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คุณจรรยาวัฒน์ ทับจันทร์
โรงพยาบาลสูงเนิน
คุณจินตนา
แสงจันทร์
โรงพยาบาลเชียงกลาง
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การกล้า
โรงพยาบาลตระการพืชผล

จากสถานการณ์การให้บริการ NCD clinic ของอาเภอโพธารามมีจานวนผู้ป่วย NCD 17,909 ราย ซึ่ง
เทียบเท่าผู้ป่วยโรคไตของทั้งจังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้ป่วยมารับบริการจานวน 250-320 ราย/visit จึงเกิดความ
แออัดในการให้บริการแก่ผู้ป่วย
ปัญหาที่พบจากการดาเนินงาน NCD CKD คือ การคัดกรองการชะลอความเสื่อมของไตตามนโยบายการ
ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนโรคไต ในปีงบประมาณ 2558 ใช้เวลาเก็บข้อมูล 8-10 เดือน พบว่าจานวนผู้ป่วยใน
ระบบ HDC มีจานวนไม่ตรงกับฐานข้อมูลของโรงพยาบาล ซึ่งเกิดจากการกรอกรหัสโรคไม่สัมพันธ์กับข้อมูลจริง
เช่น ไม่กรอกข้อมูล กรอกข้อมูลผิดพลาด รวมถึงไม่มีการคืนข้อมูลและแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยโรคไตที่ ชัดเจน
ให้แก่หน่วยบริการในชุมชน
ปัญหาในการดาเนินงานของคลินิกโรคไต คือ ใช้ระยะเวลานัดผู้เพื่อส่งผู้ป่วยเข้าคลินิกโรคไตมีนานเฉลี่ย
33 วันต่อราย มีการสูญหายของผู้ป่วยระหว่างการนัดหมาย การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคไตในระยะที่ 4-5 มี
เพียงร้อยละ 28 ซึ่งต่ากว่าเกณฑ์ที่ Service Plan สาขาไตกาหนดไว้ (มากกว่าร้อยละ 60) ทาให้ไม่มีการ
เตรียมพร้อมในการรักษา และผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ต้องได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแบบ
ฉุกเฉินก่อนจะได้รับการล้างไตทางช่องท้องมีจานวนมาก ทาให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง
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สรุปปัญหาที่พบ ได้แก่
1. ระบบการจัดการข้อมูลจากการตรวจคัดกรองผู้ป่วยเป็นแบบ “คัด กอง” ข้อมูลที่ได้มานั้นไม่มีการ
นามาใช้ประโยชน์ ค้นหาผู้ป่วยโรคไตได้น้อย รวมถึงขาดการวินิจฉัยและการจัดการเพื่อให้ผู้ป่วยโรคไตได้รับการ
รักษาที่เหมาะสม
2. แนวโน้มผู้ป่วยโรคไตมีจานวนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี
3. การดาเนินงานของคลินิกเป็นแบบตั้งรับ มากกว่ารุก คือ นัดหมายผู้ป่วยและรอให้ผู้ป่วยมารับบริการ
ด้วยตนเอง ทาให้เกิดการสูญหายของผู้ป่วย ใช้ระยะเวลาในการมารับบริการแต่ละครั้งนาน และผู้ป่วยส่วนใหญ่
ต้องฟอกเลือดฯ ก่อนการล้างไตทางช่องท้อง ทาให้โรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายในการรักษากรณีฉุกเฉินสูงขึ้น
แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ใช้แนวคิดในการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active case finding) หาก
สามารถค้นหาผู้ป่วยได้รวดเร็วจะช่วยให้สามารถวินิจฉัยโรคได้ตั้งแต่ระยะแรก ช่วยให้ผู้ป่วยรู้โรคเร็ว เข้าถึงบริการ
ได้ง่ายขึ้น และนาไปสู่การได้รับการดูแลรักษาที่รวดเร็วตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การขับเคลื่อน
ตามหลักของ PDCA (Plan do check and act) Research & Development และการมีส่วนร่วม (Participate)
การดาเนินงานวิจัย เริ่มจากศึกษากระบวนการดาเนินงานในคลินิก ซึ่งรูปแบบเดิมนั้นเริ่มจากผู้ป่วยมารับ
การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต โดยการเจาะเลือกและเก็บปัสสาวะ จากนั้น จะส่งเข้าพบแพทย์เพื่อ รับการ
รักษา ให้การวินิจฉัยและลงบันทึกระยะของโรคในเวชระเบียน จากนั้นนัดผู้ป่วยโรคไตระยะที่ 4-5 เข้าคลินิกโรคไต
ใน 1-2 เดือนต่อมา และเจ้าหน้าที่เวชระเบียนจะเป็นผู้บันทึกรหัสโรคลงในโปรแกรม HosXP ตามที่แพทย์วินิจฉัย
หรือบันทึกรหัส N189 ในรายที่แพทย์ไม่ได้วินิจฉัยระยะของโรค ซึ่งทาให้ข้อมูลที่ได้ไม่ครบถ้วน จึงมีการประชุมทีม
กับหลายฝ่าย เช่น แพทย์ นักวิทย์สถิติ ฝ่าย IT และพยาบาล CKD manager จนได้รูปแบบใหม่ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 คือ หลังจากผู้ป่วยคัดกรองโรคจะลงบันทึกรหัสโรคในเวชระเบียนก่อนเข้าพบแพทย์ ปัญหาที่พบ คือ
มีจานวนเวชระเบียนมาก ใช้เวลาตรวจสอบและบันทึกรหัสโรคนานประมาณ 5-10 นาทีต่อเล่ม ทาให้การทางาน
ล่าช้า และไม่สามารถทาได้ตามเวลา
รูปแบบที่ 2 คือ หลังจากผู้ป่วยคัดกรองโรคและพบแพทย์เรียบร้อยแล้ว จึงนาบันทึกเวชระเบียนมาตรวจสอบว่า
แพทย์บันทึกรหัสโรคครบหรือไม่ หากไม่ครบจึงบันทึกรหัสโรคลงไปในบันทึกเวชระเบียน ปัญหาที่พบ คือ ไม่
สามารถตรวจสอบบันทึกเวชระเบียนของผู้ป่วยได้ ครบทุกราย เนื่องจากผู้ป่วยใช้บริการหลายคลินิกในการมารับ
บริการ 1 ครั้ง ทาให้การตรวจสอบทาได้ลาบากและมีหลายหน่วยงานต้องใช้บันทึกเวชระเบียนเล่มเดียวกันจึ งต้อง
รีบคืนบันทึกแก่ฝ่ายเวชระเบียน
รูปแบบสุดท้าย คือ การใช้โปรแกรม HosXP ในการค้นหาข้อมูลผู้ป่วยโรคไตจากรายงานเวชระเบียน จากนั้น
ตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยจากโปรแกรม HosXP แทนบันทึกเวชระเบียน โดยมีการกาหนดเป้าหมายการลงรหัสโรค
จากการประชุมร่วมกับแพทย์ว่าทีมงานจะลงรหัสวินิจฉัยโรคไตในระยะที่ 3-5 เท่านั้น ส่วนในระยะที่ 1-2 แพทย์จะ
เป็นผู้วินิจฉัยเอง และทีมงานจะวินิจฉัยโดยดูผลเลือดย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือนตามเกณฑ์ของสมาคมฯ หรือผล
เลือดย้อนหลังทั้งหมดของผู้ป่วย
ผลการวิจัย จากการพัฒนาศักยภาพของทีมงานโดยการศึกษาคานิยามและการลงรหัสโรค พบว่าการคัด
กรองผู้ป่วยโรคไตสามารถทาได้รวดเร็วขึ้นจากระยะเวลา 8-10 เดือนเหลือเพียง 4 เดือน ซึ่งเริ่มดาเนินการตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2558 และมีจานวนผู้ป่วยที่ผ่านการคัดกรองโรคเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนจาก 1,270 เป็น 2,965 ราย มี
ข้อมูลผู้ป่วยที่ผ่านการคัดกรองในระบบ HDC เพิ่มขึ้น และจากการค้นหาผู้ป่วยที่สามารถทาได้มากขึ้น ทาให้มี
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จานวนผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแบบฉุกเฉินก่อนที่จะได้รับการล้างไตลดลง มีผลให้ค่าใช้จ่าย
ในการรักษาลดลง
การนาไปใช้ประโยชน์ มีการคืนข้อมูลผู้ป่วยแก่หน่วยบริการในชุมชน รวมถึงสามารถติดตามผู้ป่วยที่ขาด
การติดต่อได้ และพัฒนาการใช้ยาที่เหมาะสมในผู้ป่วยโรคไต คือ ระบุระยะของโรคไตในใบสั่งยาและใช้การดูแล
ผู้ป่วยร่วมกันระหว่างแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล เพื่อพัฒนาการรักษาต่อไป
งานวิจัยชิ้นนี้ เป็นตัวอย่างของการปฏิบัติที่ดี โดยเริ่มจากการนาปัญหาหน้างานมาสู่การวิจัย มีการนา
เทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถเผยแพร่ให้โรงพยาบาลอื่นนาไปใช้แก้ปัญหาระบบ HDC ซึ่ง
เป็นปัญหาที่พบมากในหลายพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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จากการสารวจในปี พ.ศ.2557 โรงพยาบาลท่าวังผาซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก จานวน 30 เตียง
พบว่า มีจานวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังเป็นจานวนมาก เช่น โรคความดันโลหิตสูง 5,044 คน โรคเบาหวาน 1,814 คน,
โรคหอบหืดและ COPD 825 คน ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ได้รับยาหลายชนิดและได้รับยาในปริมาณมาก
ทาให้เกิดความเสี่ยงจากการใช้ยาอยู่เป็นประจา โดยมีมูลค่ายาเหลือใช้ 923,969.16 บาทต่อปี ในขณะเดียวกัน
โรงพยาบาลกาลังประสบปัญหาด้านการเงินอยู่ในความเสี่ยงระดับ 7 ซึ่งเป็นภาวะวิกฤติ ดังนั้นในปี พ.ศ.25582559 โรงพยาบาลจึงกาหนดเป้าหมายลดการใช้ทรัพยากรและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า หน่วยงาน
ฝ่ ายเภสั ช จึ ง กาหนดประเด็น ปั ญหาเรื่ องยาเหลื อใช้ให้ มีค วามส าคั ญเป็นอัน ดับต้น ในการจัด การแก้ไ ข ดังนั้ น
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการพัฒนาในครั้งนี้ คือ เพื่อศึกษาผลการจัดการปัญหายาเหลือใช้ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
กิจกรรมในการพัฒนา แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 เป็นการสารวจข้อมูลเบื้องต้นด้านปริมาณ สาเหตุและมูลค่าของยาเหลือใช้ เก็บข้อมูลตั้งแต่
ตุลาคม พ.ศ.2557 ถึงมกราคม พ.ศ.2558 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 4 เดือน จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยและ
ประมาณการมูลค่ายาเหลือใช้ที่สูญเสียไปใน 1 ปี พบว่า มีมูลค่า 923,969.16 บาท ต่อมาทาการสุ่มสัมภาษณ์เชิง
ลึกในผู้ป่วยจานวน 200 ราย ถึงสาเหตุของการมียาเหลือใช้ โดยผู้ป่วย 1 รายสามารถตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ
พบว่า สาเหตุที่พบมากที่สุดของยาเหลือใช้ คือ ยาเหลือสะสมที่บ้าน เช่น เหลือสะสมจากการนัดหมายกับแพทย์
หรือผู้ป่วย 1 ราย พบแพทย์หลายโรงพยาบาล ทาให้ได้รับยาจากหลายโรงพยาบาลจนเหลือสะสมไว้ ซึ่งเป็น
อัตราส่วนร้อยละ 37.56 และสาเหตุอื่นๆ เช่น ผู้ป่วยบางกลุ่ มลืมรับประทานยาในบางมื้อ มักลืมมื้อกลางวันใน
ผู้ป่วยที่ทางาน ผู้สูงอายุอ่านฉลากยาไม่ได้ ผู้ป่วยไม่ได้มารับการรักษาหรือมารับยาตามนัดหมาย ผู้ป่วยเกิดอาการ
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาจึงหยุดยาเอง ผู้ป่วยปรับยาด้วยตนเอง และการขาดการสนับสนุนทางสังคม เช่น ขาด
ผู้ดูแล สถานะทางการเงิน หรือการเดินทาง เป็นต้น
ระยะที่ 2 เป็นการทบทวนและวิเคราะห์เพื่อจัดการปัญหายาเหลือใช้โดยทีมสหวิชาชีพ มีการใช้กลไกของ
ทีม PCT (Patient care Team) เพื่อให้เกิดหนทางการแก้ไขปัญหา และดาเนินการตามแผนงาน ซึ่งมีทั้งหมด 6
กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 คือ การจัดการปัญหาตามสาเหตุยาเหลือใช้เป็นรายกรณี เพื่อให้ผู้ป่วยใช้ยาอย่างถูกต้อง รายละเอียด
มีดังนี้
1. เภสัชกรให้ความรู้เรื่องการใช้ยาแก่ผู้ป่วยและญาติ
2. จัดทานวัตกรรมช่วยรับประทานยา ได้แก่ การทาสัญลักษณ์วงกลมสีน้าเงินและสีแดง ลงในช่องตาราง 4
ช่อง ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาที่ต้องรับประทานยา ได้แก่ มื้ออาหาร 3 มื้อ และก่อนนอน โดยสัญลักษณ์สีน้า
เงิน หมายถึง การรับประทานยาหลังอาหาร และสีแดง หมายถึง การรับประทานยาก่อนอาหาร เพื่อช่วย
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ให้ผู้ป่วยเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น และทานวัตกรรมปฏิทินยา เพื่อช่วยผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รับประทานยาได้อย่าง
ถูกต้อง เช่น ผู้ป่วยที่ได้รับยา Warfarin ซึ่งเป็นยาที่มีความเสี่ยงสูง หากการรับประทานยาผิดพลาดจะทา
ให้เกิดเลือดออกผิดปกติได้ รวมถึง หากผู้ป่วยใช้ปฏิทินยาแล้วยังพบปัญหา จะมีซองยาชุดสาหรับ การ
รับประทานยาในแต่ละวันให้อีกด้วย
3. การออกเยี่ยมบ้านเพื่อแก้ไขปัญหาด้านยา
กิจกรรมที่ 2 คือ การกระตุ้นผู้ป่วยให้นายาเหลือใช้มาโรงพยาบาลทุกครั้ง โดยจะทาการปลูกฝังเป็นวัฒนธรรม
องค์กรของโรงพยาบาล รายละเอียดมีดังนี้
1. บุคลากรของโรงพยาบาลกระตุ้นเตือนผู้ป่วยในทุกจุดรับบริการ
2. การเพิ่มข้อความทีห่ น้าสมุดประจาตัวผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และในบัตรนัดให้ผู้ป่วยนายาเหลือใช้มาโรงพยาบาล
ทุกครั้ง ให้ผู้ป่วยเห็นข้อความเป็นประจาเพื่อให้ผู้ป่วยนายาเหลือใช้กลับมาสู่ระบบ
3. ให้ความรู้เรื่องยาเหลือใช้ในกิจกรรมต่างๆ
4. เพิ่มหัวข้อเรื่องยาเหลือใช้ในการให้สุขศึกษาในคลินิกโรคเรื้อรัง
กิจกรรมที่ 3 คือ การสั่งจ่ายยาให้ตรงวันนัด โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
1. กรณีแพทย์จ่ายยาไม่สัมพันธ์กับวันนัด จะให้เภสัชกรยืนยันคาสั่งใช้ยากับแพทย์ทุกครั้ง
2. กรณีแพทย์ใช้คาสั่ง Re-medicine ในโปรแกรม HosXP ให้ตรวจสอบจานวนยากับวันนัดให้สัมพันธ์กัน
ทุกครั้ง และหากจานวนยาไม่ตรงกับวันนัดให้เภสัชกรปรึกษาแพทย์ทันที
กิจกรรมที่ 4 คือ การพัฒนาระบบนัดและติดตามผู้ป่วยขาดนัด โดยมีการวิเคราะห์สาเหตุปัญหาการขาดนัด ดังนี้
1. สาเหตุจากตัวผู้ป่วย เช่น ขาดความรู้ ขาดความตระหนักในการมารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ลืมวันนัด
2. สาเหตุจากตัวเจ้าหน้าที่ เช่น ขาดการมอบหมายงานที่ชัดเจน บันทึกข้อมูลจุดนัดบริการผิดพลาดทาให้
การกรองวันนัดในโปรแกรมติดตามคนไข้ไม่ครบถ้วน
การพัฒนาระบบการติดตามผู้ป่วยขาดนัด มีดังนี้
1. ภายหลังการพบแพทย์เจ้าหน้าที่จุดคัดกรองจะเขียน วัน เดือน ปี ในใบนัด หรือในสมุดคู่มือผู้ป่วย โดย
เขียนให้อ่านออก ชัดเจน และเน้นย้าให้ผู้ป่วยมารับการตรวจให้ตรงวันนัดทุกราย
2. ในกรณีผู้ป่วยสูงอายุที่ไม่มีญาติมาด้วย ให้อ่านทวนข้อมูลวันนัด ซ้าให้ฟัง พร้อมสอบถามความเข้าใจให้
ถูกต้องตรงกันก่อนไปรับยากลับบ้านทุกราย
3. กรณีผู้ป่วยมาก่อนนัด พยาบาลต้องแก้ไขข้อมูลวันนัดเดิมให้ตรงกับวันที่ผู้ป่วยมารับบริการ
4. ช่วงเย็นหลังให้บริการเสร็จสิ้น ให้ตรวจสอบผู้ป่วยขาดนัดในวันนั้นจากโปรแกรม HosXP
5. กรณีขาดนัดเกิน 3 วัน ให้ออกจดหมายติดตาม ถ้าติดตามไป 2 ครั้งแล้ว ผู้ป่วยยังไม่มา ให้แจ้งสถาน
บริการที่รับผิดชอบให้ทราบและร่วมติดตาม
กิจกรรมที่ 5 คือ การจัดการรายกรณีในผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนโดยดาเนินการร่วมกับชุมชน อสม. เพื่อจาแนก
ผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่ม สาหรับวิเคราะห์และจัดการปัญหา ดังนี้
1. ผู้ป่วยกลุ่มที่มีความรู้ดี แต่ปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง แก้ไขโดยการจัดให้ทา Focus group ทบทวนการปฏิบัติ
ตัวที่ถูกต้อง จัด patient empower โดยบุคคลต้นแบบ
2. ผู้ป่วยกลุ่มทีไ่ ม่มีความรู้ แต่มีผู้ดูแล แก้ไขโดยการพัฒนาทักษะและความรู้แก่ผู้ดูแล
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3. ผู้ ป่ ว ยกลุ่ ม ที่ ไ ม่ มี ความรู้ แ ละขาดผู้ ดู แ ล แก้ ไ ขโดยการให้ ชุ ม ชนจั ด หาจิ ต อาสา อสม. และเจ้ า หน้ า ที่
โรงพยาบาลส่ วนตาบลร่วมกันดูแล และพัฒนาทักษะให้ กับจิตอาสา อบต. สนับสนุนการรับส่ง จัด
สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการสื่อสารการขอรับการช่วยเหลือ
นอกจากนี้จะมีการจัดทาช่องทางการสื่อสารทางโทรศัพท์และกลุ่ม Line เพื่อเป็นช่องทางในการ
ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย รวมถึงมีการติดตามเยี่ยมบ้านร่วมกับชุมชนและโรงพยาบาลส่วนตาบลติดตามเจาะเลือด
ผู้ป่วยในรายที่มาโรงพยาบาลไม่ได้และทาการประเมินผล
กิจกรรมที่ 6 คือ การให้การสนับสนุนทางสังคม โดยการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วย ได้แก่
จิตอาสา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในพื้นที่ อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตาบล และมีการประสานงานกับ
อบต. เพื่อจัดรถรับ -ส่งผู้ป่วยในรายที่มีปัญหาด้านการเดินทางมาโรงพยาบาล มีการนัดผู้ป่วยที่เดินทางลาบาก
ภายในพื้นที่เดียวกันให้มารับการตรวจภายในวันเดียวกัน เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถมาด้วยกันได้ และมี การกระจาย
ผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ให้รับยาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตาบลใกล้บ้าน
ระยะที่ 3 คือ การประเมินผลการดาเนินงาน พบว่า มูลค่ายาเหลือใช้ลดลงเหลือ
ผลการศึกษา พบว่า
1. มูลค่ายาเหลือใช้จาก 923,969.16 บาทต่อปีในปี พ.ศ.2557 ลดลงเป็น 645,745.41 บาทต่อปีในปี พ.ศ.
2559 และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
2. อัตราการขาดนัดลดลงจากร้อยละ 34.48 ในปี พ.ศ2557 เป็นร้อยละ 2.60 ในปี พ.ศ2559 และเข้าสู่การ
จัดการรายกรณีต่อไป
3. ผู้ป่วยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองดีขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ ได้แก่
- ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีอัตราการควบคุม FBS ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 76.66 และอัตราการเข้า
นอนซ้าในโรงพยาบาลด้วยปัญหาน้าตาลต่าหรือน้าตาลสูงลดลงจากร้อยละ 43.33 เป็นร้อยละ 6.67
- ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมความดันโลหิตดีขึ้นจากร้อยละ 29.59 เป็นร้อยละ 42.50
- ผู้ป่วย COPD ที่อาการกาเริบมารักษาที่หน่วยฉุกเฉินลดลงจากร้อยละ 48.34 เป็นร้อยละ 46.00 ซึ่ง
จะได้รับการแก้ปัญหาต่อไป
4. ผู้ป่ ว ยที่มี ปัญหาการรั บ ประทานยา และใช้นวัตกรรมฉลากช่ว ยรับประทานยา พบว่า ผู้ ป่วยสามารถ
รับประทานยาได้ถูกต้องเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 22 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 95 ในปี พ.ศ2559
5. การออกเยี่ยมบ้านโดยเภสัชกรร่วมกับสหวิชาชีพ เพื่อแก้ปัญหาด้านยาแก่ผู้ป่วยจานวน 63 ราย พบว่า
เภสัชกรสามารถแก้ปัญหาการใช้ยาได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 90
จากการศึกษาเรื่องปัญหายาเหลือใช้ พบว่า ผลลัพธ์ทางคลิ นิกของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสู งเบาหวาน
หอบหืดและ COPD ทาให้สามารถควบคุมโรคได้มากขึ้นร่วมกับสามารถลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้อีกด้วย
อีกทั้งยังเป็นการทางานร่วมกันกับทีมสหวิชาชีพทาให้สามารถมองเห็นมุมมองต่างๆ ได้มากขึ้นจนสามารถแก้ปัญหา
ที่ต้นเหตุได้
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หัวข้อเรื่อง
วิทยากร
ผู้นาสนทนา

กลุ่มฮาลาเกาะฮ์ และสื่อ 3อ วิถีมุสลิม กับการลดโรคเบาหวานของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลบ้านบือเระ ตาบลบาเระใต้ อาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
พว.เสาวนีย์
ปาวัล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านบือเระ จ.นราธิวาส
ดร.ผาสุข
แก้วเจริญตา โรงพยาบาลลับแล
จ.อุตรดิตถ์
คุณจรรยาวัฒน์ ทับจันทร์ โรงพยาบาลสูงเนิน
คุณจินตนา
แสงจันทร์ โรงพยาบาลเชียงกลาง
คุณบุษบา
การกล้า โรงพยาบาลตระการพืชผล

จากการสารวจผู้ป่วย พบว่า ผู้ป่วยที่สามารถควบคุมระดับน้าตาลของตนเองได้มีเพียงร้อยละ 18.71 ซึ่งต่า
กว่ามาตรฐานตัวชี้วัดที่ ระบุว่าต้องมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40 จึงเป็นปัญหาว่า ผู้ป่วยจานวนมากไม่สามารถ
ควบคุมระดับน้าตาลของตนเองได้
จากการดึงเครือข่ายเข้ามามีส่ วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการ
วิเคราะห์ปัญหาร่วมกับชุมชนพบว่า ปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้ป่วยควบคุมระดับน้าตาลของตนเองไม่ได้ คือ อาหาร
เนื่องจากประชาชนส่วนมากในพื้นที่ชอบรับประทานอาหารหวาน มัน เค็ม ในงานเลี้ยง งานเมาลิด หรืองานแต่ง
เช่น มัสมั่นเนื้อ ข้าวหมก ปลาเค็ม บู ดู ตาแป(ข้าวหมาก) หรือตูปะซูตง(ปลาหมึกยัดไส้) ซึ่งอาหารเหล่านี้เป็น
อาหารที่มีรสเค็มหรือหวานจัด
วิธีการทาตาแป(ข้าวหมาก) คือ นาข้าวเหนียวมาแช่น้าทิ้งไว้ประมาณ 6 ชั่วโมง นาไปนึ่งพอสุกแล้ว ยกใส่
ถาดไว้ จากนั้นนาผงยีสต์ ซึ่งเป็นลักษณะกลม สีขาว มาบดร่อนผสมกับข้าวเหนียวที่นึ่งไว้ และห่อด้วยใบตอง ใบ
ยาน หรือใบหูกวาง ห่อให้เป็นคาเล็กๆ ประมาณ 1 ช้อนชาหรือช้อนโต๊ะ บรรจุใส่ภาชนะ จากนั้นใส่หม้อที่มีฝาปิด
ทิ้งไว้ 2 คืน จึงจะได้ตาแปที่หอมหวาน ซึ่งมีลักษณะคล้ายข้าวเหนียวที่มีน้าเยิ้ม มีรสชาติหวานมาก
วิธีการทาตูปะซูตง(ปลาหมึกยัดไส้) คือ นาข้าวเหนียวมาล้างให้สะอาด แล้วนามาผสมกับ กะทิ จากนั้น
ล้างปลาหมึกและแกะหัวปลาหมึกออกแล้วกลัดด้วยไม้ บรรจุข้าวเหนียวใส่ลงในปลาหมึกแล้วเอาหัวปลาหมึกและ
เข็มกลัดมากลัดเป็นรูปกากบาท จากนั้นนามาต้มใส่เครื่องปรุง ได้แก่ น้าตาลแว่น น้าตาล เกลือ อาจใส่ใบเตยเพื่อ
เพิ่มความหอมก็ได้ เมื่อสุกจึงตักใส่ถ้วยพร้อมรับประทาน
กระบวนการในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดการรับประทาน
อาหารรสหวานได้ คือ การดูแลและให้คาแนะนาแก่เครือข่าย ได้แก่ อบต. และอสม. ของชุมชนเพื่อให้ชุมชน
สามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเองโดยใช้หลักฮาลาเกาะฮ์ และสื่อ 3อ วิถีมุสลิม
กลุ่มฮาลาเกาะฮ์ มาจากคาว่า “ฮาลาเกาะฮ์” ซึ่งเป็นภาษาอาหรับ หมายถึง การรวมกลุ่มหรือการตั้งวง
โดยมีการประยุกต์มาจากการนั่งตั้งวงอ่านพระคัมภีร์อัลกุรอานเป็นการปฏิบัติตามซุนนะฮท่านนบี จึงนามาปรับใช้
กับผู้ป่วยเบาหวานเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่ม โดยในกลุ่มจะมีสมาชิกประมาณ 10-15 คน
และมีผู้นาซึ่งมีหน้าที่ซักถามอาการของสมาชิก นัดหมายการทากลุ่มทุก 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ และ 1 เดือน เพื่อ
ประเมินระดับน้าตาลของสมาชิกแต่ละคน สรุปเรื่องราวที่สมาชิกแต่ละคนพูดคุย แลกเปลี่ยนกันในแต่ละกลุ่ม เป็น
การนาศาสนาและความเชื่อเข้ามาใช้ในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานและกลุ่มเสี่ยง
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จากการศึกษาซึ่งมีจานวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 51 คน แบ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง 38 คน และกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน 13
คน จะแบ่งกลุ่มแยกเพศชายหญิงออกจากกันโดยมีผ้าม่านกั้น แบ่งเป็นผู้หญิง 37 คนและผู้ชาย 14 คน เป็นกลุ่มฮา
ลาเกาะฮ์ ซึ่งมีขั้นตอนการทากลุ่ม ดังนี้
1. ขั้นเตรียมการ ให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มอาบน้า แปรงฟันให้สะอาด แล้วแจกเล่มคัมภีร์อัลกุรอานแบบย่อ
ฉบับพกพา เป็นคู่มือการทาฮาลาเกาะฮ์อัลกุรอานแก่สมาชิกทุกคน จากนั้นเลือกผู้นากลุ่ม
2. ขั้นการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน จากเดิมจะเป็นการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานจากภาษาอาหรับ ทางกลุ่มจึงนามา
ประยุกต์ใช้โดยการแปลให้เป็นภาษาที่สามารถเข้าใจได้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าใจถึงคาสอนของ
ศาสนาและสามารถนามาปรับใช้ในการเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองได้
3. ขั้นตอนการปิดฮาลาเกาะฮ์
สื่อ 3 อ วิถีมุสลิม คือ การใช้หลักศาสนาตามคัมภีร์อัลกุรอาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้นับถือศาสนาอิสลามใช้เป็น
ประจาในชีวิตประจาวันมาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย ตามซูเราะห์ที่ 168 กล่าวว่า
“มนุษย์เอ๋ย! จงบริโภคสิ่งอนุมัติที่ดีๆ จากสิ่งที่อยู่ในแผ่นดิน และจงอย่าตามบรรดาก้าวเดินของซัยฏอน
แท้จริงมันคือศัตรูที่ชัดแจ้งของพวกเจ้า” ซึ่งเป็นการกล่าวถึงการรับประทานอาหารที่ ดีมีประโยชน์ที่เหมาะสมต่อ
ตนเองและรับประทานอาหารที่เหมาะสมต่อโรคจะช่วยป้องกันโรคอื่นไม่ให้เข้าหาตนเอง
ตัวอย่างต้นแบบทีส่ ร้างแรงบันดาลใจให้แก่กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดูแลสุขภาพ ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีระดับน้าตาล 280 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งอยู่ในระดับสีส้มของปิงปอง
จราจร 7 สี ในช่วงเวลา 9 เดือนที่มาเข้าร่วมกลุ่มฮาลาเกาะฮ์หรือเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 13 ครั้ง โดยใช้หลักฮา
ลาเกาะฮ์ วิถีมุสลิม และสื่อ 3 อ ในการดูแลตนเอง พบว่า ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองและลดระดับน้าตาลได้จน
เหลือ 97 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึง่ อยู่ในระดับสีขาว ปัจจุบันกลายมาเป็นผู้นากลุ่มฮาลาเกาะฮ์ และคอยแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานและกลุ่มเสี่ยงในการดูแลสุขภาพ

