
Tool & Learn

วันศุกรที่  30 พฤศจิกายน 2550 เวลา 11.00-12.30น.
ณ หองประชมุMR 3  อิมแพค เมืองทองธานี

งานมหกรรมการจัดการความรูแหงชาติครั้งที่ 4

ลดาวัลย รวมเมฆ 

คุณประภา  รัตนเมธานนท

อัญชลี  โสตถิพันธุ

สนุทรียสนทนา  :
ฝายการพยาบาล  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ





วิเคราะห/ประเมินบริบทองคการ

เลือกเครื่องมือ วัตถุประสงค

เปาหมาย

เรียนรู/อบรม
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ระยะที่ 1 -ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการฟง คิด และพูดอยางมีวินัย
-เปนเครื่องมือในการจัดการความรู

ระยะที่ 1 พัฒนาคน เชื่อมโยงยทุธศาสตรองคการ

ใหความรู/อบรม  : -ผูบริหารการพยาบาล (ผตก,หนห)
:- ผูปฏิบัติ (พยาบาล,จนท.ทุกระดับ)

ปฏิบัติ/ดําเนินการ
(สื่อสาร/เผยแพร)

ประเมินผล

ใช Dialogue ในทุกหนวยงาน 2 ครั้ง / เดือน

รายงานผล

แผน1. การใช Dialogue เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน



 ประเมนิรายบุคคล

“ครั้งแรกคิดวา Dialogue เปนการประชมุแบบระดมความคดิ

เสร็จแลวเลิกจางหายไป จึงไมคอยสนใจเทาไหร   หวัหนา

บอกใหเขา  Dialogue ก็ไมคาดหวัง

แตเมื่อทําไประยะหนึ่งรูสึกแปลกใจ มกีารฟงเราดวย

ทั้งๆ ที่เมื่อกอนไมเคยไดมีโอกาสพูด”

(พยาบาล)



 ประเมนิรายบุคคล

“การทํา  Dialogue  ก็ดีทําใหรูวาคนอื่นก็มีวิธีการทํางาน

ที่ทําใหงานดีขึ้น  แมกระทั่งคนงานก็เสนอความเห็นที่ดีๆ”

(ตอ)

(ผูชวยพยาบาล)



“ทํา Dialogue ระยะแรกอึดอัด ไมเขาใจ   อยากแสดง
ความคิดเห็นคัดคาน ไมเห็นดวย แตก็ทําไมได  ไดแตนั่งฟง
คนอื่นพูด  บางคนพูดเพราะถึงคิวที่จะตองพูด บางคนมี
ความคิดแปลกๆ  แตก็ดูเขาทีเหมือนกัน  พอถงึเวลาจบก็แยก
ยายกันกลับ  ดูเหมือนวาไมมีอะไรเกิดขึ้น  ไมเกิดความรูใหม 
รูสึกเสียเวลาดวยซ้ํา  ในระยะแรกไมถงึกบัตอตาน แตก็ไมเห็น
ประโยชนจากการนั่งฟง หรือพดูในเรื่องทีรู่ๆ กันอยูแลว



“ทํา Dialogue ชวงแรกเครียดมาก ไมมีใครกลาพดู
อะไร  ตองมีการกระตุนบรรยากาศการคุยหลายครั้ง  แต
สุดทายเราก็ไดฟงสิ่งที่อยูในใจลูกจางประจํา  ไดรับความ
คิดเห็น มุมมองทีน่าสนใจของบุคลากรแตละระดบั”



“เขานอนไมคอยหลับเลย เพราะไมเคยชินกับการเขา
นอนโดยไมล็อคประตู  เขาขอนุญาตปดล็อคกอนจะเขานอน
ไดหรือไม  ถาเปนเมื่อกอน ผูปวยรายนี้คงไดรับคําชี้แจงดวย
สารพัดเหตุผลวาไมได แตคราวนี้ดิฉันกลับแปลกใจในคําตอบ
ที่ไดยิน  เขาไดรับอนุญาตใหปดล็อคลูกบิดประตูได  แต
จะตองไมใสกลอนประตู และมีขอตกลงวา ถาเจาหนาที่
จําเปนตองเขาตรวจเยี่ยม จะไขกุญแจเขาไปเยี่ยม โดยถาเปน
ชวงดึกจะเสียงดังเล็กนอย เขายอมรับไดหรือไม  เขายอมรับ
ได....”



ความรูสึกจากการทํา Dialogue

“ การทํา Dialogue  เปนวิธกีารทําที่ไมเขาใจมากนกั  
แตคิดวาเปนสิ่งที่ดีในมมุมองที่วา  เปดโอกาสใหทุก
คนไดแสดงความคิดเห็น และพูดไดในสงที่ตนเอง
อยากจะพูด  โดยไมมีผูใดขัดแยง ”

นักรังสีการแพทย 5



ความรูสึกจากการทํา Dialogue

“ ทําใหมองเห็นสาเหตขุองการเกิดปญหาในหลายๆ ดาน”
“ ทําใหมีความรู ความเขาใจมากขึ้น  เกี่ยวกบัศาสตรตางๆ ที่

เขามามีบทบาทในงานของตวัเอง”
“ มีความเชื่อมโยงระหวางศาสตรตางๆ  และปฏิบัติไดไปใน

แนวทางเดียวกัน ”
นักรังสีการแพทย 5



“ ระยะแรกสมาชิกจะไมคอยกลาแสดงความ
คิดเห็น แตพอใกลหมดเวลาสมาชิกดูมีความ
เขาใจเรื่องการทํา Dialogue มากขึ้น”

ความรูสึกจากการทํา Dialogue

พยาบาล 6



กาํหนดแผนงานใหม

วัตถุประสงค

เปาหมาย

แผนดําเนินการ
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ระยะที่ 2 -แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูใชบริการ
-คนหาความตองการ/ปญหาผูใชบริการ
-ผสมผสาน Dialogue ในงานประจํา

ระยะที่ 2 พัฒนางาน เชื่อมโยงยทุธศาสตรองคการ
-งานบริการพยาบาล
-ลดและปองกันความเสี่ยง

ประเมิน/วัดผล

สงเสริม/กระตุนโดยการจัดประกวด

ใช Dialogue ในทุกหนวยงาน 2 ครั้ง / เดือน

รายงานผล

เผยแพร/ประชาสัมพันธ



“เมื่อทําไปไดระยะหนึ่ง ก็ใหผูปวยและญาตริวมทาํ 
Dialogue ดวยโดยเปลี่ยนหัวขอสนทนา เปน บริการอยางไรที่
ผูรับบริการตองการ  คอยมีความรูสึกที่ดีขึ้นมาอีกนิด ไดรับ
ฟงมมุมองที่แตกตางออกไปบาง บางครั้งเรื่องราวที่เรา
มองขามดวยความเคยชิน ไมเห็นวาเปนเรื่องสําคญั  แตใน
มุมมองของผูมารับบรกิาร สิ่งที่เรามองขามกลบักลายเปนสิ่ง
ที่สําคัญมากสําหรับเขา   เชน ผูปวยเลาวา....



ตึกจงกลนี้ มากมี ไมตรจีติ
หมอเหมอืนมติร พยาบาลเหมอืนแม ดูแลฉัน
เฝาผูปวย มิเคยคลาด ทุกคืนวัน
เพราะฉะนั้น ฉันตองหาย สบายเร็ว

ทุกๆ เชา เหลานางฟา มาเสกเปา
ชวยพาเรา ตื่นสบาย คลายหมักหมม
ทําใหหมด ทุกอยาง แมอาจม
เสกจนสม คนไขสวย ดวยแปงนวล

ชางสมชื่อ “พยาบาล” งานอุทิศ
ทั้งกาย-จิต เปยมเมตตา ไมขาดสาย
ชวยคนไข อาการหนัก ไดผอนคลาย
เสียงใสๆ คอยถามไถ หวงใยเรา

เปนยังไง ตดไดไหม ปวดใดบาง
ฉี่กี่ครั้ง อึหรือยัง นอนไดไหม
เรารูสึก เหมอืนมีแม คอยเอาใจ
ความเจบ็หาย แสนอบอุน ขอบคณุจริงๆ

โดย.. คุณแฉลม   ออยอั่น (ผูรับบริการ)



 ตอบสนองความตองการของผูปวย

เรื่อง การใหบริการพยาบาลที่ผูรบับริการตองการ

การมีสวนรวมของผูรับบริการ



เรื่อง “การรับ/ยายผูปวยระหวางหอผูปวยไอซียูอายุรกรรม 2
และหอผูปวยอายุรกรรม”

 ผสมผสาน Dialogue ในงานประจํา

แนวทางการรับยายผูปวย



เรื่อง “การพัฒนาแนวทางปองกันการ Hemolysis และ Clotted ของเลือด”

 ผสมผสาน Dialogue ในงานประจํา

ภาชนะที่วาง Tube lab 
และกลอง Transfer lab



งานประชุม National Forum ครั้งที่ 8
งานประชมุวิชาการประจําปการพัฒนา 

และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  
( National Forum ) ครั้งที่ 8  
วันที่ 13 – 16  มีนาคม 2550  



โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

บรรยากาศการฝกทํา Dialogue



โรงพยาบาลจิตเวชสระแกวราชนครินทรโรงพยาบาลจิตเวชสระแกวราชนครินทร      จจ..สระแกวสระแกว  
วันที่วันที่    2 2 –– 3 3 มิถุนายนมิถุนายน  25502550



โรงพยาบาลพุทธชินราชโรงพยาบาลพุทธชินราช      จจ..พษิณุโลกพษิณุโลก
  วันที่วันที่    12 12 –– 13 13   กรกฎาคมกรกฎาคม  25502550



กรณีศึกษา



DialogueDialogue  เรื่องเรื่อง  การการปองกันการใหเลือดผิดปองกันการใหเลือดผิด



ขออานชื่อที่ถุงเลือด
กอนใหเลือด

เวลาใหเลือดแลวจะ
เปนอยางไรบาง

มีไขใหเลือดไดหรือไม

ใหเลือดแลวมี
อาการหนาวสั่น



ทําปายสีหมูเลือดให
มองเห็นชัดเจน

แบบบนัทึกที่ครอบ
คลุมกระบวนการ

พยาบาลและใหผูปวย
ไดอานคําแนะนํา

แยกเลือดผูปวยใสกลอง
เขียนชื่อปดที่กลอง



แขวนปายสีหมูเลือด ผูปวยรวมตรวจสอบชื่อ

การปองกนัการใหเลือด/สวนประกอบของเลอืดผดิ

Double Check 
ที่เตียงผูปวย



ประเดน็สาํคัญจากการทําDialogue

ปายสีบอกหมูเลือด ตรวจสอบกันที่
เตียงผูปวย

ผูปวย/ญาติรวม
ตรวจสอบ

Filter, ฉายแสง

ฟงสิ่งที่ผูปวยบอก

เจาหนาที่ทุกระดับรวม
ตรวจสอบได

BMT หมูเลือด
ตาม Donor

อานฉลากปด
ถุงเลือด



สวนประกอบ
• แผนAcrylic 
• ตุมน้ําหนัก 
• ชุดลําโพงเสียง
• อุปกรณตัวตอ  สายไฟ  ราง

ถาน ถาน  สวิทซ
• รอก  เชือก  แกน  ขอเหล็ก
• กาว
• แผนนําไฟฟา

นวัตกรรม BLOOD  ALARM  BOX

แนวคิด : ผสมผสานระหวาง ความสมดุล กฎแรงโนมถวงของโลก และกลไกไฟฟา

วัตถุประสงค :  เพื่อการเตรียมเลอืดใหมีอุณหภมูทิี่เหมาะสมกอนการใหเลือด



BLOOD  ALARM  BOX

ระบบการทํางานของอุปกรณ
- เมื่อปริมาณเลือดในถงุลดลง เหลือ 50 cc. 
ลูกตุมในกลองจะลดระดับต่ําลงสูพื้นกลอง 
และสัมผัสกับวงจรไฟฟา ทําใหเกิดเสยีง
สัญญาณดัง
- บุคลากร นําเลือดถุงที่  2 ออกจากตูเย็นมา
วางพัก ที่อุณหภูมิหอง 
- หลังจากนั้น ประมาณ 30 นาที  เลือดถุงแรก
หมด นาํเลือดถุงที่   2 ซึ่งไดรบัการเตรียมใหมี
อุณหภมูิที่เหมาะสมไปใหผูปวย



ภูมิใจเสนอ…สุนทรียสนทนา
เรื่อง

“เราตางทําอะไรเพื่อผูปวยโรคหัวใจ”

(Dialogue)(Dialogue)  เพือ่การพฒันาคนเพือ่การพฒันาคน  พฒันางานพฒันางาน



Chest Pain Chest Pain Fast TrackFast Track

ในการประชุม National Forum ครัง้ที่ 7 ที่ผานมา 
HAกําหนด Patient safety goals สําหรับประเทศไทย

8ขอ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ
ผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ(Acute Coronary Syndrome)

ที่ไดรับการวินิจฉัยและการรกัษาลาชา



Flow การดูแลผูปวย โรค Acute ST elevation MI

Readmission
คัดกรองผูปวย โรค Acute ST elevation MI
จาก ER,ward, OPD, referจากร.พ.อื่นๆ

การดูแลผูปวยขณะอยูซีซยีู

Ward หรือร.พ.อื่นๆ

Med Rxสงทําหัตถการ

ยายออก Ward

NoYES

ขอบงชี้ในการทํา
Revascularization

OPD

ประเมิน

Discharge

Home call Follow up

QOL

Self Efficacy



ทีมที่ทําประกอบดวย: ผูปวยและญาติ , พยาบาลเจาของผูปวย , หัวหนาทีม  
Incharge หรือหัวหนาหอผูปวย , แพทย ,โภชนากร ,นักกายภาพบําบัด





1.สอบถามแผล 
CAG มีบวมขนาด
เทานิ้วกอย (หลังขับ
รถ) และการปฏบิัติ
ตัว
2.ผูปวยสอบถาม
การมาตรวจตามนัด
และการเจาะเลือด
กอนตรวจ

1.ผูปวย
โรคเบาหวาน
กลางคืนมีใจสั่น 
น้ําตาลต่ํา แนะนํามา
พบแพทย
2.ผูปวยอาการ
เหนื่อยหายใจไม
สะดวก น้ํามูกไหล
3.ผูปวยมีอาการ
มึนๆ ขณะลุกนั่งหรือ
ยืน มองภาพซอน
บางครัง้เห็นแสงจา
4.ผูปวยมีไอบอยๆ 
เมื่ออากาศเปลี่ยน

1.ผูปวยมีอาการมึน
ศรษีะหลงัทานยา 
Monolin
2.ผูปวยนอนไมหลับ
หลังทานยา  
Ativan เปนอยู
ประมาณ 2 สัปดาห

1.ผูปวยโรคเบาหวาน
รับประทานขาวเหนียว
มะมวงไดหรือไม  มาก
นอยแคไหน
2.ผูปวยโรคเบาหวาน
ทานน้ําตาลเทียมมีผล
ตอโรคเบาหวาน
หรือไม
3.รับประทานอาหาร
ทอดๆมันๆไดหรือไม
4.ผูปวยตอง
รับประทานอาหารนอก
บาน ซื้อมาทานโดยไม
มีเวลาทําเอง บางครัง้
อาหารมันและเค็ม

อื่นๆปญหาสุขภาพทั่วไปการออกกําลงักายยาอาหาร

รายละเอียดของปญหาที่ปรึกษา

ปญหาที่ไดจากการปรึกษาทางโทรศัพทของผูปวย Acute  ST elevation  MI



ปญหาที่ไดจากการปรึกษาทางโทรศัพทของผูปวย Acute  ST elevation  MI

1.สอบถามเรื่องการ
ขอประวัติการรักษา
ตัวเพื่อไปรักษาตอ
ที่ร.พ.ใกลบาน

1.ถามีอาการแนน
ทองเล็กนอยควร
รับประทานยาหรือไม
2.ผูปวยมีอาการ
เหนื่อย แนนหนาอก 
ควรอมยาใตลิ้นทันที
หรือไม

1.หลังกลับบาน หาก
จําเปนสามารถยก
ของหนักไดเมื่อไร 
หนักแคไหน
2.สามารถอุมหลาน 
อายุประมาณ 2 ป 
ไดหรือไม

1.ผูปวยตองไดรับยา 
Plavix อยาง
ตอเนื่องแตไมมีเงิน
ซื้อยาเอง ควรทํา
อยางไร

1.หากรับประทาน
อาหารที่มีรสเค็มกวา
ที่เคยรับประทาน
อาหารที่ร.พ.จัดให
เล็กนอยไดหรือไม
2.หากเปน
โรคเบาหวาน
สามารถรบัประทาน
ผลไมเชน ลองกอง
ไดมากนอยแคไหน
3. การรับประทาน
อาหารทะเลนานๆ 
ครัง้ ทําไดหรือไม

อื่นๆปญหาสุขภาพทั่วไปการออกกําลงักายยาอาหาร

รายละเอียดของปญหาทีป่รึกษา



ทีมสหสาขา Do

Action

LearningDesign

Improvement

StudyPlan

Act





คนไข

บุคลากร
ในงาน

คนหา
ความตองการ

แกปญหาคน 
ความขัดแยง/บรรยากาศ

พัฒนาบริการ/
นวัตกรรม

คนมีความสุข
ในการทํางาน

เริ่ม
บุคลากร

ปรับพฤติกรรม
Change
Culture

Dialogue

Dialogue

P
C
D

A

P
C
D

A

P
C
D

A

Learning Organization



Thank you for attention


