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ชื่อเรื่อง   ปรับปรุงแบบฟอร์มเวชระเบียนทันตกรรม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ      เจ้าหน้าที่งานทันตกรรม 

1.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Background)

        งานทันตกรรมมีการพัฒนาความสมบูรณ์ของเวชระเบียนอย่างต่อเนื่อง จากเดิมให้ทันตแพทย์
บันทึกเพียง 3 หัวข้อ จนปี 2561 บันทึก 6 หัวข้อ ได้แก่ CC , PI , Dx , Tx , NV และลงชื่อผู้รักษา ซึ่งได้รับ
ความร่วมมือจากทันตแพทย์ในหน่วยงานเป็นอย่างดี ท าให้คะแนนความสมบูรณ์ของเวชระเบียนที่หน่วยงาน
ตรวจเองเป็นประจ าทุกเดือนมีค่า >90%  

       แต่เมื่อคณะกรรมการทบทวนเวชระเบียนของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ขยาย
การตรวจเวชระเบียนออกมายังแผนกผู้ป่วยนอกกลับพบว่า คะแนนความสมบูรณ์ของเวชระเบียนงานทันตกรรม
มีค่าประมาณ 63% ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายของโรงพยาบาล ซึ่ง  80% และมีความแตกต่างจากผลการตรวจของ
หน่วยงานเองอย่างมาก ประกอบกับ ปี 2562 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ได้ก าหนดจุดเน้น
เรื่อง 2P Safety ซึ่ งในข้อ  personal Safety ข้อ  L คือ Lane (ambulance) and Legal Issues (การใช้
รถพยาบาล การให้ข้อมูลและการบันทึกที่เหมาะสม)  งานทันตกรรมจึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงการบันทึกเวช
ระเบียนทาง      ทันตกรรมให้ครบถ้วนเหมาะสมยิ่งขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและสอดคล้องกับ
จุดเน้นของโรงพยาบาล 

2.วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้บันทึกเวชระเบียนได้อย่างครบถ้วน เป็นระบบสอดคล้องกับเกณฑ์การตรวจของ 

       คณะกรรมการทบทวนเวชระเบียนของโรงพยาบาล ช่วยลดความเสี่ยงของการฟ้องคดี 
ตัวช้ีวัด       : อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนงานทันตกรรม เป้าหมาย   80% 

  ก่อนปรับปรุง  ปี 2560 = 63.94%  ปี 2561 = 62.42% 
  หลังปรับปรุง ก าลังด าเนินการ   
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3.ขั้นตอนการด าเนินงาน    
  
    3.1การวิเคราะห์สาเหตุ 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      3.2 แนวทางแก้ไข 
 
การปรับเปลี่ยนครั้งที่1 
 1.ประสานกับผู้รับผิดชอบงาน audit เวชระเบียน เพื่อขอน าเกณฑ์การตรวจมาศึกษา 
 2.ศึกษาตัวอย่างรูปแบบการบันทึกเวชระเบียนจากคณะทันตแพทย์ศาสตร์และโรงพยาบาลชั้นน า 
 3.ปรับปรุงรูปแบบ OPD card ของงานทันตกรรมให้เป็นไปตามเกณฑ์และไม่เป็นภาระแก่ 
    ทันตแพทย์มากเกินไป 
 4.ประสานกับหัวหน้าหน่วยงาน audit เวชระเบียนให้ช่วยตรวจเช็ค OPD card แบบใหม่ 
 5.ปรึกษาหัวหน้างาน IT เพ่ือให้สามารถเชื่อมต่อกับ HOSXP ได้ 
 6.ประสานงานเอกสารคุณภาพเพ่ือขอขึ้นทะเบียนเอกสารใหม่ 
 7.เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ของงานทันตกรรมปรับระบบการท างานรองรับ OPD card แบบใหม ่
 8.OPD card รูปแบบใหม่สามารถให้ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอมได้ทุกครั้งที่มารับบริการ 
 9.บันทึกน้ าหนักผู้ป่วยทุกราย (เดิมเฉพาะผู้ป่วยเด็ก) 
    

อัตราความ
สมบูรณ์ของ
เวชระเบียน 
<80% 

Man 
 ทันตแพทย์บันทึกเวชระเบียนพียง 6 หัวข้อ 
   ตามข้อตกลงของหน่วยงาน 
 ลายมือทันตแพทย์อ่านยาก 
 คณะกรรมการทบทวนเวชระเบียนไม่เข้าใจ 
   ศัพท์เทคนิคทางทันตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Management 
 ทันตแพทย์ไม่ทราบเกณฑ์การตรวจที่
คณะกรรมการใช้ตรวจเวชระเบียน 
 ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอมปีละ 1 ครั้ง 

Money 
  - 

Material 
   OPD card งานทันตกรรมแบบเก่าเป็นแบบ
ไม่ก าหนดหัวข้อ ท าให้ทันตแพทย์อาจบันทึกไม่
เป็นระบบหรือแนวทางเดียวกันและยากต่อการ
ตรวจความสมบูรณ์ 
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 3.3 การเก็บข้อมูล 
 - ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเวชระเบียนของคณะกรรมการทบทวนเวชระเบียนของ 
            โรงพยาบาล (ปีละ 2 ครั้ง) 
 - ทันตแพทย์จัดเวรตรวจความสมบูรณ์ของเวชระเบียนภายในหน่วยงานเอง 
 
4.ผลลัพธ์การด าเนินงาน (ตัวช้ีวัด) 
 

  
            
 
 
 

ผลของการปรับเปลี่ยนครั้งที่ 1 
 เริ่มใช้แบบฟอร์มใหม่เดือน มกราคม 2562 พบว่าอัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนยังน้อยกว่า
เป้าหมาย (79.3%)  จึงวิเคราะห์สาเหตุเพิ่มเติมพบว่าเกิดจากการบันทึกยังไม่ครบทุกช่อง โดย 
  1.ทันตแพทย์  
   - ไม่ได้บันทึกเวลาเริ่มและสิ้นสุดการรักษา (Timein Timeout) 
   - ไม่ได้บันทึก Present illness ทุกเคส 
   - ไม่ได้บันทึกประเภทของค าแนะน าหลังการรักษาที่ให้ผู้ป่วย 
   - ลายเซ็นอ่านไม่ออก 
  2.เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ 
   - ไม่ได้ให้ผู้ป่วยเซ็นชื่อครบทุกจุด 
    
การปรับเปลี่ยนครั้งที่ 2 คือ  
     1.ขอความร่วมมือให้ทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บันทึกให้ครบ 
     2.ท าตรายางชื่อทันตแพทย์ทุกคนในหน่วยงาน เพ่ือปั๊มหลังเซ็นชื่อ 
 
ผลของการปรับเปลี่ยนครั้งที่ 2 
 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่าอัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนสูงขึ้น 85.5% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายของ
โรงพยาบาล แต่พบว่ายังสามารถพัฒนาต่อเนื่องได้อีก จึงขอให้ทันตแพทย์บันทึก Present illness ทุกเคส ท าให้
อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2562 เพิ่มสูงกว่า 90%  
    
 
5.ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

 - แบบฟอร์มใหม่มีหัวข้อที่ต้องบันทึกเพ่ิมมากข้ึน ท าให้ขนาดตัวอักษร (font) เล็กและช่องว่างส าหรับ 
            บันทึกบางส่วนค่อนข้างเล็ก 
 - งานทันตกรรมมีการใช้ technical term ที่อาจท าให้เป็นอุปสรรคในการตรวจของคณะกรรมการ 
             ทบทวนเวชระเบียนของโรงพยาบาล 
 
6. แนวทางการแก้ไขปัญหา/การขยายผล 
 - ขยายผลไปปรับปรุงเรื่องใบยินยอมรับการรักษาให้แยกแต่ละหัตถการที่มีความเสี่ยงสูง 

 ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง ปี 2562 
อัตราความสมบูรณ์ 
ของเวชระเบียน (%) 

ปี 2560 ปี 2561 ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
63.94 62.42 79.3 85.5 91.63 94.71 96.09 
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การป้องกันการเกิดและการลุกลามของแผลกดทับ 

หน่วยการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

แผลกดทับ (Pressure sore) หมายถึง การบาดเจ็บบริเวณผิวหนังและช้ันใต้ผิวหนัง มักเป็น
บริเวณปุ่มกระดูก เช่น บริเวณก้นกบ สะโพก สะบัก และส้นเท้า มักเกิดจากการท่ีมีการกดทับบริเวณ
ผิวหนังเป็นเวลานาน ส่งผลให้เลือดไม่สามารถไปเล้ียงผิวหนังบริเวณนั้นได้จนท าให้เกิดการตายของเซลล์
และเนื้อเยื่อ มักเกิดในผู้ป่วยท่ีนอนติดเตียง (Bed ridden) ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แม้แต่การขับถ่าย 
โดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งส่งผลกระทบท้ังทางร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย เช่น อาการปวดทุกข์ทรมาน 
คุณภาพชีวิตลดลง ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลนานขึ้น ค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้น อัตราการตายเพิ่มข้ึน 
บุคลากรทีมผู้ดูแลมีภาระงานเพิ่มขึ้น รวมถึงเพิ่มภาระและค่าใช้จ่ายในการดูแลของครอบครัว (จิณพิชฒ์ชา 
มะมมุ, 2555) ดังนั้นการป้องกนัการเกิดและการลุกลามของแผลกดทับจึงมีความส าคัญต่อผู้ป่วยกลุ่มนี้มาก 
ท้ังนี้เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาจากการดูแลในระยะยาวที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่
ผู้ป่วยและครอบครัว 
          หน่วยการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ให้บริการผู้ป่วยใน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุรวมทั้งผู้ป่วย 
Bed ridden ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความเส่ียงสูงต่อการเกิดแผลกดทับ ท าให้เกิดแผลกดทับขณะนอนพกัรักษา
ในโรงพยาบาล หรือผู้ป่วยบางรายท่ีมีแผลกดทับเดิมอยู่แล้วก็เกิดการลุกลามเพิ่มขนาด และ/ หรือ เพิ่ม
จ านวนของแผลได้ ในช่วงปีงบประมาณ 2557-2558 พบว่า มีอัตราการเกิดแผลกดทับเป็น 11.36 และ 
7.86 ครั้ง:1,000 วันนอน ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ คือ น้อยกว่า 2 ครั้ง:1000 วันนอน ใน
ปีงบประมาณ 2559 หน่วยการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมชายจึงก าหนดให้การป้องกันการเกิดและการ
ลุกลามของแผลกดทับเป็นเป้าหมายในการพัฒนาและน าเสนอผลการพัฒนาในงานมหกรรมคุณภาพของ
โรงพยาบาล โดยการวิเคราะห์สาเหตุพบปัญหาจ านวนท่ีนอนลมไม่เพียงพอและบุคลากรไม่ปฏิบัติตาม
แนวทางป้องกันการเกิดแผลกดทับ โดยเฉพาะการพลิกตะแคงตัวทุก 2 ช่ัวโมง จึงท าการพัฒนาโดย
ประสานความร่วมมือกับฝ่ายการพยาบาลเพื่อบริหารจัดการท่ีนอนลมจากหน่วยอื่นท่ีมีจ านวนมากแล้วโอน
มาใช้ในหน่วยงาน และสร้างระบบการกระตุ้นและก ากับติดตามการปฏิบัติตามแนวทาง ท าใหอ้ัตราการเกิด
แผลกดทับลดลงอย่างน่าพอใจ เป็น 2.35 ครั้ง:1,000 วันนอน แต่หลังจากนั้น ในปีงบประมาณ 2560 
อัตราการเกิดแผลกดทับก็กลับสูงขึ้น เป็น 7.18 ครั้ง:1,000 วันนอน ซึง่จากการวิเคราะห์สาเหตุพบปัญหาท่ี
นอนลมท่ีได้เพิ่มมาเริ่มมีการช ารุดเสียหายท าให้ใช้งานไมไ่ด้ จึงไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และท่ีส าคัญอีก
ประการ คือ ระบบการกระตุ้นก ากับติดตามเริ่มลดลง ท าให้เกิดปัญหาบุคลากรไม่ปฏิบัติตามแนวทาง
ป้องกันการเกิดแผลกดทับท่ีก าหนดไว้ จากการวิเคราะห์นี้ ท าให้เราตระหนักว่า ระบบการกระตุ้นท่ีดี
จะต้องสามารถท าให้ผู้ปฏิบัติมีความตระหนักอย่างต่อเนื่องยั่งยนืโดยท่ีไม่ต้องมีการก ากับอย่างใกล้ชิด มี
ความส าคัญต่อการป้องกันการเกิดแผลกดทับท่ียั่งยืน 

ดังนั้น หน่วยการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมชาย จึงได้ท าโครงการการป้องกันการเกิดและการ
ลุกลามของแผลกดทับ ครั้งท่ี 2 ในป ี2561 ต่อเนื่องถึง 2562 โดยประยุกต์ทฤษฎี Pender มาใช้ในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคลากร เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการเกิดแผลกดทับท่ีก าหนด
ไว้อย่างยั่งยนื ลดอัตราการเกิดและการลุกลามของแผลกดทับในผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงต่อไป 
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วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด 
 ลดอัตราการเกิดแผลกดทับใหม่และการลุกลามของแผลกดทับเก่า เป้าหมาย น้อยกว่า 2 ครั้ง: 
1,000 วันนอน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. ประชุมช้ีแจงถึงปัญหาและสถิติของการเกิดแผลกดทับท่ีผ่านมา และร่วมกันพิจารณาหาแนว
ทางแก้ไขกับเจ้าหน้าท่ีทุกคนในหน่วยงาน 

2. จากการท่ี IS เข้าประเมิน หน่วยงานได้สะท้อนปัญหาท่ีนอนลมช ารุดเพื่อขอรับการจัดสรรท่ี
นอนลมเพิ่ม และได้รับการตอบสนอง มีการจัดสรรท่ีนอนลมเพิ่มให้ภายใน 2 เดือน จ านวน 5 เครื่อง 

3. ประยุกตท์ฤษฎ ีPender มาใช้ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคลากร เพื่อให้เกิดการปฏิบัติ
ตามแนวทางป้องกันการเกิดแผลกดทับท่ีก าหนดไว้อย่างยั่งยืน โดยช้ีแจงให้เห็นประโยชน์ของการปฏิบัติ
ตามแนวทาง และโทษของการไม่ปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี ้

 3.1 การถ่ายรูปสภาพผิวของผู้ป่วยเมื่อแรกรับ หรือรับย้าย หรือกรณีแผลกดทับลุกลามจากเดิม 
และก่อนจ าหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน ลงในลายกลุ่มทุกครั้ง โดยยกเหตุผล กรณีตัวอย่าง Case ท่ีมีการ
ร้องเรียนว่าเกิดแผลใหม่ หรือแผลลุกลามขณะนอนโรงพยาบาล  
 3.2 ก าหนดเงินค่าปรับ กรณีเกิดแผลกดทับกดทับใหม่ หรือลุกลามจากเดิม ในอัตรา 100 บาท: 
แผล ส าหรับพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลทุกคน รวมทั้งหัวหน้าหน่วยการพยาบาลด้วย ท าให้เกิดการต่ืนตัว
ในการปฏิบัติตามแนวทางท้ังพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล โดยพยาบาลจะกระตุ้นเตือนให้ผู้ช่วยพยาบาลใช้
ท่ีนอนลมในรายท่ีเส่ียงรวมถึงกระตุ้นให้มีการพลิกตะแคงตัวทุก 2 ช่ัวโมง 

 3.3 Pressure sore team round เน้นการส่งต่อข้อมูลในการรับส่งเวร และหลังรับเวร เพื่อ 
ร่วมกันประเมนิความเส่ียง และพิจารณาการใช้ท่ีนอนลม 
  3.4 ติดตามข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และเน้นย้ าในท่ีประชุมหน่วยงานทุกเดือน โดยเฉพาะ
ข้อก าหนดเรื่องการถ่ายรูป และการพลิกตะแคงตัว การใช้ท่ีนอนลม 
  4. อบรมให้ความรู้บุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับท่ีฝ่าย
การพยาบาลก าหนดไว้เพื่อน าลงสู่การปฏิบัติ  

5. เก็บรวบรวมข้อมูลของแผลกดทับ โดยหัวหน้าทีมรับผิดชอบ สรุปยอดเป็นรายเดือน 
ผลลัพธ์การด าเนินงาน  

อัตราการเกิดแผลกดทับใหม่และการลุกลามของแผลกดทับเก่าลดลงอย่างน่าพอใจมาก เป็น 0.94 
และ 0.83 ครั้ง: 1,000 วันนอน ในปีงบประมาณ 2561 และ 2562 ตามล าดับ 

                   

อตัรา 

คร้ัง 

โครงการลดแผลกด
ทบัคร้ังท่ี 1 

โครงการลดแผลกด
ทบัคร้ังท่ี 2 
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ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 1. ท่ีนอนลมยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยกลุ่มเส่ียง 

2. ท่ีนอนลมท่ีมีอยู่ช ารุดง่าย 
แนวทางการแก้ไขปัญหา / การขยายผล 
 จากการทบทวนพบว่าปัจจัยด้านผู้ป่วยมีความส าคัญมาก หากเป็นผู้ป่วยท่ีไม่ใช่ Chronic disease 
เดิม สุขภาพแข็งแรงดีมาตลอด และไม่ใช่ผู้สูงอายุ เมื่อนอนโรงพยาบาลและได้รับการดูตามแนวปฏิบัติ
มักจะไม่เกิดแผลกดทับ แต่หากเป็นผู้ป่วยสูงอายุ และมี Chronic disease เดิม มักจะเกิดแผลกดทับได้
ง่าย  

ยกตัวอย่าง กรณีผู้ป่วยชายไทย อายุ 54 ปี  ไม่มีโรคประจ าตัว นอนโรงพยาบาลด้วยอาการแพ้
อาหาร (Anaphylaxis)  ขณะรักษาเกิด Cardiac arrest ปัจจุบัน Status bed ridden  นอนรักษาท่ีหน่วย
การพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมชาย เป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี ไม่มีแผลกดทับเลย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ปัจจัยด้านผู้ป่วยมีความส าคัญต่อการเกิดแผลมาก  

ดังนั้น ท่ีนอนลมแบบท่ีใช้อยู่ปัจจุบันซึ่งช ารุดง่ายมาก อายุการใช้งานส้ันประมาณ 1 ปี และการ
พลิกตะแคงตัวทุก 2 ช่ัวโมง ตามท่ีปฏิบัติอยู่เดิม อาจจะไม่เพียงพอในการป้องกนัการเกิดแผล แต่อาจจะ
ต้องพัฒนานวัตกรรม เช่น ท่ีนอนท่ีมีลักษณะ Effective ต่อการป้องกันการเกิดแผลมากขึ้น มีความคงทน
ต่อการใช้งานมากขึ้น และมีแผนการจัดงบประมาณซื้อทดแทนทุกปี และอาจรวมไปถึงการให้ความส าคัญ
กับปัจจัยด้านผู้ป่วย โดยเฉพาะภาวะโภชนาการ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากสหวิชาชีพและอาจจะต้องมี
ทีมท่ีรับผิดชอบโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นเรื่องน่าสนใจท่ีสามารถขยายายผลสู่การท าวิจัยต่อไป  
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เอกสารสรุปผลงานการนําเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพ 
ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

เรื่อง การตรวจสอบการควบคุมอุณหภูมิกระติกขนสงเลือดและสวนประกอบของเลือด 
        (Blood cold chain) 

สมาชิกกลุม  เจาหนาท่ีสาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและกายวิภาค 
1.ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

        เนื่องจากมีการขนสงเลือดและสวนประกอบของเลือดท้ังในและนอกโรงพยาบาลโดยใชกระติกใน
การขนสงเลือดและสวนประกอบของเลือดขนาดท่ีแตกตางกัน และใช Ice pack จํานวนไมเทากัน เปนตัวให
ความเย็น และมีแผนตาขายพลาสติกแบบนิ่มและกระดาษฟางเปนตัวกันเลือดและสวนประกอบของเลือดไมให
สัมผัสกับ Ice pack โดยไมมีการตรวจสอบระยะเวลาและอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการรับสงเลือดและ
สวนประกอบของเลือด   

ดังนั้นเพ่ือใหไดมาตรฐานการรขนสงเลือดและสวนประกอบของเลือด ท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานตามท่ี
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย กําหนด งานธนาคารเลือดจึงไดทําการตรวจสอบการควบคุม
อุณหภูมิกระติกขนสงเลือดและสวนประกอบของเลือด (Blood cold chain) ในกระติก      ขนาดตาง ๆ 
และจํานวน Ice pack ท่ีเหมาะสม ในการใชงานท้ังในและนอกโรงพยาบาล 
2.วัตถุประสงค

2.1เพ่ือใหการขนสงเลือดและสวนประกอบของเลือดท้ังในและนอกโรงพยาบาลมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
2.2 เพ่ือใหผูปวยไดรับเลือดและสวนประกอบของเลือดท่ีปลอดภัยมีคุณภาพไดมาตรฐาน  

  ตัวช้ีวัด 
1. การขนสงเลือดและสวนประกอบของเลือดท้ังในและนอกโรงพยาบาลไดคุณภาพในอุณภูมิท่ี

เหมาะสม 100 % 
2. อุปกรณการขนสงเลือดและสวนประกอบของเลือดไดมาตรฐานตามท่ีศูนยบริการโลหิตแหงชาติ ฯ

กําหนด 
3. การจัดเตรียมอุปกรณในการรับเลือดและสวนประกอบของเลือดไดมาตรฐานตามท่ีศูนยบริการ

โลหิตแหงชาติฯ กําหนด 100% 

3.ข้ันตอนการดําเนินงาน
เตรียมอุปกรณ/เครื่องมือ

3.1 กระติกใบเล็ก ขนาด 15×22 × 15 ซม. 
3.2 กระติกใบใหญ ขนาด 23 ×30 × 23 ซม.(สีแดง) 
3.3 กระติกใบใหญ ขนาด 28 ×60 × 35 ซม.(สีฟา) 
3.4 Ice pack ขนาด 8 ×16 ×3 ซม. (สีฟา หรือ สีขาว) 
3.5 Ice pack ขนาด 8 ×16 ×3 ซม. (สีฟา หรือ สีขาว) 
3.6 Ice pack ขนาด17 × 24 × 3 ซม. (สีแดง) 
3.7 เทอรโมมิเตอร  
3.8 แผนตาขายพลาสติกแบบนิ่ม ขนาด 30×30 ซม. 
3.9 กระดาษฟาง 
3.10 นาฬิกาจับเวลา  
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ตารางท่ี1 แสดงผลการทดสอบกระติกใบเล็ก ขนาด 15×22 × 15 ซม. จํานวน Ice pack 1 กอน 
เลือดและสวนประกอบของเลือดจํานวน 1 และ 2 ยูนิต 

 

 
 

ผลการทดสอบ กระติกใบเล็ก ขนาด 15×22 × 15 ซม. จํานวน Ice pack 1 กอน 
เลือดและสวนประกอบของเลือดจํานวน 1ยูนิต สามารถรักษาอุณหภูมิท่ี 4.2 -8.2  ๐C  
ไดตลอด เวลา 90 นาที 

ผลการทดสอบ กระติกใบเล็ก ขนาด 15×22 × 15 ซม. จํานวน Ice pack 1 กอน 
เลือดและสวนประกอบของเลือดจํานวน 2 ยูนิต สามารถรักษาอุณหภูมิท่ี5.3 –6.4  ๐C 
 ไดตลอด เวลา 90 นาที 
 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบกระติกใบใหญ ขนาด 23 ×30 × 23 ซม. จํานวน Ice pack 1 กอน 
เลือดและสวนประกอบของเลือดจํานวน 1 และ 2 ยูนิต 
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ผลการทดสอบ กระติกใบใหญ ขนาด 23 ×30 × 23  ซม. จํานวน Ice pack 1 กอน 
เลือดและสวนประกอบของเลือดจํานวน 1ยูนิต สามารถรักษาอุณหภูมิท่ี 5.0 -9.8  ๐C  
ไดตลอด เวลา 80นาท เม่ือเวลาเกิน 80 นาที อุณหภูมิจะมากกวา 10 ๐C 

ผลการทดสอบ กระติกใบใหญ ขนาด 23 ×30 × 23  ซม. จํานวน Ice pack 1 กอน 
เลือดและสวนประกอบของเลือดจํานวน 2 ยูนิต สามารถรักษาอุณหภูมิท่ี 5.0 - 7.3  ๐C 
 ไดตลอด เวลา 90 นาที 
 
 
ตารางท่ี 3 แสดงผลการทดสอบกระติกใบใหญ ขนาด 23 ×30 × 23 ซม. จํานวน Ice pack 2 กอน 
เลือดและสวนประกอบของเลือดจํานวน 1 และ 2 ยูนิต 
 

 
 

ผลการทดสอบ กระติกใบใหญ ขนาด 23 ×30 × 23  ซม. จํานวน Ice pack 2 กอน 
เลือดและสวนประกอบของเลือดจํานวน 1ยูนิต สามารถรักษาอุณหภูมิท่ี 3.5 – 7.6  ๐C  
ไดตลอด เวลา 90 นาที  

ผลการทดสอบ กระติกใบใหญ ขนาด 23 ×30 × 23  ซม. จํานวน Ice pack 2 กอน 
เลือดและสวนประกอบของเลือดจํานวน 2 ยูนิต สามารถรักษาอุณหภูมิท่ี 4.8 – 4.9  ๐C 
 ไดตลอด เวลา 90 นาที 
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ตารางท่ี 4 แสดงผลการทดสอบกระติกใบใหญ ขนาด 23 ×30 × 23 ซม. จํานวน Ice pack 2 กอน 
เลือดและสวนประกอบของเลือดจํานวน  4 ยูนิต 

 
 

 
 
 

ผลการทดสอบ กระติกใบใหญ ขนาด 23 ×30 × 23  ซม. จํานวน Ice pack 2 กอน 
เลือดและสวนประกอบของเลือดจํานวน 4 ยูนิต สามารถรักษาอุณหภูมิท่ี 3.5 – 5.8  ๐C  
 ไดตลอดเวลา 10 ชั่วโมง 
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กระตกิขนาด 23x30x23 ซม. บรรจุนํา้แข็ง 2 ก้อน เลือด 4 ยูนิต
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ตารางท่ี 5 แสดงผลการทดสอบกระติกใบใหญ ขนาด 28 ×60 × 35 ซม. จํานวน Ice pack 6 กอน 
เลือดและสวนประกอบของเลือดจํานวน  30 ยูนิต 

ผลการทดสอบ กระติกใบใหญ ขนาด 28 ×60 × 35  ซม. จํานวน Ice pack 6 กอน 
เลือดและสวนประกอบของเลือดจํานวน 30 ยูนิต สามารถรักษาอุณหภูมิท่ี 3.4 – 5.4  ๐C  
 ไดตลอดเวลา 10 ชั่วโมง 
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กระตกิขนาด 28x60x35 ซม. บรรจุนํา้แข็ง 6 ก้อน เลือด 30 ยูนิต
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ตารางท่ี 6 แสดงผลการทดสอบกระติกใบใหญ ขนาด 28 ×60 × 35 ซม.จํานวน Ice pack (สีแดง)6 กอน 
เลือดและสวนประกอบของเลือด FFP จํานวน  30 ยูนิต 

 
 

 
 

ผลการทดสอบ กระติกใบใหญ ขนาด 28 ×60 × 35  ซม. จํานวน Ice pack(สีแดง) 4 กอน 
เลือดและสวนประกอบของเลือดจํานวน FFP 30 ยูนิต สามารถรักษาอุณหภูมิท่ี -20 – -20.2  ๐C ในสภาพแช
แข็งไดตลอดเวลา 10 ชั่วโมง  
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กระตกิขนาด 28x60x35 ซม. บรรจุนํา้แข็ง 4 ก้อน FFP 25 ยูนิต
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4.ผลลัพธการดําเนินงาน(ตามตัวช้ีวัด) 
สรุปผล 

จากการตรวจสอบการควบคุมอุณหภูมิกระติกขนสงเลือดและสวนประกอบของเลือดภายในโรงพยาบาล     ท้ัง 
6 แบบ สามารถเก็บรักษาอุณหภูมิตามมาตรฐานไดทุกรูปแบบในเวลา 80 นาที สามารถนําผลการตรวจสอบนี้มา
กําหนดการขนสงเลือดและสวนประกอบของเลือดในโรงพยาบาลได 

และจากการตรวจสอบการควบคุมอุณหภูมิกระติกขนสงเลือดและสวนประกอบของเลือดจากสภากาชาดไทย ท้ัง 
3 แบบ สามารถเก็บรักษาอุณหภูมิตามมาตรฐานไดทุกรูปแบบในเวลา 10 ชั่วโมง ตามมาตรฐานท่ีศูนยบริการโลหิต
แหงชาติฯ กําหนด  

 
ลําดับ ตัวชี้วัด กอนดําเนินการ ต.ค.61- ธ.ค.61 ม.ค.62-พ.ค.62 
4.1 รายงานเหตุการณการขนสงเลือดและ

สวนประกอบของเลือดท่ีอุณหภูมิไมเหมาะสม 
3 1 0 

4.2 การจัดเตรียมอุปกรณไปรับเลือดและ
สวนประกอบของเลือดท่ีสภากาชาดฯและ
โรงพยาบาลอ่ืน ๆ  ไดมาตรฐาน 

95% 97% 100% 

4.3 การจัดเตรียมอุปกรณมารับเลือดและ
สวนประกอบของเลือดจากหอผูปวยไดถูกตอง 

90% 93% 98% 

 
หลังจากประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบแรก(ต.ค.61-ธ.ค.61)ไดจัดอบรมเจาหนาท่ีปฏิบัติงานท้ังใน

เวลาและนอกเวลาใหครบถวน,จัดทําแผนภาพตัวอยางการจัดเตรียมอุปกรณติดไว ณ จุดปฏิบัติงานและมีการ
ทบทวนการปฏิบัติเปนประจําทุกเดือน,จัดอุปกรณเพ่ิมเติมใหกับหอผูปวยท่ีขาดอุปกรณหรือมีไมเพียงพอ และ
เม่ือพบการจัดเตรียมอุปกรณไมถูกตองใหคําแนะนําแกจนท.หอผูปวยทันที หลังจากดําเนินการปรับปรุงแลว
พบวาสามารถจัดเตรียมอุปกรณในการรับเลือดและสวนประกอบของเลือดไดถูกตองมากข้ึน 
เกณฑมาตรฐานการขนสงเลือดและสวนประกอบของเลือด ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย 
1.การขนสงเลือดและสวนประกอบของเลือด Red cell product , FFP , HTFDC อุณหภูมิขนสง 1-10 ๐C 

 
5.ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
        5.1 เม่ือมีเจาหนาท่ีใหม ไมไดมีการอบรมวิธีปฏิบัติท่ีถูกตองทําใหจัดเตรียมอุปกรณไมถูกตอง 
 
6.แนวทางแกไขปญหา/การขยายผล 
        6.1 เจาหนาท่ีท่ีจายเลือดตรวจสอบกระติกและ Ice pack ใหเหมาะสมถูกตองกับ ปริมาณ ชนิด ของ
เลือดและสวนประกอบของเลือด กอนจายเลือดและสวนประกอบของเลือดทุกครั้ง 
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 เรื่อง.. MgSO4   BOX  SET 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ .. หน่วยการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม (12A/1) 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Background) 

ภาวะความดันโลหิตสูงในสตรีตั้งครรภ์ (Pregnancy Induced  Hypertension) ซึ่งเป็นจุดเน้นในการ
พัฒนาการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคส าคัญ(PCT สูติกรรม)  ถึงแม้ว่าจ านวนการเกิดภาวะนี้จะมีไม่มากแต่จัดเป็น
ภาวะแทรกซ้อนที่ส าคัญที่คุกคามภาวะสุขภาพทั้งของมารดาและทารก ต่อมารดา เช่น การชัก  หลอดเลือดใน
สมองแตก  และอาจเสียชีวิตได้ ต่อทารก อาจคลอดก่อนก าหนด หัวใจเต้นช้าลงจากการขาดออกซิเจน และมี
โอกาสเสียชีวิตในครรภ์ได้ 

จากสถิติการตั้งครรภ์ทั่วโลกพบอุบัติการณ์การเกิดภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ร้อยละ 4.7 

ส าหรับประเทศไทยปี พ.ศ. 2555 พบอุบัติการณ์ร้อยละ 3.1 ในขณะที่โรงพยาบาลศิริราช ปีพ.ศ. 2556 พบ

ร้อยละ 5.99 และที่หน่วยการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน พบ

อุบัติการณ์ปี 2559 พบ 5 ราย(ร้อยละ0.39) ปี 2560 พบ 4 ราย (Eclampsia 1 ราย)(ร้อยละ0.42) ปี 2561 

พบ 5 ราย (ร้อยละ0.52)  

 นอกจากนี้ยาที่ต้องใช้เป็นหลักในการรักษาภาวะนี้คือยาแมกนีเซียมซัลเฟต ( MgSO4 ) ซึ่งเป็นยาที่มี

ความเสี่ยงสูงตัวหนึ่งของโรงพยาบาลซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดความผิดพลาดในกระบวนการรักษาและก่อให้เกิด

อันตรายถึงแก่ชีวิตได้หากเกิดความผิดพลาดในการให้ยา การบริหารยา   ซึ่งแต่เดิมการจัดเก็บยาไม่สะดวกต่อ

การหยิบใช้งาน   ท าให้เกิดความล่าช้าในการให้ยา ทางหน่วยงานจึงได้คิดหาวิธีในการที่จะปรับปรุงการจัดเก็บ

ยา  และอุปกรณ์ส าหรับการบริหารยาเพ่ือให้สะดวกต่อการใช้งาน  ทางหน่วยงานจึงได้จัดท า MgSO4  BOX  

SET เพ่ือให้การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ ได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งบุคลากรสามารถบริหารยา ได้ถูกต้อง รวดเร็ว และ

ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก 

       วัตถุประสงค์ 

   เจ้าหน้าที่ในหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม สามารถบริหารยา MgSO4 แก่ผู้ป่วยที่มีภาวะ

ความดันโลหิตสูง(PIH) ภายหลังคลอด เพ่ือป้องกันการชักจากภาวะความดันโลหิตสูง ได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว 

ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ                                                                        

  ตัวชี้วัดที ่  ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

ตัวชี้วัดที่1 อุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาในการบริหารยา MgSO4 
     - ระดับ A 
     - ระดับ B  
     - ระดับ C 

 
  0 
  0 
  0 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1.ประชุมหารือภายในหน่วยงานและได้ขอความคิดเห็นจากทีมสูติแพทย์ถึงแนวทางในการจัดท า MgSO4 BOX  

SETและแนวทางในการปฏิบัติ 

2.ส ารวจปริมาณการใช้ยา Max does ที่ใช้เพื่อการจัดเตรียมยา MgSO4 ให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

3.ร่วมทบทวนอุบัติการณ์ ปัญหาอุปสรรคในการบริหารยา MgSO4 เพ่ือป้องกันภาวะชัก ในผู้ป่วยที่ได้รับการ

วินิจฉัยภาวะความดันโลหิตสูง (PIH) ภายหลังคลอด 

4.จัดท า MgSO4 BOX SET ประกอบด้วย MgSO4  และอุปกรณ์ในการบริหารยา 

5.จัดท าแนวทางการใช้ MgSO4 BOX SET  เพ่ือให้บุคลากรสามารถบริหารยาได้ทันที และปลอดภัย 

6.ก าหนดเกณฑ์การเฝ้าวัง และเกณฑ์การรายงานแพทย์เมื่อให้ยา MgSO4เพ่ือให้บุคลากรสามารถบริหารยา 

และเฝ้าระวังขณะให้ยา และภายหลังการให้ยาได้ถูกต้อง 

7.เริ่มเก็บข้อมูลตัวชี้วัดตั้งแต่ พฤศจิกายน 2561 – เมษายน 2562 

8.ติดตามและประเมินผล 

ระยะเวลาด าเนินการ   1 กรกฎาคม 2561 – 30 เมษายน 2562 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 อัตราบุคลากรสามารถเตรียมและเริ่มให้ยา MgSO4 แก่ผู้ป่วยหลังมีค าสั่งการ
รักษา (%) 
     - ภายใน 2 นาที ส าหรับ Loading does 

 
 
> 90 % 

      - ภายใน 5 นาที ส าหรับ Maintenance does > 90 % 
      - ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่มีค าสั่งการรักษาถึงเริ่มให้ยา(นาที)    7 
ตัวชี้วัดที่ 3 อัตราบุคลากรสามารถเฝ้าระวังผู้ป่วยที่ได้รับยา MgSO4 ได้ถูกต้อง (%) > 95 
ตัวชี้วัดที่ 4 อัตราบุคลากรมีความมั่นใจในการบริหารยา MgSO4 (%)   100 
ตัวชี้วัดที่ 5 อุบัติการณ์การเกิดภาวะชักในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย ภาวะความดันโลหิต

สูง (PIH) ภายหลังคลอด (ราย) 
  0 
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รูปที่ 1 นวัตกรรม MgSO4 BOX SET 
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4. ผลลัพธ์การด าเนินงาน

จากตารางสรุปได้ว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัดที่ก าหนด ขณะผู้ป่วยเข้ารับการรักษาไม่พบ

ภาวะแทรกซ้อนจากภาวะชัก  นอกจากนี้บุคลากรยังได้รับความสะดวกในการบริหารยาท าให้ผู้ป่วยได้รับยา ได้

ถูกต้อง รวดเร็ว  และได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที 

ตัวชี้วัดที่ ค่า
เป้าหมาย 
(Target) 

ผลลัพธ์
ก่อน

ด าเนินการ 

ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติ
ได้ 

ครั้งที่ 
1 

ครั้งที่ 
2 

ตัวชี้วัดที่1 อุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาในการ
บริหารยา MgSO4 

- ระดับ A
- ระดับ B
- ระดับ C

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

ตัวชี้วัดที่ 
2 

อัตราบุคลากรสามารถเตรียมและเริ่มให้ยา 
MgSO4 แก่ผู้ป่วยหลังมีค าสั่งการรักษา (%) 

- ภายใน 2 นาที ส าหรับ Loading does > 90 % 97 % 98 % 100 % 
- ภายใน 5 นาที ส าหรับ Maintenance

does 
> 90 % 92 % 100 % 100 % 

- ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่มีค าสั่งการรักษาถึง
เริ่มให้ยา (นาที) 

7 8 6.5 5 

ตัวชี้วัดที่ 
3 

อัตราบุคลากรสามารถเฝ้าระวังผู้ป่วยที่ได้รับยา 
MgSO4 ได้ถูกต้อง (%) 

> 95 100 100 100 

ตัวชี้วัดที่ 
4 

อัตราบุคลากรมีความม่ันใจในการบริหารยา 
MgSO4 (%) 

100 100 100 100 

ตัวชี้วัดที่ 
5 

อุบัติการณ์การเกิดภาวะชักในผู้ป่วยที่ได้รับการ
วินิจฉัย ภาวะความดันโลหิตสูง (PIH) ภายหลัง
คลอด (ราย) 

0 1 0 0 
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5.ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

        5.1 ปรับปรุงขนาดกล่องของ MgSO4 BOX SET  ให้มีขนาดเหมาะสม และมีความแข็งแรงเพ่ือความ

สะดวกต่อการให้งาน  

        5.2 ปรับปรุงที่จัดเก็บ MgSO4 BOX SET ให้สะดวกต่อการหยิบใช้งาน 

6. แนวทางการแก้ไขปัญหา /การขยายผล 

        6.1 ได้มีการขยายผลงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ห้องคลอด  

        6.2 การขยายผลงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือจะปรับปรุงการใช้งานของ MgSO4 BOX SET ให้ครอบคลุมมาก

ขึ้น เนื่องจากเป็นแหล่งการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ / แพทย์ใช้ทุน 

        6.3 อาจต้องมีการปรับ / เพ่ิมยาบางตัวเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตาม PCT และมีผลต่อการรักษา

ความดันโลหิตสูง เพ่ือท าให้เกิดความสะดวกในการพร้อมใช้ในทุกสถานการณ์ 
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เอกสารสรุปผลงานการนําเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลชลประทาน 
 

ช่ือเรื่อง  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเตียงและการบริหารอัตรากําลังทางการพยาบาล 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  ฝายการพยาบาล 
 

1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Background) 
     ฝายการพยาบาล มีพันธกิจในการจัดบริการการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยออกแบบระบบบริการ
พยาบาล การบริหารจัดการทรัพยากรอยางคุมคา เชื่อมโยงประสานความรวมมือกับสหวิชาชีพและหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือใหผูรับบริการไดรับการดูแลท่ีปลอดภัยและตอเนื่อง และมีการบริหารจัดการอัตรากําลังพยาบาล
และบุคลากรทางการพยาบาลตอผูปวย/ ผูรับบริการเปนไปตามเกณฑท่ีสภาการพยาบาลกําหนด (มาตรฐานการ
พยาบาล พ.ศ..........) จากการใหบริการในโซนเดิม (อาคาร 80 ป/ อาคาร 3 และอ่ืนๆ) อัตราการครองเตียง
ยอนหลัง 3 เดือน ของศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน เปน 56.73 (มิ.ย.61) 54.57 (ก.ค.61) และ 
46.24 (ส.ค.61) ตามลําดับ และเม่ือมีการยายการใหบริการผูปวยในมาท่ีอาคารผูปวย 20 ชั้น และเปดบริการครบ
ทุกหนวยในเดือนกันยายน 2561 โดยจํานวนเตียงในหอผูปวยแตละหนวยลดลงจากเดิม 36 หรือ 30 เตียง เปน 
25 เตียง รวมท้ังอัตราการครองเตียงเดิมท่ีคอนขางนอยดังกลาว ฝายการพยาบาลจึงตองมีการทบทวนการบริหาร
เตียงและอัตรากําลังทางการพยาบาลใหมีความเหมาะสมกับสภาวะในปจจุบันโดยตองคํานึงถึงการใชทรัพยากร
อยางคุมคาตามพันธกิจท่ีกําหนดไวตามมาตรฐาน จึงไดจัดโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารเตียงและ
อัตรากําลังทางการพยาบาล   
 

2.  วัตถุประสงค และตัวช้ีวัด (กําหนดคาเปาหมาย) 
2.1  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเตียงผูปวย  

2.2  เพ่ือบริหารอัตรากําลังบุคลากรทางการพยาบาลอยางเหมาะสม  
 

3.  ข้ันตอนการดําเนินงาน 
     3.1  ทบทวนแนวปฏิบัติการบริหารอัตรากําลังของฝายการพยาบาล (16 พฤษภาคม 2559) ซ่ึงจัดทําไว
เนื่องจากการเกิดภาวะขาดอัตรากําลัง จึงปรับลดการรับผูปวยในตึก 3/3 และ 3/4  จาก 36 เตียง เปน 30 เตียง 
และกําหนดแนวทางการบริหารเตียงผูปวยใน การสํารองเตียง การปฏิบัติกรณีเตียงเต็ม การรับหรือยายผูปวย 
    เตรียมแผนอัตรากําลังและแผนการยายมาเปดใหบริการท่ีอาคารผูปวย 20 ชั้น โดยเริม่เปดใหบริการตั้งแต 
สิงหาคม 2561 
     3.2  กันยายน 2561 ปรับเกณฑการรับผูปวยและจํานวนเตียงท่ีเปดใหบริการของแตละหนวยการพยาบาล 
และแนวทางการบริหารเตียงผูปวยใน ซ่ึงผูปวยท่ีรับไวในบางหนวยนั้น มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
     3.3  ทบทวนการจัดอัตรากําลังตามประเภทและจํานวนของผูปวยท่ีรับไวในแตละหนวยการพยาบาล กําหนด
เกณฑการจัดอัตรากําลังท่ีเหมาะสมและเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
     3.4  หัวหนางานติดตามประเมินการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารเตียงท่ีปรับใหม รวบรวมปญหาท่ีพบและ
นํามาปรับปรุงแนวทางเพ่ิมเติม ดังนี้ 
         (1)  ธันวาคม 2561 แจงปรับการสํารองเตียงท่ีตึก 14/1, 14/2 และ 11/2 จาก 2 เตียง เปน 4 เตียง และ
ขอความรวมมือแพทยในการ Clear เตียงภายในเวรเชา เพ่ือชวยลดปญหาในชวงเวรบาย  
         (2)  OPD แจงปดการใหบริการหองฉีดยารวม โดยเปดใหบริการในแตละหองตรวจ พรอมทบทวนการจัด
อัตรากําลังในแตละหองตรวจใหเหมาะสม 
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(3) 15/2 และ เคมีบําบัด (ปท.6/6) ขาดอัตรากําลัง ไมสามารถรับผูปวยไดตามจํานวนเตียงท่ีกําหนด
และจัดเวรไดลําบาก จึงพิจารณาการใชทรัพยากรรวมกันท้ังอัตรากําลังและพ้ืนท่ี โดยให 15/2 เปดใหบริการ 15 
เตียง และใหเปนหนวยเคมีบําบัด 10 เตียง (ยายมาจาก ปท.6/6)  

(4) ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ เพ่ิมนิยามคําวา “เตียงวาง” และ “เตียงเต็ม” เนื่องจากแพทยและพยาบาล
เขาใจไมตรงกัน ปรับการสํารองเตียงในตึก 14/1, 14/2 และ 11/2 จาก 4 เตียง เหลือเปน 2 เตียง และแจง
จํานวนการสํารองเตียงในตึกอ่ืนท่ีรับผูปวยหลายแผนก คือ ตึก 12 A (สํารอง 4 เตียง สําหรับแผนกสูติกรรม และ
นรีเวชกรรม) ตึก 15/1 (สํารอง 4 เตียง สําหรับแผนกศัลยกรรมกระดูกและแผนกจิตเวช) และ ระบุเตียงสํารอง
ของตึก 11/2 สําหรับผูปวยเพศชาย 1 เตียง และเพศหญิง 1 เตียง 

(5) พบปญหาการดูแลผูปวยอายุรกรรม ท่ีตองรับท่ีตางแผนกเนื่องจากเตียงเต็ม เนื่องจากมีความยุงยาก
และซับซอนในการดูแล จึงไดรวมหารือหนวยท่ีเก่ียวของ เพ่ือพิจารณาและวางแผนเปดตึกอายุรกรรมรวมท่ีชั้น 
12/1 (กําหนดเปด 1 กรกฎาคม 2562) 

(6) ตึก 11/2 มีพยาบาลลาออก หัวหนางานรวมทบทวนกับหนวยงาน แจงปรับการรับผูปวยในหนวยท่ี
เก่ียวของ (11/2, 15/1 และ 15/2) 
     3.5  ติดตามประเมินผลลัพธท่ีเกิดข้ึนตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด 

4. ผลลัพธการดําเนินงาน (ตามตัวช้ีวัด) อยางนอย 2 ชวงเวลา (ป หรือ เดือน หรือ สัปดาห)

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ปงบประมาณ 

59 60 61 62 (ก.ย.61-เม.ย.62) 
อัตราการครองเตียง (ภาพรวม) 
เพ่ิมข้ึน ≥ 10% …-...(64.26) …-...(57.55) …-...(53.8) 14.22% (61.45) 

อัตราหอผูปวยในมีอัตราการครอง
เตียงเพ่ิมมากข้ึน 

≥ 70% 57.14% 35.71% 29.41% 75% 

อัตราหอผูปวยมี Productivity อยู
ในเกณฑกําหนด (85%-115%) 

≥ 50% 84.21% 66.67% 90.48% 72.73% 

อัตราหอผูปวยมี Productivity 
นอยกวา 85% 

≤ 50% 5.26% 23.81% 9.52% 13.64% 

5. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
1. การขาดอัตรากําลัง

2. การสรางความรวมมือในการปฏิบัติตามนโยบายของฝายการพยาบาล

3. สมรรถนะของบุคลากรในการดูแลผูปวยตางแผนก

6. แนวทางการแกไขปญหา / การขยายผล
1. แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการบริหารอัตรากําลัง กับฝายการพยาบาลของ รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระ

เกียรติ ไดแนวคิดในการสรรหาและคงไวซ่ึงบุคลากร 
2. ใชการสื่อสารเชิงบวก เพ่ือสรางทัศนคติท่ีดี และเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
3. หนวยงานท่ีเปนสาขาหลักทําหนาท่ีใหคําปรึกษาและชวยเหลือท้ังดานความรูและทักษะในการดูแล

ผูปวยแกหนวยงานท่ีตองรับผูปวยตางสาขา 
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เอกสารสรุปผลงานการน าเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลชลประทาน 

ชื่อโครงการ การตรวจสุขภาพประจ าปีและตรวจคัดกรอง แบบ One Stop Service               
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      หน่วยอาชีวเวชกรรม (ศูนย์ปัญญารักษ์สุขภาพ) สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว                                                          

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (background) 

 หน่วยอาชีวเวชกรรม สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวเป็นงานหลักสาขาหนึ่งของโรงพยาบาลที่มีส่วน
สนับสนุนแผนพัฒนายุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล  โดยเฉพาะการให้บริการทางสุขภาพที่สามารถเพ่ิม
รายรับลดรายจ่ายของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เนื่องจากความต้องการในการตรวจ
สุขภาพประจ าปีมีเพ่ิมมากข้ึน อีกท้ังมีการแข่งขันกันทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง    
ในเรื่องการให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีและการตรวจคัดกรองมะเร็ง   ท าให้หน่วยอาชีวเวชกรรม 
สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งรับผิดชอบงานตรวจสุขภาพประจ าปีให้กับบุคคลภายนอก จึงได้ทบทวน
ขั้นตอนการให้บริการดังกล่าวตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ พบว่าผู้รับบริการต้องมาโรงพยาบาลถึง 3 ครั้ง
กว่าจะได้พบแพทย์และรับแฟ้มสรุปผลการตรวจสุขภาพประจ าปี  จึงทบทวนขัน้ตอนและระบบการ
บริหารจัดการ วางแผน ปรับระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาการรอคอย ลดต้นทุน
ค่าใช้จ่าย   เพ่ิมรายรับ โดยน าเสนอแผนงานโครงการดังกล่าวกับทีมผู้บริหารซึ่งไดใ้ห้การสนับสนุน  จึงได้
จัดท าโครงการ การตรวจสุขภาพประจ าปีและตรวจคัดกรอง แบบ One Stop Service โดยใช้สถานที่ ที่
คลินิกปัญญาภิรมย์ในการด าเนินการ 

     

2. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด (ก าหนดค่าเป้าหมาย) 
1) เพ่ือลดระยะเวลาการรอคอยในการตรวจสุขภาพประจ าปีและตรวจคัดกรอง 
2) เพ่ือลดขั้นตอนในการตรวจสุขภาพประจ าปีและตรวจคัดกรอง 
3) เพ่ิมรายได้ลดรายจ่ายให้ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน  
4) เพ่ิมความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการที่ศูนย์ปัญญารักษ์สุขภาพ 

  

3.  ข้ันตอนการด าเนินงาน 
1) ส ารวจราคาค่าตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนจ านวน 4 โรงพยาบาล 
2) รวบรวมข้อมูลน าเสนอรายการตรวจสุขภาพประจ าปีและการตรวจคัดกรองมะเร็งกับทีมผู้บริหาร 
3) ขออนุมัตริายการตรวจสุขภาพประจ าปีและการตรวจคัดกรองมะเร็งพร้อมราคา  
4) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
5) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
6) ทดลองระบบการให้บริการ 
7) ปรับปรุงระบบการให้บริการให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
8) เริ่มด าเนินการ “ศูนย์ปัญญารักษ์สุขภาพ”   15 กุมภาพันธ์ 2561 
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4.  ผลลัพธ์การด าเนินงาน (ตามตัวช้ีวัด) อย่างน้อย 2 ช่วงเวลา (ปี หรือ เดือน หรือ สัปดาห์) 
 ระยะเวลาด าเนินการ 15 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2562 ( 15 เดือน) 
4.1 ลดระยะเวลาการรอคอยในการตรวจสุขภาพประจ าปี จาก 2 วัน เป็น 1 วัน 

4.2 ลดขั้นตอนในการตรวจสุขภาพประจ าปีและตรวจคัดกรอง จากเดิม 19 ขั้นตอนเป็น 10 ขั้นตอน 

4.3 เพ่ิมรายไดจ้ากการตรวจสุขภาพประจ าปีเมื่อเทียกับราคเดิม 

ผู้รับบริการตั้งแต่เริมด าเนินการตรวจสุขภาพประจ าปีแบบ One Stop Service                    
ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -  31 พฤษภาคม 2562                                                    
(คิดเฉพาะจ านวนที่ตรวจสุขภาพพ้ินฐาน) จ านวน 1,488 ราย                                                               
คิดจากราคาเดิม 1,000 บาท/ ราย (1,488 x 1,000)   = 1,488,000 บาท                                                                     
คิดจากราคาใหม่ 1,700 บาท/ ราย (1,488 x 1,700)  = 2,529,600 บาท                                          
รายได้เพ่ิมข้ึน 1,041,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.18  

4.4 ลดค่าใช้จ่ายต่อการเปิด Visit  จากเดิมเปิด Visit 2 ครั้ง/ราย เหลือ 1 ครั้ง/ราย                  

ค่าใช้จ่ายในการเปิด Visit ตรวจสุขภาพแบบเดิม 100 บาท/ราย (1,488x100) = 148,800 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการเปิด Visit ตรวจสุขภาพแบบใหม่ 50 บาท/ราย (1,488x50) = 74,400 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการเปิด Visit ลดลง 74,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 50  

4.5 ผู้รับบริการที่ศูนย์ปัญญารักษ์สุขภาพ มีความพึงพอใจต่อการบริการ ร้อยละ 89.4  

 

5.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

5.1 บางวันมีปัญหาเครื่อง Lab เสีย ท าให้เกิดความล่าช้าในการพิมพ์ใบรายงานผลเลือด  

5.2 ไม่มีเครื่องถ่ายเอกสารในการท าส าเนาบัตรประชาชนให้กับผู้รับบริการ กรณีท าบัตรใหม่ 

 

6.  แนวทางการแก้ไขปัญหา / การขยายผล 
6.1ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงระบบงาน ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว แม่นย า ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้รับบริการ 
6.2 ประสานขอความร่วมมือไปยังหน่วยสิทธิประโยชน์ที่อาคาร 80 ปี ขอใช้เครื่องถ่ายเอกสารในการท าส าเนา
บัตรปราชนของผู้รับบริการ 
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ช่ือเรื่อง/โครงการ 

การลดภาวะความแออัดในหองฉุกเฉินดวย Lean 

 (Emergency Department Overcrowding) 

1.ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

ปจจุบันหนวยการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉินศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน มีผูมารับ

บริการจํานวนมากข้ึน ท้ังผูปวยรายเกาและรายใหม ตองใชระยะเวลาอยูในหองฉุกเฉินนาน จากการเก็บขอมูล

ระยะเวลาท่ีผูปวยอยูในหองฉุกเฉินโดยแบงจากความเรงดวน  ระดับวิกฤตและระดับฉุกเฉินเฉลี่ย 121.67 นาที 

ทําใหเกิดความไมพึงพอใจของผูรับบริการ และทําใหเกิดภาวะความแออัดของหองฉุกเฉินสงผลกระทบทําให

ประสิทธิภาพการดูแลรักษาพยาบาลผูปวยท่ีมีภาวะฉุกเฉินลดลง บุคลากรเกิดความเครียดและรูสึกถูกกดดัน

เม่ืออยูในสภาวะความแออัดสงผลใหไมมีความสุขในการทํางาน ระบบงานในหองฉุกเฉินท่ีเปนแบบแบงหนาท่ี 

ตางคนตางทําหนาท่ีของตน ทําใหการพยาบาลผูปวยไมตอเนื่อง ไมครบองครวม 

จากขอมูลดังกลาวขางตนเจาหนาท่ีหนวยการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉินจึงไดปรึกษากันเพ่ือหาแนว

ทางการแกไขปญหา โดยจัดทําโครงการ การลดภาวะความแออัดในหองฉุกเฉินดวย Lean ข้ึน 

2.วัตถุประสงคและตัวช้ีวัด

1.เพ่ือลดความแออัดในหองฉุกเฉิน

ตัวชี้วัด ระยะเวลาผูปวยฉุกเฉินเขาและออกจาก ER ระยะเวลาลดลง20% 

2.เพ่ือใหผูปวยไดรับการรักษาพยาบาลแบบองครวม

ตัวชี้วัด ความคลาดเคลื่อนทางยาและการระบุตัวผูปวยผิดพลาดลดลง AME ระดับ E=0  IDระดับ D=0 

3.เพ่ือลดความเครียดและความกดดันของบุคลากร

 ตัวชี้วัด รอยละความพึงพอใจของบุคคลากรมากกวา/เทากับ 80% 

4.เพ่ือใหผูรับบริการพึงพอใจ

ตัวชี้วัด จํานวนขอรองเรียนพฤติกรรมบริการลดลงนอยกวา/เทากับ3ฉบับ/6เดือน 
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3.ข้ันตอนการดําเนินงาน 

1.แผนภูมิสารธารแหงคุณคา/Flow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน 8 Process 

Process Time (PT) = เวลาท่ีใชกระบวนการ = 96 นาที (1 ชม 36 นาที) 

Delay Time = ระยะเวลาการรอคอย = 25 นาที 

Total turn around Time (TAT) = ระยะเวลาท้ังหมด = 122 นาที (2 ชม 2 นาที) 

กอนปรับปรุง 
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จดุคดักรอง 

PT=3 นาที 

 

 

 

Assist 

PT=10 นาที 

แพทย์ตรวจ 

PT=35 นาที 

 

Assist 

PT=5 นาที 

หตัถการ 

PT=10 นาที 

 

Assist 

PT=3 นาที 

จําหนา่ย 

PT=25 นาที 

D/C Plan 

PT=5นาที 

DT=4 นาที DT=10นาที DT=1นาที 

DT=4 นาที 

DT = 2 นาที DT=2 นาที DT=2 นาที 

24



4.ผลลัพธการดําเนินงาน

กราฟเปรียบเทียบระยะเวลาท่ีผูปวยอยูในหองฉุกเฉินกอนและหลังทํา Lean

0

20

40

60

80

100

120

140

กอ่น Lean หลงั Lean

Process Time

Delay time

Total turn around time

ผลลัพธตามตัวช้ีวัดท่ีกําหนด 

1.ระยะเวลาผูปวยฉุกเฉินเขาและออกจาก ER ระยะเวลาลดลง20%

เดือน ต.ค61.-มี.ค.62 ระยะเวลา เขาและออกจาก ER 

ต.ค.61 198.34 นาที 

พ.ย.61 210.72 นาที 

ธ.ค.61 184 นาที 

ม.ค.62 197 นาที 

ก.พ.62 172 นาที 

มี.ค.62 192 นาที 

 เฉลี่ยระยะเวลา 6 เดือน ระยะเวลาเขาออกจาก ER 192.34 นาทีเพ่ิมข้ึนจากเดิม 70.67 นาที 

2.ความคลาดเคลื่อนทางยาและการระบุตัวผูปวยผิดพลาดลดลง AME ระดับ E=0  IDระดับ D=0

จากรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาระดับ E และการระบุตัวผูปวยผิดพลาดระดับ D ในเดือน ตุลาคม 2561-

มีนาคม 2562 = 0  ราย แตยังพบในระดับต่ํากวา B ถึง c เปนจํานวน 7 ราย 
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3.รอยละความพึงพอใจของบุคคลากรมากกวา/เทากับ 80% 

จากการสอบถาม ความพึงพอใจบุคคลากร=100% 

4.จํานวนขอรองเรียนรอนานในผูปวยวิกฤต ฉุกเฉินเทากับ 0 

จํานวนขอรองเรียนรอนานในผูปวยวิกฤต ฉุกเฉินในเดือน ตุลาคม 2561- มีนาคม 2562=0 

 

5.ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

5.1 บุคลากรบางคน ไมติดชื่อตนวาเปนเจาของ case  ทําใหแพทยสับสนวาจะสั่ง Order กับใครและ

มีการทํางานเปน Function 

5.2 ในบางเวรผูปฏิบัติงานนอย เชน เวรดึก ถาผูปวยจํานวนมากจะมี case อยูในความดูแลหลายราย 

5.3 บุคลากรบางคน(RNใหม) ยังไมเขาใจระบบการ Admit ผูปวยอาการไมคงท่ีไปท่ีหองพิเศษ(Admit 

ไมเหมาะสม ไมถูกตอง) 

5.5 แพทยเวรหองฉุกเฉินสวนมากจะแพทยเพ่ิมพูนทักษะ ความสามารถในการดูแลผูปวยตางกันทําให

แพทยบางทานใชเวลาในการตรวจวินิจฉัยโรคนาน ทําใหผูปวยใชระยะเวลาอยูในหองฉุกเฉินนานข้ึนทําให

ระยะเวลาการเขาออกจาก ER เพ่ืมข้ึน 

 

 

6. แนวทางการแกไขปญหา/การขยายผล 

 6.1 ทบทวนแนวทางกับบุคลากรสมํ่าเสมอ โดยชี้ใหเห็นถึงขอดีของการดูแล ผูปวยแบบ case 

managementและปรับการดูแลโดยแบงทีมจากจุดคัดกรองใหผูปวยเขาทีมอยางเหมาะสม 

 6.2 ชี้แจงและสรางความเขาใจกับแพทย ถึงแนวทางการปฏิบัติในการดูแลผูปวยแบบ case 

management 

 6.3 Leader ตองคอยดูแล ใหคําปรึกษานองและสมาชิกในทีมและสมาชิกในทีมตองปรึกษากันกรณีไม

แนใจ   
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ชื่อโครงการ LEAN ลดภาระงานของพนักงานบริการ ตึกปท. 6/4,5 

สมาชิกกลุ่ม : หน่วยการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษปัญญาเทศาภิบาล 6/4,5 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Background) 

การปรับปรุงการท างาน คือ การด าเนินการเพ่ือทบทวนงาน กระบวนการท างาน และผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
รับผิดชอบว่าสิ่งใดสมควรได้รับการพัฒนา หรือปรับปรุงใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

ในปัจจุบันได้มีการน าแนวคิด leanแนวคิด Lean Thanking มาใช้เพ่ือการปรับปรุงพัฒนางานอย่างแพร่หลาย 
โดยเฉพาะในการให้บริการในโรงพยาบาล เพื่อเป็นการเปลี่ยนจาก ความสูญเปล่า (waste) ไปสู่ คุณค่า (value) ในมุมมอง
ของผู้รับ ผลงาน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไม่รู้จบ 

ขั้นตอนการสร้างระบบ Lean 
1. เริ่มต้นจากคนหรือพนักงานทั่วทั้งองค์กร โดยเฉพาะพนักงานในระดับปฏิบัติการ และหัวหน้างานสร้างความเข้าใจ 
ท าให้พนักงานมีทัศนคติท่ีถูกต้อง 
2. ขั้นตอนการเริ่มวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน 
3. ขั้นตอนการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ 
4. ขั้นตอนการก าหนดเป้าหมายในการปรับปรุง 
5. ขั้นตอนการใช้เครื่องมือต่างๆ เข้ามาช่วยปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
หน่วยการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษปัญญาเทศาภิบาล 6/4, 6/5  เป็นหน่วยงานบริการผู้ป่วยพิเศษ ซึ่งผู้มารับบริการมีความ

ต้องการและคาดหวังในคุณภาพการบริการเป็นส าคัญ ดังนั้นการให้บริการจึงต้องมีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และมี

ความรวดเร็วในการตอบสนองการขอรับบริการของผู้ป่วย แต่การปฏิบัติงานที่จะเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยได้นั้นจะต้อง

อาศัยทีมบุคลากรในหน่วยงานร่วมกันอันแก่ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และคนงาน โดยเฉพาะการท างานของคนงานในช่วงเวลา

รีบด่วน การเดินงาน ส่งสิ่งส่งตรวจต่างๆ การรับ – ส่งเอกสาร และกิจกรรมอ่ืนๆมากมาย ท าให้เกิดการรอคอย ในการเดินงาน

ของคนงานในแต่ละงานที่ได้รับมอบหมาย เกิดผลกระทบกับการให้บริการพยาบาล เช่นการส่ง lab ที่ล่าช้า การส่งเอกสารไม่

ทันเวลาที่ก าหนด ดังนั้นภายในหน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยปัญญาเทศาภิบาลทั้งหมดจึงได้ ร่วมกันคิดปรับปรุงการท างานของ

คนงานให้มีประสิทธิภาพ โดยน าแนวคิด lean มาใช้เพ่ือลดความสูญเปล่าของการท างานซ้ าซ้อน ลดภาระงาน ลดการรอคอย – 

รอนาน เพ่ือให้ผู้รับบริการ เกิดความพึงพอใจสูงสุด และเกิดความสุขในการท างานอย่างต่อเนื่องยั่งยืน 

2. วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด 

 2.1 วัตถุประสงค์ 

2.1 ประหยัดเวลา 

2.2 ประหยัดแรงงาน 

2.3 ลดขั้นตอน 
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 2.2 ตัวชี้วัด 

- สามารถลดภาระการท างานของคนงานที่ท าซ้ าซ้อนกันได้ 

- สามารถลดระยะเวลาการท างานของคนงานได้ 

3. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 3.1. ค้นหาปัญหา หาแนวทางการปรับปรุง และวัตถุประสงค ์

เนื่องจากหน่วยงาน ปท. 6/4 และ 6/5 ที่มีภาระงานของคนงานบางประเภทที่เหมือนกัน แต่ต้องท างานที่ซ้ าซ้อนกันคือ

ต่างคนต่างไปท าของชั้นตัวเอง ท าให้เกิดภาระงานที่มากเกินความจ าเป็นโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่รีบด่วน ท าให้เกิดการflow งาน

ที่ล่าช้า จึงได้มีการประชุมร่วมกันภายในหน่วยงานเพ่ือก าหนดงานที่ต้องปรับปรุง   

3.2. รวบรวมข้อมูล 

รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการท างานของคนงานที่สามารถลดขั้นตอนการท างานในงานบางประเภทที่สามารถท าได้ ซึ่งใน

ระยะแรกของการทดลองใช้ได้ระบุการท างานที่สามารถใช้เดินงานร่วมกันได้ 4 งาน ได้แก่  

2.1 สง่Lab (ในชว่งเช้าของทกุวนั) 

2.2 รับ-ส่งเอกสารที่ฝ่ายการพยาบาล (ประจ าวัน) 

2.3 ส่งใบเบิกอาหาร 

2.4 รับปิ่นโตอาหารของเจ้าหน้าที่ 

3.3. ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้  

โดยให้คนงาน แต่ละชั้นผลัดกันปฏิบัติงานใน 4 งานดังกล่าว คนละ 1 เดือน ก าหนดระยะเวลาในการทดลองงาน 3 

เดือน ตั้งแต่ ธันวาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562  

3.4 ประเมินการท างาน 

พบว่าสามารถลดภาระงานของคนงาน ได้ 6,233.5 นาที ใน 3 เดือน คิดเป็น103.89 ชั่วโมง และ 14.84 วัน ดังเอกสาร

แนบ ตารางภาระงาน ตารางที่ 1 

3.4 พัฒนาแนวทางในการปรับปรุงการท างาน 

จากการด าเนินงานในระยะแรก 3 เดือน (ธันวาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562) พบว่าสามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่

วางไว้ สามารถลดภาระการท างานของคนงานที่ท าซ้ าซ้อนกันได้ และสามารถลดระยะเวลาการท างานของคนงานได้จริง จึงได้

พัฒนาแนวทางการลดภาระงานในส่วนที่สามารถท าได้ในขั้นตอนต่อไป โดยเพิ่มเติมการลดภาระงานอีก  7 งานดังนี้ 

1. รับผลLab (ในช่วงเช้าของทุกวัน) 

2. รับ-ส่งเอกสารที่ผ่ายการพยาบาล (ประจ าเดือน) 

3. รับ-ส่งใบเบิกพัสดุประจ าสัปดาห์ 

4. เบิก Tube Lab จากห้อง Lab (ประจ าสัปดาห์) 

5. เบิก Tube Lab จากห้อง Lab พยาธิวิทยา (ประจ าสัปดาห์) 
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6. เบิกน้ าเกลือ (ทุกวันศุกร์)

7. เบิกยา/เวชภัณฑ์/น้ าเกลือจากห้องยา ประจ าสัปดาห์ (ทุกวันจันทร์)

3.5 ปฏิบัติตามแนวทางที่ปรับปรุง 

โดยให้คนงาน แต่ละชั้นผลัดกันปฏิบัติงานใน 11 งาน (4 งานเดิมและ 7 งานใหม่) ผลัดกันคนละ 1 เดือน ก าหนด

ระยะเวลาในการทดลองงาน 3 เดือน ตั้งแต่ มีนาคม – พฤษภาคม 2562  

3.6 น าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

พบว่าสามารถลดภาระงานของคนงาน ได้ 10,063 นาที ใน 3 เดือน คิดเป็น167.71ชั่วโมง และ 23.95 วัน ดังเอกสาร

แนบ ตารางภาระงาน ตารางที่ 2 

4. ผลลัพธ์การด าเนินการ (ตามตัวช้ีวัด) อย่างน้อย 2 ช่วงเวลา (ปี หรือ เดือน หรือ สัปดาห์)

4.1 ในการด าเนินงานระยะที่ 1 พบว่าสามารถลดภาระงานของคนงาน ได้ 6,233.5 นาที ใน 3 เดือน คิดเป็น103.89
ชั่วโมง และ 14.84 วัน

4.2 ในการด าเนินงานระยะที่ 2 พบว่าสามารถลดภาระงานของคนงาน ได้ 10,063 นาที ใน 3 เดือน คิดเป็น167.71
ชั่วโมง และ 23.95 วัน

สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด คือประหยัดเวลา, ประหยัดแรงงาน, ลดขั้นตอน  สามารถลดภาระการท างานที่
ซ้ าซ้อนกัน และสามรถลดระยะเวลาการท างานของคนงานได้ 

5. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน

พบปัญหาและอุปสรรคในบางวันที่มีผู้ป่วยมารับบริการมาก ท าให้การส่ง Lab ในช่วงเช้าอาจท าไม่ได้ทันเวลาที่ก าหนด 
ท าให้ต้องแยกกันส่ง และการเบิกเวชภัณฑ์ในบางสัปดาห์ มีมากไม่สามารถไปรับได้คนเดียว 

6. แนวทางการแก้ไขปัญหา / การขยายผล

มีการขยายผลไปใช้ร่วมกับคนงานตึก ปท.6/2,3 ท าให้มีวัฒนธรรมการช่วยเหลืองานกันมากขึ้น เช่น การดูใบ Lab มา
ส่งให้กัน รับเอกสารจากฝ่ายการพยาบาลมาให้กัน เป็นต้น ท าให้ลดภาระงานการท างานและเกิดความสามัคคี เห็นอกเห็นใจกัน
ในการท างานมากข้ึน 
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ตารางที่ 1 : ตารางภาระงาน (สายสนบัสนุน) เฉพาะเดือน ธ.ค. 2561 – ก.พ. 2562 (แบบทดลอง) 
ต าแหน่งพนักงานบริการ 

หน่วยการพยาบาลผู้ปว่ยพิเศษ ปท.6/4,5 ฝ่ายการพยาบาล สงักัดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

งาน/
หน่วย 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ปริมาณงาน 
ระยะเวลาที่ใช้

ปฏิบัติงาน/หนว่ย 

รวมระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/
หน่วย 

หน่วย
นับ 

จ านวน 
วัน 

นาท ี ชั่วโมง วัน นาท ี ชั่วโมง วัน 

ปท. การสนับสนุนงานบริการตรวจรักษา (การรับ-ส่งงาน)         
6/4,5 1. ส่งLab (ในช่วงเช้าของทุกวัน) งาน 91 20   1,820   
 การสนับสนุนงานบริการตรวจรักษา (การรับ-ส่งเอกสาร)         
 1. รับ-ส่งเอกสารที่ฝ่ายการพยาบาล (ประจ าวัน) งาน 91 28   2,548   
 2. ส่งใบเบิกอาหาร งาน 91 13   1,183   
 การสนับสนุนงานบริการตรวจรักษา (การเบิก –รับของ)         
 1. รับปิ่นโตอาหารของเจ้าหนา้ที ่ งาน 91 7.5   682.5   
  รวม 6,233.5   
  แปลงนาทีเป็นชั่วโมง  103.89  
  แปลงชั่วโมงเป็นวัน (วันละ 7 ชม.)   14.84 

 
 

ตารางที่ 2 : ตารางภาระงาน (สายสนบัสนุน) เฉพาะเดือน มี.ค. – พ.ค. 2562 (แบบทดลอง) 
ต าแหน่งพนักงานบริการ 

หน่วยการพยาบาลผู้ปว่ยพิเศษ ปท.6/4,5 ฝ่ายการพยาบาล สงักัดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

งาน/
หน่วย 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ปริมาณงาน 
ระยะเวลาที่ใช้

ปฏิบัติงาน/หนว่ย 

รวมระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน/
หน่วย 

หน่ว
ยนับ 

จ านวน นาที ชั่วโมง วัน นาที ชั่วโมง วัน 

ปท. การสนับสนุนงานบริการตรวจรักษา (การรับ-ส่งงาน)         
6/4,5 1. ส่งLab (ในช่วงเช้าของทุกวัน) งาน 92 20   1,840   
 2. รับผลLab (ในช่วงเช้าของทุกวัน) งาน 92 20   1,840   
 การสนับสนุนงานบริการตรวจรักษา (การรับ-ส่งเอกสาร)         
 1. รับ-ส่งเอกสารที่ผ่ายการพยาบาล (ประจ าเดือน) งาน 3 25   75   
 2. รับ-ส่งเอกสารที่ฝ่ายการพยาบาล (ประจ าวัน) งาน 92 28   2,576   
 3. รับ-ส่งใบเบิกพัสดุประจ าสัปดาห ์ งาน 13 13   169   
 4. ส่งใบเบิกอาหาร งาน 92 13   1,196   
 การสนับสนุนงานบริการตรวจรักษา (การเบิก –รับของ)         
 1. เบิก Tube Lab จากห้อง Lab (ประจ าสัปดาห์) งาน 13 18.5   240.5   
 2. เบิก Tube Lab จากห้อง Lab พยาธวิทิยา (ประจ าสัปดาห์) งาน 13 20.5   266.5   
 3. เบิกน้ าเกลือ (ทกุวันศุกร์) งาน 13 45   585   
 4. เบิกยา/เวชภัณฑ์/น้ าเกลือจากห้องยา ประจ าสัปดาห ์(ทุกวัน

จันทร์) 
งาน 

13 45   585 
  

 5. รับปิ่นโตอาหารของเจ้าหนา้ที ่ งาน 92 7.5   690   
  รวม 10,063   
  แปลงนาทีเป็นชั่วโมง  167.71  
  แปลงชั่วโมงเป็นวัน (วันละ 7 ชม.)   23.95 
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เอกสารสรุปผลงานการน าเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลชลประทาน 

ชื่อเรื่อง : CQI การเปลี่ยน Flexible tube ของ Circuit ช่วยหายใจในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : หน่วยงานผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม ( SICU ) 7/1 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ( Background ) 

Flexible tube เป็นส่วนหนึ่งของ Circuit ช่วยหายใจที่ต่อระหว่าง Y – tube และ Endotracheal tube 
ที่ใส่ให้ผู้ป่วย แนวทางปฏิบัติเดิมต้องเปลี่ยนทุกวันช่วงเช้าของเวรเช้า แต่การเปลี่ยน Flexible tube มีความเสี่ยง
ต่อผู้ป่วยหากขาดหลัก Aseptic technique และประเมินผู้ป่วยขาด O2 ไม่ได้ จึงก าหนดให้มีการเปลี่ยน 
Flexible tube 2 คนให้ผู้ช่วยพยาบาลเป็นผู้เปลี่ยน พยาบาลเจ้าของไข้เป็นผู้บีบ Ambu bag ให้ผู้ป่วย แต่ภาระ
งานช่วงเช้ามีปริมาณมาก พยาบาลไม่สามารถช่วยบีบ bag ได้ ต้องรอเปลี่ยน Flexible tube ให้ครบทุกเตียง ท า
ให้รวบรวม Flexible tube ไปส่งได้ช้า ผู้ช่วยพยาบาลจึงเปลี่ยนคนเดียว พบว่ามีการปนเปื้อนนเนื่องจากไม่
สามารถท าคนเดียวได้ จึงเปลี่ยนเวลาการเปลี่ยน Flexible tube มาเป็นเวรดึก ช่วงเช้ากอ่นส่งเวรให้เวรเช้า ก็
ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน ต่อมามี Case ท า Lumg recruitment แพทย์งด Disconnect ทุกกรณี ให้ Clear 
secretion โดยผ่านทาง Close suction set เท่านัน้ เพ่ือป้องกัน Alveoli collapse ใน Case นี้ไม่ได้เปลี่ยน 
Flexible tube ตลอดการใส่เครื่องช่วยหายใจ ไม่มีอัตราการติดเชื้อ VAP ในช่วงเวลานั้น จ านวน Flexible tube 
เหลือไม่พอหมุนเวียนเนื่องจากช ารุด ทางทีมจึงก าหนดแนวทางปฏิบัติใหม่โดยไม่เปลี่ยน Flexible tube 
เช่นเดียวกับการไม่เปลี่ยน Circuit ช่วยหายใจ ตลอดการใช้เครื่องช่วยหายใจ ของผู้ป่วยแต่ละ Case ( ตามผลงาน 
CQI เรื่อง ผลของการเปลี่ยน Circuit ช่วยหายใจเมื่อเปื้อนเมื่อเปรียบเทีบกับการเปลี่ยน Circuit ช่วยหายใจทุก 7 
วัน ในระยะเวลา 9 เดือน ช่วงปี พ.ศ.2552 – 2553 ได้รับรางวัลชมเชยในงานมหกรรมคุณภาพ ปี พ.ศ. 2553 ) 

 
2. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด 

- ลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน Flexible tube 
 
3. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

3.1 ต่อ Circuit ช่วยหายใจพร้อม Flexible tube ในวันแรกที่ผู้ป่วยรับใหม่ 
3.2 ประเมินความต้องการการดูดเสมหะให้เพียงพอ เช่น ดูดเสมหะทุกครั้ง เมื่อได้ยินเสียงไอ ฟังปอดเพ่ือ 

ประเมินเสมหะและดูดเสมหะ Clear secretion โดยผ่านทาง Close suction set 
3.3 ไม่เปลี่ยน Flexible tube หากไม่ปนเปื้อนเสมหะตลอดการใส่เครื่องช่วยหายใจของผู้ป่วยรายนั้น ๆ 
3.4 เก็บรวบรวมสถิติค่าใช้จ่ายของการใช้ Flexible tube ก่อนและหลัง การเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติ 

ในช่วงเวลาต่อไปนี้ 
 
ก.ค.60 – ธ.ค.60 ม.ค.61 – มิ.ย.61 ก.ค.61 – ธ.ค.61 

- เก็บข้อมูลก่อนปรับเปลี่ยน
แนวทางปฏิบัติ 
- ประชุมวิเคราะห์ความเป็นไปได้ 
- วางแผนพัฒนาบุคลากรก่อนเก็บ 
ข้อมูล 

- เก็บข้อมูลหลังปรับเปลี่ยน
แนวทางปฏิบัติ 
 

- เก็บข้อมูลหลังปรับเปลี่ยน
แนวทางปฏิบัติเนื่องจากการเปลี่ยน
บริบทในการรับผู้ป่วยเป็นหอผู้ป่วย 
SICU 
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4. ผลลัพธ์การด าเนินงาน ( ตามตัวชีว้ัด ) 
 

รายการ 
เดือน 

รวม 
ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60 ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 

ค่าใช้จ่ายการเปลี่ยน Flexible tube 6,090 6,060 6,480 6,840 6,000 5,610 37,080 
จ านวนผู้ป่วย On Ventilator 29 31 41 39 31 30 201 
Vent day 203 202 216 228 200 187 1,236 
VAP Rate 0 0 0 0 1 0 1 

 

รายการ 
เดือน 

รวม 
ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 

ค่าใช้จ่ายการเปลี่ยน Flexible tube 930 1,020 1,140 870 870 1,110 5,940 
จ านวนเปลี่ยน Flexible tube เมื่อเปื้อน 2 3 2 6 0 0 13 
จ านวนผู้ป่วย On Ventilator 29 31 36 23 29 37 185 
Vent day 161 154 166 171 181 133 966 
VAP Rate 0 0 0 1 0 0 1 

 

รายการ 
เดือน 

รวม 
ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 

ค่าใช้จ่ายการเปลี่ยน Flexible tube 1,410 840 630 780 840 810 5,310 
จ านวนเปลี่ยน Flexible tube เมื่อเปื้อน 5 0 0 0 0 1 6 
จ านวนผู้ป่วย On Ventilator 42 28 21 26 28 26 171 
Vent day 212 162 130 201 151 213 1,240 
VAP Rate 0 0 0 1 0 1 2 

 
หมายเหตุ การท า Sterile Flexible tube อันละ 30 บาท ต่อ ครั้ง 
 

รายการ ก.ค. – ธ.ค. 60 ม.ค.61 – มิ.ย.61 ก.ค. - ธ.ค.61 
ค่าใช้จ่ายการเปลี่ยน Flexible tube 37,080 5,940 5,310 
จ านวนผู้ป่วย On Ventilator ( คน ) 201 185 171 
Vent day 1,236 966 1,240 
VAP Rate 1 1 2 
สรุปค่าใช้จ่ายต่อวันในการใช้ Flexible tube(บาท) 30 6.15 4.28 
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5. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
5.1 ทักษะการประเมินความต้องการในการดูดเสมหะในแต่ละบุคลากรไม่เท่ากันท าให้ดูดเสมหะไม่

เพียงพอในบาง Case ท าให้เสมหะท้นข้ึน มาถึง Flexible tube จนต้องเปลี่ยน Flexible tube ในระหว่างใส่ท่อ
ช่วยหายใจ 
 5.2 อัตราการเกิด VAP ไม่สัมพันธ์กับ CQI การเปลี่ยน Flexible tube ของ Circuit ช่วยหายใจในผู้ป่วย
ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ กล่าวคือ ในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจในช่วง ก.ค.61 – ธ.ค.61 เกิด VAP จ านวน 2 ครั้ง 
จากการวิเคราะห์เกิดใน Host Low Resistant และ Difficult Weaning ในเดือน ต.ค.61 เป็น Case 78Y Dx. 
Hemorrhagic Brain Metastasis , UTI , Sepsis , U/D Alzheimer , DM ,HT ,Hemiparesis ช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ได้ ติดเชื้อ A.baumm ( MDR ) ; ในเดือน ธ.ค.61 เป็น Case 76Y Dx. Rt SAH S/P Craniotomy with Clot 
remove มีอาเจียน NG content กลิ่นคล้าย Feces ติดเชื้อ Klebsiella Pneumonia 
 
6. แนวทางการแก้ไขปัญหา / การขยายผล 

6.1 เพ่ิมสมรรถนะในการประเมินความต้องการการดูดเสมหะในบุคลากร ให้สามารถประเมินได้เหมือนกัน
ทุกคน ประเมิน Obstruction โดยใช้แนวทาง DOPE ที่ CoP Respirator ส่งเสริมให้น าไปถ่ายทอดในการดูแล
ผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ 

6.2 น าเสนอผลงานลดค่าใช้จ่ายในการใช้ Flexible tube เพ่ือให้หน่วยการพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยใส่
เครื่องช่วยหายใจน าไปใช้ 
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มหกรรมคุณภาพ  ประจําป 2562 
หนวยการพยาบาลผูปวยเคมีบําบัด 

ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ช่ือโครงการ Small Titration Strategy for Hypersensitivity Management in patients receiving 
chemotherapy 

ผูรับผิดชอบโครงการ พว.วิสสุดา  พิกุลขาว 

สมาชิกกลุม  1. พว.วิไลพร ประกอบศิลป 

   2. พว.จิตสุภา ใยออน 

   3. พว.สําราญ ภูผึ้ง 

   4. พว.อมรรัตน โคชะดา 

   5. พว.จรรยา รอดสุข 

   6. พว.ฆันธฉัตร รัศมีศร 

   7. ภก.ยศไกร เกตุกราย 

   8. ภญ.ศิริภา ชื่นตระกูล 

ท่ีปรึกษาโครงการ พว.พิสมัย  แจงสุทธิวรวัฒน 

ทฤษฎีท่ีเลือกใชคือ แนวคิด  Rechallenge  

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ( Background ) 
การเกิด Hypersensitivity จากยาเคมีบําบัดนั้นเปนความผิดปกติของระบบภูมิคุมกันท่ีตอบสนองตอ 

สารแปลกปลอม ซ่ึงไดแก ยาเคมีบําบัด ปฏิกิริยาตอบสนองนี้เกิดข้ึนโดยไมสามารถบอกลวงหนาได มักเกิด
อาการเฉียบพลันในขณะบริหารยาเคมีบําบัดทางหลอดเลือดดํา ระดับความรุนแรงอาจพบ อาการเล็กนอย 
ผิวหนังมีผื่น คัน หนาแดงจนถึงอาการรุนแรงตอระบบทางเดินหายใจ หัวใจและหลอดเลือด อาจเปนอันตราย
ตอชีวิตได การเกิด Hypersensitivity จากยาเคมีจะเกินในผูปวยท่ีความเสี่ยงสูง 1. ผูปวยท่ีมีประวัติการเกิด  
Hypersensitivity มากอน 2.ไดรับยากลุม Platinum cycle ≥ 6 (cisplatin , oxaliplatin , carboplatin)  
สวนผูปวยท่ีไดรับยา ท่ีมีความเสี่ยงในการเกิด Allergic reaction เชน ยากลุม Taxans ( Paclitaxel , 
Docetaxel), ยากลุม Platinum ( Oxaliplatin , Carboplatin , Cisplatin) และผูปวยท่ีไดรับยา ท่ีมีความ
เสี่ยงในการเกิด Infusion reaction เชน ยากลุม monoclonal antibodies ( Rituximab , Transtuzumab 
, Bevacizumeb)) โดยเฉพาะจากยากลุม Taxane ซ่ึงจัดอยูในกลุมท่ีมีความเสี่ยงสูงตอการ เกิดปฏิกิริยาภูมิไว
เกิน(Gobel,2005) และเปนกลุมยาท่ีมีสถิติการใชมากท่ีสุดในหนวยการพยาบาลผูปวยเคมีบําบัด ป พ.ศ 2559 
ผูปวย visit day 540 visit  เกิด Hypersensitivity จํานวน 3 ครั้ง (CTCAE grade 1= 2 ราย ,CTCAE grade 
3= 1 ราย)  ป พ.ศ 2560 ผูปวย visit day 609 visit  เกิด Hypersensitivity จํานวน 1 ครั้ง (CTCAE grade 
2 ราย)  ขณะเกิดอาการโดยมีอาการแนนหนาอก หายใจไมออก หนาแดง และหายใจลําบาก สงผลใหผูปวย
เกิดความวิตกกังวลตอการมารับเคมีบําบัดครั้งตอไป ซ่ึงความเสี่ยงนี้ สามารถลดลงไดโดยการตรวจสอบประวัติ
การแพยา การไดรับยาปองกัน (premedication) ท่ีเพียงพอ การติดตามอาการผูปวยอยางใกลชิด การ
เตรียมการชวยเหลือใหพรอม รวมถึงการเริ่มใหยาโดยหยดยาชาๆและ ปรับเพ่ิมปริมาณข้ึนเรื่อยๆ(titrated 
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dosed) ทางหนวยงานจึงไดคิดหาแนวทางเพ่ือพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวย ในมิติคุณภาพ Patient Safety 
โดยใชกรอบของ Rechallenge และ Small titration strategy         

2.วัตถุประสงค + เปาหมาย 
เพ่ือความปลอดภัยของผูปวยทุกรายท่ีไดรับยาในกลุม High Alert Drug ไดรับการควบคุมปริมาณยาผาน 

Infusion pump และเฝาระวังภาวะ Hypersensitivity ตลอดจน ไดรับการจัดการอยางทันทวงทีเม่ือเกิด ภาวะ
ดังกลาว 

     3.ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ข้ันตอน แผนการดําเนินกิจกรรม ม.ค 61 - ธ.ค.61 ผูรับผิดชอบ 

ม.ค  ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 
1. ข้ันวางแผน             เภสัชและพยาบาล 
2. ข้ันเตรียมการ             เภสัชกร 
3. ข้ันดําเนินการ             แพทยและพยาบาล 
4. ข้ันประเมินผล             พยาบาล 

 
หลังจากไดนําเอากรอบแนวคิดการใหยาเคมีบําบัดซํ้า (Rechallenge) และการเริ่มใหยาในปริมาณท่ี

นอยและ ปรับ เพ่ิมปริมาณข้ึนเรื่อยๆ(Small titration strategy) มาปรับปรุงแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยูดังนี้ เดิม 
titrated dosed ท่ีใชอยูคือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. ผลลัพธการดําเนินงาน ( ตามตัวช้ีวัด ) 

 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการ
ดําเนนิงาน 

Run Chart 

Titration  Strategy เดิม 
 

เริ่มตน  rate 50 cc/hr 
                      15 min 
เพ่ิม rate 100 cc/hr 
                      15 min 
เพ่ิม rate 150 cc/hr 
                      15 min 
เพ่ิม rate 200 cc/hr 

 
จํานวนยาที่เหลือบริหารยาใหครบตามแผนการรักษา 

Small Titration  Strategy  
 

เริ่มตน rate 20 cc/hr 
                 15 min 

เพ่ิม rate 40 cc/hr 
                      15 min 
เพ่ิม rate 60 cc/hr 
                      15 min 
เพ่ิม rate 120 cc/hr 
                      15 min 
เพ่ิม rate 180 cc/hr 
                      15 min 
เพ่ิม rate 200 cc/hr 

 
จํานวนยาที่เหลือบริหารยาใหครบตามแผนการรักษา 
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1.อัตราการเกิด 
Hypersensitivity จาก 
ยาเคมีบําบัด  

≤ 5 ราย 1 ราย  

 

2.การเกิดภาวะ 
Hypersensitivity > gr.3 

0 ราย 0 ราย   

3.อัตราความพึงพอใจของ
ผูรับบริการตอการรับยา
เคมีบําบัด 

>90 % 95.91 % 

 
 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงผลการดําเนินการ และ Run chart จากการทดลองใชเครื่องมือในเดือน  

มกราคม – ธันวาคม 2561 โดยมีจํานวนผูปวยมะเร็งท่ีไดรับยาเคมีบําบัดท้ังหมด visit day 647 visit  พบ
อัตราการเกิด  Hypersensitivity จํ านวน  1  ครั้ ง  (CTCAE grade 1) ส วน  CTCAE grade 2,3  ไมพบ
อุบัติการณ  และ อัตราความพึงพอใจของผูรับการ  คิดเปนรอยละ 95.91 ดังนั้นทางหนวยงานจึงไดนํามาเปน
แนวทางปฏิบัติจนถึงปจจุบัน ท้ังนี้กระบวนการใหยาเคมีบําบัดดังกลาวมีการใหยา Pre-medication ตามการ
รักษาของแพทย  กอนเริ่มยาเคมีบําบัด  30 นาที ทุกราย และ Record vital sign กอนและขณะใหยาเคมี
บํ าบั ด ทุก 15 นาที  x 4 ครั้ ง ,ทุก  30 นาที  x 2 ครั้ ง ,   ทุก  1 ชั่ ว โมงจนยาหมด พรอม ท้ั งเตรียม 
Hypersensitivity Kit ไวขางเตียงผูปวย  และสังเกตอาการผูปวย 60-120 นาที หลังใหยาหมด 

 
 

5. ส่ิงท่ีไดจากการดําเนินการ 
การเกิด Hypersensitivity ในขณะบริหารยาเคมีบําบัดแมวาอุบัติการณเกิดพบความรุนแรงไมบอย 

แตถาเกิดข้ึนก็เปนความเสี่ยงท่ีเปนอันตรายถึงชีวิตได และเปนความเสี่ยงท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาไดวา
จะ เกิดข้ึนในครั้งตอ ๆ ไปหรือไมและเกิดความรุนแรงมากนอยเพียงใด การตระหนักถึงความเสี่ยง การวางแผน 
ดูแลผูปวยใหรอบคอบรวมถึงการเตรียมความพรอมในการชวยเหลือ รวมถึงการสอน/ใหคําแนะนําผูปวย/ญาติ 

ดังนั้นจึงไดมีการประสานความรวมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวของ คือปจจัยสําคัญของการ
พัฒนา กระบวนการดูแลผูปวย การเฝาระวัง และประเมินระบบการดูแล ชวยใหเกิดการปรับปรุง และ
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พัฒนาการดูแลไดอยาง มีประสิทธิภาพ แตควรมีการปรับแนวทางการดูแลตามสถานการณและองคความรูใหม  
จึงไดจัดทําแนวทางปฏิบัติในการปองกันการเกิดภาวะ Hypersensitivity reaction และ แนวทางปฏิบัติ
สําหรับผูปวยท่ีเกิด Hypersensitivity reaction จากยาเคมีบําบัด ในรูปแบบปายแขวนประจําเตยีงโดยเฉพาะ
จากยากลุม Taxane ซ่ึงจัดอยูในกลุมท่ีมีความเสี่ยงสูงตอการ เกิดปฏิกิริยาภูมิไวเกิน และมีการประเมินผูปวย
รวมกันกับทีมเภสัชกรกอนการรับยาเคมีบําบัดทุกครั้ง เม่ือเกิดความเสี่ยงพยาบาล แพทย เภสัชกร ไดรวมกัน
หาสาเหตุและแนวทางการปองกัน ไมใหเกิดภาวะ Hypersensitivity ครั้งตอไป 
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แนวทางปฏิบัติในการปองกันการเกิดภาวะ Hypersensitivity reaction 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แนวทางปฏิบัติสําหรับผูปวยท่ีเกิด Hypersensitivity จากยาเคมีบําบัด 
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6 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

เมื่อเกิดอาการแพ รายงานแพทย Staff เทาน้ัน 
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7 
 

6.ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน  
1. ปจจุบันเครื่อง Infusion pump ยังไมสามารถตั้งโปรแกรม titrate อัตโนมัติได 
2. การใหยากลุม Taxans จําเปนตองใชเครื่อง Infusion pump Terumo ในปจจุบันมีความเสื่อมของ

แบตเตอรี่ และการคํานวณ Rate ไมไดมาตรฐานซ่ึงเสี่ยงตอการคํานวณ Rate ผิด 
7.แนวทางการแกไขปญหา / การขยายผล 

1. ผสานงานเรื่องการจัดหา Set Free PVC ท่ีใชกับเครื่อง  Baxter และ Fresenius สําหรับ Drip ยา
เคมีบําบัดกลุม Taxans เพ่ือคํานวณ Rate ท่ีถูกตองตามมาตรฐาน 
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เอกสารสรุปผลงานการน าเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพ งานเวชนิทัศน์ 

ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานเวชนิทัศน์ 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Background) 
งานเวชนิทัศน์เป็นหน่วยงานที่ให้บริการ การใช้ห้องประชุมภายในศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ 

ชลประทาน โดยเป็นผู้ดูแล บริหารจัดการ การใช้งานห้องประชุม รวมทั้งโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องประชุม
จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ถึง เดือนกรกฎาคม 2560 พบว่า 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการจองห้องประชุม คิดเป็น 67% จึงได้พัฒนาการใช้งานระบบจอง
ห้องประชุมออนไลน์เพ่ือลดระยะเวลาการจองห้องประชุม และเพ่ิมความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ โดย
ค านึงถึงการเพ่ิมขีดสมรรถนะองค์กรสู่โรงพยาบาลแห่งปัญญา เป็นองค์กรที่ตอบรับต่อเทคโนโลยี โดยการ
ปรึกษากับหน่วยสารสนเทศ เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาจนได้เป็นระบบจองห้องประชุมออนไลน์  

หลังเปิดใช้บริการระบบจองห้องประชุมออนไลน์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ถึงเดือนกรกฏาคม 
2561 ได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอีกครั้ง พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการจองห้องประชุม คิดเป็น 89% โดยส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้มีการยืนยันเมื่อห้องประชุม
ทีจ่องได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จากข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ งานเวชนิทัศน์จึงได้พัฒนาระบบจอง
ห้องประชุมออนไลน์เพ่ือลดระยะเวลาในการจองห้องประชุม และเพ่ิมความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ 
 
    2.  วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด (ก าหนดค่าเป้าหมาย) 
1.เพ่ือลดระยะเวลาในการจองห้องประชุม ภายในศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
2.เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการห้องประชุม ภายในศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
 
3.  ข้ันตอนการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

Plan 

1.ทบทวนผลการประเมิน 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

            

2.วิเคราะห์ปญัหา ข้อเสนอแนะ             

Do 

3.ท าระบบยืนยันการจองห้องประชุม
ตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ 

            

4.เริ่มใช้บริการระบบจองห้องประชุม
ออนไลน์พร้อมระบบยืนยันการจอง
ห้องประชุมตามข้อเสนอแนะ 

            

Check 

5.ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ             

6.ทบทวนผลการประเมิน 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

            

Act 
7.สรุปผลการด าเนินงาน             

8.น าเสนองานมหกรรมคณุภาพ             
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4.  ผลลัพธ์การด าเนินงาน  

 
• ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ ช่วยลดระยะเวลาจากเดิม คือใชเวลา 50 นาท ีเปน 10 นาท ี 
ในการใหบริการจองห้องประชุม 
• การจองห้องประชุม สะดวก รวดเร็ว และไมทับซอนเวลาในการใชหอง ระบบออกแบบใหมี 
ความสะดวก งายตอการใชงาน ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบตารางการใช้ห้องประชุมได้ด้วยตนเอง 
• ช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
• เพ่ิมความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการมากกว่าร้อยละ 90 ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
• ได้ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ 
• เพ่ิมขีดสมรรถนะองค์กรสู่โรงพยาบาลแห่งปัญญา เป็นองค์กรที่ตอบรับต่อเทคโนโลยี 
 
5.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 ผู้ใช้บริการขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการจองห้องประชุมอนนไลน์ต้องใช้ระยะเวลาใน
การเรียนรู้และจัดท าคู่มืออธิบายเพื่อท าความเข้าใจอย่างละเอียด 

 

6.  แนวทางการแก้ไขปัญหา / การขยายผล 
 พัฒนาจัดท าระบบยืม – คืน โสตทัศนูปกรณ์ท่ีใช้ภายในห้องประชุม 
 พัฒนาจัดท าระบบคลังภาพ 
 พัฒนาระบบจองห้องประชุมให้มีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการกับบุคลากร และ ผู้สนใจใช้บริการ

ห้องประชุมเพ่ือก่อเกิดรายได้ให้กับองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
ระดับความส าเร็จ 

กุมภาพันธ์ 2560 ถึง
กรฏาคม 2560 

กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 
กรกฎาคม 2561 

ธนัวาคม 2561 ถึง 
พฤษภาคม 2562 

1.เพื่อลดระยะเวลาในการจองห้อง
ประชุม ภายในศูนย์การแพทย์
ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

ลดระยะเวลา 
การจองห้องประชุม 

ลงอย่างน้อย 10 นาที 

(ระบบเดมิใช้
ระยะเวลาการจอง

ห้องประชุมประมาณ 
50 นาที) 

ลดลง 10 นาที ลดลง 30 นาที 

2.เพื่อเพ่ิมความพึงพอใจให้กับ
ผู้ใช้บริการห้องประชุม ภายในศูนย์
การแพทย์ปัญญานันทภิกข ุ
ชลประทาน 

≥90% 67% 88% 95% 

42



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายละเอียดไม่ครบถ้วน 

รายละเอียดครบถ้วน 

ห้องประชุมว่าง 

Flow Chart แสดงข้ันตอนการจองห้องประชุม ก่อนแก้ปัญหาระบบการจองห้องประชุม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

ผู้ใช้บริการเขียนแบบ อร์ม 
จองห้องประชุม 

เจ้าหน้าท่ีรับแบบ อร์ม 
จองห้องประชุม 

ห้องประชุมไม่ว่าง 

เจ้าหน้าท่ีเตรียมห้องประชุมและ
อุปกรณ์ภายในห้องประชุม 

โทรแจ้งผู้ใช้บริการ 
ห้องประชุมพร้อมให้บริการ 

5 นาท ี

5 นาท ี

5 นาท ี

5 นาท ี

10 นาท ี

15 นาท ี

5 นาท ี

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
แบบ อร์ม 

หัวหน้างานตรวจสอบ 
และมอบหมายงาน 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบห้อง
ประชุม 

Flow Chart แสดงข้ันตอนการจองห้องประชุม หลังแก้ปัญหาระบบการจองห้องประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้ใช้บริการเปิดโปรแกรม 
จองห้องประชุมออนไลน ์

ผู้ใช้บริการใส่รายละเอียด เลือกวันท่ี และเวลาที่
ต้องการใช้บริการ จากนั้น กดจองห้องประชุม 

เจ้าหน้าท่ีตอบรับ  
ยืนยันการจองห้องประชุม 

 

เจ้าหน้าท่ีเตรียมห้องประชุมและ
อุปกรณ์ภายในห้องประชุม 

3 นาท ี

1 นาท ี

1 นาท ี

5 นาท ี

Flow Chart แสดงขั้นตอนการจองห้องประชุม 

ระบบจองห้องประชุมแบบเดิม ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ 

รวมระยะเวลาในการจองห้องประชุม 10 นาท ี

รวมระยะเวลาในการจองห้องประชุม 50 นาท ี

ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องประชุม 
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ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารยาในหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม 

1.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา( Background) 

 ความคลาดเคลื่อนทางการบริหารยาผู้ป่วยใน เป็นปัญหาที่ส าคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งส่งผลกระทบท าให้เกิด
ความเสี่ยงต่อชีวิต คุณภาพผู้ป่วยได้ และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีเกี่ยวข้องกับยามักเป็นอุบัติการณ์ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับความคลาดเคลื่อนทางยา ซึ่งสามารถป้องกันได้ 

อุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาถือเป็นความเสี่ยงที่ส าคัญของทุกๆโรงพยาบาล สรพ.จึงได้จัดเป็นหนึ่ง
ในความปลอดภัยตาม SIMPLE อุบัติการณ์การบริหารยาผู้ป่วยใน ส่วนใหญ่พบเป็นความคลาดเคลื่อนที่เกิดข้ึนจาก
การใช้ยาได้แก่ ให้ยาผิดขนาด ผิดคน ผิดทาง ผิดชนิดยา ผิดเวลา ผิดเทคนิค ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่ไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อนก็ตาม แต่ก็มีความส าคัญและเป็นความเสี่ยงหนึ่ง และเม่ือเกิดอุบัติการณ์ครั้งเดียวแต่ท าให้ผู้ป่วย
ได้รับอันตรายถึงกับชีวิตได้ เช่น อุบัติการณท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง การแพ้ยาซ้ าเป็นต้น ดังนั้น
การติดตามเฝ้าระวังอุบัติการณ์อย่างต่อเนื่องการวิเคราะห์และวางระบบเพ่ือป้องกันความปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วยจึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่ง 

จากข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยาในหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม พบว่าปี พ.ศ.2559 เกิด
อุบัติการณ ์60 ครั้ง ปีพ.ศ.2560 เกิดอุบัติการณ์ 75 ครั้ง ปีพ.ศ.2561เกิดอุบัติการณ์ 121ครั้ง ซึ่งพบว่ามีอัตราที่
สูงขึ้น จากอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดข้ึน จึงได้มีการน าอุบัติการณ์เหล่านั้นมาวิเคราะห์พบว่า
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยังไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางในระบบบริหารยา ขาดความตระหนัก มีภาระงานที่เร่งรีบ
และไม่มีการ Double checkอย่างต่อเนื่องและได้มีการพัฒนาเป็นระยะโดยมีการทดลองใช้ 

1.ตารางการแจกยาหน้าเตียง 2คนร้อยละที่ปฏิบัติได้คือ 50.22 พบว่ายังเกิดปัญหา การจัดแจกยา2คนยัง
ไม่สามารถปฏิบัติได้ อัตราการเกิด MEไม่ลดลง 

2.การลืมแจกยา 20.00น.ได้สร้างแนวทางปฏิบัติคือ หลังแจกยา PCเย็นให้พับ Med sheet เตียงที่มียา
20.00น.ไว้และจัดท ากล่องแจกยา20.00น.ไว้ต่างหาก เขียนชื่อผู้ป่วย และเตียงให้เด่นชัด แต่ยังพบปัญหาคือผู้ป่วย
ย้ายเตียง ย้ายตึกยังมีการลืมแจกยาจึงยกเลิกการใช้กล่องยา 

จากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น พบว่ายังไม่มีแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิด Med error ที่ชัดเจนและยัง
ขาดความต่อเนื่องของการประเมินและติดตามการปฏิบัติงานของทีม ท าให้ยังเกิดปัญหา  และยังมีอัตราการเกิด 
Med errorที่สูงขึ้นดังนั้นเจ้าหน้าที่ในหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรมจึงได้ร่วมกันจัดท าแนวทางทาง
ปฏิบัติในการป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันและ
เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับยาอย่างถูกต้องและปลอดภัยตามแผนการรักษาของแพทย์                                                                      
2.วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด 

1. พัฒนาระบบการบริหารยาในกระบวนการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา ให้มี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 2. ลดการเกิดอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา (Admin. Error) 
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3.ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา/สาเหตุ แนวทางแก้ไข 
เจ้าหน้าที่ 
1.เจ้าหน้าที่ไม่เห็นความส าคัญของ
ปัญหา/ไม่ตระหนักถึงผลเสีย 
 
 
2.ภาระงานมีความเร่งรีบ ลืมแจกยา 
 
3.ไม่ปฏิบัติตามระบบ Double check 

 
-เน้นให้เจ้าหน้าที่เห็นความส าคัญของการเกิดปัญหา ผลกระทบที่
เกิดข้ึน และทบทวนการเกิด Med errorทุกครั้งที่เกิด 
-Conference ในทีมและหาแนวทางแก้ไขทุกวัน 
เพ่ิมแบบฟอร์ม 
1.จัดท าตารางการแจกยาหน้าเตียง 2 คนโดยมีการเซ็นต์ก ากับทุก
ครั้งที่แจกยาท่ีหน้า Chart Med errorเน้นระบบการ double 
check อย่างต่อเนื่อง 
2.จัดท าตารางตา วิเศษ และตารางการเกิด Med error รายบุคคล
เพ่ือหา Med error รายบุคลของเจ้าที่ในแต่ละเดือน 
3. HAD จัดท าแบบฟอร์ม monitor การให้ยาทุกรายที่ใช้HAD 
-เน้นระบบDouble check อย่างต่อเนื่องได้แก่เวรดึกแจกยาหลัง
อาหารเช้า เวรเช้ารับเวรเสร็จให้ตรววจสอบ lock ยา 
-มีการนิเทศติดตามของทีมสม่ าเสมอ 
-เน้นการบริหารยาภายใต้หลัก 6R 
4.มีการสุ่ม Audit chartเพ่ือตรวจสอบทุกเวรเช้า และบันทึก
ผลสรุปการAudit chartในสมุดบันทึกเหตุการณ์ประจ าวัน 
 

 
สถานที่/อุปกรณ์ 
1.ที่เก็บยาไม่เพียงพอ 
2.จัดเก็บไม่เป็นระเบียบ 
3.Lock ยาอยู่ใกล้กัน 

 
 
1.จัดวางยาให้เป็นระเบียบไม่ปะปนกัน เน้นการจัดเก็บยาให้ถูกต้อง
ตามหลัก Identification และติด Stickerที่หน้าLockยาทุกเตียง 

กระบวนการ 
1.ไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
2.ไม่ปฏิบัติตามแนวทางท่ีมี 
3.ขาดการนิเทศติดตามของทีม 

 
-จัดท าแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
อย่างต่อเนื่อง 
-มีการนิเทศติดตามผลการปกิบัติงานของทีมและหัวหน้าหน่วยอย่าง
สม่ าเสมอ 
-ทบทวนการเกิด Med Error ทุกครั้งที่เกิด และร่วมกัน
Conferenceทุกเวรเช้า 
-สรุปการเกิด ME รายบุคคลประจ าเดือน 
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ทบทวนMEและมาตรฐานการปฏิบัติในประชุมประจ าเดือน 
-จัดรางวัลส าหรับผู้ป่วยพบME มากที่สุด3เดือน/ครั้ง/รางวัล โดย
หัวหน้าหน่วย 
 

อ่ืนๆ 
1.แพทย์เขียนยาไม่ชัดเจน 
2.เภสัชกรจ่ายยาผิด 

 
-เน้นในขณะที่ตาม Roundแพทย์ต้องมีการเปิด Order ดูทุกครั้ง
และมีการสอบถามแพทย์ทันทีกรณีอ่านไม่ออก 
-มีการประสานงานกับเภสัชกรทุกครั้ง เมื่อพบมีการจ่ายยาผิด/
คลาดเคลื่อน และน ายาส่งคืนทุกครั้งที่มีความคลาดเคลื่อน 
-มีระบบการConsult แพทย์ทันที  ทุกรายที่เกิดปัญหาเพ่ือให้ผู้ป่วย
ได้รับยาที่ถูกต้อง 
 

 

 อัตราการเกดิ Administration error 16/1 

ระดับ เป้า 2558 2559 2560 2561 
A-B >4 ครั้ง 0.58 0.80 0.54 26.28 
C-D <1 ครั้ง 0.05 0.67 0.17 11.36 
E <1 ครั้ง 0 0 0 0 
F 0ครั้ง 0 0 0 0 

G-H-I 0ครั้ง 0 0 0 0 
 

 

 

การพัฒนา 

 แนวทางปฏิบัติในการบริหารยาในหอผู้ป่วย 
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กระบวนการรับค าสั่งการรักษา 

 

 

รายการ รูปภาพ 
1. รับค าสั่งการรักษาโดยตรวจสอบความถูกต้องก่อน 
รับ order  
2. เซ็นชื่อรับค าสั่งการรักษา ด้วยตัวบรรจง  
3. ส่งใบค าสั่งการรักษา copy เบิกยาไปที่ห้องยา 

 

 

กระบวนการเตรียมยา 

รายการ รูปภาพ 
1.เตรียม check ค าสั่งการรักษากับใบ Medication 
record  
2.เตรียมอุปกรณ์และยาที่ใช้ 
 3. เตรียมสถานที่ในการเตรียมยาให้สะอาด 
 4. เตรียมยา 2 คน ( Double check) 

 

 

กระบวนการบริหารยา 

รายการ รูปภาพ 
1.ตรวจสอบความเข้ากันได้ของยา ( ใช้ คู่มือการให้ยา 
หรืออ่านฉลากท่ีแนบมา กับยา 
 2.บริหารยาอย่างเหมาะสมตามหลัก 6R ยาที่มีความ
เสี่ยงสูงต้องมีการ Identify ชดัเจน 
 3.บันทึกการให้ยา ชนิด ขนาด หนทางที่ ให้ อัตราเร็ว 
และเวลา  
4.การติดตามภายหลังได้รับยา (ประเมิน ตรวจสอบ iv 
site อาการแพ้ และ ผลข้างเคียง) 
5.Double checkและเซ็นชื่อก ากับ 
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นวัตกรรมในการช่วยบริหารยา 

รายการ รูปภาพ 
1. ป้าย NPO 
 2. ป้าย NPO เว้นยา 
 3. ป้าย NPO ไป OR  
 4. ป้าย STAT เพ่ือใช้ในการสื่อสารกับพยาบาล Med 
nurse ป้องกัน การให้ยาผิดพลาด 

 

 

มาตรฐานการให้ยาตามหลัก 6 R หน่วยการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม 

รายการมาตรฐานการให้ยาตามหลัก 6 R แนวทางปฏิบัติของหอผู้ป่วย 
1.ให้ยาถูกคน (Right patient) 1. ติดชื่อผู้ป่วยที่ใบยาก่อนส่งเบิกทุกครั้ง 

 2. ตรวจสอบชื่อผู้ป่วยบนฉลากยาท่ีได้รับทุกครั้งจาก
ห้องยา 3. มีป้ายชื่อหัวเตียง ป้ายข้อมือ เพ่ือระบุตัว
ผู้ป่วยก่อนให้ยาผู้ป่วย  
4.มีการถามชื่อ นามสกุล และดูหมายเลขเตียง 
 5. มีป้ายชื่อคนไข้และฉลากยาติดอยู่บนsyringeหรือ
ถ้วยยาทุกตัว 
 6. เซ็นชื่อผู้เตรียมยา และผู้ให้ยาทุกครั้งในใบ MAR 
เมื่อแจกยา ให้กับผู้ป่วย 

2.ให้ยาถูกชนิด (Right drug) 1. ตรวจสอบยาที่ได้รับจากห้องยาทุกครั้งว่าถูกชนิด 
และประเภทตามท่ี แพทย์สั่งการรักษา และส่งเบิกไป
หรือไม่โดย 2. ใช้วิธีการ Double-check ในการ
เตรียมยาและจัดยาให้กับผู้ป่วย  
3. เพ่ิมความระมัดระวังในยาที่มีชื่อหรือลักษณะ
คล้ายคลึงกัน  
4. ไม่ให้ยาที่แพทย์ไม่ได้สั่ง โดยเฉพาะยาลดไข้ และยา
เดิมที่ผู้ป่วยน าติด ตัวมา โดยสอบถามและแจ้งแพทย์
เจ้าของไข้ก่อนทุกครั้ง และสอบถาม การใช้ยาประจ า
( Drug reconcile )  
5. มีการติดฉลากวันที่ เวลาที่ผสมยา และวันที่
หมดอายุกับยาทุกชนิดที่ เปิดใช้แล้วของผู้ป่วย 
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3.ให้ยาถูกขนาด (Right dose) 1. ตรวจสอบชนิด ขนาด และระยะเวลาของยาที่ให้
ในค าสั่งการรักษากับ แพทย์ทุกครั้งก่อนส่งเบิกยา 
หากมีการสั่งหยุดให้แพทย์ต้องระบุค าสั่งการ รักษาให้
ชัดเจนและเมื่อมีการหยุดใช้ยาตัวใดของผู้ป่วยให้ส่ง 
Order ที่ม ีค าสั่งการรักษาให้หยุดยาและตัวยาคืนแก่
ห้องยาทันที  
2. ตรวจสอบรายชื่อยาที่ได้รับจากห้องยาว่ายาที่ได้รับ
มีชื่อตรงกันกับ Order โดยดจูากฉลากยา ตัวยา ขนาด
ยา  
3. Recheck dose ยาก่อนจัดให้กับผู้ป่วย 

4.ให้ยาถูกเวลา (Right time) 1. กรณีท่ีมียาด่วนให้เขียนเส้นด้วยปากกาแดงแล้วน 
าใบ order copy ใส่ใน ถุงส่งใบ order copy ยา สี
แดง แล้วส่งเบิกยาด่วนจะได้รับยาภายใน 30 นาที 
โดยให้คนงานนั่งรอรับยา 
 2. กรณีที่ผู้ป่วยหนึ่งคนมียาที่ต้องให้ในเวลาเดียวกัน
หลายชนิด ให้ผสมยา ทีละตัว 
 3. บริหารยาที่ให้เป็น Real time เช่นยาก่อนอาหาร
ให้ 30 นาทีก่อนมื้อ อาหาร ยาหลังอาหารให้ไม่เกิน
ครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงหลังมื้ออาหาร ยา Stat dose ให้
ทันทีไม่เกิน 15-30 นาที และยาปฏิชีวนะให้ไม่เกินครึ่ง
ถึงหนึ่ง ชั่วโมงตามเวลาบริหารยา  
4. ดูแลและตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ป่วยได้รับยาทันที 
ณ เวลาที่แจกยา  
5. ตรวจสอบ Card ยากับยาที่จัดให้ตรงกัน และเวลา
ที่ต้องให้ ให้ถูกต้องทุกเวร 

5.ให้ยาถูกวิถีทางและวิธีการ (Right route and right 
method) 

1. ตรวจสอบวิธีการบริหารยากับคาสั่งการรักษาของ
แพทย์ คู่มือยาและ ฉลากยาที่มาพร้อมตัวยาทุกครั้ง
ก่อนนายาไปให้ผู้ป่วย 
 2. กรณีเป็นยาที่ไม่เคยพบหรือเคยให้มาก่อน ปรึกษา
วิธีการให้กับแพทย์ และเภสัชกร 
 3. ศึกษารายละเอียดของยาแต่ละชนิดจากคู่มือยา 
สอบถามเภสัชกรหรือ แพทย์ว่ายาตัวใดสามารถให้คู่
กันได้ และตัวใดมีปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์ ต่อกัน เป็น
ต้น  
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4. ปรับพิจารณาการบริหารยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วย
แต่ละราย เช่น ผู้ป่วย ที่มีปัญหาด้านการกลืนแต่ต้อง
ได้รับยาที่เป็น Capsuleห้ามบด อาจต้องคุย กับแพทย์
และเภสัชกรถึงข้อดีและข้อเสีย เพื่อหาแนวทางที่
ยอมรับได้รับ 

6.บันทึกการให้ยาถูกต้อง (Right document) 1.บันทึกการให้ยาทุกครั้งลงในแบบบันทึกการให้ยา
และบันทึกทางการ พยาบาล โดยระบุชื่อยา ขนาดยา 
วิถีทางที่ให้ และผู้ที่ให้ให้ชัดเจน รวมถึง อาการ
ข้างเคียง/อาการไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดขึ้นทั้งในระหว่าง
และหลังการ ให้ยา โดยเฉพาะกลุ่มยาที่มีความเสี่ยงสูง 
 2. ใช้ลายมือมือที่อ่านง่าย มีความชัดเจน และสื่อสาร
ได้เข้าใจตรงกัน  
3. มี Double check และเซ็นชื่อก ากับ 

4.ผลลัพธ์การด าเนินงาน(ตามตัวช้ีวัด) อย่างน้อย 2ช่วงเวลา (ป  หรือเดือน หรือสัปดาห์) 

ข้อมูลหลังแก้ปัญหา 

ระดับ เป้า ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 
A-B >4 ครั้ง 5.3 4.1 5.2 5.7 
C-D <1 ครั้ง 2.9 2.7 2.9 2.0 
E <1 ครั้ง 0 0 0 0 
F 0ครั้ง 0 0 0 0 

G-H-I 0ครั้ง 0 0 0 0 
 

5.ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

 5.1ยังเกิดอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนจากการบริหารยาแต่ในระดับต่ า 

 5.2พยาบาลผู้บริหารยายังขาดความรู้ในเรื่องคุณสมบัติของยาท าให้บริหารจัดยาไม่เหมาะสม 

6.แนวทางการแก้ไขปัญหา/การขยายผล 

1.ควรมีการเก็บข้อมูลให้ต่อเนื่อง สม่ าเสมอ ลงรายละเอียดความผิดพลาดทุกครั้งที่มีการตรวจสอบเจอ 

2.กระตุ้นเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ และเห็นความส าคัญส่งเสริมให้เกิดการรายงานโดยไม่ปิดบังการ
รายงาน ไม่ต าหนิหรือลงโทษ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความคลาดเคลื่อนทางยา มีการน าข้อมูลที่ได้จากการบันทึก
ความเคลื่อนทางยามาวิเคราะห์ หาสาเหตุ เพ่ือปรับปรุงพัฒนากระบวนการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

50



3.อุบัติการณ์บางอย่างยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 100%ซึ่งเป็นความทา้ทายที่พัฒนาระบบการบริหารยาในหน่วย
การพยาบาลผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรมต่อไป 
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ช่ือเรื่อง เยียวยาใจดวยธรรมะ  
CoP เยียวยาใจดวยธรรมะ และฝายการพยาบาล 

สมาชิกกลุม 
ฝายการพยาบาล และสมาชิก CoP เยียวยาใจดวยธรรมะ  

1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทานไดประสานความรวมมือกับกลุมอาสาพระคิลานธรรม ใน

การดําเนินการ “คลินิกพระคุณเจา” โดยฝายการพยาบาลและ CoP เยียวยาใจดวยธรรมะ ตั้งแตป 2560 
อยางตอเนื่อง จากการดําเนินงานพบวาทําใหเกิดแนวคิดในการดูแลแบบองครวม โดยเฉพาะดานจิตวิญญาณ
อยางเปนรูปธรรมในองคกร และสงผลใหเกิดประโยชนมากมายท้ังตอผูปวย ญาติ และบุคลากร ในกลุม
บุคลากรนั้นนอกจากจะไดประโยชนจากการรวมดูแลผูปวยรวมกับพระคิลานธรรมแลว บุคลากรบางสวนยัง
ไดรับการเยียวยาปญหาสวนบุคคลดวย ทําใหคลายความทุกข มีแรงบันดาลใจในการทํางานและใชชีวิตมากข้ึน 

การดูแลจิตใจของบุคลากรเปนการดําเนินการท่ีสอดคลองกับ 2P safety ในเรื่อง Mental Health 
ซ่ึงเปนประเด็นหนึ่งในจุดเนนขององคกร เนื่องจากการทํางานในภาคบริการท่ีมีภาระงานมากและเผชิญกับ
ความตองการจากทุกทิศทาง ทําใหบุคลากรเกิดความเครียดสะสม สงผลกระทบตอบุคลากร ครอบครัว และ
การทํางาน  

จากการทบทวนขอมูลและสอบถามความตองการเบื้องตนจากบุคลากรผูท่ีเคยไดรับการชวยเหลือ 
เยียวยาใจใน “คลินิกพระคุณเจา” พบวาตองการใหมีการจัดกิจกรรมการดูแลใจบุคลากรอยางเปนรูปธรรม 
แยกจากการดูแลผูปวยขางเตียง รวมท้ังจํานวนบุคลากรท่ีเขารับการดูแลแบบเดิมไดครั้งละจํานวนนอย เพราะ
ไดครั้งละ 1 คน ตอพระเยียวยา 1 รูป เทานั้น CoP เยียวยาใจดวยธรรมะและพระคิลานธรรม จึงมีการจัดตั้ง 
“คลินิกเยียวยาใจ ดูแลใจบุคลากร” เพ่ือใหการชวยเหลือดูแลความทุกขทางใจแกบุคลากร    

 
2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหการชวยเหลือบุคลากรท่ีมีปญหาความทุกขใจ ความไมสบายใจ ความเครียด ใหกลับมา

ทํางานไดอยางมีคุณคา 

2.2 เพ่ือใหบุคลากรไดมีเวทีสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณชีวิตแบบสรางสรรค  

3.  ข้ันตอนการดําเนินงาน 
     3.1 ศึกษาความเปนไปไดในการดําเนินการดูแลใจบุคลากรรวมกับพระคิลานธรรมใน ศปช 
     3.2 รวมกับพระอาสาคิลานธรรมเปด “คลินิกเยียวยาใจ ดูแลใจบุคลากร” เริ่มตั้งแต พฤษภาคม 2561 ทุก
วันศุกร เวลา 13.00-16.00 น. เพ่ือสรางเวทีการสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ ในลักษณะ Focus group 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 3.2.1 กําหนดหัวขอการสนทนาในแตละสัปดาห เนนการแกปญหาในการทํางาน เชน การเผชิญความ
ตาย/เตรียมความพรอมดูแลหลังการสูญเสีย, การแจงขาวราย/การจัดการภาวะความไมพอใจตอการรับบริการ, 
การดูแลผูปวยในสถานการณยุงยากซับซอน/การเผชิญกับภาวะวิกฤต (วิกฤตการรักษาพยาบาล), การดูแล
ผูปวยเรื้อรัง/ดูแลตอเนื่องท่ีบาน/พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ, การดูแลผูปวยท่ีไมใหความรวมมือในการรักษา/
การสรางแรงจูงใจ เปนตน และหมุนเวียนสลับหัวขอสนทนาในแตละสัปดาห 

3.2.1 จัดทําตารางมอบหมายผูรับผิดชอบประจําสัปดาห สัปดาหละ 2-3 หนวยงาน หมุนเวียนกันไป
ในแตละหนวยงาน  
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     3.3 หลังการดําเนินการมีประเมินผลกิจกรรมเปนระยะ โดยการสอบถามพูดคุยแบบไมเปนทางการกับ
พระคุณเจาท่ีเปนผูนํากลุมในแตละสัปดาห และสอบถามจากบุคลากรท่ีไดเขารวมกิจกรรม พบโอกาสพัฒนา
ดังนี้ 
 3.3.1 การสนทนากลุมสมาชิกขาดความสนใจ บางคนพูดแทรก ไมตั้งใจฟงผูอ่ืน มีการใชโทรศัพท
ในขณะรวมกลุมสนทนา  
  - ปรับปรุงโดย จัดทํากติกาขอตกลงการเขารวมกิจกรรมสนทนากลุม และใหตัวแทนสมาชิก
อานใหสมาชิกคนอ่ืนฟงกอนเริ่มการสนทนากลุม 
 3.3.2 หัวขอการสนทนาในแตละสัปดาหเปนลักษณะเชิงลบ และบางหัวขอสมาชิกเกิดความสับสน 
บุคลากรคิดวาตนเองเก่ียวของนอยกับหัวขอสนทนานั้นๆ โดยเฉพาะกลุมบุคลากรท่ีไมไดทํางานใหบริการกับ
ผูปวยโดยตรง จึงขาดวามสนใจและใสใจในการรวมสนทนา  
  - ปรับปรุงโดย ตุลาคม 2561 ปรับหัวขอสนทนาใหเปนเชิงบวก เนนการสรางแรงบันดาลใจ 
สรางสติในการดําเนินชีวิตและการทํางาน เชน ทํางานอยางไรใหไดสุข, ชวนคิดชีวิตท่ีเหลืออยู, กัลยาณมิตร
สําคัญไฉน, งานก็ไดผล คนก็เปนสุข, ทําอยางไรกับลมหายใจสุดทายของฉัน, อึดอัดใจขอใครสักคนมาฟง เปน
ตน        
     3.4 จัดทําแบบประเมินความคิดเห็นตอการเขารวมกิจกรรม ปละ 1-2 ครั้ง และปรับปรุงขอคําถามในแบบ
ประเมินใหไดความคิดเห็นอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน  
     3.5 มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู และประเมินผลกิจกรรมรวมกัน เพ่ือทบทวนปญหาและหาโอกาส
พัฒนาเปนระยะ 
     3.6 สื่อสารผลการดําเนินการแกสมาชิก CoP เยียวยาใจดวยธรรมะ การประชุมองคกรพยาบาล เพ่ือการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง      
 
4.  ผลลัพธการดําเนินงาน 

จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการเยียวยาใจดวยธรรมะใน “คลินิกเยียวยาใจ ดูแลใจบุคลากร” 
2560 (กอนเริ่มโครงการ) 2561 (เริ่ม 4 พ.ค.61) 2562 (ต.ค.61-พ.ค.62) 

7 ราย 222 ราย 286 ราย  
 
 

ผลประเมินความพึงพอใจตอกิจกรรม “คลินิกเยียวยาใจ ดูแลใจบุคลากร” ของบุคลากร  

รายการ 2561 2562 

การประชาสัมพันธขาวสารการประชุมมีความเหมาะสม 68.3 73.77 

กระบวนการการสนทนากลุมมีความเหมาะสม 76.4 75.41 

หัวขอในการสนทนากลุมมีความเหมาะสม 82.1 85.23 

สถานท่ีในการสนทนากลุมมีความเหมาะสม 74.8 75.41 
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พระอาจารยผูนํากลุมสามารถนํากลุมไดอยางเหมาะสม 83 85.23 

ทานมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนประสบการณ หรือแสดงความคิดเห็น 69.1 - 

ทานคิดวาการไดสนทนากลุมทําใหไดคลายทุกข - 68.85 

ทานคิดวาการไดสนทนากลุมทําใหทานมีความสุข/มีความสบายใจ - 67.21 

ทานคิดวาการไดสนทนากลุมทําใหทานไดรับแรงบันดาลใจ - 73.77 

ทานมีโอกาสไดระบายเรื่องคับของใจโดยท่ีมีผูรับฟงอยางเขาใจ - 63.93 

จากการสนทนากลุมทําใหทานเกิดปฏิสัมพันธ/สัมพันธภาพท่ีดีตอผูอ่ืน - 80.33 

ทานคิดวาขอคิดท่ีไดรับสามารถนําไปชวยในการทํางานหรือการดําเนินชีวิต 81.3 68.85 

ทานพึงพอใจตอการไดเขารวมกิจกรรม คลินิกเยียวยาใจ ดูแลใจบุคลากร 77.2 80.33 

ทานตองการเขารวมกิจกรรมนี้อีก 63.4 67.21 

ทานอยากบอกตอใหบุคลากรอ่ืนๆ ไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมนี ้ 78.8 80.33 

คะแนนเฉลี่ย 75.44 74.70 

 
 
 

5.  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
- การมีสวนรวมของบุคลากรในบางหนวยงานยังมีนอย เนื่องจากขาดอัตรากําลัง 
- การประเมินผลกิจกรรมโดยใชแบบสอบถามในภาพรวม ไมสามารถระบุปญหาและประเมินความ

ตองการในแตละสัปดาหได  
 
6.  แนวทางการแกปญหา 
 - ประสานหัวหนาหนวยและตัวแทนสมาชิก CoP ในการชี้แจง สรางความเขาใจ และชวยจดัสรร
บุคลากรเขารวมกิจกรรม 
 - ปรับแนวทางการประเมินความคิดเห็นของผูเขารวมกิจกรรมเปนรายสัปดาห เพ่ือวิเคราะหปญหา
และความตองการไดถูกตอง 
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เอกสารสรุปผลงานการน าเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลชลประทาน 

ชื่อเรื่อง ถ้อยค ำที่บ่งถึงกำรฆ่ำตัวตำยในข้อควำมสั่งลำที่โพสในสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ป่วยที่ลงมือฆ่ำตัวตำย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สาขาวิชาจิตเวช 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Background) 
สำขำวิชำจิตเวชศำสตร์ศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน แห่งมหำวิทยำศรีนครินทรวิโรฒ มีกำร

ติดตำมเยี่ยมผู้ป่วยที่เคยท ำร้ำยตัวเองมำก่อน โดยพบว่ำกำรเยี่ยมบ้ำนในเวลำรำชกำรมีข้อจ ำกัด เนื่องจำกผู้ป่วยส่วน
ใหญ่มักยังท ำงำนประจ ำ ท ำให้ไม่ได้อยู่บ้ำนและมักไม่สะดวกให้หน่วยงำนเยี่ยมบ้ำนเข้ำเยี่ยม ทำงหน่วยงำนจึงใช้กำร
โทรศัพท์และไลน์ติดตำมผู้ป่วยทดแทน โดยให้ผู้ป่วยเพิ่มเพ่ือนหรือติดตำม page ของสำขำวิชำจิตเวช แม้กระนั้นเมื่อ
ผู้ป่วยจะลงมือท ำร้ำยตนเองนั้นก็มักไม่ได้แจ้งเจ้ำหน้ำที่หรือติดต่อทำงโทรศัพท์หรือช่องทำงกำรสื่อสำรอ่ืน ๆ  
ของสำขำวิชำ แต่อย่ำงใด ซึ่งทำงคณะผู้รักษำได้พบผู้ป่วยอีกครั้งก็ต่อเมื่อผู้ป่วยได้รับกำรรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยในแต่
อย่ำงไรก็ดีมีผู้ป่วยบำงรำยมักจะโพสข้อควำม ก่อนลงมือในลักษณะข้อควำมสำธำรณะบน Facebook ซึ่งหมำยถึง
ข้อควำมที่ผู้ใช้ทุกคนสำมำรถมองเห็น(17) หรือค้นหำได้ก่อนที่จะลงมือจริง ในลักษณะกำรสั่งลำ   และสำมำรถค้นหำ
ได้โดยใช้เครื่องมือค้นหำของ Facebook    

จำกกำรค้นหำด้วยเครื่องมือค้นหำเป็นประจ ำ ของหน่วยงำนตั้งแต่เดือน มกรำคม 2561 จนถึงเดือนเมษำยน 
2561 พบผู้ป่วย 2 รำยก่อนที่จะลงมือจริงซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 10 ของผู้ป่วยทั้งหมดในเขตบริกำรที่ลงมือในช่วงเวลำ
ดังกล่ำว แต่กำรค้นหำของสำขำวิชำในปัจจุบันมีข้อจ ำกัด เนื่องจำกทำงสำขำวิชำมีชุดค ำศัพท์เพียงรำยกำรค ำศัพท์ 
{ตำย,อยำกตำย,ฆ่ำตัวตำย} เท่ำนั้น  ท ำให้พบผู้ป่วยเพียงส่วนน้อยก่อนลงมือ อีกทั้งบำงครั้งในภำษำไทยนั้นกำรพูดว่ำ 
“อยำกตำย” หรือแม้แต่ค ำว่ำ “ฆ่ำตัวตำย” บำงครั้งไม่ได้หมำยควำมเช่นนั้นเลย  ดังนั้นกำรค้นหำด้วยเครื่องมือค้นหำ
นั้น ค ำค้น(key word) เป็นเครื่องมือที่ส ำคัญ เพรำะหำกใช้ค ำค้นที่ไม่ถูกต้องอำจท ำให้กำร ค้นหำไม่ได้ผลตำมท่ี
ต้องกำร  ดังนั้น  กำรวิจัยจึงเป็นไปเพ่ือหำ ถ้อยค ำที่บ่งชี้ถึงกำรลงมือฆ่ำตัวตำย (signifier)  อันเป็นถ้อยค ำที่เข้ำใจทั่ว
กันแล้วว่ำจะลงมือ จึงมีควำมส ำคัญมำก  ในกำรที่จะบ่งบอกควำมหมำยของค ำพูดโดยนัยทุกค ำในโพสที่เขียนไว้ โดย
ท ำให้สำมำรถค้นหำได้อย่ำงถูกต้อง และค้นเจอก่อนที่ผู้ป่วยจะลงมือท ำร้ำยตนเองจริง ๆ หำกสำมำรถให้กำรช่วยเหลือ
ได้ก่อนที่จะเกิดเหตุจะถือเป็นกำรช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่ำงแท้จริง ก่อนที่จะมำโรงพยำบำล  
 
2.  วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด (ก ำหนดค่ำเป้ำหมำย) 

 วัตถุประสงค์หลัก :  เพ่ือค้นหำรูปแบบทำงภำษำของถ้อยค ำที่บ่งถึงกำรฆ่ำตัวตำยในข้อควำมสั่งลำที่โพสในสื่อ
สังคมออนไลน์ของผู้ป่วยที่ลงมือฆ่ำตัวตำย 

  วัตถุประสงค์รอง:ควำมหมำยทำงจิตวิทยำ (psychological meaning) ของควำมตำยในข้อควำมสั่งลำ 
(หมำยเหตุ:กำรฆ่ำตัวตำยและควำมตำยมีควำมเกี่ยวข้องแต่ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน โดยผู้ป่วยบำงรำยอำจมองว่ำ ชีวิตหลัง
ควำมตำยนั้นเป็นควำมสุข สงบ สบำย แต่มองกำรฆ่ำตัวตำยว่ำเป็นกำรท ำบำป ก็เป็นได้ ซึ่งจะเห็นว่ำ ควำมรู้สึกและ
ควำมหมำยไม่เหมือนกัน กำรศึกษำจึงแยกสองส่วนนี้ออกจำกกัน)  
     - กำรศึกษำในกลุ่มผู้ป่วยที่ฆ่ำตัวตำยส ำเร็จพบว่ำมีผู้ป่วยร้อยละ 40-50 
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3.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 แพทยผ์ู้วิจัยเก็บข้อมลูจำกกำรท ำกำรบ ำบัดวิกฤติทำงจติใจของพยำบำลในหอผู้ป่วยจำกเวชระเบียน เพื่อใช้เป็นข้อมูล

ด้ำนเจตนำ และแรงจูงใจในกำรกระท ำกำรฆ่ำตัวตำย บันทึกในแบบบันทึกข้อมูล โดยใช้รหสัแทน HN 

 พูดคุยกับผู้ป่วยเพื่อสอบถำมข้อมลูจำกผู้ป่วยโดยพยำบำลวิชำชีพผู้วิจัยเกี่ยวกับเจตนำและควำมหมำยของโพสโดยใช้ 
เวลำไม่เกิน 1 ช่ัวโมง  

 ผู้ช่วยวิจัยบันทึกข้อมูลจำก facebook เก็บรวมรวม ข้อควำมหน้ำบญัชี ที่เป็นสำธำรณะโดยไม่เพิม่เพือ่น หรือติดตำม 
และไม่บันทึกช่ือ โดยใช้ รหัสแทน facebook ID 

 ผู้ช่วยวิจัยน ำข้อมูล facebook ในแบบบันทึกข้อมูลส่งให้ผู้วิจยัด้ำนภำษำศำสตรต์ีควำมขั้นแรก โดยไม่ทรำบประวัติ 
และบันทึกในแบบบันทึกข้อมูล 

 แพทย์ผู้วิจัยแจ้งประวัติแก่ผู้วิจยัดำ้นภำษำศำสตร์และร่วมกันอภิปรำยกรณผีู้ป่วยและตคีวำมขั้นท่ีสอง และบันทึกใน
แบบบันทึกข้อมูล 

 
4.  ผลลัพธ์การด าเนินงาน (ตามตัวช้ีวัด) อยา่งน้อย 2 ช่วงเวลา (ปี หรือ เดือน หรือ สัปดาห์) 

-ได้ค ำค้นหำที่สำมำรถค้นหำกำรฆ่ำตัวตำยได้ตำมต้องกำร 

-สำมำรถลดกำร admission จำกกำรพยำกรณ์ล่วงหน้ำได้  โดยฆ่ำใช้จ่ำยที่ลดลงดูได้จำกค่ำ cost ของแต่ละ 
admission ที่ลดลง 

5.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 - ไม่มีบุคลำกรเพียงพอส ำหรับกำรดุแลผู้ป่วยทั้งหมดในชุมชนของจังหวัดนนทบุรี 

บุคลกำรรวมทั้งแพทย์ขำดควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ข้อมูล กฏหมำย กำรท ำวิจัย และ บุคลำกรส่วนใหญ่กใล้เกษียร
และขำดอัตรำทดแทน   

6.  แนวทางการแก้ไขปัญหา / การขยายผล 
 -สร้ำงโปรแกรม ในกำรค้นหำอัตโนมัติและรำยงำนโดยไม่ใช้คน  
 -สร้ำง machine learning algorithm เพ่ือใช้ในกำรค้นหำค ำศัพท์เพ่ืองำน PP อ่ืนโดยท ำให้ใช้คนท ำงำน
ลดลง 
 
หมายเหตุ ทั้งหมดไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 
  ส่งภำยในวันที่ 5 มิถุนำยน 2562  
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เอกสารสรุปผลงานการนําเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพ 

ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุชลประทาน 

ช่ือเร่ือง การปฏิบัติตามแนวทางการรับคําสั่งและการบริหารยา 

สมาชิกกลุม คณะทํางานพัฒนาคุณภาพตัวชี้วัดความคลาดเคลื่อนทางยา และCoP Medication Error  

1.ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Background) 

 อุบัติการณความคลาดเคลื่อนทางยาถือเปนความเสี่ยงสําคัญของทุกๆโรงพยาบาล สรพ.จึงไดจัดเปน

หนึ่งในความปลอดภัยตาม SIMPLE และเครือขายพัฒนาคุณภาพการพยาบาลก็ถือเปนความสําคัญ

เชนเดียวกัน จึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเปรียบเทียบสถิติการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา (บริหารยา) ใน

ภาพรวม ซ่ึงคณะทํางานพัฒนาคุณภาพตัวชี้วัดความคลาดเคลื่อนทางยา ของฝายการพยาบาล ศปช ไดเขารวม

ในการแลกเปลี่ยนนี้ดวย และมีการพัฒนาการปองกันความคลาดเคลื่อนทางยารวมกับคณะกรรมการ PDC 

ของ ศปช มาโดยตลอด 

 จากสถิติของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาPDC และตัวชี้วัดเปรียบเทียบเครือขายการพยาบาล พบวา

สถิติการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาไมลดลง แตระดับความรุนแรงมีการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน ดังตาราง 

อัตราการเกิด Administration error IPD (ครั้ง/1,000 วันนอน) 

ระดับ เปา 2558 2559 2560 2561 

A-B >4 ครั้ง 0.94 2.47 2.51 3.61 

C-D <1 ครั้ง 4.56 4.29 5.15 5.07 

E <1 ครั้ง 0.03 0.09 0.03 0.06 

F 0 ครั้ง 0 0 0 0 

G-H-I 0 ครั้ง 0 0 0 0 
 

อัตราการเกิด Administration error IPD เทียบเคียงเครือขายการพยาบาล(ครั้ง/1,000 วันนอน) 
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จากการเยี่ยมตรวจของสภาเภสัชกรรม และ สรพ ท่ีผานมา รวมท้ังการทบทวนมาตรฐานโรงพยาบาล

และบริการสุขภาพ ตอนท่ี II-6.2 การปฏิบัติในการใชยา พบโอกาสพัฒนาในการบริหารยา เชน เรื่องการ

ตรวจสอบซํ้าในการรับคําสั้ง การทบทวนความถูกตองของยาการบันทึกเวลายาท่ีตอง drip การสงตอสื่อสาร

ขอมูลเม่ือเปลี่ยนหนวยงาน ความรูของพยาบาลในเรื่องคุณสมบัติของยา เปนตน 

 คณะทํางานพัฒนาคุณภาพตัวชี้วัดความคลาดเคลื่อนทางยา และCoP Medication Errorจึงมีแนวคิด

ท่ีจะทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติในการรับคําสั่งและการบริหารยาใหสอดคลองกับขอเสนอแนะของผูเยี่ยม

ตรวจ และเปนไปตามมาตรฐานของ สรพ 

2.วัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารยา 

 2.2 เพ่ือสงเสริมการรายงานและลดอุบัติการณความคลาดเคลื่อนทางการบริหารยาในระดับรุนแรง 

3.ข้ันตอนการดําเนินการ 

 3.1 สิงหาคม 2561 ศึกษาแนวทางปฏิบัติการรับคําสั่งและการบริหารยา โดยใชขอมูลขอเสนอแนะ

จากการเยี่ยมสํารวจของสภาเภสัชกรรม และ สรพ รวมท้ังมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 

 3.2 กันยายน 2561 ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติการรับคําสั่งและการบริหารยาใหสอดคลองกับมาตรฐาน 

และสื่อสารผานการประชุมของคณะทํางานพัฒนาคุณภาพตัวชี้วัดความคลาดเคลื่อนทางยา และCoP 

Medication Error และการประชุมองคกรพยาบาล 

3.3 ออกแบบการตามรอยการปฏิบัติตามแนวทางการรับคําสั่งและการบริหารยาท่ีปรับปรุง โดยทํา

ความเขาใจและขอตกลงในการตามรอยกอนการลงตามรอยจริง จัดแบงกลุมตามรอยตามหนวยการพยาบาลท่ี

เก่ียวของในการบริหารยาท้ังผูปวยในและผูปวยนอกในลักษณะไขวหนวยงาน 

3.4 ลงตามรอยครั้งท่ี 1 วันท่ี 22 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2561 โดยการสํารวจการปฏิบัติตาม

หนวยงานตาง ๆ  

 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูหลังการตามรอยครั้งท่ี 1 แจงผลการตามรอยเขาท่ีประชุมองคกรพยาบาล 

เพ่ือใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติท่ีไมเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนด 

3.6 มีการตามรอยเพ่ือการกระตุนการปฏิบัติอยางตอเนื่องอีกจํานวน 2 ครั้ง (ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี4 

มีนาคม– 18 มีนาคม 2562 และครั้งท่ี 3 ในวันท่ี 24-30 พฤษภาคม 2562) รวมท้ังหมด 3 ครั้ง 

3.7 หลังการตามรอยไดแจงผลการตามรอยเขาท่ีประชุมองคกรพยาบาล เพ่ือใหมีการปรับปรุงการ

ปฏิบัติท่ีไมเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนดทุกครั้ง 
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4. ผลลัพธการดําเนินการ 

สรุปผลการตามรอยการปฏิบัติตามแนวทางในการรับคําสั่งและการบริหารยา ของฝายการพยาบาล 

เปรียบเทียบ ครั้งท่ี 1-2-3 

ขอท่ี รายการ 
คะแนน 

คร้ังท่ี1 คร้ังท่ี2 คร้ังท่ี3 
1 ชื่อ – สกุล HN /AN ถูกตองชัดเจน 94.12 95 98.67 

2 กรณีเปนคําสั่งของ Extern ตองมี Intern หรือ Staff เซ็นชื่อกํากับ 88.24 95 93.33 

3 เขียนชื่อ และตําแหนงของผูรับคําสั่งใตชื่อแพทยดวยหมึกสีแดง โดย
สามารถอานออกชัดเจน 

70.59 80 90.00 

4 ระบุ ว.ด.ป. และเวลาท่ีรับคําสั่ง 94.12 85 100.00 

5 มีการคัดลอก ชื่อยา ขนาด วิธีการใหยา ลงในใบ MAR ถูกตองตรง
กับ order ของแพทย 

94.12 100 98.67 

6 ยากิน ยาพน ยาหยอด ยาทา ยาสวน ยาปาย ยาเหน็บบันทึกดวย
หมึกสีน้ําเงินยาฉีดบันทึกดวยหมึกสีแดง (กรณี E-MAR มีการใช
สัญลักษณในการสื่อสารท่ีเห็นไดชัดเจน) 

100 100 97.78 

7 เม่ือมีคําสั่งการ off ยา ใหลงชื่อผูoffยา, ว.ด.ป. และเวลาท่ี off โดย
เขียนดวยปากกาสีตรงขาม เชนยารับประทาน เขียน off ดวย
ปากกาหมึกสีแดง/ยาฉีด เขียน off ดวยปากกาหมึกสีน้ําเงิน 

82.35 95 85.33 

8 มีการสง Copy Doctor's order สงหองยาทุกครั้งท่ีมีคําสั่งเรื่องยา 93.7 80 93.33 

9 เม่ือมีขอสงสัยเก่ียวกับชื่อยาหรือขนาดการใหยา ไดมีการสอบถาม
แพทยโดยตรงแลวบันทึกผลการซักถามดวยดินสอใน doctor order 

88.23 95 85.71 

10 กรณีการรับคําสั่งยาท่ีตองใหทันที (Stat order) มีการลอกคําสั่งใน
ใบMAR ทุกครั้ง (ดูเพ่ิมเติมวาไดใหยาภายใน 30 นาทีหรือไม) 

94.12 85 97.33 

11 กรณีท่ีแพทยมีคําสั่งการใชยา และระบุเวลา off ยามาพรอมกันผูรับ
คําสั่งคัดลอกรายละเอียดการครบกําหนด off ยาใตชื่อยานั้น ในใบ 
MAR ระบุวันท่ี และเวลาท่ีครบ off ไวชัดเจน 

82.35 85 82.67 

12 จากขอ 11. ผูรับคําสั่งใชปากกาสีตรงขามกับท่ีใชเขียนชื่อยาคัดลอก
รายละเอียดการครบกําหนด off ยาใตชื่อยานั้น 

94.12 100 76.67 

13 มีการตรวจสอบรายการยาซํ้า หลังการคัดลอกโดยพยาบาล Med 
nurse หรือพยาบาลเจาของเตียง (มีลายมือชื่อพยาบาล 2 ทาน) 

29.41 60 70.11 

14 มีการบันทึก Med reconciliation ภายใน 24 ชั่วโมง ในผูปวยท่ี
อายุ 65 ปข้ึนไปและผูปวยท่ีมีโรคเรื้อรังใหทํา Med reconciliation 
ครบ 100 % 

64.70 90 72.98 

15 การใหยา dose แรกมีการระบุเวลา stat/start dose ในใบMAR 70.59 95 85.56 

16 ระบุเวลาใหยาเปน real time 94.12 85 80.00 

17 กรณีมียา drip มีการระบุเวลา เริ่มตน – สิ้นสุด การใหยาทุกตัว 41.17 50 48.57 

18 มีการบันทึก monitoring HAD ใน “บันทึกทางการพยาบาล” ใหลง 88.23 80 80.00 

59



ขอท่ี รายการ 
คะแนน 

คร้ังท่ี1 คร้ังท่ี2 คร้ังท่ี3 

เฉพาะยาตัวท่ีสําคัญ ท่ีตอง monitor และควรเขียน Evaluation 
ดวยทุกครั้ง 

19 เม่ือมีการเปลี่ยน ward ใชใบ MAR เดิมตอเนื่องกันไป 88.23 100 78.57 

20 เม่ือมีความจําเปนตองการเปลี่ยนใบใหมมีการเขียนกํากับไวดวยวา
ยาตัวนั้นเริ่มใชตั้งแตเม่ือใด 

76.47 95 73.33 

สรุปคะแนน 81.47 87.5 88.60 

 

อัตราการเกิด Administration error IPD (ครั้ง/1,000 วันนอน) 

ระดับ เปา 2558 2559 2560 2561 2562 (ต.ค.61-มี.ค.62) 

A-B >4 คร้ัง 0.94 2.47 2.51 3.61 0.88 

C-D <1 คร้ัง 4.56 4.29 5.15 5.07 2.43 

E <1 คร้ัง 0.03 0.09 0.03 0.06 0.03 

F 0 คร้ัง 0 0 0 0 0 

G-H-I 0 คร้ัง 0 0 0 0 0 

 

5.ส่ิงท่ีไดจากการดําเนินการ 

 5.1 สมาชิกมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการตามรอย นําตัวอยางท่ีดีไปปรับปรุงการปฏิบัติใน

หนวยงานได 

5.2 เกิดการกระตุนการปองกันการเกิดความคลาดเคลื่อนจากการบริหารยาในทุกหนวยการพยาบาล 

6.ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 

 6.1 ยังเกิดอุบัติการณความคลาดเคลื่อนจากการบริหารยาแตในระดับต่ํา 

 6.2 พยาบาลผูบริหารยายังขาดความรูในเรื่องคุณสมบัติของยา ทําใหบริหารจัดการยาไมเหมาะสม 

7. แนวทางการแกไขปญหา / การขยายผล 

 7.1 กระตุนการปฏิบัติ การนิเทศ การเฝาระวัง ผานสมาชิก CoP กรรมการคณะทํางานและหัวหนา

หนวยการพยาบาล 

 7.2 วางแผนในป 2563 มีการจัดอบรมเรื่อง “ความรูเรื่องยาสําหรับพยาบาล” โดยเชิญเภสัชกรมาให

ความรู 
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เอกสารสรุปผลงานการนําเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพ 

ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

ช่ือเร่ือง  ผลการใชแนวทางปฏิบัติการจัดการความปวดแบบไมใชยา 

สมาชิกกลุม คณะกรรมการ CoP  pain management  และคณะทํางานพัฒนาคุณภาพตัวชี้วัดการ

จัดการความปวด  (Pain management ) 

 1.ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Background) 

       การจัดการความปวดโดยไมใชยาเปนวิธีการบรรเทาทุกขทรมานท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง และเพ่ิมมากข้ึน 

ในปจจุบัน รองลงมาจากการใชยา  แตเนื่องจากการใชยาเพ่ือบรรเทาความปวด หากใชมากเกินไปก็อาจจะมี

ผลขางเคียง  แตท้ังนี้ไมใชวาการจัดการความปวดแบบไมใชยาจะไมมีผลขางเคียง  ดังนั้นผูใชแนวทางปฏิบัติจึง

ตองเขาใจ วิธีการตางๆ เพ่ือท่ีจะใชไดเหมาะสมกับปญหาความปวดของผูปวยแตละราย  โดยตองมีการ

ประเมินความปวดอยางตอเนื่อง  และใหการดูแลตามแนวทางปฏิบัติการจัดการความปวดโดยใชยากอนตาม

เกณฑคะแนนความปวด เชน ถาคะแนนความปวดมากกวา  7  ข้ึนไป ตองไดรับยาฉีดบรรเทาปวด  ถานอย

กวา  7  ใหยารับประทานรวมกับการจัดการความปวดแบบไมใชยา  (ตาม  Clinical  Nursing practice 

guideline )  การจัดการความปวดโดยไมใชยา หลัก ใหญ ๆ  มีความหลากหลายมาก  จากขอเสนอแนะของ 

สรพ  เม่ือ 24-25 กรกฎาคม  2561  มีดังนี้   คือ  ควรใหมีการประเมินความปวดและจัดการความปวดให

ท่ัวถึงทุกภาคสวนของหนวยงาน   

ดังนั้น เพ่ือใหมีแนวทางปฏิบัติการจัดการความปวดแบบไมใชยา มาใชรวมกับตามบริบทของแตละ

หนวยงาน และตามความเหมาะสมตามแตละชนิดของความปวด ซ่ึงไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ของ

คณะกรรมการ  CoP  pain management  และคณะทํางานพัฒนาคุณภาพตัวชี้วัดการจัดการความปวด  

(Pain management )  และจากการเขารวมแลกเปลี่ยนกับหนวยงานภายนอก  เชน เครือขายความรวมมือ  

4  สถาบัน  ชมรมเครือขายพัฒนาการพยาบาล  ( Pain network)  สรุปไดเปนแนวทางปฏิบัติ เพ่ือนําสูการ

ปฏิบัติ  กําหนดใหมีการตามรอย จากนั้น นําผลท่ีไดจากการตามรอยตามแนวทางปฏิบัติ  Feedback  เขาท่ี

ประชุมองคพยาบาล  นําขอท่ีตองปรับปรุง  หาขอมูลเพ่ิมเติมนํามาแกไขแนวทางปฏิบัติรวมกัน  ประกาศใช

และ เผยแพรใหทุกหนวยงานใชเปนแนวทางปฏิบัติ ตอไป   
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คณะกรรมการ  CoP  Pain management  จึงจัดใหมีแบงกลุมในการตามรอยตามแนวทางปฏิบัติ

และใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกรรมการและบุคลากรผูปฏิบัติหนางาน   ซ่ึงสรุปผลจากการตามรอย

ตามแนวทางปฏิบัติการจัดการความปวด   มีดังนี้ 

ตัวช้ีวัด 

(เปาหมาย มากกวา  90 %) 

รอยละการปฏิบัติกอนมี

แนวทางปฏิบัติ ป 2561 

1.มีการบันทึกเก่ียวกับความปวด 90 % 

2.มีการใชเครื่องมือมาตรฐานในการประเมินความปวด 92 % 

3.มีการบันทึกความรุนแรงของความปวดอยางนอย 3 ครั้งใน 24 ช่ัวโมง 86 % 

4.การประเมินความปวดซ้ําภายหลังจัดการความปวดในกรณีท่ีมี breakthrough pain 50 % 

5.รอยละผูรับบริการท่ีมีความปวดลดลง ≥ 30 %  ในระยะเวลา 24 ช่ัวโมง 75 % 

6.คะแนนความพึงพอใจของผูรับบริการตอการจัดการความปวด 78.12 % 

เฉลี่ยภาพรวมการปฏิบัติและความพึงพอใจตอการปฏิบัติ 78.52  % 

 

จากสถิติ พบวา ความพึงพอใจตอการจัดการความปวด กอนและหลังใชแนวทางปฏิบัติ  เปน ดังนี้   

 

ตัวชี้วัด กอนการใชแนวทางปฏิบัติ 
  กรกฎาคม  2561 - มกราคม  2562 

ความพึงพอใจตอการจัดการความปวด (ภาพรวม) 87.81 % 
 

คณะกรรมการ  CoP  pain management และคณะทํางานพัฒนาคุณภาพตัวชี้วัด  Pain 

Management จึงมีแนวคิดท่ีจะทบทวนและปรบัปรุงการปฏิบัติการจัดการความปวดใหครอบคลุมท่ัวท้ัง

องคกรและสอดคลองกับขอเสนอแนะของผูเยี่ยมตรวจ และเปนไปตามมาตรฐานของ สรพ 

2.วัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการทบทวนและปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติตามแนวทางการ

จัดการความปวดแบบไมใชยา  นําสูการปฏิบัติ เพ่ือบรรเทาทุกขทรมานแกผูปวยท่ีมีความปวด 

 2.2 เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจตอการจัดการความปวด   ซ่ึงสงผลตอความพึงพอใจภาพรวม 
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3.ข้ันตอนการดําเนินการ 

ข้ันตอน สิงหาคม 
2561 

กันยา 

ยน 
2561 

พฤศจิ
กายน 
2561  

มกราคม 
2562 

กุมภา
พันธ 
2562 

พฤษภา
คม 
2562 

มิถุนา
ยน 
2562 

กรกฎาคม 
2562 

3.1 กําหนดหัวขอการประชุม “แนว
ทางการจัดการความปวดแบบไมใชยา” 

        

3.2 ศึกษาแนวทางปฏิบัติการจัดการ
ความปวดแบบไมใชยา  

        

3.3 นัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู         

3.4 จัดทําแนวทางปฏิบัติการจดัการ 

ความปวดแบบไมใชยา 

        

3.5 สื่อสารแนวทางปฏิบัต ิ         

3.6 ออกแบบการตามรอยการปฏบัิติ
ตามแนวทางโดยทําความเขาใจและ
ขอตกลงในการตามรอยกอนการลงตาม
รอยจริง จัดแบงกลุมตามรอยตามหนวย
การพยาบาลท่ีเก่ียวของท้ังหนวยผูปวย
ในและผูปวยนอกในลักษณะไขว
หนวยงาน 

        

3.7 ปรับปรุงแนวทางใหสอดคลองกับ
มาตรฐาน และสื่อสารผานการประชุม
ของคณะทํางานพัฒนาคุณภาพตัวช้ีวัด 
และ CoP Pain management และการ
ประชุมองคกรพยาบาล 

        

3.8 การแลกเปลีย่นเรยีนรูหลังการตาม
รอยครั้งท่ี 1 แจงผลการตามรอยเขาท่ี
ประชุมองคกรพยาบาล เพ่ือใหมีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติท่ีไมเปนไปตาม
แนวทางท่ีกําหนด 

        

3.9 หลังการตามรอยไดแจงผลการตาม
รอยเขาท่ีประชุมองคกรพยาบาล  
กําหนดใหผูนิเทศเพ่ือใหมีการปรับปรุง
การปฏิบัติท่ีไมเปนไปตามแนวทางท่ี
กําหนดทุกครั้ง 

        

3.10 เผยแพรแนวทางปฏิบัต ิ
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4. ผลลัพธการดําเนินการ 

สรุปผลการตามรอยการปฏิบัติตามแนวทางในหนวยงานตาง ๆ ของฝายการพยาบาล 

เปรียบเทียบ กอนและหลังการใชแนวทางปฏิบัติ 

ตัวช้ีวัด 

(เปาหมาย มากกวา  90 %) 

รอยละการปฏิบัติตาม

แนวทาง ป 2561 

รอยละการปฏิบัติตาม

แนวทาง ป 2562 

1.มีการบันทึกเก่ียวกับความปวด 90 % 94.24 % 

2.มีการใชเครื่องมือมาตรฐานในการประเมินความ

ปวด 

92 % 96.16 % 

3.มีการบันทึกความรุนแรงของความปวดอยางนอย 

3 ครั้งใน 24 ชั่วโมง 

86 % 92.23 % 

4.การประเมินความปวดซํ้าภายหลังจัดการความ

ปวดในกรณีท่ีมี breakthrough pain 

50 % 90 % 

5.รอยละผูรับบริการท่ีมีความปวดลดลง ≥ 30 %  

ในระยะเวลา 24 ชั่วโมง 

75 % 90  % 

6.คะแนนความพึงพอใจของผูรับบริการตอการ

จัดการความปวด 

78.12 % 95.16 % 

เฉล่ียภาพรวมการปฏิบัติและความพึงพอใจตอการ

ปฏิบัต ิ

78.52  % 92.97 % 
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จากสถิติ พบวา ความพึงพอใจตอการจัดการความปวด กอนและหลังใชแนวทางปฏิบัติ  เปน ดังนี้   

ตัวชี้วัด กอนการใชแนวทางปฏิบัติ 
  กรกฎาคม  2561 - มกราคม  
2562 

หลังการใชแนวทางปฏิบัติ 
กุมภาพันธ –   พฤษภาคม  2562 

ความพึงพอใจตอการจัดการ
ความปวด (ภาพรวม) 

87.81 % 92.81 % 

 

 
 

5.ส่ิงท่ีไดจากการดําเนินการ 

 5.1 สมาชิกไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการตามรอย   เติมเต็มในสวนขาดใหกับหนางาน และนํา

ตัวอยางท่ีดีของหนวยงานอ่ืนไปปรับปรุงการปฏิบัติในหนวยงานได 

5.2 เกิดการกระตุนใหหนวยงานมีการนําแนวทางสูการปฏิบัติ 

6.ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 

 6.1 สมาชิกบางหนวยงานมีภาระงานมาก เชน หนวยการพยาบาลอายุรกรรม  ไมสามารถเขารวมได 

 6.2 พยาบาลผูปฏิบัติยังขาดความรูดานการประเมินความปวดและจัดการความปวด 

ในผูปวยท่ีไมสามารถสื่อสารได   

 6.3 พบวาบางหนวยงานไมบันทึกการจัดการความปวดแบบไมใชยาลงใน Nurse’note 

7. แนวทางการแกไขปญหา / การขยายผล 

 7.1 กระตุนการปฏิบัติ โดยใหมีการนิเทศ  ผานกรรมการ  CoP  ของหนวยงานหัวหนาหนวยการ

พยาบาล 

 7.2 วางแผนในป 2563  มีการจัดอบรมเรื่อง “ความรูเรื่องการจัดการความปวดแบบใชยาแลไมใชยา” 

โดยเชิญวิทยากร ท้ังแพทย  เภสัช พยาบาล มาใหความรูกับบุคลากรของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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ร้อยละความพงึพอใจตอ่ความปวด ภาพรวม

87.81

92.81

ก่อนใช้แนวทางปฏิบตัิ

หลงัใช้แนวทางปฏิบตัิ

เป้าหมาย มากกว่า 90 %  
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โครงการบริการปลอดภัย ใส่ใจ Catheter 
สมาชิกกลุ่ม : หน่วยการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษปัญญาเทศาภิบาล 6/3  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดสมรรถนะองค์กรพยาบาลสู่โรงพยาบาลแห่งปัญญา  
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา  
 หอผู้ป่วยพิเศษปัญญาเทศาภิบาล 6/3 ให้บริการผู้ป่วยแผนกศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูกและข้อซึ่งใน
ปัจจุบันพบว่ามีผู้ป่วยที่มารับบริการมีปัญหามาจากกระดูกขาและกระดูกสะโพกหักหรือได้รับบาดเจ็บบริเวณ
กระดูกสันหลังต้องจากัดการเคลื่อนไหว ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยหรือไม่ได้เลย และยังเป็นผู้ป่วยสูงอายุมีโรค
ร่วมเจ็บป่วยเรื้อรัง ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้มักต้องใส่สายสวนปัสสาวะเป็นเวลานาน เกิดปัญหาการติดเชื้อระบบ
ทางเดินปัสสาวะ ก่อให้เกิดปัญหานาไปสู่การใช้ยา Antibiotic ในขนาดท่ีรุนแรง เกิดปัญหาเชื้อดื้อยา ผู้ป่วย
ต้องนอนพักรักษาอยู่ในโรงพยาบาลนานขึ้น สูญเสียค่าใช้จ่ายมากข้ึน มีผลกระทบต่อปัญหาเศรษฐกิจของ
ครอบครัว  
 จากการรวบรวมสถิติการเกิด CAUTI ของหน่วยงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 -30 กันยายน 2562 
พบว่าอัตราการเกิด CAUTI เท่ากับ 5.43 ครั้ง/1000 วันนอน ซึ่งเป้าหมายของโรงพยาบาลอัตราการเกิด 
CAUTI <3 ครั้ง/1000 วันนอน  
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูกที่คาสายสวนปัสสาวะทุกราย  
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด 
1. ผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะได้รับการประเมินตามแบบการประเมินการดูแลผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะ
อย่างถูกต้องต่อเนื่องมากกว่าร้อยละ 80 ผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะได้ 
2. อัตราการเกิด CAUTI < 3 ครั้ง/1000 วันนอน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  
1. ขั้นเตรียมการ  
รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล : วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกันการเกิด CAUTI 
โดยการประชุมกลุ่มพบว่า  
 ผู้ป่วย Spine cord compression , Brain Tumor ,Acute cholangitis ,Fracture neck of 
Femur ,CA end stage ต้องจากัดการเคลื่อนไหวตามแผนการรักษา มีปัญหาระบบทางเดินปัสสาวะ ต้องคา
สายสวนปัสสาวะเป็นเวลานาน ผู้ป่วย CA end stage ส่วนมากเป็นผู้ป่วยสูงอายุและมีโรคร่วม ช่วยเหลือ
ตัวเองไม่ได้มีแผลกดทับ ติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะมาจากโรงพยาบาลอ่ืนหรือจากบ้าน จ าเป็น ต้องคาสาย
สวนปัสสาวะ เป็นเวลานาน เป็นปัญหาส าคัญท่ีก่อให้เกิด CAUTI  
 การปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกันการเกิด CAUTI ตามแบบประเมินการดูแลผู้ป่วยที่คาสายสวน
ปัสสาวะของงาน IC พบว่ายังปฏิบัติไม่ถูกต้องไม่ครอบคลุมตามหัวข้อการประเมิน จากการนิเทศการป้องกัน
การเกิด CAUTI ตามแบบประเมินการดูแลผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะยังพบปัญหาเกี่ยวกับ การล้างมือไม่ครบ 
6 ขั้นตอน,  ไม่เทปัสสาวะออกเม่ือมีปัสสาวะเกิน ¾ ของถุง ไม่กระตุ้นให้ผู้ป่วยดื่มน้ าเมื่อถึงเวลาพลิกตะแคงตัว  
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 1.1 รณรงค์เรื่องการล้างมือทั้งในบุคลากร ผู้ป่วยและญาติ โดยติดตั้งอ่างล้างมือเพ่ิม จัดตั้ง AHR เพ่ิม
ระหว่าง 2 ห้อง/1 จุด ในแต่ละอ่างล้างมือและจุดตั้ง AHR ติด poster การล้างมืออย่างถูกวิธีทุกจุด แขวนขวด 
AHR ที่ท้ายเตียงผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะทุกราย  
 1.2 ติดแถบสี(Sticker สีเขียว) ในต าแหน่ง ¾ ของถุงรองรับปัสสาวะในผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะ
ทุกราย โดยให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการดูแลแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทันทีที่มีน้ าปัสสาวะถึงระดับหรือใกล้ถึง
ต าแหน่งที่ติด Sticker ไว้  
 1.3 จัดท าแผ่นพับการปฏิบัติตัวขณะคาสายสวนปัสสาวะ  
 1.4 เน้นการตระหนักแก่เจ้าหน้าที่และญาติกระตุ้นให้ผู้ป่วยดื่มน้ ามากๆหรือเมื่อพลิกตะแคงตัวทุกครั้ง  
 1.5 ท าความเข้าใจกับผู้ป่วยและญาติ ในรายที่ต้องคาสายสวนปัสสาวะให้ตระหนักถึงความสาคัญของ
การดูแลผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะ โดยการจัดท าแบบประเมินความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยที่คาสาย
สวนปัสสาวะ เน้นในรายที่ต้องคาสายสวนปัสสาวะนานหรือต้องคาสายสวนเมื่อกลับไปบ้าน และติดตาม
ประเมินซ้ าอย่างต่อเนื่อง  
2.ขั้นด าเนินงาน  
 2.1 ประเมินผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่คาสายสวนปัสสาวะเพ่ิมความถี่ในการประเมินตามแบบประเมินการ
ดูแลผู้ป่วยคาสายสวนปัสสาวะ  
 2.2 ติดแถบสีแดงบนกระดานรายชื่อผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะเพ่ือเป็นการสื่อสารส่งต่อข้อมูลในทีม 
และในแฟ้มส่งต่อข้อมูลระหว่างเวร พร้อมบันทึกแผนการพยาบาล(Nursing care plan) ในเวชระเบียนผู้ป่วย  
 2.3 เน้นให้เจ้าหน้าที่ทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันการเกิด CAUTI ให้ค าแนะน าแก่
ผู้ป่วย/ญาติในการปฏิบัติตัว พร้อมทั้งบันทึกกิจกรรมการพยาบาลและประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลใน
บันทึกทางการพยาบาล  
 2.4 นิเทศการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิด CAUTI ตามแนวทางปฏิบัติอย่างถูกต้อง  
ระยะเวลาด าเนินงาน  
เริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลและปฏิบัติตามแนวทางในผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะทุกรายตั้งแต่เดือน ตุลาคม 
2561-พฤษภาคม 2562 จ านวนผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะทั้งหมด 165 ราย จ านวนวันที่คาสายสวนปัสสาวะ
ทั้งหมด 472 วัน อัตราการเกิด 0 ราย 
ล าดับ เดือน จ านวนผู้ป่วยคาสาย

สวนปัสสาวะ(ราย) 
จ านวนวันที่คาสายสวน

ปัสสาวะ(ราย) 
จ านวนที่เกิด 
CAUTI (ราย) 

1 ตุลาคม  2561 28 80 0 
2 พฤศจิกายน 2561 33 63 0 
3 ธันวาคม 2561 26 76 0 
4 มกราคม 2562 24 68 0 
5 กุมภาพันธ์ 2562 19 60 0 
6 มีนาคม 2562 17 67 0 
7 เมษายน 2562 18 58 0 

รวม 165 472 0 
 
อัตราการเกิด CAUTI /1000 วันนอน  =   0 x 1000     = 0 ครั้ง/1000 วันนอน 
                                                      472 
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ระยะประเมินผล 1 ตุลาคม 2561-พฤษภาคม 2562  
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

1.ผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะได้รับการประเมินตามแบบการประเมินการดูแลผู้ป่วยที่
คาสายสวนปัสสาวะอย่างถูกต้องต่อเนื่อง 
2.อัตราการเกิด CAUTI ต่อ 1000 วันนอน 

> 80% 
 

< 3 ครั้ง 

100 % 
 

0 ครั้ง 
 
ทรัพยากรและงบประมาณ  
- แถบสี Sticker สีเขียว 1 ม้วน ราคา 35 บาท  
- หรือถ้าไม่สะดวกในการใช้แถบสี Sticker สามารถใช้ปากกาเมจิสองหัวสีน้าเงินหรือสีแดงแทนโดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย  
- จ านวนวันนอนลดลงท าให้ค่าใช้จ่ายลดลง เมื่อไม่เกิดการติดเชื้อก็ลดการใช้ Antibiotic 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
- หอผู้ป่วยพิเศษจ าเป็นต้องมีญาติเฝ้าซึ่งญาติผู้ดูแลมีการผลัดเปลี่ยนคนเฝ้าไม่มีการส่งเวรต่อในเรื่องการเฝ้า
ระวังถุงรองรับปัสสาวะในต าแหน่ง ¾ 
แนวทางการแก้ไข / การขยายผล 
- อธิบายให้ญาติและผู้ป่วยส่งเวรต่อกันเมื่อเปลี่ยนคนเฝ้า และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ 
 
ถุงรองรับปัสสาวะที่ใช้ติดแถบสี(Sticker สีเขียว) ในตาแหน่ง ¾ ของถุง 
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เอกสารสรุปผลงานการน าเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพ 

หน่วยงานเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
 

ชื่อเรื่อง        VIP  Feel  Good II (ความพึงพอใจในการให้บริการของผู้รับบริการ VIP) 

สมาชิกกลุ่ม   หน่วยงานเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 

วิธีการน าเสนอ  จัดท าโปสเตอร์ 

 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Background) 

 ความพึงพอใจในการให้บริการของผู้รับบริการ VIP เป็นเรื่องส าคัญเรื่องหนึ่งในการวัดคุณภาพ       

การบริการของหน่วยงานเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ดังนั้น ทางหน่วยงานเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข                   

จึงได้ส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของผู้ รับบริการ VIP แล้วพบว่า พ้ืนที่รองรับการให้บริการ                        

(ห้องรับรอง VIP) มีข้อจ ากัดในเรื่ องของความคับแคบ เนื่องจากผู้รับบริการ VIP และผู้รับบริการจาก             

องค์กรเครือข่ายมีจ านวนมากขึ้นและมารับบริการในขณะเดียวกัน ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ     

หน่วยงานเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขจึงน าผลส ารวจที่ได้มาปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการให้บริการต่อไป  

 

2. วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด 

 2.1 เพ่ือให้ผู้รับบริการ VIP มีความพึงพอใจในการบริการอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 95 หรือมากกว่า 

 2.2 เพ่ือให้ได้รับยอดเงินบริจาค 10,000,000 บาทต่อปี หรือมากกว่า 

 2.3 เพ่ือขยายฐานผู้รับบริการ VIP เพ่ิมเป็น 70 คนต่อปี 

 2.4 เพ่ือขยายพ้ืนทีห่้องรับรอง VIP ให้สามารถรองรับผู้รับบริการ VIP 35 คน หรือมากกว่า 

 

3. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

  ข้อมูลก่อนด าเนินการ 

  1. เนื่องจากหน่วยงานเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขได้ก่อตั้งขึ้น เพ่ือการรับบริจาคเป็นรูปธรรม            

โดยได้เริ่มกระบวนการการดูแลผู้รับบริการ VIP เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดี และได้จัดท าแบบสอบถาม        

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ VIP และในปี 2561 พบว่าความพึงพอใจในการให้บริการของผู้รับบริการ VIP 

อยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 97 ซึ่งมีเพียงร้อยละ 3 เท่านั้น ที่ยังไม่พึงพอใจในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้บริการ           

เนื่องจากห้องรับรอง VIP บริเวณชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มีพ้ืนที่จ ากัด              

หากผู้รับบริการ VIP และองค์กรเครือข่ายมาใช้บริการพร้อมกันหลายท่าน พ้ืนที่อาจคับแคบเกินไป             

ท าให้เกิดความไม่สะดวกสบาย 
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- 2 - 

 

  2. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ได้จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การรับบริจาคตามช่องทาง

ต่าง ๆ รวมถึงการให้สิทธิประโยชน์ส าหรับผู้บริจาคตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ท าให้มีผู้สนใจร่วมบริจาคเงิน 

และใช้สิทธิผู้รับบริการ VIP อย่างต่อเนื่อง โดยยอดเงินบริจาค ปี พ.ศ. 2561 ในทุกช่องทางมีจ านวนทั้งสิ้น  

60.5 ล้านบาท 

  3. หน่วยงานเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขได้จัดท าคู่มือการให้บริการผู้รับบริการ VIP ขึ้น และ              

ได้แจกจ่ายคู่มือให้กับทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เ พ่ือให้ทุกหน่วยงานท าความเข้าใจร่วมกัน และ               

ประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

  4. เนื่องจากหน่วยงานเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขได้เล็งเห็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด   

โดยส ารวจพบว่า พ้ืนที่ห้องว่าบริเวณภายในห้อง X – Ray จึงด าเนินการขออนุมัติใช้พ้ืนที่ห้องว่างดังกล่าว   

เพ่ือปรับปรุงเป็นห้องรับรอง VIP ขนาดใหญ่ 

  

4. ผลลัพธ์การด าเนินงาน (ตามตัวช้ีวัด) 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 

ปี 2561 ปี 2562 

มกราคม 62 – พฤษภาคม 62 

1.  ค ว าม พึ งพอ ใจขอ ง

ผู้ใช้บริการ VIP 

95% 97% 98% 

2.  ยอดรับบริจาค 10 ล้านบาท 60.5 ล้านบาท 16.5 ล้านบาท 

3. ฐานผู้รับบริการ และ

องค์กรเครือข่าย 

70 114 คน 126 คน 

4. ขยายพ้ืนที่ห้องรับรอง 

เพ่ือรองรับ 

35 คน - 40 คน 
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5. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ  

  ในกรณีที่ผู้รับบริการ VIP ที่เป็นผู้สูงอายุหรือมีโรคประจ าตัวที่ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด   

ไม่สามารถนั่งรอรับบริการภายในห้องรับรองบริเวณชั้น 1 ได้ 

 

6. แนวทางการแก้ไขปัญหา / การขยายผล 

 การแก้ไขปัญหา 

  การให้บริการผู้ รับบริการ VIP ที่ เป็นผู้สู งอายุหรือมีโรคประจ าตัว จ าเป็นต้องเตรียมสถานที่                   

ห้องรับรอง VIP ชั้น 2 ไว้ โดยเฉพาะ เพ่ืออยู่ ในการดูแลของแพทย์อย่ างใกล้ชิด และทางเจ้ าหน้าที่                    

หน่วยงานเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  ได้ประสานงานตามแต่ละห้องตรวจเ พ่ือพาผู้ รับบริการ VIP                   

เข้ารับการตรวจรักษา แบบ One Stop Service 

 

 การขยายผล 

  1. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของผู้รับบริการ VIP ออนไลน์ 

  2. ประสานงานกับหน่วยงานเวชนิทัศน์, งานสื่อสารองค์กร เพ่ือจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การรับบริจาค 

  3. จัดทีมการตลาดเพ่ือออกการตลาดเชิงรุก 

  4. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น วัดชลประทาน กรมชลประทาน เทศาบาล และ    

หน่วยงานจังหวัด ในการออกบูธประชาสัมพันธ์และรับบริจาค  
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เอกสารสรุปผลงานการนําเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลชลประทาน 

ช่ือเรื่อง  ถูกตอง ม่ันใจ สะดวก ฉับไว ดวยโปรแกรมจัดการคลังสารเคมี 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  เภสัชกรรม 
 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Background) 
 หนวยผลิตยาท่ัวไป ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน มีหนาท่ีผลิตยาท่ัวไปท้ังยาน้ํารับประทาน 
ยาใชภายนอก ยาผลิตใหผูปวยเฉพาะราย (Extemporaneous) และการแบงบรรจุสําหรับ การผลิตยาท่ัวไป การ
พัฒนาสูตรตํารับมีความสําคัญตอมาตรฐานของยาท่ีผลิตได และสวนข้ันตอนการดูแลคลังสารเคมีมีความจําและ
ความสําคัญเชนเดียวกันเนื่องจากตองดําเนินการจัดการใหสารเคมีมีความเพียงพอ พรอมใชในการผลิตยา โดย
การดูแลคลังสารเคมีมีหลายข้ันตอนดังนี้ 1. การตัดสารเคมีเม่ือมีการนําออกมาใช โดยมีข้ันตอนการตัด 3 
ข้ันตอนดวยกัน 1.1 ตัดสารเคมีใน stock card เล็กของสารเคมีตัวนั้นๆ 1.2 ตัดในสมุดตัดสารเคมี เพ่ือรวบรวม
ขอมูลวาใน 1วันหรือ 1 สัปดาหมีการตัดจายอะไรบาง 1.3 นําขอมูลดังกลาวไปตัดในโปรแกรม Inventory และ
ลงใน stock card ใหญ 2. ตรวจนับสารเคมีคงเหลือโดยใหมีจํานวนคงเหลือเทากันระหวาง stock card และ
สารเคมีท่ีเหลือขณะนั้นทุกสิ้นเดือน 3. เม่ือมีสารเคมีเหลือนอยกวาจํานวนท่ีนอยท่ีสุดท่ีควรมี (minimum stock) 
จะตองทําการนับสารเคมีคงเหลือใหมทุกรายการ เพ่ือจะทําการสั่งซ้ือสารเคมี เหตุผลท่ีตองทําการนับจํานวน
สารเคมีคงเหลือท้ังหมด เนื่องจากมีความจําเปนตองซ้ือสารเคมีตัวอ่ืนท่ีจัดจําหนายจากบริษัทจําหนายสารเคมีตัว
ท่ีนอยกวา minimum stock รวมดวย ท้ังนี้เพ่ือความสะดวกในการทําใบสั่งซ้ือท่ีจัดจําหนายโดยบริษัทเดียวกัน
ท้ังปงบประมาณ 4. หลังจากไดจํานวนคงเหลือ จึงนํามาเปรียบเทียบกับอัตราการใชสารเคมีท้ังปงบประมาณ 
เพ่ือทําการจัดซ้ือสารเคมีไดอยางเหมาะสมตอไป จากข้ันตอนการปฏิบัติงานดังกลาวนั้นมีความซับซอน และแต
ละข้ันตอนมีการใชเวลานาน ผูจัดทําโครงการจึงเล็งเห็นปญหา และไดทําการหาวิธีแกไขปญหาโดยคิดโปรแกรม
ในการตัดสารเคมีเพ่ือลดข้ันตอน และสามารถเตือนเม่ือสารเคมีมีจํานวนนอยกวา minimum stock พรอมท้ัง
คํานวณจํานวนท่ีตองสั่งซ้ือสารเคมีได โดยผูจัดทําโครงการหวังวาโปรแกรมดังกลาวจะสามารถลดข้ันตอนการตัด
จายสารเคมี และอํานวยความสะดวกในการจัดซ้ือสารเคมีตอไป 

ตารางเปรียบเทียบข้ันตอนการปฏิบัติงานกอนและหลังมีโปรแกรม 
ข้ันตอนเดิม ข้ันตอนใหม 

ตัดสารเคมี 
1.ตัดสารเคมีใน stock card เล็กของสารเคมีตัว
นั้นๆ 

1.ตัดสารเคมีโดยการยิงบารโคดเพ่ือบันทึกในโปรแกรม
ตัดสารเคมี 

2.ตัดในสมุดตัดสารเคมี 2.ตัดในโปรแกรม Inventory และลงใน stock card 
ใหญ 

3.ตัดในโปรแกรม Inventory และลงใน stock 
card ใหญ 

 

ตรวจสอบคลังสารเคมี 
นับจํานวนสารเคมีทุกสิ้นเดือน นับจํานวนสารเคมีทุกสิ้นเดือน 
จัดซ้ือสารเคมี 
1.เจาหนา ท่ีพบสารเคมี ท่ีนอยกวา minimum 
stock แจงเรื่องใหเภสัชกรทราบ 

1.โปรแกรมทําการแจงเดือนเม่ือสารเคมีนอยกวา 
minimum stock พรอมท้ังคํานวณจํานวนท่ีตองสั่งซ้ือ
สารเคมี 

2. เภสัชกรพิมพแบบฟอรมการตราจนับสารเคมี 
เพ่ือใหเจาหนาท่ีตรวจนับสารเคมีใหมท้ังหมด 

2. ดําเนินการสั่งซ้ือ 

3. นําจํานวนสารเคมีทีเหลือ เปรียบเทียบอัตราการ
ใชในปงบประมาณท่ีผานมา 
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ข้ันตอนเดิม ข้ันตอนใหม 
4. คํานวณจํานวนสารเคมีท่ีตองสั่งซ้ือ   
5. ดําเนินการสั่งซ้ือ  

 
2.  วัตถุประสงค และตัวช้ีวัด  

1. ลดระยะเวลาในการตัดสารเคมีโดยตั้งเปาหมายใหลดระยะเวลาจากเดิมรอยละ 20 
2 ลดระยะเวลาในกระบวนการคํานวณหาสารเคมีท่ีตองการสั่งซ้ือตั้งเปาหมายใหลดระยะเวลาจากเดิมรอยละ 20 

3.  ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 3.1 ทบทวนปญหา และสอบถามปญหาจากผูปฏิบัติงาน 
 3.2 วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาวามีการลาชาในข้ันตอนใด   
 3.3 หาแนวทางการแกไขปญหา  
 3.4 ออกแบบโปรแกรม หาขอมูลในการพัฒนาโปรแกรม โดยโปรแกรมจะตองสามารถลดข้ันตอนการ
ตัดสารเคมี และสามารถเตือนเม่ือสารเคมีมีจํานวนนอยกวา minimum stock พรอมท้ังคํานวณจํานวนท่ีตองสั่งซ้ือ
สารเคมีได  
 3.5 ดําเนินการทําโปรแกรมโดยตัวโปรแกรมสามารถรับสารเคมีเขาstock  ตัดสารเคมีผานการยิงบาร
โคดได (Version 1) เม่ือดําเนินการเสร็จแลวนํามาทดลองใช และประเมินผลพบวา เนื่องจากการใชสารเคมีบางครั้ง
การผลิตสารเคมี 1 ชนิดตองใชหลายกลองการยิงสารเคมีทีละกลองโดยบนหนาจอไมสามารถนับรวมจํานวนไดทําให
เกิดความสับสนถึงจํานวนท่ีทําการตัดจาย 
 3.6 นําปญหาดังกลาวมาวางแผน และแกปญหา โดยวิเคราะหขอมูล หากโปรแกรมสามารถนับการยิง
สารเคมีซํ้าไดจะสามารถแกปญหาดังกลาวได จากนั้นไดทําการคนหาวิธีแกปญหาดังกลาวจนพบวิธีการแกปญหา 
และนําไฟลตนแบบดําเนินการพัฒนาตอใหเขากับบริบทของหนวยงานพรอมท้ังเพ่ิมในสวนการแจงเตือนหากยิงบาร
โคดตัดสารเคมีแลวสารเคมีนอยกวา Minimum stock และสามารถออกใบสั่งซ้ือสินคาได แตสวนของการออกใบสั่ง
ซ้ือสารเคมียังไมสามารถทําไดสําเร็จ (Version 2) เม่ือดําเนินการเสร็จแลวนํามาทดลองใช และประเมินพบวาการ
แจงเตือนทุกครั้งเม่ือตัดสารเคมีแลวจํานวนสารเคมีนอยกวา Minimum stock ทําใหเกิดความไมสะดวก และความ
ลาชาในการใชงาน 
 3.7 นําปญหาท่ีเกิดข้ึน มาคิดวิเคราะห และแกไขปญหาดังกลาว โดยศึกษาหาขอมูลเพ่ิมเติมและทํา
การแกไขโดยเปลี่ยนเปน เม่ือเรากดปุมบันทึกจะแจงเตือนสารเคมีท่ีตองดําเนินการสั่งซ้ือ (Version 3) เม่ือ
ดําเนินการตรวจสอบพบวาสามารถแจงเตือนได แตท้ังนี้บางครั้งการแจงเตือนไมถูกตองเนื่องจาก bug ของโปรแกรม  
 3.8 นําปญหาท่ีเกิดข้ึน นํามาแกไขปญหา โดยเปลี่ยนเปนการแจงเตือนเปนการเตือนผาน Visual 
management คือหากมีสารเคมีนอยกวา Minimum stock จะแจงเตือนเปนสีแดง (Version 4) 
 3.9 พัฒนาโปรแกรมในสวนท่ียังไมสามารถพัฒนาไดในสวนชวยคํานวณการสั่งซ้ือสารเคมี และออก
ใบสั่งซ้ือสารเคมีใหสําเร็จ (Version 5)  
 3.10 เม่ือดําเนินการเสร็จแลวนํามาทดลองใช และประเมิณผล พบวาหากโปรแกรมสามารถมีในสวน
ของ stock card, ดูยอดคงเหลือ, ดูการตัดสารเคมีไดจะสะดวกมากยิ่งข้ึน จึงนํามาพัฒนาตอจนสําเร็จ (Version 6) 
 3.11 นําโปรแกรมตัดสารเคมี Version 6 มาทําการเปรียบเทียบระยะเวลาการตัดสารเคมีแบบเดิม 
และการออกใบสั่งซ้ือสารเคมีแบบเดิม 
 3.12 นําขอมูลท่ีไดมาประเมิน และสรุปผล  
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4.  ผลลัพธการดําเนินงาน  

 
เม่ือทําการเปรียบเทียบระยะเวลาตัดสารเคมีระหวางวิธีเดิม กับวิธีใหมพบวาสามารถลดระยะเวลามากกวา

ท่ีตั้งเปาหมายไวท่ี 20% โดยเดือนแรกลดได 60.94% เดือนท่ีสองลดได 67.76% และเดือนท่ีสามลดได 80.99% 

 

ในสวนของระยะเวลาออกใบสั่งซ้ือสารเคมีพบวาสามารถลดระยะเวลาลงจากวิธีเดิม 87.74% 

5.  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
 - เนื่องจากไมเชี่ยวชาญในการทําโปรแกรม Access จึงตองทําการศึกษาหาขอมูลดวยตนเองจากเว็บ
ไซด www.google.com และ www.youtube.com เปนอยางมาก และปญหาท่ีตองการแกไข หรือวิธีท่ีตองการ
แกไขปญหาดังกลาวทําการสืบคนไดยาก 
 - การพัฒนาโปรแกรมใหเปนไปตามเปาประสงคยากเกินความสามารถจึงไมสามารถทําสําเร็จไดในครั้ง
เดียวตองศึกษาเพ่ิมเติมอยางมาก และทดลองทําหลายครั้งกวาจะสัมฤทธิ์ผล 
 - แมจะดําเนินการเขียนสูตรตามขอมูลท่ีคนหามาได แตผลลัพธเกิดความคลาดเคลื่อนจากการเกิด Bug 
ของโปรแกรมจนตองคนหาวิธีแกไขปญหาใหม  
 - หากมีเครื่องยิงบารโคดไรสายจะเพ่ิมความสะดวกข้ึน 
 - หากโปรแกรม Access สามารถแชรบน Internet หรือ Online ไดจเพ่ิมความะสะดวกมากข้ึน
เนื่องจากสามารถใชไดกับคอมพิวเตอรไดหลายเครื่อง 
 - โปรแกรมดังกลาวมีเพียงชุดเดียวหากถูกลบ อาจเกิดปญหาได 
 - สารเคมีมีเพียงบริษัทเดียวท่ีมีบารโคด 

6.  แนวทางการแกไขปญหา / การขยายผล 
        - ศึกษาขอมูลใหเพ่ิมมากข้ึน และสมัคร webboard ของ thai access เนื่องจากเปนแหลงรวมผูมี
ความรูเรื่องโปรแกรม Access เพ่ือสอบถามหาวิธีดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาท่ียังติดขัด  
        - แกไขปญหาโปรแกรมหายโดยทําการบันทึกในไดรฟดี และทํา shortcut วางบน desktop แทนการ
นําโปรแกรมมาวางบน desktop 
             -  ทําการสรางบารโคดใหกับสารเคมีทุกรายการ เพ่ือจะสามารถตัดสารเคมีผานการยิงบารโคดได 
 

เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3

ตัดสารเคมีวิธีเดิม 16.13 31.64 10.68

ตัดสารเคมีวิธีใหม 6.3 10.2 2.03
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เปรียบเทียบระยะเวลาออกใบส่ังซ้ือสารเคมีระหวางวิธีเดิม กับวิธีใหม
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เอกสารสรุปผลงานการน าเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลชลประทาน 

ชื่อเรื่อง................................................................................................................................................ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Background) 
งานโภชนาการนอกจากจะมีหน้าที่หลักในการให้บริการด้านอาหารให้แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาล ยังมีหน้าที่  

ให้โภชนศึกษาการสอนและสาธิตการผลิตอาหารทางสายให้อาหารให้กับญาติและผู้ป่วย จากสถิติการสอนและสาธิต
อาหารทางสายให้อาหารในปีงบประมาณ 2561 นั้น พบว่ามีจ านวนผู้ป่วยและญาติที่แพทย์ส่งมาให้เรียนรู้การผลิต
อาหารทางสายให้อาหารก่อนจ าหน่ายกลับบ้านเป็นจ านวน 129 คน/ปี คิดเป็นร้อยละ 0.42 ของจ านวนผู้ป่วย ใน
ทั้งหมดที่รับบริการ ในการสอนและสาธิตการผลิตอาหารทางสายให้อาหารให้แก่ผู้ป่วยแต่ละรายนั้นใช้เวลาโดยเฉลี่ย
ประมาณ 1.5-2 ชั่วโมง/คน จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในแต่ละวันนักโภชนาการต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการ
สอนและสาธิตการผลิตอาหารทางสายให้อาหารให้กับผู้ป่วยและญาติ ประกอบกับจ านวนนักโภชนาการที่มีอยู่อย่าง
จ ากัด และยังต้องมีภาระหน้าที่ในการดูแลและควบคุมทั้งงานบริการและงานโภชนศึกษา จึงส่งผลให้การสอนและ
สาธิตการผลิตอาหารทางสายให้อาหารยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร   อีกทั้งในปัจจุบันได้มีการย้ายผู้ป่วยจาก       
หอผู้ป่วยโซนเดิมไปยังอาคารผู้ป่วย 20 ชั้น ส่งผลให้ผู้ป่วยและญาติต้องใช้เวลาในการเดินทางมายังงานโภชนาการ
นานขึ้น จึงไม่สะดวกต่อผู้ป่วยและญาติ 

 จากปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาสื่อการสอนและสาธิตอาหารทางสายให้อาหารด้วย
เทคโนโลยี QR Code โดยการปรับเปลี่ยนวิธีการให้ข้อมูลการผลิตอาหารทางสายให้อาหาร โดยให้บริการผ่านทาง 
Smart phone โครงการนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยและญาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ครบถ้วน และสามารถน า
ข้อมูลที่บันทึกไว้ใน Smart phone มาใช้ได้ในภายหลัง ผู้รับบริการสามารถรับข้อมูลการให้บริการได้ด้วยตนเอง 
ส่งผลให้การบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการนั้นสามารถ
ลดขั้นตอนการท างาน และประหยัดงบประมาณในการผลิตเอกสารประกอบการสอนและสาธิต โดยโครงการนี้ได้
จัดท าร่วมกับหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยใน สาขาวิชาศัลยกรรม สาขาวิชาอายุรกรรม งานสื่อสารและสารสนเทศ             
งานเวชนิทัศน์ และหน่วยงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

จากการด าเนินการโครงการพัฒนาสื่อการสอนและสาธิตอาหารทางสายให้อาหารด้วยเทคโนโลยี QR 
Code งานโภชนาการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ และตอบสนอง
แผนยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2562-2566 ของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ  ชลประทาน มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ คือ แผนยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดสมรรถนะองค์การสู่โรงพยาบาลแห่งปัญญา (Smart Hospital 
and Smart Head and Smart Hand) วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 18 วัฒนธรรมองค์กรที่ตอบรับต่อเทคโนโลยี  
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ที่ 18.1 ผลงานด้านเทคโนโลยีที่น ามาใช้ประโยชน์ อีกทั้งโครงการดังกล่าวยังใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด (ก าหนดค่าเป้าหมาย) 

1. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการในวิธีการให้ข้อมูล ร้อยละ 70 
2. อัตราความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ร้อยละ 70 
3. ลดต้นทุนการผลิตเอกสารประกอบการสอนและสาธิตอาหารทางสายให้อาหาร ร้อยละ 70 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาสื่อการสอนและสาธิตอาหารทางสายให้อาหารด้วยเทคโนโลยี QR Code 
งานโภชนาการ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ และระดับความส าเร็จของโครงการ (ระบุ Output / Outcome / Impact) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
ระดับ

ความส าเร็จ 
1. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการในวิธีการให้ข้อมูล ร้อยละ ≥ 70 - ผู้ป่วย 

- ญาติผู้ป่วย Output 

2. อัตราความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ร้อยละ ≥ 70 - นักวิชาการโภชนาการ 
- พยาบาล 
- แพทย ์

Output 

3. ลดต้นทุนการผลิตเอกสารประกอบการสอน 
    และสาธิตอาหารทางสายให้อาหาร 

ร้อยละ ≥ 70 - ห้องถ่ายเอกสาร 
Output 

 
3.ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการพัฒนาสื่อการสอนและสาธิตอาหารทางสายให้อาหารด้วยเทคโนโลยี QR Code 
 

 
4.  ผลลัพธ์การด าเนินงาน (ตามตัวช้ีวัด) อย่างน้อย 2 ช่วงเวลา (ปี หรือ เดือน หรือ สัปดาห์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงตัวอย่างเว็บเพจ 

ปีงบประมาณ 2561 - 2562 
กิจกรรม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล         รุ่งอรุณ  เสือสมิง 
2. จัดท าข้อมูลและเรียบเรียงเนื้อหา ในการ 
   สร้างเว็ปเพจ 
- บันทึก VDO การผลิตอาหารทางสาย 
  ให้อาหาร 
- จัดท าสูตรมาตฐานอาหารทางสายให้อาหาร 
- เรียบเรียงเนื้อหาและข้อมูล 

        รุ่งอรุณ เสือสมิง 
ดวงตา  ปูหิ้น 
จินตนา  มูลทา 
ธนนันท์  ศิริไกรวัฒนาวงศ ์
อโณมา  ใจเอื้อ 
อาธร  สิทธิสาร 

3. จัดท าแนวทางปฏิบัติการสอนและสาธิต 
    อาหารทางสายให้อาหาร ด้วย QR Code 

        รุ่งอรุณ  เสือสมิง 

4. ทดลองใช้บทเรียนออนไลน์อาหารทางสาย 
    ให้อาหารผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 

        รุ่งอรุณ  เสือสมิง 
อโณมา  ใจเอื้อ 

5. ประเมินความพึงพอใจผู้ให้และผู้รับบรกิาร         จินตนา  มูลทา 
6. วิเคราะห์คะแนนความพึงพอใจ 
    ด้วยโปรแกรม SPSS 

        โชติมณี มั่นสุ่ม 

7. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน         รุ่งอรุณ  เสือสมิง 
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4.1 อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการในวิธีการให้ข้อมูล 

งานโภชนาการได้น าบทเรียนออนไลน์อาหารทางสายให้อาหารด้วยการสแกน QR Code มาใช้ในการ 
ให้โภชนศึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ โดยเริ่มด าเนินการใช้ในวันที่ 18 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2562  
พบว่ามีผู้ป่วยและญาติจ านวน 70 คน จาก 91 คน ที่แพทย์ส่งให้เรียนรู้อาหารทางสายให้อาหาร (สถิติการให้โภชน
ศึกษาอาหารทางสายให้อาหารประจ าปี 2562) เข้าใช้งานบทเรียนออนไลน์อาหารทางสายให้อาหาร คิดเป็นร้อยละ 
76.2 ของจ านวนผู้ป่วยในที่ให้อาหารทางสายให้อาหารทั้งหมด และมีผู้ใช้งานจ านวน 56 คน ท าแบบประเมินความ 
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ เมื่อน าผลคะแนนไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS ได้ผลแสดงตามตารางดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 1 แสดงคะแนนความพึงพอใจด้านเนื้อหา 

หัวข้อประเมิน ระดับความพึงพอใจ  

ด้านเนื้อหา ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 

1. มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ 4.13 0.83 มากที่สุด 82.50 

2. ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ 4.11 0.82 มากที่สุด 82.14 

3. การจัดล าดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง และอ่านเข้าใจง่าย 4.14 0.82 มากที่สุด 82.86 

4. เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน 4.07 0.87 มากที่สุด 81.43 

5. มีการจัดหมวดหมูให้ง่ายต่อการค้นหาและท าความเข้าใจ 4.09 0.86 มากทีสุ่ด 81.79 

6. ข้อความในเว็บเพจถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์ 4.02 0.86 มากที่สุด 80.36 

7. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ 4.04 0.83 มากที่สุด 80.71 

รวมท้ังหมด 4.08 0.75 มากที่สุด 81.68 
 

ตารางมที่ 2 แสดงคะแนนความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บเพจ 

หัวข้อประเมิน ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บเพจ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 

1. จัดรูปแบบเว็บเพจง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 4.00 0.85 มากที่สุด 80.00 

2. หน้าเว็บเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ 3.96 0.85 มากที่สุด 79.29 

3. สีสันในการออกแบบเว็บเพจมีความเหมาะสม 3.96 0.87 มากที่สุด 79.29 

4. ขนาดตัวอักษรและรูปแบบอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย 3.91 0.84 มากที่สุด 78.21 

5. ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้ 3.95 0.86 มากที่สุด 78.14 

รวมท้ังหมด 3.96 0.76 มากที่สุด 79.14 
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ตารางที่ 3 แสดงคะแนนความพึงพอใจด้านประโยชน์การน าไปใช้ 

หัวข้อประเมิน ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

ด้านประโยชน์การน าไปใช้ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 

1.เนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 4.13 0.90 มากที่สุด 82.50 

2.สามารถเป็นแหล่งให้ความรู้ได้ 4.09 0.90 มากที่สุด 81.79 

3.เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 4.09 0.90 มากที่สุด 81.79 

รวมท้ังหมด 4.10 0.88 มากที่สุด 82.02 
 

ตารางที่ 4 แสดงคะแนนระดับความพึงพอใจโดยรวม 

หัวข้อประเมิน ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 

ระดับความพึงพอใจโดยรวม ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 

1.ความพึงพอใจโดยรวมของบทเรียนออนไลน์อาหารทางสายให้อาหาร 4.13 0.88 มากที่สุด 82.50 

รวมท้ังหมด 4.13 0.88 มากที่สุด 82.50 

81.68

79.14

82.02
82.50

81.00

77.00
78.00
79.00
80.00
81.00
82.00
83.00

ระ
ดับ

คว
าม

พึง
พอ

ใจ

ข้อมูลเก ี่ยวก ับความพึงพอใจในการใช้เว็บเพจอาหารทางสายให้อาหาร

 
จากตารางแสดงคะแนนความพึงพอใจที่ 1- 4 และแผนภูมิที่ 1 พบว่าคะแนนความพึงพอใจโดยรวมบทเรียน

ออนไลน์อาหารทางสายให้อาหารอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 82.50 รองลงมาเป็นคะแนนความพึงพอใจ    
ด้านประโยชน์และการน าไปใช้ ความพึงพอใจด้านเนื้อหา และความพึงพอใจการออกแบบและจัดรูปแบบเว็บเพจ  
ดังแสดงในตารางที่ 1, 2, 3 และ 4 ตามล าดับ จึงสรุปได้ว่าสื่อการสอนและสาธิตอาหารทางสายให้อาหาร ที่ผลิตขึ้น
นั้น มีอัตราความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ แต่ส าหรับผู้ป่วยและญาติที่มีข้อจ ากัด
ในการเข้าใช้งานบทเรียนออนไลน์อาหารทางสายให้อาหารด้วย Smart phone ได้นั้น งานโภชนาการและหน่วยการ
พยาบาลผู้ป่วยในได้จัดตั้งคลินิกสอนและสาธิตอาหารทางสายให้อาหารขึ้นที่หน่วยการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม  
โดยเปิดท าการสอนและสาธิตเป็นกลุ่ม ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เวลา 14.30 น. ณ.ห้องประชุมเล็กหน่วยการพยาบาล
ผู้ป่วยอายุรกรรม 14/2 โดยออกแนวทางปฏิบัติในการส่งผู้ป่วยและญาติเข้าคลินิกสอนและสาธิตอาหารทางสายให้
อาหารร่วมกัน 

 

 

แผนภูมิที่ 1 แสดงอัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการในวิธีการให้ข้อมูล 
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4.2 อัตราความพึงพอใจของผู้ให้บริการบทเรียนออนไลน์อาหารทางสายให้อาหาร 
งานโภชนาการได้ท าการประเมินความพึงพอเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการได้แก่ นักวิชาการโภชนาการ พยาบาล

ประจ าหน่วยการพยาบาลต่าง ๆ และแพทย์ผู้ท าการรักษา ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บทเรียน
ออนไลน์อาหารทางสายให้อาหารเป็นสื่อให้โภชนศึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ เมื่อน าผลคะแนนไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม 
SPSS ได้ผลแสดงตามตารางดังต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 5 แสดงคะแนนความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้บทเรียนออนไลน์ให้โภชนศึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ 

หัวข้อประเมิน ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 

1. เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็นแหล่งข้อมูลที่ตรง 

    กับความต้องการของผู้ใช้งาน 

3.68 0.82 มากที่สุด 73.68 

2. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้ความรู้แก่ผู้รับบริการ 3.58 0.61 มากที่สุด 71.58 

3. ลดเวลาและขั้นตอนการท างาน 3.63 0.60 มากที่สุด 72.63 

4. ความพึงพอใจโดยภาพรวมของบทเรียนออนไลน์อาหารทางสายให้อาหาร 3.68 0.75 มากที่สุด 73.68 

รวมท้ังหมด 3.64 0.56 มากที่สุด 72.89 

 

แผนภูมิที่ 2 แสดงคะแนนความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้บทเรียนออนไลน์ให้โภชนศึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ 
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ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของผู้ให้บริการเว็บเพจอาหารทางสายให้อาหาร  
 

จากตารางที่ 5 และแผนภูมิที่ 2 แสดงความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้บทเรียนออนไลน์อาหารทางสายให้
โภชนศึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ จะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดูแลและให้ความรู้อาหารทางสายให้
อาหารนั้น  มีความพึงพอใจด้านเนื้อหาที่น าเสนอว่ามีความชัดเจน ถูกต้อง และตรงกับความต้องการของผู้ใช้อยู่ใน
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 73.68 รองลงมาเป็นความพึงพอใจโดยภาพรวมบทเรียนออนไลน์ ความพึงพอใจด้าน
ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจในการลดขั้นตอนและเวลาการให้โภชนศึกษาอาหารทางสายให้อาหาร ตามล าดับ 
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4.3 ลดต้นทุนการผลิตเอกสารประกอบการสอนและสาธิตอาหารทางสายให้อาหาร 
จากที่ได้ด าเนินโครงการพัฒนาสื่อการสอนและสาธิตอาหารทางสายให้อาหารด้วยเทคโนโลยี QR Code 

ให้บริการแก่ผู้ป่วยและญาตินั้น ยังมีผู้ป่วยและญาติจ านาน 21 ราย จากจ านวน 91 ราย ที่ไม่สามารถเข้าใช้บทเรียน
ออนไลน์อาหารทางสายให้อาหารได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านการใช้เทคโนโลยี งานโภชนาการจึงต้องผลิตเอกสาร
ประกอบการสอนและสาธิตอาหารทางสายให้อาหารเพ่ือเสริมความเข้าใจให้แก่ผู้ป่วยและญาติ  และเพ่ือใช้เก็บไว้
ทบทวน เมื่อน ามาวิเคราะห์ต้นทุนของการให้โภชนศึกษาผู้ป่วยต่อราย โดยเปรียบเทียบกันระหว่างก่อนและหลัง
ด าเนินโครงการ สามารถสรุปผลได้ดังตารางท่ี 6 และแผนภูมิที่ 3 
 

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตเอกสารประกอบการสอน 
 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ ต้นทุน จ านวนที่ผลิต เป็นเงิน คิดเป็นร้อยละ 
(เล่ม) (เล่ม) บาท 

ก่อนด าเนินโครงการ 25.84 91 2,351.44  
หลังด าเนินโครงการ 9.12 21 191.52  

ต้นทุนที่ลดลง   2,159.92 91.86 
 
แผนภูมิที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตเอกสารประกอบการสอนและสาธิตอาหารทางสายให้อาหาร 
 

25.84 91
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 ก่อนด าเนิน
โครงการ

 หลังด าเนิน
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จากตารางที่ 5 และแผนภูมิที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตเอกสารประกอบสอนและสาธิตอาหาร
ทางสายให้อาหารก่อนและหลังการด าเนินโครงการ พัฒนาสื่อการสอนและสาธิตอาหารทางสายให้อาหาร            
ด้วยเทคโนโลยี QR Code พบว่าหลังจากที่ได้ด าเนินโครงการตั้งแต่วันที่18 มกราคม 2562 ถึง 17 มิถุนายน 2562 
สามารถลดต้นทุนการผลิตเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 2,351.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.86 

 

5.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
5.1. บทเรียนออนไลน์หรือเว็บเพจยังไม่สามารก าหนดให้ผู้เข้าใช้บริการด าเนินการตามขั้นตอนการใช้งาน

ของเว็บเพจได้ ส่งผลให้การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ ได้ไม่ครบถ้วนตามจ านวนผู้เข้าใช้บริการจริง เช่น คะแนน
การประเมินความรู้ก่อนและหลังการเข้าใช้งานและคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บทเรียนออนไลน์ 
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5.2. สูตรอาหารทางสายให้อาหารที่เผยแพร่ในเว็บเพจยังไม่ครอบคลุมในกลุ่มผู้ป่วยที่มีข้อจ ากัดด้านอาหาร
และสารอาหาร เช่น การแพ้อาหาร การก าหนดจ านวนโปรตีนและเกลือแร่ชนิดต่าง ๆ หรือและกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการ
ใช้อาหารทางการแพทย์ 

5.3. บทเรียนออนไลน์อาหารทางสายให้อาหารที่ผลิตขึ้นยังไม่สามารถใช้กับผู้ป่วยทุกรายเนื่องจากผู้ป่วยและ
ญาติบางรายมีข้อจ ากัดในการใช้เทคโนโลยี 

 

6.  แนวทางการแก้ไขปัญหา / การขยายผล 
 6.1. พัฒนาเว็บเพจให้สามารถเก็บรวมข้อมูลจากผู้เข้าใช้บริการได้อย่างครบถ้วนเช่น ข้อมูลการประเมิน
ความรู้กอ่นและหลักการเข้าใช้เว็บเพจ ( Pre – test และ Post – test ) และคะแนนความพึงพอใจที่มีต่อเว็บเพจ 

 6.2. พัฒนาสูตรอาหารทางสายให้อาหารให้ครอบคลุมในกลุ่มผู้ป่วยที่มีข้อจ ากัดด้านสารอาหารเช่น        
กลุ่มผู้โรคไต กลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็ง และกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการใช้อาหารทางการแพทย์ เพ่ือญาติผู้ป่วยสามารถ
ปรับเปลี่ยนสูตรตามค าสั่งแพทย์ได้เอง 

  6.3. พัฒนาให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการเว็บเพจกับนักโภชนาการ เพ่ือให้ค าปรึกษา 

 6.4. จัดตั้งคลินิกสอนและสาธิตอาหารทางสายให้อาหารขึ้นให้บริการแก่ผู้ป่วยและญาติที่มีข้อจ ากัดในการใช้
เทคโนโลยี 
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โครงการพัฒนาสื่อการสอนและสาธิตอาหารทางสายใหอาหาร
ดวยเทคโนโลยี QR Code

งานโภชนาการ

1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา (Background) 2 วัตถุประสงค และตัวชี้วัด 

โครงการพฒันาส่ือการสอนและสาธิตอาหารทางสายให้อาหารด้วยเทคโนโลยี QR 
Code โดยการปรับเปลี่ยนวิธีการให้ข้อมลูการผลติอาหารทางสายให้อาหาร โดยให้บริการผา่นทาง 

Smart phone โครงการนีจ้ะชว่ยให้ผู้ ป่วยและญาติสามารถเข้าถงึข้อมลูได้สะดวก รวดเร็ว ครบถ้วน 

และสามารถนําข้อมลูท่ีบนัทกึไว้ใน Smart phone มาใช้ได้ในภายหลงั ผู้ รับบริการสามารถรับข้อมลู
การให้บริการได้ด้วยตนเอง สง่ผลให้การบริการมีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ ผู้ รับบริการเกิดความพงึพอใจ    

ในด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ ให้บริการนัน้สามารถลดขัน้ตอนการทํางาน และประหยดังบประมาณในการผลติ

เอกสารประกอบการสอน   และสาธิต โดยโครงการนีไ้ด้จดัทําร่วมกบัหนว่ยการพยาบาลผู้ ป่วยใน 

สาขาวิชาศลัยกรรม สาขาวิชาอายรุกรรม งานสื่อสารและสารสนเทศ งานเวชนิทศัน์ และหนว่ยงาน

กายภาพและสิง่แวดล้อม

3 ขั้นตอนการดาํเนนิงาน

5 ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน

5.1. บทเรียนออนไลนหรือเว็บเพจยังไมสามารถกําหนดใหผูเขาใชบริการ

ดําเนินการตามขัน้ตอนการใชงานของเว็บเพจได สงผลใหการเก็บรวบรวม

ขอมูลสถิติตาง ๆ ไดไมครบถวนตามจํานวนผูเขาใชบริการจริง เชน 

คะแนนการประเมินความรูกอนและหลงัการเขาใชงาน และคะแนน

ความพึงพอใจของผูใชบทเรียนออนไลน

5.2. สูตรอาหารทางสายใหอาหารท่ีเผยแพรในเว็บเพจยังไมครอบคลุมในกลุม

ผูปวยท่ีมีขอจํากัดดานอาหารและสารอาหาร เชน การแพอาหาร 

การกําหนดจํานวนโปรตีนและเกลอืแรชนิดตาง ๆ หรือและกลุมผูปวย

ท่ีตองการใชอาหารทางการแพทย

5.3. บทเรียนออนไลนอาหารทางสายใหอาหารท่ีผลิตขึ้นยังไมสามารถใชกบั  

ผูปวยทุกราย เนื่องจากผูปวยและญาติบางรายมีขอจํากดัในการใชเทคโนโลยี

6 แนวทางการแกไขปญหา / การขยายผล

6.1. พัฒนาเว็บเพจใหสามารถเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเขาใชบริการไดอยางครบถวน     

เชน ขอมูลการประเมินความรูกอนและหลงัการเขาใชเว็บเพจ (Pre-test และ

Post-test) และคะแนนความพึงพอใจท่ีมีตอเว็บเพจ

6.2. พัฒนาสูตรอาหารทางสายใหอาหารใหครอบคลุมในกลุมผูปวยท่ีมีขอจํากดั

ดานสารอาหาร เชน กลุมผูปวยโรคไต กลุมผูปวยโรคมะเร็ง และกลุมผูปวย

ท่ีตองการใชอาหารทางการแพทย เพ่ือญาติผูปวยสามารถปรับเปลีย่นสูตร

ตามคําสั่งแพทยไดเอง

6.3. พัฒนาใหมีชองทางการติดตอสื่อสารระหวางผูใชบริการเว็บเพจกับ

นักโภชนาการ เพ่ือใหคําปรึกษา

6.4. จัดตั้งคลินิกสอนและสาธิตอาหารทางสายใหอาหารขึ้น ใหบริการแกผูปวย

และญาติท่ีมีขอจํากัดในการใชเทคโนโลยี

4 ผลลัพธการดําเนินงาน

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย กลุมเปาหมาย ระดับ

ความสําเร็จ

1. อัตราความพึงพอใจของผูรับบริการในวิธีการ

ใหขอมูล

รอยละ ≥ 70 - ผูปวย                    

- ญาติผูปวย

Output

2. อัตราความพึงพอใจของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน รอยละ ≥ 70 - นักวิชาการโภชนาการ     

- แพทย  - พยาบาล               

Output

3. ลดตนทุนการผลิตเอกสารประกอบการสอน 

และสาธิตอาหารทางสายใหอาหาร

รอยละ ≥ 70 - ศูนยผลิตเอกสาร Output

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย ผลลัพธการดําเนินงาน ระดับ

ความสําเร็จ

1. อัตราความพึงพอใจของผูรับบริการในวิธีการ

ใหขอมูล

รอยละ ≥ 70 82.50 บรรลุ

2. อัตราความพึงพอใจของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน รอยละ ≥ 70 73.68 บรรลุ

3. ลดตนทุนการผลิตเอกสารประกอบการสอน 

และสาธิตอาหารทางสายใหอาหาร

รอยละ ≥ 70 91.86 บรรลุ

ปงบประมาณ 2561-2562

กิจกรรม พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62

1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล

2. จัดทําขอมูลและเรียบเรียงเนื้อหา ในการสรางเว็ปเพจ โดย 

บันทึก VDO, จัดทําสูตรมาตรฐาน และ เรียบเรียงเนื้อหา

3. จัดทําแนวทางปฏิบัติการสอนและสาธิต

อาหารทางสายใหอาหาร ดวย QR Code

4. ทดลองใชบทเรียนออนไลนอาหารทางสาย

ใหอาหารผูปวยในและผูปวยนอก

5. ประเมินความพึงพอใจผูใหและผูรับบริการ 

และวิเคราะหคะแนนความพึงพอใจ

6. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน
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เอกสารสรุปผลงานการน าเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลชลประทาน 

ชื่อเรื่อง ผลของการจัดท่าผีเสื้อประยุกต์ต่อระบบความเจ็บปวดและระยะเวลาการรอคลอดในระยะ 
Active  phase ของหญิงตั้งครรภ์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   หนว่ยการพยาบาลห้องคลอด 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Background) 
      การคลอด คือ กระบวนการธรรมชาติในการขับทารก รก และเยื่อหุ้มรกออกมาทางช่องคลอด 
การคลอดจะส าเร็จและใช้เวลานานเพียงใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มีผลการคลอดหลายประการ ได้แก่ 
แรงผลักดัน (Power) ช่องทางคลอด (Passages) สิ่งที่คลอดออกมา (Passengers) ท่าของผู้คลอด
(Position) สภาวะร่างกาย (Physical condition) สภาวะจิตใจ(Psychological condition) และการ
จัดการกับความปวด ซึ่งความปวดในระยะคลอดเป็นความเจ็บปวดระดับลึกจากอวัยวะภายใน เชื่อว่ามี
สาเหตุมาจากการขาดออกซิเจนของกล้ามเนื้อมดลูกขณะหดรัดตัวความปวดในระยะคลอดส่งผลให้
อัตราการเต้นของหัวใจผู้คลอดเพ่ิมขึ้นเพ่ือเพ่ิมปริมาณเลือดและออกซิเจนให้เพียงพอกับความต้องการ
ของร่างกายผู้คลอดและทารกในครรภ์ โดยผู้คลอดต้องเผชิญความปวดที่รุนแรงขึ้นและถี่ข้ึนในระยะ
ปากมดลูกเปิดเร็วอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นเวลานานเฉลี่ย 8.2 ชั่วโมงในครรภ์แรกและ3.4 ชั่วโมงใน
ครรภ์หลัง จนอาจท าให้ผู้คลอดบางรายเรียกร้องขอยุติการคลอดเพราะไม่สามารถเผชิญความเจ็บปวด
ในระยะปากมดลูกเปิดเร็วได้อีกต่อไปหรืออาจท าให้ต้องใช้สูติหัตการช่วยในการคลอด การผ่าตัดคลอด
และการคลอดที่ยาวนานและการคลอดยากจะมีผลกระทบต่อการสร้างสัมพันธภาพระหว่างมารดาและ
ทารกในระยะหลังคลอด  
      ดังนั้นในระยะปากมดลูกเปิดเร็ว ผู้คลอดต้องได้รับความดูแลช่วยเหลือเพ่ือเผชิญความเจ็บปวด
อย่างเหมาะสมและได้รับการส่งเสริมในความก้าวหน้าของการคลอดจนเข้าสู่ระยะที่สองของการคลอด 
ซึ่งการดูแลช่วยเหลือในการเผชิญกับความเจ็บปวด มีทั้งการใช้ยาและไม่ใช้ยา แต่การใช้ยาลดปวดและ
ยากระตุ้นให้มดลูกหดรัดตัวดี อาจได้ผลเร็วแต่อาจท าให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรงทั้งตัวผู้คลอด
และทารกในครรภ์ ดังนั้นวิธีที่ไม่ใช้ยาแต่หันมาใช้การจัดท่าผีเสื้อประยุกต์ให้กับผู้คลอดจึงเป็นทางเลือก
หนึ่งในการช่วยให้ผู้คลอดสามารถเผชิญความปวดได้อย่างเหมาะสมจากคุณสมบัติของท่าผีเสื้อ
ประยุกต์ช่วยให้ข้อสะโพกและกระดูกหัวหน่าวขยายออก กล้ามเนื้อต้นขาและอุ้งเชิงกรานยืดขยายและ
แข็งแรง และยังช่วยเตรียมฝีเย็บให้ยืดขยายและคลอดง่าย  ลดระยะเวลาในการเปิดขยายของปาก
มดลูกในระยะ active phase  ท าให้การคลอดเร็วขึ้นและยังช่วยลดการท าหัตการช่วยคลอดและการ
ผ่าตัดคลอดได้ตามล าดับ ท าให้มารดาและทารกได้รับความปลอดภัย และลดค่าใช้จ่ายในการคลอด  ผู้
คลอดมีความพึงพอใจ 
2. วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด (ก าหนดค่าเป้าหมาย) 

1.เพื่อบรรเทาระดับความเจ็บปวดในระยะ Active  phase 
2.เพ่ือลดระยะเวลาในการเปิดขยายของปากมดลูกในระยะ  Active  phase 
3.เพ่ือประเมินความพึงพอใจของหญิงตั้งครรภ์ที่ใช้ท่าผีเสื้อประยุกต์ 

     3.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
          1.คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์คัดเข้าร่วมการทดลอง 
          2.ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการปฏิบัติและผลของการปฏิบัติให้แก่หญิงระยะคลอดที่จะน ามาเป็น
กลุ่มตัวอย่างให้เข้าใจ 
          3.สุ่มกลุ่มตัวอย่าง  เข้ากลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 
          4.ด าเนินการเก็บข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
              4.1 กลุ่มทดลอง (กลุ่มที่ได้รับการจัดท่าผีเสื้อประยุกต์) ท าการอธิบายการนั่งในท่าผีเสื้อ
ประยุกต์ให้แก่กลุ่มทดลองและให้ทดลองนั่งท่าผีเสื้อประยุกต์ 1 ครั้งเพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ
จริง มีข้ันตอนดังนี้ 
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           1 )  อธิบายการนั่งท่าผีเสื้อประยุกต์ พร้อมทั้งจัดท่าผีเสื้อประยุกต์ให้ทดลองนั่งจัดท่าเตรียม โดย
ให้กลุ่มทดลองนั่งหันหน้าไปทางปลายเตียง ดึงฝ่าเท้าเข้าประกบกันให้ส้นเท้าชิดฝีเย็บมากที่สุดเท่าท่ีจะท า
ได้ วางหมอนบนโต๊ะคร่อมเตียงไว้ด้านหน้าของกลุ่มทดลองให้ความสูงอยู่ที่ระดับซอกรักแร้ของกลุ่มทดลอง
และให้กลุ่มทดลองพาดแขนทั้ง 2 ข้างบนหมอนและคว่ ามือลง เอนตัวตัวไปด้านหน้าให้แนวกระดูกสันหลัง
ท ามุม 15 องศากับแนวดิ่งซบหน้าลงบนหมอนระหว่างแขนทั้ง 2 ข้าง ข้อศอกกางออกเล็กน้อย ตะแคงหน้า
ไปด้านใดด้านหนึ่ง หายใจเข้าออกตามธรรมชาติ  
           2 )  เมื่อกลุ่มตัวอย่างทดลองนั่งและสามารถนั่งได้แล้ว จงึให้ฝึกท าแบบประเมินความปวดด้วย
ตนเอง ในขณะมดลูกหดรัดตัว โดยประเมินความปวดบริเวณท้อง และบริเวณหลังส่วนล่าง โดยใช้แบบ
ประเมินความปวด NUMERIC Scale 
  3 )    เปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างซักถามข้อสงสัยเพ่ือความเข้าใจในการปฏิบัติที่ถูกต้อง  
  4 )  เมื่อปากมดลูกเปิด 3-4 เซนติเมตร ความบาง 80 -100% ให้ประเมินระดับความปวดด้วย
ตนเองขณะมดลูกหดรัดตัวโดยประเมินความปวดบริเวณท้อง และบริเวณหลังส่วนล่าง โดยใช้แบบประเมิน
ความปวด NUMERIC Scale  
  5 )  ให้กลุ่มทดลองนั่งในท่าผีเสื้อประยุกต์เป็นเวลานาน 15 นาที ทุก 1 ชั่วโมง สลับกับท่าทีสุ่ข
สบาย จนกระท่ังปากมดลูกเปิดหมด บันทึกท่าและเวลาที่ใช้ในระยะปากมดลูกเปิดเร็ว และประเมินความ
ปวดซ้ าในช่วงปากมดลูกเปิดขยาย 5-7 เซนติเมตร และ 8-10 เซนติเมตร โดยประเมินความปวดขณะนั่งอยู่
ในท่าผีเสื้อประยุกต์และมดลูกหดรัดตัว 
            4.2 กลุ่มควบคุม  เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการพยาบาลตามปกติจากพยาบาลห้องคลอดรวมทั้ง
การสอบถามและบันทึกข้อมูลตามเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลที่เตรียมไว้   
 1 ) จัดให้ฝึกท าแบบประเมินความปวดด้วยตนเอง ขณะมดลูกหดรัดตัว โดยประเมินความปวด
บริเวณท้อง และบริเวณหลังส่วนล่าง โดยใช้แบบประเมินความปวด NUMERIC Scale  
 2  )  เมื่อปากมดลูกเปิด 3 - 4 เซนติเมตร ความบาง 80-100% ให้ประเมินระดับความปวดด้วย
ตนเอง ขณะมดลูกหดรัดตัว โดยประเมินความปวดบริเวณท้อง และบริเวณหลังส่วนล่าง โดยใช้แบบ
ประเมินความปวด NUMERIC Scale  
 3  )  ประเมินความปวดซ้ าในช่วงปากมดลูกเปิดขยาย 5-7 เซนติเมตร และ 8-10 เซนติเมตร โดย
ประเมินความปวดขณะมดลูกหดรัดตัว จากนั้นสังเกตและบันทึกระยะเวลาที่หญิงระยะคลอดใช้ในระยะ
ปากมดลูกเปิดเร็ว จนกระทั่งปากมดลูกเปิดหมด  
 กลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 กลุ่ม จะได้รับการดูแลตามมาตรฐานการดูแลผู้คลอด คือ ประเมินอัตราการ
เต้นของหัวใจทารกในครรภ์และการหดรัดตัวของมดลูกทุก 1 ชั่วโมง ประเมินสัญญาณชีพ และตรวจภายใน
ช่องคลอดอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง ติดตามระดับการปวด จนกระทั่งปากมดลูกเปิดหมด ระหว่างการทดลอง
ผู้คลอดต้องไม่มีการแทรกแซงการคลอดด้วยสูติศาสตร์หัตการ ยากระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูกและการ
ระงับปวดทุกวิธี ตลอดระยะเวลารอคลอด  
               การด าเนินการจดัเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 3 ระยะ 
ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 -  7 มกราคม 2562 ในระยะที่ 1 หลังเก็บข้อมูลและพบปัญหา
น ามาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงแก้ไขและน าไปใช้ในระยะที่ 2 
ระยะท่ี 2  ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2562 – 28 มกราคม 2562 ในระยะที่ 2 หลังเก็บข้อมูลและพบปัญหา
น ามาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงแก้ไขและน าไปใช้ในระยะที่ 3 
ระยะที่ 3  ตั้งแต่วันที่  29 มกราคม 2562 – 11 มีนาคม 2562  ในระยะที่ 3 หลังเก็บข้อมูลและพบปัญหา
น ามาวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบและปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพในการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์ต่อไป 
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 4.  ผลลัพธ์การด าเนินงาน (ตามตัวชี้วัด) อย่างน้อย 2 ช่วงเวลา (ปี หรือ เดือน หรือ สัปดาห์) 
 1. หลังการทดลองพบว่า หญิงตั้งครรภ์ในระยะรอคลอดกลุ่มท่ีได้รับการทดลอง การจัดท่าผีเสื้อ
ประยุกต ์ มีความปวดบริเวณท้องและบริเวณหลังส่วนล่างขณะมดลูกหดรัดตัว ในช่วงปากมดลูกเปิดขยาย 
5-7 เซนติเมตร และ 8-10 เซนติเมตร ไม่แตกต่างกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มมีความปวดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามความก้าวหน้าของการคลอด จากการหดรัดตัวของมดลูก
ที่ถ่ีขึ้น แรงขึ้น และนานขึ้น  
 2. หญิงตั้งครรภ์ในระยะรอคลอดกลุ่มที่ได้รับการทดลอง การจัดท่าผีเสื้อประยุกต์ ใช้เวลาในระยะ
ปากมดลูกเปิดเร็ว ทั้งในช่วงปากมดลูกเปิดขยาย 5-7 เซนติเมตร และ 8-10 เซนติเมตร น้อยกว่ากลุ่ม
ควบคุมท่ีได้รับการดูแลตามปกติ โดยกลุ่มทดลองใช้เวลาในระยะปากมดลูกเปิดเร็วเฉลี่ย 2.44 ชั่วโมง น้อย
กว่ากลุ่มควบคุม ที่ใช้เวลาในระยะปากมดลูกเปิดเร็วเฉลี่ย 3.50 ชั่วโมง 
 3.  หญิงตั้งครรภ์มีความพึงพอใจในการจัดท่าผีเสื้อประยุกต์ ต่อความก้าวหน้าของการคลอดคิด
เป็น 88% 
 4. การทดลองในครั้งนี้ ใช้อุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในหน่วยงาน และไม่ได้ใช้อุปกรณ์เสริม จึงช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายทั้งของหน่วยงานและหญิงตั้งครรภ์ได้เป็นอย่างดี 
5.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
            จากการทดลองการใช้นวัตกรรม เกิดข้อบกพร่องเนื่องจากการทดลองที่ยังไม่เคยใช้จริงภายใน
หน่วยงานดังนี้  
 5.1  อุปกรณ์(โต๊ะคร่อมเตียง)ในการจัดท่าผีเสื้อประยุกต์ไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้รับบริการ  
 5.2พยาบาลมีภาระงานหลายอย่างไม่มีเวลาประเมินความก้าวหน้าของการคลอดได้ตลอดทุก
ชั่วโมง 
 5.3 หากผู้คลอดได้รับการตรวจภายในบ่อยครั้งอาจท าให้ผู้คลอดเกิดความเจ็บปวดมากกว่าเดิมจึง
ท าให้เป็นอุปสรรคในการประเมินความก้าวหน้าของการคลอดจึงท าให้เวลาจะเก็บตัวอย่างกลุ่มทดลองได้
ยากกว่าผู้คลอดที่มีเกณฑ์ตามที่ตั้งไว้ 
 5.4   การทดลองขณะผู้คลอดได้รับสารน้ าทางหลอดเลือดด า เวลาเหยียดแขนอาจท าให้เลือดไหล
ย้อนในสายน้ าเกลือได้  
 5.5   ผู้คลอดยังไม่มั่นใจในการทดลองนวัตกรรมจึงไม่อยากให้ความร่วมมือ  
          5.6  ช่วงระยะเวลาที่เก็บข้อมูลมีข้อจ ากัดในผู้คลอดที่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้
เป็นจ านวนหลายรายเช่นความดันโลหิตสูง , มีน้ าเดิน , มีเลือดออก 
  
6.  แนวทางการแก้ไขปัญหา / การขยายผล 
 6.1       จัดเตรียมอุปกรณ์โต๊ะคร่อมเตียงให้เพียงพอกับจ านวนผู้รับบริการ 
          6.2 จัดเจ้าหน้าที่ในเวร(ผู้ช่วยพยาบาล)ให้ช่วยดูแลผู้คลอดขณะใช้ท่าผีเสื้อประยุกต์และจัดหา
โปสเตอร์ท่าผีเสื้อประยุกต์ให้ผู้คลอดได้ดูระหว่างท าเพ่ือให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น 
          6.3       เพ่ือลดจ านวนครั้งในการตรวจภายใน ควรตรวจภายในทุก 2 ชั่วโมง และสอนเทคนิคการ
หายใจเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดร่วมด้วย 
 6.4   กรณีผู้คลอดที่ท าการทดลองได้รับสารน้ าทางหลอดเลือดด า ให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลตรวจเช็ค
สายน้ าเกลือ หลังจากท าการทดลองแล้วทุกครั้ง 
 6.5  ขณะเริ่มการทดลองครั้งแรก เจ้าหน้าที่ควรดูแล อธิบายวิธีการท า และให้ค าแนะน าอย่าง
ใกล้ชิด ตอบข้อสงสัยของผู้คลอด เพ่ือให้ผู้คลอดเกิดความมั่นใจและให้ความร่วมมือในการทดลอง 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เร่ือง “ผลของการจดัท่าผเีส้ือประยกุตต่์อระดบัความเจบ็ปวด และระยะเวลาการรอคลอดในระยะ active 

phase ของหญิงตั้งครรภ”์ 
ค าช้ีแจ้ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลของรายงาน เร่ือง ผลของการจดัท่าผเีส้ือประยกุตต่์อระดบั
ความเจบ็ปวด และระยะเวลาการรอคลอดในระยะ active phase ของหญิงตั้งครรภ ์มีดงัน้ี 
             ส่วนที่1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนตวั  

ส่วนที ่2 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัการตั้งครรภ ์ 
ส่วนที ่3 แบบบนัทึกการจดัท่าผเีส้ือประยกุตแ์ละระยะเวลาการรอคลอดในระยะ active phase ของ

หญิงตั้งครรภ ์
แบบประเมินระดบัความเจบ็ปวดดว้ยสายตา Visual analog scale 
แบบประเมินระยะเวลา active phase 

หมายเหตุ :  active phase ครรภแ์รก 1.2 เซนติเมตร ต่อ 1 ชัว่โมง ครรภห์ลงั 1.5 เซนติเมตร ต่อ 1 ชัว่โมง 
 
ส่วนที่1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว 
ค าช้ีแจง ใหท้  าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่งหนา้ขอ้ความ หรือเติมขอ้ความในช่องวา่งให้ตรงกบัขอ้มูลท่ี
เป็นจริง 
กลุ่ม……………….. 

1. อาย.ุ.........ปี..........เดือน 
2. ส่วนสูง....................เซนติเมตร 
3. น ้าหนกัก่อนคลอด....................กิโลกรัม 
4. ดชันีมวลกายก่อนคลอด....................กก./ม   

ส่วนที ่2 แบบสอบถามข้อมูลเกีย่วกบัการตั้งครรภ์ 
ค าช้ีแจง ใหท้  าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่งหนา้ขอ้ความ หรือเติมขอ้ความในช่องวา่งให้ตรงกบัขอ้มูลท่ี
เป็นจริง 

5. การตั้งครรภ ์G.......P........A........L…….GA………… 
6. คาดคะเนน ้าหนกัทารก....................กรัม 
7. ชนิดของการคลอดท่ีผา่นมา (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

.......... (1) คลอดปกติ จ านวน....................คร้ัง 

.......... (2) ใชเ้คร่ืองดูดสูญญากาศ จ านวน....................คร้ัง 

.......... (3) ใชคี้ม จ านวน....................คร้ัง 

.......... (4) ใชท้่ากน้ จ  านวน....................คร้ัง 
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8. การฝากครรภ ์

ท าเคร่ืองหมายถูกในช่องท่ีมาฝากครรภต์ามนดั 
การนบัจ านวนคร้ังในการฝากครรภ ์ การมาฝากครรภ ์

อายคุรรภ ์< 12 สัปดาห์  
อายคุรรภ ์16 - 20 สัปดาห์  
อายคุรรภ ์24 - 28 สัปดาห์  
อายคุรรภ ์30 - 34 สัปดาห์  
อายคุรรภ ์36 - 40 สัปดาห์  
รวม(คร้ัง)  

 
9. การเตรียมตวัก่อนคลอด 

.......... (1) ไม่ไดเ้ตรียม 

.......... (2) โปรแกรมเตรียมคลอด 

.......... (3) บริหารกลา้มเน้ือฝีเยบ็ 

.......... (4) ฝึกหายใจ/สมาธิ 

.......... (5) ออกก าลงักาย ระบุ....................(เดิน, แอโรบิค, วา่ยน ้า, โยคะ, อ่ืนๆ) 
……...(6) นวดฝีเยบ็ 
.......... (7) อ่ืนๆ ระบุ.................... 

10. ระยะปากมดลูกเปิดเร็ว (active phase) ใชเ้วลา..........ชัว่โมง..........นาที 

วนัท่ี...............เวลา................น. ถึง วนัท่ี...............เวลา................น. 

11. รวมเวลาท่ีอยูใ่นท่าผเีส้ือประยกุต.์........................นาที 

12. ใชเ้วลาในระยะท่ี 2 ของการคลอด…………………….. 

13. น ้าหนกัทารกแรกคลอด…………………….กรัม 

14. Apgar score ท่ี 1 นาที............... 

15. Apgar score ท่ี 5 นาที............... 
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ส่วนที ่3 แบบบันทกึการจัดท่าผเีส้ือประยุกต์/ท่าทีสุ่ขสบาย และระยะเวลาในการเปิดขยายของปากมดลูก ในระยะปากมดลูกเปิดเร็ว 
ค าช้ีแจง ใหท้  าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่งหนา้ขอ้ความ หรือเติมขอ้ความในช่องวา่งให้ตรงกบัขอ้มูลท่ีเป็นจริง 
 

เวลา จดัท่าผเีส้ือ
ประยกุต ์
(นาที) 

ท่าท่ีสุข
สบาย 
(นาที) 

Cervix 
dilatation 
(cm.) 

Cervical 
effacement 

(%) 

station Uterine contraction Pain score 
Interval Duration Intensity 
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ผลของการจัดท่าผเีส้ือประยุกต์ต่อระดับความเจ็บปวดและระยะเวลาการรอคลอด
ในระยะ Active  phase ของหญิงต้ังครรภ์

หน่วยการพยาบาลหอ้งคลอด

1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา (Background) 2 วัตถุประสงค และตัวชี้วัด 

ในระยะปากมดลูกเปิดเร็ว ผูค้ลอดตอ้งไดรั้บความดูแลช่วยเหลือเพ่ือเผชิญความเจบ็ปวดอยา่งเหมาะสม

และไดรั้บการส่งเสริมในความกา้วหนา้ของการคลอดจนเขา้สู่ระยะท่ีสองของการคลอด ซ่ึงการดูแลช่วยเหลือใน

การเผชิญกบัความเจบ็ปวด การจดัท่าผีเส้ือประยกุตใ์หก้บัผูค้ลอดจึงเป็นทางเลือกหน่ึงในการช่วยใหผู้ค้ลอด

สามารถเผชิญความปวดไดอ้ยา่งเหมาะสมจากคุณสมบติัของท่าผีเส้ือประยกุตช่์วยใหข้อ้สะโพกและกระดูก

หวัหน่าวขยายออก กลา้มเน้ือตน้ขาและอุง้เชิงกรานยดืขยายและแขง็แรง และยงัช่วยเตรียมฝีเยบ็ใหย้ดืขยายและ

คลอดง่าย  ลดระยะเวลาในการเปิดขยายของปากมดลูกในระยะ active phase ทาํใหก้ารคลอดเร็วข้ึนและยงัช่วย

ลดการทาํหตัการช่วยคลอดและการผา่ตดัคลอดไดต้ามลาํดบั

3 ขั้นตอนการดาํเนนิงาน

5 ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน 6 แนวทางการแกไขปญหา / การขยายผล

4 ผลลัพธการดําเนินงาน
 

คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งตามคุณสมบัติท่ีกาํหนด คือ ไม่เป็นโรคความ

ดันโลหิตสูง ไม่มีเลือดสดไหลออกทางช่องคลอด ไม่มีนํ้าเดิน  

สุ่มตวัอยา่งเขา้กลุ่ม  

กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง 

- อธิบาย และให้ทดลองทาํแบบประเมินความ

ปวดด้วยตนเองโดยใช้ NUMERIC Scale 

- อธิบายขั้นตอน และสาธิตการจดัท่าผเีส้ือ

ประยกุตใ์ห้กลุ่มทดลองฝึกนั่งกอ่นเร่ิมทดลองจริง  

- อธิบาย และให้ทดลองทาํแบบประเมินความ

ปวดด้วยตนเองโดยใช้ NUMERIC Scale 

เมื�อเข้าสู่ระยะปากมดลูกเปิดเร็ว (ปากมดลูกเปิด 3 

ซม. ความบาง 100% หรือ 4 ซม. ความบาง 80 %) 

- ให้อยูใ่นท่าท่ีรู้สึกสบายและลงบันทึกท่าท่ีใช้ขณะ

รอคลอด 

- ประเมินอตัราการเตน้ของหัวใจทารกในครรภ ์ 

การหดรัดตวัของมดลูก ทุก 1 ชั่วโมง  

- ประเมินสัญญาณชีพ ตรวจภายในช่องคลอด ทุก 2 

ชั่วโมง จนกระทั่งปากมดลูกเปิดหมด  

- ให้ประเมินความปวดขณะท่ีมดลูกหดรัดตวั  

เมื�อเข้าสู่ระยะปากมดลูกเปิดเร็ว (ปากมดลูกเปิด 3 

ซม. ความบาง 100% หรือ 4 ซม. ความบาง 80%)   

- ให้กลุ่มทดลองประเมินความปวดขณะท่ีมดลูก

หดรัดตวั 

- จดัให้กลุ่มทดลองนั่งท่าผเีส้ือประยกุต ์15 นาที 

หลงัจากนั้นให้อยูใ่นท่าท่ีรู้สึกสุขสบาย และบันทึก

ท่าท่ีใช้ขณะรอคลอด 

- ประเมินอตัราการเตน้ของหัวใจทารกในครรภ ์

การหดรัดตวัของมดลูก ทุก 1 ชั่วโมง  

- จดัให้นั่งท่าผเีส้ือประยกุต ์ทุก 1 ชั่วโมง เป็นเวลา 

15 นาที หลงัจากนั้นให้อยูใ่นท่าท่ีสุขสบายสลบักนั

จนปาดมดลูกเปิดหมด และบันทึกท่าท่ีใช้ไว้  

- ประเมินสัญญาณชีพ ตรวจภายในช่องคลอด ทุก 

2 ชั่วโมง จนกระทั่งปากมดลูกเปิดหมด  

- ให้ประเมินความปวดขณะท่ีมดลูกหดรัดตวัใน

ขณะท่ีนั่งท่าผเีส้ือประยกุต์  

 

วิเคราะห์ขอ้มูล 

5.1  อุปกรณ์(โตะ๊คร่อมเตียง)ในการจดัท่าผีเส้ือประยกุตไ์ม่เพียงพอต่อจาํนวนผูรั้บบริการ 

5.2พยาบาลมีภาระงานหลายอยา่งไม่มีเวลาประเมินความกา้วหนา้ของการคลอดไดต้ลอดทุก

ชัว่โมง

5.3 หากผูค้ลอดไดรั้บการตรวจภายในบ่อยคร้ังอาจทาํใหผู้ค้ลอดเกิดความเจบ็ปวดมากกวา่เดิมจึง

ทาํใหเ้ป็นอุปสรรคในการประเมินความกา้วหนา้ของการคลอดจึงทาํใหเ้วลาจะเกบ็ตวัอยา่งกลุ่มทดลอง

ไดย้ากกวา่ผูค้ลอดท่ีมีเกณฑต์ามท่ีตั้งไว้

5.4   การทดลองขณะผูค้ลอดไดรั้บสารนํ้าทางหลอดเลือดดาํ เวลาเหยยีดแขนอาจทาํใหเ้ลือดไหล

ยอ้นในสายนํ้าเกลือได ้

5.5   ผูค้ลอดยงัไม่มัน่ใจในการทดลองนวตักรรมจึงไม่อยากใหค้วามร่วมมือ 

5.6  ช่วงระยะเวลาท่ีเกบ็ขอ้มูลมีขอ้จาํกดัในผูค้ลอดท่ีเกิดภาวะแทรกซอ้นท่ีไม่สามารถเกบ็ขอ้มูล

ไดเ้ป็นจาํนวนหลายรายเช่นความดนัโลหิตสูง , มีนํ้าเดิน , มีเลือดออก

6.1  จดัเตรียมอุปกรณ์โตะ๊คร่อมเตียงใหเ้พียงพอกบัจาํนวนผูรั้บบริการ

6.2 จดัเจา้หนา้ท่ีในเวร(ผูช่้วยพยาบาล)ใหช่้วยดูแลผูค้ลอดขณะใชท่้าผเีส้ือประยกุตแ์ละจดัหา

โปสเตอร์ท่าผีเส้ือประยกุตใ์หผู้ค้ลอดไดดู้ระหวา่งทาํเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจยิง่ข้ึน

6.3  เพ่ือลดจาํนวนคร้ังในการตรวจภายใน ควรตรวจภายในทุก 2 ชัว่โมง และสอนเทคนิคการ

หายใจเพ่ือบรรเทาความเจบ็ปวดร่วมดว้ย

6.4  กรณีผูค้ลอดท่ีทาํการทดลองไดรั้บสารนํ้าทางหลอดเลือดดาํ ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูดู้แลตรวจเช็ค

สายนํ้าเกลือ หลงัจากทาํการทดลองแลว้ทุกคร้ัง

6.5 ขณะเร่ิมการทดลองคร้ังแรก เจา้หนา้ท่ีควรดูแล อธิบายวิธีการทาํ และใหค้าํแนะนาํอยา่ง

ใกลชิ้ด ตอบขอ้สงสยัของผูค้ลอด เพ่ือใหผู้ค้ลอดเกิดความมัน่ใจและใหค้วามร่วมมือในการทดลอง

1. หลงัการทดลองพบวา่ หญิงตั้งครรภใ์นระยะรอคลอดกลุ่มท่ีไดรั้บการทดลอง การจดัท่าผีเส้ือ

ประยกุต ์มีความปวดบริเวณทอ้งและบริเวณหลงัส่วนล่างขณะมดลูกหดรัดตวั ในช่วงปากมดลูกเปิด

ขยาย 5-7 เซนติเมตร และ 8-10 เซนติเมตร ไม่แตกต่างกบักลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการพยาบาลตามปกติ โดย

กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มมีความปวดเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆตามความกา้วหนา้ของการคลอด จากการหดรัดตวัของ

มดลูกท่ีถ่ีข้ึน แรงข้ึน และนานข้ึน 

2. หญิงตั้งครรภใ์นระยะรอคลอดกลุ่มท่ีไดรั้บการทดลอง การจดัท่าผีเส้ือประยกุต ์ใชเ้วลาใน

ระยะปากมดลูกเปิดเร็ว ทั้งในช่วงปากมดลูกเปิดขยาย 5-7 เซนติเมตร และ 8-10 เซนติเมตร นอ้ยกวา่

กลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการดูแลตามปกติ โดยกลุ่มทดลองใชเ้วลาในระยะปากมดลูกเปิดเร็วเฉล่ีย 2.44 

ชัว่โมง นอ้ยกวา่กลุ่มควบคุม ท่ีใชเ้วลาในระยะปากมดลูกเปิดเร็วเฉล่ีย 3.50 ชัว่โมง

3. หญิงตั้งครรภมี์ความพึงพอใจในการจดัท่าผีเส้ือประยกุต ์ต่อความกา้วหนา้ของการคลอดคิด

เป็น 88%

4. การทดลองในคร้ังน้ี ใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีอยูใ่นหน่วยงาน และไม่ไดใ้ชอุ้ปกรณ์เสริม จึงช่วยประหยดั

ค่าใชจ่้ายทั้งของหน่วยงานและหญิงตั้งครรภไ์ดเ้ป็นอยา่งดี

วตัถุประสงค์ 

1.เพ่ือบรรเทาระดบัความเจบ็ปวดในระยะ Active  phase

2.เพ่ือลดระยะเวลาในการเปิดขยายของปากมดลูกในระยะ Active  phase

3.เพ่ือประเมินความพึงพอใจของหญิงตั้งครรภท่ี์ใชท่้าผีเส้ือประยกุต์

ตวัช้ีวดั

1.ผูรั้บบริการมีระดบัความเจบ็ปวดในระยะ  Active phase  นอ้ยกวา่ 5

2.ระยะเวลาในการเปิดขยายของปากมดลูกในระยะ Active phase นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5 ชัว่โมง

3.ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจมากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 80
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เอกสารสรุปผลงานการนําเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพ 
 
 ช่ือเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการสงขอมูลดานคุณภาพและการบริหารความเส่ียง 
สมาชิกกลุม ศูนยคุณภาพ 
๑. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Background) 
 ศูนยคุณภาพมีหนาท่ีในการใหบริการ เพ่ือสนับสนุนและติดตามการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพและ
การบริหารความเสี่ยง ท้ังในระดับหนวย ระดับงาน และระดับทีม ครอบคลุมท้ังโรงพยาบาล รวมท้ังสิ้น 86 
หนวยคุณภาพ โดยทําหนาท่ีเสมือนเปนเลขานุการของการพัฒนาคุณภาพและการบริหารความเสี่ยง
โรงพยาบาล โดยมีกิจกรรมการประสานงาน การติดตอสื่อสาร การจัดประชุม รวมท้ังเปนศูนยขอมูลความเสี่ยง
ดวย 
 การจัดการดานขอมูลขาวสารและการจัดสงรายงานเอกสารตาง ๆ ตองจัดพิมพโดยใชกระดาษ และ
ตองเดินนําสงเอกสารใหผูเก่ียวของ นอกจากนั้นกรณีท่ีตองจัดสงใหผูเก่ียวของหลายคน จึงจําเปนตองจัดพิมพ
หลายชุด ทําใหสิ้นเปลืองกระดาษและเกิดความลาชา การรวบรวมขอมูลการตรวจเยี่ยม หรือขอมูลแบบ
ประเมินตนเองไมเปนระบบ เม่ือตองการขอมูลสืบคนยาก และไมครบถวน สวนในดานการจัดการขอมูลความ
เสี่ยงท่ีมีการรายงานผานระบบบริหารความเสี่ยง โดยรายงานผานแบบรายงานท่ีเปนกระดาษ เม่ือไดรับ
รายงานเจาหนาท่ีจะพิมพเนื้อหาเขาระบบ จากนั้นสงตอใหคณะกรรมการ RMC พิจารณาระดับความรุนแรง 
และสงตอใหทีมนําท่ีเก่ียวของนําไปทบทวนวางแผนแกไข ซ่ึงพบวาการสงออกหลังจากรับรายงานเหตุการณมี
ความลาชา ไมตรงตามกําหนด   
 ศูนยคุณภาพรวมกับหนวยสารสนเทศไดมีการพัฒนางานโดยการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา
ชวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน โดยการสรางโปรแกรมการรายงานความเสี่ยงและโปรแกรมระบบ
ติดตามความกาวหนาการพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน เพ่ือเปนชองทางในการสงเอกสารหลักฐานดาน
คุณภาพ อีกท้ังเปนฐานขอมูลท่ีใชในการบริหารจัดการและตัดสินใจ สอดคลองกับยุทธศาสตรของ ศปช เรื่อง 
Smart Hospital อีกดวย 
 

๒.  วัตถุประสงค และตัวช้ีวัด 
๒.๑ เพ่ือใหมีระบบขอมูลสารสนเทศดานคุณภาพและบริหารความเสี่ยง  
๒.๒ เพ่ือใหมีการจัดเก็บรวบรวมขอมูลท่ีสําคัญอยางเปนระบบและเขาถึงไดอยางรวดเร็ว และ

ปลอดภัย 
 

๓.  ข้ันตอนการดําเนินงาน  
๓.๑ โปรแกรมการรายงานความเสี่ยง 
    ๓.๑.๑ ประชุมรวมกับหนวยสารสนเทศ ในการจัดทําโปรแกรมการรายงานความเสี่ยงผานเครือขาย 
Intranet มีการกําหนดระดับของการเขาถึงของบุคลากรตามตําแหนงตาง ๆ  โดยมีการปรับปรุงเปน ๒ 
ระยะ ไดแก 
 - ระยะที่ ๑ (กันยายน ๒๕๖๑) ปรับการรายงานแบบกระดาษมาเปนการบันทึกขอมูลลงโปรแกรม
ผาน Intranet หลังการปรับปรุงพบวา เนื้อหาในโปรแกรมการรายงานความเสี่ยงมีความซํ้าซอน และไม
ครอบคลุม 2P Safety Goals 
 - ระยะที่ ๒ (มกราคม 2562) ปรับปรุงเนื้อหาในโปรแกรมความเสี่ยงใหครอบคลุม 2P Safety 
Goals  
     ๓.๑.๒ สื่อสารแนะนําการใชโปรแกรมรายงานความเสี่ยงทาง Intranet ใหบุคลากรไดฝกใชงาน
โปรแกรม 
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     ๓.๑.๓ ติดตามและประเมินผลโปรแกรม 
 
 ๓.๒ โปรแกรมระบบติดตามความกาวหนาการพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน 
               ๓.๒.๑ ประชุมรวมกับหนวยสารสนเทศ ในการจดัทําโปรแกรมทาง Intranet ประกอบดวย 

- ระบบติดตามความกาวหนาการพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน เปนโปรแกรมท่ีใชสง
เอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน ไดแก แบบประเมินตนเอง, risk profile, แผน
บริหารความเสี่ยง ใหกับทีมศูนยพัฒนาคุณภาพ และ ทีมเยี่ยมสํารวจภายใน(IS) ซ่ึงมีการจํากัดสิทธิใน
การเขาถึงเอกสาร   

- ระบบลงทะเบียนการจัดการความรูองคกร เปนโปรแกรมท่ีใชลงทะเบียนและสงรายงาน
เอกสารการพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน เชน KM, Lean, CQI, นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ ใหกับทีม
ศูนยคุณภาพ และ ทีมเยี่ยมสํารวจภายในใชในการประเมินหนวยงาน และเปนการรวบรวมผลงานการ
พัฒนาคุณภาพในองคกร 
 
     ๓.๒.๒ สื่อสารแนะนําวิธีการใชโปรแกรมใหทุกหนวยงานทราบ  
     ๓.๒.๓ หลังการใชงานพบวาไมสามารถ upload เอกสารท่ีแกไขใหมได จึงมีการปรับปรุง
โปรแกรมใหสามารถสงเอกสารท่ีแกไขแลวได 
     ๓.๒.๔ ติดตามและประเมินผลโปรแกรม 
 

๔.  ผลลัพธการดําเนินงาน (ตัวช้ีวัด) 
๔.๑ จํานวนการรายงานความเสี่ยง 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ (ต.ค.61 – พ.ค.62) 
๗,๘๑๒ ฉบับ ๔,๗๐๐ ฉบับ 

 
 ๔.๒ อัตราการสงรายงานความเสี่ยงใหทีมนําระบบท่ีเก่ียงของทันตามรอบเวลา (เปาหมาย 100%) 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ (ต.ค.61 – พ.ค.62) 
๓๑.๒๕% ๑๐๐% 

 
 ๔.๓ รอยละความครบถวนของรายงานการเยี่ยมสํารวจภายใน (เปาหมาย 100%) 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ (ต.ค.61 – พ.ค.62) 
๑๔.๒๙% ๕๗.๑๔% 

 
๔.๔ รอยละความครบถวนของรายงานประเมินตนเองท่ีมีไฟลในระบบ (เปาหมาย 100%) 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ (ต.ค.61 – พ.ค.62) 
๔๕% ๑๐๐% 

 
 ๔.๕ จํานวนเงินท่ีลดลงจากการไมใชกระดาษ 

รายการ จํานวนกระดาษในรอบป ๒๕๖๑ 
(แผน) 

คิดเปนเงินท่ีประหยัดได 

ใบรายงาน HOIR ๗,๘๑๒ แผน ๑,๓๐๓ บาท 
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รายงานประเมินตนเอง ๓,๕๖๐ แผน ๕๗๔ บาท 
 รวมประหยัดได ๑,๘๗๗ บาท 

 
๕.  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิงาน 

- โปรแกรมการรายงานความเสี่ยงยังไมสามารถลงบันทึกหลังการทบทวน/แกไขได และยังไมสามารถ
สงขอมูลในระบบโปรแกรม ใหโปรแกรมแจงเตือนหนวยงานท่ีตองทําการทบทวนความเสี่ยงใหทราบโดย
อัตโนมัติ  

- ขาดการติดตามรายงานการเยี่ยมสํารวจภายในอยางตอเนื่อง 
 
๖.  แนวทางการแกปญหา 
 - ปรับใหมีการแจงเตือนการคางการแกไขความเสี่ยง เพื่อใหหนวยงานทราบความเสี่ยงที่ตองทบทวน ซ่ึงมี
แผนปรับปรุงโปรแกรมอยางตอเนื่องในเดือน กรกฎาคม 2562 
 - มอบหมายผูรับผิดชอบในการจชติดตามรายงานอยางตอเนื่อง 
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การพฒันาประสิทธิภาพการส่งข้อมลูด้านคณุภาพ
และการบริหารความเส่ียง

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ : ศนูยค์ณุภาพ

1 ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา (Background)

2 วตัถปุระสงค ์และตวัช้ีวดั 

ศูนยค์ุณภาพมหีน้าทีใ่นการใหบ้รกิาร เพื่อสนบัสนุนและตดิตามการดาํเนินงานการพฒันาคุณภาพและการบรหิาร

ความเสีย่ง ทัง้ในระดบัหน่วย ระดบังาน และระดบัทมี ครอบคลุมทัง้โรงพยาบาล โดยทําหน้าทีเ่สมอืนเป็นเลขานุการของ

การพฒันาคณุภาพและการบรหิารความเสีย่งโรงพยาบาล โดยมกีจิกรรมการประสานงาน การตดิต่อสือ่สาร การจดัประชุม 

รวมทัง้เป็นศนูยข์อ้มลูความเสีย่งดว้ย

การจดัการดา้นขอ้มลูขา่วสารและการจดัสง่รายงานเอกสารต่าง ๆ ตอ้งจดัพมิพโ์ดยใชก้ระดาษ และตอ้งเดนินําส่ง

เอกสารใหผู้เ้กีย่วขอ้ง นอกจากนัน้กรณีทีต่อ้งจดัสง่ใหผู้เ้กีย่วขอ้งหลายคน จงึจําเป็นตอ้งจดัพมิพห์ลายชุด ทาํใหส้ิน้เปลอืง

กระดาษและเกิดความล่าช้า ส่วนในด้านการจดัการขอ้มูลความเสี่ยงที่มกีารรายงานผ่านระบบบรหิารความเสีย่ง โดย

รายงานผา่นแบบรายงานทีเ่ป็นกระดาษ เมือ่ไดร้บัรายงานเจา้หน้าทีจ่ะพมิพเ์น้ือหาเขา้ระบบ จากนัน้สง่ตอ่ใหค้ณะกรรมการ 

RMCพจิารณาระดบัความรนุแรง และสง่ตอ่ใหท้มีนําทีเ่กีย่วขอ้งนําไปทบทวนวางแผนแกไ้ข 

ศูนยค์ุณภาพร่วมกบัหน่วยสารสนเทศไดม้กีารพฒันางานโดยการนําเอาเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาช่วยในการ

เพิม่ประสทิธภิาพใน การทํางาน โดยการสรา้งโปรแกรมการรายงานความเสีย่งและโปรแกรมระบบตดิตามความกา้วหน้า

การพฒันาคณุภาพของหน่วยงาน เพือ่เป็นชอ่งทางในการสง่เอกสารหลกัฐานดา้นคณุภาพ อกีทัง้เป็นฐานขอ้มลูทีใ่ชใ้นการ

บรหิารจดัการและตดัสนิใจ

3 ขัน้ตอนการดาํเนินงาน

2.1 เพื่อใหมีระบบขอมูลสารสนเทศดานคณุภาพและบริหารความเส่ียง 

2.2 เพื่อใหมีการจัดเก็บรวบรวมขอมูลทีสํ่าคัญอยางเปนระบบและเขาถึง

ขอมูลไดอยางรวดเร็ว และปลอดภัย

2.3 เพื่อลดกระดาษทําใหประหยดัคาใชจายภายในศนูยการแพทยฯ

5 ปัญหาและอปุสรรคในการดาํเนินงาน

- โปรแกรมการรายงานความเส่ียงยงัไมสามารถลงบันทกึหลังการทบทวน/แกไขได และยังไมสามารถสงขอมูล

ในระบบโปรแกรม ใหโปรแกรมแจงเตือนหนวยงานทีต่องทาํการทบทวนความเส่ียงใหทราบโดยอตัโนมัติ

6 แนวทางการแก้ไขปัญหา / การขยายผล

- ปรับใหมีการแจงเตือนการคางการแกไขความเส่ียง เพื่อใหหนวยงานทราบความเส่ียงทีต่องทบทวน

4 ผลลพัธก์ารดาํเนินงาน

Database

Service 
Profile

รายงาน

ความเส่ียง

โปรแกรม
การรายงาน
ความเสีย่ง

• 3.1.1 ประชมุรว่มกบัหน่วยสารสนเทศ ในการจดัทาํโปรแกรมการรายงานความเสีย่งผา่นเครอืขา่ย 
Intranet มกีารกาํหนดระดบัของการเขา้ถงึของบุคลากรตามตาํแหน่งตา่ง ๆ  โดยมกีารปรบัปรงุเป็น 2 
ระยะ ไดแ้ก่

• - ระยะที ่1 (กนัยายน 2561) ปรบัการรายงานแบบกระดาษมาเป็นการบนัทกึขอ้มลูลงโปรแกรมผา่น 
Intranet หลงัการปรบัปรงุพบวา่ เน้ือหาในโปรแกรมการรายงานความเสีย่งมคีวามซํ้าซอ้น และไม่
ครอบคลมุ 2P Safety Goals

• - ระยะที ่2 (มกราคม 2562) ปรบัปรงุเน้ือหาในโปรแกรมความเสีย่งใหค้รอบคลมุ 2P Safety Goals 

• 3.1.2 สือ่สารแนะนําการใชโ้ปรแกรมรายงานความเสีย่งทางIntranet ใหบุ้คลากรไดฝึ้กใชง้านโปรแกรม

• 3.1.3 ตดิตามและประเมนิผลโปรแกรม

โปรแกรม
ระบบตดิตาม
ความกา้วหน้า

การพฒันา
คุณภาพของ
หน่วยงาน

• 3.2.1 ประชมุรว่มกบัหน่วยสารสนเทศ ในการจดัทาํโปรแกรมทาง Intranet ประกอบดว้ย

• - ระบบตดิตามความกา้วหน้าการพฒันาคณุภาพของหน่วยงาน เป็นโปรแกรมทีใ่ชส้ง่เอกสารรายงาน
การพฒันาคณุภาพของหน่วยงาน ไดแ้ก่ แบบประเมนิตนเอง, risk profile, แผนบรหิารความเสีย่ง 
ใหก้บัทมีศนูยพ์ฒันาคณุภาพ และ ทมีเยีย่มสาํรวจภายใน (IS) ซึง่มกีารจาํกดัสทิธใินการเขา้ถงึเอกสาร 

• - ระบบลงทะเบยีนการจดัการความรูอ้งคก์ร เป็นโปรแกรมทีใ่ชล้งทะเบยีนและสง่รายงานเอกสารการ
พฒันาคณุภาพของหน่วยงาน เชน่ KM, Lean, CQI, นวตักรรม หรอืสิง่ประดษิฐ ์ใหก้บัทมีศนูย์
คณุภาพ และ ทมีเยีย่มสาํรวจภายในใชใ้นการประเมนิหน่วยงาน และเป็นการรวบรวมผลงานการ
พฒันาคณุภาพในองคก์ร

• 3.2.2 สือ่สารแนะนําวธิกีารใชโ้ปรแกรมใหท้กุหน่วยงานทราบ 

• 3.2.3 หลงัการใชง้านพบวา่ไมส่ามารถ upload เอกสารทีแ่กไ้ขใหมไ่ด ้จงึมกีารปรบัปรงุโปรแกรมให้
สามารถสง่เอกสารทีแ่กไ้ขแลว้ได้

• 3.2.4 ตดิตามและประเมนิผลโปรแกรม

88 หน่วยงาน

4.1 จํานวนการรายงานความ
เส่ียง 

ป 2561

7,812 ฉบับ

ป 2562 
(ต.ค 61 – พ.ค. 62)

4,700 ฉบับ

4.2 อัตราการสงรายงานความ
เส่ียงใหทีมนําระบบทีเ่กี่ยงของ

ทันตามรอบเวลา

ป 2561

31.25%

ป 2562 
(ต.ค 61 – พ.ค. 62)

100%

4.3 รอยละความครบถวนของ
รายงานการเยี่ยมสํารวจภายใน

ป 2561

14.29%

ป 2562 
(ต.ค 61 – พ.ค. 62)

57.14%

สรปุจาํนวนกระดาษและเงินท่ีลดลงจากการใช้โปรแกรม

5,800 File

ทมี IS / หวัหน้างาน/หน่วย
ลดเวลาในการสง่ 

11,372 แผน่

ใบรายงาน HOIR จํานวน
กระดาษในรอบป 2561

• 7,812 จํานวนแผน

• 1,303 บาท (ประหยดัเงิน)

รายงานแบประเมินตนเอง 
ในรอบป 2561

• 3,560 จํานวนแผน

• 574 บาท (ประหยดัเงิน)

รวมประหยัดได
ในรอบป 2561

• 11,372 จํานวนแผน

• 1,877 บาท (ประหยดัเงิน)
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เอกสารสรุปผลงานการน าเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพ 
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

ชื่อเรื่อง   Stock ส ำรองส ำหรับงำนซ่อมบ ำรุง 

สมาชิกกลุ่ม  เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนซ่อมบ ำรุงทุกท่ำน 
   
    
1.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Background) 

 ด้วยศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน มีกำรขยำยโครงสร้ำงทำงกำยภำพ งำนซ่อมบ ำรุง 
จึงต้องย้ำยหน่วยงำนไปประจ ำ ณ อำคำรฝ่ำยกำยภำพสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย ซึ่งอยู่ไกลจำกคลังพัสดุ            
เดิมระยะทำงห่ำง 10 เมตร ปัจจุบันห่ำงประมำณ 700 เมตร จึงท ำให้ระยะทำงและระยะเวลำในกำรเบิกของ
จำกคลังพัสดุท ำได้ล่ำช้ำ งำนซ่อมบ ำรุงจึงจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ดูแล Stock เป็นผู้เบิกของที่ใช้เป็นประจ ำเพื่อ
น ำมำใช้ส ำหรับงำนเร่งด่วน และวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ไม่จ ำเป็น งำนซ่อมบ ำรุงจะไม่เบิกมำ Stock ไว้ เพื่อช่วย
ลดค่ำใช้จ่ำยของศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน 
 
2.วัตถุประสงค์ + และตัวชี้วัด (ก าหนดค่าเป้าหมาย) 

1. เพ่ือลดระยะเวลำในกำรเบิกของจำกคลังพัสดุ 
 
3.ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. รวบรวมข้อมูลปัญหำกำรเบิกของจำกคลังพัสดุ 
 2. น ำข้อมูลที่ได้จำกมำวำงแผนร่วมกันในทีม 
 3. ก ำหนดหน้ำที่ของผู้ดูแล Stock 
 4. จัดหำวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นมำเก็บไว้ใน Stock 
 5. ชี้แจงขั้นตอนในกำรเบิกของใน Stock เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในทีม 
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4.ผลลัพธ์การด าเนินงาน (ตามตัวช้ีวัด) 
 1.ร้อยละของการลดระยะเวลาการเบิกของจากคลังพัสดุลดลง 10%  

  Pre-Lean  ขัน้ตอนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่งำนซ่อมบ ำรุงทีเ่บิกของจำกคลังพัสดุ 
จนถึงเจ้ำหน้ำที่รับอุปกรณ์ไปด ำเนินกำร มีกระบวนกำร 6 ระบวนกำร ใช้เวลำทั้งหมด 36 นำที 

 

 

 

  

 

 

 

              

  

 

      ไม่เกิดคุณค่ำแต่ตัดทิ้งไม่ได้                        คุณค่ำ                                   ไม่เกิดคุณค่ำ 

  Post-Lean   ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่งำนซ่อมบ ำรุงเบิกของจำก Stock 
ส ำหรับงำนซ่อมบ ำรุง จนถึงเจ้ำหน้ำที่งำนซ่อมบ ำรุงรับอุปกรณ์ไปด ำเนินกำร มีกระบวนกำร 6 กระบวนกำร  
ใช้เวลำทั้งหมด 7  นำที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

 ไม่เกิดคุณค่ำแต่ตัดทิ้งไม่ได้                        คุณค่ำ                                   ไม่เกิดคุณค่ำ 

1.ช่ำงน ำใบแจ้งซ่อมมำท ำ
กำรเบิกของในโปรแกรม 

HosXP 
เฉลี่ย  4   นาที 

6.ช่ำงรับวัสดุ-
อุปกรณ์ที่ขอเบิก
ไปด ำเนินกำรซ่อม 

เฉลี่ย  2   นาที 
 

5.เจ้ำหน้ำท่ีคลังพัสดุ
จ่ำยของให้ช่ำง 
เฉลี่ย  3  นาที 

1.ช่ำงน ำใบแจ้งซ่อมมำท ำ
กำรเบิกของที ่Stock 
ส ำรองส ำหรับงำนซ่อมบ ำรุง  

เฉลี่ย  2   นาที 
 

4.รอเจ้ำหน้ำที่คลังพัสดุ
ตรวจสอบและค้นหำ
วัสดุ-อุปกรณ์ ท่ีช่ำง

ต้องกำรเบิก 
เฉลี่ย  10  นาที 

 

2.ช่ำงน ำใบเบิกของเดินไปให้
เจ้ำหน้ำท่ีคลังพสัดุ เป็น
ระยะทำง 700 เมตร 

โดยประมำณ 
เฉลี่ย 15   นาที 

 

3.เจ้ำหน้ำท่ีคลัง
พัสดุรับใบเบิกของ 

เฉลี่ย   2  นาที 

2.เจ้ำหน้ำท่ีดูแล Stock 
ส ำรองเดินไปหยิบวสัด-ุ
อุปกรณ ์มำให้ช่ำง  
          เฉลี่ย 3 นาท ี 

 3.ช่ำงรับวัสด-ุ
อุปกรณ์ที่ขอเบิกไป
ด ำเนินกำรซ่อม  

เฉลี่ย 2 นาท ี
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ปรับกระบวนการโดย 

 1.ท ำให้ง่ำยขึ้น และช่วยลดขั้นตอน 

สรุปการวิเคราะห์ความสูญเสีย (Waetes) 

 จำกกำรวิเครำะห์พบว่ำ Pre-Lean ใช้เวลำในกำรเบิกของจำกคลังพัสดุ ทั้งหมด  36  นำที แต่ Post-
Lean พบว่ำใช้เวลำเบิกของจำก Stock ส ำหรับงำนซ่อมบ ำรุงทั้งหมด 7 นำที ซึ่ง ลดระยะเวลาและข้ันตอน
ทั้งหมด 29 นาที  คิดเป็นร้อยละ 19.44%   (7x100)/36 

สิ่งท่ีได้จากการด าเนินการ 
 1. ช่วยลดระยะเวลำในกำรเบิกของจำกคลังพัสดุ 
 2. สำมำรถรวบรวมข้อมูลกำรเบิกของและสำมำรถน ำมำตรวจสอบได้ 
 3. ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในส่วนที่ไม่จ ำเป็น 
  
5.ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 

 ปัญหาที่พบ 
 1.คลังพัสดุไม่มีวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นต้องใช้ให้เบิก เพ่ือน ำมำ Stock ไว้ใช้ในเวลำเร่งด่วน 
 2.ช่ำงบำงรำยขอเบิกวัสดุ-อุปกรณ์ไปใช้ก่อน แต่ยังไม่มีใบแจ้งซ่อมมำยืนยัน  
   

6.แนวทางการแก้ไขปัญหา / การขยายผล 

 วิธีแก้ไข 
 1.แจ้งคลังพัสดุว่ำให้เบิกของที่ใช้เป็นประจ ำล่วงหน้ำก่อนที่วัสดุ-อุปกรณ์ในคลังจะหมด 
 2.ช่ำงต้องมีใบแจ้งซ่อมยืนยันทุกครั้งก่อนจะเบิกวัสดุ – อุปกรณ์ไปใช้ 
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ชื่อเรื่อง Stock สํารองสําหรับงานซอมบํารุง
หนวยงานที่รับผิดชอบ งานซอมบํารุง ฝายสนับสนุนการบริการ 

1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา (Background) 2 วัตถุประสงค และตัวชี้วัด 

3 ขั้นตอนการดาํเนนิงาน

5 ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน

ปญหาที่พบ

1.คลังพัสดุไมมีวัสดุ-อุปกรณท่ีจําเปนตองใชใหเบิก เพื่อนํามา 

Stock ไวใชในเวลาเรงดวน

2.ชางบางรายขอเบิกวัสดุ-อุปกรณไปใชกอน แตยังไมมีใบแจงซอม

มายืนยัน 

6 แนวทางการแกไขปญหา / การขยายผล

วิธีแกไข

1.แจงคลังพัสดุวาใหเบิกของท่ีใชเปนประจําลวงหนากอนท่ีวัสดุ-

อุปกรณในคลังจะหมด

2.ชางตองมีใบแจงซอมยืนยันทุกครั้งกอนจะเบิกวัสดุ – อุปกรณไป

ใช

4 ผลลัพธการดําเนินงาน

ดวยศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน มีการขยาย

โครงสรางทางกายภาพ งานซอมบํารุงจึงตองยายหนวยงานไปประจํา 

ณ อาคารฝายกายภาพส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย ซึ่งอยูไกลจาก

คลังพัสดุ เดิมระยะทางหาง 10 เมตร ปจจุบันหางประมาณ 700 เมตร 

จึงทําใหระยะทางและระยะเวลาในการเบิกของจากคลังพัสดุทําได

ลาชา งานซอมบํารุงจึงจัดใหมีเจาหนาท่ีดูแล Stock เปนผูเบิกของท่ีใช

เปนประจําเพื่อนํามาใชสําหรับงานเรงดวน และวัสดุอุปกรณตางๆ ท่ีไม

จําเปน งานซอมบํารุงจะไมเบิกมา Stock ไว เพื่อชวยลดคาใชจายของ

ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน

1. เพื่อลดระยะเวลาในการเบิกของจากคลังพัสดุ

1.รอยละของการลดระยะเวลาการเบิกของจากคลงัพัสดุ

ลดลง 10%

Pre-Lean ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีงานซอม

บํารุงท่ีเบิกของจากคลังพัสดุ จนถึงเจาหนาท่ีรับอุปกรณไป

ดําเนินการ มีกระบวนการ 6 ระบวนการ ใชเวลาท้ังหมด 36 

นาที

Post-Lean ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีงานซอม

บํารุงเบิกของจาก Stock สําหรับงานซอมบํารุง จนถึง

เจาหนาท่ีงานซอมบํารุงรับอุปกรณไปดําเนินการ มี

กระบวนการ 6 กระบวนการ ใชเวลาท้ังหมด 7 นาที

1. รวบรวมขอมูลปญหาการเบิกของจากคลังพัสดุ

2. นําขอมูลท่ีไดจากมาวางแผนรวมกันในทีม

3. กําหนดหนาท่ีของผูดูแล Stock

4. จัดหาวัสดุ-อุปกรณท่ีจําเปนมาเก็บไวใน Stock

5. ชี้แจงขั้นตอนในการเบิกของใน Stock เพื่อสรางความเขาใจใน

ทีม
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จ�ายของแทนได�  หาง�ายด�วยคู�มือ 

 
สมาชิก   เจ�าหน�าท่ีพัสดุ  งานพัสดุ  
 
1. ความเป"นมาและความสําคัญของป'ญหา (Background) 
 

งานพัสดุ  มีหน�าท่ีในการบริการจัดหาเพ่ือให�ได�มาซ่ึงพัสดุ  ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�าง เพ่ือสนับสนุน
บริการให�กับหน�วยงานต�างๆ ในศูนย=การแพทย=ป'ญญานันทภิกขุ ชลประทาน เพ่ือบริการแก�ประชาชน ได�ตรงตาม
เป?าหมายและวัตถุประสงค=อย�างถูกต�อง ครบถ�วน  มีคุณภาพ  ทันเวลา  โปร�งใส  ตรวจสอบได�   ดังนั้นในการจัดซ้ือ
วัสดุสํารองจ�ายในคลังพัสดุให�เพียงพอต�อความต�องการใช�ของหน�วยงาน จึงมีความสําคัญต�อการให�บริการของศูนย=
การแพทย=ป'ญญานันทภิกขุ ชลประทาน หน�วยคลังพัสดุ มีวัสดุสํารองจ�ายดังนี้ วัสดุการแพทย= วัสดุสํานักงาน วัสดุงาน
บ�าน วัสดุคอมพิวเตอร= วัสดุแบบพิมพ= วัสดุโฆษณาและเผยแพร� วัสดุก�อสร�าง วัสดุประปา วัสดุไฟฟ?า  ป'จจุบัน 
ศูนย=การแพทย=ป'ญญานันทภิกขุ ชลประทาน กําลังเติบโตด�านโครงสร�างทางกายภาพ ด�านการเรียนการสอน วัสดุ
อุปกรณ=ทุกชนิดจึงมีความจําเป"นและต�องเพียงพอต�อการใช�งาน วัสดุการแพทย= เวชภัณฑ= ต�างๆ เป"นวัสดุท่ีต�องสํารอง
จ�ายให�เพียงพอ ต�องใช�ความรวดเร็ว ความถูกต�องในการจ�ายให�ตรงความต�องการใช�งานของเจ�าหน�าท่ี ท่ีผ�านมาพบ
ป'ญหาว�า วัสดุมีจํานวนหลากหลายรายการ เพ่ิมจํานวนมากข้ึนตามปริมาณของครุภัณฑ=ท่ีเพ่ิมข้ึนในแต�ละปI  ชื่อวัสดุ
อุปกรณ=เรียกยาก มีหลายรุ�น หลายยี่ห�อ ประกอบด�วยจํานวนเจ�าหน�าท่ีพัสดุประจําคลังพัสดุมีจํานวนน�อยลงเนื่องจาก
ลาออก ย�ายหน�วยงาน  เจ็บปJวยต�องลาพักรักษาตัว ทําให�อัตรากําลังไม�เพียงพอกับภาระงานในแต�ละวัน ต�องหมุนเวียน
เจ�าหน�าท่ีพัสดุด�านอ่ืนๆ ไปช�วยปฏิบัติงาน แต�ไม�สามารถทํางานแทนกันได�เนื่องจากไม�รู�จักชื่อวัสดุตามใบเบิกท่ี
หน�วยงานส�งมา ทําให�การจ�ายวัสดุมีความล�าช�า และจ�ายวัสดุผิดพลาด จากป'ญหาท่ีพบ งานพัสดุ จึงดําเนินการร�วมกัน
จัดทําคู�มือการสืบค�น ชื่อรายการ รูปภาพ ตําแหน�งท่ีจัดเก็บวัสดุ ตามชื่อรายการ เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว และถูกต�อง
ในการค�นหาวัสดุ  ในรูปแบบเล�มคู�มือ และในรูปแบบ Microsoft office Excell 

 
2. วัตถุประสงค= และตัวชี้วัด 

1. เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีในหน�วยงานสามาถทํางานแทนกันได�  
2. เพ่ือลดระยะเวลาค�นหารายการวัสดุของเจ�าหน�าท่ีใหม� ให�กับหน�วยงาน  
2. เพ่ือลดระยะเวลาการจัดเก็บและตรวจนับวัสดุคงคลัง  

 3. เพ่ือให�หน�วยงานได�รับวัสดุท่ีถูกต�อง รวดเร็วต�อการใช�งาน 
 4. เพ่ือลดภาระการสอนงานให�เจ�าหน�าท่ีด�วยกัน 
 

ตัวชี้วัด    
1. เจ�าหน�าท่ีพัสดุสามารถทํางานแทนกันได� 90% 
2. เจ�าหน�าท่ีพัสดุทุกคนสามารถจ�ายวัสดุได�ถูกต�อง 100% 
2.   ระยะเวลาในการค�นหาวัสดุเพ่ือจ�ายให�กับหน�วยงานเร็วข้ึน 50 % 
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3.  ข้ันตอนการดําเนินงาน  
 1.  ถ�ายภาพวัสดุการแพทย=ในคลังพัสดุ 
 2.  จัดทํา File คู�มือใน Microsoft office Excell  
  2.1 Up load ภาพใส�ตาราง excell 
  2.2 ใส�ชื่อรายการวัสดุ โดยใช�ชื่อให�ตรงกันกับ ระบบ Inventory 
  2.3 .ใส�รายละเอียดจํานวนการบรรจุ 
  2.4 ระบุ ระบุคลังวัสดุสํารอง(location) เช�น (ครัวป?าใจ/ชั้นดาดฟ?า/ครัวอาคารเรียน/ 

     หอพักอาหารเรียนชั้น 3) 
3. ตกแต�ง File คู�มือใน Microsoft office Excell 
4. ทดลองใช�งานในรูปแบบ File โดย เจ�าหน�าท่ีพัสดุช�วยงาน  
5. ประเมินผลโดย เจ�าหน�าท่ีคลังพัสดุท่ีปฏิบัติงานประจํา 

 
4. ผลลัพธ=การดําเนินงาน (ตัวชี้วัด)  

ข�อมูลจากการหมุนเวียนไปช�วยงานคลังพัสดุ เดือน มีนาคม 2562 – พฤษภาคม 2562 
 

ท่ี ตัวชี้วัด เป?าหมาย ระบบเดิม ระบบใหม� 

1. เจ�าหน�าท่ีพัสดุสามารถทํางานแทนกันได� 90 % 50 % 80 % 

2. เจ�าหน�าท่ีพัสดุทุกคนสามารถจ�ายวัสดุ 
ได�ถูกต�อง 

100 % 50% 95 % 

3. ระยะเวลาในการค�นหาวัสดุเพ่ือจ�ายให�กับ
หน�วยงานเร็วข้ึน  

50 %    15 นาที/รายการ   10 นาที/รายการ 

 
 

5. สิ่งท่ีได�จากการดําเนินงาน 
 เจ�าหน�าท่ีได�เรียนรู�รายการวัสดุ  รู�จักบริหารจัดการงานคลังพัสดุ สนับสนุนการเบิกวัสดุของหน�วยเบิก  
ป?องกันการเบิกวัสดุผิด เพ่ือให�หน�วยงานได�รับวัสดุ ถูกต�อง รวดเร็วทันเวลา ต�อความต�องการใช� 
 
6. ป'ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
 - การใช�คอมพิวเตอร=ในการค�นหารายการค�อนข�างลําบากเนื่องจากคอมพิวเตอร=อยู�ในสํานักงานห�างจากคลัง
วัสดุการแพทย= ทําให�เสียเวลา  
 
7. แนวทางการแก�ไขป'ญหา/การขยายผล 

- ขณะนี้หน�วยคลังพัสดุ ขยายผลไปยังหมวดคลังวัสดุอ่ืน เช�น วัสดุสํานักงาน คอมพิวเตอร= งานบ�าน เป"นต�น 
เพ่ือลดระยะเวลาการเบิกจ�ายวัสดุให�กับหน�วยงาน ลดระยะเวลาการจัดเก็บและตรวจนับวัสดุคงคลัง  และเพ่ือให�
หน�วยงานได�รับวัสดุท่ีถูกต�อง รวดเร็วต�อการใช�งาน 

 
******************************** 

 
 
 
 
 

100



จายของแทนได  หางายดวยคูมือ
หนวยงานที่รับผิดชอบ งานพัสดุ

1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา (Background) 2 วัตถุประสงค และตัวชี้วัด 
งานพัสดุ  มีหนาที่ในการบริการจัดหาเพ่ือใหไดมาซึง่พัสดุ  ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เพ่ือสนับสนุนบริการ

ใหกับหนวยงานตางๆ ในศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน เพ่ือบริการแกประชาชน ไดตรงตาม

เปาหมายและวัตถุประสงคอยางถูกตอง ครบถวน  มีคุณภาพ  ทันเวลา  โปรงใส  ตรวจสอบได   ดังน้ันในการ

จัดซื้อวัสดุสํารองจายในคลังพัสดุใหเพียงพอตอความตองการใชของหนวยงาน จึงมีความสําคัญตอการใหบริการ

ของศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน หนวยคลังพัสดุ มีวัสดุสํารองจายดังน้ี วัสดุการแพทย 

วัสดุสํานักงาน วัสดุงานบาน วัสดุคอมพิวเตอร วัสดุแบบพิมพ วัสดุโฆษณาและเผยแพร วัสดุกอสราง วัสดุประปา 

วัสดุไฟฟา  ปจจุบันศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน กําลังเติบโตดานโครงสรางทางกายภาพ 

ดานการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณทุกชนิดจึงมีความจําเปนและตองเพียงพอตอการใชงาน วัสดุการแพทย 

เวชภัณฑ ตางๆ เปนวัสดุที่ตองสํารองจายใหเพียงพอ ตองใชความรวดเร็ว ความถูกตองในการจายใหตรงความ

ตองการใชงานของเจาหนาที่ ที่ผานมาพบปญหาวา วัสดุมีจํานวนหลากหลายรายการ เพ่ิมจํานวนมากขึ้นตาม

ปริมาณของครุภัณฑที่เพ่ิมขึ้นในแตละป  ช่ือวัสดุอุปกรณเรียกยาก มีหลายรุน หลายยี่หอ ประกอบดวยจํานวน

เจาหนาที่พัสดุประจําคลังพัสดุมีจํานวนนอยลงเน่ืองจากลาออก ยายหนวยงาน  เจ็บปวยตองลาพักรักษาตัว 

ทําใหอัตรากําลังไมเพียงพอกับภาระงานในแตละวัน ตองหมุนเวียนเจาหนาที่พัสดุดานอ่ืนๆ ไปชวยปฏิบัติงาน 

แตไมสามารถทํางานแทนกันไดเน่ืองจากไมรูจักช่ือวัสดุตามใบเบิกที่หนวยงานสงมา ทําใหการจายวัสดุมีความ

ลาชา และจายวัสดุผิดพลาด จากปญหาที่พบ งานพัสดุ จึงดําเนินการรวมกันจัดทําคูมือการสืบคน ช่ือรายการ 

รูปภาพ ตําแหนงที่จัดเก็บวัสดุ ตามช่ือรายการ เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว และถูกตองในการคนหาวัสดุ ในรูปแบบ

เลมคูมือ และในรูปแบบ Microsoft office Excell

1. เพ่ือใหเจาหนาที่ในหนวยงานสามารถทํางานแทนกันได 

2. เพ่ือลดระยะเวลาคนหารายการวัสดุของเจาหนาที่ใหม ใหกับหนวยงาน 

3. เพ่ือลดระยะเวลาการจัดเก็บและตรวจนับวัสดุคงคลัง 

4. เพ่ือใหหนวยงานไดรับวัสดุที่ถูกตอง รวดเร็วตอการใชงาน

5. เพ่ือลดภาระการสอนงานใหเจาหนาที่ดวยกัน

ตัวช้ีวัด  

1. เจาหนาที่พัสดุสามารถทํางานแทนกันได 90%

2. เจาหนาที่พัสดุทุกคนสามารถจายวัสดุไดถูกตอง 100%

3. ระยะเวลาในการคนหาวัสดุเพ่ือจายใหกับหนวยงานเร็วขึ้น 50 %

3 ขั้นตอนการดาํเนนิงาน

1.  ถายภาพวัสดุการแพทยในคลังพัสดุ

2. จัดทํา File คูมือใน Microsoft office Excell

2.1 Up load ภาพใสตาราง excell

2.2 ใสช่ือรายการวัสดุ โดยใชช่ือใหตรงกันกับ ระบบ Inventory

2.3 ใสรายละเอียดจํานวนการบรรจุ

2.4 ระบุ ระบุคลังวัสดุสํารอง (location) เชน (ครัวปาใจ/ช้ันดาดฟา/ครัวอาคารเรียน/

หอพักอาหารเรียนช้ัน 3)

3. ตกแตง File คูมือใน Microsoft office Excell

4. ทดลองใชงานในรูปแบบ File โดย เจาหนาที่พัสดุชวยงาน 

5. ประเมินผลโดย เจาหนาที่คลังพัสดุที่ปฏิบัติงานประจํา

ขอมูลจากการหมุนเวียนไปชวยงานคลังพัสดุ เดือน มีนาคม 2562 – พฤษภาคม 2562

1. เจาหนาที่พัสดุสามารถทํางานแทนกันได 90%

- ไดตามเปาหมาย (ตัวช้ีวัด) 80  % (ระบบเดิม 50 %)

2. เจาหนาที่พัสดุทุกคนสามารถจายวัสดุไดถูกตอง 100%

- ไดตามเปาหมาย (ตัวช้ีวัด) 95  % (ระบบเดิม 50 %)

3. ระยะเวลาในการคนหาวัสดุเพ่ือจายใหกับหนวยงานเร็วขึ้น 50 %

- ไดตามเปาหมาย (ตัวช้ีวัด)  25 % 

5 ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน

- การใชคอมพิวเตอรในการคนหารายการคอนขางลําบากเน่ืองจากคอมพิวเตอรอยูในสํานักงานหางจากคลังวัสดุ

การแพทย ทําใหเสียเวลา

6 แนวทางการแกไขปญหา / การขยายผล

ขณะน้ีหนวยคลังพัสดุ ขยายผลไปยังหมวดคลังวัสดุอ่ืน เชน วัสดุสํานักงาน คอมพิวเตอร งานบาน เปนตน เพ่ือ

ลดระยะเวลาการเบิกจายวัสดุใหกับหนวยงาน ลดระยะเวลาการจัดเก็บและตรวจนับวัสดุคงคลัง  และเพ่ือให

หนวยงานไดรับวัสดุที่ถูกตอง รวดเร็วตอการใชงาน

4 ผลลัพธการดําเนินงาน
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เอกสารสรุปผลงานการน าเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพ 

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน 

ชื่อเรื่อง การป้องกัน Hypothermia ใน NICU  

สมาชิกกลุ่ม  

1. พญ.ปายณ์  ปรมกุล    ที่ปรึกษา    

2. พว.วิมลรัตน์    เชาวินัย    ที่ปรึกษา 

3. พว.วาร ี  เผ่าดิษฐ    ประธานกลุ่ม 

4. พว.สุรัชดา  จันทวัฒน์   เลขานุการ 

5. พว.พัชราภรณ์  สมบูรณ์    กรรมการ 

และบุคลากรทุกคนในหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิด 

1.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Background) 

ทารกท่ีมี Hypothermia ส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติอันได้แก่ ความอ่ิมตัวออกซิเจนในเลือดลดลง หายใจช้าลง 
อัตราการเต้นของหัวใจลดลง และอาจรุนแรงถึงหยุดหายใจ ในปีงบประมาณ 2561 สถิติการเกิด
Hypothermiaในทารกที่รักษาตัวภายในหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดมีสูงถึง 168 ครั้ง  เพื่อป้องกัน
ผลเสียที่จะเกิดกับทารกป่วย ทางหน่วยจึงต้องการพัฒนาการป้องกันภาวะHypothermia  

ปี2561 

เดือน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 
ภายใน 14 12 8 9 7 16 12 22 12 17 7 11 147 
ภายนอก 0 1 2 2 2 0 3 2 1 1 2 5 21 

เฉลี่ย 12.25 ครั้ง/เดือน 

ปี2562 

เดือน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. รวม 
ภายใน 14 19 35 22 90 
ภายนอก 2 2 1 1 6 

เฉลี่ย22.5ครั้ง/เดือน 

2. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด 

2.1.เพ่ือป้องกันการเกิดภาวะ Hypothermia ภายใน NICU 

2.2 จ านวนครั้งของการเกิดภาวะ Hypothermia ภายใน NICU ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 25 

102



3. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  3.1 ร่วมกับกุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและทีมการดูแล วิเคราะห์สาเหตุ ดังนี้ 
 
            คน 
      วัสด/ุอุปกรณ ์        บุคลากร          ผู้ป่วย  
  -   ปรอทวัดอุณหภูม ิ     -ขาดความรู้                -มีภาวะเจ็บป่วยที่ต้องใช้                                                   
                ห้องไม่เหมาะสม            -ขาดความตระหนัก               พลังงานสูง 
         - ขาดอัตราก าลัง              
                       -ไม่ปฏิบัติตามแนวทาง     
                
                    -เครื่องปรับอากาศ 
  ควบคุมอุณหภูมไิม่ได ้  -มีลมพัดผา่นเนื่องมาจากเครื่อง     -  
             ตามต้องการ             ปรับอากาศ                            
    

 
สิ่งแวดล้อม   ระบบงาน 

  
โดยด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 

 

 

ล ำดับ รำยกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ประชมุวำงแผน
2 เสริมควำมรู้เจ้ำหน้ำที ่เร่ืองกำร

ปอ้งกนัภำวะHypothermia
3 ก ำหนดแนวทำงปฏบิติัเพือ่ปอ้งกนั

ภำวะHypothermia
4 เกบ็ขอ้มูลและวเิครำะหร์ำยเดือน
5 สรุปผล  

4.ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

เดือน ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. รวม 
ภายใน 7 11 17 6 41 
ภายนอก 1 3 1 3 8 

เฉลี่ย10.25 ครั้ง/เดือน   

เทียบช่วงเวลา ปี61 ต.ค.61-ม.ค.62 ก.พ.-พ.ค.62 
จ านวนครั้งที่เกิดHypothermia เฉลี่ย/เดือน 12.25 22.5 10.25 
การเปรียบเทียบ - เพ่ิมขึ้นร้อยละ183.6 ลดลงร้อยละ45.5 
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5.ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

สาเหตุ แนวทางแก้ไข 
ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิห้องให้อยู่ 26-28องศา
เซลเซียสได้เนื่องจากปัญหาเครื่องปรับอากาศ 

-ท าบันทึกปรึกษาวิศวกร ตอบว่าแก้ไม่ได้ 
-ปรึกษาผู้บริหาร ให้ปิดเครื่องปรับอากาศเป็นระยะ
ตามอุณหภูมิที่ต้องการ 

มีลมพัดผ่านเนื่องจากเครื่องปรับอากาศ -ปรึกษาวิศวกรเพ่ือขอปิดช่องลมในแนวเตียงผู้ป่วย 
ตอบไม่สามารถท าได้มีผลกระทบกับระบบ 
-ใช้ผ้าบังลมเหนือคลิป และผาคลุมตู้อบ 

บุคลากรขาดความรู้ -ทบทวนจากหนังสือวิชาการ และหางานวิจัยมา
เผยแพร่ 
-มอบนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกบริหารท าแผนการ
นิเทศผู้ช่วยพยาบาล 

บุคลากรขาดความตระหนัก -หัวหน้าหน่วยชี้แจงในที่ประชุมหน่วยงาน 
-แจ้งแนวปฏิบัติให้ทราบทั้งบุคลากรของหน่วยและ
แพทย์โดยผู้ป่วยทารกต้องห่อตัวห่มผ้าและคลุมผ้า
ป้องกันลมพัดผ่านเสมอ หากอยู่ในตู้อบต้องคลุมผ้า
บนหลังตู้เสมอ 

ขาดอัตราก าลัง -ปรับการคิดอัตราก าลังโดยไม่นับผู้ช่วยพยาบาล 
ไม่ปฏิบัติตามแนวทาง -หัวหน้าหน่วย/หัวหน้าเวร นิเทศงานตามล าดับ

บังคับบัญชา 
ผู้ป่วยมีภาวะเจ็บป่วยไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิ
กายได้ 

-เกินศักยภาพพยาบาล รายงานแพทย์ 

6. แนวทางการแก้ไขปัญหา / การขยายผล 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา / การขยายผล 
-พบภาวะHypothermiaหลังการท าหัตถการอาบน้ า -งดอาบน้ าทารกน้ าหนักน้อยกว่า 1,500กรัม 

-ไม่ให้มารดาฝึกอาบน้ าในทารกน้ าหนักน้อย
กว่า 2,000กรัม 

-ถอดเสื้อผ้าเพ่ือส่องไฟรักษาอาการตัวเหลือง -ให้พลาสติกใสกันลมพัดผ่านและควบคุม
อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม 27-28 องศา 

-ผู้ป่วยนอนในตู้อบร่วมกับส่องไฟรักษาอาการตัวเหลือง 
หลังหยุดส่องไฟเกิดภาวะHypothermia 

-ติดตามอุณหภูมิทารกหลังหยุดส่องไฟทุก 15 
นาทีจนกว่าจะคงท่ี 

-ปรอทที่ใช้วัดอุณหภูมิห้องไม่สามารถมองเห็นได้จาก
ระยะไกล ท าให้อุณหภูมิห้องที่ต้องควบคุมด้วยการเปิดปิด
เป็นไปได้ช้า 

-หางบซื้อเครื่องอ่านอุณหภูมิระบบดิจิตอลมี
ตัวเลขขนาดใหญ่มองเห็นได้ชัดเจน 

-ผู้ป่วยที่มีความต้องการอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมต่างกัน นอน
ตู้อบและคลิป อยู่ในบริเวณเดียวกัน 

-ปรับอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมโดยยึดทารกขอน
คลิปเป็นหลัก 
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เรื่องการลดภาวะHypothermiaในNICU
หนวยการพยาบาลผูปวยทารกแรกเกิด

1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา (Background) 2 วัตถุประสงค และตัวชี้วัด 

……ทารกที่มี Hypothermia สงผลใหเกิดอาการผิดปกติอันไดแก 

ความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือดลดลง หายใจชาลง อัตราการเตนของ

หัวใจลดลง และอาจรุนแรงถึงหยุดหายใจ ในปงบประมาณ 2561 

สถิติการเกิดHypothermiaในทารกที่รักษาตัวภายในหนวยการ

พยาบาลผูปวยทารกแรกเกดิมีสูงถงึ 168 ครั้ง  เพื่อปองกันผลเสยีที่

จะเกิดกับทารกปวย ทางหนวยจึงตองการพัฒนาการปองกันภาวะ

Hypothermia 

1.เพื่อปองกันการเกิดภาวะ Hypothermia ภายใน NICU

2 จํานวนครั้งของการเกิดภาวะ Hypothermia ภายใน NICU ลดลง

อยางนอยรอยละ 25

3 ขั้นตอนการดาํเนนิงาน

1 รวมกับกุมารแพทยทารกแรกเกิดและทมีการดูแล วิเคราะหสาเหตุ 

2.เสริมความรูเจาหนาที่ เรื่องการปองกันภาวะHypothermia

3.กําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันภาวะHypothermia

4. เก็บขอมูลและวิเคราะหรายเดือน

5. สรุปผล

- ไดตามเปาหมาย (ตัวชี้วัด)

5 ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน

-

6 แนวทางการแกไขปญหา / การขยายผล

4 ผลลัพธการดําเนินงาน

เทียบชวงเวลา ป61 ต.ค.61-

ม.ค.62

ก.พ.-

พ.ค.62

จํานวนครั้งที่เกิด

Hypothermia เฉลี่ย/เดือน

12.25 22.5 10.25

การเปรียบเทียบ - เพิ่มขึ้น

รอยละ

183.6

ลดลง

รอยละ

45.5

สาเหตุ แนวทางแกไข

ไมสามารถควบคุมอุณหภูมิหองใหอยู 26-28

องศาเซลเซียสไดเนื่องจากปญหา

เคร่ืองปรับอากาศ

-ทําบันทึกปรึกษาวิศวกร ตอบวาแกไมได

-ปรึกษาผูบริหาร ใหปดเคร่ืองปรับอากาศเปนระยะตาม

อุณหภูมิท่ีตองการ

มีลมพัดผานเนื่องจากเคร่ืองปรับอากาศ -ปรึกษาวิศวกรเพื่อขอปดชองลมในแนวเตียงผูปวย ตอบไม

สามารถทําไดมีผลกระทบกับระบบ

-ใชผาบังลมเหนือคลิป และผาคลุมตูอบ

บุคลากรขาดความรู -ทบทวนจากหนังสือวิชาการ และหางานวิจัยมาเผยแพร

-มอบนักศึกษาพยาบาลท่ีฝกบริหารทําแผนการนิเทศผูชวย

พยาบาล

บุคลากรขาดความตระหนัก -หัวหนาหนวยชี้แจงในท่ีประชุมหนวยงาน

-แจงแนวปฏิบัติใหทราบท้ังบุคลากรของหนวยและแพทยโดย

ผูปวยทารกตองหอตัวหมผาและคลุมผาปองกันลมพัดผาน

เสมอ หากอยูในตูอบตองคลุมผาบนหลังตูเสมอ

ขาดอัตรากําลัง -ปรับการคิดอัตรากําลังโดยไมนับผูชวยพยาบาล

ไมปฏิบัติตามแนวทาง -หัวหนาหนวย/หัวหนาเวร นิเทศงานตามลําดับบังคับบัญชา

ผูปวยมีภาวะเจ็บปวยไมสามารถควบคุม

อุณหภูมิกายได

-เกินศักยภาพพยาบาล รายงานแพทย

ปญหาและอุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา / การขยายผล

-พบภาวะHypothermiaหลังการทําหัตถการอาบน้ํา -งดอาบน้ําทารกน้ําหนักนอยกวา 1,500กรัม

-ไมใหมารดาฝกอาบน้ําในทารกน้ําหนักนอย

กวา 2,000กรัม

-ถอดเสื้อผาเพื่อสองไฟรักษาอาการตัวเหลือง -ใหพลาสติกใสกันลมพัดผานและควบคุม

อุณหภูมิสิ่งแวดลอม 27-28 องศา

-ผูปวยนอนในตูอบรวมกับสองไฟรักษาอาการตัวเหลือง 

หลังหยุดสองไฟเกิดภาวะHypothermia

-ติดตามอุณหภูมิทารกหลังหยุดสองไฟทุก 15 

นาทีจนกวาจะคงท่ี

-ปรอทท่ีใชวัดอุณหภูมิหองไมสามารถมองเห็นไดจาก

ระยะไกล ทําใหอุณหภูมิหองท่ีตองควบคุมดวยการเปด

ปดเปนไปไดชา

-หางบซื้อเคร่ืองอานอุณหภูมิระบบดิจิตอลมี

ตัวเลขขนาดใหญมองเห็นไดชัดเจน

-ผูปวยท่ีมีความตองการอุณหภูมิสิ่งแวดลอมตางกัน 

นอนตูอบและคลิป อยูในบริเวณเดียวกัน

-ปรับอุณหภูมิสิ่งแวดลอมโดยยึดทารกขอน

คลิปเปนหลัก
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โครงการผาตัดผานกลัองทางนรีเวช 

(Laparoscopic gynecologic operation) 

 PCT สูติ-นรีเวชกรรม 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 เดิมผูปวยท่ีมีพยาธิสภาพทางระบบนรีเวชท้ังหมดจะไดรับการผาตัดแบบเปดหนาทองเพ่ือสํารวจ ตัดชิ้น

เนื้อหรืออวัยวะไปตรวจทางพยาธิวิทยา ซ่ึงแผลผาตัดมักมีขนาดใหญ ทําใหเกิดปญหาหลังผาตัดไดแก ปวดแผล

มากโดยเฉพาะใน 24 ชั่วโมงแรก การลุกเคลื่อนไหวชา เกิดปญหาทองอืดหลังผาตัด และระยะเวลาวันนอนและ

ระยะพักฟนนาน  

 ปจจุบันสาขาสูติ-นรีเวชกรรม มีสูติแพทยท่ีเพ่ิงผานการอบรมการผาตัดผานกลอง สามารถผาตัดโรคทาง

นรีเวชโดยไมตองเปดแผลขนาดใหญ ชวยลดภาวะแทรกซอนจากการผาตัด สามารถลดระยะเวลาวันนอน

โรงพยาบาลและระยะพักฟนสั้นลง ทําใหผูปวยกลับไปทํางานและใชชีวิตตามปกติไดเร็วข้ึน 

 

2. วัตถุประสงคและตัวชัวัด 

   วัตถุประสงค 

   1.เพ่ือลดจํานวนวันนอนโรงพยาบาล 

2.เพ่ือลดความเจ็บปวดหลังผาตัด 

   3.เพ่ือลดภาวะแทรกซอนรุนแรงจากการผาตัด 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย กลุมเปาหมาย ระดับความสําเร็จ 

( ระบุ Output / 

Outcome /Impact ) 

1.ระยะเวลาเฉลี่ยในการผาตัดผานกลอง ≤ 2 ชั่วโมง ผูปวยนรีเวช Output 

2.คะแนนเฉลี่ยความเจ็บปวดหลังผาตัด

ผานกลองภายใน 24 ชั่วโมงแรก 

≤ 3 ผูปวยนรีเวช Output 

3.อัตราการเกิดภาวะแทรกซอนรุนแรง

จากการผาตัด เชน Bleeding , Injury 

ตอ bladder และ bowel 

≤ 5 % ผูปวยนรีเวช Output 

4.อัตราการเปลี่ยนวิธีผาตัดจากการ

ผาตัดผานกลองเปนผาตัดเปดหนาทอง 

≤ 10 % ผูปวยนรีเวช Output 
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5.จํานวนวนันอนโรงพยาบาลเฉลี่ยของ

ผูปวยผาตัดผานกลอง 

≤ 3 วัน ผูปวยนรีเวช Output 

 

3.  ข้ันตอนการดําเนินงาน 
        1. เตรียมทีมผาตัดสองกลอง 

             - สงสูติแพทยฝกอบรมการผาตัดผานกลอง 

             - สงผูชวยผาตัดฝกอบรมการผาตัดผานกลอง            

        2. จัดซ้ืออุปกรณในการผาตัดผานกลอง และพรอมใชทุกสัปดาห 

      3. จัดทําแนวทางคัดเลือกผูปวยท่ีเหมาะสมในการผาตัดผานกลอง 

      4. Admit และเตรียมผูปวยกอนผาตัด 

                 5. สูติแพทยทําการผาตัดผานกลอง และดูแลหลังผาตัดจนจําหนาย 

       6..เก็บขอมูลผูปวยผาตัดผานกลอง 

 

4. ผลลัพธการดําเนินงาน  
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คา

เปาหมาย 

ไตรมาสท่ี 1 / 2562 ไตรมาสท่ี  2 /2562 

จํานวนผูปวยผาตัดผานกลัอง (ราย)  6 ราย 11 ราย 

1.ระยะเวลาเฉลี่ยในการผาตัดผาน

กลอง (ชั่วโมง) 

≤ 2 ชั่วโมง 2 ชม. 55 นาที 2 ชม. 22 นาที 

2.คะแนนเฉลี่ยความเจ็บปวดหลัง

ผาตัดผานกลองภายใน 24 ชั่วโมงแรก 

≤ 3 3.53 2.99 

3.อัตราการเกิดภาวะแทรกซอน

รุนแรงจากการผาตัด เชน Bleeding , 

Injury ตอ bladder และ bowel 

≤ 5 % 0 0 

4.อัตราการเปลี่ยนวิธีผาตัดจากการ

ผาตัดผานกลองเปนผาตัดเปดหนา

ทอง 

≤ 10 % 33.33 9.09 

5.จํานวนวนันอนโรงพยาบาลเฉลี่ย

ของผูปวยผาตัดผานกลอง (วัน) 

≤ 3 วัน 3.67 วัน 3.54 วัน 
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5.  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
1.จํานวนบุคลากรท้ังสูติแพทยผูชํานาญและพยาบาลชวยผาตัดสองกลองยังมีจํากัดและขาด  
ประสบการณ 

2.สูติแพทยผูผาตัดยังขาดทักษะในการผาตัดเคสยากๆ เชน การมีพังผืดปริมาณมากในชองทอง  
เนื่องจากจํานวนเคสผาตัดยังมีนอย ทําใหขาดประสบการณ 

 3.ขาดอุปกรณในการผาตัดสองกลองบางอยาง 

6.  แนวทางการแกไขปญหา / การขยายผล 

  1. สงบุคลากรท้ังสูติแพทยและพยาบาลชวยผาตัดอบรมเพ่ิมข้ึน 

2.เชิญวิทยากรภายนอกท่ีเชี่ยวชาญดานผาตัดสองกลองเปนท่ีปรึกษาเชาชวยผาตัดกรณีเปนเคสท่ี 
ผาตัดยาก 

  3.จัดหาอุปกรณผาตัดสองกลองเพ่ิมเติม 
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โครงการผ่าตัดผ่านกลัองทางนรีเวช
หน่วยสาขาวิชาสูติ-นรีเวชกรรม

1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Background)
2 วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด 

เดิมผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพทางระบบนรีเวชทั้งหมดจะได้รับ
การผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องเพื่อส ารวจ ตัดชิ้นเนื้อหรืออวัยวะไป
ตรวจทางพยาธิวิทยา ซึ่งแผลผ่าตัดมักมีขนาดใหญ่ ท าให้เกิด
ปัญหาหลังผ่าตัดได้แก่ ปวดแผลมากโดยเฉพาะใน 24 ชั่วโมงแรก 
การลุกเคลื่อนไหวช้า เกิด ปํญหาท้องอืดหลังผ่าตัด และ
ระยะเวลาวันนอนและระยะพักฟื้นนาน 

ปัจจุบันสาขาสูติ-นรีเวชกรรม มีสูติแพทย์ที่เพิ่งผ่านการอบรม
การผ่าตัดผ่านกล้อง สามารถผ่าตัดโรคทางนรีเวชโดยไม่ต้องเปิด
แผลขนาดใหญ่ ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด สามารถลด
ระยะเวลาวันนอนโรงพยาบาลและระยะพักฟื้นสั้นลง ท าให้ผู้ป่วย
กลับไปท างานและใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้น

1.เพื่อลดจ านวนวันนอนโรงพยาบาล
2.เพื่อลดความเจ็บปวดหลังผ่าตัด
3.เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากการผ่าตัด

3 ขั้นตอนการด าเนินงาน

1. เตรียมทีมผ่าตัดส่องกล้อง
- ส่งสูติแพทย์ฝึกอบรมการผ่าตัดผ่านกล้อง
- ส่งผู้ช่วยผ่าตัดฝึกอบรมการผ่าตัดผ่านกล้อง           

2. จัดซื้ออุปกรณ์ในการผ่าตัดผ่านกล้อง และพร้อมใช้ทุกสัปดาห์
3. จัดท าแนวทางคัดเลือกผู้ป่วยที่เหมาะสมในการผ่าตัดผ่านกล้อง
4. Admit และเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
5. สูติแพทย์ท าการผ่าตัดผ่านกล้อง และดูแลหลังผ่าตัดจนจ าหน่าย
6..เก็บข้อมูลผู้ป่วยผ่าตัดผ่านกล้อง

5 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน

1. จ านวนบุคลากรทั้งสูติแพทย์ผู้ช านาญและพยาบาล
ช่วยผ่าตัดส่องกล้องยังมีจ ากัดและขาด  ประสบการณ์

2. สูติแพทย์ผู้ผ่าตัดยังขาดทักษะในการผ่าตัดเคสยากๆ 
เช่น การมีพังผืดปริมาณมากในช่องท้อง  เนื่องจาก
จ านวนเคสผ่าตัดยังมีน้อย ท าให้ขาดประสบการณ์

3. 3.ขาดอุปกรณ์ในการผ่าตัดส่องกล้องบางอย่าง

6 แนวทางการแก้ไขปัญหา / การขยายผล

1. ส่งบุคลากรทั้งสูติแพทย์และพยาบาลช่วยผ่าตัดอบรม
เพิ่มขึ้น

2. 2.เชิญวิทยากรภายนอกที่เชี่ยวชาญด้านผ่าตัดส่อง
กล้องเป็นที่ปรึกษาเช้าช่วยผ่าตัดกรณีเป็นเคสที่ ผ่าตัด
ยาก

3. จัดหาอุปกรณ์ผ่าตัดส่องกล้องเพิ่มเติม

4 ผลลัพธ์การด าเนินงาน

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่า
เป้าหมาย

ไตรมาสที่ 1 / 
2562

ไตรมาสที่  2 /2562

จ านวนผู้ป่วยผ่าตัดผ่านกลัอง
(ราย)

6 ราย 11 ราย

1.ระยะเวลาเฉลี่ยในการผ่าตัด
ผ่านกล้อง (ชั่วโมง)

≤ 2 ชั่วโมง 2 ชม. 55 นาที 2 ชม. 22 นาที

2.คะแนนเฉลี่ยความเจ็บปวดหลัง
ผ่าตัดผ่านกล้องภายใน 24 
ชั่วโมงแรก

≤ 3 3.53 2.99

3.อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน
รุนแรงจากการผ่าตัด เช่น 
Bleeding , Injury ต่อ bladder
และ bowel

≤ 5 % 0 0

4.อัตราการเปลี่ยนวิธีผ่าตัดจาก
การผ่าตัดผ่านกล้องเป็นผ่าตัดเปิด
หน้าท้อง

≤ 10 % 33.33 9.09

5.จ านวนวันนอนโรงพยาบาล
เฉลี่ยของผู้ป่วยผ่าตัดผ่านกล้อง 
(วัน)

≤ 3 วัน 3.67 วัน 3.54 วัน
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เอกสารสรุปผลงานการน าเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพ 
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

ชื่อเรื่อง    โหลดไว  รู้เร็ว 
สมาชิกกลุ่ม เลขาสาขาวิชา 
1.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  (Background) 
 ด้วยงานส านักงานผู้อ านวยการ หน่วยเลขานุการสาขาวิชา เป็นหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
ส าหรับนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 - 6 นอกจากนิสิตแพทย์แล้วยังสนับสนุนงานต่าง ของอาจารย์แพทย์  และแพทย์    
ใช้ทุน 1 - 3  ทางด้านการเรียนการสอนได้สนับสนุนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ รวมไปถึงการบริการการจัดการ
เรียนการสอน เช่น จัดตารางสอน เตรียมเอกสารการสอน คู่มือการปฏิบัติงานของนิสิตแพทย์  ยังรวมไปถึงการ
ประเมินด้านๆ ต่าง และการสรุปผลการประเมินเพ่ือไปปรับปรุงและพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการ
บริการ เป็นต้น ซึ่งจากการด าเนินงานที่ผ่านมาเกิดปัญหาเอกสารมีความล่าช้า และเอกสารสูญหายหรื อข้อมูล     
ในเอกสารของนิสิตแพทย์ไม่เป็นปัจจุบัน  
 ส านักงานศูนย์  หน่วยเลขาสาขาวิชา  ได้เห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ประชุมวางแผนในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว คิดและพัฒนาเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่นิสิตแพทย์และอาจารย์แพทย์  ในการท าแบบ
ประเมินต่างๆ ในปีที่ผ่านมาทางหน่วยเลขานุการสาขาวิชาสามารถลดการใช้กระดาษ    ในส่วนของการท าแบบ
ประเมินต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  โดยในปีพ.ศ.   2559 ใช้กระดาษ 2,600 แผ่น ในปีพ.ศ. 2560 ใช้กระดาษ 20 แผ่น 
และ ในปีพ.ศ. 2561 ใช้กระดาษ 20 แผ่น  ตามล าดับ 
 ดังนั้นในปี 2562 ได้มีการน าเอกสารการสอน และสื่อการสอนต่างๆ เช่น วีดีโอการท าหัตถการ วีดีโอการ
สอนบรรยายไว้ใน google drive และ youtube เนื่องจากปัจจุบันนิสิตแพทย์ได้น าอุปกรณ์ที่ช่วยสนับสนุนการ
เรียนอย่างเช่น Tablet หรือโทรศัพท์มือถือที่สามารถเชื่อมต่อ Internet จึงท าให้ง่ายต่อการดาวน์โหลดเอกสาร
การเรียนต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการลดปริมาณการใช้กระดาษ และลดขั้นตอนในการท างาน สามารถให้นิสิต
แพทย์ไดเ้พ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้ดียิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์  (เป้าหมาย) : 
 1.  เพ่ือลดระยะเวลาและข้ันตอนในการท างาน 
 2.  เพ่ือลดปริมาณการใช้กระดาษ  
 3. เพ่ือพัฒนาและยกระดับการท างานให้ทันสมัย มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย 
 4.  เพ่ือให้นิสิตแพทย์เข้าถึงข้อมูลและเนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอนได้อย่างรวดเร็ว 
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3. ขั้นตอนการด าเนินงาน : 
 3.1 ข้อมูลก่อนด าเนินงาน 
  รวบรวมเอกสารการเรียนการสอนที่จะท าการ อัปโหลด ขึ้น Google drive จากอาจารย์แพทย์ 
 3.2 การวิเคราะห์สาเหตุ 
  เนื่องจากในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีการใช้กระดาษในปริมาณมาก ใช้เวลา และขั้นตอนในการ
เตรียมเอกสารมาก ซึ่งท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลง  
 3.3 การก าหนดแนวทางแก้ไข/ พัฒนา 
  ทางหน่วยเลขานุการสาขาวิชา จึงหาแนวทางการลดปริมาณการใช้กระดาษ โดยการน าระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการท างาน  คือวิธีการอัปโหลดเอกสารการเรียนการสอนขึ้น Google drive เพ่ือ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 3.4 การด าเนินการและประเมินผล 
  ทางหน่วยเลขานุการสาขาวิชา  ได้ให้นิสิตแพทย์ดาวน์โหลดเอกสารการเรียนการสอนน ามา
ประกอบในการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เพ่ือลดปริมาณการใช้กระดาษตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือร้อยละ  25   
 
4. ผลลัพธ์การด าเนินงาน (ตัวช้ีวัด) :  

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
1. เพ่ือลดระยะเวลาและขั้นตอนใน
การท างาน 

ระยะเวลาและขั้นตอนในการ
ท างานเฉลี่ยลดลง 

เวลาเฉลี่ ยลดลงในการท างาน 
ร้อยละ 80 

2. เพ่ือลดปริมาณการใช้กระดาษ จ านวนปริมาณกระดาษท่ีลดลง จ านวนกระดาษที่ลดลง  ร้อยละ 
25 

3. เพ่ือพัฒนาและยกระดับการท างาน
ให้ทันสมัย มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามา
ช่วย 

มี ร ะบบก า รกร ะจ ายข้ อมู ล
เอกสารประกอบการสอนด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เพ่ิมข้ึน 

มีการน าข้อมูลขึ้นระบบ Google 
drive และ youtube เข้ามาลอง
รับเทคโนโลยีในการท างานเพ่ือที่
กระจายข้อมูลเอกสารประกอบการ
สอน และวีดีโอการสอนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ร้อยละ 20 

4. เพ่ือให้นิสิตแพทย์เข้าถึงข้อมูลและ
เนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับการเรียน
การสอนไดอ้ย่างรวดเร็ว 

สามารถเข้าถึ ง เนื้ อหาข้อมูล
เกี่ยวกับการเรียนการสอนได้
รวดเร็ว 

นิสิตแพทย์เข้าถึงข้อมูลได้ร้อยละ 
100  
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5.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
  1. เนื่องจากเอกสารการสอนในบางรายวิชาเป็นลิขสิทธิ์ของอาจารย์ผู้สอน  อาจารย์บางท่านไม่
อนุญาตให้อัพโหลดลงอินเตอร์เน็ตได้    
  2. ระบบอินเตอร์เน็ตไม่เสถียรเวลาที่นิสิตแพทย์ดาวน์โหลด เอกสารการเรียนการสอนต่างๆ  
 
6.  แนวทางการแก้ไขปัญหา / การขยายผล 
  1. น าเอกสารการเรียนการสอนที่ให้กับนิสิตแพทย์  ส่งมาเป็นไฟล์  PDF  ที่ไม่สามารถแก้ไขได้
เพ่ือที่ให้เลขานุการสาขาวิชา ได้ท าการอัปโหลดเอกสารการเรียนการสอนเข้า  Google drive  และสามารถน า
ลิงค์ของเอกสารต่างๆ  มาให้นิสิตแพทย์ได้ท าการดาวน์โหลด  ได้สะดวกยิ่งขึ้น 
  2. ประสานงานกับหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  แก้ไขปัญหา ในส่วนของระบบอินเตอร์เน็ตให้มี
ความเสถียรยิ่งขึ้น 
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โหลดไว  รูเร็ว
หนวยเลขานุการสาขาวิชา

1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา (Background) 2 วัตถุประสงค และตัวชี้วัด 

จากการดําเนินงานท่ีผานมาเกิดปญหาเอกสารมีความลาชา และ

เอกสารสูญหายหรือขอมูล     ในเอกสารของนิสิตแพทยไมเปนปจจุบัน 

หนวยเลขาสาขาวิชา  ไดเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงได

ประชุมวางแผนในการแกไขปญหาดังกลาว คิดและพัฒนาเพ่ืออํานวย

ความสะดวกใหแกนิสิตแพทยและอาจารยแพทย  ทางหนวยเลขานุการ

สาขาวิชาสามารถลดการใชกระดาษ  และไดมีนําการเทคโนโลยีเขามา

ชวยพัฒนาและลดคาใชจาย  สรางความรวดเร็วใหกับนิสิตแพทยและ
อาจารย

1.  เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนในการทํางาน

2.  เพื่อลดปริมาณการใชกระดาษ 

3. เพื่อพัฒนาและยกระดับการทํางานใหทันสมัย มีการใช

เทคโนโลยีเขามาชวย

4.  เพื่อใหนิสิตแพทยเขาถึงขอมูลและเนื้อหารายละเอียด 

เก่ียวกับการเรียนการสอนไดอยางรวดเร็ว

3 ขั้นตอนการดาํเนนิงาน

1. รวบรวมเอกสารการเรียนการสอนที่จะทาํการ อัพโหลด   

ขึ้น Google drive จากอาจารยแพทย

2. วิเคราะหการใชกระดาษในปการศึกษาที่ผานมา มีการใช

กระดาษในปริมาณมาก ใชเวลา และขั้นตอนในการ

เตรียมเอกสารมาก ซึ่งทําใหประสิทธิภาพในการทํางาน

ลดลง 

3. ไดใหนิสิตแพทยดาวนโหลดเอกสารการเรียนการสอนนํามา

ประกอบในการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ เพื่อลด

ปริมาณการใชกระดาษตามเปาหมายที่กําหนดไว คือรอยละ  25 

- ลดระยะเวลาและขัน้ตอนในการทํางาน  เวลาเฉลี่ยลดลงในการ

ทํางานรอยละ 80

- มีการลดคาใชจาย จํานวนกระดาษที่ลดลง  รอยละ 25

- มีการนําขอมูลขึ้นระบบ Google drive และ Youtube เขามา

รองรับเทคโนโลยีในการทํางานเพื่อที่กระจายขอมูลเอกสาร

ประกอบการสอน  และวีดีโอการสอน ดวยระบบอิเลค็ทรอนิค

รอยละ 20

- นิสิตแพทยเขาถึงขอมูลไดรอยละ100

5 ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน

1. เนื่องจากเอกสารการสอนในบางรายวิชาเปนลิขสทิธิ์

ของอาจารยผูสอน  อาจารยบางทานไมอนุญาตใหอัพ

โหลดลงอนิเตอรเน็ตได   

2. ระบบอินเตอรเน็ตไมเสถยีรเวลาที่นิสิตแพทยดาวน  

โหลดเอกสารการเรียนการสอนตางๆ 

6 แนวทางการแกไขปญหา / การขยายผล

1. นําเอกสารการเรียนการสอนที่ใหกับนิสิตแพทย  

สงมาเปนไฟล  PDF  ที่ไมสามารถแกไขไดเพื่อทีใ่ห

เลขานุการสาขาวิชา ไดทําการอัพโหลดเอกสารการ

เรียนการสอนเขา  Google drive  และสามารถนํา

ลิงคของเอกสารตางๆ  มาใหนิสิตแพทยไดทําการ

ดาวนโหลด  ไดสะดวกยิ่งข้ึน

2. ประสานงานกับหนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  แกไข

ปญหา ในสวนของระบบอินเตอรเน็ตใหมีความเสถียร

ยิ่งขึ้น

4 ผลลัพธการดําเนินงาน
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เอกสารสรุปผลงานการน าเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพ 

ชื่อเรื่อง: All in one child health supervision                                                                         

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: PCT กุมารเวชกรรม 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (background)  

 การดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กในแต่ละช่วงวัยในคลินิกสุขภาพเด็กดีนั้น ประกอบไปด้วยการ

ประเมินสุขภาพในด้านต่างๆ ได้แก่ การเจริญเติบโตทั้งน้้าหนัก ส่วนสูง รอบศีรษะ, ภาวะโภชนาการ, 
พัฒนาการ, การให้ค้าแนะน้าแก่ผู้ปกครอง, การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รวมถึงการนัดติดตามครั้งต่อไป 

  ปัจจุบันการให้บริการคลินิกสุขภาพเด็กดีของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มีแพทย์
ผู้ให้การรักษาหลายระดับ ตั้งแต่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่  4 -6 แพทย์ใช้ทุนปี 1 – 3 รวมถึงอาจารย์แพทย์ ซึ่งอาจ
มีโอกาสให้การดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กในแต่ละช่วงวัยได้ไม่ครอบคลุมทุกด้าน รวมถึงต้องใช้เวลา
ค่อนข้างมาก ดังนั้นสาขาวิชากุมารเวชกรรมจึงจัดท้าแบบประเมินภาวะสุขภาพของเด็กในแต่ละช่วงวัยเพ่ือ
ความสมบูรณ์ ประเมินสุขภาพครบทุกด้าน ลดข้อผิดพลาดในการให้วัคซีน ให้บริการได้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น 
โดยมีแผนที่จะน้าร่างแบบประเมินดังกล่าวเข้าสู่ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อมีการน้าแบบ
ประเมินมาใช้อย่างต่อเนื่อง ทางสาขาวิชากุมารเวชกรรมคาดหวังว่าจะท้าให้สามารถให้บริการคลินิกสุขภาพ
เด็กดีได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ลดระยะเวลาในการตรวจ และความผิดพลาดของการให้วัคซีนลดน้อยลง 
สามารถน้าเข้าสู่ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ได้ จะลดปริมาณการใช้กระดาษลง ส่งผลให้ลดรายจ่าย ตาม
จุดเน้นของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานปี 2562  

2. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด (ก าหนดค่าเป้าหมาย) 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือเพ่ิมความสมบูรณ์ของการส่งเสริมและดูแลสุขภาพเด็กในแต่ละช่วงวัย  

 2. เพ่ือลดความผิดพลาดในการให้วัคซีนในการป้องกันโรคของเด็กในแต่ละช่วงวัย  

 3. เพ่ือลดระยะเวลาในการตรวจสุขภาพผู้ป่วยเด็กในแต่ละช่วงวัย 
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ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระดับความส าเร็จ 

(ระบุ Output / Outcome / 

Impact) 

ระยะเวลาในการตรวจลดลงจากก่อนใช้แบบฟอร์ม >10%  

แพทย์ Output ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนเพ่ิมข้ึน >10% 

ความผิดพลาดของการสั่งวัคซีนลดลง >10% 

 

3. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ประชุม pre-lean 

สาขาวิชา
กุมารเวช

กรรม 

   /         

เก็บข้อมูล pre-lean    / /        

ร่างแบบประเมินภาวะ
สุขภาพของเด็กในแต่ละ
ช่วงวัย 

   /         

ประสานงานกับฝ่าย
สารสนเทศ 

    /        

ทดลองใช้และประชุม
ปัญหาอุปสรรค 

     /       

เก็บข้อมูล post-lean       / /     

วิเคราะห์ข้อมูล         /    

น าเสนอผลงานในงาน
มหกรรมคุณภาพ 

         /   
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4. ผลลัพธ์การด าเนินงาน (ตามตัวชี้วัด) อย่างน้อย 2 ช่วงเวลา (ปีหรือเดือนหรือสัปดาห์) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย Pre-lean Post-lean %change 

ระยะเวลาในการตรวจลดลงจากก่อนใช้แบบฟอร์ม 

(min) 
>10% 16.60+7.53 14.54+6.64 13.23% 

ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนเพ่ิมข้ึน >10% 74.2 98.2 24% 

ความผิดพลาดของการสั่งวัคซีนลดลง 

(ต่อ1000 ใบสั่งยา) 
>10% 

38.5 

(6/156) 

24.4 

(2/82) 
45.78% 

 

กราฟเปรียบเทียบความสมบูรณ์ของชุดข้อมูล child health supervision 

 

5. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

- ข้อมูล child health supervision มีรายละเอียดค่อนข้างมาก ท าให้การ print-out OPD card ต้องใช้
กระดาษ 2 แผ่น สิ้นเปลืองกว่าปกติ  

- การเพ่ิม template ใน HosXP program ยังไม่เอ้ือต่อการแก้ไขข้อมูล หรือ การน าไปใช้ เพราะต้อง add 
template เป็นรายบุคคล  
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6. แนวทางการแก้ปัญหา/การขยายผล 

- มีโอกาสพัฒนาเพ่ือลดความสิ้นเปลือง หากสามารถ print หน้าหลังได้ หรือกรณีใช้ paperless จะลดความ

สิ้นเปลืองลงได้  

- ปรับปรุง template เพ่ือให้ข้อมูลกระชับขึ้น 
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ชื่อเรื่อง All-in-one Child Health Supervision
หนวยงานที่รับผิดชอบ:สาขาวิชากุมารเวชกรรม 

1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา (Background)

2 วัตถุประสงค และตัวชี้วัด 

การดแูลและสง่เสรมิสขุภาพเดก็ในคลนิิกสขุภาพเดก็ดี

ประกอบดว้ยการดแูลเดก็ 8 ดา้น

ปัจจบุนัมแีพทยผ์ูใ้หก้ารรกัษาหลายระดบัชัน้ ซึง่อาจมโีอกาสให้

การดแูลไมค่รอบคลุม ใชเ้วลาคอ่นขา้งมาก ดงันัน้สาขาวชิากุมารเวชกรรม

จงึจดัทาํแบบประเมนิภาวะสขุภาพของเดก็ใหค้รบทุกดา้น ลดขอ้ผดิพลาด

ในการใหว้คัซนี ใหบ้รกิารไดส้ะดวก รวดเรว็มากขึน้ และเมือ่มกีารนําแบบ

ประเมนิมาใชจ้ะทาํใหส้ามารถใหบ้รกิารไดอ้ยา่งครบถว้นสมบรูณ์ ลด

ระยะเวลาในการตรวจและความผดิพลาดของการใหว้คัซนี สามารถนําเขา้

สูร่ะบบเวชระเบยีนอเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้จะลดการใชก้ระดาษลงสง่ผลใหล้ด

รายจา่ย ตามจดุเน้นของศนูยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภกิข ุชลประทาน

1. เพิม่ความสมบรูณ์ของการสง่เสรมิและดแูลสขุภาพเดก็ในแตล่ะชว่งวยั 

2. ลดความผดิพลาดในการใหว้คัซนีป้องกนัโรคของเดก็ในแตล่ะชว่งวยั 

3. ลดระยะเวลาในการตรวจสขุภาพผูป่้วยเดก็ในแตล่ะชว่งวยั

6 แนวทางการแกไขปญหา / การขยายผล

• มโีอกาสพฒันาเพือ่ลดความสิน้เปลอืง หากสามารถ print หน้า

หลงัได ้หรอืกรณใีช ้paperless จะลดความสิน้เปลอืงลงได้

• ปรบัปรงุ template เพือ่ใหข้อ้มลูกระชบัขึน้

4 ผลลัพธการดําเนินงาน

ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ เป้าหมาย Pre-lean Post-lean %change

ระยะเวลาในการตรวจลดลงจากก่อนใช้

แบบฟอรม์ (min)
>10% 16.6+7.5 14.5+6.6 13.2%

ความสมบรูณ์ของเวชระเบียนเพ่ิมขึน้
>10% 74.2 98.2 24%

ความผิดพลาดของการสัง่วคัซีนลดลง

(ต่อ1000 ใบสัง่ยา)
>10%

38.5

(6/156)

24.4

(2/82)
45.8%
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3 ขั้นตอนการดาํเนนิงาน

ประชมุ pre-lean

วิเคราะห์ปัญหา
เก็บข้อมลู pre-lean

วางระบบ template

สร้างความเข้าใจกบัผู้ใช้

ทดลองใช้และ

ประชมุปัญหาอปุสรรค
เก็บข้อมลู post-leanวิเคราะห์ข้อมลู

5 ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน

• ขอ้มลู มรีายละเอยีดคอ่นขา้งมาก ทาํใหก้าร print-out OPD card 

ตอ้งใชก้ระดาษ 2 แผน่ สิน้เปลอืงกวา่ปกต ิ

• การเพิม่ template ใน HosXP program ยงัไมเ่อือ้ตอ่การแกไ้ข

ขอ้มลู หรอื การนําไปใช ้เพราะตอ้ง add template เป็นรายบุคคล 

กราฟเปรียบเทียบชดุข้อมลู child health supervision

118



เอกสารสรุปผลงานการน าเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลชลประทาน 

ชื่อเรื่อง ปรับปรุงประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยในสาขาวิชาอายุรกรรม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานอายุรกรรม 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Background) 

 การดูแลรักษาผู้ป่วยในที่มีประสิทธิภาพควรได้รับการดูแลตามกระบวนการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่การ การเข้าถึง 

การวินิจฉัยที่ถูกต้องรวดเร็ว การดูแลรักษาที่รวดเร็วถูกต้อง การวางแผนการจ าหน่าย การดูแลรักษาต่อเนื่อง

และเสริมพลัง แม้ว่าที่ผ่านมาหน่วยงานอายุรกรรมจะได้จัดท าแนวทางการรักษาผู้ป่วยขึ้น แต่พบว่าที่ผ่านมา

หน่วยงานอายุรกรรมยังไม่ได้มีการก าหนดขั้นตอนกระบวนการที่ชัดเจนรวมทั้งก าหนดตัวชี้วัดในแต่ละข้ันตอน

ท าให้เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพการท างานหลายอย่าง อาทิเช่น มีการแก้ไข order แพทย์ซ้ าหลายครั้ง มี

การรอคอยผู้ป่วยเพื่อลงไปท าหัตถการพิเศษนาน มีขั้นตอนการท างานหลายขั้นตอนท าให้กระบวนการ

บางอย่างล่าช้า ความอ่อนล้าจากการท างานที่ใช้การเคลื่อนไหวมากเกินจ าเป็น ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบ

ต่อทั้งผู้ป่วยและบุคลากร เช่น ระยะเวลาการนอน รพ. นาน ความพึงพอใจของผู้ป่วย และความพึงพอใจของ

บุคลากร เป็นต้น ปัญหาดังกล่าวทางหน่วยงานได้เล็งเห็นถึงการน าเครื่องมือพัฒนาคุณภาพต่างๆ มาใช้ เพ่ือ

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการท างานให้ดีขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด (ก าหนดค่าเป้าหมาย)  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ระดับความส าเร็จ 

1. จ านวน standing order (เปรยีบเทียบ

ระยะเวลาในการใช้ standing order และการเขียน 

order แบบเดิม)  

เพิ่มขึ้นปีละ 1 เรื่อง แพทย ์ Output (Process) 

2. ระยะเวลาในการส่งข้อมูลผู้ป่วยทางโทรศัพท์ น้อยกว่า 10 นาที พยาบาล Output (Process) 

3. การเขียนค าสั่งการรักษานอกเวลาที่ก าหนดโดย

ไม่จ าเป็น 

น้อยกว่า 100 ครั้งต่อ 

1000 วันนอน  

แพทย ์ Output (Process) 

4. จ านวนวันเฉลี่ยที่ผู้ป่วยรักษา น้อยกว่า 5 วัน  ผู้ป่วย Outcome 

5. ความพึงพอใจผู้ป่วยใน มากกว่าร้อยละ 80 ผู้ป่วย Outcome 

6. ความพึงพอใจบุคลากรในหน่วยงานอายุรกรรม มากกว่าร้อยละ 80 บุคลากร Outcome 

 

3. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ก าหนดปัญหาที่ต้องการ
แก้ไข และก านนดเปา้หมาย 

พ. โยธิน, พ. 
ใจภักดิ ์

            

119



 

4. ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 2561 2562 

จ านวน standing order (เปรียบเทียบระยะเวลาใน

การใช้ standing order และการเขียน order 

แบบเดิม)  

เพิ่มขึ้นปีละ 1 เรื่อง 35 37 

 

ความพึงพอใจผู้ป่วยในแผนกอายรุกรรม มากกว่าร้อยละ 80 N/A N/A 

ความพึงพอใจบุคลากรในหน่วยงานอายุรกรรม มากกว่าร้อยละ 80 N/A N/A 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย ก่อน หลัง 

ระยะเวลาในการส่งข้อมูลผู้ป่วยทางโทรศัพท์ น้อยกว่า 10 นาที   

 

2. ค้นหาข้อมูลแนวทาง
แก้ปัญหา ทบทวน/เขียน 
Flow chart กระบวนการ
ท างาน 

พ. โยธิน, พ. 
ใจภักดิ ์

            

3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหา ก าหนด
ตัวช้ีวัด 

แพทย์
สาขาวิชาอายุ
กรรม 

            

4. Implement แนวทางที่
ก าหนด ได้แก่ จดัท าแนวทาง
ในการปรึกษาผู้ป่วยอายุรก
รรมในแผนกฉุกเฉิน, ปรับปรุง
แบบบันทึกผู้ป่วยทาง
โทรศัพท์, เพิ่ม standing order 

DHF, DVT/PE prophylaxis}, 
จัดท าเกณฑ์ลักษณะของ
ผู้ป่วยท่ีไมค่วร admit 

หนว่ยงานนอกแผนกอายุรกร
รม, ก าหนดช่วงเวลาการ 
round ward, checklist staff med, 

รวมเล่มเอกสาร medicine,  

พ. โยธิน, พ. 
ใจภักดิ ์

            

5. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมลู  พ. โยธิน, พ. 
ใจภักดิ ์

            

6. น าเสนอผลงานในงาน
มหกรรมคุณภาพ 

พ. โยธิน, พ. 
ใจภักดิ ์
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การเขียนค าสั่งการรักษานอกเวลาที่ก าหนดโดยไม่จ าเป็น (อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล) 

จ านวนวันเฉลี่ยที่ผู้ป่วยรักษา 

 

 
5. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

1. การ implement แผนยังไม่ทั่วถึง, ขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ, มี Barrier ต่อการเข้าถึงข้อมูลและการ

ใช้งานคู่มือแนวทางต่างๆ เช่น ยังพบการ round นอกเวลาที่ก าหนด แพทย์ไม่ได้ใช้ standing order ที่จัดท า

ขึ้น พยาบาลไม่ใช้คู่มือแนวทางที่จัดท าข้ึน 

2. ตัวชี้วัดยังไม่มีวิธีการเก็บที่ชัดเจน ยังไม่ได้เป้าหมาย อาจเนื่องจาก การแก้ไขปัญหายังไม่ตรงจุด หรือยังไม่ได้ 

แก้ปัญหาที่รากของสาเหตุ  

6. แนวทางการแก้ไขปัญหา/การขยายผล 

1. เพ่ิมช่องทางให้การสื่อสาร ให้ความรู้แกบุ่คลากร จัดสภาพแวดล้อมให้สามารถเข้าถึงคู่มือแนวทางต่างๆ ให้

สะดวกขึ้น ให้รางวัลแก่ผู้ที่ท าผลงานได้ดีเพ่ือจูงใจผู้อ่ืนในการปฏิบัติตาม 

2. ประสานงานทีมที่เก่ียวข้อง เช่น เภสัชกร แม่บ้าน LAB X-ray ร่วมปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน 

3. วิเคราะห์สาเหตุรากและหาแนวทางการแก้ปัญหา (Change idea) ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ 
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ปรับปรุงประสิทธิภาพการดูแลผูปวยในสาขาวิชาอายุรกรรม
หนวยงานที่รับผิดชอบ สาขาวิชาอายุรกรรม

1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา (Background) 2 วัตถุประสงค และตัวชี้วัด 

จากการทบทวนปญหาในหนวยงานผูปวยใน พบวามีปญหาหลายอยาง เชน 

มีการแกไข order แพทยซ้ําหลายครั้ง มีการรอคอยมาก ใชการเคล่ือนไหว

มาก ซึ่งกอใหเกิดปญหาผลกระทบตอทั้งผูปวยและบุคลากร เชน 

ระยะเวลาการนอน รพ. นาน ความพึงพอใจของผูปวยและบุคลากร เปน

ตน ปญหาดังกลาวทางหนวยงานไดเล็งเห็นถึงการนาเครื่องมือพัฒนา

คุณภาพตางๆ มาใช เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการทางานใหดีข้ึน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผูปวยใน ใหการดูแลรักษาผูปวย

เปนไปในแนวทางเดียวกันตามมาตรฐาน, มีคุณคาตอบสนองความตองการ
ผูปวย

3 ขั้นตอนการดาํเนนิงาน

5 ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน

1. การ implement แผนยังไมทั่วถึง, ขาดการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ, มี 

Barrier ตอการเขาถึงขอมูลและการใชงานคูมือแนวทางตางๆ เชน ยังพบ

การ round นอกเวลาที่กําหนด แพทยไมไดใช standing order ที่จัดทํา

ข้ึน พยาบาลไมใชคูมือแนวทางที่จัดทําข้ึน

2. ตัวชี้วัดยังไมมีวิธีการเก็บที่ชัดเจน ยังไมไดเปาหมาย อาจเนื่องจาก การ

แกไขปญหายังไมตรงจุด หรือยังไมได แกปญหาที่รากของสาเหตุ 

6 แนวทางการแกไขปญหา / การขยายผล

1. เพิ่มชองทางใหการส่ือสาร ใหความรูแกบุคลากร จัดสภาพแวดลอมให

สามารถเขาถึงคูมือแนวทางตางๆ ใหสะดวกข้ึน ใหรางวัลแกผูที่ทําผลงาน

ไดดีเพื่อจูงใจผูอื่นในการปฏิบัติตาม

2. ประสานงานทีมที่เก่ียวของ เชน เภสัชกร แมบาน LAB X-ray รวม

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน

3. วิเคราะหสาเหตุรากและหาแนวทางการแกปญหา (Change idea) 

รวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ

4 ผลลัพธการดําเนินงาน

ตัวชีว้ัดความสาํเร็จ ค่าเป้าหมาย 2561 2562
จาํนวน standing order (เปรียบเทียบ

ระยะเวลาในการใช้ standing order 
และการเขียน order แบบเดิม) 

เพ่ิมขึน้ปีละ 1 เรือ่ง 35 37

ความพึงพอใจผู้ป่วยในแผนกอายุรกรรม มากกวา่รอ้ยละ 80 N/A N/A
ความพึงพอใจบุคลากรในหน่วยงานอายุรก

รรม

มากกวา่รอ้ยละ 80 N/A N/A

ตัวชีว้ัดความสาํเร็จ คา่เปา้หมาย ก่อน หลงั

ระยะเวลาในการส่งข้อมูลผู้ป่วยทางโทรศัพท์ นอ้ยกวา่ 10 นาที 6:58 5:30
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เอกสารสรุปผลงานการน าเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลชลประทาน 

ชื่อเรื่อง.   Admit ได้ด ีถา้มตีวัชว่ย ( Admit so good if have Helper) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยการพยาบาลรับ-ส่งผู้ป่วย ( Admission Center) 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Background) 
หน่วยการพยาบาลรับ-ส่งผู้ป่วย (Admission Center) ให้บริการรับจองห้องพิเศษ การออกเลขท่ีหนังสือส่ง

ตัว(Refer) และการรับผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลพร้อมออกเลขที่ AN  ในปี 2561 ประมาณเดือนพฤศจิกายน ได้รับข้อมูล
จากการประชุมคณะกรรมการด่านหน้า เรื่องเวชระเบียนหาย เนื่องจากผู้ป่วยได้ถือเวชระเบียนไปท าเรื่องนอน
โรงพยาบาลที่ห้องเวชระเบียน และได้น าเวชระเบียนกลับบ้านไปโดยไม่ได้รับการรักษาต่อ นับว่าเป็นอันตรายอย่าง
มากต่อผู้ป่วย 
 จากเหตุการณ์ดังกล่าว หน่วยการพยาบาลรับ-ส่งผู้ป่วย(Admission Center ) จึงไดท้บทวนว่าควรมี
มาตรการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยการปรับลดการใช้เวชระเบียน โดยไม่ต้องให้ผู้ป่วยหรือญาติถือเอกสารเวช
ระเบียนมาติดต่อท าเรื่องนอนโรงพยาบาล และให้ถือเพียงใบ”ขั้นตอนการท าเอกสารนอนโรงพยาบาล”มาพร้อมกับ
ในต่อ OPD Card วันที่ Admit เท่านั้น ก็จะสามารถท าเรื่องนอนโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และปลอดภัย 
 
2.  วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด (ก าหนดค่าเป้าหมาย) 

- เพ่ือให้สามารถ Admit ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง ถูกแผนก 100 % 

 
3.  ข้ันตอนการด าเนินงาน 

1.เมื่อมีค าสั่งแอดมิทจากแพทย์ตรวจ ผู้ป่วยหรือญาติน าเอกสาร “ขั้นตอนการท าเอกสารนอนโรงพยาบาล” 
มาท่ีห้อง Admission Center 

 

 

 

ขั้นตอนการท าเอกสารนอนโรงพยาบาล 

1. ติดต่อเปล่ียนสิทธ์ิการรักษา ท่ีหอ้งเวชระเบียน ก่อน ท าเอกสารนอนโรงพยาบาล (กรณีแพทยใ์หใ้ชสิ้ทธ์ิฉุกเฉิน) 
      สิทธ์ิการรักษา   ทอง ศปช     ทองขา้มเขต   ราชการ    รัฐวิสาหกิจ  อปท   ปกส.ศปช   ปกส.ขา้มเขต 
                                พรบ.        ช าระเงินเอง     ฉุกเฉิน      อ่ืนๆ .................................................................................... 
     ประกนัชีวติ  ไทยประกนั(กลุ่ม)   ทิพยประกนัภยั   กรุงไทย แอกซ่า   อยธุยา อลิอนัซ์   เอ ไอ เอ  อ่ืนๆ............................ 
2. ตดิต่อห้องยา ช้ัน ........กรณีมียาก่อนนอนโรงพยาบาล          
3. ตดิต่อห้องการเงนิ ช้ัน.........  มดัจ าก่อนนอนโรงพยาบาล.................บาท   ตดัยอดนอนโรงพยาบาล 
4. ท าเอกสารนอนโรงพยาบาล   หอ้งเวชระเบียน ชั้น 1    ศูนยรั์บ-ส่งผูป่้วย( Admission Center) ชั้น 2 (ขา้งหอ้งอายรุกรรม) 
    การวินิจฉยัโรค ..................................................................................................................................................... 
    Admit ไปท่ี .............................แผนก(ของผูป่้วย).....................................แพทยผ์ูส้ัง่ Admit ............................................... 
   ***กรุณาแนบแผน่ต่อ OPD Card ไปดว้ยทุกคร้ังท่ีเปล่ียนสิทธ์ิและท าเร่ือง Admit 

ตดิสติก๊เกอร์ผู้ป่วย 
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2.ตรวจสอบการแจ้งสิทธิ์การรักษา 
3.บันทึกใบแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ผู้ป่วยก่อนเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างถูกต้องโดยตรวจสอบกับ 

OPD Card , บัตรประชาชน และจากค าบอกของผู้ป่วยหรือญาติ 
4.บันทึกสิทธิ์การรักษา ผู้รับผิดชอบผู้ป่วย แผนกที่รับไว้ หอผู้ป่วยที่จะนอนพัก 
5. อธิบายเรื่องราคาค่าเตียง เวลาเยี่ยม การช าระเงินตัดยอดทุก 3 วัน(กรณีช าระเงินเอง) 
6. อธิบายให้ผู้ป่วยหรือญาติทราบข้อมูลที่บันทึก ให้เข้าใจอย่างถูกต้อง 
7. อธิบายพร้อมให้ “ใบค าแนะน าก่อนนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล(ฉบับย่อ) และเซนต์ชื่อรับทราบ 
8. ท าเรื่องนอนโรงพยาบาล ออกเลขที่ Admission Number(AN)  
9.กรณผีู้ป่วยสิทธิ์ราชการ(เบิกได้ลงทะเบียน) ติดต่อขอเลขอนุมัติกรมบัญชีกลางที่งานสิทธิประโยชน์ 
 

4.  ผลลัพธ์การด าเนินงาน (ตามตัวช้ีวัด) อยา่งน้อย 2 ช่วงเวลา (ปี หรือ เดือน หรือ สัปดาห์) 
จากการให้บริการ เรื่อง Admit ได้ดี ถ้ามีตัวช่วย  เริ่มให้บริการตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมเก็บข้อมูล

การให้บริการ พบว่า 

- ในระยะเริ่มต้น เดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2562 พบว่า มีการบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยในใบขั้นตอนการ
ท าเอกสารนอนโรงพยาบาล ยังไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ที่แผนก ER 6 ครั้ง แผนกห้องตรวจ OPD 4 ครั้ง 

- ในเดือน เมษายน 2562 ถึง พฤษภาคม 2562 พบว่า มีการบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยในใบขั้นตอนการท า
เอกสารนอนโรงพยาบาล ยังไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ที่แผนก ER 1 ครั้ง แผนกห้องตรวจ OPD 6 ครั้ง 

-  

5.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 - ปัญหาเรื่องการสื่อสาร เนื่องจาก บุคลากรมีจ านวนมาก ในแผนก ER และห้องตรวจ OPD ยังมีการสื่อสาร
ที่ไม่ทั่วถึง ท าให้ขาดความเข้าใจในขั้นตอนการบันทึกเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

 - ยังพบว่าบางหน่วยงานที่ยังใช้เวชระเบียนในการท าหัตถการต่างๆ ซึ่งนับว่าเป็นความเสี่ยงเวชระเบียน         
สูญหายได้ 

 

6.  แนวทางการแก้ไขปัญหา / การขยายผล 

- เมื่อพบว่ามีข้อขัดข้องก็จะชี้แจงในการประชุมประจ าเดือนของหน่วยงาน 
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Admit ไดดี้ ถา้มีตวัช่วย

1 ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา

(Background)

2 วตัถปุระสงค ์และตวัช้ีวดั 

หน่วยการพยาบาลรบั-ส่งผ ูป่้วย   (Admission Center) 

ใหบ้ริการรบัจองหอ้งพิเศษ การออกเลขท่ีหนงัสือส่งตวั(Refer) 

และการรับผ ู้ป่ วยนอนโรงพยาบาลพร้อมออกเลข ท่ี  AN  

เ ดือนพฤศจิกายน ปี  2561 ได้ร ับข้อม ูลจากการประชมุ

คณะกรรมการด่านหนา้ เรือ่งเวชระเบียนหาย เน่ืองจากผ ูป่้วยได้

ถือเวชระเบียนไปทําเรื่องนอนโรงพยาบาลท่ี หอ้งเวชระเบียน 

และไดนํ้าเวชระเบียนกลบับา้นไปโดยไม่ไดร้บัการรกัษาต่อ นบัว่า

เป็นอนัตรายอยา่งมากต่อผ ูป่้วย

จ า ก เ ห ต ุก า ร ณ์ ดั ง ก ล่ า ว  ห น่ ว ย ก า ร พ ย า บ า ล                              

รบั-ส่งผ ูป่้วย(AdmissionCenter) จึงไดท้บทวนว่าควรมีมาตรการ

ป้องกนัความเส่ียงดงักลา่ว โดยการปรบัลดการใช้

เวชระเบียน โดยไม่ตอ้งใหผ้ ูป่้วยหรือญาติถือเอกสารเวชระเบียน

มา ติดต่อ ทํา เรื่ องนอนโรงพยาบาล  และ ให้ถือ เ พียง ใบ                                  

“ขัน้ตอนการทําเอกสารนอนโรงพยาบาล” ก็จะสามารถทําเรื่อง

นอนโรงพยาบาลไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น และปลอดภยั

เพ่ือใหส้ามารถ Admit ผ ูป่้วยไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ถกูแผนก 100 %

3 ขัน้ตอนการดําเนินงาน

1.เม่ือมีคําสัง่แอดมิทจากแพทยต์รวจ ผ ูป่้วยหรอืญาตินําเอกสาร “ขัน้ตอนการทําเอกสารนอนโรงพยาบาล” 

มาท่ีหอ้ง Admission Center

2.ตรวจสอบการแจง้สิทธ์ิการรกัษา

3.บนัทึกใบแจง้ขอ้มลูเบ้ืองตน้ใหผ้ ูป่้วยกอ่นเขา้พกัรกัษาตวัในโรงพยาบาลอยา่งถกูตอ้งโดยตรวจสอบกบั 

OPD Card , บตัรประชาชน และจากคําบอกของผ ูป่้วยหรอืญาติ

4.บนัทึกสิทธ์ิการรกัษา ผ ูร้บัผิดชอบผ ูป่้วย แผนกท่ีรบัไว ้หอผ ูป่้วยท่ีจะนอนพกั

5. อธิบายเรือ่งราคาค่าเตียง เวลาเยีย่ม การชําระเงินตดัยอดทกุ 3 วนั(กรณีชําระเงินเอง)

6. อธิบายใหผ้ ูป่้วยหรอืญาติทราบขอ้มลูท่ีบนัทึก ใหเ้ขา้ใจอยา่งถกูตอ้ง

7. อธิบายพรอ้มให ้“ใบคําแนะนํากอ่นนอนพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล(ฉบบัยอ่) และเซนตช่ื์อรบัทราบ

8. ทําเรือ่งนอนโรงพยาบาล ออกเลขท่ี Admission Number(AN) 

9. กรณีผ ูป่้วยสิทธ์ิราชการ(เบิกไดล้งทะเบียน) ติดต่อขอเลขอนมุติักรมบญัชีกลางท่ีงานสิทธิประโยชน์

จากการใหบ้รกิาร เรือ่ง Admit ไดดี้ ถา้มีตวัช่วย  เริม่ใหบ้รกิารตัง้แต่ 

1 กมุภาพนัธ ์2562 พรอ้มเก็บขอ้มลูการใหบ้รกิาร พบว่า

- ในระยะเริม่ตน้ เดือนกมุภาพนัธ ์ถึง มีนาคม 2562 พบว่า มีการบนัทึก

ขอ้มลูของผ ูป่้วยในใบขัน้ตอนการทําเอกสารนอนโรงพยาบาล ยงัไม่

ครบถว้น  ถกูตอ้ง ท่ีแผนก ER 6 ครัง้ แผนกหอ้งตรวจ OPD 4 ครัง้

- ในเดือน เมษายน 2562 ถึง พฤษภาคม 2562 พบว่า มีการบนัทึกขอ้มลู

ของผ ูป่้วยในใบขัน้ตอนการทําเอกสารนอนโรงพยาบาล ยงัไมค่รบถว้น

ถกูตอ้ง ท่ีแผนก ER 1 ครัง้ แผนกหอ้งตรวจ OPD 6 ครัง้5 ปัญหาและอปุสรรคในการดําเนินงาน
- ปัญหาเรือ่งการสื่อสาร เน่ืองจาก บคุลากรมีจํานวนมาก ในแผนก ER และ              

หอ้งตรวจ OPD ยงัมีการสื่อสารท่ีไมท่ัว่ถึง ทําใหข้าดความเขา้ใจในขัน้ตอน 

การบนัทึกเอกสารใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น

- ยงัพบว่าบางหน่วยงานท่ียงัใชเ้วชระเบียนในการทําหตัถการต่างๆ 

ซ่ึงนบัว่าเป็นความเสี่ยงเวชระเบียนสญูหายได้

6 แนวทางการแกไ้ขปัญหา/การขยายผล

เม่ือพบว่ามีขอ้ขดัขอ้งก็จะช้ีแจงในการประชมุประจําเดือน               

ของหน่วยงาน

4 ผลลพัธก์ารดําเนินงาน

ขั้นตอนการทาํเอกสารนอนโรงพยาบาล

1. ติดต่อเปล่ียนสิทธ์ิการรักษา ท่ีหอ้งเวชระเบียน ก่อน ทาํเอกสารนอนโรงพยาบาล (กรณีแพทยใ์หใ้ชสิ้ทธ์ิฉุกเฉิน)

สทิธ์ิการรักษา   ทอง ศปช     ทองขา้มเขต   ราชการ    รัฐวสิาหกิจ  อปท   ปกส.ศปช   ปกส.ขา้มเขต

 พรบ.       ชาํระเงินเอง     ฉุกเฉิน   อ่ืนๆ ....................................................................................

ประกนัชีวติ  ไทยประกนั(กลุ่ม)   ทิพยประกนัภยั   กรุงไทย แอกซ่า   อยธุยา อลิอนัซ์   เอ ไอ เอ  อ่ืนๆ............................

2. ติดต่อหอ้งยา ชั้น ........กรณีมียาก่อนนอนโรงพยาบาล         

3. ติดต่อหอ้งการเงิน ชั้น.........  มดัจาํก่อนนอนโรงพยาบาล.................บาท   ตดัยอดนอนโรงพยาบาล

4. ทาํเอกสารนอนโรงพยาบาล   หอ้งเวชระเบียน ชั้น 1    ศูนยรั์บ-ส่งผูป่้วย( Admission Center) ชัน้ 2 (ข้างห้องอายรุกรรม)

การวนิิจฉยัโรค .....................................................................................................................................................

Admit ไปท่ี .............................แผนก(ของผู้ ป่วย).....................................แพทย์ผู้สัง่ Admit ...............................................

***กรุณาแนบแผน่ต่อ OPD Card ไปด้วยทกุครัง้ท่ีเปล่ียนสทิธ์ิการรักษา

หน่วยการพยาบาลรบั-สง่ผ ูป่้วย

ADMISSION CENTER
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เอกสารสรุปผลงานการน าเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล 
 

ชื่อเรื่อง ขอใช้รถอย่างไรถึงจะได้รถ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยยานพาหนะ งานบริหารและธุรการ 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Background) 
เพ่ือให้การขอใช้รถยนต์ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การขอใช้รถ รวมทั้งหน่วยยานพาหนะสามารถวางแผน

และเตรียมความพร้อมการใช้รถยนต์ได้ถูกต้อง เหมาะสมเพียงพอต่อการใช้งาน 
 

2. วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด (ก าหนดค่าเป้าหมาย) 
เพ่ือตอบสนองการให้บริการรถยนต์ที่มีคุณภาพ มีความสะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว ทันเวลา และผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่า
เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย ระดับความส าเร็จ 
(ระบุ Output / Outcome / Impact) 

การขอใช้รถพยาบาลรับ-ส่งภายใน > 90 % ฝ่ายการพยาบาล การส่งต่อผู้ป่วยทันเวลา ปลอดภัย  
การขอใช้รถพยาบาลรับ-ส่งภายนอก > 90 % ฝ่ายการพยาบาล การส่งต่อผู้ป่วยทันเวลา ปลอดภัย 
การขอใช้รถยนต์ราชการติดต่อราชการ > 90 % หน่วยงานสนับสนุน มีรถเพียงพอใช้งาน 
การขอใช้รถยนต์ราชการติดต่อราชการ > 90 % หน่วยงานสนับสนุน การบริการตรงเวลา ปลอดภัย 

 
3. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

 
 
 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค าร้องเรียน ในการ
ขอใช้รถ 

หน่วยงาน
ยานพาหนะ 

            

การประสานงาน
การใช้รถ 

หน่วยงานต่างๆ/
ฝ่ายการพยาบาล/
หน่วยยานพาหนะ 

            

ประชุมหารือ
ข้อสรุปในการขอ
ใช้รถ 

หน่วยงานต่างๆ/
ฝ่ายการพยาบาล/
หน่วยยานพาหนะ 

            

ปรับปรุงวิธีในการ
ด าเนินการขอใช้รถ 

หน่วยงาน
ยานพาหนะ 

            

ส ารวจความ 
พึงพอใจ 

หน่วยยานพาหนะ             
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4. ผลลัพธ์การด าเนินงาน (ตามตัวช้ีวัด) อย่างน้อย 2 ช่วงเวลา (ปี หรือ เดือน หรือสัปดาห์) 
- ได้ตามเป้าหมาย (ตัวชี้วัด) ที่ก าหนด 

 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 

ค่า
เป้าหมาย 

 
ตัวชีวัด 

ระดับความส าเร็จ 
(ระบุ Output / Outcome 

/ Impact) 
การขอใช้รถพยาบาลรับ-ส่งภายใน  > 90 % ทันเวลา  96 

ปลอดภัย 100 
การขอใช้รถพยาบาลรับ-ส่งภายนอก  > 90 % ทันเวลา  100 

ปลอดภัย 100 
 
การขอใช้รถยนต์ราชการติดต่อราชการ 
 

 
> 90 % 

เพียงพอ 94 
การบริการตรงเวลา  97 

ปลอดภัย 100 
 

- มีการลดค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) 
การสุ่มตรวจสอบการบันทึกค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในการส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อ เพ่ือไม่ให้
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เสียรายได้จากการไม่บันทึกค่าใช้จ่ายในการส่งต่อผู้ป่วย
ไปรับการรักษา 

 
5. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

การไม่เข้าใจในรายละเอียดการขอใช้รถ  
- การกรอกรายละเอียดไม่ครบถ้วน 
- การขออนุมัติตามขั้นตอน 
- ระยะเวลาในการยืนขอใช้รถ 

 
6. แนวทางการแก้ไขปัญหา / การขยายผล 

การแก้ปัญหา 
การทบทวนการขอใช้รถ การชี้แจง การแนะน า 
- การกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนถูกต้อง 
- ขั้นตอนการอนุมัติ ของหน่วยงานในการขอใช้รถ 
- ก าหนดระยะเวลาในการขอใช้รถ 
การขยายผล 
- การเวียนหนังสือท าความเข้าใจในการขอใช้รถยนต์ 
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ขอรถอยางไรถึงไดรถ
หนวยยานพาหนะ

1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา (Background) 2 วัตถุประสงค และตัวชี้วัด (กําหนดคาเปาหมาย)

เพื่อใหการขอใชรถยนตไดถูกตองตามหลักเกณฑการขอใชรถ 

รวมท้ังหนวยยานพาหนะสามารถวางแผนและเตรียมความพรอม

การใชรถยนตไดถูกตอง เหมาะสมเพียงพอตอการใชงาน

เพื่อตอบสนองการใหบริการรถยนตท่ีมีคุณภาพ มีความสะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว 

ทันเวลา และผูรับบริการมีความพึงพอใจ

3 ขั้นตอนการดาํเนนิงาน

4 ผลลัพธการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วดั) อยางนอย 2 

ชวงเวลา (ป หรือ เดือน หรือ สัปดาห)

- มีการลดคาใชจาย (ถามี)

การสุมตรวจสอบการบันทึกคาใชจายของหนวยงานในการสงตอผูปวยไปรับการ

รักษาตอ เพื่อไมใหศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน เสียรายไดจากการไม

บันทึกคาใชจายในการสงตอผูปวยไปรับการรักษา

5 ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน

- การไมเขาใจในรายละเอียดการขอใชรถ 

- การกรอกรายละเอียดไมครบถวน

- การขออนุมัติตามขั้นตอน

- ระยะเวลาในการยืนขอใชรถ

6 แนวทางการแกไขปญหา / การขยายผล

(การแกปญหา

- การทบทวนการขอใชรถ การชี้แจง การแนะนํา

- การกรอกรายละเอียดใหครบถวนถูกตอง

- ขั้นตอนการอนุมัติ ของหนวยงานในการขอใชรถ

- กําหนดระยะเวลาในการขอใชรถ

การขยายผล

- การเวียนหนังสือทําความเขาใจในการขอใชรถยนต

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย กลุมเปาหมาย ระดับความสาํเรจ็

(ระบุ Output / Outcome / Impact)

การขอใชรถพยาบาลรบั-สงภายใน > 90 % ฝายการพยาบาล การสงตอผูปวยทันเวลา ปลอดภัย 

การขอใชรถพยาบาลรบั-สงภายนอก > 90 % ฝายการพยาบาล การสงตอผูปวยทันเวลา ปลอดภัย

การขอใชรถยนตราชการติดตอราชการ > 90 % หนวยงานสนับสนุน มีรถเพียงพอใชงาน

การขอใชรถยนตราชการติดตอราชการ > 90 % หนวยงานสนับสนุน การบริการตรงเวลา ปลอดภัย

กิจกรรม ผูรับผิดชอบ
ปงบประมาณ 2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

คํารองเรียน ในการ

ขอใชรถ

หนวยงาน

ยานพาหนะ

การประสานงาน

การใชรถ

หนวยงานตางๆ/

ฝายการพยาบาล/

หนวยยานพาหนะ

ประชุมหารือ

ขอสรุปในการขอใช

รถ

หนวยงานตางๆ/

ฝายการพยาบาล/

หนวยยานพาหนะ

ปรับปรุงวิธีในการ

ดําเนินการขอใชรถ

หนวยงาน

ยานพาหนะ

สํารวจความ

พึงพอใจ

หนวยยานพาหนะ

- ไดตามเปาหมาย (ตัวชี้วัด) ท่ีกําหนด

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย ตัวชีวัด

ระดับความสาํเรจ็

(ระบุ Output / Outcome / 

Impact)

การขอใชรถพยาบาลรบั-สงภายใน > 90 % ทันเวลา 96

ปลอดภัย 100

การขอใชรถพยาบาลรบั-สงภายนอก > 90 % ทันเวลา 100

ปลอดภัย 100

การขอใชรถยนตราชการติดตอราชการ > 90 %

เพียงพอ 94

การบริการตรงเวลา 97

ปลอดภัย 100
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เอกสารสรุปผลงานการน าเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลชลประทาน 

ชื่อเรื่อง ตรวจวิธีใหม่รู้ไวกว่าเดิม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สาขาวิชาโสต ศอ นาสิก  

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Background) 
ประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง (Noise induced hearing loss) เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ 

แต่สามารถให้การป้องกันได้ ประสาทหูเสื่อมนอกจากจะส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรได้แล้ว ยัง
ก่อให้เกิดการสูญเสียที่ส าคัญต่อประเทศชาติ เพราะบุคลากรเหล่านี้มักอยู่ในวัยท างาน  

จากการ review literature พบว่าผู้ป่วย SNHL มักพบว่าจะมีการสูญเสียที่ความถี่สูงน ามาก่อน 
(20,000 Hz) แล้วจึงจะตรวจพบ SNHL จากการตรวจการได้ยินชนิดมาตรฐาน จึงเป็นที่มาว่าเราต้องการ 
early detection เพ่ือให้การป้องกันและฟ้ืนฟูภาวะประสาทหูเสื่อมได้อย่างรวดเร็ว 

 การตรวจการได้ยินแบบมาตรฐานเดิมจะสิ้นสุดที่ความถี่ 8000 Hz เราจะพบว่าการเสื่อมที่ 8000 
Hz จะต้องใช้เวลานานพอสมควรซึ่งเราอาจจะพลาดโอกาสการตรวจพบภาวะประสาทหูเสื่อมจากการได้ยิน
เสียงดังตั้งแต่ระยะแรก และให้การป้องกันช้าเกินไป การตรวจการได้ยินโดยเพิ่มช่วงความถ่ีของการตรวจให้
สูงขึ้น จึงสามารถตรวจพบความผิดปกติของหูชั้นในระยะแรกได้ 

2. วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด (ก าหนดค่าเป้าหมาย) 
1.เพ่ือตรวจคัดกรองการได้ยินได้เพ่ือให้การวินิจฉัยแนวโน้มการเกิดภาวะประสาทหูเสื่อมใน
ระยะแรก เพ่ือให้การป้องกันและฟ้ืนฟูได้อย่างรวดเร็ว 
2. เพ่ือศึกษาความชุกของภาวะประสาทหูเสื่อมจากเสียงดังในบุคลากรกลุ่มเสี่ยงโดยใช้การตรวจ

การได้ยินชนิดความถี่สูงและเพ่ือหาความไวของการตรวจการได้ยินโดยใช้การตรวจการได้ยินชนิด

ความถี่สูงเป็นผลพลอยได้เพ่ือน าสู่งานวิจัย 

3. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ได้ข้อมูลรายชื่อบุคลากรกลุ่มเสี่ยงจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ซึ่งน ามาจากการตรวจวัดเสียงดัง

ในที่ท างานโดยสาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน น ามาจัดสรร วันเวลาในการรับการตรวจ 
การตรวจการได้ยินเพ่ือการเฝ้าระวังของส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

แนะน าไว้ (http://envocc.ddc.moph.go.th/contents/view/73) 
กิจกรรมที่ส าคัญในการเฝ้าระวังด้านสุขภาพ คือการตรวจการได้ยินให้แก่ลูกจ้างด้วย

เครื่อง Audiometer การซักประวัติผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งรวมถึงประวัติการท างานสัมผัสเสียงดัง  การ
ใช้ยา โรคประจ าตัว การเจ็บป่วยในอดีตและปัจจุบัน  ลูกจ้างทุกคนที่ปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการที่มีระดับเสียงดัง ≥85 – 140 dB (A) ต้องได้รับการตรวจการได้ยิน เพ่ือเป็นการเฝ้า
ระวังสุขภาพป้องกันการสูญเสียการได้ยิน 
ช่วยระยะเวลาการตรวจการได้ยินมี 3 ลักษณะคือ  
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- การตรวจการได้ยินก่อนเข้างานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน (Baseline audiogram) หมายถึงการ
ตรวจการได้ยินแก่ลูกจ้างที่เข้าท างานใหม่ หรือลูกจ้างที่บรรจุใหม่ของสถานประกอบการที่จะเข้า

ท างานในแผนกท่ีมีระดับเสียงดัง ≥85 dB (A)   เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐาน 
- การตรวจเฝ้าระวังการได้ยิน หรือการตรวจติดตาม หรือตรวจประจ าปี ( Annual audiogram) 
หมายถึงการการตรวจการได้ยินให้กับลูกจ้างเพ่ือเป็นการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการสูญเสีย
การได้ยินเนื่องจากเสียง โดยน าผลการตรวจการได้ยินที่วัดได้มาเปรียบเทียบกับผลการตรวจการ
ได้ยินที่เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ( Baseline audiogram)ทุกครั้ง  ถ้าพบว่ามีการสูญเสียการได้ยิน
เท่ากับ 15  เดซิเบล หรือมากกว่าที่ความถ่ีใดความถี่หนึ่งที่ 500 1000 2000 3000 4000 หรือ 
6000 Hz. ในหูข้างใดข้างหนึ่ง  ผู้ท าการตรวจการได้ยินต้องอธิบายวิธีการตรวจการได้ยินอีกครั้ง  
และด าเนินการตรวจการได้ยินใหม่ หากผลการได้ยินพบว่ามีการสูญเสียการได้ยินเท่ากับ 15 เดซิ
เบลหรือมากกว่าที่ความถ่ีใดความถ่ีหนึ่งให้นัดตรวจซ้ า ( Confirmation audiogram) ภายใน 30 
วันนับจากวันที่ท าการตรวจ หากผลการตรวจพบว่าระดับการได้ยินดีกว่าข้อมูลพ้ืนฐานให้ใช้ค่าท่ี
ตรวจได้ใหม่นี้เป็นค่า New baseline audiogram 
- การตรวจการได้ยินก่อนลาออกหรือเปลี่ยนงาน ( Exit audiogram) หมายถึงการตรวจการได้ยิน
ให้แก่ลูกจ้างที่ลาออกจากงาน หรือเปลี่ยนไปท างานในแผนกอ่ืนที่สัมผัสเสียงดัง  น้อยกว่า85 dB 
(A)   บันทึกผลการได้ยินไว้ในสมุดบันทึกสุขภาพของลูกจ้าง เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลอ้างอิงทางด้าน
สุขภาพ 

มาตรฐานทางด้านสภาพแวดล้อมการท างาน 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการท างานเก่ียวกับภาวะแวดล้อมหมวด 3 
เรื่องเสียง  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 2 ( 7) แห่งประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 26 
มีนาคม 2525 ก าหนดไว้ดังนี้ ข้อ 13 ภายในสถานประกอบการที่ให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งท างาน
ดังต่อไปนี้ 
ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง ต้องมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับติดต่อกันไม่เกิน  91 dB ( A) 
เกินกว่าวันละ 7 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 8 ชั่วโมงจะต้องมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับติดต่อกันไม่เกิน 90 
dB ( A) 
เกินกว่าวันละ 8 ชั่วโมง จะต้องมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับติดต่อกันไม่เกิน 80 dB ( A) ข้อ 14 
นายจ้างจะให้ลูกจ้างท างานในที่มีระดับเสียงเกินกว่า 140 dB ( A) มิได้ 
1. เป็นบุคลากรในหน่วยอาคารสถานที่ หน่วยบ าบัดน้ าเสีย หน่วยงานซ่อมบ ารุง ศูนย์

ผลิตเอกสาร งานโภชนาการ หน่วยยานพาหนะ และหน่วยบริการจ่ายกลางที่ งด
สัมผัสเสียงดังก่อนการตรวจการได้ยินอย่างน้อย 12 ชั่วโมงและไม่มีความผิดปกติทาง
หูและการได้ยิน ไม่เคยผ่าตัดหู ไม่เคยได้รับยาจ าพวกที่เป็นพิษต่อหู เข้ารับการซัก
ประวัติและตรวจหู โดยโสต ศอ นาสิกแพทย์ 

2. บุคลากรกลุ่มเสี่ยงนี้ เข้ารับการตรวจการได้ยินชนิดมาตรฐานและชนิดความถี่สูง 
3. รายงานผลการตรวจ พร้อมกับแนะน าการดูแลรักษาหู 
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4.  ผลลัพธ์การด าเนินงาน (ตามตัวช้ีวัด) อยา่งน้อย 2 ช่วงเวลา (ปี หรือ เดือน หรือ สัปดาห์) 
-ได้ตามเป้าหมาย (ตัวชี้วัด) ที่ก าหนด 

1.บุคลากรเข้ารับการตรวจการได้ยินทั้งสิ้น 84 คน คิดเป็นร้อยละ 91.3 น ามาวิเคราะห์ข้อมูล
ทั้งสิ้น 82 คน 

2. ความชุกของภาวะประสาทหูเสื่อมจากเสียงดังในกลุ่มบุคลากรที่มีความเสี่ยงสูงเป็น ร้อยละ 
41.5 

3. ความไวของการวินิจฉัยภาวะประสาทหูเสื่อมจากเสียงดังโดยใช้การตรวจการได้ยินโดยใช้
ความถี่สูง เป็น ร้อยละ 100 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์จ านวนข้อมูลทั้งสิ้น 82 จ านวน  

ขอ้มูลพื้นฐาน มีภาวะประสาทหู
เส่ือม (%) 

ไม่มีภาวะประสาทหู
เส่ือม (%) 

 

Test stat p value 

Total  34 (41.5) 48 (58.3)   

Sex  
Female 
Male  

 
12 (30.8) 
22 (51.2) 

 
27 (69.2) 
21 (48.8) 

Chisq.  

 
0.099 

 Age (years) 
21-30 
31-40 
41-50 
51-60 

 
1 (9.1) 
4 (21.1) 
10 (41.7) 
19 (67.9) 

 
10 (90.9) 
15 (78.9) 
14 (58.3) 
9 (32.1) 

Chisq.  

 
0.001 

Units  
หน่วยอาคารสถานที่   
หน่วยงานซ่อมบ ารุง 
งานโภชนาการ                                                             
หน่วยยานพาหนะ 
หน่วยบริการจ่ายกลาง                                                    
 

 
7 (63.6) 
9 (52.9) 
6 (23.1) 
3 (60.0) 
9 (39.1) 
 

 
4 (36.4) 
8 (47.1) 
20 (76.9) 
2 (40.0) 
14 (60.9) 

Fisher's 
exact 
test 

 

0.100 

จ านวนปีท่ีท างาน (ปี) 
≤ 6  

 
8 (26.7) 

 
22 (73.3) 

Fisher's 
exact 
test 

 

0.176 
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6.1-12  
12.1-18 
18.1-24 
≥ 24  

8 (44.4) 
7 (46.7) 
7 (70.0) 
4 (44.4) 

10 (55.6) 
8 (53.3) 
3 (30.0) 
5 (55.6) 

จ านวนชัว่โมงท่ี
ท างาน/วนั 

≤ 3 
3.1-6 
6.1-9 
≥ 9 

 
14 (50.0) 
6 (37.5) 
13 (40.6) 
1 (16.7) 

 
14(50.0) 
10 (62.5) 
19 (59.4) 
5 (83.3) 

Fisher's 
exact 
test 

 

0.527 

การใชเ้คร่ืองป้องกนั
เสียง 

No 
Yes 
 

 
 
28 (41.2) 
6 (42.9) 

 
 
40 (58.8) 
8 (57.1) 

 
 
Chisq. 

 

 
1.000 

DM 
No  
Yes 
 

 
30 (40.0) 
4 (57.1) 

 
45 (60.0) 
3 (42.9) 

Fisher's 
exact 
test 

 

0.441 

Hypertension 
No 
Yes 
 

 
26 (39.4) 
8 (50.0) 

 
40 (60.6) 
8 (50.0) 

Chisq.  

 
0.624 

Smoking>1pack/day 
No 
Yes 

 
18 (32.7) 
16 (59.3) 

 
37 (67.3) 
11 (40.7) 

Chisq.  

 
0.040 

Drinking  
No 
Yes  

 
18 (32.1) 
16 (61.5) 

 
38 (67.9) 
10 (38.5) 

Chisq. 

 
0.023 
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์การได้ยินโดยใช้การตรวจการได้ยินความถี่สูง 

 

EHFA 
Conventional audiometry 

Total 
Hearing loss No hearing loss 

Hearing loss 34 33 67 

No hearing loss 0 15 15 

Total 34 48 82 

Statistics Result 95% CI P-value / Test 

Sensitivity 100.00% 89.72% to 100.00% < 0.001 / 

McNemar's Chi-squared 

test 
Specificity 31.25 % 18.66% to 46.25% 

 

-การตรวจการได้ยินด้วยความถี่สูง สามารถวินิจฉัยผู้ที่มีแนวโน้มจะเกิดภาวะประสาทหูเสื่อม
ก่อนที่จะได้รับการวินิจฉัยโดยการตรวจแบบมาตรฐานได้ 

ระยะเวลา 1 ปี  
(1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561) 

ตรวจการได้ยิน
แบบมาตรฐาน 

ตรวจการได้ยินโดย
ความถี่สูง 

จ านวนผู้ป่วย 84 84 
ผลข้างเคียงจากการตรวจเช่น เวียนศีรษะ หูอ้ือ ปวดหู  0 0 
ระยะเวลาการตรวจ 15 นาที 2 นาที 
ค่าใช้จ่าย (บาท) 150 0 

 

5.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 - การประชาสัมพันธ์โครงการไม่ทั่วถึง 

 - การตรวจการได้ยินท าได้เฉพาะในเวลาราชการ บุคคลากรไม่สะดวกมารับการตรวจเนื่องจากเป็น
เวลาท างาน 

 

 

 

133



6 

 

 
6.  แนวทางการ การขยายผล 
 6.1 กลุ่มที่มีความผิดปกติการแก้ไข้ได้แก่ 
  1. ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ในการติดตามเฝ้าระวัง และมอบ Ear plug แก่บุคลากร
กลุ่มเสี่ยงทุกคน 
 2.   นัดติดตามบุคลากรที่เริ่มมีภาวะประสาทหูเสื่อมจากเสียงทุก 6 เดือน 
 6.2 การขยายผล เราจะน าวิธีการตรวจการได้ยินด้วยความถ่ีสูงนี้ไปใช้ในการวินิจฉัยภาวะประสาทหูเสื่อม
จากสาเหตุอื่นๆ ได้แก่ ในผู้ป่วยที่ได้รับยาที่เป็นพิษต่อหู 
 
 
สมาชิกกลุ่ม  
 
 พญ.จรุงจิต ไกรวัฒนพงศ์ อาจารย์แพทย์ 
      พญ.กชพร วงษ์สุวรรณ อาจารย์แพทย์  
      พญ.กชกานต์ รัตนอรุณ อาจารย์แพทย์ 
     พญ.กนิษฐา โชคสวัสดิ ์ อาจารย์แพทย์ 
      พญ.เกศริน กิตติวรรณวงศ์ อาจารย์แพทย์ 
 พญ.อมรวรรณ ค ากา  พยาบาล 
 นางดารณี โลหสมบูรณ์ พยาบาล   
 นายอดิศักดิ์ นับถือบุญ พยาบาล 
 น.ส.ชนิศา ชุมส าโรง ผู้ช่วยพยาบาล 
 น.ส.พัชน ี สุขทอง  ผู้ช่วยพยาบาล 
 นายธนัฐกรณ ์ ชื่นแท่น  เลขาสาขาวิชา 
 นางมาลี  แดงสังวาล คนงาน 
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ตรวจ (การได้ยิน) วิธีใหม่รู้ไวกว่าเดิม
ผลงานในมหกรรมคณุภาพ

สาขาวิชาโสต ศอ นาสิก 

1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา (Background) 2 วัตถุประสงค และตัวชี้วัด 

- ประสาทหเูสือ่มจากเสยีงดงั เป็นโรคทีไ่มส่ามารถรกัษาใหห้ายขาดได ้แต่สามารถใหก้ารป้องกนัได ้

- ก่อใหเ้กดิการสญูเสยีทีส่าํคญัต่อประเทศชาต ิเพราะบุคลากรเหล่าน้ีมกัอยูใ่นวยัทาํงาน 

- จากการ review literature พบวา่ผูป่้วยจะมกีารสญูเสยีทีค่วามถีส่งูนํามาก่อน (20,000 Hz) แลว้จงึจะ

ตรวจพบความผดิปกตจิากการตรวจการไดย้นิชนิดมาตรฐาน (8,000Hz) จงึเป็นทีม่าวา่เราตอ้งการ early 

detection เพือ่ใหก้ารป้องกนัภาวะประสาทหเูสือ่มไดอ้ยา่งรวดเรว็

1. เพือ่ตรวจคดักรองการไดย้นิไดเ้พือ่ใหก้ารวนิิจฉยัแนวโน้มการเกดิภาวะประสาทหเูสือ่มในระยะแรก 

เพือ่ใหก้ารป้องกนัไดอ้ยา่งรวดเรว็

2. เพือ่ศกึษาความชุกของภาวะประสาทหเูสือ่มจากเสยีงดงัในบุคลากรกลุ่มเสีย่งโดยใชก้ารตรวจการได้

ยนิชนิดความถีส่งูและเพือ่หาความไวของการตรวจการไดย้นิโดยใชก้ารตรวจการไดย้นิชนิดความถีส่งูเป็น

เพือ่นําสูง่านวจิยั

3 ขั้นตอนการดาํเนนิงาน

- ไดข้อ้มลูรายชื่อบุคลากรกลุ่มเสีย่งจากงานอาชวีอนามยั สาขาวชิาเวชศาสตรช์ุมชน

- หน่วยอาคารสถานที ่หน่วยงานซ่อมบาํรงุ  งานโภชนาการ หน่วยยานพาหนะ และหน่วยบรกิารจา่ย

กลางที ่

- งดสมัผสัเสยีงดงัก่อนการตรวจการไดย้นิอยา่งน้อย 12 ชัว่โมงและไมม่คีวามผดิปกตทิางหแูละการไดย้นิ 

ไมเ่คยผา่ตดัห ูไมเ่คยไดร้บัยาจาํพวกทีเ่ป็นพษิต่อห ูเขา้รบัการซกัประวตัแิละตรวจหู โดยโสต ศอ นาสกิ

แพทย์

- รบัการตรวจการไดย้นิชนิดมาตรฐานและชนิดความถีส่งู

- รายงานผลการตรวจ พรอ้มกบัแนะนําการดแูลรกัษาหู

1. บุคลากรเขา้รบัการตรวจการไดย้นิทัง้สิน้ 84 คน คดิเป็นรอ้ยละ   91.3 นํามาวเิคราะหข์อ้มลูทัง้สิน้ 82 คน

2. ความชุกของภาวะประสาทหเูสือ่มจากเสยีงดงัในกลุ่มบุคลากรทีม่คีวามเสีย่งสงูเป็น รอ้ยละ 41.5
3. ความไวของการวนิิจฉยัภาวะประสาทหเูสือ่มจากเสยีงดงัโดยใชก้ารตรวจการไดย้นิโดยใชค้วามถีส่งู เป็น รอ้ยละ 

100

5 ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน

- การประชาสมัพนัธโ์ครงการไมท่ัว่ถงึ

- การตรวจการไดย้นิทาํไดเ้ฉพาะในเวลาราชการ บุคคลากรไมส่ะดวกมารบัการตรวจเน่ืองจากเป็นเวลา

ทาํงาน

6 แนวทางการแกไขปญหา / การขยายผล

กลุ่มทีม่คีวามผดิปกติการแกไ้ขไดแ้ก่
1. ประสานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเจา้หน้าทีใ่นการตดิตามเฝ้าระวงั และมอบ Ear plug แก่บุคลากรกลุ่มเสีย่ง

ทุกคน

2. นดัตดิตามบุคลากรทีเ่ริม่มภีาวะประสาทหเูสือ่มจากเสยีงทุก 6 เดอืน

กลุ่มทีไ่มพ่บความผดิปกต ิ นดัตรวจการไดย้นิซํ้าทุกปี เพือ่เฝ้าระวงั

4 ผลลัพธการดําเนินงาน
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ช่ือผลงาน ลดการนัดผิดชีวิตดี๊ดี  

หนวยงาน หองตรวจศัลยกรรม หนวยการพยาบาลผูปวยนอก ฝายการพยาบาล 

1.ความเปนมา /ความสําคัญของปญหา(background) 

หนวยการพยาบาลผูปวยนอกหองตรวจศัลยกรรม มีความมุงม่ันท่ีจะจัดบริการท่ีมีคุณภาพในทุกๆข้ันตอน 

การนัดผูปวยเปนข้ันตอนของการตรวจติดตามอาการซํ้า บางรายนัดมาติดตามอาการ บางรายนัดมาเพ่ือตรวจ

วินิจฉัยเพ่ิมเติม แตเนื่องจากสาขาวิชาศัลยกรรมมีแพทยเฉพาะทางหลากหลายสาขา แตละสาขาออกตรวจในวัน

และเวลาแตกตางกัน  การนัดผูปวยจากหนวยการพยาบาลอ่ืน เชน หนวยการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน มา

ติดตามการรักษาหากนิดผิดแพทย ผิดคลินิค ผิดวัน/เวลาจึงทําใหผูปวยไมไดพบแพทยเฉพาะทาง เสียเวลา

ประกอบอาชีพและไมพึงพอใจนําไปสูการรองเรียนบริการ หองตรวจศัลยกรรมรวมกับหนวยการพยาบาลอุบัติเหตุ

และฉุกเฉินจึงรวมกันทํากิจกรรมพัฒนาเพ่ือลดปญหาดังกลาว 

2.วัตถุประสงค 

1.เพ่ือใหมีการตรวจสอบความถูกตองกอนใหบัตรนัดผูปวย 

2.เพ่ือใหผูปวยท่ีมาตามนัดไดรับการตรวจรักษาถูกตองจากแพทยเฉพาะทางแตละสาขา 

3.เพ่ือใหผูปวยพึงพอใจ ไมมีขอรองเรียน 

ตัวช้ีวัด 

1.จํานวนผูปวยท่ีนัดจาก ER ผิดแพทย/คลินิค/วัน/เวลา ลดลง  50% 

2.ขอรองเรียนเรื่องการนัดผิดแพทย/คลินิค/วัน/เวลา  = 0 

3.ข้ันตอนการดําเนินงาน 

1.เก็บขอมูลการนัดผิดจาก ER ผิดแพทย/คลินิค/วัน/เวลา 

2.วิเคราะหปญหาและวางแผนกิจกรรมพัฒนารวมกันระหวางหองตรวจศัลยกรรมและหนวยการพยาบาลอุบัติเหตุ

และฉุกเฉิน 

3.กําหนด เครื่องมือและกิจกรรมการพัฒนา และปฏิบัติ 

เครื่องมือ 

1.ตารางแพทยออกตรวจ ระบุ ชื่อแพทย คลินิค วัน เวลา ท่ีออกตรวจชัดเจน 

2.ตัวสแตมป ผูออกบัตรนัดและผูตรวจสอบ 
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กอนการพัฒนา หลังการพัฒนา 
1.เม่ือแพทยตรวจผูปวยเสร็จ แพทย/พยาบาล ออก
บัตรนัดในระบบ HoS XP  

1.เม่ือแพทยตรวจผูปวยเสร็จ แพทย/พยาบาล ออก
บัตรนัดในระบบ HoS XP  

2.แพทย/พยาบาลใหบัตรนัดกับผูปวยและแนะนําให
มาตามนัด 

2. ตรวจสอบบัตรนัด ดูคลินิก และวัน/เวลา ท่ีแพทย
ออกตรวจจากตารางแพทยออกตรวจของหองตรวจ
ศัลยกรรม ใหถูกตอง และลงชื่อผูนัดและผูตรวจสอบ 
ในใบนัด 

 3.แพทย/พยาบาลใหบัตรนัดกับผูปวยและแนะนําให
มาตามนัด 

 

 

4.ผลลัพธการดําเนินงาน 

ลําดับ  ต.ค.60-
ก.ย.61 

ต.ค.
61 

พ.ย.
61 

ธ.ค.
61 

ม.ค.
62 

ก.พ.
62 

มี.ค.
62 

เม.ย.
62 

พ.ค.
62 

1 จํานวนผูปวยนัดผิดแพทย/
คลินิก/วัน/เวลา จากER 
(กอนการพัฒนา) 

18 6 5 4 6     

2 จํานวนผูปวยนัดผิดแพทย/
คลินิก/วัน/เวลา จากER 
(หลังการพัฒนา) 

     6 0 3 2 

3 ขอรองเรียนเรื่องการนัดผิด      0 0 0 0 
 

สรุป 

1.ตัวชี้วัดท่ี 1 ไดตามเปา  52 %(เปา 50%) 

2.ตัวชี้วัดท่ี 2 ไดตามเปา ขอรองเรียน = 0 
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5.ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

- เจาหนาท่ีบางรายไมใหความสําคัญ ไมปฏิบัติตามแนวปฏิบัติใหม 

 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 
1.จํานวนผูปวยนัดจาก ER 
-ตรวจสอบ (Double check) 
-ไมตรวจสอบ 

70 
42 
28 

74 
56 
18 

64 
51 
13 

64 
50 
14 

2.จํานวนผูปวยท่ีนัดผิดแพทย/คลินิค/วัน/เวลา 
-ตรวจสอบ (Double check) 
-ไมตรวจสอบ 

6 
1 
5 

0 3 
1 
2 

2 
0 
2 

 

6.แนวทางการแกไขปญหาและการขยายผล 

- กระตุนเจาหนาท่ีใหปฏิบัติตามแนวทางท่ีวางไว 

- นําแนวปฏิบัติใหมไปใชกับหนวยงานอ่ืนท่ีมีการนัดผิดพลาด เชน หอผูปวย,หองตรวจอ่ืนๆ 

- ขยายผลไปใชท้ังโรงพยาบาล โดยแก Format บัตรนัดในระบบ HoS XP ใหมีชื่อผูนัดและผูตรวจสอบ 
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ชื่อเรื่อง  ลดการนัดผดิชีวติดีด๊ี
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ ห้องตรวจศลัยกรรม หน่วยการพยาบาลผูป่้วยนอก ฝ่ายการพยาบาล

1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา (Background) 2 วัตถุประสงค และตัวชี้วัด 

หน่วยการพยาบาลผูป่้วยนอกหอ้งตรวจศลัยกรรม มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะจดับรกิารทีม่คีุณภาพในทุกๆขัน้ตอน 

การนดัผูป่้วยเป็นขัน้ตอนของการตรวจตดิตามอาการซํ้า บางรายนดัมาตดิตามอาการ บางรายนดัมาเพือ่ตรวจวนิิจฉยั

เพิม่เตมิ แต่เน่ืองจากสาขาวชิาศลัยกรรมมแีพทยเ์ฉพาะทางหลากหลายสาขา แต่ละสาขาออกตรวจในวนัและเวลา

แตกต่างกนั  การนดัผูป่้วยจากหน่วยการพยาบาลอื่น เชน่ หน่วยการพยาบาลอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน มาตดิตามการรกัษา

หากนิดผดิแพทย ์ผดิคลนิิค ผดิวนั/เวลาจงึทาํใหผู้ป่้วยไมไ่ดพ้บแพทยเ์ฉพาะทาง เสยีเวลาประกอบอาชพีและไมพ่งึพอใจ

นําไปสูก่ารรอ้งเรยีนบรกิาร หอ้งตรวจศลัยกรรมรว่มกบัหน่วยการพยาบาลอุบตัเิหตุและฉุกเฉินจงึรว่มกนัทาํกจิกรรม

พฒันาเพือ่ลดปัญหาดงักล่าว

1.เพือ่ใหม้กีารตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนใหบ้ตัรนดัผูป่้วย

2.เพือ่ใหผู้ป่้วยทีม่าตามนดัไดร้บัการตรวจรกัษาถูกตอ้งจากแพทยเ์ฉพาะทางแต่ละสาขา

3.เพือ่ใหผู้ป่้วยพงึพอใจ ไมม่ขีอ้รอ้งเรยีน

ตวัช้ีวดั

1.จาํนวนผูป่้วยทีน่ดัจาก ER ผดิแพทย/์คลนิิค/วนั/เวลา ลดลง  50%

2.ขอ้รอ้งเรยีนเรือ่งการนดัผดิแพทย/์คลนิิค/วนั/เวลา  = 0

3 ขั้นตอนการดาํเนนิงาน

1.เกบ็ขอ้มลูการนดัผดิจาก ER ผดิแพทย/์คลนิิค/วนั/เวลา

2.วเิคราะหปั์ญหาและวางแผนกจิกรรมพฒันารว่มกนัระหวา่งหอ้งตรวจศลัยกรรมและหน่วย

การพยาบาลอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน

3.กาํหนด เครือ่งมอืและกจิกรรมการพฒันา และปฏบิตัิ

เครื่องมือ

1.ตารางแพทยอ์อกตรวจ ระบุ ชื่อแพทย ์คลนิิค วนั เวลา ทีอ่อกตรวจชดัเจน

2.ตวัสแตมป์ ผูอ้อกบตัรนดัและผูต้รวจสอบ

5 ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน 6 แนวทางการแกไขปญหา / การขยายผล

- กระตุน้เจา้หน้าทีใ่หป้ฏบิตัติามแนวทางทีว่างไว้

- นําแนวปฏบิตัใิหมไ่ปใชก้บัหน่วยงานอื่นทีม่กีารนดัผดิพลาด เชน่ หอผูป่้วย,หอ้งตรวจอื่นๆ

- ขยายผลไปใชท้ัง้โรงพยาบาล โดยแก้ Format บตัรนดัในระบบ HoS XP ใหม้ชีื่อผูน้ดัและ 

ผูต้รวจสอบ

4 ผลลัพธการดําเนินงาน

ลาํดบั ต.ค.60-

ก.ย.61

ต.ค.

61

พ.ย.

61

ธ.ค.

61

ม.ค.

62

ก.พ.

62

มี.ค.

62

เม.ย.

62

พ.ค.

62

1 จาํนวนผูป่้วยนดัผดิแพทย/์คลนิิก/วนั/เวลา จากER

(ก่อนการพฒันา)

18 6 5 4 6

2 จาํนวนผูป่้วยนดัผดิแพทย/์คลนิิก/วนั/เวลา จากER

(หลงัการพฒันา)

6 0 3 2

3 ขอ้รอ้งเรยีนเรือ่งการนดัผดิ 0 0 0 0

สรปุ

1.ตวัชีว้ดัที่ 1 ไดต้ามเป้า  52 %(เป้า 50%)

2.ตวัชีว้ดัที ่2 ไดต้ามเป้า ขอ้รอ้งเรยีน = 0

ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62

1.จาํนวนผูป่้วยนัดจาก ER

-ตรวจสอบ (Double check)

-ไม่ตรวจสอบ

70

42

28

74

56

18

64

51

13

64

50

14

2.จาํนวนผูป่้วยท่ีนัดผิดแพทย/์คลินิค/วนั/เวลา

-ตรวจสอบ (Double check)

-ไม่ตรวจสอบ

6

1

5

0 3

1

2

2

0

2

- เจา้หน้าทีบ่างรายไมใ่หค้วามสาํคญั ไมป่ฏบิตัติามแนวปฏบิตัใิหม่

ก่อนการพฒันา หลงัการพฒันา

1.เม่ือแพทยต์รวจผูป่้วยเสรจ็ แพทย/์พยาบาล 

ออกบตัรนัดในระบบ HoS XP 

1.เมือ่แพทยต์รวจผูป่้วยเสรจ็ แพทย/์พยาบาล ออกบตัร

นดัในระบบ HoS XP 

2.แพทย/์พยาบาลให้บตัรนัดกบัผูป่้วยและ

แนะนําให้มาตามนัด

2. ตรวจสอบบตัรนดั ดคูลนิิก และวนั/เวลา ทีแ่พทยอ์อก

ตรวจจากตารางแพทยอ์อกตรวจของหอ้งตรวจศลัยกรรม 

ใหถ้กูตอ้ง และลงชื่อผูน้ดัและผูต้รวจสอบ ในใบนดั

3.แพทย/์พยาบาลใหบ้ตัรนดักบัผูป่้วยและแนะนําใหม้า

ตามนดั
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SWOT Analysis Online
งานนโยบายและแผน 

1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา (Background) 2 วัตถุประสงค และตัวชี้วัด 

ดวย งานนโยบายและแผน มกีารดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกรเปนประจําทุกป 

โดยการใช SWOT Analysis เปนเครื่องมือในการชวยใหทีมผูบริหารและผูมีสวนเกี่ยวของทราบ

จุดแข็ง จุดออนของสภาพแวดลอมภายใน  โอกาส และอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก 

เพื่อนํามาใชในการกําหนดนโยบายการบริหารงาน ตลอดจนทบทวนยุทธศาสตรหลักให

สอดคลองกับพันธกิจและวิสัยทัศนของโรงพยาบาล ทําใหเกิดกรอบทิศทางการดําเนินงานตาม

ภารกิจ นโยบาย และเปนแนวทางสูการปฏิบัติตอไป ซ่ึงในกระบวนการทํา SWOT Analysis มี

การใชระยะเวลาและทรัพยากรในการดําเนินการเปนจํานวนมาก งานนโยบายและแผน จึงนํา

เทคโนโลยีมาชวยในการวิเคราะห SWOT Analysis เพื่อประหยัดระยะเวลา แรงงาน และ

ทรัพยากร ในกระบวนการดําเนินการตั้งแตการแจกแบบประเมิน การรวบรวมผลการตอบแบบ

ประเมิน และการประมวลผล

วัตถุประสงค

เพื่อประหยัดระยะเวลา แรงงาน และทรัพยากร ในกระบวนการดําเนินการตั้งแตการ

แจกแบบประเมิน การรวบรวมผลการตอบแบบประเมิน และการประมวลผล

ตัวชี้วัด : 

1. รอยละของกระบวนการดําเนนิการลดลง รอยละ 20

2. รอยละของการใชทรัพยากรกระดาษลดลง รอยละ 80

5 ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน

3 ขั้นตอนการดาํเนนิงาน

5.1 แบบประเมินเปนคําถามปลายเปด จึงสงผลใหผูตอบแบบประเมินใหความ

รวมมือนอย

5.2 ผูสูงอายุท่ีเปนผูตอบแบบประเมินบางทานไมสามารถตอบแบบสอบถามทาง 

Online ได

5.3 ผูตอบแบบประเมินไมกลาตอบตามความเปนจริง

5.4 ผูตอบแบบประเมินไมทราบขาวสารในการตอบแบบสอบถาม

6 แนวทางการแกไขปญหา / การขยายผล

6.1 ประชาสัมพันธใหผูตอบแบบประเมินเห็นความสําคัญจากความรวมมือการตอบแบบ

ประเมินเพื่อพัฒนาองคกร

6.2 ผูประเมินจะใชวิธีการสัมภาษณ และนําขอมูลมาตอบทางระบบ Online ตอไป

6.3 แจงผูตอบแบบประเมินใหทราบถึงผลการประเมินจะปดเปนความลับและไมสง

กระทบตอผูตอบแบบประเมิน

6.4 จัดทําประกาศเผยแพรทุกชองทาง เชน บอรดประชาสัมพันธ หนาลิฟท ทาง Social 

Media ตางๆ เปนตน

4 ผลลัพธการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด เปาหมาย PRE-LEAN POST-LEAN ผลการดําเนินการ

1. รอยละของกระบวนการ

ดําเนินการลดลง
รอยละ 20 59 นาที 33 นาที รอยละ 44.07

2. รอยละของการใช

ทรัพยากรกระดาษลดลง
รอยละ 80 5,105 แผน 151 แผน รอยละ 97.04

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

1. รวบรวมและวิเคราะหปญหาการ

ดําเนินงานในปกอน เพื่อหาแนว

ทางการพัฒนา

 

2. จัดทําแบบประเมิน  SWOT 

Analysis Online



3. ทดสอบ แบบประเมิน  SWOT 

Analysis Online

 

4. เปดระบบ  SWOT Analysis 

Online



5. รวบรวมแบบประเมิน 
6. ประมวลผลแบบประเมิน  
7. ประเมินผลแบบประเมิน และ

รายงานผลการดําเนินการ



กิจกรรม ปงบประมาณ 2562
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เอกสารสรุปผลงานการน าเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลชลประทาน 

 

ชื่อเรื่อง ตรวจสอบค่าใช้จ่ายผู้ป่วย ผ่านระบบ เพื่อประหยัดงบการใช้ทรัพยากร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานสิทธิประโยชน์  
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Background) 
 

  ปัจจุบันการตรวจสอบค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในสิทธิบัตรทอง สิทธิประกันสังคม  ต้องพิมพ์
รายการค่าใช้จ่ายและการบริการผู้ป่วยใน เพ่ือมาตรวจสอบก่อนส่งเรียกเก็บ   ซึ่งการพิมพ์รายการดังกล่าว
ท าให้สิ้นเปลืองกระดาษและหมึกพิมพ์ค่อนข้างสูง  ประกอบกับยังพบปัญหาเกี่ยวกับสถานที่จัดเก็บ การ
ค้นหา การตรวจสอบเมื่อได้รับเงินจัดสรรจากกองทุน 
  จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับในสภาวการณ์ปัจจุบันที่เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการ
พัฒนาให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลได้ง่าย ดังนั้นการตรวจสอบผ่านระบบ Network จึง
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น ามาใช้ในการช่วยแก้ปัญหา ลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์ ประหยัดงบประมาณ
การใช้ทรัพยากรและวัสดุสิ้นเปลือง 
 
2.  วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด (ก าหนดค่าเป้าหมาย) 
 1. เพ่ือลดค่าใช้จ่ายขององค์กร 
 2. เพ่ือลดเวลาการท างาน 
 
3.  ข้ันตอนการด าเนินงาน 

3.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานสิทธิประโยชน์ สหวิชาชพีอ่ืนๆ เช่น หน่วยการพยาบาลบริหาร
ทรัพยากรสุขภาพ และ งานสื่อและสารสนเทศ  

3.2 แจ้งวัตถุประสงค์ของการท าโครงการดังกล่าว ให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบ 
3.3 ขั้นตอนการด าเนินการ โดยมี Flow การท างานฉบับร่างให้กับผู้เข้าร่วมประชุมร่วมพิจารณา 

และก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนการท างาน 
3.4 น า Flow การท างานมาทดลองใช้จริง  
3.5 รวบรวมและสรุปปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอน 
3.6 วิเคราะห์ข้อมูล / ประเมินผลที่เกิดข้ึน  
3.7 แก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น (Plan Do check Act) 
 
 

4.  ผลลัพธ์การด าเนินงาน (ตามตัวชี้วัด) อยา่งน้อย 2 ช่วงเวลา (ปี หรือ เดือน หรือ สัปดาห์) 
4.1 สามารถลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อวัสดุสิ้นเปลือง  

 4.2 สามารถลดเวลาในการพิมพ์เอกสารค่าใช้จ่าย 
 4.3 แก้ไขปัญหาเวชระเบียนสูญหาย  
 4.4 บุคลากรปฏิบัติงานได้เป็นระบบ ปฏิบัติงานทดแทนกันได้ท้ังนี้เนื่องจากระบบ Network 
สามารถเข้าถึงข้อมูลตามหน้าที่ของแต่ละบุคคลชัดเจน 
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5.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 1. การตรวจสอบกรณีค่าใช้จ่ายสูง อาจมีข้อผิดพลาดเนื่องจากรายการค่ารักษาต่อวันมีหลาย
รายการท าให้เลื่อนไปมา ท าให้ผู้ตรวจสอบเกิดความสับสนได้ 

 2. การส่งรายงานสรุปค่าใช้จ่ายผู้ป่วยฯบางครั้งมีเอกสารค่าใช้จ่ายผู้ป่วยฯ เพียงใบเดียวและใบ
สรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ได้ระบุหอผู้ป่วย ไม่มีการลงลายมือในกระดาษ ท าให้เกิดความสับสนว่าเป็น
เอกสารน าส่งหรือเป็นกระดาษเสียหน้าเดียว 

  

 

6.  แนวทางการแก้ไขปัญหา / การขยายผล 
 (กรณีไม่มีปัญหา ได้ตามเป้า จะรักษาระดับอย่างไร และจะขยายผลไปยังหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้ 
อย่างไร) 
 

1. มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องทราบถึงปัญหาที่เกิดข้ึน 
2. มีแนวทางแก้ไขปัญหา ตามมติของการประชุม ดังนี้  

กรณี ที ่ 1 การตรวจสอบกรณีค่าใช้จ่ายสูง เกิดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบ 
ให้ผู้ท าการเรียกเก็บพิมพ์แบบรายการค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (แบบ นค.2เพ่ือจะได้

เห็นรายการตามหมวดค่ารักษา และตรวจสอบตามหมวดในระบบ Hos xp ว่ารายการดังกล่าวสามารถเบิก
ได้ตามกองทุนหรือไม่ 

   
กรณีท่ี  2 การส่งรายงานสรุปค่าใช้จ่ายผู้ป่วย ฯ  

ให้ลงลายมือผู้น าส่งไว้ที่มุมด้านขวาล่าง เพ่ือให้ง่ายต่อการติดต่อประสานงานและยังแน่ใจ
ได้ว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารที่เรียกเก็บ 

 
3. นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นควรเก็บข้อมูลต่อไปเพ่ือปรับปรุงแก้ไขงานให้ยิ่งขึ้นต่อไป  และเมื่อ

การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัด จะขยายผลไปยังสิทธิข้าราชการหรือสิทธิอ่ืนๆ
ต่อไป 
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วตัถุประสงค์ 
 

 
 
 
 

 
 
 

1.  เพื่อลดค่าใชจ่้ายขององคก์ร 
 2.  เพื่อลดเวลาการท างาน 

ผลลพัธ์การด าเนินงาน 
1. ตารางแสดงการลดค่าใช้จ่ายขององค์กร  โดยใช้ข้อเปรียบเทียบจากข้อมูลจ าหน่ายของผู้ป่วย 

 

Pre - Lean 
จ านวน

เงิน 
(บาท) 

Post - Lean 
จ านวน

เงิน 
(บาท) 

1. ค่าใช้จ่ายขององค์กร 
1.1 กระดาษ 
    ผู้ป่วย 1 ราย ใช้กระดาษ  10 แผ่น    
    ผู้ป่วย 700 ราย  ใช้กระดาษ 7,000 แผ่น 
    กระดาษ 1 รีม มีจ านวน 500 แผ่น 
    ใช้กระดาษ 7,000 แผ่น = 14 รีม 
    ราคากระดาษ 1 รีม = 84 บาท 
    ใช้กระดาษ 14 รีม  เป็นจ านวนเงิน 
1.2 หมึกพิมพ์ 
    หมึกพิมพ์ 1 ตลับ พิมพ์กระดาษได้ 10,000 แผ่น 
    ราคาหมึกพิมพ์ 5,350 บาท 
    กระดาษ 7,000 แผ่น เป็นเงิน 3,745 บาท 
    (5,350 * 7,000 /10,000 = 3,745 ) 

รวม 

 
 
 
 
 
 
 

1,176 
 
 
 

3,745 
 

4,921 

  1. ค่าใช้จ่ายขององค์กร 
1.1 กระดาษ 
    ผู้ป่วย 1 ราย ใช้กระดาษ  2 แผ่น    
    ผู้ป่วย 700 ราย  ใช้กระดาษ 1,400 แผ่น 
    กระดาษ 1 รีม มีจ านวน 500 แผ่น 
    ใช้กระดาษ 1,400 แผ่น = 3 รีม 
    ราคากระดาษ 1 รีม = 84 บาท 
    ใช้กระดาษ 3 รีม  เป็นจ านวนเงิน 
1.2 หมึกพิมพ์ 
    หมึกพิมพ์ 1 ตลับ พิมพ์กระดาษได้ 10,000 แผ่น 
    ราคาหมึกพิมพ์ 5,350 บาท 
    กระดาษ 252 แผ่น เป็นเงิน 134.82 บาท 
    (5,350 * 252 /10,000 = 134.82 ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

252 
 
 
 

134.82 
 

386.82 
 
สรุปตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 

ค่าใช้จ่ายขององค์กรเมื่อท าโครงการการตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายผู้ป่วยผ่านระบบ เพื่อลดการใช้
ทรัพยากร ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 80 %   จากการด าเนินการสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 4,921-386.82 = 
4,534.18 บาท คิดเป็น 92.13%  บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
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2. ตารางแสดงเวลาการท างาน 

 

Pre - Lean 
เวลา 
(นาที) 

Post - Lean 
เวลา 
(นาที) 

2. เวลาการท างาน 
    - พิมพ์ใบสรุปรายการค่ารักษา  
    - พิมพ์รายละเอียดค่ารักษา 
    - พิมพ์ใบสรุป นค. 2 
    - ตรวจสอบค่ารักษาจากเอกสาร 
          รวมเวลาการท างานต่อผู้ป่วย 1 ราย 
  ระยะเวลา 1 เดือน จ านวนผู้ป่วย 700 ราย 
 
                                 ใช้เวลาทั้งหมด 

 
1 
10 
1 
8 
20 
 
 

14,000 

2. เวลาการท างาน 
   - พิมพ์ใบสรุปรายการค่ารักษา 
   - พิมพ์ใบสรุป นค. 2 
   - ตรวจสอบค่ารักษาทางโปรแกรม 
 
         รวมเวลาการท างานต่อผู้ป่วย 1 ราย 
 ระยะเวลา 1 เดือน จ านวนผู้ป่วย 700 ราย 
                                  

 

 
0.5 
0.5 
3 
 
4 
 
 

2,800 
  

สรุปหัวข้อ 2 
ลดเวลาการท างานเมื่อท าโครงการตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายผู้ป่วยผ่านระบบ เพื่อลดการใช้
ทรัพยากร สามารถลดเวลาการท างาน 14,000 - 2,800 = 11,200 นาที  คิดเป็น 80% บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้  
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ตรวจสอบขอมูลคาใชจายผูปวยผานระบบ 
เพื่อลดการใชทรัพยากร งานสิทธิประโยชน

1 ความเปนมาและความสําคญั

ของปญหา (Background)

2 วัตถุประสงค และตัวชี้วัด 

ปจจุบันการตรวจสอบคารักษาพยาบาลผูปวยในสิทธิบัตรทอง สิทธิ

ประกันสังคม  ตองพิมพรายการคาใชจายในการใหบริการผูปวยใน เพื่อมา

ตรวจสอบกอนสงเรียกเก็บ   ซึ่งการพิมพรายการดังกลาวทําใหส้ินเปลือง

กระดาษและหมึกพิมพคอนขางสูง  ประกอบกับยังพบปญหาเกี่ยวกับสถานท่ี

จัดเก็บ การคนหา การตรวจสอบเมื่อไดรับเงินจัดสรรจากกองทุน

จากปญหาดังกลาวขางตน ประกอบกับในสภาวการณปจจุบันท่ี

เทคโนโลยีสารสนเทศไดมีการพัฒนาใหมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ

ขอมูลไดงาย ดังนั้นการตรวจสอบผานระบบ Hos XP จึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงท่ี

นํามาใชในการชวยแกปญหา ลดการใชกระดาษและหมึกพิมพ ประหยัด

งบประมาณการใชทรัพยากรและวัสดุส้ินเปลือง

1. เพื่อลดคาใชจายขององคกร

2. เพื่อลดเวลาการทํางาน
3 ขั้นตอนการดาํเนนิงาน

3.1 ประชุมผูเกี่ยวของ (Plan)

4.1 สามารถลดคาใชจายเก่ียวกับการซื้อวัสดุส้ินเปลือง 

5 ปญหาและอุปสรรค

ในการดําเนินงาน
- การสงรายงานสรุปคาใชจายผูปวยฯ

บางคร้ังมเีอกสารคาใชจายผูปวยฯ เพียงใบเดียว

และใบสรุปคาใชจายดังกลาวไมไดระบุหอผูปวย

ไมมีการลงลายมือในกระดาษ ทําใหเกดิความ

สับสนวาเปนเอกสารนําสงหรือเปนกระดาษเสีย

หนาเดียว

6 แนวทางการแกไขปญหา / 

การขยายผล

- การสงรายงานสรุปคาใชจายผูปวย ฯ ให

ลงลายมือผูนําสงไวที่มุมดานขวาลาง

- ทําระบบ Bar Code หรือ QR Code

เชื่อมโยงทั้งระบบ ต้ังแตเริ่มจนส้ินสุดการเรียกเก็บ

4 ผลลัพธการดําเนินงาน

4.2 สามารถลดเวลาในการพิมพเอกสารคาใชจาย

Pre - Lean
จํานวนเงิน 

(บาท)
Post - Lean

จํานวน

เงิน 

(บาท)

1. คาใชจายขององคกร

1.1 กระดาษ

ผูปวย 1 ราย ใชกระดาษ  10 แผน   

ผูปวย 700 ราย  ใชกระดาษ 7,000 แผน

กระดาษ 1 รีม มีจํานวน 500 แผน

ใชกระดาษ 7,000 แผน = 14 รีม

ราคากระดาษ 1 รีม = 84 บาท

ใชกระดาษ 14 รีม  เปนจํานวนเงิน

1.2 หมึกพิมพ

หมึกพิมพ 1 ตลับ พิมพกระดาษได 10,000 แผน

ราคาหมึกพิมพ 5,350 บาท

กระดาษ 7,000 แผน เปนเงิน 3,745 บาท

(5,350 * 7,000 /10,000 = 3,745 )

รวม

1,176

3,745

4,921

1. คาใชจายขององคกร

1.1 กระดาษ

ผูปวย 1 ราย ใชกระดาษ  2 แผน   

ผูปวย 700 ราย  ใชกระดาษ 1,400 แผน

กระดาษ 1 รีม มีจํานวน 500 แผน

ใชกระดาษ 1,400 แผน = 3 รีม

ราคากระดาษ 1 รีม = 84 บาท

ใชกระดาษ 3 รีม  เปนจํานวนเงิน

1.2 หมึกพิมพ

หมึกพิมพ 1 ตลับ พิมพกระดาษได 10,000 

แผน

ราคาหมึกพิมพ 5,350 บาท

กระดาษ 252 แผน เปนเงิน 134.82 บาท

(5,350 * 252 /10,000 = 134.82 )

252

134.82

386.82

สรุปตามวัตถุประสงคขอ 1

คาใชจายขององคกรเมื่อทําโครงการการตรวจสอบขอมูลคาใชจายผูปวยผานระบบ เพ่ือลดการใชทรัพยากร 

ต้ังเปาหมายไวที่ 80 %   จากการดําเนินการสามารถลดคาใชจายได 4,921-386.82 = 4,534.18 บาท คิดเปน 92.13%  
บรรลุเปาหมายที่วางไว

Pre - Lean
เวลา

(นาที)
Post - Lean

เวลา

(นาที)

2. เวลาการทํางาน

- พิมพใบสรุปรายการคารักษา 

- พิมพรายละเอียดคารักษา

- พิมพใบสรุป นค. 2

- ตรวจสอบคารักษาจากเอกสาร

รวมเวลาการทํางานตอผูปวย 1 ราย

ระยะเวลา 1 เดือน จํานวนผูปวย 700 ราย

ใชเวลาทั้งหมด

1

10

1

8

20

14,000

2. เวลาการทํางาน

- พิมพใบสรุปรายการคารักษา

- พิมพใบสรุป นค. 2

- ตรวจสอบคารักษาทางโปรแกรม

รวมเวลาการทํางานตอผูปวย 1 ราย

ระยะเวลา 1 เดือน จํานวนผูปวย 700 ราย

0.5

0.5

3

4

2,800

สรุปตามวัตถุประสงคขอ 2

ลดเวลาการทํางานเมื่อทําโครงการตรวจสอบขอมูลคาใชจายผูปวยผานระบบ เพ่ือลดการใชทรัพยากร สามารถลดเวลา

กาทํางาน 14,000 - 2,800 = 11,200 นาที  คิดเปน 80% บรรลุเปาหมายที่วางไว 

นําปญหา สูการแกไข

3.3 รวบรวมและสรุปปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น (Check)

3.6 วิเคราะหขอมูล / ประเมินผลท่ีเกิดขึ้น (Action)

3.7 แกไขปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น

3.2 แจงขั้นตอนการดําเนินการ (DO)
1. รายการสรุป 

(16 หมวด)

2. รายการ

คาใชจายฯ
3. แบบ นค 2 4. ตรวจสอบรายการ

จากรายการคาใชจาย

5. เรียกเก็บ
ตรวจสอบตาม

รายการขอ 2

ตรวจสอบจากระบบ Hos XP

แบบเดิม

แบบเดิม
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CQI ผลงานพัฒนาคุณภาพ ผ้ารองพลิกตะแคงตัว 

ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา : แนวทางการลดการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยนอนนานหน่วยการพยาบาลผู้ป่วย

ศัลยกรรม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  หน่วยการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม 11/2 

 

 1 .ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

          แผลกดทับ (Pressure Injury)  
              หมายถึง การถูกท าลายเฉพาะท่ีของผิวหนังและ/หรือเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง โดยเฉพาะบริเวณเหนือปุ่ม

กระดูกหรือบริเวณท่ีสัมพันธ์กับการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ลักษณะของการบาดเจ็บอาจ

แสดงในรูปแบบของผิวหนังท่ีไม่เกิดการฉีกขาดหรือเกิดเป็นแผล และอาจมีอาการเจ็บปวดร่วมด้วย การ

บาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นเป็นผลมาจากความรุนแรงของแรงกดและ/หรือระยะเวลานานของการถูกกดทับ หรือเกิด

จากแรงกดร่วมกับ แรงไถล ความทนของเนื้อเยื่อต่อแรงกดและแรงไถลยังขึ้นอยู่กับระดับความช้ืนบริเวณ

ผิวหนัง ภาวะโภชนาการ ระบบไหลเวียนของเลือดสู่เนื้อเยื่อ ภาวะโรคร่วม และสภาพของเนื้อเยื่อ 

              แผลกดทับ เป็นภาวะแทรกซ้อนท่ีทาให้เกิดความสูญเสียต่อร่างกายและชีวิตของผู้ป่วยรวมท้ัง

ค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นเงินจ านวนมาก ผู้ป่วยท่ีนอนรับการรักษาในโรงพยาบาลและเกิดแผลกดทับข้ึน การ

เกิดแผลกดทับจะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพการท างานของบุคลากรทางการพยาบาลภายในโรงพยาบาล เนื่องจาก

แผลกดทับจะพบมากในผู้ป่วยท่ีมีปัญหาในการเคล่ือนไหว ต้องนั่งหรือนอนอยู่ในท่าเดียวเป็นเวลานานๆ 

เพราะฉะนั้นพยาบาลท่ีให้การพยาบาลผู้ป่วยต้องมีความรู้ ความช านาญ ในการดูแลผู้ป่วยเหล่านั้น  

        จากการทบทวนตัวชี้วัดของหน่วยงาน พบอัตราการเกิดแผลกดทับมีแนวโน้มสูงขึ้นจากสถิติเดือน .

ตุลาคม 2560 ถึงเดือน กันยายน 2561 ในปีงบประมาณ 2561 อัตราการเกิดแผลกดทับต้ังแต่ระดับ 2 ขึ้นไป

เท่ากับ 8.11 ตามล าดับ ซึ่งได้ท าการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาพบว่าสาเหตุส าคัญเกิดจาก การประเมินผู้ป่วยท่ี

มีภาวะเส่ียงและการส่งเวรต่อไม่ครบถ้วน ไม่ได้พลิกตะแคงตัวผู้ป่วยทุก 2 ช่ัวโมง ขาดการนิเทศก ากับงาน . 

ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความตระหนักในเรื่องการป้องกันแผลกดทับ และจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอกับการให้บริการ

ผู้ป่วย   

     2.วัตถุประสงค์        
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            2.1 เพื่อลดการเกิดแผลกดทับรายใหม่ในผู้ป่วย โดยใช้ผ้ารองพลิกตะแคงตัว 

            2.2 บุคลากรในหน่วยงานมีความพึงพอใจ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

    อัตราการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยรายใหม่ต้ังแต่ระดับ 2 น้อยกว่า 5:1000 วันนอนรวม 

      3. ขั้นตอนการด าเนินงาน   

               3.1 มีการประเมินผู้ป่วยท่ีมีภาวะเส่ียงโดยใช้ Barden 'S    score ทุกรายโดยใช้แบบฟอร์มท่ีก าหนด

ของฝ่ายการพยาบาล กรณีระดับคะแนนน้อยกว่า 16 คะเเนน ปฏิบัติตามมาตรการ 

               3.2 ใส่ท่ีนอนลมในผู้ป่วยท่ีมีภาวะเส่ียงในการเกิดแผลกดทับ เช่นผู้ป่วยท่ีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้ป่วย

นอนติดเตียง  

    3.3 ช่วงเดือน พฤศจิกายน 2561 มีการประชุมประจ าเดือนของหน่วยงาน   เรื่องปัญหาการเกิดแผล     

กดทับของผู้ป่วยศัลยกรรม สมาชิกทีมช่วยการพิจารณาถึงสาเหตุปัญหา และทบทวนหาแนวทางแก้ไขและการ

ป้องกัน  

   3.4 ในเดือนธันวาคม 2561 มีการน าเสนอแนวทาง การคิดโดยใช้ผ้ารองพลิกตะแคงตัว และช่วยการ

ออกแบบ ผ้าท่ีรองพลิกตะแคงตัว   โดยประสานกับทางหน่วยงานซักฟอก ช่วยด าเนินการตัดผ้า มา 1ช้ินก่อน และ

น ามาใช้ทดลองในผู้ป่วยช่วงในเดือนมกราคม 2562  

3.5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในหน่วยงานหลังจากการใช้ผ้ารองพลิกตะแคงตัว ครั้งท่ี 1 และได้ท าการ

ปรับปรุงเนื้อผ้าท่ีรองพลิกตะแคงตัว ให้บุด้วยผ้าส าลี เพื่อผู้ป่วยจะได้ไม่เจ็บหลัง และขนาดขอบผ้าให้หนาขึ้น   

3.6 .ให้ทางหน่วยงานซักฟอก ปรับปรุงผ้ารองพลิกคะแคงตัว ผืนเดิมและน ามาใช้ทดลองใหม่ ตามท่ีทาง

หน่วยงานได้ปรับปรุงใหม่   

3.7 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในหน่วยงานหลังจากการใช้ผ้ารองพลิกตะแคงตัว ครั้งท่ี 2 ในการประชุม

หน่วยงานประจ าดือนกุมภาพันธ์ 2562 กพ็บปัญหาว่าผู้ป่วยท่ีล าตัวใหญ่ จะใช้ไม่ได้ เนื่องจากขอบผ้าส้ันไม่สามารถ

รองพลิกตะแคงตัว ทางหน่วยงานให้ทางหน่วยงานซักฟอก ปรับแก้ไข โดยใหข้อบผ้า ยาวมากกว่าเดิม และได้น ามา

ทดลองใช้กับผู้ป่วยใหม่ ก็พบว่าใช้ได้ดี ทางหน่วยงานให้ทางซักฟอกตัดผ้ารองพลิกตะแคงตัว เพิ่มอีกจ านวน 2 ผืน   

4. ผลลัพธ์การด าเนินงาน  
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อัตราการเกิดแผลกดทับในช่วงเดือน มกราคม  2562  - พฤษภาคม 2562 ช่วงเวลา 5 เดือน 

               

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

            

               

     

   จะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ภายหลังจากการใช้ผ้ารองพลิกตะแคงตัว เกิดแค่จ านวน 3 แผล คิดเป็น 5.8 

5. ส่ิงท่ีได้จากการด าเนินการ 

  5.1 สมาชิกในหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมได้มีการแลกเปล่ียนรียนรู้ จากส่ิงท่ีได้ไปประชุม 

ภายนอกหรือจากการไปเรียนเฉพาะทางมา และน ามาพัฒนาปรับปรุงในหน่วยงาน 

 5.2 สมาชิกทีมเกิดการกระตุ้นท่ีจะพัฒนาท่ีตัวชี้วัดของหน่วยงาน เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วย

ศัลยกรรม 

 5.3 มีการทบทวนความรู้เรื่องสาเหตุของการเกิดแผลกดทับ การดูแลและการป้องกันการเกิดแผลกดทับ

จากเจ้าหน้าท่ีท่ีผ่านการอบรมเฉพาะทาง 4 เดือน 

 6. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 

             6.1 ยังเกิดอุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยศัลยกรรมอยู่บ้าง 

             6.2 อากาศร้อนท าให้ผิวหนังมีการอับช้ืนเป็นปัจจัยเส่ียง 

             6.3 จากสภาพและตัวรอยโรคของผู้ป่วยเอง ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ มีโรคร่วมมาก และผิวหนังท่ีบวมน้ า 

  7.แนวทางการแก้ไขปัญหา/การขยายผล 

             7.1 กระตุ้นการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ี ทุกระดับ การนิเทศหน้างาน  

             7.2 พัฒนาผ้าท่ีใช้รองแผลกดทับให้ได้มาตราฐานมากกว่านี้ 

เดือน จ านวนแผลท่ีเกิด ร้อยละ 
มกราคม  0 0 
กุมภาพันธ ์ 0 0 
มีนาคม 2 3.8 
 เมษายน 1 1.9 
พฤษภาคม 0 0 
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วัตถุประสงค์ 1.เพื่อลดการเกิดแผลกดทับรายใหม่ในผู้ป่วย โดยใช้ผ้ารองพลิกตะแคงตัวตัวชี้วัด
2.บุคลากรในหน่วยงานมีความพึงพอใจ

ความส าเร็จ : อัตราการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยรายใหม่ต้ังแต่ระดับ 2 น้อยกว่า 5:1000 
วันนอนรวม

ขั้นตอนการด าเนินงาน
1. มีการประเมินผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงโดยใช้ Barden ‘s score ทุกรายโดยใช้แบบฟอร์มที่ก าหนด
ของฝ่ายการพยาบาล กรณีระดับคะแนนน้อยกว่า 18 คะเเนน ปฏิบัติตามมาตรการ
2. ใส่ที่นอนลมในผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงในการเกิดแผลกดทับ เช่นผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
ผู้ป่วยนอนติดเตียง 
3.ช่วงเดือน พฤศจิกายน 2561 มีการประชุมประจ าเดือนของหน่วยงาน   เรื่องปัญหาการเกิดแผล
กดทับของผู้ป่วยศัลยกรรม สมาชิกทีมช่วยการพิจารณาถึงสาเหตุปัญหา และทบทวนหาแนว
ทางแก้ไขและการป้องกัน 
4. ในเดือนธันวาคม 2561 มีการน าเสนอแนวทาง การคิดโดยใช้ผ้ารองพลิกตะแคงตัว และช่วย
การออกแบบ ผ้าที่รองพลิกตะแคงตัว   โดยประสานกับทางหน่วยงานซักฟอก ช่วยด าเนินการตัด
ผ้า มา 1ชิ้นก่อน และน ามาใช้ทดลองในผู้ป่วยช่วงในเดือนมกราคม 2562
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงานหลังจากการใช้ผ้ารองพลิกตะแคงตัว ครั้งที่ 1 และได้ท า
การปรับปรุงเนื้อผ้าที่รองพลิกตะแคงตัว ให้บุด้วยผ้าส าลี เพื่อผู้ป่วยจะได้ไม่เจ็บหลัง และขนาด
ขอบผ้าให้หนาขึ้น 
6. ให้ทางหน่วยงานซักฟอก ปรับปรุงผ้ารองพลิกคะแคงตัว ผืนเดิมและน ามาใช้ทดลองใหม่ ตามที่
ทางหน่วยงานได้ปรับปรุงใหม่  
7. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงานหลังจากการใช้ผ้ารองพลิกตะแคงตัว ครั้งที่ 2 ในการ
ประชุมหน่วยงานประจ าดือนกุมภาพันธ์ 2562 ก็พบปัญหาว่าผู้ป่วยที่ล าตัวใหญ๋ จะใช้ไม่ได้ 
เนื่องจากขอบผ้าส้ันไม่สามารถรองพลิกตะแคงตัว ทางหน่วยงานให้ทางหน่วยงานซักฟอก ปรับแก้
ไข โดยให้ขอบผ้า ยาวมากกว่าเดิม และได้น ามาทดลองใช้กับผู้ป่วยใหม่ ก็พบว่าใช้ได้ดี ทาง
หน่วยงานให้ทางซักฟอกตัดผ้ารองพลิกตะแคงตัว เพิ่มอีกจ านวน 2 ผืน

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน

แนวทางการแก้ไขปัญหา / การขยายผล
1. กระตุ้นการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ทุกระดับ การนิเทศหน้างาน 
2. พัฒนาผ้าที่ใช้รองแผลกดทับให้ได้มาตราฐานมากกว่านี้

ผลลัพธ์การด าเนินงาน

แผลกดทับ (Pressure Injury) 
หมายถึง การถูกท าลายเฉพาะที่ของผิวหนังหรือเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง โดยเฉพาะบริเวณเหนือ

ปุ่มกระดูกหรือบริเวณที่สัมพันธ์กับการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ลักษณะของ
การบาดเจ็บอาจแสดงในรูปแบบของผิวหนังที่ไม่เกิดการฉีกขาดหรือเกิดเป็นแผล และอาจมี
อาการเจ็บปวดร่วมด้วย การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากความรุนแรงของแรงกดและระยะ
เวลานานของการถูกกดทับ หรือเกิดจากแรงกดร่วมกับ แรงไถล ความทนของเนื้อเยื่อต่อแรงกด
และแรงไถลยังขึ้นอยู่กับระดับความชื้นบริเวณผิวหนัง ภาวะโภชนาการ ระบบไหลเวียนของเลือด
สู่เนื้อเยื่อ ภาวะโรคร่วม และสภาพของเนื้อเยื่อ

แผลกดทับ เป็นภาวะแทรกซ้อนที่ท าใหเ้กิดความสูญเสียต่อร่างกายและชีวิตของผู้ป่วย
รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นเงินจ านวนมาก ซึ่งการเกิดแผลกดทับจะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพ
การทางานของบุคลากรทางการพยาบาลภายในโรงพยาบาล เนื่องจากแผลกดทับจะพบมากใน
ผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหว ต้องนั่งหรือนอนอยู่ในท่าเดียวเป็นเวลานานๆ เพราะฉะนั้น
พยาบาลที่ให้การพยาบาลผู้ป่วยต้องมีความรู้ ความช านาญ ในการดูแลผู้ป่วยเหล่านั้น

จากการทบทวนตัวชี้วัดของหน่วยงาน พบอัตราการเกิดแผลกดทับมีแนวโน้มสูงขึ้นจาก
สถิติเดือน.ตุลาคม 2560 ถึงเดือน กันยายน 2561 ในปีงบประมาณ 2561 อัตราการเกิดแผลกด
ทับตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไปเท่ากับ 8.11 ตามล าดับ ซึ่งได้ท าการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาพบว่า
สาเหตุส าคัญเกิดจาก การประเมินผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงและการส่งเวรต่อไม่ครบถ้วน ไม่ได้พลิก
ตะแคงตัวผู้ป่วยทุก 2 ชั่วโมง ขาดการนิเทศก ากับงาน . ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความตระหนักใน
เรื่องการป้องกันแผลกดทับ และจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอกับการให้บริการผู้ป่วย

1. ยังเกิดอุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยศัลยกรรมอยู่บ้าง
2. อากาศของประเทศไทยส่วนใหญ่จะอากาศร้อน ท าให้เกิดแผลกดทับได้ง่าย
3.จากสภาพและตัวรอยโรคของผู้ป่วยเอง ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ มีโรคร่วมมากและผิวหนังที่บวมน้ า

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา

วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด 

อัตราการเกิดแผลกดทับในช่วงเดือนมกราคม 2562-พฤษภาคม 2562 ช่วงเวลา 5 เดือน

จะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ภายหลังจากการใช้ผ้ารองพลิกตะแคงตัว เกิดแค่จ านวน 3
แผล คิดเป็นร้อยละ 5.8 และบุคลากรมีความพึงพอใจ 80 เปอร์เซ็นต์
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เอกสารสรุปผลงานการนําเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลชลประทาน 
ช่ือเรื่อง การปองกันและการดูแลผูปวยท่ีเกิดภาวะ Extravasation of Contrast Media 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สาขาวิชารังสีวิทยา 
 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ในการตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอร สวนมากตองมีการฉีดสารทึบรังสีเขาทางหลอดเลือดดําของผูปวย โดยท่ัวไป
ตองฉีดสารทึบรังสีในปริมาณ 50 – 100 cc. เพ่ือใหไดภาพสารทึบรังสีท่ีเขาไปในหลอดเลือดของรางกายตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงใชเทคนิคการฉีดท่ีแบบแรงดันสูง โดยใชเครื่องฉีดสารทึบรังสี (Injector) พบวาในบางครั้งเกิด
การรั่วของสารทึบรังสีออกนอกเสนเลือด ทําใหเกิดภาวะแทรกซอนตอผูปวย อาจตองไดรับการรักษาเพ่ิมเติม และทํา
ใหผูปวยตองหยุดการตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรและตองนัดตรวจใหมหลังจากนั้น 1 สัปดาหเปนอยางนอย และเปน
การสูญเสียสารทึบรังสีโดยเปลาประโยชน จากเหตุการณท่ีผานมาพบวา  

1.1 นักรังสียังไมมีแนวทางปฏิบัติในการสังเกต และเฝาระวังไมใหเกิด Extravasation of Contrast Media 
1.2 แพทยและพยาบาลยังมีแนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาผูปวยท่ีเกิดภาวะ Extravasation of Contrast 

Media 
 
2. วัตถุประสงค และ ตัวช้ีวัด (กําหนดคาเปาหมาย) 

2.1  เพ่ือปองกันภาวะ Extravasation of Contrast Media (ตัวช้ีวัด จํานวนผูปวยท่ีเกิดภาวะ 
Extravasation of Contrast Media (100 cc.)  เปาหมาย = 0 ราย) 
2.2 เพ่ือกําหนดแนวทางปฏิบัติในการปองกันและดูแลรักษาผูปวยท่ีเกิดภาวะ  Extravasation of Contrast 
Media (ตัวช้ีวัด: จํานวนผูปวยท่ีเกิดภาวะ Extravasation of Contrast Media ลดลง เปาหมายคือ 
จํานวนผูปวยท่ีเกิดภาวะ Extravasation of Contrast Media ลดลงจากเดิมมากกวารอยละ 50)  
2.3 เพ่ือลดคาใชจายท่ีเกิดจากการสูญเสียสารทึบรังสี (ตัวช้ีวัด : คาใชจายท่ีเกิดจากการสูญเสียสารทึบรังสี
ลดลง, เปาหมายคือ คาใชจายท่ีเกิดจากการสูญเสียสารทึบรังสี ลดลงจากเดิมมากกวารอยละ 50)  
 

3. ข้ันตอนการดําเนินการ 
1.  เก็บขอมูลกอนดําเนินการ  
2. จัดประชุมรวมกันในผูเก่ียวของ (พยาบาล + เอกซเรย) เพ่ือหาแนวทางปฏิบัติรวมกัน 
3. อบรมเจาหนาท่ีในสาขาวิชารังสีวิทยา 
4. ออกแนวทางปฎิบัติและนําไปใช 
5 เก็บขอมูลและวิเคราะหผล  
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4. ผลลัพธการดําเนินงาน  
ขอมูลกอนดําเนินการ 

เดือน  รวม 
  ความรุนแรง 

ระดับ 
ต.ค.-
60 

พ.ย.-
60 

ธ.ค.-
60 

ม.ค.-
61 

ก.พ.-
61 

มี.ค.-
61 

เม.ย.-
61 

พ.ค.-
61 

มิ.ย.-
61 

ก.ค.-
61 

ส.ค.-
61 

ก.ย.-
61 

  
1 
  

1 1 
 

2 
   

2 7 
C = 6 ราย 
E = 1 ราย 

ปริมาณ
ท่ี 

Leak 
  

100 
CC.  

100 
cc. 

100 
cc.  

100 
cc, 62 

cc. 
   

100 
cc.=2 

562 
cc. 

สูญเสียสารทึบ
รังสี 

100 cc = 6 
ขวด 

50 cc.= 1 
ขวด 

มูลคา
สารทึบ
รังสีท่ี

สูญเสีย 
  

771 
บาท  

771 
บาท 

771 
บาท  

1,146 
บาท    

 
1,542
บาท 

5,001 
บาท 

 
ขอมูลหลังดําเนินการ 

เดือน  รวม 
  ความรุนแรง 

ระดับ 
ต.ค.-
61 

พ.ย.-
61 

ธ.ค.-
61 

ม.ค.-
62 

ก.พ.-
61 

มี.ค.-
61 

เม.ย.-
61 

พ.ค.-
61 

มิ.ย.-
61 

1 
 

1 
 

  1   3 
C = 2 ราย 
E = 1 ราย 

ปริมาณท่ี Leak 
30 
cc.  

90  
cc  

  
50 
cc 

  170 cc 
สูญเสียสารทึบ

รังสี 
100 cc = 1 ขวด 
50 cc.= 2 ขวด 

มูลคาสารทึบรังสีท่ีสูญเสีย 
375 
บาท  

771 
บาท  

  
375 
บาท 

  
1,521 
บาท 

 
สรุปผลลัพธการดําเนินงาน  

4.1 จํานวนผูปวยท่ีเกิดภาวะ Extravasation of Contrast Media (100 cc.)  = 0 ราย เปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไว 
4.2 จํานวนผูปวยท่ีเกิดภาวะ Extravasation of Contrast Media       = 3 ราย  

ลดลงจากเดิมรอยละ 58 (เดิม 7 ราย หลังดําเนินการลดลงเหลือ 3 ราย(รอยละ 43)) เปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไว 
4.3 คาใชจายท่ีเกิดจากการสูญเสียสารทึบรังสี   

= คาใชจายท่ีสูญเสียกอนดําเนินการ – คาใชจายท่ีสูญเสียหลังดําเนินการ 
= 5,001 - 1,521 = 3,480 บาท  
ลดลงจากเดิมรอยละ 70 (เดิม 5,001 บาท หลังดําเนินการลดลงเหลือ 1,521 บาท (รอยละ 30)) เปนไปตาม
เปาหมายท่ีตั้งไว 
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5. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
พบวามีการเกิดภาวะ Extravasation of Contrast Media อยูบาง ( leak ในปริมาณไมถึง 100 cc.)  ซ่ึง

สาเหตุอาจเกิดจากการสื่อสารระหวางเจาหนาท่ีกับผูปวยกับผูปวย ซ่ึงเจาหนาท่ีตองเนนย้ําไมใหผูปวยขยับแขนบริเวณท่ี
เปดเสน 

 
6. แนวทางการแกไขปญหา / การขยายผล  

ถึงแมวาการดําเนินงานจะไดผลลัพธตามเปาหมาย คือ จํานวนผูปวยท่ีเกิดภาวะ Extravasation of 
Contrast Media โดย leak ท้ังหมด 100 cc.  = 0 ราย  และจํานวนผูปวยท่ีเกิดภาวะ Extravasation of Contrast 
Media มีแนวโนมลดลงมากกวารอยละ 50 ซ่ึงทําใหคาใชจายท่ีตองสูญเสียสารทึบรังสีลดลงถึงรอยละ 70 แตยังคง
พบวามีการเกิดภาวะ Extravasation of Contrast Media อยูบาง ( leak ในปริมาณไมถึง 100 cc.)  สาเหตุอาจเกิด
จากการสื่อสารระหวางเจาหนาท่ีกับผูปวยกับผูปวย ซ่ึงมีแนวทางแกไขดังนี้ 

6.1 ทําปายติด เพ่ือย้ําเตือนท้ังเจาหนาท่ีและผูปวย เพ่ือไมใหผูปวยขยับแขนบริเวณท่ีเปดเสน 
6.2 เจาหนาท่ีตองเนนย้ําไมใหผูปวยขยับแขนบริเวณท่ีเปดเสน และทบทวนความเขาใจกับผูปวยทุกครั้ง 

 
 

 
 

          แถบแนว 
    เงาไม้บรรทดั 

 

บริเวณผวิหนังทีแ่พทย์ 
จะทาํการเปิดเป็นรูทวารหนัก        
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การปองกันและดูแลผูปวยที่เกิดภาวะ Extravasation of 
Contrast Media

สาขาวิชารังสีวิทยา

1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา (Background)

การฉีดสารทึบรังสแีบบแรงดันสูง โดยใชเครื่องฉดีสารทึบรังสี (Injector) พบวาในบางครั้งเกิดการรั่วของสารทึบรังสีออกนอกเสนเลือด ทาํให

เกิดภาวะแทรกซอนตอผูปวย อาจตองไดรับการรักษาเพิม่เติม และทําใหผูปวยตองหยุดการตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรและตองนัดตรวจใหมหลัง

จากนั้น 1 สัปดาหเปนอยางนอย และเปนการสูญเสยีสารทึบรังสโีดยเปลาประโยชน สาขาวิชารังสีวิทยารวมกับฝายการพยาบาล จึงไดจดัทําแนวทาง

ปฏิบัติในการปองกันและดูแลผูปวยที่เกดิภาวะ Extravasation of contrast Media

2.1  เพื่อปองกันภาวะ Extravasation of Contrast Media
2.2 เพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติในการปองกันและดูแลรักษาผูปวยทีเ่กิด

ภาวะ  Extravasation of Contrast Media
2.3 เพื่อลดคาใชจายที่เกดิจากการสูญเสียสารทึบรังสี

5 ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน 6 แนวทางการแกไขปญหา / การขยายผล

2
3.1 เก็บขอมูลกอนดําเนินการ

3.2 ประชุมเพื่อหาแนวทางปฏิบตัิรวมกันระหวาง พยาบาล และ เอกซเรย

3.3 อบรมเจาหนาที่สาขาวิชารังสีวิทยา

3.4 นําแนวทางปฏิบัติมาใช

3.5 เก็บขอมูลหลงัดําเนินการ

ไดตามเปาหมายที่กําหนด และมีการลดลดคาใชจาย 

4.1 จํานวนผูปวยที่เกิดภาวะ Extravasation of Contrast Media (100 cc.) = 0 ราย
4.2 จํานวนผูปวยที่เกิดภาวะ Extravasation of Contrast Media = 3 ราย 

4.3 ลดคาใชจาย เดิม 5,001 บาท หลังดําเนินการลดลงเหลือ 1,521 บาท

1.จํานวนผู้ ป่วยทีเกิดภาวะ Extravasation of Contrast Media (100 cc.) = 0 ราย เป็นไปตามเปา้หมายทีตงัไว้

จํานวนผู้ ป่วยท่ีเกิดภาวะ Extravasation of Contrast Media = 3 ราย 

พบวามีการเกิดภาวะ Extravasation of Contrast Media
อยูบาง ( leak ในปริมาณไมถึง 100 cc.) ซึ่งสาเหตุอาจเกดิจากการ

สื่อสารระหวางเจาหนาที่กับผูปวยกับผูปวย

1.ทําปา้ยตดิ เพ่ือยํา้เตือนทัง้เจ้าหน้าท่ีและผู้ ป่วย เพ่ือไมใ่ห้ผู้ ป่วยขยบัแขนบริเวณท่ีเปิดเส้น
2.เจ้าหน้าท่ีต้องเน้นยํา้ไมใ่ห้ผู้ ป่วยขยบัแขนบริเวณท่ีเปิดเส้น และทบทวนความเข้าใจกบัผู้ ป่วยทกุครัง้
1.ทําปา้ยตดิ เพ่ือยํา้เตือนทัง้เจ้าหน้าท่ีและผู้ ป่วย เพ่ือไมใ่ห้ผู้ ป่วยขยบัแขนบริเวณท่ีเปิดเส้น
2.เจ้าหน้าท่ีต้องเน้นยํา้ไมใ่ห้ผู้ ป่วยขยบัแขนบริเวณท่ีเปิดเส้น และทบทวนความเข้าใจกบัผู้ ป่วยทกุครัง้

6.1 ทําปายติด เพื่อย้ําเตือนทั้งเจาหนาที่และผูปวย เพื่อไมใหผูปวยขยบัแขน

บริเวณที่เปดเสน

6.2 เจาหนาที่ตองเนนย้ําไมใหผูปวยขยับแขนบริเวณที่เปดเสน และทบทวนความ

เขาใจกับผูปวยทกุครั้ง

2 วัตถุประสงค และตัวชี้วัด 3 ขั้นตอนการดาํเนนิงาน

4 ผลลัพธการดําเนินงาน

157



เอกสารสรปุผลงานการน าเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล

ชลประทาน 

 

ชื่อเรื่อง การพฒันาแนวทางการดแูลผูป้ว่ยใส่ท่อชว่ยหายใจ  

        

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ หนว่ยการพยาบาลผูป้ว่ยวกิฤตอายรุกรรม 

ความเปน็มาและความส าคญัของปญัหา       

หน่วยงานวิกฤตอายุรกรรมให้การพยาบาลดูแลผู้ป่วยอายุรกรรม 

ใส่ท่อช่วยหายใจเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งในบางครั้งพบว่ามีการเลื่อนหลุดของ

ของท่อช่วยหายใจหรือมีผู้ป่วยดึงท่อช่วยหายใจก่อนแพทย์พิจารณา

เอาท่อช่วยหายใจออก  ซึ่งท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับผู้ป่วย โดย

สถิติท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด ปี 2559  พบ 0.61%  ปี 2560 พบ 1.70%  

และปี 2561 เพ่ิมขึ้นเป็น  2.98% ซึ่งท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดอาจเกิด

จากปัญหาท่อช่วยหายใจเลื่อนต าแหน่งต้ืนเกินไป ลึกเกินไป ปัญหาท่อ

ช่วยหายใจหัก พับ ตัน ความดันของ cuff มากเกินไปหรือน้อยเกินไป 

ท าให้ต้องใส่ท่อช่วยหายใจซ้ ากลับเข้าไปใหม่อีกครั้ง จึงท าให้มีการ

จัดการพัฒนา แนวทางการดูแลผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ เมื่อมีแนว

ทางการดูแลการใส่ท่อช่วยหายใจท่ีถูกต้อง ท าให้มีผลต่อการเลื่อนหลุด

ของท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยลดลง       

  

วัตถุประสงค์ + เปา้หมาย        

 - เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับท่อช่วยหายใจ  

 - เพ่ือให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยจากการใส่ท่อช่วยหายใจ   
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ขัน้ตอนการด าเนนิงาน  

เริ่มประชุมกลุ่ม เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ให้ความรู้ การดูแลผู้ป่วยท่ีมีท่อ

ช่วยหายใจ         

 1.การดูแลต าแหน่งของท่อช่วยหายใจให้อยู่ต าแหน่งท่ีเหมาะสม

ตลอดเวลา เริ่มจากการตรวจเช็คต าแหน่งหลังใส่เสร็จใหม่ ๆ โดยการ

ฟังปอดทั้งสองข้างได้ยินเสียงลมผ่านเข้าออกดังเท่ากัน โดยผู้ใหญ่เพศ

ชายมีค่าเฉลี่ย 20 - 22 cm เพศหญิง 19 - 21 cm สังเกตต าแหน่งทุก

ครั้งที่มีการจัดท่าหรือขยับศีรษะผู้ป่วยหรืออย่างน้อยทุกครั้งท่ีมีการ

เปลี่ยนเวร เช็คด้วย CXR ต าแหน่งท่ีเหมาะสมประมาณ 2 - 6 ซม. เหนือ 

Carina หรือระหว่างกระดูกไหปลาร้า 2 ข้าง   

1.1 กรณีท่ีท่ออยู่ต้ืนเกินไป สังเกตจากต าแหน่งท่ีมุมปากเลื่อนตื้น

ขึ้น มีลมรั่วท่ี cuff ต้องใส่ ลมมากผิดปกติ ได้ค่า Tidal Volume จากลม

หายใจออกท่ีน้อยกว่าท่ีต้ังไว้มาก ภาวะ hypoxemia หรือมีค่า oxygen 

Saturation ท่ีต่ าลง  

1.2 ท่อท่ีเลื่อนลึกลงจนเป็นการ Ventilate ปอดข้างเคียงจะมีค่า 

PIP (Peak inspiratory pressure) ท่ีสูงขึ้นฟังเสียงลมผ่านปอด ได้ยิน

ชัดเพียงด้านเดียว ต าแหน่งท่ีมุมปากลึกจากเดิม ภาวะ hypoxemia หรือ

มีค่า oxygen Saturation ท่ีต่ าลง     

 2.การดูแลไม่ให้มีการอุดตัน หัก พับงอของท่อช่วยหายใจโดยการ

จัดต าแหน่งท่อให้เหมาะสมไม่ให้เกิดการโค้งงอหรือหักพับ ถ้าผู้ป่วยไม่รู้

สติท าการกัดท่อ การใส่ oropharyngeal airway สามารถป้องกันการ

กัดท่อได้แต่ถ้าผู้ป่วยท่ีรู้ตัวการอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจจะดีกว่า ใช้ 
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humidifier ต้ังอุณหภูมิประมาณ 33 - 37 องศา ป้องกันเสมหะเหนียวข้น

จนอุดตันท่อ  

3.การดูแลไม่ให้ความดันลมของ cuff มากหรือน้อยเกินไป โดย

การวัด cuff pressure ควรปรับปริมาตรลงใน cuff ทุกครั้งท่ีมีผู้ป่วย

ใหม่มาหรืออย่างน้อยเวรละ 1 ครั้ง ใส่ลมน้อยท่ีสุดท่ีสามารถป้องกันการ

รั่วเมื่อท าการบีบลมเข้าปอด ท่ีความดันไม่เกิน 30 เซนติเมตรน้ า การใส่

ลมมากไปท าให้เนื้อเยื่อบุหลอดลมขาดเลือดใส่น้อยเกินไปท าให้มีลมรั่ว

ขณะใช้เครื่องช่วยหายใจ และอาจท าให้มีการส าลักของสิ่ง

แปลกปลอม       

4.การป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยดึงท่อช่วยหายใจออกเอง ผู้ป่วยท่ีมีความ

วิตกกังวลมาก วุ่นวายมาก จะพยายามดึงท่อช่วยหายใจออกควรอธิบาย

ให้ผู้ป่วยทราบถึงความส าคัญและจ าเป็นของการมีท่อช่วยหายใจ ผู้ป่วย

ท่ีไม่มีแผนการที่จะ weaning หรือถอดท่อช่วยหายใจออกควรได้รับยา

คลายกังวล อาจจะต้องมีการผูกมือในกรณีที่จ าเป็น  

5.การเตรียมให้พร้อมก่อนถอดท่อช่วยหายใจ การ NPO ผู้ป่วย

ก่อนถอดท่อช่วยหายใจอย่างน้อย 6 ชั่วโมง  

6.การใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยหนัก การให้ยาเพ่ือช่วยในการ

ใส่ท่อช่วยหายใจควรให้ปริมาณท่ีเหมาะสมและค านึงถึงผลของยาท่ีมี

ต่อระบบไหลเวียนโลหิต        

 7.กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ hypoxemia ให้ตรวจเช็คการท างาน

ของท่อช่วยหายใจทุกครั้ง    
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8.กรณีที่หมดข้อบ่งชี้ให้ถอดท่อช่วยหายใจออกหรือเข้าสู่

โปรแกรมการหย่าจากเครื่องช่วยหายใจ      

การก าหนดแนวทางแกไ้ข/พฒันา       

- จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการดูแลผู้ป่วยใส่ ET tube 

ผลลัพธก์ารด าเนนิงาน  

- ยังพบอัตราผู้ป่วยดึงท่อช่วยหายใจและท่อช่วยหายใจเลื่อน

หลุด ต้ังแต่เดือนมีนาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562  

o ผู้ป่วยต้องใส่ท่อช่วยหายใจใหม่ 2 ราย คิดเป็น 0.66% 

o ผู้ป่วยไม่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจใหม่ 1 ราย คิดเป็น 0.33% 

  

ปญัหาและอปุสรรคในการด าเนนิงาน 

- การดูแลผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ พบว่ามีผู้ป่วยดึงท่อช่วย

หายใจก่อนการ weaning 

- ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจบางคน มี blood clot ท าให้ต้องเปลี่ยน

ท่อช่วยหายใจใหม่ 

- การใส่ oral airway ในผู้ป่วยท่ีรู้สึกตัวท าให้ผู้ป่วยเกิดความ

ร าคาญ ท าให้ผู้ป่วยต้านและพยายามขย้อน airway ออก 

แนวทางการแกไ้ขปญัหา / การขยายผล 

- ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังดูแลผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจและให้

ความรู้พยาบาลท่ีมีประสบการณ์น้อยเพ่ือให้ผู้ป่วยมีความ

ปลอดภัย 
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- มีการเฝ้าระวังการดึงท่อช่วยหายใจโดยการใช้แนวทาง PAD 

(Pain, Agitate, Delirium) เป็นแนวทางปฏิบัติป้องกันผู้ป่วยดึง

ท่อช่วยหายใจ 

- ดูแลเฝ้าระวังการเกิด blood clot ในผูป้่วยท่ีได้รับยาละลายลิ่ม

เลือด ให้รายงานแพทย์ให้รับทราบ 
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การพฒันาแนวทางการดูแลผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ
หนวยงานที่รับผิดชอบ MICU 7/2

1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา (Background) 2 วัตถุประสงค และตัวชี้วัด 

หน่วยงานวิกฤตอายรุกรรมให้การพยาบาลดูแลผูป่้วยอายรุกรรม ใส่ท่อช่วยหายใจเป็นส่วนใหญ่  

บางคร้ังพบวา่มีการเล่ือนหลุดของของท่อช่วยหายใจหรือมีผูป่้วยดึงท่อช่วยหายใจก่อนแพทยพิ์จารณาเอา

ท่อช่วยหายใจออก  ซ่ึงทาํให้เกิดความไม่ปลอดภยักบัผูป่้วย โดยสถิติท่อช่วยหายใจเล่ือนหลุด ปี 2559

พบ 0.61%  ปี 2560 พบ 1.70%  และปี 2561 เพ่ิมข้ึนเป็น  2.98% ซ่ึงท่อช่วยหายใจเล่ือนหลุดอาจเกิดจาก

ปัญหาท่อช่วยหายใจเล่ือนตาํแหน่งต้ืนเกินไป ลึกเกินไป ปัญหาท่อช่วยหายใจหกั พบั ตนั ความดนัของ 

cuff มากเกินไปหรือนอ้ยเกินไป ทาํให้ตอ้งใส่ท่อช่วยหายใจซํ้ ากลบัเขา้ไปใหม่อีกคร้ัง จึงทาํให้มีการ

จดัการพฒันา แนวทางการดูแลผูป่้วยใส่ท่อช่วยหายใจ เม่ือมีแนวทางการดูแลการใส่ท่อช่วยหายใจท่ี

ถูกตอ้ง ทาํใหมี้ผลต่อการเล่ือนหลุดของท่อช่วยหายใจในผูป่้วยลดลง

- เพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัท่อช่วยหายใจ

- เพ่ือใหผู้ป่้วยมีความปลอดภยัจากการใส่ท่อช่วยหายใจ

- อตัราท่อช่วยหายใจเล่ือนหลุดลดลงหรือเท่ากบั  0

3 ขั้นตอนการดาํเนนิงาน

เร่ิมประชุมกลุ่ม เดือนกมุภาพนัธ์ 2562 ใหค้วามรู้ การดูแลผูป่้วยท่ีมีท่อช่วยหายใจ

1.การดูแลตาํแหน่งของท่อช่วยหายใจใหอ้ยูต่าํแหน่งท่ีเหมาะสมตลอดเวลา สงัเกตตาํแหน่งทุกคร้ังท่ีมี

การจดัท่าหรือขยบัศีรษะหรืออยา่งนอ้ยทุกคร้ังท่ีเปล่ียนเวร 

2.การดูแลไม่ใหมี้การอุดตนั หกั พบังอของท่อช่วยหายใจโดยการจดัตาํแหน่งท่อใหเ้หมาะสม ถา้ผูป่้วย

ไม่รู้สติทาํการกดัท่อ การใส่ oropharyngeal airway สามารถป้องกนัการกดัท่อได ้

3.การดูแลไม่ใหค้วามดนัลมของ cuff มากหรือนอ้ยเกินไป โดยการวดั cuff pressure อยา่งนอ้ยเวรละ 

1 คร้ัง ท่ีความดนัไม่เกิน 30 เซนติเมตรนํ้า การใส่ลมมากไปทาํใหเ้น้ือเยือ่บุหลอดลมขาดเลือดใส่นอ้ย

เกินไปทาํใหมี้ลมร่ัว 

4.การป้องกนัไม่ใหผู้ป่้วยดึงท่อช่วยหายใจออกเอง ผูป่้วยท่ีมีความวติกกงัวลมาก วุน่วายมาก ควร

อธิบายใหผู้ป่้วยทราบถึงความสาํคญัของท่อช่วยหายใจ 

5.การเตรียมใหพ้ร้อมก่อนถอดท่อช่วยหายใจ การ NPO ผูป่้วยก่อนอยา่งนอ้ย 6 ชัว่โมง

6. การใหย้าเพ่ือช่วยในการใส่ท่อช่วยหายใจควรใหป้ริมาณท่ีเหมาะสมและคาํนึงถึงผลของยาท่ีมีต่อ

ระบบไหลเวยีนโลหิต

7.กรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบั hypoxemia ใหต้รวจเช็คการทาํงานของท่อช่วยหายใจทุกคร้ัง

8.กรณีท่ีหมดขอ้บ่งช้ีใหถ้อดท่อช่วยหายใจออกหรือเขา้สู่โปรแกรมการหยา่จากเคร่ืองช่วยหายใจ

อตัราผูป่้วยดึงท่อช่วยหายใจและท่อช่วยหายใจเล่ือนหลุด 

เดือนมีนาคม 2561 – กมุภาพนัธ์ 2562 ทั้งหมด 3 ราย คิดเป็น 0.99%

- ผูป่้วยตอ้งใส่ท่อช่วยหายใจใหม่ 2 ราย คิดเป็น 0.66%

- ผูป่้วยไม่ตอ้งใส่ท่อช่วยหายใจใหม่ 1 ราย คิดเป็น 0.33%

5 ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน

- การดูแลผูป่้วยใส่ท่อช่วยหายใจ พบวา่มีผูป่้วยดึงท่อช่วยหายใจ

ก่อนการ weaning

- ผูป่้วยใส่ท่อช่วยหายใจบางคน มี blood clot ทาํใหต้อ้งเปล่ียนท่อช่วยหายใจใหม่

- การใส่ oral airway ในผูป่้วยท่ีรู้สึกตวัทาํใหผู้ป่้วยเกิดความรําคาญ ทาํใหผู้ป่้วยตา้นและ

พยายามขยอ้น airway ออก

6 แนวทางการแกไขปญหา / การขยายผล

- ตอ้งมีการเฝ้าระวงัดูแลผูป่้วยใส่ท่อช่วยหายใจและใหค้วามรู้พยาบาล

ท่ีมีประสบการณ์นอ้ยเพ่ือใหผู้ป่้วยมีความปลอดภยั

- มีการเฝ้าระวงัการดึงท่อช่วยหายใจโดยการใชแ้นวทาง PAD (Pain, 

Agitate, Delirium) เป็นแนวทางปฏิบติัป้องกนัผูป่้วยดึงท่อช่วยหายใจ

- ดูแลเฝ้าระวงัการเกิด blood clot ในผูป่้วยท่ีไดรั้บยาละลายล่ิมเลือด 

ใหร้ายงานแพทยใ์หรั้บทราบ

4 ผลลัพธการดําเนินงาน
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เอกสารสรุปผลงานการน าเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลชลประทาน 

ชื่อเรื่อง การสั่งตัดผ้าแบบ  Online 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานซักฟอก 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Background) 
 งานซักฟอก เป็นงานบริการผ้าและเครื่องใช้ผ้าผู้ป่วย บริการซัก อบ รีด รวมทั้งตัดเย็บและ
ซ่อมแซมผ้า  มีหน่วยงานที่เป็นลูกค้าภายในมาขอสั่งตัดผ้า แต่เดิมหน่วยงานที่ขอสั่งตัดผ้าจะต้องกรอก
ความต้องการลงในแบบฟอร์มการขอสั่งตัดผ้าแล้วให้หัวหน้าลงนาม จากนั้นจึงน ามาส่งที่งานซักฟอก 
แตเ่นื่องจากระยะทางไกลและรอลิฟท์นานท าให้สูญเสียเวลาในการด าเนินการมาก  จึงจ าเป็นจะต้องลด
ขั้นตอนมาใช้วิธีใหม่โดยใช้วิธอีอนไลน์โดยการกรอกข้อมูลความต้องการในคอมพิวเตอร์แล้วกดส่ง 
งานซักฟอกรับมาด าเนินการเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว 
2.  วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด (ก าหนดค่าเป้าหมาย) 
วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อความสะดวกของผู้รับบริการ 
 2.เพื่อลดระยะเวลาในการน าส่งเอกสาร 
 3.เพื่อลดขั้นตอนการท างานที่ไม่จ าเป็น 
 4.เพ่ือลดความสูญเสียเรื่องหมึกพิมพ์และกระดาษ 
 ตัวช้ีวัด  อัตราการลดระยะเวลาในการสั่งตัดผ้า  ค่าเป้าหมายร้อยละ  10 
3.  ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 1.หน่วยงานที่ขอรับบริการ  Scan  QR  code 
 2.กรอกวัน เดือน ปี ที่สั่งตัด 
 3.ใส่ชื่อหน่วยงาน 
 4.กรอกรายละเอียดของงานที่สั่งตัด เช่น แบบ ขนาด  
 5.งานซักฟอกจะเปิดเข้าไปดูในระบบวันละ 2 รอบ รอบเช้า 10.00 น. รอบบ่าย 14.00 น. 
 6.พิมพ์ส าเนาเอกสาร ( Print )   
 7.ลงทะเบียนรับ 
 8.ส่งให้หน่วยตัดเย็บด าเนินการ 
 9.หลังจากด าเนินการเรียบร้อยแล้วโทรแจ้งหน่วยงานที่ขอสั่งตัดมารับ 
 10..ให้หน่วยงานที่มารับผ้าเซ็นรับ 
4.  ผลลัพธ์การด าเนินงาน (ตามตัวช้ีวัด) อยา่งน้อย 2 ช่วงเวลา (ปี หรือ เดือน หรือ สัปดาห์) 
 ตัวชี้วัดความส าเร็จได้แก่  อัตราการลดระยะเวลาในการสั่งตัดผ้า  ค่าเป้าหมายร้อยละ 10   
จึงสรุปได้ว่า 
 1.ก่อนลดขั้นตอนมี  9  กระบวนการ  ใช้เวลา  996  นาที 
 2.หลังลดขั้นตอนมี  7  กระบวนการ  ใช้เวลา  866  นาที 
 ดังนั้น  ลดระยะเวลาลง  130  นาที  คิดเป็นร้อยละ  13.05 
 สรุป  บรรลุเป้าหมาย 
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 5.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 1.ระบบ  Internet  ไม่เสถียร เปิดได้บ้างไม่ได้บ้าง 
 2.แบบที่สั่งตัดเป็นแบบยาก  เจ้าของงานจะต้องมาอธิบายกับผู้ตัด 

6.  แนวทางการแก้ไขปัญหา / การขยายผล 

 1.น าใบสั่งตัดผ้าถ่ายส าเนาเอกสารให้หอผู้ป่วยไว้ล่วงหน้าส าหรับการส่ง QR code  แล้วไม่ปรากฏ
รายละเอียดที่หน้าจอคอมพิวเตอร์  หอผู้ป่วยใช้ใบสั่งตัดผ้ากรอกรายละเอียดแล้วน ามาส่งที่งานซักฟอก  
ตามระบบเดิมจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่พบไม่มาก 
 2.โทรแจ้งฝ่ายสารสนเทศให้แก้ไขระบบกรณีระบบขัดข้อง 
 3.สอบถามความสะดวก รวดเร็วในการสั่งตัดผ้าโดยใช้  Scan QR code 
 4.สอบถามปัญหาจากผู้รับบริการ เช่น ปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับการ Scan QR code  
 ที่กล่าวมาข้อ 1 – 4 ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ลูกค้าภายในมีความพึงพอใจมากที่สุด 
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ชื่อเรื่อง ผา ผา ผา อยากไดสั่ง Online เลยจา
งานซักฟอก

1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา (Background) 2 วัตถุประสงค และตัวชี้วัด 

ผาและเครื่องใชผาผูปวยเปนเครื่องนุงหมทีม่ีความ

ความสําคัญ ใชในการที่ผูปวยมาทําหัตถการและนอนรักษา

ในโรงพยาบาล ผาบางชนิดจะตองสั่งตัดเปนพิเศษ เชน ผา

คลองแขน ER  รัดขอมือผูปวยเปนตน การขอสั่งตัดผา

ระบบเดิมหนวยงานกรอกขอมูลลงในแบบฟอรมพรอม

หัวหนาลงนามแลวเจาหนาที่นํามาสงที่งานซักฟอกแตระยะ

ทางไกลและรอลิฟทนาน จึงเปลี่ยนเปนระบบใหมโดย

หนวยงาน Scan QR code กรอกขอมูลกดสงมาที่งาน

ซักฟอกแลวจึงนํามาดําเนินการตอ ทําใหลดขั้นตอน (Lean)

ลดระยะเวลาไดมาก

วัตถุประสงค 1.เพื่อความสะดวกของผูรับบริการ

2.เพื่อลดระยะเวลาในการนําสงเอกสาร

3.เพื่อลดขั้นตอนการทํางานที่ไมจําเปน

4. เพื่อลดความสูญเสยีหมกึพิมพและกระดาษ

ตัวชี้วัด  อัตราการลดระยะเวลาในการสั่งตดัผา คาเปาหมาย

รอยละ  10

3 ขั้นตอนการดาํเนนิงาน

1.หนวยงาน Scan QR code

2.กรอก วัน เดือน ป ที่สั่งตัด

3.ใสชื่อหนวยงาน

4.บรรยายรายละเอียด เชน แบบ ขนาด

5.ซักฟอกเปดดูระบบวันละ 2 รอบ เวลา 10.00 น.และ14.00 น.

6.Print

7.ลงทะเบียนรับ

8.สงใหหนวยตัดเย็บดําเนินการ

9.แจงหนวยงานมารับ

10.หนวยงานเซ็นชื่อรับ

*กอนลดขั้นตอน มี 9 กระบวนการ  ใชเวลา  996 นาที

*หลังลดขั้นตอน  มี 7 กระบวนการ  ใชเวลา  866 นาที

ลดระยะเวลาลง  996 – 866 = 130 นาที คิดเปนรอยละ 13.05

สรุป บรรลุเปาหมาย  มีการลดระยะเวลาการรดคอย ไดตาม

เปาหมาย (ตัวชี้วัด) ที่กําหนด

- มีการลดคาใชจาย (ถามี)

5 ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน

- * ระบบ Internet ไมเสถียร เปดไดบางไมไดบาง

- * แบบที่สั่งตัดเปนแบบยาก เจาของงานตองมาอธิบาย

กับผูตัดทําใหมีระยะเวลาการรอคอย

6 แนวทางการแกไขปญหา / การขยายผล

1.โทรแจงฝายสารสนเทศใหแกไขระบบขัดของ

2.ใชระบบเดิมโดยหนวยงานกรอกใบขอสัง่ตัดผา  หัวหนา

ลงนาม เจาหนาที่นํามาสงที่งานซักฟอก

3.สอบถามความสะดวกรวดเร็วและปญหาหลังจากใช QR 

Code

ทั้งขอ 1 – 3 ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขใหผูรับบริการ

มีความสะดวก รวดเร็ว และพึงพอใจสงูสดุ

4 ผลลัพธการดําเนินงาน
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                           เอกสารสรุปผลงานการนําเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลชลประทาน  

 

                  ช่ือเรื่อง            แปลงก่ิงไมใหเปนปุยหมัก                                       

              หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:  งานกายภาพและสิ่งแวดลอม   หนวยสวน- สนาม  ฝายสนับสนุนการบริการ 
                                       
           
 

        ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  (  Background ) 

 

  งานกายภาพและสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานสายสนับสนุน  การบริการ  มีบริบทในการดูแล 
       อาคารสถานท่ี จัดการสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสม ใหสภาพแวดลอมท่ัวไปมีความสะอาด  สวยงามและมีความปลอดภัย               

ภายใตการดูแลพ้ืนท่ีของพนักงานบริการหนวยสวน – สนาม  พ้ืนท่ีปฏิบัติงานมีลักษณะแตกตางกัน บางพ้ืนท่ี                   
เปนสวน – หยอม บางพ้ืนท่ีเปนเพียงสนามหญาอยางเดียว การดูแล บํารุงรักษา การตกแตงสถานท่ี และ  การปลูกพันธุไม   
ตางๆ จะพิจารณาพ้ืนท่ี สภาพความสมบูรณของดิน เปนหลัก 

 
                             ตอมา ไดมีการประชุมภายในหนวยงานวา พ้ืนท่ีปฏิบัติงานเหลานี้จะสามารถพัฒนาโดยมีกิจกรรม              

การพัฒนาคุณภาพพ้ืนฐานในหนวยงานและกําจัดปญหาในเชิงทัศนียภาพไดอยางไร สืบเนื่องจากปจจุบันมีการกอสราง 
อาคารสนับสนุนการบริการหลายอาคาร ทําใหไมมีพ้ืนท่ีสําหรับฝงกลบเศษก่ิงไม ใบไม ประกอบกับเทศบาลนครปากเกร็ด        
ไมรับดําเนินการขนยายในรอบปกติ  เนื่องจาก ก่ิงไมจะไปทําใหระบบ  Hydraulic  ของรถขนขยะไดรับความเสียหาย 

     และถาตองการใชบริการ ตองไปเขียนคํารอง และตองชําระเงินคาบริการในทันท่ีท่ีไดรับบริการเสร็จ  ซ่ึงระเบียบการ           
เบิก จาย ของทางราชการ ไมสามารถดําเนินการได  

 
                           งานกายภาพและสิ่งแวดลอม ไดทบทวนและคิดหาวิธีการแกปญหา  และเล็งเห็นวาการปฏิบัติงาน       

ประจํา สามารถทํางานในสิ่งท่ีเปนเนื้องานจริงๆ โดยไมเสียเวลาไปกับการสูญเสีย ( Wastes ) ดวยเนื้องานมากข้ึนใน         
ระยะเวลาเทาเดิม อีกท้ังยังตอบสนองเกณฑการประเมินของหนวยงาน ในเรื่อง 1. ) การทํางานเปนทีม   2.)  ลดรายจาย              
3.) มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพพ้ืนฐานในหนวยงาน   

 
                          จากการประชุมมีผลสรุปวาเลือกพ้ืนท่ีบริเวณถนนหนาตึก 2 และบริเวณสวนสุขภาพ  เปนพ้ืนท่ี             

ดําเนินกิจกรรม  
 

   วัตถุประสงค   
 
                     เพ่ือใชพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานประจํา ใหเกิดประโยชนสูงสุด  ไมมีคาใชจายเพ่ิมข้ึน ชวยลดตนทุน 
   เพ่ิมทัศนียภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี  ชวยรักษาความสมบูรณของดิน  ชวยกําจัดวัชพืช   
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                                                                                                                           2 
                  
    ตัวช้ีวัด 

1. ไมมีรายจายในการขนยายเศษก่ิงไม ใบไมไปท้ิง 
 

เดือน คาใชจายในการขนสง 1,600 บาท/เดือน 
ม.ค. 62 0 
กพ. 62 0 
มี.ค. 62 0 
เม.ย 62 0 
พ.ค. 62 0 
มิ.ย.62 0 

                    
2. ผลิตปุยหมักจากเศษก่ิงไม ใบไม  เพ่ือใชในองคกรดังนี้ 
 

ปริมาณกิ่งไม(เขง) ปริมาณปุยหมักท่ีได(กิโลกรัม) 
5 1 
10 2 
15 3 
20 4 

 
ดังนั้นผลผลิตปุยหมักท่ีไดในเดือน ม.ค. – มิ.ย. 62 จํานวน 48 กิโลกรัมทําใหองคกรประหยัด 

งบประมาณในการซ้ือปุยเคมีตอบจุดเนนของ ศปช ในเรื่องการลดรายจาย 
 
 
   ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                               

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 

ปงบประมาณ 2562 

กพ. 

62 

มี.ค. 

62 

เม.ย 

62 

พ.ค. 

62 

มิ.ย.

62 

ก.ค.

62 

 ส.ค. 

62 

ก.ย.

6 2 

ต.ค.

62 

พ.ย. 

62 

ธ.ค.

62 

ม.ค.

63 

1.  ประชุมวางแผนจดัโครงการ             
2. ดําเนินการตามโครงการ              
3. ประเมินผลโครงการ / สรุปโครงการ             
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3 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

 

        เนื่องจากมีพ้ืนท่ีจํากัดในการทําบอหมักใบไม  อีกท้ังมีปริมาณใบไมรอบศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ          
ชลประทาน เปนจํานวนมาก จึงจําเปนตองคัดแยกไวตางหากอีกหนึ่งสวน  แตเกิดปญหาของความรอนจากภายนอก               
อาจทําใหเกิดไฟไหมได จึงตองคอยรดน้ําอยูเปนประจํา  และตองระวังควบคุมความชื้น ถากองหมักแหงเกินไป                   
การยอสลายจะใชเวลานานข้ึน  ถาแฉะหรือมีความชื้นมากเกินไป จะทําใหอากาศเขาไปในกองหมักไดนอยลง                       
ทําใหเกิดการบูดเนาแทนการยอยสลายแบบมี  Oxygen 
 

        แนวทางการแกไขปญหา / การขยายผล 

         เปนโครงการท่ีสามารถดําเนินการตอเนื่องไดทุกป แตตองหาพ้ืนท่ีในการทําบอพักเพ่ิม เพ่ือรองรับกับจํานวน                    
เศษก่ิงไมใบไมท่ีมีปริมาณเพ่ิมข้ึน และถามีผลผลิตมากพอจะสามารถจําหนายใหกับเจาหนาท่ีภายในศูนยการแพทย          
ปญญานันทภิกขุ ชลประทาน และบุคคลภายนอก 
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แปลงก่ิงไม้ให้เป็นปุ๋ ยหมกั

1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา (Background)

2 วัตถุประสงค และตัวชี้วัด 

ในปัจจุบนัมกีารก่อสรา้งอาคารสนบัสนุนการบรกิารหลายอาคาร ทาํใหไ้มม่พีืน้ทีส่าํหรบัฝังกลบเศษกิง่ไม ้ใบไม ้

ประกอบกบัเทศบาลนครปากเกรด็ ไมร่บัดาํเนินการขนยา้ยในรอบปกต ิ เน่ืองจาก กิง่ไมจ้ะไปทาํใหร้ะบบ  

Hydraulic  ของรถขนขยะไดร้บัความเสยีหาย 

1. ไมม่รีายจา่ยในการขนยา้ยเศษกิง่ไม ้ใบไมไ้ปทิง้

3 ขั้นตอนการดาํเนนิงาน

1. นํากิง่ไม ้ใบไมท้ีผ่า่นการยอ่ยแลว้มาเทใสล่งในหลุมดนิ

2. นําขีว้วัมาเททบัใบไมท้ีย่อ่ยแลว้   รดน้ําใหชุ้ม่

3. ทาํซํ้าขอ้1+2 อกี 3 ครัง้  และรดดว้ยน้ํายาชวีภาพ  EM 

4. ใบไมจ้ะเป็นปุ๋ ยหมกั  ในชว่งเวลา 45-60 วนั

1. ลดคา่ใชจ้า่ยในการขนยา้ยเศษกิง่ไม ้ใบไม้

2. มผีลผลติปุ๋ ยหมกั 100 กโิลกรมั / ปี

5 ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน

เน่ืองจากมพีืน้ทีจ่าํกดัในการทาํบ่อหมกัใบไม ้ อกีทัง้มปีรมิาณใบไมร้อบศนูยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภกิข ุชลประทาน 

เป็นจาํนวนมาก จงึจาํเป็นตอ้งคดัแยกไวต่้างหากอกีหน่ึงสว่น  แต่เกดิปัญหาของความรอ้นจากภายนอก อาจทาํใหเ้กดิ

ไฟไหมไ้ด ้จงึตอ้งคอยรดน้ําอยูเ่ป็นประจาํ  และตอ้งระวงัควบคุมความชืน้ ถา้กองหมกัแหง้เกนิไป การยอ่สลายจะใช้

เวลานานขึน้  ถา้แฉะหรอืมคีวามชืน้มากเกนิไป จะทาํใหอ้ากาศเขา้ไปในกองหมกัไดน้้อยลง ทาํใหเ้กดิการบดูเน่าแทน

การยอ่ยสลายแบบม ี Oxygen

6 แนวทางการแกไขปญหา / การขยายผล

เป็นโครงการทีส่ามารถดาํเนินการต่อเน่ืองไดทุ้กปี แต่ตอ้งหาพืน้ทีใ่นการทาํบ่อพกัเพิม่ เพือ่รองรบักบัจาํนวน

เศษกิ่งไม้ใบไม้ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น  และถ้ามีผลผลิตมากพอจะสามารถจาํหน่ายให้กับเจ้าหน้าที่ภายใน

ศนูยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภกิข ุชลประทาน และบุคคลภายนอก

4 ผลลัพธการดําเนินงาน

2.  ผลติปุ๋ ยหมกัจากเศษกิง่ไม ้ใบไม ้ เพือ่ใชใ้นองคก์ร

 

เดือน ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 1,600 บาท/เดือน 
ม.ค. 62 0 
กพ. 62 0 
มี.ค. 62 0 
เม.ย 62 0 
พ.ค. 62 0 
มิ.ย.62 0 

                    

ปริมาณกิงไม้(เข่ง) ปริมาณปุ๋ ยหมกัท่ีได้
(กิโลกรมั) 

5 1 
10 2 
15 3 
20 4 

 

งานกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม   หน่วยสวน- สนาม  ฝ่ายสนบัสนนุการบรกิาร
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เอกสารสรุปผลงานการน าเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลชลประทาน 

น าเสนอ : โปสเตอร์ 
ชื่อเรื่อง  ส่งกลับปลอดภัยม่ันใจความสะอาด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานเครื่องมือแพทย์ 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญ เนื่องด้วยงานเครื่องมือแพทย์ได้มีการให้บริการยืมเครื่องมือแพทย์

แก่หน่วยงานต่างๆภายในโรงพยาบาล และเมื่อหน่วยงานใช้เสร็จและน าส่งคืน พบว่าเครื่องมือ
แพทย์ที่ได้รับคืน อุปกรณ์ไม่ครบ หรือบางครั้งช ารุดโดยไม่มีการแจ้ง ท าให้เครื่องมือแพทย์ไม่
พร้อมใช้ หรือจ าเป็นต้องหยุดใช้งานในระหว่างรอซื้ออะไหล่ ทางงานเครื่องมือแพทย์จึงได้เล็งเห็น
ความส าคัญในการร่วมกันดูแล เพ่ือให้เครื่องมือแพทย์มีความพร้อมใช้ และเป็นการลดค่าใช้จ่าย
ของการซื้ออะไหล่ที่ช ารุดจากการขาดการบ ารุงรักษาอย่างถูกต้องเมื่อเลิกใช้งาน สอดคล้องตาม
แผนยุทธศาสตร์ และเป็นการป้องกันโรคที่เกิดจากการสัมผัสเครื่องที่ยังไม่ได้ท าความสะอาด ตาม
หลัก 2P safety 
 

2. วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด (ก าหนดค่าเป้าหมาย)  
การพบอุปกรณ์ส่งคืนมีคราบเลือดติด น้อยกว่า 5%  
พบอุปกรณติ์ดมาเช่น เข็มฉีดยา อุปกรณ์ น้อยกว่า 10% 
พบอุปกรณ์ช ารุดและมีค่าใช้จ่ายในการซ่อม น้อยกว่า 3 ครั้ง/เดือน 
 

3. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1ท าการก าหนดตัวชี้วัดโดยเลือกตัวที่พบปัญหาบ่อยๆและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และบริบทของ
โรงพยาบาล 

3.2 ท าการประชุมคณะอนุกรรมการเครื่องมือแพทย์เพ่ือ าหนดแนวทางการยืมคืนเครื่องมือแพทย์ และการ
ท าความสะอาดเบื่องต้นก่อนการส่งคืน 

3.3 ให้อนุกรรมการแจ้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของตนเพ่ือเริ่มปฏิบัติและท าการเก็บข้อมูล 

4.  ผลลัพธ์การด าเนินงาน (ตามตัวช้ีวัด) อยา่งน้อย 2 ช่วงเวลา (ปี หรือ เดือน หรือ สัปดาห์) 
 

หัวข้อ ตัวช้ีวัด มี.ค.62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 
การพบอุปกรณส์่งคืนมีคราบเลือดติด น้อยกว่า 

5% 
1.66% 2.33% 2.15% 

พบอุปกรณ์ตดิมาเช่น เข็มฉดียา 
อุปกรณ ์

น้อยกว่า 
10% 

0.66% 1.45% 0.78% 

พบอุปกรณ์ช ารุดและมีค่าใช้จ่ายใน
การซ่อม 

น้อยกว่า 3 
ครั้ง/เดือน 

6 4 4 
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5.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
- ยังมเีจ้าหน้าที่บางส่วนไม่ปฏิบัติตามกระบวนการ และแจ้งว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติการยืมคืนเครื่องมือ
แพทย์ และไม่ทราบกระบวนการท าความสะอาดเครื่องมือแพทย์ก่อนน าส่ง 

-  ในหน่วยงานยังไม่ได้ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนและท าความสะอาดเครื่องมือแพทย์ที่ชัดเจน  

- ยังมีการเก็บข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนเนื่องจากยังมีการน าเครื่องไปใช้กับผู้ป่วยอื่นต่อโดยไม่ได้รับการตรวจเช็ค
เครื่องมือแพทย์ก่อนน าไปใช้งาน 

 

6.  แนวทางการแก้ไขปัญหา / การขยายผล 
 -  ก าหนดแนวทางการท าความสะอาดเครื่องมือแพทย์หลังเลิกใช้งาน 
-การสอนการบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์เบื้องต้นและการท าความสะอาดก่อนน าส่งคืนเพ่ือลดการ
แพร่กระจายเชื้อโรคสู่ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ ตามหลัก 2P safety 
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สงกลับปลอดภัยมั่นใจความสะอาด
หนวยงานที่รับผิดชอบ งานเคร่ืองมือแพทย

1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา (Background) 2 วัตถุประสงค และตัวชี้วัด 

เนื่องดวยงานเครื่องมือแพทยไดมีการใหบริการยืมเครื่องมือแพทยแกหนวยงาน

ตางๆภายในโรงพยาบาล และเม่ือหนวยงานใชเสร็จและนําสงคืน พบวาเครื่องมือ

แพทยที่ไดรับคืน อุปกรณไมครบ หรือบางครั้งชํารุดโดยไมมีการแจง ทําให

เครื่องมือแพทยไมพรอมใช หรือจําเปนตองหยุดใชงานในระหวางรอซื้ออะไหล 

ทางงานเครื่องมือแพทยจึงไดเล็งเห็นความสําคัญในการรวมกันดูแล เพื่อให

เครื่องมือแพทยมีความพรอมใช และเปนการลดคาใชจายของการซื้ออะไหลที่

ชํารุดจากการขาดการบํารุงรักษาอยางถูกตองเมื่อเลิกใชงาน สอดคลองตามแผน

ยุทธศาสตร และเปนการปองกันโรคที่เกิดจากการสัมผัสเครื่องท่ียังไมไดทําความ

สะอาด ตามหลัก 2P safety

3 ขั้นตอนการดาํเนนิงาน

3.1ทําการกําหนดตัวชี้วัดโดยเลือกตัวที่พบปญหาบอยๆและสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรและบริบทของโรงพยาบาล

3.2 ทําการประชุมคณะอนุกรรมการเครื่องมือแพทยเพื่อกําหนดแนวทางการยืมคืน

เครื่องมือแพทย และการทําความสะอาดเบ้ืองตนกอนการสงคืน

3.3 ใหอนุกรรมการแจงเจาหนาที่ในหนวยงานของตนเพื่อเริ่มปฏิบัติและทําการ

เก็บขอมูล

5 ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน

- ยังมีเจาหนาที่บางสวนไมปฏิบัติตามกระบวนการ และแจงวาไมทราบแนว

ปฏิบัติการยืมคืนเครื่องมือแพทย และไมทราบกระบวนการทําความสะอาด

เครื่องมือแพทยกอนนําสง

- ในหนวยงานยังไมไดกําหนดหนาท่ีรับผิดชอบในการสงคืนและทําความสะอาด

เครื่องมือแพทยที่ชัดเจน 

- ยังมีการเก็บขอมูลที่ไมครบถวนเนื่องจากยังมีการนําเครื่องไปใชกับผูปวยอื่นตอ

โดยไมไดรับการตรวจเช็คเครื่องมือแพทยกอนนําไปใชงาน

6 แนวทางการแกไขปญหา / การขยายผล

- กําหนดแนวทางการทําความสะอาดเครื่องมือแพทยหลังเลิกใชงาน

-การสอนการบํารุงรักษาเครื่องมือแพทยเบ้ืองตนและการทําความสะอาด

กอนนําสงคืนเพื่อลดการแพรกระจายเชื้อโรคสูผูรับบริการและเจาหนาที่ 

ตามหลัก 2P safety

หวัข้อ ตวัชีว้ัด มี.ค.62 เม.ย. 62 พ.ค. 62

การพบอุปกรณ์ส่งคืนมีคราบเลือดตดิ น้อยกวา่ 5% 1.66% 2.33% 2.15%

พบอุปกรณ์ตดิมาเช่น เข็มฉีดยา อุปกรณ์ น้อยกวา่ 10% 0.66% 1.45% 0.78%

พบอุปกรณ์ชาํรุดและมีค่าใช้จ่ายในการซ่อม น้อยกวา่ 3 ครัง้/เดือน 6 4 4

หวัข้อ ตวัชีว้ัด

การพบอุปกรณ์ส่งคืนมีคราบเลือดตดิ น้อยกวา่ 5%

พบอุปกรณ์ตดิมาเช่น เข็มฉีดยา อุปกรณ์ น้อยกวา่ 10%

พบอุปกรณ์ชาํรุดและมีค่าใช้จ่ายในการซ่อม น้อยกวา่ 3 ครัง้/เดือน

4 ผลลัพธการดําเนินงาน
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เอกสารสรุปผลงานการน าเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลชลประทาน 

ชื่อเรื่อง  สื่อสารฉับไว ไม่ผิดพลาด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ห้องตรวจประกันสังคม หน่วยการพยาบาลผู้ป่วยนอก 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Background) 
การสื่อสารแบบ SBAR เป็นแนวทางการสื่อสารที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการรายงานภาวะของผู้ป่วยที่ตรงกับ

สภาพความเป็นจริงมากท่ีสุดมีการก าหนดกรอบในการรายงานข้อมูล เพ่ือการดูแลที่ต่อเนื่อง ประกอบด้วยS 
(situation) เป็นการรายงานข้อมูลผู้ป่วยด้วยสถานการณ์ของปัญหา  
B (background) เป็นข้อมูลภูมิหลังเกี่ยวกับประวัติความเจ็บป่วยและการรักษา 
A (assessment) เป็นข้อมูลที่ได้จาการประเมินผู้ป่วยเพื่อใช้ในการช่วยเหลือและดูแล 
R (recommendation) เป็นการเสนอแนะเพ่ือแก้ปัญหาต่อไปจากการศึกษาพบว่า การสื่อสารแบบ SBAR มี
ประสิทธิภาพต่อการสื่อสารและง่ายต่อการจดจ า 

หน่วยตรวจประกันสังคมเป็นหนึ่งหน่วยงานในหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยนอกบุคลากรประกอบด้วยพยาบาล
วิชาชีพจ านวน 2 คน ผู้ช่วยพยาบาล 2 คนผู้ปฏิบัติงานบริหาร1คนการให้บริการคัดกรองผู้ป่วยเริ่มตั้งแต่เวลา 7.00 น. 
ผู้ป่วยเฉลี่ยช่วงเช้าเฉลี่ย 70 คน ในสภาพแวดล้อมการท างานในช่วงเวลาที่รีบเร่ง การสื่อสารระหว่างพยาบาลกับ
วิชาชีพอ่ืนหรือระหว่างวิชาชีพเดียวกันเองไม่ว่าการสื่อสารทางวาจาแบบเห็นหน้าโดยตรงหรือทางโทรศัพท์พบว่ามีการ
สื่อสารไม่ครบถ้วนหรือมีการเข้าใจผิดพลาดอาจส่งผลให้ผู้ป่วยที่เกิดอาการเปลี่ยนแปลงขณะรอตรวจได้รับการอันตราย
ที่รุนแรงหรืออาจเสียชีวิต 

จากการเก็บสถิติตัวชี้วัดที่ส าคัญของหน่วยตรวจประกันสังคมในปีงบประมาณ 2558-2561 พบว่ามีอุบัติการณ์
ที่เกิดจากการสื่อสารผิดพลาด ดังที่แสดงในตาราง 

ตัวช้ีวัด 
เป้า 

หมาย 
ระดับที่ปฏิบัตไิด ้

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1 
อุบัติการณ์การคดักรองผู้ป่วยผิดพลาดมผีลต่อผู้ป่วยและระบบ
การท างานท าให้เกิดการบริการทีล่่าช้า 

0 3 5 0 1 

1.1 ซักประวัตไิม่ครอบคลมุอาการเจ็บป่วย 0 0 0 0 0 

1.2 
วัดสัญญาณชีพผิดพลาด/ไม่ครบถว้น/ไม่ประเมินซ้ าในรายที่
ผิดปกต ิ

0 3 5 0 1 

ดังนั้นการสื่อสารระหว่างสหวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและเพ่ิมของพึงพอใจของผู้ป่วย 
รวมถึงพัฒนาคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล ด้วยเหตุผลดังกล่าว หน่วยตรวจประกันสังคมจึงสนใจที่จะพัฒนา
รูปแบบการคัดกรองผู้ป่วย ด้วยการสื่อสารแบบ SBAR  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการสื่อสารระหว่างทีมบุคลากร  ท า
ให้บุคลากรสามารถส่งต่อข้อมูลที่ส าคัญของผู้ป่วย  ลดความผิดพลาดในการให้ข้อมูลการดูแลรักษา  และประสานการ
ดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภาพ  ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัย 
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2.  วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด (ก าหนดค่าเป้าหมาย) 
วัตถุประสงค์ : ลดอุบัติการณ์การคัดกรองผู้ป่วยผิดพลาดมีผลต่อผู้ป่วยและระบบการท างานท าเกิดการบริการ

ที่ล่าช้า 
ตัวชี้วัด  :จ านวนครั้งซักประวัติไม่ครอบคลุมอาการเจ็บป่วย/วัดสัญญาณชีพผิดพลาด/ไม่ครบถ้วน/ไม่ประเมิน

ซ้ าในรายที่ผิดปกติ =  0  

3.  ข้ันตอนการด าเนินงาน 
1. เก็บรวบรวมข้อมูล  
2. ประชุมวางแผนงาน วิเคราะห์ปัญหาและค้นหาสาเหตุที่เกิด 
3. ร่วมกันจัดท าแนวทางปฏิบัติ 
4. ปรับปรุงใบคัดกรองผู้ป่วย 
5. บุคลากรในทีมบันทึกข้อมูลผู้ป่วยลงในใบคัดกรองที่ปรับปรุงใหม่ โดยปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันอย่าง

เคร่งครัด 
6. ประเมินผลลัพธ์ทุก 3 เดือน 

แผนผังกิจกรรม (Gantt Chart) 

กิจกรรม/งานทีจ่ะท า ปีงบประมาณ 2562 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.เก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ปัญหา 

            จนท.ห้องตรวจ
ประกันสังคม 

2.ประชุมวางแผนงาน/
ศึกษาข้อมูลความเสี่ยง/
สาเหตุที่เกิด 

            จนท.ห้องตรวจ
ประกันสังคม 

3.จัดท าแนวทางปฏิบัติ             จนท.ห้องตรวจ
ประกันสังคม 

4.น ามาปฏิบัติจริง 
            จนท.ห้องตรวจ

ประกันสังคม 

5.ประเมินผลทุก 3 
เดือน 

            จนท.ห้องตรวจ
ประกันสังคม 

 

4.  ผลลัพธ์การด าเนินงาน (ตามตัวช้ีวัด) อยา่งน้อย 2 ช่วงเวลา (ปี หรือ เดือน หรือ สัปดาห์) 
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มีอุบัติการณ์ซักประวัติไม่ครอบคลุมอาการเจ็บป่วย/วัดสัญญาณชีพผิดพลาด/ไม่ครบถ้วน/ไม่ประเมินซ้ าในราย
ที่ผิดปกติ 2 ราย 

5.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 ผู้ป่วยให้ประวัติไม่ชัดเจนตั้งแต่การประเมินครั้งแรก ท าให้การประเมินซ้ าล่าช้า  

6.  แนวทางการแก้ไขปัญหา / การขยายผล 
 มีการทวนซ้ าการซักประวัติผู้ป่วยรายที่ต้องเฝ้าระวัง เพื่อเป็นการ Double Check 
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ชื่อเรื่อง ส่ือสารฉับไว ไม่ผดิพลาด
หองตรวจประกันสังคม หนวยการพยาบาลผูปวยนอก

1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา (Background) 2 วัตถุประสงค และตัวชี้วัด 
หนวยตรวจประกันสังคมเปนหน่ึงหนวยงานในหนวยการพยาบาลผูปวยนอกบุคลากรประกอบดวยพยาบาล

วิชาชีพจํานวน 2 คน ผูชวยพยาบาล 2 คนผูปฏิบัติงานบริหาร 1 คน การใหบริการคัดกรองผูปวยเริ่มต้ังแตเวลา 

7.00 น. ในสภาพแวดลอมการทํางานในชวงเวลาที่รีบเรง การสื่อสารระหวางพยาบาลกับวิชาชีพอ่ืนหรือระหวาง

วิชาชีพเดียวกันเองไมวาการสื่อสารทางวาจาแบบเห็นหนาโดยตรงหรือทางโทรศัพทพบวามีการสื่อสารไม

ครบถวนหรือมีการเขาใจผิดพลาด อาจสงผลใหผูปวยที่เกิดอาการเปลี่ยนแปลงขณะรอตรวจไดรับการอันตรายที่

รุนแรงหรืออาจเสียชีวิต จากการเก็บสถิติตัวช้ีวัดที่สําคัญของหนวยตรวจประกันสังคมในปงบประมาณ 2558-

2561 พบวามีอุบัติการณที่เกิดจากการสื่อสารผิดพลาดเกิดขึ้นหลายครั้ง ดวยเหตุผลดังกลาว หนวยตรวจ

ประกันสังคมจึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการคัดกรองผูปวย ดวยการสื่อสารแบบ SBAR  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของการสื่อสารระหวางทีมบุคลากร  ทําใหบุคลากรสามารถสงตอขอมูลที่สําคัญของผูปวย  ลดความผิดพลาดใน

การใหขอมูลการดูแลรักษา  และประสานการดูแลผูปวยที่มีคุณภาพ  สงผลใหผูปวยเกิดความปลอดภัย

วัตถุประสงค 

: ลดอุบัติการณการคัดกรองผูปวยผิดพลาดมีผลตอผูปวยและระบบการทํางาน

ตัวช้ีวัด 

: จํานวนครั้งซักประวัติไมครอบคลุมอาการเจ็บปวย/วัดสัญญาณชีพผิดพลาด/ไมครบถวน/ไมประเมินซ้ําในรายที่

ผิดปกติ =  0

3 ขั้นตอนการดาํเนนิงาน

1.เก็บรวบรวมขอมูล 

2.ประชุมวางแผนงาน วิเคราะหปญหาและคนหาสาเหตุที่เกิด

3.รวมกันจัดทําแนวทางปฏิบัติ

4.ปรับปรุงใบคัดกรองผูปวย

5.บุคลากรในทีมบันทึกขอมูลผูปวยลงในใบคัดกรองที่ปรับปรุงใหม โดยปฏิบัติใหเปนแนวทาง

เดียวกันอยางเครงครัด

6.ประเมินผลลัพธทุก 3 เดือน

ยังมีอุบัติการณซักประวัติไมครอบคลุมอาการเจ็บปวย/วัดสัญญาณชีพผิดพลาด/ไมครบถวน/ไมประเมินซ้ําในรายที่ผิดปกติ 2 ราย

5 ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน

ผูปวยใหประวัติไมชัดเจน/เจาหนาที่ยังไมชํานาญ ทําใหการประเมินซ้ําลาชา ไมครอบคลุม

6 แนวทางการแกไขปญหา / การขยายผล

กําหนดใหมีการทวนซ้ําโดยผูที่ชํานาญกวา เพ่ือเปนการ Double Check

4 ผลลัพธการดําเนินงาน
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เอกสารสรุปผลงานการน าเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพ 
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

ชื่อเรื่อง  ค้นหาหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ ให้แก่ผู้ป่วยที่ประสบความยากล าบากทางสังคม 
หน่วยงาน หน่วยสังคมสงเคราะห์ งานส านักงานผู้อ านวยการ 
สมาชิกกลุ่ม 1.นายวรท รักช่วย                    ต าแหน่ง หัวหน้าหน่วยสังคมสงเคราะห์ 
   2.นางสาวปาณิสรา อินหอม  ต าแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 
  3.นายวิโรจน์  โกดี   ต าแหน่ง   

1.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
     จากการที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาล เจ้าหน้าที่หน่วยการพยาบาลบริหารทรัพยากรสุขภาพ(UM) ได้เรียก
เก็บเอกสารบัตรประจ าตัวประชาชนจากผู้ป่วย เมื่อพบว่าผู้ป่วยไม่มีเอกสารมาให้เจ้าหน้าที่ เหตุจากญาตินัดจะน า
เอกสารมาให้ แต่ไม่มาตามนัดหรือผู้ป่วยเป็นบุคคลเร่ร่อน ไม่มีญาติ  จากนั้นปรึกษาหน่วยสังคมสงเคราะห์ ได้
ตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ที่เทศบาลนครปากเกร็ด น าเอกสารมาประกอบการใช้สิทธิส่งเรียกเก็บตามระบบ ซึ่งการ
ติดตามเอกสารทั้งหมดที่หน่วยสังคมสงเคราะห์ประสานกับหน่วย UM ใช้เวลาทั้งหมด 3 วันหรือถึงวันที่แพทย์สั่ง
จ าหน่ายผู้ป่วย     

2.วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
2.1 ผู้ป่วยใช้สิทธิการรักษาพยาบาลได้ ลดเวลาการท างานได้ 100% 

3.ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   ขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบเดิม 
 1) เจ้าหน้าที่ UM ตรวจสอบพบผู้ป่วยไม่มีหลักฐานมาประกอบการใช้สิทธิการรักษาพยาบาล 
  2) เจ้าหน้าที่ UM ติดตามหลักฐานเบื้องต้นจากญาติผู้ป่วย ญาตินัดน าหลักฐานมาให้ 
 3) ญาตินัดน าหลักฐานมาให้ รอเอกสาร 

4)เมื่อญาติไม่ได้น าหลักฐานมาให้ตามนัด เจ้าหน้าที่ UM ส่งปรึกษาหน่วยสังคมสงเคราะห์ 
 5) หน่วยสังคมสงเคราะห์ติดตามหลักฐานด้วยวิธีการตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ 
 6) ส่งหลักฐานใช้สิทธิการรักษาพยาบาลเรียกเก็บตามระบบ 
  ขั้นตอนปฏิบัติงานแบบใหม่ 
 1) เจ้าหน้าที่ UM ตรวจสอบพบผู้ป่วยไม่มีหลักฐานมาประกอบการใช้สิทธิการรักษาพยาบาล 
 2) เจ้าหน้าที่ UM ส่งปรึกษาหน่วยสังคมสงเคราะห์ 
 3) หน่วยสังคมสงเคราะห์ติดตามหลักฐานด้วยวิธีการตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ 
 4) ส่งหลักฐานใช้สิทธิการรักษาพยาบาลเรียกเก็บตามระบบ 
4.ผลลัพท์การด าเนินงาน 
  

ต.ค.60 - ก.ย.61 ติดตามเอกสารประกอบการใช้สิทธิ ลดเวลาการ
ปฏิบัติงาน คิดเป็น

ร้อยละ  

 
               62 ราย 

ญาติน าหลักฐานมา
ให้ตามนัด 

ญาติไม่น าหลักฐาน
มาให้ตามนัด 
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FM-PLA-001-02  แบบเสนอโครงการ 

32 ราย 30 ราย 
53% 

ข้อมูลปัจจุบัน ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 ถึง พฤษภาคม 2561 

ต.ค.61 - พ.ค.62 ติดตามเอกสารประกอบการใช้สิทธิ ลดเวลาการ
ปฏิบัติงาน คิดเป็น

ร้อยละ 

 
               43 ราย 

ส่งสังคมสงเคราะห์
คัดทะเบียนราษฎร์

ทั้งหมด 
-  

100% 

43 ราย - 

 

 
5.ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนนิงาน 
 ผู้ป่วยท่ีส่งปรึกษา กรณมีีข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์ สามารถใช้สิทธิการรักษาพยาบาลและเบิกได้ทุกราย แต่จะมีกลุ่มผู้ป่วยท่ี
ไม่สามารถคดัส าเนาทะเบียนราษฎร์ได้ ดังต่อไปนี ้
 1) ผู้ป่วยบัตรประจ าตัวประชาชนหมดอายุเป็นเวลาไมเ่กิน 20 ปี หรือ ช่ือ - สกุลอยู่ในทะเบยีนบ้านกลาง หรือ ช่ือ - สกุลถูก
จ าหน่ายด้วย ทร.97  

2)ผู้ป่วยไมไ่ด้แจ้งเกดิ ส่งผลให้ไม่มขี้อมูลทางทะเบียนราษฎร์ 
6.แนวทางการแก้ไขปัญหา/การขยายผล 
 ในกลุ่มที่ไมส่ามารถคัดส าเนาทะเบียนราษฎร์ได้ นักสังคมสงเคราะห์จะประสานงานกับเทศบาล เพื่อให้ญาติและผู้ป่วยไป
ติดต่อในการรับทราบหลักเกณฑ์ในการท าบัตรประชาชน ซึ่งอาจจะต้องไปตามภูมลิ าเนาของตน หาผูร้ับรองตัวตนหรือโรงเรียนท่ีตนได้
เข้ารับศึกษาออกเอกสารรับรองให้ ซึ่งวิธีปฏิบัติแต่ละกรณีจ าแตกต่างกัน    
  

 
 

 
                                                                                                         หน่วยสังคมสงเคราะห์ โทร.4352,4354 
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คนหาหลักฐานประกอบการใชสิทธิ ใหแกผูปวยที่      
ประสบความยากลําบากทางสังคม หนวย: สังคมสงเคราะห

1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา

2 วัตถุประสงค และตัวชี้วัด 

จากการที่ผูปวยเขารับการรักษาพยาบาล เจาหนาที่หนวยการพยาบาลบริหารทรัพยากร

สุขภาพ(UM) ไดเรียกเก็บเอกสารบัตรประจําตัวประชาชนจากผูปวย   เมื่อพบวาผูปวยไมมีเอกสารมาใหเจาหนาที่ เหตุจากญาติ

นัดจะนําเอกสารมาให แตไมมาตามนัดหรือผูปวยเปนบุคคลเรรอน ไมมีญาติ จากน้ันปรึกษาหนวยสังคมสงเคราะห ไดตรวจสอบ

ทะเบียนราษฎรที่เทศบาลนครปากเกร็ด นําเอกสารมาประกอบการใชสิทธิสงเรียกเก็บตามระบบ ซึ่งการติดตามเอกสารทั้งหมด

ที่หนวยสังคมสงเคราะหประสานกับหนวย UM ใชเวลาทั้งหมด 3 วันหรือถึงวันที่แพทยสั่งจําหนายผูปวย    

- ผูปวยใชสิทธิการรักษาพยาบาลได ลดเวลาการทํางานได 100%

3 ขั้นตอนการดาํเนนิงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบเดิม:

1) เจาหนาที่ UM ตรวจสอบพบผูปวยไมมีหลักฐานมาประกอบการใชสิทธิการรักษาพยาบาล

2) เจาหนาที่ UM ติดตามหลักฐานเบ้ืองตนจากญาติผูปวย ญาตินัดนําหลักฐานมาให

3) ญาตินัดนําหลักฐานมาให รอเอกสาร

4)เมื่อญาติไมไดนําหลักฐานมาใหตามนัด เจาหนาที่ UM สงปรึกษาหนวยสังคมสงเคราะห

5) หนวยสังคมสงเคราะหติดตามหลักฐานดวยวิธีการตรวจสอบทะเบียนราษฎร

6) สงหลักฐานใชสิทธิการรักษาพยาบาลเรียกเก็บตามระบบ

ขั้นตอนปฏิบัติงานแบบใหม:

1) เจาหนาที่ UM ตรวจสอบพบผูปวยไมมีหลักฐานมาประกอบการใชสิทธิการรักษาพยาบาล

2) เจาหนาที่ UM สงปรึกษาหนวยสังคมสงเคราะห

3) หนวยสังคมสงเคราะหติดตามหลักฐานดวยวิธีการตรวจสอบทะเบียนราษฎร

4) สงหลักฐานใชสิทธิการรักษาพยาบาลเรียกเก็บตามระบบ

5 ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน

ผูปวยที่สงปรึกษา กรณีมีขอมูลทางทะเบียนราษฎร สามารถใชสิทธิการรักษาพยาบาลและเบิกได

ทุกราย แตจะมีกลุมผูปวยที่ไมสามารถคัดสําเนาทะเบียนราษฎรได ดังตอไปน้ี

1) ผูปวยบัตรประจําตัวประชาชนหมดอายุเปนเวลาไมเกิน 20 ป หรือ ช่ือ - สกุลอยูในทะเบียน

บานกลาง หรือ ช่ือ –สกุลถูกจําหนายดวย ทร.97 

2)ผูปวยไมไดแจงเกิด สงผลใหไมมีขอมูลทางทะเบียนราษฎร

6 แนวทางการแกไขปญหา / การขยายผล

ในกลุมที่ไมสามารถคัดสําเนาทะเบียนราษฎรได นักสังคมสงเคราะหจะประสานงานกับเทศบาล เพ่ือให

ญาติและผูปวยไปติดตอในการรับทราบหลักเกณฑในการทําบัตรประชาชน ซึ่งอาจจะตองไปตามภูมิลําเนาของตน หาผูรับรองตัวตนหรือ

โรงเรียนที่ตนไดเขารับศึกษาออกเอกสารรับรองให ซึ่งวิธีปฏิบัติแตละกรณีจําแตกตางกัน   

4 ผลลัพธการดําเนินงาน

ต.ค.60 - ก.ย.61 ติดตามเอกสารประกอบการใชสทิธิ ลดเวลาการปฏิบัติงาน คิด

เปนรอยละ 

62 ราย

ญาตินําหลักฐานมาใหตามนัด ญาติไมนําหลักฐานมาให

ตามนัด
53%

32 ราย 30 ราย

ขอมูลปจจุบัน ต้ังแต ตุลาคม 2560 ถึง พฤษภาคม 2561

ต.ค.61 - พ.ค.62 ติดตามเอกสารประกอบการใชสทิธิ ลดเวลาการปฏิบัติงาน 

คิดเปนรอยละ

43 ราย
สงสังคมสงเคราะหคัด

ทะเบียนราษฎรทั้งหมด
-

100%

43 ราย -
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มหกรรมคุณภาพ  ประจําป 2562 
หนวยการพยาบาลผูปวยจักษุ โสต ศอ นาสิก (15/2) 

ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ช่ือโครงการ  ติ๊กปุบ ไดปบ (Right check of cost) 

ผูรับผิดชอบโครงการ พว.จิตสุภา   ใยออน 

   พว.ธีรยา  อัตถาวุฒิ 

สมาชิกกลุม  1. พว.จําเรียง สุขขี 

   2. พว.บุษกล รัตนโบรานันท 

   3. พว.อุมาพร สีผึ้ง 

   4. พว.สุภาวดี ชวนะลิขิกร 

   5. พว.ราเชนท รัตนาวิสุทธิ์ 

   7. นางสาวชไมภร  เหนือเกาะหวาย 

   8. นางสาวดวงมน  ภักดี 

ท่ีปรึกษาโครงการ พว.ปารมี  เพ็ชรคุม 

ทฤษฎีท่ีเลือกใชคือ แนวคิด ลดรายจาย เพ่ิมรายได 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ( Background ) 
ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย  ท่ีมีการ

เรียนการสอนและฝกประสบการณใหกับแพทยและนิสิตสาขาตาง ๆ ทางการแพทย เชน นิสิตแพทย นักศึกษาพยาบาล เปนตน 
ดังนั้นในแตละหอผูปวยจะมีแพทย นิสิตแพทยและนักศึกษาพยาบาล หมุนเวียนมาฝกประสบการณกับผูปวยภายในหอผูปวย
เปนประจํา   หนวยการพยาบาลผูปวยจักษุ โสต ศอ นาสิก รับผูปวยแผนกจักษุ, โสต ศอ นาสิก และรับยายผูปวยแผนก
ศัลยกรรมและอายรุกรรมข้ึนมาเพ่ือรอจําหนายกลับบาน  โดยในผูปวยแตละรายจะมีแพทย นิสิตแพทยและนักศึกษาพยาบาล 
ไดรับมอบหมายใหเปนผูปวยกรณีศึกษาและดูแลทําหัตถการตาง ๆ ใหผูปวย เชน การทําแผล, lavage,ใส NG เปนตน  ซ่ึงใน
การทําหัตถการตางๆจําเปนตองใชวัสดุและเวชภัณฑทางการแพทย  และตองมีการบันทึกลงในใบคาใชจายโดยผูบันทึกขอมูล
เปนพยาบาลเพ่ือสงใหหนวยงาน UM คียลงขอมูลคาใชจายในระบบ HosXP   ซ่ึงอาจเกิดปญหาการบันทึกขอมูลคาวัสดุและ
เวชภัณฑทางการแพทยไมครบถวนเนื่องจากแพทย นิสิตแพทย และนักศึกษาพยาบาล เปนผูนําอุปกรณไปทําหัตถการเอง
ท้ังหมด โดยพยาบาลไมไดติดตามไปดูทุกครั้งเนื่องดวยติดงานใหการพยาบาลผูปวยรายอ่ืน 

เนื่องดวยโรงพยาบาลมีนโยบาย “เพ่ิมรายรับ ลดรายจาย” ซ่ึงการลงขอมูลในใบคาใชจายของผูปวยใหครบถวนเปน
สวนหนึ่งท่ีชวยใหนโยบายของโรงพยาบาลบรรลุผล  ดังนั้นหนวยการพยาบาลผูปวยจักษุ โสต ศอ นาสิก จึงคิดจัดทําโครงการ 
“ติ๊กปุบ ไดปบ” ข้ึน  โดยจัดทําใบรายการวัสดุและเวชภัณฑทางการแพทยสําหรับผูปวยแตละรายใสไวในแฟมผูปวย  เพ่ือให
แพทย นิสิตแพทย และนักศึกษาพยาบาล ลงบันทึกขอมูลในใบรายการวัสดุและเวชภัณฑทางการแพทยสําหรับผูปวยแตละราย
ทุกครั้งหลังทําหัตถการเสร็จ  และใหพยาบาลเปนผูตรวจสอบและบันทึกขอมูลดังกลาวในใบคาใชจายของหนวยงาน UM เพ่ือ
ลดการเกิดปญหาการบันทึกขอมูลคาวัสดุและเวชภัณฑทางการแพทยไมครบถวน 
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2.วัตถุประสงค และ เปาหมาย 
 

วัตถุประสงค : เพ่ือใหบุคลากรบันทึกขอมูลคาวัสดุและเวชภัณฑทางการแพทยใหครบถวน 

                 เปาหมาย    :  จํานวนการไมบันทึกขอมูลคาวัสดุและเวชภัณฑทางการแพทยเทากับ 0 

        
 
     3.ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 

3.1 ตารางแสดงแผนการดําเนินกิจกรรมเดือน มกราคม – มิถุนายน 2562 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 ตารางแสดงกระบวนการดําเนินงานกอน ขณะทํา และหลังทําหัตถการเปรียบเทียบข้ันตอนเดิมกับข้ันตอนท่ี
ปรับปรุง 
 

ข้ันตอน 
แผนการดําเนินกิจกรรมเดือน ม.ค – มิ.ย. 62 ผูรับผิดชอบ 

ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย 
 

1. ข้ันวางแผน             พยาบาล 

2. ข้ันเตรียมการ             พยาบาล 

3. ข้ันดําเนินการ   

  

        

พยาบาล 
แพทย 

นิสิตแพทย 
นักศึกษา
พยาบาล 

4. ข้ันประเมินผล             พยาบาล 

กระบวนการ ข้ันตอนเดิม ข้ันตอนท่ีปรับปรุง 

1.กอนทําหัตถการ พยาบาลเตรียมอุปกรณไวใหตาม Order ของ
แพทย/นิสิตแพทย/นักศึกษาพยาบาล 

แพทย/นิสิตแพทย/นักศึกษาพยาบาล 
พยาบาล เตรียมอุปกรณกอนทําหัตถการเอง 

2.ขณะทําหัตถการ  ใหแพทย/นิสิตแพทย/นักศึกษาพยาบาล แจง

ใหพยาบาลรับทราบในการใชอุปกรณทุกครั้ง 
- แพทย/นิสิตแพทย/นักศึกษาพยาบาล 
พยาบาล สามารถใชอุปกรณในรถหัตถการ  

- แพทย/นิสิตแพทย/นักศึกษาพยาบาล 
พยาบาลบันทึกขลมูลการใชอุปกรณในใบ
บันทึกขอมูลคาวัสดุและเวชภัณฑทางการ
แพทยทุกครั้ง 

3.หลังทําหัตถการ 
 

พยาบาลลงบันทึกการใชอุปกรณจากการ
สังเกต และตามคําบอกของแพทย/นิสิต
แพทย/นักศึกษาพยาบาล  

พยาบาลเจาของ Assignment ลงบันทึก
การใชอุปกรณจากการดูใบแสดงรายการคา
ทําหัตถการของผูปวย 
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3.3 รูปภาพแสดงใบบันทึกขอมูลคาวัสดุและเวชภัณฑทางการแพทย 

 
 

 
4. ผลลัพธการดําเนินงาน ( ตามตัวช้ีวัด ) 
 

       4.1 ตารางแสดงเปรียบเทียบขอมูลคิดเปนรอยละ การบันทึกและไมบันทึกขอมูลคาวัสดุและเวชภัณฑทางการ
แพทย    หนวยการพยาบาลผูปวยจักษุ โสต นาสิก ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ  –  พฤษาคม 2562                                                                            
โดยจํานวนผูปวยท่ีดีรับการทําหัตถการ    ท้ังหมด 43 ราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

       

 

 

 

 

ตัวชี วัด 
จํานวนผูปวยท่ีไดรับ 

การทําหัตถการท้ังหมด 
จํานวนท่ีบันทึก จํานวนท่ีไมบันทึก 

อัตราการบันทึกและไมบันทึกขอมูล
ตั้งแตเดือน ก.พ. – พ.ค. 62 

43 44.19(19/43) 55.81(24/43) 

กุมภาพันธ 15 66.67(10/15) 33.33(5/15) 
มีนาคม 11 81.82(9/11) 18.18(2/11) 
เมษายน 11 0(0/11) 100(11/11) 
พฤษภาคม 6 0(0/11) 100(6/6) 
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    4 
 
4.2 กราฟแสดงอัตราการบันทึกขอมูลวัสดุและคาเวชภัณฑทางการแพทย โดยรูปแบบวิธี Run Chart  

   -  จํานวนท่ีบันทึกขอมูลท้ังหมด 19 ราย คิดเปนรอยละ 44.19  

คา Mean เทากับ 4.75 และคา Standard เทากับ 5.5  

 

 
4.3 กราฟแสดงอัตราการไมบันทึกขอมูลวัสดุและคาเวชภัณฑทางการแพทย โดยรูปแบบวิธี Run Chart  

      - จํานวนท่ีไมบันทึกขอมูลท้ังหมด 24 ราย คิดเปนรอยละ 55.81 

คา Mean เทากับ 6 และคา Standard เทากับ 3.74 
 

 
 

สรุปผลโครงการได ดังนี้ 

1. อัตราการไมบันทึกขอมูลวัสดุและคาเวชภัณฑทางการแพทย มีจํานวน 24 ราย คิดเปนรอยละ 55.81   

จากการดําเนินงานไมบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 
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    5 
 

5. ส่ิงท่ีไดจากการดําเนินการ 
 

5.1. ไดเครื่องมือท่ีชวยในเรื่องการบันทึกใบแสดงรายการคาทําหัตถการของผูปวยใหงายและถูกตองมากข้ึน 

   5.2. การนําขอมูลเชิงประจักษมาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ทําใหเกิดวิธีปฏิบัติ
แบบใหม และสงเสริมจุดเนนของโรงพยาบาลเรื่องการเพ่ิมรายรับ ลดรายจาย  

   5.3 การดําเนินการพัฒนาโดยมีแนวทางทําใหผูปฏิบัติงานสมามารถมุงสูความสําเร็จไดถึงแมจะไมบรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 
 
6.ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน  
 

6.1 ขาดความรวมมือในการดําเนินงานตามแนวทางปฏิบัติ อันเนื่องมาจากการขาดความรูความเขาใจ ภาระ
งานท่ีมากเกิน ทําใหไมมีเวลาอธิบายแพทย/นิสิตแพทย/นักศึกษาพยาบาลไดทุกคน และการละเลยไมใสใจของพยาบาล
เจาของหนวยงาน 

6.2 ขาดความตอเนื่องในการดําเนินกิจกรรมเนื่องจากมีการผลัดเปลี่ยนแพทย/นิสิตแพทย/นักศึกษาพยาบาล 
ทําใหไดรับขอมูลไมท่ัวถึง 

 
 

7.แนวทางการแกไขปญหา / การขยายผล 
  7.1 แจงในท่ีประชุมหนวยงานใหทราบถึงผลของโครงการ เพ่ือรวมกันพัฒนาแนวทางแกไขใหดีข้ึน 
  7.2 มีการนําไปแลกเปลี่ยนเรียนรูการปรับปรุงกระบวนการกับหนวยงานท่ีใกลชิด และเก่ียวของเพ่ือใหไดรับ
เครื่องมือท่ีดี สะดวก และถูกตองมากข้ึน 
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ติ๊กปุบ.......ไดปบ
หนวยการพยาบาลผูปวยจักษุ โสต ศอ นาสิก1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา (Background)

2 วัตถุประสงค และตัวชี้วัด 

3 ขั้นตอนการดาํเนนิงาน

5 ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน 6 แนวทางการแกไขปญหา / การขยายผล

4 ผลลัพธการดําเนินงาน

ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนและฝก

ประสบการณใหกับแพทยและนิสิตสาขาตาง ๆ ทางการแพทย เชน นิสิตแพทย นักศึกษาพยาบาล เปนตน ดังน้ันในแตละหอผูปวยจะมีแพทย นิสติ

แพทย และนักศึกษาพยาบาล หมุนเวียนมาฝกประสบการณกับผูปวยภายในหอผูปวยเปนประจํา   หนวยการพยาบาลผูปวยจักษุ โสต ศอ นาสิก รับ

ผูปวยแผนกจักษุ, โสต ศอ นาสิก และรับยายผูปวยแผนกศัลยกรรมและอายุรกรรมขึ้นมาเพ่ือรอจําหนายกลับบาน  โดยในผูปวยแตละรายจะมีแพทย 

นิสิตแพทย และนักศึกษาพยาบาล ไดรับมอบหมายใหเปนผูปวยกรณีศึกษาและดูแลทําหัตถการตาง ๆ ใหผูปวย เชน การทําแผล, lavage,ใส NG เปน

ตน  ซึ่งในการทําหัตถการตางๆจําเปนตองใชวัสดุและเวชภัณฑทางการแพทย  และตองมีการบันทึกลงในใบคาใชจายโดยผูบันทึกขอมูลเปนพยาบาล

เพ่ือสงใหหนวยงาน UM คียลงขอมูลคาใชจายในระบบ HosXP ซึ่งอาจเกิดปญหาการบันทึกขอมูลคาวัสดุและเวชภัณฑทางการแพทยไมครบถวน

เน่ืองจากแพทย นิสิตแพทย และนักศึกษาพยาบาล เปนผูนําอุปกรณไปทําหัตถการเองทั้งหมด โดยพยาบาลไมไดติดตามไปดูทุกครั้งเน่ืองดวยติดงาน

ใหการพยาบาลผูปวยรายอ่ืน

ดวยโรงพยาบาลมีนโยบาย “เพ่ิมรายรับ ลดรายจาย” ซึ่งการลงขอมูลในใบคาใชจายของผูปวยใหครบถวนเปนสวนหน่ึงที่ชวยใหนโยบาย

ของโรงพยาบาลบรรลุผล  ดังน้ันหนวยการพยาบาลผูปวยจักษุ โสต ศอ นาสิก จึงคิดจัดทําโครงการ “ต๊ิกปุบ ไดปบ” ขึ้น  โดยจัดทําใบรายการวัสดุ

และเวชภัณฑทางการแพทยสําหรับผูปวยแตละรายใสไวในแฟมผูปวย  เพ่ือใหแพทย นิสิตแพทย และนักศึกษาพยาบาล ลงบันทึกขอมูลในใบรายการ

วัสดุและเวชภัณฑทางการแพทยสําหรับผูปวยแตละรายทุกครั้งหลังทําหัตถการเสร็จ  และใหพยาบาลเปนผูตรวจสอบและบันทึกขอมูลดังกลาวในใบ

คาใชจายของหนวยงาน UM เพ่ือลดการเกิดปญหาการบันทึกขอมูลคาวัสดุและเวชภัณฑทางการแพทยไมครบถวน

วัตถุประสงค : เพื่อใหบุคลากรบันทึกขอมูลคาวัสดุและเวชภัณฑทางการแพทยใหครบถวน

เปาหมาย : จํานวนการไมบันทึกขอมูลคาวัสดุและเวชภัณฑทางการแพทยเทากับ 0

3.1 ตารางแสดงแผนการดําเนินกิจกรรมเดือน มกราคม – มิถุนายน 2562

ขั้นตอน
แผนการดําเนินกิจกรรมเดือน ม.ค – มิ.ย. 62 ผูรับผิดชอบ

ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย

1. ขั้นวางแผน พยาบาล

2. ขั้นเตรียมการ พยาบาล

3. ขั้นดําเนินการ

พยาบาล

แพทย

นิสิตแพทย นักศึกษาพยาบาล

4. ขั้นประเมินผล พยาบาล

3.2 ตารางแสดงกระบวนการดําเนินงานกอน ขณะทํา และหลังทําหัตถการเปรียบเทียบขั้นตอนเดิมกับขั้นตอนท่ีปรับปรุง
กระบวนการ ขั้นตอนเดิม ขั้นตอนที่ปรับปรุง

1.กอนทําหัตถการ พยาบาลเตรียมอุปกรณไวใหตาม Order ของแพทย/นิสิต

แพทย/นักศึกษาพยาบาล

แพทย/นิสิตแพทย/นักศึกษาพยาบาล พยาบาล เตรียมอุปกรณ

กอนทําหัตถการเอง

2.ขณะทําหัตถการ ใหแพทย/นิสิตแพทย/นักศึกษาพยาบาล แจงใหพยาบาล

รับทราบในการใชอุปกรณทุกครั้ง

- แพทย/นิสิตแพทย/นักศึกษาพยาบาล พยาบาล สามารถใช

อุปกรณในรถหัตถการ 

- แพทย/นิสิตแพทย/นักศึกษาพยาบาล พยาบาลบันทึกขลมูล

การใชอุปกรณในใบบันทึกขอมูลคาวัสดุและเวชภัณฑทางการ

แพทยทุกครั้ง

3.หลังทําหัตถการ พยาบาลลงบันทึกการใชอุปกรณจากการสังเกต และตาม

คําบอกของแพทย/นิสิตแพทย/นักศึกษาพยาบาล 

พยาบาลเจาของ Assignment ลงบันทึกการใชอุปกรณจากการ

ดูใบแสดงรายการคาทําหัตถการของผูปวย

3.3 รูปภาพแสดงใบบนัทึกขอมูลคาวัสดุและเวชภณัฑทางการแพทย

4.1 ตารางแสดงเปรียบเทียบขอมูลคิดเปนรอยละ การบันทึกและไมบันทึกขอมูลคาวัสดุและเวชภัณฑทางการแพทย หนวยการพยาบาล

ผูปวยจักษุ โสต นาสิก ต้ังแตเดือนกุมภาพันธ  – พฤษาคม 2562   โดยจํานวนผูปวยที่ดีรับการทําหัตถการ    ทั้งหมด 43 ราย

4.2 กราฟแสดงอัตราการบันทึกขอมูลวัสดุและคาเวชภัณฑทางการแพทย โดยรูปแบบวิธี Run Chart 

จํานวนที่บันทึกขอมูลทั้งหมด 19 ราย คิดเปนรอยละ 44.19  (คา Mean เทากับ 4.75 และคา Standard เทากับ 5.5) 
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สรุปผลโครงการได ดังนี้

1. อัตราการไมบันทึกขอมูลวัสดุและคาเวชภัณฑทางการแพทย มีจํานวน 24 ราย คิดเปนรอยละ 55.81 

จากการดําเนินงานไมบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ

1.  แจงในที่ประชุมหนวยงานใหทราบถึงผลของโครงการ เพ่ือรวมกันพัฒนาแนวทางแกไขใหดีขึ้น

2. มีการนําไปแลกเปลี่ยนเรียนรูการปรับปรุงกระบวนการกับหนวยงานที่ใกลชิด และเกี่ยวของเพ่ือใหไดรับเครื่องมือที่ดี สะดวก 

และถูกตองมากขึ้น

4.3 กราฟแสดงอัตราการไมบันทึกขอมูลวัสดุและคาเวชภัณฑทางการแพทย โดยรูปแบบวิธี Run Chart 

- จํานวนที่ไมบันทึกขอมูลทั้งหมด 24 ราย คิดเปนรอยละ 55.81 (คา Mean เทากับ 6 และคา Standard เทากับ 3.74)

ตัวชี้วัด
จํานวนผูปวยที่ไดรับ

การทําหัตถการทั้งหมด
จํานวนที่บันทึก จํานวนที่ไมบันทึก

อัตราการบันทึกและไมบันทึกขอมูลต้ังแตเดือน ก.พ. 

– พ.ค. 62

43 44.19(19/43) 55.81(24/43)

กุมภาพันธ 15 66.67(10/15) 33.33(5/15)

มีนาคม 11 81.82(9/11) 18.18(2/11)

เมษายน 11 0(0/11) 100(11/11)

พฤษภาคม 6 0(0/11) 100(6/6)

1. ขาดความรวมมือในการดําเนินงานตามแนวทางปฏิบัติ อันเน่ืองมาจากการขาดความรูความเขาใจ ภาระงานที่มากเกิน ทําใหไมมีเวลาอธิบายแพทย/

นิสิตแพทย/นักศึกษาพยาบาลไดทุกคน และการละเลยไมใสใจของพยาบาลเจาของหนวยงาน

2. ขาดความตอเน่ืองในการดําเนินกิจกรรมเน่ืองจากมีการผลัดเปลี่ยนแพทย/นิสิตแพทย/นักศึกษาพยาบาล ทําใหไดรับขอมูลไมทั่วถึง

สิ่งที่ไดจากการดําเนินงาน

1. ไดเครื่องมือที่ชวยในเรื่องการบันทึกใบแสดงรายการคาทําหัตถการของผูปวยใหงายและถูกตองมากขึ้น

2. การนําขอมูลเชิงประจักษมาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ทําใหเกิดวิธีปฏิบัติแบบใหม และสงเสริม

จุดเนนของโรงพยาบาลเรื่องการเพ่ิมรายรับลดรายจาย 

3. การดําเนินการพัฒนาโดยมีแนวทางทําใหผูปฏิบัติงานสามารถมุงสูความสําเร็จไดถึงแมจะไมบรรลุตามวัตถุประสงค
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เอกสารสรุปผลงานการน าเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพ 

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

ชื่อเรื่อง  SET OR 4.0 

สมาชิกกลุ่ม 

 นพ.ธนภัทร รักพานิชมณี    นางจุฑารัตน์ ทัพอยู่ 

 พญ.วรรัตน์ จองไพจิตรสกุล   นางเนตรทราย แสนไชยวงษา 

 พญ.ชนิยา ศรีสุวรรณภรณ์    นางสาวสุรีพร กุหลาบเพชรทอง 

 นพ.ธนิต  วงษ์วิบูลย์สิน    นางสาวปิยวดี แจกเกาะ 

 พญ.วรรณิศา ศุภเจียรพันธ์   นางนิตยา ฤทธิ์เจริญ 

 พญ.ดุษฎี ศรีมณีกาญจน์    นางสาวรตมนี ท่าเรือรักษ์ 

 นางสาวนันทกานต์ พรมวัง   นางสมจิตต์ แซ่โง้ว 

 นายธนัฐกรณ์ ชื่นแท่น 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

หลักการและเหตุผล,วัตถุประสงค์ 

 เนื่องจากมีผู้ป่วยโรคตาที่ต้องได้รับการผ่าตัดจ านวนเพิ่มมากข้ึน และจ านวนห้องผ่าตัดตามีจ านวนจ ากัด 

เพ่ือบริหารจัดการห้องผ่าตัดให้มีประสิทธิภาพ และลดการคลาดเคลื่อนในการเขียนกระดาษส่งให้ห้องผ่าตัด  

ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาและสอดคล้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศในยุค 4.0 จึงได้น าโปรแกรม Google 

form มาช่วยในการจัดการ CASE ผ่าตัด โดยหลังจากการลงข้อมูลแล้วเจ้าหน้าที่ทีมพยาบาล OPD และ OR

รวมไปถึงแพทย์สามารถดูข้อมูลได้จาก คอมพิวเตอร์และมือถือส่วนตัวได้ทันที ทุกท่ี ทุกเวลา เพ่ือให้เกิดการใช้

ห้องผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 1. บริหารจัดการห้องผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. เพ่ือลดความคลาดเคลื่อนจากการเขียนกระดาษในการ set ผ่าตัด 

 3. แพทย์และพยาบาลสามารถดูตารางการผ่าตัดได้ง่ายและบริหารจัดการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 4. สามารถเก็บสถิติต่างๆ ได้ง่ายขึ้น 

  เช่น - สถิติ การเบิกจ่ายอื่นโครงการต้อกระจก สปสช. 

        - สถิติ การเลื่อนการผ่าตัด 

        - สถิติ การผ่าตัดชนิดต่างๆ 

        - สถิติ Blinding Cataract เป็นต้น   

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 1. อัตราการ set ผ่าตัดผิดพลาด น้อยกว่า 10% 

 2. อัตราการใช้ห้องผ่าตัดจักษุ มากกว่า 80% 

 3. อัตราความพึงพอใจของผู้ใช้งาน SET OR 4.0 มากว่า 0.8 

โดยด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 

 - ประชุมเตรียมแผนงานเตรียมข้อมูลในการผ่าตัดของผู้ป่วย  

 - ประสานงานและให้ความรู้ กับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการลงรายละเอียดการ SET ผ่าตัดผู้ป่วยเป็น    

 Google Forms 

 - จัดเตรียมโปรแกรม Google Forms ใช้ส าหรับในการ SET ผ่าตัดผู้ป่วยและการเรียกดูตารางผ่าตัด 

 - เริ่มจัดท าการ SET ผ่าตัดผู้ป่วย ในปีงบประมาณ 2561 
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ล าดับ 
รายการ 

ปีงบประมาณ 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ประชุมวางแผนงาน
จัดเตรียมคณะท างาน 

            

2.ให้ความรู้ กับเจ้าหน้าที่
จัดเตรียมข้อมูลและ
โปรแกรม 

            

3.ลงรายละเอียดและท า
การ SET ผ่าตัดผู้ป่วย 

              

4.เก็บข้อมูลวิเคราะห์ราย
เดือน 

            

5.สรุปการรายงานผล ภายใน 30 วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ 2561 
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SET OR 4.0
หน่วยงานสาขาจักษุวิทยา

1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Background) 2 วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด 

เนื่องจากมีผู้ป่วยโรคตาที่ต้องได้รับการผ่าตัดจ านวนเพิ่มมากขึ้น และ
จ านวนห้องผ่าตัดตามีจ านวนจ ากัด เพื่อบริหารจัดการห้องผ่าตัดให้มี
ประสิทธิภาพ และลดการคลาดเคลื่อนในการเขียนกระดาษส่งให้ห้อง
ผ่าตัด  ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาและสอดคล้องกับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในยุค 4.0 จึงได้น าโปรแกรม Google form มาช่วยในการ
จัดการ CASE ผ่าตัด โดยหลังจากการลงข้อมูลแล้วเจ้าหน้าที่ทีม
พยาบาล OPD และ ORรวมไปถึงแพทย์สามารถดูข้อมูลได้จาก 
คอมพิวเตอร์และมือถือส่วนตัวได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อให้เกิดการใช้
ห้องผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด                            

1. บริหารจัดการห้องผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากการเขียนกระดาษในการ set 
ผ่าตัด
3. แพทย์และพยาบาลสามารถดูตารางการผ่าตัดได้ง่ายและ
บริหารจัดการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สามารถเก็บสถิติต่างๆ ได้ง่ายขึ้น
เช่น - สถิติ การเบิกจ่ายอื่นโครงการต้อกระจก สปสช.

- สถิติ การเลื่อนการผ่าตัด
- สถิติ การผ่าตัดชนิดต่างๆ
- สถิติ Blinding Cataract เป็นต้น

3 ขั้นตอนการด าเนินงาน

5 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน

6 แนวทางการแก้ไขปัญหา / การขยายผล

- ประชุมเตรียมแผนงานเตรียมข้อมูลในการผ่าตัดของผู้ป่วย 
- ประสานงานและให้ความรู้ กับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการ
ลงรายละเอียดการ SET ผ่าตัดผู้ป่วยเป็นGoogle Forms
- จัดเตรียมโปรแกรม Google Forms ใช้ส าหรับในการ SET 
ผ่าตัดผู้ป่วยและการเรียกดูตารางผ่าตัด
- เริ่มจัดท าการ SET ผ่าตัดผู้ป่วย ในปีงบประมาณ 2561

4 ผลลัพธ์การด าเนินงาน

1. อัตราการ set ผ่าตัดผิดพลาด น้อยกว่า 10%
2. อัตราการใช้ห้องผ่าตัดจักษุ มากกว่า 80%
3. อัตราความพึงพอใจของผู้ใช้งาน SET OR 4.0 มากว่า 0.8

- ระบบอินเทอร์เน็ต เครือข่ายไม่เสถียรและหลุดเป็นบางครั้ง
ท าให้ไม่สามารถ SET ผ่าตัดได้ตามเวลา

- จัดท าระบบ Black up ข้อมูลพร้อมทั้งผู้ดูแลข้อมูล โดยจัดเก็บ
ข้อมูลไว้ใน Google drive ของ Email Account ใหม่  
- ลงปฏิทิน วันหยุด/วันลาของแพทย์ เพื่อให้แพทย์ท่านอื่นมาใช้
ห้องผ่าตัดแทนได้
- น าไปใช้ในระบบการนัดผู้ป่วยฉีดยาเข้าวุ้นตา
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เอกสารสรุปผลงานการน าเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลชลประทาน 

ชื่อเรื่อง รวดเร็วทันใจ เพียงใช้ QR Code 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สาขาวิชาศัลยกรรม 

 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Background) 
 เนื่องจากสาขาวิชาศัลยกรรม มีการจัดการเรียนการสอนให้แก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 และต้องมี
การเขียนรายงานของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4-5 ซึ่งนิสิตแพทย์แต่ละคนจะต้องเขียนรายงานส่งอาจารย์แพทย์
คนละประมาณ 3-5 ฉบับ โดยที่เวลาน าส่งจะต้องลงสมุดส่งและส่งรายงานใส่กล่องที่เตรียมไว้ให้   
ซึ่งมีโอกาสเกิดการสูญหายได้ 

 ทางสาขาวิชาศัลยกรรมจึงมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท างาน โดยเป็นการให้นิสิตแพทย์
ถ่ายรูปรายงานแต่ละหน้าไว้ แล้วอัพโหลดรูปภาพเข้าลิ้งค์ที่ให้ไว้เพ่ือส่งรายงาน ซึ่งสามารถช่วยให้การส่ง
รายงานท าได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น เนื่องจากนิสิตแพทย์ไม่ต้องมาเขียนรายละเอียดการส่งรายงานให้
วุ่นวาย สามารถใช้ยืนยันในการส่งรายงานได้ตรงเวลาตามท่ีก าหนด ลดโอกาสการสูญหายของรายงาน และ
สามารถลดขั้นตอนของการท างานของเจ้าหน้าที่ได้อีกด้วย 

2.  วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด (ก าหนดค่าเป้าหมาย) 
 วัตถุประสงค์ 

o เพ่ือลดขั้นตอนการท างาน 

o เพ่ือประหยัดเวลาการท างาน 

 ตัวช้ีวัด 

o การลดระยะเวลาการท างานลง  > 20% 

3.  ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 3.1 ข้อมูลก่อนด าเนินงาน 
  ศึกษาข้อมูลและเริ่มจัดท าแบบฟอร์มการส่งรายงานออนไลน์ที่สามารถอัพโหลดรูปภาพได้ 
ซึ่งเริ่มทดลองใช้กับการส่งรายงานของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ก่อน 
 3.2 การวิเคราะห์สาเหตุ 
  เนื่องจากที่ผ่านมานิสิตแพทย์มีการเขียนรายงานคนละ 3-5 ฉบับ ซึ่งกลุ่มๆหนึ่ง นิสิตต้อง
ส่งรายงานเป็นจ านวนมาก บางครั้งส่งไม่ตรงเวลาที่ก าหนด หรือเกิดการสูญหายขึ้น แจ้งว่าส่งแล้วแต่ลืมลง
สมุดส่ง ท าให้ไม่มีหลักฐานในการส่งรายงาน ซึ่งท าให้เจ้าหน้าที่ต้องเสียเวลาในการค้นหาเอกสาร เสียเวลา 
ในการเช็ครายงานของนิสิตแพทย์ว่าติดไปกับอาจารย์ท่านใดหรือไม่ ซึ่งเป็นการเพ่ิมภาระงานโดยไม่จ าเป็น 
 3.3 การก าหนดแนวทางแก้ไข/ พัฒนา 
  ทางสาขาวิชาศัลยกรรม จึงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการท างาน  โดยการน าระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการท างาน  คือการให้นิสิตแพทย์ถ่ายรูปรายงานแต่ละหน้าไว้ แล้วอัพ
โหลดรูปภาพเข้าลิ้งค์  QR Code ให้ไว้เพ่ือส่งรายงาน  
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3.4 การด าเนินการและประเมินผล 
  ทางสาขาวิชาศัลยกรรม  ได้แจ้งให้นิสิตแพทย์ใช้ QR Code เพ่ือส่งรายงาน ถ่ายรูป
รายงานแต่ละหน้าไว้ แล้วอัพโหลดรูปภาพเข้าลิ้งค์  เป็นการยืนยันเวลาในการส่งรายงาน มีหลักฐานในการส่ง
รายงาน และสามารถลดระยะเวลาการท างานของเจ้าหน้าที่ลงได้มากกว่าร้อยละ 20   
 
4.  ผลลัพธ์การด าเนินงาน (ตามตัวช้ีวัด) อยา่งน้อย 2 ช่วงเวลา (ปี หรือ เดือน หรือ สัปดาห์) 

ตารางเปรียบเทียบการท างาน ก่อน - หลัง  ใช้ QR Code 

กิจกรรม 
ก่อนท า
โครงการ 

กิจกกรม 
หลังท า
โครงการ 

2. เมื่อนิสิตแพทย์ส่งรายงานแล้ว  
เจ้าหน้าที่จะเซ็นรับรายงาน 
 พร้อมเก็บรายงานจากกล่องส่งรายงาน 

3 นาที 
2. เมื่อนิสิตแพทย์ส่งรายงานแล้ว  
เจ้าหน้าที่เก็บรายงานจากกล่องส่ง
รายงาน 

2 นาที 

3. ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องใน
การส่งรายงาน 

5 นาที 
3. ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้อง
ในการส่งรายงาน 

3 นาที 

4. สแกนรายงาน 
 

3 นาที 
4. น ารายงานส่งให้อาจารย์ตรวจ 

5 นาที 

5. น ารายงานส่งให้อาจารย์ตรวจ 
 

5 นาที 
 

 

รวมเวลา 16 นาที รวมเวลา 10 นาที 
หมายเหตุ   - สามารถลดระยะเวลาการท างานลงได้ร้อยละ 37.5 
      - เริ่มใช้กับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2561 
 
5.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 - บางครั้งนิสิตแพทย์ส่งแต่รายงาน แล้วลืมอัพโหลดเอกสารใน QR Code ที่ให้ไว้ 

 - ในการอัพโหลดรูปเพื่อส่งรายงานมีข้อจ ากัด คือสามารถอัพโหลดได้ครั้งละ 10 รูปเท่านั้น  

6.  แนวทางการแก้ไขปัญหา / การขยายผล 
 - ปัญหาข้อจ ากัดในการอัพโหลดรูปภาพรายงาน หากนิสิตเขียนรายงานมากกว่า 10 หน้า  
นิสิตอาจจะต้องอัพโหลด 2 รอบ หรือใช้แอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือแปลงไฟล์ภาพให้เป็น PDF  
จะสามารถโหลดได้ทีเดียวทั้งหมด 
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รวดเร็วทันใจ เพียงใช QR Code
สาขาวิชาศัลยกรรม

1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา (Background) 2 วัตถุประสงค และตัวชี้วัด 

วัตถุประสงค

เพ่ือลดขั้นตอนการทํางาน

เพ่ือประหยัดเวลาการทํางาน

ตัวชี้วัด

การลดระยะเวลาการทํางานลง > 20%

.

3 ขั้นตอนการดาํเนนิงาน
3.1 ขอมูลกอนดําเนินงาน

ศึกษาขอมูลและเริ่มจัดทําแบบฟอรมการสงรายงานออนไลนที่สามารถอัพโหลดรูปภาพได ซ่ึงเริ่มทดลองใชกับการสงรายงานของนิสิตแพทยช้ันปที่ 4 กอน

3.2 การวิเคราะหสาเหตุ

เน่ืองจากที่ผานมานิสิตแพทยมกีารเขียนรายงานคนละ 3-5 ฉบับ ซ่ึงกลุมๆหน่ึง นิสิตตองสงรายงานเปนจํานวนมาก บางครั้งสงไมตรงเวลาที่กําหนด หรือเกิดการสูญหายข้ึน 

แจงวาสงแลวแตลืมลงสมุดสง ทําใหไมมีหลักฐานในการสงรายงาน ซ่ึงทําใหเจาหนาที่ตองเสียเวลาในการคนหาเอกสาร เสียเวลา

ในการเช็ครายงานของนิสิตแพทยวาติดไปกับอาจารยทานใดหรือไม ซ่ึงเปนการเพิ่มภาระงานโดยไมจําเปน

3.3 การกําหนดแนวทางแกไข/ พัฒนา

ทางสาขาวิชาศัลยกรรม จึงหาแนวทางการแกไขปญหาในการทํางาน  โดยการนําระบบเทคโนโลยทีี่ทันสมัยเขามาชวยในการทํางาน  คือการใหนิสิตแพทยถายรูปรายงาน

แตละหนาไว แลวอัพโหลดรูปภาพเขาลิ้งค QR Code ใหไวเพื่อสงรายงาน

3.4 การดําเนินการและประเมินผล

ทางสาขาวิชาศัลยกรรม  ไดแจงใหนิสิตแพทยใช QR Code เพื่อสงรายงาน ถายรูปรายงานแตละหนาไว แลวอัพโหลดรูปภาพเขาลิ้งค เปนการยืนยันเวลาในการสงรายงาน 

มีหลกัฐานในการสงรายงาน และสามารถลดระยะเวลาการทาํงานของเจาหนาที่ลงไดมากกวารอยละ 20

ตารางเปรียบเทียบการทํางาน กอน - หลัง  ใช QR Code

5 ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน

- บางครั้งนิสิตแพทยสงแตรายงาน แลวลืมอัพโหลดเอกสารใน QR Code ที่ใหไว

- ในการอัพโหลดรูปเพื่อสงรายงานมีขอจํากัด คือสามารถอัพโหลดไดครั้งละ 10 รูปเทานั้น 6 แนวทางการแกไขปญหา / การขยายผล

- ปญหาขอจํากัดในการอัพโหลดรูปภาพรายงาน หากนิสิตเขียนรายงานมากกวา 10 หนา 

นิสิตอาจจะตองอัพโหลด 2 รอบ หรือใชแอพพลิเคชั่นในโทรศัพทมือถือแปลงไฟลภาพใหเปน PDF 

จะสามารถโหลดไดทีเดียวทั้งหมด

4 ผลลัพธการดําเนินงาน

เน่ืองจากสาขาวิชาศัลยกรรม มีการจัดการเรียนการสอนใหแกนิสิตแพทยช้ันปที่ 4-6 และตองมีการเขียนรายงานของนิสิตแพทย

ช้ันปที่ 4-5 ซึ่งนิสิตแพทยแตละคนจะตองเขียนรายงานสงอาจารยแพทยคนละประมาณ 3-5 ฉบับ โดยที่เวลานําสงจะตองลง

สมุดสงและสงรายงานใสกลองที่เตรียมไวให  

ซึ่งมีโอกาสเกิดการสูญหายได

ทางสาขาวิชาศัลยกรรมจึงมีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการทํางาน โดยเปนการใหนิสิต

แพทยถายรูปรายงานแตละหนาไว แลวอัพโหลดรูปภาพเขาลิ้งคที่ใหไวเพ่ือสงรายงาน ซึ่งสามารถชวยใหการสงรายงานทําได

สะดวกและรวดเร็วขึ้น เน่ืองจากนิสิตแพทยไมตองมาเขียนรายละเอียดการสงรายงานใหวุนวาย สามารถใชยืนยันในการสง

รายงานไดตรงเวลาตามที่กําหนด ลดโอกาสการสูญหายของรายงาน และสามารถลดขั้นตอนของการทํางานของเจาหนาที่ไดอีก

ดวย

กิจกรรม
กอนทํา

โครงการ
กิจกกรม

หลังทํา

โครงการ

2. เม่ือนิสิตแพทยสงรายงานแลว  

เจาหนาที่จะเซ็นรับรายงาน

พรอมเก็บรายงานจากกลองสง

รายงาน

3 นาที

2. เม่ือนิสิตแพทยสงรายงานแลว  

เจาหนาท่ีเก็บรายงานจากกลองสง

รายงาน

2 นาที

3. ขั้นตอนการตรวจสอบความ

ถูกตองในการสงรายงาน
5 นาที

3. ขั้นตอนการตรวจสอบความ

ถูกตองในการสงรายงาน
3 นาที

4. สแกนรายงาน
3 นาที

4. นํารายงานสงใหอาจารยตรวจ
5 นาที

5. นํารายงานสงใหอาจารยตรวจ
5 นาที

รวมเวลา 16 นาที รวมเวลา 10 นาที

หมายเหตุ  

- สามารถลดระยะเวลาการทํางานลงไดรอยละ 37.5

- เริ่มใชกับนิสิตแพทยชั้นปที่ 4 ในปการศึกษา 2561
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การพัฒนางานบริหารทรัพยสิน เพ่ือกอใหเกิดรายไดและภาพลักษณองคกร 
ช่ือหนวยงาน งานบริหารทรัพยสิน    

ช่ือสมาชิกทีม   

 - แพทยหญิงกนิษฐา  กิจสมบัติ   หัวหนางานบริหารทรัพยสิน 

 - นางสาวอาธร  สิทธิสาร   นักจัดการงานท่ัวไป 

 - นางสาวเบญจวรรณ รัตนเลิศ นักจัดการงานท่ัวไป 

เปาหมาย 

 เพ่ือพัฒนางานบริหารทรัพยสิน เพ่ือกอใหเกิดรายไดและภาพลักษณองคใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ปญหาและสาเหตุโดยยอ 

งานบริหารทรัพยสิน มีหนาท่ีในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีภายในอาคารและภายนอกอาคารของศูนยการแพทย

ปญญานันทภิกขุ ชลประทาน ใหเกิดผลตอบแทนคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด  ดวยความโปรงใสและสามารถ

ตรวจสอบได โดยการสื่อสารเชิงธุรกิจกับหนวยงานภายในและองคกรภายนอกตางๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ 

และผูประกอบการรายยอย เพ่ือนําเสนอความรวมมือทางธุรกิจในรูปแบบของการจัดสรรพ้ืนท่ีเชา เชน การใหเชาพ้ืนท่ี

แกผูประกอบการในการดําเนินการรานอาหาร รานเครื่องดื่ม รานสะดวกซ้ือ ใหเชาพ้ืนท่ีในการเผยแพรสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ และการใหเชาพ้ืนท่ีเพ่ือการถายทําโฆษณา วีดิทัศน ละคร ภาพยนตร  ใหเชาพ้ืนท่ีหองประชุม  เปนตน   

หลังจากงานบริหารทรัพยสินเริ่มดําเนินงานตลาดนัดสวัสดิการ ในป 2562 พบวา  

1. ตลาดนัดสวัสดิการ มีผูมาจองรานคาลดลง 

2. ผูซ้ือสินคาลดลงจํานวนมาก  

3. พ้ืนท่ีไมสะดวกสบายในการบริการแกผูบริโภค 

4. สภาพอากาศไมเหมาะสมในการตั้งพ้ืนท่ีตลาดนัด  

5. ประชุมภายในหนวยงาน และวางแผนการจัดทําแผนการพัฒนาตลาดนัดสวัสดิการ 

6. จัดพ้ืนท่ีโซนท่ีเหมาะสมและสะดวกตอผูประกอบการและผูบริโภรค 

7. หลังจากดําเนินการตามแผนงานท่ีวางไว สามารถแกไขปญหาตลาดนัดสวัสดิการเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

8. สามารถเพ่ิมยอดรายไดจากอัตราการเชาพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

วัตถุประสงคและตัวช้ีวัด 

1. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการพ้ืนท่ีตลาดนัดสวัสดิการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหมีความสะดวกสบายยิ่งข้ึน 

ส่ิงท่ีไดจากการดําเนินงาน 

 1.   รายไดจากการเชาพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 

 2.   ผูบริโภคสามารถสะดวกสบายในการพ้ืนท่ีท่ีจัดสรรใหอยางมีประสิทธิภาพ 
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ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 กําหนดกลยุทธพัฒนาพ้ืนท่ีตลาดนัดสวัสดิการใหเหมาะสม คือ เปลี่ยนพ้ืนท่ีจากเดิมท่ีสภาพอากาศรอนและไม

สะดวกสบายตอผูบริโภรค ไปสูพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมและ รองรับการขยายตัวของตลาดนัดสวัสดิการใหมีระบบการจัดการท่ี

ดี และเพ่ิมรายได ใหศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลบประทาน  

 

 

 
 

ภาพตัวอยาง การจัดสรรพ้ืนท่ีตลาดนัดสวัสดิการใหม  

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการพัฒนางานบริหารทรัพยสิน 

 แบบสอบถามความคิดเห็นและความตองการ เรื่องตลาดนัดสวัสดิการ ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
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   สรุป เม่ือสามารถวางแผนและดําเนินการใหเชาพ้ืนท่ี / สื่อ / สถานท่ี เพ่ือการโฆษณา หรือ ประชาสัมพันธ ท่ีดี

แลว จะสามารถเพ่ิมยอดรายไดจากการใหเชาพ้ืนท่ี / สื่อ /สถานท่ี เพ่ือการโฆษณา หรือ ประชาสัมพันธ ใหดียิ่งข้ึน 

และสามารถดําเนินการเพ่ือใหเกิดการใชพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุด สรางความพึงพอใจของผูบริการ และสามารถ

ปฏิบัติงานใหเปนไปตามกําหนดเวลาและเปนโยชน มากท่ีสุด 
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สรุปรายไดจากการใชพ้ืนท่ี    งานบริหารทรัพยสิน 
 

รายละเอียด 2561 2562 
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

รายไดจากการใชพื้นที่
ภายในและภายนอก

อาคารของศูนย
การแพทยปญญานันท

ภิกขุ ชลประทาน 

282,535 277,215 291,930 289,585 231,764 289,995 170,525 222,765 585,685 

 
** หมายเหตุ **   เก็บขอมูล ณ วันท่ี 14 มิถุนายน 2562 

 

 
 

ที่ รายละเอียด จํานวนเงิน (บาท)

1 คอนเสิรต วาน ธนกฤต บางแคร แชรริตี้ 249,000

2 CPN เซ็นทรัล แจงวัฒนะ สนับสนุนพื้นที่ใหตั้งบูท PR / จําหนายบัตรคอนเสิรตคาราบาว ไดพื้นที่ฟรี ไมเสียคาใชจาย

3 คอนเสิรตคาราบาว  ศรัทธาเพื่อชีวิต 1,321,000

4 พันธมิตรบุญ  มูลนิธิเอสซีจี 1,000,000

5 CPN เซ็นทรัล แจงวัฒนะ สนับสนุนพื้นที่ใหตั้งบูท PR / หนวยแพทยในงานวันแมแหงชาติ ไดพื้นที่ฟรี ไมเสียคาใชจาย

6 วิ่งการกุศล  ขุนดาน 10 ไมล สํานักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน 500,000

7 วิ่งการกุศล  โตชิบา Charity ยิ่งให ยิ่งได นําสิ่งที่ดีสูชีวิต 4,800,000

8 CP All  สนับสนุน Cover Way 2,600,000

9 พันธมิตรบุญ  องคกรภาคเอกชนอื่นๆ สนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย 600,000

11,070,000

สรุปรายไดจากการทํา  CSR  ของงานบริหารทรัพยสิน  ป 2561-2562
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ปญหาและอุปสรรคการดําเนินงาน 

- เปนหนวยงานตั้งจัดใหมซ่ึงไมเคยมีมากอนในศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน   

- มีบุคลากรไมเพียงพอ  

- ตองศึกษาระเบียบการดําเนินงานท่ีอางอิงจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

- สวนใหญตองดําเนินงาน/ประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภายนอก   

 

ขอเสนอแนะและการขยายผล   

ควรมีการศึกษาดูงานดานการบริหารทรัพยสินจากองคกรอ่ืนๆ เก่ียวกับโครงสรางและการบริหารงาน  

 

 

มูลคาขาว (บาท)

คือ อัตราพื้นที่สื่อ

ที่ไดเผยแพรฟรี

1 เดินหนาแอพพ RDU รูเรื่องยา มติชน 138,524

2 ปอดบวมในเด็ก อันตรายที่มากับหนาว สยามรัฐ 94,878

3 กินเทาไหรถึงพอดี สยามรัฐ 181,728

4 น้ําสม-กลวยบด ยาพิษเด็กจากความดื้อของผูใหญ ผูจัดการรายวัน 877,590

5 เทาทัน โรคลิ้นหัวใจ เดลินิวส 577,038

6 วิ่งการกุศล Charity Run ยิ่งให ยิ่งได โตชิบา ขาวสด 58,104

7 วิ่งการกุศล Charity Run ยิ่งให ยิ่งได โตชิบา เดลินิวส 653,928

8 ภัยเงียบ โรคความดันโลหิตสูง เดลินิวส 610,000

9 หนวยแพทยพระราชทาน ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ สยามรัฐ 139,587

ขอสืบสานงานพอหลวงในดวงใจ ณ จ.อุบลราชธานี

3,331,377

สรุปยอดการทําขาวประชาสัมพันธ  ของงานบริหารทรัพยสิน ป 2561 - 2562

ที่ หัวขอขาว สื่อที่ไดลงเผยแพร
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การพัฒนางานบริหารทรัพย์สิน เพ่ือก่อให้เกิดรายได้และภาพลักษณ์องค์กร
จัดท าโดย  งานบริหารทรัพย์สิน

1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Background)

2 วัตถุประสงค์ และตัวช้ีวัด 

งานบริหารทรัพย์สิน มีหน้าท่ีในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีภายในและภายนอก

อาคาร ของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เพ่ือให้เกิดผลตอบแทนคุ้มค่าและ

เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการสื่อสารเชิงรุกด้านธุรกิจกับหน่วยงานภายในและองค์กร

ภายนอกต่างๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการรายย่อย เพ่ือน าเสนอความร่วมมือ

ทางธุรกิจในรูปแบบของการจัดสรรพ้ืนท่ีเช่า เช่น การให้เช่าพ้ืนท่ีด าเนินการร้านอาหาร 

ร้านเครื่องด่ืม ร้านสะดวกซื้อ ให้เช่าพ้ืนที่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้เช่าพ้ืนที่ถ่ายโฆษณา 

ละคร ภาพยนตร์ และให้เช่าห้องประชุม/อบรม/สัมมนา/จัดเลี้ยง รวมถึงการจัดตลาดนัด

หลังจากงานบริหารทรัพย์สิน ได้รับนโยบายจากผู้บริหารให้ย้ายพ้ืนที่ตลาดนัด

สวัสดิการ ไปอยู่บริเวณถนน/ทางเท้า หลังอาคารโภชนาการ ท าให้เกิดผลลัพธ์รายได้

ลดลง บุคลากรไม่สะดวกในการไปใช้บริการ  ร้านค้าลดจ านวนลง ไกลและไม่สะดวกสบาย

ในการให้บริการแก่ผู้บริโภค สภาพอากาศไม่เหมาะสมในการตั้งพ้ืนที่ตลาดนัด 

จึงประชุมภายในหน่วยงาน และวางแผนการจัดท าแผนการพัฒนาตลาดนัด

สวัสดิการ จัดพ้ืนท่ีโซนท่ีเหมาะสมและสะดวกต่อผู้มาใช้บริการ ผู้ประกอบการ และบุคลากร

เมื่อได้แผนงานแล้ว จึงด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้ ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ และมี

แนวโน้มว่าสามารถเพ่ิมยอดรายได้จากอัตราการเช่าพ้ืนท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการพ้ืนท่ีตลาดนัดสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มีความสะดวกสบายย่ิงขึ้น

- เพ่ือสร้างรายได้จากให้เช่าพ้ืนท่ีได้อย่างคุ้มค่า

3 ข้ันตอนการด าเนินงาน

ก าหนดกลยุทธ์พัฒนาพ้ืนท่ีให้เหมาะสม โดยเริ่มจากการส ารวจความคิดเห็นของ

บุคลากร นิสิต และผู้ใช้บริการ ว่าหลังจากย้ายตลาดนัดไปอยู่บริเวณถนนหลังอาคาร

โภชนาการแล้วมีผลตอบรับอย่างไร เพ่ือน าไปปรับกลยุทธ์การจัดการพ้ืนท่ีต่อไป  

ผลส ารวจความคิดเห็น พบว่า การย้ายพ้ืนท่ีตลาดนัดไปอยู่บริเวณถนนหลัง

อาคารโภชนาการ อากาศร้อนและไกล ท าให้รายได้จากการใช้พ้ืนท่ีลดลงตามไปด้วย    

จึงต้องวางแผนปรับกลยุทธ์พัฒนาพ้ืนท่ีใหม่ เพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมเติม รวมถึงการ

วางแผนให้ได้มาซึ่งพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมและรองรับการขยายตัวของตลาดนัดให้มีระบบการ

จัดการทีดี่และเพ่ิมรายได้ จึงเกิดโครงการ CSR ตลาดนัดสุขภาพดี PCMC Health Check 

และโปรเจคการจัดพ้ืนท่ีตลาดใหม่ มาอยู่ท่ีลานจอดรถด้านหน้าอาคารหอพักบุคลากรใหม่

5 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน

เป็นหน่วยงานต้ังจัดใหม่ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน มีบุคลากรไม่เพียงพอ ต้องศึกษาระเบียบการด าเนินงานท่ี

อ้างอิงจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ และงานส่วนใหญ่ต้องด าเนินงานกับหน่วยงานภายนอก  

6 แนวทางการแก้ไขปัญหา / การขยายผล

ควรมีการศึกษาดูงานด้านการบริหารทรัพย์สินจากองค์กรอ่ืนๆ และน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาต่อไป

4 ผลลัพธ์การด าเนินงาน

สรุปรายไดจ้ากการใชพ้ืน้ที ่ งานบริหารทรัพยสิ์น

รายไดจ้ากการใชพ้ืน้ที่

ภายในและภายนอกอาคาร

2561 2562

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

282,535 277,215 291,930 289,585 231,764 289,995 170,525 222,765 585,685

สรุปรายไดจ้ากการท า  CSR  ของงานบริหารทรัพยสิ์น  ปี 2561-2562

ที่ รายละเอียด จ านวนเงิน (บาท)

1 คอนเสิร์ต ว่าน ธนกฤต บางแคร์ แชร์ริตี้ 249,000

2 CPN เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ สนับสนุนพื้นที่ให้ตั้งบูท PR / จ าหน่ายบัตรคอนเสิร์ตคาราบาว ได้พื้นที่ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

3 คอนเสิร์ตคาราบาว  ศรัทธาเพื่อชีวิต 1,321,000

4 พันธมิตรบุญ  มูลนิธิเอสซีจี 1,000,000

5 CPN เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ สนับสนุนพื้นที่ให้ตั้งบูท PR / หน่วยแพทย์ในงานวันแม่แห่งชาติ ได้พื้นที่ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

6 วิ่งการกุศล  ขุนด่าน 10 ไมล์ ส านักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน 500,000

7 วิ่งการกุศล  โตชิบา Charity ยิ่งให้ ยิ่งได้ น าสิ่งที่ดีสูชีวิต 4,800,000

8 CP All  สนับสนุน Cover Way 2,600,000

9 พันธมิตรบุญ  องค์กรภาคเอกชนอื่นๆ สนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ 600,000

รวมเปน็เงนิทัง้ส้ิน 11,070,000

สรุปยอดการท าขา่วประชาสัมพนัธ ์ ของงานบริหารทรัพยสิ์น ปี 2561 - 2562

ที่ หัวข้อข่าว สื่อที่ได้ลงเผยแพร่

มูลค่าข่าว (บาท)

คือ อัตราพื้นที่สื่อ

ที่ได้เผยแพร่ฟรี

1 เดินหน้าแอพพ์ RDU รู้เรื่องยา มติชน 138,524

2 ปอดบวมในเด็ก อันตรายที่มากับหนาว สยามรัฐ 94,878

3 กินเท่าไหร่ถึงพอดี สยามรัฐ 181,728

4 น้ าส้ม-กล้วยบด ยาพิษเด็กจากความดื้อของผู้ใหญ่ ผู้จัดการรายวัน 877,590

5 เท่าทัน โรคลิ้นหัวใจ เดลินิวส์ 577,038

6 วิ่งการกุศล Charity Run ยิ่งให้ ยิ่งได้ โตชิบา ข่าวสด 58,104

7 วิ่งการกุศล Charity Run ยิ่งให้ ยิ่งได้ โตชิบา เดลินิวส์ 653,928

8 ภัยเงียบ โรคความดันโลหิตสูง เดลินิวส์ 610,000

9 หน่วยแพทย์พระราชทาน จ.อุบลราชธานี สยามรัฐ 139,587

10 หน่วยแพทย์พระราชทาน จ.แม่ฮ่องสอน ไทยรัฐ 40,368

11 หมอจิ๋ว ติดตามประเมินผลงานหมอจิ๋ว สยามรัฐ 252,630

12 ชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชนมอบถุงผ้าให้ รพ. แนวหน้า 45,000

สรุปยอดมลูคา่ขา่วจ านวนทัง้ส้ิน 3,669,375
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เอกสารสรุปผลงานการน าเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลชลประทาน 

ชื่อเรื่อง    Personal safety 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ Infection Control 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Background) 
 

     ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยได้ประกาศจุดเน้นที่ส าคัญ
ประการหนึ่ง คือ ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากร ทั้งนีก้ิจกรรมการพยาบาลส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ
การใช้เข็มหรือของมีคม มีโอกาสเสี่ยงต่อการได้รับอุบัติเหตุเข็มท่ิมต าและสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งจาก
การปฏิบัติงาน ท าให้บุคลากรทางการพยาบาลมีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบชนิดบี
และซี เป็นต้น จากการศึกษาในบุคลากรทางสาธารณสุข รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วง
ระหว่างปี ค.ศ. 1998 – 2000 พบพยาบาลเป็นกลุ่มท่ีเกิดอุบัติเหตุที่มีความชุกมากที่สุด ถึงร้อยละ 49 จาก
การส ารวจที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศเกาหลี มีจ านวนพยาบาลเคยโดนเข็มทิ่มต าหรือของมีคมบาด 
พบความชุกคิดเป็นร้อยละ 79.7 จากการศึกษาในประเทศไทยในโรงพยาบาลชุมชน 11 แห่งในจังหวัด
ปัตตานี ในปี พ.ศ. 2546 พบว่าร้อยละ 34 ของบุคลากรพยาบาลทั้งหมดเคยได้รับอุบัติเหตุเข็มท่ิมต าหรือ
ของมีคมบาด (ชมพูนุช สุภาพวานิช, 2548 อ้างในจินตนา ตาปิน, 2552) และจากการศึกษาการบาดเจ็บ
จากของมีคมบาดในกลุ่มพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งในประเทศไทยพบว่า ความชุกของ
การถูกของมีคมบาดในกลุ่มพยาบาลวิชาชีพในหนึ่งปี มี 250 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 ของจ านวนพยาบาล
ทั้งหมด (Honda, Chompikul, et. al., 2011) ส่วนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ในช่วงปีงบประมาณ 2551 
ถึง 2554 พบว่ามีรายงานอุบัติเหตุการถูกเข็มทิ่มต าหรือของมีคมบาดของพยาบาลในกลุ่มงานการพยาบาล 
ปี 2552 พบ 21 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.8 ปี 2553 พบ 31 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.3 และปี 2554 มี 35 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 4.1 ของจ านวนอุบัตเิหตุที่เกิดข้ึนตามล าดับ  

ส าหรับศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ ในช่วงปีงบประมาณ 2560 - 2561 จากการรายงาน
พบว่า การเกิดอุบัติเหตุสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งจากการท างานของพยาบาลในสังกัดฝ่ายการพยาบาล 
ในปี 2560 (เดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) เกิดอุบัติการณ์ 7 ครั้ง ความชุกคิดเป็นร้อยละ 2.46 ป ี
2561 (เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) เกิดอุบัติการณ์ 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.51  ซึ่งมแีนวโน้ม

สูงขึ้นในกลุ่มพยาบาล ดงันั้นงาน Infection Control ร่วมกับฝ่ายการพยาบาลก าหนดนโยบายป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุฯ และจัดปฐมนิเทศ ฝึกอบรมให้ความรู้ อบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ
ของพยาบาลในฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ 
 

2.  วัตถุประสงค์   
เพ่ือความปลอดภัยของของบุคลากร 

     ตัวชี้วัด (ก าหนดค่าเป้าหมาย) 
พยาบาลเกิดอุบัติเหตุสัมผัสเลือด หรือสารคัดหลั่งจากการท างาน น้อยกว่าร้อยละ 2.55  
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3.  ข้ันตอนการด าเนินงาน 
  แนวทางการพัฒนาใช้แนวคิดตามวงจรเด็มม่ิง ดังนี้ 

1. PLAN  
1.1 วิเคราะห์ข้อมูล จัดล าดับความส าคัญ  

(พบมากในกลุ่มพยาบาลใหม่ จากอุบัติเหตุฯ ถูกเข็มทิ่มต า) 
1.2 ก าหนดจุดเน้นความปลอดภัยของบุคลากร  
1.3 ก าหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่ง (Standard Precaution) 
1.4 ประสานงานกับฝ่ายการพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1.5 จัดระบบรายงานอุบัตเิหตุฯ 
1.4 ปรับปรุง เรียนรู้ จากการวิเคราะห์สาเหตุ เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหา 

(เป้าหมายกลุ่มพยาบาลใหม่) 
2. DO  

2.1 ประกาศจุดเน้นความปลอดภัยของบุคลากร  
2.2 ใช้มาตรการป้องกันอุบัติเหตุสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่ง (Standard Precaution) 
2.3 ประสานงานกับฝ่ายการพยาบาล และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
2.4 จัดปฐมนิเทศ ฝึกอบรมให้ความรู้ อบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มพยาบาล 
เน้นเทคนิคการป้องกันเข็มทิ่มต า 

3. CHECK  
3.1 ติดตามการปฏิบัติ  
3.2 ให้ข้อมูลย้อนกับแก่ฝ่ายการพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
4.1 ทบทวนข้อบกพร่อง  
4.2 พัฒนา ปรับปรุงการท างานใหม ่ 
 

4.  ผลลัพธ์การด าเนินงาน (ตั้งแต่ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) 
พบพยาบาลเกิดอุบัติเหตุฯ  6 ครั้ง 
พยาบาลเกิดอุบัติเหตุสัมผัสเลือด หรือสารคัดหลั่งจากการท างานคิดเป็นร้อยละ 2.55  

 

5.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 หน่วยงานควรทบทวนแนวทางปฏิบัติทางการพยาบาลเป็นระยะ และต่อเนื่อง เพ่ือการรับรู้ 
ที่น าไปสู่ความตระหนัก และระมัดระวังในการป้องกัน เพ่ือลดอุบัติเหตุเข็มทิ่มต าหรือของมีคมบาด  
 

6.  แนวทางการแก้ไขปัญหา / การขยายผล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในกลุ่มบุคลากรอื่นๆ รวมทั้งศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่ม
ต าฯ การประเมินความเสี่ยงด้านกายภาพ และการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมป้องกันการเกิดอุบัติเหตุฯ  
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Personal safety
หนวยงานที่รับผิดชอบ Infection Control

1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา (Background) 2 วัตถุประสงค และตัวชี้วัด 

จากรายงานปงบประมาณ 2560 - 2561 ในศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ 

ชลประทาน พบวา การเกิดอุบัติเหตุสัมผัสเลือด/ สารคัดหลั่งจากการทํางานของพยาบาล

ในสังกัดฝายการพยาบาล (เดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) เกิดอุบัติการณ 7 คร้ัง 

ความชุกคิดเปนรอยละ 2.46 และ (เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) เกิดอุบัติการณ 

10 คร้ัง คิดเปนรอยละ 3.51  ซึ่งมีแนวโนมสูงขึ้นในกลุมพยาบาล ดังนั้นงาน Infection 

Control รวมกับฝายการพยาบาลจึงกําหนดนโยบายปองกันการเกิดอุบัติเหตุฯ และจัด

ปฐมนิเทศ ฝกอบรมใหความรู อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุของ

พยาบาลในฝายการพยาบาล ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุฯ

วัตถุประสงค เพื่อความปลอดภัยของของบุคลากร

ตัวช้ีวัด (กําหนดคาเปาหมาย)

รอยละของพยาบาลเกิดอุบัติเหตุสัมผัสเลือด/ สารคัดหลั่งจากการทํางาน นอยกวา 3

3 ขั้นตอนการดาํเนนิงาน

1. PLAN (วิเคราะหขอมูล กําหนดมาตรการปองกันเข็มตํา วางแผนการฝกอบรม)

2. DO (จัดปฐมนิเทศ ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เนนเทคนิค No Recap & No touch)

3. CHECK (ติดตามประเมินผลการปฏิบัติ รวบรวมขอมูลอุบัติการณ)

4. AET (ทบทวนปญหา วางแผนปรับปรุง)

ต้ังแตตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 พบพยาบาลเกิดอุบัติเหตุฯ  6 คร้ัง

รอยละของพยาบาลเกิดอุบัติเหตุสัมผัสเลือด/ สารคัดหลั่งจากการทํางาน เทากับ 2.55

5 ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน

หนวยการพยาบาลควรทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติทางการพยาบาลเปนระยะ และ

ตอเนื่อง เพื่อการรับรู ท่ีนําไปสูความตระหนัก และระมัดระวังในการปองกัน เพื่อลด

อุบัติเหตุเข็มท่ิมตําหรือของมีคมบาด 

6 แนวทางการแกไขปญหา / การขยายผล

การวิเคราะหขอมูลในกลุมบุคลากรอื่นๆ รวมท้ังศึกษาปจจัยท่ีสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุ

เข็มท่ิมตําฯ การประเมินความเสี่ยงดานกายภาพ และการสนับสนุนการสรางนวัตกรรม

ปองกันการเกิดอุบัติเหตุฯ 

4 ผลลัพธการดําเนินงาน
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เอกสารสรุปผลงานการน าเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลชลประทาน 

ชื่อเรื่อง โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเทคนิคการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือพิเศษทางด้าน Noninvasive 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยตรวจพิเศษระบบหัวใจและหลอดเลือด 

1.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ( Background) 

    หน่วยตรวจพิเศษระบบหัวใจและหลอดเลือด ให้บริการตรวจรักษาและวินิจฉัยผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและ

หลอดเลือด โดยแพทย์เฉพาะทางเชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด และมีพยาบาลประจ าห้องตรวจช่วย

แพทย์ในการเตรียมผู้ป่วยและเตรียมเครื่องมือพิเศษเฉพาะทางโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยมีอัตราก าลังคือ

แพทย์ประจ า 2 ท่าน แพทย์ช่วยราชการจาก มศว. 1 ท่าน และพยาบาลประจ า 1 ท่าน ซึ่งพยาบาลประจ า

ห้องตรวจ จ าเป็นต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการใช้เครื่องมือพิเศษเหล่านี้ พร้อมทั้งมีการฝึกฝน

ให้เกิดความช านาญเฉพาะด้าน สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างครบถ้วน และสามารถประเมินผู้ป่วยก่อน

การตรวจและเตรียมเครื่องมือได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง แต่ปัญหาที่พบ คือมีพยาบาลประจ าหน่วยงานเพียง 1 

ท่าน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วย และในกรณี ลาป่วย ลากิจ หรือลาพักร้อน จะไม่สามารถเปิด

ให้บริการตามปกติได้ จึงมีการจัดอัตราก าลัง OT เพ่ิมในบางวัน จึงต้องมีการจัดท า Trainning needs ในสิ่งที่

ผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องมี เพ่ือให้เกิดความช านาญเฉพาะด้าน สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ท างานอย่าง

มั่นใจ เพ่ือให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผู้ป่วยเกิดความปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ 

 

2.วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด (ก าหนดค่าเป้าหมาย) 

  2.1 ผู้ปฏิบัติงาน มีความพร้อม ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามข้ันตอน 

 2.2 ลดข้อผิดพลาดในการตรวจรักษา 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย (ร้อยละ) 

1.อัตราความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัติงาน 

≥90 

2.อัตราการเตรียมผู้ป่วยตรวจได้อย่าง
ถูกต้อง 

≥95 

3.อัตราการจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์
ได้อย่างถูกต้อง ตามข้ันตอน 

≥ 95 
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3.ขั้นตอนการด าเนินงาน 

3.1วิเคราะห์หาสาเหตุ ปัญหาในการปฏิบัติงาน 

3.2 ประชุม หาสาเหตุเพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหา 

3.3 ก าหนดเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 

3.4 ชี้แจงผู้ปฏิบัติงานถึงแนวทางวิธีการปฏิบัติ 

3.5จัดท าเอกสาร Check list และปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน 

3.6 ติดตามประเมินผลการด าเนินงานทุก 1 เดือน 

3.7 สรุปผลการด าเนินงาน 

 

4.ผลลัพธ์การด าเนินงาน (ตามตัวชี้วัด) อย่างน้อย 2 ช่วงเวลา (ปีหรือเดือน หรือสัปดาห์) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ก่อน
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์หลังด าเนินการ 
ครั้งที่1 ครั้งที่2 ครั้งที่3 

1.อัตราความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัติงาน 

≥90 80 85 90 95 

2.อัตราการเตรียมผู้ป่วยตรวจได้อย่าง
ถูกต้อง 

≥95 90 90 95 97 

3.อัตราการจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์
ได้อย่างถูกต้อง ตามข้ันตอน 

≥ 95 90 90 95 97 

 

 

5.ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

5.1 เจ้าหน้าที่มีเวร OT เฉลี่ยต่อเดือนค่อนข้างน้อย ประมาณ 3-4 เวร/เดือนและผู้ปฏิบัติงานสับเปลี่ยนเวรกัน

ในแต่ละครั้ง เนื่องจากติดภารกิจงานประจ า จ าเป็นต้องมีการทบทวนฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอ 

 

6.แนวทางแก้ไขปัญหา/การขยายผล  

6.2 มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอทุก 3 เดือน  
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6.3 จัดท าคู่มือที่มีภาพประกอบเพื่อความเข้าใจและชัดเจนมากขึ้น  
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเทคนิคการฝกปฏิบัติการใช
เครื่องมือพิเศษทางดาน Noninvasive

หนวยตรวจพิเศษระบบหัวใจและหลอดเลอืด

1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา (Background) 2 วัตถุประสงค และตัวชี้วัด 

หลอดเลือด โดยหนวยตรวจพิเศษระบบหัวใจและหลอดเลอืด 

ใหบริการตรวจรักษาและวินิฉัยโรคหัวใจและใชเครือ่งมือพเิศษเฉพาะทางดาน

โรคหัวใจ พยาบาลที่ชวยแพทย จําเปนตองมีการฝกปฏิบัติการใชเครื่องมือพเิศษ

เฉพาะทางฯเหลานี้ เพื่อใหเกดิความเช่ียวชาญเฉพาะดาน และเปนไปตาม

มาตรฐานในการตรวจรักษา และเปนการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ใหทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพ สามารถแกปญหหาเฉพาะหนาได และผูปวยไดรับการตรวจ
รักษาอยางถกูตองตามมาตรฐานและเกดิความปลอดภัย

วัตถุประสงค 1.ผูปฏิบัติงานมีความพรอม ความรู ความเขาใจและสามารถปฏิบัติ

ไดถูกตองตามขั้นตอน

2.ลดขอผิดพลาดในการตรวจรักษา

3.ผูปวยเกิดความปลอดภัยไมมีภาวะแทร

3 ขั้นตอนการดาํเนนิงาน

3.1 วิเคราะหหาสาเหตุปญหาในการปฏิบัติงาน

3.2ประชุมเพื่อหาแนวทางในการแกปญหา

3.3กําหนดเปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน

3.4 ช้ีแจงผูปฏิบัติงานถึงแนวทาง วิธีการปฎิบัติ 

3.5 จัดทําเอกสาร Check List และปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงาน

3.6 ติดตามประเมินผล การดําเนินงานทุก 1 เดือน

3.7 สรุปผลการดําเนินงาน

5 ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน

5.1 เจาหนาทีป่ระจํามีเพยีง 1 ทาน เจาหนาที ่OT มีเวรเฉลี่ย 3-5

เวร/เดือน และเปลี่ยนสลับเวรกัน ทําใหการฝกปฏิบัติไมตอเนื่อง 

จําเปนตองมีการทบทวนทกัษะอยางสม่ําเสมอ

5.2 กรณีเจาหนาที่ประจาํไมอยู และไมมีผูปฏิบัติงานแทน ไม

สามารถเปดใหบริการผูปวยได 6 แนวทางการแกไขปญหา / การขยายผล

6.1 มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอทกุ 3 เดือน

6.2 ปรับปรุงคูมือการฝกปฏิบัติงานที่มีภาพประกอบพรอมคําอธิบาย เพื่อความ

เขาใจและชัดเจนมากขึ้น

4 ผลลัพธการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด เปาหมาย (รอยละ)

1.อัตราความพึงพอใจของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ≥95

2.อัตราการเตรียมตรวจผูปวยทุกรายไดอยางถูกตองตามขั้นตอน ≥95

3.อัตราการจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณไดอยางถูกตอง ตามขั้นตอน ≥ 95

4.อัตราการเกิดขอผิดพลาดขณะผูปวยรับการตรวจ 0

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลลัพธกอน

ดําเนินการ

ผลลัพธหลังดําเนินการ

คร้ังท่ี1 คร้ังท่ี2 คร้ังท่ี3

1.อัตราความพึงพอใจของเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงาน

≥95 90 95 95

2.อัตราการเตรียมตรวจผูปวยทุกรายไดถูกตองตามข้ันตอน ≥95 90 95 95

3.อัตราการจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณไดอยางถูกตอง ตาม

ข้ันตอน

≥ 95 90 90 95

4.อัตราการเกิดขอผิดพลาดขณะผูปวยรับการตรวจ 0 ราย 0 0 0
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เอกสารสรุปผลงานการน าเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลชลประทาน 

ชื่อเรื่อง  การให้ค าปรึกษาแก่บุคลากรด้านการใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติข้ันสูง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานวิจัย 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Background) 

การศึกษาและวิจัยด้านการแพทย์และการสาธารณสุขเป็นการศึกษาเพ่ือแสวงหาความรู้ใหม่ๆ     
มีการพัฒนาคุณภาพของงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนการพัฒนางานที่ท าอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อ
มนุษย์มากที่สุด ทั้งนี้ความรู้ หรือวิธีการใหม่ทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่ได้มานั้นมีความน่าเชื่อถือ 
และมีความเป็นไปได้อย่างไร หลักการและแนวคิดทางด้านสถิติจึงถูกน าเกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย  ไม่ว่า
จะเป็นการค านวณขนาดตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ืออธิบายลักษณะของกลุ่มที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
ตอบค าถาม และวัตถุประสงค์ของผู้วิจัยในการศึกษา ตลอดจนการน าเสนอข้อมูลและสรุป อภิปรายผลการ
ศึกษาวิจัย  ทั้งนี้ยังถูกใช้ในการเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจและสรุปผลการศึกษา เพ่ือให้เข้าใจสถิติมาก
ยิ่งขึ้นและน าสถิติไปใช้ในงานวิจัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับงานวิจัย   

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ  ชลประทานมี พันธกิจด้ านการจัดการเรียนการสอน                          
ด้านแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาอ่ืน การบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน รวมทั้งบริการ
วิชาการสู่สังคม และการวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ ส าหรับการวิจัยนั้ นเป็นหัวใจของการพัฒนา
และเป็นที่มาขององค์ความรู้ในอันที่จะน าไปสู่การจัดการเรียนการสอน การบริการทางด้านวิชาการและ
เป็นฐานความรู้ให้แก่สังคม สถานภาพการวิจัยขององค์กรเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงศักยภาพทางด้านวิชาการของ
องค์กร จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาศักยภาพการวิจัย    ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – 
๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย โดยเน้นหลักสูตรการบรรยายและการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เพ่ือเป็นการกระตุ้นจูงใจให้เกิดบรรยากาศ และวัฒนธรรมการวิจัยเกิดขึ้นภายในศุนย์การแพทย์
ฯ รวมทั้งการอบรมให้ความรู้ด้านการวิจัย เพ่ือสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้น ดังนั้น ศุนย์การแพทย์ฯ 
เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว จึงก าหนดจัดโครงการการให้ค าปรึกษาแก่บุคลากรด้านการใช้โปรแกรม
วิเคราะห์สถิติขั้นสูงขึ้น โดยเน้นหลักการให้ค าปรึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ  เพ่ือ
เป็นการพัฒนาศักยภาพวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น อันจะน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัยของศูนย์
การแพทย์ฯ ต่อไป 
2.  วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด (ก าหนดค่าเป้าหมาย) 

2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
2.1.1 เพื่อให้ความรู้ในการใช้สถิติขั้นสูง และการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติแก่นักวิจัย  
2.2.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยในศุนย์การแพทย์ฯ  
 

2.2 ตัวชี้วัดความส าเร็จ และระดับความส าเร็จของโครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ระดับความส าเร็จ 

(ระบุ Output / 
Outcome / Impact) 

ความรู้ ความเข้าใจ / การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์/
ความพึงพอใจของผู้รับการปรึกษาทางสถิติและการ
ใช้โปรแกรม 

มากกว่า  
ร้อยละ 80 

นักวิจัย บุคลากรใน
ศูนย์การแพทย์ฯ 

มากกว่า ร้อยละ 80 
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3.  ข้ันตอนการด าเนินงาน 

 
4.  ผลลัพธ์การด าเนินงาน (ตามตัวช้ีวัด) อยา่งน้อย 2 ช่วงเวลา (ปี หรือ เดือน หรือ สัปดาห์) 
 จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการปรึกษาทางสถิติในหน่วยงานวิจัยของนักวิจัย 
จ านวน 12 คน พบว่า นักวิจัยมีความพึงพอใจรวมในระดับมาก (ร้อยละ 91.70) และเมื่อจ าแนกตามด้ าน
ต่างๆ พบว่า  

1) ด้านนักสถิติ / ความรู้ ความเข้าใจ / การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  นักวิจัยมีความพึงพอใจใน
ด้านมีความรู้ ความเข้าในด้านสถิติเพ่ิมมากขึ้นจากเดิม และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้   
(ร้อยละ 91.70) รองลงมาคือ การตอบค าถาม  และ สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น          
(ร้อยละ 83.33)  

2) ด้านการบริการ / สถานที่ / ระยะเวลา นักวิจัยทุกคนมีความพึงพอใจในส่วนของเจ้าหน้าที่
บริการด้วยความเต็มใจ พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม  รองลงมา
คือ ขั้นตอนการให้บริการมีระบบชัดเจนไม่ซับซ้อน (ร้อยละ 83.33) 
 
5.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 -ช่วงระยะเวลาและช่องทางในการรับการปรึกษา เนื่องจากนักวิจัยส่วนใหญ่เป็นเจ้าที่ประจ า 
ท างานประจ า ท าให้อาจไม่มีเวลาในการขอรับค าปรึกษาทางสถิติหรือมีเวลาน้อยในการขอรับค าปรึกษา 
 -สิ่งสนับสนุนการในด้านสถานที่ในการรับบริการปรึกษาทางสถิติ ยังขาดความพร้อมของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และโปรแกรม และห้องให้ค าปรึกษาท่ีเป็นสัดส่วนแยก 
   
6.  แนวทางการแก้ไขปัญหา / การขยายผล 
 -เพ่ิมช่องทางในการให้การปรึกษาหรือติดต่อกับนักสถิติท่ีมากข้ึน เช่น ทางไลน์ กลุ่มไลน์ อิเมลล ์
เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในติดต่อประสานงาน 
 -งานวิจัยด าเนินการขอรับการสนับสนับเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส ารองไฟฟ้าจากฝ่าย
สารสนเทศ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็นสิ่งสนับสนุนให้แก่นักวิจัยที่มาใช้บริการในหน่วย
งานวิจัย ในด้านการสืบค้นงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการพิมพ์เอกสารและแก้ไขเอกสารในการ
ขอรับพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย และการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน   
 หมายเหตุ ทั้งหมดไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 
  ส่งภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2562  

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขออนุมัติโครงการ             
2. ประสานงานและนัดหมายกับ
ผู้วิจัยผ่านช่องทางต่างๆ  

            

3. การให้ค าปรึกษาและฝึกใช้
โปรแกรมทางสถิติรายบุคคล 

            

4. ประเมินผลและความพึงพอใจ             
5. รายงานผลการด าเนินกิจกรรม             
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การใหคําปรึกษาแกบุคลากรดานการใชโปรแกรมวิเคราะหสถิติขั้นสูง
งานวิจัย

1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา (Background)

2 วัตถุประสงค และตัวชี้วัด (กําหนดคาเปาหมาย)

การศึกษาและวิจัยดานการแพทยและการสาธารณสุขเปน

การศึกษาเพื่อแสวงหาความรูใหมๆ   หลักการและแนวคิดทางดานสถิติ

ถูกนําเกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยมากขึ้น  ทั้งน้ียังถูกใชในการเปน

เครื่องมือในการตัดสินใจและสรุปผลการศึกษา    ศูนยการแพทย   

ปญญานันทภิกขุ ชลประทานมีพันธกิจดานการจัดการเรียนการสอน 

การบริการดานสุขภาพแกประชาชน รวมทั้งบริการวิชาการสูสังคม และ

การวิจัยเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ สําหรับการวิจัยนั้นเปนหัวใจของ

การพัฒนาและเปนที่มาขององคความรูในอันที่จะนําไปสูการจัดการ

เรียนการสอน การบริการทางดานวิชาการและเปนฐานความรูใหแก

สังคม ดังนั้น ศูนยการแพทยฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาว จึง

กําหนดจัดโครงการการใหคําปรึกษาแกบุคลากรดานการใชโปรแกรม

วิเคราะหสถิติขั้นสูงขึ้น โดยเนนหลักการใหคําปรึกษาและฝกปฏิบัติการ

ใชโปรแกรมวิเคราะหทางสถิติ  เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพวิจัยใหมี

คุณภาพมากยิ่งขึ้น อันจะนําไปสูการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของศูนย

การแพทยฯ ตอไป

1. เพื่อใหความรูในการใชสถิติขั้นสูง และการใชงานโปรแกรม

วิเคราะหทางสถิติแกนักวิจยั 

2. เพื่อสงเสริมและพฒันาศักยภาพของนักวิจยัในศูนยการแพทยฯ 

3 ขั้นตอนการดาํเนนิงาน

4 ผลลัพธการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วดั)

5 ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน

6 แนวทางการแกไขปญหา / การขยายผล

1. เพิ่มชองทางในการใหการปรึกษาหรือติดตอกับนักสถิติที่

มากขึ้น เชน ทางไลน กลุมไลน อิเมลล เปนตน เพื่อเพิ่มความสะดวกใน

ติดตอประสานงาน

2. งานวิจัยดําเนินการขอรับการสนับสนับเครื่องคอมพิวเตอร

และอุปกรณสํารองไฟฟาจากฝายสารสนเทศ เพื่อเปนการอํานวยความ

สะดวก และเปนสิ่งสนับสนุนใหแกนักวิจยัที่มาใชบริการในหนวย

งานวิจัย 

1. ชวงระยะเวลาและชองทางในการรับการปรึกษา เนื่องจาก

นักวิจัยสวนใหญเปนเจาที่ประจํา ทํางานประจํา ทําใหอาจไมมีเวลาใน

การขอรับคําปรึกษาทางสถิติหรือมีเวลานอยในการขอรับคําปรึกษา

2. สิ่งสนับสนุนการในดานสถานที่ในการรับบริการปรึกษาทาง

สถิติ ยังขาดความพรอมของอุปกรณคอมพิวเตอรและโปรแกรม และ

หองใหคําปรึกษาที่แยกเปนสัดสวน

สรุปความพึงพอใจ (n=12)

ความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก

1.1) ความรู ความเขาในดานสถิติเพิ่มมากขึ้นจากเดิม 

1.2) สามารถนําความรูไปใชประโยชนตอไปได 

1.3) การตอบคําถาม อธิบายไดชัดเจนและตรงประเด็น

2.1) การตอบคําถาม อธิบายไดชัดเจนและตรงประเด็น

2.2) เจาหนาที่บริการดวยความเต็มใจ พูดจาสุภาพฯ

91.7%

91.7%

91.7%

83.3%

100%

83.3%

ประสานงานและนัดหมาย

การใหคําปรึกษาและฝกใชโปรแกรมทางสถติิรายบุคคล

ประเมินผลและความพึงพอใจ
นํา Feedbacks 

มาปรับปรุงการใหบริการ
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ชื่อเร่ือง  ระบบนัดเลื่อมเวลาเพ่ือลดระยะเวลารอคอย รอบ 2 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ หนวยตรวจศัลยกรรมกระดูกและขอ 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

จากการท่ีผูมารับบริการงานผูปวยนอกหนวยตรวจศัลยกรรมกระดูกและขอศูนยการแพทยปญญานันท

ภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒมีความไมพึงพอใจในการรับบริการท่ีรอนานและผูรับบริการมาแออัด

ในหนวยตรวจ โดยมีขอมูลระยะเวลารับบริการเฉล่ียในป พ.ศ.2558-2561 ดังนี ้ป 2558 เทากับ 151 นาที,  ป 

2559 เทากับ 153นาที, ป 2560 เทากับ 154 นาที, ป 2561 เทากับ 125 นาที ซ่ึงเกินเปาหมายระยะเวลาท่ีตั้งไว

ไมเกิน 90 นาที จากการดําเนนิงานระบบนัดเล่ือมเวลา ป 2561 ไดพบปญหาท่ีทําใหเกิดความลาชา เชน ผูมารับ

บริการมีนัดซอนหลายแผนก,แพทยลงตรวจลาชา,แพทย Intern consult อาจารยแพทย ซ่ึงเปนสาเหตุทําใหเกิด

ความลาชาผูปวยรอตรวจนาน หนวยตรวจศัลยกรรมกระดูกและขอจึงไดนําปญหามาพัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อ

ลดระยะเวลารอคอยและลดความแออัดในขณะรอตรวจ  ซ่ึงปจจุบันศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒไดผานการรับรองคณุภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation : HA) ซ่ึงเปน

หลักประกันวาโรงพยาบาลมีระบบงานท่ีเปนมาตรฐานมีระบบการตรวจสอบตนเองไดอยางนาไววางใจโดยมีทีมสห

สาขาวิชาชีพในการดูแลผูปวยโดยยึดผูปวยเปนศูนยกลางเพื่อใหเกิดความพึงพอใจของผูรับบริการเปนสําคัญ 

2. วัตถุประสงคและกําหนดตัวชี้วัด

วัตถุประสงค

1. เพื่อลดระยะเวลารอคอยตรวจ
2. เพื่อใหผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจ
3. บริเวณท่ีรอคอยไมแออัด

กําหนดตัวชี้วัด 

1. ระยะเวลารอคอยเฉล่ียตั้งแตบัตรมาถึงหนวยตรวจศัลยกรรมกระดูกจนถึงตรวจเสร็จ ไมเกิน 90 นาที
2. ความพึงพอใจของผูรับบริการไมนอยกวารอยละ 80

3. ขั้นตอนการดําเนินงาน

1. ประชุมทีมวางแผน

2. เก็บระยะเวลารอคอยผูปวยเขาตรวจของอาจารยแพทย 9 ทาน และ แจกแบบสอบถามความพึงพอใจ

3. สรุปผลปฏิบัติงาน

4. นําเสนอผลงาน
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4.ผลลัพธการดําเนินงาน 

1. ระยะเวลารอคอยเฉล่ียตั้งแตบัตรมาถึงหนวยตรวจศัลยกรรมกระดูกจนถึงตรวจเสร็จ 102 นาที 
2. ความพึงพอใจ 

2.1 คิวเขาตรวจไมตองเสียเวลามาจับคิวลวงหนาพอใจ+พอใจมาก 100 % 
2.2 บริเวณท่ีรอคอยไมแออัดพอใจ+พอใจมาก 97 %, พอใจนอย 3  % (ขอเสนอแนะจากผูรับบริการ :       
ควรท่ีจะนัดใหเวลาไมตองรอนานมาก) 
 

5.ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

จากการดําเนินงาน เรือ่ง พัฒนาระยะเวลารอคอย ระยะเวลาลดลง 23 นาทีซ่ึงยังไมไดตามเปาหมาย  เนื่องจาก

ปญหายังคงเปนปญหาเดิม ดงัตอไปนี ้

1. แพทยลงตรวจลาชา (กําหนดเวลาในการออกตรวจ 9.00 น.) 

2. มีคิว Walk – in แทรก 

3. มีการสอนนิสิตแพทยในการตรวจ OPD 

4. แพทยไปผาตัด 

ปญหาและอุปสรรคดังมากลาวนี้ทําใหระยะเวลารอคอย ไมไดตามเปาหมายจึงเปนโอกาสท่ีจะพัฒนาตอไป 

6. แนวทางการแกไขปญหา / การขยายผล 

แนวทางแกไข 
1. มีการปรับแพทยท่ีออกตรวจชาเกิน 30 นาที และช่ืนชมแพทยท่ีออกตรวจตรงเวลา  
2. ผูปวยท่ีมาผิดนัดหรือ walk in มาใหม ใหตรวจกับแพทย Intern แลวนัดพบอาจารยแพทยในคราวตอไป ตาม

ระบบคิว 
 
การขยายผล 

การนัดผูปวยเล่ือมเวลาทําใหระยะเวลารอคอยของผูรับบริการลดลงและจะชวยใหทีมงานดานสุขภาพของ
โรงพยาบาลสามารถนําขอมูลท่ีไดไปใชบริหารจัดการระบบการใหบริการและการปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็ว
ข้ึนเปนการสรางมาตรฐานการปฏิบัตงิานท่ีดีกวาเดิมทําใหผลการปฏิบัติงานมีคณุภาพและมีประสิทธิภาพสงผลให
ผูรับบริการสามารถเขาถึงบริการไดอยางรวดเร็วสะดวกและเกิดความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับและนําผลการ
พัฒนามาแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันในหนวยงานการพยาบาลผูปวยนอก 
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ชื่อเร่ือง ระบบนัดเลื่อมเวลาเพื่อลดระยะเวลารอคอย 
หนวยงานที่รับผิดชอบ หนวยตรวจศัลยกรรมกระดูกและขอ

1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Background) 2 วัตถุประสงค และตัวช้ีวัด 

จากการท่ีผู้มารับบริการงานผู้ ป่วยนอกหนว่ยตรวจศลัยกรรมกระดกูและข้อศนูย์
การแพทย์ปัญญานนัทภิกข ุชลประทาน มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒมีความไมพ่ึง

พอใจในการรับบริการท่ีรอนานและผู้ รับบริการมาแออดัในหนว่ยตรวจ จากการ

ดําเนินงานระบบนดัเลื่อมเวลา ปี 2561 ได้พบปัญหาท่ีทําให้เกิดความลา่ช้า เช่น ผู้มา

รับบริการมีนดัซ้อนหลายแผนก,แพทย์ลงตรวจลา่ช้า,แพทย์ Intern consult 
อาจารย์แพทย์ ซึง่เป็นสาเหตทํุาให้เกิดความลา่ช้าผู้ ป่วยรอตรวจนาน หนว่ยตรวจ

ศลัยกรรมกระดกูและข้อจึงได้นําปัญหามาพฒันาคณุภาพการบริการเพ่ือลดระยะเวลา

รอคอยและลดความแออดัในขณะรอตรวจ 

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือลดระยะเวลารอคอยตรวจ

2. เพ่ือให้ผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจ

3. บริเวณท่ีรอคอยไมแ่ออดั

กาํหนดตัวชีว้ัด
1. ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยตัง้แตบ่ตัรมาถึงหนว่ยตรวจศลัยกรรมกระดกู

จนถึงตรวจเสร็จ ไมเ่กิน 90 นาที

2. ความพึงพอใจของผู้ รับบริการไมน้่อยกว่าร้อยละ 80

3 ข้ันตอนการดําเนินงาน

1. ประชมุทีมวางแผน

2. เก็บระยะเวลารอคอยผู้ ป่วยเข้าตรวจของอาจารย์แพทย์ 9 ทา่น 

และแจกแบบสอบถามความพึงพอใจ
3. สรุปผลปฏิบติังาน

4. นําเสนอผลงาน

1. ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยตัง้แตบ่ตัรมาถึงหนว่ยตรวจศลัยกรรมกระดกูจนถึง

ตรวจเสร็จ 102 นาที

2. ความพึงพอใจ

2.1 คิวเข้าตรวจไมต้่องเสยีเวลามาจบัคิวลว่งหน้าพอใจ+พอใจมาก 100 %

2.2 บริเวณท่ีรอคอยไมแ่ออดัพอใจ+พอใจมาก 97 %, พอใจน้อย 3 % 

5 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน

1. แพทย์ลงตรวจลา่ช้า (กําหนดเวลาในการออกตรวจ 9.00 น.)

2. มีคิว Walk – in แทรก

3. มีการสอนนิสิตแพทย์ในการตรวจ OPD

4. แพทย์ไปผ่าตดั

6 แนวทางการแกไขปญหา / การขยายผล

แนวทางแก้ไข

1. มีการปรับแพทย์ท่ีออกตรวจช้าเกิน 30 นาทีและช่ืนชมแพทย์ท่ีออกตรวจ

ตรงเวลา

2. ผู้ ป่วยท่ีมาผิดนดัหรือ walk in มาใหม ่ให้ตรวจกบัแพทย์ Intern แล้วนดัพบ     
อาจารย์แพทย์ในคราวตอ่ไป ตามระบบคิว

การขยายผล

การนดัผู้ ป่วยเลื่อมเวลาทําให้ระยะเวลารอคอยของผู้ รับบริการลดลงและ

จะช่วยให้ทีมงานด้านสขุภาพของโรงพยาบาลสามารถนําข้อมลูท่ีได้ไปใช้

บริหารจดัการระบบการให้บริการและการปฏิบติังานมีความสะดวกรวดเร็วขึน้  

เป็นการสร้างมาตรฐานการปฏิบตัิงานท่ีดีกว่าเดิมทําให้ผลการปฏิบตัิงานมี

คณุภาพและมีประสิทธิภาพสง่ผลให้ผู้ รับบริการสามารถเข้าถึงบริการได้อยา่ง

รวดเร็วสะดวกและเกิดความพงึพอใจในบริการท่ีได้รับและนําผลการพฒันามา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนัในหนว่ยงานการพยาบาลผู้ ป่วยนอก

4 ผลลัพธการดําเนินงาน
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เอกสารสรุปผลงานการน าเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลชลประทาน 

ชื่อเรื่อง  EC Alert 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส ำนักงำนจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Background) 
 เนื่องจำกงำนวิจัยที่ขอส่ง EC จ ำนวนปี 2559 – 2561 จ ำนวน 16 , 30 และ 20 เรื่อง ตำมล ำดับ 
พบว่ำมีกำรลงทะเบียนรับโครงร่ำงวิจัยโดยกำรบันทึกลงสมุดลงทะเบียน พอใกล้ถึ งเวลำที่นักวิจัยจะต้อง
ด ำเนินกำรส่งกำรขอต่ออำยุหนังสือรับรองโครงกำรวิจัยและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัย ในกรณีที่
โครงกำรวิจัยยังด ำเนินกำรไม่เสร็จสิ้น หรือกำรแจ้งปิดโครงกำรวิจัยโดยกำรส่งรำยงำนสรุปผลกำรวิจัย       
(Final Report) ในกรณีกรณีที่ โครงกำรวิจัยด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว มำยังส ำนักงำนนั้น เจ้ำหน้ำที่
ส ำนักงำนฯ ต้องไปเปิดสมุดลงทะเบียนที่บันทึกข้อมูลโครงกำรวิจัยอีกครั้ง ท ำให้เสียเวลำกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงมำก และทำงเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำนฯ ต้องด ำเนินกำรแจ้งเตือนนักวิจัยล่วงหน้ำ 1 เดือน ตำม
วิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน  Standard Operating Procedures (SOPs) ของส ำนักงำนจริยธรรมกำรวิจัยใน
มนุษย์ ในด ำเนินกำรส่งกำรขอต่ออำยุหนังสือรับรองโครงกำรวิจัยและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัย
หรือกำรส่งรำยงำนสรุปผลกำรวิจัย (Final Report) ของนักวิจัย ซึ่งท ำให้เกิดกำรแจ้งเตือนนักวิจัยล่ำช้ำ ไม่
ตรงตำมก ำหนดกำรแจ้งเตือนในบำงโครงกำรวิจัย ท ำให้กำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน  Standard 
Operating Procedures (SOPs)  จึ งคิ ด พั ฒ น ำกำรบั นทึ กและกำรจั ดกำรข้ อมู ล ให้ อยู่ ใน ฐำน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ บนโปรแกรมประเภท Microsoft Excel ในหน้ำเดียว โดยไม่ต้องเสียเวลำเปิดสมุด
ลงทะเบียนและสำมำรถเรียกดูข้อมูลในฐำนคอมพิวเตอร์นี้ได้เมื่อต้องกำรตรวจสอบ 
 
2. วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด (ก ำหนดค่ำเป้ำหมำย) 
2.1 เพ่ือกำรเก็บรวบรวมและกำรบันทึกข้อมูลงำนวิจัยที่ส่งขอ EC เป็นระบบมำกขึ้น 
2.2 เพ่ือเป็นกำรเตือนให้ทรำบว่ำงำนวิจัยที่ขอส่ง EC ครบก ำหนดรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัย 
2.3 เพ่ือเป็นกำรเตือนให้ทรำบว่ำงำนวิจัยที่ขอส่ง EC ครบก ำหนดกำรขอต่ออำยุหนังสือใบรับรอง
โครงกำรวิจัย 
2.4 เพ่ือเป็นกำรเตือนให้ทรำบว่ำงำนวิจัยที่ขอส่ง EC ครบก ำหนดกำรส่งรำยงำนสรุปผลกำรวิจัย (Final 
Report) 
3.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม กย61 สค61 พย61 ธค61 มค62 กพ62 มีค62 กพ62 พค62 มิย62 กค62 
1 น ำปัญที่พบมำ

ทบทวน 
           

2 ออกแบบ
ระบบ 

           

3 ทดลองระบบ            
4 เก็บข้อมูล            
5 น ำปัญ หำมำ

วิเครำะห์ 
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4.  ผลลัพธ์การด าเนินงาน (ตามตัวช้ีวัด) อยา่งน้อย 2 ช่วงเวลา (ปี หรือ เดือน หรือ สัปดาห์) 
ตัวชี้วัด 
  อัตรำกำรแจ้งเตือนนักวิจัยในกำรขอต่ออำยุหนังสือรับรองโครงกำรวิจัย  กำรขอส่งรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัยหรือกำรขอส่งรำยงำนสรุปผลกำรวิจัย (Final Report) ก่อนครบก ำหนด 80 % 
ใน 1 ปี 
 
5.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 พบว่ำกำรแจ้งเตือนนักวิจัยผ่ำนทำงอีเมล ซึ่งนักวิจัยนั้น เป็นบุคคลภำยนอกศูนย์กำรแพทย์      
ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน หรือนักวิจัยที่ไม่ได้สังกัดหน่วยงำนในศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ 
ชลประทำน เป็นไปได้ยำกกว่ำบุคลำกรภำยใน ทำงเจ้ำหน้ำที่จึงได้แจ้งเตือนผ่ำนทำงอีเมลแทนและกำรแจ้ง
เตือนผ่ำนทำงอีเมลนั้น ไม่สำมำรถเช็คได้ว่ำนักวิจัยจะได้รับอีเมลหรือไม่ จึงเป็นปัญหำและอุปสรรคต่อกำร
ด ำเนินกำรแจ้งเตือนนักวิจัยให้ทันตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
 
6.  แนวทางการแก้ไขปัญหา / การขยายผล 
 เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรติดต่อนักวิจัย ซึ่งเป็นบุคคลภำยนอกศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ 
ชลประทำน หรือนักวิจัยที่ไม่ได้สังกัดหน่วยงำนในศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ  ชลประทำน ทำง
โทรศัพท์อีกครั้งหลังจำกด ำเนินกำรแจ้งเตือนผ่ำนทำงอีเมล 
 
หมายเหตุ ทั้งหมดไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 
  ส่งภำยในวันที่ 5 มิถุนำยน 2562  
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EC Alert
สํานักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา (Background) 2 วัตถุประสงค และตัวชี้วัด 

เนื่องจากงานวิจัยท่ีขอสง EC จํานวนป 2559 – 2561 จํานวน 16 , 30 และ 20 เรื่อง ตามลําดับ 

พบวามีการลงทะเบียนรับโครงรางวิจัยโดยการบันทึกลงสมุดลงทะเบียน พอใกลถึงเวลาท่ีนักวิจัย

จะตองดําเนินการสงการขอตออายุหนังสือรับรองโครงการวิจัยและรายงานความกาวหนา

โครงการวิจัย ในกรณีท่ีโครงการวิจัยยังดําเนินการไมเสร็จสิ้น หรือการแจงปดโครงการวิจัย โดยการ

สงรายงานสรุปผลการวิจัย (Final Report) ในกรณีท่ีโครงการวิจัยดําเนินการเสร็จสิ้นแลว มายัง

สํานักงานนั้น เจาหนาท่ีสํานักงานฯ ตองไปเปดสมุดลงทะเบียนท่ีบันทึกขอมูลโครงการวิจัยอีกครั้ง  

ทําใหเสียเวลาการปฏิบัติงานอยางมาก และทางเจาหนาท่ีสํานักงานฯ ตองดําเนินการแจงเตือน

นักวิจัยลวงหนา 1 เดือนตามวิธีดําเนินการมาตรฐาน  Standard Operating Procedures (SOPs)

ของสํานักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ในดําเนินการสงการขอตออายุหนังสือรับรองโครงการวิจัย

และรายงานความกาวหนาโครงการวิจัยหรือการสงรายงานสรุปผลการวิจัย (Final Report) ของ

นักวิจัย ซึ่งทําใหเกิดการแจงเตือนนักวิจัยลาชา ไมตรงตามกําหนดการแจงเตือนในบางโครงการวิจัย 

ทําใหการปฏิบัติงานไมเปนไปตามมาตรฐาน Standard Operating Procedures (SOPs) จึงคิด

พัฒนาการบันทึกและการจัดการขอมูลใหอยูในฐานขอมูลคอมพิวเตอร บนโปรแกรมประเภท 

Microsoft Excel ในหนาเดียว โดยไมตองเสียเวลาเปดสมุดลงทะเบียนและสามารถเรียกดูขอมูลใน

ฐานคอมพิวเตอรนี้ไดเมื่อตองการตรวจสอบ

2.1 เพื่อการเกบ็รวบรวมและการบันทึกขอมลูงานวิจยัท่ีสงขอ EC เปนระบบมากขึ้น

2.2 เพื่อเปนการเตือนใหทราบวางานวจิยัท่ีขอสง EC ครบกําหนดรายงานความกาวหนา

โครงการวิจัย

2.3 เพื่อเปนการเตือนใหทราบวางานวจิยัท่ีขอสง EC ครบกําหนดการขอตออายหุนังสือ

ใบรบัรองโครงการวจิัย

2.4 เพือ่เปนการเตือนใหทราบวางานวจิยัท่ีขอสง EC ครบกําหนดการสงรายงานสรุป

ผลการวิจัย (Final Report)

3 ขั้นตอนการดาํเนนิงาน

1. เดอืนกันยายน - เดือนพฤศจิกายน 2561 รวบรวมปญหาท่ีพบมาทบทวน

2. เดอืนธันวาคม 2561 ทําการออกแบบระบบการทํางานบนโปรแกรม 

Microsoft Excel

3. เดือนมกราคม 2562 ทําการทดลองระบบงานจริง

4. เดือนกุมภาพันธ - เดือนเมษายน 2562 ทําการเก็บขอมูลการปฏิบัติงาน

5. เดอืนพฤษภาคม - เดอืนกรกฎาคม 2562 รวบรวมปญหาและนํามาวิเคราะห 

5 ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน

พบวาการแจงเตือนนักวิจัยผานทางอีเมล ซึ่งนักวิจัยนั้นเปนบุคคลภายนอก

ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน หรือนักวิจัยท่ีไมไดสังกัดหนวยงาน

ในศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน เปนไปไดยากกวาบุคลากร

ภายใน ทางเจาหนาท่ีจึงไดแจงเตือนผานทางอีเมลแทนและการแจงเตือนผาน

ทางอีเมลนั้น ไมสามารถเช็คไดวานักวิจัยจะไดรับอีเมลหรือไม จึงเปนปญหาและ

อุปสรรคตอการดําเนินการแจงเตือนนักวิจัยใหทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด

6 แนวทางการแกไขปญหา / การขยายผล

เจาหนาท่ีสํานักงานฯ ไดดําเนินการติดตอนักวิจัย ซึ่งเปนบุคคลภายนอกศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ 

ชลประทาน หรือนักวิจัยท่ีไมไดสังกัดหนวยงานในศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน ทางโทรศัพท

อีกครั้ง  หลังจากดําเนินการแจงเตือนผานทางอีเมล

4 ผลลัพธการดําเนินงาน

แจงนักวิจัยกอน

ครบกําหนด 1 

เดือน

เดือน พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62

จํานวน 1 2 3 2

ทันเวลา 1 0 2 0

ไมทันเวลา 0 2 1 2

กอนดําเนินงาน

แจงนักวิจัยกอน

ครบกําหนด 1 

เดือน

เดือน มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62

จํานวน 1 2 0 1

ทันเวลา 1 2 0 1

ไมทันเวลา 0 0 0 0

หลังดําเนินงาน
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ชื่อเรื่อง การเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงฉุกเฉินขณะรอตรวจ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ห้องตรวจอายุรกรรม 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา(Background)  

ห้องตรวจอายุรกรรมมีผู้รับบริการ เฉลี่ยมากกว่า 200 คน/วัน และมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ผู้ที่มา

รับบริการ มีทั้งผู้ป่วยในระบบนัด และผู้ป่วยที่ไม่ได้เข้าระบบนัด รวมถึงผู้ป่วยที่รับปรึกษามาจากแผนกต่างๆ 

ในผู้ป่วยเหล่านี้ขณะรอตรวจอาจมีอาการเปลี่ยนแปลงฉุกเฉินที่เกิดความเสี่ยงต่อชีวิต เช่น เกิดภาวะ Severe 

Hypertension,Hypotension,Hyperglycemia,Hypoglycemia,ACS,Dyspnea ซึ่งในผู้ป่วยเหล่านี้ถ้าได้รับ

การประเมินและการช่วยเหลือได้ทันท่วงที จะท าให้ผู้ป่วยอาจเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ห้องตรวจอายุรกรรม

ไม่มีห้องสังเกตอาการผู้ป่วยและจ านวนเจ้าหน้าที่ยังไม่เหมาะสมกับผู้ป่วยที่มีจ านวนเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน 

Productivity เฉลี่ย 143.35/เดือน 

2. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 

   1.เจ้าหน้าที่พยาบาลสามารถประเมินผู้ป่วยได้ทันท่วงที 100% 

2.ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 100% 

3.เจ้าหน้าที่ใช้หลัก SBAR ในการสื่อสาร ส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ100% 

4.ผู้ป่วยได้รับการส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพ/ปลอดภัย100% 

3.ขั้นตอนการด าเนินงาน 

- ประชุมก าหนดเป้าหมาย 

- ค้นหาสถิติ ผู้ป่วยที่อาการเปลี่ยนแปลงฉุกเฉินขณะรอตรวจ และน ามาวิเคราะห์

ปัญหา 

- หาแนวทางจัดท าแบบประเมิน และติดตามการดูแลผู้ป่วย ที่มีอาการเปลี่ยนแปลง

ฉุกเฉินตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้านท้าย 
- จัดให้มีพยาบาล มีเวรประจ าวัน ในการดูแลและประเมินผู้ป่วย ที่รอตรวจเป็นระยะ 

- เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถแก่เจ้าหน้าที่ ในเรื่องการประเมินผู้ป่วยที่มีอาการ

เปลี่ยนแปลงฉุกเฉินขณะรอตรวจ และสามารถให้การช่วยเหลือผู้ป่วย เบื้องต้นได้ 

- จัดท าป้ายเฝ้าสังเกตอาการ 
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4.ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

 ก่อนท า 

 ก.ย61 ต.ค61 พ.ย61 ธ.ค61 ม.ค62 
อาการเปลี่ยนแปลง 11 16 15 16 16 

ผู้ป่วยที่มีอาการเปลี่ยนแปลง 
ที่ต่อER 

2 3 1 3 1 

รวม 13 19 16 19 17 

        

  หลังท า 

 ก.พ 62 มี.ค 62 เม.ย 62 พ.ค 62 มิ.ย 62 
อาการเปลี่ยนแปลง  19 6 8 5 ก าลังด าเนินการ 

ผู้ป่วยที่มีอาการเปลี่ยนแปลง 
ที่ต่อER 

2 5 7 5 ก าลังด าเนินการ 

รวม 21 11 15 10  
 

- สามารถดูแลผู้ป่วยขณะรอตรวจทีมีอาการเปลี่ยนแปลงฉุกเฉิน ได้รับการประเมิน

และการช่วยเหลือทันท่วงที  ไม่มีผู้ป่วยอาจเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต ส่งต่อผู้ป่วยได้

อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย   

- ในจ านวนผู้ป่วยที่ส่งห้องฉุกเฉิน โดยส่วนใหญ่ นัดกลับมาตรวจที่แผนกอายุรกรรม 

และมี Admit 2 ราย 

 

5. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
- ไม่มีห้องสังเกตอาการ 

- จ านวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ 

- จ านวนผู้ป่วยที่เพ่ิมข้ึน 

- เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว้ 
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6. แนวทางการแก้ไขปัญหา/ขยายผล 

- สามารถปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

- เน้นย้ าให้เจ้าหน้าที่ทุกคนใช้แบบบันทึกทางการพยาบาลส าหรับผู้ป่วยห้องอายุรกรรมทุกราย ใน

ผู้ป่วยที่มีอาการเปลี่ยนแปลงฉุกเฉินขณะรอตรวจ และแนบแบบฟอร์มการส่งต่อผู้ป่วยในกรณีท่ี

ส่งไปแผนกอ่ืน 

 

สมาชิกกลุ่ม 
1. นางพวงแข ธรรมสัตย์ 

2. นางประภัสสร พันธุ์วา 

3. นางสาวจารุณี  วรรณศิริ 

4. นางพเยาว์  ยอดกาวี 

5. นางสาวปิยวรรณ ตรีวิเศษ 

6. นางสาวดวงแข ล้อมแพน 

7. นางสุนันทา พัตร์แก้ว 

8. นางสาวรตมนี ท่าเรือรักษ์ 

9. นางสาวสุภัชญา สุขเกษม 

10. นางสาววิรัชนีพร พุฒจาด 

11. นางสาวปิยะพร  ขวัญงาม 

12. นางเขมิกา ศรอินต๊ะ 

13. นางสุภาพร ท าสุนา 

 

         

 

 

ห้องตรวจอายุรกรรม 
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การเฝาระวังอาการเปลี่ยนแปลงฉุกเฉินขณะรอตรวจ
ห้องตรวจอายุรกรรม

1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา (Background) 2 วัตถุประสงค และตัวชี้วัด 

หองตรวจอายุรกรรมมีผูรับบริการ เฉลี่ยมากกวา 200 คน/วัน และมีแนวโนมจะเพิ่มขึ้น

เร่ือยๆ ผูท่ีมารับบริการ มีท้ังผูปวยในระบบนัด และผูปวยท่ีไมไดเขาระบบนัด รวมถึงผูปวยท่ีรับ

ปรึกษามาจากแผนกตางๆ ในผูปวยเหลานี้ขณะรอตรวจอาจมีอาการเปลี่ยนแปลงฉุกเฉินท่ีเกิดความ

เสี่ยงตอชีวิต เชน เกิดภาวะ Severe 

Hypertension,Hypotension,Hyperglycemia,Hypoglycemia,ACS,Dyspnea ซึ่งในผูปวย

เหลานี้ถาไดรับการประเมินและการชวยเหลือไดทันทวงที จะทําใหผูปวยอาจเกิดอันตรายถึงแกชีวิต

ได หองตรวจอายุรกรรมไมมีหองสังเกตอาการผูปวยและจํานวนเจาหนาท่ียังไมเหมาะสมกับผูปวยท่ี

มีจํานวนเพิ่มขึ้นในแตละวัน Productivity เฉลี่ย 143.35/เดือน

วัตถุประสงค 1.เจาหนาท่ีพยาบาลสามารถประเมินผูปวยไดทันทวงที 100%

2.ผูปวยไดรับการชวยเหลืออยางทันทวงที 100%

3.เจาหนาท่ีใชหลัก SBAR ในการสื่อสาร สงตอผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ 100%

4.ผูปวยไดรับการสงตออยางมีประสิทธิภาพ/ปลอดภัย 100%

3 ขั้นตอนการดาํเนนิงาน

- ประชุมกําหนดเปาหมาย

- คนหาสถิติ ผูปวยท่ีอาการเปลี่ยนแปลงฉุกเฉินขณะรอตรวจ และนํามาวิเคราะห

ปญหา

- หาแนวทางจัดทําแบบประเมิน และติดตามการดูแลผูปวย ท่ีมีอาการเปลี่ยนแปลง

ฉุกเฉินตามแบบฟอรมท่ีแนบมาดานทาย

- จัดใหมีพยาบาล มีเวรประจําวัน ในการดูแลและประเมินผูปวย ท่ีรอตรวจเปนระยะ

- เพิ่มพูนความรูความสามารถแกเจาหนาท่ี ในเร่ืองการประเมินผูปวยท่ีมีอาการ

เปลี่ยนแปลงฉุกเฉินขณะรอตรวจ และสามารถใหการชวยเหลือผูปวย เบื้องตนได

- จัดทําปายเฝาสังเกตอาการ

5 ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน

- ไมมีหองสังเกตอาการ

- จํานวนเจาหนาท่ีไมเพียงพอ

- จํานวนผูปวยท่ีเพิ่มขึ้น

- เจาหนาท่ีไมปฏิบัติตามแนวทางท่ีวางไว

6 แนวทางการแกไขปญหา / การขยายผล

- สามารถปฏิบัติไดตามเปาหมายท่ีกําหนด

- เนนย้ําใหเจาหนาท่ีทุกคนใชแบบบันทึกทางการพยาบาลสําหรับผูปวยหองอายุรกรรมทุก

ราย ในผูปวยท่ีมีอาการเปลี่ยนแปลงฉุกเฉินขณะรอตรวจ และแนบแบบฟอรมการสงตอ

ผูปวยในกรณีท่ีสงไปแผนกอื่น

4 ผลลัพธการดําเนินงาน

กอนทํา ก.ย61 ต.ค61 พ.ย61 ธ.ค61 ม.ค62

อาการเปลี่ยนแปลง 11 16 15 16 16

ผูปวยที่มีอาการเปลี่ยนแปลง

ที่ตอER

2 3 1 3 1

รวม 13 19 16 19 17

หลังทํา ก.พ 62 มี.ค 62 เม.ย 62 พ.ค 62 มิ.ย 62

อาการเปลี่ยนแปลง 19 6 8 5 กําลัง

ดําเนินการ

ผูปวยที่มีอาการเปลี่ยนแปลง

ที่ตอER

2 5 7 5 กําลัง

ดําเนินการ

รวม 21 11 15 10

- สามารถดูแลผูปวยขณะรอตรวจทีมีอาการเปลี่ยนแปลงฉุกเฉิน ไดรับการประเมินและการชวยเหลือ

ทันทวงที ไมมีผูปวยอาจเกิดอันตรายถึงแกชีวิต สงตอผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

- ในจํานวนผูปวยท่ีสงหองฉุกเฉิน โดยสวนใหญ นัดกลับมาตรวจท่ีแผนกอายุรกรรม และมี Admit 2 ราย
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เอกสารสรุปผลงานการน าเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลชลประทาน 

ชื่อเรื่อง.....การเตรียมตัวก่อนคลอดด้วย QR code 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ห้องตรวจสูติ -นรีเวชกรรม 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Background) 
 เนื่องด้วยห้องตรวจสูติกรรมมีการนัดหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ตั้งแต่ 32 สัปดาห์( MC II )ในวันศุกร์  เวลา 
13.00 – 15.00 น.  มาฟังการอบรมเตรียมตัวก่อนคลอด( MC II )  เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์ทราบและสังเกต
อาการผิดปกติที่ต้องรีบมาโรงพยาบาล  ปัจจุบันมีจ านวนหญิงตั้งครรภ์มาฟังอบรมเตรียมตัวก่อนคลอด( MC 
II )น้อย  โดยหญิงตั้งครรภ์ให้เหตุผลที่ไม่มาฟังอบรมว่าลางานบ่อยไม่ได้ , มาแล้วไม่ได้พบแพทย์  ทางห้อง
ตรวจสูติกรรมเห็นว่าปัจจุบันส่วนใหญ่มีโทรศัพท์มือถือจึงได้ท า ค าแนะน าการเตรียมตัวก่อนครรภ์ลงใน QR 
Code  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้หญิงตั้งครรภ์ 
 

2.  วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด (ก าหนดค่าเป้าหมาย) 
1.  เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์ทราบและสังเกตอาการผิดปกติได้ 
2. เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์เตรียมพร้อมในการคลอค 
3. เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจของหญิงตั้งครรภ์ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ระดับความส าเร็จ 
( ระบุ Output / 

Outcome /Impact ) 
1.หญิงตั้งครรภ์ทราบและสังเกต
อาการผิดปกติได้ 

80 % หญิงตั้งครรภ์ Output 

2.หญิงตั้งครรภ์เตรียมพร้อมใน
การคลอค 

80% หญิงตั้งครรภ์ Output 

3.ค ว าม พึ งพ อ ใจ ข อ งห ญิ ง
ตั้งครรภ์ 

80% หญิงตั้งครรภ์ Output 

  

3.  ข้ันตอนการด าเนินงาน 
      1. จัดท าวีดีโอ  3 เรื่อง 

          - การนวดเพ่ือผ่อนคลายคุณแม่ตั้งครรภ์ 

          - อาการผิดปกติของคุณแม่ใกล้คลอด 

          - เอกสารและของใช้ที่ต้องเตรียมของคุณแม่ใกล้คลอด 

      2. จัดท า QR  code 

      3. แจกใบ QR  code   อธิบายการใช้และประโยชน์แก่หญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่อายุครรภ์  32  สัปดาห์ 
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4. ผลลัพธ์การด าเนินงาน (ตามตัวช้ีวัด) อย่างน้อย 2 ช่วงเวลา (ปี หรือ เดือน หรือ สัปดาห์) 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ระดับความส าเร็จ 
( ระบุ Output / 

Outcome /Impact ) 
1.หญิงตั้งครรภ์ทราบและสังเกต
อาการผิดปกติได้ 

80 % หญิงตั้งครรภ์ 78.80 

2.หญิงตั้งครรภ์เตรียมพร้อมใน
การคลอค 

80% หญิงตั้งครรภ์ 83.80 

3.ค ว าม พึ งพ อ ใจ ข อ งห ญิ ง
ตั้งครรภ์ 

80% หญิงตั้งครรภ์ 81.20  

 

5.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 1. หญิงตั้งครรภ์บางคนสแกนใบ QR  cord  ไม่ได้ 

           2.เนื่องจากเจ้าหน้าที่น้อยช่วงที่หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ตามนัดมากหรือมีหญิงตั้งครรภ์เจ็บ
ครรภ์มาหลายคน  เจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้ใบสแกน  QR cord 

           3. หญิงตั้งครรภ์ไม่เห็นความส าคัญได้ใบ QR cord ไปแล้วไม่ได้สแกน 

6.  แนวทางการแก้ไขปัญหา / การขยายผล 
   - จะท าใบสแกน QR  cord ใบใหญ่ตั้งไว้ที่โต๊ะคัดกรองในหนว่ยงานแล้วให้หญิงตั้งครรภ์สแกน
ตั้งแต่พยาบาลเรียกคัดกรอง   
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ชื่อเรื่อง...การเตรียมตัวก่อนคลอดด้วย QR Code
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ห้องตรวจสูติกรรม - นรีเวชกรรม 

1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Background) 2 วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด 

เนื่องด้วยห้องสูติกรรมมีการนัดหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์
ตั้งแต่ 32 สัปดาห์ (MC II) ในวันศุกร์เวลา 13.00 –
15.00 น. มาฟังการอบรมเตรียมตัวก่อนคลอด เพื่อให้ทราบ
และสังเกตอาการผิดปกติที่ต้องมาโรงพยาบาล ปัจจุบันมี
จ านวนหญิงตั้งครรภ์มาฟังอบรมน้อยลง โดยให้เหตุผลว่าลา
งานบ่อยไม่ได้ มาแล้วไม่ได้พบแพทย์ ทางเราจึงเห็นว่า
ปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้สมาร์ทโฟนจึงได้จัดท า ค าแนะน าการ
เตรียมตัวก่อนคลอดลงใน QR Code เพื่ออ านวยความ
สะดวก

1. เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ทราบและสังเกตอาการผิดปกติได้
2. เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์เตรียมความพร้อมในการคลอด
3. เพื่อเพิ่มความสะดวกให้หญิงตั้งครรภ์

3 ขั้นตอนการด าเนินงาน

1. จัดท าวิดีโอ 3 เรื่อง
- การนวดเพื่อผ่อนคลายคุณตั้งครรภ์
- อาการผิดปกติของคุณแม่ใกล้คลอด
- เอกสารและของใช้ที่ต้องเตรียมของคุณแม่ใกล้คลอด

2. จัดท า QR Code
3. แจกใบ QR Code อธิบายการใช้และประโยชน์แก่หญิง
ตั้งครรภ์อายุครรภ์ตั้งแต่ 32 สัปดาห์

5 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน

1. หญิงตั้งครรภ์บางคนสแกนใบ QR Code ไม่ได้
2. เนื่องจากเจ้าหน้าที่น้อยในช่วงที่หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์
ตามนัดมากหรือมีเจ็บครรภ์มาหลายคน เจ้าหน้าที่จึงไม่ได้ให้
ใบสแกน QR Code 
3. หญิงตั้งครรภ์ไม่เห็นความส าคัญ จึงไม่ได้สแกน QR Code

6 แนวทางการแก้ไขปัญหา / การขยายผล

จัดท าใบสแกน QR Code ใบใหญ่ตั้งไว้ที่คัดกรองแล้ว
ให้หญิงตั้งครรภ์สแกนตั้งแต่พยาบาลเรียกคัดกรอง

4 ผลลัพธ์การด าเนินงาน

78.80% 83.80% 81.20%

หญิงตั้งครรภ์ทราบและ
สังเกตอาการผิดปกติ

หญิงตั้งครรภเ์ตรียมความ
พร้อมในการคลอด

ความพึงพอใจของหญิง
ตั้งครรภ์

80%
เป้าหมาย

หญิงตั้งครรภ์
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Success in the First Attempt from RAMP Pillow 
 

                                                                                          หนวยการพยาบาลวิสัญญี 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Background) 
                  เนื่องดวยปจจุบันแนวโนมการใหบริการทางหองผาตัดมีความตองการมากข้ึน การใหบริการทาง
วิสัญญีจึงมากข้ึนเชนกัน ทําใหมีความหลากหลายของการใหบริการกับผูปวยกลุมตางๆ ท่ีมีโรคประจําตัวและ
ความจํากัดตอการใหบริการทางวิสัญญี เชน ผูปวยท่ีมีภาวะอวนรุนแรง ผูปวยท่ีมีภาวะ Difficult Airway หรือ
ผูปวยท่ีมีภาวะฉุกเฉินทางดานตางๆ การระงับความรูสึกท่ัวรางกาย (General anesthesia) ในผูปวยท่ีมี Body 
Mass Index 30 – 45 ข้ึนไป(obesity to severe morbid obesity) การใสทอชวยหายใจเพ่ือควบคุมการหายใจ
และการใหยาดมสลบชนิดไอระเหยผานทางทอชวยหายใจจึงมีความสําคัญตอการผาตัด   การประเมินผูปวยกลุม
นี้จึงมักพบวา มีโอกาสใสทอชวยหายใจยาก (Predicted difficult airway) และมักไมสําเร็จใน attempt แรก 
จาก visualization ทําใหมีการใสทอชวยหายใจในครั้งท่ี 2  และพบวาหากใสทอชวยใจไมได   นั่นหมายถึงภาวะ 
Cannot intubation ซ่ึงอาจทําใหเกิดภาวะแทรกซอนตางๆ ตามมา เชน Upper Airway obstruction, 
bradycardia due to hypoxemia, hypertension due to stimulating tracheal reflex ซ่ึงจะนําไปสูการใช 
Critical care หรือการงดการผาตัด ซ่ึงหมายถึงผลประโยชนและโอกาสในการไดรับการผาตัดของผูปวย  
            จากการศึกษาโดยการทบทวนผลงานวิจัยพบวา RAMP position สามารถใสทอชวยหายใจสําเร็จใน 
first attempt and secondary attempt  ในผูท่ีมีภาวะ predicted difficult air way in obesity to sever 
morbid obesity  
 
2.  วัตถุประสงค และตัวช้ีวัด (กําหนดคาเปาหมาย) 
  1. เพ่ือชวยใหการใสทอชวยหายใจในผูปวยท่ีประเมินไดวา predicted difficult airway in obesity to 
severe morbid obesity สําเร็จไดในครั้งแรก  
  2. เพ่ือลดโอกาสการเกิด Cannot intubation  
 
3.  ข้ันตอนการดําเนินงาน 
1. กําหนดปญหาและประเด็นท่ีเกิดข้ึนนภายในหนวยงาน  
2.ประชุมและวางแผนการ  ตกลง  จัดตั้งทีมและแบงหนาท่ีรับผิดชอบ ศึกษาของมูลยอนหลัง  30 วัน 
3. จัดทําอุปกรณ 
4.จัดใหมีการใชเพ่ือการใสทอชวยหายใจในหองผาตัดเปนเวลา 30 วัน ในผูปวยท่ีประเมินไดวา predicted 
difficult airway in obesity to severe morbid obesity 
5.เก็บจํานวนผูปวย จํานวนครั้งการใสทอชวยหายใจ  
6.สรุปผลและรวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
7.ประเมินจุดเดน จุดดอยของผลงาน 
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4.  ผลลัพธการดําเนินงาน (ตามตัวช้ีวัด) อยางนอย 2 ชวงเวลา (ป หรือ เดือน หรือ สัปดาห) 
1.รอยละของผูปวยท่ีมี Body Mass Index 30 – 45 ข้ึนไปและประเมินไดวา predicted difficult airway 
สามารถใสทอชวยหายใจสําเร็จในครั้งแรก มากกวารอยละ 80  
2.รอยละของผูปวยท่ีไมสามารถใสทอชวยหายใจได นอยกวารอยละ 1  
 
5.  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
1.หมอนมีขนาดใหญทําใหการนําหมอนออกหลังจาก  intubation  เสร็จเปนไปดวยความยากลําบาก 
2.ความจํากัดของการปรับระดับความสูงต่ํา 
 

6.  แนวทางการแกไขปญหา / การขยายผล 
1.จัดทําหมอนเสริมขนาดตาง ๆ เพ่ือนใหมีความเหมาะสมกับแตละบุคคล 
2.ใน ผุปวยท่ีประเมินไดวา predicted difficult airway  จะ stanby  vidiolaryx ไวทุกราย 
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Success in the First Attempt from RAMP Pillow
หนวยการพยาบาลวิสัญญี 

1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา (Background) 2 วัตถุประสงค และตัวชี้วัด 

ปจจุบันแนวโนมการใหบริการทางหองผาตัดมีความตองการมากขึ้น การ

ใหบริการทางวิสัญญีจึงมากขึ้นเชนกัน ทําใหมีความหลากหลายของการใหบริการ

กับผูปวยกลุมตางๆ ท้ังท่ีมีโรคประจําตัวและความจํากัดตอการใหบริการทางวิสัญญี 

เชน ผูปวยท่ีมีภาวะอวนรุนแรง ผูปวยท่ีมีภาวะ Difficult Airway หรือผูปวยท่ีมี

ภาวะฉุกเฉินทางดานตางๆ การระงับความรูสึกท่ัวรางกาย (General anesthesia) 

ในผูปวยท่ีมี Body Mass Index 30–45 ขึ้นไป (obesity to severe morbid 

obesity) การใสทอชวยหายใจเพ่ือควบคุมการหายใจและการใหยาดมสลบชนิด    

ไอระเหยผานทางทอชวยหายใจจึงมีความสําคัญตอการเร่ิมใหการระงับความรูสึก 

การประเมินผูปวยกลุมน้ีจึงมักพบวา มีโอกาสใสทอชวยหายใจยาก (Predicted 

difficult airway) และมักไมสําเร็จใน attempt แรก จาก visualization ทําใหมี

การใสทอชวยหายใจใน   คร้ังท่ี 2 พบวา หากใสทอชวยใจไมไดน่ันหมายถึงภาวะ 

Cannot intubation ซ่ึงอาจทําใหเกิดภาวะแทรกซอนตางๆ ตามมา เชน Upper 

Airway obstruction, bradycardia due to hypoxemia, hypertension due 

to stimulating tracheal reflex จะนําไปสูการใช Critical care หรือการงดการ

ผาตัด ซึ่งทําใหผูปวยเสียโอกาสในการไดรับการผาตัด

วัตถุประสงค
1) เพ่ือชวยใหการใสทอชวยหายใจในผูปวยท่ีประเมินไดวา predicted difficult airway        

in obesity to severe morbid obesity สําเร็จไดในคร้ังแรก

2) เพ่ือลดโอกาสการเกิด Cannot intubation

ตัวชี้วัด
1) รอยละของผูปวยท่ีมี Body Mass Index 30 – 45 ขึ้นไป และประเมินวา predicted 

difficult airway สามารถใสทอชวยหายใจสําเร็จในคร้ังแรก มากกวารอยละ 80

2) รอยละของผูปวยท่ีไมสามารถใสทอชวยหายใจได นอยกวารอยละ 1

3 ขั้นตอนการดาํเนนิงาน

1) ประชุมหนวยงานเพื่อกําหนดประเด็นปญหา

2) จัดทําหมอนจัดทา RAMP position

3) จัดใหมีการใชเพื่อการใสทอชวยหายใจในหองผาตัดเปนเวลา 30 วัน   ใน

ผูปวยท่ีประเมินไดวา predicted difficult airway in obesity to severe 

morbid obesity

4) เก็บจํานวนผูปวย จํานวนครั้งการใสทอชวยหายใจ และทีมรวม

ประเมินผล

ตารางแสดงจํานวนผูปวยที่ใช RAMP Pillow 

เดือนกุมภาพันธ ถึงพฤษภาคม 2562

5 ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน

หมอนมีขนาดใหญและตองนําออกทุกครั้งหลัง intubation 

6 แนวทางการแกไขปญหา / การขยายผล

1) ลดขนาดหมอนลงและใชวัสดุที่สามารถดึงออกไดงายและทาํที่ดึงเพิ่ม

2) สามารถนําไปใชยังหนวยการพยาบาลอื่นๆ ได

4 ผลลัพธการดําเนินงาน

เดือน จํานวนผูปวย

ตอเดือน  

จํานวนผูปวย

General 

anesthesia

จํานวนผูปวย

นํ้าหนัก

เกินเกณฑ

Attempt for 

intubation

เฉลี่ย

กุมภาพันธ 62 206 173 35 1.42

มีนาคม 62 303 189 31 1.32

เมษายน 62 298 191 38 1.47

พฤษภาคม 62 276 153 24 1.08

1) รอยละของผูปวยท่ีมี Body Mass Index 30 – 45 ขึ้นไปและประเมินไดวา 

predicted difficult airway สามารถใสทอชวยหายใจสําเร็จในครั้งแรก      

คิดเปนรอยละ  98

2) ไมมี ผูปวยท่ีไมสามารถใสทอชวยหายใจได (รอยละ 0)
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ชื่อ: ย ้ำซักหน่อยทวนซักนิดไม่ผิดแน่ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  ห้องตรวจโรคทั่วไป 

สถานที่ติดต่อ: หน่วยงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยนอกห้องตรวจโรคทั่วไป  เบอร์โทรศัพท์: 4209 

ผู้ประสานงานที่รับผิดชอบ: นำงส้ำเริง บุญกล่อม 

หลักการและเหตุผล: ห้องตรวจโรคทั่วไป ให้บริกำรด้ำนกำรตรวจรักษำพยำบำลแก่ผู้ป่วยนอกห้องตรวจโรคทั่วไปของ

ศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน โดยมีผู้มำรับบริกำรจ้ำนวนมำก ปี 2560 มีผู้มำรับบริกำรจ้ำนวน 17069 

รำย ปี 2561 มีผู้มำรับบริกำรจ้ำนวน 16530 รำย และในปี 2562 (ต.ค.61-เม.ย.62) จ้ำนวน 9612 รำยและพบว่ำใน

กำรสั่งฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ำและบำดทะยักและวัคซีนอ่ืนต่อเนื่องที่มำจำกสถำนพยำบำลอื่นยังมีควำม

คลำดเคลื่อนทำงกำรสั่งฉีดวัคซีนโดยมีกำรสั่งยำฉีดไม่ครบและบริหำรยำผิดขนำดซึ่งจะพบปัญหำเกือบทุกเดือนๆละ2-

3รำย จำกสถิติปีงบประมำณ 2560-2562ดังนี  

ปีงบประมำณ จ้ำนวนผู้รับบริกำร จ้ำนวนผู้รับบริกำรฉีดยำ จ้ำนวนรำยที่สั่งยำผิด 

ปี2560 17069 2507 6 
ปี2561 16530 1162 4 

ปี2562ตค61-เม.ย.
62 

9612 643 2 

จำกกำรปฎิบัติงำนของห้องตรวจโรคท่ัวไปนั นได้ให้ควำมส้ำคัญกับกำรแก้ปัญหำกำรคลำดเคลื่อนทำงยำ โดย

จะมีกำรท้ำบัตรสีแยกชนิดยำและพิมพ์ชื่อและขนำดยำให้เห็นชัดเจน โดยจะแนบไปกับประวัติผู้ป่วยทุกรำยที่มำฉีด

ต่อเนื่อง ตัวอย่ำงเช่น  

วัคซีนป้องกันบำดทะยัก จะใช้กระดำษสีชมพู  

Verorab 0.5 ML จะใช้กระดำษสีน ้ำเงิน  

Verorab0.1 Ml จะใช้กระดำษสีเขียว  

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ จะใช้กระดำษสีแดง  

วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี จะใช้กระดำษสีเหลือง 

โดยมีกำรพิมพ์ชื่อยำและขนำดยำแนบไปบน OPD Card และจะมีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของใบสั่งยำและ OPD 

Card ก่อนส่งมอบให้ผู้ป่วยทุกครั งเพื่อป้องกันควำดเคลื่อนทำงยำ 
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รูปแบบ 

  

 

 

วัตถุประสงค์ 

1. ลดอุบัติกำรณ์ควำมเสี่ยงของกำรคลำดเคลื่อนในกำรบริหำรยำในผู้ป่วยฉีดวัคซีนให้ถูกวิธี ถูกขนำด 

2. เพ่ิมควำมพึงพอของผู้รับบริกำร 

เป้าหมาย 

1. ลดอุบัติกำรณ์ควำมเสี่ยงของกำรคลำดเคลื่อนในกำรบริหำรยำในผู้ป่วยฉีดวัคซีนให้ถูกวิธี ถูกขนำดให้เป็น (0%) 

2. อัตรำควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร (ด้ำนควำมสะดวก ปลอดภัย) ≥ 80 % 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/งำนที่ท้ำ ปีงำนประมำณ 2562 ผู้รับผิดชอบ 
 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เจ้ำหน้ำที่ห้อง

ตรวจโรคทั่วไป 
1.เก็บรวบรวม

ข้อมูลและ
วิเครำะห์ปัญหำ 

            เจ้ำหน้ำที่ห้อง
ตรวจโรคทั่วไป 

2.ประชุมวำงแผน/
ศึกษำข้อมูลลด

ควำมเสี่ยง/สำเหตุ
ที่เกิด 

            เจ้ำหน้ำที่ห้อง
ตรวจโรคทั่วไป 

3.จัดท้ำแผนแนว
ทำงกำรปฎิบัติ 

            เจ้ำหน้ำที่ห้อง
ตรวจโรคทั่วไป 

4.น้ำมำปฎิบัติจริง             เจ้ำหน้ำที่ห้อง
ตรวจโรคทั่วไป 

5.ประเมินผลทุก
เดือน 

            เจ้ำหน้ำที่ห้อง
ตรวจโรคทั่วไป 

 

ฉีดวคัซีน 

Tetanus 0.5 ML (IM) 

สีชมพู 

ฉีดวคัซีน 

Verorab 0.5 ML (IM) 

สีน ำ้เงนิ 

ฉีดวคัซีน 

Verorab 0.1 CC (ID) 

สีเขียว 

 

ฉีดวคัซีน 

ไข้หวดัใหญ่ 0.5 (IM) 

สีแดง 

ฉีดวคัซีน 

ไวรัสตับอกัเสบบี ( IM ) 

สีเหลือง 
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ผลลัพธ์การด าเนินการ 

ล าดับ  ปี2560 ปี2561 ตค.-เม.ย.2562 
1. จ้ำนวนกำรเกิดอุบัติกำรณ์ควำมเสี่ยง

ของกำรคลำดเคลื่อนในกำรบริหำรยำใน
ผู้ป่วยในผู้ป่วยฉีดวัคซีนให้ถูกวิธี ถูก
ขนำด 

ผู้มำฉีดยำ
2507 รำย/สั่ง
ยำผิด 6 รำย 
(0.23%) 

ผู้มำฉีดยำ1162 
รำย/สั่งยำผิด 4 
รำย 
(0.34%) 

ผู้มำฉีดยำ 463
รำย/สั่งยำผิด 2
รำย 
     (0.43%) 

2. อัตรำควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร(ด้ำน
ปลอดภัย) ≥ 80% 

- -      92.60% 

 

สิ่งท่ีได้จาการด าเนินงาน 

- เกิดนวัตกรรมใหม่ ที่สำมำรถต่อยอดกำรด้ำเนินงำนสำมำรถช่วยลดอุบัติกำรณ์ควำมเสี่ยงของกำร

คลำดเคลื่อนในกำรบริหำรยำในผู้ป่วยฉีดวัคซีนและผู้ป่วยพึงพอใจ 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

- เนื่องจำกมีผู้ป่วยที่น้ำบัตรฉีดยำมำจำกโรงพยำบำลอื่น เพ่ือมำรับกำรฉีดยำต่อเนื่อง กำรบริหำรยำบำงครั งไม่

ชัดเจน มีกำรสั่งชื่อยำแตกต่ำงกัน เช่น PCEC ,Rabipur ,Speeda ,Verorabหรือ Tetanus Toxiod เป็นต้น 

- ห้องท้ำหัตถกำรไม่เหมำะสมเนื่องจำกมีแพทย์ออกตรวจในห้องเดียวกันด้วย 

- เนื่องจำกมีกำรรับฉีดยำต่อเนื่องหลำยประเภทยำและกลุ่มอำยุผู้มำรับบริกำรทั งหมดของงำนผู้ป่วยนอก อำจ

ท้ำให้เกิดกำรสับสนในกำรให้บริกำร 

- บำงครั งขำดอัตรำก้ำลังผู้ให้บริกำรไม่เพียงพอท้ำให้มีโอกำสผิดพลำด 

แนวทางการแก้ไข้ปัญหาและการขยายผล 

1. จัดท้ำบัตรสีแยกชนิดและขนำดได้ชัดเจนและแนบไปกับ OPD Card ทุกครั งที่มีผู้ป่วยมำฉีดยำต่อเนื่อง 

2. เผยแพร่ผลงำนให้หน่วยงำนอื่นน้ำไปใช้ได้ 
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ชื่อเรื่อง ย้ําซักหนอยทวนซักนิดไมผิดแน
หองตรวจโรคทั่วไป

1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา (Background) 2 วัตถุประสงค และตัวชี้วัด 

ห้องตรวจโรคทัว่ไป ให้บริการด้านการตรวจรักษาพยาบาลแก่ผู้ ป่วยนอกห้องตรวจโรคทัว่ไปของศนูย์การแพทย์ปัญญานนัท

ภิกข ุชลประทาน โดยมีผู้มารับบริการจํานวนมาก ปี 2560 มีผู้มารับบริการจํานวน 17069 ราย ปี 2561 มีผู้มารับบริการ

จํานวน 16530 ราย และในปี 2562 (ต.ค.61-เม.ย.62) จํานวน 9612 รายและพบวา่ในการสัง่ฉีดวคัซีนปอ้งกนัพิษสนุขับ้า

และบาดทะยกัและวคัซีนอ่ืนตอ่เน่ืองท่ีมาจากสถานพยาบาลอ่ืนยงัมีความคลาดเคล่ือนทางการสัง่ฉีดวคัซีนโดยมีการสัง่ยา

ฉีดไมค่รบและบริหารยาผิดขนาดซึง่จะพบปัญหาเกือบทกุเดือนๆละ2-3ราย จากสถิติปีงบประมาณ 2560-2562ดงันี ้

1. ลดอุบัติการณความเสี่ยงของการคลาดเคลื่อนในการบริหารยาในผูปวยฉีดวัคซีนใหถูกวิธี ถูกขนาดใหเปน 

0%
2. อตัราความพงึพอใจในการให้บริการ (ด้านความสะดวก ปลอดภยั) ≥ 80 %

3 ขั้นตอนการดาํเนนิงาน

5 ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน

- เนื่องจากมีผูปวยที่นําบัตรฉีดยามาจากโรงพยาบาลอื่น เพื่อมารับการฉีดยาตอเนื่อง การบริหารยา

บางครั้งไมชัดเจน มีการส่ังชื่อยาแตกตางกัน เชน PCEC ,Rabipur ,Speeda ,Verorabหรือ 

Tetanus Toxiod เป็นต้น

- หองทําหัตถการไมเหมาะสมเนื่องจากมีแพทยออกตรวจในหองเดียวกันดวย

- เนื่องจากมีการรับฉีดยาตอเนื่องหลายประเภทยาและกลุมอายุผูมารับบริการทั้งหมดของงาน

ผูปวยนอก อาจทําใหเกิดการสับสนในการใหบริการ

- บางครั้งขาดอัตรากําลังผูใหบริการไมเพียงพอทําใหมีโอกาสผิดพลาด

6 แนวทางการแกไขปญหา / การขยายผล

1.จัดทําบัตรสีแยกชนิดและขนาดไดชัดเจนและแนบไปกับ OPD Card ทกุครัง้ท่ีมีผู้ ป่วยมาฉีดยา

ตอ่เน่ือง

2.เผยแพรผลงานใหหนวยงานอื่นนําไปใชได

4 ผลลัพธการดําเนินงาน

ปีงบประมาณ จาํนวนผู้รับบริการ จาํนวนผู้รับบริการฉีดยา จาํนวนรายท่ีส่ังยาผิด

ปี2560 17069 2507 6

ปี2561 16530 1162 4

ปี2562ตค61-เม.ย.62 9612 643 2

กิจกรรม/งานท่ีทาํ ปีงานประมาณ 2562 ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เจ้าหน้าท่ีห้องตรวจโรคทัว่ไป

1.เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์

ปัญหา

เจ้าหน้าท่ีห้องตรวจโรคทัว่ไป

2.ประชุมวางแผน/ศึกษาข้อมูลลด

ความเส่ียง/สาเหตุท่ีเกิด

เจ้าหน้าท่ีห้องตรวจโรคทัว่ไป

3.จัดทาํแผนแนวทางการปฎิบัติ เจ้าหน้าท่ีห้องตรวจโรคทัว่ไป

4.นํามาปฎิบัตจิริง เจ้าหน้าท่ีห้องตรวจโรคทัว่ไป

5.ประเมินผลทุกเดือน เจ้าหน้าท่ีห้องตรวจโรคทัว่ไป

ลําดับ ป2560 ป2561 ตค.-เม.ย.2562

1. จํานวนการเกิดอุบัติการณความเสี่ยงของการ

คลาดเคลื่อนในการบริหารยาในผูปวยใน

ผูปวยฉีดวัคซีนใหถูกวิธี ถูกขนาด

ผูมาฉีดยา2507 

ราย/สั่งยาผิด 6

ราย

(0.23%)

ผูมาฉีดยา1162 

ราย/สั่งยาผิด 4 ราย

(0.34%)

ผูมาฉีดยา 463

ราย/สั่งยาผิด 2ราย

(0.43%)

2. อัตราความพึงพอใจของผูรับบริการ(ด้าน

ปลอดภยั) ≥ 80%

- - 92.60%
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ช่ือเรื่อง การส่ือสาร 2P Safety Goals ใน ศปช 
สมาชิกกลุม 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ สมาชิก CoP Risk Management 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
กระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมีเปาหมายท่ีสําคัญในมิติคุณภาพเรื่องความปลอดภัย ซ่ึง

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคกรมหาชน) ไดกําหนดเปนประเด็นความปลอดภัยในการดูแลผูปวย 
Patient Safety Goals (PSGs) มาตั้ งแตป  2549 โดยใชชื่อยอวา SIMPLE และในป  2560 กระทรวง
สาธารณสุขไดประกาศนโยบาย Patient and Personnel Safety ครอบคลุมความปลอดภัยท้ังผูปวยและ
บุคลากร สรพ จึงนําเปาหมายความปลอดภัยของผูปวย SIMPLE เดิม มาปรับปรุงพัฒนาใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลง และสื่อสารใหสถานพยาบาลตาง ๆนําไปเปนแนวทางในการจัดระบบ 

ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน เล็งเห็นความสําคัญเรื่องการจัดการดานความปลอดภัยท่ี
ตองครอบคลุมท้ังผูปวยและบุคลากรดวยเชนกัน จึงนําแนวคิดดานความปลอดภัยตาม 2P Safety Goals: 
SIMPLE มาดําเนินการใน ศปช. และประกาศเปนจุดเนนในป 2562 โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง (RMC) และทีม CoP RM ดําเนินการสื่อสารและวางระบบงาน 

ท่ีผานมา ศปช ยังขาดขอมูลความปลอดภัยดานบุคลากรตาม SIMPLE ท่ีกําหนดใหม เนื่องจากเปน
เรื่องใหมบุคลากรยังขาดความรู ความเขาใจ อีกท้ัง SIMPLE มีการปรับปรุง ท้ัง Patient and Personnel 
Safety ทีมจึงไดประชุมปรึกษาหาแนวทางในการสื่อสารสรางความเขาใจแกบุคลากรใน ศปช ใหมีความเขาใจ
ในเรื่อง 2P Safety Goals เพ่ือสามารถดักจับปญหา และประยุกตแนวทางการจัดการได  

2. วัตถุประสงค
2.1 เพ่ือใหบุคลากรมีความเขาใจในเรื่อง 2P Safety Goals ตามจุดเนนของ ศปช 

3. ข้ันตอนการดําเนินงาน
3.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกาศนโยบาย 2P Safety Goals และจัดทําปายสื่อสาร 2P

Safety Goals ตาม SIMPLE ติดประชาสัมพันธตามบอรดและลิฟทโดยสารของบุคลากร 
     3.2 สมาชิก CoP ประชุมปรึกษาหาแนวทางการสื่อสารสําหรับบุคลากร ใหมีรายละเอียดของเนื้อหาตาม 
SIMPLE โดยกําหนดกิจกรรมฐาน walk rally ในการสื่อสาร จํานวน 7 ฐาน 
     3.2 ศึกษาทําความเขาใจจากหนังสือคูมือ SIMPLE Thailand 2018 และออกแบบกิจกรรมของแตละฐาน 
     3.3 จัดกิจกรรมฐานรุนท่ี 1 (วันท่ี 26-27 มีนาคม 2562) จํานวน 4 รอบ แบงเปนรอบเชาและบาย รวม 2 
วัน 
     3.4 ประเมินผลกิจกรรมจาก pre-test และ post-testและทบทวนขอเสนอแนะจากรุนท่ี 1  
     3.5 ปรับปรุงการจัดกิจกรรม walk rally ตามขอเสนอแนะในรุนท่ี 2 (วันท่ี 29-30 พฤษภาคม 2562)  

3.5.1 เพ่ิมการใหความรูดวยการบรรยายในภาพรวมเรื่อง 2P Safety Goals กอนการเขาฐาน
กิจกรรม 

3.5.2 ปรับเนื้อหาในฐานกิจกรรมใหทุกฐานมีการสื่อสารครบท้ัง Patient and Personnel Safety 
และใหสอดคลองกับแบบทดสอบ 

3.5.3 ปรับปรุงตําแหนงของฐานกิจกรรมใหอยูพ้ืนราบ ปองกันการเกิดอุบัติเหตุตกบันได 
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     3.6 เปรียบเทียบการประเมินผลการเรียนรูในรุนท่ี 1 และรุนท่ี 2 

4. ผลลัพธการดําเนินงาน
จํานวนผูเขารวมประชุม

รุนท่ี 1 (วันท่ี 26-27 มีนาคม 2562) รุนท่ี 2 (วันท่ี 29-30 พฤษภาคม 2562) 
602 คน 161 คน 

รอยละของผูเขาอบรมมีคะแนน Post-test เพ่ิมข้ึน 
รุนท่ี 1 (วันท่ี 26-27 มีนาคม 2562) รุนท่ี 2 (วันท่ี 29-30 พฤษภาคม 2562) 

75.67 % 91.30 % 

จํานวนครั้งการรายงานความเสี่ยงดานบุคลากร (Personnel Safety) 
ป 2561 (ต.ค.60 – ก.ย.61) ป 2562 (ต.ค.60 – พ.ค.62) 

348 ครั้ง 234 ครั้ง 

ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม walk rally 
รายการ รุนท่ี 1 รุนท่ี 2 

มีความนาสนใจ 85.51 87.52 
เปดโอกาสใหผูเขาประชุมมีสวนรวม 86.96 90.53 
เนื้อหาสาระมีประโยชน 90.82 91.37 
เวลาท่ีใชเหมาะสมเพียงใด 75.36 80.12 
ทานคิดวาจะนําความรูท่ีไดในครั้งนี้ไปใชใหเกิดประโยชนหรือเผยแพร 92.27 93.51 
ความพึงพอใจตอกระบวนการใหบริการของเจาหนาท่ีผูจัดงาน 87.92 85.67 
สถานท่ีจัดงานมีความเหมาะสม 83.09 85.76 
สรุปความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม 90.82 93.78 

5. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
- บุคลากรเขารวมกิจกรรมในรุนท่ี 2 นอยลง เนื่องจากการขาดอัตรากําลัง

6. แนวทางการแกปญหา
- วางแผนการจัดกิจกรรม walk rally อีก เพ่ือใหบุคลากรมีโอกาสไดเขารวมกิจกรรมไดมากข้ึน
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การส่ือสาร 2P Safety Goals ใน ศปช
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และ สมาชิก CoP Risk Management

1 ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา (Background)

2 วตัถปุระสงค ์และตวัช้ีวดั

กระบวนการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลมีเป้าหมายท่ีสาํคญัในมิติคุณภาพเร่ืองความปลอดภยั ซ่ึงสถาบนัรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล (องคก์รมหาชน) ไดก้าํหนดเป็นประเดน็ความปลอดภยัในการดูแลผูป่้วย Patient Safety Goals (PSGs) มาตั้งแต่ปี 

2549 โดยใชช่ื้อยอ่ว่า SIMPLE และในปี 2560 กระทรวงสาธารณสุขไดป้ระกาศนโยบาย Patient and Personnel Safety 

ครอบคลุมความปลอดภยัทั้งผูป่้วยและบุคลากร สรพ จึงนาํเป้าหมายความปลอดภยัของผูป่้วย SIMPLE เดิม มาปรับปรุงพฒันา

ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง และส่ือสารใหส้ถานพยาบาลต่าง ๆนาํไปเป็นแนวทางในการจดัระบบ

ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกขุ ชลประทาน เลง็เห็นความสาํคญัเร่ืองการจดัการดา้นความปลอดภยัท่ีตอ้งครอบคลุมทั้ง

ผูป่้วยและบุคลากรดว้ยเช่นกนั จึงนาํแนวคิดดา้นความปลอดภยัตาม 2P Safety Goals: SIMPLE มาดาํเนินการใน ศปช และ

ประกาศเป็นจุดเนน้ในปี 2562 โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียง (RMC) และทีม CoP RM ดาํเนินการส่ือสาร

และวางระบบงาน

ท่ีผ่านมา ศปช ยงัขาดขอ้มูลความปลอดภยัดา้นบุคลากรตาม SIMPLE ท่ีกาํหนดใหม่ เน่ืองจากเป็นเร่ืองใหม่บุคลากรยงั

ขาดความรู้ ความเขา้ใจ อีกทั้ง SIMPLE มีการปรับปรุง ทั้ง Patient and Personnel Safety ทีมจึงไดป้ระชุมปรึกษาหาแนวทางใน

การส่ือสารสร้างความเขา้ใจแก่บุคลากรใน ศปช ให้มีความเขา้ใจในเร่ือง 2P Safety Goals เพื่อสามารถดกัจบัปัญหา และ

ประยกุตแ์นวทางการจดัการได ้

3 ขัน้ตอนการดาํเนินงาน

5 ปัญหาและอปุสรรคในการดาํเนินงาน

-บุคลากรเขา้ร่วมกิจกรรมในรุ่นท่ี 2 นอ้ยลง เน่ืองจากการขาดอตัรากาํลงั 

6 แนวทางการแก้ไขปัญหา / การขยายผล

-วางแผนการจดักิจกรรม Walk Rally อีก เพ่ือใหบุ้คลากรมีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดม้ากข้ึน

4 ผลลพัธก์ารดาํเนินงาน

3.1 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกาศนโยบาย 2P Safety Goals และจดัทาํป้ายสือ่สาร

2P Safety Goals ตาม SIMPLE ตดิประชาสมัพนัธต์ามบอรด์และลฟิตโ์ดยสารของบุคลากร 

3.2 สมาชกิ CoP ประชมุปรกึษาหาแนวทางการสือ่สารสาํหรบับุคลากร ใหม้รีายละเอยีดของ

เน้ือหาตาม SIMPLE โดยกาํหนดกจิกรรมฐาน Walk Rally ในการสือ่สาร จาํนวน 7 ฐาน

3.3 ศกึษาทาํความเขา้ใจจากหนงัสอืคูม่อื SIMPLE Thailand 2018 และออกแบบกจิกรรมของ

แต่ละฐาน

3.4 จดักจิกรรมฐานรุน่ที ่1 (วนัที ่26-27 มนีาคม 2562) จาํนวน 4 รอบ แบง่เป็นรอบเชา้และ

บา่ย รวม 2 วนั

3.5 ประเมนิผลกจิกรรมจาก pre-test และ post-test และทบทวนขอ้เสนอแนะจากรุน่ที ่1 

3.6 ปรบัปรงุการจดักจิกรรม Walk Rally ตามขอ้เสนอแนะในรุน่ที ่2 

(วนัที ่29-30 พฤษภาคม 2562)

3.6.1 เพิม่การใหค้วามรูด้ว้ยการบรรยายในภาพรวมเรือ่ง 2P Safety Goals กอ่นการเขา้ฐาน

กจิกรรม

3.6.2 ปรบัเน้ือหาในฐานกจิกรรมใหทุ้กฐานมกีารสือ่สารครบทัง้ Patient and Personnel 

Safety และใหส้อดคลอ้งกบัแบบทดสอบ

3.6.3 ปรบัปรงุตาํแหน่งของฐานกจิกรรมใหอ้ยูพ่ืน้ราบ ป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุตกบนัได 

3.7 เปรยีบเทยีบการประเมนิผลการเรยีนรูใ้นรุน่ที ่1 และรุน่ที ่2

4.1 จาํนวนผู้เข้าร่วม

ประชุม

รุน่ท่ี 1

(วนัท่ี 26-27 มีนาคม 2562)

602 คน

รุน่ท่ี 2

(วนัท่ี 29-30 พฤษภาคม 2562)

161 คน

4.2 รอ้ยละของผูเ้ขา้อบรมมี

คะแนน Post-test เพ่ิมขึน้

รุนที่ 1

75.67%

รุนท่ี 2

91.30%

4.3 จาํนวนคร้ังการรายงานความ

เส่ียงดา้นบุคลากร (Personnel 

Safety)

ป 2561
(ต.ค 60 – ก.ย.61)

348 ครัง้

ป 2562
(ต.ค 61 – พ.ค. 62)

234 ครัง้

ความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรม walk rally

2.1 เพือ่ใหบุ้คลากรมคีวามเขา้ใจในเรือ่ง 2P Safety Goals 

ตามจุดเน้นของ ศปช

รายการ รุนที่ 1 รุนที่ 2

มีความนาสนใจ 85.51 87.52

เปดโอกาสใหผูเขาประชุมมีสวนรวม 86.96 90.53

เนื้อหาสาระมีประโยชน 90.82 91.37

เวลาที่ใชเหมาะสมเพียงใด 75.36 80.12

ทานคิดวาจะนําความรูที่ไดในคร้ังนี้ไปใชใหเกิดประโยชนหรือ

เผยแพร

92.27 93.51

ความพึงพอใจตอกระบวนการใหบริการของเจาหนาทีผู่จดังาน 87.92 85.67

สถานที่จัดงานมีความเหมาะสม 83.09 85.76

สรุปความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม 90.82 93.78
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เอกสารสรุปผลงานการน าเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลชลประทาน 
ชื่อเรื่อง  โครงการฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศ SWU Discovery ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ        งานห้องสมุด 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Background) 
 ปัจจุบันสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจ าวันของคนเรามากข้ึน โดยเฉพาะในด้านการเรียนการสอน การท าวิจัย 
ซึ่งทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับอาจารย์ และเจ้าหน้าที ่โดยใช้แหล่งเรียนรู้ส าหรับค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดที่มีทรัพยากรให้บริการ
ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นหนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง หนังสือพิมพ์ วารสาร โสตทัศนศึกษา อินเทอร์เน็ต และฐานข้อมูล
ออนไลน์ 

งานห้องสมุด มีหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยด้านแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาอ่ืน ๆ   
แก่บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายวิชาชีพ และบุคลากรสายปฏิบัติการ สังกัด  ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
รวมถึงนิสิตจากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการสืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Paper) ผ่านทางอินเทอร์เน็ต (E-Mail, 
Facebook Messenger และ Line) เป็นบริการหลักของห้องสมุด เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่บุคลากร 
 จากสถิติการให้บริการสืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Paper) ของห้องสมุด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา พบว่า 
มีบุคลากรมาใช้บริการดังกล่าวเพ่ิมมากขึ้น (หน่วยนับ: ชื่อเรื่อง) ดังนี้ ปี พ.ศ. 2558 จ านวน 224 ชื่อเรื่อง ปี พ.ศ. 2559 จ านวน 
264 ชื่อเรื่อง ปี พ.ศ. 2560 จ านวน 132 ชื่อเรื่อง และปี พ.ศ. 2561 จ านวน 343 ชื่อเรื่อง 
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงสถิติการให้บริการสืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Paper) 
 
หมายเหตุ: ปี พ.ศ. 2560 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระหว่างการต่อสญัญา 

 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเข้าใช้ฐานข้อมูลอย่างทั่วถึง และเลือกใช้ฐานข้อมูลได้ตรงตาม 
ความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถน าสารสนเทศจากฐานข้อมูลมาประกอบการเรียนการสอน และการวิจัย 
งานห้องสมุดจึงเห็นความส าคัญ และได้จัดโครงการฝึกอบรม “การสืบค้นสารสนเทศ SWU Discovery ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ” เพ่ือให้บุคลากรมีทักษะในการค้นหาข้อมูลที่ตนต้องการเบื้องต้นได ้
 
2.  วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด (ก าหนดค่าเป้าหมาย) 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้บุคลากรทราบขอบเขตเนือ้หา และวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริการ  
2. เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะในการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพ่ือท าวิจัยได้ตรงตามสาขาวิชาและลักษณะของ

เอกสารข้อมูล 
3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม 
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สถิติการให้บริการสืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full 
Paper) 
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ตัวช้ีวัด 
1. ค่าเฉลี่ยของผู้เข้ารับการอบรมมีระดับความรู้ ความเข้าใจหลังการอบรมมากกว่าก่อนการอบรม 3.50
2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการจัดอบรมอยู่ในระดับมากข้ึนไป ร้อยละ 70

3. ข้ันตอนการด าเนินงาน

4. ผลลัพธ์การด าเนินงาน (ตามตัวช้ีวัด) อยา่งน้อย 2 ช่วงเวลา (ปี หรือ เดือน หรือ สัปดาห์)
จากผลการด าเนินงาน ทางห้องสมุดได้จัดโครงการฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศ SWU Discovery ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นจ านวน 2 รุ่น พบว่า มีผู้เข้าร่วมรับ 
การอบรม จ านวน 66 ราย มีค่าเฉลี่ยระดับความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรม ดังนี้ 

1) ค่าเฉลี่ยระดับความรู้ ความเข้าใจก่อนการอบรม จ านวน 2.14 (ค่าเฉลี่ยเต็ม 5)
2) ค่าเฉลี่ยระดับความรู้ ความเข้าใจหลังการอบรม จ านวน 3.88 (ค่าเฉลี่ยเต็ม 5)

ภาพที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรม 

และบุคลากรมีความพึงพอใจที่มีต่อการจัดอบรมอยู่ในระดับมาก (33 -50 คะแนน) จ านวน 54 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 81.80 ระดับปานกลาง (17-32 คะแนน) จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.20 และไม่มีระดับน้อย (0-16 คะแนน) 
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ค่า
เฉ

ลี่ย

ค่าเฉลี่ยระดับความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรม 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ประชุม วางแผน
จัดโครงการ

พงศกร 

2. เสนอขออนุมัติโครงการ รัตติยาภรณ์ 
3. ประชาสัมพันธ์/
รับสมัครผู้เข้ารับ
การอบรม

รัตติยาภรณ์ 
ศิรพรรณ 

4.เตรียมเอกสาร
การอบรมโครงการ

พงศกร 
ศิรินันท์ 

5. จัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการรุ่น 1 – รุ่น 3

พงศกร 
ศิรินันท์ 
ศิริพรรณ 

6. ประเมินผล
การด าเนินงาน

พงศกร 

7. สรุปผลการด าเนินงาน พงศกร 
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ภาพที่ 3 แสดงความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการจัดอบรม 

 
นอกจากนี้ บุคลากรมีข้อเสนอแนะในการจัดอบรม ดังนี้ 
1) สถานที่ที่ใช้ในการจัดอบรมคับแคบ 
2) มีจ านวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการอบรมไม่เพียงพอต่อผู้เข้ารับการอบรม 
3) ควรมีการน าเสนอในรูปแบบ Power Point 
4) ควรมีค าแปลเป็นภาษาไทยเพราะบางคนไม่มีพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ 
5) ควรถ่ายรูปภายในห้องสมุด น าเสนอให้ได้เห็นลักษณะห้อง เพราะบางท่านไม่เคยได้เข้าห้องสมุด ไม่ทราบว่ามีอะไร

อยู่ตรงไหน 
ส่วนหัวข้อการอบรมอ่ืน ๆ ได้แก่ การใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรมด้วยเครื่องมือ Endnote 
 

5.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 1. บุคลากรสายวิชาการและสายวิชาชีพ (แพทย์ พยาบาล) ติดภารกิจ  จึงท าให้ไม่สามารถเข้ารับการอบรม 
จนครบก าหนดการได ้

2. บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบวิธีการเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการ 
 2. บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบแหล่งสารสนเทศในการสืบค้น เช่น เว็บไซตส์ านักหอสมุดกลาง libswu.ac.th 
 
6.  แนวทางการแก้ไขปัญหา / การขยายผล 
 6.1 แนวทางการแก้ไขปัญหา 
  จัดท าคู่มือ แผ่นพับ หนังสือเวียนเกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และจัดท าแบบประเมินผลในรูปแบบ QR Code  
 6.2 การขยายผล 
  จัดท าการฝึกอบรม “การสืบค้นสารสนเทศ SWU Discovery ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ” 
ในรูปแบบสื่อออนไลน์ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่บุคลากรสายวิชาการและสายวิชาชีพ (แพทย์ พยาบาล) ให้เข้าถึง 
การรู้สารสนเทศทุกที่ทุกเวลา 

 

หมายเหตุ ทั้งหมดไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 
  ส่งภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562  
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(0-16 คะแนน)
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ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการจัดอบรม

จ านวน (ราย) ร้อยละ
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โครงการฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศ SWU Discovery
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

งานห้องสมุด 

1
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Background)

2 วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด 

งานห้องสมุด มีหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยด้านแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาอื่น ๆ แก่บุคลากรภายใน
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน โดยให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย นอกจากนี้
ยังมีการให้บริการสืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Paper) ผ่านทางอินเทอร์เน็ต (E-Mail, Facebook Messenger และ Line) เป็นบริการ
หลักของห้องสมุด เพื่ออ านวยความสะดวกแก่บุคลากร

จากสถิติการให้บริการสืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Paper) ของห้องสมุด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา พบว่า มีบุคลากรมาใช้บริการดังกล่าว
เพิ่มมากขึ้น (ยกเว้นปี พ.ศ. 2560 มีจ านวนลดลง เนื่องจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระหวา่งการต่อสญัญา)

3 ขั้นตอนการด าเนินงาน

5 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน
1. บุคลากร ติดภารกิจ จึงท าให้ไม่สามารถเข้ารับการอบรมจนครบก าหนดการได้
2. บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบแหล่งสารสนเทศในการสืบค้น เช่น เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง libswu.ac.th
3. บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบวิธกีารเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการ (Keyword)

6 แนวทางการแก้ไขปัญหา / การขยายผล

แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. จัดท าคู่มือ แผ่นพับ หนังสือเวียนแจ้งเกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ในรปูแบบ QR Code 
2. จัดท าแบบประเมินผลในรูปแบบ QR Code 

การขยายผล
จัดท าการฝึกอบรม “การสืบค้นสารสนเทศ SWU Discovery ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ”

ในรูปแบบสื่อออนไลน์ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่บุคลากรภายในศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
ให้เข้าถึงการรู้สารสนเทศทุกที่ทกุเวลา

4 ผลลัพธ์การด าเนินงาน
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สถิติการให้บริการสืบค้นเอกสารฉบับเต็ม 
(Full Paper) 

ดังนั้น งานห้องสมุดเห็นความส าคัญในการเพิ่มทักษะการรู้สารสนเทศของบุคลากรภายใน
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จึงได้จัด “โครงการฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศ 
SWU Discovery ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ” นี้ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริม
ทักษะที่จ าเป็นในการค้นหา การเข้าถึง การวิเคราะห์ และสนับสนุนให้มีการใช้ฐานข้อมูลอย่าง
ทั่วถึง และเลือกใช้ฐานข้อมูลได้ตรงตามความต้องการ รวมถึงสามารถน าสารสนเทศจากฐานข้อมูล
มาประกอบการเรียนการสอนและการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผล
เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจ ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านแพทยศาสตรและวิทยาศาสตร์
สุขภาพสาขาอื่น และการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

เพื่อให้บุคลากรทราบขอบเขตเนื้อหา และวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริการ

เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะในการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อท าวิจัยได้ตรงตามสาขาวิชา
และลักษณะของเอกสารข้อมูล

เพื่อประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม

วัตถุประสงค์

1.

2.

3.

ตัวชี้วัด
1. ค่าเฉลี่ยของผู้เข้ารับการอบรมมีระดับความรู้ ความเข้าใจหลังการอบรมมากกว่าก่อนการอบรม 3.50

2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการจัดอบรมอยู่ในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 70

จากผลการด าเนินงาน ทางห้องสมุดได้จัดโครงการฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศ SWU Discovery ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นจ านวน 2 รุ่น พบว่า มีผู้เข้าร่วมรับการอบรม จ านวน 66 ราย มคี่าเฉลี่ยระดับความรู้
ความเข้าใจก่อน จ านวน 2.14 (ค่าเฉลี่ยเต็ม 5) และหลังการอบรม จ านวน 3.88 (ค่าเฉลี่ยเต็ม 5) และบุคลากรมีความพึงพอใจที่มีต่อการจัดอบรมอยู่ในระดับมาก
(33-50 คะแนน) จ านวน 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.80 ระดับปานกลาง (17-32 คะแนน) จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.20 และไม่มีระดับน้อย (0-16 คะแนน)

นอกจากนี้ บุคลากรมีข้อเสนอแนะในการจัดอบรม ดังนี้
1. สถานที่ที่ใช้ในการจัดอบรมคับแคบ
2. มีจ านวนคอมพิวเตอร์ทีใ่ชใ้นการอบรมไม่เพียงพอตอ่ผู้เข้ารับการอบรม
3. ควรมีการน าเสนอในรูปแบบ Power Point แนะน าให้เห็นลกัษณะของหอ้งสมุด
4. ควรมีค าแปลเป็นภาษาไทยเพราะบางคนไม่มีพื้นฐานคอมพิวเตอร์
ส่วนหัวข้อการอบรมอื่น ๆ ได้แก่ การใช้โปรแกรมการจดัการบรรณานุกรมด้วยเครื่องมือ Endnote (จะด าเนินการจัดอบรมภายในเดอืนกรกฎาคม 2562)

 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ป งบประมาณ 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
Plan 1. ประชุม วางแผน 

จัดโครงการ 
บุคลากร 

งานห้องสมุด 
            

2. เสนอขออนุมัติ
โครงการ 

รัตติยาภรณ์             

Do 3. ประชาสัมพันธ์/ 
รับสมัครผู้เข้ารับ 
การอบรม 

รัตติยาภรณ์ 
ศิรพรรณ 

            

4. เตรียมเอกสาร 
การอบรมโครงการ 

พงศกร 
ศิรินันท์ 

            

5. จัดโครงการอบรม 
เชิงป ิบัติการรุ่น 1 – 
รุ่น 2 

พงศกร 
ศิรินันท์ 
ศิริพรรณ 

            

Check 6. ประเมินผล 
การด าเนินงาน 

บุคลากร 
งานห้องสมุด 

            

Act 7. สรุปผล 
การด าเนินงาน 
ป ิบัติการ รุ่น 1-2 

บุคลากร 
งานห้องสมุด 

            

8. น าเสนองานมหกรรม
คุณภาพ 

บุคลากร 
งานห้องสมุด 
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ชื่อผลงาน หนวยงาน หนา

1 การสรางสื่อการเรียนการสอนออนไลน งานแพทยศาสตรศึกษาและแพทยใชทุน 237 - 238

2
การวางแผนจําหนายผูปวยกลับบานดวยเครื่องชวย
หายใจแบบแรงดันบวก (BiPAP)

หนวยการพยาบาลผูปวยอายุกรรมหญิง ชั้น 14/2
239 - 242

3 คําสั่ง ประกาศ ประเภทใด บริการทันใจ คนไดรวดเร็ว งานบริหารและธุรการ 243 - 245

4 เรื่องแนวปฏิบัติการขอรายงานสรุปคาใชจายผูปวย งานสํานักงานผูอํานวยการ+ประชาสัมพันธ 246 - 248

5 แบงสีสามัคคีรักษา vol.2 สาขาวิชาเวชศาสตรฟนฟู 249 - 250

6
การพัฒนาระบบการบันทึกขอมูลรหัสโรค/รหัสหัตถการ
ตามมาตรฐาน WHO

งานเวชระเบียนและสถิติ
251 - 253

7 หาเมื่อไรก็เจอ หนวยธุรการฝายการพยาบาล 254 - 255

8 ลดระยะเวลารอคอยผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและกายวิภาค 256 - 259

9 สื่อสรางสรรคพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนสูปฐมวัย งานทรัพยากรบุคคล 260 - 261

10 CQI Dicharge
หนวยการพยาบาลผูปวยศัลยกรรมกระดูก ชั้น 
15/1

262 - 267

11 ชําระเงินแบบใหม สูสังคมไทยไรเงินสด งานคลัง 268 - 269

12 ลดขั้นตอนการคนหาขอมูลผูปวยนอกที่ PCU งานสื่อและสารสนเทศ 270

13 การปองกัน ET - Tube เลื่อนหลุดใน PICU
หนวยการพยาบาลผูปวยวิกฤตกุมารเวชกรรม 
(PICU) ชั้น 10/2

271

14 Kangaroo Baby Wrap หนวยการพยาบาลผูปวยกุมารเวชกรรม ชั้น 10/1
272 - 273

15 บริหารความเสี่ยงอยางไร ถึงจะใสถูกขาง หนวยการพยาบาลหองผาตัด (OR) ชั้น 6 274 - 275

16
ลดขันตอนการบริการการตรวจเลือดในผูปวยนอก(สาม
เสน)

หนวยการพยาบาลผูปวยนอกสามเสน 276 - 277

17 การพัฒนาการจัดชุดเครื่องมือผาตัด หนวยบริการจายกลาง 278

สารบัญ
ผลงานอื่นๆ



 
เอกสารสรุปผลงานการน าเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

 

น าเสนอ : โปสเตอร ์
ชื่อเรื่อง การสร้างสื่อการเรยีนการสอนออนไลน ์
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ งานแพทยศาสตรศึกษาและแพทย์ใช้ทนุ 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Background) 
ปัจจุบันการพัฒนาระบบการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญ โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสะดวกต่อ

การใช้งานและเข้าถึงได้ง่าย ดังนั้น งานแพทยศาสตรศึกษาฯ ร่วมกับงานเวชนิทัศน ์ จงึจัดท าแนวปฏิบัติในการ
สร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อให้สาขาวิชาสามารถใช้ระบบสารสนเทศมาปรบัใช้กับการเรียนการสอน
นิสิตแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้ตอบตัวชี้วัดโรงพยาบาลในหัวข้อ "ร้อยละของหัวข้อการสอนที่ใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ" 
2.  วัตถุประสงค์ และตัวชี้วดั (ก าหนดค่าเป้าหมาย) 
วัตถุประสงค ์:  

1.เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและตอบสนองตัวชี้วัด "ร้อยละของหัวข้อการสอนที่ใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
เป้าหมาย : ร้อยละของหัวข้อการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร้อยละ 30 
3.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประสานงานเวชนิทัศน์ ส าหรับแนวทางการจัดท าสื่อการสอน โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่อ านวยความ
สะดวกและช่วยจัดท าให้อาจารย์ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ก าหนดรูปแบบและเนื้อหาของสื่อ 

2.แจ้งแนวทางการจัดท าสื่อการเรียนการสอนให้อาจารย์แพทย์รับทราบผ่านคณะกรรมการประสาน
ความร่วมมืองานแพทยศาสตรศึกษา 

3.ด าเนินการตามขั้นตอน(เอกสารแนบบ) 

4.  ผลลัพธ์การด าเนินงาน (ตามตัวชี้วัด) อย่างน้อย 2 ช่วงเวลา (ปี หรือ เดือน หรอื สัปดาห์) 
-ในปีการศึกษา 2561 ผลทีไ่ด้รับ ร้อยละ 16 จากเป้าหมาย ร้อยละ 30 ซึ่งสรุปไม่ได้ตามเป้าหมาย 

(ตัวช้ีวัด) ที่ก าหนดไว้  

5.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 -อาจารย์แพทย์มีภาระงานบริการและการสอนเป็นจ านวนมาก ท าให้ไม่มีเวลาพัฒนาด้านสื่อการเรียน
การสอน  

 -ระบบอินเตอร์เน็ตไม่ครอบคลุมพื้นที่ห้องเรียน เมื่อใช้ระบบสารสนเทศในการเรียน นิสิตแพทย์บางคน
ต้องใช้อินเตอร์เน็ตมือถือส่วนตัว 

 -คอมพิวเตอร์ในห้องเรียนมีไวรัส 

6.  แนวทางการแก้ไขปัญหา / การขยายผล 
 -ประสานงานเวชนิทัศน์เพื่อจัดท าแนวทางการท าสื่อที่ง่ายมากยิ่งขึ้น มีเจ้าหน้าที่คอยประสานและ
จัดท าให้  
 -จัดซื้อระบบป้องกันไวรัสมาลงที่คอมพิวเตอร์ห้องเรียนทุกห้อง 
 -ประชาสัมพันธ์และเน้นย้ าอาจารย์เรื่องการท าสื่อการสอน โดยขยายผลส าหรับในปีการศึกษา 2562 
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ขั้นตอนการขอใช้บริการงานเวชนิทัศน์ 

เจ้าหน้าที่รับแบบฟอร์ม 

รายละเอียดไม่ครบถ้วน 

รายละเอียดครบถ้วน 

หัวหน้างานแบ่งงานตามภาระงาน 

ส่งมอบหมายงาน 

เจ้าหน้าที่ท างานตามที่ได้รับมอบหมาย 

ผู้ใช้บริการเขียนแบบฟอร์ม 
จองห้องประชุม

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
แบบฟอร์ม 

หัวหน้างานตรวจสอบ 
และมอบหมายงาน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ส่งงานให้ผู้ใช้บริการ
ตรวจสอบ 
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ชื่อเรื่อง First Start Bipap 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 14/2 

1.ความเป็นและความส าคัญของปัญหา (Background)  

: ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่ให้การรักษาด้วยยาและมีผู้ป่วยหนักท่ีต้องใส่
เครื่องช่วยหายใจ ที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนัก (ICU) ได้ รวมทั้งผู้ป่วยที่ผ่านระยะวิกฤตจากหอผู้ป่วยหนัก 
(ICU) ที่ต้องมาวางแผนจ าหน่ายโดยใช้เครื่องช่วยหายใจต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพในปอด ท าให้ไม่สามารถ
หย่าเครื่องช่วยหายใจได้ จ าเป็นต้องเจาะคอและต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเมื่อกลับบ้าน การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ
มีความซับซ้อน และเป็นเรื่องใหม่ของญาติในการดูแลผู้ป่วย ดังนั้นทางหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงได้จัดท า แนวทางการใช้
เครื่องช่วยหายใจแรงดันบวก (BIPAP) เบื้องต้น เพ่ือให้ญาติสามารถใช้เครื่องหายใจแรงดันบวกในการดูแลผู้ป่วยได้ 

2.วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด (ก าหนดค่าเป้าหมาย) : 

1. เพ่ือให้ญาติสามารถใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้านได้อย่างถูกต้อง 
2. เพ่ือลดความวิตกกังวลของญาติในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้าน 
3. เพ่ือให้ผู้ป่วยที่เจาะคอและอย่าเครื่องช่วยหายใจไม่ได้ ได้กลับไปอยู่บ้านตามศักยภาพ 
4. เพ่ือให้จ าหน่ายผู้ป่วยได้เร็วขึ้นและลดค่าใช้จ่ายในการนอนโรงพยาบาล 

3.ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. แพทย์พิจารณาวางแผนร่วมกับญาติในการใช้เครื่องช่วยหายใจ (BIPAP)  
2. เบิกเครื่องช่วยหายใจ (BIPAP) มาใช้กับผู้ป่วยขณะรับการรักษาในโรงพยาบาล 
3. Setting เครื่องตามแผนการรักษา  
4. ให้ญาติเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยเจาะคอที่ต่อกับเครื่องช่วยหายใจ (BIPAP)  
5. ให้ญาติเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องช่วยหายใจ (BIPAP) ผ่านการสอนจากเจ้าหน้าที่ 
6. สาธิตการใช้เครื่องช่วยหายใจ (BIPAP) เป็นขั้นตอน และมีการสาธิตย้อนกลับ 
7. ให้ญาติซักถามปัญหาและข้อสงสัย 
8. ประเมินญาติตั้งแต่การเริ่มต้นใช้งาน ตลอดจนถึงการดูแลรักษาเครื่องจนญาติมีความม่ันใจและความพร้อมในการใช้

เครื่องช่วยหายใจ 

4.ผลลัพธ์การด าเนินงาน  

1. ญาติสามารถใช้เครื่องช่วยหายใจแรงดันบวกได้  
2. ญาติสามารถบอกความผิดปกติของเครื่องช่วยหายใจได้ 

5.ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

 1.มีการวางแผนในการใช้เครื่องแต่ผู้ป่วยมีอาการติดเชื่อเพ่ิมเติม ท าให้ไม่สามารถใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้านได้ 

 2.ญาติบางคนยังไม่มั่นใจในการใช้เครื่องช่วยหายใจและยังไม่ม่ันใจในการดูแลผู้ป่วย 

6.แนวทางการแก้ไข้ปัญหา / การขยายผล 

 1.ปัญหาด้านการขาดความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยของญาติ : ให้ญาติได้มีเวลาในการดูแลผู้ป่วยด้วยตนเองมากขึ้น 

 2.การขยายผล 
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1.ให้ความรู้ในการใช้เครื่องช่วยที่บ้านกับเจ้าหน้าที่พยาบาลและผู้เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วย  

2.มีการสอนการใช้แนวทางการใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้านกับเจ้าหน้าที่พยาบาลและผู้เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วย 
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ตารางค่าใช้จ่าย ส าหรับผู้ป่วยท่ีที่เจาะคอและต่อเครื่องช่วยหายใจ 

ล าดับที่ รายการ ราคา หน่วย รวม 
1 ค่าเครื่องช่วยหายใจ - Volume control respirator 1900 1 1900 
2 ชุดพ่นละอองยาแบบมีหน้ากากผู้ใหญ่ 90 1 90 
3 ขวดรองรับสารคัดหลั่ง 135 1 135 
4 ส าลีแอลกอฮอล์ 8 ชิ้น/แพ็ค (Alcohol Blister) 4.25 2 8.50 
5 ถุงมือ Disposable size S 2.5 30 75 
6 ถุงมือ Disposable Sterile size S 8 6 48 
7 SUCTION CONTROL NO.14 5.25 6 31.5 
8 SUCTION CONTROL NO.12 5.25 6 31.5 
9 NSS 0.9%[IPD ONLY] 3 ML ขวด 5.5 6 33 
    2262.5 
     
10 ค่าเตียงสามัญ 400 1 400 
11 ค่าบริการพยาบาลทั่วไป (IPD) 300 1 300 
12 ค่าเครื่องมือวัดความดันแบบ Auto (NIBP) 100 1 100 
13 ค่า O2 sat 100 1 100 
    900 
     
14 ค่าท าแผลเปิด/ติดเชื้อ 140 1 140 
15 BETADINE SOLUTION  [ER] 30 ML - ขวด 19 1 19 
16 NSS 120 ML.EXT 0.9 % ขวด 13 1 13 
17 TRANSPORE 1 INCH 28 1 28 
    190 
     
 รวม   3352.5 
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ถ้าผู้ ป่วยมีอาการ  1.เหนื่อยมากขึน้ อตัราการหายใจมากกว่า 30 ครัง้ 
ใน 1 นาที  3.ริมฝีปาก,ปลายมือ ปลายเท้าเขียว 4.ซมึมากขึน้ 

ขอความช่วยเหลอื โทร 1669 / น าผู้ ป่วยมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาล 

ขั้นตอนการใช้เครื่อง BIPAP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเปิดเครื่อง BIPAP 

1. เสียบปลั๊กเพือ่เปิดเครือ่ง 

2. กดปุ่มตรงกลาง (รูปที่ 1) กด 1 ครั้ง จะเข้าหนา้จอ 

Therapy (รูปที่ 2)  

3. เครื่องจะเริม่ท างาน ประเมินโดยเครื่องจะมีลมฟู่

ออกมา ดูตรงรูออกที่ผูป้่วยหรือดูลมที่ออกใกล้ๆ

เครื่องโดยการถอดสายออกมาประเมินลม 

 

รูปท่ี 1 ปุ่มกด 

รูปท่ี 2 กดที่ Therapy 

ขั้นตอนการเตมิน้ าเครือ่ง BIPAP 
1. กดตรงปุ่มตรงกลาง (รปูที่ 1) กดค้างนานๆ จนได้ยิน

เสียง “ติ๊ด” เครือ่งจะดบั หลังจากนั้นเปิดฝาหม้อน้ า
ขึ้นมา (รูปที่ 3) 

2. ดึงที่ใส่น้ าออกมาเพื่อเตมิน้ าด้านบน เติมน้ า Sterile 
Water ให้ถึงขีดที่ให้ไว้ 

3. ใส่กลับเข้าไปให้ลงล๊อกและค่อยๆปิดฝาลงมา 
4. จากนั้นเปิดเครื่อง โดยเลื่อนแถบสีด าไปตรง หน้าจอ 

Therapy (รูปที่ 2) กดปุ่มตรงกลาง (รูปที่ 1) กด 1 
ครั้ง 

**ห้ามเปิดฝาหมอ้น้ าขณะเปิดเครื่อง จะท าใหน้้ ากระเด็น
ออกมาเครือ่งท าความรอ้นจะเสยี** 

รูปท่ี 3 ฝาหม้อน า้ 

เตมิน า้ให้ถึงระดบั หมัน่เช็คระดบัน า้ตลอด

เพ่ือปอ้งกนัน า้หมด เคร่ืองท าความร้อนจะเสีย 

ตัวเลขที่อยู่ด้านบนปุ่มมี 1-5 
เป็นตัวตั้งระดับความร้อน 1 
(ร้อนน้อยสุด) – 5 (ร้อนมาก
สุด) เพื่อให้ความชื้นในทางเดิน
หายใจ ลดความเหนียวของ
เสมหะ และป้องกันไม่ให้
ทางเดินหายใจแห้งเกินไป. 

จัดท าโดย  
หน่วยการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมหญงิ (14/2) 
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งานมหกรรมคุณภาพ CQI มิถุนายน 2562 
งานบริหารและธุรการ 

เรื่อง"คําสั่ง ประกาศ ประเภทใด บริการทันใจ ค้นได้รวดเรว็" 

1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา

งานบริหารและธุรการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานธุรการ และงานสารบรรณของศูนย์การแพทย์ปัญญา
นันทภิกขุ ชลประทาน โดยดําเนินการเกี่ยวกับงานเอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการทั้งหมด ประกอบด้วย
ลงทะเบียน  รับ – ส่ง หนังสือราชการภายใน - ภายนอก ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ หรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนดําเนินการเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวก คบคุมดูแล ติดตาม
ในการรับ – ส่ง จดหมายและพัสดุไปรษณีย์ การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย ซึ่งการดําเนินงานดังกล่าว 
มีหลายข้ันตอนทําให้เกิดความล่าช้า ตัวอย่างเช่น การจัดเก็บเอกสารประเภท คําสั่ง ระเบียบ ประกาศ 
พระราชบัญญัติฯ งานสารบรรณ จัดทําแฟ้มเป็นหมวดหมู่ แต่จัดเก็บเอกสารปะปนกัน 1 แฟ้มมีหลายเร่ือง 
เมื่อทําการค้นหาจะต้องนําแฟ้มทั้งหมดมาค้นหาด้วยมือ เมื่อค้นหาเอกสารและนําออกไปใช้งานเรียบร้อยแล้ว 
จะจัดเก็บเข้าแฟ้มโดยไม่ได้เรียงเลขที่คําสั่ง ดังน้ัน เมื่อเวลาผ่านไปการจัดเก็บเอกสารท่ีเป็นรูปแบบกระดาษที่มีจํานวน
เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ตามปริมาณการใช้งาน ส่งผลให้เกิดปัญหาความยุ่งยากในการค้นหาเอกสาร และผู้ท่ีต้องการใช้งาน
เสียเวลาในการรอคอย ดังน้ันเพ่ือสนับสนุนและตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงานให้หน่วยงานต่างๆ 
ได้ทันเวลาและมีประสิทธิภาพจึงได้ร่วมคิดหาแนวทางปฏิบัติ การลดขั้นตอนโดยสร้างระบบบริหารจัดการเก่ียวกับ
การตรวจสอบค้นหาคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ พระราชบัญญัติฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สามารถตอบสนอง 
ความพึงพอใจให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานและนําเสนองานมหกรรมคุณภาพ CQI ในเดือนมิถุนายน 2562 
เร่ือง "คําส่ัง ประกาศ ประเภทใด บริการทันใจ ค้นได้รวดเร็ว" 

การพัฒนาของงานบริหารและธุรการ 
           ด้วยจํานวนหนังสือท่ีมีเข้ามาจัดเก็บที่งานบริหารและธุรการ มีจํานวนมาก เพ่ือให้การจัดเก็บเอกสาร  
เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว  ดังน้ัน งานบริหารและธุรการ จึงได้จัดทําโครงการ "คําสั่ง ประกาศ ประเภทใด 
บริการทันใจ ค้นได้รวดเร็ว" ข้ึน เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการกลั่นกรองความรู้จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน 
งานบริหารและธุรการ ซึ่งเป็นการวางแผนการดําเนินงานเอกสารให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามลําดับข้ันตอน 
โดยกําหนดระบบการค้นหาเอกสารแบบ Excel อันจะก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน 
ซึ่งนําไปสู่ประสิทธิภาพในการทํางานต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์  
  2.1 เพ่ือให้สามารถค้นหาเอกสารประเภท คําส่ัง ประกาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      2.2 เพ่ือให้การบริหารจัดการระบบการค้นหาเอกสารประเภท คําส่ัง มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 
            กับทกุหน่วยงาน 
      2.3 เพ่ือมีระบบการค้นหาเอกสารประเภท คําสั่ง ประกาศ ที่เป็นมาตรฐานและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
      2.4 เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก่ผูใ้ช้บริการ 

3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
3.1 ศึกษาปัญหาการบริหารจัดการระบบการคน้หาเอกสารประเภท คําสั่ง ประกาศ เดือนสิงหาคม 2561 
3.2 วางแผนการดําเนินงานเพ่ือกําหนดแนวปฏิบัติที่ดีในการรองรับการค้นหาเอกสารท่ีเป็นมาตรฐานและ 
      เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 3.3 กําหนดรูปแบบความตอ้งการในการค้นหา คําส่ัง ประกาศ มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 
       กับทุกหน่วยงาน เดือนพฤศจิกายน 2561 
 3.4 ทดลองระบบการค้นหา คําสั่ง ประกาศของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน  
        เดือนธันวาคม2561 
 3.5 ดําเนินการค้นหาเอกสารประเภท คําสั่ง ประกาศ ตามระบบที่วางแผนใหกั้บทุกหน่วยงานของ 
       ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เดือนธันวาคม 2561 - ปัจจุบัน 

4. ผลลพัธ์การดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัด) 
 

4.1 อัตราผู้ใช้บริการค้นหาเอกสาร คําสั่ง ประกาศ 

ตัวชีว้ัด พ.ย. – ธ.ค. 61 ม.ค.-เม.ย.62 ลดลง 
(นาที) 

จํานวนครั้งต่อระยะเวลาท่ีใชใ้นการ
ค้นหาเอกสาร ประเภทคําส่ัง 
ประกาศ 
 

10  4 6 

    4.2 อัตราความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

ตัวชีว้ัด พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 
 

ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 

 

อัตราความพึงพอใจแก่
ผู้ใช้บริการ 
 
 

 

85% 
 

90% 
 

95% 
 

95% 
 
 

 

97% 
 

97% 
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         4.3 อัตราการค้นหาเอกสาร คําส่ัง ประกาศ ด้วยระบบ Excel ภายในวันที่ไดร้ับข้อมูล 

ตัวช้ีวัด พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 
 

ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 

 

อัตราการค้นหาเอกสาร คําส่ัง 
ประกาศ ด้วยระบบ Excel ภายใน
วันที่ได้รับข้อมลู 
 

 

95% 
 

95% 
 

95% 
 

95% 
 
 

 

97% 
 

97% 

 
5. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

6.1 ระบบคอมพิวเตอร์ขัดขอ้งทําให้ไม่สามารถตรวจสอบค้นหาเอกสารได ้
6.2 ยังขาดการควบคุมการจัดเก็บและค้นหาเอกสารโดยเคร่งครัด  
6.3 หน่วยงานที่ต้องการเอกสารให้ข้อมลูคลาดเคล่ือน ไม่ถูกต้อง 
6.4 เอกสารเดิมมจีํานวนมากไม่สามารถลงในระบบได้ทั้งหมด 
6.5 ยังไม่มีการกําหนดแผนงานและนโยบายการบริหารการจัดระบบจัดเก็บเอกสารให้ชัดเจน 
รวมถึง กรณีทีไ่ม่ได้ตามเป้าทีต่้องการ อะไร คือ ปัญหาและอุปสรรค ไมส่ามารถรวบรวมเอกสาร เช่น คาํส่ัง 
ประกาศ ฯลฯ เพ่ือสแกนจัดเก็บเป็นไฟล์ PDF เน่ืองจากอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสแกนยังไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งาน 

6. แนวทางการแก้ไขปัญหา / การขยายผล 

(กรณีไม่มีปัญหา ไดต้ามเป้า จะรกัษาระดบัอย่างไร และจะขยายผลไปยังหน่วยงานอ่ืนๆ ได้อย่างไร) 

             เอกสารมีความสําคัญต่อหน่วยงานเป็นอย่างมาก เมื่อองค์กรมีขนาดใหญ่ข้ึนปริมาณเอกสารก็จะเพ่ิมมากขึ้น 
ดังน้ัน เพ่ือใหม้ีเอกสารไว้ใชอ้้างอิงหรือใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งเป็นการรักษาระดับการค้นหา จึงควรมีระบบการ
จัดเก็บเอกสารท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะงานและจํานวนเอกสารที่จะจัดเก็บ มีการกําหนดบทบาทหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบจะต้องเข้าใจวิธีการจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู ่การค้นหา หากปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องจะส่งผลให้การค้นหาเอกสารให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรดําเนินไปอย่างคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว 
ประหยัดเวลาและงบประมาณ   
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เอกสารสรุปผลงานการน าเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลชลประทาน 

 

ชื่อเรื่อง  แนวปฏิบัติการขอรายงานสรุปค่าใช้จ่าย 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานส านักงานผู้อ านวยการ, งานคลัง, หน่วยนิติการ, หน่วยประชาสัมพันธ์ 
 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Background) 
  การจัดการด้านเอกสารที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วย ต้องด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ให้ได้คุณภาพ
มาตรฐาน ซึ่งเป็นส่วนส าคัญท่ีต้องมีการครอบคลุมดูแล ได้เป็นระเบียบและระบบภายใต้ข้อก าหนดทาง
กฎหมาย และสิทธิผู้ป่วย ที่จ าเป็นต้องมีแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งการสื่อสารให้อยู่ ในทิศทางเดียวกัน และ
การขอรายงานสรุปค่าใช้จ่ายของผู้รับบริการ เป็นประเภทหนึ่ง จึงจ าเป็นต้องทบทวนและจัดท าแนวปฏิบัติ
ให้ชัดเจนเพื่อก่อให้เกิดคุณภาพมาตรฐานต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด (ก าหนดค่าเป้าหมาย) 

 2.1 เพ่ือจัดท าแนวปฏิบัติการขอรายงานสรุปค่าใช้จ่ายผู้ป่วยให้ถูกต้องตามระเบียบ 
 2.2 เพ่ือได้แบบฟอร์มการขออนุมัติและขั้นตอนการด าเนินการเพ่ือถือปฏิบัติต่อไป  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ระดับความส าเร็จ 
(ระบุ Output /Outcome/ Impact)  

1.ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการขอรายงาน
ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยได้รับความสะดวก 

ร้อยละ 90 ผู้รับบริการ Output 

2.มีแนวปฏิบัติและข้ันตอนการขอรายงานค่าใช้จ่าย
ผู้ป่วย ถูกต้องตามระเบียบ และชัดเจน 

ได้แนวปฏิบัติ/
ขั้นตอน
ชัดเจน 

แนวปฏิบัติ/
ขั้นตอนชัดเจน 

Output 

3. มีรูปแบบเอกสารการขออนุมัติและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

มีแบบฟอร์ม เอกสารแบบฟอร์ม
ใช้ได้จริง 

Output 
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3.  ข้ันตอนการด าเนินงาน 

 

4.  ผลลัพธ์การด าเนินงาน (ตามตัวช้ีวัด) อยา่งน้อย 2 ช่วงเวลา (ปี หรือ เดือน หรือ สัปดาห์) 
ประเมินผลการทดลองการด าเนินงาน ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2561 – พฤษภาคม 2561  
ผู้ขอดูวงจรปิดและทดลองใช้แบบฟอร์ม(1) จ านวน 5 ราย ดังนี้ 

ล าดับ รายการ ระดับ 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
เกณฑ์ จ านวน ร้อยละ 

1 อ่านและเข้าใจระเบียบ
ปฏิบัติการขอรายงาน
สรุปค่าใช้จ่ายผู้ป่วย 

3 

2 

1 

ดีมาก 

พอใช้ 

ปรับปรุง 

4 

1 

- 

80 

20 

- 

3 = ซักถาม 1 ข้อ 
2 = ซักถาม 2-3 ข้อ 

1 = ซักถาม > 4 ข้อ 

2 เขียนแบบฟอร์มการขอ
อนุมัตดิ้วยตัวเองและ
สอบถามข้อมูลก่อนเขียน 

3 

2 

1 

ดีมาก 

พอใช้ 

ปรับปรุง 

4 

1 

- 

80 

20 

- 

3 = ซักถาม 1 ข้อ 
2 = ซักถาม 2-3 ข้อ 

1 = ซักถาม > 4 ข้อ 

3 ระยะเวลาการด าเนินการ
ผู้ป่วยได้รับรายงานสรุป
ค่าใช้จ่าย 

3 

2 

1 

ดีมาก 

พอใช้ 

ปรับปรุง 

1 
3 

1 

20 

60 

20 

3 = 1 วัน 

2 = 2-3 วัน 

1 =  > 4 วัน 

สรุปผลการทดลองภาพรวมเฉลี่ย
อยู่ในระดับ พอใช้ – ดีมาก  
ร้อยละ 80 

3 

2 

1 

ดีมาก 

พอใช้ 

ปรับปรุง 

3 

1 

1 

60 

20 

20 

 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประสานหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
กับการขอรายงานสรุปค่าใช้จ่าย ผู้ป่วย 

            

2. ประสานเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับ
และข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องจัดเตรียม 
เอกสารระเบียบต่างๆ 

            

3. หารือแนวทางการขอรายงานสรุป
ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยที่ดี และถูกต้องตาม
ระเบียบ 

            

4.แบบฟอร์มการขออนุญาต และถือ
ปฏิบัติทดลองใช้และปรับ  แก้ไขตาม
ความเหมาะสม 

            

5.สรุปโครงการ             
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5.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 5.1 บางจุดไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ที่ให้บริการ 

 

6.  แนวทางการแก้ไขปัญหา / การขยายผล 
 6.1 เพ่ิมพ้ืนที่ให้บริการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ทั้งหมดไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 
  ส่งภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2562  
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ชื่อเรื่อง : แบ่งสีสามัคคีรักษา Vol.2 

หน่วยงาน: หน่วยงานกายภาพบ าบัด 

ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา 

จากสถิติยอดผู้ป่วยนอกที่มารับการบริการรักษาทางกายภาพบ าบัดปี 2559( 21,156 คน ), ปี 2560 

(35,741 คน) และ ปี 2561(42,659 คน) พบว่า มีจ านวนเพ่ิมขึ้นในทุกๆปี ท าให้เกิดความเสี่ยงในการดูแล

รักษาผู้ป่วยไม่ครอบคลุม  รวมทั้งระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาที่ยาวนาน ซึ่งมีผลต่อความพึงพอใจ

ของหน่วยงาน ดังนั้นหน่วยงานกายภาพบ าบัดจึงปรับปรุงระบบการท างาน และการได้รับการรักษาเครื่องมือ

ทางกายภาพบ าบัดขึ้ น  เ พ่ือลดระย ะเวลาการรอรับการรั กษาทางกายภาพบ าบัดท า ให้ ผู้ ป่ วย

เกิดความพึงพอใจ โดยหน่วยงานกายภาพบ าบัดได้เริ่มด าเนินการปรับปรุงระบบ การรอรับบริการ

ทางกายภาพบ าบัด ตั้งแต่ธันวาคม 2560 และเริ่มเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ป่วย เรื่องระบบรอรับบริการ

ทางกายภาพบ าบัดแบบใหม่เดือนกรกฎาคม 2561 และผลลัพธ์อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วย 86.96% 

มีนาคม 2562 ได้มีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ป่วยอีกครั้ ง โดยมีการปรับปรุงหัวข้อ

แบบประเมินความพึงพอใจเพ่ิมเติม โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ส่วนของผู้ป่วย ในเรื่องของ

การรับบริการเพ่ือตอบสนองค่านิยม (Performance) และส่วนที่ 2 ส่วนของบุคลากร ในเรื่องความสุข

ในการท างานของเจ้าหน้าที่ที่มีผลต่อคุณภาพงาน (Mental health) ดังนั้นหน่วยงานกายภาพบ าบัด

จึงท าแบบสอบถามความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่แผนกกายภาพบ าบัด เรื่องการปรับปรุงระบบให้การรักษาทาง

กายภาพบ าบัดเ พ่ือตอบสนองค่านิยม  (Care team)  และ (Management) แล้วน ามาพัฒนาระบบ

การให้บริการเพ่ือให้ผู้ป่วยเกิดความพึงพอใจ และเจ้าหน้าที่มีความสุขในการท างาน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือวัดความพึงพอใจของผู้ป่วยในการรับการรักษา และเจ้าหน้าที่ในการให้การรักษาทางกายภาพบ าบัด

ตัวชี้วัด 

1. ความพึงพอใจของผู้ป่วยในการรับการรักษาทางกายภาพบ าบัดมากกกว่า 90% (วัดผลครั้งที่2)

2. ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ในการปรับปรุงระบบการท างานเพ่ือลดความเสี่ยงในด้านต่างๆมากกว่า 80%
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. น าข้อมูลความพึงพอใจรอบแรก (กรกฎาคม 2561) มาประชุม พบว่า หัวข้อในแบบสอบถาม                               

ควรครอบคลุมถึงรายละเอียดของการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม รวมถึงระยะเวลาในการเก็บข้อมูล                  

รอบแรกจนถึงปัจจุบัน (มีนาคม 2562) มีระยะเวลานานพอที่ควรจะเก็บข้อมูลอีกครั้ง เพ่ือปรับปรุงระบบ                      

งานต่อไป รวมทั้งหน่วยงานกายภาพบ าบัดเล็ ง เห็นว่าการท างานที่มีคุณภาพต้องมาจากความสุข                                

ในการท างานของเจ้าหน้าที่ จึงมีการจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ด้วย 

2. ออกแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ 

3. ด าเนินการเก็บข้อมูลตามแผน 

ผลลัพธ์การด าเนินงาน  

1. ความพึงพอใจของผู้ป่วยในการรับการรักษาทางกายภาพบ าบัด 92.06% 

2. ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ในการปรับปรุงระบบการท างานเพ่ือลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ 

ระบบเก่า : อัตราความพึงพอใจ 51% 

ระบบใหม ่: อัตราความพึงพอใจ 65% 

ความพึงพอใจของผู้ป่วยในการรับการรักษาทางกายภาพบ าบัด ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ในการปรับปรุงระบบการท างานเพื่อลดความเสี่ยงในด้านต่างๆไม่ได้                         

ตามเป้าหมายแต่เพ่ิมมากข้ึนเมื่อเทียบจากระบบเดิมกับระบบใหม่ 

ปัญหาและอุปสรรค์การด าเนินการ 

- ผู้ป่วยบางรายไม่เข้าใจแบบสอบถามในบางข้อ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1. ปรับปรุงข้อค าถามให้เข้าใจง่ายขึ้น และอาจมีการยกตัวอย่างเพ่ิมเติม 

2. น าผลลัพธ์ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ในการปรับปรุงระบบการท างานเพ่ือลดความเสี่ยงในด้านต่างๆมา

วิเคราะห์หาสาเหตุน าสู่การแก้ไขเพ่ือพัฒนาระบบงานต่อไปให้เจ้าหน้าที่มีความสุขในการท างาน 
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เอกสารสรุปผลงานการน าเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลชลประทาน 

ชื่อเรื่อง โครงการพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลรหัสโรค/รหัสหัตถการตามมาตรฐาน WHO 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เวชระเบียนและสถิติ 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Background)
การบันทึกข้อมูลรหัสโรค/รหัสหัตถการให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ตามมาตรฐานขององค์การ

อนามัยโรค (WHO) มีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพองค์กร เนื่องจากข้อมูลรหัสโรค/รหัสหัตถการเป็น
ฐานข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการประมวลผลสถิติการเจ็บป่วยและการตาย น ามาซึ่งสารสนเทศส าหรับการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการขององค์กร ทั้งในด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย การบริหาร
จัดการองค์กร การเรียนการสอน/งานวิจัย และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร ดังนั้นการ
ด าเนินโครงการพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลรหัสโรค/รหัสหัตถการ จะเป็นการเพ่ิมระดับความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลสารสนเทศองค์กรให้สูงขึ้น และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพื่อด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการขององค์กร ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2562-2566 ได้
อย่างแท้จริง 
2. วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือให้ข้อมูลการบันทึกรหัสโรค/รหัสหัตถการ มีความสมบูรณ์ตามมาตรฐาน WHO
2. เพ่ือให้การบันทึกข้อมูลรหัสโรค/รหัสหัตถการ มีความรวดเร็ว ทันภายในเวลาที่ก าหนดไว้เป็น

มาตรฐานโดยคณะอนุกรรมการทบทวนเวชระเบียน 
3. ผู้ให้รหัสได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะให้สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ ICD10 และ

ICD9 CM ผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ให้รหัส 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ และระดับความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ระดับความส าเร็จ 
(ระบุ Output / Outcome / Impact) 

1. ผลคะแนนความสมบูรณ์ของการบันทึกรหัสโรค/
รหัสหตัถการ

มีความครบถ้วน ข้อมูลรหสัผู้ป่วยนอก 

ข้อมูลรหสัผู้ป่วยใน 

> ร้อยละ 85

มีความถูกต้อง ข้อมูลรหสัผู้ป่วยนอก 

ข้อมูลรหสัผู้ป่วยใน 
> ร้อยละ 85

2. ผลคะแนนความทันเวลาในการบันทึกข้อมูลรหสั
โรค/รหสัหัตการ

ทันเวลาตาม
มาตรฐานที่

ก าหนด 

ข้อมูลรหสัผู้ป่วยนอก 

ข้อมูลรหสัผู้ป่วยใน 

> ร้อยละ 90

3. ผลการด าเนินกิจกรรมการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของการบันทึกรหสัโรค/รหัสหัตการ

2 ครั้ง/ปี ข้อมูลรหสัผู้ป่วยนอก 

ข้อมูลรหสัผู้ป่วยใน 

มีรายงานผลการด าเนินกจิกรรม
การตรวจสอบความสมบรูณ์ของ
การบันทึกรหสัโรค/รหัสหตัถการ 

3. ข้ันตอนการด าเนินงาน
ระยะเวลาด าเนินงาน 1 สิงหาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
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 แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ 

2561 
ปีงบประมาณ 2562 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมทีมงานและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
  - แจ้งรายละเอียด
การจัดท าโครงการ 
  - จัดท าแผนกิจกรรม 
  - ก าหนด
ผู้รับผิดชอบ 

หัวหน้าหน่วย
เวชระเบียน
และสถติิ/
หัวหน้าทีม
ผู้ให้รหสั 

               

2. จัดเตรยีมคู่มือการ
ให้รหัสโรค/รหสั
หัตถการตาม
มาตรฐาน WHO 
(ประกาศให้เร่ิมใช้เดือน
ตุลาคม 2561) 
  - ICD10 version 2017 
  - ICD9 CM version 
2015 
(จัดเตรียมรูปแบบหนังสือ
และ Electronic file) 

หัวหน้าทีม
ผู้ให้รหสัและ
สมาชิกทีม 

               

3. แจกคู่มือการให้
รหัสโรค/รหสัหัตถการ 
ตามมาตรฐาน WHO 
แก่ผู้ให้รหสั เพื่อศึกษา
ข้อมูลการใช้งานจริง 

หัวหน้าทีม
ผู้ให้รหสั 

               

4. ประชุมทีมผู้ใหร้หัส 
เพื่อติดตามผลงาน
การให้รหสัโรค/รหัส
หัตถการผ 

หัวหน้าทีม
ผู้ให้รหสัและ
สมาชิกทีม 

               

5. ด าเนินการ
ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของการ
บันทึกรหัสโรค/รหสั
หัตถการผู้ป่วยนอก
และผูป้่วยใน ครั้งท่ี 1 

หัวหน้าทีม
ผู้ให้รหสัและ
สมาชิกทีม 

               

6. รายงานผลการ
ด าเนินการตรวจสอบ
ความสมบรูณ์ของการ
บันทึกรหัสโรค/รหสั
หัตถการผู้ป่วยนอก
และผูป้่วยใน ครั้งท่ี 1 

หัวหน้าทีม
ผู้ให้รหสั 

               

7. ด าเนินการ
ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของการ
บันทึกรหัสโรค/รหสั

หัวหน้าทีม
ผู้ให้รหสัและ
สมาชิกทีม 
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4. ผลลัพธ์การด าเนินงาน (ตามตัวช้ีวัด) อย่างน้อย 2 ช่วงเวลา (ปี หรือ เดือน หรือ สัปดาห์)
4.1. ข้อมูลการบันทึกรหัสโรค/รหัสหัตถการ มีครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐาน WHO

รอบเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2561 ร้อยละ 99.00 
รอบเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2562 ร้อยละ 90.58 

4.2. ข้อมูลการบันทึกรหัสโรค/รหัสหัตถการ มีความทันภายในเวลาที่ก าหนด 
รอบเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2561 ร้อยละ 91.89 
รอบเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2562 ร้อยละ 90.58 

 4.3 ผู้ให้รหัสมีการพัฒนาความรู้ และทักษะให้สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ ICD10 และ 
ICD9 CM 

5. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน
- เนื่องจากมีผู้ปฏิบัติงานการให้รหัสโรคผู้ป่วยนอกลดลง (เกษียณอายุ) และยังไม่มีผู้ปฏิบัติงาน

แทน จึงท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่ทันเวลา 

6. แนวทางการแก้ไขปัญหา / การขยายผล
- ในเดือนสิงหาคม 2562 จะมีผู้ปฏิบัติงานการให้รหัสโรคผู้ป่วยนอกเพ่ิมข้ึน คาดว่าจะช่วยลด

ปัญหาการปฏิบัติงานล่าช้าได้ 

หมายเหตุ ทั้งหมดไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 
ส่งภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 

หัตถการผู้ป่วยนอก
และผูป้่วยใน ครั้งท่ี 2 
8. รายงานผลการ
ด าเนินการตรวจสอบ
ความสมบรูณ์ของการ
บันทึกรหัสโรค/รหสั
หัตถการผู้ป่วยนอก
และผูป้่วยใน ครั้งท่ี 2

หัวหน้าทีม
ผู้ให้รหสั 



9. ประชุมสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ
และบันทึกสรุปผล
รายงานการด าเนิน
โครงการ

หัวหน้าทีม
ผู้ให้รหสัและ
สมาชิกทีม 
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เอกสารสรุปผลงานการน าเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลชลประทาน 

ชื่อเรื่อง      “หาเม่ือไรก็เจอ”  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยธุรการฝ่ายการพยาบาล 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Background) 
หน่วยธุรการฝ่ายการพยาบาล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณ ทั้งหมด

ของ ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน โดยด าเนินการเกี่ยวกับงานเอกสาร 
ของหน่วยการพยาบาลต่าง ๆ  ลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการ ทั้งหนังสือราชการภายนอก และ
หนังสือราชการภายใน ประสานงานกับ หน่วยการพยาบาลต่าง ๆ รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆด้วย หรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  ตลอดจนด าเนินการเกี่ยวกับการส่งต่อเอกสารและ
ส่งคืนเอกสาร  ซ่ึงการด าเนินงานดังกล่าวอาจมีเอกสารสูญหาย  ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ปี 2560 พบ
อุบัติการณ์เอกสารหาย จ านวน  1  ครั้ง  ดังนั้นเพื่อเป็นตอบเสนอการปฏิบัติงานให้หน่วยการพยาบาล
ต่างๆ ได้รับเอกสารที่ครบถ้วน ไม่สูญหายจึงได้ร่วมคิดหาแนวทางปฏิบัติ การลดการสูญหายของเอกสาร   
โดยสร้างระบบบริหารจัดการเกี่ยวกับการรับ-ส่งเอกสาร ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นให้สามารถตรวจสอบ  
ค้นหาเอกสารได้ง่าย 

2.  วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด (ก าหนดค่าเป้าหมาย) 
 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
1.เพื่อลดการสูญหายของเอกสาร   
ต่าง ๆ 
 

1 . อั ต ร า ก า ร สู ญ ห า ย ข อ ง
เอกสาร = 0  

เอกสารทุกชนิดไม่สูญหาย ร้อยละ 
100 

2. เพ่ือให้การบริหารจัดการระบบ
การรับ – ส่งเอกสารให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

2.สามารถค้นหาเอกสารที่มีเลข
ทะเบียนเอกสารรับเข้า และ
ออกเลขท่ีได ้

สามารถสืบค้นหา ตามหาเอกสาร
ที่รับเข้า –ส่งออกได้  ร้อยละ 100  

 
3.  ข้ันตอนการด าเนินงาน 

3.1 ศึกษาปัญหาการบริหารจัดการระบบการรับ – ส่งเอกสาร    

3.2 วางแผนงานและประสานงานกับบุคลากรในหน่วยธุรการ    

3.3 ก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการระบบการรับ – ส่งเอกสารในคอมพิวเตอร์   

3.4 ทดลองระบบการจัดการระบบการรับ – ส่งเอกสารในคอมพิวเตอร์   

3.5 เก็บข้อมูลหลังทดลองใช้ระบบการรับ – ส่งเอกสารในคอมพิวเตอร์   
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4.  ผลลัพธ์การด าเนินงาน (ตามตัวช้ีวัด) อยา่งน้อย 2 ช่วงเวลา (ปี หรือ เดือน หรือ สัปดาห์) 
-ได้ตามเป้าหมาย (ตัวชี้วัด) ที่ก าหนด 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
 ปี 2561 ปี 2562 

(ม.ค. – พ.ค.62) 
1.เพื่อลดการสูญหาย
ของเอกสาร   ต่าง ๆ 
 

1.อัตราการสูญหายของ
เอกสาร = 0  

เอกสารทุกชนิดไม่สูญหาย 
คิดเป็นร้อยละ   

100 100 

2. เพ่ือให้การบริหาร
จัดการระบบการรับ – 
ส่งเอกสารให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

2 . ส า ม า ร ถ ค้ น ห า
เอกสารที่มีเลขทะเบียน
เอกสารรับ เข้ า  และ
ออกเลขท่ีได ้

สามารถสืบค้นหา ตามหา
เอกสารที่รับเข้า – ส่งออก
ได้  คิดเป็นร้อยละ   

100 100 

 
5.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

5.1 เจ้าหน้าที่หน่วยการพยาบาลส่งเอกสารผิดแผนกไม่ได้น าเอกสารส่งที่ธุรการฝ่ายการพยาบาล 

5.2 บางครั้งเอกสารเร่งด่วนจึงไม่ได้ผ่านธุรการฝ่ายการพยาบาลลงทะเบียน หรือออกเลขที่ 

5.3 เอกสารส่งคืนกลับไปไม่ถึงหน่วยการพยาบาลเนื่องจากมีผู้รับเอกสารแทนกันระหว่างหน่วยการ

พยาบาล 

6.  แนวทางการแก้ไขปัญหา / การขยายผล 
6.1 ให้เจ้าที่หน่วยการพยาบาลที่มารับ และส่งเอกสาร ลงเรื่องที่รับ และลงส่งเอกสารในสมุดส่งของ

ธุรการฝ่ายการพยาบาล 

6.2 หากมีการรับเอกสารแทนกัน ให้ลงลายมือชื่อผู้รับให้ชัดเจน 

 
หมายเหตุ ทั้งหมดไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 
  ส่งภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2562  
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เอกสารสรุปผลงานการน าเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพ 
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

เรื่อง ลดระยะเวลารอคอยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
สมาชิกกลุ่ม  เจ้าหน้าที่สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและกายวิภาค  
1.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
               จากเป้าหมายของห้องปฏิบัติการคือให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงบริการ
โลหิตและพยาธิวิทยากายวิภาค  โดยผู้รับบริการได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง  รวดเร็ว  และปลอดภัย 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงสนับสนุนงานการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเหมาะสม  

ซ่ึงปัจจุบันมีปริมาณการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ิมมากข้ึนทุกปีและมีการย้ายตึกใหม่ท าให้ระบบริ
การทางห้องปฏิบัติการมีการปรับเปลี่ยน จากข้อมูลระยะเวลาการรายงานผลผู้ป่วยนอกของห้องปฏิบัติการที่
ผ่านมาพบว่าระยะเวลารายงานผลภายในเวลาที่ก าหนดคือ 60 นาที สามารถรายงานผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเฉลี่ยอยู่ที่ 62 นาที ในปี 2561 ซึ่งยังไม่ได้ตามเป้าหมายและพบจ านวนข้อร้องเรียนเรื่องรายงาน
ผลการตรวจล่าช้ามากขึ้นตามล าดับคือปี 2558 พบ 8 ครั้ง,ปี 2559 พบ 16 ครั้ง,ปี 2560 พบ 14 ครั้งและในปี
2561 พบ 21 ครั้ง สาขาพยาธิวิทยาคลินิกและกายวิภาคจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาระบบบริการการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเพ่ือลดระยะเวลารอคอยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
2.วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด 
วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจตามเวลาที่ก าหนด 
 
ตัวช้ีวัด 
1.ระยะเวลารายงานผลผู้ป่วยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 30 
2.อัตราการรายงานผลการตรวจได้ตามก าหนดเวลา > ร้อยละ 80 
 
3.ขั้นตอนการด าเนินงาน  
ล าดับ กิจกรรม ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62 

1 ประชุมทบทวนปัญหา       
2 วิเคราะห์สาเหตุ       
3 ก าหนดแนวทางแก้ไข       
4 ปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด       
5 เก็บข้อมูล รอบ 1       
6 ทบทวนผลการด าเนินการรอบ 1       
7 ปรับปรุงแนวทางแก้ไข       
8 ปฏิบัติตามแนวทางที่แก้ไข       
9 เก็บข้อมูล รอบ 2       
10 สรุปผลการด าเนินการ       
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4.ผลลัพธ์การด าเนินงาน(ตามตัวช้ีวัด)

Chemistry CBC UA Anti HIV stat    

                     68 70 72 78 72

                           70 73 78 82 76

                            72 78 82 80 78

                             65 72 84 82 76
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หลงัปรับปรุง 
รอบ 1 เฉลีย่

หลงัปรับปรุง 
รอบ 2 เฉลีย่

นาที นาที % นาที นาที %

1 Chemistry 82 76 6 7 77 5 6

2 CBC 86 68 18 21 64 23 26

3 UA 65 59 6 9 51 14 22

4 Anti HIV stat 45 36 10 21 30 15 33

ระยะเวลาลดลง รอบที ่2ระยะเวลาลดลง รอบที ่1
ก่อนปรับปรุงระยะเวลารายงานผลเฉลีย่ล าดับ
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5.สิ่งท่ีได้จากการด าเนินการ 
              ก่อนปรับปรุง                                                  หลังปรับปรุง 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ิมตูก้ดคิว ส ำหรับให้
ผูป่้วยกดรับคิวตั้งแต่มำ
ติดต่อหอ้งเจำะเลือด 

                                                                                                                                                ผูป่้วยยืน่ใบส่งตรวจ ผูป่้วยยืน่ใบส่งตรวจ
และรับคิวเจำะเลือด 

จนท.หอ้งเจำะเลือด
จดัเรียงล ำดบั 

จนท.หอ้งเจำะเลือด
จดัเรียงล ำดบั 

จนท.Keyรำยกำรเขำ้ 
Hosxp  

จนท.Keyรำยกำรเขำ้ 
Hosxp 

จนท.เรียกผูป่้วยรับ
ใบเพื่อช ำระเงิน 

จนท.เรียกผูป่้วยรับ
ใบเพื่อช ำระเงิน 

ผูป่้วยช ำระเงิน ผูป่้วยช ำระเงิน 

ผูป่้วยรอเรียกเขำ้
เจำะเลือด 

ผูป่้วยรอเรียกเขำ้
เจำะเลือด 

เจำะเลือด เจำะเลือด 

รวบรวมส่ิงส่งตรวจ
ส่งชั้น 5 

รวบรวมส่ิงส่งตรวจ
ส่งชั้น 5 

ตรวจวเิครำะห์ ตรวจวเิครำะห์ 

รำยงำนผล รำยงำนผล 

ใชเ้คร่ืองสแกนบำร์โคด 
ส ำหรับกำรKey HN.
ผูป่้วย ลดควำม
ผิดพลำด 

ใชร้ะบบเรียกรับใบส่ง
ตรวจผำ่นจอโทรทศัน์
หนำ้หอ้งเจำะเลือด 

ผูป่้วยรอเรียกเขำ้เจำะ
เลือดภำยในหอ้งเจำะ
เลือด ลดระยะทำงใน
กำรเดินของผูป่้วย 

ใชA้utoverification มำ
ช่วยในกำรรำยงำนผล 

จดัรอบกำรน ำส่งทุก 15 
นำที 
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6.ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
   มีการเปลี่ยนระบบLISและเครื่องมือตรวจวิเคราะห์เคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา ในวันที่ 18 เมษายน 2562 ท าให้มี
ผลกระทบกับแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 

6.1การเปลี่ยนระบบLISใหม่ เป็นปัญหาในช่วงแรกเนื่องจากต้องปรับวิธีการปฏิบัติงานและเรียนรู้ระบบ
ใหม่ซึ่งท าให้การรายงานผลมีความล่าช้าบ้าง 
6.2เครื่องตรวจวิเคราะห์มีปัญหาขัดข้องท าให้ต้องใช้เวลาในการแก้ไขเป็นเวลานาน  การรายงานผลผู้ป่วย 
เกิดความล่าช้า 
6.3การใช้ระบบAutoverification ไม่สามารถด าเนินการได้ตามก าหนดเนื่องจากมีการเปลี่ยนเครื่องมือ
ตรวจวิเคราะห์ 
 

7.แนวทางแก้ไขปัญหา/การขยายผล 
 7.1การเปลี่ยนระบบLISใหม ่ในช่วงแรกต้องติดตามการท างานและปรับระบบให้เหมาะสมกับแต่ละ 

หน่วยงานซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ 3 เดือน 
 7.2เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ที่ขัดข้อง แก้ไขปัญหาโดยทีมจากบริษัทเจ้าของเครื่องและฝึกการใช้งาน 

ให้กับผู้ใช้งานให้เกิดความช านาญ 
 7.3มีแผนการใช้Autoverificationในการรายงานผลหลังจากระบบงานต่างๆสามารถปฏิบัติได้ดีแล้ว  

โดยคาดว่าจะด าเนินการในเดือน สิงหาคม 2562 
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เอกสารสรุปผลงานการน าเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลชลประทาน 

ชื่อเรื่อง   ...........................สื่อสร้างสรรค์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสู่ปฐมวัย................................ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ……………….…..…งานพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ…………….…………… 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Background) 
พัฒนาการเป็นพ้ืนฐานส าคัญต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ และด ารงชีวิตในสังคม ด้านร่างกาย ด้าน

อารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา โดยเฉพาะการพัฒนาการในวัยเด็ก ซึ่งเป็นวัยที่มีความส าคัญและเป็น
พ้ืนฐานหลักต่อการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในขั้นที่สูงขึ้นไป ในช่วงปฐมวัย 
ลักษณะเด่นของเด็กวัยนี้คือการเล่น หากเด็กได้รับสื่อทางการพัฒนาที่ดี จะท าให้เด็กได้รับการพัฒนาที่
ถูกต้องและเหมาะสม ส่งผลต่อการพัฒนาการ โดยการพัฒนาการของเด็กวัยนี้ด้วยการเล่นผ่านสื่อการสอน
ที่มีประสิทธิภาพ จะน าไปสู่การพัฒนาการเขียน หรือการหยิบจับสิ่งของ หรือวัตถุต่างๆ ของเด็กในวัยนี้ได้
อย่างความคล่องแคล่ว 
2.  วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด (ก าหนดค่าเป้าหมาย) 

 เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ของเด็กก่อนวัยเรียนในการเตรียม 
ความพร้อมส าหรับเด็กปฐมวัย 
3.  ข้ันตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินการท าสื่อสร้างสรรค์พัฒนาก่อนวัยเรียนสู่ปฐมวัย ได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
                1.   ขั้นเตรียมการทดลอง 

1.1 ค้นคว้าข้อมูล ศึกษาขอบเขต และเนื้อหาที่เก่ียวกับสื่อพัฒนาก่อนวัยเรียนสู่ปฐมวัย 
1.2 การเตรียมอุปกรณ์ในการจัดท าสื่อพัฒนาก่อนวัยเรียนสู่ปฐมวัย โดยการน าวัสดุ

อุปกรณ์ที่เตรียมไว้มาผลิตสื่อฯ  
                2.   ขั้นด าเนินการทดลอง 
                     หลังจากการผลิตสื่อพัฒนาก่อนวัยเรียนสู่ปฐมวัยส าเร็จตามขั้นตอนข้างต้น และน ามาใช้
ท าการเรียนการสอนกับเด็กช่วงอายุ 1 – 3 ปี พร้อมเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินผลการผลิตสื่อพัฒนา
ก่อนวัยเรียนสู่ปฐมวัย 

      3.   ขั้นสิ้นสุดการทดลอง 
                    สรุปผลการด าเนินการใช้สื่อพัฒนาก่อนวัยเรียนสู่ปฐมวัย ตามตัวชี้วัดความส าเร็จและ
ระดับความส าเร็จของนวัตกรรม พร้อมรวบรวมปัญหาและแนวทางแก้ไข 
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4.  ผลลัพธ์การด าเนินงาน (ตามตัวช้ีวัด) อยา่งน้อย 2 ช่วงเวลา (ปี หรือ เดือน หรือ สัปดาห์) 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 

ค่าเป้าหมาย 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

ระดับความส าเร็จ 

(ระบุ Output 
/Outcome/ 

Impact) 

 

ผลการประเมินรอบที่ 1 
(ธ.ค 61 – ก.พ. 62 ) 

 

 

ผลการประเมินรอบที่ 2 
(มี.ค 61 – พ.ค. 62 ) 

 

1. เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย 

100% 1-3 ปี 80% 80% 90% 

2. เด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ 

100% 1-3 ปี 80% 70% 80% 

3. เด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคม 

100% 1-3 ปี 80% 60% 85% 

4. เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา 

100% 1-3 ปี 80% 70% 85% 

 

5.  ปญัหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 - วัสดุที่ใช้ในการด าเนินการผลิตสื่อการเรียนการสอน ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์  

 - สภาพแวดล้อมและสถานที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก เช่น เครื่องเล่นสนาม
ไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน ฯลฯ 

6.  แนวทางการแก้ไขปัญหา / การขยายผล 
 - ดัดแปลงวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่มาทดแทนในการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
 - ปรับสภาพแวดล้อมและสถานที่ให้เอ้ืออ านวยต่อการเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก  
 
หมายเหตุ ทั้งหมดไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 
  ส่งภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2562  
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1 

CQI ผลงานพฒันาคุณภาพ การวางแผนจาํหน่ายผูป่้วยศลัยกรรมกระดูก 

ช่ือผลงาน/โครงการพฒันา : แนวทางการ การจาํหน่ายผูป่้วยสูงอายท่ีุไดรั้บการผา่ตดัสะโพกและกระดูกตน้ขา ในหน่วย

การพยาบาลผูป่้วยศลัยกรรมกระดูก 

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ : หน่วยการพยาบาลผูป่้วยศลัยกรรมกระดูก 15/1 

1.ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา

ในปัจจุบนัจะพบวา่จาํนวนผูสู้งอายมีุจาํนวนเพิ่มสูงข้ึนทุกปี ทั้งน้ีเน่ืองจากวทิยาการกา้วหนา้ทางการแพทยใ์นการ

รักษาและสาธรณสุข ผูสู้งอายเุร่ิมใสใจในการดูแลสุขภาพมากข้ึน จึงทาํใหผู้สู้งอายอุายยุนื จากรายงานสถานการณ์ผูสู้งอายุ

ในปี 2560 ในประเทศไทย มีจาํนวนประชากรสูงอาย ุ60 ปีข้ึนไป มีจาํนวน 11 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 17 ของประชากรท่ีมี

ทั้งหมด 65.5 ลา้นคน ในประเทศไทย ซ่ึงมีจาํนวนเพิ่มมากข้ึน ดงันั้นการเจบ็ป่วยท่ีเกิดข้ึนมกัมีปัญหาท่ีซบัซอ้นมากข้ึน 

ทั้งน้ีเน่ืองจากผูป่้วยกลุ่มน้ีมกัมีโรคร่วม ตอ้งการการดูแลท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงสาํหรับผูป่้วยสูงอายท่ีุไดรั้บการผา่ตดัสะโพกและ

กระดูกตน้ขา ยงัเป็นกลุ่มโรคสาํคญั 1 ใน 5 ของหน่วยการพยาบาลผูป่้วยศลัยกรรมกระดูก โรงพยาบาลชลประทาน ท่ีเขา้

รับการรักษา มกัจะมาดว้ยการพลดัตกหกลม้ และกระดูกเส่ือมตามวยั  จาการศึกษาทบทวนเวชระเบียนพบวา่ ในการรักษา

แต่ละคร้ังจะพบวา่ผูป่้วยกลุ่มน้ีมีอตัราการครองเตียงสูงกวา่ผูป่้วยกลุ่มอ่ืนๆ ซ่ึงการนอนนานทาํใหเ้กิดภาวะแทรกซอ้นมาก

ข้ึน เช่น แผลกดทบั ติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ ติดเช้ือทางเดินหายใจเป็นตน้ มีผลต่อค่าใชจ่้าย ดา้นจิตใจผูป่้วยทั้งตวัผูป่้วย

และญาติ โดยปัญหาท่ีพบในหน่วยการพยาบาลผูป่้วยศลัยกรรมกระดูกยงัพบวา่ไม่สามารถจาํหน่ายผูป่้วยสูงอายท่ีุไดรั้บ

การผา่ตดัสะโพกและกระดูกตน้ขา ไดต้ามวนัเวลาท่ีกาํหนด ไม่เป็นตามช้ีวดัท่ีกาํหนด  ทั้งตวัผูป่้วยท่ีไม่พร้อมกลบั ญาติไม่

พร้อมรับ อีกทั้งยงัไม่มีแนวทางการจาํหน่ายท่ีชดัเจน  

ดงันั้นหน่วยการพยาบาลผูป่้วยศลัยกรรมกระดูกจึงเล็งเห็นความสาํคญัในการวางแผนจาํหน่ายท่ีครอบคลุม และมี

แนวทางท่ีชดัเจนมากข้ึน และเหมาะสมกบัผูป่้วยสูงอายท่ีุไดรั้บการผา่ตดัสะโพกและกระดูกตน้ขา เพื่อใหผู้ป่้วยสามารถ

จาํหน่ายไดต้ามกาํหนด ผูป่้วยมีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติัตวั ญาติสามารถดูแลผูป่้วยไดแ้ละนาํไปประยกุตใ์ชเ้ม่ือ

ผูป่้วยกลบับา้นได ้

2.วตัถุประสงค ์และตวัช้ีวดั

2.1 เพื่อลดค่าใชจ่้ายและจาํนวนวนันอน 

2.2 ผูป่้วยและญาติพึงพอใจในการรับบริการ 

3.ขั้นตอนการดาํเนินงาน

1. ทบทวนเวชระเบียน และปัญหาในการจาํหน่ายผูป่้วย

2. นาํปัญหามาวิเคราะห์กบัทีม

3. ปรับปรุงระบบการจาํหน่ายใหม่และลงมือปฏิบติั 
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เตรียมผูป่้วยกลบับา้นแบบเก่า :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  เตรียม Post-op 

          การเฝ้าระวงัภาวะแทรกซอ้นหลงัผา่ตดั เช่น    

          ภาวะช็อค ,ติดเช้ือ , ขอ้สะโพกเทียมหลุด,     

          แผลกดทบั   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dx. fracture Hip 

Admit (1) 

Go On Surg 

Contron  pain 

Consult Med 

 

Consult Ans 

 

เตรียมผา่ตดั 

Pre-op care (2) 

Post-op care (3) 

Yes No 

PT  (4) 

D/C (5) 

F/U 

Hight risk 

 

1.Lab, EKG, CXR, Film  

ตามยาเดิม, ประวติัการรักษา 

2.เซ็นใบยินยอม 

เตรียมPre-op 

4.PT : walker, 

 wheel chair,Ambulat 

5.D/S Care ,Care giver ,walker 

wheel chair, Ambulat 
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จาํนวนวนันอนเฉล่ีย 

ก่อนผา่ตดั ≤ 3  วนั 

หลงัผา่ตดั ≤ 10 วนั  

Unplanned readmission rate 

 
 

 

เตรียมผูป่้วยกลบับา้นแบบใหม่ 

 

 

        KPI 

 

 อตัราการเล่ือนผา่ตดั 

          ญาติร่วมตดัสินใจ                      Refer         

                           พร้อม แพทย ์

    

                         

 

 

 

 

การไดรั้บยา ATB  

ก่อนผา่ตดั 60 min 100% 
 

3.เตรียม Post-op การเฝ้าระวงัภาวะแทรกซอ้ 

หลงัผา่ตดัภาวะช็อค ,ติดเช้ือ , ขอ้สะโพกเทียมหลุด

, แผลกดทบั,Fall, DVT, PE, FE   

 และNerve injury 

           

Hypovolumic shock        

SSI,Ca UTI, URI 

Pain, Bed sore 

          

                             D/C Plan (5)                                                 Consult  เวชศาสตร์/สงัคมสงเคราะห์ 

มิตรภาพบําบดั 
                           
                                                             

 

 

                   

        

 

Dx. fracture Hip 

Admit (1) 

Low/Moderate  
Risk risk 

Consult Med 

 

Consult Anes 

Go On Surg 

Pre-op care (2) 

Post-op care (3) 

จอง ICU 

PT  (4) 

D/C 

F/U 

Yes 

No 

Yes 

No 

Hight risk 

 

1.Lab, EKG, CXR, Film  

ตามยาเดิม, ประวติัการรักษา 

 แพทย ์/ญาติเร่ืองความเส่ียง 

2.เซ็นใบยินยอม, G/M     

เตรียมPre-op 

5.D/S Care ,Care giver ,warlker 

wheel chair, Ambulat 
 

4.PT : การขออนมุตัิอปุกรณ์ เชน่walker, 
 wheel chair,Ambulat 

Yes 
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4.ผลลพัธ์การดาํเนินงาน 

1.ยงัเกิดการยกเลิก/ เล่ือนผา่ตดั 2 ราย 

2.ควบคุมระดบัความปวดได ้(ก่อนผา่ตดั pain score ≤ 3  และหลงัผา่ตดั pain score ≤ 5 ภายใน 48 ชัว่โมงหลงั

ผา่ตดั) 

3.ไม่เกิดภาวะแทรกซอ้นหลงัผา่ตดั ไดแ้ก่ ภาวะช็อกจากกการเสียเลือด ,ติดเช้ือ , ขอ้สะโพกเทียมหลุด, แผลกดทบั

,Fall , DVT, PE, FE   และNerve injury 

            4.ผูป่้วยและญาติ สามารถปฏิบติัตวัและดูแลต่อเน่ืองท่ีบา้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ไม่เกิดภาวะแทรกซอ้น    

หรือการกลบัเขา้รักษาซํ้ าในโรงพยาบาล  

 

5.ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน 

 1. ผูป่้วยสูงอายเุป็นกลุ่มผูป่้วยท่ีมี โรคร่วมท่ีซบัซอ้นมากข้ึนและยาท่ีไดรั้บทาํใหว้นันอนก่อนผา่ตดัเพิ่ม 

2.เกิดภาวะแทรกซอ้นขณะนอนรอผา่ตดั 

3.ปัจจยัอ่ืนๆ ค่าใชจ่้าย ,แพทย ์setผา่ตดัทาํไม่ทนัจึงทาํใหง้ดผา่ตดั ,ภาวะแทรกซอ้นของผูป่้วย . 

 

6.แนวทางการแกไ้ขปัญหา/การขยายผล 

1. ปรึกษากนัในทีมในการวิเคราะห์ระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2.  มีการขอความร่วมมือในทีมสหวชิาชีพในการวางแผนจาํหน่าย เตรียมอุปกรณ์ เตรียมความพร้อมผูป่้วยและญาติ

ในการจาํหน่าย 

3. ควรมีการวางแผนใหค้าํแนะนาํตั้งแต่เร่ิมเขา้รับบริการให้คลอบคุมมากข้ึน 
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แผนภูมิช่วงอายขุองผูสู้งอายุท่ีเขา้รับการรักษาท่ีมีกระดูกตน้ขาและขอ้สะโพกหกั 

ในช่วงเดือน ธนัวาคม 2561-เมษายน 2562 

 

 

 
 

 

 

 

แผนภูมิจาํนวนวนันอนผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษากระดูกและขอ้ในช่วงเดือน ธนัวาคม 2561-เมษายน 2562 
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แผนภูมิจาํนวนวนันอนผูป่้วยสูงอายท่ีุเขา้รับการรักษากระดูกและขอ้ในช่วงเดือน ธนัวาคม 2561-เมษายน 2562 

 

 
 

 

แผนภูมิจาํนวนวนันอนผูป่้วยสูงอายท่ีุเขา้รับการรักษากระดูกและขอ้ในช่วงเดือน ธนัวาคม 2561-เมษายน 2562 
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เอกสารสรุปผลการน าเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน  

 ชื่อเรื่อง  สะดวก ปลอดภัย ไร้ความเสี่ยง 

สมาชิกกลุ่ม งานคลัง 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Background) 

 งานคลังมีหน้าที่รับช าระเงินรายได้สวัสดิการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน และได้พัฒนารูปแบบ
การรับช าระเงินด้วยระบบ Quick Response (QR CODE) ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงและป้องกันในการเก็บรักษาเงินสด 

 ระบบรับช าระเงินด้วย Quick Response (QR CODE) เป็นเรื่องที่หลายคนพูดถึงกันมากในช่วงที่ผ่านมา           
ทัง้ในวงการธุรกิจหรือแม้แต่พ่อค้า-แม่ค้า ประชาชนทั่วไป หลังจากท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยได้ท าการเปิดตัวระบบการรับ
ช าระเงินแบบใหม่ผ่านระบบ คิวอาร์โค้ด Quick Response (QR CODE) เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการช าระเงิน
ซื้อหรือขายสินค้า และยังเป็นการปูทางเพ่ือให้ประเทศไทยเดินหน้าเข้าสู่สังคมไร้เงินสดได้จริง ๆ ตามนโยบายของรัฐ 

2. วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด 

 1. เพื่อลดภาระการจัดเก็บรักษาเงินสด 
 2. เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตและการถูกโจรกรรม 
 
3. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

1. น าเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เพ่ือขอมติที่ประชุม
ในการจัดท าระบบรับช าระเงินด้วย QR CODE 

2. ประสานงานกับธนาคารที่จะท าระบบรับช าระเงินด้วย QR CODE 
3. ขอเปิดบัญชีธนาคารและติดต่อการท าระบบ QR CODE 
4. เจ้าหน้าที่ธนาคารอบรมวิธีการใช้ระบบ QR CODE กับเจ้าหน้าที่งานคลัง 
5. น ามาใช้ในการรับช าระเงินด้วยระบบ QR CODE  
6. ติดตามและประเมินผลการใช้ระบบ QR CODE  
 

4.ผลลัพธ์การด าเนินงาน (ตัวช้ีวัด) 
1. ร้อยละความครบถ้วนของการช าระเงินผ่านระบบ QR CODE ร้อยละ 100 

เดือน จ านวนครั้งที่รับช าระ จ านวนเงินที่ช าระ จ านวนเงินที่ได้รับ อัตราร้อยละ 
 ผ่านระบบ QR CODE (บาท)  (บาท) ของจ านวนเงินที่ได้รับ 

ม.ค. 62 4 148,976.00 148,976.00 100% 
ก.พ. 62 3 7,542.50 7,542.50 100% 
มี.ค. 62 8 40,185.00 40,185.00 100% 
เม.ย. 62 3 67,000.00 67,000.00 100% 
พ.ค. 62 6 256,900.00 256,900.00 100% 
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สรุป  จากตารางจะเห็นได้ว่าการรับช าระเงินผ่านระบบ QR CODE สามารถรับช าระได้ถูกต้องครบถ้วน 100% 
 

2. ร้อยละของจ านวนครั้งในการรับช าระเงินผ่านระบบ QR CODE ร้อยละ 70 
 

เดือน จ านวนครั้งที่รับช าระ 
ทั้งหมด 

จ านวนครั้งที่รับช าระ 
ผ่านระบบ QR CODE 

อัตราร้อยละ รับช าระ 
ผ่านระบบ QR CODE 

ม.ค. 62 104 4 3.84% 
ก.พ. 62 103 3 2.91% 
มี.ค. 62 110 8 7.27% 
เม.ย. 62 105 3 2.85% 
พ.ค. 62 108 6 5.55% 

 
สรุป  จากตารางด้านบนจะเห็นได้ว่าจ านวนผู้ใช้ผู้รับบริการไม่ได้ตามเป้าที่งานคลังคาดหวังเนื่องจากผู้รับบริการ 

(แม่ค้า) มีหลายระดับ ไม่พร้อมกับการใช้ระบบรับช าระเงินผ่าน QR CODE   
   
5. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 
 - ผู้รับบริการยังไม่พร้อมใช้ระบบรับช าระเงินผ่าน OR CODE  

 - ปัจจุบันอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่สามารถเชื่อมต่อระบบ QR CODE ได้ 

 - ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ในการใช้ระบบ QR CODE 

 - ผู้ใช้บริการบางรายไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟน 

 - ต้องมีการตรวจสอบจ านวนเงินให้ถูกต้องก่อนการยืนยันการรับช าระ 

6. แนวทางการแก้ไขปัญา/ การขยายผล 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

 - ให้มีการประชาสัมพันธ์ระบบ QR CODE เพ่ิมมากขึ้น 

 - ใช้ระบบซิมการ์ดเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน หรือ แท๊บเล็ต Barcode Scanner แทนสัญญาณอินเตอร์เน็ต ศูนย์
การแพทย์ปัญญานัทภิขุ ชลประทาน 

การขยายผล 

- มีช่องทางการสร้างบาร์โค้ดที่หลากหลายและใช้งานได้จริง 
- รองรับการช าระเงินด้วยเงินสด 
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เอกสารสรุปผลงานการนําเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลชลประทาน 

ชื่อเรื่อง  ลดขัน้ตอนการค้นหาข้อมูลผู้ป่วยนอกท่ี  ศูนย์สขุภาพโรงพยาบาลชลประทาน 
 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ งานสื่อและสารสนเทศ 
 

1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา (Background) 
 

ปัจจุบันระบบฐานข้อมูลของศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลชลประทาน และ โรงพยาบาลชลประทาน
เป็นคนละฐานข้อมูล  จึงทําให้แพทย์ที่โรงพยาบาลชลประทาน  ที่รักษาผู้ป่วยต่อเน่ืองจากศูนย์สุขภาพ
โรงพยาบาลชลประทาน  ไมส่ามารถดูข้อมลู หรือ ประวัติเก่าที่รับการรักษาจากศูนย์สุขภาพโรงพยาบาล
ชลประทานได้  ทําให้แพทย์ต้องโทรประสานไปทางศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลชลประทาน  หรือใหผู้้ป่วยไป
ขอรับประวัติการรักษา จากศนูย์สุขภาพโรงพยาบาลชลประทานมา  ทําให้ใช้ระยะเวลาในการสอบถาม
ข้อมูลนาน  งานส่ือและสารสนเทศ จึงจัดทําโปรแกรม  Patient  EMR FOR PCU เพ่ือลดระยะเวลาของ
แพทย์ในการหาข้อมูลและประวัติเก่าผู้ป่วย 
 

2. วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด (กําหนดค่าเป้าหมาย) 
 
1. เพ่ือลดระยะเวลาในการหาข้อมูลผู้ป่วย 
2. เพ่ือความสะดวกให้กับแพทย์ผู้รักษา 

3. ขั้นตอนการดําเนนิงาน 
 
1. ประชุมและวางแผน ต.ค. – ธ.ค.61 
2. จัดทําโปรแกรม ม.ค. 62 
3. เริ่มใช้โปรแกรม ก.พ.62 
4. ติดตามผล ก.พ. – มี.ค.62 
5. ปรับปรุงโปรแกรม เม.ย.62 
6. ติดตามผล พ.ค.62 
7. นําเสนอผลงาน ก.ค.62  

4.  ผลลัพธ์การดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัด) อย่างน้อย 2 ช่วงเวลา (ปี หรือ เดือน หรอื สัปดาห์) 
-ได้ตามเป้าหมาย (ตัวช้ีวัด) ที่กําหนด 
 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
-มีการลดค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) 
ลดค่าจ่ายการเดินทาง ค่าทรัพยากร เช่น กระดาษเพราะไม่ต้องพิมพ์ออกมา 

5.  ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนนิงาน 
 - รวมถึง กรณีที่ไม่ได้ตามเป้าที่ต้องการ อะไร คือ ปัญหาและอุปสรรค 
6.  แนวทางการแก้ไขปัญหา / การขยายผล 
 (กรณีไม่มีปัญหา ได้ตามเป้า จะรักษาระดับอย่างไร และจะขยายผลไปยังหน่วยงานอ่ืนๆได้ 
อย่างไร) 
 
หมายเหตุ ทั้งหมดไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 
  ส่งภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 
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เอกสารสรุปผลงานการนําเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลชลประทาน 

ช่ือเรื่อง การปองกัน ET - Tube เลื่อนหลุดใน PICU 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ หนวยการพยาบาลผูปวยวิกฤตกุมารเวชกรรม (PICU) ชั้น 10/2 
 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Background) 

การใสทอหลอดลมคอทางปากเปนอุปกรณท่ีชวยใหออกซิเจนผานสู ปอดโดยตรง เปนหัตถการท่ี
พบบอยท่ีสุดในหอผูปวยเด็กวิกฤต(PICU)โดยเฉพาะผูปวยท่ีมีภาวการณหายใจลมเหลว ไดรับการใสทอ
หลอดลมคอ ตั้งแตเปดหนวยการพยาบาล PICU เดือน กันยายน 2561 จนถึงปจจุบัน พบวามีอุบัติการณ
ทอหลอดลมคอเลื่อนหลุดโดยไมไดวางแผนเกิดข้ึนสถิติผูปวยท่ีใสทอหลอดลมคอใน PICU ตั้งแตเดือน 
กันยายน 2561 ถึงเดือน มกราคม 2562 มีจํานวน 4 ครั้ง ผูปวย เด็กมีขอจํากัดการจัดPOSITION มากวา
ผูใหญ การมีสารคัดหลั่ง เชน น้ําลาย การขยับ ศีรษะไปมาการดิ้นกระสับกระสาย ลวนเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ี
ทําใหเกิดความเสี่ยงทอหลอดลมคอเลื่อนหลุดไดงาย การท่ีทอหลอดลมคอเลื่อยหลุดโดยไมไดวางแผนสงผล
กระทบตอผูปวยเด็กโดยตรง ไดแก ทําใหเกิดภาวะ ACUTE HYPOXIA, LARYNGO TRAUMA, 
CARDIOPULMONARY COMPROMISE AND SUBGLOTTIC STENOSIS ในรายท่ีไมสามารถหายใจไดเอง
จําเปนตองมีการใสทอทางเดินหายใจใหใหม ผลท่ีตามมาก็คือคุณภาพชีวิตของผูปวยลดลงตองนอน
โรงพยาบาลนานข้ึน ดังนั้น หอผูปวยวิกฤตกุมารเวชกรรมไดตระหนักถึงความสําคัญของการปองกันความ
เสี่ยงนี้จึงจัดทํานวัตกรรมอุปกรณชวยปองกัน ET TUBE เลื่อนหลุด (LOGAN’S BOW) นี้ข้ึนและตอบสนอง
จุดเนนของโรงพยาบาลในการดูแลผูปวย PATIENT SAFETY GOAL = SIMPLE  

2.  วัตถุประสงค และตัวช้ีวัด (กําหนดคาเปาหมาย) 

- เพ่ือลดอุบัติการณ ET TUBE เลื่อนหลุดโดยไมไดวางแผนในผูปวยเด็กท่ีเขารับการรักษาใน PICU 

- อัตราการเลื่อนหลุดของ  ET-Tubeในเด็ก (อายุต่ํากวา 15 ปบริบูรณ) 
- อุบัติการณการเกิดแผลบริเวณมุมปาก 

3.  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

3.1ข้ันเตรียมการ  

-สืบคนขอมูลหลีกฐานเชิงประจักษตางๆท่ีเก่ียวของกับการดูแลปปงกันการเลื่อนหลุดของทอหลอดลมคอ 

-ประชุมกลุมเพ่ือจัดทํานวัตกรรม 

-ออกแบบนวัตกรรม/วางแผนการทํานวัตกรรม 

4.  ผลลัพธการดําเนินงาน (ตามตัวช้ีวัด) อยางนอย 2 ชวงเวลา (ป หรือ เดือน หรือ สัปดาห) 

-ไดตามเปาหมาย (ตัวชี้วัด) ท่ีกําหนด 

-มีการลดคาใชจาย (ถามี) 

5.  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

 - รวมถึง กรณีท่ีไมไดตามเปาท่ีตองการ อะไร คือ ปญหาและอุปสรรค 

6.  แนวทางการแกไขปญหา / การขยายผล 

 (กรณีไมมีปญหา ไดตามเปา จะรักษาระดับอยางไร และจะขยายผลไปยังหนวยงานอ่ืน ๆ ได 
อยางไร) 
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เอกสารสรปุผลงานการนําเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลชลประทาน 

ชื่อเรื่อง....................................Kangaroo Baby Bag......................................................................... 

หนวยงานที่รับผิดชอบ......................หนวยการพยาบาลผูปวยกุมารเวชกรรม(10/1)....................................... 

1. ความเปนมาและความสาํคญัของปญหา (Background)

การพนยาแบบละอองฝอย เปนการบําบัดรักษาอาการหลอดลมหดเกร็งและการติดเช้ือในระบบ

ทางเดินหายใจท่ีนิยมกันอยางแพรหลาย เนื่องจากเปนวิธีทําใหยาเขาไปสูระบบทางเดินหายใจสวนลางและออกฤทธิ์ตอ

ทางเดินหายใจไดโดยตรงและรวดเร็ว แตการพนยาแบบละอองฝอยในเด็กเล็กมักจะพบปญหาเรื่องเด็กไมยอมรับการพนยา 

เนื่องจากเด็กเล็กไมสามารถเขาใจถึงเหตุผลของการรักษา เด็กตองเผชิญกับอุปกรณซ่ึงแปลกไปจากสิ่งท่ีคุนเคย มีเสียงดัง 

และมีละอองพุงปะทะกับใบหนาตลอดเวลาท่ีพนยา ทําใหเด็กรูสึกตื่นตระหนกและไมสุขสบาย ดังนั้นเด็กจึงรองไหดิ้นรนขัด

ขืน ดึงอุปกรณท่ีใชพนยาออก ผูปกครองจับไมอยู ตองใชบุคลากรชวยในการยึดจับเด็ก ผูปกครองมีความวิตก

กังวล และทําใหไมไดรับยาพนอยางมีประสิทธิภาพสงผลตอการรักษา  

หนวยการพยาบาลผูปวยกุมารเวชกรรม (ตึก10/1) จึงไดดําเนินการทํานวัตกรรม Kangaroo Baby 

Bag ใชในการยึดจับเด็กที่มีอาการหอบเหน่ือย และตองไดรับการรักษา โดยวิธีพนยาแบบละอองฝอย เพ่ือให

เด็กอยูน่ิง ไดรับการโอบกอดจากผูปกครอง ลดความวิตกกังวลของเด็กและผูปกครอง สงผลใหเด็กไดรับยา

ขยายหลอดลมอยางเต็มที่ การรักษาอาการหอบเหน่ือยมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดภาระงานในการชวยยึด

จับเด็กของบุคลากร ทําใหระยะเวลาในการพนยาลดลง 

2. วัตถุประสงค และตัวชี้วัด (กําหนดคาเปาหมาย)

2.1 เพ่ือใหเด็กเคลื่อนไหวรางกายลดลงขณะพนยา 

2.2 เพ่ือลดจํานวนบุคลากรในการชวยยึดจับเด็ก 

2.3 เพ่ือใหเด็กไดรับยาขยายหลอดลมอยางเต็มที่ 

2.4 เพ่ือลดภาวะตรึงเครียดแกผูปกครองและเด็ก 

3. ขั้นตอนการดําเนินงาน

กิจกรรม 
ปงบประมาณ 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ประชุมวางแผน

2.ออกแบบผา

3.ดําเนินการตัดเย็บ

4.นํามาทดลองใช

5.ทบทวนรูปแบบ

และวิธีการใช

6.เก็บขอมูล

7.สรุปผล
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4.  ผลลัพธการดําเนินงาน (ตามตัวชี้วัด) อยางนอย 2 ชวงเวลา (ป หรือ เดือน หรอื สัปดาห) 

-อยูระหวางการดําเนินงาน 

5.  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิงาน 

- อยูระหวางการดําเนินงาน 

 

6.  แนวทางการแกไขปญหา / การขยายผล 

- อยูระหวางการดําเนินงาน 

 

หมายเหตุ ทั้งหมดไมเกิน 3 หนากระดาษ A4 ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 

  สงภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2562  
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เอกสารสรุปผลงานการน าเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลชลประทาน 

ชื่อเรื่อง บริหารความเสี่ยงอย่างไร ถึงจะใส่ถูกคนถูกข้างและไม่ผ่าตัดผิดคนผิดข้าง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยการพยาบาลห้องผ่าตัด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Background) 
ปัจจุบันโรงพยาบาลต่างๆ ได้มีการพัฒนาคุณภาพในด้านของการรักษา โดยการน าแนวคิดของการพัฒนา
คุณภาพของสถานบริการ Hospital Accreditation (HA) มาบริหารจัดการพัฒนาในเรื่องต่างๆ รวมไปถึง
ในด้านของการบริหารความเสี่ยงก็เป็นเรื่องที่ส าคัญมาก ที่ควรน ามาพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านคลินิก (เพ็ญจันทร์ แสนประสาน, 2555) 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ยุ่งยาก ในเรื่องของการจัดการ การค้นหา การเรียนรู้และการป้องกัน เนื่องจากมีความเกี่ยวข้อง
กับวิชชาชีพทางด้านการแพทย์ การพยาบาลที่มีความซับซ้อนอาจเกิดข้อผิดพลาดที่จะน าไปสู่ความเสี่ยง
หายหรืออันตรายต่อผู้ป่วย ท าให้ผู้ป่วยนอนอโรงพยาบาลที่นานขึ้นรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการพักรักษาตัวที่
เพ่ิมข้ึน และมักจ าน าไปสู่ความขัดแย้ง ต่อต้าน และไม่ประสบความส าเร็จในการจัดการให้ดีขึ้นได ้(สุรวุฒิ 
ลีฬหะกร, 2551) การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นกระบวนการค้นหาความเสี่ยงที่มีกระบวนการป้องกันหรือลด
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย 
 ห้องผ่าตัดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จึงได้มีการน าแนวคิดการจัดการความเสี่ยง
มาใช้ในหลายปีแล้ว แต่ก็ยังพบปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ผู้ป่วยที่มาเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก คือการใส่เลนส์ผิด
คน การผ่าตัดAmputation ผิดข้าง จึงเป็นที่มาของการค้นหาสาเหตุ แนวทางการป้องกันรวมไปถึงแนว
ทางการแก้ไข เพื่อให้เกิดแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและให้เกิดเป็นมาตรฐานของห้อง
ผ่าตัด 
2.  วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด (ก าหนดค่าเป้าหมาย) 

1. เพ่ือค้นหาสาเหตุของปัญหาและการป้องกันการผ่าตัดผิดคนผิดข้าง 
2. เพ่ือสร้างแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นมาตรฐาน 
3. เพ่ือให้บุคลากรในห้องผ่าตัดมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น 

3.  ข้ันตอนการด าเนินงาน 
หลังจากเกิดเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์ได้มีการปรึกษาและประชุมภายในหน่วยงานห้องผ่าตัด รวมไปถึง
การท า RCA ทั้งสองเหตุการณ์ เพี่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดและหาข้อสรุป รวมไปถึงวิธีการจัดการปัญหาที่
เกิดข้ึน 

1. ติดต่อแพทย์สาขาท่ีเกี่ยวข้องรับทราบและร่วมกันท า RCA กับเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด 
2. วิเคราะห์หาสาเหตุท าให้เกิดความผิดพลาดที่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย ท าให้ผู้ป่วยต้องใช้

ระยะเวลาในการรักษาตัวนานขึ้น 
3. ร่วมกันหาแนวทางการป้องกันที่เป็นไปตามมาตรฐาน และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
4. ประเมินผลการปฏิบัติที่น ามาใช้ 
5. สรุปผลการด าเนินการ 
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ตารางการด าเนินการ 
วิธีการด าเนินการ ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62 หมายเหตุ 

1.การประชุมปรึกษาหารือ        
2.วิเคราะห์ปัญหาข้อสรุปและวิธีการแก้ไข        
3.ติดต่อแพทย์สาขาที่เก่ียวข้องรับทราบและร่วมกันท า 
RCA 

       

4.น าข้อสรุปมาปฏิบัติ        
5.ประเมินผลการปฏิบัติ        
6.สรุป        

4.  ผลลัพธ์การด าเนินงาน (ตามตัวช้ีวัด) อยา่งน้อย 2 ช่วงเวลา (ปี หรือ เดือน หรือ สัปดาห์) 
1. ไม่เกิดการผ่าตัดผิดคนผิดข้างหรือการใส่Implantation ผิดคนผิดข้าง 
2. บุคลากรห้องผ่าตัดปฏิบัติตามแนวทางท่ีถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
3.  บุคลากรในห้องผ่าตัดมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น 

5.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
1. การท าแบบ Surgical Safety Check List ต้องมีการปรับแก้เพ่ือให้เหมาะสมกับการ

ปฏิบัติงาน และถูกต้องตามมาตรฐานโดยตรวจสอบและแก้ไขแบบฟอร์มรวมกับวิสัญญี 
2. การท าแนวทางและสัญลักษณ์ในการระบุตัวผู้ป่วย กรณีท่ีมีชื่อ-นามสกุล ซ้ า เพ่ือให้บุคคลากร

ทุกคนรับทราบตรงกัน ตั้งแต่ผู้ป่วยมารับการตรวจจนถึงการจ าหน่ายกลับ เพ่ือป้องกันการ
ผ่าตัดผิดคนผิดข้าง รวมถึงการท า Mark site ระบุข้างที่จะต้องท าผ่าตัดให้ถูกต้องชัดเจน 

6.  แนวทางการแก้ไขปัญหา / การขยายผล 

1. การท าความเข้าใจกับ Ward และ OPD ในเรื่องของ การท า Mark site ระบุข้างที่จะต้องท า
ผ่าตัดให้ถูกต้องชัดเจน 

2. การขอความร่วมกับแพทย์ในการท า Surgical Safety Check List เช่น การท า Sign In, 
Time Out ก่อนการท าผ่าตัดกับผู้ป่วย ร่วมไปถึงการ Sign Out เช่น การตรวจนับ Gauze, 
Swab ฯลฯ 

3. มีการจัดท านโยบายและระเบียบปฏิบัติ ซึ่งจะก่อให้เกิดกระบวนการที่เป็นแนวทางเดียวกัน
เพ่ือสร้างความมั่นใจในการผ่าตัดที่ถูกต าแหน่ง ถูกหัตถการ และถูกคน 
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เอกสารสรุปผลงานการนําเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลชลประทาน 

ช่ือเรื่อง...ลดข้ันตอนการบริการการตรวจเลือดในผูปวนนอก(สามเสน).................................. 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ …หนวยงานพยาบาลผูปวยนอก(สามเสน)……………………………………… 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Background)
หลักการและเหตุผล : หนวยงานผูปวยนอก(สามเสน)มีผูปวยมารับบริการวันละ 30 – 40 ราย 

สวนใหญเปนผูปวยโรคเรื้อรัง ประมาณ 80 % ตรวจเลือดกอนพบแพทย พ้ืนท่ีใหบริการเปนท่ีเฉพาะระบบ
บริการข้ันตอนการเขารับการตรวจเลือดมีข้ันตอนเฉพาะ , กระบวนชัดเจนก็ใชเวลานานบางข้ันตอนเปน
เวลาท่ีสูญเปลา จึงเห็นสมควรท่ีตองปรับปรุงระบบเพ่ือตอบสนองความตองการของผูปวยท่ีมารับบริการใน
เรื่อง FASTER 

2. วัตถุประสงค และตัวช้ีวัด (กําหนดคาเปาหมาย)
1. ลดข้ันตอนการบริการการตรวจเลือดในผูปวยนอก (สามเสน)
2. พัฒนาคุณภาพการบริการ

3. ข้ันตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม ปงบประมาณ 2561 

ตค. พ.ย. ธค. มค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมเลือกเรื่องท่ีจะพัฒนา
2.กําหนดแนวทางพัฒนา
3.ดําเนินการตามแผน
4.ประเมินผลและความพึงพอใจ
5.รายงานผลการดําเนินกิจกรรม

4. ผลลัพธการดําเนินงาน (ตามตัวช้ีวัด) อยางนอย 2 ชวงเวลา (ป หรือ เดือน หรือ สัปดาห)
-ไดตามเปาหมาย (ตัวชี้วัด) ท่ีกําหนด

- มีการลดคาใชจาย (ถามี)
- ไมมี

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คา
เปาหมาย 

กลุมเปาหมาย ระดับความสําเร็จ 
(ระบุOutput/Outcome/Impact) 

ความพึงพอใจของผูปวยท่ีมาตรวจเลือดใน
ผูปวยนอก(สามเสน) 

มากกวา
รอยละ80 

ผูปวยท่ีมารับ
บริการตรวจเลือด
ท่ีผูปวยนอก(สาม
เสน) 

มากกวารอยละ99 

ระยะเวลาในการรอเขารับการตรวจเลือดใน
ผูปวยนอก(สามเสน) 

ใชเวลา
ลดลง15-
20นาทีตอ
ราย 

ผูปวยท่ีมารับ
บริการตรวจเลือด
ท่ีผูปวยนอก(สาม
เสน) 

ระดับเดิม40-50 / ราย 
ระดับท่ีปฏิบัติได25-30นาที / ราย 
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5.  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
 1. ความไมเขาใจในข้ันตอนเขารับการตรวจเลือดในขณะท่ีดําเนินการตาม LEAN 

          2. เจาหนาท่ีการเงินเขาปฎิบัติงานชาไมเปนไปตามขอตกลง (จิตอาสารับบริการโดยเปดรับชําระ
เงินเวลา 07.30 น.) 

          3. อารมณของผูรับบริการแสดงความไมพึงพอใจในการเขารับบริการไมเปนแบบเดิมท่ีเคยมา 

          4. เจาหนาท่ีหองLAB , KEYคาใชจายชาทําใหผูรับบริการชาเปนระบบตอเนื่อง 

6.  แนวทางการแกไขปญหา / การขยายผล 
          - ในการนําวิธีแบบLEANมาประยุกตใช นั้นจะตองมีการนําขอมูลมาวิเคราะหและขอเท็จจริงท่ี
ไดมาวิเคราะหอยางถูกวิธีผูท่ีมีสวนรวมจะตองรับผิดชอบในสวนท่ีมีปญหาโดยเฉพาะสถานการณจริงในการ
ปฎิบัติงานจริงจากอุปสรรคขางตนเราใช  Critical  Point เจาหนาท่ีท่ีปฎิบัติงานทุกคนจะตองมีความเขาใจ
ใน LEAN ท่ีทําโดยเจาหนาท่ีสามารถทําไดโดยไมลาจนเกินไปและตองจําใหข้ึนใจในการบริการท่ีดีตองมี
หัวใจบริการเปนหลัก 
 - ระยะเวลาในการรอเขารับการตรวจเลือดลดลงจากเดิมใชเวลา 40-50 นาที / รายปฏิบัติตาม
แผนใชเวลา 25-30 นาที / รายทําใหลดระยะเวลารอคอยกอนตรวจไดและผูรับบริการมีความพึงพอใจ
มากกวารอยละ 99 เปนการพัฒนาคุณภาพงานบริการท่ีตอบสนองความตองการของผูรับบริการผูปวบนอก 
(สามเสน) ไดจริง 
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เอกสารสรุปผลงานการนําเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลชลประทาน 

ช่ือเรื่อง......การพัฒนาระบบจัดชุดเครื่องมือผาตัด........ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ …หนวยบริการจายกลาง …… 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Background)
หนวยบริการจายกลางมีหนาท่ีรับลางจัดเตรียมและทําปราศจากเชื้อเครื่องมือใหหองผาตัด ท่ีผานมา
ผูปฏิบัติงานมักจัดชุดเครื่องมือผิดพลาด ไมครบถวนบอยครั้ง โดยเฉพาะกรณีมีบุคลากรใหมมาปฏิบัติงาน 

2. วัตถุประสงค และตัวช้ีวัด (กําหนดคาเปาหมาย)
- บุคลากรจัดชุดเครื่องมือผาตัดไดอยางถูกตอง ครบถวน
- เครื่องมือผาตัดมีความเพียงพอ พรอมใชงาน
- บริหารจัดการ เครื่องมือผาตัดไดอยางถูกตองครบถวน ทันเวลา ไมมีการงด / เลื่อนการผาตัด

3. ข้ันตอนการดําเนินงาน
- หนวยบริการจายกลางใชพวงกุญแจสีชนิดมีปายชื่อสําเร็จรูป ทําเปนปายชื่อเครื่องมือ แยกสีตาม

แผนก กําหนดดังนี้สีแดง=ศัลยกรรม สีฟา=สูติกรรม สีเหลือง=จักษุ สีเขียว=ศัลยกรรมกระดูก โดยหลังลาง
เครื่องมือเสร็จ ใหนําปายชื่อ Set ดังกลาวใสตะกราบรรจุเครื่องมือกํากับไวแยกเปนชุด ๆ  

- จัดทําคูมือท่ีมีภาพประกอบชื่อ Set และรายการเครื่องมือในแตละ Set เพ่ือทวนสอบเวลา Pack
เครื่องมือ 

- ทดลองปฏิบัติงานตาม guideline ดังกลาวทําใหทํางานไดงายข้ึน ลดปญหาในจัดเตรียม
เครื่องมือผาตัดผิดพลาด 

4. ผลลัพธการดําเนินงาน (ตามตัวช้ีวัด) อยางนอย 2 ชวงเวลา (ป หรือ เดือน หรือ สัปดาห)
สามารถลดอัตราการจัดชุดเครื่องมือผาตัดผิดพลาดลดลงจากเดิม เปรียบเทียบขอมูลในชวงเวลา

เดียวกันของปงบประมาณ 2561 และปงบประมาณ 2562 ดังนี้ 

- ปงบประมาณ 2561 (ชวงเวลาเดือนตุลาคม 2560 ถึงพฤษภาคม 2561) เทากับรอยละ 0.13

- ปงบประมาณ 2561 (ชวงเวลาเดือนตุลาคม 2561 ถึงพฤษภาคม 2562) เทากับรอยละ 0.02

5. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิงาน

- ภาระงานท่ีเรงรีบคูมือท่ีมีภาพประกอบของบุคลากร จากอัตรากําลังท่ีขาดแคลน ทําใหยังพบการ
จัดเครื่องมือผิดพลาดอยู เนื่องจากตองเปดดูคูมือภาพ ซ่ึงอาจไมสะดวกในบางครั้ง 

6. แนวทางการแกไขปญหา / การขยายผล
- ศึกษาข้ันตอนการทําระบบคิวอารโคดเพ่ือนํามาใชในการจัดทําคูมือการจัดเครื่องมือผาตัดให

ครอบคลุม ทุกประเภท ซ่ึงขอดีคือสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวกรวดเร็ว ปรับเปลี่ยนขอมูลใหเปนปจจุบัน
ไดตลอดเวลา และบุคลากรอ่ืนสามารถเขาถึงขอมูลไดดวย 
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