
 ชุมชนนกัปฏิบัติ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  ป ๕๑-๕๒  
 กอง/หนวยงาน ชื่อกลุม ประเด็นความรู หมายเหตุ 

*สงเขาประกวดในงานมหกรรมคุณภาพ 
กองทัพอากาศ 

๒๐ ส.ค. ๕๒ ๖ ชุมชน 
๑ กองเวชศาสตรฟนฟู P.T.-O.T.  รอบรู* 

(คนรักษขอ) 
การออกกําลังกายและการดูแลตนเองในผูปวยขอเสื่อม, ปวดขอดวยวิธีทาง
กายภาพบําบัด *ไดรางวัลที่ ๒ 

๒ ICU Med/CCU Dangerous team* การปองกันการติดเชื้อปอดอักเสบ *ไดรางวัลชมเชย 

๓ ICU Med/CCU CR-BSI* มาตรฐานการพยาบาลเพื่อลดการติดเชื้อในกระแสเลือด นวตกรรมจุกนิด พิชิตเสี่ยง  *ไดรางวัลที่ ๓ และ รางวัลที่ ๑ การจัดบอรด
นิทรรศการ 

๔ แผนกซักฟอก รักษผา มาตรฐานการใชผาอยางมีประสิทธิภาพ (ปรับ) ไดแนวทางปฏิบัติ 

๕ หนวยสุขศึกษา เพื่อนชวยเพื่อน การสรางคุณภาพชีวิตของผูติดเชื้อเอชไอวี (ปรับเปนงานประจํา ใหคําปรึกษา) จบโครงการแลว 

๖ อาคารพิเศษ การดูแล PORT-A Catheter การดูแลผูปวยที่ใส PORT-A Catheter อยางมีประสิทธิภาพ  ไดมาตรฐานในการดูแล Port-A Catheter 

๗ แผนกทะเบียนเวชสถิติ หมดปญหา การจัดเก็บและคนหาแฟมเวชระเบียน สรุปผล 

๘ ศูนยโรคหัวใจ รักษหัวใจ ลดอันตราย/การบาดเจ็บ/ปวดหลังจากการปฏิบัติงาน เปลี่ยน  รอตามผล 

๙ กองการพยาบาล การปองกันเลือด Hemolysis  เพิ่มประสิทธิภาพการเจาะเลือดสงตรวจเพื่อปองกันเลือด Hemolysis  ไดแนวทางในการปองกันเลือด Hemolysis 

๑๐ สนง.ประกันสุขภาพ รอบรูเรื่องสิทธิ* สิทธิประโยชนของผูรับบริการในกลุมสิทธิตางๆ  *ไดรางวัลชมเชย 

๑๑ หนวยชวยหายใจ ชวยกันหายใจ* การบํารุงรักษาและการแกปญหาจากการใชเครื่องชวยหายใจ ??? พี่ วิไลลักษณ *ไดรางวัลชมเชย 

๑๒ กองการพยาบาล ET ไมมีหลุด (Safety E-T tube) การพยาบาลเพื่อปองกันทอหายใจเลื่อนหลุด  สงประกวด งานคุณภาพ ทอ. ๕๓ 

๑๓ หองผาตัด ลดโลกรอนหมอนหนุนสบาย* ประดิษฐหมอนรองอวัยวะขณะทําผาตัดจากฟองน้ําเหลือใช (สงเสริมใหทดลองใช) *ไดรางวัลชมเชย 

๑๔ กองเภสัชกรรม Cancer center team ลดการสูญเสียยาเคมีบําบัด  รอตามผล 

๑๕ กองทันตกรรม ศัลยสบาย  (Funny oral surgery) เทคนิคการการถอนฟนกรามซี่บน รอตามผล 

๑๖ กองการพยาบาล การปองกันผูปวยหนี แนวปฏิบัติเพื่อเฝาระวังและการปองกันผูปวยหนี  ไดแนวทางการประเมินและปองกันผูปวยหนี 

๑๗ กองการพยาบาล การปองกันการติดเชื้อแผลผาตัด Wound care การปองกันการติดเชื้อแผลผาตัด  กําลังดําเนินการ 

๑๘ กองการพยาบาล ไอน้ํา วิธีการนึ่งขวด Sterile ใหแหงสนิท (ลง Web) แนวทางปฏิบัติในการทําขวด Sterile 

๑๙ กองการพยาลบาล การดูแลตอเนื่อง การดูแลตอเนื่องและการบันทึกที่มีประสิทธิภาพ  ไดจัดทําคูมือในการวางแผนจําหนาย 

๒๐ กองการพยาบาล ลดความผิดพลาดของสิ่งสงตรวจ การสงlabที่ถูกตอง  กําลังดําเนินการ 

๒๑ ICU MED หัวใจคุณภาพ แนวทางปฏิบัติการปองกันการติดเชื้อในกระแสเลือด   (สงเขาประกวดงานคุณภาพ ทอ. ๕๓ ) 
๒๕ ธค.๕๒ 

 



ชุมชนนกัปฏิบัตโิรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

ป ๒๕๕๓ 

NO กอง/หนวยงาน ชื่อกลุม ประเด็นความรู 
หมายเหตุ 

 

๑/๒๒ 
กองการพยาบาล
(CCU) 

SMART CCU NURSES 
การพัฒนาความรูบุคลากรพยาบาล CCU (Go to Smart 
CCU Nurses) 

(สงเขาประกวดงานคุณภาพ ทอ. ๕๓ ) 

๒๕ ธค.๕๒    

๒ /๒๓ กองเภสัชกรรม 

ชมรมรักษสุขภาพ 

(โครงการ เขาพรรษาเรามา
ทานผัก) 

 แนวทางการสรางเสริมสุขภาพบุคลากร  

งดสง 

ไดแนวทางการดูแลสุขภาพบุคลากร 

 

๓/๒๔ 

 
กองฑันตกรรม ศัลยสบาย   แนวทางปฏิบัติทางทันตกรรมเกี่ยวกับผูปวยโรคทางระบบ 

(สงเขาประกวดงานคุณภาพ ทอ. ๕๓ ) 

๒๕ ธค.๕๒ 

๔/๒๕ 

 

กองเวชศาสตร
ฟนฟ ู

ชุมชนคนเยี่ยมบาน การอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลผูปวยที่พรองทางการเคลื่อนไหว
(สงเขาประกวดงานคุณภาพ ทอ. ๕๓ ) 

๒๕ ธค.๕๒ 

๕/๒๖ 

 

สนง.ประกัน
สุขภาพ 

(กองการพยาบาล)

ชุมชนคนรักษสุขภาพ 
เครื่อขายการปองกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูงและ
เบาหวานในชุมชน 

(สงเขาประกวดงานคุณภาพ ทอ. ๕๓ ) 

๒๕ ธค.๕๒ 

๖/๒๗ 

 

กองการพยาบาล 
(๕/๑) 

Icezy 
การพัฒนานวัตกรรมประคบเย็น (Cold Cool )ปรับ  

การดูแลผูปวยที่มีภาวะขาด Alcohol เฉียบพลัน 

งด(สงเขาประกวดงานคุณภาพ ทอ.๕๓ ) 

๒๕ ธค.๕๒ 

๗/๒๘ 
กองอายุรกรรม/
กพย. 

DM การดูแลผูปวยเบาหวาน กําลังดําเนินการ 

๘/๒๙ 
กองอายุรกรรม/
กพย. 

End of life care การดูแลผูปวยระยะสุดทาย กําลังดําเนินการ 



NO กอง/หนวยงาน ชื่อกลุม ประเด็นความรู 
หมายเหตุ 

 

๙/๓๐ 

 

กองอายุรกรรม/
กพย. 

Discharge  plan การวางแผนจําหนาย กําลังดําเนินการ 

๑๐/๓๑ กองการพยาบาล CoP  UTI 
การปฏิบัติในการปองกันและลดการติดเชื้อในระบบทางเดิน
ปสสาวะ 

กําลังดําเนินการ 

๑๑/๓๒ ซักฟอก/กพย. คนรักษผา การซักผาใหมีคุณภาพ  6  พค. 53 

๑๒/๓๓ กองเภสัชกรรม Smile drug 
ลดความคลาดเคลื่อนในการจัดยา โดยใชเทคนคิ Tall man 
letter 

 6  พค.53 

๑๓/๓๔ เวชระเบียน  การติดตามตําแหนงที่ถูกตองของเวชระเบียน(บัตรหาย) 6  พค.53 

๑๔/๓๕ กองรังสีกรรม รักษ Contrast รักษไต 
การปองกันผูปวยเสี่ยงภาวะไตวายจากการไดสารทึบ
รังสีชนิดฉีดทางหลอดเลอืดดํา 

มิย 53 

๑๕/๓๖ 
หนวยสรางเสริม
สุขภาพ กพย. 

5 สีสุขสันต การสรางเสริมสุขภาพ Healthy blood Goal 4 มิ.ย.53 

๑๖/๓๗ กองกุมาร/กพย. เด็กสบาย ระบายเสมหะ แนวทางการดูดเสมหะในเด็ก มิย.53 

๑๗/๓๘ OR/กพย. Suction “back to basic” แนวทางการ Suction มิย.53 

๑๘/๓๙ Ortho/กพย. Ortho Nurse Safety 
Evidence best practice เรื่องแนวทางการปองกันผุปวยตก
เตียง/ลื่นลม 

1 มี.ค. – ๓๐ พ.ย.๕๑ 

๑๙/๔๐ Ortho/กพย. OA Nurse Record พัฒนารูปแบบการประเมินผูปวย Orthopidic ๑ ต.ค. – ๓๑ ธ.ค.๕๑ 

๒๐/๔๑ ICU-S /กพย. CoP MDR ลดและปองกันการแพรกระจายของเชื้อ MDR มิย. 

๒๑/๔๒ Cathlab  สีเข็ม “ความปลอดภัยในการบริหารยา” มิย. 



NO กอง/หนวยงาน ชื่อกลุม ประเด็นความรู 
หมายเหตุ 

 

๒๒/๔๓ ICU-S/กพย. Angle smile team เพิ่มความพึงพอใจในการบริการผูปวย มิย. 

๒๒/๔๔ ICU-S/ กพย. New generation Prev-ME Prevent and Reduce MD มิย. 

๒๓/๔๕ ICU-S /กพย. ID CQI ลดการผิดพลาดสิ่งสงตรวจ มิย. 

๒๔/๔๖ 6/3 กพย.  Healthy in work มิย. 

๒๕/๔๗ กองรังสีกรรม  เทคนิคการถาย แอกซเรย Scannogram กค. 

๒๖/๔๘ ICU-S /กพย. Smile Nurse พิชิต VAP CoP ลดการติดเชื้อ VAPใน ICU surg  มิย. 

๒๗/๔๙ ICU-S /กพย. CoP UTI ลดการติดเชื้อ UTI ใน ICU surg มิย. 

     

     

     

 


