
ก ำหนดกำรประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู้จำกงำนประจ ำสู่งำนวจิยั (R2R) คร้ังที ่7 

“เสริมพลงั สร้ำงคุณภำพ สู่สุขภำวะ” 

วนัที ่23 - 25 กรกฎำคม 2557 

ณ ช้ัน 2 อำคำรศูนย์กำรประชุมอมิแพค็ ฟอร่ัม  เมอืงทองธำน ี

แลกเปลีย่นเรียนรู้กบัผลงำน R2R ดเีด่น เร่ือง "เสริมพลงั ชีวติและการเรียนรู้กบั R2R" 

ห้อง Sapphire 204 เวลำ 13.00 – 16.00 น. 

คุณนันทวดี ค ำดี 
โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์ 

1. หัวขอ้เร่ือง กำรพัฒนำแนวทำงกำรดูแลและกำรส่งต่อผู้ป่วยกล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือดเฉียบพลันชนิด 
STEMI    โดยคุณจักรพงศ์ ปิติโชคโภคินท์ โรงพยำบำลเขมรำฐ จ.อุบลรำชธำนี 

2. รายช่ือวทิยากร ดร.สุเพยีร โภคทพิย์ 
3. เนือ้หำโดยสรุป  

ที่มำ โรงพยาบาลเขมราฐเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียงซ่ึงมีชายแดนติดต่อกบัประเทศลาว
และมีผูป่้วยลาวเขา้มารับการรักษามากกว่าร้อยละ 30 ห่างจากตวัจงัหวดัเป็นระยะทาง 110 กิโลเมตร ไม่มี
แพทยเ์ฉพาะทาง มีแพทยป์ระจ าเพียง 5 คน และตอ้งใชเ้วลาในการส่งต่อผูป่้วยนานกวา่ 90 นาที การล่าชา้ใน
การรักษาเน่ืองจากไม่ทราบสาเหตุการเจ็บป่วยท่ีชดัเจน ผูป่้วยท่ีมาดว้ยอาการเจ็บแน่นหน้าอก และการขาด
ทกัษะในการแปลผล EKG ปี 2554 มีผูป่้วย STEMI  28 ราย เสียชีวติก่อนถึง ร.พ. 2 ราย  และขณะส่งต่อ  1 ราย 
ดงันั้นผูว้จิยัจึงอยากแกไ้ขปัญหาและพฒันางานดงักล่าวใหดี้ข้ึน เพื่อช่วยเหลือชีวติของผูป่้วย 

วัตถุประสงค์ เพื่อพฒันาแนวทางการดูแลและการส่งต่อผูป่้วยกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลนัชนิด 
STEMI และเพื่อเพิ่มคุณภาพการดูแลผูป่้วย STEMI โดยลดอตัราการเสียชีวิตและการป้องกันการเกิด
ภาวะแทรกซอ้น 

ระเบียบวธีิวจัิย เป็นวจิยัเชิงปฏิบติัการผสมผสานกบักระบวนการคุณภาพและการตามรอยโรค มี 3 ระยะ 
ระยะที ่1 เป็นการเตรียมเก็บรวบรวมสภาพปัญหาต่างๆ ระยะท่ี 2 การด าเนินการวิจยั โดยใชก้ระบวนการของ 
(PAOR) Plan, Action, Observation และ Reflection โดยดูแลจากจุดเกิดเหตุ ขณะน าส่ง การดูแลใน
โรงพยาบาล และการส่งต่อผูป่้วย ระยะท่ี 3 คือการประเมินผลการพฒันารูปแบบการพฒันา โดยใชส้ถิติเชิง
พรรณนา จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย กลุ่มตวัอยา่งคือ แพทย ์พยาบาลจ านวน 15 คน และผูป่้วยท่ีไดรั้บการวินิจฉยั
วา่เป็น STEMI ท่ีมารับบริการในปี 2556 
       ผลกำรศึกษำ ไม่พบการเสียชีวติทั้ง 3 ระยะของการดูแล คุณภาพการส่งต่อผูป่้วยผา่นเกณฑ ์98.10% มี    
ระบบการส่งต่อเช่ือมโยงทั้งจงัหวดั ผูป่้วยไดรั้บการคดักรอง 100 % มีการส่งต่อท่ีรวดเร็วภายใน 45 นาที 

4. ข้อเสนอแนะ/ข้ออภิปรำย/ข้อคิดเห็นทีเ่กดิขึน้ในทีป่ระชุม  



จุดเร่ิมต้นในกำรท ำ “กำรทีต้่องพบปัญหำในกำรท ำงำนบ่อยๆ ดว้ยเร่ืองเดิมๆ คือการท่ีผูป่้วยมาดว้ยอาการ
เจ็บแน่นหนา้อก แต่ผูป่้วยไม่ไดรั้บการคดักรอง ผูป่้วยเสียชีวิต” หัดตั้งค ำถำมเกี่ยวกับปัญหำที่พบว่ำ โดยน ำ
ปัญหำมำทบทวนดูว่ำสำมำรถแก้ไขได้ไหม จะ พฒันำได้ดีกว่ำนีห้รือไม่ และจะวดัผลเป็นจ ำนวนได้ไหม 

ท ำอย่ำงไรให้คนอื่นอยำกท ำ “ไม่อยำกให้มองเป็นงำนวิจัย พบปัญหาเราก็แกไ้ขปัญหา ใช้ค ำง่ำยๆในกำร
เชิญชวน ใชส้ถิติง่ายๆ ท าส าเร็จก็จะมีพลงัในการท่ีจะท างานอ่ืนๆต่อไป งำนประจ ำทีว่่ำยุ่งยำกกจ็ะง่ำยขึน้ เป็น
ระบบ ลดความเส่ียงได ้เห็นผลชดัเจน” 

สถิติเป็นอุปสรรคหรือไม่ R2R ไม่ตอ้งใชส้ถิติขั้นสูง เร่ิมต้นทีส่ถิติง่ำยๆ เบือ้งต้นก่อน เช่น จ านวนร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และเราสามารถท่ีจะอธิบายแก่ทีมงานได ้

มีเทคนิคในกำรเชิญชวนเพื่อนร่วมงำนอย่ำงไร  “ชวนให้มอง ลองให้ท า น าเผยแพร่” บางคนไม่ยอมท า 
ไม่ยอมช่วย ตอ้งช้ีให้เห็นปัญหา ว่าเกิดความเส่ียงหรือไม่ บางคร้ังตอ้งปล่อยให้เผชิญปัญหาสักระยะ และ
สุดทา้ย เรำต้องกระตุ้นโดยกำรพำท ำให้เห็นผลลพัธ์ 

กำรท ำงำนวิจัยให้ได้รับรำงวัลท ำอย่ำงไร “เราตอ้งเร่ิมท่ีการทบทวนปัญหา กบัค าถามท่ีเป็นปัญหาซ ้ าๆ 
และเราอยากแกไ้ขปัญหาพฒันางานต่อยอดหรือไม่ 

ท้อหรือไม่จัดกำรได้อย่ำงไร เม่ือเร่ิมตน้ท่ีจะท าเราจะมองเห็นปัญหาเล็กๆ และสามารถแกไ้ขไดใ้นเวลา
สั้นๆ จะเกิดความสนุกและอยากท่ีจะท าต่อไปเร่ือยๆ มองปัญหำเป็นส่ิงที่ท้ำทำย กำรมีพี่เลีย้ง และทีมงำนที่ดี 
เป็นส่ิงท่ีช่วยสนบัสนุนใหง้านส าเร็จ 

ควำมภูมิใจทีไ่ด้ คือการแกไ้ขปัญหาในงานประจ าได ้ผูป่้วยและญาติมีความสุข เกิดเครือข่ายบริการผูป่้วย 
STEMI เครือข่ายภูมิใจ “ชัดเจน เช่ือมโยง ปลอดภัย ไร้รอยต่อ” คือการลดช่องวา่ง ลดภาวะแทรกซ้อนท่ีจะท า
ใหผู้ป่้วยเสียชีวติได ้

ผู้บริหำรสนับสนุนงานท่ีท า ผลักดันเข้ำสู่นโยบำย เกิดหน่วยกูชี้พระดบัต าบล มีอตัราก าลงัเพิ่มข้ึน มีรถกู้
ชีพ พฒันา EMS member club มีเงินทุนในการสนบัสนุน ยงัเป็นหน่ึงใน KPI ที่จะประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน
และเงินรางวลัต่างๆเป็นผลพลอยได ้

กำรเรียนรู้ที่ได้จำกกำรวิจัย ได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ใส่กระบวนการ
แนวคิด แสดงผลวา่ก่อนและหลงัเป็นอยา่งไร และน าไปเผยแพร่ ขยายผล 

ส่ิงทีจ่ะท ำต่อไป คือ มีการพฒันาต่อยอดในโรคอ่ืนๆ เช่น เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง 
ส่ิงที่จะฝำกไว้ คือ ความสุขแห่งการพฒันา “สุขที่ได้ให้ สุขใจที่ได้ท ำ” ท าแลว้มีความสุข กระบวนการชดัเจน
แลว้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีดี 

สรุป “R2R เป็นเคร่ืองมือทีใ่ช้ได้จริง ท ำได้จริง เพิ่มเติมกำรสืบค้นข้อมูล ไม่ต้องจบปริญญำโทก็สำมำรถ
แก้ไขปัญหำหน้ำงำนงำนประจ ำได้ตรงจุด ได้อย่ำงมีคุณภำพ” 

5. ช่ือ นำงนันทวดี ค ำดี อเีมล์ janey_055@hotmail.com และเบอร์ 08-1977-3394 Note taker 
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กำรแลกเปลีย่นเรียนรู้กบัผลงำน R2R ดีเด่น เร่ือง “เสริมพลงั ชีวติและกำรเรียนรู้กบั R2R” 
วนัที ่23 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 (ห้อง Sapphire 204) 

 
1. หวัขอ้เร่ือง ควำมชุกและปัจจัยทีม่ีผลต่อควำมไม่สำมำรถบริหำรยำเบำหวำนของผู้ป่วยเบำหวำนชนิดที่ 2 

โดย ภญ.นีลนำถ เจ๊ะยอ โรงยำบำลหนองจิก จ.ปัตตำนี 
2. รายช่ือวทิยากร ดร.สุเพยีร โภคทพิย์ 
3. เนือ้หำโดยสรุป  

ทีม่ำ โรงพยาบาลหนองจิก จงัหวดัปัตตานีเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง ประชากรส่วนใหญ่ร้อย
ละ 90 นับถือศาสนาอิสลาม พบผูป่้วยเบาหวานไม่สามารถบริหารยาเบาหวานได้ในช่วงถือศีลอดเดือน
รอมฏอน ซ่ึงสามารถรับประทานอาหารไดเ้พียง 2 ม้ือ มีผูป่้วย 1 ราย ท างานอยูป่ระเทศมาเลเซีย ระหวา่งเวลา 
17.00 น. ถึงเวลา 03.00 น.เม่ือมาพบแพทยต์ามนดัทุกคร้ัง พบค่า FBS มากกวา่ 300 mg% และตอ้งให้ยา RI ทุก
คร้ัง สาเหตุเกิดจากการไม่ได้รับประทานยาในม้ือเช้าและม้ือกลางวนั เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาการพกัผ่อน 
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนไม่ไดรั้บการดูแล เพราะเดิมเจา้หนา้ท่ีไม่ไดส้นใจวถีิชีวติ อาชีพของผูป่้วย และจากการบริการท่ี
เร่งรีบผูป่้วยไม่ได้รับการประเมินการใช้ยา ท าให้เกิดความเส่ียงต่อการเจ็บป่วยและตาย เป็นปัญหาเร้ือรัง 
ส้ินเปลืองยา และเกิดภาวะแทรกซอ้นต่างๆ เพิ่มข้ึน  

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาหาความชุกและปัจจยัท่ีมีผลต่อความไม่สามารถบริหารยาเบาหวานของผูป่้วย
เบาหวานชนิดท่ี 2  

ระเบียบวิธีวิจัย การศึกษาแบบภาคตดัขวาง โดยเก็บขอ้มูลจากใบสั่งยาใบแรกของผูป่้วย T2DM ท่ีมารับ
บริการท่ีคลินิกเบาหวาน จ านวน 230 คน ในช่วงเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2556 เกณฑ์การคดัออกจาก
การศึกษาคือผูป่้วยท่ี diet control หรือไม่สามารถบอกวธีิการใชย้าในอดีตได ้ผูว้จิยัจะเปรียบเทียบการบอกของ
ผูป่้วยกบัใบสั่งยาในอดีตจาก Prog.Hos-XP ถา้ผูป่้วยบอกไดถู้กตอ้ง และใชย้าสม ่าเสมอ ถือวา่มีความสามารถ
ในการบริหารยาเบาหวาน แต่ถา้บอกไม่ตรงตามท่ีแพทยส์ั่ง หรือใช้ยาไม่สม ่าเสมอ คือการขาดยามากกว่า 3 
คร้ังต่อสัปดาห์ ถือว่าไม่มีความสามารถในการบริหารยาเบาหวาน วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม R ดา้นปัจจยั
ต่างๆท่ีมีผลต่อความไม่สามารถบริหารยาเบาหวาน วิเคราะห์ดว้ยสถิติ Multiple logistic regression ก าหนดค่า
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 



ผลกำรศึกษำ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง นบัถือศาสนาอิสลาม จากการประเมินพบ 64.8% ไม่สามารถบริหาร
ยาไดต้ามท่ีแพทยส์ั่ง ปัจจยัดา้นศาสนา การบริหารยาเอง การใช้ยาเม็ดร่วมกบัยาฉีด Insulin การใชย้าวนัละ 2 
คร้ัง วนัละ 3 คร้ัง และจ านวนเมด็ยาต่อวนัมีผลต่อความไม่สามารถบริหารยาเบาหวาน 

 
 
 
 

4. ข้อเสนอแนะ/ข้ออภิปรำย/ข้อคิดเห็นทีเ่กดิขึน้ในทีป่ระชุม  
เร่ิมต้นท ำ R2R ได้อย่ำงไร “ท ำเพรำะอยำกจะท ำจริงๆ ชอบเล่นกบัตวัเลข ปฏิบติังานอยูค่นเดียว” 
ท ำไมจึงมีจิตใจที่มุ่งมั่นในกำรพัฒนำ เพราะอยากให้ผูป่้วยหาย ควบคุมระดบัน ้ าตาลได ้และท าให้ไดบุ้ญ

ดว้ย 
เรียนรู้อะไรจากการท่ีผูป้ฏิบติัส่วนใหญ่มองปัญหาผูป่้วยเบาหวานท่ีควบคุมระดบัน ้ าตาลไม่ไดส้าเหตุมา

จากการรับประทานอาหารมากกวา่การรับประทานยาท่ีไม่ถูกวิธี เพราะฉะนั้น “อย่ำมองข้ำมว่ำผู้ป่วยจะกินยำ
ถูกต้อง” 

การคน้หาและแกไ้ขปัญหาของผูป่้วยเราตอ้งทบทวนค้นคว้ำหำ Guideline ที่เกี่ยวข้อง น ำมำปรับแก้ตำม
บริบทของเรำ  ผู ้ป่วยในรายท่ีท้อแท้ในชีวิต ปฏิเสธการรักษาและความช่วยเหลือต่างๆ ก็จะดูแลแบบ
ประคบัประคอง 

ท ำแล้วประโยชน์ทีผู้่ป่วยได้รับคืออะไร คือ ผูป่้วยไดรั้บประทานยาทุกวนั จ านวนเม็ดยาท่ีรับประทานลดลง 
และเข้ำกบัวถิีชีวติของพวกเขำ  

เร่ืองที่ท ำยำกที่สุด คือ การลงเยี่ยมบา้นส ารวจยาท่ีผูป่้วยไม่ไดรั้บประทานคืนกลบัมาใช้ใหม่ แต่จะดูจาก
ตารางการนดั วนันดัใน OPD card  

ท ำอย่ำงไรให้สนุก ตอ้งลองดูอยา่คิดวา่เป็นวจิยั หาปัญหาจากหนา้งาน และจะแกปั้ญหานั้นยงัไง 
ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ มีใจพร้อม มีใจท่ีมุ่งมัน่ มีทีมสหสาขาวิชาชีพเต็มใจให้ความร่วมมือร่วมใจกนัใน

การแกไ้ขปัญหา มีการสนบัสนุนช่วยเหลือของทีมงานคลินิกเบาหวาน และมีท่ีปรึกษาท่ีดี  
ควำมรู้สึกที่มีต่อ R2R “R2R ไม่ใช่เร่ืองยาก เหมือนเสพติด R2R ยิ่งท ายิ่งมนัส์ ใครต่อตา้นยิ่งสนุกและทา้

ทาย ช่วยใหผู้ป่้วยมีความสุขไดเ้ราก็มีความสุข มีแรงจูงใจท่ีจะท างานต่อ” 
อุปสรรคทีพ่บมีอะไรบ้ำง ถา้อยากท าตอ้งท าเอง ลุยคนเดียว งานประจ ามีปัญหา การไม่มีเวลา ตอ้งเสียสละ

เวลามาท า ในทางตรงกนัขา้มเราจะรู้สึกต่ืนเตน้กบัผลงานท่ีจะออกมา 
เคยท้อบ้ำงหรือเปล่ำ ถ้ำเคยท ำอย่ำงไร “เคยทอ้ แต่ถ้ำรักจะท ำอะไร มันเกดิควำมท้ำทำย ต้องท ำให้ส ำเร็จ ไม่

รู้ตอ้งไปศึกษาไปเรียน คน้ควา้เพิ่มใหรู้้ เช่น เร่ืองเก่ียวกบัระเบียบวธีิวจิยั สถิติ เป็นตน้ หรือหาผูรู้้ช่วยเหลือ” 
ส่ิงทีภ่ำคภูมิใจ งานท่ีท าไดน้ าเสนอระดบัจงัหวดั ระดบัเขต ก าหนดเป็นนโยบายในการปฏิบติั 



ควำมฝันในอนำคต “ขอท าไปเร่ือยๆ เผยแพร่ผลงานให้คนทัว่ประเทศได้ประโยชน์ พฒันาต่อยอด มี
ทีมงานสนบัสนุน จะไดไ้ม่เดินอยูค่นเดียว”  

เคลด็ลบั “ใหส้นุกในส่ิงท่ีท า ข้ึนอยูก่บัตวัเราเอง และตอ้งมี ต่อมเอ๊ะ อยูเ่สมอ คือจุดเร่ิมตน้ของนกัวจิยัท่ีดี” 
 

5. ช่ือ นางนนัทวดี ค าดี อีเมล ์janey_055@hotmail.com และเบอร์ 08-1977-3394 Note taker 
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