1.

ชือผลงาน : การพัฒนาระบบการสนับสนุนอุปกรณ์ การแพทย์ สําหรั บผู้ป่วยระยะท้ าย
เครื อข่ ายบริการสุขภาพCUPแวงน้ อย

2.

คําสําคัญ : อุปกรณ์การแพทย์,ผู้ป่วยระยะท้ าย

3. สรุ ปผลงานโดยย่ อ : การพัฒนาระบบสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ทําให้ สามารถจัดหาอุปกรณ์
การแพทย์สําหรับให้ ผ้ ปู ่ วยยืมกลับไปใช้ ทีบ้ านได้ อย่างเพียงพอ และภาคีเครื อข่ายมีส่วนร่วมในการสนับสนุน
อุปกรณ์การแพทย์สําหรับผู้ป่วยระยะท้ าย
4.

ชือและทีอยู่ขององค์ กร : แผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลแวงน้ อย

5.

สมาชิกทีม
1. นางสาว เปรมมิกา หมวดศรี ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
2. นาง จิดาภา ศรี เตชะ
ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
3. นางสาว อุษณี แปลยาว
ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบตั ิการ

6.

เป้ าหมาย
1. เพือพัฒนาระบบสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์และจัดหาให้ เพียงพอสําหรับให้ ผ้ ปู ่ วยยืมกลับไปใช้

ทีบ้ าน
2. เพือให้ ผ้ ปู ่ วยและครอบครัวสามารถเข้ าถึงบริ การยืมอุปกรณ์การแพทย์ได้ สะดวกและมีสว่ นร่วม
ในการบํารุงรักษาอุปกรณ์การแพทย์
3. เพือเสริ มสร้ างการมีส่วนร่วมของภาคีเครื อข่ายในการสนับสนุนและจัดหาอุปกรณ์การแพทย์
สําหรับผู้ป่วยระยะท้ าย
ปั ญหาและสาเหตุโดยย่ อ
โรงพยาบาลแวงน้ อยมีการดําเนินงานในการดแลผู้ป่วยระยะท้ ายมาตังแต่ปี 2556 มีศนู ย์ดแู ล
ผู้ป่วยระยะท้ ายอยูท่ ีแผนกผู้ป่วยใน จากการทบทวนระบบงานด้ านการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์
สําหรับผู้ป่วยยืมไปใช้ ตอ่ ทีบ้ าน พบว่าผู้ป่วยระยะท้ ายมีความต้ องการใช้ เครื องผลิตออกซิเจนและเครื องให้ ยา
ใต้ ผิวหนังเพือควบคุมอาการเหนือยหอบและควบคุมอาการปวดทีบ้ านเพิมมากขึนทุกปี
แต่ปัญหาทีพบจากการทบทวนระบบการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์สําหรับผู้ป่วยเพือนํา
กลับไปใช้ ทีบ้ านคือ
7.

1. ระบบการยืมและคืนอุปกรณ์ยงั ไม่มีการกําหนดแนวทางปฏิบตั ิทีชัดเจนทําให้ พบปั ญหาไม่มีการ
ตรวจสอบความครบถ้ วน พร้ อมใช้ ของอุปกรณ์ในการคืนอุปกรณ์ จึงพบอุปกรณ์ชํารุดเสียหาย แต่ไม่ได้ รับการ
ส่งซ่อมทันที, ญาติผ้ ปู ่ วยไม่ให้ ความสําคัญในการดูแลรักษาความสะอาด,และไม่นําอุปกรณ์มาส่งคืนทําให้
เสียโอกาสสําหรับผู้ป่วยรายอืนๆ และสินเปลืองงบประมาณของโรงพยาบาลในการซ่อมบํารุง
2. อุปกรณ์ไม่เพียงพอสําหรับให้ ผ้ ปู ่ วยยืมกลับไปใช้ ทีบ้ านโดยเฉพาะเครื องผลิตออกซิเจน ในช่วง
แรกของการดําเนินงานใช้ เป็ นชนิดถังเติม ซึงพบปั ญหาการขนย้ ายลําบาก เจ้ าหน้ าทีโรงพยาบาลต้ องสอน
การติดตังและการใช้ งานทีบ้ านประกอบกับต้ องขนกลับมาเปลียนบ่อยประมาณ 2-3 วันต่อครังซึงเป็ นภาระ
ในการขนย้ ายและค่าใช้ จา่ ยทังของโรงพยาบาลและครอบครัวผู้ป่วย
3. รพ.สต.ภายในCUPแวงน้ อยยังมีอปุ กรณ์ไม่เพียงพอให้ ผ้ ปู ่ วยในพืนทียืมกลับไปใช้ ทีบ้ าน จึงต้ อง
มายืมทีโรงพยาบาลทังหมด ทําให้ เพิมความขาดแคลนมากขึน
ดังนันCUP แวงน้ อยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์สําหรับผู้ป่วยระยะ
ท้ ายโดยมีการวิเคราะห์ปัญหา, สาเหตุ วางแผนและปรับปรุงอย่างต่อเนือง
8. กิจกรรมการพัฒนา :
ขันตอนการปฏิบัติงาน
- วางแผนประชุมทีมทีเกียวข้ องCUPแวงน้ อยและวิเคราะห์ปัญหา,สาเหตุ ความต้ องการพัฒนา
ซึงมีการดําเนินการดังนี
- ปี 2556-2557 รูปแบบการดําเนินงานด้ านการดูแลจัดการอาการ,การสนับสนุนด้ าน
อุปกรณ์ทางการแพทย์สําหรับผู้ป่วยระยะท้ ายทีจะนําไปใช้ ทีบ้ านยังไม่เป็ นระบบทีชัดเจน
- ปี 2558 จัดตังศูนย์ดแู ลผู้ป่วยระยะท้ ายมีพยาบาลทีรับผิดชอบดูแลอุปกรณ์สําหรับผู้ป่วย
ระยะท้ ายทีแผนกผู้ป่วยใน มีการจัดทําระบบการยืม-คืนอุปกรณ์และครุภณ
ั ฑ์ เพือให้ ครอบครัว
ผู้ป่วยเห็นความสําคัญและดูแลรักษาอุปกรณ์ ลดการชํารุ ดสูญหายและจัดหาอุปกรณ์ทางการ
แพทย์สําหรับผู้ป่วยทีจําเป็ น โดยรพ.สนับสนุนเครื องผลิตออกซิเจนจํานวน 2 เครื อง และได้ รับ
บริ จาคจากผู้ป่วยทีทีมได้ ดแู ลจํานวน 2 เครื องซึงพบว่ายังไม่เพียงพอ
- ปี 2559 ประชาสัมพันธ์ระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ ายและปั ญหาทีต้ องการขอความร่วมมือ
กับภาคีเครื อข่ายในชุมชน,กํานัน,ผู้ใหญ่บ้านในทีประชุมส่วนราชการเพือให้ บคุ คลากรและภาคี
เครื อข่ายเห็นความสําคัญและมีสว่ นร่วมในการดําเนินงานทําให้ เกิดความร่วมมือในการดูแล
ผู้ป่วยระยะท้ ายร่วมกันในชุมชนมากขึน
- ขอสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา องค์กรเอกชนได้ เครื องให้ ยาใต้ ผิวหนังจํานวน 2 เครื อง
- สโมสรโรตาลีขอนแก่นร่วมกับสโมสรโรตาลีสีลมสนับสนุนเครื องผลิตออกซิเจนจํานวน

5 เครื อง เครื องให้ ยาใต้ ผิวหนังจํานวน 3 เครื อง และสนับสนุนจากงบ สสจ.ให้ ทกุ รพ.สต.มี
เครื องผลิตออกซิเจน 1เครื อง เพือหมุนเวียนการยืมใช้ เครื องมือร่วมกันและสําหรับพยาบาลรพ.
สต.มีการอบรมหลักสูตรระยะสันเพือการดูแลผู้ป่วยระยะท้ ายและสาธิตการใช้ เครื องมือทีจําเป็ น
แก่เจ้ าหน้ าทีรพ.สต.และอสม.แต่ละพืนที
- จัดตังกองทุนผู้ป่วยระยะท้ ายโดยได้ รับการสนับสนุนจากญาติผ้ ปู ่ วยทีได้ รับการดูแลจาก
ทีม เพือรวบรวมจัดซืออุปกรณ์ทีจําเป็ นทียังขาดแคลนเช่น ทีนอนลม,เครื องดูดเสมหะ เป็ นต้ น
- ปี 2560-2561 สโมสรโรตาลีสีลมได้ สนับสนุนเครื องดูดเสมหะ จํานวน 6 เครื อง และทีนอน
ลมจํานวน 15 ตัว
- กําหนดแนวทางปฏิบตั ิในการรับคืนอุปกรณ์,ปรับปรุงแนวทางและแบบฟร์ อมการให้ ข้อมูล
ในการยืมและคืนอุปกรณ์แก่ญาติผ้ ปู ่ วย
9.การวัดผลและผลของการเปลียนแปลง :
ตัวชีวัด
อัตราผู้ป่วยระยะท้ ายได้ รับ
การยืมอุปกรณ์ทีจําเป็ น
อัตราผู้ป่วยระยะท้ ายและ
ครอบครัวขึงบริ การการยืม
อุปกรณ์
อัตราครอบครัวเข้ าใจและให้
ความร่วมมือในการดูแลรักษา
อุปกรณ์
อัตราผู้ป่วยและครอบครัวมี
ความพึงพอใจระบบการ
สนับสนุนอุปกรณ์ไปใช้ ทีบ้ าน

เป้ าหมาย

ผลการดําเนินงาน
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10. บทเรี ยนทีได้ รับ :
1. ควรมีห้องสําหรับเก็บอุปกรณ์-ครุภณ
ั ฑ์เป็ นสัดส่วน
2. ควรเพิมการเสริ มพลังญาติผ้ ปู ่ วยให้ เห็นความสําคัญของการดูแลรักษาอุปกรณ์ และการนํา
อุปกรณ์มาคืน
3. ควรมีการจัดระบบออกซิเจนถังไว้ ใช้ สํารองในกรณีทีเครื องผลิตออกซิเจนไม่เพียงพอเนืองจาก
ผู้ป่วยมีจํานวนเพิมมากขึนผู้ป่วยบางรายก็ยงั จําเป็ นทีจะต้ องใช้ ออกซิเจนชนิดถังเติม และในกรณีทีไฟดับ
เครื องผลิตออกซิเจนก็ไม่สามารถใช้ งานได้
ชือนาง จิดาภา ศรี เตชะ
แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลแวงน้ อย
โทรศัพท์ : 087- 9440511 E-mail: pukpuy-m@hotmail.com

11. การติดต่ อกับทีมงาน :

