III-5 การให้ ข้อมูลและเสริมพลังแก่ผู้ป่วยและครอบครัว
ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ ยงทีส่ าคัญ: ผูป้ ่ วยและครอบครัวสามารถดูแลสุ ขภาพของตนเองได้
ข้ อมูล/ตัวชี้วดั
1.อัต ราการกลับ มารั ก ษาซ้ าภายใน 28วัน ของผู้ป่ วย
COPD

เป้าหมาย 2553 2554 2555 2556 2557
<3%

0.16 0.22 0.38 0.06 0.39

2.อัตราการกลับมารักษาซ้ าของผูป้ ่ วยโรค
เบาหวานหรื อภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้อง
กับเบาหวานภายใน28 วัน

< 3%

0.02

0

0.08 0.10 0.13

3.อัตราการ Re-admit ภายใน 28 วัน

< 3%

1.60 1.66 2.49 3.62 3.23

บริบท:
มุ่งเน้นให้บริ การด้านการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับโรค สภาวะสุ ขภาพของผูป้ ่ วยการปฏิบตั ิตน เพื่อลดอาการ
กาเริ บ แก่ผปู ้ ่ วย ญาติ และผูด้ ูแล ภายหลังการจาหน่ายจากโรงพยาบาลโดยพัฒนาขีดความสามารถและ
การ
มีส่วนร่ วมในการวางแผนการพยาบาลร่ วมกับทีมสุ ขภาพ
ตัวอย่ างโรคทีค่ ุณภาพการให้ ข้อมูลและเสริมพลังมีความสาคัญ:
 กลุ่มผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิ ตสู ง โรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง โรคมะเร็ ง
โรคหลอดเลือดสมองและผูป้ ่ วยจิตเวช AIDS
ลักษณะประชากร/ผู้รับบริการทีม่ ีผลต่ อการให้ ข้อมูลและเสริมพลัง:
 กลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง ผูส้ ู งอายุและเด็ก
กระบวนการ:
 มีแนวทางในการดูแลผูป้ ่ วยโดยประเมินผูป้ ่ วยตั้งแต่แรกรับ จนวางแผนจาหน่าย
บทเรียนเกีย่ วกับการวางแผนและกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ :
 ทีมสุ ขภาพจะมีการประเมินสภาพผูป้ ่ วยตั้งแต่แรกรับทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ
สังคมจิตวิญญาณของผูป้ ่ วยและครอบครัวเพื่อใช้ในการวางแผนรักษาและให้ขอ้ มูลเพื่อกาหนดกิจก
รรมการเรี ยนรู ้ให้แก่ผปู ้ ่ วยตามสภาพปั ญหาของผูป้ ่ วยแต่ละรายและบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกท







างการ
พยาบาล มีการวางแผนการให้ความรู ้แก่ผปู ้ ่ วยและญาติเป็ นรายบุคคล/รายกลุ่ม
เช่นผูป้ ่ วยเบาหวาน ไตวายเรื้ อรัง ปอดอุดกั้นเรื้ อรังโรควัณโรค โรคหลอดเลือดสมอง
นาข้อมูลผูป้ ่ วยมาวางแผนการดูแลกาหนดกิจกรรมในการเรี ยนรู ้ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้
ครอบคลุมปัญหาทุกด้าน
การติดตามปั ญหาและอุปสรรคในการดูแลตนเอง โดยประสานงานกับทีม HHC และ รพสต.
เพื่อติดตามอาการและการให้ความช่วยเหลือจนกว่าผูป้ ่ วยจะสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างเหมาะ
สมในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
มีระบบการปรึ กษาจิตเวช เพื่อให้คาแนะนาผูป้ ่ วยและญาติ ในการดูแลอาการและการกินยาต่อเนื่ อง
ในผูป้ ่ วยจิตเวช
จัดตั้งคลินิกวัยใสเพื่อเสริ มสร้างทักษะความรู้เรื่ องอนามัยวัยเจริ ญพันธุ์และการสื่ อสารเรื่ องเพศที่ถูก
ต้องให้กบั วัยรุ่ น การให้ความเข้าใจในเรื่ องเพศและเรื่ องต่างๆ อย่างถูกต้อง การวางแผนการดูแล
ให้คาแนะนาในผูป้ ่ วย OSCC และในวัยรุ่ นที่ต้ งั ครรภ์ไม่พึงประสงค์

บทเรี ยนเกี่ยวกับการให้ ข้อมู ลที่จาเป็ น การสร้ างการเรี ยนรู้ เพื่อการดู แลตนเองและพฤติกรรมสุ ขภาพที่
เหมาะสม :
 กาหนดบทบาทของการทางานเป็ นทีมในด้านการให้ขอ้ มูลเชื่ อมโยงการสร้างสุ ขภาพในทุกขั้นตอน
ของการดูแลโดยพยาบาลให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั ขณะที่รับผูป้ ่ วยเข้ามารักษาในโรงพยาบาล
และแพทย์เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลโดยตรงแก่ผปู ้ ่ วยและครอบครัว
 การประสานงานระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพในการให้ขอ้ มูลที่จาเป็ นโดยสื่ อสารการเรี ยนรู้ที่เหมาะ
สมกับสภาวะของผูป้ ่ วยแต่ละคนเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ่ วยและญาติได้ซกั ถามทาความเข้าใจประเมินการเ
รี ยนรู ้ ทักษะต่างๆจนแน่ใจว่าผูป้ ่ วยสามารถปฏิบตั ิได้ถูกต้อง
 พัฒนาศักยภาพผูป้ ่ วยและญาติในกรณี ที่ตอ้ งใช้ทกั ษะในการดูแลผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังที่บา้ นอย่างต่อเนื่ อ
ง เช่นผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองที่บา้ นอย่างต่อเนื่ อง
 คลินิกCOPDเปิ ดให้บริ การวันพุธและคลินิกAsthmaในวันศุกร์แบบ One Stop Service
โดยทีมสหวิชาชีพ
 คลินิกเบาหวานเปิ ดให้บริ การทุกอังคารและวันพฤหัสการจัดโปรแกรมการให้ความรู้ประจาเดือน
รายกลุ่มเฉพาะราย ตามสาเหตุของปั ญหา
บทเรียนเกีย่ วกับการให้ ความช่ วยเหลือด้ านอารมณ์ จิตใจ และคาปรึกษา :
 การให้คาปรึ กษาผูป้ ่ วยฆ่าตัวตาย/ซึ มเศร้าหรื อผูป้ ่ วยที่มีภาวะเครี ยด/วิตกกังวลสู งโดยมีแบบเฝ้ าระวัง

ภาวะซึมเศร้าและการทาร้ายตนเองของ กรมสุ ขภาพจิต และมีแนวทางการให้การช่วยเหลือ
 มีศูนย์ HHC ในกลุ่มเพื่อรับส่ งต่อผูป้ ่ วยเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่องและการประสานงานกับแหล่ง
ประโยชน์ต่างๆใกล้บา้ นเช่นรพสต.ศูนย์สุขภาพชุมชนเพื่อการดูแลช่วยเหลือและให้คาปรึ กษามีการ
ให้คาปรึ กษาทั้งทางด้านสุ ขภาพจิตและปั ญหาสุ ขภาพเช่นผูท้ ี่ตอ้ งการเลิกดื่มสุ ราบุหรี่ หรื อสารเสพติ
ดต่างๆ
 มีบริ การให้คาปรึ กษาทางโทรศัพท์ เกี่ยวกับปั ญหาทางสุ ขภาพใจ ที่เบอร์ โทรศัพท์ 056-282223
แผนการดูแลผู้ป่วยโดยทีมผู้ให้ บริการกับผู้ป่วย/ครอบครัว:
 ในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิ ตสู งและโรควัณโรคมีการกาหนดแผนการดูแลผูป้ ่ วยร่ วมกันในทีมสหสาขาวิชาชี
พมีการกาหนดบทบาทหน้าที่แต่ละวิชาชีพ
ในการดูแลผูป้ ่ วยที่ชดั เจน
 มีการให้คาแนะนาและเตรี ยมญาติ ในการดูแลผูป้ ่ วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เช่น
การพลิกตะแคงตัวผูป้ ่ วย เพื่อป้ องกันแผลกดทับ การบริ หารข้อและกล้ามเนื้ อ
เพื่อป้ องกันข้อติดการดูแลสายสวนปั สสาวะเพื่อป้ องกัน การติดเชื้อ เป็ นต้น
บทเรี ยนเกี่ยวกับ การจั ด กิจ กรรมเสริ ม พลัง / เสริ ม ทักษะให้ แก่ ผ้ ู ป่วย/ครอบครั ว ให้ มี ค วามสามารถใน
การดูแลตนเอง:
 การพัฒนาศักยภาพความพร้อมของ Care giver ในผูป้ ่ วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โดยมีการฝึ กทักษะ
และส่ งเสริ มให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการดูแลตั้งแต่ระยะแรกที่ผปู ้ ่ วยอยูโ่ รงพยาบาลทุกรายครอบคลุม
และประเมินซ้ าก่อนจาหน่ายจากทีมการพยาบาลจนผูด้ ูแลสามารถปฏิบตั ิได้ดว้ ยความมัน่ ใจเช่นการ
ทาอาหารปั่ น การดูแลสายสวนปั สสาวะการฝึ กบริ หารข้อ การพลิกตะแคงตัวเพื่อป้ องกันแผลกดทับ
 ผูป้ ่ วยสู ติกรรมได้รับการเสริ มทักษะเกี่ยวกับวิธีการปฏิบตั ิตวั ก่อนคลอดให้กบั ผูป้ ่ วยแต่ละราย
เช่นวิธีการเบ่งคลอด การหายใจที่ถูกวิธี การบรรเทาอาการปวด การดูแลแผลฝี เย็บให้
และการให้ความรู ้ มารดาหลังคลอดเกี่ยวกับ การปฏิบตั ิตวั หลังคลอด Breast feeding
การคลึงมดลูกเพื่อป้ องกันภาวะ ตกเลือดหลังคลอด การป้ องกันการติดเชื้ อที่แผลฝี เย็บ
การอาบน้ าเด็ก
 สอนและฝึ กทักษะของมารดาหลังคลอดตามนโยบายโรงพยาบาลสายใยรักและโรงเรี ยนพ่อแม่ในห
น่วยบริ การ
 ผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดสอนเรื่ องการปฏิบตั ิตวั ในการดูแลแผลผ่าตัดพัฒนาศักยภาพผูด้ ูแลสอนฝึ กทักษะใน
การทาแผล สนับสนุนอุปกรณ์
 มีแนวทางการวางแผนจาหน่ายให้ครอบคลุมโดยใช้ D – METHOD
ตั้งแต่แรกรับจนจาหน่ายจากโรงพยาบาล

บทเรียนเกีย่ วกับการประเมินผลกระบวนการเรี ยนรู้ และเสริมพลัง:
 มีการประเมินซ้ าก่อนจาหน่าย ในกลุ่มผูด้ ูแลผูป้ ่ วยที่มีการสอน สาธิ ตการปฏิบตั ิตวั เช่น
การให้อาหารทาง สายยาง การดูดเสมหะ การทาแผล
การพลิกตัวเพื่อป้ องกันแผลกดทับเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิจริ ง ที่บา้ น
 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เรื่ องการดูแลแผลที่เท้าในผูป้ ่ วยเบาหวานในเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล
และ รพส ต.ได้ พ ั ฒ นาการ ประเมิ น ความเสี่ ยงการเกิ ดแผลที่ เ ท้ า ในผู ้ ป่ วย เบาหวาน
และวิธีการดูแลรักษา
ผลการพัฒนาทีส่ าคัญ:
 มี Discharge Plan (D - METHOD) มีคลิ นิกโรคเรื้ อรัง ได้แก่ คลิ นิกโรคเบาหวาน ไตวายเรื้ อรัง
โรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง และโรควัณโรค
มาตรฐาน
86. การให้ขอ้ มูลและเสริ มพลัง

Score
3.5

ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปี ข้ างหน้ า
 ขยายผลในกลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังให้ครอบคลุม
ประเมินผลการเสริ มพลังในผูป้ ่ วยที่กลับมา
รักษาด้วยภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ

