ประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ จากงานประจาสู่ งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 7
“เสริมพลัง สร้ างคุณภาพ สู่ สุขภาวะ”
วันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2557
ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์ การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น.
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ กบั ผลงาน R2R ดีเด่ น เรื่ อง "เสริมพลัง ชีวิตและการเรี ยนรู ้กบั R2R" ห้ อง Sapphire 204
คุณรั ชนีพร แสงวงศ์
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์
1.ผลการปรึ กษาพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ ( Health coaching)ต่อระดับน้ าตาลในเลือดหลังงดอาหาร 8 ชัว่ โมง
(FBS)ในผูป้ ่ วยที่มีFBS มากกว่า 180 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่
โดย คุณอนุลกั ษณ์ ใจวงศ์ โรงพยาบาลร้ องกวาง จังหวัดแพร่
รับผิดชอบงานDM มา5 ปี เริ่ ม review ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี พบว่าผูป้ ่ วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุม
ระดับน้ าตาได้เพิ่มจาก 1500 รายต่อแสนประชากรเป็ น 2000 ต่อแสนประชากร พบมีภาวะแทรกซ้อนทางตาร้อยละ
10 ต้องเดินทางไปในรพ.จังหวัด เพิ่มภาระและค่าใช้จ่าย การสอนสุ ขศึกษาแบบเดิม มีเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญสอนสุ ข
ศึกษาผูฟ้ ังเกิดความเบื่อหน่ายและต่อต้าน ไม่ได้คานึงถึงบริ บทของผูป้ ่ วย ถ้าเป็ นคาสัง่ ผูป้ ่ วยจะไม่อยากทาตาม ใน
ปี 2554 เข้าประชุมอบรมทักษะการให้ความรู ้โดยใช้แนวคิดการสร้างเสริ มแรงจูงใจ เพื่อเปลี่ยนบทบาทเป็ นพี่เลี้ยง
มากกว่าผูส้ อน โดยให้ผปู ้ ่ วยค้นหาปัญหาของตนเอง มีความต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อลดแรงต้าน นามา
ประยุกต์ใช้กบั คลินิกโรคเบาหวานได้ กลุ่มเป้ าหมายคือผูป้ ่ วยเบาหวานที่มีค่า FBS มากกว่า 180 mg% 2 visit
ติดต่อกัน โดยการพูดคุยกับผูป้ ่ วยช่วยกันแก้ปัญหา ในเดือน มิ.ย.-ธ.ค 55 พบ 48 ราย ให้คาปรึ กษาพูดคุย
เปิ ดโอกาสให้ปรึ กษา โดยการสะท้อนคิด ชื่นชมในพฤติกรรมที่ผปู ้ ่ วยสามารถทาได้ดี ช่วยกันค้นหาปัญหา ผูป้ ่ วย
ยินดีให้ความร่ วมมือ ตัวอย่าง ผูป้ ่ วยอายุ 28 ปี อาชีพค้าขาย ตรวจตามนัดที่รพ. โดยก่อนตรวจระดับน้ าตาลผูป้ ่ วย
จะทานขนมปั ง 1 แผ่นและกาแฟ 1 แก้วตอนตี 4 ทาให้ระดับน้ าตาลสูงทุกครั้ง จึงทาให้แพทย์เข้าใจว่าควบคุม
ระดับน้ าตาลไม่ได้ เกิดภาวะน้ าตาลในเลือดต่าผูป้ ่ วยจึงหยุดยาเอง จากcase ดังกล่าวมีการประสานกับแพทย์
ทีมโภชนากร พยาบาลให้คาปรึ กษา แนะนาการปฏิบตั ิตวั ที่ถูกต้องการเตรี ยมตัวก่อนเจาะ FBS ผูป้ ่ วยเข้าใจสามารถ
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้จากระดับสี แดง(ควบคุมไม่ได้ในเวลา 2ปี ) เป็ นสี ม่วง (ระดับพอใช้=131-179mg/)
คือ พอใช้ จะเห็นว่าพฤติกรรมของผูป้ ่ วยแต่ละรายแตกต่างกันไปตามบริ บท หากเราสามารถสร้างความไว้วางใจ
ให้ผรู ้ ับบริ การบอกเล่าถึงการปฏิบตั ิตวั ขณะอยูบ่ า้ นได้จะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ถูกต้องได้
ประเด็นคาถาม รู ปแบบการให้ขอ้ มูลเป็ นอย่างไร ให้ในรายผูป้ ่ วย walk in ระดับน้ าตาลในเลือดสู งติดต่อกัน 2
ครั้ง เน้นผูป้ ่ วยอายุนอ้ ยก่อนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว ถ้าให้เป็ นรายกลุ่มจะเกิดความไม่สนใจ ชักชวน
กันดื่มน้ าหมัก เทคนิคในการให้คาปรึ กษา ใช้ทกั ษะการเสริ มสร้างแรงจูงใจ ทักษะการปรึ กษา OARS โดยใช้
คาถามปลายเปิ ด การชื่นชมในกิจกรรมที่ผรู ้ ับบริ การทาได้ดี การฟังอย่างเข้าใจและสะท้อนคิด การสรุ ปความคิด
รวบยอด โดยยึดตัวผูป้ ่ วยเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในการดูแลชีวิตของตนเอง ให้คาปรึ กษารายละ 15-20นาที ติดตามระดับ

น้ าตาลหลัง 6 เดือน นอกจากการให้คาปรึ กษาแล้ว ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่รู้แนวปฏิบตั ิเพียงแต่ไม่ลงมือทา เราต้องแนะนา
และผูป้ ่ วยสะท้อนคิดว่าจะตัดสิ นใจที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อให้ประสบผลสาเร็ จในการควบคุมน้ าตาล
อุปสรรคในการดาเนินงาน คือ เวลาในการให้คาปรึ กษามีจากัด บุคลากรน้อย ผูป้ ่ วยสูงอายุสื่อสารลาบาก
ปัจจัยในความสาเร็จ
ผูบ้ ริ หารให้การสนับสนุน ผูป้ ่ วยที่อายุนอ้ ย จะรู ้ปัญหาและการดูแลตนเอง มีหอ้ งให้
คาปรึ กษาเป็ นสัดส่ วน มีทีมให้คาปรึ กษาผ่านการอบรม 3 คน มีการติดตามผูป้ ่ วยที่ขาดนัดทางจดหมาย
ข้ อเสนอแนะ1.การติดตามประเมินระดับน้ าตาลต้องต่อเนื่อง เสริ มสร้างพลังใจ 2.ขยายผลลงสู่รพ.สต 3 แห่ง ร้อง
กวาง น้ าเลา ห้วยโรง และใช้ในผูป้ ่ วยเบาหวานรายใหม่และผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสูง
ลดค่ าใช้ จ่ายได้ ด้วย Cost Modeling : Automated dispending machine
ประภาพร นพรัตยาภรณ์, ฐนิตาทวี ธรรมเจริ ญ, วันวิสา แสงสี นิล, พิรุณ คาลี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ที่โรงพยาบาลศิริราช เครื่ องตัดยาอัตโนมัติ (ADM)ถูกนามาใช้ในงาน IPD เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ใช้ใน
กระบวนการบรรจุยาแทนการใช้เจ้าหน้าที่ โดยการบรรจุแบบ unit dose เป็ นการบรรจุยาหลายชนิดในมื้อเดียวกัน
ไว้ดว้ ยกัน เมื่อมีการคืนยาจะจัดการอย่างไร เพราะยาที่บรรจุรวมกันหากมีการนามาใช้ในผูป้ ่ วยรายอื่น อาจเกิดการ
ปนเปื้ อนของตัวยา อาจเกิดการแพ้ยาซ้ าได้ โดยยาที่รับคืนห้องยาจะไม่ได้คิดราคาตัวนั้นกับผูป้ ่ วยเป็ นการเพิ่มตัน
ทุนให้กบั โรงพยาบาล
จึงเสนอให้หาวิธีการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยของผูป้ ่ วยในขณะเดียวกันก็มีตน้ ทุนที่
เหมาะสม ดังนั้นทางห้องยาจึงคิดร่ วมกับพยาบาลที่ตึก โดยทดลองใช้ที่ ward นาร่ อง 2 ward (อายุรกรรม) คิดวิธี
ได้ 3 วิธี คือ 1.Collect new รวมยาเป็ นมื้อๆและทิ้งยาทั้งหมดเมื่อมีการคืนยา 2. Collect present การรวมยาเป็ นมื้อ
และนายากลับมาใช้ใหม่ 3. Separate การแยกซองเป็ นแต่ละรายการวิธีน้ ีเพิ่มค่าใช้จ่าย เพิ่มภาระงาน บริ หารยาไม่
สะดวก จากนั้นดาเนินการคาดคะเนผลที่เกิดขึ้นและวิเคราะห์ตน้ ทุนโดยใช้แบบจาลองทางเศรษฐศาสตร์ที่เรี ยกว่า
Decision tree ในระยะเวลา 1 ปี ผลการศึกษาพบว่า Collect new คือการรวมยาเป็ นมื้อๆและทิ้งยาทั้งหมดเมื่อมีการ
คืนยา ช่วยลดขั้นตอนการทางานในห้องยา ลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน และลดภาระงาน ผูป้ ่ วยปลอดภัยไม่มี
การแพ้ยาจากการปนเปื้ อนของยาที่อยูใ่ นซอง unit dose ที่นามาใช้ใหม่โดยพยาบาลผูป้ ฏิบตั ิงานมีความพึงพอใจ มี
การเปลี่ยนแปลงการทางานภายในขอบเขตที่ต้ งั ไว้
ปัจจัยแห่ งความสาเร็จ การเก็บข้อมูลสามารถทาได้ง่ายเพราะเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่หอ้ งยาซึ่ งเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงาน
โดยตรงได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ ริ หาร
ข้ อจากัด การจาลองสถานการณ์ บางเหตุการณ์คือ การจัดยาแบบ separate ยังไม่เกิดขึ้นจริ ง
บทเรียนที่ได้ การเปลี่ยนแปลงระบบการทางานต่างๆต้องใช้เวลา และมีขอ้ มูลเพียงพอเพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่ จาก
ผูป้ ฏิบตั ิงาน การวิเคราะห์ดว้ ยการสร้างแบบจาลองทางเศรษฐศาสตร์ Decision tree ช่วยในการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ หาร เกิดความเชื่อมัน่ ในผูป้ ฏิบตั ิงานการนาเครื่ องเข้ามาใช้งานโดยที่ยงั ไม่มีการเปรี ยบเทียบความคุม้ ค่าคุม้ ทุน
เนื่องจากเครื่ องมีราคาแพง เป็ นการศึกษาระหว่างการใช้งานและประมาณการเพื่อขยายการใช้งานต่อไป

