แบบประเมินผลงาน

ของ
นางสาวบิวตี้ ฟูล
ตําแหน่ งพยาบาลวิชาชีพปฏิบตั กิ าร
ตําแหน่ งเลขที่ 000000 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพังงา
สํ านักงานสาธารณสุ ขจังหวัดพังงา

ขอประเมินเพื่อแต่ งตั้ง
ตําแหน่ งพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้ านการพยาบาล)
ตําแหน่ งเลขที่ 000000 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพังงา
สํ านักงานสาธารณสุ ขจังหวัดพังงา

สารบัญ
ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. ชื่อ
2. ตําแหน่ง
3. ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ง
4. ประวัติส่วนตัว
5. ประวัติการศึกษา
6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
7. ประวัติรับราชการ
8. ประวัติการฝึ กอบรมและดูงาน
9. ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
10. หน้าที่ความรับผิดชอบในปั จจุบนั
11. ผลการปฏิบตั ิงานย้อนหลัง
ตอนที่ 2 ผลงานทีเ่ ป็ นผลการดําเนินงานทีผ่ ่ านมา
1. ชื่อผลงาน
2. ระยะเวลาที่ดาํ เนินการ
3. ความรู ้ทางวิชาการหรื อแนวคิดที่ใช้ในการดําเนิ นการ
4. สรุ ปสาระและขั้นตอนการดําเนิ นงาน
5. ผูร้ ่ วมดําเนินงาน
6. ส่ วนของงานที่ผูเ้ สนอเป็ นผูป้ ฏิบตั ิ
7. ผลสําเร็ จของงาน
8. การนําไปใช้ประโยชน์
9. ความยุง่ ยากในการดําเนินการ/ปั ญหา/อุปสรรค
10. ข้อเสนอแนะ
เอกสารแนบท้ายประกอบคําขอประเมิน
1. สําเนาใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ นั หนึ่ง
2. สําเนา ก.พ.7

หน้ า
1
1
1
1
1
1
1
3
4
5
8
12
12
12
13
15
15
18
19
19
19

ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. ชื่ อ นางสาวบิวตี้ ฟูล
2. ตําแหน่ ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบตั ิการ ตําแหน่งเลขที่ 000000 กลุ่มงานการพยาบาลผูป้ ่ วยอายุรกรรม
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพังงา สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดพังงา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
ดํารงตําแหน่งนี้ เมื่อวันที่ 29 สิ งหาคม พ.ศ.2557
ดํารงตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 (ลูกจ้างชัว่ คราว)
ดํารงตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 8 สิ งหาคม 2557
(พนักงานกระทรวงสาธารณสุ ข)
อัตราเงินเดือนปั จจุบนั 21,890 บาท
3. ขอประเมินเพื่อแต่ งตั้งให้ ดํารงตําแหน่ ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้านการพยาบาล)
ตําแหน่งเลขที่ 000000 กลุ่มงานการพยาบาลผูป้ ่ วยอายุรกรรมกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพังงา
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดพังงา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
4. ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ.7)
เกิดวันที่ 5 เดือน สิ งหาคม พ.ศ.2531
อายุ 31 ปี 1 เดือน
อายุราชการ 5 ปี 1 เดือน
5. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิและวิชาเอก
ปี ทีส่ ํ าเร็จการศึกษา
สถาบัน
ปริ ญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
พ.ศ.2553
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชี พ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชี พการพยาบาลและผดุงครรภ์ช้ นั หนึ่ง เลขที่ 0000000000
วันออกใบอนุ ญาต 22 มีนาคม 2558 วันหมดอายุ 21 มีนาคม 2563
7. ประวัติการรับราชการ
วัน เดือน ปี
ตําแหน่ ง
อัตราเงินเดือน
สั งกัด
ลูกจ้างชัว่ คราว ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์
ตั้งแต่วนั ที่ 5 เมษายน 2553 – 30 กันยายน 2556
พนักงานกระทรวงสาธารณสุ ข ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2556 – 28 สิ งหาคม 2557
29 สิ งหาคม 2557 พยาบาลวิชาชีพ
16,460
งานผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ น
ปฏิบตั ิการ
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพังงา
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล (ต่ อ)
7. ประวัติการรับราชการ (ต่ อ)
วัน เดือน ปี
ตําแหน่ ง
1 ธันวาคม 2557
พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบตั ิการ
1 เมษายน 2558
พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบตั ิการ
1 ตุลาคม 2558
พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบตั ิการ
1 เมษายน 2559
พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบตั ิการ
30 กันยายน 2559
พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบตั ิการ
1 ตุลาคม 2559
พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบตั ิการ
1 เมษายน 2560
พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบตั ิการ
14 มิถุนายน 2560 พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบตั ิการ
1 ตุลาคม 2560
พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบตั ิการ
1 เมษายน 2561
พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบตั ิการ
1 ตุลาคม 2561
พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบตั ิการ
1 เมษายน 2562
พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบตั ิการ

อัตราเงินเดือน
สั งกัด
16,700
งานผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ น
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพังงา
17,210
งานผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ น
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพังงา
17,720
งานผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ น
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพังงา
18,230
งานผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ น
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพังงา
18,230
งานผูป้ ่ วยใน กลุ่มการพยาบาล
โรงพยาบาลพังงา
18,770
งานผูป้ ่ วยใน กลุ่มการพยาบาล
โรงพยาบาลพังงา
19,400
งานผูป้ ่ วยใน กลุ่มการพยาบาล
โรงพยาบาลพังงา
19,400
กลุ่มงานการพยาบาลผูป้ ่ วยอายุรกรรม
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพังงา
19,930
กลุ่มงานการพยาบาลผูป้ ่ วยอายุรกรรม
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพังงา
20,560
กลุ่มงานการพยาบาลผูป้ ่ วยอายุรกรรม
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพังงา
21,120
กลุ่มงานการพยาบาลผูป้ ่ วยอายุรกรรม
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพังงา
21,890
กลุ่มงานการพยาบาลผูป้ ่ วยอายุรกรรม
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพังงา
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล (ต่ อ)
8. ประวัติการฝึ กอบรมและดูงาน (ต่ อ)
ปี
ระยะเวลา
หลักสู ตร
2557
5 พ.ค.2557
การซ้อมแผนป้ องกันและระงับอัคคีภยั (ผูร้ ่ วม
1 วัน
สังเกตการณ์ตวั แทนจากโรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์)
15-16 พ.ค.2557 ATLS สําหรับบุคลากรวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานER
2 วัน
21-22 ต.ค.2557 วันพยาบาลแห่งชาติและมหกรรมวันเบาหวานโลก
2 วัน
ประจําปี 2557
2558 23- 24 ก.ค.2558 วิชาการมหกรรมผลงานคุณภาพเครื อข่าย
2 วัน
11 ส.ค.2558 การช่วยฟื้ นคืนชีพสําหรับพยาบาล
1 วัน
14 ส.ค.2558 วิชาการประจําปี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้และ
1 วัน
ประสบการณ์
2559
27 เม.ย.2559 การเก็บสิ่ งส่ งตรวจ
1 วัน
18 พ.ค.2559 การช่วยฟื้ นคืนชีพสําหรับพยาบาล
1 วัน
12 ก.ค. 2559 การดูแลเครื่ อง infusion pump
1 วัน
2560 22-24ก.พ.2560 การพัฒนาระบบบริ การดูแลผูป้ ่ วยระยะกึ่ง
3 วัน
เฉี ยบพลัน
28 ก.พ.2560 การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาความรุ นแรง ต่อเด็ก
1 วัน
และสตรี
29 พ.ค.2560 การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ประจําปี 2560
1 วัน
20 ก.ค.2560 วิชาการพยาบาลประจําปี กลุ่มการพยาบาล
1 วัน
โรงพยาบาลพังงา ประจําปี 2560 พบผูบ้ ริ หาร
23 พ.ย.2560
1 วัน
การพัฒนาระบบยา

สถาบัน
โรงพยาบาลพังงา
โรงพยาบาลพังงา
โรงพยาบาลพังงา
โรงพยาบาลพังงา
โรงพยาบาลพังงา
โรงพยาบาลพังงา
โรงพยาบาลพังงา
โรงพยาบาลพังงา
โรงพยาบาลพังงา
โรงพยาบาลสุ ราษฏร์ธานี
โรงพยาบาลพังงา
โรงพยาบาลพังงา
โรงพยาบาลพังงา
โรงพยาบาลพังงา

4
ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล (ต่ อ)
8. ประวัติการฝึ กอบรมและดูงาน (ต่ อ)
ปี
ระยะเวลา
หลักสู ตร
2561
11 มิ.ย.2561
การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ประจําปี 256
1 วัน
4 ก.ย.2561
มหกรรมผลงานคุณภาพ 2561
1 วัน
2562
31 พ.ค.2562 วิชาการไข้เลือดออกร่ วมกับเครื อข่าย
1 วัน
ในโรงพยาบาลพังงา
19 มิ.ย.2562
การบริ หารยา/เชื้อดื้อยา
1 วัน
โรคอุบตั ิใหม่
5 ก.ค.2562
1 วัน
28 ส.ค.2562 วิชาการประจําปี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้และ
1 วัน
ประสบการณ์

สถาบัน
โรงพยาบาลพังงา
โรงพยาบาลพังงา
โรงพยาบาลพังงา
โรงพยาบาลพังงา
โรงพยาบาลพังงา
โรงพยาบาลพังงา

9. ประสบการณ์ ในการทํางาน
9.1 งานโครงการ
9.1.1 ร่ วมโครงการฝึ กทักษะการช่วยฟื้ นคืนชีพสําหรับบุคลากรทางการพยาบาลของโรงพยาบาล
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 - ปั จจุบนั
9.1.2 ร่ วมโครงการแข่งขันกีฬาสี ภายในโรงพยาบาล และระหว่างโรงพยาบาล
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 - ปั จจุบนั
9.1.3 ร่ วมออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นกั เรี ยน ประชาชน และส่ วนราชการอื่นที่ขอมาในโอกาส
ต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 – ปั จจุบนั
9.1.4 ร่ วมโครงการเตรี ยมความพร้อมรองรับอุบตั ิเหตุหมู่/อุบตั ิภยั ของโรงพยาบาล
ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2553 – ปั จจุบนั
9.1.5 ร่ วมงานโครงการป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553-ปั จจุบนั
9.1.6 ร่ วมงานโครงการแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์สาํ หรับพยาบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557-ปัจจุบนั
9.1.7 ร่ วมโครงการพัฒนาองค์กรด้วยกิจกรรม 5 ส. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – ปั จจุบนั
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล (ต่ อ)
9. ประสบการณ์ ในการทํางาน (ต่ อ)
9.2 งานคณะทํางาน/คณะกรรมการ
9.2.1 คณะกรรมการควบคุมและป้ องกันการติดเชื้อประจําหน่วยงานอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ น โรงพยาบาล
กะปงชัยพัฒน์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 – ปี พ.ศ.2557
9.2.2 ผู ร้ ั บ ผิดชอบโครงการเครื่ องมื อพิ เศษประจําหน่ วยงานอุ บ ัติเหตุ และฉุ ก เฉิ น โรงพยาบาลกะปง
ชัยพัฒน์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 – ปี พ.ศ.2557
9.2.3 คณะทํางานโครงการประชุมเชิ งปฏิบตั ิเรื่ องการช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุสําหรับอาสาสมัคร
ในเขต อบต. เหมาะ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 – ปี พ.ศ.2557
9.2.4 ผูร้ ับผิดชอบ clinic asthmaและ คณะทํางานทีมการดูแลผูป้ ่ วย Asthma
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 – ปี พ.ศ.2557 โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์
9.2.5 คณะทํางานทีมซ้อมแผนภัยพิบตั ิหมู่ (ซักซ้อมแผน) 2553-2557โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์
9.2.6 คณะทํางานส่ งต่อผูป้ ่ วย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 – ปั จจุบนั
9.2.7 คณะทํางานสารสนเทศ ประจําหน่วยงานพิเศษบน โรงพยาบาลพังงา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557-ปั จจุบนั
9.2.8 คณะทํางานทีมการดูแลผูป้ ่ วยsepsis ประจําหน่วยงานพิเศษบน โรงพยาบาลพังงา
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557-ปั จจุบนั
9.3 งานวิทยากร
9.3.1 วิทยากรเครื่ องมือพิเศษประจําหน่วยงานอุบตั ิเหตุฉุกเฉิ น โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 – ปี พ.ศ.2556
9.3.2 วิท ยากรการประชุ มเชิ งปฏิ บ ตั ิ การเรื่ องการช่ วยเหลื อผูบ้ าดเจ็บ ณ จุ ดเกิ ดเหตุ สําหรับ อาสาสมัค ร
ในเขต อบต. เหมาะ อ.กะปง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 – ปี พ.ศ.2555
9.3.3 เป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาทางสุ ขภาพแก่ผปู ้ ่ วยและญาติในหอผูป้ ่ วยพิเศษบนโรงพยาบาลพังงา
ตั้งแต่ปีพ.ศ.2557-ปั จจุบนั
9.3.4 เป็ นผู ้ใ ห้ ค ํา ปรึ ก ษาทางสุ ขภาพแก่ ป ระชาชนทางสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ยงแห่ ง ประเทศไทย
จังหวัดพังงา ในรายการรอบรั้วโรงพยาบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 - ปั จจุบนั
10. หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบปัจจุบัน
ปฏิ บ ัติ ง านในตํา แหน่ ง พยาบาลวิช าชี พ ระดับ ปฏิ บ ัติ ก าร กลุ่ ม งานการพยาบาลผู ป้ ่ วยอายุร กรรม
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพังงา
ด้ านการปฏิบัติการ
1. ให้การพยาบาลครอบคลุ มและต่อเนื่ องตลอด 24 ชั่วโมง ตามสภาพปั ญหาและความต้องการของ
ผูป้ ่ วยแต่ละราย
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล (ต่ อ)
2. ปฏิ บ ัติ กิ จกรรมการรั ก ษาพยาบาลตามแผนการรั ก ษาพยาบาลของแพทย์ เฝ้ าระวัง อัน ตรายและ
ภาวะแทรกซ้อน แก้ไขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นจากภาวะเจ็บป่ วยทั้งด้านร่ างกายจิ ตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อบรรเทา
อาการและความทุกข์ทรมานของผูป้ ่ วย
3. สอน แนะนําให้คาํ ปรึ กษาแก่ผูป้ ่ วยและญาติ เกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิตน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
การฟื้ นฟูสภาพเพือ่ ให้สามารถกลับไปดูแลตนเองและครอบครัวได้
4. รับนโยบายจากหัวหน้างานและนํามาปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
5. ร่ วมควบคุ ม ดู แล ตรวจสอบและจัดหาอุ ปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ให้เพียงพอและมี ประสิ ทธิ ภาพ
ในการใช้งานได้ตลอดเวลา ตลอดจนมีการบํารุ งรักษาเพื่อยืดอายุการใช้งาน
6. ดู แลความเรี ยบร้ อยและจัดภายในหน่ วยงานให้ เป็ นระบบระเบี ย บ สะดวกและปลอดภัย แก่ ก าร
ปฏิบตั ิงาน
7. เตรี ยมเครื่ องมือเครื่ องใช้ และอุปกรณ์ ต่างๆ ที่จาํ เป็ นต้องใช้ให้เพียงพอ และพร้ อมที่จะนํามาใช้ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ด้ านการวางแผน
1. ร่ วมวางแผนการปรับปรุ งคุณภาพการพยาบาลในหน่วยงาน
2. ร่ วมวางแผนการพัฒนาระบบการให้บริ การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชี พเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
งานของโรงพยาบาล
3. ร่ วมวางแผนป้ องกัน ควบคุมและประเมินผลการแพร่ กระจายเชื้ อโรค ทั้งทางด้านเทคนิ คการปฏิบตั ิ
ของเครื่ องมือ เครื่ องใช้ และสถานที่
4. ร่ วมประชุ มของหน่วยงานและงานพิเศษที่ร่วมเป็ นคณะทํางาน คณะกรรมการ เพื่อรับฟั งและแก้ไข
ปั ญหา
ด้ านการประสานงาน
1. ประสานงานกับทีมสุ ขภาพ ผูป้ ่ วยและญาติผปู ้ ่ วยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล
2. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการส่ งต่อผูป้ ่ วยไปรักษาในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ให้ขอ้ คิดเห็ นหรื อข้อแนะนําเบื้องต้นแก่สมาชิ กทีมหรื อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ
และความร่ วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

7
ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล (ต่ อ)
ด้ านการบริการ
1. ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการการพยาบาลผูป้ ่ วยอายุร กรรม ที่ ส อดคล้อ งกับ ภาวะสุ ข ภาพของผู ป้ ่ วย และ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เพื่อให้ผปู ้ ่ วยมีความรู ้ความสามารถในการดูแลตนเองได้
2. สอน แนะนํ า ให้ ค ํา ปรึ ก ษา นิ เทศ ฝึ กอบรม ถ่ า ยทอดความรู ้ เทคโนโลยี ท างการพยาบาลแก่
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลภายนอก เพื่อให้บุคลากรมีความรู ้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. พัฒนาข้อมูล จัดทําเอกสาร คู่มือ สื่ อเอกสาร เผยแพร่ พัฒนาเครื่ องมืออุปกรณ์ วิธีการหรื อประยุกต์
เทคโนโลยี นวัตกรรม เข้ามาใช้ เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และพัฒนาองค์กร
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล (ต่ อ)
11. ผลการปฏิบัติงานย้ อนหลัง 1 ปี (กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้ องผ่ าตัด)
ลํา
ดับ
ที่

1
2

3
4
5

ลักษณะงานด้านบริ การ/ปฏิบตั ิการ

จํานวนเตียง
1.1 ห้องพิเศษ
เจ้ าหน้ าทีใ่ นหน่ วยงาน
1. พยาบาลวิชาชีพ
2. ผูช้ ่วยเหลือคนไข้
3. พนักงานทําความสะอาด
จํานวนผู้รับบริการ
อัตราการครองเตียง
ผลงานด้ านการปฏิบัติการ
5.1 การช่วยแพทย์ทาํ หัตถการและใช้เครื่ องมือพิเศษ
- เครื่ องกระตุน้ หัวใจ
- เครื่ องตรวจไฟฟ้าหัวใจ
- ใส่ ท่อช่วยหายใจ
- การเจาะท้อง
- การเจาะปอด
- ผูป้ ่ วย ESRD on DLC
- ผูป้ ่ วยเจาะคอ
- ผูป้ ่ วยหลังทํา HD
- ผูป้ ่ วยหลังทํา CAPD
- ผูป้ ่ วยใส่ สายสวนปั สสาวะ
- ผูป้ ่ วยใส่ สายยางให้อาหารทางจมูก
5.2 กิจกรรมการพยาบาล
- Suction
- เช็ดตัวลดไข้
- การให้อาหารทางสายยาง
- การวัดสัญญาณชีพ

หน่วย
นับ

ปริ มาณงานด้านบริ การ/ปฏิบตั ิการ
หมาย
ปี งบประมาณ 2562
เหตุ
หน่วยงาน
เฉพาะตัว

เตียง

19

-

คน
คน
คน
ราย
%

10
5
1
1,507
82.06

-

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

30
150
24
96
3
120
2
122
132
242
438

4
17
5
11
1
14
1
14
15
27
49

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

768
3,460
368
6,480

85
385
41
720
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล (ต่ อ)
11. ผลการปฏิบัติงานย้ อนหลัง 1 ปี (กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้ องผ่ าตัด)
ลักษณะงานด้านบริ การ/ปฏิบตั ิการ

- เตรี ยมผูป้ ่ วยส่ งตรวจเอกซเรย์ต่างๆ
- เจาะ DTX
- การเจาะเลือดส่ งตรวจ
- การเจาะ Hct
- การให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดํา
- การให้ออกซิ เจน
- การใส่ สายสวนปั สสาวะ
- การให้เลือด
- การทําแผล
- การใส่ สายให้อาหารทางจมูก
- การฉี ดยาใต้ผวิ หนัง
- การฉี ดยาทางหลอดเลือดดํา
- การให้ยาทางทวารหนัก
- การช่วยฟื้ นคืนชีพ
- การพ่นยา
- การสวนอุจจาระ
- การเฝ้าระวังแผลกดทับ
- การเตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด TK
- การจัดการผูป้ ่ วยเสี ยชีวิต
- การเคาะปอด
5.3 สอนสุ ขศึกษาในหน่วยงาน
- ญาติและผูป้ ่ วยเกี่ยวกับการดูแลตนเอง
เฉพาะโรค

หน่วย
นับ

ปริ มาณงานด้านบริ การ/ปฏิบตั ิการ

ปี งบประมาณ 2562
หน่วยงาน

เฉพาะตัว

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ราย
ราย
ครั้ง

1,100
4,800
2,520
2,040
5,400
3,280
482
432
2,412
358
2,160
2,560
24
12
2,882
96
1,220
28
30
2,164

122
534
280
227
600
365
54
48
268
40
240
285
5
5
320
11
136
4
4
241

ราย

6,250

695

หมาย
เหตุ
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล (ต่ อ)
11. ผลการปฏิบัติงานย้ อนหลัง 1 ปี (กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้ องผ่ าตัด)
ลํา
ดับ
ที่

6

7

ลักษณะงานด้านบริ การ/ปฏิบตั ิการ

ผลงานด้ านการวางแผน
1. ร่ วมประชุมประจําเดือนของหน่วยงาน
2. ร่ วมประชุมสานสนเทศของโรงพยาบาล
เพื่อหาแนวทางและปรับปรุ งข้อมูล รวบรวม
สถิติของหน่วยงาน ได้แก่
- สถิติดูแลผูป้ ่ วยการติดเชื้ อ
- สถิติผปู ้ ่ วย HHC
- รวบรวมสถิติหน่วยงานลง Inroutine program
ผลงานด้ านการประสานงาน
7.1 ประสานงานหน่วยงานในโรงพยาบาล
- เวชระเบียน
- โภชนาการ
- เอกซเรย์
- ผูป้ ่ วยนอก
- อุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ น
- กายภาพบําบัด
- เภสัชกรรม
- การเงิน
- ตึกสามัญอายุรกรรมชาย
- กลุ่มงานพยาธิ วทิ ยา
- ศูนย์เปล
7.1 ประสานงานหน่วยงานนอกโรงพยาบาล
- โรงพยาบาลชุมชนในเครื อข่าย
- สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดพังงา

หน่วย
นับ

ปริ มาณงานด้านบริ การ/ปฏิบตั ิการ
หมาย
ปี งบประมาณ 2562
เหตุ
หน่วยงาน
เฉพาะตัว

ครั้ง
ครั้ง

12
6

12
6

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

12
12
12

12
12
12

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

340
440
1,440
360
360
200
860
980
1,460
1,905
1,560

38
48
160
40
40
22
96
108
162
212
173

ครั้ง
ครั้ง

13
20

2
3
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล (ต่ อ)
11. ผลการปฏิบัติงานย้ อนหลัง 1 ปี (กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้ องผ่ าตัด)
ลํา
ดับ
ที่

8

ลักษณะงานด้านบริ การ/ปฏิบตั ิการ

ผลงานด้ านการบริการ
1. จัดบอร์ ด/สื่ อวิชาการให้ความรู ้
2. ให้ความรู ้ผา่ นรายการวิทยุ
3. ส่ งผลงานวิชาการมหากรรมคุณภาพ
4. ร่ วมประชุมวิชาการในโรงพยาบาล

หน่วย
นับ

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

ปริ มาณงานด้านบริ การ/ปฏิบตั ิการ
หมาย
ปี งบประมาณ 2562
เหตุ
หน่วยงาน
เฉพาะตัว

12
3
9
24

1
1
1
3

12
ตอนที่ 2 ผลงานทีเ่ ป็ นผลการดําเนินงานทีผ่ ่ านมา
1. ชื่ อผลงาน การพยาบาลผูป้ ่ วยโรคปอดอักเสบ : กรณี ศึกษา
2. ระยะเวลาทีด่ ําเนินการ เดือนมิถุนายน 2562 – เดือนตุลาคม 2562
กิจกรรม
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
1. เลือกเรื่ องที่จะทําการศึกษาจากผูป้ ่ วยที่อยูใ่ นความดูแล 1 ราย
ในแผนกอายุรกรรม ตึกพิเศษบน
2. รวบรวมเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับอาการสําคัญ ประวัติการเจ็บป่ วย
ประวัติการแพ้ยา หรื อสารเคมี แบบแผนการดําเนินชีวิตพร้อมทั้ง
ประเมินสภาพผูป้ ่ วย
3. ศึกษาผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ ภาพถ่ายรังสี และแผนการ
รักษาของแพทย์
4. ศึกษาค้นคว้าจากหนังสื อ ตํารา ทฤษฎีและสื่ อ internet ขอคําปรึ กษา
จากหัวหน้าพยาบาล และผูท้ ี่มีความชํานาญ เชี่ยวชาญ และแพทย์
ผูร้ ักษาเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการศึกษา
5. นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ วางแผนให้การพยาบาลตามกระบวน
การพยาบาล โดยเน้นการพยาบาลทั้งกาย จิต สังคม อารมณ์
จิตวิญญาณ และเศรษฐกิจ
6. ปฏิบตั ิการพยาบาลและประเมินผลการพยาบาลตามแผน
7. สรุ ปการปฏิบตั ิการพยาบาล
8. รวบรวมข้อมูลและประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษามาเปรี ยบเทียบ
การปฏิบตั ิกบั ทฤษฎี
9. เรี ยบเรี ยงการเขียนสรุ ปรายงาน จัดพิมพ์รูปเล่มส่ งให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานพร้อมแก้ไข
3. ความรู้ ทางวิชาการหรื อแนวความคิดทีใ่ ช้ ในการดําเนินการ
1. โรคปอดอักเสบ หมายถึง โรคที่เกิดจากการอักเสบของเนื้ อปอด ซึ่ งประกอบด้วย ส่ วนของหลอดลม
ฝอยส่ วนปลาย และถุงลมทําให้มีน้ าํ (exudate) เข้าไปอยูใ่ นถุงลม พบทั้งในเด็กและผูใ้ หญ่ การอักเสบที่เกิดขึ้นอาจ
เกิดเฉพาะบางส่ วนของเนื้อเยือ่ ปอด (Lobar pneumonia) หรื ออาจจะกระจายทัว่ ไปในเนื้อปอด
อาการและอาการแสดงที่ทาํ ให้นึกถึ งโรคปอดอักเสบ ได้แก่ อาการไข้ในผูป้ ่ วยที่เริ่ มด้วยการติดเชื้ อ
เฉี ยบพลันที่ระบบทางเดินหายใจ และมีไข้สูงอาจถึง 40 องศาเซลเซี ยส และมีอาการหนาวสั่น อาการไอ มักจะมี
อาการไอมาก เสมหะตอนแรกอาจเป็ นสี สนิ มต่อมาเปลี่ ยนเป็ นสี เหลื องขุ่นปนหนองหรื อเขียว หายใจเร็ วเป็ น
อาการเริ่ มแรกเนื่องจากมีภาวะขาดออกซิ เจนในเลือด หอบเหนื่อย หายใจเร็ วตื้น 30-50 ครั้ง/นาที นอกจากนั้น
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ผูป้ ่ วยอาจมีอาการจมูกบานเมื่อหายใจเข้า และครางเมื่อหายใจออก ซึ่ งเป็ นตัวบ่งชี้วา่ ผูป้ ่ วยมีอาการหายใจลําบาก
(Respiratory distress) มีอาการที่ บ่งชื่ อถึ งสภาพของเนื้ อปอดที่ เริ่ มแข็งตัวกว่าปกติ ได้แก่ เสี ยงหลอดลมเวลาที่
หายใจ (Bronchial breath sound) เสี ย งกรอบแกรบที่ ป อด (Crepitation) ร่ ว มกับ เสี ย งหวี ด แห้ ง ๆในหลอดลม
(rhonchi) ความเจ็บปวดเฉี ยบพลันชัดเจนและเฉพาะในลักษณะเหมือนถูกมีดแทงเป็ นๆหายๆ และเวลาหายใจลึกๆ
จะทําให้เจ็บปวดมากขึ้น อาการท้องอืดเกิดขึ้นเนื่ องจากมีการอักเสบชองเนื้อปอดบริ เวณส่ วนล่างที่ติดกระบังลม
อาการแสดงอื่นๆ ที่บ่งชี้ ถึงภาวะผูป้ ่ วยหนัก เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง อาการแสดงถึ งภาวะช็อค เช่นชีพจรเบาเร็ ว
ปลายมือปลายเท้าเขียว
2. แบบประเมินสภาวะสุ ขภาพผูป้ ่ วยตามกรอบแนวคิดของการประเมินภาวะสุ ขภาพ 11 แบบแผนของ
มาร์จอรี ย ์ กอร์ ดอน (Majory Gordon)
3. แนวคิ ดการวินิ จฉัย การพยาบาล ข้อวินิ จฉัยทางการพยาบาลของผูป้ ่ วย ต้องมี ข ้อมู ล ที่ เชื่ อถื อได้
สนับสนุนอย่างเพียงพอ โดยอาจได้จากคําบอกเล่า อาการและอาการแสดงที่พบเห็น หรื อจากการตรวจพบความ
ผิดปกติต่างๆ การกําหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลสามารถกําหนดได้ท้ งั เหตุการณ์ที่กาํ ลังเกิด เสี่ ยงต่อการเกิด
หรื ออาจจะเกิ ด พร้ อมทั้งสามารถบอกแนวทางปฏิ บ ตั ิ กิจกรรมการพยาบาล เพื่ อให้ตอบสนองต่ อข้อวินิจฉัย
ทางการพยาบาลนั้นๆ ได้
4. ทฤษฎีการดูแลตนเองของโฮเร็ ม เป็ นการดูแลตนเองที่จาํ เป็ นในภาวะเบี่ยงเบนด้านสุ ขภาพ เป็ นการ
ดูแลตนเองที่เกิ ดขึ้นเนื่ องจากความพิการตั้งแต่เกิด โครงสร้างหรื อหน้าที่ของร่ างการผิดปกติ เช่น เกิดโรคหรื อ
ความเจ็บป่ วย และจากการวินิจฉัย และการรักษาของแพทย์ ผูป้ ่ วยจะเรี ยนรู ้ประสบการณ์ตรงของตนเอง จากการ
ได้ความรู ้จากแหล่งความรู ้ต่างๆ นํามาปฏิ บตั ิในการดูแลตนเองในสิ่ งแวดล้อมที่เผชิ ญอยู่ เพื่อให้ตนเองสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการตนเองและใช้ชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างปกติ
4. สรุ ปสาระและขั้นตอนการดําเนินการ
หลักการและเหตุผล
โรคปอดอักเสบ (Pneumonia) เป็ นโรคที่ พ บได้บ่อย ถ้าไม่ได้รับ การวินิจฉัยโรคและการรั กษาอย่าง
ทันท่วงที ก็จะทําให้เกิ ดภาวะหัวใจล้มเหลวได้ จะต้องพักรักษาตัวยาวนาน ตลอดจนทําให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
ในการรั ก ษาพยาบาล เนื่ อ งจากโรคปอดอัก เสบเป็ นโรคที่ เกิ ด จากการอัก เสบอย่างเฉี ย บพลัน ของเนื้ อ ปอด
ที่ประกอบด้วย หลอดลมฝอยส่ วนปลายสุ ด และถุงลม ทําให้มีการซึ มออกของสารนํ้า (exudates) เข้าไปเกาะตาม
เนื้ อเยื่อต่ างๆ ในถุ งลม การอัก เสบที่ เกิ ดขึ้ นอาจเกิ ดเฉพาะส่ วนของเนื้ อปอดใน (lobar pneumonia) หรื ออาจ
กระจายทั่วไปในเนื้ อปอด เช่ น ในกรณี ข องปอดอัก เสบจากเชื้ อไวรั ส (Viral pneumonia) หรื อการสู ดสําลัก
สารเคมี (chemical aspiration)
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จากสถิ ติผูป้ ่ วยโรคปอดอัก เสบที่ มารั บ บริ การรั ก ษาพยาบาล หอผูป้ ่ วยพิ เศษบน โรงพยาบาลพังงา
มี แ นวโน้ม เพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อยๆ ในปี งบประมาณ 2558 จํานวน 92 ราย ปี งบประมาณ 2559 จํานวน 140 ราย และ
ปี งบประมาณ 2560 จํานวน 142 ราย ตามลําดับ
ดังนั้น พยาบาลในฐานะที่เป็ นบุ คคลที่ใกล้ชิดผูป้ ่ วยมากที่ สุด จึงต้องมี ความรู ้ ความเข้าใจในสาเหตุ
พยาธิ สภาพ อาการ และอาการแสดง การพยาบาล แนวทางการรักษา เพื่อสามารถช่ วยเหลื อผูป้ ่ วยได้ทนั ท่วงที
ช่วยลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนความพิการ ตลอดจนการเสี ยชีวติ ของผูป้ ่ วยในที่สุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึ กษาแนวทางการพยาบาลและเพื่ อให้ความรู ้ ความเข้าใจในสาเหตุ พยาธิ สภาพ อาการ และ
อาการแสดง การพยาบาล แนวทางการรั กษา เพื่อสามารถช่ วยเหลื อผูป้ ่ วยได้ท นั ท่ วงที ช่ วยลดอัตราการเกิ ด
ภาวะแทรกซ้อน ความพิการ ตลอดจนการเสี ยชีวติ ของผูป้ ่ วยในที่สุด
2. เพื่ อ นํา แนวทางความรู ้ ที่ ไ ด้รั บ ไปพัฒ นาความรู ้ ใ นการดู แ ลผู ป้ ่ วยโรคปอดอัก เสบ ลดการเกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนของโรคปอดอักเสบที่อาจเกิดขึ้นกับผูป้ ่ วย
เป้ าหมาย
ผู ้ป่ วยโรคปอดอัก เสบได้ รั บ การดู แ ลรั ก ษาพยาบาลที่ ถู ก ต้อ งและได้รั บ ความปลอดภัย ไม่ เกิ ด
ภาวะแทรกซ้อน

ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. เลือกเรื่ องที่จะทําการศึกษาจากผูป้ ่ วยที่อยูใ่ นความดูแล 1 ราย ในแผนกอายุรกรรม
ตึกพิเศษบน

2. รวบรวมเอกสารข้อมู ล เกี่ ยวกับ อาการสําคัญ ประวัติก ารเจ็บ ป่ วย ประวัติการแพ้ยา หรื อสารเคมี
แบบแผนการดําเนินชีวติ พร้อมทั้งประเมินสภาพผูป้ ่ วย
3. ศึกษาผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ ภาพถ่ายรังสี และแผนการรักษาของแพทย์
4. ศึกษาค้นคว้าจากหนังสื อ ตํารา ทฤษฎีและสื่ อ internet ขอคําปรึ กษาจากหัวหน้าพยาบาล และผูท้ ี่ มี
ความชํานาญ เชี่ยวชาญ และแพทย์ผรู ้ ักษาเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการศึกษา
5. นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ วางแผนให้การพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล โดยเน้นการพยาบาล
ทั้งกาย จิต สังคม อารมณ์ จิตวิญญาณ และเศรษฐกิจ
6. ปฏิบตั ิการพยาบาลและประเมินผลการพยาบาลตามแผน
7. สรุ ปการปฏิบตั ิการพยาบาล
8. รวบรวมข้อมูลและประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษามาเปรี ยบเทียบการปฏิบตั ิกบั ทฤษฎี
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9. เรี ย บเรี ย งการเขี ย นสรุ ป รายงาน จัด พิ ม พ์รูป เล่ ม ส่ งให้ ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ต รวจสอบความถู ก ต้องของ
รายงานพร้อมแก้ไข
10. เผยแพร่ ผลงาน
5. ผู้ร่วมดําเนินงาน
ผูข้ อรับการคัดเลือกเป็ นผูด้ าํ เนินการเองทุกขั้นตอน
6. ส่ วนของงานทีผ่ ้ ูเสนอเป็ นผู้ปฏิบัติ
ข้าพเจ้านางสาวศรัญญา คงด้วง เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานทั้งหมด คิดเป็ น 100 %

กรณีศึกษา

ผูป้ ่ วยหญิ งไทยอายุ 41ปี สถานภาพสมรส คู่ เข้ารับการรักษาที่ตึกผูป้ ่ วยพิเศษบน โรงพยาบาลพังงา
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.
อาการสํ าคัญทีม่ าโรงพยาบาล เหนื่อย 1วันก่อนมา
ประวัติการเจ็บป่ วยปั จจุบัน 3วันก่อนมา ไข้ ทานยาลดไข้ไม่ดีข้ ึน ไอมีเสมหะ เหนื่ อยหลังไอบ่อย 1วันก่อนมา
เหนื่อยมากขึ้นจึงมาโรงพยาบาลโรคประจําตัว ไม่มีโรคประจําตัว
ประวัติการเจ็บป่ วยในครอบครัว ปฏิเสธประวัติการเจ็บป่ วยในครอบครัว
สั ญ ญาณชี พ แรกรั บ BT 38.0๐ C PR 100/min. RR 28-30/min. BP 110/70 mm.Hg. ,LUNG=Rhonchi
RLL
แรกรับ ward พิเศษบน ผูป้ ่ วยรู ้ สึกตัว ถามตอบรู ้ เรื่ อง ไอมีเสมหะบ่อย วัดสัญญาณชี พแรกรับที่ ward
BT 39.4C BP100/60mmHg PR 96/min RR 26min O2sat 95% RA เหนื่อยเล็กน้อยหลังไอ
ผลการตรวจทางห้ องปฏิบัติการ : วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
CBC WBC = 7760 cell/mm2, Hct= 33.4%,Plt=21400 cell,neu76% ,Lymp20% UAWBC0-1cell,RBC
1-2 cell,Sp.gr.1.020 Cr.0.62,Sodium 140 mmol/L,Potassium3.69 mmol/L,Chloride 101.1 mmol/L,TCo2 25
mEq/L แพทย์มีแผนการรักษาให้ส่งH/C X2,sputum c/s
ผล CXR Patchy Infiltration at right Lower Lung
EKG-normal sinus rhythm ให้ on IV 5%D/NSS 1000 V rate 60 cc/hr. ได้ รั บ ยา paracet (500)1tab
prn q 4-6 hr.,Bromhexine 1x3 pcให้ ATB Cef-3 2gm V OD , Azithomycin 500mg V OD
พ่น Beradual 1:3 NB prn. วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 off IV
วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ผูป้ ่ วยหายใจดีข้ ึน ไม่ไข้ BT 36.5C RR20-22/min O2sat 96-97%RA
วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ติดตามผล H/C X2,sputum c/s = no growth
วัน ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ไข้ ล ดครบ24 ชม.เปลี่ ย น ATB เป็ นยารั บ ประทานAugmentin 1x2 pc
จําหน่ายกลับบ้าน
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ผูป้ ่ วยรับการรักษาอยู่หอผูป้ ่ วยพิเศษบน4วัน อาการดี ข้ ึน แพทย์จาํ หน่ายกลับบ้านได้ ผูป้ ่ วยไม่เหนื่ อย
ช่วยเหลือตนเองได้
จากการศึกษาในระหว่างที่อยูใ่ นความดูแล พบปั ญหาทางการพยาบาล ดังนี้
ปัญหาที่ 1 มีโอกาสเกิดภาวะเนื้อเยือ่ ของร่ างกายได้รับออกซิ เจนไม่เพียงพอ เนื่องจากการทํางานของปอด
ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
ข้ อมูลสนับสนุน
1. ผูป้ ่ วยไอบ่อย มีเสมหะ ฟังปอดได้ยนิ เสี ยง Rhonchi
2. อัตราการหายใจ26-28/min
3. ผลถ่ายภาพรังสี ทรวงอกพบ patchy infiltration at right lower lung
จุดประสงค์ การพยาบาล
ผูป้ ่ วยไม่เกิดภาวะเนื้อเยือ่ ของร่ างกายขาดออกซิ เจน
กิจกรรมการพยาบาล
1. ประเมิ น ภาวะพร่ องออกซิ เจน ลัก ษณะการหายใจ การตรวจสภาพสี ผิว ปลายมื อปลายเท้าและ
ตรวจวัดสัญญาณชีพทุก 2-4 ชัว่ โมง ตามสภาพผูป้ ่ วยเพื่อจะได้ให้การพยาบาลผูป้ ่ วยได้ทนั ท่วงที
2. ดู แลทางเดิ นหายใจให้โล่ ง โดยการให้ผูป้ ่ วยนอนศี รษะสู ง 30 องศา เพื่อให้ปอดยืดขยายได้เต็ม ที่
เพิม่ เนื้อที่ในการแลกเปลี่ยนก๊าซ
3. ดู แลให้ได้รับยาละลายเสมหะและยาขยายหลอดลมตามแผนการรั กษา การประเมิ นผล ปั ญหานี้
ได้รับการแก้ไขและหมดไป
การประเมินผล
ไม่พบภาวะเนื้อเยือ่ ของร่ างกายขาด O2 O2 sat 96-97 % RA
ปัญหาที่ 2 ไข้เนื่องจากมีภาวะติดเชื้อที่ปอด
ข้ อมูลสนับสนุน
1. ผูป้ ่ วยมีไข้ 39.43๐C ไอมีเสมหะ
2. ผลถ่ายภาพรังสี ทรวงอกพบ patchy infiltration at right lower lung
จุดประสงค์ การพยาบาล
ผูป้ ่ วยไม่มีภาวะติดเชื้อที่ปอด
กิจกรรมการพยาบาล
1. ตรวจวัดสัญญาณชี พ ทุก 4 ชัว่ โมง เช็ดตัวลดไข้ กระตุน้ ดื่มนํ้าบ่อยๆเพื่อช่วยพาความร้อนออกจาก
ร่ างกาย
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2. ให้ยาลดไข้ paracetamol (500) รับประทาน1เม็ด แรกรับ หากไข้มากกว่า 38.5 องศา สามารถให้ซ้ ํา
ได้ทุก 4-6 ชัว่ โมง
3. ติดตามผลเพาะเชื้อ (H/C X2,sputum c/s)
4.ดู แ ลให้ ย าปฏิ ชี วนะ Cef-3 2gm V OD, Azithomycin 500mg V OD ตามแผนการรั ก ษาของแพทย์
สังเกตอาการข้างเคียงจากการให้ยา
การประเมินผล
ไม่มีภาวะติดเชื้อที่ปอด ไม่มีไข้ อุณหภูมิ 36.5๐C sputum = no growth
ปัญหาที่ 3 ผูป้ ่ วยมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะโรค
ข้ อมูลสนับสนุน
1. สี หน้าผูป้ ่ วยไม่สดชื่นแสดงความวิตกกังวล
2. ผูป้ ่ วยถามว่าเคยมีผปู ้ ่ วยที่มีอาการป่ วยเช่นเดียวกับตนเองหรื อไม่ ต้องนอนรักษาตัวกี่วนั
จุดประสงค์ การพยาบาล
คลายความกังวลและเข้าใจถึงสภาวะเจ็บป่ วยของตนเอง
กิจกรรมการพยาบาล
1. สร้ างสั ม พันธภาพอันดี ก ับ ผูป้ ่ วย ให้ก าํ ลังใจ พู ดคุ ย ด้วยท่าที เป็ นมิ ตร เห็ นอกเห็ นใจ ให้ก ารดู แล
ช่วยเหลื อผูป้ ่ วยอย่างสมํ่าเสมอ พร้ อมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผูป้ ่ วยซักถามเกี่ ยวกับข้อมูลการรักษา เพื่อช่วยลดความ
วิตกกังวลของผูป้ ่ วยในขณะที่เข้ารับการรักษาพยาบาล
2. อธิบายให้ผปู ้ ่ วยทราบถึงสภาวะการเจ็บป่ วย คือผูป้ ่ วยมีภาวะติดเชื้อที่ปอด ทําให้มีอาการหอบเหนื่อย
และแนวทางในการรักษา
การประเมินผล
สี หน้าผูป้ ่ วยสดชื่น คลายกังวลและเข้าใจสภาวะเจ็บป่ วยของตนเอง
ปัญหาที่ 4 แบบแผนการพักผ่อนนอนหลับเปลี่ยนแปลงเนื่ องจากหายใจเหนื่อย
ข้ อมูลสนับสนุน
1. ผูป้ ่ วยบ่นนอนไม่หลับเนื่องจากหายใจเหนื่อย
2. ไอบ่อย
จุดประสงค์ การพยาบาล
เพื่อให้ผปู ้ ่ วยพักหลับได้

18
ตอนที่ 2 ผลงานทีเ่ ป็ นผลการดําเนินงานทีผ่ ่ านมา
กิจกรรมการพยาบาล
1. จัดท่านอนศีรษะสู ง30องศา เพื่อให้ปอดยืดขยายได้เต็มที่ เพิ่มเนื้อที่ในการแลกเปลี่ยนก๊าซ
2. จัดสิ่ งแวดล้อมให้เงียบสงบ อากาศถ่ายเทสะดวก สอนผูป้ ่ วยใช้วธิ ี การผ่อนคลายหรื อการใช้ยา
นอนหลับ ในกรณี ที่มีผปู ้ ่ วยมีอาการนอนไม่หลับ
3.ดูแลให้ยาขับเสมหะและยาขยายหลอดลมตามแผนการรักษา
การประเมินผล
ไม่เหนื่อยหอบ ผูป้ ่ วยนอบหลับ พักผ่อนได้
ปัญหาที่ 5 ส่ งเสริ มความรู ้ในการปฏิบตั ิตนเมื่อกลับไปอยูบ่ า้ น
ข้ อมูลสนับสนุน
ผูป้ ่ วยซักถามเกี่ยวกับการดูแลตนเองอย่างไรเมื่อกลับไปอยูบ่ า้ น
จุดประสงค์ การพยาบาล
ผูป้ ่ วยมีความรู ้ความเข้าใจในการปฏิบตั ิตวั เมื่อกลับไปอยูบ่ า้ น
กิจกรรมการพยาบาล
1. แนะนําให้ผปู ้ ่ วยออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ร่างกายมีภูมิตา้ นทานต่อเชื้อโรคต่างๆ
2. แนะนําการจัดสิ่ งแวดล้อมให้สะอาด อากาศถ่ายเทได้สะดวก
3. แนะนําให้ผปู ้ ่ วยหลีกเลี่ยงแหลังชุ มชนที่แออัดหรื อใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยทางเดินหายใจ ให้ผปู ้ ่ วยปิ ดปาก
เมื่อไอจามหรื อสวมหน้ากากอนามัยเพื่อช่วยป้ องกันและแพร่ กระจายเชื้ อหรื อรับเชื้ อจากผูอ้ ื่น
4. การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ดื่ มนํ้าให้เพียงพออย่างน้อยวันละ1,500-2,000 ml. งดสู บบุหรี่
ให้ความรู ้แก่ญาติถึงภาวะที่อาจเกิดได้จากการได้รับควันบุหรี่
5. เน้นให้ผูป้ ่ วยเห็ นความสําคัญของการรับประทานยาตามแผนการรั กษาของแพทย์อย่างเคร่ งครัด
เพื่อป้องกันการติดเชื้อซํ้า
6. แนะนําการสังเกตอาการผิดปกติ
7. แจกเอกสารให้ความรู ้เรื่ องปอดอักเสบไปอ่านที่บา้ น
การประเมินผล
ผูป้ ่ วยมี ความรู ้ ความเข้าใจในการปฏิ บ ตั ิ ตวั เมื่ อกลับ บ้าน ตอบข้อซักถามแนวทางการดู แล
ตนเองได้
7. ผลสํ าเร็จของงาน
7.1 ผลสําเร็ จของงานเชิงปริ มาณ
7.1.1 มีผลงานทางวิชาการ การพยาบาลผูป้ ่ วยโรคปอดอักเสบ จํานวน 1 เรื่ อง
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7.2 ผลสําเร็ จของงานเชิงคุณภาพ
7.2.1 ผูป้ ่ วยได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่มีประสิ ทธิ ภาพ ปลอดภัยไม่มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น
7.2.2 ผูป้ ่ วยและญาติมีความมัน่ ใจในการดู แลตนเองขณะกลับไปอยูบ่ า้ นมากขึ้น และพึงพอใจต่อการดูแล
ตนเองของทีมสุ ขภาพ
8. การนําไปใช้ ประโยชน์
1. เพื่อเป็ นข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าสําหรับผูส้ นใจทัว่ ไป
2. เพื่อเป็ นข้อมู ลในการให้การพยาบาลและคําแนะนําแก่ผูป้ ่ วยและญาติ ที่มีภาวะปอดอักเสบในราย
อื่นๆ อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพ
3. เพื่ อเป็ นประโยชน์ ต่อหน่ วยงาน โดยใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนการและการให้ก ารพยาบาล
ผูป้ ่ วยโรคปอดอักเสบ
9. ความยุ่งยากในการดําเนินการ/ปั ญหา/อุปสรรค
ผูป้ ่ วยและญาติขาดความรู ้และความตระหนักในการดุแลตนเอง ซึ่ งเจ้าหน้าที่พูดคุย ให้กาํ ลังใจ ซักถาม
สาเหตุที่แท้จริ งของผูป้ ่ วย โดยมีการประสานทีมสหวิชาชี พในการให้ความรู ้ การดูแลตนเองที่บา้ น จําเป็ นต้อง
เน้นในเรื่ องการรับประทานยาปฏิ ชีวนะให้ครบตามคําสั่งแพทย์ และการหลีกเลี่ ยงปั จจัยสิ่ งกระตุน้ ที่ทาํ ให้เกิด
ภาวะเจ็บป่ วยจึงเป็ นสิ่ งจําเป็ น
10. ข้ อเสนอแนะ
1. พยาบาลควรมีการพัฒนาทักษะและความรู ้ในการดู แลผูป้ ่ วยโรคปอดอักเสบ ตลอดจนแบบแผนการ
ดําเนิ นชี วิตของผูป้ ่ วยที่แตกต่างกันออกไป อาจทําให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนการพยาบาลให้มีความเหมาะสมกับ
ผูป้ ่ วยแต่ละราย และผูป้ ่ วยสามารถปฏิบตั ิได้
2. เน้นการทํางานเชิ งรุ กมากกว่าเชิงรับ มีความไว ในการสังเกตและประเมินอาการผิดปกติของผูป้ ่ วย
ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื่อ…………….….........……………………….ผูเ้ สนอผลงาน
(นางสาวศรัญญา คงด้วง)
วันที่.......................................................................
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ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับเป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื่อ…………...........….………………………….
(นางจงจิตร์ กะมินสิ น)
พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชํานาญการ
วันที่………………………...............………………

ลงชื่อ……………..........………………………….
(นางสาวมณฑิกา แก้วทองคํา)
หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ)
โรงพยาบาลพังงา
วันที่…………………………..........………………

ลงชื่อ………….......….………………………….
(นางทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริ ฐ)
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลพังงา
วันที่……………………………..............…….

ลงชื่อ……….....…….………………………….

วันที่……………………………..............……

