
๑. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา/นวัตกรรม:   โครงการวางแผนจ าหน่ายเพ่ือเพ่ิมความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง/ผู้ดูแลและพยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูชั้น๕ 
๒. ค าส าคัญ : ผู้ดูแล ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง วางแผนจ าหน่าย ความรอบรู้ด้านสุขภาพ(Health literacy) 
๓. สรุปผลงานโดยย่อ : เป็นการผสมผสานประยุกต์กระบวนงานการเตรียมความพร้อมในการวางแผนจ าหน่าให้แก่ผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองและผู้ดูแล โดยใช้กระบวนการวางแผนจ าหน่ายตามD-METHOD  ร่วมกับพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพให้มีความรอบ
รู้ด้านสุขภาพในด้านการวางแผนจ าหน่ายตามกรอบD-METHOD   ส่วนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้ดูแลได้ประยุกต์ใช้เทคนิคการใช้
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ(Health literacy)ซึ่งประกอบด้วย คู่มือ ๓ ค าถามเพ่ือการมีสุขภาพที่ดี(Ask me 3), เทคนิคการสอนกลับ
(TEACH-BACK),Three step mode  ออกแบบสื่อการสอนที่เข้าใจง่ายเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายท าให้ผู้ป่วย/ผู้ดูแลมีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพมากข้ึนและพยาบาลวิชาชีพมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและเพ่ิมสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง 
๔. ชื่อและที่อยู่องค์กร: หอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ๕ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
๕. สมาชิกทีม :๑.นางสาวสุนิสา บุญแต่ง 
        ๒. พ.ต.หญิง ฐิติชญาน์ เมฆสุนทร 
        ๓. นางสารภี   เลิศมาลัย 
        ที่ปรึกษาโครงการ 
                   ๑. พ.ท.หญิง ชุติมา ป.ว.   สังฆา 
        ๒. พ.ต.หญิง เพ็ญนภา   สมสุขจีระวัฒน์ 
๖. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ : จากผลลัพธ์การวางแผนจ าหน่ายติดตามการเย่ียมบ้านหลังจ าหน่ายปี ๒๕๖๒ ยังพบว่าหลังการจ าหน่าย
ผู้ป่วยมีระดับความสามารถในการดูแลตนเองลดลง รับประทานยาไม่ถูกต้อง มีการเปลี่ยนผู้ดูแลบ่อยครั้ง ไม่มีผู้ดูแลหลัก สะท้อนให้เห็น
ถึงการวางแผนจ าหน่ายยังไม่ประสบผลส าเรจ็ตามเป้าหมายที่ก าหนด  เมื่อวิเคราะห์พบเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ไม่มีผู้ดูแลหลักเมื่อ
จ าหน่ายกลับบ้าน การวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วยบางรายมีความซับซ้อน ซึ่งต้องใช้พยาบาลที่มีสมรรถนะสูง โดยการท าโครงการครั้งน้ีมีการ
พัฒนาจากกระบวนการสอนโดยใช้D-METHOD ร่วมกับการอบรมการวางแผนจ าหน่าย โดยใช้หลักความรอบรู้ด้านสุขภาพมาบูรณาการ 
ในการท าโครงการวางแผนจ าหน่ายเพ่ือเพ่ิมความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับผู้ป่วย/ผู้ดูแลและพยาบาลวิชาชีพ 
๗.เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ : เพ่ิมความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วย/ผู้ดูแล และบุคลากรทางการพยาบาลของ 
  หอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ๕ภายในระยะเวลา๔ เดือน มิ.ย.-ก.ย.๖๓ 
๘. กิจกรรมการพัฒนา 

ขั้นตอนเดิม ขั้นตอนใหม่(มิ.ย.-ก.ย.๖๓) 

๑. ประเมินความรู้ ตามD-METHOD ในผู้ป่วยทุก
ราย 
๒.วางแผน จัดท าสื่อการสอนในเรื่องโรคหลอด
เลือดสมองแบบเดียวกัน 
๓.ประเมินผลการสอนโดยใช้เทคนิคTEACH 
BACK 
๔.ประเมินและให้ความรู้อีกครั้งเมื่อผู้ป่วยมีplan 
Discharge 
 

๑.ประเมินHealth literacy score ตามแบบประเมินที่สร้างข้ึน และประเมินความ
ต้องการเรียนรู้ตาม D-METHODในผู้ป่วยแต่ละราย 
๒.จัดแบ่งกลุ่ม ท้ังรายเด่ียวและกลุ่ม ตามระดับHealth literacy score 
๓.จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยใช้หลักShame free environment: 
การสร้างบรรยากาศให้เกิดความกล้าที่จะถาม สร้างสิ่งแวดล้อมที่ไม่อาย ไม่แปลก
แยก โดยใช้”ห้องเตรียมความพร้อมสอนฝึกทักษะผู้ป่วย”ในการจัดท าโครงการ มีสื่อ
กระตุ้นการเรียนรู้ จัดสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสม 
๔.พัฒนาสื่อการสอน :โดยใช้หลักของความรอบรู้ด้านสุขภาพ(Health literacy) ใช้
สื่อการสอนที่สะดวก เหมาะสมต่อการเรียนรู้เช่น วิดีโอ ,power point ,แผ่นพับ  



 
 
 
 
 
 
 

๔.๑ ใช้ค าง่ายๆสะกดด้วยแม่ก กา กง กน และมีตัวสะกดไม่มีตัว ไม่มีการ
สมาส สนธิ การันต์ที่มากมาย อักษรตัวหนา ตัวอักษรที่มีหัวชัดเจน อ่านง่าย 

๔.๒ ใช้ประโยคสั้นๆ (๔-๖ ค า) 
๔.๓ ใช้ค าย่อหน้าสั้นๆ (๒-๓ ประโยค) 
๔.๔ จ ากัดจ านวนศัพท์ทางการแพทย์ลง 
๔.๕ ใช้หัวข้อ สัญลักษณ์ แทนตัวหนังสือ มีพ้ืนที่สีขาวให้มาก 

๕.พัฒนากระบวนการสอน 
 พยาบาล: ใช้แนวคิด-Three step model 
  - เครื่องมือสร้างความเข้าใจด้านสุขภาพ(TEACH-BACK) 
 ผู้ป่วย : ใช้แนวคิด – Ask me ๓( ๓ ค าถามสุขภาพ) ที่ผู้ป่วยใช้ทุกครั้งเมื่อ
พูดคุยกับบุคลากรทางการพยาบาล 
๖.ปรับ KPI ของผู้ป่วย : ร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ดูแลที่เข้าร่วมโครงการ มีความเชื่อมั่น
ในความสามารถในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระดับดีข้ึนไป ร้อยละ๘๐ 
๗.วิเคราะห์ผลที่ได้ 
๘.ปรับปรุงกระบวนการ เทคนิคการสอน 

 
๙. ผลลัพธ์/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น : 

KPI ผู้ป่วย(เดิม) KPI ผู้ป่วย(ใหม่) 
การประเมินเชิงคุณภาพ 

จ านวนผู้ป่วยและผู้ดูแลที่เข้าร่วมโครงการมีความ
เชื่อมั่น ในความสามารถในการดูแลผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองเพ่ิมข้ึนในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ
๘๐ 
ผลลัพธ์ 
- ด้านความรู้ร้อยละ๑๐๐  
- ด้านความสามารถและการน าไปประยุกต์ใช้  
ร้อยละ๑๐๐ 

ความสามารถในการดูแลตนเองในเรื่องโรคดีข้ึน 
โดยการสอบถาม/สัมภาษณ์ ผู้ป่วยและผู้ดูแลที่เข้าร่วมโครงการ 
ผู้ป่วย : “หลังเข้ารับการอบรม ท าให้สนใจมคีวามเข้าใจและทราบสาเหตุที่ท าให้
เป็นโรคหลอดเลือดสมอง พร้อมทั้งสังเกตและเฝ้าระวังอาการที่จะเกิดข้ึนซ้ าได้เสมอ 
และเมื่อเกิดข้ึนมาควรท าอย่างไรซึ่งจะต้องมีการปรับเปลีย่นการใช้ชีวิตประจ าวันที่
เป็นปัจจัยในการเกิดโรคอีกด้วย ซึ่งท าให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ” 
ผู้ดูแล : “หลังเข้ารับการอบรมท าให้พี่เข้าใจได้มากย่ิงข้ึน และสามารถปรับเปลี่ยน 
คอยสังเกต ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เพ่ือไม่ให้เกิดข้ึนซ้ าอีก” 

๑๐. บทเรียนที่ได้รับ : ขาดความรู้เรื่องการน าแนวคิด ความรอบรู้ด้านสุขภาพ(Health literacy) มาสู่การปฏิบัติจริง ในการวางแผน
จ าหน่าย ซึ่งได้มีการอบรมพัฒนาความรู้เรื่องการใช้แนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ ร่วมกับมีการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมด้วยตนเอง มีการ
ดูแลช่วยเหลือจากทีมผู้บริหาร พ่ีเลี้ยง ในการจัดท าโครงการให้ผ่านไปด้วยดี ท้ังในเรื่องการน าแนวคิดมาใช้จริง และการปรับสื่อการสอน
ต่างๆให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายเพ่ิมสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ ให้มีการเรียนรู้แบบก้าวกระโดด ในเรื่องการวางแผนจ าหน่ายได้ดี
ย่ิงข้ึน และได้พัฒนาโครงการให้ความรูโ้รคหลอดเลือดสมอง ทีค่รอบคลุมตามกระบวนการสอนโดยใช้หลักD-METHOD 
๑๑. การติดต่อกับทีมงาน : นางสาวสุนิสา   บุญแต่ง หอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ๕ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ๓๑๕ ถนนราชวิถี 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๗๐๕๐๙๔๔๘E-mail : sunisasd@gmail.com 
 


