Happy Suction cycle2
ศิริรัตน์ ภู่ศิริและ ทีม
งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
แนวทางปฏิบัติการ(ต่อ)

ที่มาและเหตุผล

หอผู้ป่วยเด็ก 1 เป็นหอผู้ป่วยโรคติดต่อติดเชื้อ จากสถิติตั้งแต่
ปี 2553 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ภาวะปอดอักเสบติดเชื้อ (Pneumonia) ยังเป็นอันดับโรค
สูงสุดที่เ ข้ารับการรักษาในหอผู้ป่ว ย ผู้ป่วยเด็กส่วนใหญ่มักจะมาด้วยอาการหอบเหนื่อ ย
หายใจลําบาก มีเสมหะในปอด การเคาะปอดและดูดเสมหะถือเป็นหัตถการสําคัญในการ
บําบัดรักษาผู้ป่วย แต่เนื่องจากหัตถการดังกล่าวทําให้ผู้ป่วยเด็กร้อง บิดามารดาและญาติ
ผู้ดูแลส่วนใหญ่รู้สึกว่าเป็นหัตถการที่น่ากลัว บางรายขอปฏิเสธการเคาะปอดและดูดเสมหะ
จึ ง ทํ า ให้ ร ะยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลของผู้ ป่ ว ยเด็ ก นานขึ้ น จึ ง ทํ า ให้ เ กิ ด โครงการ
Happy Suction ขึ้นในปี 2554 ซึ่งถือว่าเป็น cycle 1 เพื่อลดความวิตกกังวลของบิดา
มารดา/ญาติเมื่อเด็กได้รับการเคาะปอดและดูดเสมหะโดยอาศัยการเข้าไปพูดคุยและแจก
แผ่นพับเกี่ยวกับการเคาะปอดและดูดเสมหะ ซึ่งผลที่ได้คือบิดามารดา/ญาติมีความพึงพอใจ
ในการทําโครงการถึงร้อยละ 80 แต่ยังพบว่าบิดามารดา/ญาติยังมีส่วนร่วมในการเคาะปอด
ดูดเสมหะน้อย เพราะยังมีความวิตกกังวล กลัวและไม่เข้าใจถึงความจําเป็นในการเคาะปอด
ดูดเสมหะเท่าที่ควร เนื่องมาจากแผ่นพับที่แจกให้อ่านมีเนื้อหาเยอะ เข้าใจยาก เจ้าหน้าที่แต่
ละคนอธิบายไม่เหมือนกัน ด้ วยเหตุ ผลที่กล่ าวมานี้ หน่วยงานจึงพั ฒนาปรั บปรุงคู่ มือการ
แนะนํา อธิบายญาติเกี่ยวกับความจําเป็นของการเคาะปอดและดูดเสมหะให้ผู้ป่วย เพื่อปฏิบัติ
เป็นแนวทางเดียวกัน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้าใจและลดความวิตกกังวลของบิดามารดา/ญาติเมื่อเด็กต้องได้รับการ
เคาะปอดดูดเสมหะ และสนับสนุนให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ช่วยเหลือพยาบาลขณะทําการดูด
เสมหะ
2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและความมั่นใจแก่ผู้ปกครองในการดูดเสมหะในกรณีผู้ป่วย
ที่ต้องได้รับการดูดเสมหะต่อที่บ้าน

แนวทางปฏิบัตกิ าร
กระบวนการดูดเสมหะ
ก่ อนการดูดเสมหะ
ขณะทําการดูดเสมหะ
ปั ญหาที่พบก่อนการปรับปรุ ง
-เจ้าหน้าที่ไม่คุย บอกและอธิบาย -ให้ญาติออกไปรอข้างนอกขณะทํา
ถึงความจําเป็ นในการดูดเสมหะแก่ หัต การดู ด เสมหะ ทํา ให้ญ าติ บ าง
ญาติ
คนไม่พอใจและมีความวิตกกังวล
เมื่อผูป้ ่ วยเด็กต้องดูดเสมหะ
ปรับปรุงครั้งที่ 1 (2553-2554) -เจ้าหน้าที่เข้าไปพูดคุยและอธิ บาย -ให้ญาติมีส่วนร่ วมขณะทําหัตการ
-สร้างความเข้าใจและลดความ เกี่ ยวกับการดูดเสมหะร่ วมกับการ ดูดเสมหะ ได้แก่ ช่ วยจับเด็ก ช่ วย
กังวลของบิดามารดา/ญาติเมื่อเด็ก ใช้ แ ผ่ น พั บ ของหน่ ว ยทางเดิ น เคาะปอด
ต้องได้รับการดูดเสมหะ
หายใจเด็ก กับบิดามารดา/ญาติ
การพัฒนาปรับปรุง
การทํางานเดิม
-เจ้าหน้าที่เข้าไปดูดเสมหะตาม
แผนการรักษาที่วางไว้

การพัฒนาปรับปรุ ง
ปรับปรุ งครั้งที่ 2 (25562557)
-สร้างความเข้าใจและลด
ความวิตกกังวลของบิดา
มารดา/ญาติเมื่อเด็กต้อง
ได้รับการดูดเสมหะ
-สนับสนุนให้ผปู ้ กครอง
มีส่วนร่ วม ช่วยเหลือ
พยาบาลขณะทําการดูด
เสมหะ

กระบวนการดูดเสมหะ
ก่ อนการดูดเสมหะ

ขณะทําการดูดเสมหะ

-เจ้าหน้าที่เข้าไปพูดคุยและ -เน้นให้ญาติเข้าใจและ
อธิบายถึงความจําเป็ นการการ เห็นความสําคัญของการ
ดูดเสมหะกับบิดามารดา/ญาติ เคาะปอดดูดเสมหะ
-พัฒนาคู่มืออธิบายเกี่ยวกับ -สนับสนุนให้ญาติมีส่วน
การดุดเสมหะขึ้นมาใหม่โดยมี ร่ วมในการช่วยจับเด็ก
เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย
การเคาะปอดตลอดการ
admit รวมไปถึงสอน
ผูป้ กครองในการดูด
เสมหะให้เด็กด้วยตัวเอง
ในกรณีที่ตอ้ งดูดเสมหะ
ต่อที่บา้ น

ดัชนีชี้วัดและผลการดําเนินโครงการ
ผลดําเนินการ
เป้ า (มี.ค.57 – มิ.ย.57)
หมาย ก่ อน(%) หลัง(%)
(%)
1.บิดามารดา/ญาติได้รับการอธิบายถึงความสําคัญและ 100
0
100
ความจําเป็ นในการเคาะปอดและดูดเสมหะโดยใช้ภาพ
พลิกประกอบ
2.บิดามารดา/ญาติมีความกลัว วิตกกังวลในระดับน้อย ≥ 70
50
85
เมื่อเด็กต้องได้รับการเคาะปอดดูดเสมหะ
3.บิดามารดา/ญาติมีความพึงพอใจต่อสื่ อการสอนและ ≥ 80
80
95
โครงการที่ทาํ ในระดับมาก
4.บิดามารดา/ญาติให้ร่วมมือและมีส่วนร่ วมกับ
100
< 60
95
พยาบาล ในการเคาะปอดและดูดเสมหะ
ตัวชี้วดั

สรุป

การใช้ภาพพลิกในการแนะนําหรืออธิบายถึงความจําเป็นของการเคาะปอดและ
ดูดเสมหะให้ผู้ป่วยเด็กทําให้บิดามารดา/ญาติผู้ป่วยมีความเข้าใจได้ดีกว่าการใช้
แผ่นพับ สามารถช่วยลดความวิตกกังวล และทําให้บิดามารดา/ญาติ มีส่วนร่วม
ขณะทําหัตถการเคาะปอดดูดเสมหะมากขึ้น

ปั ญหาที่พบหลังการปรับปรุ งครั้ง -เน้นเฉพาะผูป้ ่ วยที่admitครั้งแรก -พ่ อ แม่ ห รื อ ญาติ เ ข้า ใจในการดู ด
ที่ 1
-เจ้าหน้าที่ แต่ละคนใช้หลักการใน เสมหะและพึ ง พอใจในโครงการ
การอธิ บายญาติ ไ ม่ เ หมื อ นกั น 80% แต่มีส่วนร่ วมขณะทําหัตการ
-แผ่ น พับ ที่ ใ ช้ มี เ นื้ อ หาเยอะและ ดูดเสมหะยังไม่ถึง 60%
เข้าใจยาก

101

