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กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ CQI 

                1. ชื่อเรื่อง การตรวจสอบ IVF อย่างมีประสิทธิภาพ ในหอผู้ป่วยใน 

                2. ค าส าคัญ :  IVF (intravenous  fluids)  หมายถึง การให้สารน  าทางเส้นเลือดด า 

                3. สรุปผลงานโดยย่อ :  การควบคุมการให้สารน  าอย่างเพียงพอตามแผนการรักษา มีความ

จ าเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ผู้ป่วยโรคหัวใจ  โรคไตวาย ผู้ป่วยที่มีการสูญเสียน  า

และ อิเล็กโทรไลต์   ผู้ป่วยไข้เลือดออก เป็นต้น ผู้ป่วยที่ได้รับสารน  าไม่ตรงตามแผนการรักษาของแพทย์อาจ

ก่อให้เกิดอันตรายตั งแต่ระดับเล็กน้อยไปจนถึงเป็นอันตรายต่อชีวิต ทั งภาวะน  าเกินหรือได้รับสารน  าไม่เพียงพอ

ท าให้หายช้าต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลนานขึ น  การควบคุมการให้สารน  ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งในกลุ่ม

ผู้ป่วยดังกล่าว แต่ยังไม่มีการบันทึกการติดตามการให้สารน  าทางหลอดเลือดด าที่สามารถส่งต่อให้เวรแต่ละเวร

ที่ชัดเจน ยกเว้น ในรายที่มีก าหนดในการตวงสารน  าเข้า-ออก (Record Intake- Output) หอผู้ป่วยในจึง

พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยให้สารน  าทางหลอดเลือดด าขึ น เพ่ือคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยขณะพักรักษาเพ่ือ

ป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนในการให้สารน  า  ได้รับสารน  าตามแผนการรักษา อย่างปลอดภัยและ        

มีประสิทธิภาพ 

              4. ชื่อและที่อยู่ขององค์กร : หอผู้ป่วยใน รพ.ศรีบรรพต ต. เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 

              5. สมาชิก :      1. นางโสพิน  ตรีพลอักษร        พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

                                     2. นางวิภาวัลย์  สงสม   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

                                     3. นางอรอนงค์  ชนะพล        พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

              6. เป้าหมาย : 

                    1. ผู้ป่วยได้รับ IVF ตรงตามแผนการรักษาของแพทย์ 100% 

                    2. อัตราของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบ IVF อย่างมีประสิทธิภาพ  100%   

             7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :  

                     จากการปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยในพบว่า  ผู้ป่วยบางรายได้รับปริมาณ IVF ไม่ตรงตามแผนการ

รักษาของแพทย์    บางรายได้รับ IVF ผิดชนิด  บางราย IVF หลุด ญาติ/พยาบาลไม่ทราบท าให้ IVF หมด  

โดยที่ผู้ป่วยไม่ได้รับ IVF    บางราย IVF หมดขวด ผู้ป่วยและญาติหลับท าให้เกิดการอุดตันต้องแทง IVF ใหม่ 

เกิดการสิ นเปลืองคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึ น ในบางรายพบว่าบริเวณที่ให้ IVF บวม และในบางครั งเวลาที่แพทย์เจ้าของ

ไข้มาตรวจเยี่ยมอาการผู้ป่วยพบว่าผู้ป่วยได้รับ IVF ไม่ตรงตามแผนการรักษา  เมื่อทวนสอบถามพยาบาลที่ร่วม

ตรวจเยี่ยมผู้ป่วย  พยาบาลไม่สามารถตอบสาเหตุที่ผู้ป่วยได้รับ IVF  ไม่ตรงตามแผนการรักษาของแพทย์ได้     



จากการทบทวนผู้ป่วยที่ได้รับ IVF  ในปี 2558   จ านวน  755  ราย  พบว่าผู้ป่วยได้รับ IVF  ตามแผนการ

รักษาของแพทย์  จ านวน 556 ราย  คิดเป็นร้อยละ  73.64  ดังนั น  หอผู้ป่วยใน จึงได้เล็งเห็นความส าคัญของ

ปัญหาจึงได้พัฒนา  การตรวจสอบ IVF อย่างมีประสิทธิภาพ ในหอผู้ป่วยใน ตั งแต่ ปี 2559   

            8. กิจกรรมการพัฒนา/การเปลี่ยนแปลง : 

                   PDCA รอบท่ี 1  ( ต.ค. 59 – ก.ย. 60 ) 

                   Plan :  1. ผูป้่วยได้รับ IVF ตรงตามแผนการรักษาของแพทย์ 

                               2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบ IVF อย่างมีประสิทธิภาพ                     

                   Do   :   1. ทบทวนร่วมกันของเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยใน  เพ่ือก าหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องการ 

ตรวจสอบ IVF อย่างมีประสิทธิภาพ 

 แนวทางปฏิบัติ 

                                  1. ทบทวนค าสั่งแพทย์ทุกครั งก่อนให้ IVF 

                                  2. เขียนป้ายชื่อผู้ป่วย/ชนิด/ปริมาณสารน  าให้ตรงกับค าสั่งแพทย์  

                                  3. ตรวจเยี่ยมการได้รับสารน  าทุก  2 ชั่วโมง 

                                  4.ให้ค าแนะน าการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยที่ได้รับ IVFและแขวนป้ายการปฏิบัติตัวที่

เสาน  าเกลือทุกราย           

                         2. ประชุมชี แจงแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ               

             Check :  จากการสรุปผลการตรวจสอบการได้รับ IVF อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า   ผู้ป่วยได้รับ                               

                            IVF ตรงตามแผนการรักษาของแพทย์ ร้อยละ  84.81 และ เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติ                    

                           ตามแนวทางตรวจสอบปริมาณ IVF ร้อยละ  70.13  เนื่องจากเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยใน  

ยังขาด 

                           ความตระหนักในการตรวจสอบการได้รับ IVF  ทุก 2  ชั่วโมง   จึงไม่ได้ตรวจเยี่ยม IVF

ตามแนวทางปฏิบัติ 

              Act   :  1.ท าสัญลักษณ์บอกปริมาณสารน  า โดยใช้ปากกาเมจิกขีดข้างขวด IVF เพ่ือตรวจสอบ

ปริมาณสารน  า ของผู้ป่วย 

                        2.ปรับแนวทางปฏิบัติและส่งต่อปริมาณสารน  าที่เหลือในแต่ละเตียงให้เวรถัดไป 

 

 



          PDCA  รอบท่ี 2 (ต.ค. 60 – ก.ย.61 ) 

             Plan   :  ท าสัญลักษณ์บอกปริมาณสารน  า โดยใช้ปากกาเมจิกขีดข้างขวด IVF และมีการ

ตรวจสอบ  ปริมาณสารน  าทุก 2 ชั่วโมงตามแถบที่ติดข้างขวดว่าได้รับตรงตามท่ีก าหนดหรือไม่ 

             Do      :  ท าสัญลักษณ์บอกปริมาณสารน  า โดยใช้ปากกาเมจิกขีดข้างขวด IVF ทุกครั งก่อนให้สาร 

น  าแก่ผู้ป่วย 

                   แนวทางปฏิบัติ 

                         1. ทบทวนค าสั่งแพทย์ทุกครั งก่อนให้ IVF 

                         2. เขียนป้ายชื่อผู้ป่วย/ชนิด/ปริมาณสารน  าให้ตรงกับค าสั่งแพทย์  

                         3. ท าสัญลักษณ์บอกปริมาณสารน  า โดยใช้ปากกาเมจิกขีดข้างขวด IVF และมีการ

ตรวจสอบปริมาณสารน  าทุก 2 ชั่วโมง 

                        4. ให้ค าแนะน าการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยที่ได้รับ  IVF และแขวนป้ายการปฏิบัติตัวที่เสา

น  าเกลือทุกราย                         

           Check :  จากการสรุปผลการตรวจสอบการได้รับ IVF อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า   ผู้ป่วยได้รับ IVF  

ตรงตามแผนการรักษาของแพทย์ ร้อยละ  91.64 และ เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติตามแนวทาง 

                          ตรวจสอบปริมาณ  IVF  93.73  เนื่องจากเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยใน ยังขาดความตระหนัก

และไม่เห็นความส าคัญในการตรวจสอบการได้รับ IVF   ทุก  2 ชั่วโมง และคิดว่าเป็นการเพ่ิม  work load 

ของหอผู้ป่วยเนื่องจากบางเวรมีภาระงานมากจึงไม่ได้ ตรวจเยี่ยม IVF ตามแนวทางปฏิบัติ 

            Act     : จัดท าแถบ scale บอกปริมาณสารน  า ติดข้างขวดเพ่ือตรวจสอบปริมาณสารน  าผู้ป่วยใน

หอผู้ป่วยใน 

           PDCA  รอบท่ี 3 ( ต.ค.61 – ก.ย.62 ) 

                 Plan    : 1.จดัท าแถบ scale บอกปริมาณสารน  า ติดข้างขวดและมีการตรวจสอบปริมาณสาร

น  าทุก  2  ชั่วโมงตาม แถบ ที่ติดข้างขวดว่าได้รับตรงตามที่ก าหนดหรือไม่    

                              2. ปรับแนวทางปฏิบัติ 

                             3. ในแต่ละเวรถ้าไม่ยุ่งจนเกินไปควรมีการตรวจสอบปริมาณสารน  าทุก  2 ชั่วโมงและ

ก่อน ส่งเวร 

             Do     :  1. ประชุมชี แจงและเน้นย  าเจ้าหน้าที่ให้เห็นความส าคัญในการตรวจเยี่ยมการได้รับ

ปริมาณสารน  าตามแผนการรักษา 

                            2. ท า IVF Round  หลังจากรับ-ส่งเวรเสร็จทุกครั ง 



            Check  :  จากการสรุปผลการตรวจสอบการได้รับ IVF อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า   ผู้ป่วยได้รับ  

                             IVF ตรงตามแผนการรักษาของแพทย์เพ่ิมขึ นคิดเป็น ร้อยละ  93.33  และ เจ้าหน้าที่

มีการปฏิบัติตามแนวทางตรวจสอบปริมาณ IVF  ร้อยละ  100 

            Act       :  ให้มีการส่งต่อและบันทึกการได้รับสารน  าและจ านวนสารน  าที่เหลือในแต่ละเวรลงใน 

ฟอร์มปรอท  

         PDCA  รอบท่ี 4 ( ต.ค.62 – เม.ย. 63 ) 

             Plan    : 1. มีการส่งต่อและบันทึกการได้รับสารน  าและจ านวนสารน  าที่เหลือในแต่ละเวรลงใน

ฟอร์มปรอท 

                         2. ปรับแนวทางปฏิบัติ 

             Do     :  1. ประชุมชี แจงและเน้นย  าเจ้าหน้าที่ให้เห็นความส าคัญในการตรวจเยี่ยมการได้รับ

ปริมาณสารน  าตามแผนการรักษา 

                        2. มีการส่งต่อและบันทึกการได้รับสารน  าและจ านวนสารน  าที่เหลือลงในฟอร์มปรอททุก

เวร 

                        3.ท า IVF Round  หลังจากรับ-ส่งเวรเสร็จทุกครั ง 

            Check  :  จากการสรุปผลการตรวจสอบการได้รับ IVF อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า   ผู้ป่วยได้รับ  

                             IVF ตรงตาม แผนการรักษาของแพทย์เพ่ิมขึ นคิดเป็น ร้อยละ  95.11  และ เจ้าหน้าที่

มีการปฏิบัติตามแนวทาง ตรวจสอบปริมาณ IVF  ร้อยละ  100 

           Act       :  ก าหนดให้มีการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

   9. การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง : 

 ตค. 59 –กย.60 ตค.60 – กย.61 ตค.61 – กย.62 ตค.62-เมย.63 

1. ผู้ป่วยได้รับ IVF ตรงตาม

แผนการรักษาของแพทย์  

84.81 91.64 93.33 95.11 

2.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนว

ทางการตรวจสอบ IVF 

อย่างมีประสิทธิภาพ 

70.13 93.73 100 100 

 

 



กราฟแสดงอัตราผุ้ป่วยได้รับ IVF ตามแผนการรักษา 

 

 

10. บทเรียนที่ได้รับ :1.เจ้าหน้าทีพ่ยาบาลในเวรต่อไปสามารถเตรียม IVF  ขวดต่อไปไปต่อให้ผู้ป่วยตาม

ช่วงเวลาที่ประมาณไว้ได้เลย  เช่น   ผู้ป่วยเตียง3   IVF เหลือ ณ เวลา 24.00น.ประมาณ 150 cc 

เวรดึกจะสามารถคะเนเวลาได้ว่าควรต่อ  IVF  ในขวดต่อไปในเวลาเท่าใดเพ่ือสะดวกในการจัดเตรียมสารน  า

ขวดต่อไปได้ 

                           2. ผู้ปว่ยได้รับสารน  าไมต่รงตามแผนการรักษาของแพทย์ไมต่รงตามเป้าหมายเพราะ

บางครั งไม่สามารถตรวจเยี่ยมปริมาณสารน  าได้ ทุก 2 ชั่วโมงตามแนวทางปฏิบัติเนื่องจากมีภาระงานหรือภาวะ

วิกฤต จึงจ าเป็นต้องมีเครื่อง Infusion pump เพ่ือช่วยควบคุมการได้รับสารน  าที่มีประสิทธิภาพและได้รับตาม

แผนการรักษาของแพทย์ 

                           3.ช่วยลดการติดเชื อ/ภาวะแทรกซ้อนจากการให้สารน  าทางหลอดเลือดด า                    

11. การติดต่อกับทีมงาน : แผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลศรีบรรพต  ต าบล เขาย่า  อ าเภอ ศรีบรรพต  จังหวัด          

  พัทลุง   โทร (074) 689106 ต่อ 124 , 104 
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เป้าหมาย ผู้ป่วยไดร้บั IVF ตรงตามแผน 


