ปแบบกำรให้ควำมรู้โดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเขำ้มำช่วย เช่น กำรใช ้Ipad 
เป็นส่ือในกำรส่ือ ใหค้วำมรู้ ท ำใหผู้ป่้วยเขำ้ใจ และเห็นภำพท่ีชดัเจนมำกข้ึน รวมทั้งกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลสะดวก 
และง่ำยมำกยิ่งข้ึน ในโรงพยำบำลกรุงเทพ จึงไดพ้ฒันำระบบ EDMR ข้ึน 
ข้อเสนอแนะ/ประเดน็อภิปรายในกลุ่ม 
1.การจดัเกบ็ข้อมูลแบบกระดาษ เกดิความนุ่งยากอย่างไร จงึพฒันามาเป็น  hardware? 
ตอบ: ขอ้มูลสูญหำย เอกสำรเยอะมำก คน้หำไม่เจอ และปัญหำท่ีตำมมำคือ ผูป่้วยไม่ไดรั้บกำรดูแลแบบครบถว้น
ตำมมำตรฐำน เช่น กำรตรวจตำ ตรวจเทำ้ ไม่สำมำรถตรวจสอบไดว้ำ่ผูป่้วยคนน้ีเคยตรวจหรือยงั 
 



2.จุดประกายหรือมแีรงบันดาลใจอย่างไรในการท างาน 
ตอบ: เม่ือก่อนในกำรดูแลผูป่้วยเบำหวำน คือ มีรูปแบบมำหำหมอ กลบับำ้น แต่ผูป่้วยไม่สำมำรถควบคุมระดบั
น ้ำตำลไดเ้ลย จึงมำน ำประเด็นมำพูดคุยกบัทีม และแรงบนัดำลใจอีกอย่ำงท่ีส ำคญั คือ ตวัผูป่้วยเอง เรำคิดว่ำอยำก
ดูแลผูป่้วยใหดี้ข้ึน ไม่เกิดภำวะแทรกซ้อน ซ่ึงเคยมีผูป่้วยท่ีเป็นเบำหวำนและมีไตเส่ือม มำพูดคุยกบัตวัเองว่ำ “คุณ
จะท ายังไงกไ็ด้ไม่ให้ผมต้องฟอกไต” ซ่ึงประเด็นตรงน้ีท ำให้เกิดควำมทำ้ทำยมำกว่ำ เรำจะท ำยงัไงดี เพ่ือไม่ให้
ผูป่้วยตอ้งฟอกเลือด   จึงมีกำรพฒันำงำนมำเพ่ือดูแลผูป่้วยกลุ่มน้ี ในระยะแรกของกำรพฒันำงำนกำรบนัทึก 
ออกแบบโปรแกรมน้ี จะตอ้งไปคุยหน่วย IT ซ่ึงมีควำมยำกมำก เน่ืองจำก เรำกบั IT คุยกนัคนละภำษำ ก็ปรับแก้
หลำยรอบจนกวำ่จะมำไดแ้บบน้ี 
3.ผู้บริหารมส่ีวนร่วม/ให้การสนับสนุนอย่างไร? 
ตอบ:  ผูบ้ริหำรใหก้ำรสนบัสนุนให ้IT เขำ้มำช่วยในกำรท ำงำนมำกข้ึน 
4. เคยมคีวามท้อในการพฒันางานบ้างไหม? 
ตอบ: เคยทอ้ในช่วงระยะแรกท่ีบอกว่ำ ไปคุยกบัหน่วย IT ไปคุยหลำยรอบแลว้ ยงัไม่มีควำมเขำ้ใจกนั งำนออกมำ
ไม่เป็นไปตำมท่ีเรำตอ้งกำร กต็อ้งคุยอยูห่ลำยรอบ พฒันำระบบน้ีประมำณ 2 ปี และโชคดีท่ีมีหมอเขำ้มำช่วยในกำร
ดูงำนตรงน้ีดว้ย 
5.มคีวามพงึพอใจ/ภูมใิจในการท างานตรงไหน? 
ตอบ : ส่ิงท่ีภูมิใจและประทบัใจมำกท่ีสุด คือไดดู้แลผูป่้วย รำงวลัจำกกำรไดรั้บรำงวลั R2R ดีเด่นในคร้ังน้ี ยงัไม่มี
ควำมภูมิใจเท่ำ กำรดูแลผูป่้วยอำกำรดีข้ึน 1 คน ตวัอย่ำงเช่น คุณยำยท่ำนนั้นมำโรงพยำบำลนัง่รถเข็นมำตรวจ แลว้
คดัเขำ้ในระบบ ดูแลจนคุณยำยเดินไดเ้อง ไม่มีภำวะแทรกซอ้น และเคสท่ีว่ำ ท ำยงัไงก็ไดไ้ม่ใหต้อ้งไดรั้บกำรฟอก
ไต ดูแลจนกระทัง่ผูป่้วยเคสน้ีไม่ไดรั้บกำรฟอกไต  มีควำมรู้สึกประทบัใจเป็นอย่ำงมำก และจำกกำรใชร้ะบบน้ีท ำ
ใหผู้ป่้วยและญำติช่ืนชมและมีควำมพึงพอใจมำก 
6. Key success ของงานนีค้ืออะไร? 
ตอบ: จำกทีมทุกคนช่วยกนั ท ำใหง้ำนส ำเร็จได ้ทุกคนพร้อมท่ีจะท ำงำนร่วมกนัเป็นอยำ่งดี 
7.บทบาทของ Educator ในการท างานช้ินนีใ้ห้ประสบความส าเร็จท าอะไรบ้าง? 
ตอบ: ทกัษะในกำรประสำนงำน และกำรสะทอ้นกลบัขอ้มูล น ำเอำปัญหำท่ีพบเจอในกำรท ำงำน ไปรำยงำนกบั
ผูบ้ริหำรรับทรำบ จึงเกิดกำรเปล่ียนแปลงในกำรท ำงำน 
8.การบันทึกรายงานใน Website คิดค้นค าถามอย่างไร? 
ตอบ: เรำใชก้ำรออกแบบโดยกำรใชค้ ำถำมท่ีเรำถำมผูป่้วยเป็นปร ำทุกคร้ังท่ีมำตรวจ เช่น เคยมีอำกำรน ้ำตำลต ่ำไหม 
อำกำรปัสสำวะบ่อย เหน่ือยใจสัน่  ลงบนัทึกในรำยงำน และใชแ้บบกำรกำรเคร่ืองหมำยถกู เพ่ือควำมสะดวกในกำร
ท ำงำน  กำรบนัทึกใชห้ลกั SOAP เพรำะว่ำเรำซกัประวติัเจอปัญหำ เรำวำงแผนและจดักำรอย่ำงไร ซ่ึงปกติเรำก็ท ำ
อยูแ่ลว้ แต่เพ่ือควำมสะดวกสบำยมำกข้ึนเรำกบ็นัทึกในโปรแกรม 
9.มกีารน าไปเผยแพร่ให้โรงพยาบาลในเครือใช้บ้างไหม มปัีญหาอะไรหรือเปล่า ? 
ตอบ: น ำไปใชใ้นโรงพยำบำลกรุงเทพ ภูเกต็ ซ่ึงกจ็ะมีปัญหำบำ้ง ในเร่ืองกำรบนัทึก แต่เพ่ิงเร่ิมใช ้
10. ถ้าระบบ Server เสีย หรือไฟดบัท าอย่างไร? 



ตอบ: ใชว้ิธีกำรลงบนัทึกยอ้นหลงั 
11.ในโปรแกรมที่ท าคิดว่าส่วนไหนที่คิดค้นยากที่สุด 
ตอบ: ส่วนตรงกำรรำยงำนผลเพรำะคิดว่ำ จะเอำอะไรดี เอำส่วนไหนลง  และกำรลงขอ้มูล จะท ำอย่ำงไรใหผู้ป่้วย
เห็นควำมส ำคญั เช่น กำรแปลผลระดบัน ้ำตำล ท ำเป็นกรำฟ เพ่ือกระตุน้ใหผู้ป่้วยเห็นควำมส ำคญัในตรงส่วนน้ี 
12.คนไข้ที่คัดออกคือใคร? 
ตอบ: คือผูป่้วยท่ีขำดนดั ไม่มำตรวจตำมนดั จะตอ้งคดัออกจำกลุ่ม 
ข้อเสนอแนะการผู้เข้าร่วมสนทนา 
1. กำรประเมินวดัผลผูน้ ำเสนอแสดงเร่ืองควำมพึงพอใจในกำรใชก้รำฟแสดงให้ผูป่้วยเห็น ว่ำระดบัน ้ำตำลคร้ังน้ี
เป็นอยำ่งไรเม่ือเปรียบเทียบกบัคร้ังท่ีแลว้ ส่วนน้ีกจ็ะสำมำรถวดัเร่ือง Self monitoring ของผูรั้บบริกำรได ้เพรำะกำร
ท่ีผูป่้วยเห็นค่ำระดบัน ้ ำตำลตวัเองแลว้ จะมีกำรกระตุน้ให้ตอ้งเฝ้ำระวงัไม่ให้เกิดน ้ ำตำลสูงเกินเกณฑไ์ด ้ซ่ึงกำร
วดัผลลพัธ์ตวัน้ี กเ็ป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จได ้จะเป็นกำรดูแลแบบ Holistic care มำกยิ่งข้ึน 
2. กำรพฒันำระบบโปรแกรมเป็นส่ิงท่ีดี แต่ในบำงโรงพยำบำลไม่สำมำรถท ำไดแ้บบน้ี ก็ไม่เป็นไร เรำสำมำรถใช ้
Word หรือ Excel ท่ีเรำมีอยู่บนัทึกขอ้มูล และน ำมำวิเครำะห์ขอ้มูลก็ไดเ้ช่นกนัค่ะ เป็นก ำลงัใจใหค้นพฒันำงำนทุก
ท่ำนนะค่ะ ไม่ตอ้งทอ้ วำ่ เรำท ำไม่ไดห้รอก เพรำะเรำไม่มี IT ช่วยไม่จ ำเป็นเสมอไปค่ะ 
 
 

 

 

 

 


