III-5 การให้ข้อมูลและเสริ มพลังแก่ผป้ ู ่ วย/ครอบครัว
ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สาคัญ: ดูแลแบบองค์รวม ครอบครัวมีส่วนร่วม
ข้อมูล/ตัวชี้วดั (ตัวอย่าง)
เป้ าหมาย 2555 2556 2557 2558

2559

ร้อยละของผูป้ ่ วยเบาหวานทีม่ รี ะดับ
HbA1C < 7
ร้อยละของผูป้ ่ วย HT ทีค่ วบคุมระดับ
ความดันโลหิตอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
(<140/90 mmHg)
ร้อยละของผูป้ ่ วยCOPDสามารถ
ควบคุมอาการได้
อัตราการกลับมารักษาซ้าภายใน 28
วัน ของผูป้ ่ วยกลุ่มโรคเรือ้ รัง
DM
HT
COPD

>40%

36.37

49.85

50.38

49.75

45.48

>50%

54.36

50.43

63.45

44.65

42.51

>60%

55.75

61.97

54.39

48.86

53.26

<5

3.13

2.54

4.09

2.90

3.88

0.68
2.53
6.74

0
0.54
7.09

1.50
0
9.34

0
0
10.44

0
0
9.53

ร้อยละของผูป้ ่ วย COPD พ่นยาได้
ถูกต้อง
ร้อยละผูป้ ่ วย COPD ที่ admitted
ด้วย Exacerbation
อัตราการรักษาหายของผูป้ ่ วย TB

>80%

34.04

36.12

30.69

40.45

43.84

0%

13

11

2.02

1.42

2.8

90%

91.67

93.10

92.31

97.2

100

บริ บท:
มุง่ เน้นในการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการวินิจฉัย การพยากรณ์โรค และการดูแลสุขภาพแก่ผปู้ ่ วยและ
ครอบครัวเพื่อสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษากระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาความรูแ้ ละ
ความสามารถของผูป้ ่ วยและครอบครัวในการดูแลตนเองและการปฏิบตั ติ น ภายหลัง
การตรวจรักษาและการจาหน่าย
ตัวอย่างโรคทีค่ ุณภาพการให้ขอ้ มูลและเสริมพลังมีความสาคัญ :
- ผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังเช่น หลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง หอบหืด
- ผูป้ ่ วยโรคติดต่อ เช่น วัณโรค ผูต้ ดิ เชือ้ HIV/ผูป้ ่ วยเอดส์

- ผูท้ ม่ี ปี ั ญหาสุขภาพจิต/จิตเวชยาเสพติด
- ผูป้ ่ วยทีม่ กี ายอุปกรณ์ตดิ ตัว
- ผูป้ ่ วย Palliative Care
ลักษณะประชากร/ผู้รบั บริ การที่มีผลต่อการให้ข้อมูลและเสริ มพลัง:
- ผูส้ งู อายุทม่ี องเอกสารประกอบการให้ขอ้ มูลเองไม่ได้ หรือบางคนอ่านหนังสือไม่ออก บาง
รายหูไม่ได้ยนิ แต่พยักหน้าทุกครัง้ ทีถ่ ามว่าเข้าใจหรือไม่ ผูป้ ่ วยในกลุ่มนี้ได้แก่ผปู้ ่ วยโรค
เรือ้ รัง DM,HT,COPD ในผูป้ ่ วยทีร่ บั ฟั งได้ เข้าใจแต่ลมื ในบางครัง้ ต้องให้ซ้าทุกครัง้ ทีม่ ารับ
บริการในผูป้ ่ วย COPD ต้องประเมินการพ่นยาซ้าทุกครัง้
- ผูป้ ่ วยเด็กอายุต่ากว่า 5 ขวบทุกรายต้องให้ขอ้ มูลแก่มารดา/ผูป้ กครอง
- ผูป้ ่ วยจิตสังคม เช่น ผูป้ ่ วยติดเชือ้ HIV ผูป้ ่ วยเอดส์วณ
ั โรคทีต่ อ้ งใช้จติ วิทยาในการให้ขอ้ มูล
และความน่ าเชื่อถือของผูใ้ ห้บริการให้คาปรึกษาเน้นความเป็ นส่วนตัวและข้อมูลทีเ่ ป็ น
ประโยชน์แก่ผปู้ ่ วย
- ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายทีช่ ่วยเหลือตัวเองได้น้อยต้องการกาลังใจอย่างมากจากญาติและผู้
ให้บริการกาหนดผูร้ บั ผิดชอบงาน palliative care ประเมินและเสริมพลังเป็ นระยะทัง้ ที่ รพ.
และทีบ่ า้ น
กระบวนการ:
บทเรียนเกีย่ วกับการวางแผนและกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้
 การวางแผนจัดกิจกรรมเรียนรู้ จัดตามปั ญหาทีป่ ระเมินเพื่อการวางแผนจาหน่ าย โดยการ
ประสานทีมสหวิชาชีพทีเ่ กี่ยวข้อง ผ่านแบบบันทึกการวางแผนจาหน่ายของทีมสหวิชาชีพและการ
มีส่วนร่วมของผูป้ ่ วย ปี 2557 ปรับปรุงโดยกาหนดโรคทีต่ อ้ งทาการวางแผนจาหน่ายให้แคบลงใน
3 โรคได้แก่ DM,HT,COPD ในปี 2558-2559 ได้จดั ทาแนวทางการวางแผนจาหน่ายผูป้ ่ วย
COPD ไปแล้วและนามาสู่การปฏิบตั แิ ล้วผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การวางแผนจาหน่ายและไม่ได้รบั การ
วางแผนจาหน่ายมีอตั ราการ readmit ทีไ่ ม่ต่างกัน ดังนัน้ ในปี 2560 จึงต้องปรับแผนการจาหน่าย
และจัดทาแผนการจาหน่ ายเพิม่ เติมในเรือ่ ง DM, HT (ปี 2559 ผูร้ บั ผิดชอบไปเรียน NCM)
ผูป้ ่ วยทีม่ แี ผนให้ขอ้ มูลและกาหนดกิจกรรมการเรียนรูล้ ่วงหน้าทุกรายคือผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย รพ.เริม่
จัดทีมให้บริการดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายในปี 2558 จัดทาแนวทางและให้การดูแลตามแนวทางมี
ผูร้ บั ผิดชอบเฉพาะจัดกิจกรรมทัง้ ที่ รพ.และขณะกลับไปอยูบ่ า้ น มีการดูแลในชุมชนมีรปู แบบอย่าง
ชัดเจนทีมออกเยีย่ มในวันอังคารและวันศุกร์หากมีกรณีเร่งด่วนผูร้ บั ผิดชอบจะออกไปเยีย่ มพร้อม
อสม หรือรพสต. และนาเคสมาปรึกษาวางแผนร่วมกันกับทีมและแพทย์เวชปฏิบตั หิ วั หน้าทีม ในปี
2559-2560 มีผปู้ ่ วยทีร่ บั การดูแลแบบประคับประคองวาระสุดท้ายจานวน 131 รายเป็ น CA จานวน
100ราย เสียชีวติ ทีบ่ า้ นอย่างสงบ จานวน 62 ราย
 มีความพึงพอใจในกิจกรรมทีจ่ ดั บริการให้รอ้ ยละ 100

บทเรียนเกีย่ วกับการให้ขอ้ มูลทีจ่ าเป็ น การสร้างการเรียนรู้ เพื่อการดูแลตนเองและพฤติกรรม
สุขภาพทีเ่ หมาะสม:
 ทีมมีการกาหนดการให้ขอ้ มูลทีจ่ าเป็ นในการดูแลตนเองในกลุ่มโรคสาคัญทุกแผนกทีผ่ ปู้ ่ วยผ่าน
ได้แก่
- OPD มีการจัดทาเอกสารการดูแลตนเองในกลุ่มโรคสาคัญ แจกให้ผปู้ ่ วยประกอบการอธิบายและ
ให้ ผูป้ ่ วยกลับบ้าน
- IPD จัดทาแนวทางและให้ขอ้ มูลตามแนวทาง
- โภชนากร ให้ขอ้ มูลด้านอาหารและพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารในคลินิกโรคเรือ้ รัง
และในหอผูป้ ่ วยใน
- แผนไทย ให้ขอ้ มูลการดูแลตนเองเพื่อลดอาการแทรกซ้อนด้วยสมุนไพรและแพทย์แผนไทย
- งานสุขศึกษา ให้ความรูแ้ ละประเมินพฤติกรรมด้านการป้ องกันโรคในคลินิกโรคเรือ้ รังรายบุคคล
โรค DM, HT รายใหม่ทุกรายทีค่ ลินิกเบาหวานและความดันโลหิตสูง
บทเรียนเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านอารมณ์ จิ ตใจ และคาปรึกษา:
 1) การคัดกรองภาวะซึมเศร้าผูม้ ารับบริการด้วยแบบประเมิน 2Q ที่ OPD และคลินิกพิเศษต่างๆ
ได้แก่ คลินิกเบาหวาน ความดันโลหิตสูง คลินิก ARV (เอดส์)TB โดยหน่วยงานเอง ผูร้ บั บริการ
ได้รบั การคัดกรองภาวะซึมเศร้า หากพบ 2Q Positive จะประเมิน9Q ผลการคัดกรองพบว่า 2Q
positive คือมีความเสีย่ งต่อการเป็ นโรคซึมเศร้า แต่เมือ่ ประเมินโรคซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q
ได้ผล negative คือไม่เป็ นโรคซึมเศร้า ส่วนใหญ่มกั มีภาวะเครียด ได้รบั การให้คาปรึกษาเบือ้ งต้น
แนวโน้มจัดการปั ญหาได้ สาหรับการคัดกรองโรคซึมเศร้าในระดับพืน้ ที่ รพ.สต. มากกว่าร้อยละ
90 แต่ 2Qและ 9Q positive น้อย รายที่ 9Q positive ได้รบั การดูแลเบือ้ งต้นจาก รพ.สต. และส่ง
ต่อมาวินิจฉัยรักษายังโรงพยาบาล งานจิตเวชร่วมกับเครือข่ายจัดอบรมฟื้ นฟูพฒ
ั นาศักยภาพ
บุคลากรทัง้ ในรพ. รพ.สต. และลงคัดกรองทีค่ ลินิกพิเศษด้วยตนเอง โดยการคัดกรองรายบุคคล
ซึง่ ทาให้ตอ้ งใช้เวลามาก ส่งผลให้ผปู้ ่ วยเข้าถึงบริการได้มากขึน้ ร้อยละ 37 ในปี 2559 เป้ าหมาย
ในปี 2560 ต้องการให้เข้าถึงบริการร้อยละ 50 ซึง่ ยังพัฒนาต่อไป
บทเรียนเกีย่ วกับการร่วมกันกาหนดแผนการดูแลผูป้ ่ วยโดยทีมผูใ้ ห้บริการกับผูป้ ่ วย/ครอบครัว :
 ผูป้ ่ วยทีร่ บั ไว้หลังได้รบั การประเมินแรกรับแล้ว เข้ามานอนในหอผูป้ ่ วย ทีมผูใ้ ห้บริการและ
ครอบครัวจะเข้ามามีส่วนร่วมหลังจากมีการประเมินว่ามีความจาเป็ นในการวางแผนจาหน่ายแรก
รับหรือไม่ หากจาเป็ นจะมีการวางแผนจาหน่ายโดยพยาบาลประเมินและระบุปัญหาความต้องการ
ผูป้ ่ วยเมือ่ กลับไปอยู่ทบ่ี า้ นพยาบาลเจ้าของไข้เป็ นผูป้ ระสานสาขาวิชาชีพอื่นๆ ให้เข้ามาร่วมกัน
วางแผนจาหน่าย ในปี 2557-2559 ผูป้ ่ วยกลุ่มเป้ าหมายได้รบั การวางแผนจาหน่ายร้อยละ
72.02, 64.69 และ 69.20

บทเรียนเกี่ยวกับการจัดกิ จกรรมเสริ มพลัง/เสริ มทักษะให้แก่ผป้ ู ่ วย/ครอบครัว ให้มี
ความสามารถในการดูแลตนเอง:
 ผูป้ ่ วยได้รบั การเข้าร่วมกิจกรรมให้ขอ้ มูลและเสริมพลังในจุดบริการต่างๆ ดังนี้
1) OPD ให้ขอ้ มูลคาแนะนารายโรคตามปั ญหาทีป่ ระเมินได้ ณ จุดนัดหลังตรวจ 2557-2559 มี
ผูป้ ่ วย Revisit ใน 48 ชม:1,000 ราย 0, 1.48 และ 0 รายตามลาดับ
2) ER ให้ขอ้ มูลเฉพาะโรค โดยจัดทาคาแนะนาเฉพาะโรคทีม่ กั ไม่ปฏิบตั ติ ามคาแนะนาเช่น งูกดั
มักกลับไปหาหมอบ้าน เป็ นต้น โรคอื่นๆ ให้ขอ้ มูลและทาความเข้าใจพร้อมเอกสารแนะนา ใน
ในปี 2557-2559 ผูป้ ่ วย Re visit ใน 48 ชม :1,000 ราย 3.37, 0.68 และ 6.48 ตามลาดับ
3) IPD ให้ขอ้ มูลกลุ่มโรคสาคัญเฉพาะโรค โดยจัดทาแนวทางการให้ขอ้ มูลผูป้ ่ วยทัวไปและราย
่
โรค การให้ขอ้ มูลเสริมพลังจากทีมสหสาขาวิชาชีพตามปั ญหา ในคลินิกโรคเรือ้ รังให้ขอ้ มูล
และเสริมพลังโดยทีมสหวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องตามโปรแกรมทีก่ าหนดในปี 2555-2559 อัตราการ
Re admit ใน 28 วันรวมร้อยละ 3.13, 2.54,4.09, 2.09 และ 3.88 ซึง่ เพิม่ ขึน้ ในกลุ่มผูป้ ่ วย
COPD ทีย่ งั ไม่เคยขึน้ ทะเบียนทีค่ ลินิก COPD กลุ่มนี้ยงั ไม่ได้รบั การสอนเรือ่ งการปฏิบตั ติ วั
เช่นการพ่นยา การบรรเทาอาการทีบ่ า้ นขณะเกิดอาการ จึงกลับมารักษาซ้าบ่อย ทีมจึงปรับ
วิธกี ารโดยให้ ER,OPD ทีพ่ บผูป้ ่ วยมาพ่นยาหรือมาพบแพทย์ตอ้ งตรวจสอบการขึน้ ทะเบียน
ทุกรายหากยังไม่ได้ขน้ึ ทะเบียนให้บนั ทึก HN แล้วส่งทีค่ ลินิก COPD ทุกวัน
บทเรียนเกี่ยวกับการประเมิ นผลกระบวนการเรียนรู้และเสริ มพลัง:
 การประเมินพฤติกรรมหลังการให้ความรูร้ ายบุคคลในผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง ความดันโลหิตสูง
เบาหวานรายบุคคล พบว่ามีผปู้ ่ วยบางรายยังมีพฤติกรรมการใช้ยาในการรักษาทีไ่ ม่ใช่ยาของ รพ.
ทีแ่ พทย์สงแต่
ั ่ เกิดจากความเชื่อในสิง่ ทีร่ บั รูม้ าจากเพื่อนๆ และแอบใช้ยาสมุนไพรควบคู่ไปด้วย
บางรายแอบหยุดยาเองเพราะหันไปใช้สมุนไพรตามความเชื่อของตนเอง ทาให้ผปู้ ่ วยกลุ่มนี้ไม่มา
ตามนัด แต่มยี าเหลือ ข้อมูลเหล่านี้ได้มายากมากต้องใช้เวลาในการพูดคุยคลุกคลีและสนิทสนม
พอสมควรผูป้ ่ วยจึงไว้ใจและยอมบอก ในขณะทีท่ มี เองมีเวลาน้อยเมือ่ เทียบกับภาระงานยังเป็ น
ปั ญหาอยู่ ในปี 2559 เป็ นต้นมาได้ปรับรูปแบบการให้ขอ้ มูลด้านการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมโดยให้
รายใหม่ทุกรายเข้ารับกาประเมินความรูก้ ารดูแลตนเองและสอนการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
รายบุคคล ปั จจุบนั กาลังเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผล
ผลการพัฒนาที่สาคัญ:
-การพัฒนาระบบ บูรณาการบริการในพืน้ ทีเ่ กาะและพืน้ ทีห่ ่างไกล สามารถลดการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนจากการขาดยา
-มีรปู แบบการให้ขอ้ มูลหลายๆ รูปแบบ ทัง้ เอกสาร บทความเสียงตามสาย รายกลุ่มและ
รายบุคคล รวมทัง้ การให้ขอ้ มูลในชุมชนในพืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย

มาตรฐาน
86. การให้ขอ้ มูลและเสริมพลัง

Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปี ข้างหน้ า
 สร้างการมีส่วนร่วมในการสื่อสารข้อมูลลงชุมชน

