Diabetes Care : Pharmacists are Indispensable!
ภญ. เสาวภา ทองสอดแสง รพ.อุดรธานี
เภสัชกรในโรงพยาบาลอุดรธานีมีส่วนสาคัญในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานร่วมกับทีมสห
สาขาวิชาชีพ โดยมีระบบการพัฒนางานด้วยโครงการวิจัยสู่งานประจา (R-to-R) เพื่อพัฒนางานบริบาลเภสัช
กรรมในผู้ป่วยเบาหวานทั้งในระบบผู้ป่วยใน ได้แก่ งาน Acute care และในผู้ป่วยนอก ในคลินิกเบาหวาน
ได้แก่งาน Ambulatory care ภายในโรงพยาบาลและสู่ชุมชน ได้แก่ Home Health Care มีระบบติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย
ภายในกลุ่มงานเภสัชกรรมและมีกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานร่วมกับศูนย์
เบาหวานโดยทีสหสาขาวิชาชีพได้แก่งาน Grand round งาน C3 Ther งานค่ายเบาหวาน One Day Camp เน้นผู้ป่วย
เบาหวาน โครงการโรคอ้วนลงพุง ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนโรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันใน
เลือดสูง โรคไตวายระยะต่างๆ โครงการเชิงรุกในการscreening ภาวะ complicationจากเบาหวาน ในลักษณะ
campaigneต่างๆ และแผนการดาเนินงานดูแลผู้ป่วยเบาหวานขยายเป็นแนวทางร่วมกันระหว่างภายใน

โรงพยาบาลและโรงพยาบาลชุมชนต่างๆภายในเขตจังหวัดอุดรธานีด้วยระบบติดต่อสื่อสารทาง computorและ
สมุดเบาหวาน เพื่อช่วยให้การดูแลผู้ป่วยเบาหวานครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยเบาหวานใน
ในเขตรับผิดชอบและรพ.เครือข่าย(รพ.ชุมชน)ในเขตจังหวัดอุดรธานี
การพัฒนางานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกสู่งานบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก: Ambulatory
Careในผู้ป่วยเบาหวาน เก็บcost ต่อยอดวิจัยถุงผ้า เก็บ บริหารจัดการยาคืน มูลค่าที่ประหยัดได้:ต่อยอดจาก
การวิจัยประสิทธิผลของการบริบาลผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกเบาหวาน (ปี 2551:การเริ่มงานบริบาลเภสัช
กรรมผู้ป่วยนอกในผู้ป่วยเบาหวานปี 2552 การเน้นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่พบปัญหาจากการใช้ยา
(FBS>200mg%)->ปี 2553:แยกระบบให้คาแนะนาด้านยาจากงานบริการห้องจ่ายยา-> ศึกษาประสิทธิผล
ของการพัฒนารูปแบบการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ณ คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาล
อุดรธานี ->ปี 2555 ศึกษารูปแบบปัญหาจากการใช้ยาที่ที่พบมาก เพื่อพัฒนามาตรฐานการส่งมอบยาในงาน
บริการ
การพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยใน: Acute care พัฒนาสื่อการให้ความรู้ผู้ป่วย
เบาหวานแผ่นพับ Hyper-Hypo-DRPบนหอผู้ป่วย วัด การลดอัตรา Re-admit from Hyper-Hypo:การวิจัยต่อ
ยอดจากการค้นหาสาเหตุการมา Admitด้วยภาวะ Hyper-Hypo glycaemiaจากปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วย(ปี
2552)

การพัฒนาระบบ computorเพื่อช่วยสื่อสารและติดตามแก้ไขปัญหาจากการใช้ยาระหว่าง
ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกในงานบริบาลเภสัชกรรม (Ambulatory care->Acutecare)

การพัฒนาสื่อการให้

ความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน. VDO ขณะรอรับยา Focus ปัญหา Hyper-Hypoจากการใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง(DRP)
ปัญหาการใช้ยาเบาหวานที่พบบ่อยและการฉีดอินซูลิน กลยุทธ์ OPD ต่อยอดจากการวิจัยบริบาลเภสัชกรรม
ผู้ป่วยในผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อแก้ไขสาเหตุของปัญหาจากการใช้ยา(ปี 2552)->ปัจจุบันพิจารณาเน้นคาถาม
หลักในการส่งมอบยา (Prime Questions)
การมีเภสัชกรเยี่ยมบ้านเพื่อแก้ไขปัญหาด้านยาแก่ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายและเชื่อมต่อแก้ไข
ปัญหาจากในโรงพยาบาลสู่ชุมชน(Primary Care: Home Health Care) การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย
เบาหวานในรพ.อุดรธานี : ผู้ป่วยใน:OPD-IPD-PCU(เยี่ยมบ้าน)นอกเขตรพ.-รพสต.-รพช-สสจ.ในจังหวัด
อุดรธานี->ระบบการส่งต่อแก้ไขปัญหาผู้ป่วยเบาหวานด้วยระบบ computer-สมุดเบาหวาน: ระบบ
Medication Reconcilationเพื่อลดปัญหาจาการใช้ยาของผู้ป่วย
ผลจากการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจา พัฒนางาน ค้นหาความเสี่ยงของ
ผู้ป่วยในการพบปัญหาจากการใช้ยาในแต่ละปี พัฒนาระบบจ่ายยา การใช้ Prime question การพิจารณาจัดทา
แนวทางปฎิบัติร่วมกันกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลได้แก่ Clinical Guideline
และพัฒนาสื่อสารสอนและให้คาปรึกษาการใช้ยาแก่ผู้ป่วยด้วยอุปกรณ์ต่างๆ สื่อ แผ่นพับ ตัวอย่างยา กล่อง
ช่วยจัดบริหารยา สมุดดูแลตนเอง ถุงยาและการติดตามผู้ป่วย เพื่อลดปัญหาการใช้ยาและเพิ่มความร่วมมือ
ในการใช้ยาของผู้ป่วย
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงวิธีการทางาน มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ใกล้ชิดผู้ป่วย
เข้าถึงผู้ป่วย เข้าถึงปัญหาและช่วยจัดการปัญหาการใช้ยาเพื่อให้ผลการรักษาของผู้ป่วยเบาหวานดีขึ้นและ
ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่กับเบาหวานอย่างมีความสุข และพัฒนาความสัมพันธ์ของทีมงานภายในกลุ่มงาน
เภสัชกรรม ภายในทีมสหสาขาวิชาชีพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยเบาหวาน
บทเรียนที่ได้รับ ปัจจัยแห่งความสาเร็จ และการสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน
คือ เราไม่สามารถทางานเพียงคนเดียวต้องอาศัยทีมงาน และ สหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
และต้องมีการพัฒนางานตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง ด้วยอาศัยกาลังใจ ความตั้งใจและการทางานอย่างมี
ความสุขเพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีและมีกาลังใจในการดูแลตนเอง นอกจากผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์, เข้า
ร่วมงานนาเสนอผลงานวิชาการต่างๆ และความภูมิใจร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพในทีมเบาหวานรพ.
อุดรธานีจากงานประชุม 9th National forum รางวัลองค์กรที่มีการเรียนรู้ ปรับตัว สร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณ

โรงพยาบาลที่มีระบบบริการผู้ป่วยเบาหวานที่ควรแก่การยกย่องเชิดชู 11-14 มีนาคม 2551, BUPA Clinical Excellence
Award& Good Provider Award 2007, KM DM สุราษฎร์ธานี, ผู้วิจัยหลัก ปัจจุบันได้รับคัดเลือกเป็นทีมเลขา

คณะกรรมการเภสัชกรรมโรงพยาบาลแห่งประเทศไทยในผู้ป่วยเบาหวาน: Thai Pharmacists Community of Practice
for Diabetes Care : COP DM

การพัฒนางานเภสัชกรรมร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ในโรงพยาบาลคลินิกเบาหวาน
พยาบาลที่หอผู้ป่วย กิจกรรม C3 Ther กับทีมสหสาขาวิชาชีพ:แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล โภชนากร นัก
กายภาพ นักสุขศึกษา เจ้าหน้าที่รพสต. เวชกรรมสังคม งานสังคมสงเคราะห์ การออกเยี่ยมบ้านร่วมกัน การ
จัดค่ายอบรมผู้ป่วยเบาหวาน ในโรงพยาบาล-นอกโรงพยาบาล ในกลุ่มเป้าหมาย การป้องกันในกลุ่มเสี่ยง
และการชะลอภาวะแทรกซ้อนด้านตา เท้า ผู้ป่วยที่มีภาวะไตทางานลดลง มีภาวะไขมันในเลือดสูงและ
โรคหัวใจและหลอดเลือดร่วมด้วย โดยมีการอบรมกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวและเน้นการตรวจ ติดตามให้
ครอบคลุมโดยศูนย์เบาหวาน การดูแลผู้ป่วยเบาหวานให้ผลในการรักษาดีขึ้น ไม่สามารถทาได้เพียงการใช้ยา
อย่างถูกต้องเหมาะสม ยังต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยทั้งการควบคุมอาหาร การออกกาลังกาย การดูแล
สุขภาพจิต และป้องกันภาวะแทรกซ้อนและควบคุมดูแลรักษาโรคร่วมอื่นๆ ซึ่งไม่สามารถทาได้โดยเภสัชกร
ต้องอาศัยบุคลากรจากสหสาขาวิชาชีพร่วมกันดูแลผู้ป่วยให้สามารถควบคุมระดับน้าตาลได้ดีและให้
ผลการรักษาที่ดีขึ้น

เอกสารอ้างอิง/ ผลงานวิจัยด้านเบาหวานที่เคยได้รับรางวัลหรือตีพิมพ์หรือนาเสนอผลงาน
1.

บทบาทของเภสัชกรในการจัดการกับปัญหาความไม่ร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิด
ที่สอง ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (Role of Pharmacists in Managing the problems of
Noncompliance to Therapy in Patients with Type2 Diabetes Mellitus at King Chulalongkorn
Memorial Hospital).โดย เสาวภา อ่อนสนิท ปี 2548

ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมนาเสนอ oral presentation ในงานประชุมวิชาการประจาปี2549สมาคม
เภสัชกรรมโรงพยาบาล
2.

การศึกษาผลของการให้การศึกษาเรื่องยาโดยเภสัชกรสมุดคู่มือประจาตัวผู้ป่วยเบาหวานและกล่อง
บรรจุยาพิเศษในการควบคุมระดับนาตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่2(Effect of diabetes
drug counseling by pharmacist, diabetic disease booklet and special medication containers on
glycemic control of type 2 diabetes mellitus: a randomized controlled trial)โดย นพ.สุชาติ ศุภปิติพร

รศ.ดร.บุษบา จินดาวิจักษ์ ภญ. เสาวภา อ่อนสนิท ปี 2548

วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์ ปีที่2548Aprilเล่มที่88หน้าที่: s134-141
3.

งานบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อลดปัญหาจากการใช้ยาและเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยา
ในคลินิกเบาหวาน รพ.อุดรธานี (Pharmaceutical Care for Resolving Drug Related Problem and
Improving Noncompliance problem in Diabetic Patients at DM Clinic, Udonthani Hospial)โดย
อัมพิกา ขุนค้า , เสาวภา ทองสอดแสง ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก) รพ.อุดรธานี ปี 2551

งานประชุมวิชาการเภสัชกรรมประจาปี 2552 สมาคมเภสัชกรรม ซ.ศูนย์วิจัย
ผลงานรูปแบบความสาเร็จ (Best Practice)งานน้าพระหฤทัย ในหลวง โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
2-3/12/2553
4.

งานบริบาลเภสัชกรรมเพื่อค้นหาและแก้ไขปัญหาด้านความไม่ร่วมในการใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวานบน
หอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี Pharmaceutical Care for Resolving Medication Noncompliance Problems in Diabetic patients at medical wards, Udonthani Hospital. โดยวินัดดา
ชุตินารา ภ.ม., เสาวภา ทองสอดแสง , ภ.ม. งานเภสัชกรรมคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี ปี 2552

ผลงานรูปแบบความสาเร็จ (Best Practice)งานน้าพระหฤทัย ในหลวง โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
2-3/12/2553
5.

ประสิทธิผลการบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อลดปัญหาจากการใช้ยาและเพิ่มความ
ร่วมมือในการใช้ยาในคลินิกเบาหวาน รพ.อุดรธานี (The Effectiveness of Pharmaceutical Care for
Resolving Drug Related Problem and improving noncompliance problem in Diabetic Patients at
DM Clinic, Udonthani Hospial) โดย อัมพิกา ขุนค้า ภ.บ., เสาวภา ทองสอดแสง ภ.ม. (เภสัชกรรม
คลินิก) ฝ่ายเภสัชกรรม รพ.อุดรธานี ปี 2553รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 งานประชุมวิชาการ

นาเสนอผลงานวิจัย จ.อุดรธานี ปี 2553นาเสนอในงาน -งานประชุมวิชาการสาธารณสุข จ.
อุดรธานี พ.ค.ปี 2553-งานวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข จ.ภูเก็ต สิงหาคม ปี2553
6.

ประสิทธิผลของการพัฒนารูปแบบการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ณ คลินิก
เบาหวาน โรงพยาบาลอุดรธานี (The Effectiveness of development pharmaceutical care in
diabetic patients type 2 at DM clinic,Udonthani hospital) โดยอัมพิกา ขุนค้า ภ.บ., เสาวภา ทอง
สอดแสง ภ.บ.,ภ.ม.ปี 2553 ได้รับคัดเลือกเสนอผลงานในการประชุม R to R to policy:งานวิจัยสู่

นโยบายกระทรวงสธ.(สวรส) ปี 2554

