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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [] TQM-Best Practices (ตองจัดทํา Abstract, Presentation Slide, Full Paper (ถามี*)  
และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ตองจัดทํา Abstract, Presentation Slide  
     และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

ประเภทองคกร [  ] หนวยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หนวยงานรัฐวิสาหกิจ        [  ] หนวยงานดานการศึกษา   
[  ] หนวยงานราชการและองคกรของรัฐ      [  ] หนวยงานทางดานสาธารณสุข 

ชื่อเรื่องนําเสนอ KM การฟนฟูสภาพผูปวยผาตัดแผลเทาเบาหวาน ที่เปน Best Practice  
เปน “วิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเทานั้น)  

[  ] 1. การนําองคกร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธและการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใสลูกคาและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห และ การจัดการความรู  
[  ] 5. การเอาใจใสทรัพยากรบุคคล   [  ] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกตระบบมาตรฐานตางๆเขากับการบริหารจัดการ  

ชื่อหนวยงาน  งานการพยาบาลผูปวยศัลยกรรม 1 และงานการพยาบาลผูปวยศัลยกรรม 2 
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรต ิ

ที่อยู เลขที ่95 หมู 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทรศพัท 02-926-9999  โทรสาร  -   เว็บไซต  https://www.hospital.tu.ac.th 
ชื่อผูเขียน (ผูนําเสนอ) นางสาวอมรวรรณ กวีภัทรนนท  ตําแหนง พยาบาลปฏิบัติการ 

 นางเกษรา แกวนิล    ตําแหนง พยาบาลชํานาญการ 
ชื่อผูประสานงาน นางสาวธนิตา ทิพยมาลี งานนโยบายและแผน โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
โทรศพัท 02-977-8498    อีเมล  tuh.tqmb@gmail.com 
 
สรุปจุดท่ีเปน “วิธีปฏบิัติที่เปนแบบอยางท่ีดีเยี่ยม” 

1) การจัดการความรูในการดูแลผูปวยศัลยกรรมเพ่ือฟนฟูสภาพผูปวยผาตัดแผลเทาเบาหวาน โดยมีการดูแลรวมกัน
แบบสหสาขาวิชาชีพ  

2) การจัดทํา Care Map ในการดูแลผูปวยผาตัดแผลเทาเบาหวาน  
 
ประสิทธิผล 
1) ภาวะแทรกซอนของระบบทางเดินหายใจลดลง ในป 2564 = 1.88 (ป2563 = 5.71) 
2) คะแนนการฟนฟูสภาพของผูปวยภายหลังผาตัด > 70 คะแนน = 85.87 (ป2563 = 55.95) 
3) อัตราการ readmit เนื่องจากแผลติดเชื้อ และการเกิดแผลใหมลดลงจาก ในป 2564 = 0.73 (ป 2563 = 5) 
 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ จัดใหผูสนใจเขาเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององคกรผูสมัครนี้ได    
  [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวางที่นําเสนอในวันการจัดงานขององคกรผูสมัครนี้ได 
             [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
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บทคัดยอ 
 
ชื่อเรื่อง : KM การฟนฟูสภาพผูปวยผาตัดแผลเทาเบาหวาน ที่เปน Best Practice 
 
ประวัติและความเปนมาโดยยอ : 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติเปนโรงพยาบาลระดับตติยภูมิชั้นสูงที่มีศักยภาพในการใหการรักษา
อยางครบวงจรทุกสาขาวิชา ไดแก กลุมผูปวยอายุรกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม สูตินรีเวชกรรม และงานสงเสริมฟนฟู
สภาพ สําหรับสาขาศัลยกรรมในบริบทของผูปวยในนั้น มีการรับผูปวยท้ังรับใหมและรับสงตอจากโรงพยาบาลขางเคียงใน
พ้ืนที่ภาคกลาง ที่มีความซับซอนของโรค จากสถิติการรับผูปวยแมวาผูปวยแผลเทาเบาหวานจะไมไดอยูในกลุม Top 5 
ของหนวยงานแตเปนกลุมโรครองลงมาที่รับไวในความดูแลสวนหนึ่งจากการท่ีไดรับการรับรองรายโรคการดูแลผูปวยแผล
เทาเบาหวาน ทําใหมีการดูแลผูปวยแบบครบวงจร ซึ่งหนวยงานของศัลยกรรมที่ไดรับมอบหมายใหเปน Conner ในการ
รับผูปวยแผลเทาเบาหวาน ไดแก งานการพยาบาลผูปวยศัลยกรรม 1 และงานการพยาบาลผูปวยศัลยกรรม 2 เนื่องจาก
ผูปวยกลุมนี้หากไดรับการดูแลที่ไมถูกตองอาจสงผลในการดูแลระยะยาวและสูญเสียอวัยวะในที่สุด  

ผูปวยแผลเทาเบาหวานที่เขารับการรักษาในหอผูปวยใน สวนใหญทุกรายแพทยจะมีแผนการรักษาโดยการ
ผาตัดแผลเทาเบาหวาน เพ่ือเปนการรักษาบาดแผล รวมกับการผาตัดตอเสนเลือดเพ่ือสงเสริมการไหลเวียนของโลหิตใน
การไปเลี้ยงแผลที่เทา ผูปวยผาตัดสวนใหญจะไดรับยาระงับความรูสึกแบบทั่วรางกาย ซึ่งอาจจะมีฤทธิ์ของยาสลบหลง
ตอการหายใจ ระดับความรูสึกตัวเปลี่ยนแปลง ความเจ็บปวดบริเวณแผลผาตัด ความวิตกกังวลไมกลาขยับตัว หรือไม
มั่นใจวาสามารถทํากิจกรรมไดมากนอยแคไหน และตองปฏิบัติตัวอยางไรภายหลังการผาตัด จึงเปนเหตุใหผูปวยหลัง
ผาตัด พักนอนนิ่งไมขยับตัวเปนสวนใหญ (สุภาภรณ สังขวัฒน, 2554) หากผูปวยมีการฟนสภาพภายหลังผาตัดที่ลาชา
จะสงผลใหเกิดภาวะแทรกซอนที่พบไดบอย คือ ปอดแฟบ ปอดติดเชื้อ สภาวะทองอืดสงผลใหระยะเวลาในการรับการ
รักษาในโรงพยาบาลนานข้ึน สูญเสียคาใชจายในการรักษามากข้ึน (Reeve & Boden, 2016) ดังนั้น การสงเสริมให
ผูปวยมีการฟนฟูสภาพหลังผาตัดจะชวยใหผูปวยที่รับการผาตัดเทาเบาหวานสามารถฟนสภาพใหกลับมาใกลเคียงกับ
กอนผาตัดไดเร็วที่สุด และสามารถปรับตัวตอความเจ็บปวยที่เปนอยูนอกจากนี้การดูแลใหผูปวยสามารถดูแลตนเอง
ภายหลังจําหนายไดจะชวยทําใหแผลที่เกิดขึ้นไมลุกลาม ลดการสูญเสียอวัยวะจากการผาตัด และลดการกลับมารักษา
ซ้ําโดยไมวางแผนได 

จากประสบการณการดูแลผูปวยแผลเทาเบาหวานที่ผานมาของหนวยงานยังพบวาผูดูแลยังขาดการเชื่อมโยงใน
การดูแลผูปวยแบบองครวม ทั้งในเรื่องการดูแลตนเอง การปองกันการเกิดภาวะแทรกซอน การชวยเหลือหาแหลง
สนับสนุนตาง ๆ การติดตามดูแลผูปวยอยางตอเนื่องภายหลังจําหนายเพ่ือใหผูปวยสามารถปรับตัวแตกลับไปใช
ชีวิตประจําวันไดตามปกต ิซึ่งสิ่งเหลานี้มีความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะปองกันการกลับมารักษาซ้ําโดยไมวางแผน อันมีสาเหตุ
จากการเกิดแผลใหม หรือแผลมีการติดเชื้อจนทําใหเกิดความสูญเสียที่รุนแรงตามมา ดวยเหตุนี้จึงสนใจที่จะนําแนวคิด
ในการจัดการความรูในการฟนฟูสภาพผูปวยผาตัดแผลเทาเบาหวาน ที่เปน Best practice มาใชจัดการความเจ็บปวยที่
เกิดขึ้นโดยมีแผนการดูแลรวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งพยาบาลเปนผูที่มีบทบาทที่สําคัญมากที่จะชวยเตรียมความ
พรอมของผูปวยใหพรอมในการฟนฟูสภาพตั้งแตในระยะกอนผาตัดและหลังผาตัด เพื่อใหผูปวยเกิดความมั่นใจในการ
ปฏิบัติตัว ใหความรวมมือในการดูแลตนเองใหกลับคืนสูสภาพปกติไดอยางรวดเร็ว และสามารถดูแลตนเองภายหลัง
จําหนายไดไดอยางถูกตอง 
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วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กิจกรรมการดําเนินการ  
1. จัดทํากลุม KM เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการฟนฟูสภาพผูปวยในกลุมบุคลากรของสาขาการพยาบาลศัลยกรรม 
2. เลือกกลุมเปาหมายในบริบทของหนวยงานศลัยกรรม 1 และ 2 สรุปไดวาเปนกลุมผูปวยแผลเทาเบาหวาน 
3. จัดทําสื่อการสอนการฟนฟูสภาพภายหลังเขารับการผาตัด 

Platform การฟนฟูสภาพ

S
ลดการเกิดภาวะแทรกซอน
หลังผาตัดผูปวยแผลเทา

เบาหวาน

P
นวัตกรรมตวัแบบการ
ฟนฟูสภาพหลังผาตัด

ผูปวยแผลเทา

E
คะแนนการฟนฟูสภาพผูปวย
เทียบเทา/ ใกลเคียงกอนผาตัด

C
อตัราการ Re-admit
โดยไมวางแผนลดลง
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4. ปฏิบัติตาม DM Foot Care Map (ฝกการหายใจกอนและหลังผาตัด การบริหารเทา ประเมินภาวะโภชนาการ 
ภาวะซึมเศรา ทีมสหสาขาวิชาชีพตาง ๆ ที่เก่ียวของ (ตามแนวทาง) สอนการเตรียมความพรอมกอนจําหนาย 

5. ติดตามประเมินผลลัพธการปฏิบัติ 
 

ทั้งนี้ทางหนวยงานไดรับการสนับสนุนจากทีม TU-CDC ทําใหไดรับความรวมมือที่ดีในการดูแลผูปวย 
แบบสหสาขาวิชาชีพเปนอยางดีในการดูแลผูปวยผาตัดแผลเทาเบาหวาน  
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ผลการดําเนินงาน  
1. ภาวะแทรกซอนของระบบทางเดนิหายใจลดลง ในป 2564 = 1.88 (ป2563 = 5.71) 
2. การฟนฟูสภาพของผูปวยภายหลังผาตัดในป 2564  = 85.87 (ป2563 = 55.95) 
3. อัตราการ readmit ลดลง ในป 2564 = 0.73 (ป2563 = 5) 
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เอกสารอางองิ 

สุภาภรณ สังขวัฒน. (2554). ผลของโปรแกรมการพยาบาลผูปวยหลังผาตัดชองทองแบบเรงดวน 72 ชั่วโมงแรก ตอการ
ฟนฟูสภาพผูปวยหลังผาตัดลาไสอุดตัน. วิทยานิพนธปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาลผูใหญ บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

Reeve J.& Boden I. ( 2016) .The Physiotherapy Management of Patients undergoing Abdominal Surgery 
New Zealand. Journal of Physiotherapy, 44(1), 33-49. 

 
 
 
 
 
 


