
นางสาวรุ่งรัตน์ เกิดสวัสดิ์  RN,ET ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรัตน์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล

หอผู้ป่วยพิเศษ 73 ให้การดูแลผู้ป่วยกลุ่มศัลยกรรม และ อายุ
รกรรม ปี 2562 พบว่า มีอัตราการเกิดภาวะ IAD เท่ากับ 0.7/1000
วันนอน ซึ่งเกินเกณฑต์ัวชีวั้ดของคณะกรรมการป้องกันแผลกดทับ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี ก าหนดให้น้อยกว่า 0.5/1000วันนอน จาก
การประเมินพบว่า เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในการดูแล
และป้องกันภาวะ IAD ไม่สามารถแบ่งระดับความรุนแรง และ
เลือกใช้เวชภัณฑใ์นการดูแล ป้องกัน ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงไม่
มีแนวทางในการดูแลอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์

1.ลดอัตราการเกิดภาวะIAD category 2 <0.5/1000 วันนอน
2. เจ้าหน้าทีม่ีความรู้และทกัษะในการประเมิน ป้องกัน ดูแลผู้ป่วย
ทีม่ีภาวะ IAD โดยมีคะแนนผ่านเกณฑ ์มากกว่าร้อยละ80

ตวัชีวั้ด GOAL
ก่อน

ด าเนินการ
(ม.ค.-ธ.ค

62)

หลังด าเนินการปรับปรุง ตดิตามโครงการต่อเน่ือง
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อัตราการเกดิ IAD Cat 2 
ต่อ 1000 วันนอน
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เจ้าหน้าทีม่คีวามรู้และทกัษะในการ
ประเมนิ ป้องกันและดูแลผู้ป่วยทีม่ีภาวะ 

IAD โดยท าแบบทดสอบได้คะแนน
ผ่าน > 80%

>80% N/A 18.52 62.96 81.4 74.08 88.88

สิ่งทีไ่ด้เรียนรู้จากกจิกรรม: 
• การใหผู้้ปฏบัิตงิานมส่ีวนร่วมทัง้กระบวนการ ท าใหเ้กดิการยอมรับและร่วมมอืปฏบัิตติามเป้าหมาย
• การป้องกัน IAD Cat 2 ได้ผล ผู้ป่วยได้รับประโยชนสู์งสุด ไม่ทรมานจากความเจบ็ปวด มคุีณภาพชีวติทีด่ ี

ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาแผลและระยะเวลานอนรักษา

❖ จัดตัง้ทมีทีเ่กีย่วข้อง ประกอบด้วย Wound Ostomy Ward 
Nurse (WOWNURSE) หอผู้ป่วยพเิศษ 73
❖ ค้นหาสาเหตุของการเกิด IAD ร่วมกับหวัหน้าหอผู้ป่วย 
เจ้าหน้าทีใ่นหอผู้ป่วยทุกคน ด้วยวิธีการตดิตามกระบวนการ และ
หาสาเหตุ ROOT CAUSE ANALYSIS พบว่า

1.เจ้าหน้าทีข่าดความรู้ในการประเมิน ป้องกัน และดูแลภาวะ
IAD

2.เจ้าหน้าทีข่าดความรู้ในการเลือกใช้เวชภณัฑใ์นการดแูล
ภาวะ IAD

3.ไม่มีแนวทางการดูแลภาวะ IAD อย่างเป็นระบบ
4.ขาดการบันทกึและส่งต่อข้อมูลอย่างเป็นระบบ

- จากการวิเคราะหส์าเหตุ จงึได้แนวทางการแก้ไขปัญหา น าลงสู่
ปฏิบัตแิละตดิตามผล โดยใช้วงจรบริหารงานคุณภาพ Plan-Do-
Check-Act ดังตารางที ่1 

CYCLE PLAN DO CHECK ACT OUTCOME

QR CODE :
VDO ความรู้ IAD

ขัน้ตอนการด าเนินงาน

ทีม่าและความส าคัญ

ผลลัพธ์

ตารางที ่1 แสดงวงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA

ชุดเวชภณัฑ ์
ขั้นบนัได IAD

QR CODE : 
VDO IAD 

รู้ไว ภายใน 2 นาที

WORK FLOW IAD

ภาพที ่1 : ภาพแสดงปัญหาจากการวิเคราะหใ์นแตล่ะขัน้ตอนของการท างาน

➢ ส่งเสริมความรู้
ในการประเมิน 
ดแูล และป้องกัน
แก่เจ้าหน้าทีใ่นหอ
ผู้ป่วย

➢ ประเมินความรู้
เจ้าหน้าทีโ่ดยการท า
แบบทดสอบ
➢ เก็บรวบรวมสถติิ
การเกดิภาวะ IAD 
Category 2

➢ เจ้าหน้าทีส่อบ
ผ่านเกณฑ1์8.52%
➢ IAD category 2 
=0.63/1000 วันนอน

➢ จัดท า Line 
group เพือ่ส่งตอ่
ข้อมูลความรู้ และ
ตดิตาม Progress 
ผู้ป่วยแตล่ะราย
➢ จัดท า WORK 
FLOW IAD

➢ น า WORK 
FLOW IAD ไป
ปฏบิัติ

➢ ประชุมเจ้าหน้าที่
ในหอผู้ป่วย สอน และ
ท ำควำมเข้ำใจร่วมกันใน
กำรใช้ WORK FLOW

➢ ประเมินความรู้
เจ้าหน้าทีโ่ดยการ ท า
แบบทดสอบ

➢ ประเมินผลการใช้ 
WORK FLOW 
• รูปแบบเป็น
ขั้นตอนชัดเจน

• เจ้าหน้าทีเ่สียเวลา
ในการดตูารางเพือ่
น าไปปฏบิัตติงิาน
ทุกคร้ัง

➢ ไม่มีอุปกรณพ์ร้อม
ใช้ตาม WORK FLOW 
ระบุ
➢ เจ้าหน้าทีส่อบผ่าน
เกณฑ์ 62.96%

➢ จัดชุด
เวชภณัฑพ์ร้อมใช้ 
“ขั้นบนัได IAD”

➢ จัดท าชุด 
VDO ความรู้ 
ภาวะ IAD

➢ น าชุด VDO 
ความรู้ ภาวะ IAD
ไปเผยแพร่
เพือ่ใหเ้จ้าหน้าที่
ไดท้บทวนความรู้

➢ เจ้าหน้าทีใ่ช้
ชุดเวชภัณฑ ์
ขั้นบนัได IAD 
อย่างถูกตอ้ง

➢ ส่ง VDO ความรู้
IAD เข้า line group 
หอผู้ป่วย

➢ ตดิ QR CODE 
VDO ความรู้IAD 
บริเวณชุดเวชภัณฑ์
เพือ่สะดวกตอ่การ
ทบทวนความรู้

➢ ประเมินความรู้
เจ้าหน้าทีโ่ดยการ ท า
แบบทดสอบ

➢ ตดิตามผลการ
ใช้ VDO ความรู้ 
IAD
•เจ้าหน้าทีม่ีความ
เข้าใจ สาเหตุ 
การดแูลภาวะ 
IAD ต้องการ
VDO ส้ัน เน้น
เฉพาะการดแูล

➢ ตดิตามผลการ
ใช้ ขั้นบนัได IAD
•เจ้าหน้าทีม่ีความ
พงึพอใจมาก และ
สะดวกต่อการใช้
งาน
➢ เจ้าหน้าทีส่อบ
ผ่านเกณฑ์ 81.4%

➢ จัดท า VDO 
IAD รู้ไวภายใน 2
นาที
➢ การตดิตาม
โครงการ
•สถติทิุกเดอืน 
•ท า RCA ทุก
เคส IAD Cat 2
•เจ้าหน้าทีท่ า
แบบทดสอบ
ทุก 4 เดอืน

➢ การขยายผล
ใช้ในทุกหอผู้ป่วย
ใน ศูนย์
การแพทยส์มเดจ็
พระเทพรัตน์
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