
 

แบบประเมนิผลงาน 
 

 

 

 

 

ของ 
 

 

นางสาวบวิตี ้ ฟูล 

ตําแหน่งพยาบาลวชิาชีพปฏิบตักิาร 

ตําแหน่งเลขที ่000000 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม  

 กลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาลพงังา   

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัพงังา 
 

 

 

 

 

 

ขอประเมนิเพ่ือแต่งตั้ง 

ตําแหน่งพยาบาลวชิาชีพชํานาญการ (ด้านการพยาบาล)  

ตําแหน่งเลขที ่000000 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม 

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพงังา 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัพงังา 



สารบญั 

            หน้า 

ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

          1. ช่ือ               1 

          2. ตาํแหน่ง               1 

          3. ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่ง            1 

          4. ประวติัส่วนตวั               1 

          5. ประวติัการศึกษา              1 

          6. ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ             1 

          7. ประวติัรับราชการ              1 

          8. ประวติัการฝึกอบรมและดูงาน             3 

          9. ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน             4 

          10. หนา้ท่ีความรับผดิชอบในปัจจุบนั            5 

          11. ผลการปฏิบติังานยอ้นหลงั             8 

ตอนที ่2 ผลงานทีเ่ป็นผลการดําเนินงานทีผ่่านมา  

          1. ช่ือผลงาน               12 

          2. ระยะเวลาท่ีดาํเนินการ              12 

          3. ความรู้ทางวชิาการหรือแนวคิดท่ีใชใ้นการดาํเนินการ          12 

          4. สรุปสาระและขั้นตอนการดาํเนินงาน           13 

          5. ผูร่้วมดาํเนินงาน              15  

          6. ส่วนของงานท่ีผูเ้สนอเป็นผูป้ฏิบติั            15 

          7. ผลสาํเร็จของงาน              18 

          8. การนาํไปใชป้ระโยชน์              19 

          9. ความยุง่ยากในการดาํเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค           19 

          10. ขอ้เสนอแนะ               19 

เอกสารแนบทา้ยประกอบคาํขอประเมิน 

          1. สาํเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภช์ั้นหน่ึง 

          2. สาํเนา ก.พ.7  

 

 

 



 

ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. ช่ือ     นางสาวบิวต้ี  ฟูล 

2. ตําแหน่ง  พยาบาลวชิาชีพปฏิบติัการ  ตาํแหน่งเลขท่ี 000000 กลุ่มงานการพยาบาลผูป่้วยอายรุกรรม   

    กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพงังา สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัพงังา สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

    ดาํรงตาํแหน่งน้ี  เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ.2557 

    ดาํรงตาํแหน่งพยาบาลวชิาชีพ เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2553 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 (ลูกจา้งชัว่คราว) 

    ดาํรงตาํแหน่งพยาบาลวชิาชีพ เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 ถึงวนัท่ี  8 สิงหาคม 2557  

    (พนกังานกระทรวงสาธารณสุข) 

    อตัราเงินเดือนปัจจุบนั 21,890 บาท 

3. ขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ (ดา้นการพยาบาล) 

    ตาํแหน่งเลขท่ี 000000 กลุ่มงานการพยาบาลผูป่้วยอายรุกรรมกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพงังา   

    สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัพงังา  สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

4. ประวตัิส่วนตัว (จาก ก.พ.7) 

    เกิดวนัท่ี 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2531 

    อาย ุ31 ปี 1 เดือน 

    อายรุาชการ 5 ปี 1 เดือน 

5. ประวตัิการศึกษา 

คุณวุฒิและวชิาเอก ปีทีสํ่าเร็จการศึกษา สถาบัน 

ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2553 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

6. ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ 

    ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพการพยาบาลและผดุงครรภช์ั้นหน่ึง เลขท่ี  0000000000 

    วนัออกใบอนุญาต 22 มีนาคม 2558 วนัหมดอาย ุ21 มีนาคม 2563 

7. ประวตัิการรับราชการ 

วนั เดือน ปี ตําแหน่ง อตัราเงินเดือน สังกดั 

ลูกจา้งชัว่คราว ตาํแหน่งพยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลกะปงชยัพฒัน์  

ตั้งแต่วนัท่ี 5 เมษายน 2553 – 30 กนัยายน 2556 

พนกังานกระทรวงสาธารณสุข ตาํแหน่งพยาบาลวชิาชีพโรงพยาบาลกะปงชยัพฒัน์ 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 – 28 สิงหาคม 2557 

29 สิงหาคม 2557 

 

 

พยาบาลวชิาชีพ 

ปฏิบติัการ 

 

16,460 

 

 

งานผูป่้วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน  

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพงังา 
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ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 

7. ประวตัิการรับราชการ (ต่อ) 

วนั เดือน ปี ตําแหน่ง อตัราเงินเดือน สังกดั 

1 ธนัวาคม 2557 

 

1 เมษายน 2558 

 

1 ตุลาคม 2558 

 

1 เมษายน 2559 

 

30 กนัยายน 2559 

 

1 ตุลาคม 2559 

 

1 เมษายน 2560  

 

14 มิถุนายน 2560 

 

1 ตุลาคม 2560 

 

1 เมษายน 2561 

 

1 ตุลาคม 2561 

 

1 เมษายน 2562 

 

พยาบาลวชิาชีพ 

ปฏิบติัการ 

พยาบาลวชิาชีพ 

ปฏิบติัการ 

พยาบาลวชิาชีพ 

ปฏิบติัการ 

พยาบาลวชิาชีพ 

ปฏิบติัการ 

พยาบาลวชิาชีพ 

ปฏิบติัการ 

พยาบาลวชิาชีพ 

ปฏิบติัการ 

พยาบาลวชิาชีพ

ปฏิบติัการ 

พยาบาลวชิาชีพ 

ปฏิบติัการ 

พยาบาลวชิาชีพ 

ปฏิบติัการ 

พยาบาลวชิาชีพ 

ปฏิบติัการ 

พยาบาลวชิาชีพ 

ปฏิบติัการ 

พยาบาลวชิาชีพ 

ปฏิบติัการ 

16,700 

 

17,210 

 

17,720 

 

18,230 

 

18,230 

 

18,770 

 

19,400 

 

19,400 

 

19,930 

 

20,560 

 

21,120 

 

21,890 

 

งานผูป่้วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน  

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพงังา 

งานผูป่้วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน  

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพงังา 

งานผูป่้วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน  

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพงังา 

งานผูป่้วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน  

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพงังา 

งานผูป่้วยใน กลุ่มการพยาบาล  

โรงพยาบาลพงังา 

งานผูป่้วยใน กลุ่มการพยาบาล  

โรงพยาบาลพงังา 

งานผูป่้วยใน กลุ่มการพยาบาล  

โรงพยาบาลพงังา 

กลุ่มงานการพยาบาลผูป่้วยอายรุกรรม 

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพงังา 

กลุ่มงานการพยาบาลผูป่้วยอายรุกรรม 

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพงังา 

กลุ่มงานการพยาบาลผูป่้วยอายรุกรรม 

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพงังา 

กลุ่มงานการพยาบาลผูป่้วยอายรุกรรม 

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพงังา 

กลุ่มงานการพยาบาลผูป่้วยอายรุกรรม 

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพงังา 
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ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 

8. ประวตัิการฝึกอบรมและดูงาน (ต่อ) 

ปี ระยะเวลา หลกัสูตร สถาบัน 

2557 

 

 

 

 

 

2558 

 

 

 

 

 

2559 

 

 

 

 

 

2560 

5 พ.ค.2557 

1 วนั 

15-16 พ.ค.2557 

2 วนั 

21-22 ต.ค.2557 

2 วนั 

23- 24 ก.ค.2558 

2 วนั 

11 ส.ค.2558 

1 วนั 

14 ส.ค.2558 

1 วนั 

27 เม.ย.2559 

1 วนั 

18 พ.ค.2559 

1 วนั 

12 ก.ค. 2559 

1 วนั 

22-24ก.พ.2560 

3 วนั 

28 ก.พ.2560 

1 วนั 

29 พ.ค.2560 

1 วนั 

20 ก.ค.2560 

1 วนั 

23 พ.ย.2560 

1 วนั 

การซอ้มแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั(ผูร่้วม 

สังเกตการณ์ตวัแทนจากโรงพยาบาลกะปงชยัพฒัน์) 

ATLS สาํหรับบุคลากรวชิาชีพท่ีปฏิบติังานER 

 

วนัพยาบาลแห่งชาติและมหกรรมวนัเบาหวานโลก  

ประจาํปี 2557 

วชิาการมหกรรมผลงานคุณภาพเครือข่าย 

 

การช่วยฟ้ืนคืนชีพสาํหรับพยาบาล 

 

วชิาการประจาํปี เพื่อแลกเปล่ียนความรู้และ

ประสบการณ์ 

การเก็บส่ิงส่งตรวจ 

 

การช่วยฟ้ืนคืนชีพสาํหรับพยาบาล 

 

การดูแลเคร่ือง infusion pump 

 

การพฒันาระบบบริการดูแลผูป่้วยระยะก่ึง 

เฉียบพลนั 

การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความรุนแรง ต่อเด็ก

และสตรี 

การควบคุมและป้องกนัการติดเช้ือ ประจาํปี2560 

 

วชิาการพยาบาลประจาํปี กลุ่มการพยาบาล 

โรงพยาบาลพงังา ประจาํปี 2560 พบผูบ้ริหาร 

 

การพฒันาระบบยา 

โรงพยาบาลพงังา 

 

โรงพยาบาลพงังา 

 

โรงพยาบาลพงังา 

 

โรงพยาบาลพงังา 

 

โรงพยาบาลพงังา 

 

โรงพยาบาลพงังา 

 

โรงพยาบาลพงังา 

 

โรงพยาบาลพงังา 

 

โรงพยาบาลพงังา 

 

โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี 

 

 โรงพยาบาลพงังา 

 

โรงพยาบาลพงังา 

 

โรงพยาบาลพงังา 

 

โรงพยาบาลพงังา 
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ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 

8. ประวตัิการฝึกอบรมและดูงาน (ต่อ) 

ปี ระยะเวลา หลกัสูตร สถาบัน 

2561 

 

 

 

2562 

 

 

 

 

 

 

 

11 มิ.ย.2561 

1 วนั 

4 ก.ย.2561 

1 วนั 

31 พ.ค.2562 

1 วนั 

19 มิ.ย.2562 

1 วนั 

5 ก.ค.2562 

1 วนั 

28 ส.ค.2562 

1 วนั 

การควบคุมและป้องกนัการติดเช้ือ ประจาํปี256 

 

มหกรรมผลงานคุณภาพ 2561 

 

วชิาการไขเ้ลือดออกร่วมกบัเครือข่าย 

ในโรงพยาบาลพงังา 

การบริหารยา/เช้ือด้ือยา 

โรคอุบติัใหม่ 

 

 

วชิาการประจาํปี เพื่อแลกเปล่ียนความรู้และ

ประสบการณ์ 

 

โรงพยาบาลพงังา 

 

โรงพยาบาลพงังา 

 

โรงพยาบาลพงังา 

 

โรงพยาบาลพงังา 

 

โรงพยาบาลพงังา 

 

โรงพยาบาลพงังา 

 

9. ประสบการณ์ในการทาํงาน 

    9.1 งานโครงการ 

           9.1.1 ร่วมโครงการฝึกทกัษะการช่วยฟ้ืนคืนชีพสาํหรับบุคลากรทางการพยาบาลของโรงพยาบาล 

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 - ปัจจุบนั 

           9.1.2 ร่วมโครงการแข่งขนักีฬาสีภายในโรงพยาบาล และระหวา่งโรงพยาบาล   

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 - ปัจจุบนั 

           9.1.3 ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้แก่นกัเรียน  ประชาชน  และส่วนราชการอ่ืนท่ีขอมาในโอกาส

ต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 – ปัจจุบนั 

           9.1.4  ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมรองรับอุบติัเหตุหมู่/อุบติัภยัของโรงพยาบาล 

ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2553 – ปัจจุบนั 

           9.1.5 ร่วมงานโครงการป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553-ปัจจุบนั 

           9.1.6 ร่วมงานโครงการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์สาํหรับพยาบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557-ปัจจุบนั 

           9.1.7 ร่วมโครงการพฒันาองคก์รดว้ยกิจกรรม 5 ส. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั 
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ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 

9. ประสบการณ์ในการทาํงาน (ต่อ) 

    9.2 งานคณะทาํงาน/คณะกรรมการ 

          9.2.1 คณะกรรมการควบคุมและป้องกนัการติดเช้ือประจาํหน่วยงานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาล 

กะปงชยัพฒัน์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 – ปี พ.ศ.2557 

          9.2.2 ผูรั้บผิดชอบโครงการเคร่ืองมือพิเศษประจาํหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกะปง

ชยัพฒัน์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 – ปี พ.ศ.2557 

          9.2.3 คณะทาํงานโครงการประชุมเชิงปฏิบติัเร่ืองการช่วยเหลือผูบ้าดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุสําหรับอาสาสมคัร

ในเขต อบต. เหมาะ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 – ปี พ.ศ.2557 

          9.2.4 ผูรั้บผดิชอบ clinic asthmaและ คณะทาํงานทีมการดูแลผูป่้วย  Asthma  

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 – ปีพ.ศ.2557 โรงพยาบาลกะปงชยัพฒัน์  

          9.2.5 คณะทาํงานทีมซอ้มแผนภยัพิบติัหมู่ (ซกัซอ้มแผน) 2553-2557โรงพยาบาลกะปงชยัพฒัน์  

          9.2.6 คณะทาํงานส่งต่อผูป่้วย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 – ปัจจุบนั 

          9.2.7 คณะทาํงานสารสนเทศ ประจาํหน่วยงานพิเศษบน โรงพยาบาลพงังา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557-ปัจจุบนั 

          9.2.8 คณะทาํงานทีมการดูแลผูป่้วยsepsis ประจาํหน่วยงานพิเศษบน โรงพยาบาลพงังา  

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557-ปัจจุบนั 

    9.3 งานวทิยากร 

          9.3.1 วทิยากรเคร่ืองมือพเิศษประจาํหน่วยงานอุบติัเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลกะปงชยัพฒัน์  

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 – ปี พ.ศ.2556 

          9.3.2 วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ืองการช่วยเหลือผูบ้าดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุสําหรับอาสาสมคัร           

ในเขต อบต. เหมาะ อ.กะปง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 – ปี พ.ศ.2555 

          9.3.3 เป็นผูใ้หค้าํปรึกษาทางสุขภาพแก่ผูป่้วยและญาติในหอผูป่้วยพิเศษบนโรงพยาบาลพงังา 

ตั้งแต่ปีพ.ศ.2557-ปัจจุบนั 

          9.3.4 เป็นผู ้ให้ค ําปรึกษาทางสุขภาพแก่ประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย         

จงัหวดัพงังา ในรายการรอบร้ัวโรงพยาบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 - ปัจจุบนั 

10. หน้าทีค่วามรับผดิชอบปัจจุบัน 

               ปฏิบัติงานในตาํแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ กลุ่มงานการพยาบาลผูป่้วยอายุรกรรม        

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพงังา  

ด้านการปฏิบัติการ 

               1. ให้การพยาบาลครอบคลุมและต่อเน่ืองตลอด 24 ชั่วโมง ตามสภาพปัญหาและความตอ้งการของ

ผูป่้วยแต่ละราย 
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ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 

               2. ปฏิบัติกิจกรรมการรักษาพยาบาลตามแผนการรักษาพยาบาลของแพทย์ เฝ้าระวงัอนัตรายและ

ภาวะแทรกซ้อน แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากภาวะเจ็บป่วยทั้งด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์และสังคม เพื่อบรรเทา

อาการและความทุกขท์รมานของผูป่้วย  

               3. สอน แนะนาํให้คาํปรึกษาแก่ผูป่้วยและญาติ เก่ียวกบัการปฏิบติัตน การปรับเปล่ียนพฤติกรรมและ

การฟ้ืนฟูสภาพเพือ่ใหส้ามารถกลบัไปดูแลตนเองและครอบครัวได ้ 

               4. รับนโยบายจากหวัหนา้งานและนาํมาปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด   

               5. ร่วมควบคุม ดูแล ตรวจสอบและจดัหาอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ   

ในการใชง้านไดต้ลอดเวลา ตลอดจนมีการบาํรุงรักษาเพื่อยดือายกุารใชง้าน 

               6. ดูแลความเรียบร้อยและจดัภายในหน่วยงานให้เป็นระบบระเบียบ สะดวกและปลอดภยัแก่การ

ปฏิบติังาน 

               7. เตรียมเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจาํเป็นตอ้งใช้ให้เพียงพอ และพร้อมท่ีจะนาํมาใช้ได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ด้านการวางแผน 

               1. ร่วมวางแผนการปรับปรุงคุณภาพการพยาบาลในหน่วยงาน  

               2. ร่วมวางแผนการพฒันาระบบการให้บริการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อสนบัสนุนการพฒันา

งานของโรงพยาบาล 

               3. ร่วมวางแผนป้องกนั ควบคุมและประเมินผลการแพร่กระจายเช้ือโรค ทั้งทางดา้นเทคนิคการปฏิบติั

ของเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้และสถานท่ี 

               4. ร่วมประชุมของหน่วยงานและงานพิเศษท่ีร่วมเป็นคณะทาํงาน คณะกรรมการ เพื่อรับฟังและแกไ้ข

ปัญหา 

ด้านการประสานงาน 

               1. ประสานงานกบัทีมสุขภาพ ผูป่้วยและญาติผูป่้วยและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในโรงพยาบาล 

               2. ประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนในการส่งต่อผูป่้วยไปรักษาในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

               3. ให้ขอ้คิดเห็นหรือขอ้แนะนาํเบ้ืองตน้แก่สมาชิกทีมหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างความเขา้ใจ

และความร่วมมือในการดาํเนินงานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 

ด้านการบริการ 

               1. ให้บริการวิชาการการพยาบาลผูป่้วยอายุรกรรม ท่ีสอดคล้องกับภาวะสุขภาพของผูป่้วย และ

วตัถุประสงคข์องหน่วยงาน เพื่อใหผู้ป่้วยมีความรู้ความสามารถในการดูแลตนเองได ้ 

               2. สอน แนะนํา ให้ค ําปรึกษา นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีทางการพยาบาลแก่

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลภายนอก เพื่อใหบุ้คลากรมีความรู้ในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

               3. พฒันาขอ้มูล จดัทาํเอกสาร คู่มือ ส่ือเอกสาร เผยแพร่ พฒันาเคร่ืองมืออุปกรณ์ วิธีการหรือประยุกต์

เทคโนโลย ีนวตักรรม เขา้มาใช ้เพื่อก่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และพฒันาองคก์ร   
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ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 

11. ผลการปฏิบัติงานย้อนหลงั 1  ปี (กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด) 

ลาํ 

ดบั 

ท่ี 

ลกัษณะงานดา้นบริการ/ปฏิบติัการ 
หน่วย 

นบั 

ปริมาณงานดา้นบริการ/ปฏิบติัการ 
หมาย

เหตุ 
ปีงบประมาณ 2562 

หน่วยงาน เฉพาะตวั 

1 

 

2 

 

 

 

3 

4 

5 

 

 

จํานวนเตียง 

1.1 หอ้งพิเศษ 

เจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงาน 

1. พยาบาลวชิาชีพ 

2. ผูช่้วยเหลือคนไข ้

3. พนกังานทาํความสะอาด  

จํานวนผู้รับบริการ 

อตัราการครองเตียง 

ผลงานด้านการปฏิบัติการ 

5.1 การช่วยแพทยท์าํหตัถการและใชเ้คร่ืองมือพิเศษ 

      - เคร่ืองกระตุน้หวัใจ 

      - เคร่ืองตรวจไฟฟ้าหวัใจ 

      - ใส่ท่อช่วยหายใจ 

      - การเจาะทอ้ง 

      - การเจาะปอด 

      - ผูป่้วย ESRD on DLC 

      - ผูป่้วยเจาะคอ 

      - ผูป่้วยหลงัทาํ HD 

      - ผูป่้วยหลงัทาํ CAPD 

      - ผูป่้วยใส่สายสวนปัสสาวะ 

      - ผูป่้วยใส่สายยางใหอ้าหารทางจมูก 

5.2 กิจกรรมการพยาบาล 

      - Suction 

      - เช็ดตวัลดไข ้

      - การใหอ้าหารทางสายยาง 

      - การวดัสัญญาณชีพ 

 

เตียง 

 

คน 

คน 

คน 

ราย 

% 

 

 

คร้ัง 

คร้ัง 

 

คร้ัง 

คร้ัง 

ราย 

ราย 

ราย 

ราย 

ราย 

ราย 

 

คร้ัง 

คร้ัง

คร้ัง 

คร้ัง 

 

19 

 

10 

5 

1 

1,507 

82.06 

 

 

30 

150 

24 

96 

3 

120 

2 

122 

132 

242 

438 

 

768 

3,460 

368 

6,480 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

4 

17 

5 

11 

1 

14 

1 

14 

15 

27 

49 

 

85 

385 

41 

720 
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ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 

11. ผลการปฏิบัติงานย้อนหลงั 1  ปี (กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด) 

 

ลกัษณะงานดา้นบริการ/ปฏิบติัการ 
หน่วย 

นบั 

ปริมาณงานดา้นบริการ/ปฏิบติัการ 
หมาย

เหตุ 
ปีงบประมาณ 2562 

หน่วยงาน เฉพาะตวั 

       - เตรียมผูป่้วยส่งตรวจเอกซเรยต่์างๆ 

      - เจาะ DTX 

      - การเจาะเลือดส่งตรวจ 

      - การเจาะ Hct 

      - การใหส้ารนํ้าทางหลอดเลือดดาํ 

      - การใหอ้อกซิเจน 

      - การใส่สายสวนปัสสาวะ 

      - การใหเ้ลือด 

      - การทาํแผล 

      - การใส่สายใหอ้าหารทางจมูก 

      - การฉีดยาใตผ้วิหนงั 

      - การฉีดยาทางหลอดเลือดดาํ 

      - การใหย้าทางทวารหนกั 

      - การช่วยฟ้ืนคืนชีพ 

      - การพน่ยา 

      - การสวนอุจจาระ 

      - การเฝ้าระวงัแผลกดทบั 

       - การเตรียมผูป่้วยก่อนผา่ตดั TK 

      - การจดัการผูป่้วยเสียชีวิต 

      - การเคาะปอด 

5.3 สอนสุขศึกษาในหน่วยงาน 

      - ญาติและผูป่้วยเก่ียวกบัการดูแลตนเอง 

         เฉพาะโรค 

  

 

 

คร้ัง 

คร้ัง 

คร้ัง 

คร้ัง 

คร้ัง 

คร้ัง 

คร้ัง 

คร้ัง

คร้ัง 

คร้ัง 

คร้ัง 

คร้ัง 

คร้ัง 

คร้ัง

คร้ัง 

คร้ัง 

คร้ัง 

ราย 

ราย 

คร้ัง 

 

ราย 

 

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 

 

6,250 

 

 

 

122 

534 

280 

227 

600 

365 

54 

48 

268 

40 

240 

285 

5 

5 

320 

11 

136 

4 

4 

241 

 

695 
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ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 

11. ผลการปฏิบัติงานย้อนหลงั 1  ปี (กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด) 

ลาํ 

ดบั 

ท่ี 

ลกัษณะงานดา้นบริการ/ปฏิบติัการ 
หน่วย 

นบั 

ปริมาณงานดา้นบริการ/ปฏิบติัการ 
หมาย

เหตุ 
ปีงบประมาณ 2562 

หน่วยงาน เฉพาะตวั 

6 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

ผลงานด้านการวางแผน 

1. ร่วมประชุมประจาํเดือนของหน่วยงาน 

2. ร่วมประชุมสานสนเทศของโรงพยาบาล 

    เพื่อหาแนวทางและปรับปรุงขอ้มูล รวบรวม 

    สถิติของหน่วยงาน ไดแ้ก่ 

    - สถิติดูแลผูป่้วยการติดเช้ือ 

    - สถิติผูป่้วย HHC 

    - รวบรวมสถิติหน่วยงานลง Inroutine program 

ผลงานด้านการประสานงาน 

7.1 ประสานงานหน่วยงานในโรงพยาบาล 

       - เวชระเบียน 

       - โภชนาการ 

       - เอกซเรย ์

       - ผูป่้วยนอก 

       - อุบติัเหตุและฉุกเฉิน 

       - กายภาพบาํบดั 

       - เภสัชกรรม 

       - การเงิน 

       - ตึกสามญัอายุรกรรมชาย 

         - กลุ่มงานพยาธิวทิยา 

       - ศูนยเ์ปล 

7.1 ประสานงานหน่วยงานนอกโรงพยาบาล 

       - โรงพยาบาลชุมชนในเครือข่าย 

       - สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัพงังา 

 

 

 

คร้ัง 

คร้ัง 

 

 

คร้ัง 

คร้ัง 

คร้ัง 

 

 

คร้ัง 

คร้ัง 

คร้ัง

คร้ัง 

คร้ัง 

คร้ัง

คร้ัง 

คร้ัง 

คร้ัง

คร้ัง 

คร้ัง 

 

คร้ัง 

คร้ัง 

 

 

12 

6 

 

 

12 

12 

12 

 

 

340 

440 

1,440 

360 

360 

200 

860 

980 

1,460 

1,905 

1,560 

 

13 

20 

 

12 

6 

 

 

12 

12 

12 

 

 

38 

48 

160 

40 

40 

22 

96 

108 

162 

212 

173 

 

2 

3 
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ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 

11. ผลการปฏิบัติงานย้อนหลงั 1  ปี (กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด) 

ลาํ 

ดบั 

ท่ี 

ลกัษณะงานดา้นบริการ/ปฏิบติัการ 
หน่วย 

นบั 

ปริมาณงานดา้นบริการ/ปฏิบติัการ 
หมาย

เหตุ 
ปีงบประมาณ 2562 

หน่วยงาน เฉพาะตวั 

8 ผลงานด้านการบริการ 

1. จดับอร์ด/ส่ือวชิาการให้ความรู้ 

2. ใหค้วามรู้ผา่นรายการวทิย ุ

3. ส่งผลงานวชิาการมหากรรมคุณภาพ 

4. ร่วมประชุมวชิาการในโรงพยาบาล 

 

คร้ัง 

คร้ัง 

คร้ัง 

คร้ัง 

 

12 

3 

9 

24 

 

1 

1 

1 

3 
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ตอนที ่2 ผลงานทีเ่ป็นผลการดําเนินงานทีผ่่านมา 

1. ช่ือผลงาน  การพยาบาลผูป่้วยโรคปอดอกัเสบ : กรณีศึกษา 

2. ระยะเวลาทีด่ําเนินการ เดือนมิถุนายน 2562 –  เดือนตุลาคม 2562 

กจิกรรม มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1. เลือกเร่ืองท่ีจะทาํการศึกษาจากผูป่้วยท่ีอยูใ่นความดูแล 1 ราย 

    ในแผนกอายุรกรรม ตึกพิเศษบน 

2. รวบรวมเอกสารขอ้มูลเก่ียวกบัอาการสาํคญั ประวติัการเจบ็ป่วย 

    ประวติัการแพย้า หรือสารเคมี แบบแผนการดาํเนินชีวิตพร้อมทั้ง 

    ประเมินสภาพผูป่้วย 

3. ศึกษาผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ ภาพถ่ายรังสีและแผนการ 

    รักษาของแพทย ์

4. ศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือ ตาํรา ทฤษฎีและส่ือ internet ขอคาํปรึกษา         

   จากหวัหนา้พยาบาล และผูท่ี้มีความชาํนาญ เช่ียวชาญ และแพทย ์

   ผูรั้กษาเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา 

5. นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ วางแผนใหก้ารพยาบาลตามกระบวน 

    การพยาบาล โดยเนน้การพยาบาลทั้งกาย จิต สังคม อารมณ์ 

    จิตวิญญาณ และเศรษฐกิจ 

6. ปฏิบติัการพยาบาลและประเมินผลการพยาบาลตามแผน 

7. สรุปการปฏิบติัการพยาบาล   

8. รวบรวมขอ้มูลและประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการศึกษามาเปรียบเทียบ 

    การปฏิบติักบัทฤษฎี 

9. เรียบเรียงการเขียนสรุปรายงาน จดัพิมพรู์ปเล่มส่งใหผู้ท้รงคุณวุฒิ 

    ตรวจสอบความถูกตอ้งของรายงานพร้อมแกไ้ข 

     

3. ความรู้ทางวชิาการหรือแนวความคิดทีใ่ช้ในการดําเนินการ 

               1. โรคปอดอกัเสบ หมายถึง โรคท่ีเกิดจากการอกัเสบของเน้ือปอด ซ่ึงประกอบดว้ย ส่วนของหลอดลม

ฝอยส่วนปลาย และถุงลมทาํใหมี้นํ้า (exudate) เขา้ไปอยูใ่นถุงลม พบทั้งในเด็กและผูใ้หญ่ การอกัเสบท่ีเกิดข้ึนอาจ

เกิดเฉพาะบางส่วนของเน้ือเยือ่ปอด (Lobar pneumonia) หรืออาจจะกระจายทัว่ไปในเน้ือปอด 

               อาการและอาการแสดงท่ีทาํให้นึกถึงโรคปอดอกัเสบ ไดแ้ก่ อาการไขใ้นผูป่้วยท่ีเร่ิมดว้ยการติดเช้ือ

เฉียบพลนัท่ีระบบทางเดินหายใจ และมีไขสู้งอาจถึง 40 องศาเซลเซียส และมีอาการหนาวสั่น อาการไอ มกัจะมี

อาการไอมาก เสมหะตอนแรกอาจเป็นสีสนิมต่อมาเปล่ียนเป็นสีเหลืองขุ่นปนหนองหรือเขียว หายใจเร็วเป็น

อาการเร่ิมแรกเน่ืองจากมีภาวะขาดออกซิเจนในเลือด หอบเหน่ือย หายใจเร็วต้ืน 30-50 คร้ัง/นาที นอกจากนั้น 
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ตอนที ่2 ผลงานทีเ่ป็นผลการดําเนินงานทีผ่่านมา 

ผูป่้วยอาจมีอาการจมูกบานเม่ือหายใจเขา้ และครางเม่ือหายใจออก ซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีวา่ผูป่้วยมีอาการหายใจลาํบาก 

(Respiratory distress) มีอาการท่ีบ่งช่ือถึงสภาพของเน้ือปอดท่ีเร่ิมแข็งตวักว่าปกติ ไดแ้ก่ เสียงหลอดลมเวลาท่ี

หายใจ (Bronchial breath sound) เสียงกรอบแกรบท่ีปอด (Crepitation) ร่วมกับเสียงหวีดแห้งๆในหลอดลม 

(rhonchi) ความเจบ็ปวดเฉียบพลนัชดัเจนและเฉพาะในลกัษณะเหมือนถูกมีดแทงเป็นๆหายๆ และเวลาหายใจลึกๆ 

จะทาํให้เจ็บปวดมากข้ึน อาการทอ้งอืดเกิดข้ึนเน่ืองจากมีการอกัเสบชองเน้ือปอดบริเวณส่วนล่างท่ีติดกระบงัลม 

อาการแสดงอ่ืนๆ ท่ีบ่งช้ีถึงภาวะผูป่้วยหนกั เช่น กลา้มเน้ืออ่อนแรง อาการแสดงถึงภาวะช็อค เช่นชีพจรเบาเร็ว

ปลายมือปลายเทา้เขียว       

               2. แบบประเมินสภาวะสุขภาพผูป่้วยตามกรอบแนวคิดของการประเมินภาวะสุขภาพ 11 แบบแผนของ

มาร์จอรีย ์กอร์ดอน (Majory Gordon) 

               3. แนวคิดการวินิจฉัยการพยาบาล ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลของผูป่้วย ต้องมีข้อมูลท่ีเช่ือถือได้

สนบัสนุนอยา่งเพียงพอ โดยอาจไดจ้ากคาํบอกเล่า อาการและอาการแสดงท่ีพบเห็น หรือจากการตรวจพบความ

ผดิปกติต่างๆ การกาํหนดขอ้วินิจฉยัทางการพยาบาลสามารถกาํหนดไดท้ั้งเหตุการณ์ท่ีกาํลงัเกิด เส่ียงต่อการเกิด

หรืออาจจะเกิด พร้อมทั้งสามารถบอกแนวทางปฏิบติักิจกรรมการพยาบาล เพื่อให้ตอบสนองต่อขอ้วินิจฉัย

ทางการพยาบาลนั้นๆ ได ้

               4. ทฤษฎีการดูแลตนเองของโฮเร็ม เป็นการดูแลตนเองท่ีจาํเป็นในภาวะเบ่ียงเบนดา้นสุขภาพ เป็นการ

ดูแลตนเองท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากความพิการตั้งแต่เกิด โครงสร้างหรือหน้าท่ีของร่างการผิดปกติ เช่น เกิดโรคหรือ

ความเจบ็ป่วย และจากการวนิิจฉยั และการรักษาของแพทย ์ผูป่้วยจะเรียนรู้ประสบการณ์ตรงของตนเอง จากการ

ไดค้วามรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ นาํมาปฏิบติัในการดูแลตนเองในส่ิงแวดลอ้มท่ีเผชิญอยู ่เพื่อให้ตนเองสามารถ

ตอบสนองต่อความตอ้งการตนเองและใชชี้วติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งปกติ    

4. สรุปสาระและข้ันตอนการดําเนินการ 

หลกัการและเหตุผล 

               โรคปอดอกัเสบ (Pneumonia) เป็นโรคท่ีพบได้บ่อย ถ้าไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคและการรักษาอย่าง

ทนัท่วงที ก็จะทาํให้เกิดภาวะหัวใจลม้เหลวได ้จะตอ้งพกัรักษาตวัยาวนาน ตลอดจนทาํให้ส้ินเปลืองค่าใช้จ่าย  

ในการรักษาพยาบาล เน่ืองจากโรคปอดอกัเสบเป็นโรคท่ีเกิดจากการอักเสบอย่างเฉียบพลันของเน้ือปอด           

ท่ีประกอบดว้ย หลอดลมฝอยส่วนปลายสุด และถุงลม ทาํให้มีการซึมออกของสารนํ้ า (exudates) เขา้ไปเกาะตาม

เน้ือเยื่อต่างๆ ในถุงลม การอกัเสบท่ีเกิดข้ึนอาจเกิดเฉพาะส่วนของเน้ือปอดใน (lobar pneumonia) หรืออาจ

กระจายทั่วไปในเน้ือปอด เช่น ในกรณีของปอดอกัเสบจากเช้ือไวรัส (Viral pneumonia) หรือการสูดสําลัก

สารเคมี (chemical aspiration) 
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ตอนที ่2 ผลงานทีเ่ป็นผลการดําเนินงานทีผ่่านมา 

               จากสถิติผูป่้วยโรคปอดอกัเสบท่ีมารับบริการรักษาพยาบาล หอผูป่้วยพิเศษบน โรงพยาบาลพงังา        

มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ในปีงบประมาณ 2558 จาํนวน 92 ราย ปีงบประมาณ 2559 จาํนวน 140 ราย และ

ปีงบประมาณ 2560 จาํนวน 142 ราย ตามลาํดบั 

                ดงันั้น พยาบาลในฐานะท่ีเป็นบุคคลท่ีใกลชิ้ดผูป่้วยมากท่ีสุด จึงตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในสาเหตุ 

พยาธิสภาพ อาการ และอาการแสดง การพยาบาล แนวทางการรักษา เพื่อสามารถช่วยเหลือผูป่้วยไดท้นัท่วงที

ช่วยลดอตัราการเกิดภาวะแทรกซอ้นความพิการ ตลอดจนการเสียชีวติของผูป่้วยในท่ีสุด  

วตัถุประสงค์ 

               1. เพื่อศึกษาแนวทางการพยาบาลและเพื่อให้ความรู้ ความเขา้ใจในสาเหตุ พยาธิสภาพ อาการ และ

อาการแสดง การพยาบาล แนวทางการรักษา เพื่อสามารถช่วยเหลือผูป่้วยได้ทนัท่วงที ช่วยลดอตัราการเกิด

ภาวะแทรกซอ้น ความพิการ ตลอดจนการเสียชีวติของผูป่้วยในท่ีสุด 

               2. เพื่อนําแนวทางความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนาความรู้ในการดูแลผูป่้วยโรคปอดอักเสบ ลดการเกิด

ภาวะแทรกซอ้นของโรคปอดอกัเสบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูป่้วย 

เป้าหมาย 

               ผู ้ป่วยโรคปอดอักเสบได้รับการดูแลรักษาพยาบาลท่ีถูกต้องและได้รับความปลอดภัย ไม่ เกิด

ภาวะแทรกซอ้น 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

               1. เลือกเร่ืองท่ีจะทาํการศึกษาจากผูป่้วยท่ีอยูใ่นความดูแล 1 ราย ในแผนกอายรุกรรม  

ตึกพิเศษบน 

               2. รวบรวมเอกสารขอ้มูลเก่ียวกับอาการสําคญั ประวติัการเจ็บป่วย ประวติัการแพย้า หรือสารเคมี    

แบบแผนการดาํเนินชีวติพร้อมทั้งประเมินสภาพผูป่้วย 

               3. ศึกษาผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ ภาพถ่ายรังสีและแผนการรักษาของแพทย ์

               4. ศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือ ตาํรา ทฤษฎีและส่ือ internet ขอคาํปรึกษาจากหัวหน้าพยาบาล และผูท่ี้มี

ความชาํนาญ เช่ียวชาญ และแพทยผ์ูรั้กษาเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา 

               5. นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ วางแผนให้การพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล โดยเน้นการพยาบาล 

ทั้งกาย จิต สังคม อารมณ์ จิตวญิญาณ และเศรษฐกิจ 

               6. ปฏิบติัการพยาบาลและประเมินผลการพยาบาลตามแผน 

               7. สรุปการปฏิบติัการพยาบาล   

               8. รวบรวมขอ้มูลและประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการศึกษามาเปรียบเทียบการปฏิบติักบัทฤษฎี 
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ตอนที ่2 ผลงานทีเ่ป็นผลการดําเนินงานทีผ่่านมา 

               9. เรียบเรียงการเขียนสรุปรายงาน จดัพิมพ์รูปเล่มส่งให้ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องของ

รายงานพร้อมแกไ้ข 

               10. เผยแพร่ผลงาน 

5. ผู้ร่วมดําเนินงาน  

            ผูข้อรับการคดัเลือกเป็นผูด้าํเนินการเองทุกขั้นตอน 

6. ส่วนของงานทีผู่้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ 

  ขา้พเจา้นางสาวศรัญญา คงดว้ง  เป็นผูป้ฏิบติังานทั้งหมด คิดเป็น 100 % 

กรณศึีกษา 

                ผูป่้วยหญิงไทยอายุ 41ปี สถานภาพสมรส คู่ เขา้รับการรักษาท่ีตึกผูป่้วยพิเศษบน โรงพยาบาลพงังา 

เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. 

อาการสําคัญทีม่าโรงพยาบาล  เหน่ือย 1วนัก่อนมา 

ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน  3วนัก่อนมา ไข ้ทานยาลดไขไ้ม่ดีข้ึน ไอมีเสมหะ เหน่ือยหลงัไอบ่อย 1วนัก่อนมา

เหน่ือยมากข้ึนจึงมาโรงพยาบาลโรคประจําตัว ไม่มีโรคประจาํตวั 

ประวตัิการเจ็บป่วยในครอบครัว ปฏิเสธประวติัการเจบ็ป่วยในครอบครัว 

               สัญญาณชีพแรกรับ BT 38.0๐C PR 100/min. RR 28-30/min.  BP 110/70 mm.Hg. ,LUNG=Rhonchi 

RLL  

               แรกรับ ward พิเศษบน ผูป่้วยรู้สึกตวั ถามตอบรู้เร่ือง ไอมีเสมหะบ่อย วดัสัญญาณชีพแรกรับท่ี ward 

BT 39.4C  BP100/60mmHg PR 96/min RR 26min O2sat  95% RA  เหน่ือยเล็กนอ้ยหลงัไอ  

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ : วนัท่ี  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 แพทยมี์แผนการรักษาใหส่้งH/C X2,sputum c/s    

ผล CXR Patchy Infiltration at right Lower Lung  

               EKG-normal   sinus rhythm ให้on IV 5%D/NSS 1000 V rate 60  cc/hr. ได้รับ ยา paracet (500)1tab 

prn q 4-6 hr.,Bromhexine 1x3 pcให ้ATB   Cef-3  2gm V  OD , Azithomycin 500mg  V  OD   

พน่ Beradual 1:3 NB prn. วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562 off IV   

               วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2562 ผูป่้วยหายใจดีข้ึน ไม่ไข ้BT 36.5C  RR20-22/min  O2sat 96-97%RA 

               วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2562 ติดตามผล H/C X2,sputum c/s = no growth 

               วัน ท่ี  22 กรกฎาคม 2562 ไข้ลดครบ24 ชม .เป ล่ียน ATB เป็นยารับประทานAugmentin 1x2 pc  

จาํหน่ายกลบับา้น                              
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ตอนที ่2 ผลงานทีเ่ป็นผลการดําเนินงานทีผ่่านมา 

               ผูป่้วยรับการรักษาอยู่หอผูป่้วยพิเศษบน4วนั อาการดีข้ึน แพทยจ์าํหน่ายกลบับา้นได ้ผูป่้วยไม่เหน่ือย 

ช่วยเหลือตนเองได ้

               จากการศึกษาในระหวา่งท่ีอยูใ่นความดูแล พบปัญหาทางการพยาบาล ดงัน้ี 

ปัญหาที ่1 มีโอกาสเกิดภาวะเน้ือเยือ่ของร่างกายไดรั้บออกซิเจนไม่เพียงพอ เน่ืองจากการทาํงานของปอด 

               ไม่มีประสิทธิภาพ 

ข้อมูลสนับสนุน 

               1. ผูป่้วยไอบ่อย มีเสมหะ ฟังปอดไดย้นิเสียง Rhonchi  

               2. อตัราการหายใจ26-28/min  

               3. ผลถ่ายภาพรังสีทรวงอกพบ patchy infiltration at right lower lung 

จุดประสงค์การพยาบาล    

               ผูป่้วยไม่เกิดภาวะเน้ือเยือ่ของร่างกายขาดออกซิเจน 

กจิกรรมการพยาบาล 

               1. ประเมินภาวะพร่องออกซิเจน ลักษณะการหายใจ การตรวจสภาพสีผิว ปลายมือปลายเท้าและ

ตรวจวดัสญัญาณชีพทุก 2-4 ชัว่โมง ตามสภาพผูป่้วยเพื่อจะไดใ้หก้ารพยาบาลผูป่้วยไดท้นัท่วงที 

               2. ดูแลทางเดินหายใจให้โล่ง โดยการให้ผูป่้วยนอนศีรษะสูง 30 องศา เพื่อให้ปอดยืดขยายได้เต็มท่ี    

เพิ่มเน้ือท่ีในการแลกเปล่ียนก๊าซ 

                3. ดูแลให้ไดรั้บยาละลายเสมหะและยาขยายหลอดลมตามแผนการรักษา การประเมินผล ปัญหาน้ี

ไดรั้บการแกไ้ขและหมดไป 

การประเมินผล 

               ไม่พบภาวะเน้ือเยือ่ของร่างกายขาด O2 O2 sat 96-97 % RA   

ปัญหาที ่2 ไขเ้น่ืองจากมีภาวะติดเช้ือท่ีปอด 

ข้อมูลสนับสนุน 

               1. ผูป่้วยมีไข ้39.43๐C ไอมีเสมหะ 

               2. ผลถ่ายภาพรังสีทรวงอกพบ patchy infiltration at right lower lung 

จุดประสงค์การพยาบาล    

               ผูป่้วยไม่มีภาวะติดเช้ือท่ีปอด 

กจิกรรมการพยาบาล 

               1. ตรวจวดัสัญญาณชีพ ทุก 4 ชัว่โมง เช็ดตวัลดไข ้ กระตุน้ด่ืมนํ้ าบ่อยๆเพื่อช่วยพาความร้อนออกจาก

ร่างกาย 
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ตอนที ่2 ผลงานทีเ่ป็นผลการดําเนินงานทีผ่่านมา 

               2. ให้ยาลดไข ้paracetamol (500) รับประทาน1เม็ด แรกรับ หากไขม้ากกวา่ 38.5 องศา สามารถให้ซํ้ า

ไดทุ้ก 4-6 ชัว่โมง   

               3. ติดตามผลเพาะเช้ือ (H/C X2,sputum c/s) 

               4.ดูแลให้ยาปฏิชีวนะ Cef-3 2gm V OD, Azithomycin 500mg V OD ตามแผนการรักษาของแพทย ์

สังเกตอาการขา้งเคียงจากการใหย้า 

การประเมินผล   

               ไม่มีภาวะติดเช้ือท่ีปอด ไม่มีไข ้อุณหภูมิ 36.5๐C sputum = no growth 

 

ปัญหาที ่3 ผูป่้วยมีความกงัวลเก่ียวกบัภาวะโรค 

ข้อมูลสนับสนุน 

               1. สีหนา้ผูป่้วยไม่สดช่ืนแสดงความวติกกงัวล 

               2. ผูป่้วยถามวา่เคยมีผูป่้วยท่ีมีอาการป่วยเช่นเดียวกบัตนเองหรือไม่ ตอ้งนอนรักษาตวัก่ีวนั 

จุดประสงค์การพยาบาล    

               คลายความกงัวลและเขา้ใจถึงสภาวะเจบ็ป่วยของตนเอง 

กจิกรรมการพยาบาล 

               1. สร้างสัมพนัธภาพอนัดีกับผูป่้วย ให้กาํลังใจ พูดคุยด้วยท่าทีเป็นมิตร เห็นอกเห็นใจ ให้การดูแล 

ช่วยเหลือผูป่้วยอยา่งสมํ่าเสมอ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผูป่้วยซักถามเก่ียวกบัขอ้มูลการรักษา เพื่อช่วยลดความ

วติกกงัวลของผูป่้วยในขณะท่ีเขา้รับการรักษาพยาบาล 

               2. อธิบายใหผู้ป่้วยทราบถึงสภาวะการเจบ็ป่วย คือผูป่้วยมีภาวะติดเช้ือท่ีปอด ทาํใหมี้อาการหอบเหน่ือย 

และแนวทางในการรักษา 

การประเมินผล   

               สีหนา้ผูป่้วยสดช่ืน คลายกงัวลและเขา้ใจสภาวะเจบ็ป่วยของตนเอง 

ปัญหาที ่4 แบบแผนการพกัผอ่นนอนหลบัเปล่ียนแปลงเน่ืองจากหายใจเหน่ือย 

ข้อมูลสนับสนุน 

               1. ผูป่้วยบ่นนอนไม่หลบัเน่ืองจากหายใจเหน่ือย 

                 2. ไอบ่อย 

จุดประสงค์การพยาบาล        

                 เพื่อใหผู้ป่้วยพกัหลบัได ้
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กจิกรรมการพยาบาล 

               1. จดัท่านอนศีรษะสูง30องศา เพื่อใหป้อดยดืขยายไดเ้ตม็ท่ี เพิ่มเน้ือท่ีในการแลกเปล่ียนก๊าซ 

                 2. จดัส่ิงแวดลอ้มใหเ้งียบสงบ อากาศถ่ายเทสะดวก สอนผูป่้วยใชว้ธีิการผอ่นคลายหรือการใชย้า  

นอนหลบั ในกรณีท่ีมีผูป่้วยมีอาการนอนไม่หลบั 

               3.ดูแลใหย้าขบัเสมหะและยาขยายหลอดลมตามแผนการรักษา               

การประเมินผล       

               ไม่เหน่ือยหอบ ผูป่้วยนอบหลบั พกัผอ่นได ้ 

ปัญหาที ่5 ส่งเสริมความรู้ในการปฏิบติัตนเม่ือกลบัไปอยูบ่า้น 

ข้อมูลสนับสนุน 

               ผูป่้วยซกัถามเก่ียวกบัการดูแลตนเองอยา่งไรเม่ือกลบัไปอยูบ่า้น 

จุดประสงค์การพยาบาล    

               ผูป่้วยมีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติัตวัเม่ือกลบัไปอยูบ่า้น 

กจิกรรมการพยาบาล 

                 1. แนะนาํใหผู้ป่้วยออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อให้ร่างกายมีภูมิตา้นทานต่อเช้ือโรคต่างๆ  

               2. แนะนาํการจดัส่ิงแวดลอ้มใหส้ะอาด อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 

               3. แนะนาํให้ผูป่้วยหลีกเล่ียงแหลงัชุมชนท่ีแออดัหรือใกลชิ้ดกบัผูป่้วยทางเดินหายใจ ให้ผูป่้วยปิดปาก

เม่ือไอจามหรือสวมหนา้กากอนามยัเพื่อช่วยป้องกนัและแพร่กระจายเช้ือหรือรับเช้ือจากผูอ่ื้น 

               4. การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ ด่ืมนํ้ าให้เพียงพออยา่งน้อยวนัละ1,500-2,000 ml. งดสูบบุหร่ี  

ใหค้วามรู้แก่ญาติถึงภาวะท่ีอาจเกิดไดจ้ากการไดรั้บควนับุหร่ี 

               5. เน้นให้ผูป่้วยเห็นความสําคญัของการรับประทานยาตามแผนการรักษาของแพทยอ์ย่างเคร่งครัด    

เพื่อป้องกนัการติดเช้ือซํ้ า 

               6. แนะนาํการสังเกตอาการผดิปกติ 

               7. แจกเอกสารใหค้วามรู้เร่ืองปอดอกัเสบไปอ่านท่ีบา้น 

การประเมินผล       

                              ผูป่้วยมีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติัตวัเม่ือกลบับ้าน ตอบข้อซักถามแนวทางการดูแล

ตนเองได ้

7. ผลสําเร็จของงาน 

    7.1 ผลสาํเร็จของงานเชิงปริมาณ 

          7.1.1 มีผลงานทางวชิาการ การพยาบาลผูป่้วยโรคปอดอกัเสบ จาํนวน 1 เร่ือง 
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7.2 ผลสาํเร็จของงานเชิงคุณภาพ 

         7.2.1 ผูป่้วยไดรั้บการดูแลรักษาพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพ ปลอดภยัไม่มีภาวะแทรกซอ้นเกิดข้ึน 

         7.2.2 ผูป่้วยและญาติมีความมัน่ใจในการดูแลตนเองขณะกลบัไปอยูบ่า้นมากข้ึน และพึงพอใจต่อการดูแล

ตนเองของทีมสุขภาพ 

8. การนําไปใช้ประโยชน์ 

               1. เพื่อเป็นขอ้มูลในการศึกษาคน้ควา้สาํหรับผูส้นใจทัว่ไป 

               2. เพื่อเป็นขอ้มูลในการให้การพยาบาลและคาํแนะนาํแก่ผูป่้วยและญาติท่ีมีภาวะปอดอกัเสบในราย

อ่ืนๆ อยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

               3. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน โดยใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการและการให้การพยาบาล

ผูป่้วยโรคปอดอกัเสบ 

9. ความยุ่งยากในการดําเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 

               ผูป่้วยและญาติขาดความรู้และความตระหนกัในการดุแลตนเอง ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีพูดคุย ให้กาํลงัใจ ซกัถาม

สาเหตุท่ีแทจ้ริงของผูป่้วย โดยมีการประสานทีมสหวิชาชีพในการให้ความรู้ การดูแลตนเองท่ีบา้น จาํเป็นตอ้ง

เน้นในเร่ืองการรับประทานยาปฏิชีวนะให้ครบตามคาํสั่งแพทย ์และการหลีกเล่ียงปัจจยัส่ิงกระตุน้ท่ีทาํให้เกิด

ภาวะเจบ็ป่วยจึงเป็นส่ิงจาํเป็น 

10. ข้อเสนอแนะ 

               1. พยาบาลควรมีการพฒันาทกัษะและความรู้ในการดูแลผูป่้วยโรคปอดอกัเสบ ตลอดจนแบบแผนการ

ดาํเนินชีวิตของผูป่้วยท่ีแตกต่างกนัออกไป อาจทาํให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนการพยาบาลให้มีความเหมาะสมกบั

ผูป่้วยแต่ละราย และผูป่้วยสามารถปฏิบติัได ้

               2. เนน้การทาํงานเชิงรุกมากกวา่เชิงรับ มีความไว ในการสังเกตและประเมินอาการผดิปกติของผูป่้วย 

 
             ขอรับรองวา่ผลงานดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ 

 

 

 

                                                    ลงช่ือ…………….….........……………………….ผูเ้สนอผลงาน 

                                                                              (นางสาวศรัญญา คงดว้ง) 

                                                    วนัท่ี....................................................................... 
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            ไดต้รวจสอบแลว้ขอรับรองวา่ผลงานดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัเป็นความจริงทุกประการ             

 

 

                                             ลงช่ือ…………...........….…………………………. 

      (นางจงจิตร์ กะมินสิน) 

   พยาบาลวชิาชีพ (ดา้นการพยาบาล) ระดบัชาํนาญการ 

                                        วนัท่ี………………………...............……………… 

 

 

                                             ลงช่ือ……………..........…………………………. 

                                                                       (นางสาวมณฑิกา แกว้ทองคาํ) 

                                                   หวัหนา้พยาบาล (พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการพิเศษ) 

                                                                               โรงพยาบาลพงังา 

                                        วนัท่ี…………………………..........……………… 

 

 

                                             ลงช่ือ………….......….…………………………. 

                                                               (นางทิพยรั์ตน์ ตน้สกุลประเสริฐ) 

                                                                 ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลพงังา 

                                        วนัท่ี……………………………..............……. 

 

 

                                              ลงช่ือ……….....…….…………………………. 

 

 

 

 

 

                                         วนัท่ี……………………………..............…… 
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