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โครงการจัดการความรูโรงพยาบาลรองกวาง  

วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2557 

ณ.หองประชุมโรงพยาบาลรองกวาง 

 
 จากการดําเนินงานโครงการจัดการความรูโรงพยาบาลรองกวางเริ่มมาตั้งแต ในป  2553  ที่ผานมา

ผลงานไดมีการสงผลงานประกวด ระดับจังหวัด เขต และประเทศ  เพื่อกระตุนเจาหนาที่เกิดการพัฒนา
คุณภาพอยางตอเนื่องและสงผลใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทีมพัฒนาบุคลากรของ
โรงพยาบาล มองเห็นถึง ความสําคัญของการนําเสนอผลการดําเนินงานและนวตกรรมของทีมตางๆ เพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรูนําไปใชประโยชนในการพัฒนาคุณภาพงานประจําของทุกหนวยงานในโรงพยาบาล และ
คัดเลือกผลงานเดน นําเสนอผลงานระดับจังหวัด ประเทศ  ในป  2558 
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  ปนี้มีผลงานเขาประกวด 30 หนวยงานมีทั้งหนวยงานทางคลินิกและหนวยงานสนับสนุน 31 เรื่อง 
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สารบัญ                    หนา 

 

ประสิทธิภาพของการควบคุมคุณภาพเครื่องตรวจหาระดับน้ําตาล      5 
ในเลือดแบบพกพาของหนวยงานในโรงพยาบาลรองกวางและ  

รพสต.เครือขายอําเภอรองกวาง  
ผลการใชสติกเกอรสใีนบันทึกการฉีดวัคซีนในเด็ก 0-5 ป        10 

กลุมงานเวชศาสตรครอบครัวและบริการดานปฐมภูมิ   

การติดตามประสิทธิผลของการรักษาและความปลอดภัยจากการใชยาตานไวรัสแบบครบวงจร  13 

งานหองยานอก  

ระบบบริหารการจัดเก็บยา ผูปวยจิตเวช  งานหองยาใน        17 

ผลของการรายงานดานการเงนิตอการบริหารการเงินการคลังของโรงพยาบาล งานการเงนิ     21     

การพัฒนาการปองกันการลมเหลวของระบบสารสนเทศทางการแพทย  งานสารสนเทศ  23 

CQI ฟลมเสีย   งานเอกซเรย              24 

สิ่งประดษิฐ Safe Box     งานปฐมภูมิไผโทน                     25     

CQI อื่นๆของหนวยงานทางคลินิก        30-49 

CQI อื่นๆของหนวยงานสนับสนนุ               50-64 
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ชื่อผลงาน  ประสิทธิภาพของการควบคุมคุณภาพเครื่องตรวจหาระดับน้ําตาลในเลือดแบบพกพาของ

หนวยงานในโรงพยาบาลรองกวางและ รพสต.เครือขายอําเภอรองกวาง  
ผูวิจัย  :   นางมิ่งขวัญ   ปนตา   นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ 

ผูนําเสนอผลงาน:   นางมิ่งขวัญ    ปนตา    

หนวยงาน  : งานชันสตูร  โรงพยาบาลรองกวาง  เบอรโทรศัพท  054-597115 ตอ 109 

 

บทนํา 

             เครือขายอําเภอรองกวางมีการใชเครื่องตรวจหาระดับน้ําตาลในเลือด (POCT) ในการตรวจหา
ระดับน้ําตาลในเลือดทั้งในการตรวจคัดกรองและติดตามการรักษาทั้งหนวยงานในโรงพยาบาลและรพสต.
เครือขาย  ประสิทธิภาพของเครื่องตรวจและทักษะของผูใชงานจึงมีความสําคัญกับผลการวิเคราะหที่ถูกตอง
แมนยํา  เพื่อใหเครื่องมือประสิทธิภาพใหใชงานไดดีอยางตอเนื่อง   

        งานชันสูตรไดดําเนินการพัฒนางานการควบคุมคุณภาพเครื่องตรวจเบาหวานที่ใชงานในเครือขาย 
อ.รองกวาง ตั้งแต ป 2553 –ปจจุบัน เพื่อใหเกิดคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทยและเกณฑ
คุณภาพเครือขายปฐมภูมิ Primary Care Award (PCA) หมวดที่ 6.2 ดานการจัดระบบบริการดานชันสูตร   

ที่หนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายบริการปฐมภูมิ มีบริการตรวจวิเคราะหเบื้องตนทางพยาธิวิทยาที่จําเปน
และสอดคลองกับสภาพปญหาของชุมชน และเปนไปตามมาตรฐาน ซึ่งครอบคลุมตั้งแตการเตรียมผูปวย การ
เก็บสิ่งสงตรวจ การเก็บรักษาสภาพสิ่งสงตรวจ การตรวจวิเคราะห การรายงานผล  การติดตามผลการสง

ตรวจ การควบคุมคุณภาพ การรักษาความปลอดภัยและการรักษาสิทธิผูปวยที่ถูกตองตามมาตรฐาน เพื่อชวย
ใหประชาชนที่มารับบริการไดรับการตรวจวินิจฉัยที่ถูกตอง สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา แตผลการดําเนินงานที่
ผานมายังพบปญหาการดําเนินการทดสอบและสงผลการทดสอบควบคุมคุณภาพไมตอเนื่อง จากผล
ดําเนินงาน ป 2555 - 2556 มีหนวยงานที่มีการสงเครื่องควบคุมคุณภาพ 8 ครั้ง/ป เทากับรอยละ 9.52 และ 

28.57 ตามลําดับ  สงผลทําใหความนาเชื่อถือความถูกตองแมนยําของรายงานผลตรวจวิเคราะหไมเปนไป
ตามมาตรฐาน    
               ดังนั้นทีมงานชันสูตรสาธารณสุข รวมกับ รพสต. จึงไดทบทวนและรวมวางแนวทางให

ผูรับผิดชอบงานของหนวยงานในโรงพยาบาลและ รพสต.ดําเนินการทดสอบควบคุมคุณภาพดวยตนเอง โดย
ผานกระบวนการสรางการเรียนรูจากงานชันสูตร เพื่อใหเกิดการควบคุมคุณภาพเครื่องตรวจระดับน้ําตาลใน
เลือดแบบพกพาอยางสม่ําเสมอตามความถี่ที่กําหนดไว   

 
วัตถุประสงค  

          เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการควบคุมคุณภาพเครื่องตรวจหาระดับน้ําตาลในเลือดแบบพกพาของ
หนวยงานในโรงพยาบาลรองกวางและ รพสต.เครือขายอําเภอรองกวาง  
นิยามศัพท 

ประสิทธิภาพของการควบคุมคุณภาพเครื่องตรวจหาระดับนํ้าตาลในเลือดแบบพกพา  
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           หมายถึงการควบคุมคุณภาพเครื่องตรวจน้ําตาลของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางและ รพสต.

เครือขายอําเภอรองกวางโดยการตรวจจากผูรับผิดชอบของหนวยงานผานวิธีการตรวจดวยน้ํายาควบคุม
คุณภาพแทนเลือดผูปวยโดยการตรวจคุณภาพ 2 แถบทดสอบ(Strip) 
 
ผลรายงานระดับ 1 (Level 1) หมายถึงผลตรวจระดับปกติ 

 

ผลรายงานระดับ 2 (Level 2) หมายถึงผลตรวจระดับสูง 

 
วิธีการศึกษา  

                  เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการควบคุม
คุณภาพเครื่องตรวจหาระดับน้ําตาลในเลือดแบบพกพาของหนวยงานในโรงพยาบาลรองกวางและ รพสต.
เครือขายอําเภอรองกวาง เก็บขอมูลตั้งแต เดือน เมษายน 2556 – 31 มีนาคม 2557  ประชากรและกลุม

ตัวอยางเปนกลุมเดียวกัน คือเครื่องตรวจหาระดับน้ําตาลในเลือดแบบพกพา ของหนวยงานในโรงพยาบาล
และเครือขาย รพสต.  จํานวน 95 เครื่อง เครื่องมือที่ใชในการดําเนินงาน แบบบันทึกผลการควบคุมคุณภาพ
เครื่องตรวจระดับน้ําตาลในเลือด วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

วิธีการดําเนินงาน  

1. สรางการเรียนรูใหใหผูรับผิดชอบหนวยงานในโรงพยาบาลและ รพสต.เครือขาย จํานวน 1 วัน 
1.1 แนวทางดําเนินการควบคุมคุณภาพเครื่องตรวจหาระดับน้ําตาลในเลือดแบบพกพาแก

หนวยงานในโรงพยาบาล 4 หนวยงาน  ไดแก งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานหองคลอด งาน

ผูปวยใน งานชันสูตร และ รพสต.เครือขาย 16 แหง  รวม 20 แหง 
1.2 ฝกทักษะการทดสอบควบคุมคุณภาพเครื่องตรวจน้ําตาลในเลือดเปนรายบุคคล  

2. กําหนดใหผูรับผิดชอบของหนวยงานในโรงพยาบาลและ รพสต.เครือขาย เปนผูทําการทดสอบและ

สงผลทดสอบสงมายังงานชันสูตรหลาย ๆ ชองทางรวมถึงทางเอกสารอิเลคทรอนิกสแทนการให 
หนวยงานและรพสต. นําเครื่องตรวจมาทดสอบควบคุมคุณภาพที่งานชันสูตร เพื่อรวบรวมและ
วิเคราะหผล ความถี่เดือนละ  1 ครั้ง ใชสารควบคุมคุณภาพ 2 ระดับ (คาต่ําและคาสูง) 

3. ติดตามผลการดําเนินงาน   
2.1 กําหนดติดตามผลทุก 3 เดือน 
2.2 ลงติดตามผล สอบถามปญหา ใหคําแนะนํา ใน รพสต. 1 ครั้ง 

4. ประเมินผล 
        นําขอมูลผลทดสอบควบคุมคุณภาพแตละระดับ มาวิเคราะหทางสถิติ หาคาเฉลี่ยของกลุม คา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิความแปรปรวน 
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ผลการศึกษา  หลังการดําเนินการ 6 เดือน พบวา  

ตารางที่ 1  แสดงจํานวนครั้งการควบคุมคุณภาพเครื่องตรวจน้ําตาลในเลือดของหนวยงาน  

ในโรงพยาบาลและรพสต. ชวงเดือน ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557 
 

 

 
ลําดับ 

 
หนวยงาน 

จํานวนครั้งการควบคุมคุณภาพเครื่องตรวจน้ําตาลในเลือด 
เมษายน – กันยายน 2556 ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557 

1. งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 3 6 

2. งานผูปวยใน 3 6 

3. งานหองคลอด 3 6 

4. งานชันสูตร 3 6 

5. รพสต. แมยางตาล 3 5 

6. รพสต. แมยางรอง 3 4 

7. รพสต. แมยางยวง 3 6 

8. รพสต. แมยางเปยว 2 5 

9. รพสต. รองกวาง 3 4 

10. รพสต. ทุงศรี 3 2 

11. รพสต. แมทราย 2 5 

12. รพสต. น้ําเลา 3 6 

13. รพสต. ไผยอย 2 5 

14. รพสต. บานเวียง 3 5 

15. รพสต. ปากหวยออย 2 3 

16. รพสต. ไผโทน 3 6 

17. รพสต. หวยแก็ต 1 4 

18. รพสต. วังปง 1 5 

19. รพสต. ไทรพราว 3 3 

20. รพสต. หวยโรง 3 1 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ป 2556 – 2557 

 

 

ลําดับ 

 

           ผลการดําเนินงาน 

ป 2556 
(เมษายน – กันยายน 

2556) 

ป 2557 
(ตุลาคม 2556 – 
มีนาคม 2557) 

1. จํ านวนหน วยงานที่ มี การควบคุมคุณภาพ

เครื่องตรวจน้ําตาลในเลือดแบบพกพา 
16 หนวยงาน 20 หนวยงาน 

2. อั ต ร า ห น ว ยง า นที่ มี ก า รค วบ คุ มคุ ณภ า พ
เครื่องตรวจน้ําตาลในเลือดแบบพกพา 4 ครั้งขึ้น

ไป / 6 เดือน 

รอยละ 30 รอยละ 80 

3. จํานวนเครื่องตรวจน้ําตาลในเลือดแบบพกพาที่
ไดรับการควบคุมคุณภาพ (เครื่อง) 

64 95 

4. อัตราของจํานวนครั้งที่มีการการควบคุมคุณภาพ
เครื่องตรวจน้ําตาลในเลือดแบบพกพา 

รอยละ 38.33 รอยละ 77.50 

 

ตารางที่ 3  ประสิทธิภาพของการควบคุมคุณภาพเครื่องตรวจน้ําตาลในเลือด 

 

 ป 2556 
(เมษายน – กันยายน 2556) 

ป 2557 
(ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557) 

Level 1 
(N=141) 

Level 2 
(N=141) 

Level 1 
(N=370) 

Level 2 
(N=370) 

Mean ± 2SD 46.96 ± 6.46 300.76± 19.73 45.62 ± 4.42 301.92± 

23.37 

สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน 
(% CV) 

6.88 3.28 4.85 3.38 

 
ตารางที่ 4  ประสิทธิภาพของการควบคุมคุณภาพเครื่องตรวจน้ําตาลในเลือด ระดับ 1 

 

 ป 2556 

(เมษายน – กันยายน 2556) 

ป 2557 

(ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557) 

Poor 
(N=141) 

Level 1 
(N=141) 

Poor 
(N=370) 

Level 1 
(N=370) 

รอยละผลที่อยูในชวง ± 2SD 5.67 94.33 4.59 95.41 
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ตารางที่ 5  ประสิทธิภาพของการควบคุมคุณภาพเครื่องตรวจน้ําตาลในเลือดระดับ 2 

 

 ป 2556 
(เมษายน – กันยายน 2556) 

ป 2557 
(ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557) 

Poor 

(N=141) 

Level 2 

(N=141) 

Poor 

(N=141) 

Level 2 

(N=370) 

รอยละผลที่อยูในชวง ± 2SD 7.09 92.91 4.59 95.41 

 

อภิปรายผล  

 
   ผลจากการ ให การ เรี ยนรู แนวทางดํ า เนิ นการควบคุมคุณภาพเครื่ อ งตร วจหา                
ระดับน้ําตาลในเลือดแบบพกพารวมทั้งการฝกทักษะรายบุคคลแกผูรับผิดชอบงานเบาหวานหนวยงาน                    
ในโรงพยาบาล และ รพสต.เครือขาย และวิธีการทดสอบควบคุมคุณภาพเครื่องตรวจน้ําตาลในเลือด โดยให

ผูรับผิดชอบของหนวยงานเปนผูทําการทดสอบและสงผลทดสอบสงมายังงานชันสูตรโดยใชหลาย ๆ ชองทาง
รวมถึงทางเอกสารอิเลคทรอนิกส เพื่อรวบรวมและวิเคราะหผล แทนการให หนวยงานและรพสต. นํา
เครื่องตรวจมาทดสอบควบคุมคุณภาพที่งานชันสูตร การติดตามผลสงผลใหรอยละหนวยงานที่มีการควบคุม

คุณภาพมากกวาหรือเทากับ 4 ครั้ง ใน 6 เดือน เพิ่มขึ้นจาก รอยละ 30 เปน รอยละ 80 และ อัตราจํานวนครั้ง
ที่มีการการควบคุมคุณภาพเครื่องตรวจน้ําตาลในเลือดแบบพกพาเพิ่มขึ้นจาก รอยละ 38.33 เปนรอยละ 
77.50 เมื่อพิจารณาในแงของประสิทธิภาพ ของการควบคุมคุณภาพ  มีประสิทธิภาพของเครื่องตรวจใกลเคียง

กัน  พบวา อัตราผลทดสอบที่อยูในชวง ± 2SD  ป 2556 สามารถควบคุมคุณภาพ ระดับ 1 และ 2 เปน รอย
ละ 94.33 ,92.91 และ ป 2557 ระดับ 1 และ 2 มีคาเทากัน เปนรอยละ 95.41 และคาสัมประสิทธิความ
แปรปรวน ป 2556 เปน 6.88 , 3.28  ป 2557 เปน 4.85 , 3.38 ตามลําดับ 
 

สรุปผลการศึกษา         

       การสรางการเรียนรูและฝกทักษะแกบุคลากรผูรับผิดชอบงานทดสอบคุณภาพเครื่องตรวจน้ําตาล

ในเลือด ตลอดจนการติดตามผล และสุมติดตาม สอบถาม ใหความรู คําแนะนําเพิ่มเติมในพื้นที่ รพสต. ทําให
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานเกิดการเรียนรู และตระหนักในความสําคัญของการควบคุมคุณภาพเครื่องตรวจ
น้ําตาลในเลือด สงผลใหเกิดการควบคุมคุณภาพเครื่องตรวจระดับน้ําตาลในเลือดแบบพกพาอยางสม่ําเสมอ

ตามความถี่ที่กําหนดไวเพิ่มขึ้น จากรอยละ 38.33 เปน รอยละ 77.50 โดยมีประสิทธิภาพของเครื่องตรวจ
ใกลเคียงกัน 
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ขอเสนอแนะ  

1. ขยายการควบคุมคุณภาพเครื่องตรวจใหครอบคลุมเครื่องตรวจของอสม. ทุก รพสต. 
2. เพิ่มความถี่ในการสรุปวิเคราะหขอมูลเปนทุกเดือน และคืนขอมูลแกหนวยงานเปนรายเดือนเพื่อ

ประสิทธิภาพในการเฝาระวังและแกไขปญหาไดทันทวงที  
3. ผลทดสอบอยูในชวงที่ยอมรับไมได(Poor)อาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนของแถบทดสอบ (Strip )

และ คนตรวจ ใหตรวจสอบซ้ําอีก 2ครั้งโดยนักเทคนิคการแพทย กรณีผลทดสอบเปน Poor ให

เปลี่ยนเครื่องตรวจ 
 

เอกสารอางอิง 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ. (2552). เกณฑคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ. กรุงเทพฯ:กระทรวง

สาธารณสุข. 
โรงพยาบาลรองกวาง. (2556) .รายงานประจําปงานชันสูตร.(ม.ป.ท.) 

บุญใจ ศรีสถิตนรากูร. (2550) . ระเบียบวิธีวิจัยทางพยาบาลศาสตร. พิมพครั้งที่ 4.กรุงเทพฯ: ยูแอนดโอ 

อินเตอรมีเดีย. 

 
 

 

 

 

CQI ผลการใชสติกเกอรสีในบันทึกการฉีดวัคซีนในเด็ก 0-5 ป 

 

นาง ปยฉัตร ขันติศิวนนท  กลุมงานเวชศาสตรครอบครัวและบริการดานปฐมภูมิ  
                   
บริบท 

  การใหบริการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค แกเด็ก 0-5ป  มีความจําเปนตองใหมีการบันทึกเอกสาร

ถูกตอง ครบถวนเพื่อใชเปนขอมูลสําหรับประวัติการใหวัคซีนในเด็ก ไดแก วันเดือนปที่ฉีด สถานที่ฉีด และ 
Lot number ของวัคซีน ลงในสมุดประจําตัวเด็ก 0-5 ป จากการดําเนินงานที่ผานมา พบปญหา การบันทึก
การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ระบบเดิมเขียนดวยปากกาเขียนดวยลายมือเจาหนาที่ ซึ่งอานออกยาก และยังมี
พื้นที่สําหรับเขียนไมพอ  ซึ่งประวัติการไดรับวัคซีนของเด็กในปจจุบันเปนสิ่งที่สําคัญและมีความจําเปนมาก 

ขอมูลเหลานี้ผูปกครองตองรับทราบและเก็บไวเพ่ือใชเปนประวัติติดตัวเด็กตลอดไป ทางกลุมงานเวชศาสตร
ครอบครัวและบริการดานปฐมภูมิ จึงไดจัดทํานวัตกรรมการใชสติกเกอรสีในการบันทึกการฉีดวัคซีนมาใชใน
งานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค เพื่อใหการบันทึกขอมูลวันซีน ครบถวนอานงาย สะดวก ในการสื่อสาร 
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กระบวนการที่ใหไดคุณภาพ 

1.ออกแบบการบันทึกประวัติการไดรับการสรางเสรมิภูมิคุมกันโรคในเด็ก 0-5 ปดวยสติกเกอรส ี
2.เตรียมสติกเกอรสตีามวัคซีนที่กําหนดไว พิมพวันเดือน ปที่ฉีด สถานที่ และ Lot number  

3.ในวันใหบริการฉีดวัคซีน นําสติกเกอรสีติดในสมุดบันทกึประจําตัวเด็ก ทุกราย 
4.กอนฉีดวัคซีนแกเด็ก เจาหนาที่จะตรวจเช็ค ความถูกตองตามสติกเกอรสตีิดในสมุดอีกครั้ง 

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

       สมุดบันทึกประจําตัวเด็ก 0-5 ปทุกรายไดรับการบันทึกการไดรับวัคซีนดวยสติกเกอรสี ที่มีขอมูลถูกตอง 

ครบถวน สะดวกในการสื่อสารของผูปฏิบตัิงานและผูปกครอง  
 

ผลลัพธ 

1. ความครอบคลุมของการไดรับวัคซีนเด็ก 0-5 ป รอยละ100 

   2.ความสมบูรณของการบันทึกขอมูลการไดรับวัคซีนเดก็ 0-5 ป ในเวชระเบียนรอยละ100 

    

บทเรียนที่ไดรับ 

 การนําสติกเกอรสีตามวัคซนีที่กําหนดไว พิมพวันเดือน ปที่ฉีด สถานที่ และ Lot number ทําให
สะดวกตอการติดตามผลหลงัไดรับวัคซนี และชวยในการสื่อสารระหวางเจาหนาทีเ่มื่อเด็กยายที่อยู และสื่อสาร
กับผูปกครองไดงาย 

 
กอนดําเนินการ 

 

      
 

สติกเกอรสีตามวัคซีนที่กําหนด 
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       สีเหลือง หมายถึง การฉีดวัคซนีคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ตับอักเสบ และหยอดโปลโิอ 
                      ( DTP-HB และ OPV) 

       สีฟา     หมายถงึ การฉีดวัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยักและหยอดโปลโิอ 
                      ( DTP และ OPV) 
       สีแดง    หมายถึง การฉีดวัคซีนไขสมองอักเสบ (JE) 

       สีเขียว  หมายถงึ  การฉีดวัคซีนหัด หัดเยอรมันและคางทูม (MMR) 
 

หลังดําเนินการ 
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 CQI การติดตามประสิทธิผลของการรักษาและความปลอดภัยจากการใชยาตานไวรสัแบบครบวงจร 

   

ภญ.พชัราภรณ บุญสงู ภม.(เภสชักรรมคลินิก)                                       

บริบท 

   การดูแลผูปวยติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยโรคเอดสของโรงพยาบาลรองกวางมีการใหบริการแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one stop service)  โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งใหบริการเฉพาะวันจันทรและวันอังคาร

ที่ 2 ของเดือน เภสัชกรเปนหนึ่งในทีมสหสาขาวิชาวิชาชีพที่มีบทบาทในการใหบริบาลเภสัชกรรมแกผูปวย 
พรอมทั้งประเมินประสิทธิผลของการใชยาตานไวรัส ผลขางเคียงจากยาตานไวรัส และสงเสริมใหผูปวยมี
ความสม่ําเสมอในการรับประทานยา (Adherence) เนื่องจากผูปวยจําเปนตองใชยาตลอดชีวิต อาจสงผลให

ผูปวยขาดกําลังใจในการรักษาและใชยา  ไมสม่ําเสมอ สงผลใหเกิดการดื้อยาและเกิดความลมเหลวในการ
รักษาได   

   จากการดําเนินงานที่ผานมาพบวา สูตรยาตานไวรัสมีหลายชนิด และมีความซับซอน ยุงยากในการ
ใชยาอาจทําใหผูปวยใชยาไมสม่ําเสมอและเกิดผลขางเคียงจากยาตานไวรัสในระยะสั้นและระยะยาว และยัง

พบปญหาการหยุดหรือเริ่มการรักษาหรือปองกันการติดฉวยโอกาสในระยะเวลาที่ไมเหมาะสม ดังนั้นในการให
บริบาลเภสัชกรรมจําเปนตองใชเวลาในการใหบริการแกผูปวยแตละรายคอนขางมาก นอกจากนี้พบวา
บางครั้งเมื่อพบปญหาที่เกิดจากยา เภสัชกร     ไมสามารถขอคําปรึกษาจากแพทยไดทันที ทําใหปญหา

ดังกลาวไมไดรับการแกไขทันที เนื่องจาก  มีเภสัชกรเพียง 1 คนในการใหบริบาลเภสัชกรรมแกผูปวยที่มารอ
รับบริการจํานวนมาก (เฉลี่ย    ครั้งละ 50 คน)  และมีระยะเวลาในการใหบริการที่จํากัด (ตั้งแตเวลา 13.00 -
16.30 น.) ทําให    ไมสามารถใหบริบาลเภสัชกรรมในขณะที่รับบริการตามวันนัดไดอยางครบถวน อีกทั้ง

ภาระงานของกลุมงานเภสัชกรรมมีจํานวนมากทําใหไมสามารถจัดหาเภสัชกรเพิ่มเติมในการดูแลผูปวย    
จากขอจํากัดดานบุคลากร ระยะเวลาในการใหบริการ และจํานวนผูปวยที่มากขึ้น ปญหาที่เกิดจากการใชยา
ตานไวรัส งานบริบาลเภสัชกรรมผูปวยติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยโรคเอดส จึงไดปรับเปลี่ยนกระบวนการดูแล
ผูปวยโดยใชกระบวนการ Medication reconciliation มีการทบทวนประวัติการรักษา ประเมินปญหาจากการ

ใชยาตานไวรัสที่คาดวาจะเกิดขึ้น และจัดเตรียมยาตานไวรัสและยารักษา/ปองกันการติดเชื้อฉวยโอกาสให
เพียงพอตอวันนัดครั้งตอไป (pre-packing) 
 

 เปาหมาย 

1. ผูปวยที่ไดรับยาตานไวรัสไดรับการใหบริบาลเภสัชกรรมรายบุคคลทุกครั้งที่มารับ    การรักษาที่
คลินิกยาตานไวรัส  

2. ผูปวยที่ไดรับยาตานไวรัสเกิดไมพบผลขางเคียงจากยาตานไวรัสระดับรุนแรงและเปนอันตรายถึง

ชีวิต 
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3. ผูปวยที่ไดรับยาตานไวรัสไมพบการติดเชื้อฉวยโอกาสหรือการกลับมาเปนซ้ําจาก    โรคติดเชื้อ

ฉวยโอกาส  
4. ผูปวยที่ไดรับยาตานไวรัสที่มีความสม่ําเสมอในการรับประทานยาระดับดีถึงดีมาก (ความรวมมือ

ในการใชยาตานไวรัส ≥ 95%) 

5. ผูปวยโรคเอดสที่ประสบความสําเร็จในการรักษาดวยยาตานไวรัส (ปริมาณไวรัสนอยกวา 50 
copies/ml, Viral load undetectable)  
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ระบบเดิม 

ระบบใหม 

ขัน้เตรียมการ (กอนวันนัด 1 สัปดาห) 

-ทบทวนประวัติการรักษาและผลทาง

หองปฏิบัติการ ในระบบ HosXp. 

-ประเมินปญหาจากการใชยาตานไวรัสที่คาด

วาจะเกิดขึ้น  

-บันทึกขอมูลในแบบบันทึกขอมูลผูปวย 

(patient profile) 

-จัดเตรียมยาตานไวรัสและยารักษา/ปองกัน

การติดเช้ือฉวยโอกาสใหเพียงพอตอวันนัด

ครั้งตอไป (pre-packing) ขั้นตอนการใหบรกิาร (วันท่ีมารับการรักษา
ตามนัด) หลังพบแพทย 

-ตรวจสอบประวัติการรักษาและผลทาง

หองปฏิบัติการ ในระบบ HosXp. 

-คนหาปญหาจากการใชยา และดําเนินการแกไข  

-ใหคําแนะนําปรึกษาการใชยาตานไวรสั   

-ติดตามผลขางเคยีงจากยาตานไวรัส  

-ความสม่ําเสมอในการรับประทานยาตานไวรสั

โดยวิธกีารบนัทึกการทานยา (post-counseling & 

log book) 

-จัดและจายยาตานไวรสัและยาปองกันการติดเชือ้

ฉวยโอกาส 

ขั้นตอนการใหบรกิาร แบบ One-stop  

การคัดกรอง และการประเมิน  
(pre-counseling) 
-คนหาปญหาจากการใชยาที่อาจเกิดขึ้น และ

ประสานขอคําปรึกษาจากแพทย เพื่อแกไข

ปญหาจากการใชยาไดทันที  

การดูแลรักษากอนการจาํหนาย 

(post-counseling) 

-ใหคําแนะนําปรึกษาการใชยา ตานไวรัส 

-ติดตามความสม่ําเสมอในการรับประทานยา

โดยวิธีการสัมภาษณ (Self-report) และ 

การบันทึกการทานยา (log book)  

-ติดตามผลขางเคียงจากยาตานไวรัส (post-

counseling)  

-จายยาตานไวรัสและยาปองกันการติดเช้ือ

ฉวยโอกาส  

 -ผูปวยตรวจสอบรายการยาและจํานวนยา

ตานไวรัสใหเพียงพอตอวันนัดครั้งตอไปโดย

การนับเม็ดยา 

 

กระบวนการใหไดคณุภาพ 
 



16 
 

 

ผลการดําเนินงาน   

 

 

 

 

ตัวชี้วดั เปาหมาย ป 2555       ป 2556 ป 2557 

(ต.ค.56-มี.ค.57) 

จํานวนผูปวยที่ไดรับยาตานไวรสัที่
เขามารักษาในคลนิิกยาตานไวรสั 

 139             158 173 

รอยละของผูปวยที่ไดรับยาตาน
ไวรัสไดรับการใหบริบาลเภสัชกรรม
รายบุคคลที่มารับการรักษาในคลินิก

ยาตานไวรัส 

≥ 90% 100  100  100 

รอยละของผูปวยทีไ่ดรับยาตาน
ไวรัสเกิดผลขางเคียงจากยาตาน

ไวรัสระดับรุนแรงและเปนอันตราย
ถึงชีวติ 

N/A 0  0  0 

รอยละของผูปวยที่ ไดรับยาตาน

ไวรัสมีการติดเชื้อฉวยโอกาสหรือ
การกลับมาเปนซ้ําจากโรคติดเชื้อ
ฉวยโอกาส  

N/A 0 0 0 

รอยละของผูปวยที่ ไดรับยาตาน
ไวรั ส มี ความสม่ํ า เสมอใ นการ

รับประทานยาระดับดีถึงดีมาก (≥ 

95%) 

≥ 90% 97.84  99.82 
 

98.82 

รอยละของผูปวยที่ไดรับยาตาน
ไวรัสประสบความสําเร็จในการ
รักษาดวยยาตานไวรัส (ปริมาณ
ไวรัสนอยกวา 50 copies/ml, Viral 

load undetectable) 

N/A 94.57 ประเมินไมได 
VL< 50 =103 ราย 
VL> 50 = 25 ราย 
VL>2,000 = 2 ราย 

มี Lab error 17 ราย
 

ไดรับการตรวจ 102 
ราย 
VL< 50 =96 ราย
(94.11%) 

VL> 50 = 2 ราย 
VL>2,000 = 4 ราย 
(No-drug resistance) 
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บทเรียนทีไ่ดรับ 

1. การทบทวนประวัติการรักษาของผูปวยกอนจะถึงวันนัดจะทําใหเภสัชกรเขาใจประวตัิการรักษาของ
ผูปวย สามารถวางแผนการติดตามผลจากยาและอาการไมพึงประสงคที่อาจเกิดจากการใชยาได

เหมาะสมย่ิงขึ้น  
2. ทีมสหสาขาวิชาชีพและผูปวยมีการสื่อสารกันมากขึ้นและรวมกันแกไขปญหาจากการใชยาและ

สงเสริมใหผูปวยมีสวนรวมในการรักษามากขึ้น  

 
 
 

 
ระบบบริหารการจัดเก็บยา ผูปวยจิตเวช 

นายทวชีัย  ใจกองแกว  งานเภสัชกรรม  

 

                        จากการดําเนินงานที่ผานมา ป 2554-2556 ระบบบริหารการจัดเก็บยา ผูปวยจิตเวชระบบ
เดิมจัดเก็บใสกลองยา ไมไดทําดัชนี ทําใหคนหายาผูปวย ลาชา และไมสะดวก สงผลทําใหผูปวยรอนานทําให
ผูปวยไมพึงพอใจ และยังพบปญหาการจัดเก็บไมเปนตามระบบ First in First  out  ดังนั้นงานเภสัชกรรมจงึ

พัฒนาระบบบริหารการจัดเก็บยา ผูปวยจิตเวชเพื่อใหผูปวยจิตเวชไดรับยาถูกตอง ครบถวน และรายงาน
จํานวนยาคงเหลือแกพยาบาลจิตเวชเพื่อเบิกยาที่ถูกตองจากโรงพยาบาลแพร 
 

กระบวนการใหไดคุณภาพ 

1. จัดทําดัชนีผูปวยดวยโปรแกรม Psycho Drug (โปรแกรม บริหารยา Home Health Care จิตเวช) ซึ่ง

เขียนดวย Microsoft Access 2003 
2. นําลําดับการจัดเก็บ จากดัชนี โปรแกรม Psycho Drug มาลง Note View ใน  HosxP  ของ

โรงพยาบาล 

3. รับยาจาก โรงพยาบาลแพร ลงรับใน โปรแกรม Psycho Drug 
4. ผูปวยมารับยา ทํา Pop Up ลําดับการจัดเก็บ ใน HosxP ทําใหงายสามารถ หยิบยา  

สําหรับจาย ไดเลย 

5. เก็บใบสั่งยา เพื่อลงบนัทึกการรับยา ใน โปรแกรม Psycho Drug  
6. รายการจํานวนคงเหลือยา ผูปวยแตละราย จาก โปรแกรม Psycho Drug ใหพยาบาลจิตเวช เพื่อ

ทราบจํานวนคงเหลือ และเบิกยาเพ่ิมจาก โรงพยาบาลแพรตอไป 
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ลําดับ การจัดเก็บ จะแสดง ใน Hos xP คลิกใบสัง่ยา    
 

 
 
ระบบรายงาน  สามารถดึงรายงาน ทีต่องการได 
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 ภาพกอน การจัดทําระบบจัดเก็บยา จัดเก็บใสกลองยา ไมไดทําดัชนี ทําใหคนหายาผูปวย ชา และไม

สะดวก 

 
 

ภาพหลัง  การวางระบบการจัดเก็บยา เริ่มใช ตั้งแต 2 สิงหาคม 2556 

 
เก็บงาย  -  หยิบงาย  ตามลําดับคิว 
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การเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

          พัฒนาระบบบริหารการจัดเก็บยา ผูปวยจิตเวช 

 

ผลลัพธ  ป 2557 

1. อัตราผูปวยจิตเวชไดรับยาถูกตอง ครบถวน รอยละ 100  
2. อัตราการรายงานผูปวยจิตเวชที่มารับยา ถูกตองครบถวน รอยละ 100 
 

 
 
1. ชื่อผลงาน  :  ผลของการรายงานดานการเงินตอการบรหิารการเงินการคลงัของโรงพยาบาล 

2. คําสําคัญ   :  เรื่องการเงนิการคลัง 

3. สรุปผลงานโดยยอ 

              การพัฒนาระบบการรายงานดานการเงินอยางถูกตอง  รวดเร็ว  ทุก 1 สัปดาห ตอ
คณะกรรมการบริหาร  สงผลทําไหกรรมการบรหิารสามารถนําขอมูลมาใชประกอบการวางแผน การ

จัดการแผนงานทําโครงการของงานยุทธศาสตร และนําขอมูลไปใชทบทวนคาใชจาย  (โดยงาน
การเงิน) และนําขอมูลไปใชในการเพิ่มรายไดของงานประกัน  สงผลทําใหสภาพคลองทางการเงินของ
โรงพยาบาล ดีขึ้น 
 

4. ชื่อและที่อยูขององคกร  :  งานการเงินและบญัช ี

5. สมาชิกทีม  : 

1  นางทิพากร        ไดพร  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
2. นางสาวภัคธีมา   แปงใจ  นักวิชาการเงินและบญัช ี
3. นางสาวรังสิยา    มุกทา  เจาพนักงานการเงินและบัญช ี

4. นางสาววิภาดา   วงคชมภู  เจาพนักงานการเงินและบัญช ี
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     6.   เปาหมาย : เพิ่มการรายงานทางการเงิน จากทกุ 1 เดือน เปน ทุก 7 วัน มากกวารอยละ  95 

 
     7.   ปญหาและสาเหตุโดยยอ  :   

                 ปญหาการขาดสภาพคลองของทางโรงพยาบาล  ตั้งแต ป  2553 – 2555  เกิดวิกฤตทาง

การเงินระดับ 7 อยางตอเนื่อง  จากการทบทวนปญหาสวนของงานการเงิน  ยงัพบวาการรายงานทาง
การเงิน และการวิเคราะหเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบรหิารยังลาชา  คือมีการรายงานเพียงเดือนละ  1  
ครั้ง  สาเหตุดังกลาวสงผลทําใหคณะกรรมการบรหิาร  ขาดการนําขอมูลไปใชในการวางแผนงาน

โครงการ  และนําไปใชในการวางแผน  ดาน เวชภณัฑ  ยา  ทันตกรรม  ชันสตูร  และประเด็นสําคญัคือ
การรายงานที่ลาชา  ทําใหการบรหิารหนีส้ินลาชา  สงผลใหสภาพคลองทางการเงนิของโรงพยาบาล
ลดลง   

ดังนั้น  งานการเงนิจึงไดพัฒนาระบบการรายงานทางการเงินขึ้น 
 

8. กระบวนการใหไดคุณภาพ 

1. บันทึกขอมูลทางบัญช ี
2. ตรวจสอบซ้ํา  เพื่อความถูกตอง 

3. วิเคราะหสภาพคลองพรอมทัง้เสนอรายงานการเงิน ตอคณะกรรมการบริหาร  ทุก 7 วัน 
4. เมื่อเกิดปญหา  เชน  การบริหารเจาหนี้ลาชา  จะมีการทบทวนหาสาเหตุเพื่อแกไขปญหา 
5. เฝาระวังปญหาไมใหเกิดซ้ํา 

6. ติดตามผล 
 

9. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

1. ระบบการรายงานทางการเงิน  รายงานตอคณะกรรมการบริหาร ทุก 7 วัน 
2. มีระบบการวิเคราะหทางการเงิน 

 
10. การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง : 

 

ผลลัพธ ป 2557 

 

ผลงาน เปาหมาย ผลลัพธ 

อัตราการรายงานทางการเงินทุก 7 วัน   รอยละ 95 รอยละ 100 

อัตราสวนสนิทรัพยคลองตัว (quick ratio) > 1 1.76 

อัตราสวนเงนิทุนหมุนเวียน (current ratio) > 1.5 1.93 
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11. บทเรียนทีไ่ดรับ  :   

              การรายงานทางการเงิน ที่รวดเร็ว  ถูกตอง  ครบถวน  รวมถึงการวิเคราะหสงผลทําใหทราบ
สถานการณทางการเงินที่แทจริง  ทีส่ามารถคนืตอคณะกรรมการบริหาร  เพื่อใชในการวางแผนการบริหาร

การเงินการคลัง  รวมถึงการกํากับติดตามคาใชจาย  การบริหารเจาหนี้ที่ทนัเวลา  สงผลทําใหเกิดสภาพ
คลองทางเงนิเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

 

 

 

 

การพัฒนาการปองกันการลมเหลวของระบบสารสนเทศทางการแพทย   

นาย วีรชัย  จิตรประสาร  งานสารสนเทศ 

 

     จากการดําเนินงานดานสารสนเทศทางการแพทยตั้งแตป พ.ศ.2551 ซึ่งทางงานสารสนเทศไดได

ดําเนินการติดตั้งโปรแกรมและระบบปฏิบัติการในเครื่องเซิพเวอร ตอมาพบวามีขอผิดพลาดในการติดตั้ง 
เนื่องจากขาดความชํานาญ ทําใหเกิดระบบเทคโนโลยีที่นํามาใชนั้นยังขาดประสิทธิภาพ ทั้งเครื่อง
คอมพิวเตอรและอีกทั้งยังมีปญหาในเรื่องของการใชขอมูล การประมวลผลขอมูลจํานวนมากทําใหเสี่ยงตอการ

ที่เซิฟเวอรจะทํางานหนัก อีกทั้งยังเกิดปญหาจากกระแสไฟฟาที่ดับบอยครั้งและเกิดการกระชากของ
กระแสไฟฟา ปญหาดังกลาวสงผลทําใหเกิดการลมเหลวของระบบสารสนเทศทางการแพทย   
ป 2555-2556 จํานวน 2 และ 1 ครั้ง ทําใหระบบการบันทึกเวชระเบียนผูปวยเกิดการขัดของ 
ดังนั้นทีมงานจึงไดพัฒนาระบบ เพื่อปองกันการลมเหลวของระบบสารสนเทศทางการแพทย   

 

กระบวนการที่ใหไดคุณภาพ 

1. สํารองขอมูลทุกสัปดาห 
2. ใชระบบ remote ทํางานไดทุกที่เพื่อแกไขระบบที่ขัดของ 
3. ตั้งคาการสํารองอัตโนมัติทุกวัน 

4. ติดตั้งระบบปองกันกระแสไฟฟากระชาก 
5. พัฒนารายงานใหเจาหนาที่เพื่อลดการประมวลขอมูลที่ตองใชทรัพยากรของเครื่องเซิพเวอรมาก

เกินไป 
6. หากตองใชขอมูลรายเรคอรดใหมาขอขอมูลที่งานสารสนเทศ 

7. ติดตั้งเครื่องสํารองไฟใหระบบเครือขาย 
8. จางผูชํานาญดาน Hosxp การติดตั้งเซิพเวอรและตั้งคาตางๆใหเหมาะสม 
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ผลลัพธของการพัฒนา 

จากการดําเนินการดังกลาวสามารถลดการลมเหลวของระบบสารสนเทศทางการแพทย ป 2557 
ลดลงเปน 0  

  

บทเรียน 

              การที่ระบบสารสนเทศทางการแพทยจะเสถียรไดตองอาศัยหลายปจจัย ไดแก ฮารดแวรที่มี
ประสิทธิภาพ ซอฟแวรที่เหมาะสมและการตั้งคาที่ด ี
 

 
 
CQI ฟลมเสีย    

นาย ศิริพงษ  พรมจินา  งานเอกซเรย 

 

             จากการดําเนินงานป 2557 แพทยแจงวา ภาพถายเอ็กซเรยปอด ไดพบ รอยคลาย Artifact  
สีขาวปรากฏบนฟลม หลายๆแผนตรงปอดดานลางซาย ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 ซม.  

นําฟลมเสียมาวิเคราะหปญหา 
 นํามาพูดคุยกันในฝาย ไดวิเคราะหถึงปญหาไดแยกประเด็นกวางๆไว 4 สาเหตุดวยกัน 

1. จาก สิ่งแปลกปลอมในตัวผูปวย ติดมากับเสื้อผา 

2. จากฟลม เชน ฟลมหมดอายุ ฟลม มีคราบสกปรก  
3. จากเครื่องลางฟลม  
4. จาก คาสเซ็ท สกรีน สกปรก 

 

สาเหตุของปญหา  

 จึงพบปญหาเกิดจาก คาสเซ็ท สกรีน สกปรก มีคราบ แอลกอฮอล ติดบนแผนสกรีน ทําใหสกรีนไม
สามารถเรืองแสงได จงึทําใหปรากฏรอยสีขาว บนฟลมเอ็กซเรย  
 

สาเหตุรวมอื่น 

1. มีการตรวจสุขภาพเจาหนาที่ ทัง้หมดใน โรงพยาบาล ทําใหมผีูมารับบริการมาก 
2. ไมมีการตรวจเช็คฟลมใหละเอียด ทั่วทุกฟลม 

3. ลางฟลมพรอมกัน ทีละมากๆ ทําใหตรวจเช็คฟลมไดไมทั่วถึง 
4. ไมมีมาตรการและแนวทาง ในการตรวจเช็คฟลมที่ชัดเจน 
5. ผูปวยไมมีการเปลี่ยนเสื้อผาของโรงพยาบาลกอนถายฟลม อยางถูกตองทุกคน 
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แนวทางแกไขปญหาเฉพาะจุด 

 ยกเลิกใชคาสเซ็ต สกรีน ที่มีปญหาทันที ทําตาราง ตรวจเช็ค คาสเซต็ สกรีน  
 

กระบวนการใหไดคุณภาพ  

1. ผูปวยหญิงถายเอกซเรยปอดทุกคน ตองเปลี่ยนเสื้อผาของโรงพยาบาล กรณผีูชายใหถอดเสื้อผาออก 

2. ตรวจเช็คสภาพ คาสเชต สกรีน ตรงตามตารางที่กําหนดไว  
3. ตรวจวัน หมดอายุ ฟลม และน้ํายาลางฟลม 
4. กอนสงมอบฟลม ใหเจาหนาทีผู่ชวย สงฟลมใหเจาหนาที่รังสี ตรวจเช็ดกอนทุกฟลม กรณีเจาหนาที่

รังสไีมอยู ใหผูชวยรังสี ตรวจเช็คฟลมแทนได กอนสงมอบ (QC) 
5. หากพบเจอปญหาตองแจงใหเจาหนาที่รงัสีทราบ และบนัทึกเก็บไวเปนสถติิ เพื่อคนหาสาเหตุฟลม

เสียตอไป 
6. เครื่องมือที่สําคญัในหนวยงาน ตองไดรับการตรวจเช็ค ทุกวัน ทุกสัปดาห ทุกเดือน ตามลําดับ 

 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

  
          หลังพัฒนากระบวนการไมพบปญหาฟลมเสียลักษณะดงักลาว 

 
ผลลัพธการดําเนินงาน ดังนี้ 

 

ตัวชี้วัด ป 2556 ป 2557 

อัตราฟลมเสียของหนวยงาน 0.76% 0.32% 

อัตราความพึงพอใจ 98.20% 97.43% 

 
    

1.  ชื่อผลงานนวัตกรรม Safe Box 

     ผูประดิษฐ  นางสาวฑิตยา ถิน่ทิพย   พยาบาลวิชาชีพ 

    ผูนําเสนอผลงาน นางสาวฑิตยา ถิ่นทิพย   พยาบาลวิชาชีพ 

    หนวยงาน  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไผโทน อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร                            

                     เบอรโทรศัพท  0801254015 
2.  บทนํา 

               จากจํานวนผู ม ารั บบริ การเพิ่ มจํ านวนมากขึ้ นตามลําดับ ส งผลใหมี การรั กษาและ                 

การทําหัตถการในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพมากขึ้นตามไปดวย  โดยมีหัตถการหลายประเภท เชน ทําแผล
เย็บแผล ฉีดยาคุมกําเนิด  ฉีด Vaccine เปนประจําทุกเดือน เปนตน ซึ่งหัตถการสวนใหญจําเปนตองใชเข็ม
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ฉีดยา และ syringe แบบ disposable เปนจํานวนมาก จากขอมูลผูมารับบริการหัตถการตาง ๆ พบวาการใช

เข็มฉีดยา และ syringe ป 2556 จํานวนมากกวา 300 ครั้งตอป  ประกอบกับกลองปลดเข็มฉีดยาที่ใชอยูใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพแบบเดิม มีขนาดใหญ และโรงพยาบาลแมขายมีขอจํากัดในการเบิกจาย โดย
เปลี่ยนเปนแบบถังแกลลอน ซึ่งมีขนาดใหญกวาแบบเดิม  ที่สําคัญไมมีชองปลดเข็ม  ทําใหผูปฏิบัติงาน
จําเปนตองถอดเข็มฉีดยาออกดวยมือ   ทําใหเกิดความเสี่ยงตอการถูกเข็มฉีดยา ทิ่มตําได และตองใชความ

ระมัดระวังอยางสูงในการถอดเข็มฉีดยาออกดวยมือแตละครั้งใชเวลานาน              
  ดังนั้นเปนการแกปญหาดังกลาว ผูรับผิดชอบงาน จึงไดคิดคนสิ่งประดิษฐที่ เรียกวา Safe Box ขึ้น
เพื่อนํามาใชทดแทนกระปุกปลดเข็มแบบเดิม   

 

3.วัตถุประสงค 

3.1  เพื่อใหเจาหนาทีผู่ปฏิบัตงิานปลอดภัยจากการถูกเข็มทิ่มตํา                                                                                       
3.2  เพื่อลดตนทุนในการใชทรัพยากร ประหยัดงบประมาณขององคกร                                                                       
4. เปาหมาย 

4.1  ผลผลติ: มีนวัตกรรม Safe Box ใชในโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลไผโทน                                                         
4.2  ผลลัพธ:  

1.  รอยละบุคลากรในหนวยงานมีการปฏิบัตติามแนวทาง  

2.  รอยละของบุคลากรในหนวยงานไมถูกของมีคมหรือเข็มทิ่มตําระหวางปฏิบัติงาน 
3.  รอยละความพึงพอใจบุคลากรในหนวยงาน 
4.  อัตราการลดลงของงบประมาณจากการใชทรัพยากรกลองปลดเข็มฉีดยา 

ระยะเวลาทีด่ําเนินการ  ตั้งแต กนัยายน 2556  -  ธันวาคม 2556  

5. วิธีการดําเนินงาน  

วิธีการแบบเดิม 

1. ผูถอดเข็มฉีดยาถอดเข็มดวยมือ โดยใชความระวัดระวังและความสามารถสวนตัว ใชเวลาในการถอน 

    นาน เนื่องจากแกลลอนไมมีที่ปลดเข็ม 
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2. แกลลอนมีขนาดใหญใชเวลานานกวาเข็มจะเต็ม 3 /4 ของแกลลอน ถึงจะสามารถสงกําจัดได เปนแหลง

สะสมเชื้อโรค 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการใหม          

1. ประชุมชี้แจงเจาหนาที่ และจัดทําแนวทางปฏิบัติรวมกัน 

2. จัดเตรียมอุปกรณ จัดหา / วัสดใุนการจัดทําอุปกรณกลองปลดเข็มฉีดยา 
  2.1  นํากลองพลาสติกทรงสี่เหลี่ยมทรงสงู มีจําหนายตามรานคา  20 บาท  
  2.2  วาดแบบขนาดรูโดยใชเหรียญสิบ วางทาบบริเวณฝากลองพลาสติก ใชปากกาวาดเปนวงกลมตาม 
        ขนาดเหรียญ แลวใชมีดกรีดตามรอยวงกลม เจาะทํารูปลดเข็มฉีดยา 
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  2.3  เมื่อไดรูกลองปลดเข็มฉีดยาตามขนาด ใชคตัเตอรกรีดตามแนวยาวดานขางเพื่อทํารู ปลดเข็มโดย 

        ทดลองสอด syringe ที่มีเข็มฉีดยา จนไดขนาดรูทีส่ามารถปลดเข็มฉีดยาจากsyringe ไดถนัดมือ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
2.4 จากนั้นวัดขนาดกลอง เพื่อตัดสติกเตอรสีแดงติดรอบกลอง เพื่อเปนสัญลักษณขยะอันตราย พรอม 

     ติดสติกเกอรขยะอันตรายมีคม 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
2.5 นํากระปุกยาซึ่งเปนเศษวัสดุเหลือใช เลือกขนาดที่พอเหมาะสามารถใสกลองพลาสติกแลวปดฝา 

ไดสนทิ 
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2.6 นํากอนหินที่มีขนาดพอดี ใสรอบๆกระปุกยา ปริมาณที่สามารถถวงน้ําหนักกลองไมใหลมขณะปลดเข็มได   

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
3. นําไปใช ผูใชถอดเข็มฉีดยาดวยกลอง Safe Box ลดความกังวลลดเวลาถอดเข็ม กลอง Safe box 
    มีกระปุกยารองรับเข็มรอทิ้งโดยไมตองสมัผสัปลอกเข็มโดยตรง 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   ติดตามประเมินผลการปฏิบัตผิลลัพธ และความพึงพอใจ  
5.   ถอดบทเรียน  
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6.  ผลลัพธการดําเนินงาน 

 

ลําดับ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลลัพธ 

1. อัตราบุคลากรปฎิบัตติามแนวทางผลงานที่กําหนด รอยละ 100 รอยละ 100 

2. จํานวนบุคลากรเกิดอุบัติการณจากการถูกเข็มทิ่มตําและสัมผสัสาร
คัดหลั่ง 

< 1 คน 0 

4. อัตราการติดเชื้อบุคลากรเกิดอุบัติการณจากการถูกเข็มทิ่มตําและ
สัมผสัสารคัดหลั่ง 

รอยละ 0 รอยละ 0 

5. อัตราความพึงพอใจเจาหนาที่พึงพอใจในการใชกลองเขม็               

Safe Box 

> รอยละ 90 รอยละ 92.50 

3. อัตรางบประมาณลดลงจากการใชทรัพยากรกลองปลดเข็มฉีดยา > รอยละ 20 รอยละ66.67 

 

หมายเหตุ   คาใชจาย กลองพลาสติกทรงสี่เหลี่ยมทรงสงู  20 บาท  ใชงานไดตลอด สามารถลางทําความ

สะอาดไดโดยไมตองทิ้งเพียงแตเปลี่ยนกระปองยาที่นํามา Re-Cycle ใชทิ้งเข็มทีใ่ชแลว  

หากถาตองซื้อกระปองใสเข็มสําเร็จรูป ราคากระปองละประมาณ 60 บาท  
 

 

7.  การนําใชประโยชนและขยายผล 

1. คุณภาพกลองพลาสติกที่นํามาดัดแปลงเปนกลองปลดเขม็ฉีดยาใชแลวสามารถใหบริการสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

2. มีการพัฒนาจัดทําจํานวนมากขึ้นและนําไปติดตั้งไวตามจุดบริการในโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพ

ตําบลเครือขายโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไผโทนทุกแหง 
3. รวมเผยแพรแลกเปลี่ยนเรียนรูในสถานบริการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลอื่นๆทีส่นใจ 

 

 

CQI การดูแลผูปวยไดรับบาดเจ็บที่ศีรษะ 

ผูนําเสนอ  คุณสายรุง  ใจนนถี และคณุจตินา  นามวงศ  ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  อุบัติเหตุ

ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรองกวาง 

 

บริบท 

จากการทบทวนเวชระเบียนผูปวย Traumatic Brain Head injury ป 2555-2556 ผูปวยไดรับการดูแล
ตามแนวทาง รอยละ 29.53 และ 89.65  การดูแลผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บทางสมองตั้งแตแรกรับมีความสําคัญ
มาก หากผูปวยไมไดรับการดูแลที่ดี จะมีโอกาสเกิดความพิการและสูญเสียไดสูง งานอุบัติเหตุฉุกเฉินจึงไดมี
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การพัฒนาแนวทางการดูแลผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บศีรษะโดยการพัฒนาการซักประวัติและบันทึกเวชระเบียน

เพื่อสังเกตอาการและติดตามอาการอยางใกลชิดเพื่อใหการดูแลใหทันทวงทีตามมาตรฐานโรงพยาบาลรอง
กวาง  

 
กระบวนการใหไดคุณภาพ  กําหนดตัวชี้วัดคุณภาพการดูแลผูปวยไดรับบาดเจ็บศีรษะ 

1. มีแนวทางการดูแลผูปวย ไดรับบาดเจ็บศีรษะ 

2. ผูปวยที่ไดรับการดูแลตามแนวทางผูปวยไดรับบาดเจ็บศรีษะ 
3. การติดตามผลการดูแลจากการทบทวน อตัราความสมบรูณของเวชระเบียน ผูปวยไดรับบาดเจ็บ

ศีรษะทุกราย 

 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

1. มีการพัฒนาแบบซักประวัตผิูไดรับบาดเจ็บศีรษะโดยใชแบบบันทึกในกระดาษและบนัทึกเปน
Templateในคอมพิวเตอรในอาการทีส่ําคัญ คือ ภาวะ Amnesia สลบ อาเจียน ปวดศีรษะ และ
ประเมินการดื่มสุรารวมดวย  รวมทั้งมีการติดตามอาการผูปวยหลังจําหนายกลับบาน 

2. เก็บรวบรวมรายงานการบันทึกความสมบูรณของเวชระเบียนทุกเดือน 
3. มีการพัฒนาบุคลากรโดยจัดการอบรมใหความรูเจาหนาที่ที่ดูแลผูปวยโดยแพทยที่เชี่ยวชาญเฉพาะ 
4. มีการทบทวนแนวทางการดูแลผูปวยไดรับบาดเจ็บศีรษะทุกราย 

 

ผลลัพธการดําเนินงาน 

1. ผูปวย Traumatic Brain Head injury  ไดรับการดูแลตามแนวทางมากขึ้น  ป 2557   
รอยละ 100  

2. อัตรารอดชีวิตอัตรารอดชีวิตผูปวย  Traumatic Brain  Mild  Head injury เทากับ  รอยละ 100   
 

 

บทเรียนทีไ่ดรับ 

         การพัฒนาแบบซักประวตัิผูไดรับบาดเจ็บทางศีรษะโดยใชแบบซักประวตัิผูไดรับบาดเจ็บศีรษะโดยใช
แบบบันทึกในกระดาษและบนัทึกเปนTemplateในคอมพิวเตอรสงผลทําใหผูปวย Traumatic Brain Head 
injury  ไดรับการดูแลตามแนวทางเพิ่มขึ้น 
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แผนภูมิที่  1 

แนวทางเวชปฏิบตัิกรณีผูป วยไดรับอุบตัิเหตุ 

(Clinical Practice Guideline for Traumatic Brain injury) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               No 

 

 

 

                                                                                     Yes 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

*Adjunct ขึน้อยูกบัศกัยภาพของสภาวะและสถานที ่

Trauma Patient 

Definitive manegment 

Primary Suvey 

Initial Assessment & 

Adjunct*:EKG,Pulse Oximeter,ABG,Urinary/Gastric catheter,FAST,DLP,CXR 

X-ray:C-spine(leteral cross table), Pelvis(AP) 

Vital signs stable? 

Head injury and other organ injuries 
No Head Injury  But other 

organ injuries 

Secondary Survey 

AMPLE,head to toe evaluation 

Head injury 

     แผนภูมิที่2 
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แผนภูมิที่2 

(Clinical Practice Guideline for Traumatic Brain injury) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
                                                                                                               
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

GCS 9-12 
Moderate TBI 

GCS 13-15 
Mild TBI 

ประเมิน GCS 

ABCs,Resuscitation 

GCS 3-8 
Severe TBI 

พิจารณา 

-O2 mask with bag 

-IV fluid 

ดูแผนภูมิที่3การดูแล

ผูปวยกรณีสมอง

บาดเจ็บระดับเล็กนอย 

พิจารณา 

-Endotracheal intubation 

-IV fluid 
-Hyperventilation if 
indicated 
-Mannitol/hypertonic saline 
therapy if indicated 

Refer ไปยังรพ.ท่ีมี

ประสาทศัลยแพทย 
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ปญหาและโอกาสพฒันา การคัดกรองและคัดแยกผูปวย  

นางรัตนา  ศรีศร  งานคัดกรอง 
      

บริบท 

 จุดคัดกรอง ซึ่งเปนจุดแรกของการเขาถึงบริการของโรงพยาบาลโดยจุดคัดกรองใหบริการคัดกรอง

ผูปวยเฉลี่ยวันละ 300 คน ผูปวยจะไดรับการซักประวัติคัดกรอง เพื่อใหผูปวยไดรับการรักษาที่รวดเร็ว         
ชวยลดภาวะแทรกซอนในระยะแรก และเพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อโรคคิดตอระบบทางเดินหายใจ 

จากการคัดกรองและคัดแยกผูปวยที่ผานมาพบวา ผูปวย stroke, MI ที่มีอาการครั้งแรก ไมไดรับการ

คัดกรองสงตรวจที่หองอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน ในป 2554 จํานวน 1 ราย และผูปวยที่อาการไอ หรือไอเรื้อรังที่
อาการเขาไดกับโรควัณโรคไมไดรับการคัดกรองและแยกตรวจตามมาตรฐานในป2553-2555 จํานวน 6 ราย  
5 ราย และ 3 ราย ตามลําดับ จากปญหาดังกลาว ไดรวมกับเจาหนาที่ในหนวยงานคนหาสาเหตุของปญหา 
พบวาผูปวยที่ไมไดรับการคัดกรองสวนใหญไดรับการลงทะเบียนกอนเวลา 08.30 น. และไดจัดทําแนว

ทางการแกไขปญหาในป 2555 และปรับเวลาการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ และจัดทําแนวทางการคัดกรอง
ผูปวย MI ,Stroke, TB แตยังเกิดปญหาผูปวยที่ไดรับอุบัติเหตุใน 7 วันไมไดรับการตรวจที่หองฉุกเฉินตาม
มาตรฐานป 2555 จํานวน  3 ราย 

 

กระบวนการใหไดคุณภาพ 

1) จัดวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา 
2) จัดทําแนวทางการคัดกรองผูปวย 
3) สอนผูชวยเหลือคนไขในการคัดแยกผูปวย 
4) คัดกรอง / คัดแยกผูปวยตามแนวทาง 

5) ติดตามประเมินผล 
 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีแนวทางการคัดกรองผูปวยที่สงสัยและเขาได MI ,Stroke และแนวทางการซัก

ประวัติผูปวยที่ไดรับอุบัติเหตุ จงึมีการคัดกรอง คัดแยกผูปวยที่ละเอียดขึ้น 
 

ผลลัพธ ป2557 

1) ผูปวยที่ไดรับอุบัติเหตใุน 7วันไมไดรับการตรวจที่แผนกฉุกเฉิน  0 รายเทากับรอยละ100 
2) ผูปวยMI , Stroke ไมไดรับการตรวจที่หองฉุกเฉนิ  0 รายเทากับรอยละ100 
3) ผูปวยที่วัณโรคไดรับการแยกตรวจทีห่องกลวยไม เทากบั รอยละ 100 
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บทเรียนที่ไดรับ 

        การปฏิบัติตามแนวทางการคัดกรองผูปวยทําใหเราสามารถคัดกรองคัดแยกผูปวยไดงายขึ้นทําใหคัด
กรองไดถูกตองและผูปวยไดรับการดูแลตามมาตรฐานอยางรวดเร็วข้ึน 

 
แผนการพัฒนาตอเน่ืองป 2557 

   เพิ่มระดับการคัดกรองโดยการประเมนิสญัญาณชีพผูปวยที่มีอาการเปลี่ยนแปลง 
 

 
 
ปญหา/โอกาสพัฒนา 

CQI ระบบบริการผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจ 

นางเนาวรัตน  เกิดแสงสุริยงค  งานผูปวยนอก 1 
 

บริบท        

โรคระบบทางเดินหายใจสวนบน เปนโรคที่มีผูปวยมารับการรักษาเปน 10 อันดับแรก ของโรคทั่วไป 

ในงานผูปวยนอก และในจํานวนทั้งหมดมผีูปวยที่กลับมารักษาซ้ําดวยโรคปอดบวม คิดเปนรอยละ10.9 และมี
การรับเขานอนโรงพยาบาล 2 คน เนื่องจากผลการตรวจ Sputum AFB เปนบวกและผล CXR มี infiltration 
จึงใหการรักษาแบบ TB lung จากขอมูลผูปวยที่มารักษาซ้ําอาการจะยังไมหายขาด แตอาการก็ไมรุนแรงขึ้น 

อาจเกิดจากความวิตกกังวล ความไมรูในเรื่องการดําเนินของโรค จงึปฏิบัติตัวไมถูกตอง จากขอมูลดังกลาว 
งานผูปวยนอก จึงพัฒนาระบบการใหบริการผูปวยระบบทางเดินหายใจสวนบนขึ้น เพื่อปองกันไมใหผูปวย
กลับมารักษาซ้ําดวยอาการที่รุนแรงขึ้นจนเปนปอดอักเสบ 
  

กระบวนการใหไดคุณภาพ(วิธีดําเนินการ) 

1. มีการคัดกรองผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจเบื้องตน โดยมีบัตรคําสื่อสารระหวางทีมงาน 

(บัตรสีชมพ)ู 
2. เจาหนาที่ตระหนักในการซักประวตัิ คัดกรอง ประเมินอาการผูปวย ใหครอบคลุม มากข้ึน 
3. วัดสัญญาณชีพในผูปวยที่มารักษาดวยเรื่องระบบทางเดนิหายใจทุกราย 

4. วัด O2 Sat ในในผูปวยที่มารักษาดวยเรื่องระบบทางเดนิหายใจมีมีอาการหายใจเหนื่อยหอบทุกราย 
5. แจกแผนพับ/ใหคําแนะนําในการปฏิบัตติัว การสงัเกตอาการผิดปกติที่ควรกลับมาพบแพทย กับ

ผูปวย/ญาติ  
6. กรณีมีนัด อธิบายความสําคัญของการมาตรวจตามนัด การสังเกตอาการผิดปกติที่ควรกลับมาพบ

แพทย กอนวันนัด 
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การ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

  1.มีระบบบริการในผูปวยที่มารักษาดวยเรื่องระบบทางเดินหายใจ 
  2.มี CPG ผูปวย Pneumonia จัดทําโดยทีม PCT ของโรงพยาบาล 

 

ผลลัพธ เก็บขอมูลกอน CQI ตั้งแต 1 ต.ค.2556 – 31 มี.ค.2557 

1. อัตราผูปวยที่มารักษาดวยโรคระบบทางเดินหายใจสวนบน กลับมารักษาซ้ําดวยเรื่องปอด
อักเสบ ภายใน 7 วัน เทากับ 10.9 

2. อัตราผูปวยที่มารักษาดวยโรคระบบทางเดินหายใจสวนบน กลับมารักษาซ้ําดวยเรื่องปอด

อักเสบ ภายใน 7 วัน เทากับ 0 
บทเรียนทีไ่ดรับ 

ผูปวยที่มารักษาดวยโรคระบบทางเดินหายใจสวนบน กลับมารักษาซ้ําดวยเรื่องปอดอักเสบ ภายใน 7 
วัน ไดรับการรักษาอยางถูกตอง ปลอดภัย ไมเกิดภาวะแทรกซอน 
 

แผนพัฒนาตอเน่ืองป 2557 

   1. ติดตามผูปวยที่มารักษาดวยโรคระบบทางเดนิหายใจสวนบนขาดนัด ใหมาตรวจตามนัด  

   2. ติดตามผูปวยที่มารักษาดวยโรคระบบทางเดนิหายใจสวนบนขาดนัด เพื่อใหทราบขอมูล/ปญหา เชน ไป 
      รักษาตอที่อ่ืนกรณไีมดีขึ้น     
 

CQI ผูปวย COPD เกิดอาการกําเริบมารับการรักษาในโรงพยาบาล  

นาง อัคริมา  เมฆอากาศงานผูปวยนอก 2 

 

บริบท 

จากการดําเนินงานที่ผานมา อัตราการนอนโรงพยาบาลของผูปวย COPD ดวยภาวะ Acute 
Exacerbation (AE) ป 2555-2556 เทากับ รอยละ13.62, 11.90 ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  จําเปนตองไดรับ
การประเมินดูแลรักษาอยางถูกตองและตอเนื่องเพื่อปองกันและลดความรุนแรงของโรค ตลอดจนการลด

ภาวะแทรกซอนเนื่องจากเนื้อปอดถูกทําลาย สงผลทําใหความดันในปอดสูงขึ้น นําไปสูภาวะโรคหัวใจโตจาก
ปอดหัวใจหองขวามีขนาดใหญขึ้นเปนสาเหตุทําใหหัวใจลมเหลวและเปนอันตรายแกชีวิต ทีมสหสาขาวิชาชีพ
ควรสนับสนุนใหผูปวย ไดเรียนรูและฝกทักษะเรื่องการดูแลตนเองในการดูแลตนเองขณะเจ็บปวย   จะชวยให
ผูปวยมีความรูและทักษะเพิ่มขึ้นในการดูแลตนเองถูกตองเหมาะสมกับโรคสงผลทําใหผูปวยมีความรุนแรง

ของโรคลดลง  
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           กระบวนการใหไดคุณภาพ 

ทีมสหสาขาวิชาชีพใหการเรียนรูและ ฝกทักษะรายบุคคล ในการดูแลตนเองทั้ง 4  ดานไดแก              
การพนยา  การบริหารการหายใจ การออกกําลังกายกลามเนื้อชวยกายใจ  และการดูแลสุขภาพตนเองขณะ

เจ็บปวยของผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ขณะที่มาตรวจตามนัดทุกครั้งที่คลินิกโรคไมติดตอทุกวันศุกร  
     

     การเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

1. มีการประเมินคุณภาพชีวิตผูปวยทุกครั้งที่มาตรวจตามนัด 
2. มีการฝกทักษะการพนยาและการใชยาโดยเภสัชกร 

3. มีการฝกทักษะออกกําลังกายกลามเนื้อชวยการหายใจและบริหารการหายใจโดยนักกายภาพบําบัด 
4.  ใหการเรียนรูการดูแลสุขภาพตนเองขณะเจ็บปวยของผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังขณะที่มาตรวจตาม

นัดทุกครั้ง โดยพยาบาล 

ผลลัพธ  ป 2557 

หลังไดรับการเรียนรู สงผลทําใหผูปวยมีความสามารถในการดูแลตนเองการพนยา ,บริหารการหายใจ, 
การออกกําลังกลามเนื้อที่ชวยในการหายใจ ถูกตองและการดูแลสุขภาพตนเองถูกตอง สงผลทําใหอัตราผูปวย 

Admit ดวย COPD with AE ลดลงจาก รอยละ 11.90 เปนรอยละ 10.79 

บทเรียนที่ไดรับ 

             การเรียนรูแบบการฝกทักษะและการติดตามดูแลตอเนื่องสงผลทําใหผูปวยสามารถดูแลตนเองไดดี

ขึ้นและ มีอาการกําเริบกลับมารับการรักษาในโรงพยาบาลลดลง 
 

แผนพัฒนาตอเน่ืองป 2557 

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม COPD พนยา/ฟนฟูสมรรถภาพปอด 
2. ติดตามดูแลตอเนื่อง COPD Admit บอย 

 

 
ปญหา/โอกาสพัฒนา      การดูแลผูปวยตกเลือดหลงัคลอด 

นางสุพตัรา  แสวงหา  งานหองคลอด 

            อัตราตกเลือดหลังคลอด  ป 2556 รอยละ 2.94  สาเหตุมาจากมดลูกหดรัดตัวไมดี ผานการตั้งครรภ
มาหลายครั้ง  มีรกคาง  การตกเลือดหลังคลอด สงผลทําใหเกิดความเสียหายแกผูรับบริการและโรงพยาบาล
เมื่อตองมีคาใชจายในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น 
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กระบวนการใหไดคุณภาพ 

   เนื่องจากทีมสหสาขาวิชาชีพมีการทบทวนแผนการรักษาและแผนการพยาบาลทุกรายที่มีภาวะตก
เลือดหลังคลอดตามCPGของคณะกรรมการอนามัยแมและเด็กระดับจังหวัด(MCHBoard) เพื่อประเมิน

ผลสําเร็จจากการปฏิบัติตาม CPG และนําขอมูลดังกลาวยอนกลับไปยัง MCH Board เมื่อมีการประชุม
ทบทวน CPG  

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

1. มีการคัดกรองหญิงตั้งครรภที่มี ความเสี่ยง ที่จะเกิดภาวะตกเลือดหลงัคลอด  มีภาวะโลหติจาง  ภาวะ
ทุพโภชนาการ ประวัติการตกเลือดหลงัคลอดหรือขูดมดลูกในครรภกอน  รายงานแพทยเพ่ือใหเลือด
ในระยะตัง้ครรภ   

2. แกไขปญหาทีส่ามารถทําได คือ ใหคําแนะนําการปฏิบัติตัว ติดตามอยางใกลชิด หรือรายงานแพทย
เพื่อใหเลือดในระยะตั้งครรภ หรืออาจตองพจิารณาสงไปคลอดที่ ร.พ. แพร ดวยเหตผุลมีความพรอม
ทั้งในดานบุคลากร เครื่องมือ  

3. มีการจัดหายาที่ควรมีและวิธีใชพรอมทัง้จัดหายาที่มีความจําเปนตามมติของคณะกรรมการอนามัยแม

และเด็กระดับจงัหวัด ไดแก Cytotec® และ Nalador® 
4. รับการนิเทศงานอนามัยแมและเด็กจากเครือขาย คือ ร.พ.แพร มีการทบทวนกรณีสงตอโดยสูติแพทย 

ตลอดจนการใหคําแนะนําการดูแลรักษา ทําใหเกิดความชัดเจน เขาใจ ในการ 

 

ผลการพัฒนาที่สําคัญ CPG PPH  รักษาพยาบาลหญิงตั้งครรภใหลูกเกิดรอดแมปลอดภัย 

 

ผลลัพธ  อตัราตกเลือดหลังคลอดลดลงป 2555-2557 เทากับรอยละ 1.63, 2.94 และ 1.35 

 

บทเรียนทีไ่ดรับ การทํางานเปนทมีสหสาขาวิชาชีพ ยึดผูรับบริการเปนศูนยกลาง เปดกวางเพื่อรับการนิเทศ

อยางสม่ําเสมอ ทําใหระบบงานดูแลผูรับบริการมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

CQI การสรางระบบเตรียมความพรอมในการบําบัดทดแทนไต (Renal Replacement Therapy :RRT)  

       ผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 4  

     นางยุพดี วุฒิเจริญ ตึกผูปวยใน 

 

บริบท  

 ผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 4 เมื่อเขาสูภาวะไตเรื้อรังระยะสุดทาย ตองบําบัดทดแทนไต (Renal 
Replacement Therapy:RRT) โดยวิธีการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม (Hemo dialysis) และ                    
การลางไตทางชองทองชนิดถาวร (continuous ambulatory peritoneal dialysis :CAPD) เปนการรักษาที่มี
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ประสิทธิภาพทําใหคุณภาพชีวิตของผูปวยดีขึ้น และลดอัตราการตายของผูปวย แตวิธีการดังกลาวมีคาใช          

จายสูง  ป 2555  
การดําเนินงาน ที่ผานมามีผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 4 ไดรับเพียงความรูจากแพทย ไมไดรับการ

เตรียมความพรอมในการบําบัดทดแทนไต เมื่อผูปวยเปนโรคไตวายระยะที่ 4 จะเขาสูไตวาย  ระยะ ที่ 5 อยาง
รวดเร็วซึ่งผูปวยและญาติจํานวนมากไมยอมรับการบําบัดทดแทนไตจากความเขาใจผิด วาการฟอกเลือดหรือ

การทํา CAPDจะทําใหผูปวยอาการแยลงและเสียชีวิตเร็วขึ้น ดังนั้นงานผูปวยในโรงพยาบาลรองกวางจึงได
สรางระบบการเตรียมความพรอมในการบําบัดทดแทนไต (Renal Replacement Therapy :RRT) ผูปวยโรค
ไตเรื้อรังระยะที่ 4 ขึ้นเพื่อชะลอความเสื่อมของไตใหเขาสูไตวายระยะสุดทายใหชาที่สุด และเมื่อเขาสูไตวาย

เรื้อรังระยะที่ 5 ผูปวยยอมรับและสามารถเลือกวิธีบําบัดทดแทนไตไดเหมาะสม 
  

กระบวนการใหไดคุณภาพ 

1. เตรียมความพรอมผูปวยไตเรื้อรังระยะที ่4 ในการบําบัดทดแทนไต (Renal Replacement Therapy 

:RRT) โดยวิธีลางไตทางชองทองชนิดถาวร (CAPD)  ใหเหมาะสมกับผูปวยแตระราย 
2. ใหการเรียนรูการบําบัดทดแทนไต (Renal Replacement Therapy :RRT)แกผูปวยไตเรื้อรังระยะที ่

4 และญาต ิ
3. ทํา RRT round ผูปวยไตวายเรื้อรังระยะที่ 4 โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 

4. ประเมินผลการทํา RRT สรุปผลในสมุดประจําตัวผูปวยแตละราย 
5. ติดตามผลการตรวจทางหองปฏิบัติการทุก 6 เดือน 
6. เมื่อผูปวยเขาสูไตวายเรื้อรังระยะที่ 5  มีอาการดังตอไปนี้ 

ควรพิจารณาเริ่มทําการลางไต เมื่อ eGFR นอยกวา10 มล./นาทีตอ 1.73 ตารางเมตร หรืออาจ
พิจารณาเมื่อ eGFR 10-15 มล./นาทีตอ 1.73 ตารางเมตรและมีขอบงชี้ทางคลนิิก 
6.1. มีอาการอันเกิดจากของเสียคั่ง หรือภาวะยูรีเมีย 

ผูปวยหายใจมีกลิ่นคลายแอมโมเนีย อาการผิดปกตใินระยะนี้แสดงออกมาใหเห็นทางระบบประสาท 
และทางระบบทางเดินอาหารกลาวคือ ทางระบบประสาท ผูปวยมักมีอาการมึนงง สับสน พูดจาไมรู
เรื่อง ไมมีเหตุผล จําวัน เวลาสถานที่ไมได และเมื่อเปนมากขึ้น ก็อาจมีอาการกระตุก ซึมหมดสติ 
และอาจมีอาการชัก สวนอาการทางระบบทางเดนิอาหาร ไดแก เบ่ืออาหาร สะอึก คลืน่ไส อาเจียน 

มีแผลในปาก ทองเดิน เปนตน 
6.2. มีการคั่งของเกลือโซเดียม และน้ําทําใหเกิดอาการบวม ความดันโลหติสงู ควบคุมดวยยาไมได 
6.3. อาการจากการคั่งของกรดในเลือดผูปวยหอบ และทาํใหเกิดอาการทางสมองในขอ 1 เปนมาก

ขึ้น เลือดมีภาวะเปนกรด โดยดูคาคารบอนไดออกไซดทีว่ิเคราะหไดจากผลการตรวจเลือดวามี คา
ต่ํามาก ซึ่งมักต่ํากวา 15 มิลลิโมลตอลิตร 
6.4. อาการจากการขาดฮอรโมนที่กระตุนไขกระดูกใหสรางเม็ดเลือดแดง ทําใหผูปวยมีโลหติจาง มี

ภาวะทุโภชนาการอยางรุนแรง 
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7. เมื่อผูปวยมีอาการดังกลาวสงตอโรงพยาบาลแพรเพื่อบําบัดทดแทนไตตามความเหมาะสมกับผูปวย

แตละราย 
 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

สรางระบบการเตรียมพรอมผูปวยไตเรื้อรังระยะที ่4  
 

ผลลัพธ ป 2557  

1. ผูปวยไตวายเรื้อรังระยะที่ 4 เขาสูไตเรื้อรังระยะที่ 5 รอยละ 0.89 
2. ผูปวยไตวายเรื้อรังระยะที ่5 ยังไมเขาเกณฑ การทําRRT 

บทเรียนที่ไดรับ 

การเตรียมความพรอมผูปวยไตเรื้อรังกอนเขาสูระยะสุดทาย ชวยสรางความมั่นใจ ในการเตรียมตัว

ทําการบําบัดทดแทนไตและชวยชะลอการเสื่อมของไต 
 

แผนพัฒนาตอเน่ือง   

1. พัฒนาระบบการ เก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานผูปวยที่ไดรบัการบําบัดทดแทนไตโดยการลางทาง

ชองทอง (CAPD) ในเขตอําเภอรองกวางเพื่อเตรียมความพรอมการเปดเปนหนวยบริการ
เครือขายผูปวยโรคไตเรื้อรงัทีท่ํา CAPD 

2. สรางเครือขายและระบบบริการสุขภาพสําหรับผูปวยที่ไดรับการลางไตทางชองทองตามมาตรฐาน 

    

 

 

ปญหาและโอกาสพฒันา  การดูแลผูปวยใหบริการฟอกเลือดดวยเครื่อง ไตเทียม ที่ปากแผลสาย 

                                 สําหรับฟอกเลือด 

นางอัจฉราพรรณ  วรรณจรรยา  งานไตเทียม 

 

จากการดําเนินงาน ป 2556 (วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2556) ใหบริการฟอกเลือดดวยเครื่อง

ไตเทียม Hemodialysis พบปญหาการติดเชื้อที่ปากแผลที่ใสสายสําหรับฟอกเลือด รอยละ  0.26 
จากการทบทวน และซักประวัติผูปวยพบวา 1 วันกอนนัดทํา HD ผาปดแผลหลุดลุยขณะอยูที่บาน

และไมไดมาทําแผล รวมกับผูปวยมีโรคประจําตัวคือ เบาหวาน จึงอาจเปนสาเหตุสงเสริมทําใหเกิดการติดเชื้อ

ที่แผลไดงาย ดังนั้น จึงทีมจึงไดทบทวนกระบวนการพยาบาลผูปวย เพื่อปองกันการติดเชื้อในผูปวยใสสาย
สําหรับฟอกเลือด        
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กระบวนการคุณภาพ 

1. ทบทวน WI และพัฒนาระบบการดูแลผูปวยที่ใสสายสําหรับฟอกเลือด  
2. แนะนําผูปวยที่ใสสายสําหรับฟอกเลือด ในเรื่องการดูแลแผลและการปฏิบัติตัวเมื่ออยูที่บาน 

ดังตอไปนี้  
2.1  ผาปดแผลหลุดลุย เปยกชื้น ใหมาทําแผลที่โรงพยาบาล 

         2.2  ไข ปวดแผล แผลมีเลือดหรือหนอง รอบแผลแดงใหรีบมาพบแพทย 

3. ใช 2%Chlorhexidine in 70% Water ทดแทนการใช 70% Alcohol และ Povidine ในการทําแผล  
สําหรับผูปวยที่ใสสายสําหรับฟอกเลือด 

4. วางระบบการเฝาระวังการติดเชื้อโดยพยาบาล ตรวจรางกายทั่วไป Check V/S โดยเฉพาะอุณหภูมิ

รางกาย และสังเกตลักษณะแผลทุกครั้งที่มาทํา HD หากแผลเริ่มแดง รีบรายงานแพทยทันที เพื่อ
พิจารณาใหยาปฏิชีวนะ 

5. ประเมินติดตามอาการ หากพบวามีการติดเชื้อ รายงานแพทย 

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

        ไดแนวทางการดูแลผูปวยที่ใสสายสําหรับฟอกเลือด และมีการประเมนิติดตามอาการทุกราย  

 
ผลลัพธ  

 
ป 2557 หลังใหการพยาบาลทําแผลผูปวยที่ใสสายสําหรับฟอกเลือด จํานวน 437 ครั้ง ไมพบการติด

เชื้อที่ปากแผลที่ใสสายสําหรับฟอกเลือด  
 

 

 

ปญหาและโอกาสพฒันา พัฒนาระบบการติดตามผูผานการบําบัดไมกลับไปเสพสารเสพติดซ้ํา 

นางพรอมพันธ    คุมเนตร  งานยาเสพติด 

 

 เนื่องจากผูปวยยาเสพติด เปนโรคสมองติดยา เปนโรคเรือ้รังที่ตองรับการดูแลตอเนื่อง การบําบัดรัก

กาตามโปรแกรมจติสังคมบําบัด เพื่อใหผูปวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจากปญหาการเสพสิ่งเสพติด 
บุหรี่ สรุา หลงัจาก ไดพัฒนาระบบดูแลผูปวยดวยศูนยดัวยรักและหวงใย  ยงัพบปญหาผูผานการบําบัด
กลับไปเสพสารเสพติดซ้ํา ป 2556 รอยละ 13.45 ทีมเพิ่มระบบการดูแลผูปวย 
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กระบวนการที่ใหไดคุณภาพ 

พัฒนาศักยภาพอสม.เปนอสม.เชี่ยวชาญยาเสพติด 
 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

1. พัฒนาศักยภาพอสม.เปนอสม.เชี่ยวชาญยาเสพติด 

2. อสม. เฝาระวงั และดูแลผูปวยในละแวกทีต่นเองรับผิดชอบ  ติดตามทุก 3 เดือน 
3. สงคืนขอมูลใหทีม 
4. ทีมคืนขอมูลสูชุมชนโดยผานคณะกรรมการระดับอําเภอ ในการประชุมความมั่นคง เปนประจําทุก

เดือน 
ผลลัพธการดําเนินงาน 

ผูผานการบําบัดไมกลับไปเสพสารเสพติดซ้ําเพ่ิมขึ้น ป 2557 จากรอยละ 86.55เปนรอยละ 92.59 
 

บทเรียน 

         การพัฒนาอสม.เชี่ยวชาญใหมีศักยภาพในการเฝาระวัง รวมทัง้มีการติดตามอาการอยางตอเนื่องและ
ใหคําแนะนําแกผูปวยสงผลทําใหผูผานการบําบัดไมกลับไปเสพสารเสพติดซ้ําเพ่ิมขึ้น 

 

แผนพัฒนาตอเน่ืองป 2557 

1.  การคัดกรองผูปวยยาเสพติดในชุมชน 
2. พัฒนาการดูแลวัยรุนในชุมชนรวมกับเครือขาย 
 
 

ปญหาและโอกาสพฒันา ผูปวยวัณโรคขาดยา 

นาง อรพันธ  บญุคง  งานวัณโรค 
 
            จากการดําเนินงาน ป 2556 ที่ผานมา อัตราการขาดยา (default rate) มีแนวโนมที่สูงขึ้น รอยละ 

2.22 (เปาหมายรอยละ 3) ผูปวยติดเชื้อวัณโรคทุกรายควรไดรับการติดตามการรับประทานยาอยางตอเนื่อง 
สงผลทําใหอัตราการรักษาหายขาดของผูปวยเพิ่มขึ้น ดังนั้นงานคลินิกวัณโรคจึงได พัฒนาระบบการดูแล
ผูปวยวัณโรคและญาติอยางตอเนื่อง ดังนี้ 
 

กระบวนการที่ใหไดคุณภาพ 

             ระบบการเยี่ยม ติดตามผูปวยติดเชื้อวัณโรคทุกรายควรไดรับการติดตามการรับประทานยาอยาง

ตอเนื่อง 
 



46 
 

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

1. ระบบการกํากับกินยา (DOT) รวมกับเครือขาย 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูทักษะ การดูแลผูปวยวัณโรคในกลุมบุคลากรสาธารณสุข 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการใหความรู ทักษะ การดูแลผูปวยวัณโรคใน ผูปวย และผูดูแล 
4. เยี่ยมติดตามผูปวยและญาติที่บาน 
5. คืนขอมูลใหเครือขาย 

 
ผลลัพธการดําเนิน   

1. อัตราการขาดยา ป 2557 เทากับรอยละ 0  
2. อัตราความสําเร็จของการรักษา (Success Rate) ป 2557 เทากับรอยละ 90 

 

 

 

 

เพิ่มความครอบคลุมของการตรวจคัดกรองมะเรง็ปากมดลูกในหญิงผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส  

นางวาสนา  อัฐวงศ   คลินิก ARV  

 

บริบท 

           โรงพยาบาลรองกวาง  มผีูติดเชื้อHIV/AIDS เพศหญงิเปนจํานวนมาก และพบวาผูรับบริการกลุม
ดังกลาวมีความเสี่ยงในการเปนมะเรง็ปากมดลูกสงูกวาคนปกติถงึ 5 เทา จากการดําเนินงานพบปญหาวา

ผูรับบริการไมสมัครใจตรวจมะเร็งปากมดลูกเนื่องจากไมเห็นความสําคัญของการตรวจ และเกิดความอาย จึง
ไมใหความรวมมือในการตรวจ  จากการดําเนินงานในแตละป พบวา ผูรับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกมผีล
ผิดปกติมากข้ึน และไดรับการสงตอในการรักษาทีร่วดเรว็ข้ึน เชน ป 2555 มี ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสเพศหญิง 
ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเพ่ิมขึ้นเปน รอยละ 100  ซึ่งพบวามีผูปวยที่พบเซลลผิดปกติ รอยละ 

12 ผูปวยที่พบเซลลมะเรง็รอยละ 1 และมีผลการตรวจปกติรอยละ 87 และ ในป 2556 มีผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส
เพศหญงิ ไดรับการตรวจคัดกรองมะเรง็ปากมดลูกเปน รอยละ 100 ซึ่งพบวามีผูปวยที่พบเซลลผิดปกติ           
รอยละ 0.95 ไมมีผูปวยที่พบเซลลมะเรง็ และมผีลการตรวจปกติรอยละ 99.05  

   

วัตถุประสงค  ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสเพศหญิง ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มากกวารอยละ 90 
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กระบวนการพัฒนาคุณภาพ 

1. ตรวจ pap smear พรอมกับเจาะเลือด CD4  
2. ปรับเวลาใหบริการใหเร็วขึ้นโดยเริม่ตัง้แต 6.00 น.โดยมีจิตอาสารวมใหบริการ ทําใหสะดวก  

      รวดเร็วยิ่งขึ้น 
3. มีบริการ One Stop Service โดยไมปะปนกับผูปวยอื่น 
4. ใชวิธีแลกเปลี่ยนเรียนรู จติอาสาคลินิกกับผูติดเชื้อในคลนิิก 

5. แจงผลการตรวจทนัทีทีท่ราบผล 
5.1   ผลปกติแจงดวยจดหมายทางไปรษณีย   
5.2   ถาผลผิดปกติ โทรศัพทแจงผล 

6. Self help group เรื่อง ผลของการตรวจพบเซลลผิดปกต ิและมะเรง็ปากมดลูก 
7. ระบบสงตอทันท ี

       ผลลัพธการดําเนิน  

  ป 2557 มีอัตราผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสเพศหญงิ ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเพ่ิมขึ้นเปน
รอยละ 100 (จํานวน 123 ราย) ไมมีผูปวยที่พบเซลลมะเร็งรายใหม แตยังพบมีผลการตรวจผิดปกตใินผูปวย

รายเดิมรอยละ 2.4 (3 ราย)  
         

 แผนตอเน่ือง  

       พฒันาระบบการติดตามและการสงตอ ผูปวยที่มผีล Pap smear ผิดปกต ิ
การดูแลตอเน่ือง: การเชื่อมจุดตอจากโรงพยาบาลถึงบาน(Continuity of care:)  

ทัศนีย  บุญอริยเทพ  , พรรษา  ปญจะศร ี งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสนับสนุนเครือขาย   
 

บริบท 

ศูนยดูแลตอเนื่อง (Continuity of care: COC ) ทําหนาที่เชื่อมประสานการดูแลจากโรงพยาบาลถึง
บาน โดยศูนย COC ทําหนาที่ประสานการสงตอผูปวยจากโรงพยาบาลจังหวัด / โรงพยาบาลชุมชน กลับไป
รักษาตอเนื่องโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)ใกลบาน โดยเปาหมายผูปวยตองไดรับการเยี่ยม

บานครั้งแรกภายใน 14 วัน รอยละ 100  หลังจากจําหนายออกจากโรงพยาบาลขอมูลผูปวยจะถูกสงทาง
ระบบ online โปรแกรม (Home health care:HHC)  โรงพยาบาลรองกวางไดจําแนกประเภทผูปวย/กลุม
ผูปวย ตามขอบงชี้ (criteria) ที่ทีมนําทางคลินิก (PCT) ไดกําหนดรวมกัน ผูปวยที่มีปญหาซับซอนจะไดรับ

การทํา Discharge plan  โดยทีมสหสาขาวิชาชีพรวมกับเครือขายในพื้นที่ กอนกลับบาน ผลการดําเนินงาน
ในป2556 ผูปวยไดรับการเยี่ยมบานครั้งแรกภายใน 14 วัน รพแพรรอยละ 65.27รพ.รองกวางรอยละ 55  
ศูนย COC จึงไดวางระบบการติดตามเยี่ยมบานรวมกันโดยกําหนดบทบาทหนาที่การดําเนินงานในสถาน
บริการแตละระดับที่ชัดเจน 
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กระบวนการใหไดคุณภาพ 

1. ศูนย COCประสานหนวยงานภายในโรงพยาบาลในการสงขอมูลผูปวยตามขอบงชี้ (criteria) ที่ทีม
นําทางคลินิก (PCT) ไดกําหนดรวมกัน 

2. หนวยงานIPD  OPD  ER  LR  สงขอมูลผูปวยทางโปรแกรม HHC โรงพยาบาลรองกวางทันทีถา
เรงดวนพรอมโทรแจงพื้นที่  หรือสงภายใน  5  วันหลังจากจําหนายผูปวย 

3. ศูนย COC ติดตามการเยี่ยมบานรวมกับเครือขายในพื้นที่ทุก  1  เดือนตามแผน 

4. ศูนย COC ติดตามและตรวจสอบผลการตอบกลับขอมูลเยี่ยมบานทางโปรแกรม HHCทั้งของ
โรงพยาบาลแพรโรงพยาบาลรองกวางทุกวันสุดทายของสัปดาหพรอมแจงเตือนพื้นที่ทางไลนกลุม 
Facebook และ โทรศัพท 

5. หนวยปฐมภูมิในพื้นที่ติดตามโปรแกรมเยี่ยมบาน ทุกวันแรกของสัปดาหออกเยี่ยมบานและตอบ
กลับขอมูลเย่ียมบานทางโปรแกรม HHCทั้งของโรงพยาบาลแพรโรงพยาบาลรองกวางภายใน 14 
วันหลังจากวัน Discharge 

6. ติดตามรายงาน /ผลการดูแลผูปวยในชุมชน รวมทั้งผูปวยที่สงตอ (refer) เพื่อประสานการดูแล/
จัดการประชุมเพื่อทบทวนการดูแลผูปวยตอเนื่องในรายที่มีผลการดูแลไมดีขึ้น 

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

ระบบการดูแลตอเนื่องผูปวยที่มีปญหาซับซอนในการดูแลโดยการทํา Discharge plan รวมกันของ
ทีมสหสาขาวิชาชีพกับเครือขายในพื้นที่ สงตอขอมูลติดตามเยี่ยมบานแบบ 2 ทาง ในระบบ online ดวย

โปรแกรม Home health care  
 

ผลลัพธ 

อัตราผูปวยไดรับการเยี่ยมบานครั้งแรกภายใน 14 วันตามเกณฑเพิ่มขึ้น (สงตัวจากรพ.แพรจาก
รอยละ65.27 เปนรอยละ 72.22) สงตัวจากรพ.รองกวางจากรอยละ 55 เปนรอยละ75.62 
 

บทเรียนทีไ่ดรับ  

  การรวมคิด  รวมทํา  วางระบบรวมถงึการกําหนดบทบาทหนาที่ทีช่ัดเจน  และการจัดบริการที่
ตอบสนองความตองการของผูมสีวนไดสวนเสีย สงผลใหเกิดความรวมมือในการทํางานจนเกิดผลลัพธที่ดีขึ้น
ไดในที่สุด 
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CQI ฟนเทียมยิ้ม 

นาง อนุสรณ  อุนคํามี  งานทนัตกรรม 
      

บริบท 

ผูสูงอายุ  เปนอีกวัยหนึ่งที่ตองใหความสําคัญเรื่องการดูแลสุขภาพชองปาก คนสวนใหญมักเขาใจวา

ควรสงเสริมสุขภาพชองปากในวัยเด็กเทานั้น แตความจริงแลววัยสูงอายุก็มีความสําคัญเชนเดียวกัน  เพราะ
เมื่อรางกายมีอายุมากข้ึน ระบบการทํางานของอวัยวะในรางกายตางๆ ก็จะเสื่อมสภาพ รวมทั้งเหงือกและฟน
ที่อยูในชองปากดวย    เปาหมายทันตสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ (กองทันตสาธารณสุข,๒๕๔๙) ในกลุม

อายุ ๖๐ ปขึ้นไป คือ รอยละ ๘๐ ของผูสูงอายุมีฟนอยูในสภาพใชงานได อยางนอย ๒๐ ซี่ จากรายงานผลการ
สํารวจสภาวะสุขภาพชองปากระดับประเทศ ครั้งที่ ๖ ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๐ ในกลุมอายุ  ๖๐ ป 
ขึ้นไป พบวามีเพียงรอยละ ๕๔.๘๐ ของผูสูงอายุ มีฟนอยูในสภาพใชงานได  ๒๐ ซี่ การใสฟนเทียมจึงเปนอีก
ชองทางหนึ่งที่ทําใหผูสูงอายุ มีฟนที่ใชงานไดดี  จากการดําเนินงานการใสฟนเทียมตามโครงการฟนเทียม

พระราชทานที่ผานมา พบปญหาของการดูแลฟนทียมที่ใสไปแลวไมสะอาด  การเก็บฟนเทียมไมถูกตอง อัน
สงผลกระทบตอสภาพโดยรวมในชิองปากทําใหผูปวยบางรายเกิดแผลเรือรัง บางรายพบมีการติดเชื้อราใน
ชองปาก บางรายพบฟนแทที่เหลืออยูผุหรือโยก ทําใหผูสูงอายุดังกลาวเกิดความไมสุขสบายและไมสามารถ

ใชฟนเทียมในการบดเคี้ยวไดอยางเต็มประสิทธิภาพ    
   

 กระบวนการใหไดคุณภาพ 

1. จัดวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา 
2. จัดทําแนวทางการดูแลทําความสะอาดฟนเทียมที่ถูกวิธ ี
3. กําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจนในการสอนการดูแลทําความสะอาดฟนเทียมทีถู่กวิธ ี

4. ดําเนินกิจกรรมการสาธิตวิธีการทําความสะอาดฟนเทียมและใหผูปวยไดฝกปฏิบัต ิจรงิ 
5. ติดตามประเมินผลโดยการออกเยี่ยมติดตามที่บานของผูสูงอายุทําใหทราบถงึสภาพการเก็บฟนเทียม

และความสามารถในการดูแลฟนเทียมไดอยางแทจริง 

6. ขยายผลไปยังชมรมผูสงูอายุในตําบลรองเข็ม 
 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น :  

       ภายหลงัการสาธติผูสูงอายุทุกคนสามารถทําความสะอาดฟนเทียมไดอยางถูกตอง 

ผลลัพธ 

1. รอยละ 90 ของผูสงูอายุ สามารถทําความสะอาดฟนเทียมไดอยางถูกตอง  

  2. รอยละ 90 ของผูสงูอายุพึงพอใจตอกิจกรรมที่จัด  

  3. รอยละ 80 ของผูสงูอายุเก็บฟนเทียมถูกตอง  

  4. รอยละ 80 ของฟนเทียมตรวจพบ มีความสะอาด 
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บทเรียนที่ไดรับ 

        การจัดทําโครงการควรมีการติดตามอยางตอเนื่องเพื่อใหทราบถึงปญหาที่เกิดจากการใชงานตางๆซึ่ง
ในกรณีการใสฟนทียมหากละเลยการดูแล ทําใหไมสุขสบายจากการใสฟนแลวพบวาผูปวยบางรายไมยอมใส

ฟนตออีกเลยจึงถือวาการใสฟนนั้นไมประสบผลสําเร็จ  ทําใหสูญเสียทรัพยากร และไมสามารถชวยแกปญหา
การบดเคี้ยวอาหารของผูสูงอายุได 
 

แผนการพัฒนาตอเน่ือง  ขยายผลลงไปยังชมรมผูสูงอายุในตําบลอื่นๆตอไป 

ชื่อเรื่อง CQI การ re-sterile งานหองผาตัด  

นางเบญญาภา  จินาวงศ  งานหองผาตัด 

 

บริบท 

 งานหองผาตัดถึงแมจะไมคอยมี case ผาตัด แตตองมีการดูแลเครื่องมืออุปกรณที่ใชในการผาตัดให 

sterile อยูเสมอ ตองมีการ check  เครื่องมือ เครื่องใชที่หอดวยผาทุกวันจันทรและวันพฤหัสดี และตองcheck 
วันหมดอายุของที่หอดวยซองซิลทุกวันศุกรสุดทายของเดือน ที่ผานมาพบตัวเลขวันนึ่งและวันหมดอายุที่พิมพ
มาจาก supply นั้นตัวเล็กและบาง และเมื่อเวลาผานไปนานๆ ตัวเลขจะเลือนลางมองเห็นไมชัดเจน ทําใหตอง

ใชเวลาในการเพงมอง ดังนั้นงานหองผาตัดจึงปรับเพ่ิมการเขียนตัวเลขวันนึ่งและวันหมดอายุในหอซองซิลให
จัดเจนเพื่อใหการ re-sterile ไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  
 

กระบวนการใหไดคุณภาพ 

1. ตกลงวิธีแกไขปญหารวมกันระหวางผูรับผิดชอบงานหองผาตัดและผูรับผิดชอบงาน supply 
2. เริ่มดวยการคัดเลือกเครื่องมืออุปกรณที่หอดวยซองซิลทัง้หมดในหองผาตัด พรอมทั้งดูวันนึ่ง/ re-

sterile และวันหมดอายุแลวเขียนวันนึ่ง/ re-sterile และวันหมดอายุใหมดวยปากกา permanent  
3. สําหรับของนึง่ที่เปนซองซิลที่นํามาจาก supply กอนเก็บเขาตูในหองผาตัดตองไดรับการเขียนวันนึง่

และวันหมดอายุใหมดวยปากกา permanent เชนกัน 

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น   มีแนวทางการจัดการของ re-sterile ใหมองเห็นไดชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

 

ผลลัพธ ป2557 

1. ของที่หอซองซิลที่มีอยูในหองผาตัดเดิมและทีส่งมาใหมจาก supply ไดรับการคัดลอกเขียนวันนึ่งและ

วันหมดอายุดวยปากกา permanent จากรอยละ 0 (ป 2556) เปน รอยละ 94.94 (ป 2557) 
2. ผูจัดการ re-sterile งานหองผาตัดพึงพอใจเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 70 เปนรอยละ 90 
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บทเรียนที่ไดรับ 

        การจัดการเขียนวันสงนึ่ง และวันหมดอายุใหมดวยปากกา permanent ชวยใหการจัดการ re-sterile ใน
ครั้งตอๆ ไปดงูายและรวดเร็วขึ้น สงผลใหผูจัดการ re-sterile พึงพอใจเพิ่มมากข้ึน แตมีขอควรระวังดานการ

คัดลอกวันผลิตและวันหมดอายุใหถูกตองทุกชิน้ดวย 
 

แผนการพัฒนาตอเน่ืองป 2557 

1. รวมพัฒนาตัวเลขวันนึ่งและวันหมดอายุเพ่ือใหมองเห็นชดัเจนโดยเริ่มจากงาน supply  
2. ปรับการ re-sterile ของเทาที่จะใชจรงิเทานัน้ 

 

 

ปญหาและโอกาสพฒันา อุปกรณคางจาย 

นางวาสนา  วังสาร  งานหนวยจายกลาง   

 

 จากผลการดํ า เ นิน ง าน  ป  2555-2 556 ร อยล ะของ จํ านวนอุปกรณค า ง จ า ย  เท ากั บ                         

รอยละ 1.60,1.25   ปญหาดังกลาวสงผลทําใหหนวยงานบริการในโรงพยาบาล มีเครื่องมือไมพอใชในการ
รักษา ซึ่งมีสาเหตุมาจากเจาหนาที่ในหนวยงานจายกลางมีทักษะความชํานาญที่แตกตางกัน การมอบหมาย
งานใหเจาหนาที่แตละคนจึงมอบหมายงานใหรับผิดชอบตามความชํานาญ ทําใหแตละคนมีปริมาณงาน ไม

เทากัน ทั้งยังขาดระบบตรวจสอบของเจาหนาที่ดวย 
 

กิจกรรมพัฒนา 

1. ฝกทักษะโดยใชระบบพ่ีสอนนอง/หัวหนาสอนงาน 
2. มอบหมายงานใหทุกคนสามารถปฏิบัตงิานแทนกนัได 
3. มีการกระจายงาน/เฉลี่ยใหปริมาณใกลเคียงกัน 

4. สรางความตระหนักในการชวยเหลือกันในกลุมงาน 
5. ตรวจสอบของใน Stock ใหเพียงพอตอการจายใหหนวยงานในตอนบาย 
6. มีระบบติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ 

7. ประเมินซ้ําโดยหัวหนางาน 
8. ทบทวนความเสี่ยง คืนขอมูลแกเจาหนาที ่

 

ผลลัพธ  รอยละอุปกรณคางจายลดลง ป 2557 จากรอยละ 1.25เปน รอยละ 1.15 

 

 

 



52 
 

 

บทเรียน 

 การสรางความตระหนัก ความรวมมือ การตรวจสอบสงผลทําให หนวยงานมีอุปกรณ                 
เพียงพอที่จะจายใหหนวยงานอื่นเพื่อใหบริการแกผูปวย 

 

แผนพัฒนาตอเน่ือง   ระบบตรวจสอบ ระบบความเพียงพอ 

 
 

CQI การพัฒนาการดําเนินงานอําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง ในคณุลักษณะที่ 2 

นางสุพัฒศร สมบรูณ งานระบาด 

  
           งานระบาดวิทยาเปนสวนหนึง่ของการประเมินอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งดูแลผูปวยกลุมดรค
ไขเลือดออก เนื่องจากเคยมีปญหาในการระบาด   ในคณุลักษณะที ่2 มีระบบระบาดวิทยาที่ดีในระดับอําเภอ 

โดยไดรับการประเมนิรับรอง จากทีมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพรดังนั้นเพื่อใหการประเมินผานเกณฑ 
งานระบาดวิทยา จึงไดพัฒนาระบบดังนี ้
 

กระบวนการใหไดคุณภาพ 

1. สรางการเรียนรูแกเจาหนาที ่รพสต.เพื่อพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานระบาด
เครือขาย ในเรื่องการเขียนรายงานการสอบสวนโรคที่มีคณุภาพ 

2. กําหนดแผนงานและตัวชี้วัดรองรับ 

3. ติดตามประเมินผลทุก 2 ครั้ง/ป 

4. คืนขอมูลโรคติดตอใหกับเครือขายเพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลและนําไปปรับเขากับแผนการ
ดําเนินงานระบาดในปถัดไปและติดตามผลการดําเนินงานของเครือขาย  

ผลลัพธ ป 2557  

1. จัดทําสถานการณเฝาระวังทางระบาดวิทยาใหกับเครือขายงานระบาดวิทยา 13 ครั้ง/ ป  
( สรุปประจําเดือน 12 เดือน และสรุปประจําป 1 ครัง้ )  

2. ประเมินผล ติดตามงานมาตรฐานงานระบาดวิทยา และคุณลักษณะที ่2   2 ครัง้/ป 

3. คืนขอมูลโรคติดตอใหกับเครือขายงานระบาดวิทยา 12 ครั้ง/ ป เพื่อนําไปวิเคราะห เผยแผแกภาคี
เครือขายระดับตําบล 

แผนการพัฒนาตอเน่ือง 

1. เพิ่มศักยภาพเจาหนาที่งานระบาด ในการเขียนรายงานการสอบสวนโรคอยางมีคณุภาพ 

2. พัฒนาระบบเครือขายงานระบาดวิทยา 
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ปญหาและโอกาสพฒันา   ผูปวยไมไดรับการคัดกรองกอนรับบริการทุกราย 

นางเพ็ญศรี  สมตะแกว  งานแพทยแผนไทย 

              จาการดําเนินงานที่ผานมา พบปญหาเจาหนาที่ ที่มารับบริการแพทยแผนไทยไมผานจุดคัดกรอง  
ปญหาดังกลาวทําใหผูรับบริการเสี่ยงตอภาวะแทรกซอนเนื่องจากไมไดคัดกรองจากแพทยและพยาบาล  

 

กระบวนการใหไดคุณภาพ 

1. จัดทํา Flow chart ระบบบริการแพทยแผนไทย 
2. แจงระบบกับกรรมการบริหารและเจาหนาทีทุ่กคนทาง e-office 
3. มีการคัดกรองและประเมินผูปวยซ้ํา กอนใหบริการ 

4. ประเมินและติดตามผล 
 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

           Flow chart ระบบบริการแพทยแผนไทย 
 

ขั้นตอนการใหบริการงานแพทยแผนไทย รพ.รองกวาง 

 

งานบริการผูปวยนอก 

 
ผูมารับบริการ 

(ตองการ นวด/อบ/ประคบ) 
 
 

แจงประชาสัมพันธ 
 
 

ติดตอหองบัตร 
   

พยาบาล OPD1/OPD2 ซักประวัต ิ(ทุกราย) 

 
แพทย/พยาบาลเวชฯ สั่ง นวด/อบ/ประคบ/ยาสมุนไพร 

 
 

ยื่นใบสั่งยาทีห่องยา 
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(หองยาจายยาสมุนไพร / เก็บคาบริการกรณีชําระเงิน) 

 
 

รับใบสัง่หตัถการไปหองแพทยแผนไทย 
(กรณีม ีนวด/อบ/ประคบ) 

 
 

ผูรับบริการไดรับการ นวด/อบ/ประคบ 

 
 

ผูรับบริการกลับบาน 

 
ผลลัพธ ป2557  อัตราผูปวยไดรับการคัดกรองกอนรับบริการแพทยแผนไทย 100% 

 

โอกาสพฒันา ผูปวยเบาหวานที่นอนรักษาตึกผูปวยในที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลได  

นางสาววราภรณ นวลหงส   งานโภชนาการ 

               ใน ป 2557 ไดรับการประสานจากตึกผูปวยใน ผูปวยเบาหวานที่นอนรักษาตึกผูปวยในทีไ่ม

สามารถควบคุมระดับน้ําตาลได  จํานวน 12 ราย ปญหาเนื่องจาก ผูปวยยังมีพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
ยังไมถูกตอง 
 

กระบวนการใหไดคุณภาพ   การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยโภชนาการ 

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

1. ประเมินสภาพผูปวย และญาติ พรอมรับการเรียนรู 
2. ใหการเรียนรูเรื่องอาหารที่เหมาะสมกับโรค 

3. กําหนดเมนูอาหารใหเหมาะสมกับโรคตามบริบทของผูปวย 
4. ติดตามระบบการนัดจากระบบ Hosxp. 
5. ประสานพยาบาล NCD สงรายชื่อใหพยาบาล NCD ในการติดตามตอเนื่อง 

6. ประเมินพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาล 
7. สรุปผลการดูแล 
8. กรณียังควบคุมระดับน้ําตาลไมไดเยี่ยมติดตามตอเนื่องในชุมชน 
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ผลลัพธ  ป 2557 

             จากการใหการเรียนรูในผูปวยโรคเบาหวาน ทีค่วบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไมได จํานวน12 
ราย หลังติดตามผลการมาตรวจตามนัด พบวา ผูปวยมาตรวจตามนัด 7 ราย (รอยละ 58.33)  อีก 5 รายยังไม

ถึงวันนัด ผลการติดตามพบวา ผูปวยมาตรวจตามนัด 7 ราย 
ผูปวยควบคุมระดับน้ําตาล 70-130 mg/dl    จํานวน  1 ราย (รอยละ 14.29) 
ผูปวยควบคุมระดับน้ําตาล 131-179 mg/dl  จํานวน  1 ราย (รอยละ 14.29) 

ผูปวยควบคุมระดับน้ําตาล    > 180 mg/dl   จํานวน 4 ราย (รอยละ 57.14) 
ผูปวยควบคุมระดับน้ําตาล    > 300 mg/dl   จํานวน 1 ราย (รอยละ 14.29) 
                เมื่อเปรียบเทียบผลน้ําตาลกอนและหลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคาน้ําตาลลดลงจากเดิม 

ทุกราย (รอยละ 100) 
                การดูแลตอเนื่อง มีแผนติดตาม และสรางการเรียนรูในกลุมผูปวยที่มีระดับน้ําตาลในเลือด  
 มากกวา 180 mg/dl ขณะมาตรวจตามนัดและติดตามเย่ียมในชุมชน  

 

 

 

CQI เรื่องพัฒนาระบบรายงานคาวิกฤตทิางหองปฏิบัติการ โรงพยาบาลรองกวาง 

นางธิดา   ปติพทุธิพงศ  งานชันสตูร 

บทนํา  

 จากการรวบรวมรายงานคาวิกฤติป 2555 พบวา การรายงานผลคาวิกฤติไมสมบูรณ  ไมครอบคลุม 
รายงานที่เก็บรวบรวมมีเฉพาะผลรายงานที่มีการบันทึกไว หากมีการพลาดการรายงานไป และหนวยงานไม
สะทอนขอมูลกลับก็ไมสามารถทราบได  ซึ่งอาจสงผลตอความปลอดภัยของผูปวยได ดังนั้นงานชันสูตร 
รวมกับ PCT  จึงไดพัฒนาระบบการรายงานคาวิกฤติทางหองปฏิบัติการขึ้น เพื่อใหเจาหนาที่งานชันสูตร

สามารถรายงานคาวิกฤติไดครอบคลุม ครบถวน ทันเวลา 
 

กระบวนการใหไดคุณภาพ 

1. ทบทวนคาวิกฤตทิางหองปฏิบัติการ ปละ 1 ครัง้ รวมกับองคกรแพทย ในการพิจารณาเพิ่ม / ลด 

รายการ และเปลี่ยนแปลงระดับคาวิกฤติทีต่องการใหรายงาน 
2. สื่อสารคาวิกฤติใหหนวยงานในโรงพยาบาลที่เกี่ยวของทราบ ทาง E-office และเอกสารในหนวยงาน 
3. นําโปรแกรม LIS  (Lab view) มาชวยในการรายงานและบันทึกขอมูลการรายงาน โดยทําการตั้งคา

วิกฤตติามรายการที่กําหนดในสวนที่กําหนดเปนตัวเลข  มีระบบแจงเตือน (pop up) ใหรายงานคา

วิกฤติ และบันทึก กอนการบันทึกยืนยันรายงานผลไปยังระบบ HosXP   
4. ประสานโปรแกรมเมอรโปรแกรม LIS เพื่อเรียนรูวิธีการตั้งคากําหนดคาวิกฤติทีเ่ปนอักษรใน

โปรแกรม Lab view  สามารถตั้งคาการรายงานคาวิกฤตริายการ AFB ได  สวนรายการ Pap smear 
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, Bacteria culture , Hb typing คูเสี่ยง ยังไมสามารถกําหนดได เพราะมีปจจัย และคาการรายงานที่

หลากหลาย 
5. สรุปรวบรวมผลประจําเดือน  และสรุปวิเคราะหคนืขอมูล PCT ทุก 6 เดือน 

 

การเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

พัฒนาระบบการรายงานคาวิกฤตทิางหองปฏิบัติการ 
 

ผลลัพธ  

1. อัตราการรายงานผลคาวิกฤติที่เปนตัวเลข ป 2557เทากับ รอยละ 100 

2. อัตราการรายงานผลคาวิกฤติ เพิ่มขึน้จาก ป 2556 รอยละ 93.06 เปน  
รอยละ 95.90 ใน ป 2557 

 

บทเรียนทีไ่ดรับ   

 การนําโปรแกรม LIS มาใช ชวยใหการรายงานคาวิกฤตทิางหองปฏิบัติการมคีวามครอบคลุม และ
สมบูรณยิง่ขึ้น  ลดการลืมรายงาน และชวยใหการบันทึกมีความสมบูรณยิ่งขึน้ สงผลใหอตัราการรายงานผล
คาวิกฤติเพิ่มขึ้น การใชงานโปรแกรมยังมีขอจํากัดในการรายงานผลทีเ่ปนตัวอักษรที่มีความหลากหลายของ

คาผลวิเคราะห   
 

 

พัฒนาระบบการสงหนังสือ 

นางวาสนา  เลาศรี  งานธุรการ 
              จากการวิเคราะหตัวชี้วัดที่สําคญัยังพบวายังมีอัตราการหนงัสือสงลาชา ป 2556 รอยละ 0.02   
ผลดังกลาวสงผลทําใหหนวยงานและผูรับผิดชอบงานดําเนินการลาชาตามมาดังนั้นหนวยงานธุรการจงึไดวาง

ระบบการสงหนังสือข้ึน 
 

กระบวนที่ใหไดคุณภาพ 

                พัฒนาระบบการสงหนงัสือทางระบบ E-office และสงโดยตรง 
 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น   

1. วางระบบการสงหนังสือดวนดังนี้ โทรแจงหนวยงานและผูรับผิดชอบโดยตรง 
2. สงหนังสือ 2 ระบบคือทางระบบ E-office และเจาหนาที่ธรุการสงหนังสือใหกับผูรับผิดชอบ

โดยตรง 
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3. วางระบบหนังสือประชุม อบรม สมัมนา ใหทมีงานพัฒนาบุคลากร รับผิดชอบกรณไีมระบตุัว

บุคคล 
4. มีตรวจสอบซ้ําทางระบบ E-office ทุกวัน กรณีผูรับไมรับจะมีหนงัสือคางมีการโทรศัพทแจง

ผูรับผิดชอบ 
 

ผลของการพัฒนา 

1. อัตราการสงหนังสือถูกตองถูกคน ถูกงาน ป 2557 รอยละ 99.63 

2. อัตราการสงหนังสือทันเวลา ป 2557 รอยละ 100 
 
 แผนพัฒนาตอเน่ือง ป 2557 

1. พัฒนาระบบการสงหนงัสือ สงงานใหถูกคน ถูกงาน  
 

 
 
 

การพัฒนาระบบการขอใชรถยนต ป 2557 

นายจอนสัน   สัจจมงคล  งานยานยนต 

จากผลการดําเนินงานที่ผานมา ป 2556 งานยานยนตยังพบปญหาการขอใชรถยนตที่ไมเปนไปใน

แนวทางเดียวกัน โดยเฉพาะปญหาของการใชรถยนตออกพื้นที่ชุมชน และงานสงตรวจทางหองปฏิบัติการ ที่
สงโรงพยาบาลแพร  ปญหาดังกลาวสงผลทําใหงานยานยนตไมสามารถจัดรถยนตไดตามความตองการของ
ผูรับบริการ ดังนั้นงานยานยนตจึงขอวางระบบการใชรถยนตขึ้นเพื่อใหสามารถวางแผนการจัดรถยนตแก
ผูรับบริการไดถูกตอง  

 

กระบวนที่ใหไดคุณภาพ  พัฒนาแนวทางการขอใชรถยนต 

1. ใหทุกหนวยงานทีม่ีแผนการใชรถยนตออกพื้นที่ สงใบอนุญาตใชรถสวนกลางและแผน (ตามตัวอยาง
เอกสารแนบทาย) ลวงหนากอน 3 วัน สงทีง่านธุรการ 

2. งานธุรการโทรศัพทแจงใหงานยานยนตทราบ พรอมทั้งสงหลักฐานที่ผูอํานวยการอนุมัตใิห 

งานยานยนต 
3. งานยานยนตจัดรถยนตตามที่ผูใชบริการตองการ 
4. ลงรายละเอียดแจงใหทราบที่กระดานการใชงานของยานยนต 
5. กรณีไปอบรม  ไปประชมุตางๆ  ใชแนวทางเดียวกัน 

                ยกเวนกรณีฉุกเฉิน โทรแจงยานยนตโดยตรง ไดแก กรณโีรคระบาด ,งาน สสจ. ดวน 
เชนมีประชุมดวน การประชุมแทนผูอํานวยการ 
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แผนการออกหนวยทันตกรรมเคลื่อนที่ อําเภอรองกวาง ประจําป 2557 

 

วัน/เดือน/ป สถานที ่ เวลา ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ

18/11/56 บานไผโทน เชา-บาย นิสัน,รุงลาวรรณ,ทิวสน,ศุภลักษณ  

19/11/56 บานแมแรม เชา-บาย นิสัน,สิริยากร,ทิวาศัย,กัลยาณี,กรรณิการ  

21/11/56 บานหวยโรง เชา-บาย นิสัน,สิริยากร,ทิวาศัย,อัญชล ี  

 

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  ระบบการขอใชรถยนต 

 

ผลลัพธ ป 2557  พบวา หนวยงานมีการขอใชรถยนตโดยผานระบบงานธุรการ รอยละ 75   

 

 

 

 

 

 

 

ใบอนุญาตใชรถสวนกลาง 

วันที่.........เดือน.....................พ.ศ................. 

เรียน ผูอํานวยการ 

ขออนุญาตใชรถ (ไปที่ไหน) ไป......................................................................................................... 

เพื่อ................................................................................................................................... 

มีคนนั่ง...............คน ในวันที่.............. เดือน............................พ.ศ..................... เวลา............ น. 

ถึงในวันที่..............เดือน..................................... พ.ศ.......................... เวลา...................... น. 

โดยมี.........................................................เปนผูรับผิดชอบ 
(ลงชื่อ)...................................................... ผูขออนุญาต 

ความเห็นของผูควบคุมรถยนต............................................................................................................. 

........................................................................................................................................................ 

(ลงชื่อ)...................................................... ผูควบคุมรถ 

ความเห็นของผูควบคุมรถยนต............................................................................................................. 

(ลงชื่อ)........................................................................ 
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การพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสีย 

นายอดิศร  รัตนวรพนัธ  งานซอมบํารุง 
แนวทางการแกไขปญหาเบื้องตนคณะกรรมการบริหารสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย และ วิศวกรรมความ

ปลอดภัย (ENV) ไดขอความรวมมือใหเจาหนาที่พนักงานทําความสะอาดในโรงพยาบาลลดการใชน้ํายาลาง
หองน้ําที่เปนผลิตภัณฑจากสารเคมี โดยใหใชน้ํายาลางหองน้ําชนิดชีวภาพ(EM) รวมทั้งขอความรวมมือให
เจาหนาที่ที่อาศัยอยูในบานพักของโรงพยาบาลลดการใชน้ํายาซักฟอก/น้ํายาลางจาน/น้ํายาทําความสะอาดที่

เปนผลิตภัณฑจากสารเคมี และหลีกเลี่ยงการระบายทิ้งลงในทอน้ําทิ้งในหองน้ํา เพื่อลดอัตราการเกิดสาร
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสในบอบําบัดน้ําเสีย นอกจากนี้ยังไดจัดทํามาตรการดูแลรักษาบอบําบัด ปงบประมาณ 
2557 

 

กระบวนการคุณภาพที่ใหไดคุณภาพ 

             ระบบการกํากับ ติดตามการดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย 

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

1. มีการดําเนินการกําจัดพืชผิวน้ํา และสิ่งปฏิกูลบนผิวน้ําเปนประจําทุกวันในเวลาราชการ 

โดยมีผูรับผิดชอบ งานซอมบํารุง  2 คน และตัวแทนทีม ENV 1 คน   
2. มีการดําเนินการกําจัดพืชผิวน้ํา และสิ่งปฏิกูลบนผิวน้ําเปนประจําเดือนละ 4 ครัง้ ในชวงวันหยุดราชการ 

มีผูรับผิดชอบ ครั้งละ 2 คน  

3. ลางทอระบายน้ําเสียจากอาคารและบานพักทุก 3 เดือน 

4. เติมจุลินทรียเขาสูบอผึง่ของระบบบําบัดน้ําเสียทุกเดือน เพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย ที่ชวยยอยสลาย 

5. เติมผงคลอรีน ลงในบอพักน้ําทิ้งเพื่อฆาเชื้อโรคทุกวัน 

6. การกํากับติดตาม การดําเนินการกําจัดพืชผิวน้ํา ทุกวันโดยผูรับผิดชอบ 

7. ติดตามผลการกรวดน้ําเสีย น้ําทิ้ง ทุก 3 เดือน 

 
ผลลัพธ ป 2557 

        สงผลทําใหการตรวจคณุภาพน้ําทิ้ง ครัง้ที่ 1 และ 2 ในป 2557 ผานเกณฑทุกตัว 
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ผลการตรวจน้ําเสีย 

 

 

พารามิเตอรที่ทดสอบ 

 

หนวย 

 

คามาตรฐาน 

ผลการตรวจวิเคราะหคุภาพน้ําทิ้ง 

ป 

2556  

ครั้งที่ 

2 

ป 

2556  

ครั้งที่ 

3 

ป 

2557 

ครั้งที่ 

1 

ป2557 

ครั้งที่

2 

1. ความเปนกรดดาง (pH) 

2. สารที่ละลายไดทั้งหมด(Total Dissolved 
Solids) 
3. สารแขวนลอย (suspended Solids) 

4. ตะกอนหนัก (Settleable Solids) 
5. บีโอดี (BOD) 
6. น้ํามันและไขมนั (Oil & Grease) 

7. ไนโตรเจน (TKN) 
8. ซัลไฟด (Sulfide) 
9. ซีโอดี (COD) 
10. โคลิฟอรมแบคทีเรีย (Coliform  

     Bacteria) 
11. ฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย  
    (Feacal Coliform Bacteria) 

pH at 25 

องศา C 
mg/L 
mg/L 

mg/L 
mg/L 
mg/L 

mg/L  
mg/L 
mg/L 
mpn/100mL 

MPN/100ml 

5 - 9 

≤ 500 

≤ 30 

≤ 0.5 

≤ 20 

≤ 20 

≤ 35 

≤ 1.0 

≤ 120 

≤ 5,000 

≤ 1,000 

7.8 

468 
6 

<  0.1 

6 
0.2 
3.30 

0.15 
50 

ไมพบ 

ไมพบ 

7.4 

422 
10 

< 0.1 

23 
5.8 

17.59 

0.03 
80 
 

ไมพบ 

 
 

7.4 

241 
12 

< 0.1 

10 
1.7 

20.58 

0.26 
68 

<1.8 
 

<1.8 

7.4 

634 
9 

< 0.1 

7 
1.3 

10.66 

0.16 
94 

<1.8 
 

<1.8 

 

 
 
 

ปญหาและโอกาสพฒันา   พฒันาระบบการตรวจสอบ 

นางมัทนา   ทาวมา  งานพัสดุ 

       จากการดํ า เนินง านจัดซื้ อจั ด จ างพั สดุของงานพัสดุ ใ นป งบประมาณที่ ผ านมา                         
ปรากฏวา หนวยงานไมดําเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจางพัสดุตามรายการที่ไดรับการอนุมัติครบถวนทุก
รายการ   รวมทั้งยังมีบางรายการที่หนวยงานขออนุมัติ ฯ ไมตรงตามรายการและงบประมาณที่ไดรับการ
อนุมัติตามแผนการใชจายเงินบํารุงของโรงพยาบาล  และขั้นตอนการอนุมัติ ฯ ของหนวยงานไมถูกตองตาม

ระเบียบฯ พัสดุที่กําหนดไว   
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กระบวนการคุณภาพที่ใหไดคุณภาพ 

             ระบบตรวจสอบรายการขออนุมัติจัดซื้อจัดจางพัสดุ 
 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

1. ตรวจสอบรายการขออนุมัติจัดซื้อจัดจางพัสดุของหนวยงานทุกครั้ง เพื่อใหถูกตอง ตรงตามรายการที่
ไดรับการอนุมัตติามแผนการใชจายเงินบํารุงของโรงพยาบาล 

2. ดําเนินการจัดซื้อจัดจางพัสด ุ ภายในงบประมาณทีห่นวยงานไดรับการอนุมตั ิ

3. จัดทําคูมือ ขอกําหนด เกี่ยวกับข้ันตอนการอนุมัตจิัดซื้อจดัจางพัสดุ ตามแผนฯและ 
        โครงการทีไ่ดรับการอนุมัตใิหแกเจาหนาที่และผูที่เกี่ยวชอง  เพื่อใหปฏิบัตไิดถูกตองตามระเบียบฯ 

พัสดุที่กําหนดไว 

 
ผลลัพธของการพัฒนา  

1. อัตราการขออนุมัติจัดซื้อจัดจางพัสดุของหนวยงานตามแผนการใชจายเงินบํารุง 
รอยละ  88.92  

2. การตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบภายในของระดับจังหวัด(สสจ.) ผานเกณฑ 

 

บทเรียน 

               การนํากระบวนการและเครื่องมือทีใ่ชในแกไขปญหามีประสิทธิภาพ  จึงทําใหไดงานพสัดุดําเนิน
จัดซื้อจัดจางพัสดไุดถูกตอง ครบถวน  ตามรายการและงบประมาณทีห่นวยงานขออนุมัติฯและหนวยงานหรือ
ผูรับผิดชอบโครงการ สามารถปฏิบัติตามข้ันตอนการขออนุมัติจัดซื้อจัดจางพสัดุไดอยางถูกตอง  
 

แผนตอเน่ือง 

1.  ปรับปรุงขั้นตอนในการขออนุมัติซื้อจาง 

2.  งานยุทธศาสตรและคุณภาพ ควบคุมกํากับ ใบขออนุมัติจัดซื้อตามแผนหนวยงานและโครงการ 
 
พัฒนาศักยภาพพนักงานทําความสะอาด 

นางสาว นิตยา เทียนทอง งานพัสด ุ

 
                  เริ่มตั้งแต โรงพยาบาลรองกวางไดทําการจางลูกจางรายวัน ป 2556 เพื่อเปนพนักงานทําความ
สะอาดของโรงพยาบาลรองกวาง   โดยมอบหมายใหงานพัสดุเปนผูควบคุมคุณภาพของงาน  ทําความสะอาด
ฯ รวมทั้งการจัดหาวัสดุ อุปกรณ  และงานอื่นๆที่เกี่ยวของ เพื่อตอบสนองตอความตองการใชงานของ

พนักงานฯ    
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        พนักงานทําความสะอาดบางคนไมมีความรู ความเขาใจ  ในขั้นตอนการปฏิบัติงานทําความ

สะอาดและการจัดการขยะมูลฝอย ที่ถูกตองและปลอดภัยจากการติดเชื้อระหวางปฏิบัติงาน  รวมทั้งยังจัดหา
วัสดุ อุปกรณไมที่ตองใชในการดําเนินงานยังไมครบถวนทุกรายการ  จึงทําใหงานพัสดุไดรับรองเรียนจาก
เจาหนาที่ในโรงพยาบาล  เกี่ยวกับพนักงานทําความสะอาดปฏิบัติงานไมสะอาดเรียบรอยตามมาตรฐานที่
กําหนด  และไมทันเวลาตอบสนองตอความตองการของเจาหนาที่  งานพัสดุจึงไดมีการสอบถามพนักงานฯ  

ผูรับบริการทั้งภายใน ภายนอกโรงพยาบาล และทบทวนปญหา/เหตุการณที่เกิดข้ึน เพื่อใหพนักงานทําความ
สะอาด  สามารถปฏิบัติงานทําความสะอาดและการจัดการขยะมูลฝอยไดอยางถูกตองตามมาตรฐานที่กําหนด  
อาคาร สถานที่ของโรงพยาบาลสะอาด ปลอดภัย   และผูรับบริการพึงพอใจ 

 
กระบวนการคุณภาพใหไดคุณภาพ 

                การประเมินตามมาตรฐานของงานทําความสะอาด 
 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

1.  พัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานทําความสะอาดใหถูกตองตามมาตรฐานของงานทําความสะอาด 
2.  พัฒนาการปฏิบัติงานพนักงานทําความสะอาดใหไดตามมาตรฐาน IC  

3.  พัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยใหมีประสิทธิภาพ 
 

ผลลัพธ 

             ผานเกณฑตามมาตรฐานงานทําความสะอาดที่กําหนดไวป 2557 รอยละ 81.75 
 

บทเรียน 

   พนักงานทําความสะอาดทุกคนไดรับการนิเทศงานจากเจาหนาที่ที่มีความรู เฉพาะทาง  
เกี่ยวกับข้ันตอนการปฏิบัติงานทําความสะอาดและการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกตองตามมาตรฐานที่กําหนด  

ปลอดภัยจากการติดเชื้อในการปฏิบัติงาน   เพื่อใหพนักงานความสะอาดยึดถือและปฏิบัติตามอยางเครงครัด 
ทุกขั้นตอน 
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ผลการเช็คสทิธิการรักษาผูรับบริการ ดวยเครื่องอานบัตรแบบสมารทการด (เครื่องIris) 

นางไอลดา ตนาวรรณ  งานเวชระเบียน 
             การตรวจสอบสิทธิการรักษาผูรับบริการของ โรงพยาบาลรองกวาง  ระบบเดิมใชการตรวจสอบสิทธิ

จากเว็บ สปสช. โดยการกรอกเลขบัตรประชาชนของผูรับบริการ 13 หลัก ซึ่งสามารถเขาถึงขอมูลไดเพียงเว็บ 
สปสช. แตไมสามารถเขาถึงเว็บ สนบท.ซึ่งมีขอมูลสิทธิการรักษาของผูปวยที่เปนปจจุบันกวา ดังนั้นระบบเดิม
จึงเกิดปญหาขอมูลสิทธิผูปวยบางรายไมเปนปจจุบัน ทําใหทางโรงพยาบาลไมสามารถเบิกคารักษาพยาบาล

ไดตรงตามสิทธิปจจุบัน  
 ดั งนั้นในป  2557 ทางงานเวชระเบียนจึงไดมีการนําเครื่ องอานบัตรแบบสมารทการด                   

ราคาประมาณ 400 – 500 บาท จํานวน 3 เครื่อง  

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีการนําเครื่องอานบัตรแบบสมารทการดมาใชแทนการคนัหาขอมูลจากเวปสิทธิ

ผูปวยโดยตรงโดยวิธีการดังนี้                    

1. นําบัตรประชาชนของเจาหนาที่งานเวชระเบียนที่ลงทะเบียนกับสปสช. สอดที่เครื่อง  
2. แลวใสรหัส PIN   4 หลักที่ไดรับจากที่วาการอําเภอ และรหัสผานจาก สปสช. ก็จะปรากฏหนาจอเช็ค

สิทธิการรักษาหลังจากนั้น  

3. พิมพเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ก็จะปรากฏสิทธิการรักษาผูปวยที่เปนปจจุบัน  
4. เจาหนาที่งานเวชระเบียนสามารถตรวจสอบขอมูลรวมกับขอมูลของระบบ Hosxp ใหตรงกัน  

 

ผลการดําเนินงาน ในป 2557 

จากการดําเนินงานดังกลาว ทําใหผูปวยไดรับสิทธิการรักษาที่เปนปจจุบัน ถูกตอง ครบถวน 100 
เปอรเซ็นต  

 
สรุปผลการดําเนินงาน 

        ขอดีอีกอยางของระบบนี้ คือ เจาหนาที่อื่นที่ไดไมลงทะเบียนกับสปสช. และไมมีรหัส PIN จะไม
สามารถเขาถึงขอมูลผูปวยได นับวาเปนระบบปองกันความปลอดภัยขอมูลผูปวยของงานเวชระเบียนไดดีอีก

วิธีหนึ่ง ถึงแมวาถานําบัตรประชาชนของเจาหนาที่งานเวชระเบียนมาใชแตไมทราบรหัส สปสช. และรหัส PIN 
กดรหัสผิด 3 ครั้ง เครื่องจะไมอนุญาตใหดําเนินการตอไป 
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ปญหา การซักผาที่มีเครื่องมือติด 

นางอุทัยวรรณ  คําธนไพศาล  งานซักฟอก 

            

                  จากการซักผา ป 2555-2556 มีเครื่องมือติดผา เทากับ 10 และ 4 ครัง้ สาเหตุปญหาเนื่องจาก
หนวยงานยังมีการทิง้เครื่องมือปนมากับผาเปอน  การประเมินกอนซักผาเครื่องมือชิน้เล็กไมสามารถคลําพบ 

ปญหาดังกลาวสงผลทําให เครื่องซักผาชํารุด และอาจเกดิ อันตรายแกเจาหนาทีผู่ปฏิบัติงาน  
 

 

กระบวนการที่ใหไดคุณภาพ             

1. ทบทวนปญหากับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2. เพิ่มมาตรการ 2 มาตรการไดแก   

2.1 ปดกระเปาเสื้อคลุม   

2.2 แยกถังเสื้อคลุมจากผาทั่วไปและผาเปอน และตรวจสอบกอนลงถังหลัง 
3. วางระบบการตรวจสอบผากอนลงซัก 
4. ขอความรวมมือ หัวหนาหนวยงาน/หัวหนาฝาย เนนย้ําสรางความตะหนักแกเจาหนาที่ในการ

ตรวจสอบการทํางานกอนสงสงมอบผลงานแกหนวยงานอื่น 
 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

ระบบการตรวจสอบกอนลงซัก 
 

ผลการดําเนินงาน ในป 2557 

พบจํานวนสิ่งของที่ติดมากับผาเปอน 1  ครั้ง ไดสงขอมูลคืนหนวยงานที่เกี่ยวของทบทวน ปญหา 
หลังติดตามผลยังไมพบความเสี่ยงจํานวนสิ่งของที่ติดมากับผาเปอน 

 


