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การจัดการความรู้ หน่วยช่วยการหายใจ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
 
กลุ่ม  “ชว่ยกนัหายใจ”   

ค าขวัญ       “เคร่ืองมือมีมาตรฐาน  บริการประทบัใจ  ปลอดภยัทกุเวลา” 
ประเภทเคร่ืองมือที่ใช้ “การจดัการความรู้โดยชมุชนนกัปฏิบตัิ” 
 
เหตุผลความส าคัญ 

เคร่ืองชว่ยหายใจเป็นอปุกรณ์เคร่ืองมือแพทย์ท่ีใช้ในการบ าบดัผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาในระบบหายใจ ซึง่
เป็นกลุม่ผู้ ป่วยท่ีอยูใ่นภาวะวิกฤติ มีความเส่ียงสงู อปุกรณ์ เทคโนโลยีท่ีใช้มีความซบัซ้อน ราคาแพง จาก
การวิเคราะห์ปัญหาและความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ พบวา่สาเหตสุ าคญัคือ  บคุลากรผู้ปฏิบตัิขาดประสบการณ์ 
และความรู้ ความช านาญ ในการใช้เคร่ืองชว่ยหายใจ และอปุกรณ์ประกอบตา่งๆอยา่งถกูต้องเหมาะสม 
ดงันัน้เพ่ือให้พยาบาลผู้ปฏิบตังิานของหนว่ยชว่ยหายใจมีความรู้ ความเช่ียวชาญ สามารถให้บริการ
เคร่ืองชว่ยหายใจในโรงพยาบาลอยา่งมีมาตรฐาน ให้ค าแนะน าและ เป็นท่ีปรึกษาเก่ียวกบัการใช้งาน การ
ตดิตามเฝ้าระวงัและแก้ปัญหาอนัเกิดจากการใช้เคร่ืองชว่ยหายใจ  ให้แก่พยาบาลผู้ปฏิบตัใินหอผู้ ป่วยตา่งๆ
ได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม  หนว่ยชว่ยการหายใจ จงึได้น าแนวคดิการจดัการความรู้มาใช้ โดยจดัตัง้ชมุชน
นกัปฏิบตัขิึน้ ใช้ช่ือวา่ “ชมุชนนกัปฏิบตั ิ : ชว่ยกนัหายใจ”  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเพิ่มพนูทกัษะ ประสบการณ์ 
ความรู้ ความช านาญ และเช่ียวชาญในการใช้เคร่ืองชว่ยหายใจ ได้อยา่งปลอดภยั และคุ้มคา่   
 
วิธีการด าเนินการ 
 หลงัจากจดัตัง้ชมุชนนกัปฏิบตั ิ”ชว่ยกนัหายใจ” เม่ือ ๑๐ ก.ค.๕๑  สมาชิกในกลุม่ได้ร่วมกนัก าหนด
วตัถปุระสงค์และแผนการจดัการความรู้ของหนว่ยชว่ยการหายใจ  โดยอาศยัแนวคดิการจดัการความรู้ 
ดงันีคื้อ 
๑. ก าหนดประเดน็ความรู้ท่ีเก่ียวกับการใช้เคร่ืองช่วยหายใจ  

โดยร่วมกนัวิเคราะห์จากเข็มมุง่ของโรงพยาบาล ทบทวนภารกิจและหน้าท่ีรับผิดชอบของหนว่ย 
ชว่ยการหายใจ เป้าหมายการด าเนินงาน และปัญ หาข้อขดัข้องหรือความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ในการปฏิบตังิานท่ี
ผา่นมา ก าหนดประเดน็ความรู้ท่ีจ าเป็นดงันีคื้อ ๑) หลกัการท างานของเคร่ืองชว่ยหายใจชนิดตา่งๆ และการ
บ ารุงรักษาตามมาตรฐานเคร่ืองมือแพทย์  ๒) โรคระบบหายใจและเวชบ าบดัวิกฤตใินระบบหายใจ๓)  การ
ดแูลผู้ ป่วยท่ีใช้เคร่ืองชว่ยหายใจ   ๔) การควบคมุภาวะไร้เชือ้ในอปุกรณ์ทอ่หายใจ   และ๕) การใช้ทรัพยากร
อยา่งเหมาะสม คุ้มคา่ 
๒. การสร้างและแสวงหาความรู้   

โดย ๑) การสืบค้นข้อมลูจาก เอกสาร ต ารา คูมื่อและแนวทางปฏิบตัท่ีิเก่ียวข้อง   ๒) การสืบค้นข้อมลู 



 

๒ 

จากอินเตอร์เนต,  ๓) การเข้าร่วมอบรมประชมุวิชาการตา่งๆ  ๔) การเชิญวิทยากรผู้ เช่ียวชาญจากภายนอก
มาบรรยายให้ความรู้  และ๕) การก าหนดผู้ เช่ียวชาญเป็นท่ีปรึกษาในหนว่ยงาน   
๓. การจัดระบบความรู้ 

โดย ๑) จดัท ารายการต าราและคูมื่อท่ีมีในหนว่ยงานให้เป็นหมวดหมู่   ๒) จดัท าฐานข้อมลูเคร่ืองชว่ย
หายใจ  ๓)จดัท าแฟ้มบนัทกึความรู้ท่ีได้จากการรับสง่เวร และการปรึกษาปัญหาประจ าวนั  
๔. การประมวลและกล่ันกรองความรู้ 

สมาชิกกลุม่น าความรู้ท่ีไปค้นคว้ามาประยกุต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพงาน และจดัท า คูมื่อหรือ
แนวทางปฏิบตัิหรือพฒันานวตกรรมท่ีได้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าไปปรับปรุงคณุภาพ และน าไป
ตรวจสอบความถกูต้องเหมาะสมโดยผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง  ตวัอยา่งเชน่ ๑) ข้อควรปฏิบตัใินการ
ป้องกนัอปุกรณ์เคร่ืองชว่ยหายใจช ารุดขณะใช้งานในหอผู้ ป่วย   ๒) คูมื่อและเทคนิคการใช้งานเคร่ืองชว่ย
หายใจชนิดตา่งๆ  ๓) การปรับมาตรฐานการเปล่ียนชดุอุปกรณ์จาก ๒ วนั/ครัง้ เป็น  ๗ วนั/ครัง้  ๔) การ
ปรับเปล่ียนวิธีการท าความสะอาดสายชดุวงจรชว่ยหายใจมาเป็นวิธีการล้างและอบฆา่เชือ้ด้วยการใช้  
Hydrogen Plasma  ๕) การลดคา่ใช้จา่ยในการเปล่ียน Bacteria filter ๖)การน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ 
กบัระบบการเก็บข้อมลูของหนว่ยช่วยการหายใจ  ๗) การรณรงค์ลดอตัราอปุกรณ์ช ารุดเสียหายขณะใช้งาน   
และ๘) การดดัแปลงสายพลาสตกิส าหรับเก็บสายไฟมาหุ้มอปุกรณ์เคร่ืองชว่ยหายใจ   เป็นต้น   
๕. การเข้าถงึความรู้ 

โดย  ๑) จดัมมุความรู้-ตู้หนงัสือส าหรับเก็บข้อมลู เอกสารวิชาการตา่งๆไว้ในหนว่ยฯ   ๒) การจดัอบรม 
ให้แก่บคุลากรจบใหม ่ รวมทัง้นิสิตแพทย์ และนกัศกึษาพยาบาลท่ีมาฝึกงานในโรงพยาบาล   ๓) จดัประชมุ
วิชาการประจ าปี  ๔) จดัโครงการ machine guide delivery เพ่ือให้ค าแนะน าและแลกเปล่ียนเรียนรู้ปัญหา
เก่ียวกบัการใช้เคร่ืองชว่ยหายใจกบัพยาบาลผู้ปฏิบตัใินหอผู้ ป่วยตา่งๆ  ตามท่ีร้องขอ  และ ๕) ส่ือสาร
ประชาสมัพนัธ์ขา่วสารท่ีเก่ียวกบัการใช้เคร่ืองชว่ยหายใจผา่นผู้ตรวจการพยาบาล   
๖. การแบ่งปันความรู้ 

๑) ความรู้ชดัแจ้ง(Explicit knowledge)  จดัท าต าราและเอกสารคูมื่อค าแนะน าเก่ียวกบัการใช้  
เคร่ืองชว่ยหายใจท่ีมีอยู ่และแจกจา่ยหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้ อง   จดัท าฐานข้อมลู  และการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ผา่น web blog ของหนว่ยชว่ยการหายใจ  

๒) ความรู้ภายใน(Tacit knowledge)   ก าหนดกิจกรรมการแลกเปล่ียนประสบการณ์ ปัญหา 
ข้อขดัข้องและการแก้ไข ขณะรับสง่เวรในหนว่ยตอนเช้า และขณะตรวจเย่ียมการท างานของเคร่ืองฯในหอ
ผู้ ป่วยทกุวนั    ร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการประชมุของหนว่ยงานตา่งๆในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องเชน่ 
การจดัการความเส่ียงเก่ียวกบัผู้ ป่วยท่ีใช้เคร่ืองของหอผู้ ป่วยตา่งๆ    การพฒันาสมรรถนะพยาบาลในหอ
ผู้ ป่วยวิกฤต ิ  การจดัการความรู้ในการล าเลียงผู้ ป่วยทางอากาศของสถาบนัเวชศาสตร์การบิน  เป็นต้น   
เป็นวิทยากรเก่ียวกบัการดแูลผู้ ป่วยท่ีใช้เคร่ืองชว่ยหายใจ ให้กบัหนว่ยงานทัง้ภายในและภายนอก    
 



 

๓ 

๗.การเรียนรู้ต่อเน่ือง   
โดย ๑) ทบทวนและปรับปรุงคูมื่อ ฯ  และพฒันาการจดัการความรู้ผา่น web ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  

๒)  พฒันานวตกรรม และงานวิจยั R2R เก่ียวกบัอปุกรณ์เคร่ืองชว่ยหายใจ  ๓) ขยายผลการจดัการความรู้
เก่ียวกบัการดแูลผู้ ป่วยท่ีใช้เคร่ืองชว่ยหายใจให้แก่บคุลากรในหอผู้ ป่วยตา่งๆเพิ่มขึน้  
 
ผลการด าเนินการ   

จากการพดูคยุกนัอยา่งไมเ่ป็นทางการ หลงัการรับ- สง่เวรในชว่งเช้า ครัง้ละประมาณ ๑๐ –  ๑๕ 
นาที เพ่ื อเสนอขดัข้องและแนวทางการแก้ปัญหาในเวรท่ีรับผิดชอบ รวมทัง้แลกเปล่ียนเรียนรู้จากพยาบาล  
ผู้ มีประสบการณ์เช่ียวชาญกวา่ ลงบนัทกึไว้ในแฟ้มทกุวนั และสรุปประเดน็ส าคญัท่ีได้รับทกุเดือน  บาง
ประเดน็น าไปสูก่ารแก้ไขอยา่งเป็นรูปธรรม มีกิจกรรมพฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง นวั ตกรรม งานวิจยั และ
แนวทางปฏิบตัท่ีิเป็นมาตรฐานน าไปใช้ในหอผู้ ป่วยตา่งๆได้ ท าให้สมาชิกเกิดการเรียนรู้ ทกัษะและความ
ช านาญมากขึน้ สามารถใช้เคร่ืองชว่ยหายใจได้อยา่งมัน่ใจ  สรุปผลการด าเนินการจดัการความรู้ของชมุชน
ชว่ยกนัหายใจ ตัง้แต ่๑๐ ก.ค. ๕๑ – ๓๑ มี.ค. ๕๒  ดงันีคื้อ  
๑) จ านวนครัง้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ของสมาชิกกลุม่เฉล่ีย ๓.๕ ครัง้/สปัดาห์ (เป้า ๑ ครัง้-สปัดาห์) 
๒) จ านวนครัง้การแลกเปล่ียนเรียนรู้กบับคุลากรในหอผู้ ป่วยตา่งๆ เฉล่ีย ๔  ครัง้/เดือน(เป้า ๑ ครัง้/เดือน) 
๓) จ านวน CQI/แนวทางปฏิบตัิ/นวตกรรมท่ีได้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ๔ เร่ือง (เป้า ๒ เร่ือง/ปี) 
๔) จ านวนบคุลากรท่ีเข้ารับการอบรมการใช้เคร่ืองฯมีความรู้เพิ่มขึน้ร้อยละ ๙๘.๕ (เป้ามากกวา่ร้อยละ ๘๐)  
๕) อตัราการช ารุดเสียหายของเคร่ืองขณะใช้งานลดลงเหลือ ๐.๐๖ ครัง้/๑๐๐๐ ชัว่โมงการใช้เคร่ืองฯ  
      (เป้า ๑ ครัง้/๑๐๐๐ชัว่โมงการใช้เคร่ืองฯ)  

 

 

 
 
 



 

๔ 

การเผยแพร่และการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
โดย๑) การประชาสมัพนัธ์แจกจา่ยแนวทางปฏิบตั ิ คูมื่อ และนวตกรรมตา่งๆให้แก่บคุลากรในหนว่ย 

และในหอผู้ ป่วยท่ีเก่ียวข้องได้ทราบและน าไปใช้ รวมทัง้ประชาสมัพนัธ์ขา่วสารตา่งๆจากหนว่ยชว่ยหายใจสู่
ผู้ปฏิบตัโิดยตรงหรือผา่นผู้ตรวจการพยาบาล  ๒) พฒันาการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผา่น web board/ web blog 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ๓) จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เชน่ประชมุวิชาการประจ าปีอยา่งตอ่เน่ือง เพื่อติ ดตาม
ความรู้ใหม่ๆ และเแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัหนว่ยงานอ่ืนๆทัง้ภายในและภายนอก ให้กว้างขวางยิ่งขึน้  
และ๔) พฒันาโครงการวิจยัประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจดัการเคร่ืองชว่ยหายใจ ในโรงพยาบาล
ภมูิพลอดลุยเดช ในด้านความปลอดภยั ความคุ้มคา่ และความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ  

 

Standard Devices...                    

Nice Services                       

With Safety                         

                                        

                 

 
 

รายช่ือสมาชิกทีม 
  

๑. น.อ. ชาตรี  พลสยม  ท่ีปรึกษา  
๒. น.ท.หญิง สมศริิ  สายภทัรานสุรณ์ 
๓. น.ต.หญิง ภทัราภรณ์ จนัทนวงษ์          

ท่ีปรึกษา 
ประธาน 

๔. น.ต.หญิง วิภามณี  ชาญเฉลิม  ผู้จดบนัทกึ  
๕. น.ต.หญิง ศวุชัรีย์  งพูิมาย  ผู้ประสาน  
๖. น.ต.หญิง นิสาชล ปธานราษฎร์  สมาชิก  
๗. น.ต.หญิง ณฐัพร  ทิพย์ศริิ  สมาชิก  
๘. น.ต.หญิง อมรรัตน์  บญุลกึ  สมาชิก  
๙. ร.อ.หญิง วรอรรถ   แสงรัตน์  สมาชิก  

 
 


