การจัดการความรู้ หน่ วยช่ วยการหายใจ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
กลุ่ม
“ช่วยกันหายใจ”
คาขวัญ
“เครื่ องมือมีมาตรฐาน บริการประทับใจ ปลอดภัยทุกเวลา”
ประเภทเครื่องมือที่ใช้ “การจัดการความรู้โดยชุมชนนักปฏิบตั ิ ”
เหตุผลความสาคัญ
เครื่ องช่วยหายใจเป็ นอุปกรณ์เครื่ องมือแพทย์ที่ใช้ ในการบาบัดผู้ป่วยที่มีปัญหาในระบบหายใจ ซึง่
เป็ นกลุม่ ผู้ป่วยที่อยูใ่ นภาวะวิกฤติ มีความเสี่ยงสูง อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ใช้ มีความซับซ้ อน ราคาแพง จาก
การวิเคราะห์ปัญหาและความเสี่ยงที่เกิดขึ ้น พบว่าสาเหตุสาคัญคือ บุคลากรผู้ปฏิบตั ิขาดประสบการณ์
และความรู้ ความชานาญ ในการใช้ เครื่ องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ประกอบต่างๆอย่างถูกต้ องเหมาะสม
ดังนันเพื
้ ่อให้ พยาบาลผู้ปฏิบตั งิ านของหน่วยช่วยหายใจมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถให้ บริการ
เครื่ องช่วยหายใจในโรงพยาบาลอย่างมีมาตรฐาน ให้ คาแนะนาและ เป็ นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ งาน การ
ติดตามเฝ้ าระวังและแก้ ปัญหาอันเกิดจากการใช้ เครื่ องช่วยหายใจ ให้ แก่พยาบาลผู้ปฏิบตั ใิ นหอผู้ป่วยต่างๆ
ได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม หน่วยช่วยการหายใจ จึงได้ นาแนวคิดการจัดการความรู้มาใช้ โดยจัดตังชุ
้ มชน
นักปฏิบตั ขิ ึ ้น ใช้ ชื่อว่า “ชุมชนนักปฏิบตั ิ : ช่วยกันหายใจ” มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์
ความรู้ ความชานาญ และเชี่ยวชาญในการใช้ เครื่ องช่วยหายใจ ได้ อย่างปลอดภัย และคุ้มค่า
วิธีการดาเนินการ
หลังจากจัดตังชุ
้ มชนนักปฏิบตั ิ ”ช่วยกันหายใจ” เมื่อ ๑๐ ก.ค.๕๑ สมาชิกในกลุม่ ได้ ร่วมกันกาหนด
วัตถุประสงค์และแผนการจัดการความรู้ของหน่วยช่วยการหายใจ
โดยอาศัยแนวคิดการจัดการความรู้
ดังนี ้คือ
๑. กาหนดประเด็นความรู้ ท่ เี กี่ยวกับการใช้ เครื่ องช่ วยหายใจ
โดยร่วมกันวิเคราะห์จากเข็มมุง่ ของโรงพยาบาล ทบทวนภารกิจและหน้ าที่รับผิดชอบของหน่วย
ช่วยการหายใจ เป้าหมายการดาเนินงาน และปั ญ หาข้ อขัดข้ องหรื อความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นในการปฏิบตั งิ านที่
ผ่านมา กาหนดประเด็นความรู้ที่จาเป็ นดังนี ้คือ ๑) หลักการทางานของเครื่ องช่วยหายใจชนิดต่างๆ และการ
บารุงรักษาตามมาตรฐานเครื่ องมือแพทย์ ๒) โรคระบบหายใจและเวชบาบัดวิกฤติในระบบหายใจ๓) การ
ดูแลผู้ป่วยที่ใช้ เครื่ องช่วยหายใจ ๔) การควบคุมภาวะไร้ เชื ้อในอุปกรณ์ทอ่ หายใจ และ๕) การใช้ ทรัพยากร
อย่างเหมาะสม คุ้มค่า
๒. การสร้ างและแสวงหาความรู้
โดย ๑) การสืบค้ นข้ อมูลจาก เอกสาร ตารา คูม่ ือและแนวทางปฏิบตั ทิ ี่เกี่ยวข้ อง ๒) การสืบค้ นข้ อมูล
๑

จากอินเตอร์ เนต, ๓) การเข้ าร่วมอบรมประชุมวิชาการต่างๆ ๔) การเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก
มาบรรยายให้ ความรู้ และ๕) การกาหนดผู้เชี่ยวชาญเป็ นที่ปรึกษาในหน่วยงาน
๓. การจัดระบบความรู้
โดย ๑) จัดทารายการตาราและคูม่ ือที่มีในหน่วยงานให้ เป็ นหมวดหมู่ ๒) จัดทาฐานข้ อมูลเครื่ องช่วย
หายใจ ๓)จัดทาแฟ้มบันทึกความรู้ที่ได้ จากการรับส่งเวร และการปรึกษาปั ญหาประจาวัน
๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู้
สมาชิกกลุม่ นาความรู้ที่ไปค้ นคว้ ามาประยุกต์ใช้ ในการเพิ่มประสิทธิภาพงาน และจัดทา
คูม่ ือหรื อ
แนวทางปฏิบตั ิหรื อพัฒนานวตกรรมที่ได้ จากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และนาไปปรับปรุ งคุณภาพ และนาไป
ตรวจสอบความถูกต้ องเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง ตัวอย่างเช่น ๑) ข้ อควรปฏิบตั ใิ นการ
ป้องกันอุปกรณ์เครื่ องช่วยหายใจชารุดขณะใช้ งานในหอผู้ป่วย ๒) คูม่ ือและเทคนิคการใช้ งานเครื่ องช่วย
หายใจชนิดต่างๆ ๓) การปรับมาตรฐานการเปลี่ยนชุดอุปกรณ์จาก ๒ วัน/ครัง้ เป็ น ๗ วัน/ครัง้ ๔) การ
ปรับเปลี่ยนวิธีการทาความสะอาดสายชุดวงจรช่วยหายใจมาเป็ นวิธีการล้ างและอบฆ่าเชื ้อด้ วยการใช้
Hydrogen Plasma ๕) การลดค่าใช้ จา่ ยในการเปลี่ยน Bacteria filter ๖)การนาระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้
กับระบบการเก็บข้ อมูลของหน่วยช่วยการหายใจ ๗) การรณรงค์ลดอัตราอุปกรณ์ชารุดเสียหายขณะใช้ งาน
และ๘) การดัดแปลงสายพลาสติกสาหรับเก็บสายไฟมาหุ้มอุปกรณ์เครื่ องช่วยหายใจ เป็ นต้ น
๕. การเข้ าถึงความรู้
โดย ๑) จัดมุมความรู้-ตู้หนังสือสาหรับเก็บข้ อมูล เอกสารวิชาการต่างๆไว้ ในหน่วยฯ ๒) การจัดอบรม
ให้ แก่บคุ ลากรจบใหม่ รวมทังนิ
้ สิตแพทย์ และนักศึกษาพยาบาลที่มาฝึ กงานในโรงพยาบาล ๓) จัดประชุม
วิชาการประจาปี ๔) จัดโครงการ machine guide delivery เพื่อให้ คาแนะนาและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ปัญหา
เกี่ยวกับการใช้ เครื่ องช่วยหายใจกับพยาบาลผู้ปฏิบตั ใิ นหอผู้ป่วยต่างๆ ตามที่ร้องขอ และ ๕) สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ขา่ วสารที่เกี่ยวกับการใช้ เครื่ องช่วยหายใจผ่านผู้ตรวจการพยาบาล
๖. การแบ่ งปั นความรู้
๑) ความรู้ชดั แจ้ ง(Explicit knowledge) จัดทาตาราและเอกสารคูม่ ือคาแนะนาเกี่ยวกับการใช้
เครื่ องช่วยหายใจที่มีอยู่ และแจกจ่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จัดทาฐานข้ อมูล และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ผ่าน web blog ของหน่วยช่วยการหายใจ
๒) ความรู้ภายใน(Tacit knowledge) กาหนดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปั ญหา
ข้ อขัดข้ องและการแก้ ไข ขณะรับส่งเวรในหน่วยตอนเช้ า และขณะตรวจเยี่ยมการทางานของเครื่ องฯในหอ
ผู้ป่วยทุกวัน
ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการประชุมของหน่วยงานต่างๆในประเด็นที่เกี่ยวข้ องเช่น
การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้ป่วยที่ใช้ เครื่ องของหอผู้ป่วยต่างๆ
การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในหอ
ผู้ป่วยวิกฤติ การจัดการความรู้ในการลาเลียงผู้ป่วยทางอากาศของสถาบันเวชศาสตร์ การบิ น เป็ นต้ น
เป็ นวิทยากรเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่ใช้ เครื่ องช่วยหายใจ ให้ กบั หน่วยงานทังภายในและภายนอก
้
๒

๗.การเรี ยนรู้ ต่อเนื่อง
โดย ๑) ทบทวนและปรับปรุงคูม่ ือ ฯ และพัฒนาการจัดการความรู้ผา่ น web ให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
๒) พัฒนานวตกรรม และงานวิจยั R2R เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่ องช่วยหายใจ ๓) ขยายผลการจัดการความรู้
เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่ใช้ เครื่ องช่วยหายใจให้ แก่บคุ ลากรในหอผู้ป่วยต่างๆเพิ่มขึ ้น
ผลการดาเนินการ
จากการพูดคุยกันอย่างไม่เป็ นทางการ หลังการรับ- ส่งเวรในช่วงเช้ า ครัง้ ละประมาณ ๑๐ – ๑๕
นาที เพื่ อเสนอขัดข้ องและแนวทางการแก้ ปัญหาในเวรที่รับผิดชอบ รวมทังแลกเปลี
้
่ยนเรี ยนรู้จากพยาบาล
ผู้มีประสบการณ์เชี่ยวชาญกว่า ลงบันทึกไว้ ในแฟ้มทุกวัน และสรุปประเด็นสาคัญที่ได้ รับทุกเดือน บาง
ประเด็นนาไปสูก่ ารแก้ ไขอย่างเป็ นรูปธรรม มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง นวั ตกรรม งานวิจยั และ
แนวทางปฏิบตั ทิ ี่เป็ นมาตรฐานนาไปใช้ ในหอผู้ป่วยต่างๆได้ ทาให้ สมาชิกเกิดการเรี ยนรู้ ทักษะและความ
ชานาญมากขึ ้น สามารถใช้ เครื่ องช่วยหายใจได้ อย่างมัน่ ใจ สรุปผลการดาเนินการจัดการความรู้ของชุมชน
ช่วยกันหายใจ ตังแต่
้ ๑๐ ก.ค. ๕๑ – ๓๑ มี.ค. ๕๒ ดังนี ้คือ
๑) จานวนครัง้ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ของสมาชิกกลุม่ เฉลี่ย ๓.๕ ครัง้ /สัปดาห์ (เป้า ๑ ครัง้ -สัปดาห์)
๒) จานวนครัง้ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั บุคลากรในหอผู้ป่วยต่างๆเฉลี่ย ๔ ครัง้ /เดือน(เป้า ๑ ครัง้ /เดือน)
๓) จานวน CQI/แนวทางปฏิบตั ิ/นวตกรรมที่ได้ จากการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ๔ เรื่ อง (เป้า ๒ เรื่ อง/ปี )
๔) จานวนบุคลากรที่เข้ ารับการอบรมการใช้ เครื่ องฯมีความรู้เพิ่มขึ ้นร้ อยละ ๙๘.๕ (เป้ามากกว่าร้ อยละ ๘๐)
๕) อัตราการชารุดเสียหายของเครื่ องขณะใช้ งานลดลงเหลือ ๐.๐๖ ครัง้ /๑๐๐๐ ชัว่ โมงการใช้ เครื่ องฯ
(เป้า ๑ ครัง้ /๑๐๐๐ชัว่ โมงการใช้ เครื่ องฯ)

๓

การเผยแพร่ และการนาไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์
โดย๑) การประชาสัมพันธ์ แจกจ่ายแนวทางปฏิบตั ิ คูม่ ือ และนวตกรรมต่างๆให้ แก่บคุ ลากรในหน่วย
และในหอผู้ป่วยที่เกี่ยวข้ องได้ ทราบและนาไปใช้ รวมทังประชาสั
้
มพันธ์ขา่ วสารต่างๆจากหน่วยช่วยหายใจสู่
ผู้ปฏิบตั โิ ดยตรงหรื อผ่านผู้ตรวจการพยาบาล ๒) พัฒนาการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ผา่ น web board/ web blog
ให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น ๓) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เช่นประชุมวิชาการประจาปี อย่างต่อเนื่อง เพื่อติ ดตาม
ความรู้ใหม่ๆและเแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั หน่วยงานอื่นๆทังภายในและภายนอก
้
ให้ กว้ างขวางยิ่งขึ ้น
และ๔) พัฒนาโครงการวิจยั ประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเครื่ องช่วยหายใจ ในโรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลยเดช ในด้ านความปลอดภัย ความคุ้มค่า และความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ
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น.อ. ชาตรี พลสยม
น.ท.หญิง สมศิริ สายภัทรานุสรณ์
น.ต.หญิง ภัทราภรณ์ จันทนวงษ์
น.ต.หญิง วิภามณี ชาญเฉลิม
น.ต.หญิง ศุวชั รี ย์ งูพิมาย
น.ต.หญิง นิสาชล ปธานราษฎร์
น.ต.หญิง ณัฐพร ทิพย์ศริ ิ
น.ต.หญิง อมรรัตน์ บุญลึก
ร.อ.หญิง วรอรรถ แสงรัตน์
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