
การจัดการความรู

งานพัฒนาวิชาการพยาบาล

กลุมงานวิชาการพยาบาล

กลุมภารกิจบริการวิชาการ



แลกเปล่ียนเรียนรู“การปองกันพลัดตกหกลม”(Fall) หองเพชรพิมาน
วันท่ี 20 ธ.ค. 54



จากแนวคิดของ Hendrich model (ขยายผลการใช I’M safe) ประชุม ๑๑/
๑๑/๕๔
ผลการดําเนินงาน
กลุมภารกิจบริการวิชาการ เห็นชอบในการใช Fall Risk Assessment
ดวย I’M safe
แตละสาขาอยูในชวงนําไปปรับแบบประเมินความเส่ียงการพลัดตก   หกลม
ตามบริบทของสาขา ดวย I’M safe
นัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูคร้ังสุดทาย วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2555
แนวทางการดําเนินการ
แนวทางของทุกสาขา มาปรับปรุงคูมือเดิมให update
ประเมินการปฏิบัติตามคูมือ



2. การรักษาอุปกรณท่ีใชแลวไมใหสูญหาย
(รวมกับ IC Center)

มีการจัดเวทีแลกเปล่ียน 2 คร้ัง ท้ังพยาบาลและผูชวยเหลือผูปวย โดย
รวมกันระหวางพัฒนาวิชาการพยาบาล กับ IC Center
วัตถุประสงค คือ ลดการลางอุปกรณในหนวยงานเพ่ือลดการแพรกระจาย
เช้ือ
ผลการดําเนินงาน
ไดแนวปฏิบัติการลดความเส่ียงตอการแพรกระจายเช้ือจากกิจกรรมลางทํา
ความสะอาด



การเตรียมอุปกรณกอนนําไปใชกับผูปวย
1.นําset ออกมา
2.ลอก sticker ออก
3.ติด stickerบนดานหลังใบแลกของ
การเตรียมอุปกรณ กอนสง CSSD
1.เช็ดคราบนํ้ายา/ครีม/หนอง
2.นําอุปกรณวางลงในกลองของCSSD โดยวางแยกเปนกลุมๆ
3.ทําเคร่ืองหมายการนับใหตรงจํานวนอุปกรณ
4.สอบทวนจํานวนอุปกรณกับ sticker ใหตรงกัน หากไมตรงคนหาการสูญหาย
5.ปดฝากลองรอแลกกับ CSSD

2.การรักษาอุปกรณท่ีใชแลวไมใหสูญหาย (รวมกับ
IC Center)



นํารองการปองกันอุปกรณสูญหายรูปแบบใหม ท่ี
๕/๔ สามัญ, ๕/๓ สามัญ, ๕/๒ สามัญ,  BURN



การรักษาอุปกรณทางการแพทยไมใหสูญหายภายหลังท่ีใชแลว
ในวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ หองเพชรภิรมย



3. การบริหารเคมีบําบัด ไดปรับแนวทางการบริหาร
เคมีบําบัด

(รวมกับคณะกรรมการบริหารยาทางการพยาบาล)
ผลการดําเนินงาน
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 4 ครั้ง จัดอบรมเจาหนาที่ 3รุน 297

คน
จัดทําเอกสารวิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารยาเคมีบําบัด



การบริหารยาเคมีบําบัด

ประชุมแลกเปลี่ยนท้ังหมด ๔ ครั้งไดแนวทาง
ปฏิบัติรวมกันและจัดอบรมพยาบาลจากทุก
หนวยงาน ๓รุน รวม ๒๗๗ คน
ขณะน้ีประเมินการปฏิบัติ

เอกสารจากการ KM, File, อุปกรณของ
ตัวอยางในการบริหารยาเคมีบําบัด ,VDO:
Spill  kit, แนวทางการจัดการเม่ือเกิดยาเคมี
บําบัดรั่วออกนอกหลอดเลือด (ผูปวยเด็ก เก็บไว
ท่ีหอผูปวย 4/4 สามัญ)



4. การบริหารยาท่ีมีความเส่ียงสูง รวมกับคณะกรรมการบริหาร
ยาทางการพยาบาล

รวมกําหนด HAD จํานวน ๑๒ รายการ พรอมทําแผนผลิก HAD 12
รายการแจกใหหนวยงาน
(เฉพาะผูใหญ สําหรับเด็กอยูในชวงดําเนินการ )
Implement ดวยการแจกใหหนวยงาน ศึกษารายละเอียด เกี่ยวกับ

หลักการผสมยา การบริหารยา     การเฝาระวัง Andidose
รูปแบบการเฝาระวังโดย ใชแบบฟอรมติดสติกเกอรสีขาว(HAD )



การบริหารยาท่ีมีความเส่ียงสูง
ประชุม ๓ คร้ัง รวมกําหนด รายช่ือ HAD จํานวน ๑๒ ชนิด



5. ลดระยะเวลา ลดข้ันตอนการตรวจสุขภาพ รวมกับ
กลุมงานบริการผูปวยนอก

ผลการดําเนินงาน
จากการเก็บขอมูลการใชบริการผูรับบริการตรวจสุขภาพ ใช
เวลา 5 ชม 26 นาที
แกไขข้ันตอนการรับบริการที่ OPD GP ดวยการ label เปน
ชองทางดวน โดยใชสัญลักษณสีแดง และประสานหนวยงานที่
เกี่ยวของ   ทําใหลดเวลาเหลือ 2 ช่ัวโมง 33 นาที



แลกเปล่ียนเรียนรู
“การลดระยะเวลา ลดข้ันตอน ในการตรวจสุขภาพ”



ผลการแลกเปล่ียนเรียนรู

ผลการดําเนินงาน
จากการเก็บขอมูลการใชบริการผูรับบริการตรวจสุขภาพ ใช
เวลา 5 ชม 26 นาที
แกไขข้ันตอนการรับบริการที่ OPD GP ดวยการ label
เปนชองทางดวน โดยใชสัญลักษณสีแดง และประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ   ทําใหลดเวลาเหลือ 2 ช่ัวโมง 33 นาที



6. การนิเทศทางการพยาบาล
1.ประเมินระดับความรูการนิเทศทางการพยาบาลของพยาบาลหัวหนางาน
และ พยาบาลอาวุโส
2.มีการจัดอบรมใหความรูแกพยาบาลหัวหนางาน และ พยาบาลอาวุโส
เก่ียวกับการนิเทศทางการพยาบาลดวย SBAR
3.กําหนดรูปแบบการนิเทศดวย SBAR โดยหัวหนางานนิเทศพยาบาล
ประจําการ
4.วิเคราะหขอมูลจากการนิเทศทางการพยาบาล
5.Coaching โดยหัวหนากลุมงาน
6.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู”ประสบการณในการนิเทศงานในหอผูปวย”
(ยังไมไดดําเนินการ)
7.สรุปแนวทางการนิเทศทางการพยาบาลหลังจากที่แลกเปลี่ยนเรียนรู



มีการดําเนินงานประจําสูงานวิจัย R๒R เร่ือง ............

การพัฒนาระบบการนิเทศทางการพยาบาลโดยใชกรอบ SBAR



คณะผู้บริหารทางการพยาบาล

หัวหน้างาน

หัวหน้างานนิเทศผู้ปฏิบัติงาน

วิเคราะห์ผลการนิเทศทางการพยาบาล

ผู้บริหารทางการพยาบาลนิเทศ
หัวหน้างานงาน

วิเคราะห์และสรุปผลการนิเทศ
ตาม KPI ขององค์กร

/การแก้ไข
/การรายงาน/การแนะนํา

ผลการดําเนินงานไม่
สอดคล้องกับKPI

ผลการดําเนินงาน
สอดคล้องกับKPI

กําหนดแนวทาง
แก้ไข/โครงการ

กําหนดแนวทาง/



วาระประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู เร่ือง นิเทศทางการพยาบาล

๑. ความเปนมาของการพัฒนาระบบนิเทศทางการพยาบาล  คุณอาภรณ  นิยมพฤกษ
๒. ผลการนิเทศทางการพยาบาลของ 5/1 พิเศษ คุณละมัยพร  โลหิตโยธิน
๓. ผลการนิเทศทางการพยาบาลของ 5/2 สามัญ             คุณศรัจจันทร  ธนเจริญพัทธ
๔. ผลการนิเทศทางการพยาบาลของ 4/3 Otho คุณพรทิพย  ขันธวิทย
๕. ผลการนิเทศทางการพยาบาลของ 4/2 พิเศษ              คุณเนาวรัตน  สารทลาลัย
๖. ผลการนิเทศทางการพยาบาลของ NICU คุณวัชรี  นรากุลรัศมี
๗. แนวทางการนิเทศทางการพยาบาลโดยใชกรอบ SBAR อาจารยนันทิดา  พันธุศาสตร

วันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔



แลกเปล่ียนเรียนรู
“การบริหารจัดการการดูแลผูปวยท่ีใชเคร่ืองชวยหายใจ”

คร้ังท่ี 1



7.การบริหารจัดการการดูแลผูปวยท่ีใชเคร่ืองชวยหายใจ

จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูในวันท่ี 27 มกราคม 2555 ไดผลสรุปใน
การแลกเปล่ียน คือ

1. ศูนยเครื่องมือแพทยควรกําหนดเวลาการทํางานและการพัก
เครื่องชวยหายใจโดยการปฏิบัติงานเชิงรุกเขาไปในหนวยงาน
พรอมทั้งกําหนดวันที่ครบกําหนดการทํางานของเครื่องชวยหายใจ
เพ่ือนํามาบํารุงรักษาดวยการเปาฝุน เปลี่ยน filter และเปลี่ยน
Heppa filter มอบศูนยเครื่องมือแพทย รับผิดชอบ

2. ศูนยเครื่องมือแพทยจะเปนผูเขาไปดูแลเครื่องชวยหายใจใน
หนวยงานเอง มอบศูนยเครื่องมือแพทย รับผิดชอบ



4. ใหมีการจัดสรรเครื่องชวยหายใจประจําหนวยงานโดยคํานวณจากสถิติ
การใชเครื่องชวยหายใจประจําปที่ผานมา โดยเทียบสัดสวนจากเครื่องที่
ใชการไดอยูในปจจุบัน คือ จํานวน Volume ventilator 34 เครื่อง ชํารุด
8 เครื่อง ใชการไดในปจจุบัน 26 เครื่อง มอบประธานคณะกรรมบริหาร
วัสดุครุภัณฑทางการพยาบาล รับผิดชอบ

5. กําหนดเกณฑของผูปวยในการพิจารณาการใช Volume ventilator
โดยประสานกับนายแพทยสุพจน  สุไพบูลยพิพัฒน มอบ คุณสุวารี
สาระอาภรณ รับผิดชอบ

มีการนัดการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูในเรื่องนี้อีกครั้ง ในวันที่
พฤหัสบดีที่23 กุมภาพันธ 2555
นัดพูดคุยกันอีกครั้งในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2555



7.การบริหารจัดการการดูแลผูปวยท่ีใชเคร่ืองชวยหายใจ



สรุปการแลกเปล่ียนเรียนรูการบริหารจัดการการดูแลผูปวยท่ีใช
เคร่ืองชวยหายใจ

ใหมีการกําหนดเกณฑการพิจารณาผูปวยที่ใชเคร่ืองชวยหายใจ ประเภท Volume
ventilator และใหมีการลงนามโดยนายแพทยสุพจน สุไพบูลยพิพัฒน เพ่ือ
ประกาศใชเปนแนวทางและแจงแกผูเกี่ยวของตอไป
ใหมีการทดลองการบริหารจัดการเคร่ืองชวยหายใจประเภท Volume ดวยการจัดสรร
เคร่ืองใหแกหนวยงาน ดังน้ี

หนวยงาน 5/2 สามัญ จํานวน 6 เคร่ือง
หนวยงาน 5/3 สามัญ จํานวน 6 เคร่ือง
หนวยงาน 5/4 สามัญ จํานวน 9 เคร่ือง
หนวยงาน 5/5 สามัญ จํานวน 10 เคร่ือง
สํารองไวที่ศูนยเคร่ืองมือแพทย 3 เคร่ือง



1. ศูนยเครื่องมือแพทยควรกําหนดเวลาการทํางานและการพักเครื่องชวยหายใจโดยการ
ปฏิบัติงานเชิงรุกเขาไปในหนวยงานพรอมทั้งกําหนดวันที่ครบกําหนดการทํางานของ
เครื่องชวยหายใจเพื่อนํามาบํารุงรักษาดวยการเปาฝุน เปลี่ยน filter และเปลี่ยน Heppa
filter

2. ศูนยเครื่องมือแพทยจะเปนผูเขาไปดูแลเครื่องชวยหายใจในหนวยงานเอง มอบ
3. ใหมีการจัดสรรเครื่องชวยหายใจประจําหนวยงานโดยคํานวณจากสถิติการใชเครื่องชวย

หายใจประจําปที่ผานมา โดยเทียบสัดสวนจากเครื่องที่ใชการไดอยูในปจจุบัน คือ จํานวน
Volume ventilator 34 เครื่อง ชํารุด 8 เครื่อง ใชการไดในปจจุบัน 26 เครื่อง

4. กําหนดเกณฑของผูปวยในการพิจารณาการใช Volume ventilator โดยประสานกับ
นายแพทยสุพจน  สุไพบูลยพิพัฒน

5. มีการนัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องน้ีอีกครั้ง ในวันที่ พฤหัสบดีที่23 กุมภาพันธ
2555

ผลการแลกเปล่ียนเรียนรู



รูป วันท่ี 23 กพ.55



ศูนยเครื่องมือแพทย จะเขาปฏิบัติการเชิงรุกในหนวยงาน
ทุกวันศุกรเพ่ือดูแลเครื่องชวยหายใจ ในเรื่องการเปลี่ยนฟว
เตอร การ chart baterry
ศูนยเครื่องมือแพทยจะจัดทําแนวปฏิบัติการใชเครื่องชวย
หายใจเพ่ือแจกใหกับหนวยงานใหปฏิบัติเปนแนวทาง
เดียวกัน เชน การไมใชแปงในการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวย
หายใจ
การเตรียมสายตอเครื่องชวยหายใจ ควรมีการเตรียมไวใน
สัดสวน 1:4- 1:5 มอบศูนยเครื่องชวยหายใจรับผิดชอบ



ประเมินการปฏิบัติตามแนวทางที่ไดแลกเปล่ียนเรียนรูกันในวันนี้หลังจาก
ปฏิบัติงานครบ 1 เดือน คือ เริ่มประเมินไดตั้งแตวันที่ 1 เม.ย. เปนตนไป
มอบศูนยเครื่องมือแพทยรับผิดชอบ
ศูนยเครื่องมือแพทยจะเขาประเมินการใชเครื่องชวยหายใจ ตามความเปน
จริงเพื่อเก็บรวบรวมเปนขอมูลประกอบการพิจารณา การใชเครื่องชวย
หายใจประเภท Volume ในอนาคต
เครื่องชวยหายใจของ 5/2 สามัญ เมื่อไมใชจะขอฝากไวที่ศูนยเครื่องมือ
แพทย แตหากมีการขอยืมเครื่องชวยใจใหมีการบริหารจัดการโดยศูนย
เครื่องมือแพทยและตองแจงใหเจาของหนวยงานทราบดวย
ตั้งแตวันที่ 1 มี.ค. 55 ศูนยเครื่องมือแพทยจะจัดทําสติ๊กเกอรการบํารุงรักษา
เครื่องชวยหายใจ และกําหนดเวลาการใชเครื่องไปติดไวที่เครื่องชวยหายใจ
ทุกเครื่อง



เกณฑ์การพิจารณาผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจประเภทVolume Ventilator

เกณฑการพิจารณาผูปวยท่ีใชเครื่องชวยหายใจประเภทVolume Ventilator
1.ภาวะทางคลินิก ที่มีความเจ็บปวยรุนแรง (อยางนอย 1 ขอ)
1.1  ARDS
1.2  CHF & Cardiogenic Shock
1.3  Severe Pneumonia
1.4  Active Pulmonary TB
1.5  ภาวะ Brain edema ที่ตองการ Hyperventilation
1.6  ESRD/Volume over load
1.7  โรคที่มีความหวัง
1.8  การหายใจไมสัมพันธกับBird’s ใชกลามเนื้อชวยหายใจ
1.9  การไดรับยา Sedation ที่ทําใหเกิด Paralysis/ เชน Pavulon / Tracium / Dormicum
2. ความสามารถในการแลกเปลี่ยนกาซลดลง (หลังจาก On Bird’s แลวมีอาการดังตอไปนี้ อยางนอย 1 ขอ )
2.1  ตองการ FiO2 = 1.0
2.2  RR > 35 ครั้ง/นาที
2.3  PaCO2 > 35-45 mmHg (Asthma, COPD with AE)
2.4  PaO2 < 60 mmHg
2.5  SpO2 < 90%

ลงชื่อ ………………………………………………..
นายแพทยสุพจน สุไพบูลยพิพัฒน

นายแพทยชํานาญการ
*หมายเหตุ  โรคที่ไมควรใช Volume ventilator คือ ผูปวยระยะสุดทาย ไดแก CA ระยะสุดทาย และ ผูปวย

ระยะสุดทายอื่นๆ ที่คาดวาจะเสียชีวิตภายใน1-2 สัปดาห



ขอบคุณคะ
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