
 

การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
 

ชื่อเรื่อง การวางแผนการจําหนายผูปวยเบาหวาน 
หนวยงาน   งานผูปวยใน  โรงพยาบาลคํามวง  จังหวัดกาฬสินธุ 
 
หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากปญหาการเจ็บปวยของผูปวยในปจจุบันมีแนวโนมที่จะสูงขึ้นทกุวันและพบวา 10
อันดับโรค ผูปวยในโรงพยาบาลคํามวงพบวามีโรคเบาหวานอยูในอันดับ 1 ใน 10 ของทุกๆ ป และ
พบวาโรคเบาหวานมีอัตราการกลับมารักษาซ้ําภายใน 28 วันดวยภาวะ Hypo-Hyperglycemia ในป 
2548 มีอัตราการกลับมารักษาซ้ํา 8 % , ป 2549 มีอัตราการกลับมารักษาซ้ํา 5% , ป 2550 มีผูปวย 6 
ราย คิดเปน 1.2% , ป 2551 มีผูปวย 5 ราย คิดเปน 1 % และป2552 มีผูปวย 3 ราย คดิเปน  0.6 %  
ซ่ึงงานผูปวยในโรงพยาบาลคํามวงตั้งคาเปาหมายเรื่อง อัตราการกลับมารักษาซ้ําภายใน 28 วัน ที่
นอยกวารอยละ 1 ถือวาเปนปญหาผูปวยเบาหวานและสงผลกระทบตอครอบครัวและญาต ิ
 ดังนั้นงานผูปวยในจึงไดเล็งเห็นประโยชนจากการพัฒนาคุณภาพบรกิาร จึงไดนํามาทาํ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหผูปวย ญาติและครอบครัวผูปวยเบาหวานมีความรูเร่ืองโรค สาเหตุ อาการ การ
รักษา การปองกันและภาวะแทรกซอน 
 2. เพื่อเฝาระวงัดานสุขภาพในกลุมเสี่ยงเบาหวาน ในครอบครัวและญาติ 
 3. เพื่อลดอัตราผูปวยโรคเบาหวานทีก่ลับมารักษาซ้ําดวยภาวะ Hypo-Hyperglycemia 
 
การดําเนินงานแบงเปน 2 ระยะ 
 1. ระยะที่ 1 ป 2548-2549 
 2. ระยะที่ 2 ป 2550-2552 
 
 
 
 



 

 
 
วิเคราะหปญหาในระยะที่ 1  
 

ผลลัพธ ปญหา กิจกรรม 
เดิม ปจจุบัน 

บุคลากร 
-ขาดความรูและขาดการให
คําแนะนําผูปวย 

-ใหคําแนะนําผูปวยและญาติ
โดยใหเจาของคนไข ผูดูแล
ผูปวยเปนผูใหความรู 

พยาบาลใหความรู
ผูปวยเมื่อแรกรับ 

 

ระบบงาน 
-การทบทวนใหตอเนื่องและให
เปนแบบสหวชิาชีพ 

-ทํากิจกรรมทบทวน เฉพาะ
พยาบาลโดยการทํากิจกรรม 
Nurseing round สัปดาหละ 1 
คร้ัง 

Nurseing round ไม
สม่ําเสมอ ทําไมได 

ทบทวน เฉพาะ
พยาบาลทํา Nurseing 
round สัปดาหละ 1 -2
คร้ัง 

เคร่ืองมือ อุปกรณ สถานที่ 
-แผนพับไมเพยีงพอ,ไมมแีผน
ภาพโปสเตอรโรคเบาหวาน 

-ใหคําแนะนําที่ขางเตียงผูปวย
ขณะนอนโรงพยาบาล และ
กอนกลับบานและแจกแผนพับ
โรคเบาหวานใหผูปวยและ
ญาติ ทําใหผูปวยและญาติไมมี
สมาธิในการฟง 

ใหคําแนะนําผูปวย
ขางเตียงรอยละ 60 

ใหคําแนะนําผูปวยขาง
เตียงรอยละ 70 

ผูปวยและญาต ิ
-การมีสวนรวมในการดแูล
ผูปวย 

- ผูปวยและญาติไดรับความรู
กอนกลับบาน โดยพยาบาล
ผูดูแลใหคําแนะนําขางเตียง 

ผูปวยและญาติหลัง
ไดรับความรูแลว
กลับบานโดยไมได
รับการประเมนิกอน
กลับบาน 

ผูปวยและญาติไดรับ
การประเมินกอนกลับ
บาน 

 
ผลลัพธการดําเนินงานในระยะที่ 1  
 จากการดําเนินงานป 2548-2549 พบวาอัตราการกลับมารักษาซ้ําป 2549 พบอัตรารอยละ 8 
และป 2549 พบอัตรารอยละ 5  ซ่ึงพบวายังมีอัตราที่สูงอยู และ ยังเปนปญหา ดานคลินกิที่ตอง 
พัฒนาตอไปอกี งานผูปวยจึงไดจัดทํา CQI อยางตอเนื่อง พบการปรับปรุงเกิดขึ้นดังนี ้
 



 

วิเคราะหปญหาในระยะที่ 2 
ผลลัพธ ปญหา กิจกรรม 

เดิม ปจจุบัน 
บุคลากร 
-ขาดการทํางานเปนทีม 

-ทํากิจกรรมรวมกันในทีมสห
วิชาชีพเพื่อรวมกันดแูลผูปวยเปน
ทีม เชน แพทย เภสัชกร พยาบาล 
โดยการทํา case conference และ
การทบทวนการดูแลผูปวย โดยใช 
C3THER  
-ใหคําแนะนํา ,สอน สาธิตผูปวย
และญาติโดยทีมสหวิชาชีพ 
 

แตละวิชาชพีให
คําแนะนําผูปวยและ
ญาติในเรื่องตางๆที่
เกี่ยวของกับวชิาชีพ
ของตน 

มีการประสานงาน
วิชาชีพตางๆในการ
รวมดูแลผูปวย 

ระบบงาน 
-ขาด CPG ในการดูแล
ผูปวยเบาหวาน 

- รวมจดัทํา CPG การดูแลผูปวย
เบาหวานเพื่อใหปฏิบัติเปนแนว
เดียวกัน 
 

ไมมี CPG มี CPG ในการดูแล
ผูปวยเบาหวานจัดทํา
ขึ้นโดย COP เบาหวาน 

เคร่ืองมือ อุปกรณ 
สถานที ่
- ขาดแผนโปสเตอร แผน
พับ 
-ขาดสถานที่ให
คําแนะนําเปนสัดสวน 

-จัดทําแผนโปสเตอรโรคเบาหวาน 
-จัดทําแผนพบัโรคเบาหวาน 
การฉีดอินซูลิน และโมเดลการฉีด
อินซูลิน 
-จัดทําหองคําแนะนําที่เปนสัดสวน 

- จัดเตรยีมสื่อการ
สอนเอง 
- ใหคําแนะนําขาง
เตียงผูปวย 

-นําเสนองานสุขศึกษา
ประชาสัมพันธเพื่อ
จัดทําสื่อการสอน 
-มีหองใหคาํแนะนํา
เปนสัดสวน 

ผูปวยและญาต ิ
-การมีสวนรวมในการ
ดูแลผูปวย 
-ขาดการประเมินความรู
ของผูปวย ญาติ และ
ครอบครัว 

-สงเสริมใหครอบครัวและญาติมี
สวนรวมในการดูแลผูปวย 
-โดยใหความรูโรคเบาหวาน สาเหตุ 
อาการ การรักษา การปฏิบัติตัวการ
รับประทานอาหาร การออกกําลัง
กาย การดูแลเทาและการปองกัน
การเกิดภาวะแทรกซอนของ 
 

-ใหความรูกับผูปวย
และญาติ ผูดูแล
ผูปวยในวนั admit 

ใหความรูกับผูปวย
และญาติในการดูแล 
ผูปวยและประเมิน
กอนกลับบาน 



 

ปญหา กิจกรรม ผลลัพธ 
  เดิม ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรคเบาหวาน 
-ใหครอบครัวและญาติไดดแูล
ผูปวยที่บานอยางตอเนื่องโดยมี
เจาหนาที่ออกไปประเมินเยีย่มที่
บานหลังจําหนาย 
- ประเมินความรู การปฏิบัติตัวที่
ผานมาโดยการซักถาม 
-ใหตอบแบบสอบถามประเมิน
ความรูของผูปวยและญาต ิ
 

  

-ขาดการเยี่ยมผูปวยที่
บาน 

-สงตอขอมูลเยี่ยมบานให PCU และ
แพทยแผนไทยเยีย่มผูปวย ทีม่ี
ภาวะแทรกซอนเรื่อง แผลที่เทา 
-ประเมินความรูความเขาใจของ
ผูปวย และญาติที่บานรวมถงึการ
สอนสาธิตเพิ่มเติม เร่ืองการดูแล
ผูปวยที่บาน 
 

ให PCU เยี่ยมผูปวย
เอง 

จัดทีมเยีย่มผูปวยใน 
ตาม Critiria ที่กําหนด
และสงให PCU เยี่ยม
รวม 

 
ผลลัพธ 

1. ผูปวยเบาหวานไมปฏิบัติตามคําแนะนําที่ไดรับขณะนอนโรงพยาบาล และการปฏิบัติตัว
ของผูปวยเบาหวานไมถูกตอง เนื่องจากไดรับความรูนอยไมไดรับการสาธิตใหดู สถานที่
ในการรับความรู คําแนะนําไมเปนสัดสวนทําใหไมมีสมาธิในการฟง 

2. ผูปวยเบาหวาน ครอบครัว และญาติ มีความพึงพอในในการใหบริการ 
3. อัตราการกลับมารักษาซ้ําลดนอยลง จาก รอยละ 1.2 ลดลงเหลือ รอยละ 1.0 

 
 
 



 

แผนที่จะดําเนนิการตอไป 
1. การพัฒนาดแูลผูปวยตอเนื่องถึงที่บาน 
2. การนําขอมูลที่ไดจากการดูแลผูปวยที่บานมาวิเคราะห และวางแผนหาทางแกไขปญหา

ตอไป 
3. วางแผนการดาํเนินงานเพื่อลดอัตราการเกดิภาวะแทรกซอนของผูปวยเบาหวาน และลด

อัตราการ นอนโรงพยาบาลของผูปวยเบาหวาน 


