
นวัตกรรมให้ค ำปรึกษำผู้ป่วยเบำหวำนรำยใหม่โดยภำษำถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0  
ปราณี  จุลกศิลป์   

ที่มำของปัญหำ    
เนื่องจากผู้ป่วยเบาหวานมีจ านวนผู้รับบริการที่มากขึ้น มีจ านวนรายใหม่เบาหวานเฉลี่ยเดือน

ละ 20 คนซึ่งต้องให้ค าแนะน ารายใหม่โดยพยาบาลวิชาชีพ  ซ่ึงผู้ป่วยเบาหวานมากกว่าร้อยละ 70 
เป็นผู้ป่วยเบาหวานมุสลิม การสื่อสารต้องใช้ภาษาถิ่น  ท าให้การให้ค าปรึกษาแต่ละรายท าให้ผู้ป่วยไม่
เข้าใจ จากการประเมินความรู้หลังจากให้ค าแนะน าพบว่า อัตราความรู้ได้น้อยกว่าร้อยละ 60   ท าให้
การดูแลตนเองของผู้ป่วย ไม่ถูกต้องและควบคุมระดับน้ าตาลได้  และด้วยเวลาที่จ ากัดและจ านวน
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอท าให้ผู้ป่วยรายใหม่ได้รับค าปรึกษาได้เพียงร้อยละ 50  

ดังนั้นทางทีมงานได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการผลิตสื่อที่ช่วยในการให้ค าปรึกษารายใหม่
โดยภาษาท้องถิ่นข้ึน  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการสื่อสารให้ผู้ป่วยได้เข้าใจในโรคเบาหวานและ
สามารถปฏิบัติตัวในการคุมสภาวะโรคได้  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่อง : 
Originality  ในการเร่งสร้างสิ่งใหม่และนวัตกรรมลดคนเพ่ิมประสิทธิภาพ ในยุคไทยแลนด์ 4.0  
วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ได้เข้าใจค าแนะน าและรับค าปรึกษาได้ครบถ้วน 
2. อัตราความพึงพอใจผู้ป่วยเบาหวานมากกว่า ร้อยละ 85 
3. ผู้ป่วยเบาหวานมุสลิมรายใหม่ได้รับค าปรึกษารายใหม่ร้อยละ 100 
4. เพ่ือลดจ านวนบุคลากรในการให้ค าปรึกษาผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ 

วิธี/กิจกรรมที่ด ำเนินกำร   
1. ทบทวนความรู้เกี่ยวกับผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่    
2. ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษายาวี แปลภาษาในการให้ความรู้ผู้ป่วย 
3. จัดท า สื่ออินิเมชั่นในการให้ค าปรึกษารายใหม่ 
4. ทดลองใช้ในผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ในคลินิกเบาหวาน 
5. ประเมินผลในความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเอง  และความพึงพอใจ  

ผลลัพธ์  
12.1 อัตราความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่>ร้อยละ 85 
12.2 อัตราความพึงพอใจร้อยละ 90 
12.3 ผู้ป่วยเบาหวานมุสลิมรายใหม่ได้รับค าปรึกษารายใหม่ร้อยละ 100 
13.4 สามารถลดคนในการให้ค าปรึกษารายใหม่ได้จ านวน 1 คน    

บทเรียนที่ได้รับ  : การท างานในการดูแลผู้ป่วยต้องอาศัยความร่วมมือทุกฝ่าย   เพื่อให้งานด าเนินการ
ไปด้วยดี  รวมถึงความร่วมมือของผู้ป่วยและญาติที่ช่วยให้การดูแลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  



 
 

 

 
หัวข้อน ำเสนอผลงำนในรูปแบบ  

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
 

1. ชื่อเรื่อง  :  นวัตกรรมให้ค าปรึกษาผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่โดยภาษาถ่ินในยุคไทยแลนด์ 4.0  
2. ผู้น ำเสนอและเบอร์โทรติดต่อ  :  พว.ปราณี  จุลกศิลป์  เบอร์โทรศัพท์ 081-0951044 
3. ประเภทท่ีส่งเข้ำประกวด  :   นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
4. สถำนที่ปฏิบัติงำน  : แผนกผู้ป่วยนอก 
5. สมำชิกทีมด ำเนินงำน  : พว.ปราณี  จุลกศิลป์  , พว.ปองหทัย สุขทอง , พว.ซูฮัยนี  ฮารีหม๊ะ 
6. ทีม่ำของปัญหำ  :  

เนื่องจากผู้ป่วยเบาหวานมีจ านวนผู้รับบริการที่มากข้ึน มีจ านวนรายใหม่เบาหวานเฉลี่ยเดือน
ละ 20 คนซึ่งต้องให้ค าแนะน ารายใหม่โดยพยาบาลวิชาชีพ  และต้องใช้ระยะเวลาในการให้ค าปรึกษา
เป็นระยะเวลานาน อีกทั้งผู้ป่วยเบาหวาน > ร้อยละ 70 เป็นผู้ป่วยเบาหวานมุสลิม การสื่อสารต้องใช้
ภาษาถิ่น  ท าให้การให้ค าปรึกษาแต่ละรายท าให้ผู้ป่วยไม่เข้าใจ จากการประเมินความรู้หลังจากให้
ค าแนะน าพบว่า อัตราความรู้ได้น้อยกว่าร้อยละ 60   ท าให้การดูแลตนเองของผู้ป่วย ไม่ถูกต้องและ
ควบคุมระดับน้ าตาลได้  และด้วยเวลาที่จ ากัดและจ านวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอท าให้ผู้ป่วยรายใหม่
ได้รับค าปรึกษาได้เพียงร้อยละ 50  

ดังนั้นทางทีมงานได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการผลิตสื่อที่ช่วยในการให้ค าปรึกษารายใหม่
โดยภาษาท้องถิ่นขึ้น  เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ในการสื่อสารให้ผู้ป่วยได้เข้า ใจในโรคเบาหวานและ
สามารถปฏิบัติตัวในการคุมสภาวะโรคได้  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่อง : 
Originality  ในการเร่งสร้างสิ่งใหม่และนวัตกรรมลดคนเพ่ิมประสิทธิภาพ ในยุคไทยแลนด์ 4.0  

 

7. กำรวิเครำะห์สำเหตุของปัญหำ  : 
  
 

ไม่มีระบบให้ค าปรึกษา ผู้ป่วยเบาหวานไม่เข้าใจระบบการให้ค าแนะน า
น า 

เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจข้ันตอนที่ตรงกัน 

ไม่เข้าใจภาษา 



 
 
 
 

 
8. วัตถุประสงค์  : 

8.1 เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ได้เข้าใจค าแนะน าและรับค าปรึกษาได้ครบถ้วน 
8.2 อัตราความพึงพอใจผู้ป่วยเบาหวานมากกว่า ร้อยละ 85 
8.3 ผู้ป่วยเบาหวานมุสลิมรายใหม่ได้รับค าปรึกษารายใหม่ร้อยละ 100 
8.4  เพ่ือลดจ านวนบุคลากรในการให้ค าปรึกษาผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ 

  
  เป้ำหมำย      

    - อัตราความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่มากกว่าร้อยละ 80 
     - อัตราความพึงพอใจผู้ป่วยเบาหวานมากกว่า ร้อยละ 85 
     - ลดบุคลากรในการให้ค าปรึกษารายใหม่ได้  1 คน 
 

9. วิธี/กิจกรรมที่ด ำเนินกำร  : 
ทำงกำรด ำเนินงำน(แนวคิด, วิธีกำรใหม่) 

1. ทบทวนความรู้เกี่ยวกับผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่    
2. ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษายาวี แปลภาษาในการให้ความรู้ผู้ป่วย 
3. จัดท า สื่ออินิเมชั่นในการให้ค าปรึกษารายใหม่ 
4. ทดลองใช้ในผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ในคลินิกเบาหวาน 
5. ประเมินผลในความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเอง  และความพึงพอใจ  

                     
10. เครื่องชี้วัด  :  

1. อัตราความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานมุสลิมรายใหม่มากกว่าร้อยละ 80 
2.  อัตราความพึงพอใจร้อยละ 85 
 

11. ระยะเวลำ  : 15 มีนาคม 2560 – 15 พฤษภาคม 2560  
 

12. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น  : 
12.1 อัตราความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานมุสลิมรายใหม่มากกว่าร้อยละ 85 
12.2 อัตราความพึงพอใจร้อยละ 90 
12.3 ผู้ป่วยเบาหวานมุสลิมรายใหม่ได้รับค าปรึกษารายใหม่ร้อยละ 100 
12.4 สามารถลดคนในการให้ค าปรึกษารายใหม่ได้จ านวน 1 คน    

ผู้ป่วยเบาหวานมุสลิมราย
ใหม่ไม่เข้าใจค าปรึกษาราย
ใหม่ 

 

ระบบ 

เครื่องมือ/อปุกรณ์ 

ขาด One Stop 

ขาดเครื่องมอื/ในการสื่อสาร 

เจ้าหน้าที ่ มีเจ้าหน้าทีจ่ านวนน้อย ภาระงาน / ขาดคน 

ข้ันตอนการบริการซ้ าซ้อน 

สูงอายุ 

ผู้ป่วยไม่เข้าใจอ่านไม่ออกในเครื่องมือที่ใช้สื่อสาร 



 

13. บทเรียนที่ได้รับ  :   
การท างานในการดูแลผู้ป่วยต้องอาศัยความร่วมมือทุกฝ่าย เพ่ือให้งานด าเนินการไปด้วยดี  

รวมถึงความร่วมมือของผู้ป่วยและญาติท่ีช่วยให้การดูแลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 

14. ปัญหำ อุปสรรค  :   
การแปลภาษายาวี ต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาถิ่น  ต้องใช้ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ รวมถึงค าที่เป็นศัพท์เทคนิคบางค าอาจจะสื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานได้เข้าใจได้ยาก 
 

15. โอกำสกำรพัฒนำต่อเนื่อง  :    
การท าสื่อในด้านอ่ืนในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  เพ่ือให้

น่าสนใจมากขึ้น   
 

 

 

 


