
งานพัฒนาคุณภาพ 

งานการพยาบาลผู้ป่วยใน โรงพยาบาลกงหรา 

1.ชื่อผลงาน : การพัฒนาแนวทางการวางแผนการจ าหน่ายในผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยาฉีดอินซูลินรายใหม่ 

2.ชื่อผู้จัดท า : 2.1 นางยุพา   เผือกสม 

         2.2 นางทัศนีย์  ช่วยสงคราม 

         2.3 นางสาวอรณี   เหยดอีน 

3. สมาชิกทีม  3.1 นางสมสมร   ปานทอง 

         3.2 นางวรรณดี   เจ้ยจู 

         3.3 นายปรีชา   ศิริยุวสมัย 

         3.4 นางสาวภาวนา   พานุรัตน์ 

         3.5 นางนันธิญา   เดชอรัญ 

         3.6 นางสุธิดา   หมัดส๊ะ   

4. ที่มาของโอกาสพัฒนา จากการส ารวจข้อมูล ปี 2560 - 2563 พบว่าจ านวนผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ และควบคุม
ระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้  มีจ านวนเพิ่มมากข้ึน โดยปี 2560 มี 221 ราย ,ปี 2561 มี 159 ราย , ปี2562 มี 119 ราย  

ปี2563 มี 153 ราย โดยแพทย์จะใช้ผล HbA1C > 7 ในการพิจารณาการใช้ยาฉีดอินซูลินในผู้ป่วยเบาหวาน ท าให้มีผู้ป่วย
ที่ต้องรักษาด้วยยาฉีดอินซูลินรายใหม่มากข้ึน 

5. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561 -  มีนาคม 2563  

6. สรุปผลงานโดยย่อ จากการเก็บข้อมูลพบว่าจ านวนผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยาฉีดอินซูลินรายใหม่เพิ่มมากข้ึน เพ่ือลดอัตรา
การเกิดภาวะแทรกซ้อนและการกลับมารักษาซ้ าโดยไม่ได้วางแผน ทางหน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยใน จึงได้ปรับปรุงแนว
ทางการวางแผนจ าหน่ายในผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยาฉีดอินซูลินรายใหม่ เพ่ือให้ผู้ป่วยมีความรู้และปฏิบัติได้ถูกต้องก่อนกลับ
บ้าน รวมถึงส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนให้กับทีมเยี่ยมบ้าน 

7. เป้าหมาย  
- จ านวนผู้ป่วยเบาหวาน ที่เข้ารับการรักษา ด้วยภาวะ Hypo- Hyperglycemia น้อยกว่า 

ร้อยละ   20  ของผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยาฉีดอินซูลินรายใหม่ทั้งหมด 
-จ านวนผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยาฉีดอิซูลินรายใหม่  Re- admit ภายใน 28 น้อยกว่าร้อยละ 20  
-ผู้ป่วยสามารถฉีดยาอินซูลินได้อย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ  80 

 
 



ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.ประชุมปรึกษาในหน่วยงาน เพื่อค้นหาโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการวางแผนการจ าหน่ายในผู้ป่วยเบาหวาน

ที่ใช้ยาฉีดอินซูลินรายใหม่ 

2.ร่วมกันก าหนดแนวทางปฏิบัติการวางแผนการจ าหน่ายในผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยาฉีดอินซูลินรายใหม่ 

3.จัดท าแบบฟอร์มเตรียมความพร้อมก่อนจ าหน่าย โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพมาร่วมด้วย 

4.ประสานเภสัชกร สอนและสาธิตการฉีดยาอินซูลินในผู้ป่วยรายใหม่ทุกราย 

5.ประสานโภชนากร มาให้ค าแนะน าเรื่องอาหารเฉพาะโรค แก่ผู้ป่วยรายใหม่ทุกราย 

  6.จัดท าแบบบันทึกการให้ค าปรึกษาและการสอนเทคนิคการฉีดยาอินซูลินที่ถูกต้องในผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยาฉีด

อินซูลินรายใหม่ 

7.ส่งต่อข้อมูล ให้ทีมเยี่ยมบ้าน 

8.ติดตามข้อมูลจากการเยี่ยมบ้าน เพ่ือน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ปรับปรุงพัฒนาแนวทางการปฏิบัติ 

8. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ 
โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลก  เนื่องจากสภาวะความเป็นอยู่และวิถีชีวิตที่

เปลี่ยนไป  รวมถึงพฤติกรรมต่างๆ ทางด้านสุขภาพของคน เช่น พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ต่างไปจากเดิม  สภาพ

ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  แต่มีการออกก าลังกายน้อยลง รวมถึงการดูแลสุขภาพน้อยลง  ท าให้ประชากรมีแนวโน้มป่วยเป็น

โรคเบาหวานเพิ่มมากข้ึน  เป้าหมายในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน  คือ  การส่งเสริมให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุม

ระดับน้ าตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติหรือใกล้เคียงระดับปกติมากท่ีสุด  ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ  เช่น  ภาวะระดับ

น้ าตาลในเลือดต่ าหรือสูงมากผิดปกติ   หรือภาวะแทรกซ้อนแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง  จาการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่า

การรักษาผู้ป่วยเบาหวานโดยการใช้ยาฉีดอินซูลินมีแนวโน้มสูงขึ้น  ดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานหรือผู้ดูแลต้องมีความรู้ความ

เข้าใจและสามารถฉีดยาอินซูลินได้อย่างถูกต้อง เพ่ือลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนและการกลับมารักษาซ้ าโดยไม่ได้

วางแผน 
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ผลลัพธ์ 

 

กราฟแสดงแนวโน้มผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่เริ่มยาฉีด Humulin รายใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

หมายเหตุ 
ชุดข้อมูล1 คือ ร้อยละของจ านวนผู้ป่วยเบาหวาน ที่เข้ารับการรักษา ด้วยภาวะ Hypo- Hyperglycemia  
ชุดข้อมูล2 คือ ร้อยละของจ านวนผู้ป่วยเบาหวาน Re- admit ภายใน 28 วัน 
ชุดข้อมูล3 คือ ร้อยละของผู้ป่วยที่สามารถฉีดยาอินซูลินได้อย่างถูกต้อง  
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ต.ค 61-มี.ค 62 เม.ย 62-ก.ย 62 ต.ค 62-มี.ค 63 

ร้อยละของจ านวนผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับ
การรักษาด้วยภาวะ Hypo-Hyperglycemia  

 

< 20 20 10 0 

ร้อยละของจ านวนผู้ป่วยเบาหวานRe- admit 
ภายใน 28 วัน 
 

<20 5 0 0 

ร้อยละของผู้ป่วยที่สามารถฉีดยาอินซูลินได้
อย่างถูกต้อง  
 

>80 90 100 100 



9.การประเมินผลการเปลี่ยน 
1.แบบฟอร์มการเตรียมความพร้อมก่อนจ าหน่ายไม่คลอบคลุมทีมสหสาขาวิชาชีพ  ขาดการบันทึกที่ชัดเจน ท า

ให้การส่งต่อข้อมูลได้ไม่ครบถ้วนมูลให้ตรงตามปัญหาที่พบ 
2.ปรับปรุงแบบบันทึกของทีมสหสาขาวิชาชีพ ให้สามารถบันทึกข้อมูลให้ตรงตามปัญหาที่พบ เพ่ือส่งต่อข้อมูลแก่

ทีมเยี่ยมบ้าน 

10.การวัดผลและผลการเปลี่ยนแปลง 
 1. ใช้แบบฟอร์มการวางแผนการจ าหน่ายแบบเดิม ท าให้ไม่สามารถระบุรายละเอียด ในการส่งต่อข้อมูลการเยี่ยม
บ้านได้   
 2.ปรับปรุงแบบบันทึก โดยเพ่ิมรายละเอียดในการบันทึกให้มากขึ้น  พร้อมลงชื่อก ากับหลังจากการสอน 

3.จากการเก็บข้อมูลหลังจากการปรับปรุงแบบฟอร์มการเตรียมความพร้อมก่อนจ าหน่ายและแบบฟอร์มการ
บันทึกของทีมสหสาขาวิชาชีพท าให้มีข้อมูลการส่งต่อให้ทีมเยี่ยมบ้านได้คลอบคลุมมากข้ึน 

4.จัดท าแบบบันทึกเป็นหัวข้อย่อยๆ  เพ่ือใช้เยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่ใช้ยาฉีดอินซูลินรายใหม่โดยเฉพาะ ตามแบบ

ประเมินที่แนบมานี้ 



 

ตารางประเมินการใช้ปากกา Novopen 

หัวข้อประเมิน เภสัชกร พยาบาล ก่อน D/C เยี่ยมบ้าน 
1ล้างมือให้สะอาดแล้วเช็ดให้แห้งทุกครั้งก่อนฉีดยาอินซูลิน     
2.การเลือกต าแหน่งส าหรับการฉีดอินซูลิน 
  2.1 ต าแหน่งการฉีดอินซูลิน (หน้าท้อง/ต้นแขน/ต้นขา/สะโพก) 
  2.2 เวียนที่ฉีดให้ห่างจากการฉีดครั้งก่อนประมาณ 1 นิ้ว 

    

3. เก็บยาถูกต้อง 
  3.1  หลอดอินซูลินที่บรรจุในปากกา 
  3.2 หลอดอินซูลินที่ยังไม่ได้เปิดใช้ (เก็บไว้ในตู้เย็น) 

    

4. ไม่น าส า ลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดปลายเข็ม     
5. ใช้เข็มน้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 ครั้ง     
6. ทิ้งเข็มอย่างปลอดภัย  
   6.1 สวมปลอกเข็มก่อนทิ้ง  
   6.2 ภาชนะท้ิงเข็ม (รวบรวมใส่ขวดพลาสติก/รวบรวมใส่
กระปุก) 

    

7. การบรรจุหลอดอินซูลิน  
   7.1 ถอดปลอกปากกา คลายเกลียวเพ่ือถอดกระบอกบรรจุ
อินซูลิน  
   7.2  บรรจุหลอดอินซูลินลงไปในกระบอกบรรจุได้ถูกต้อง  
   7.3 หมุนก้านสูบกลับเข้ามาจนสุด หรือหมุนก้านสูบเข้ามา
จนถึง เขี้ยวปากกา โดยหมุนวงแหวนตามเข็มนาฬิกา  
   7.4 ถ้าใช้อินซูลินชนิดขุ่น (คลึงขวดยา/แกว่งปากกาไปมา)  
   7.5 ขันเกลียวประกอบส่วนบรรจุยากับตัวด้ามปากกาให้แน่น 

    

8.การใส่หัวเข็มฉีดยา  
   8.1 ท าความสะอาดจุกยางของหลอดอินซูลินด้วยส าลีชุบ
แอลกอฮอล์  
   8.2 สวมเข็มเข้ากับหลอดอินซูลินตรงๆ และขันเกลียวให้แน่น 

    

9. ตรวจความพร้อมใช้งานของปากกาฉีดอินซูลิน  
   9.1 หมุนวงแหวนปรับขนาดยาไปท่ี 2 ยูนิต  
   9.2 กดปุ่มฉีดจนสุด  เห็นอินซูลินที่ปลายเข็ม 

    

10. การตั้งขนาดยา  
   10.1 หมุนปรับขนาดยาให้ได้ตรงตามที่แพทย์สั่ง  
   10.2 แก้ไขได้เมื่อปรับขนาดยาผิด 

    



 

ตารางประเมินการใช้ปากกา Novopen 

หัวข้อประเมิน เภสัชกร พยาบาล ก่อน D/C เยี่ยมบ้าน 
11.การฉีดอินซูลิน  
   11.1 ท าความสะอาดต าแหน่งที่ฉีดยาด้วยส าลีชุบ
แอลกอฮอล์  
   11.2 จับผิวหนังบริเวณท่ีจะฉีดยายกข้ึน 
   11.3 แทงเข็มได้ถูกวิธี (แทงตรงๆ/เอียง 45 องศา)  
   11.4 กดปุ่มฉีดยาจน  ค้างเข็มไว้อย่างน้อย 10 วินาที ก่อน
ถอนเข็มฉีดยาออกจากผิวหนัง  
   11.5 ไม่นวดหรือคลึงบริเวณท่ีฉีด  
   11.6 หลังจากใช้ปากกาฉีดอินซูลินแล้ว ผู้ป่วยสามารถเก็บ
ยาได้ถูกต้อง (คาเข็มไว้ในปากกาหลังฉีด) 

    

 

11.บทเรียนที่ได้รับ 
1.ทีมเยี่ยมบ้านสามารถให้บริการได้ตรงตามปัญหาของผู้ป่วย เช่น ขาดคนดูแลต่อเนื่อง ,การใช้ยาอย่างถูกวิธี ,

การควบคุมอาหาร 
2.จากการเยี่ยมบ้านพบว่าไม่สามารถเยี่ยมได้ครบทุกราย เนื่องจากเวลาของผู้ป่วยจ ากัด  เช่น ท างานนอก

บ้าน  ท างานไม่เป็นเวลาแน่นอน 
       3.ผู้ป่วยบางคนไม่มีคนดูแล เช่น อยู่บ้านคนเดียว ลูกหลานไม่ได้อยู่ด้วย  อาจท าให้เกิดการฉีดยาไม่ตรงตาม
แผนการรักษาหรือฉีดยาไม่ถูกวิธี 
       4. ควรเพิ่มการติดตามระดับน้ าตาลในเลือดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้งโดยทีม อสม.หรือผู้ดูแล 
 5.จัดท านวัตกรรม การระบุต าแหน่งที่ฉีดยาอินซูลินเพ่ือป้องการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการฉีดยาซ้ าต าแหน่ง

เดิม 

 
 

  

 

 

 

 



 

 


