การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจําสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 8
“R2R สร้างสรรค์ สู่การเปลีย่ นแปลง”
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558
ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผลงาน R2R ดีเด่น "เปลี่ยนบริการ เพิ่มความสุขด้วย R2R"
เวลา 13.00 -16.00 น. ห้อง Sapphire 205
เรื่อง ประสิทธิผลของโครงการติดตามเยี่ยมญาติและผู้ปว่ ยมะเร็งระยะสุดท้ายทางโทรศัพท์ต่ออาการปวด
คุณภาพชีวิต และความวิตกกังวล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี
ธีราภรณ์ จิตวิริยธรรม
สังกัด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วิทยากร

ผู้นาํ สนทนา

คุณอัญชุลี ไชยวงศ์น้อย
คุณวลีรัตน์ ไกลโกศล

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

คุณวิทยา บุญเลิศเกิดไกล

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ผศ. (พิเศษ) นพ.ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ

เครือข่าย R2R ภาคใต้

ดร.มาศโมฬี จิตวิริยธรรม

เครือข่าย R2R ภาคตะวันตก

ในการดูแลรักษาและติดตามผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้มีการ
ดําเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 แม้ว่าจะทราบถึงทิศทางในการดูแลผู้ป่วยและปัญหาที่เกิดขึ้น แต่มีปัญหาที่
suffer ในผู้ป่วย คือ เรื่องของอาการปวด ขณะที่ไม่มีวิธีการจัดการความปวดที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพพอที่จะทําให้คนไข้ไม่ suffer จากอาการปวด แม้ว่าจะมีการพัฒนาในเรื่องขององค์ความรู้ในการ
ดูแลผู้ป่วยอยู่เสมอ จึงได้มีการร่วมมือกันกับผู้ปฏิบัติในส่วนต่างๆ ทั้งแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ เพื่อทํา
Pay Management
เริ่มต้น Pay Management ด้วยการทําการศึกษาข้อมูลจากการทบทวนเวชระเบียนจํานวน 20 ฉบับ
พบว่า ผู้ป่วยมีการ Re - Visit 2 ครั้ง/เดือน Re - Admit 18 ราย เนื่องจากมีอาการปวดมากจนทนไม่ไหวบาง
รายถึงขั้นเสียชีวิต และข้อมูลเบอร์โทรศัพท์สําหรับติดต่อจากเวชระเบียน จึงได้ทําการโทรศัพท์ติดต่อไปยัง
ญาติผู้ป่วยเพื่อสอบถามว่า ในขณะที่ญาติต้องดูแลผู้ป่วยที่บ้านนั้นเขามีความรู้สึกอย่างไร มีปัญหาอะไรบ้าง
คําตอบส่วนใหญ่ คือ มีความกังวล กลัว เครียด เนื่องจากในขณะที่ผู้ป่วยปวด ญาติไม่สามารถที่จะจัดการอะไร
ได้เลยนอกจากพาผู้ป่วยมาโรงพยาบาล รวมถึงระบบของหน่วยงานที่ยังไม่มีรูปแบบของการติดตามเยี่ยมบ้านที่
ชัดเจน ข้อมูลเหล่านี้นํามาสู่การทําการทดลอง โดยใช้การศึกษาแบบกึ่งทดลองชนิด 1 กลุ่ม มีการวัดผลก่อน

และหลั ง การทดลอง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น ผู้ ป่ ว ยที่ แ พทย์ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า เป็ น มะเร็ ง ระยะสุ ด ท้ า ยที่ มี Palliative
Performance Scale (PPS) 40% ขึ้นไป มีอาการปวดในระดับปานกลาง - มากที่สุด จํานวน 15 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ การคัดกรอง การเก็บรวบรวมข้อมูล และการทดลอง
ผลจากการติดตามเยี่ ยมญาติและผู้ป่วยทางโทรศัพท์ พบว่า ประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยดีขึ้น
ลดปัญหาความยากลําบากในการเดินทางมาโรงพยาบาลของผู้ป่วย ได้รับความร่วมมือในการดูแลจากญาติใน
การควบคุมการรับประทานยาโดยผ่านพยาบาลที่คอยประสานงาน สื่อสารอาการผู้ป่วยระหว่างแพทย์และญาติ
ให้ความรู้ที่เหมาะสม ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว ญาติก็คลายความกังวลและลด
ความเครียดในการดูแล ในการทํางานมีระบบที่ชัดเจน ลดการ Re - Visit และ Re - Admit สิ่งสําคัญ คือ
ได้กัลยาณมิตรและเกิดความสุขในการทํางาน
ข้อซักถามและข้อเสนอแนะ
ผศ. (พิเศษ) นพ.ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ : จุดเด่นที่เห็นและน่าชื่นชมในเรื่องนี้ คือ concern ในเรื่องนี้ตรง
กับผู้ป่วย และการทบทวนข้อมูลก่อนที่จะทําการวิจัยว่าสิ่งที่เห็นเป็นปัญหามากน้อยแค่ไหน ศึกษาข้อมูลจาก
ส่วนต่างๆ เอกสาร รวมถึงข้อมูลในงานข้อตนเอง จํานวนผู้ป่วย จะแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง
ดร.มาศโมฬี จิตวิริยธรรม : สิ่งที่เห็นชัดคือ การยอมรับในความไม่มีอะไรของตัวเอง คนทํา R2R ต้องใจกว้าง
มองว่าอะไรที่เรายังไม่มี และความสุขของผู้ป่วยที่ยังอยู่และได้รับการเยียวยาจนวาระสุดท้าย และได้สอบถาม
ว่า มีโครงการจะทําอะไรต่อหรือไม่
คุณอัญชุลี ไชยวงศ์น้อย :

ขณะนี้กําลังขยายผลสู่โรงพยาบาลชุมชนโดยนํารูปแบบที่ใช้ในโรงพยาบาล

เจ้าพระยาอภัยภูเบศรไปใช้ และจะขยายต่อไปในระดับตําบล ด้วยแนวคิดที่ว่า โรงพยาบาลชุมชนอยู่ใกล้ชิดคน
ในชุมชุม ใช้ชุมชนเกื้อกูลช่วยเหลือกันเองโดยมีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นพี่เลี้ยง

เรื่อง การพัฒนารูปแบบการรักษาผูป้ ่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน "เพื่อลมหายใจที่มีความสุข"
ธีราภรณ์ จิตวิริยธรรม
สังกัด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วิทยากร

คุณสหัทยา อินทะวัง
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
คุณปรียา อินทะนิล
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
คุณอรทัย สิมะพรม
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
คุณวัชรพงษ์ คําหล้า
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
เครือข่าย R2R ภาคใต้
ผู้นาํ สนทนา ผศ. (พิเศษ) นพ.ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ
ดร.มาศโมฬี จิตวิริยธรรม

เครือข่าย R2R ภาคตะวันตก

ประชากรส่วนใหญ่ใน อ.เวียงป่าเป้า มีอาชีพเกษตรกรรม ปัญหาการเผาป่า หมอกควัน ฝุ่นละอองจึง
เกิดขึ้นบ่อยอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ ทําให้เกิดผลกระทบกับประชาชนและผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของระบบ
ทางเดินหายใจ ในแผนกผู้ป่วยในของ ร.พ.เวียงป่าเป้า พบผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเข้ามารับบริการรักษาเป็น
อันดับ 3 ใน 5 ของโรคเรื้อรัง จากสถิติปี พ.ศ. 2555 จํานวน 415 ราย พ.ศ. 2556 จํานวน 428 ราย และปี
พ.ศ. 2557 จํานวน 461 ราย อัตราการ Re - Admit ภายใน 28 วัน ในปี 2555 ร้อยละ 23.00, ปี 2556
ร้อยละ 18.62 และปี 2557 ร้อยละ 18.71 ทําให้ต้องใช้ทรัพยากรทั้งคน ยา และเงินในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้
เป็นจํานวนมาก แม้ว่าจะมีการปรับยาให้เหมาะสมกับระดับความรุนแรงของโรค แต่ผู้ป่วยส่วนหนึ่งยังคงมี
อาการกําเริบรุนแรงอยู่บ่อยครั้ง จึงคิดหาวิธีการเพื่อศึกษาผลของการใช้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังคู่ขนานกับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน เพื่อลดการใช้ยาพ่น
ในผู้ป่วย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยพัฒนาเชิงทดลอง (Experimental Development Research)
โดยการพัฒนารูปแบบการรักษาผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังคู่ขนานกับแพทย์แผนปัจจุบัน เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วย นํารูปแบบที่พัฒนาไปทดลองที่งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
ในระหว่างวันที่ 5 เมษายน - 8 สิงหาคม 2556 ประชากรที่ศึกษาคัดเลือกจากผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
จํานวน 28 คน ที่ สมั ครใจเข้ารับการรักษาด้วยแพทย์ทางเลือก โดยใช้ Program สัปดาห์ละครั้ ง จํานวน
12 ครั้ ง Intervention คื อ วิ ธี ก ารนวดและประคบสมุ น ไพร การรมไอน้ํ า สมุ น ไพร การดื่ ม น้ํ า สมุ น ไพร
การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย และการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย ผลการศึกษา พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 71.42 มี CAT Score ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ ไม่ใช้ยาพ่นเลยร้อยละ 35.72 ใช้ยาพ่นน้อยลง
ร้อยละ 50

วิธีการรักษาด้วยวิถีการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานคู่ขนานกับการแพทย์ปัจจุบันใช้ได้จริง
ในการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ผู้ป่วยสามารถนําความรู้เรื่องสมุนไพรไปใช้ในการรักษาตนเองต่อเนื่องที่
บ้านตามวิธีที่เรียนรู้จากทางโรงพยาบาลได้ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและผลการรักษาให้ดียิ่งขึ้น
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างทีมสหวิชาชีพ ผู้ป่วย และญาติ เกิดความ
ภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานโดย R2R ปรับเข้ากับงานประจํา
ข้อซักถามและข้อเสนอแนะ
ผศ. (พิเศษ) นพ.ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ :สิ่งที่เป็นจุดเด่นที่เห็นชัด คือ การนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ และ
สอบถามถึงการเลือกสมุนไพรที่นํามาใช้
ดร.มาศโมฬี จิตวิริยธรรม : สิ่งที่ให้ผู้ป่วยสูดดมคืออะไร เป็นตัวยาสมุนไพรเดิมที่ผู้ป่วยใช้อยู่ก่อนหรือไม่ จาก
ที่เห็นมีสิ่งที่เป็นนวัตกรรมด้วยใช่หรือไม่
คุณสหัทยา อินทะวัง : เป็นการรมไอน้ําโดยการใช้สมุนไพรที่หาได้ในท้องถิ่น จัดกลุ่มสมุนไพรให้ผู้ป่วยตาม
โปรแกรมที่ทางการแพทย์แผนไทยมีอยู่ โดยใช้สมุนไพร 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีรสร้อน เพื่อช่วยในเรื่องการขยาย
หลอดลม และ กลุ่มที่มีรสหอม เพื่อช่วยในการบํารุงหัวใจ สมุนไพรสําคัญที่ใช้เป็นหลักคือ กะเพราแดงและ
เปลือกหรือดอกปีบ เนื่องจากมีอยู่ในท้องถิ่น หาง่าย ใช้ต้มในหม้อหุงข้าว ที่มีกระบอกที่สานจากไม้ไผ่มาต่อเพื่อ
เป็นตัวกลางให้ไอน้ําระเหยขึ้นมา ตัวนี้เป็นนวัตกรรมที่คิดขึ้นมา เมื่อผู้ป่วยเลือกที่จะรักษาด้วยวิธีคู่ขนานนี้ ผู้
ปฏิบัติจะทําความเข้าใจกับผู้ป่วยถึงการรักษาในแต่ละขั้นตอนว่ามีอะไรบ้าง จากนั้นจึงเริ่มทําการรักษาโดยเริ่ม
จากการนวดคลายกล้ามเนื้อ สอนการนั่งที่ถูกต้อง ประคบสมุนไพร ทํายาเพื่อใช้ในการสูดดมพร้อมทั้งแนะนํา
ตัวยาให้ผู้ป่วยนํากลับไปทําต่อที่บ้าน รวมถึงการรับประทานอาหาร
ผศ. (พิเศษ) นพ.ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ : การรักษาคือปลายทางสุดท้าย สิ่งสําคัญคือ การป้องกัน COPD
ทางภาคเหนือมีมากอาจมีความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ขี้โย อย่าลืมรณรงค์ในเรื่องนี้ให้กับชาวบ้านรวมถึงเรื่อง
ของสภาพแวดล้อมซึ่งเป็นปัญหาต้นน้ํา ปัญหาของผู้ป่วยในระบบทางเดินหายใจซึ่งเป็นปัญหาปลายน้ําก็จะ
ลดลงไป

เรื่อง โปรแกรมส่งเสริมโภชนาการและการดูแลตัวเองของหญิงตั้งครรภ์
(กินไข่ นม ตับ หลับนอนรอลูกโต)
ธีราภรณ์ จิตวิริยธรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วิทยากร
คุณวารุฒ สุวะเพชร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองแคนน้อย
ผู้นาํ สนทนา ผศ. (พิเศษ) นพ.ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ
เครือข่าย R2R ภาคใต้
ดร.มาศโมฬี จิตวิริยธรรม

เครือข่าย R2R ภาคตะวันตก

จากภาระงานที่ได้รับมอบหมายในส่วนของการพัฒนางานบริการในสถานบริการและงานอนามัยแม่
และเด็ก ทํ าให้ เกิ ด การศึ ก ษาข้ อมู ล ที่ เ กี่ ย วข้อ ง สถานการณ์ใ นประเทศไทย และลงพื้ นที่ ชุม ชมเพื่อสร้ า ง
ความคุ้นเคยกับคนในชุมชน พบว่าปัญหาในเรื่องของโภชนาการและการดูแลตัวเองของหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ที่
ปฏิบัติงานควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อให้แม่และเด็กมีภาวะโภชนาการที่ดีตั้งแต่แรกที่มีการตั้งครรภ์
ในการศึกษาข้อมูลแนวโน้มของทารกแรกเกิดที่มีน้ําหนักต่ํากว่าเกณฑ์ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2539 2555 พบว่า มีสัดส่วนอยู่ในช่วงร้อยละ 12 -16 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างคงที่แม้ว่าจะมีการจัดการแก้ไขปัญหา
นี้อยู่เสมอ สําหรับสัดส่วนของทารกแรกเกิดที่มีน้ําหนักต่ํากว่าเกณฑ์ในพื้นที่ รพ.สต.บ้านหนองแคนน้อย
ในปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 5.53 ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยใน 3 ด้าน คือ ด้านชีววิทยา ด้านประชากร และด้าน
อนามัยเจริญพันธุ์ และเมื่อทําการศึกษาด้วยการลงพื้นที่เพื่อสํารวจปัญหาที่แท้จริง พบว่า มีปัญหาหลัก 2 ด้าน
คือ ปัญหาภาวะโภชนาการของมารดา และ น้ําหนักของมารดาระหว่างตั้งครรภ์ จึงเกิดการจัดทําโปรแกรม
ส่งเสริมโภชนาการและการดูแลตัวเองของหญิงตั้งครรภ์ภายใต้แนวคิดการกินไข่ นม ตับ หลับ นอนรอลูกโต
โดยทําการศึกษาวิจัยแบบ Quasi-experimental
Study แบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลอง
กลุ่มประชากรเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ในครั้งแรกกับ รพ.สต.บ้านหนองแคนน้อย จํานวน 39 คน โดย
ไม่มีการสุ่มตัวอย่าง ในระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 2556 - 1 ก.ค. 2557 ซึ่งมี 4 กิจกรรม คือ 1. ฝากครรภ์แลกไข่
โดยกําหนดให้ผู้ที่มาฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์จะได้รับไข่ 1 ถาด 2. จัดให้มี อสม. เยี่ยมบ้านเดือนละ 2 ครั้ง
3. พี่ช่วยน้อง เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ที่เข้าร่วมโครงการมาก่อน 4. สมุดบันทึกเพื่อลูก หญิง
ตั้งครรภ์จะมีการบันทึกพฤติกรรมการกินของตนเป็น Vallop curve โดยกําหนดมาตรฐานการกินที่ให้กินไข่ 2
ฟอง นม 1 กล่อง และ ตับ 2 ไม้ต่อวัน โดยอิงบริบทของชุมชน หาง่ายในพื้นที่
ผลจากการใช้โปรแกรม หญิงตั้งครรภ์มีน้ําหนักที่เพิ่มหลังคลอดเฉลี่ย 10.08 กก. (SD=0.98) ไม่พบ
ทารกที่มีน้ําหนักต่ํากว่าเกณฑ์ ทารกแรกเกิดมีน้ําหนักตามเกณฑ์ ส่วนใหญ่อยู่ที่ 3,000 - 3,999 กรัม และ
สามารถนําไปขยายผลและใช้เป็น CPG ใน รพ.สต.ระดับโซน ในการกําหนดเป็นรูปแบบของกิจกรรมในการ
ฝากครรภ์ที่เป็นรูปแบบเดียวกัน

ข้อซักถามและข้อเสนอแนะ
ผศ. (พิเศษ) นพ.ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ : สอบถามถึงงบประมาณที่ใช้ในการจัดหาไข่ที่นํามาใช้ในโปรแกรม
คุณวารุฒ สุวะเพชร : งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ที่จะสนับสนุนไข่ให้กับหญิงตั้งครรภ์ที่มา
ฝากครรภ์ไปจนถึงระยะคลอด รวมถึงมีกิจกรรมเยี่ยมบ้านเสริมพลังโดย อสม.
ดร.มาศโมฬี จิตวิริยธรรม : สอบถามถึงงบประมาณในส่วนที่จะขยายผลต่อไปยัง รพ.สต.ระดับโซน
คุณวารุฒ สุวะเพชร : ยังคงได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. เนื่องจากมีการทําโครงการรองรับใน
แผนการดําเนินงานของ รพ.สต.บ้านหนองแคนน้อยอยู่แล้ว
ผศ. (พิเศษ) นพ.ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ : เสนอแนะให้มีการใช้ข้อมูลทางสถิติมาเปรียบเทียบให้เห็นว่า
ก่อนที่จะมีการนําโปรแกรมมาใช้กับหลังใช้โปรแกรมมีคะแนนเพิ่มหรือลดเท่าไหร่

เรื่อง การจัดการรายกรณีการดูแลรักษาแผลทีเ่ ท้าด้วยวิธีการลดแรงกดที่แผลด้วยแผ่นโฟม
โดยผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลแผลในผู้ป่วยเบาหวาน
โรงพยาบาลแก้งคร้อ อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ณฐวดี ศรีวรรณยศ
สังกัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยากร

นางจุฑาธิป วงศ์ประดู่

โรงพยาบาลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
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ผศ. (พิเศษ) นพ.ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ
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ดร.มาศโมฬี จิตวิริยธรรม
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วิ ท ยากรได้ มี โ อกาสเรี ย นในเรื่ อ งผู้ จั ด การรายกรณี โ รคเบาหวานและความดั น รุ่ น ที่ 2
ณ สภาการพยาบาลและเคยได้รับการอบรมการดูแลแผลที่เท้า ณ โรงพยาบาลเทพทารินทร์เรื่องการลดแรงกด
จึงนําสิ่งได้เรียนรู้มาปรับใช้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลแก้งคร้อ พบว่า มีผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นแผลที่เท้าร้อยละ 1.5
ตัดนิ้วเท้าร้อยละ 0.37 มีการทําแผลบ่อยครั้งและระยะเวลาการหายของแผลจะนาน 3 เดือน – 2 ปี บางราย
2 ปีก็ยังไม่หายซึ่งสัมพันธ์กับการที่ผู้ป่วยเป็นแผลที่เท้า เพราะหลอดเลือดส่วนปลายเสื่อม การตัดนิ้วเท้าก็ทําให้
เกิดแผลง่ายขึ้น จึงนําวิธีการการลดแรงกดมาใช้ จึงเกิดคําถามขึ้นว่า การดูแลรักษาแผลที่เท้าด้วยวิธีการลดแรง
กดโดยใช้แผ่นโฟมร่วมกับญาติ ทําให้แผลหายเร็วขึ้นหรือไม่
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการดูแลรักษาแผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานในระดับเกรดที่ 1 และ 2 ด้วย
การลดแรงกดด้วยแผ่นโฟมมีประสิทธิภาพในการดูแลรักษาเท้า โดยผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วม
ขั้นปฏิบัติในขั้นแรก ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเฉพาะ 9 ราย พบว่ามีผู้ป่วยแผลหายถึง 8 ราย จึงเริ่ม
สนใจทําต่อ ส่งผลงานและทําต่อเนื่องจนได้ผู้ป่วย 23 ราย เลือกเฉพาะผู้ป่วยที่มีแผลที่เท้าเกรด 1 และ 2 ซึ่ง
อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วยแผ่นโฟมและกาว จากนั้นตัดแผ่นโฟมให้พอดีกับเท้าพร้อมกับเจาะรู เพื่อเปิดรูไว้ทําแผล
ข้อดีของทางโรงพยาบาลแก้งคร้อ คือ ใช้ Normal slide อย่างเดียวในการทําแผล จากนั้นนําผ้าก๊อซ
ปิดบริเวณที่เป็นรู ใช้พลาสเตอร์พันไว้ โดยในครั้งแรกนัดทําแผล 7 วันปรากฏว่า เกิดกลิ่นเหม็นมาก จึงเปลี่ยน
มานัด 3 วัน เปลี่ยนพลาสเตอร์เป็นขนาด 1นิ้ว ประสบผลสําเร็จ จึงนัดผู้ป่วยทําแผล 3 วัน โดยมีการทํา
ข้อตกลงร่วมกันก่อนปฏิบัติว่า ไม่ให้แผลถูกพื้น บริเวณแผ่นโฟมห้ามเปียกน้ํา ห้ามใช้ Normal slide ที่เปียก
ชุ่มเกินเพราะจะทําให้อับชื้น ถ้าแผ่นโฟม

หลุด หรือ กดทับแผล ให้รีบมาพบแพทย์ หรือโทรปรึกษาได้

ขั้นตอนต่อมา มีการตัดรองเท้าให้เหมาะสมกับคนไข้ และโอกาสที่แผลจะกลับมาเป็นอีกในผู้ที่เคยตัด
นิ้วเท้าก็มีโอกาสมาก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้ป่วยเองก็มีความเข้าใจกับการดูแลเท้ามากขึ้น
สรุป แผลระดับเกรดที่ 1 และ 2 พบว่าการหายของแผลคิดเป็นร้อยละ 96 และการดูแลรักษาด้วย
วิธีการลดแรงกดโดยใช้แผ่นโฟมสามารถทําได้ง่าย สะดวก ญาติสามารถทําแผลเองได้ เป็นการลดค่าใช้จ่ายทั้ง
ผู้ป่วยและโรงพยาบาล รพสต.รู้วิธีการทําแผล
ข้ อ อภิ ป ราย จากการที่ วิ ท ยากรได้ รั บ การอบรมและเรี ย นรู้ ม านั้ น มี ก ารลดแรงกดด้ ว ยหลายวิ ธี
แต่วิทยากรมีความสนใจที่จะนําแผ่นโฟมมาใช้ เนื่องจากราคาประหยัด และการตัดแผ่นโฟมนั้นจะมีทีมงานที่
สามารถทําได้รวมไปถึงรพสต.เองก็สามารถปฏิบัติได้ แต่ในรพ.สต.จะเน้นการให้ความรู้มากกว่าแต่ก็สามารถขูด
แทลลัสให้กับผู้ป่วยได้
ข้อชี้แนะเพิ่มเติมของวิทยากร ผู้ป่วยต้องควบคุมระดับน้ําตาลด้วย
ผู้นําสนทนาได้ส รุปตอนท้ายว่า แต่เดิมทางโรงพยาบาลมีแค่การทําแผล ขูดแผล แต่ปัจจุบันทาง
โรงพยาบาลได้มีการนํานวัตกรรมการดูแลในแบบอื่นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง จึงชี้แนะเพิ่มเติมว่า ให้มีการ
ต่อยอดต่อไป และให้ลองศึกษากรณีตัวอย่างให้มากขึ้น

เรื่อง ผลการดูแลผู้สงู อายุระยะยาวโดยหมอนวดน้อยร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ณฐวดี ศรีวรรณยศ
สังกัด มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
วิทยากร

คุณ วัฒนา อินทะนิน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโคกใหญ่ จังหวัดยโสธร
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ในปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยมากยิ่งขึ้น เกิดโรคตามมาก ส่งผลต่อการบริการสุขภาพ
เศรษฐกิจ สังคม มากขึ้น แต่ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุลดลง ซึ่งอําเภอเลิงนกทาเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุใน
ปี 2554 มีสัดส่วนร้อยละ10-12 ในปี 2557 ตําบลสามแยกมีผู้สูงอายุเข้ารับการรักษามากที่สุดใน 10 ตําบล
ของอําเภอเลิงนกทา และยังไม่มีการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวเป็นรูปธรรม
จุดแข็งของอําเภอ คือ มีอบต.และทีมงานที่สนใจมีบทบาท ประกอบกับ เยาวชนมีจิตอาสาและมีการ
นําภูมิปัญญาชาวบ้าน คือ การนวดที่ผู้สูงอายุชอบปฏิบัติมาช่วยเหลือผู้สูงวัย โดยมีเยาวชนหมอนวดน้อยเป็น
ผู้มีบทบาทหน้าที่ จึงได้เกิดโครงการหมอนวดน้อยรักผู้สูงวัยมากขึ้น
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการดูแลผู้สูงวัยในระยะยาวร่วมกับหมอนวดน้อย ประชากรที่ศึกษาจะเป็น
ผู้สูงวัยทั้งเพศหญิงและชาย ตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป ขั้นตอนการปฏิบัติ มี 4 ขั้นตอนหลัก ๆ คือ
1. การตรวจสุขภาพ แจ้งผล ส่งต่อ โดยอบต.จะจัดหาทีมแพทย์ของเอกชนเข้ามาดูแลตรวจสุขภาพ แจ้ง
ผล และส่งต่อให้ทางอบต.นําส่งโรงพยาบาลเพื่อดูแลต่อไป
2. ฝึกหมอนวดน้อย มี 30 คน จนกว่าจะมั่นใจและทําเป็น หลังเลิกเรียน 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยมีการ
เชิญนักกายภาพจากทางโรงพยาบาลและหมอนวดพื้นบ้านเข้ามาสอน
3. เยี่ยมดูแลบ้าน หมอนวดน้อยจะเยี่ยมลงพื้นที่อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง โดยมีอาสาสมัครกํากัลป์
ดูแล ซึ่งหมอนวดน้อย 1 คนสามารถดูแลผู้สูงวัยได้ถึง 3-4 คน
4. เสวนาเล่าความประทับใจสู่กันฟัง จะให้หมอนวดน้อยเป็นผู้เล่า โดยหมอนวดน้อยแต่ละคนจะมีสมุด
บันทึกประจําตัวคนละ 1 เล่ม ให้เล่าความประทับใจให้ฟัง มีการจัดกิจกรรมนี้เดือนละครั้ง หรือ ทุก ๆ
วันของสิ้นเดือน เป็นการฝึกฝนการกล้าแสดงออกให้กับเด็ก ๆ

สุขภาพของผู้สูงวัยทั้งก่อนและหลังมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น มีความสัมพันธ์ระหว่างวัยเพิ่มมากขึ้น ผู้
สูงวัยมีความสุ ข สิ่ งสํ าคั ญ ต้องอาศัยคนในครอบครัว มีการทํ างานในระดั บภาคี เครือข่าย มี ต้นแบบและ
หลักสูตรหมอนวดน้อยที่ดี มีนายกอบต.เล็งเห็นถึงความสําคัญ
ข้ออภิปราย การศึกษาทั้งก่อนและหลังทดลอง มีการประเมินในเรื่องของกาย ใจ สังคมที่มีการวัด
ประเมินโดยการใช้แบบประเมินมาตรฐานทางวิชาการมาใช้ในการประเมินผล ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษามาช่วย
ในการแปรผลด้วย
ผู้นําสนทนาได้ชี้ให้เห็นว่า ข้อดีของโครงการนี้ คือเป็นการปลูกฝังเยาวชนให้มีจิตอาสา

เรื่อง "ตามรอยวัฏจักรของชีวิต”: กระบวนการเรียนรูช้ ะตาชีวิตของผู้ป่วยเอดส์โดยตรง
เพื่อป้องกันการขาดติดตามการรักษาตามแนวคิดของซาเทียร์
พลาศิณี ศรีสองเมือง
สังกัด สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยากร
ผู้นาํ สนทนา

คุณเกรียงศักดิ์ จัดของ โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชเด่นชัย จ.แพร่
ผศ. (พิเศษ) นพ.ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ เครือข่าย R2R ภาคใต้
ดร.มาศโมฬี จิตวิริยธรรม
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จากยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไปปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 ได้กําหนดเป้าประสงค์มุ่งสู่
ความเป็นศูนย์คือไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ ดังนั้น การทําให้ผู้ป่วยเอดส์รอดชีวิตได้จึงเป็นเป้าหมายหลักของ
การรักษาพยาบาลโดยการติดตามอาการผู้ป่วยอย่างสม่ําเสมอ แต่จากการประเมินผลการรักษาผู้ป่วยเอดส์
หลังเริ่มยาต้านไวรัสของโรงพยาบาลตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 - 2557 พบว่ามีแนวโน้มการเสียชีวิตมากขึ้น เหตุเกิด
จากขาดการติดตามการรักษา ส่งผลกระทบต่อครอบครัวของผู้ป่วยที่ต้องจากผู้นําครอบครัวขาดรายได้
รวมไปถึงสามี/ภรรยาเป็นหม้ายและบุตรกําพร้า ดังนั้นเพื่อลดการสูญเสียดังกล่าวจึงเกิดการศึกษาวิจัยเพื่อ
ติดตามการรักษาผู้ป่วยเอดส์อย่ างต่อเนื่องโดยอาศั ยกระบวนการวัฏจักรของชีวิตตั้งแต่ระยะการติดตาม
กินยา ตรวจ viral load และไม่ดื้อยา
เนื้อหา เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการวัฏจักรของชีวิตตามแนวคิดของ
ซาเทียร์ซึ่งเน้นกระบวนการภายในตนเองของผู้ป่วยมากกว่าปัญหาโรคคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ผ่าน 10 ขั้นตอน
ดังนี้
1. การเตรียมตัวเอง
2. สร้างความสัมพันธ์และการเชื่อมโยง
3. สํารวจปัญหา
4. สํารวจผลกระทบ
5. ตั้งเป้าหมาย
6. มุ่งมั่นสู่การเปลี่ยนแปลง
7. ลงมือทํา
8. ตอกย้ําการเปลี่ยนแปลง
9. นําไปปฏิบัติ
10. นัดหมายต่อไป

นํามาประยุกต์กิจกรรมการเรียนรู้ตนเอง อุปมาอุปมัยชะตาชีวิตของผู้ป่วยเปรียบกับต้นไม้ 4 ระยะ
ได้แก่
1) ต้นไม้เหยี่ยวเฉา (ผู้ป่วยเอดส์ขาดการรักษา เจ็บป่วย และเสียชีวิต)
2) ต้นไม้ฟื้นตัว (เริ่มเข้าสู่การรักษา)
3) ต้นไม้เติบโต (ผู้ป่วยรักษาตามนัด กินยา มาตรวจ Viral load)
4) ต้นไม้ออกผล (ผลของการติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องที่ผู้ป่วยแข็งแรง)
โดยมีวิธีดําเนินการแกะรอยวายร้าย Viral load ด้วยกระบวนการ Focus group ทั้งที่บ้านและที่
โรงพยาบาล สําหรับการปฏิบัติที่บ้านยึดหลัก ‘รักตัวเองเตือนตัวเอง’ ด้วยการกินยาเป็นประจําและมาตรวจ
Viral load ตามนัด และการปฏิบัติที่โรงพยาบาลยึดหลัก ‘รักเพื่อนเตือนเพื่อน’ โดยทีมพยาบาลและจิต
อาสา และหลัก ‘รักลงทัณฑ์’ โดยทีมแพทย์
สรุป ในระยะก่อนการทดลองพบว่า ผู้ป่วยมาตรวจ Viral load ตามนัด ร้อยละ 92.71 อัตรา
Viral load อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 97.14 และอัตราการดื้อยา ร้อยละ 1.43 แต่ยังพบว่ามีผู้ป่วยขาด
การติดตามการรักษาและเสียชีวิตอยู่ จึงเป็นสิ่งที่ทีมสุขภาพคาดหวัง คือ การมีความรับผิดชอบต่อตนเองของ
ผู้ป่วยในการติดตามการรักษา กินยา มาตรวจ Viral load และยังมีชีวิตอยู่ แต่เมื่อหลังการทดลอง พบว่า
อัตราการเสียชีวิตที่เกิดจากขาดการติดตามการรักษา จากร้อยละ 55.56 ลดลงเป็นร้อยละศูนย์ ผู้ป่วยมา
ตรวจ Viral load ตามนัดเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 95.24 และอัตราการดื้อยาลดลงเหลือร้อยละ 0.59 รวมถึงผล
การเฉลี่ยเปรียบเทียบการติดตามการรักษาก่อนและหลังด้วยกระบวนการตามรอยวัฏจักรของชีวิตในผู้ป่วย
เอดส์มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสติถิที่ p-value <.05 และยังมีขั้นตอนการคืนข้อมูลให้กับทีม
สุขภาพ แพทย์คืนข้อมูลการรักษาให้ผู้ป่วยเอดส์ พยาบาลคืนข้อมูลการรักษาให้กับผู้ป่วย ครอบครัวและ
แนะนําการปฏิบัติตัวเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
และจากการนําเสนอผลงานการวิจัยสรุปได้ว่า กระบวนการตามรอยวัฏจักรของชีวิต ส่งผลดีทั้งต่อ
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว เพราะเป็นกระบวนการบําบัดผู้ป่วยด้วยตนเองจากภายในผ่านการ
เปรียบเทียบชีวิตตนเองกับต้นไม้ 4 ระยะซึ่งเป็นการสะท้อนตนเองให้ชัดเจน ง่ายต่อการสื่อสาร และส่งเสริม
ให้ผู้ป่วยเห็นคุณค่าตนเอง รับผิดชอบชีวิตตนเอง และมีกําลังใจในการติดตามการรักษา กินยา และมาตรวจ
Viral load อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตของทีมสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน เพราะทุกครั้งเมื่อทํางาน
ร่างกายจะตื่นตัว จิตใจและจิตวิญญาณจะตื่นรู้เป็นเหมือนการเพิ่มพลังชีวิตให้กับตนเอง สนุกทุกครั้งในการ
ทํ า กิ จ กรรมและมี ค วามสุ ข สู ง สุ ด เมื่ อ กิ จ กรรมสํ า เร็ จ จึ ง ควรค่ า แก่ ก ารนํ า ไปใช้ พั ฒ นาระบบบริ ก าร
รักษาพยาบาลทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสําหรับผู้ป่วยเอดส์ต่อไป หรือสามารถนําไปปรับใช้ในผู้ป่วย
โรคเรื้อรังหรือผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางได้เช่นกัน
ผศ.นพ.ไพโรจน์ กล่าวอย่างชื่นชม ถือได้ว่าเป็นงานวิจัยแบบอย่างที่ดีสําหรับผู้วิจัยแบบ Action
research ทั้งรูปแบบวิธีดําเนินการและรูปแบบการนําเสนอผลงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ด้วยวงจน
การวิจัยแบบ PAOR คือ
P : Plan (ขั้นตอนการวางแผน)

A : Action (ขั้นตอนการดําเนินงาน)
O : Observe (ขั้นตอนติดตามและประเมินผล)
R : Reflect (ขั้นตอนการคืนข้อมูล)
ที่สําคัญ จุดโดดเด่นของการวิจัยเรื่องนี้ คือ การบูรณาการการบําบัดรักษาแนวคิดซาเทียร์ ที่เป็น
หลักการให้คําปรึกษาที่เป็นรูปธรรม สะท้อนให้ผู้บําบัดค้นหาตนเองและบําบัดรักษาตนเอง เช่นเดียวกัน
ดร.มาศโมรีที่มีความสนใจงานวิจัยแบบ Action research เป็นทุนเดิมและได้มาฟังการนําเสนอ
ผลงานเรื่องนี้ทําให้มีกําลังใจในทําวิจัยเช่นนี้ต่อไป และอยากให้ช่วยเผยแพร่กระบวนการทําวิจัยแบบ Action
research ที่ครบถ้วน 4 ด้านให้กับนักวิจัยหน้าใหม่นําไปสร้างสรรค์งานวิจัยที่หน่วยงานตนเองทั่วประเทศไทย
แต่ในปัจจุบันมีงานวิจัยแบบนี้อยู่มากแต่ก็ยังขาดความครบถ้วนถูกต้องของระเบียบวิธีวิจัยเช่นนี้

เรื่อง การพัฒนางานดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
โรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่
พลาศิณี ศรีสองเมือง
สังกัด สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยากร
ผู้นาํ สนทนา

คุณประภาพร มุทุมล
ผศ.(พิเศษ) นพ.ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ

โรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่
เครือข่าย R2R ภาคใต้

ดร.มาศโมฬี จิตวิริยธรรม
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ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน คือ การมีภาวะแทรกซ้อนทั้ง 3ต. ได้แก่ เบาหวานขึ้นตา
เบาหวานเข้าไต และเบาหวานลงตีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ต.ตีน ที่ส่งผลเสียของผู้ป่วยอย่างบานปลายทั้ง
จากที่เส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมทําให้ มี อาการชาปลายเท้าบ่อยครั้ง เสี่ยงต่ อการเกิดแผลทั้งที่ไม่รู้ตัว
แผลติดเชื้อหายช้าจนมาสู่การตัดเท้าในที่สุด และสิ่งสําคัญที่สามารถป้องกันการตัดเท้าในผู้ป่วยเบาหวานได้จึง
เป็นการตรวจเท้าเป็นประจําทุกปี เพื่อตรวจสภาพเท้าและคัดกรองสู่การรักษาที่เฉพาะเจาะจงแต่ละบุคคล
ตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม จากข้อมูลการตรวจเท้าในผู้ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาลสารภี ในปี พ.ศ.2552-2553
ผู้ป่วยได้รับการตรวจเท้าเพียงร้อยละ 23.43 และพบว่ามีบาดแผลที่เท้าร้อยละ 5.25 จนนํามาสู่การตัดเท้า
ร้อยละ 1.54 จึงทําให้ผู้วิจัยเกิดความสงสัยถึงจํานวนผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจเท้าที่น้อย ในขณะที่อัตราการ
เป็นแผลที่เท้าและถูกตัดเท้ามีอยู่มากจึงนํามาสู่การศึกษาพัฒนารูปแบบการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
ศึกษาผู้ป่วยที่ได้มารับการรักษาพยาบาลคลินิกเบาหวานตั้งแต่ปี พ.ศ.2554-2557 จํานวน 1,376 คน
โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) กําหนดผู้รับผิดชอบรายกรณี ซึ่งมีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับ
ทีมสหวิชาชีพตั้งแต่แพทย์ นักกายภาพบําบัด ช่างตัดรองเท้า และพยาบาลทีมเยี่ยมบ้าน และ 2) กําหนด
กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานออกเป็น 2 กลุ่มตามลักษณะอาการ คือ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย สําหรับในกลุ่มเสี่ยง คือ
กลุ่มที่มีชีพจรเท้าผิดปกติแต่เท้ายังไม่ผิดรูป หรือมีการรับรู้ประสาทสัมผัสหายไป (loss sensation) จะเป็น
การส่งเสริมสุขภาพให้ความรู้เรื่องการดูแลเท้าสําหรับผู้ป่วยและผู้ดูแลพร้อมทั้งป้องกันด้วยการขูดตาปลาซึ่ง
เป็นสาเหตุของการเกิดแผลที่เท้า และสําหรับกลุ่มผู้ป่วย จะเป็นการให้ความรู้เพิ่มเติมที่สิ่งที่ผู้ป่วยยังไม่รู้หรือ
รู้อย่างไม่ถูกต้องเพื่อป้องกันการเกิดแผลซ้ํา และให้ผู้จัดการรายกรณีทําความสะอาดแผล ขูดตาปลาทุก
อาทิตย์ ทํา off loading เพื่อลดแรงกดที่ฝ่าเท้า ในกรณีพบผู้ป่วยขั้นรุนแรงที่มีชีพจรเท้าต่ําและเท้าผิดรูป
ร่วมกับอาการ loss sensation จะบริการตัดรองเท้าที่นุ่ม เบา สบาย และเหมาะสมกับรูปเท้าของผู้ป่วยแต่
ละคน รวมไปถึงการติดตามเยี่ยมบ้านของทีมพยาบาลเพื่อประเมินสิ่งแวดล้อมภายในและรอบบ้าน และ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยและครอบครัว

จากข้อมูลการพัฒนางานดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน ปี พ.ศ.2557 พบว่าดีขึ้นมากจากข้อมูลปีที่ผ่าน
มา ไม่ว่าจะเป็นการที่ผู้ป่วยได้รับการตรวจเท้าอย่างครอบคลุมเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 77.98 เนื่องจากการมีระบบ
ผู้จัดการรายกรณีที่คอยเฝ้าระวัง ประเมินอาการ และติดตามอาการผู้ป่วยเป็นระยะ ให้การป้องกันและ
ส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานตามความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละราย ในขณะที่อัตราการพบ
แผลที่เท้าและการถูกตัดเท้าของผู้ป่วยลดลงเป็นที่น่าพอใจ ร้อยละ 1.77 และ 0.29 ตามลําดับ เนื่องด้วยการ
จําแนกผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่มจึงทําให้แพทย์ พยาบาล และนักกายภาพบําบัดทําการรักษาและฟื้นฟูได้
ถูกต้อง แม่นยํา และตรงตามพยาธิสภาพของผู้ป่วยแต่ละกลุ่ม ที่สําคัญ การศึกษาครั้งนี้จะสําเร็จลุล่วงไม่ได้
หากขาดหัวใจแห่งการเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงของทีมสหวิชาชีพ เพราะการทํางานอวัยวะที่ต่ําเช่นเท้าและเป็น
เท้าที่มีแผลติดเชื้อของผู้ป่วยต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นร่วมกับหัวใจแห่งรักและเมตตาต่อผู้ป่วย และเน้น
การทํางานแบบ One Stop Service ตั้งแต่การรักษาพยาบาล ติดตามและประเมินอาการ ไปจนถึงการเยี่ยม
บ้านอย่างสม่ําเสมอ
นอกจากนี้ยังได้รับคําแนะนําที่ดีจาก ดร.มาศโมฬี ที่เห็นด้วยกับปัจจัยแห่งความสําเร็จของการทํางาน
ที่ว่า อย่าทํางานคนเดียว การที่จะทําให้ผู้ป่วยมีสุขภาพดีแบบองค์รวมได้ต้องอาศัยตั้งแต่กระบวนการป้องกัน
โรค ส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล และการฟื้นฟูซึ่งต้องเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของทีมสหวิชาชีพ
ตลอดจนการสร้างภาคีเครือข่ายกระจายทุกพื้นที่ทั้งระดับครอบครัวและชุมชน (รพ.สต. , รพช.)

เรื่อง การพัฒนาระบบการเงินและบัญชี โดยโปรแกรม PCU Money Chun Phayao
พลาศิณี ศรีสองเมือง
สังกัด สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยากร
ผู้นาํ สนทนา

คุณพิชญะ เดชโชติวิรุฬห์
ผศ. (พิเศษ) นพ.ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ

รพ.สต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา
เครือข่าย R2R ภาคใต้

ดร.มาศโมฬี จิตวิริยธรรม

เครือข่าย R2R ภาคตะวันตก

กิจกรรมทางการเงินใน รพ.สต. เป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยความละเอียด รอบคอบ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ของเจ้าพนักงาน โดยในแต่ละเดือนที่จะมีจัดทํารูปเล่มรายงานเพื่อใช้ในการตรวจสอบกิจกรรม
ทางการเงินซึ่งเป็นปัญหาของเจ้าพนักงานมาก เพราะต้องใช้เวลามากในการจัดทํารูปเล่มที่บันทึกด้วยมือ
ร่วมกับความเชี่ยวชาญของเจ้าพนักงานการเงินที่ไม่ได้จบมาจากสาขาบัญชีและการเงินมาโดยตรง จึงส่งผลให้
เกิดความผิดพลาดในการทํางานสูง การเสียเวลา และเสียสุขภาพร่างกายและจิตใจของคนหน้างานผู้วิจัย
เล็งเห็นถึงคุณภาพงานที่ต้องมาพร้อมกันคุณภาพคนจึงคิดค้นพัฒนาโปรแกรม PCU Money Chun Phayao
ซึ่งเป็นระบบจัดเก็บบันทึกกิจกรรมทางการเงินทั้งรายรับรายจ่ายประจําเดือนเพื่ออํานวยความสะดวกแก่เจ้า
พนักงานและลดการผิดพลาดของทํางานให้น้อยที่สุด
อาศัยวิธีการศึกษาเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมขึ้นจากโปรแกรมเวอร์ชั่นเดิมที่เป็นนวัตกรรม ปี
พ.ศ.2553 ของคุณสมบัติ ชลพันคณิต นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลบ้านสาพร จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมกับศึกษาโปรแกรมของอําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ภายใต้การดูแลให้คําปรึกษาจากหัวหน้างาน
การเงิน CUP Chun และนักกฎหมาย และทดลองใช้โปรแกรมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม พ.ศ.2557 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 โดยประเมินผลจากความสามารถในการประมวลผลตาม
คําสั่งอย่างถูกต้อง ความถูกต้องของจํานวนเงินในระบบ และความพึงพอใจของผู้ใช้โปรแกรม แบบบันทึก
เวลาในการทํากิจกรรมการเงินในแต่ละเดือนเพื่อรวบรวมเป็นสติถิ
สรุป 1) ด้านการประเมินผลของโปรแกรม PCU Money Chun Phayao จากการประชุมสรุป
การเงินประจําเดือนของ CUP และ Facebook กลุ่มการเงิน CUP Chun ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการ
รายงานผลการใช้และสามารถอัพโหลดโปรแกรม PCU Money Chun Phayao ได้พัฒนาการข้อผิดพลาด 30
รายการตลอดทางทดลองใช้ ปรับเปลี่ยน 14 เวอร์ชั่นจนเกิดขึ้นเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด 2.24 และขยายระบบการ
ใช้งานในทุกๆ รพ.สต. ภายในอําเภอจุน 2) ด้านระยะเวลาเฉลี่ยการบันทึกและจัดทํารายงานสรุปผลการเงินที่
เห็นผลแนวโน้มค่าเสียเวลาที่ลดลงเรื่อยๆ ของแต่ละเดือน ซึ่งมีเวลาเฉลี่ยลดลงน้อยสุดที่เดือนกุมภาพันธ์ ที่
ร้อยละ 30.64 และสุดท้าย 3) ด้านคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้โปรแกรม PCU Money Chun Phayao
ที่โดยรวมอยู่ในระดับมากถึงร้อยละ 97.7 และจําแนกออกเป็นความพึงพอใจทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ รูปแบบและ
การใช้งาน ระบบความปลอดภัย และการนํามาใช้ประโยชน์ ได้เท่ากับร้อยละ 95.4 97.6 และ 99.4

ตามลําดับ ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าโปรแกรม PCU Money Chun Phayao สามารกลดภาระงานของเจ้า
พนักงานการเงินใน รพ.สต. ได้จริงเพียงแค่ใช้โปรแกรมนี้ก็สามารถออกรายงานและสรุปผลกิจกรรมทางการ
เงินประจําเดือนได้รวดเร็วภายใน 1 วัน
ข้อเสนอแนะโดย ผศ.นพ.ไพโรจน์แสดงความคิดเห็นว่าโปรแกรม PCU Money Chun Phayao
จัดเป็นนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่ง และให้ข้อเสนอเพิ่มเติมเรื่องการนําเสนอผลงานให้ชัดเจนใน
ตัวชี้วัดที่เห็นเป็นรูปธรรม เช่น การผิดพลาด ความรวดเร็วของตัวโปรแกรมมากกว่าการนําเสนอความพึง
พอใจของผู้ใช้งานที่เป็นประเด็นรอง อีกทางหนึ่งคือข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นจากผู้ใช้งานที่จะนําไปปรับปรุง
พัฒนาโปรแกรมได้อย่างตรงจุด ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมฟังว่าโปรแกรม PCU Money Chun Phayao
อาจจะต้องมีการติดตามและประเมินผลในระยะต่อไปเพราะเพิ่งทดลองใช้แค่เพียงหนึ่งปีงบประมาณ
และควรมีการศึกษาโปรแกรมต่อยอดควบคู่ไปกับการจัดการพัสดุที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินเพื่อให้มีความ
สอดคล้องเป็นไปในทางเดียวกับของจํานวนเงินจัดซื้อ

เรื่อง การพัฒนาระบบความร่วมมือการดูแลหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงสูงในโรงพยาบาลกลุม่ โซนลุ่มน้าํ ปาว
สุภมาส ขําแสง
สังกัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยากร
ผู้นาํ สนทนา

คุณนภาพร กันธิยะ
ผศ. (พิเศษ) นพ.ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ
ดร.มาศโมฬี จิตวิริยธรรม

โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
เครือข่าย R2R ภาคใต้
เครือข่าย R2R ภาคตะวันตก

จังหวัดอุดรธานีมีจํานวน 20 อําเภอ แบ่งออกเป็น 4 โซน ซึ่งโรงพยาบาลกุมภวาปี เป็นโรงพยาบาล
ขนาด M 120 เตียง แต่เปิดให้บริการ 154 เตียง มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 อําเภอ เรียกว่าโซนลุ่มน้ําปาว มีจํานวน
ประชากรประมาณ 300,000 คน ทีมงานดูแลหญิงตั้งครรภ์ประกอบด้วย สูติแพทย์ 2 คน กุมารแพทย์ 1คน
และพยาบาลดูแลก่อนคลอด (ANC) 2 คน ในปี พ.ศ. 2553 จัดตั้งคลินิกครรภ์เสี่ยงสูง นัดตรวจในทุกวันพุธ
หญิงตั้งครรภ์เสี่ยงได้แก่ ผู้ที่มีครรภ์แฝด โลหิตจาง และเบาหวาน เป็นต้น เพื่อป้องกันภาวะตกเลือดและ
ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ช่วยวางแผนการคลอดที่ดี ไม่ให้มีการขาดนัดพบแพทย์ ในปี พ.ศ.2555 ได้รับมอบหมาย
ให้ส่งต่อผู้ป่วยจากในอดีตโรงพยาบาลกลุ่มโซนลุ่มน้ําปาวจะส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอุดรธานีเท่านั้น
เนื่องด้วยโรงพยาบาลมีพื้นที่รับผิดชอบ 4 อําเภอ โดยวังสามหมอ อยู่ไกลที่สุดใช้เวลาเดินทางโดยสาร
นานกว่าจะถึงโรงพยาบาล ทําให้เกิดปัญหาคือ หญิงตั้งครรภเสี่ยงสูงไม่มาตรวจครรภ์ตามนัดหมาย ระบบ
การส่งต่อผู้ป่วยไม่ชัดเจน การประสานงานที่ขาดประสิทธิภาพ และระบบการเก็บข้อมูลการดูแลหญิงตั้งครรภ์
ในโรงพยาบาลอื่นๆในกลุ่ม ลุ่ม น้ําปาวที่ไม่ชัดเจน จึงได้คิดหาวิธีการแก้ปัญ หาทําอย่างไรให้ หญิ งตั้งครรภ์
โดยเฉพาะครรภ์แก่ ที่มีการนัดถี่ขึ้น ให้มารับการตรวจที่โรงพยาบาลได้สะดวก ทําให้ได้มาซึ่งการพัฒนาระบบ
บริการดูแลหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงสูงในโรงพยาบาลชุมชนในอําเภอลูกโซนลุ่มน้ําปาว โดยจัดทําคู่มือประเมินและ
การดูแลครรภ์เสี่ยง สูติแพทย์รับผิดชอบคนละ 2 อําเภอ ออกบริการทุกสัปดาห์ สอนการตรวจอัลตราซาวด์
ครรภ์และการดูแลครรภ์เสี่ยงให้กับแพทย์ทั่วไป และพยาบาลจะสอนเรื่องการให้คําแนะนําก่อนกลับบ้านให้กับ
พยาบาล เป็นลักษณะของการเรียนรู้จากงาน (On the job training) และจัด Mobile Conference ทุกๆ
สามเดือน โดยให้รพ.สต.เข้าร่วมด้วย
โรงพยาบาลกุ ม ภวาปี มี รู ป แบบการให้ บ ริ ก ารที่ พึ ง ประสงค์ โดยโรงพยาบาลวั ง สามหมอและ
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมให้บริการคลินิกที่ตึกผู้ป่วยนอก มีการประสานงานข้อมูลจากหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ ในส่วนโรงพยาบาลโนนสะอาด และโรงพยาบาลหนองแสง เปิดให้บริการคลินิกที่ศูนย์สุขภาพชุมชน

ทําให้เกิดการทํางานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประโยชน์ที่ได้รับของหญิงตั้งครรภ์ ลดค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางเข้ามารับบริการ ได้รับบริการตามมาตรฐาน และโรงพยาบาลในกลุ่มลูกโซนได้รูปแบบเครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพในการดูแลหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงสูง การพัฒนาต่อยอดด้านคุณภาพงานวิจัยนี้คือ มีการสื่อสารที่
ทําให้รพ.สต. และงานบริการผู้ป่วยนอกที่มีงานมากมายมาเข้าร่วมทํางานเปิดคลินิกพิเศษดูแลหญิงตั้งครรภ์
กลุ่มเสี่ยงสูงกับโรงพยาบาลแม่โซน ได้ด้วยความเต็มใจอย่างไร

เรื่อง การพัฒนาระบบการส่งมอบยาที่มีคณ
ุ ภาพในผูป้ ่วยโรคเรื้อรังทีส่ ง่ ต่อรักษาต่อเนื่องใน รพ.สต.
สุภมาส ขําแสง
สังกัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทยากร
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โรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
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เครือข่าย R2R ภาคใต้

ดร.มาศโมฬี จิตวิริยธรรม

เครือข่าย R2R ภาคตะวันตก

โรงพยาบาลพนมไพร เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง มีรพ.สต.ที่รับผิดชอบ 15 แห่ง รูปแบบ
การกระจายยาในคนไข้เรื้อรังที่อยู่ตามเกณฑ์ที่ส่งต่อได้จะส่งต่อให้กับรพ.สต. เพื่อให้ได้รับยาใกล้บ้าน พบว่ามี
ผู้ป่วยถูกส่งต่อเพิ่มขึ้น ข้อจํากัดคือ ทีมสุขภาพ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และเภสัชกรไม่สามารถลงไป
ตรวจเยี่ยมดูแลได้ในทุกๆ เดือน ทําให้เกิดปัญหายาไม่ครบ ยาเหลือ และผู้รับบริการไม่ต้องการรับยาที่ รพ.สต.
ทั้งที่ใกล้บ้าน ทางโรงพยาบาลจึงพิจารณาได้ว่าปัญหานั้นเกิดที่ตัวระบบของโรงพยาบาลเอง คือ จํานวนผู้ป่วย
ที่มากขึ้นทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการจัดยาสูงใช้เวลามาก และไม่มีแนวทางในการดูแลชัดเจนให้กับ
รพ.สต.
ทีมสุขภาพจึงคิดหาวิธีการพัฒนากระบวนการโดยตั้งวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ พัฒนาระบบส่งมอบยา
ให้รพ.สต. และ ระบบที่พัฒนาขึ้นมานั้นมีผลลัพธ์ในการส่งมอบยาอย่างไร โดยเริ่มจาก สัมภาษณ์ทีมที่เกี่ยวข้อง
กับยาทั้งหมด ตั้งแต่เภสัชกร คลินิกเบาหวาน และ รพ.สต.

ในเรื่องของความคลาดเคลื่อนยาที่ส่งต่อนั้น

ร่วมกันออกแบบระบบที่เน้นง่าย และใช้ข้อมูลในระบบ HosXP จากนั้นรวบรวมข้อมูลจากแบบฟอร์มการส่ง
มอบยาผู้ป่วยและแบบฟอร์มสรุปการส่งต่อผู้ป่วย ทั้งหมดเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหาการสื่อสาร ทําให้คนไข้เดินทาง
รับยาทั้งที่โรงพยาบาลและรพ.สต. คนไข้ไม่มาตามนัดหมายเพิ่มเติม เพื่อปรับยารักษา เมื่อพบสาเหตุของ
ปัญหาจึงใช้ข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่ในโรงพยาบาลในการนําข้อมูลมาจัดพิมพ์ ฉลากยา อัตโนมัติเพื่อลดขั้นตอน
การทํางาน และเภสัชกรสามารถดูข้อมูลที่ต้องการได้ และมีการสรุปข้อมูลคนไข้ส่งต่อไปที่รพ.สต.เพื่อความ
เข้าใจตรงกัน
โรงพยาบาลได้ระบบใหม่ โดยการพิมพ์ฉลากยาอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลา ลดความคลาดเคลื่อนทาง
ยาและความซ้ําซ้อนการส่งยาให้กับคนไข้รักษาต่อ มีการสรุปเรื่องยาของผู้ป่วยให้เข้าใจกันกับโรงพยาบาลและ
รพ.สต. ด้วยการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างคนไข้และเภสัชกร สามารถยกเลิกการส่งตัวซ้ําได้ในทันที ระบบใหม่

ด้วยสารสนเทศที่มีอยู่ผ่านกระบวนการคิดจากทีมผู้ปฏิบัติงานทําให้เกิด ความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดมูลค่า
ยาได้มากขึ้น ลดปัญหาต่างๆ คนไข้ได้รับการดูแลจากเภสัชกรตั้งแต่ที่โรงพยาบาลและการดูแลในพื้นที่ในคนไข้
ที่มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่ม และที่สําคัญที่สุดคือ คนไข้ได้รับการรักษาที่ปลอดภัยจากการใช้ยาที่ถูกต้อง

