
 
 

 
 
 

   

 

   ในที่สุดรางวัลอันทรงเกียรติและทรงคุณค่าของทีม ET nurse รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ คือ ได้รับการ
คัดเลือกให้ทุนไปร่วมประชุมมหกรรมคุณภาพนานาชาติประจ าปี 2564 ที่ประเทศญี่ปุ่น เป็น 1 ใน 2 ทุน จาก
การคัดเลือกระดับประเทศ ผลการตัดสินการแข่งขันกลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยมภาคราชการที่ส่งผลงาน 49 กลุ่ม
และมีการตรวจเยี่ยม  ณ สถานปฏิบัติงาน ขอเล่าในฐานะที่เป็นหนึ่งในทีมทีเ่ป็นตัวแทนในการน าเสนอในครั้งนี้  
  6 สิงหาคม 2563 น าเสนอผลงานเรื่อง นวัตกรรมทางการพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพการพัฒนาระบบ
ในการดูแลแผลกดทับที่กรุงเทพฯ จบการน าเสนอไปลาอาจารย์ดวงจันทร์  อาจารย์ว่าเจอกันที่เชียงใหม่อีกครั้ง  
  ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2563 ทีมเราเตรียมงาน เตรียมคน ET nurse คือชื่อย่อของ Enterostomal therapy 
nurse เริ่มต้นจากกลุ่มพยาบาลจากงานการพยาบาลต่างๆ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
การพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ มารวมตัวกัน พยาบาลกลุ่มนี้มีความคิดที่
คล้ายคลึงกัน รวมพลัง ช่วยเหลือ ดูแลผู้ป่วยและผู้ดูแลให้พ้นจากความทุกข์ทรมาน ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทีม ET nurse มีผลงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ผลงานของทีมเรา มีจริง มี
มาก พวกเราท าเพ่ือผู้ป่วยและองค์กรมาโดยตลอด 
  1 กันยายน 2563 คณะผู้เยี่ยมส ารวจได้มาตรวจเยี่ยม เห็นผลงานของทีมที่ใช้เวลานานในการสะสมอย่าง
ยาวนาน อาจารย์ชื่นชมกับทีมเราอย่างมาก ประวัติศาสตร์อันยาวนานเกือบ 20+ปี ของทีมเราได้ถูกร้อยเรียง 
  เริ่มตั้งแต่ 2545 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งบุคลากรไปอบรมเฉพาะการดูแลผู้ป่วยที่มีแผล 
ออสโตมี ที่ประเทศออสเตรเลีย 2 ท่าน จากนั้นส่งบุคลากรไปอบรมเฉพาะการดูแลผู้ป่วยที่มีแผล ออสโตมี ที่
รพ.ศิริราชอีก 4 ท่าน บุคลากรน าความรู้และทักษะมาดูแลผู้ป่วยและส่งเสริมการหายของแผลอย่างต่อเนื่อง  
  ป ี2547 พัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางการดูแลผู้ป่วยที่มีแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ 
Wound Ostomy Incontinence Education Programs เป็นหลักสูตรระยะสั้น 2 เดือน ได้การรับรองจาก
สภาการพยาบาล เป็นศนูย์กลางแห่งเดียวในภาคเหนือและเป็น 1 ใน 3 ของประเทศ ด าเนินการมา 11 รุ่น มีผู้
เข้าอบรมจาก 23 จังหวัด 42 โรงพยาบาล และผู้ผ่านหลักสูตรได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาเปิดคลินิค 
ออสโตมีและแผล 11 แห่ง หลักสูตรนี้ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสู่ผู้ป่วย ญาติผู้ดูแลในการสร้างเสริมสุขภาพ
เพ่ือป้องกันและดูแลแผลกดทับ น าความรู้สู่การปฏิบัติและหมุนเกลียวความรู้จากงานประจ า  มีตัวแทนเป็น
คณะกรรมการตัวชี้วัดแผลกดทับ มีการส ารวจความชุกของแผลกดทับปีละ 2 ครั้ง น าข้อมูลมาวิเคราะห์ ส่งผล
เทียบเคียงกับเครือข่ายพัฒนาตัวชี้วัด ซึ่งรพ.มหาราชนครเชียงใหม่มักได้ต าแหน่ง 1 ใน 3 มีการพัฒนาระบบ
บริการพยาบาลให้มคีุณภาพระดับมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ  มีการสร้างทีมในการดูแลผู้ป่วยให้มีความรู้ 
ความสามารถในการป้องกันและดูแลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับให้มีประสิทธิภาพ ท ากิจกรรมในการดูแลผู้ป่วย
ร่วมกัน ขณะเดียวกันทีมงานพัฒนาเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงของการเกิดแผลกดทับกับผู้ป่วยทุกกลุ่ม 
ทุกวัย และพัฒนานวัตกรรมแบบประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการหายของแผล ซึ่งง่ายต่อการน าไปใช้ 

การพัฒนางานเร่ือง แผลกดทับ จากอดีตสู่ปัจจุบัน 
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ขยายผลการน าไปใช้ใน รพ.เครือข่าย และทีมงานไดส้ร้างนวัตกรรมหมอน 30 องศา ท าให้ลดอุบัติการณ์การ
เกิดแผลกดทับอย่างมีนัยส าคัญ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจ าเดือน  
  ปี 2555 ท าโครงการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของการใช้แนวทางปฏิบัติการจัดการดูแลแผลกดทับในผู้ป่วยที่มี
แผลกดทับ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ ผลงานดังกล่าวน า
เป็นนโยบายของฝ่ายการพยาบาลและขยายผลไปสู่โรงพยาบาลเครือข่ายอื่นๆ งานวิจัยดังกล่าวได้รับรางวัล 
Best Poster Award ที่ประเทศเกาหลี ในปี 2556 
  ป ี 2558 พัฒนาแบบประเมินสมรรถนะการป้องกันแผลกดทับในระบบ IT ฝ่ายการพยาบาลฯ ต่อมามีการ
เชื่อมประสานงานและกิจกรรมเชิงระบบ ร่วมกับหน่วยประกันคุณภาพฯ วางนโยบาย ด้านโครงสร้าง 
กระบวนการ ผลลัพธ์  มีคลินิกออสโตมีและแผลเป็นแหล่งประสานประโยชน์ขององค์กร ผู้ป่วยมารับบริการ ให้
ค าปรีกษาแนะน าผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ มีการใช้ความรู้ทักษะการปฏิบัติงานในการดูแลแผลกดทับอย่างต่อเนื่อง
เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างเสริมสุขภาพ ขณะเดียวกัน ET nurse ในทุก
หอผู้ป่วยมีหน้าที่ป้องกันการเกิดแผลกดทับ และดูแลเมื่อผู้ป่วยมีแผลกดทับ ให้ความรู้ ทักษะในการป้องกัน
แผลเสริมพลังฟื้นฟูให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลสามารถดูแลเมื่อกลับไปอยู่บ้าน มีบทบาทหน้าที่เป็นแกนน าหรือ
coaching ขับเคลื่อนกลยุทธ์ในการป้องกันดูแลเมื่อผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล มีการสร้างความเข้มแข็งใน
หน่วยงานโดยเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้กับพยาบาลวิชาชีพให้ขยายความรู้สู่การปฏิบัติ มีรูปแบบการเก้ือกูล
ประสานการดูแลร่วมกันทั้งระหว่าง ภายใน ภายนอกหน่วยงาน ให้พยาบาลมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ความสามารถและทักษะในการดูแลผู้ป่วย จัดการความรู้โดยชุมชนนักปฏิบัติใช้ KM.concept  แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ให้กันอยู่เสมอ ผลที่ได้คือแก้ปัญหาอุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับ ได้องค์ความรู้ใหม่
จากการปฏิบัติ ส่งผลให้มีการพัฒนาเครือข่ายในโรงพยาบาลทั้ง วิชาชีพแพทย์ พยาบาล โดยส่งปรึกษาใน
รูปแบบ E-consult  มีระบบ E-leaning รวมทั้งวิเคราะห์อุบัติการณ์ในระบบ IT ทีมเรายังคงพัฒนาต่อไปอย่าง
ไมห่ยุดยั้ง จนได้รับเลือกเป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับตติยภูมิ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สสส. และสภาพยาบาล เป็นแห่งแรกของภาคเหนือ ขณะที่บุคลากรในทีม ได้รับเป็นวิทยากรและรางวัลต่างๆ 
ทั้งในและต่างประเทศ 
  ความส าเร็จเหล่านี้ไม่ใช่ความบังเอิญ ความเสียสละ จิตอาสา ไม่หวังสิ่งตอบแทน รวมทั้งพลังความร่วมมือสู่
ประโยชน์สาธารณะ องค์ความรู้ต่างๆเป็นจิ๊กซอร์ รวมพลังสู่ความส าเร็จ พวกเรายอมรับในข้อจ ากัด ไม่อายที่
จะขอความช่วยเหลือ เป้าหมายเดียวกันคือเพ่ือให้ผู้ป่วยปลอดภัย ท าให้ตัวเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกัน การ
ช่วยเหลือคนอ่ืนเป็นส่วนหนึ่งของเรา อาชีพเราสามารถช่วยได้ ถึงจะเหนื่อยแต่พวกเราก็มีความสุข    
  Key success คือ ทุกคนมีส่วนร่วมในการท างาน ทบทวนตัวเอง มีความรักเป็นหนึ่งเดียว ที่ส าคัญคือ 
1. ทีมบริหาร/ผู้น า ให้โอกาสและสนับสนุน     2. กลยุทธ์ดี แผนที่ดี เดินตามแผนที่ก าหนด  
3. ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีร่วมกัน ทุกคนรู้เป้าหมาย แผนดีปฏิบัติได้ ทุกคนต้องรู้ว่าตัวเองต้องท าอะไร หน้าที่อะไร 
ท าหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์   4. มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้ง สรุปว่า งานที่ท ามาผลลัพธ์ เป็น
อย่างไร จะท าอะไรต่อ ปรับปรุง ประเมินผล เรียกว่าทีมเราใช้กระบวนการ PDCA และ CQI ตลอดเวลา 
5. ทรัพยากร คน เครื่องมือ ขาดสิ่งใด ถามผู้เชี่ยวชาญกว่า ยอมรับในการตัดสินใจ สามัคคี ถอดบทเรียน 
เรียนรู้ ถ่ายทอดบทเรียน อย่าส าลักในความส าเร็จ มีการสร้างเครือข่าย และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

                


