
การพัฒนานวัตกรรม  
ในบทบาท 

ผู้ปฎิบัติการพยาบาล 
 
 

สุราณี  ชาญฤทธิ์วัฒนะ  
APN : ผู้ป่วยพึ่งพาเคร่ืองช่วยหายใจ   



เร่ืองเล่าจาก หอผู้ป่วย VDU : Ventilator Dependent Unit  



หอผูป่้วยพึ่งพาเคร่ืองช่วยหายใจ  

19 ตุลาคม พ.ศ.2560  
พิธีเปิดหอผูป่้วยอย่างเป็นทางการ 



กลุ่มผู้รับบริการ 

• Prolong weaning 

 
• Deem to  ventilator dependent 

 
• EOL  

 

 



การพฒันานวตักรรม ทางการพยาบาล  

นวตักรรม เชิงกระบวนการ 
 

การเตรียมความพร้อมกอ่นจ าหน่ายส าหรับผูป่้วยพึ่งพาเคร่ืองช่วยหายใจ  
ในหอผูป่้วยเสมือนบา้น 

 
งานการพยาบาลผูป่้วยอายุรศาสตร์  

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  



ดา้นการบรหิารระบบบรกิารใหค้รบวงจร 
- พฒันาระบบเครอืขา่ยสหสาขาวชิาชพี 
ดแูลผูป่้วย home ventilator    
ดา้นการถา่ยทอดองคค์วามรูแ้เทคโนโลย ี
- โอกาสพฒันา แหลง่ศกึษาดงูาน 
ดา้นการพฒันาสมรรถนะของบคุลากร 
-  โอกาสพฒันา สรา้งพยาบาลผูเ้ชีย่วชาญใน
เร่ือง respiratory care  
ดา้นการท าวจิยัและพฒันางาน  
- on process  

แนวคดิหลกัในการนเิทศ 
เพือ่ความเป็นเลศิทางการพยาบาล 

Excellence in Nursing 

Supervision for  

Excellence in Nursing 
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มาตรฐานกระบวนการดแูลผูป่้วย 

การน าเครือ่งมอืคณุภาพ C3THER  

Management 

Supportive Education 



Management 

Supportive 
Education 

Supervision 

- พฒันาสมรรถนะการเป็นครูผูส้อน ส าหรับพยาบาล 

การจดัการหรือบรรเทา 
ความเครียดท่ีเกิดจาการ
ปฏิบติังาน 

ใหค้ าปรึกษา 

แนะน าวิธีสืบคน้ขอ้มลูการท า
แผนการสอน  

ทบทวนแนวปฎิบติัท่ีเก่ียวขอ้งใน
การดูแลผูป่้วย  

แผนการการสอนผูดู้แล 

คู่มือการสอน 

แนวคดิหลกัในการนเิทศสูค่วามเป็นเลศิทางการพยาบาล 
ดร.หรรษา เทยีนทอง หวัหนา้ฝ่ายการพยาบาล  

โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม ่



การพฒันาโปรแกรมการเตรียมความพร้อมกอ่นจ าหน่ายมุ่งเนน้ผูป่้วย  
และครอบครัวเป็นศูนยก์ลาง โดยใหญ้าติมีส่วนร่วมในการวางแผนการดูแล  

ระยะท่ี 1 :  ระยะเตรียมผูป่้วยและ ผูดู้แล   
 

Family meeting                               
 
Patient assessment  
 
Caregiver assessment  



 
ระยะท่ี 2   : โปรแกรมการเตรียมความพร้อมของผูดู้แล 

    

 



ระยะท่ี 3: การเตรียมความพร้อมสมาชิกครอบครัวกอ่นจ าหน่ายออกจาก
โรงพยาบาล 
 
Family  meeting  
 
ประเมินความพร้อมผูดู้แลกอ่นจ าหน่าย  
 

ประเมินความพร้อมในการเตรียมอุปกรณ์ และ สถานท่ี 
  
 

 
 

 



ระยะที ่4: ประสานเครือข่าย เพ่ือการดูแลอย่างต่อเน่ือง   

 

Thai COC     ผูป่้วยนอกเขตเมือง 

  E- consult  
     - เวชศาสตร์ครอบครัว  
        - Palliative care team  



ติดตามผูป่้วย  ใหค้  าปรึกษาทางโทรศพัท์ 



การติดตามผลลพัธ์ ของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วย  

1. ติดตามโดยใช้แบบเกบ็ขอ้มูลความพึงพอใจของสมาชิกครอบครัวผูป่้วยการไดรั้บ
การดูแลในหอผูป่้วย (FAM care)    

2. ประเมินความพร้อมของสมาชิกครอบครัวต่อการดูแลผูป่้วยท่ีบ้านกอ่นจ  าหน่าย 
3. ติดตามADLหลงัจ  าหน่าย  
4. การติดตามอตัรา การเขา้รับการรักษาซ ้าจากภาวะแทรกซ้อนหลงัจ  าหน่ายโดยไม่ได้

วางแผน ภายใน 72 ชม และ 28 วนั   
 

 
 

  



ผลลพัธ์   

ระยะเวลาด าเนนิกจิกรรม ตุลาคม 2560 – กรกฏาคม 2561 (จ าหน่าย 7 ราย)   
1. อตัราความพร้อมในการดูแลของผูดู้แลกอ่นจ าหน่าย = 100 %  
2. อตัราการเขา้รับการติดตามการเขา้รับการรักษาซ ้ าจากภาวะแทรกซอ้นหลงัจ าหน่ายโดย

ไม่ไดว้างแผน ภายใน 72 ชม และ 28 วนั = 0 
           revisit ER 1 ราย  COPD AE  จากภาวะหมอกควนั  
3.       อตัราความพงึพอใจต่อการไดร้ับการเตรียมความพร้อมก่อนจ าหน่ายของญาติ 
         > 80% = 100 %  
 
 
                                                                                                     





D/C  5  month :  no readmit/ re visit 
   ปัจจบุนั On TT with room air  หายใจดี   ลุกนัง่ไดเ้อง รับประทานอาหารอ่อน

ไดเ้อง เดินรอบบา้นดว้ย walker  ช่วยท างานบา้นเล็กๆนอ้ยได ้เช่นเตรียมวตัถุดิบประกอบ
อาหาร ใหลู้กชายปรุง  
 





รู้สึกตวั สลบัซึมหลบั มีกระตุกที่ปาก controlดว้ย ยากนัชกั 
-Suction / dressing แผล TT  
- feeding via PEG  
-ช่วยตวัเองไม่ได ้/ ขบัถ่ายบนเตียง ตอ้งมีคนช่วยท  าความสะอาด ร่างกาย 
-เคลื่อนที่ไปไหนไม่ได ้/ ตอ้งมีคนช่วยพลิกตะแคงตวั  
 
                                            
 
 
 

เคสที ่4 : Discharge from hospital = 4 month 
 ติดตามเคส ทางโทรศัพท์ ให้ค าปรึกษา ผ่านวดิีโอคอล 

หลังจ าหน่าย 3เดือน  ไม่มีภาวะแทรกซ้อน  ไม่ readmit  มาตรวจตามนัด  




