
แผนการนิเทศสมรรถนะเฉพาะพยาบาล_แผนกAE_GROW MODEL  

แผนการนิเทศทางคลินิกเรื่อง การพยาบาลผูป้่วยที่เข้ารบัการรักษาในห้องแยกโรคติดเชื้อระบบความดันลบ 

หอผู้ป่วยอุบัตเิหตุและฉุกเฉิน 4  แผนกการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

ผู้นเิทศ หัวหนา้หอผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 4 / พยาบาล senior  

ผู้รับการนิเทศ พยาบาล 

ระยะเวลาการนิเทศ  15-20 นาท ี   สถานที่ ห้องประชุมหอผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 4 

วิธีการ Group Supervision  

วัน และเวลา 
สถานที ่

เรื่อง เล่าการนิเทศทาง
คลนิิก 

นำสู่การจัดการปัญหาเชิง
ระบบ 

กิจกรรมการนิเทศ /สื่อการสอน ประเดน็เชื่อมโยงกับ
วัตถุประสงค ์

วิธีการประเมนิและ
เกณฑ์ประเมนิผล 

................................ G   Goal  
1. เพื่อเตรียมความพร้อม
ของห้องแยกโรคให้พร้อม
ใช ้

โรคให้พร้อมใช   2. เพื่อเป็นแนวทางในการ
ดูแลผู้ป่วยที่เขา้รับการ
รักษาในห้องแยกโรคติด
เชื้อระบบความดันลบ  
3. เพื่อให้ผู้ป่วยที่มารับการ

ผู้นิเทศทบทวนสถิติการเกิดสถานการณห์อ้ง
แยกโรคไม่พรอ้มใช ้และเล่าตัวอย่าง
สถานการณท์ี่เกิดขึ้น เมื่อมีผูป้่วยฉุกเฉินต้อง
เข้ารับการรักษาในห้องแยกโรคติดเชื้อระบบ
ความดันลบ โดยเฉพาะช่วงการระบาด 
COVID19 
สื่อการสอน : แฟ้มคู่มือการใชห้้องแยกโรค
ระบบความดันลบ แผนผังห้องแยกโรค 
การพยาบาลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในห้อง

-สร้างเป้าหมายร่วม
ให้กับทีมพยาบาล  
-นโยบายการพัฒนา
คุณภาพ การจัดการด้าน
ความเสี่ยง 
-นโยบายการป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อ  
-นโยบายการพัฒนา
คุณภาพบริการ  

-ประเมินจากการมีส่วน
ร่วม ตอบคำถาม ความรู้
เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วย
ที่เข้ารับการรักษาในห้อง
แยกโรคติดเชื้อระบบ
ความดันลบ 
-สามารถบอกเป้าหมาย
ความสำคัญของการ
พยาบาลผู้ป่วยที่เข้ารับ
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วัน และเวลา 
สถานที ่

เรื่อง เล่าการนิเทศทาง
คลนิิก 

นำสู่การจัดการปัญหาเชิง
ระบบ 

กิจกรรมการนิเทศ /สื่อการสอน ประเดน็เชื่อมโยงกับ
วัตถุประสงค ์

วิธีการประเมนิและ
เกณฑ์ประเมนิผล 

รักษาในห้องแยกโรคติด
เชื้อระบบความดันลบ  
ได้รับความปลอดภัย 
 
 

แยกโรคติดเชื้อระบบความดันลบ 
ตัวอย่างบทสนทนา 
ผู้นิเทศ : “น้องๆคะ วันนี้เราจะมาทบทวน
แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา
ในห้องแยกโรคติดเชื้อระบบความดันลบ 
ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาท ีโดยเราจะมา
ทบทวนตามคู่มือการใช้ห้องแยกโรคและการ
เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ การดูแลผู้ป่วย  จาก
สถานการณท์ี่เกิดขึ้นหลายครัง้เราเคยรับ
ผู้ป่วยPUI ที่มีอาการหนักจำเป็นต้องใส่ท่อ
ช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจ เข้าดูแล
ในห้องแยกโรคติดเชื้อระบบความดันลบ ใน
สถานการณ์ทีม่ีความเร่งด่วนฉุกเฉิน ต้องการ
คุณภาพและความปลอดภัย เราต้องมีความ
พร้อมอยู่ตลอดเวลา  
วัตถุประสงค์เพื่อ  
1. เพื่อเตรียมความพร้อมของห้องแยกโรคให้

การรักษาในหอ้งแยกโรค
ติดเชื้อระบบความดันลบ 
-สังเกตความสนใจ 
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วัน และเวลา 
สถานที ่

เรื่อง เล่าการนิเทศทาง
คลนิิก 

นำสู่การจัดการปัญหาเชิง
ระบบ 

กิจกรรมการนิเทศ /สื่อการสอน ประเดน็เชื่อมโยงกับ
วัตถุประสงค ์

วิธีการประเมนิและ
เกณฑ์ประเมนิผล 

พร้อมใช ้
โรคให้พร้อมใช   2. เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับ

การรักษาในหอ้งแยกโรคติดเชื้อระบบความ
ดันลบ  
3. เพื่อให้ผู้ป่วยที่มารับการรกัษาในห้องแยก
โรคติดเชื้อระบบความดันลบ  
ได้รับความปลอดภัย  

R  Reality   ข้อเท็จจรงิที่
เกิดขึ้น 
- ผู้ป่วยฉุกเฉินต้องเข้ามา
รักษาในห้องแยกโรคแบบ
เร่งด่วนจำนวน........ราย 
- เครื่องมืออุปกรณ์ไม่
พร้อม/ไม่ครบ จำนวน
........ครั้ง 
- บุคลากรไม่พร้อม 
บุคลากรจากหน่วยงานอ่ืน

- นิเทศแบบกลุ่ม โดยใช้สถานการณ์จำลอง 
- นิเทศโดยใช้ WI แผนนิเทศแบบ GROW 
MODEL 
ยกตัวอย่าง Case สถานการณ์ผู้ป่วยPUI
อาการหนักต้องเข้ารับการรักษาในห้องแยก
โรคติดเชื้อระบบความดันลบ ผู้ป่วยชายไทย 
อายุ 30 ป ีสัมผัสผู้ป่วยยืนยนัCOVID19  มีไข้ 
ไอ หอบเหนื่อยมาก เจ้าหน้าทีO่PDAE แจ้ง
รหัส IC แดง และต้องรีบนำส่งเข้าห้องแยก
โรคติดเชื้อระบบความดันลบ 

-การพัฒนาวัฒนธรรม
การจัดการความเสี่ยงโดย
ใช้ข้อมูลความจริง จาก 
RCA อย่างจริงจัง  
-สร้างเครือข่ายการ
ทำงานร่วมกบัสหสาขา
วิชาชีพ 
-การพัฒนาสมรรถนะ
การแก้ไขปัญหาและการ
ตัดสินใจ  

การมีส่วนร่วมของทีมใน
การทำ RCA   
การมองปัญหาครอบคลุม
และเห็นทางออก 
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ไม่เคยใช้งานห้องแยกโรค
ระบบความดันลบ /
บุคลากรต้องใช้เวลาในการ
สวมเครือ่งป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล 
-อุปกรณ์ในห้องแยกโรค
บางอย่างชำรุด  
 

ผู้นิเทศ : นำเสนอแนวทางการพยาบาลผู้ป่วย
ที่เข้ารับการรักษาในห้องแยกโรคติดเชื้อระบบ
ความดันลบ 
 1. ห้องแยกโรคติดเชื้อระบบความดันลบ 
 2. การใช้งานห้องแยกโรคติดเชื้อระบบความ
ดันลบ 
 3. การตรวจสอบอุณหภูมิและค่าความดัน
ห้องแยกโรคติดเชื้อ 

      4. การเตรียมอุปกรณ์ในการให้การพยาบาล
ในห้องแยกโรคติดเชื้อ                       
  5. การพยาบาลผู้ป่วยในห้องแยกโรคติดเช้ือ
ระบบความดันลบ     
  6. การทำความสะอาดห้องแยกโรคติดเชื้อ
ระบบความดันลบ 
   น้องๆ มีข้อซักถามเกี่ยวกบัการพยาบาล
ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในห้องแยกโรคติดเชื้อ
ระบบความดันลบ การเตรียมเครื่องมือ 
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วัน และเวลา 
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เรื่อง เล่าการนิเทศทาง
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หรือยังไม่เข้าใจในส่วนไหน ถามได้คะเราจะได้
ทวนและเน้นยำ้ในแต่ละประเด็น 

O   Option   ทางเลือกที่
เราทำได้คืออะไรบ้าง   
1.จัดเตรียมเครื่องมือ
อุปกรณ์ช่วยชีวิตพร้อมใช้
สำหรับ
สถานการณC์OVID19 
2.ประชุม ซักซอ้มการ
ปฏิบัติหากมีสถานการณ์
เกิดขึ้น 
3.ปรับระบบการตรวจสอบ
ความดัน อุณหภูมิห้องแยก
โรคติดเชื้อระบบความดัน
ลบ 
 

ผู้นิเทศ :  
เน้นย้ำเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติงานการ
พยาบาลผู้ป่วยในห้องแยกโรคติดเชื้อระบบ
ความดันลบ    เมื่อมีผู้ป่วยหนักฉุกเฉินเข้ารบั
การรักษา โดยหัวหน้าเวรต้องมีการมอบหมาย
งาน รู้ข้อมูล รู้จักสังเกต ประเมินสถานการณ์
มกีารจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมใช้  
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-จากทีม่ีสถานการณแ์ละปัญหาที่ผ่านมา 
น้องๆคิดว่าทีมเราจะช่วยกันเตรียมความ

-การพัฒนาวัฒนธรรม
การจัดการความเสี่ยงโดย
ใช้ข้อมูลความจริง จาก 
RCA อย่างจริงจัง  
-การพัฒนาสมรรถนะ
การแก้ไขปัญหาและการ
ตัดสินใจ   
-การมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาจากผู้ปฏิบัติ  

ข้อเสนอ/ข้อคิดเห็นของ
ทีม  
เกี่ยวกับการพยาบาล
ผู้ป่วยในห้องแยกโรคติด
เชื้อระบบความดันลบ     
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พร้อมและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง
ค่ะ เราจะทำอะไรกันบ้างคะ 

W wrap up การสรุป ผล
การกระทำที่ต้องปฏิบัติ
ต่อไป 

1. การตระหนัก  
2. การซ้อมการปฏิบัติ  
3. การประเมินผลการ

ปฏิบัติ 
4. ประเมินผลทางด้าน

บุคลากร/เครื่องมือ
อุปกรณ ์

5. การใช้ผลการวจิัย 

สังเกตการปฏิบัติงาน 
ประเมินผลร่วมกันเป็นกลุ่มหลังการซักซ้อม
การปฏิบัติ 
สะท้อนกลับผลการปฏิบัต ิ
ให้ผู้รับการนิเทศทำ AAR 
-วันนี้ทีมเราเตรียมความพร้อมและซักซ้อม
การปฏิบัติได้ดีมาก เมื่อมีสถานการณ์จริง
ปฏิบัติได้แน่นอน ในส่วนรายบุคคลอยากให้
น้องๆประเมินในส่วนของตนเองตามแบบ
ประเมินมาให้ด้วย มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือ
ข้อเสนอแนะอย่างไร เสนอมาได้คะ ขอบคุณ
มากค่ะ 
 

-การพัฒนาวัฒนธรรม
การจัดการสถานการณ์
อย่างจริงจัง  
-การพัฒนาสมรรถนะ
การแก้ไขปัญหาและการ
ตัดสินใจ   
-สร้างการมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาจากผู้
ปฏิบัติ  

ข้อเสนอ/ข้อคิดเห็นของ
ทีม  
นวัตกรรมที่เกิดขึ้น หรือ 
โครงการ CQI ที่เกิดขึ้น /
การปฏิบัติตามแผนการ
นิเทศแบบ CQI  

 


