
ก ำหนดกำรประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู้จำกงำนประจ ำสู่งำนวิจยั (R2R) คร้ังที่ 7 

“เสริมพลงั สร้ำงคุณภำพ สู่สุขภำวะ” 

วนัที่ 23 - 25 กรกฎำคม 2557 

ณ ช้ัน 2 อำคำรศูนย์กำรประชุมอมิแพค็ ฟอร่ัม  เมอืงทองธำนี 

แลกเปลีย่นเรียนรู้กบัผลงำน R2R ดเีด่น เร่ือง "เสริมพลงั ชีวิตและการเรียนรู้กบั R2R" 

ห้อง Sapphire 204 เวลำ 13.00 – 16.00 น. 

คุณศรินรา  ทองมี 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

เร่ืองร่วมใจพชิิตโรคไทรอยด์เป็นพษิ  โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชเด่นชัย 

วทิยำกร นำยแพทย์โอษษิฐ์  บ ำบัด 

เน้ือเร่ือง : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชยัใหก้ารรักษาโรคไทรอยดเ์ป็นพิษท่ีงานผูป่้วยนอกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2539 จนถึงปัจจุบนัแต่อตัราการหายขาดจากโรคในเวลาท่ีเหมาะสมมีอตัราต ่า เพราะจากปัญหาคือ การปรับยาล่าชา้ 

ขนาดไม่เหมาะสม ผูป่้วยไดรั้บยานานเกินไป อตัตราการหายจากโรคจึงต ่ามากในปี พ.ศ. 2553-2555 เพียงร้อยละ 

4.4 , 12.5 และ 9.1 ผูวิ้จยัพบว่าผูท่ี้รับยาไทรอยดน์านท่ีสุด 18 ปี และกินยาเกิน 2 ปีร้อยละ 50 ซ่ึงการรักษาดว้ยยา

หากปรับขนดใหเ้หมาะสมเกินสองปี หากยงัไม่หายขาดตอ้งพิจารณาการรักษาแบบอ่ืนแทนเพ่ือป้องกนัภาวะต่อม

ไทรอยด์เป็นพิษวิกฤต ผูวิ้จยัจึงไดคิ้ดแกไ้ขปัญหาดว้ยการดว้ยประยุกต์ใช ้Care Map ต่อมไทรอยดเ์ป็นพิษของ

คณะแพทยศ์าสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลยัมาใช้ เป็นแนวทางในการรักษาของโรงพยาบาลเด่นชัยและท าความ

ร่วมมือกบัสหสาขาวิชาชีพร่วมกนัทั้งแพทย ์พยาบาล เจา้หนา้ท่ีหอ้งชนัสูตรท าการศึกษา  1 ปี พบว่าผูป่้วยมีอตัรา

การหายจากโรคต่อธยัรอยดเ์ป็นพิษใน 2 ปีเพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 9.1 เป็นร้อยละ 36.6  ผลท่ีไดจ้ากการน าวิจยัไปใช้

พยาบาลเก่งข้ึน สามารถซักถามประเมินอาการผูป่้วยต่อมไทรอยด์เป็นพิษได ้และผูป่้วยสามารถบอกจดบนัทึก

อาการส าคญัขณะรับการรักษาตามแนวทางท่ีพฒันาข้ึน 

ข้อค ำถำมจำกที่ประชุม 

1. แรงบนัดาลใจในการท าวิจยั คืออยากใหค้นไขต่้อมธยัรอยดเ์ป็นพิษหายขาดในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

เพ่ิมข้ึนจากเดิม เพราะอยากดูแลผูป่้วยดุจญาติมิตร และถา้หมอยา้ยท่ีท างานไปก็ยงัอยากให้แนว

ทางการรักษาโรคต่อมไทรอยดเ์ป็นพิษคงอยูย่กร่างเป็นมาตรฐาน  

2. ปัจจยัท่ีท าให้งานส าเร็จ คือ การร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ คือ แพทย ์พยาบาล เจา้หนา้ท่ีห้อง

ชนัสูตร 

3. ประโยชนต่์อองคก์ร ลดค่าใชจ่้ายในการรักษา ผูป่้วยและญาติพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ 



4. มีวิธีการอย่างไรในการใหค้นอ่ืนน าผลการวิจยัมาใช ้? มีการพูดคุยกนัในช่วงรับประทานอาหารและ

ซกัถามประเดน็ปัญหาในการน าเอาแนวทางปฏิบติัมาใช ้ 

5. การเรียนรู้ท่ีไดจ้ากงานวิจยัน้ี คือ ปัญหามีไวใ้หแ้กไ้ข ไม่ไดมี้ไวใ้หพุ้่งชน การท าวิจยัแกปั้ญหาคนไข้

ไม่ใช่แกปั้ญหาของตนเอง   

6. ความใฝ่ฝันในอนาคต คืออยากท างานวิจัยให้ถูกระเบียบวิธี และมีการท าวิจัยแบบ Randomized 

Controlled Trial และเขา้เวทีประกวดเวทีประกวดงาน R2R อีก  

7. ถา้มีคนไขใ้หม่ จะเอาเขา้ร่วมงานวิจยัน้ีหรือไม่  

ตอบ คนไขใ้หม่ไม่อยู่ในกลุ่มงานวิจยั ท าตามแผนการรักษาตามแนวทาง care map เลยไม่เอามา

ค านวณผลในการวิจยั 

8. ถา้คนไขต่้อมไทรอยดเ์ป็นพิษรับประทานยาแลว้ยงัไม่หายจะพิจารณาแนวทางอ่ืนหรือไม่  

ตอบ คือ ถา้ใชย้าไม่ไดผ้ลกจ็ะรักษาดว้ยการกลืนแร่ และวิธีการผา่ตดัถา้กอ้นใหญ่  

9. ท าไม่เจาะเลือดตรวจผลปฎิบติัการแต่ Serum FT4 ไม่เจาะ Serum FT3 ดว้ย?   

ตอบ ดูผล Serum FT4 ตวัเดียวก็เพียงพอในการพยากรณ์และลดค่าใช้จ่ายในการตรวจทาง

หอ้งปฏิบติัการ 

10. มีเกณฑใ์นการใหย้าในการดูผล Serum FT4 อยา่งไร  

ตอบ Start กินยาก่อน 6 เดือน ถา้ยงัสูงอยู่ไม่ไดต้ามเกณฑใ์หส่้งต่อผูป่้วยไปรักษาท่ีโรงพยาบาลท่ีมี

ศกัยภาพท่ีสูงข้ึน ถา้ไดผ้ลค่า Serum FT4 ลดลงตามเกณฑก์็ให้ลดขนาดยา แนวทางการรักษาท่ี

พฒันาข้ึน 

11. วิชาชีพอ่ืนใหใ้ช ้Care Map ดว้ยหรือไม่ เช่นเภสชักร   

ตอบ ให้ทุกคนใชไ้ด ้เช่นเภสัชกร ดูผลเลือดเช็ค Compliance ส่วนพยาบาลวิชาชีพก็เก่งข้ึนสามารถ

ถามอาการและรู้เลยวา่คนไขเ้ป็นโรคต่อมไทรอยดเ์ป็นพิษ 

 

 

 

 

 

 

 

 



เร่ือง ผลกำรพฒันำ CKD Alert Pop Up : กรณีศึกษำโรงพยำบำลพนมไพร จงัหวดัร้อยเอด็ 

วทิยำกร เภสัชกร ณิชมน  อำวรณ์ 

เน้ือเร่ือง : โรงพยาบาลไพรจงัหวดัร้อยเอด็ มีผูป่้วยป่วยท่ีมารับการรักษาโรคความดนัและเบาหวานเพ่ิมข้ึนทุกปี ใน

ปี พ.ศ. 2555-2556 มีผูป่้วยเร้ือรังท่ีเป็นโรคไต Chronic Kidney Disease อยู่ในระดบั 3 มากถึงร้อยละ 34.76 และ 

47.15 เน่ืองจากกระบวนการดกัจบัปัญหาการใชย้า ไม่มีการตรวจสอบ Medication Error และการตรวจสอบรายการ

ท่ีต้องปรับขนาดยาจากเภสัชกรยังไม่ได้เต็มท่ีเพราะต้องใช้เวลานานเสียเวลในการค้นผลการตรวจทาง

หอ้งปฏิบติัการ การใหย้าแต่ละคร้ังขอ้มูลไม่ Up to date คือไม่มีผล Creatinine, Stage of CKD , eGFR และค่า 

Creatinine Clearance ดงันั้นเพ่ือให้คนไขป้ลอดภยัสูงสุดในการใชย้าพฒันาโปรแกรมแจง้เตือนในโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ HOSxP ท่ีใชอ้ยู่ปัจจุบนัเม่ือเปิดดูประวติัผูป่้วย และท าแบบฟอร์มในการปรึกษาแพทย ์เพ่ือใชส่ื้อสาร

ในทีมสหสาขาวิชาชีพ และจดัท าคู่มือแนวทางการปรับขนาดยาท่ีเหมาะสมในผูป่้วยท่ีมีภาวการณ์ท างานของไต

พร่อง จากผลการการพฒันาโปรแกรมระบบการแจง้เตือนในโปรแกรมใหผู้ป่้วยท่ีมีผล Serum Creatinine ล่าสุด 

และพร้อมค านวณหาค่า eGFR ไดถึ้งร้อยละ 100 ,และผูป่้วยท่ีมีค่า CrCl < 30 ml/min จะแสดงรายการยาท่ีตอ้งมีการ

ปรับเปล่ียน ลดขนาดการใชย้าไดร้้อยละ 100 

ค ำถำมกำรแลกเปลีย่นเรียนรู้จำกผู้ฟัง 

1. ผลการวิจยัน าไปสู่การเปล่ียนแปลงอยา่งไร? ตอบ ท าใหเ้กิดเคร่ืองมือแจง้เตือนปรากฏในโปรแกรมท่ีใช ้

ผูป่้วยท่ีมีปัญหาโรคไตเร้ือรังไดรั้บการใหย้าท่ีเหมาะสมไม่ลายหนา้ท่ีของไตเพ่ิมข้ึน 

2. ความใฝ่ฝันในอนาคตคืออะไร ? ตอบ มีโปรแกรมการแจง้เตือนการใชย้ากลุ่มอ่ืน และแจง้เตือนยาท่ีมีผล

ต่อการท างานของไตและยาตวัไหนใชแ้ทนได ้

3. การพฒันาโปรแกรมไดมี้ค่าใชจ่้ายเพ่ิมในการจา้งโปรแกรมเมอร์หรือไม่ ? ตอบ ไม่ไดจ้า้งเพราะหวัหนา้

หน่วยงานเป็นโปรแกรมเมอร์เองสามารถสร้างโปรแกรมแจง้เตือนเพ่ิมในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ HOSxP 

ท่ีใชอ้ยูปั่จจุบนั 

4. ให้ทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกนัน าเอาโปรแกรมไปใชอ้ย่างไร? จดัอบรมเร่ืองการให้ยาในผูป่้วยโรคไต

เร้ือรัง โดยเชิญแพทยจ์ากโรงพยาบาลร้อยเอด็มาใหค้วามรู้ เพ่ือใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชย้า 

และเขา้ใจการแจง้เตือนของระบบ CKD Alert Pop Up  

5. ถา้แพทยไ์ม่ปฎิบติัตามจะท าอย่างไร? ตอบแพทยท่์านนั้นไดย้า้ยไปท่ีอ่ืนแลว้ ถา้หากมาท าตามก็แลว้แต่

ดุลพินิจของแพทย ์

6. ถา้ยาตวันั้นยงัไม่เหมาะสมแต่ดว้ยเป็นโรงพยาบาลชุมชนมียาจ ากดัจะท าอย่างไร ตอบ แลว้แต่ดุลพินิจของ

แพทย ์จะใชย้าตวัไหนต่อ 



7. ผูป่้วยสูงอายุท่ีมีค่า CrCl สูงอยู่แลว้ แพทยอ์าจจะไม่ปฏิบติัตามแนวทางการปรับยา จะท าอย่างไร? ตอบ 

เภสชักรดูอายผุูป่้วยเป็นเกณฑใ์นการค านวณดว้ย แต่มีทั้งแพทยท่ี์เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย แต่ผูอ้  านวยการ

โรงพยาบาลสนบัสนุนเพราะผูป่้วยกลุ่มน้ีเป็นผูป่้วยกลุ่มใหญ่ 

8. ในกรณีท่ีโรงพยาบาลศูนย ์Refer ผูป่้วยไปฉีดยาแลว้ไม่มีผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการจะท าอย่างไร

ค านวณค่า CrCl เพราะไม่ใช่คนไขก้ลุ่มโรคไตเร้ือรัง ? ตอบมีโปรแกรมอ่ืนในการค านวณค่า CrCl 

 

 


