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III-5 การใหข้อ้มลูและเสรมิพลงัแกผู่ป้ว่ย/ครอบครวั 

i. ผลลพัธ ์

ประเดน็ส าคญัทีค่วรรายงาน: เหมาะสม ประสิทธิผล ต่อเนื่อง 

ตวัชีว้ดั เปา้หมาย 2557 2558 2559 2560 2561 2562(ต.ค.61-

มี.ค.62) 

อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี(<130 mg%) ≥ 50 % 66.07 61.49 73.38 64.63 51.06 36.60 

อัตราการเกิดผู้ป่วย DM รายใหม่ < 2.4% 10 0.76 1.97 0.81 1.37 2.64 

อัตราการเกิดผู้ป่วย HT รายใหม่ < 5% 5 1.38 11.78 2.52 3.14 2.72 

เด็ก 0-6 เดือน เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ≥50% 62.07 88.57 96.30 58.82 59.26 89.66 

ร้อยละการ Admit ด้วยอาการ Hypoglycemia <2% 2.89 1.01 1.43 1.48 1.99 0.72 

ร้อยละการ Admit ด้วยอาการ Hyperglycemia <2% 4.09 1.17 2.56 1.85 0.49 0.08 

อัตราผู้ป่วยมภีาวะ Hypertensive crisis <10% 3.43 5.30 4.90 7.77 9.38 0.52 

ii. บรบิท: ทีมผู้ดูแล มุ่งเน้นบริการที่ให้ข้อมูลสภาวะสุขภาพแก่ผู้ป่วย ครอบครัวเพือ่ให้สามารถดูแลตนเองได้ 

มีการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ปว่ยครอบครัวร่วมกับทีมที่ดูแล เพื่อให้สามารถดูแลตนเองได้ 

ตัวอย่างโรคที่คุณภาพการให้ข้อมูลและเสริมพลังมีความส าคญั:  

กลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉิน : Stroke, ACS 

กลุม่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และโรคติดเชื้อ : HIV,TB, DM,HT ,COPD, CKD 

กลุ่มผู้ป่วยอื่นๆ : ผู้ปว่ยจิตเวช , ติดยาเสพติด, หญิงหลังคลอด , ผู้ป่วยหลังผ่าตัด , ผู้ป่วยระยะสุดท้าย,ผู้ป่วยที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ติดตัวเช่น  Foley catheter ,NG, 

on tracheostomy, Colostomy bag,  แผลเรื้อรัง , ผู้พิการ 

ลักษณะประชากร/ผูร้ับบริการที่มีผลตอ่การให้ข้อมูลและเสริมพลัง:  

ผู้สูงอายุ  : การรับรู ้ มองไมเ่หน็ อ่านไม่ได้  ไม่ได้ยิน สุขภาพไม่ดี (สูงอายุด้วยกัน)   

ผู้ดูแล     : ไม่มีเวลา มีปัญหาเศรษฐานะ  ไม่ใส่ใจ 
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กลุ่มผู้ป่วยเด็ก  ,กลุ่มผู้ป่วยต่างด้าว ,กลุ่มวัยรุ่นหญิงที่ตั้งครรภ์ 

iii. กระบวนการ 

ตวัอยา่งโรค 

(proxy 

disease) 

การปฏบิตัทิีท่ าใหเ้กดิคณุภาพของการใหข้อ้มลูและเสรมิพลงั  

1.COPD - ในคลินิกจะมีการให้ความรู้เป็นรายบุคคลเรื่อง การปฏิบัติตวัที่เหมาะสม การหลกีเลี่ยงสิ่งกระตุ้น การใช้ยาที่ถูกวิธี ทุกครั้งที่ผู้ป่วยมาตามนัด  

- เมื่อผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลด้วยอาการก าเริบเฉียบพลัน 

จะมีการประสานพยาบาลประจ าคลินิกให้เข้าร่วมประเมินปัญหาของผู้ป่วยและประสานต่อไปยังทีมสหวิชาชีพเข้ามาดูแลแก้ปัญหาให้กับผู้ป่วยเช่น 

เภสัชกรจะสอบถามความรู้การใช้ยาและสอนการใช้ยาที่ถูกวิธี  นักกายภาพบ าบัดจะเข้าไปฝึกสอนการหายใจและเคาะปอด 

2. DM/ HT - ในคลินิกจะมีการให้ความรู้เป็นรายบุคคลในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะน้ าตาลในเลือดสูงไม่สามารถควบคุมได้ ในเรื่องการปฏิบัตติัวที่เหมาะสม 

การรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย การควบคุมน้ าหนัก การใช้ยาที่ถูกวิธีทั้งยากินและยาฉีดทุกครั้งที่ผู้ป่วยมาตามนัด  

- เมื่อผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะแทรกซ้อน Hypoglycemia/ Hyperglycemia  

จะมีการประสานพยาบาลประจ าคลินิกให้เข้าร่วมประเมินปัญหาของผู้ป่วยและประสานต่อไปยังทีมสหวิชาชีพเข้ามาดูแลแก้ปัญหาให้กับผู้ป่วยเช่น  

เภสัชกรจะสอบถามความรู้การใช้ยาและสอนการใช้ยาที่ถูกวิธี  พยาบาลให้ความรู้เรื่อง การควบคุมอาหาร  

(1) การประเมิน การวางแผนและก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้: 

 ในแต่ละคลินิกเฉพาะโรคเช่น COPD, Asthma, TB, AIDS, จติเวช, DM, HT, CKD 

จะมีการจัดกิจกรรมให้ข้อมูลเสริมพลังโดยทีมสหวิชาชีพมีส่วนร่วมในการประเมินให้ความรู้ 

 ในหอผู้ป่วย มีการก าหนดรูปแบบให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย โดยมีพยาบาลเป็นแกนหลักในการให้ค าปรึกษา และส่งทีมสหวิชาชีพในการประเมินดูแล 

ให้ข้อมูลตามปัญหาทีพบกับผู้ป่วย ตัวอย่าง ผู้ป่วยมีปัญหาการเคลื่อนไหวจะสง่ปรกึษากายภาพเพื่อช่วยประเมิน 

และเตรียมความพร้อมในการให้ข้อมูลการฟื้นฟูสภาพส าหรับผู้ป่วยและญาติ 

 มีการให้ข้อมูลเสริมพลังกับหญิงตั้งครรภ์และครอบครัวโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตโรงเรียนพ่อแม่เช่น การเตรยีมตัวเป็นคุณพ่อ คณุแม่ 

การดูแลขณะตั้งครรภ์ การคลอด พาชมห้องคลอด เป็นต้น 

 แผนกหลังคลอด มีการให้ความรู้การดูแลตนเองและบุตร การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เน้นฝึกการอุ้มลูก ท่าในการให้นมและวิธีการบีบเก็บน้ านม 

รวมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือน  

(2) การให้ข้อมูลท่ีจ าเป็น การสร้างการเรียนรู้ เพื่อการดูแลตนเองและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม: 

 จากการทบทวนการดูแลผู้ป่วย Asthma พบว่าอัตราผู้ปว่ยมา Admit ด้วยอาการก าเริบมีแนวโน้มสูง สาเหตุส่วนใหญ่จาก การใช้ยาพ่นไม่ถูกวิธี 
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จึงจัดทีมสหสาขาวิชาชีพ ให้สุขศึกษาและสอนวิธีพ่นยาที่ถูกต้อง ท าให้ผู้ป่วยเข้าใจและพ่นยาได้ถูกต้อง อัตราการ admit ลดลงในปี2560-2561 เป็นร้อยละ 7.92 

และ 5.48 

 จากการทบทวนการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน พบว่า ผู้ปว่ยเบาหวานส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ มีปัญหากินอาหารไม่ได้ ท าให้มีอาการ Hypoglycemia 

เนื่องจากกินไม่ได้แต่ยังมีการใช้ยาตามแผนการักษา จึงจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาที่ถูกต้องโดยเภสัชกร, 

ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารโดยพยาบาล พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เกิดความเข้าใจ และมั่นใจในการดูแลตนเองเพิ่มขึ้น 

(3) การให้ความช่วยเหลือด้านอารมณ ์จติใจ และค าปรึกษา: 

 จากการทบทวน ผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตาย พบว่าส่วนใหญ่เกิดจากการดื่มสุรา มีปญัหาด้านการสื่อสาร อารมณ์ชั่ววูบ 

มีแนวทางปฏิบัติร่วมกันโดยผู้ป่วยทุกรายต้องได้รับการดูแลชว่ยเหลือการดูแลรักษาเบื้องต้นที่โรงพยาบาลและให้การปรึกษารายบุคคลทุกราย 

มีการวางแผนจ าหน่าย โดยการประเมินภาวะซึมเศร้าและภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตวัตายก่อนกลับบ้านทุกราย พร้อมนัดประเมินติดตามอาการหลงัจ าหน่าย14 วัน 

และถ้าประเมินแล้วผู้ป่วยมีปัญหาที่จะฆ่าตัวตายซ้ าจะติดตามเย่ียมบ้านและนัดมาอีก 7 วัน ผลพบว่า 

ผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตายท่ีได้รับการดูแลก่อนจ าหน่ายและมาตามนัดอัตราการพยายามฆ่าตัวตายท าร้ายตนเองซ้ าเป็น 0 

(4) การร่วมกันก าหนดแผนการดูแลผู้ป่วยโดยทีมผู้ให้บริการกับผู้ป่วย/ครอบครวั: 

 จากการทบทวนการดูแลผู้ป่วยจิตเภท พบว่าผู้ป่วยและญาติขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องโรค และขาดความตระหนักในการรับยาต่อเนื่องท าใหอ้าการของโรคก าเรบิ 

จึงได้มีการวางแนวทางการให้ข้อมูลเสรมิพลังโดยใช้สื่อการสอนโรคสมองรั่ว มาเป็นสื่อกลางในการให้ความรู้ ผลลัพธ์ 

ผู้ป่วยและญาติมีความรู้เรือ่งโรคและการกินยามากขึ้น มีผลท าให้ผู้ป่วยมารับยามากขึ้น ปี 2560-2561 ผู้ป่วยมารับยาคิดเป็นร้อยละ 73.40 และ 83.10 ตามล าดับ 

(5) การจัดกิจกรรมเสริมพลัง/เสรมิทักษะให้แก่ผู้ป่วย/ครอบครัว ให้มีความสามารถในการดูแลตนเอง: 

 จากการทบทวน การดูแลผู้ป่วยอัมพาตที ่retain catheter ต่างๆ 

พบว่าผู้ป่วยและญาติมีความวติกกังวลเมือ่ต้องกลับไปดูแลผู้ป่วยต่อที่บ้านจึงมีการสอนและฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย ได้แก่ การดูแล catheter ต่างๆ, 

การท าอาหารเหลวและการให้อาหารทางสายยาง, การดูดเสมหะ, การท ากายภาพบ าบัด, การพลิกตะแคงตัวผู้ป่วยและการท าแผลจนสามารถมั่นใจปฏิบัติได้เอง 

ท าให้อัตราการ Re-admision ผู้ป่วยกลุ่มน้ีลดลง 

 มารดาหลังคลอด มีการสอนและฝึกทักษะการอาบน้ าเด็ก การอุ้มเด็ก ท่าในการให้นม และการบีบเก็บน้ านม 

และมีการประเมินจนสามารถท าเองได้ถูกต้องเมือ่กลับไปอยู่บ้าน 

 จากการทบทวนการดูแลผู้ป่วย COPD พบว่าผู้ป่วยและญาติขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่องโรคและการดูแลรักษาไม่มารับยาตามนัดท าให้อาการก าเริบ 

จึงได้ปรับกระบวนการให้ความรู้โดยการใช้สื่อการสอนโรคมาใช้ในการให้ความรู้พบว่าผู้ป่วยและญาติมีความรู้มากขึ้น อตัราการก าเริบเฉียบพลันลดลง 

(6) การประเมินผลกระบวนการเรียนรู้และเสรมิพลัง: 

 จากการทบทวนการดูแลผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตาย มีแนวทางการประเมินภาวะเสีย่งฆ่าตัวตาย หลังจากให้การดูแลรักษาทั้งทางยาและทางจิตบ าบัด 

โดยประเมินคะแนนจากแบบประเมิน 8Q ท าให้สามารถป้องกันการฆ่าตัวตายซ้ าได้ในผู้ป่วยท่ีมารับการรักษา  
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 มีการประเมินซ้ าก่อนจ าหน่ายในกลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีการสอน สาธิตการปฏิบตัิตวั เช่น การให้อาหารทางสายยาง การดูดเสมหะ 

การท าแผลการพลิกตัวเพื่อป้องกันแผลกดทับ การท าความสะอาดสายสวนปัสสาวะ เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจในการปฏิบัติจรงิที่บ้าน 

iv. ผลการพฒันาทีโ่ดดเดน่และภาคภมูใิจ 

 มีระบบการให้ข้อมูลและการเสริมพลังตามสภาพปัญหาของผูป้่วยแต่ละรายในทุกหน่วยงานท้ังคลินิกเฉพาะโรคและผู้ป่วยใน 

 มี Discharge Plan (D - METHOD) 

v. แผนการพฒันา 

มาตรฐาน Score DALI Gap ประเดน็พฒันาใน 1-2 ป ี

74. การให้ข้อมูลและเสรมิพลัง 3 L  สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและครอบครัวในการดูแลตนเอง 

 สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรต่างๆ 

ในการร่วมจัดกิจกรรมเสริมพลัง/เสรมิทักษะให้แก่ผู้ป่วย/ครอบค

รัว 

 

 

 

 

 

 


