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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21st Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
ประเภทการสมัคร [ / ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide  
     และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   
[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ      [ / ] หนว่ยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ แนวปฏิบัติในกำรดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง  
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้  
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล   [ / ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆ เข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์  
ที่อยู่ 15 ถนนกำญจนวณิชย์ ต ำบลหำดใหญ่ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110    
โทรศัพท ์  0-74455000  โทรสำร   0-7421-2900, 0-7421-2903   เว็บไซต์   http://hospital.psu.ac.th 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ) พว.ปิยะนัยต์  วัฒนประสำน  ต ำแหน่ง พยำบำลช ำนำญกำร 
โทรศัพท์ 074451375-6  โทรสำร - มือถือ 093-2466445  อีเมล piyanai.v@psu.ac.th, vpiyanai@gmail.com 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) กำรท ำงำนเป็นทีมที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลำง  
2) มีกำรสื่อสำรทุกช่องทำงและหลำกหลำยเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจที่ตรงกันและครอบคลุม และมีกำรติดตำม

ประเมินผลและปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง   
 3) ใช้นิยำมของจิตอำสำท ำควำมดีเป็นตัวเชื่อมให้มีส่วนร่วมและเกิดควำมภำคภูมิใจที่จะท ำอย่ำงต่อเนื่องและ
ยั่งยืนดังปณิธำนของสมเด็จพระรำชบิดำกรมหลวงสงขลำนครินทร์ ซึ่งตรัสไว้ว่ำ “ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่
หนึ่ง” 
ประสิทธิผล  
 อัตรำกำรเสียชีวิตด้วยภำวะติดเชื้อในเลือดรุนแรง/ช็อกจำกกำรติดเชื้อในเลือดลดลงอยู่ในเกณฑ์เทียบเท่ำ 
มำตรฐำนสำกล 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [ / ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [ / ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
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บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง : แนวปฏิบัติในกำรดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ เป็นโรงพยำบำลระดับตติยภูมิขั้นสูง มีหน้ำที่หลักในกำรให้บริกำรผู้ป่วยโรคยำก
และซับซ้อน มีกำรรับกำรส่งต่อผู้ป่วยจำกโรงพยำบำลอื่นๆ เพื่อกำรดูแลเฉพำะทำงมำกขึ้น ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่มีอำกำร
ซับซ้อนและมีภำวะโรคคุกคำมไปหลำยระบบของร่ำงกำย โดยในผู้ป่วยเหล่ำนี้มีกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อในเลือดรุนแรง 
(severe sepsis) / ช็อกจำกกำรติดเชื้อในเลือด (septic shock) มีจ ำนวนเพ่ิมขึ้น และส่วนใหญ่เข้ำมำด้วยอำกำร
ช็อกจำกภำวะติดเชื้อ ต้องใช้ยำฆ่ำเชื้อรำคำแพงและใช้เครื่องมืออุปกรณ์กำรแพทย์ที่ส ำคัญจ ำนวนมำก ต้องพักรักษำ
ตัวเป็นเวลำนำนและอำจจะเสียชีวิตได้ ปี 2555 พบผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง /ช็อกจำกกำรติดเชื้อใน
กระแสเลือด ในโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ร้อยละ 25 และ 35 ตำมล ำดับนับเป็น 1 ใน 4 ของจ ำนวนผู้ป่วยที่เข้ำ
รับกำรรักษำทั้งหมดประมำณ 40,000 รำยต่อปี   ในจ ำนวนผู้ป่วยเหล่ำนี้มีอัตรำกำรเสียชีวิตร้อยละ 11.23 และร้อย
ละ 17.15 ตำมล ำดับ ซึ่งเป็นอัตรำกำรเสียชีวิตทีสู่ง  

โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ได้เห็นควำมส ำคัญของปัญหำดังกล่ำว จึงได้ร่วมกันปรับกระบวนกำรท ำงำนระหว่ำง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยที่เกี่ยวข้องกับกำรรับผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยวิกฤต หน่วยควบคุมกำรติดเชื้อ ระบบยำ 
ภำควิชำต่ำงๆ ฝ่ำยบริกำรพยำบำล แพทย์อำจำรย์แพทย์อำยุรกรรมสำขำเวชบ ำบัดวิกฤตและพยำบำลผู้ปฏิบัติกำร
พยำบำลขั้นสูง (Advanced Practice Nurse; APN) เป็นกลไกร่วมกันพัฒนำระบบกำรดูแลผู้ป่วยภำวะพิษเหตุติด
เชื้อ /ช็อกเหตุพิษติดเชื้อ เพ่ือเป้ำหมำยลดอัตรำกำรเสียชีวิต ควำมพิกำร ส่งเสริมกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
 ปรัชญาชี้น า (guiding principle) 
  “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง                   
    ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นที่หนึ่ง 
    ลำภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่ำนเอง 
    ถ้ำท่ำนทรงธรรมะแห่งอำชีพไว้ให้บริสุทธิ์" 
 วิสัยทัศน์ 
  เป็นโรงพยำบำลเพื่อสังคมไทยที่เป็นเลิศระดับสำกล 
 พันธกิจ 
  1. ผลิตและพัฒนำแพทย์ บุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่มีคุณภำพ คุณธรรมและจริยธรรมโดยยึดถือ 
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
  2. ให้บริกำรรักษำพยำบำลที่เป็นเลิศจนถึงระดับเหนือกว่ำตติยภูมิด้วยจิตวิญญำณ โดยค ำนึงถึง 
ศักดิ์ศรีแห่งควำมเป็นมนุษย์ 
  3. สร้ำงงำนวิจัยที่มีคุณภำพระดับนำนำชำติ บนพ้ืนฐำนวัฒนธรรมกำรวิจัยและนวัตกรรม 
  4. ให้บริกำรวิชำกำร ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของสังคมไทย และเชื่อมโยงสู่เครือข่ำยสำกล 
 ค่านิยม 
  ค่ำนิยมหลัก (Core Values): STEM CQI 
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S = Safety จิตส ำนึกด้ำนควำมเสี่ยงและควำมปลอดภัย 
T = Team ท ำงำนเป็นทีม 

  E = Evidence base กำรใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ 
  M = Moral ยึดหลักคุณธรรม / ธรรมำภิบำล 
  C = Care มุ่งเน้นผู้รับบริกำร 
  Q = Quality มุ่งเน้นคุณภำพ 
  I = Innovation นวัตกรรม / Creativity ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
วิธีการ/แนวทางการปฏิบัติจริง (PDCA) 

กำรพัฒนำงำนในครั้งนี้เป็นควำมท้ำทำยทั้งจำกสภำพผู้ป่วยและกำรเก่ียวข้องกับผู้ให้บริกำรหลำยภำคส่วน จึงมี 
ขั้นตอนส ำคัญในกำรพัฒนำดังนี้ 
 1. ล ำดับขั้นตอนในกำรพัฒนำ 
  1.1 กลไกกำรเลือกเรื่องในกำรพัฒนำสู่กำรบริกำรที่เป็นเลิศในครั้งนี้ เกิดจำกสภำพปัญหำหน้ำงำนที่พบ
ผู้ป่วยภำวะติดเชื้อในเลือดอย่ำงรุนแรง/ช็อกจำกกำรติดเชื้อในเลือดและมีอัตรำกำรเสียชีวิตสูงค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำ
มำก ท ำให้ทีมน ำที่เกี่ยวข้องโดยเฉพำะพยำบำลผู้ปฏิบัติกำรพยำบำลขั้นสูง (APN critical care) และอำยุรแพทย์
สำขำเวชบ ำบัดวิกฤตสนใจกำรพัฒนำงำนครั้งนี้ และได้ควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรทุกระดับ  
  1.2 ทีมน ำหลักระหว่ำงพยำบำล APN critical care และอำยุรแพทย์สำขำเวชบ ำบัดวิกฤตได้ก ำหนด
แผนกำรพัฒนำทั้งบุคลำกร เครื่องมือ สถำนที่ น ำเสนอต่อผู้บริหำรอนุมัติกำรด ำเนินงำน งบประมำณ กำรอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรติดต่อประสำนงำนหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกโรงพยำบำล 
  1.3 พัฒนำระบบติดตำมผลลัพธ์กำรดูแลผู้ป่วยภำวะติดเชื้อในเลือด โดยใช้ “KARDO    model” ที่
ประกอบด้วยกำรให้ควำมรู้ (Knowledge) กำรลงมือปฏิบัติ (Action) กำรบันทึก (Record) กำรให้ยำฆ่ำเชื้อ (Drug) 
และกำรติดตำมผลลัพธ์ที่ผู้ป่วย (Outcome) (สุพัตรำ, 2557) 

 

 
 2. ล ำดับขั้นตอนในกำรปฏิบัติ 
   2.1 จัดอบรมให้ควำมรู้พยำบำลทุกระดับ เกี่ยวกับกำรประเมินและกำรจัดกำรเมื่อผู้ป่วยมีภำวะติดเชื้อใน
เลือดอย่ำงรุนแรง/ช็อกจำกกำรติดเชื้อในเลือดตำมมำตรฐำน Surviving sepsis 2012 โดย APN critical care 
จ ำนวน 2 รุ่น (ม.ค. 56, ก.พ. 56) พยำบำลเข้ำรับกำรอบรม 370 คน (โครงกำร sepsis 4S) 
   2.2 จัดอบรมให้ควำมรู้กับแพทย์ภำควิชำต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรจัดกำรเมื่อผู้ป่วยมีภำวะติดเชื้อในเลือดอย่ำง
รุนแรง/ช็อกจำกกำรติดเชื้อในเลือดตำมมำตรฐำน Surviving sepsis 2012 โดยอำยุรแพทย์สำขำเวชบ ำบัดวิกฤต 2 
รุ่น จ ำนวน 55 คน (เม.ย. 56, พ.ค. 56) 
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   2.3 จัดตั้งพยำบำลแกนน ำในหอผู้ป่วยที่เกี่ยวข้อง 17 หอผู้ป่วย จ ำนวน 52 คน เพ่ือช่วยบริหำรจัดกำร
เกี่ยวกับภำวะติดเชื้อในเลือดอย่ำงรุนแรง/ช็อกจำกกำรติดเชื้อในเลือด 
   2.4 น ำแบบฟอร์มกำรประเมินภำวะ Sepsis ตำม guideline Surviving sepsis 2012 มำพัฒนำปรับปรุง
ให้เข้ำกับบริบทของโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ (เอกสำรแนบ 1-3) และน ำไปใช้ในหอผู้ป่วยที่เกี่ยวข้อง 6 เดือน ใน
ระหว่ำงกำรใช้ มีกำรปรับปรุงพัฒนำ โดยน ำข้อเสนอแนะจำกผู้ใช้มำพัฒนำ จ ำนวน 3 รอบ 
   2.5 พัฒนำแบบบันทึก “Sepsis clinical tracer” เพ่ือให้แพทย์ พยำบำล ที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลผู้ป่วย
กลุ่มติดเชื้อในเลือดใช้ในกำรประเมินและดูแล เพื่อลดอัตรำกำรเกิดอวัยวะล้มเหลว และลดภำวะแทรกซ้อนต่ำง ๆ ที่
อำจเกิดขึ้นได้ในภำยหลัง ทั้งนี้หลังจำกจัดท ำฉบับร่ำงขึ้นแล้ว ได้ขอค ำแนะน ำจำกผู้เข้ำอบรมในโครงกำรเครือข่ำย
กำรดูแลผู้ป่วยกลุ่มติดเชื้อในเลือดจ ำนวน 50 ท่ำน เมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2556 และขอค ำแนะน ำข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
จำกอำจำรย์อำยุรกรรมสำขำเวชบ ำบัดวิกฤต ภำควิชำอำยุรศำสตร์ เพ่ือให้สอดคล้องกับ Surviving Sepsis 
Campaign Guidelines for 2012 เพ่ือให้กำรปฏิบัติเป็นไปในแนวทำงเดียวกันโดยให้เริ่มใช้แบบบันทึกนี้เมื่อ
แพทย์/พยำบำล พบผู้ป่วยต้องสงสัย หรือเข้ำเกณฑ์ภำวะติดเชื้อในเลือด ซึ่งมีเกณฑ์กำรประเมิน 4 ข้อ เพ่ือให้
เหมำะสมกับบริบทของโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ (ประกำศใช้แบบฟอร์มบันทึกกำรประเมินภำวะ Sepsis ตำม 
guideline Surviving sepsis 2012 ที่พัฒนำในระยะแรกเมื่อเดือน พ.ย.56 ในทุกหอผู้ป่วย) 
   2.6 ก ำหนดตัวชี้วัด และก ำหนดเป้ำหมำย ตำมมำตรฐำนกำรดูแลผู้ป่วยมีภำวะติดเชื้อในเลือดอย่ำงรุนแรง/
ช็อกจำกกำรติดเชื้อในเลือดและให้มีกำรรำยงำนผลทุก 3 เดือนโดยมีตัวชี้วัด ดังนี้ 

  - ผู้ป่วยได้รับยำฆ่ำเชื้อภำยใน 60 นำที ร้อยละ 100 
  - อัตรำตำย ไม่เกินร้อยละ 14.7-29.9 (Gaieski, Edwards, Kallan, Carr, 2013) 
3. ระบบกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำบริกำร ติดตำมประเมินผลจำกข้อมูลในแบบบันทึก sepsis  

clinical tracer ที่ได้รับกลับมำจำกหอผู้ป่วยต่ำงๆ จำกกำรนิเทศ กำรเยี่ยมตรวจ และช่องทำงชุมชนนักปฏิบัติ (CoP 
sepsis) ท ำกำรวิเครำะห์ ทุก 3 เดือน หำสำเหตุและด ำเนินกำรแก้ไขหำกไม่บรรลุเป้ำหมำย โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
   3.1 จำกกำรประเมินผลระยะแรกพบว่ำไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย ทีมท ำงำนจึงได้น ำปัญหำมำหำสำเหตุ แนว
ทำงแก้ไข โดยกำรใช้กระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge management: KM) เกี่ยวกับกำรให้ผู้ป่วยได้รับ
ยำฆ่ำเชื้อตำมเวลำที่ก ำหนด และกำรใช้ยำฆ่ำเชื้อหลำยชนิดในเวลำและต ำแหน่งเดียวกัน จ ำนวน 3 ครั้ง โดยมีเภสัช
กรผู้เชี่ยวชำญจำกคณะเภสัชศำสตร์เข้ำร่วม ใช้เวลำในกำรท ำกิจกรรมนี้รวม 6 เดือน ในปี 2557  
   3.2 จำกกำรจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP sepsis) และ Case conference ท ำให้ได้รับข้อเสนอแนะให้
จัดตั้ง IV team เนื่องจำกผู้ปฏิบัติงำนไม่สำมำรถเปิดหลอดเลือดด ำส่วนปลำยเพ่ือให้ยำฆ่ำเชื้อได้ภำยในเวลำที่
ก ำหนด อันเป็นเหตุให้ผู้ป่วยได้รับยำฆ่ำเชื้อล่ำช้ำ  
   3.3 น ำข้อเสนอแนะมำพัฒนำจัดตั้ง IV team (ต.ค. 58) 
   3.4 สร้ำงเครือข่ำย โดยทีมท ำงำนได้มีกำรเผยแพร่ควำมรู้สู่โรงพยำบำลพัทลุง โรงพยำบำลหำดใหญ่ 
โรงพยำบำลสตูล โรงพยำบำลกรุงเทพหำดใหญ่ และจัดท ำโครงกำร Sepsis inter hos conference จ ำนวน 2 ครั้ง 
(พ.ย. 58, ก.พ. 59) 
   3.5 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ทุก 3 เดือน 
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ประสิทธิผล 
1. อัตรำกำรเสียชีวิตลดลงจำกเดิม โดยผู้ป่วยภำวะติดเชื้อในเลือดรุนแรง (severe sepsis) เสียชีวิตจำกร้อยละ 11.23 
ลดลงเหลือร้อยละ 5.23 และผู้ป่วยช็อกจำกกำรติดเชื้อในเลือด (septic shock) เสียชีวิตจำกร้อยละ 17.15 ลดลง
เหลือร้อยละ 10.12 (แผนภูมิที่ 1) 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 1 อัตรำกำรเสียชวีิตของผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อ/       แผนภูมทิี่ 2 จ ำนวนกำรรอดชวีิตของผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อในเลือด  

ติดเชื้อในเลือดรุนแรง และช็อกจำกกำรติดเชื้อ               ติดเชื้อในเลือดรนุแรง และช็อกจำกกำรติดเชือ้ 
2. เมื่อเทียบเคียงกับมำตรฐำนสำกลที่มีอัตรำกำรเสียชีวิต  
ร้อยละ 14.7- 29.9 (Gaieski, Edwards, Kallan, Carr, 2013) พบว่ำอัตรำกำรเสียชีวิตของผู้ป่วยโรงพยำบำลสงขลำ
นครินทร์ต่ ำกว่ำมำตรฐำนสำกลหลังด ำเนินโครงกำรระยะเวลำ 6 ปี (2556 – 2561) สำมำรถช่วยผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อ
ในเลือด รอดชีวิตจ ำนวน จำกร้อยละ 66.5 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 70.46 - 82.20  (แผนภูมิที่ 2) 
3. อัตรำกำรให้ยำฆ่ำเชื้อภำยใน 60 นำที 
ผู้ป่วยติดเชื้อในเลือดรุนแรง/ช็อกจำกกำรติดเชื้อในเลือดได้รับยำฆ่ำเชื้อครั้งแรกหลังแพทย์มีค ำสั่งกำรรักษำก่อนด ำเนิน
โครงกำร (ปี พ.ศ. 2555) มีระยะเวลำเฉลี่ยในกำรได้รับยำฆ่ำเชื้อครั้งแรกนำน 154 นำที (ค่ำสูงสุด 525 นำที ต่ ำสุด 95 
นำที ค่ำฐำนนิยม 130 นำที) คิดเป็นอัตรำกำรให้ยำฆ่ำเชื้อภำยใน 60 นำที ร้อยละ 54 ภำยหลังกำรด ำเนินโครงกำร (ปี 
พ.ศ.2561) พบว่ำกำรให้ยำฆ่ำเชื้อภำยใน 60 นำทีมีแนวโน้มดีขึ้น ระยะเวลำเฉลี่ยที่ผู้ป่วยได้รับยำนำน 5 0 นำที 
(ค่ำสูงสุด 98 นำที ต่ ำสุด 3 นำที ค่ำฐำนนิยม 49 นำที) คิดเป็นอัตรำกำรให้ยำฆ่ำเชื้อภำยใน 60 นำทีเพ่ิมขึ้นเป็นร้อย
ละ 84.13 (แผนภูมิที่ 3 และ 4) 

 
 
 

แผนภูมิที่ 3 เวลำเฉลี่ยที่ผู้ปว่ยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง/    แผนภูมิที่ 4 ร้อยละของผู้ป่วยติดเชื้อในเลือดรุนแรง/ 
ช็อกจำกกำรติดเช้ือในเลือดได้รับยำฆ่ำเช้ือครั้งแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-2561 ช็อกจำกกำรติดเช้ือในกระแสเลือดที่ได้รับยำฆำ่เช้ือภำยใน 60 

นำที ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-2561 
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กลยุทธ์/ปัจจัยท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ 
  - มีกำรจัดตั้งทีมผู้มีส่วนได้เสียที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยรับผู้ป่วยฉุกเฉิน หน่วยผู้ป่วยวิกฤต หน่วยควบคุมกำร
ติดเชื้อ ฝ่ำยเภสัชกรรม ภำควิชำต่ำงๆ และฝ่ำยบริกำรพยำบำล จึงเกิดทีมงำนรับผิดชอบแก้ปัญหำหน้ำงำน เรียนรู้ปรับ
ระบบเป็นระยะ ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์  
  - มีช่องทำงที่อ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ปฏิบัติได้ศึกษำเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น เอกสำรประกอบกำรบรรยำย ตำรำง
กำรบริหำรยำฆ่ำเชื้อ กำรตอบค ำถำมในชุมชนนักปฏิบัติ (CoP sepsis) และระบบให้ค ำปรึกษำตลอดเวลำ ด้วยวิธีกำร
ที่หลำกหลำย เช่น โทรศัพท์ปรึกษำที่หอผู้ป่วยวิกฤต โทรศัพท์กับทีมงำนผู้รับผิดชอบโดยตรง ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP 
sepsis) ทำง Line application ทำง inbox facebook มีกำรเยี่ยมตรวจ นิเทศ ให้ค ำแนะน ำ และติดตำมกำรปฏิบัติ
จริงหน้ำงำน โดย APN critical care ผู้ตรวจกำรพยำบำลทั้งในและนอกเวลำรำชกำร เพ่ือสื่อสำร รับฟังข้อคิดเห็น 
เป็นข้อมูลน ำมำปรับระบบนอกเหนือจำกข้อเสนอแนะจำกผู้รับผิดชอบและชุมชนนักปฏิบัติ  เป็นต้น 
  - มีระบบติดตำมผลกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง น ำผลลัพธ์ ปัญหำ อุปสรรค มำพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมหำแนว
ทำงแก้ไข พัฒนำ และปรับกระบวนกำรท ำงำนเป็นระยะเพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติได้สอดคล้องกับบริบท 
  - มีกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับโรงพยำบำลใกล้เคียงในกำรจัดกิจกรรม sepsis inter hos conference 
เพ่ือให้เกิดกำรไหลเวียนควำมรู้ไปสู่องค์กรภำยนอก 
  - ใช้วงจร PDCA ในกำรพัฒนำ โดยมีกำรวำงแผนและจัดระบบ (Plan/Approach) ผลักดันสู่กำรปฏิบัติ 
(Do/Deploy) ติดตำมประเมินผล (Check) พัฒนำ (Act) หลำย ๆ รอบจนเกิดกำรเรียนรู้ (Learning) และขยำยผลไป
ทั้งองค์กร (Integration) ก่อให้เกิดกำรพัฒนำในภำพกว้ำงและสร้ำงประโยชน์ให้กับผู้รับบริกำรเพ่ิมขึ้น และด้วย
วัฒนธรรมของคนในองค์กรที่ยึดถือพระรำชปณิธำนของสมเด็จพระรำชบิดำกรมหลวงสงขลำนครินทร์ ซึ่งตรัสไว้ว่ำ 
“ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” จึงสำมำรถดึงกำรมีส่วนร่วมในกำรเป็นผู้ให้ และมีกำรเปิดโอกำสให้ท ำงำน
แบบจิตอำสำ ท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข พร้อมให้ควำมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมพัฒนำระบบให้
เกิดควำมยั่งยืน 
 


