ผลการถอดบทเรียน:
่
การพยาบาลผู ป
้ ่ วยหย่าเครืองช่
วยหายใจ

วนิดา ดุรงค์ ฤทธิชัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

่
ข้อมู ลทัวไป:
1. จานวนพยาบาลวิชาชีพในแผนก:
-พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบต
ั ก
ิ าร 1 คน
-พยาบาลวิชาชีพระดับชานาญการพิเศษ 1 คน
2. พยาบาลวิชาชีพระดับปริญญาตรี 2 คน
3. พยาบาลวิชาชีพอบรมเฉพาะทาง (4 เดือน)
-การพยาบาลหัวใจและหลอดเลือด 1 คน
-การพยาบาลวิกฤติกม
ุ าร 1 คน

ศักยภาพ/ทุนทางสังคมของหน่ วยงาน
ทุนศักยภาพที่เด่ นที่สุด

พยาบาลวิชาชีพที่มีความสามารถเป็ นผู้สอนเรื่ อง
การดูแลและบริหารจัดการเรื่ องเครื่ องช่ วยหายใจ

กลุ่มเป้ าหมายที่ดาเนินการ

พยาบาลวิชาชีพ

งานเด่ น

การสอนหน้ างาน

ความเชี่ยวชาญที่สุด

การเป็ นพี่เลีย้ งที่ปรึกษางาน

งานและกิจกรรมที่ดาเนินงาน งานเป็ นที่ปรึกษา การสอนหน้ างาน
ในหน่ วยงาน
ปั ญหาที่พบในหน่ วยงาน

การประเมินการใส่ เครื่ องช่ วยหายใจในครั ง้ แรก

ศักยภาพ/ทุนทางสังคมของหน่ วยงาน (ต่ อ)
แนวทางแก้ ไข








การสอนหน้ างานเพื่อทาความเข้ าใจบทบาทของพยาบาล
ในการประเมินคนไข้ ใส่ เครื่ องช่ วยหายใจครั ง้ แรก
การกากับติดตามของหัวหน้ าหอผู้ป่วย
การแนะนาในเวทีของการประชุมหอผู้ป่วยเพื่อทราบ
ปั ญหาและการแก้ ไขสถานการณ์ ปัญหาที่เกิดขึน้
จากการใส่ เครื่ องช่ วยหายใจ
การอบรมฟื ้ นฟูความรู้ ประจาอย่ างต่ อเนื่อง
การจัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ น
และให้ คาปรึกษาเมื่อเกิดปั ญหาอย่ างทันการณ์

งานและกิจกรรมที่สอดคล้ องกับการสร้ างเสริมสุขภาพตามกรอบกฎบัตรออตตาวา
ชื่องาน

การปรั บระบบบริการเรื่ องการบริหารจัดการดูแลเครื่ องช่ วย
หายใจ และการปรั บพฤติกรรมการดูแลเครื่ องช่ วยหายใจ

ประชากรกลุ่มเป้ าหมาย พยาบาลวิชาชีพ

ผลลัพธ์ ท่ ตี ้ องการจาก
นโยบาย

ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัยและหย่ าเครื่ องช่ วยหายใจ
ได้ ในเร็ววัน

ผู้ดาเนินการในการ
ขับเคลื่อน

หน่ วยเครื่ องช่ วยหายใจ

งานและกิจกรรมที่
งานอบรมฟื ้ นฟูประจาปี งานสอนหน้ างาน งานพัฒนาระบบ
ดาเนินงานในหน่ วยงาน สารสนเทศ

ผลลัพธ์ ท่ ตี ้ องการใน
หน่ วยงาน

ระบบสารสนเทศด้ านการบริหารจัดการเครื่ องช่ วยใจ

บทบาทของพยาบาลในการพัฒนางาน
-การแสดงบทบาทการสอนแบบพี่เลี ้ยงและบทบาทการให้ คาปรึ กษากับ

พยาบาลในแผนก นอกแผนกและพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลชุมชน
ให้ มีความสามารถในการปฏิบตั ิพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ เครื่ องช่วย
หายใจอย่างมีประสิทธิภาพ
-การสอนผู้ป่วยและญาติให้ มีความรู้พื ้นฐานในการใช้ เครื่ องช่วยหายใจที่บ้าน
-การจัดการปั ญหาที่พบบ่อยและวิธีการให้ การดูแลผู้ป่วยเมื่ออยูท
่ ี่บ้าน
-การประสานแพทย์ที่เกี่ยวข้ องเพื่อสนับสนุนการทางานร่ วมกัน

ความรู้

สื่อการเรี ยนรู้และวิธีจดั การดูแลผู้ป่วยและญาติ
-การปรึ กษาฝ่ ายการพยาบาลในการถ่ายทอดความรู้และขยายเครื อข่าย

การปฏิบตั ิพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน

การออกแบบการค้ นหาแนวทางการทางาน กิจกรรม โครงการ
การพัฒนาความสามารถผู ป
้ ฏิบต
ั งิ าน
-การอบรมวิชาการระยะเวลา 5 วัน
-การสอนและให ้คาปรึกษาแบบหน้างาน
่
-การจัดทาสือการเรี
ยนรู ้
-การจัดทาคูม
่ อ
ื การปฏิบต
ั งิ าน
่
-การจัดทาแบบบันทึกเพือประเมิ
นปัญหาด ้วยตนเองสาหร ับผูป้ ่ วยและญาติ

่
การพัฒนาศ ักยภาพผู เ้ กียวข้
อง การฝึ กอบรม การศึกษาดู งาน
่ ้เครืองช่
่ วยหายใจ
-การประเมินสภาพผูป้ ่ วยทีใช
่ ้เครืองช่
่ วยหายใจ
-การวินิจฉัยทางการพยาบาลผูป้ ่ วยทีใช
่
่ ้เครืองช่
่ วยหายใจ
-การดูแลแก ้ไขปัญหาทีพบบ่
อยในผูป้ ่ วยทีใช
่ ้านสาหร ับผูป้ ่ วยทีจ่ าหน่ ายพร ้อมเครืองช่
่ วยหายใจ
-การดูแลต่อเนื่ องทีบ
การทาข้อตกลงร่วม กาหนดกฎ กติกา แนวปฏิบต
ั ก
ิ ารพยาบาลในการทางาน
-แนวทางการประเมินภาวะวิกฤติระบบทางเดินหายใจ เช่น Pneumothorax,
ventilatory Associated Pneumonia (VAP)
่ ้เครืองช่
่ วยหายใจ
-คูม
่ อ
ื การปฏิบต
ั พ
ิ ยาบาลผูป้ ่ วยทีใช
่ ้เครืองช่
่ วยหายใจ
-เกณฑ ์สมรรถนะพยาบาลทีใช

บทบาทพยาบาลในการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล

8

นวัตกรรม

คูม่ ือสาหรับพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้ เครื่องช่วยหายใจ

ผู้ดาเนินการหลัก

พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานในหอผู้ป่วยวิกฤติ

ผู้ร่วมดาเนินการ

พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานในหอผู้ป่วยอื่นที่มีการใช้ เครื่องช่วยหายใจ
ทังในและนอกโรงพยาบาลราชบุ
้
รี

กิจกรรมที่ได้
ดาเนินการตาม
บทบาทหน้ าที่

-เนื ้อหา: พยาธิสรี ระวิทยาของระบบทางเดินหายใจ, ภาวะวิกฤติทางเดิน

หายใจ, การบาบัดภาวะวิกฤติระบบทางเดินหายใจ, การพยาบาลระบบ
ทางเดินหายใจ เช่น การให้ ออกซิเจน การทาทางเดินหายใจให้ โล่ง, การลด
อุณหภูมิ, การจัดการภาวะหายใจเร็ว (Hyperventilate) เป็ นต้ น
-การใช้ เครื่ องช่วยหายใจ: ระดับพื ้นฐานสูข
่ นสู
ั ้ ง, ปั ญหาที่พบบ่อย เช่น
การพึง่ พาเครื่องช่วยหายใจเนื่องจากกล้ ามเนื ้อหัวใจไม่คืนสภาพ เป็ นต้ น
-สื่อการเรี ยนรู้ แบบสื่อสารสองทาง เช่น สไลด์, วิดีโอ, คลิปสัน้ ,
-คูม
่ ืออบรมระยะ 1 วัน, 5 วัน พร้ อมแบบประเมินผลความรู้และทักษะปฏิบตั ิ
-การสรุ ปบทเรี ยน

บทบาทพยาบาลในการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล (ต่อ)

9

นวัตกรรม

คูม่ ือสาหรับผู้ป่วยและญาติในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้ เครื่ องช่วยหายใจที่บ้าน

ผู้ดาเนินการหลัก

พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานในหอผู้ป่วยวิกฤติ

ผู้ร่วมดาเนินการ

พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานในหอผู้ป่วยอื่นที่มีการใช้ เครื่ องช่วยหายใจทังในและนอกโรงพยาบาล
้
ราชบุรี

กิจกรรมที่ได้
ดาเนินการตาม
บทบาทหน้ าที่

-การสอนผู้ป่วยและญาติก่อนกลับบ้ านเกี่ยวกับวิธีการใช้ และดูแลเครื่ องช่วยหายใจ,

การลด
การพึง่ พาเครื่ องช่วยหายใจ, การบันทึกวิธีและผลการใช้ เครื่ องช่วยหายใจที่บ้านในแบบบันทึก,
การดูดเสมหะ,การสังเกตการเปลี่ยนแปลงและอาการฟิ ดปกติที่ต้องรี บกลับมาโรงพยาบาล, การ
เปลี่ยน Tracheostomy
-การตรวจสอบความถูกต้ องในการบันทึกวิธีและผลการใช้ เครื่ องช่วยหายใจที่บ้านในแบบบันทึก
-การสอบทานข้ อมูลย้ อนกลับ
-การให้ คาปรึกษาทางโทรศัพท์
-การถ่ายรูปและส่งรูปผลการให้ การดูแลผู้ป่วยที่ใช้ เครื่ องช่วยหายใจที่บ้าน
-สื่อการเรี ยนรู้แบบสื่อสารสองทาง เช่น สไลด์, วิดีโอ, คลิปสัน้ ,
-คูม
่ ือการดูแลผู้ป่วยใช้ เครื่ องช่วยหายใจที่บ้าน พร้ อมแบบประเมินผลความรู้และทักษะปฏิบตั ิ และ
แบบวัดความพึงพอใจ

สมรรถนะของพยาบาลในการสร ้างเสริมสุขภาพ
ด้ านคุณลักษณะ
ส่ วนบุคคล

ด้ านการปฏิบัตกิ ิจกรรม
สร้ างเสริมสุขภาพ

ด้ านการบริหารจัดการ
ในการสร้ างเสริม
สุขภาพ

ด้ านการพัฒนาภาคี
เครื อข่ ายการสร้ างเสริม
สุขภาพ

ด้ านการวิจัยและ
การจัดการความรู้

-ความรู้ พื ้นฐานพยาธิ

-การฝึ กปฏิบต
ั กิ าร

-การใช้ เครื่ องช่วยหายใจ:

-การอบรมฟื น
้ ฟูความรู้เป็ น

-การจัดการความรู้

สรี ระวิทยาของระบบ
ทางเดินหายใจและความรู้
ขันสู
้ งที่เกี่ยวข้ องกับการ
บาบัดภาวะวิกฤติทางเดิน
หายใจ
-การพยาบาลระบบ
ทางเดินหายใจ
-การใช้ และดูแล
เครื่ องช่วยหายใจ
-การสอนสุขศึกษาผู้ป่วย
และญาติผ้ ปู ่ วยที่ใช้
เครื่ องช่วยหายใจ

พยาบาลผู้ป่วยที่ใช้
เครื่ องช่วยหายใจ
-การฝึ กจัดการแก้ ไข
ปั ญหาที่พบบ่อยของ
เครื่ องช่วยหายใจ
-การฝึ กจัดการแก้ ไข
ปั ญหาซับซ้ อนของ
เครื่ องช่วยหายใจ
-การฝึ กปฏิบต
ั กิ ารดูแล
ต่อเนื่องผู้ป่วยและญาติ
ผู้ป่วยที่ใช้ เครื่ องช่วย
หายใจที่บ้าน

ระดับพื ้นฐานสูข่ ั ้นสูง
-การแก้ ไขปั ญหา
เครื่ องช่วยหายใจ
-การพัฒนาคูม
่ ือการ
ฝึ กอบรม
-การสร้ างสื่อการเรี ยนรู้
แบบสื่อสารสองทาง เช่น
สไลด์, วิดีโอ, คลิปสั ้น
-การพัฒนาคูม
่ ือการดูแล
ผู้ป่วยใช้ เครื่ องช่วยหายใจ
ที่บ้าน พร้ อมแบบ
ประเมินผลความรู้และ
ทักษะปฏิบตั ิ และแบบวัด
ความพึงพอใจ

ระยะเพื่อยกระดับความรู้และ
ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
-การประชุมชี ้แจงทาความ
เข้ าใจบุคลากรในชุมชนที่
เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับวิธีการ
ช่วยเหลือและส่งต่อ

-การวิจย
ั และพัฒนา

ปั ญหาและความต้ องการในการเตรี ยมความพร้ อม
เป็ นศูนย์ ฝึกอบรมความเป็ นเลิศทางการพยาบาล
-ความสามารถในการประเมิน

การวินิจฉัย การจัดการและการประเมินผล
ปั ญหาของผู้ป่วยที่ใช้ เครื่ องช่วยหายใจไม่เพียงพอ
-ขาดแผนการดูแลต่อเนื่องสาหรับผู้ป่วยที่ใช้ เครื่ องช่วยหายใจและครอบครัว
เมื่อกลับไปอยูบ่ ้ าน
-ความสามารถในการใช้ และแก้ ปัญหาเครื่ องช่วยหายใจไม่เพียงพอ

ยุทธวิธี(Strategies)และหรื อแนวทางการเตรี ยมความพร้ อมเป็ น
ศูนย์ ฝึกอบรมความเป็ นเลิศทางการพยาบาล
การปรั บระบบบริการ
-คู่มือการดูแลผู้ป่วยใช้ เครื่ องช่ วยหายใจ, คู่มือการใช้ เครื่ องช่ วยหายใจ:
ระดับพืน้ ฐานสู่ขัน้ สูง
-การพัฒนาสื่อการเรี ยนรู้ แบบสื่อสารสองทาง เช่ น สไลด์ , วิดีโอ, คลิปสัน
้
-การพัฒนาแนวปฏิบัตก
ิ ารพยาบาลการดูแลผู้ป่วยใช้ เครื่ องช่ วยหายใจ
การพัฒนาทักษะส่ วนบุคคล
-การอบรมฟื ้ นฟูการพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้ เครื่ องช่ วยหายใจ
-การอบรมการใช้ เครื่ องช่ วยหายใจ
-โปรแกรมการสอนและฝึ กปฏิบัติผ้ ูป่วยและญาติผ้ ูป่วยที่ใช้ เครื่ องช่ วยหายใจ

ขัน้ ตอน/แผนปฏิบัตกิ ารเตรี ยมความพร้ อมเป็ นศูนย์ ฝึกอบรมความเป็ นเลิศทางการพยาบาล
: ระยะสัน
้
การจัดตังหน่
้ วยแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้การดูแลผู้ป่วยที่ใช้ เครื่ องช่วยหายใจในระยะวิกฤติหรื อในรายที่ใช้
เครื่ องช่วยหายใจที่บ้าน
 การพัฒนาคูม
่ ือการดูแลผู้ป่วยใช้ เครื่ องช่วยหายใจ คูม่ ือการใช้ เครื่ องช่วยหายใจ
 การพัฒนาสื่อการเรี ยนรู้ เช่น สไลด์, วิดีโอ, คลิปสัน้
 การอบรมฟื น
้ ฟูการพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้ เครื่ องช่วยหายใจ
 การอบรมการใช้ เครื่ องช่วยหายใจ
 การพัฒนาโปรแกรมการสอนและฝึ กปฏิบต
ั ิผ้ ปู ่ วยและญาติผ้ ปู ่ วยที่ใช้ เครื่ องช่วยหายใจ
 การวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์


ขัน้ ตอน/แผนปฏิบัตกิ ารเตรี ยมความพร้ อมเป็ นศูนย์ ฝึกอบรมความเป็ นเลิศ
ทางการพยาบาล : ระยะยาว
 การติดตามและประเมินผล (ความรู้

ทักษะปฏิบตั ิและความพึงพอใจ)
 การพัฒนาแนวปฏิบต
ั ิการพยาบาลการดูแลผู้ป่วยใช้ เครื่ องช่วยหายใจ
 การสังเคราะห์ระบบ กลไก กระบวนการของการพยาบาลการดูแลผู้ป่วย
ใช้ เครื่ องช่วยหายใจ
 การสังเคราะห์ระบบ กลไก กระบวนการดูแลผู้ป่วยและญาติ
ในการใช้ เครื่ องช่วยหายใจที่บ้าน

